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Y ÜZt~Cf' YIL f~İVERS İTES İ İL:\H İYAT FAKf1 LTESİ HERGİSİ
SA YI: 1 Ciı:r: 1 YTL: t 199-ı

EŞ'ARİ 'NİN İLM-İ KELAM' I MÜDAFAASI
Nadim MACiT *

G İRİŞ
İtikadi hükümlcrin rn.wonel kriteriere dayanarak tartışılması olan
Kcl ıi ııı İlıni . özellik le \ahycdilmiş m e/nin sl'~v/emine katılanlar tarafı ndan
hidnl olarak göıiilmüş , .c clcştirilmiştir. Soyut aklın yctcııcklcrindcn şüphe
duyan Hndis l~hll, \'ahiylc açıklanan inanç konularının akılla ispat
ed il c meyeccği görüşünü

esas alarak J.:e/amcı'l arı boş bir cesaret göstermekle
Dokuzuncu asrı n sonuna gelindiğinde Hadis Ehli'nin bu
yaygın tavrı hatırı sayı lır ölçüde kırıldı. Çiinkü Ebu 'l Hasan ci-Eş'ari
Mu'tezilc'dcn ayrı lmı ş ve aklı dışlamadan. daha popüler yer l eş i k görüşl eri
.\lu'le=ili'lcrc karşı rasyonel olarak sa\·unma çabasına girişmişli .
suçlamışlardır.

Eş'ari. Risiilctüıı fi İsti h sa ni ' l Havdi fi İlmi Keliim adlı escrini
Kelam ilmi'ni eleştireniere ve Kelaıni tartışmaları bidat görenlere bir cevap
olarak._ya7.ınıştır. Kelam ilmi'nin hangi gerekçelerle eleştiriidiğini ve
Eş'ari 'nin eleşti ri konu larını cevaplamada nasıl bir yöntem ku llandı ğını.
hruıgi refcranslara dayanarak görüşlerini delillendirdiğini belirlemek
amac ıyla bu nsalenin Türkçe çevirisini örnek bir Kclarn savunusu olarak
vermeyi uygun gördük. Bu arada Rıchard Mc. Carthy'nin, The Theology of
AI-As'hnri adlı çalışmasında A Vindı cation of The Science of Kelam adıyla
çevirisini yaptığı ingilizce metinden ve bu metne ekiediği dipnotlardan
Yiiı.ilncü Yıl. Ony. Ilahiyat Fak. Kclarn Anabilim Dalı ögretim Üy.:si.
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önemli bir ölçüde yararlandık . İngilizce çeviride düşülen dipnotları da
vererek daha ileri bir okuma imkanını sağlamaya çalıştık.
Eş' ari'ni n İmi-i Kelam'ı müdafaasıru tu tarlı ve anlaşı lı r bir biçimde
ortaya koymak a macıyla. Onun Kelam ilmindekj yerini. bakış açı sını.
aşmayı hedefl ediği problemlere öz olarak değinmeyi amaçladık.

Bir ilmi disiplin ta rihte

oynadı ğı

role

ilişkin

bir bilgimiz

olmaksızın

anlamamı z mümkün değildir. KeHim ilminin İsl am düşünce tarihi içindeki
işlevini belirlemek ise doğrudan İslam düşünce tarihini ve bu tarihsel süreçte
çeşitli değişim ve kültürel etkileşimleri ve bunların arka planında yer a lan
temel dinamikleri bilmekle ilişkilidir. İşte bu nedenle metodolojik
problemierin aşı l ması bölümünde. bir dini ekolüıı anlaşılmasını n : o ekolün
toplumdaki duruşunu, başka kültürlerin ve ina nçları n etkilerini \'C farklı bir
anlay ış sahibi ol masının diğer nedenlerini belirlemekle bağıntılı olduğunu
bi r kaç örnekle açı klamaya gayret ettik.

I. Eş ' a ri ' nin Kela m ilmindeki Yeri ,.c Ele ..-\ldı ğı Problemle r

Dini düşüncenin tüm entcllcktiiel yapısın ın bir pMçası olan F.:etam.
bir başka deyişle. iLikadi konulara il işki n tartışm alar. ilk başta İslami ,·ahyin
öbür tck-ilah lı geleneklerle karşı karşıya geldiği .. l!lnh'ın mu/Ink birliği 1.
Hz. Muhammed (S.A. V.)'in ri.w'ileti. Kur'an'ın .. llln/ı ve ahiretle ilgili
tanıml a ma ları n oktasında , yapıldı. Bıı türden bir sa\'lınmayı ba şl a tan
Mu'tczili'lerin ilk hedefi reddi,·ecilikti: ve Kur'an'da d ikkatli bir ak ıl
yürütmeye ters düşecek bir şey olı~1tıdığını göstcrıııekıi2, fakat çok geçmeden
onlar. gerek antropommjistlerle gerekse gnvri miislimlerle yaptıkl arı
tartışmalar sı rasında kendilerini akla aykırı gelebilecek şeylere karşı bir
standart getirme zorunda gördüler.
Mu'tczilc. ilk

başta

ima nın akl ilcşti rilmesi

bağlaın ında

sadeec

İsJ am'ı n çel işir gibi görünen nas larına t utarlı akli yv nımlar getirmeyi
hcdcflcmişkcn "~ımanla

için

ilikada ili şkin meseleleri akli bir tcmcle oturtmak
bir gayrete girmiş ve giderek rasyonel bir boyut kal'anarak
dayalı bir bakış açısına sahip olan bilginierin aşırı tepkilerine

yoğun

geleneğe

hedef olmuştur.
Mu'tezile'nin d ini anlamda bir ekol olarak ortaya çıkış tarihi kesin
bi r şekilde bil inmemektedir. Klasik kaynaklar. \' as ıl b. :\ta (V. n I/748)'nın
Hasan cl-Basri (V. ll 0/728)'nin meclisinden ay rılmasıy la başladı ğını
söylerler. Buna göre Mu'tczile'nin Hicri ikinci yüzyılın başlarında ortaya
çıkuğını söyle mek mümkün görülmektedir. Fikri düzlemde faaliyet gösteren
Mu'tcz ile Emevi'ler tarafında n herhangi bir baskıy l a karşılaşmamış. aynı

2

Ebu'I-Hasan Ali h. İsmai l el-Eş'firi. Makii/{itii'l isl{mıiyyin fi lhtilô.fi'/ Alusal/in. Wiesbadcn.
1980. s. l 56.
M.G.S. Hodgson. İslam'ın Seriiveni. Çev. Senai Denıirci. Iz yay. lst.1993. c. l l s.408.
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şekilde Mu'tezile'de Emevi'ler alayhinde herhangi bir faaliyette bulunmamış
ve onların icraatına karşı bir tepki göstermemiştir. Abbasi'lerin Mu'tezile'ye
yardım etmesının
temelinde ise bilginin iktidarından faydalanma
yatmaktadır. Ne var ki Mu'tezile'nin düşünce düzleminde faaliyeti H. 218'e
kadar sürmüş3 bu tarihten itibaren bilgi tehdit ve işkence aracına
dönüşmüştür.

Tercüme faaliyetleriyle birlikte felsefi düşünce İslam toplumuna
yunan felsefesindeki metodolojik yapı itikadi meselelerin
açıklanınasında ilkin basit bir araç daha sonra kaçınılmaz bir yöntem haline
gelmiştir4. Din ile felscfeyi uzlaştırma çabasını temsil eden Mu'tezile'nin
enltellektüel tavrı ve bilgi birikimi iktidarın kendisine yaklaşmasını
sağlamış ve Mu'tezile kendi dini anlayışını kabul ettirmek için iktidarın
gücünden yararlanmak istemiştir. Böylece Mu'tezile, iktidara ekiem/enerek
resmi bir hüviyete kavuşmuş, kendi dini anlayışının herkes tarafından kabul
edilmesi doğrultusunda resmi yaptınınlar ve fiili baskılarla mihne5
-sorgulama düzeni- olarak adlandırabileceğimiz bir ortamın oluşmasını
geçmiş,

sağlamıştır.

Mu'tezili

düşüncenin yaygınlaşmasında

daha

başka

etkenlerde

vardır. İslam toplumunun bağrında yer alan gayrimüslim toplulukların etkisi

ve tepkisi. bunlar karşısında Mu'tezile'nin tepkileri ve genel tutumları
hesaba katılabilir. Irak'da Mazdeki'ler, Suriye'de Hı ristiyan ve YahUdiler
gayrimüslim topluluklan meydana getirmekteydiler6. Mu'tezili düşünce
,akımımn belirleyici etkenlerinden birinin Küfe'de ve Basra'da yaygın olan
bazı eski İran dini fırkalann dualizmi -ikicilik- ile mücadele olduğunu
belirtmeliyiz. Özellikle Abdülmelik b. Menran, Hişam b. Abdülmelik
döneminde Vasıl b. Ata ve Amr b. Ubeyd çok önemli bir mücadeleyi
sürdürmüşlerdir7.
Mutezili tevhid telakkisi haydi haydi Hıristiyanlıktaki teslis
görünümlerine karşı bir tepki sayılabilir. Mu'tezile Zat-ı
ilahiye'ye sıfatlar vermeyi reddeder, aksi takdirde onlara göre üçlü değil ,
Allah'ın sıfatları çok olduğundan çoklu bir ulfıhiyyet karşısında
dogmasının bazı

:ı

4

6

7

M. Ebu Zelıra, İslCim'da Siya~f ve İtikadf Mezhaplcr Tarihi, Hisar yay. İsl 1983; c. l, s.l64165. /\yrıca bkz: Kt;mal Işık, Mu 'tezile'nin Doğuşu ve Keldmi Görüşleri I.F.Y. Ank. 1967
s.6 1-65. Şehristani. e/..:vfilcl Vc'n-Nihal, Beyrul,. 1975, c. 11s.48.
Ali Sami en-Neşşar, Neş'etü'l fikri'l felsefi fi'l İs/dm. Kahire, 1988, c.l/ s.390-400. C.
Brockelmamı, İsliinı Milletleri ve Devletler Tarihi. Çev. Neşet Çağatay, i.F.Y. Ank, 1964.
s. ı 17-118.
Kemal Işık.. O)~. e., s.6 1. Mcsiıdi, Murıicuz Zcheb veMedainii'/ Cevher Riyad. 1973. c.4/ s.4042.
Henry Corbin, is/dm felsefesi Tarihi Çev. Hüseyin Hatemi, İletişim yay. l~t.l986. s.IIS-ll6
C. Brockelmann, a.g.c., s. 104-105. Kemal Işık.. a.g.c., s. 42, Aluned Emin, Duha'l isliim,
Kahire h. 1357, c.l, s. 346.
Şehristani, cl-Milel Ve'n Nihai. c.!, s.46-95 M.G.S. Hodgson, a.g.c., 11400. Kemal Işık.. a.g. c.,
s.4:ı.
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bulunacaktık Maniciliğin

dualizmini aynı zamada antropomorfizm bulaşmış
ve özellikle de Hadis Ehli'nin mecazf Kur'anf imajları harfiyen
almalarını reddetmekteydiler8. Mu'tezile'nin yabancı kültürlere ve dini
inançlara karşı İsHim'ı savunması ve bu yolda gösterdikleri çaba unutulmayı
haketmeyecek bir boyut göstermektedir. Ne var ki Mu'tezile'nin ak ı lcı tavrı ,
özellikle muhaddis ve fakihlere uyguladığı baskılar İslam toplumunda
sadece ciddi bir rahatsızlık ve tepkiye neden olmakla kalmamJş,
gelenekçilerio yeniden gündeme gelmesine zemin ha zırlamıştır.
her

şeyi

İnsan aklı her şeydir diyen M u'tezilc ile hiçbir şeydir diyen katı
gelenekçi/er, akıl ve iman arasınd<ı aynı ayırımı . yapma sonucuna
varmaktadırlar. M u'tczile aklı vahyin önüne geçirmekte, Hadisçilcr ise dini
kurallar karşısında adeta aklı inkar edip, nefyetmekteydiler. Bunlara göre
dini alanda aklın hiçbir yararı yoktur, bu alanda istenen, gerek duyulan
sadece inançtır. Bu iki aşırı uç, hicri TIL ytizyıl boyunca etki-tepki
döneminin yaşanınasının en önemli arnili oldu9. Bu iki aşırı düşünce
arasında ka lan İslam toplumu iki uç çatışmanın içinde adeta bellek yilimine
doğru sürüklenmekteydi. Eş'ari , bu iki aşırı uç arasında akıl ve imana özgü
olan alanları belirleyip, orta yolu bul mayı amaçladı. Çünkü aynı ma'nevi
gerçeğin akJl yolu ile kavranması veya iman yoluyla kavra nması
mümkünsede, birinden geçerek yalnız diğeri alıkonamayacak olan şartlara
ve terkedilmesi çok güç olan özelliklere sahip ol duğu
söz konusu
olmaktadır.

Dini ve felsefi düşüncenin kuruculanndan biri olan Eş'ari 'nin
tarihi konusunda görüş farlklılıkları bulunmaktadır. Onun 260/873270/883 Basra'da dünyaya geldiği 330/941 de veya daha ileri bir tarihte
Bağdat'da vefat ettiği söylenmektedirlO. Mu'tezile Ekolü'nün öncülerinden
biri olan M uhammed b. Ali ei-Cübbai (v. 330/915)'nin üvey oğl u olan
Eş' ari ilk öğrenimini bu bilginden görmüş ll , belli bir zaman Mu'tezill
fikirleri benimseyip savunmasına karşın, daha önce belirttiğimiz gibi İslam
toplumunda ortaya çıkan çatallanma, özellikle Mu'tezile'nin isl ilm'ı ve temel
ilkelerini akli bir temele oturtma gayretinin felsefi alanla dini alanın
özdeşleşmesine kadar vardırması ve d ini salt-soyut bir alana düşürmesinden
dolayı bu ekolden ayrı l masına neden olmuştur.
doğum

Eş'ari'nin

Mu'tezile'den

ayrılışına

sebep olarak: Ali ci-Cubba i ile

sa/ah ve aslahl2 konusunda yaptığı tartışma gösterilmektedir. Ancak böyle
8

9

Şchristani, a.g.e., c. 1, s.45-46. Corbin. a.g.c.• s. ı 2 ı Bkz: Kemal Işık. a.g.e .• s.68. Ahdülkahir
el-Bağdadi. el-fark Beyne'/[ırak, Kah ire, ı 948. s. 68-69.
Corbi n, a.g.e., s. 129-130. De Lacy O' leary, Arabic Thought and i ts Place in History. London.

1922, s. l23.
10 ibn Hallikan. Vefaya/U'I A 'yan ve Enba'ı1 Ebndu'z Zaman. Beynıt, 1977. c.3/s.284-285.
ı ı A.g.e.• c.3 /s.285
12 A.g.e., c.3/s.285. ömer Fcmıh. Tarihli'/ fikri'/ A rabi İlti Eyyômı İbn Ha/dım, Beynıt. 1983.
s.331.
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tek bir sebep olarak değil de oluşan tepki sürecinin en son
olarak değerlendirmek daha doğru görünmektedir. Çünkü fikri
ayrılışı. özellikle bunun öznesi din olursa. sadece bir tartışına konusuna
bağlayarak açıklama. ıneseleni n diğer boyutlarını ihmal anlamı taşımak la
birlikte, problemin doğru bir biçimde teınlellendirilme imkanını da ortadan
kaldırmaktadır. Eş' ari'nin bilgisiz olup Mu'tezili bilginler nezdinde
saygınlık kazanamadığından mezhebini terkettiği görüşü ise bir mezhebi
taassubu yansıtmaktan 13 öte. bir tarihi olayı kendi e\'renindeki bütün özel
şartlardan ve etkilerden soyutlayarak tarihin şahitliğini manipüle etmek ve
olayı tarafgirliğin dar sınırlarına indirgemektir. Zaten böyle bir açıklama
biçimi. ya bir üstünlük elde etmek için ya da bir öreki oluşturmak amacıyla
yapı lıp . ve kendi duruşunu sağlaımı alma gayretiyle çakışaıı bir tutumu
ya nsıtmaktadır.
·
bir

tartışmayı

aşaması

Bir taraftan Mu'tczile'nin soyut düşünce \'C kurguları diğer taraftan
Mu'tezili'lerin akılcılığına gösterdik leri tepki ilc.
tutumlarını bütün bütüııe k a t ı \ 'C ödünsüz bir dıınınıa getirdiler. Böylece
Eş'ari hem keıuli kişisel sorununu çözmek hem de bölünmüş islam
toplumunun çıkmazdan kurtuluşuna , ·csile bulmak için bu radikal dönüşe
başvurmuşturl.ı . Böyle olmasına karşın \ l u'tczilc Eş'ari'nin kendilerinden
nyrılışını kabul edeınenıiş. Eş'ari Ekolü'nü maslahalçı bir yol tutarak avaının
hoşuna gitme gayretiyle suçlaınış lardır. Diğer taraftan Hanbeli'ler ise i'ti::nl
tımığından ku rtuldu ğun u ileri süren hu ve111 nk1111111 doğrudan doğruya
kav naklara.
\'ahvedilıniş
ıııetnin
sövleminc
katılına
cesaretini
gö~tereıncdiğini if~de ederek clcştirınişlerdi; 15.
laf;.r.a

bağlı kalanların

sonra R{l.\m mescidinde
yaptığı
ittifakla kabul edilmekte olup. bu konu şma metni
şöyledi r: "/Jeni tnn~vmı tnnır. heni tnmm(lymw dn hen kendimi tmut~vorum.
Hen /~'hu '/ /l(l.mn el-l::>·'nr(vim. /)(1/w cin ce Kur'iin'm ynrnttldt,i!,ı, Al/nh 'm
nhirelfe görülem~vecefıi. O'nn iciihi sif(l//m·m verilem~veceğini .mvundum.
.)'imdi hepini:: şnhiı olun ki hen huyolu hımk~vor. hu tifıret~vi kesinlikle terk
ed~vorum. Bu jikir/erimden do/nyı kesin h ir tevhe ettim. Mu'te=ili düşüneeye
knrşı mücndC'Ie etmeye knrnr verdim" l6. Düzenli bir araştırmanın ve kesi n
kara rı n izlerini taşıyan bu konuşma metni Mu'tczili öğretiye karş ı kesin bir
tepkiyi dile getirmektedir. Çok değişi k düşünce akımlarının İsianı
toplum una geçişi sı rasında gele neği dışlayan bir perspektifin hakim duruma
geçme seyri. farklı bir bakış açısının ortaya çıkmasına neden olduğu
görülmektedir.
Mu'tCI.ilc'den

a~ rı ldıktan

konuşma~a i l işkin rinıyet

13 Kıvaınud-din. "Ebıı'/ Hasan ci·Eş'ôrf'mn Babii'/ Ebvab Halkına Yaztlı~ı Rısôlc" Darul funiın
Dergisi. İst. ı 968. sayı: ı 1 s. l 55.

ı4 Corbin. a.g.e.. s. l25.
: ~ Corbin. a.g.c.. s.l25

iıırı Hallikiin. a.g.c.. c.3/s.285
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Rıchard J. Mc. Carthy, The T heology of Al-Aş'h a ri, adlı
çalışmasının İb ane an Usfıli'd Diyane Üzerine Bir Not dediği başlık
altında : " İbane, Eş'ari'nin ya düşüncesi değişlikten hemen sonra ya da
hayatının sonuna doğru Hanbe lHer'in gönlünü almak için yapmış olduğu
bir jesttir" 17 yerumumi yapmaktadır. Hayatı nın sonuna doğru yazdığı
görüşü. belli nedenlerden dolayı gerçeği yansı tmamaktad;r. Zira O. İMne'
nin girişinde hem Ahmed b. Ha n bel hakkında övücü ifadeler kullanmakta
hem de Mu'tczile'yi kendi bakış açısına göre konumlandırınaktadır. Yine bu
eserinde Kur' an, Ru' yctullalı, Allah' ın Sıfatl arı , Ecel, Rızk, Kabir Azabı,
·'>'e.fa at ve lmamet meselelerine değinirken genel olarak Mu'tezile'yi. özelde
de böyle problemler üzerinde f.:eliim'ın bidat olduf,>unu söyleyenleri sistemli
bir şekilde eleştirmcktedirl8. Bilhassa Kur'an'ın yaratılıp-yaratılmadığı
konusunda yapılan tartışmalarda: Bi~ ?,örüş h elirtm eyi~. çünkü A llah'm

elçisi h u konuda konuşmmmştcr. d(venleri. 0: Peygmnher (s.a. v.) h u
konularda konuşmayım~ da, hı~vurmamıştır. q vleyse. si::ler de
konuşmadıif.mc::dan dolayı sapık ve bidatcı olmam~ gerekir diyerek onların
tutarsız bir anlayışa sahib olduklarını nırgulaınaktadırl 9
İslaın' a

aykırı

olan

akımları

görınemezlikten

gelmenin

sakıncalarına da değişik bir dille değinen I<:ş'a ri islami perspektinc böyle
akımlara karşı fikri mücadelede
dile getirmekteüir.

bulunmanın

gerekçelerini

delaylı

olarak

Sünni müslümanlar arasıııda hadisçiler, ::ahiriler ve jakihler
Bunların hemen hemen hepsi Kur'ün ve Sünnci'c
bağlı lı klarını dile getirerek Kelami ıaı:tışınaları bidat görmekte. bu ili ın lc
uğraşanları da sapık olarak tanırnlanıaktaydılar. Eş'ari bu dönemde hakim
durumda olan akılcı Kcl<lın'la katı gelenekçiler arasında orta · ııoktada20
olup. her iki tarafa karşı da ıııücadelc vermek durumundadır. İslanı'·ı. sadece
içine bir hayli karışmış olan gayri İslami unsurlardan temizlemeyi değiL
aynı zamanda dini bilinci İsiilm'da varolan dini düşünceyle uzl aştırınayı
hedcflemiştir. Eş'a ri bu bağlamda müslüman evrenin gündemine girmeyi
başarmış olmakla beraber. zihniyetierin İslam inancını gölgeleyecek şeki lde
gelişmesi ni önlemek amacıyla pek çok aktüel konuya değinmek zorunda
kalmıştı r. Bu. hem çağdaşı olduğu inanç konularını hem de inanç
sorunlarını oluşturan pek çok problemi kapsamaktadı r. Çağın gündemindeki
problemierin belirlenmesi için bizzat Eş ' ari'nin çalışmalarını incelemek
yeterli olacaktır.
bul u nmaktaydı.

17 Rıchard .1. Mc. Charty. The: Theology o(A l-Aş'hari. 8 eyrul 1953. s.232.
18 Eş'ari. cl-İbanc: an-Usıili 'd D iyanc. Medine. 1975. S. 5-10.
19 A.g.c.. s.40-42.
20 Süleyman Uludağ. islam Düşüncesinin Yapısı. Dergah yay. İst. 1979. s.77. Rıchard J. Mc.
Charty. a.g.c .. s.232.
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İbni Asılkir, Tebyin'inde İbni Furek'e dayanarak Eş'ari'run
eserleriilin bir dökümünü sunmaktadır. İbru Hallikan'da, Vefayat'ında Ebu
Muhammed Ali İbn Hazm ei-E ndülüsi'ye dayanarak Eş'ari'nin bir çok
çalışmasından bahsetmektedir2 1. Rıchard J. Mc. Carthy The Works of AIAs'hari ruye verdiği başlık altında farklı referanslara dayanarak geniş bir
sıralama yapmaktadır22. Sözü edilen sıralamadaki çalışmalar ve ele alınan
konular o dönemin düşünce yapısını bize sunmakla birlikte, İsl am karşıtı
fe lsefi ve dini akımların durumları hakkında da yeterince bilgi vermektedir.
Ancak biz Eş'ari'nin eserlerinden daha çok ele aladığı problemleri sıralayıp.
onun söyleminin tarihsel süreçte gösterdiği tesiri belirlemeyi düşünüyonız.
Eş' a r i. islam'ın dışında kalan filozoflar, naturalistler, materyalistler
ve asi ıni l atörler gibi farklı fikir ve çeşitli doktrinleri, onlarca kullam lm ış
olan fikirlere işaret ederek cevaplamaktadır. Brahman, Yahudi ve Hınstiyan
inançlarını n tevhid i nancına aykırı olduklarını çeşitli delillerle göstererek
ciddi bir biçimde elcşti rmektedi r. Müslim ve gayrimüslimler arasında
tartışılan çeşitli meselclere göndermelerde bulunan Eş'a ri . özellikle İslam
toplumunun kendi bünyesinde ciddi sarsıntılara sebeb olmuş olan imamet
meselesine değinip, tayin doktrinin tutarsız bir görüş olduğunu
vurguJamaktadır23.
Eş'ari , insan fiilleri ve fiile ilişkin güç - i stitı'iat- konusunda
Mu'tezile ilc, Allah'ın ilmi. Kudreti, Kelam'ı. Iradesi ve Haber'i sıfatlar
konusunda da hem Cehmiyye hem de Mu'tezile ile tartışır. Özellikle E bu' l
Iluzeyl ei-AIIaf (V.226/840), İbrahim en-Nazzllm (V.232/845), Muammer
İbn A bbad cs-Sülemi (V.228/842) gibi Mu'tezili bilginierin fikirleriru24
ciddi bir şekilde eleştirmekteillr

Kur'anl imajları , beşeri duyumları içiren kavramları lafzl anlamda
Eş'ari, siyasi ve itikadi
tartışmalar sonucu ortaya çıkan fırkaların fıkri yönelimlerini ve bakış
açı larını detayl andı rmaktadır. O bütün müsl ümanların dini düşüncelerini ve
ihtilaf ettikleri noktaları ve kullandıkları delilleri göstererek tarihi bir
döküman sunmaktadır25. Makalatu'l İslamiyyin ve İbane an Usuli'd
Diyaoc gibi eserlerinde E hli Sünnet inancının temel ilkelerini belirleyenX
Eş'ari , diğer ckollerce öne sürülen fikirlere karşı anahtar çözümlemeler
ortaya koymaktadır.
alan

.·

antropomorfıstlerin görüşlerini eleşiiren

Bakış açıiarımı zı ve anlayı şlanmızı belirleyen kavrarnlar ve
Sağlam ve tutarlı bir perspektife sahib olabilmemiz

tanıml ardır.

2ı ibn Hallikaıı. a.g.e.. c. ı /s.285.
22 Rıchard J. Mc. Caıthy , a.g.c. , s.21 ı -23 ı .
23 Rıchard J. Mc. Carthy s.210-211.
24 Rıohard J. Mc. Carthy s.212-213.
25 Bkz: Eş'an,Makôlôııi'l İslômıyyin ve ihtılaji'IMusallm. Wıasabedcn, 1963 s. 290-296.
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oluşturduğumuz terminoloji ile ilgilidir26 Eş'ari'nin bakış açısı ve
değindiği problemler yaşadığı çağın fıkri yapısına bir alternatif olma özelliği
taşımaktadır. Burada meselenin en önemli veçhesi hiç kuşkusuz ki İslam
karşıtı yerel ve yabancı akımlara karşı oluşturduğu terminoloji ve bunun
üzerine inşa ettiği söylemin oluşturduğu tesir. çözümlemede kullandığı
yöntem ve akli ve nakli delillerle görüşünü ortaya koyma yeteneğidir.
Bir Kel amcı 'nın İslam inaııcı na aykırı akımlara karşı verdiği fikri
mücadele, vahye dayanan dini bir söylemdir. Sözgelimi el-istihsan'da geçen
Kelam kavramı , değişik söz dizgeleri içinde kullanımı na göre fa rklı bir
anla m almaktadır. Herhangi bir mesele hakkında görüş belirtme anlaınına
geldiği gibi, bir düşünürün veya bir ekolün iç ve dış göndermelerden oluşan
bir fikri düzlernin bütünü anlamına da gelrnektedir27. Bir düşünürün
kullandığı her kavram bi l eşenleri ile birlikte bir anlamı işaretler. Eş'ari'ni n
eserleri bu anlarnda çözürnlenirse, hem katı gelenekçiliğe hem de soyutinanç anlayışına güçlü bir tepkiyi dile getirdiği görülür.
Düşünür bir başlangıç yapmaya gi riştiğinde. fikri çabasına bir
neden eklemek zorundadır. Bakış açısı ve ekieniten neden. aşı lması ve
çözülmesi gereken problemleri yansıttığı gibi her kavramda; aniarsız anlam
taşımayacağı ve onlarında ancak çözümleri üzerinde yol a lındıkça ortaya
konulab~Bceği ya da anlaşılabileceği bir soruna veya sorun lara gönderme de
bulunur . Zira kavrarnlar iyi algılanınayan ya da ortaya konmuş oldukla n
düşünülen sorunlara bağlı olarak doğa r ve anlam kazanırl a r. Bir kavram.
başka bir kavramla değiştirilmişse bir düzlemde varolan sorunlardan bir
başka düzlemdeki sorunlara geçi ldiği anlaşılır. Düzlernleri ortaya çıkarn1ak.
gerçekte, sorunlan belirlemek anlamı taşır. Eş'an'nin ele aldığı sorunlar. o
çağın düşünsel düzleminin sınırlarını sunmaktadır. Mu'tezile Ekolü'ndcn
ayrıldaktan sonra ilk eseri sayılan İbane an l.lsuli'd J>iyane' de kendi bak ı ş
açısını ortaya koyar, temel kavramları yeniden tanımlar ve bunun arkası nda
da aşmayı düşündüğü problemleri sıralar. Aslında bu, bir alimin
belirsizlikleri giderip, problemi gezginliğe sürüklerneden kendi diyal ektiği
içerisinde tutarlı bir çözüme ulaştırma gayretinin en somut göstergesidir.

Eş ' ari aşmayı düşündüğü

problemleri

şöyle s ıralar:

I. Kur'ôn'ı yorumlama: Mu'lezile'nin hiçbir delilc dayanmadan.
alemierin Rabbi olan Allah'ın elçisinden ve O'nun takipçil ei"i nqşn hiçbir
rivayet nakletmeden Kur'an' ı kendi görüşü açısından yoruml a ması· .

II. Ru'yetul/ah: Sahabilerin rivayellerini kabul etmeyen
Mu'tezile'nin ileri sürdüğü delillerin tutarsızlığını delillendirme30.
26 G . Del~uze f. Guattari. Felsefe Nedir?. Çev.Turhan ll gaz, Y.K.Y. isı. 1993. s. 23.
27 Bkz; Eş' ari, Risaletun fi İstihsdni'l Ha vdi fi Ilmi'i Kelam, Beyrut. 1952.

;~ G. Deleuzeff. Guattari. Fel.1e[e Nedir?, s.25.
Eş'iiri,lbtinc:, s.6.

98

D01342s1c1y1994.pdf 12.01.2010 16:30:00 Page 52 (1, 2)

IIJ. Şefaat: Günah işieyenin mümi~ olup. onlar hakkında
Peygamber (s.a.s )'in şefaat edeceğini Mu'tezile'nin kabul etmemesi31

s6ylemesı 3 2
33
V. insanın hürriyeti problemi .
ıv

A;Ju'tezile 'nm,

J.:ur'lin'ı heşer

so;üne ben:C'terek

yaratıldığım

VI . .41/ah'm sifa t/an: Mu'tez.ile Allah'a ilim. kudret gibi ayrı ay rı
aifetmenin antropomorfist telakkiye yol açm ış olma sı bir yana dah
da kötüsü O'na atfedilen sıfatia rı n sonsuz olması gerekeceğinden dolayı.
onlara göre Al lah'ı n özel bir ilim ve kudrete sahib olmak anlamında değil.
ya lnı z kendi zatı gereği ilim ,.c kudrctc sahib olduğunu öne sürnıektcler.
Eş'ari , buna karşılık Alla lı 'ın sı fatlarının ıneveud olup. Mu'tezile'nin
görüşünü. bu sıfatiarın czeli oldukla rını ve O'nun ccvherinden ayrı
o lmadığını belirterek teme ll e ndirıncktedir.
sı fatlar

-ı
1

VII.

Hı~vük fl.ünah işieyenin durumu J.t.

' i u'tczili görüşlerin yanlış olduğunu sölcyeıı Eş'a ri . böyle
likirierden kurtuluşun imk<i n ını. geleneği dışlamayan Ehl-i Hak ve
Sünnet'in görüşünde bulduğu n u söyler. Başla ngıçta tcım bir Seleli izlcniıni
veren Eş'a ri . Mu'tczili yöntemi de kuBanarcık F:hl-i Sünnct'i katı geleneğin
dar kalıplarından çıkarımıy ı hcdeOediği de görülmektedi r. Eş'ari'nin
ku llandı ğı dil. değindi ği konular \'C oluşturduğu ka\'raınla r. problemleri
çözümleme biçimi hep birlikte dü şünüldüğünde Eş'<iri' ııin Kcl<iın ilmindeki
yeri dcıha iyi anlaşılabilir. Eş'ari söyleminin Kclaın ilminde oynadı ğı rol ve
İslam toplumundaki tarihsel tesiri düşünüldüğünde hiç kuşkusuz ki Oılun .
İsl<1mi düşüncenin inşasında önemli bir yere sahib o lduğu kolayca
a niı şı labilir.
II. :\-lctodoloj ik J>roblcmlcrin
Bir ilmi disiplini tarihte

..\şılm ıtsı

(~vnadı?,ı

role

ilişkin

bir bilgimiz

olmaks ı zın anlamamı z mümkün değildir. Kclam ilmi'n in İsla m düşünce
t<ırihi içerisindeki işlevini belirlemenin doğrudan İslam düşünce tarihini ve
bu tarihsel süreçte çeşi tli değişim ve kültürel etkileşiml e ri ve bunların arka
planında yer alan temel dinamikleri belirlemek ve anlamakla ilişkili
oldu(,'Unu daha önce belirtmiştik .
Kelaın lımi'nin doğuşuna etki eden değişik faktörlerden bahsetmek
mümkün: İtilcidi konulara ilişkin dini ınetinl erin yorumu. siyasi ihtilaflar.
diğer toplwnlann kültürleri ve dini inançlannın İslam toplumuna girişi ve
30 A.g.e.. s. l2. 16- 17. Eş'iiri.Makölöt. s.212-219.
3 1 Eş'ari./bône. s.7. 64.
32 Eş' ari. a.g.e., s.7, 16-34. Eş'
' ari. Makölöc, s. 19! - 194.
33 Eş' ari. a.g.e.. s.7. 42-52. Eş'ari. a.g.e. , s.230-236
34 Bkz: Eş' ari, İbana.. s.5-IO, 31-34.
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Yunan felsefesi'nin müslüman topluma geçışını sağlayan tercüme
hareketleri, bu faktörlerin bir kaçını oluşturınaktadır3 ~ . Bunların içerisinde
Kelam'ın doğuşwıa ve Kelami ekollerin oluşumuna etki eden iç sebeblerden
bahsedecek olursak, kuşkusuz ki bizzat Kur'an'ın İslami inançlar ya nında
değişik inançlara değinmesi ve onları hükümsüz kılan delilleri ihtiva ettiğini
ilk başta söylememiz gerekmektedir36 . Bununla birlikte beşeri terıninolojiye
giren vahyin farklı yorumlamaya elverişli bir yapıda olmasını da
vurgulama lıyız. Bunun en somut göstergesi değişik anlaml arı aynı ölçüde
içeren metinlerio Kur'an'da bulunmasıdı r.
Hz. Peygamberin rihletiyle başlayı p Hz . O~ man 'ın şehadeti ile
artarak ivme kazanan ihtilafl ar tarafların Kur'an , ·e Sünnct'e vö nelnıclerini
atcşlcmiş. ilk ihtila0arın:ı 7 ortaya çıkardığı siyasi-ilikadi ekscı~li tartışmalar
ve dini metinleri yonımlamalar. gerçekte. siyasi farklılaşmanın ve
çata llanmanın ol uşumunu etkilemiştir. Böylece her fırka kendi duruşunu
açık lamak için dini metinleri referans alarak bir meşnı iyyet a lanı sağlama
cehdine ına'tuf yönelimlere gi rmişti r.
Eııı cvi ve Abbasi'lcr deninde İslam devletinin sı nırları doğuda
Mavcraünnch ir. batıda ispanya'ya kadar uzandı. Bu fcvkaladc genişleme
sonucunda bir çok unsurlar İslam toplumuna girdi . Suriye ve Mısır'da
!ltrist~van ve Yahudilik hakim dunımda iken İra n , ·c Irak'da .\/ecusilik.
."ı'tibic, l.erdüşt., Mrr=dek~ve ve Senev~vye gibi bir çok inanç biçimleri yagın
dıınımdaydı:ııı . Farklı bilgi evrenlerinin ve kültü rel kodların bileşimi olan
geniş mekanda bir arada yaşamanın. yazılı ve sözlü ilctişiınin sonucunda
kendini a ğır ağır gösteren etk ileşimin :t.cmini hazırlanmı ştı. Ne kadar
islam'ın etki nliği kendini gösterse de İslaın'ı kabul edenlerin eski
inançlarında n tamamen sıyrılmağa ,.c bunla rın etkisinden kendilerini
kurtarınaları kolay olamazdı. Çünkü bir insanın daha önceki inancını her ne
kadar baııl olsa bile birden terketmesi oldukça güçtiir.

Bu yabancı unsurlar kanalıyla İ sla m toplumuna. daha önce
kimsenin söylerneğe cesaret edemediği tcolojik meseleler sokuldu. Devletin
çeşitli birimlerinde görcY alan Hıristiyan asıllı kişiler kendi bilgi
evrenlerinde çokça ta rtışılınış olan dini problemierin taşıyıcısı
dunımundaydılar39 . Bu dini akı mları benimseyen veya bunların etkisiyle
Kur'an'i metinleri okıonn yönelimleri hetercdoks akımların çıkmasında
önemli bir rol oynamış. bu akımlan önlemenin çaresi olarak nktl ve islidial
yoluyla çözümleme gücünü kendinde görenler İslam inancını suvunmaya
3~ Ebu'! Vefa Taflaıılni f.,.'diim ilminin Belli Başlı Meseleleri. çe,·. Şcrafeddin Gölcük. Kayıhan
yay. ist. 190. s. l 2-13.
36 Kemal Işık. Afu 'tczılc'nın Do?,uşu w Kclômi Ci6nl#cn. I. F.Y. Ank. ı 967. s. ı 3.
:ı7 Eş'ıirl. Maktilôı. s.2-4.
38 Kemal Işık. a.g.e.. s.34.
39 A.g.c.. s.35.
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girişmişlerdir40 ki, bu savunma yöntemi ilkönce farklı adlarla anılmış

Abbasi Halifesi Me'mun döneminde de Kelfun olarak adlandınlmıştır.
Fetihler: inanç ve epistemik

kalıpların karşı karşıya

gelmesinin en

başta gelen aracıydı , bu yol, İslaın'a çeşitli bilgi ve inanç evreninden farklı

kültürel öğelerin geçişini sağladığı gibi , bu, zaman zaman değişik
kültürlerin sentezlenmesi şeklinde de kendini gösterir. Şüpheler ve
özgüvenin kaybedilmesi, endişeleri derinleştirir, bu sebeble dini açıklama
yöntemleri ve anlama biçimleri aynı sebeblerden dolayı şüpheyle
karşılanırlar. Belli bir sürece muhtaç olan bu durum, belli bir inanca ve
kültüre ait olan insanların bağlı bulundukları değerleri yeniden
tanımlamalarını gerektirir.
Siyasal olayların anlaşılmaz ve karışık mantığı İslam toplumunu
ciddi bir şekilde kampiaşmaya götürünce, toplum kendi iç tutarlığını
kaybetmiştir. Değişik faktörler ekseninde odaklaşan açıklama modelleri
teslimiyet tutumundan daha çok akıl öncelikli bir yöntemin doğmasını
zorunlu kılmıştır. Öyleyse Kelam ilmi'nin ortaya çıkınasının tutarlı
açıklaması, meydena gelen olayların ve dini tutumların arka planını , içsel
mantığını iyi tahlil etmek gerekmektedir. Olayları soyut olarak farkJ ı bir
zihni evrene taşımak ve eleştirrnek murettebatı meczup bir gemzyi okyanusa
bırakmak gibidir. Bir tarihi kesitin problemlerini bilmeden, söylenen sözleri
mücerred bir şekilde almak doğru bir karara ulaşmamız için yeterli olmayıp
sınırları belirsiz bir gezginliğe iter bizi. Problemierin çıkış tarzına, belli bir
dönemin etkileşim alanına göre oluşan zihniyet ve anlama biçimi bir
diğerine göre farklılık gösterebilir.
Bir meselenin, oluşan zihniyet ve anlama durumuna göre bir
müslüman bilginin Ketanun'da dile gelmesi, onun söylemidir. Mu'tezill ve
Eş'ari söylernde yer alan atom parçalanmaz 41 görüşü bunun· en güzel
örneğidir. Böyle bir görüş, itikadl bir esas da değildir. Benzeri örneklerle bir
ilmin gereksizliğini temellendirme cehdi çarpık bir bakışın göstergesi ve
amiytine bir yöntemdir.
Kur'an bize yeter denjldiğinde kastedilen nedir? Bununla ulemanın
ve İslami ilimierin gereksizliği amaçlanıyor, herkes Kur'an'ı anlar ve
yonıml ar deııiliyorsa. bu. kelimenin tam anlamıyla protestanhktır. Ayrıca
böyle bir an layış, beraberinde bir çok yanlışlığı da getirir. Çünkü Kur'an bir
ınetindir, bu metni yorumlayan ve açıklayan is·e insandır. Dini metinler
bizden bağımsız, ancak içerikleri bizden bağımsız olmadıkianna göre
bunların farklı yorumlanmaları mümkündür. Öyleyse Allah'ın muradına
uygun olan bir yorum yapmak ve bir zihniyet oluşturmak zihni

40 A.g.y.
41 Riizi, Mealim'ii Usııli'd Din, çev. Nadiın Macit. (Basılmanıış), s.l2-13, Şehristani, cl-Milel
Ve'n Nihai, Beyrut, 1975. c. l /s.30-33.
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birikintiınizle doğrudan ilişkilidir.

Bilgi birikimini ve tabakalaşnıasmı
ise entellektüel çabalar ve bunlara ad olan ilmi disiplinlerdir.
Kur'ini bir metnin yorumunun, o metinde kastedileni tam olarak
yansıtabilmcsi bilgi birikiıitisi ile ilgili olduğundan dolayı Kur'an, akla hatırı
sayılır ölçüde yer vermektedir42 . Ancak hemen belirtmeliyiz ki modern
çağın akla yüklediği anlam ile Kur'an'ın akla yüklediği anlam birbirinden
farklı olup, modern düşüncenin akla yüklediği anlam, salt-akli verilerin
gerçek olarak algılanması şeklindedir. Oysa İslam düşünürleri içerisinde
akla en fazla önem veren Mu'tezilller'i bile rasyonalist olarak
oluşturan şey

tanımlayamayız4 3 .

Gadamer'in söyledikleri konumuz açısından oldukça önemlidir:
ilk planda mümkün kılan peşin hükümler ya da yarp.,ılardır.
Tarihsel te'sir ya da 1netnin etkili oluşuna ilişkin farkındaiığmuza bağlıdır
onlar. Bir dini metni tarihimizde oynadığı role ilişkin bilgimiz olmaksızm
anlamak mümkün değildir. Bir metni anlamamız, tarihsel bir gelenek
içindeki konumumuzdan ortaya çıkar ve bu, gerçekte, bizim tarihsel tesir ile
ya da bizzat metnin etkili oluşu ile bağımlıdır. "44 Terihsel bir gelenek
içindeki konumumuzu birtarafa bırakarak anlamayı salt-bireysel perspektife
indirmemiz doğru bir yaklaşım olmadığı gibi, kişinin kendi perspektifini ve
zihni birikintisini hiçe sayarak anlaşılan şeylerin içinde kaybolmak da doğru
bir yaklaşım değildir.
'~4nlamayı

Razi, bir metni

anlanıak

kelimelerin ve dilbilimin, sarf-nahv
mecaii kullanınıın , kapalılığın. takdim ve
tehirin, tahsisin ve neshin bilinmesine bağlıdır. Tüm bunların olmaması
sanılan bir şeydir, samlan bağlı olan ise zaıı ifade eder45 demektedir. Dini
metinterin subutu kesindir, ancak o metni anlamiandırma insandan
bağımsız olmadığından her zaman kesinlik ifade etmez.
aktarılmasına , eşanlamlılığın,

Diğer taraftan metni anlamada duruş da önemlidir. Sözgelimi
itikadl konulara ilişkin olarak sahabi'nin son dönemlerinde Ma'bed ciCüheni, Geylan ed-Dımcşk, Yunus ei-Esvari kaderle ilgili bir görüş ortaya
attılar, bu, hayır ve şerri kadere bağlamayan bir anlayıştır. Böyle bir bakışın
ortaya çıkışında önemli faktörlerden söz etmek mümkün olmakla birlikte, o
dönemde iktidar, yapmış olduğu haksızlığı kadere bağlayarak zülınü kaderin
bir gereği olarak göstermekte ve insanların buna mecbur olduğunu
yaymaktaydı.
Haksızlığı
kadere bağlama. hayrı ve şerri takdirle
ilişkilendirmeyen
anlayışın
çıkmasının
nedenlerinden biri olduğu
görülmektedir.

42
43
44
45

Bakara, 2n3- 164.
A. Malunud Suphi, İslôm Dilşi/ncasinde Ahlak Felsefesi, Mısır, 1969. s.4 ı -44.
Quentin Sk.iııner, Çağdaş Temel Kuramlar, çev. Alımed Demirhan. Vadi yay. Ank. 1991. s.25.
Razi, a.g.e., s.24.
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Emevi'lerin idarelerine dayanak yapae<)kları bir inanç sistemine
ve bu da olsa olsa ancak Cebriye inancı olabilirdi .
Cebriye'den başka otoriteyi e!inde tutabilecek ve karşı ayaklanmayı
bastırabilecek başka bir inanç sistemi düşünülemez46 . Her şey Allalı 'ın
takdirine bağlanıp insa nın soru mluluğu yok sayılırsa iyi ve kötü ayırımının
imkanı ortadan kalkar. Abdolmelik b. Me ı·yan cebri görüşü pekişiirmek
için Hasan ei-Basri'ye bir mektup yazmış Kader ve Cebr konusunda görüş
istemi ş. O da kaderi görüşe uygun bir cevap vermiştir4 7 . Emevi iktidarın
Cebri görüşün yaygınlaşmasını istediğine dair elimizde şöyle bir referans
bulunmaktadır: "Abdulmclik b. Mervan, Am r b. Said'i öldü rdüğü zaman
kendi düşüncesini paylaşan bir fakih çıkıp şöyle demiştir: "Mü'minlerin
ihtiyaçları vardı

emiri,

nrkndaşmr:::r

önceden ..ll/ah'm

va::rlnnş

ka::asr ve

de.ff.işme::

emri ile

öldüriimüştür. "48 Böyle bir a nlayışa tepki olarak ortaya çıkan Kadercilik

ahlaki olmayan bir eğil imc k<j rşı siyasi-itikadl bir dunışu göstermektedir.
Diğer bir açıdan. bü~ük günalı işieyenin Kclami Ekollerc göre
durumunu çözümiedi ğ imi z zaman ıncse lcnin farklı bo~1ıtlarını da luı sonlUt
bir şek ilde görebiliriz. Önce şöy l e bir sonı ortaya at ıldı : Müslüman toplum
içinde büyük günalı işleyen kişinin statüsü nedir? Biiyük günah işleyen bir
kimse gercekten müslüman mıdır? Değilse. bizim onu hangi sııııfa
sokınamı 7. gerekir? Bu soru l a rı ortaya atanlar Haricilcr 'di. Onları n mihenk
noktaları bu sonılardı. Bu mesclc islam fırkaları a rasında büyük bir tartışma
konusu oldu:

I. 1/nricill!r. Büyük \ 'C küçük. mutlak surette günah i ş leyen kfıfi rdir.
cehennemde cbcdi olarak kalaca ktır. Çünkü iman ilc a nıel ayrı l ma;. bir
bütündür: amel. imanı tamamlayan bir cüzdür. O halde amclc mukarin
olmayan bir iman ın hiçbir kıymeti yoktur49

II. .\fürcie: Dinin esası ve temeli ima ndı r. aınel değil dir: günahla
bir tarar gelmeyeceği gibi. yapı lan taatında inanmayana bir faydası
yoktur. O halde biiyük günah işl eyen mü'mindir.50 Günahk ı1rın layı k olduğu
ecuıy ı açıklamaktan kaç ına rak. bunu. öldükten sonra All ah' ın onun
hakkında vereceği hükme bı rakrnayı daha uygun görmüşle rdir.
iımina

lll. Eh/-i ,)'ünnet:

Şirkten başka

bir büyük günah

işleyen

kimse

ınü'mind ir. İşiediği büyük ı,'iinah kendisini iım1ndan çıkarınadığı gibi küfrc

46 A. Mahmud Suphi. Isliim Dfi$ıinccsmdc Ahliik Felsefesi, s.I32.
47 Şehristiini . a.g.e .. I 147.
48 İbn Kuteybe. el-/mamc l'c'ssıyii.lc. Kahire 1904. c.2/s.41.
49 Kemal Işık.. a.g.c.. s.3 1. Toshihiko lı.uısu. islam Düşünccsındc lmiin A.'avramı. çev. R. Ayaz..
!st, 1984. s56: ~·ari. Makaldı . s. 118: COveyni . ci-Jrşad 1U:ı f-.:aviiri'f Edille ft l /sıili'l İlikad.

°

5

Mısır,

Kemal

1950. s.386

Işık.. a.g.c., s.3 t ; Toshihiko Jı.uısu. a.g.e., s.56-57; Eş'ari, Maktiliit. s.I35-I36.

Şehistani.

a.g.e.. c.J /s.l40.
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de sokmaz, çünkü hala kendisinde iınanııı esasını teşkil eden tasdik
mevcuttur. sı o sadece işlediği günah nisbetinde ceza görecektir.
imanın bir parçasıdır: mü'minler. müna:fık lar
varid olan hükümler büyük günah işleyen kimse
hakkında uygulanamaz.
çünkü böyle insanlar meıkür hüküınlerin
kapsamına girmemektedir. O haJde bunların durumuna uyan bir başka
hüküm vermak lazımdır kL bu da. büyük günah işieyen i n ne ınü'ıniıı ne ede
kafir olduğudur52 .

IV M u'tezile: Amel,

ve kafirler

hakkında

Harici'lere niçin siz Allah'ı. peygamberi ve dini tanıyan kimseyi bir
günah işler işlemez tekfır ediyorsunuz.. şeklinde bir soru yöneltildiğinde
onlar: "bunu Allah' ı n Kelaını'ndan çıkarıyoruz. sözgelimi : "inülnı inkar
edenin bütün i şi boşa çıkar" ~:ı ''Sizi yaratan O'dur. ama ba zılarınız kalir
bazı la rını z mü'ınin" 5 4 . ayetlerinde Allah küfür ilc iman arasına üçüncü bir
kavram koy mamıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen kişi imanını
boşa çı kartmıştı r" s~ derler. Di ğer ekoller ise yine Kur'an'a dayanarak bu
görü şün hatalı . kendi görüşlerinin doğru olduğunu söylerler. Hatta çof,rtı
zamarı aynı ayetleri delil olarak kullanırl a r. Öyleyse birinci problem h:ur'an
ve Sünnct'i anlama sorunudur. Bu da doğrudan müslüma nı n zihni birikintisi
ilc alakalıdır.
Allah' ın ımıradı nın ne olduğunu bilmek. O'nun rı;.ası na ul aşmak
hem dini hem de düşün sel akımları bilmekle gerçekleşir. Aksi takdirde
Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi tamamen din karşıt ı oh·ın modern
felsefenin parametrelerini Kur'an'da anırı z ki 56 . bu. gerçekte sadeec dini
ınci i n ierin bilinip. diğer düşünce ak ı mlarının bilinmemesinden dolayı
düşülen bir hatadır. böyle bir hata İsliimi terıninolojiyi bozmak. en azından
dini çarpıtmaıda kcsişmektedir.

Müslümanlar daha Emc\'iler deninde değişik kültürlerle
Hgilinrneyc başladılar. · Müslümanlar arsında hı zla gelişen ilim
hareketlerinin ağı rlık merkezi Bağdat oldu. \<lansur'un halifeliği ;;ımanında
(1 :n n 54) başlayan
tercüme hareketleri hı zla gelişti . Özellikle
(H. 198/813)'dc Mc' mun'un halife olmasıyla rımancddan. Pehlevice'den ve
bilhassa Silry anice'den , lrapça'ya bir çok eserler çevirildi. Daha sonra
H.2 17/8j2'de Me' mun tarafından kurulan Bevtii'l llikme'nin de bu alanda
büyük rolleri oldu57 . H. 2J2/8~6'da halife oİan Müte·vckkil .tarafından da
5 1 Kcnıal Işık. a.g.e.. s.3 1: Eş'ıirl. A/akôlciı. s.266-267. Alımed Sa im Kılavuz. imim·A.'ıifiir Sınırı.
Ma'rifct yay. ist. 1990. s.46-48.
52 Kemal Işık. o.gc.. s.32. Alımed Sainı Kı)a\~ızu. a.J?..C.. s.86-8 7: Kiidi Abdulccbbar. $crhıı'l
Usıilı'l Hams.:. Kalıire. ı %~. s.702.
s:ı Ma ide. 615.
54 Tc~abun. 64/2.
5 ~ T oshihiko lzutsu. /s/iım DllştlnccsmJ.: lman J...'avramı. o,;ev. S. Ayaı. İst. 1984. s.56-57.
~ 6 Hilmi Ziya Ülkeıı, Tiirkıya'Jc Çağdaş Oiişllnc.: Tarihı. Olken yay. İst. 1992. s.40-44.
5? M.G.S. Hodgson. a.J?..C.. c. 1is.38 1.
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bu hareket destek gördü. Tercüme edilen eserlerle birlikte
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değişik

kültür

kodları ve inanç öğeleri İslam toplumuna girdi. Müslüman biginlerin, bu
karmaşık fikri ortamda dini esasları savunuları esnasında hakim durumda
olan ve yoğunluk kazanan bir zihniyetten etkilenmeleri doğaldır. İsi<im dini
ile felesfeyi uzlaştırmağa çalışan ve kendisini aşırı derecede felsefi
cereyanlara kaptıran ekol, Mu'tezile olmuştur. 5 8 Büyük bir ölçüde Yunan
felsefesinin etkisi altında kalmış, görüşlerinin ekserisi bu felsefenin
karışımından meydana gelmiş ve bu da tabiatİyle İslam kültüründe büyük
izler bırakmaya sebeb olmuştur.

Bir müslüman bilginin söyleminin tarihsel süreçte oynadığı rol ve
te'sir önemli olup, bir söylemin değeri de hangi ölçüde faydalanmaya haiz
bilgi sunduğu ile eşdeğerdedir. Diğer inançları ve felsefi akımları anlamak,
İslam inancını savunmanın ilk basamağını teşkil etmektedir. Bir düşünce
akıminın problemlerini ve temel dinamiklerini bilmeden eleştirmek,
gerçekte o düşünceyi büyük ölçüde kabul etmek anlamına gelmektedir.
Bir

kelamcının

gayesi akide

oluşturmak değildir.

Onun gayesi

İslami bir perspektifle İslami terminoloji oluşturmak, bir düşünce biçimi ve

zihniyet inşa etmektir. Meseleye böyle
hataya düşülebilir:

bakılınadığı

takdirde iki boyutlu

I.Mütekellimin söylediğ-i her şey akide kabul edilir.
ILKelam ilmi dondurulur: Aynı konuları,
anlatmaktan öteye geçmeyen tekararcılığa düşülür.

değişik

sözcüklerele

Kur'an'ın a.kide olarak belirlemediği bazı hususları Kelamcıların
inanç haline getirmeleri ve bunların aynen topluma yayılması , bizzat akide
ile, o inanç esasının yorumuna ilişkin vesail'in bir ayırıma tabi
tutulmamasından dolayıdır. Bunun bir çok örmekleri bulunmasına rağmen
bir kaçını zikretmemizin yeterli olacağını düşünüyorum. BakiWini, İn'ikas-1
Edille'yi kabul etmekle kalmamış , bu delili inanç esası hükmünde görmüş,
bu delilin çüiiitülrilesini imana ilişkin bir akidenin çüiiitülmesiyle aynı
saymıştır59 . Yine Ehl-i Sünnet a'razların cinsleri · değişiktir, diye ittifak
etmiş, a'razlarm hepsi bir cinstir ve bütün a'razlar hareketlidir, diyen
Mu'tezill Nazzam'ı tek:fır etmiştir-6° . Diğer bir örmek Ehl-i Sünnet
bilginleri. yerin vukq(ve sukun halinde olduğu, sadece zelzele gibi geçici ve
iğreti sebebler/e hareket haline geçtiği konusunda ittifak etmişlerdir6 1
Bunların hiçbirisi dini bir metne dayanmıyor, hiçbir ilmin veya bilginin
söylemi evrensel olmayıp, evrensel olan sadece Allah'ın vahyidir.

5 8 A.g.e.• c. l ls.409.

59 i7Jnirli isnıail Hakkı, Yeni ilm'i Keldm. Uınraıı yay. Anak. 1981. c.l /s.Sl.
60 Eş'ari, Makiıltıt. s.350-353. Abdiılkahir el -Bağdadi, el-Fark Beyne'/ Fırak. çev.
Fığlalı. Diyanet Yak. Yay. Ank, 199 1. s.257. Eş'ar!. Makiılac, s.226-227.
61 Abdiılkahir el-Bağdıldi. a.ğ.e., s.258; Eş' ar!, a.g.e., s.452-453.
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Allah'ın varlığı

ve birliği bir inanç esasıdır, ancak Al lah'ın varlığını
hareket delili ile açıklama Keltim'dlr. Bir alim hareket delilini
Allah'ın varlığını ve birliğini açıklamada kullanabilir. Ne varki burada
inanılması gereken husus, Allah'ın varlığı ve birliğidir. Bir başka bilgin
hareket deliliyle Allah'ın varlığım ve birli ğini açıklamayı rahatlıkla
eleştirebi!i r6 2 . Çiinkü hareket delili bir inanç değil, bir bilginin inanç
esasını açıklama yöntemidir.
ve

birliğini

E bu Said Küliab ile başlam1ş olan Sünni Kelam çalışmaları Eş' ari
ve Mat:Uridi ile gelişerek ekolleşmiş, böylece Mu'te7jll Kelam'ın yanısıra
birde Sünni -Kel§m ortaya çıkmış, başlangıçta selefi ~öyleme yakın olan
Eş' arilik giderek bundan uzaklaşmış Gazziili'den sonra da fclsefileşmiştir.
Mütekaddimin döneminde Kclarn ilmi'nin konusu tevhid. iman,
kü.ftir, insan fiilieri ve Allah'ın sıfatları olduğu halde Müteahhirin
döneminde Kelam ilmi'nin konulan oldukça değişmiş ve genişletilmiştir.
Bilinme özelliğine sahib olan, bilginin objesi olan her şey bu ilmin konusu
olmuştur. Bir başka deyişle Kclarn'ın konusu mevcud ve ma'lum
kavramlarıyla anlatı l mıştır63 . Bilgi a lanına giren varlık, bilginin objesi olan
her şey Kelam' ı n konusudur. Zihnin dışında varlığı olsun veya olmasın
bilinmek şamndan olan ve bilinebilen her şeyin KeHim ilmi'nin a l a nına
girdi ği anlaşılmaktadır.

Tarihsel bir dönüşü m olarak adlandırabileceğimiz modern çağ ve
bu süreçte ortaya çı kan yeni fikir ve felsefe karşısında yetersiz kalan Kelaın
ilmi'nin yerini başka ilimler almışlardır. Yer değiştirmenin farklı
sebeblerinden bahsetmek mümkün: İnsan hayatını bilimsel bir temele
oturtmak, her şeye sadece bilimle çare bulmak, örneğin toplumsal sorunlan
sosyoloji vasıtısıyla çözme düşüncesi söz konusu nedenlerin başında yer
almaktadır. Bir başka deyiş l e teolojinin yerini sosyoloji almıştır. Modern
toplum gerçek liği değil , dinin kendisi de sosyolojik açıklamaya tabi
kılınmıştır. Böylece dini tanım sadece safdışı bırakılınakla kalmamakta,
kendisi de açıklanmaya tabi kılınarak indirgemeci bir yaklaşım
sergilenmektedir" 64 . Modern çağın bu özeUiği yeterince irdelenmediğinden
Yeni İ/m-i Keliim geliştirilememiş, İslam'a yöneltilen tenkit ve iliraziara
müDferit cevaplar vermekten öte bir şey yapılmamıştır. Ancak şunu
belirtelim ki son zamanlarda İslam dünyasında yapılan çalışmalar ümit
verici bir boyut göstermektidir.
Kelam ilmi'nin çözülemeyecek problemleri. metafizik konuları
hiçbir sonuç elde ederneden boş bir uğraşın cesaretini
gösterdiği şeklindeki eleştiriye gelince, öncelikle metafizik kavramı ve
açıkl amaya çalışıp,

62 Mehnıcd Aydın, Din Felsefesi, 9. Eylül Üııv. yay. İzmir, 1987. s.1 4-75.
63 Cürcani. Şerhu'l Mevakif. Tahran. h. 1370. c. ı /s.40-41: Tafta:ı.ani, Şerhıi'l Mekasıd. Bcyrul
1979, c. l/s. ı 73.
64 Nuray Mert "Laik Cumhuriyetin Resmi Bi/ı mi: Sosyoloji", Dergah, c.lll, Ocak 1993, s.35.
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içereğinin tahlil edilmesi gerekmektedir İslam düşüncesinde Kur'an'a dayalı
olarak üç ayrı bilgi a lanından bahsedilir: Mutlak Alem (Mutlak Gayb) .
.Metafizik Alem, Olgusal .4 !em. Mutlak alemle ilgili insanın hiçbir bilgi
.yetisi yoktur. Gayb alemi. ancak vahiylc bilinir. Allah' ı n Zat'ı. ahiretin
mahiyeti gibi. Oysa metafizik alem. hem vahiyle hem de bilgi yetisiyle
bilinir. Allah'ın varlığı ve birliği. ahiretin varlı ğı gibi. Olgusal alem ise
tamamen beşeri alandı ı-6 5 . Mutlak gayb alanına giren konular izerinde
konuşmayı Kur'an eleştirmektedir. "Gök gürültüsü övgüsüyle. melekler de
korkusuyla O'nu tesbih ederler. Yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini
çarpar. Allah'ın cezası pek çetin olduğu halde. onlar hala O'nun hakkında
tartışınaktadırlar"66. Bu ayeli Şchri stan i şöyle yorumlar: Bir topluluk
Allah'ın Zat'ı hakkı nda düşünerek fiilierindeki tasarnıfu konusunda tartıştı.
Allah.. bu ayetle onları korkutttı. Böylesi bir tartışmadan onları ınen'etti 67 .
Kur'an hem Allah' ın Zat'ı hakkında kon uşmayı hem de konuşma biçimini
kınamaktadır.

konularda

Kelamcılar.

konuşmaşlardır.

Allah'ın

Çünkü

Zat'ı

insanın

hakk ı nda

bu aleme

değiL

ilişkin

mcıafi7.ik

bilgi yelileri

va rdır.

Razi. dini hükümler konusunda gelen ayctlerin altıyüz.den az olup.
ayctlcrin tcvhid. ınübüvvct. batı! tannlara tapanlara red ve tahrif
edilmiş diniere inanan toplumlarla ilgili old uğunu söyler6R. Kur'an ilk ve
son din olan İslam inancı nı doğnı tutmanın önemini. ilahi dinlerin tarihi
scrü\·cnini öz olarak nazara ar;.cderek vurgular. doğnı bir inançtan
kaymanın olumsuzlaklarını ve sebeblerini dile getirerek uyarır. Bunu soyut
bir dille değil. somut modeller takdim ederek tahrife ve anlam sapmasma,
diğer

düJ~vevileşmeye

kaymanm helirpJn ö=elliklerini =ikJ:eder.

A11ah'ın Yarlığına

nazan öneren Kur'an

,.c

ııcaba

birliğine ilişkin

neyi

c.:>larak

ya ratılan varlıklara

amaçlamakdadır?

"Devenin

nasıl

yaratıldığına. semanın nasıl yükseltildiğinc. dağların nası l dikildiğinc" 69
bakınamızı isteyen: "öğüt almak ve şiikrctmek isteyen için gecenin ve
gündüzün peşpeşe gcldiğini" 70 söyleyen Kur'an. na=ar ve tefekküre acaba
hangi anlamı yüklemektedir? Peşpeşe gelen gece ve gündüz insanın hakikale
ulaşması için bir g,österf!.e ise. insanın. bu göstergelerin -ayeilcrin- ne
anlama geldiklerini bilmeye çalışınası gerekmez mi? Vahyin sunduğu
kalıplar üzerine bir anlayış inşa etme vahyi ve kainatı doğrı.ı tevil etmeye
bağlı olduğu gibi. keza. diğer inançlara ve kültürlere karşı varolmanın en
geçerli yolu da kendi değe rlerini en sağlıklı bir biçimde temellendirmekle
ilgilidir.

'

1

65 Alparslan AÇlkgenç, Bılgı Felsefesi. Insan yay. İst. 1992. s.269-272.
66 Ra'd. 13/13.
67 Şelıristıini. a.g.e.. c. 1/s.37.
68 Razi. Mefotihu'l Gayb. c. l/s.308.
69 Ga.<jiyye. 88/20-24.
70 rurkiin. 25/62.

107

1.
'

D01342s1c1y1994.pdf 12.01.2010 16:30:00 Page 57 (1, 1)

Hepimizin bildiği "Hamd alemierin Rabbi Allah'adıru 7 ı ayetını
okuduğumuz zaman,bununla bilmenin ontolojik ve metodolajik temellerini
bilmeye bir gönderme yapıldığını anlamak mümkün görülmektedir.
Harndeden insan, övülen Allah'tır. Hemen arkasından Rabbi)'/ tilemin
şeklindeki izafet terkjbi bir alemin varlığını, ancak bunu belirleyerün Rabb
olan Allah olduğunu söyler. Böylece -Allah-alem-insan- ilişkisi karşımıza
çıkmaktadır. Hamdetme dunımunda olan insan: kendisinin alemdeki yerini.
Rabb olan Allah'a karşı sorumluluğunu düşünmek zorundadır. Böyle bir
problemi Kur'an ve Sünnet esa~ olmak üzere. diğer bilgi kaynaklarından , .e
kuramiardan fayda lanarak anlama cehdine giren insan. Allalı'ı her türlü
noksanlıktan tcnzih ederek va rlık probemini açıklamaya çalışıyorsa bu
durumda suç: düşünen insanda mı. beşeri terminolojiye giren Yahiy dilinin
yonıma elverişli olmasında ını. yoksa böyle bir çabaya ad olan iliınde midir?
Kela m ilmi'nin en aşırı şekilde eleşti rildi ği dönem Mu'tezill Ekol'ün
iktidar olduğu zamana rastlar. Özellikle geleneğe bağ lı olan Ahmed h.
Hanbel ve iklidar a rasında Allah'ın Kelamı'nın mahluk olup-olmaması
problemi üzerinde tartışmalar odaklaşm ış. Kur'ıin' ın ınahluk olduğu
gö rüşü nü dayatan iktidar. bir çok bilginin eleştirisi ne ma'ruz ka lmıştı r.
iktida rın. farklı düşüneniere karşı baskı. tehdit ve tehcire , ·aran yaptınıniara
girişmesi i s i anı toplumonda ciddi tepkilere neden o lımış. geleneği
benimseyenler yeniden gündeme gelmişlerdir72 . Eş'iiri. Mutczile'deıı
ayrı larak. gelcneği dışlamaya n bir bakı ş açısıyla Kclam ilmi'nin gelişınesine
önemli bir katkıda bulunmuştur. Kclaın ilmi İslam düşünce yapı s mda
önemli bir yer cdinınişti r.
Her ta rihsel kırılınada nascılık. karşıt bir kültüriin etki ala nın a
denetlernek için akıl. tabiatı dcnetl enıek için de bilim
modern düşüncenin mistiliye ettiği iki değişmez kriter olmuştur. islam
toplumuna geçişi ö::el bir vöntem/e, O::el bir dummun değişimi ve
modcrnleşmcsi şeklinde gcrçeklcşıniştirn . Değişim ve ınodernleşmcyc en
açık olanlar lafu.cı olan ehl-i 7..ahirdir. Nai'.arı YC Ilikıneti sırası gelmeyecek
şek i lde geriye atmak lafızcılık ve şerhci liği öne çıkanmış modern düşünce
karsısında edi lgen olmayı kaç ı nılmaz kılmışllr. Zi ra pozitivist ak ı m ı n
ilerleme-dü::en-hilimsellik ilkeleri doğnıltusunda din yo nımlanmış. islam'ın
ilerleme'ye ına n i olmadığına dair fetvala r verilmiş 79 , ancak ilerlemenin neyi
ifade ettiği yeterince sorgulanmamıştır. Fıkhı iç kavrayıştan pratik alana
hapseden son Osmanlı iktidarla rı . düşünceyi sırası gelmeyecek şeki lde
gi rmişti r . Allah' ı

7 ı Fatiha. ı t ı.
72 M.G.S. Hodgson. a.~.c .. c. 1!s.409.
7R Levent Kökcr. Iki Farklı Siyaset. Ayrıntı yay. lst. 1990. s.34-36. Ahmet Çiğdem. Aydınlanma
Felsafcsi. Ağaç yay. lst. 1993. $.ıL
.
79 Mürte7,a Korladçi. Pozilivizmın Tiirkiyoı'yc Clirişı ve ilk Etkileri. Insan yay. !st. 1986. s. ı 6.
246-249.
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geriye atınca, farklı kültürel
zorunda kalmışlardır.

öğeleri

bizzat kendi elleriyle topluma dayatmak

İbn Rüşt, "insanların tabiati tasdik yönünden birbirinden üstün ve
farklıdır, bazıları

..
'·

burhanla, diğer bazıları aynı hükümleri eecteli sözlerle,
öbür bazıları ise iknai sözlerle tasdik eder. "80 dedikten sonra bu görüşünü şu
ayetle delillendirir: "İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle, !,TÜZel öğütle ve
güzel tartışma ile davet et"8J ayetindeki yöntemsel sıralamayı, insanların
anlama ve tasdik yönünden farlı oluşlanyla ilişkilendirmektedir. Hikmeti
felsefe, eecteli Kelam'la, güzel nasihatı da selefi medodla karşılar, delil ve
burhana dayanan bir yöntemin sırf öğüt çerçevesinde kalan yöntemden daha
az hatalı olacağını vurguiar82 . İbn Rüşt'ün bu bölümlernesi ve bir yöntemin
delil ve burhana dayanması gerektiğine dair görüşü tutarlı, ancak Kclarn
İlmi'ni cedelle sınıriandırması doğruyu yansıtmamaktadır. İslam düşünce
tarihi ·içerisinde Keltim, cedel ilmi olarak tanımlanmış, ne var ki bu, hem
imanı hem de mü'mini akli-ınantıki deliller çerçevesine almak olur ki, bu,
hem mantıkın katı kurallarıyla sınırlanmış hem de hikmeti hedeflememiş ve
dünyevileştirilmiş bir ilim karakteriyle örtüşen bir tanımlamadır.
Gerçekte cedel tartışma yoluyla rakibi ilzam etmeye muktedir
olmak veya ekallerin kendi çıkarıınlarının geçerliliğini tutarlı görünen
önermelen~ dayandırarak yaptıkları açıklaınalardır. Aristo, eecteli bir
yöntem ve yol olarak tanımlarken, İbn Sina bir sanat olarak
tanı mlamaktadır. Hatta cedel, kıyasın bir çeşidi olup, kesinlik ifade etmez,
denilmektedir83 . Cedel, Kelam ilminde bir yöntemdir, bizzat ilmin kendisi
değildir. Kur'an'ın kalble ilgili öngördüğü akıl , vahyin ışığında hikmete
ulaşınanın en güzel yoludur. Gerçekte hikmet, hakikate ulaşmanın yollarını
ve sınıriamu bilmeyi simgeleınektedir. İslami ilimler içerisinde bunu en
güzel bir biçimde perçekleşti ren de kelam ilmidir.
Hikmet, insani takat ölçüsünde

olması gerektiği

biçimde

eşyanın

hakikatından söz eden bir iliındir84 . Akli kuvve'nin cerbeze ve gabeve_t gibi

iki

aşırı

uç'a gitmeden

eşyanın

hakikatini

gereği

gibi bilmek, hikmettir.

İ lın-i Kelam, aklı dışlaınadan, delil ve burhana dayanan, delil getirme

yönetemine ve sanatına değer veren bir ilim
anlamda hikmetle örtüşen bir ilimdir.

olması açısından

gerçek

A li Sam i-en-Neşşa r, İlın-i Kelam'ı Kur'an'ı anlama çabaları
içerisinde en başta gelen bir disiplin olarak görüp, evreni yorumlamada da
müslümanlara en parlak tarzda gerçek bilgiyi elde etme yolunu öğreten ;
bilgi, varlık ve insanın varlık içindeki yeri gibi problemleri sistematik bir
SO İbn Rüşt, Felsefo ve Din ilişkileri, Çev. Süleyman Uludağ, IJergalı yay. İst. 1985, s.l03.
81 isra, J61125.

82 İbnRüşt,a.g.e. ,s.l08-112.

83 Cürciini, Ta'rifat, s.66, İbn ManzCır, Lisanu'l Arap, Beyrut. Ts. c.l l /s.l03.

84 Cürcanl, a.ge., s.9l.
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şeki lde

ele alan bir ilim ve

müslümanların

e n onur verici bir faaliyeti olarak

tanımlamaktadır85 .
İslam dünyasında yapı!.ın felsefe tanı m ı parantez içine alınırsa
gerçekte İslam' ın felsefesini yapanın Kelamcı 'lar olduğu net bir şekilde
görülür. Eş'ari değişik felsefi akımlardan habersiz ve maha lli sınırlar
içerisinde kalanların böyle bir faaliyete karşı çıkınalarını şöyle
açık l anıaktadır: "Cehaleti ve tak/idi kendilerine sermaye edinen/er... '186 .
Bunlar. avami bilgiyi. daima canlı tutmuş. popüler ilgileri dirence geçirmiş
, .c İ slam düşüncesinin geri lemesinde önemli rol oynamışl ardır.

lll. Kela m ilmine yönelmenin Güzclli~

- Risaletün Fi İstilısani 'l Havdi Fi İlmi KelfınrrRah nıan

ve

Rahiın

olan

Allah'ın adıyla

Alemierin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O'nun selat ve sela mı
Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in yakınla rının ve tüm taki pçilerinln
üzerine olsun.
ima m Cemalud-din Ebu'l Hasan b. İb ra him b. Abdiila h cikendi e liyle ya:t.dığı riqıyet izin belgesinde -icazette- şöyle
demektedir: "Biz: Fakih. ima m ve Alim ola n Falınıd -din Ebu'l Mavsili'yc,
beniınde hazır bulunduğum bir sırada sekiz Şevval allıyü:t.üncü yıl ııı salı
günü nde Bağdat'ta çarşı mescidinde 1 hadis okunmaktaydı."
Kurcyş i

Bu a rada kendisine şöyle bir soru soruldu: "beşyüz yetmi ş üç yılında
Selam -Bağdat- şehrinin doğusunda bulunan ve ribat c l-bcrbchi r iyye2 diye
bilinen yerde hadis arzettiği n günde Bağdallı güven ilir İm a m tı: ıw Ma nsu r
cl-Mübare k İbni Abdiila h İ b ni Muha mmcd'e hadis okuduıı ımı ?" O da
hadis ok uduğunu kabul etti. doğruladı.
Ben İbnu' l İhve3 diye bilinen Şeyh, İmam, Hafız Cemalud-din
Ebu ' l Faz i Abdurra him h. Ahmed İbni M uhammed İbni Muha mmed,
İbni İb rah i m İ bn Halidim ? Beşyüz kırkiki yılında Ma7.aren'deki evinde
kendisine hadis okuyuşuııı esnasında Şeyh Ebu'l Fazi Muhammed b.

85 Ali Sami cn-Neşşar. Neş'etii '1 Fl;n '1Fe/.~efl Fı'llslam. Kahire, 1988, c. 1/s.390-400.
~6 Eş'ıiri. i.wh.van. s. 1.
·
Bu bölüm zikredilen Risaıe·nin. Kclanı Ilmi'nin savunusuna hir önnck olnrak sunulan hir
çevirisidir. İngilizce dipnotları l 'deıı başlananık verilecektir. 7..aman zaman tarafıını7.dan
yapılan açıklanıalar Ç.:\1. şeklinde gôs1erihıcektir.
Yani O'nun mescidinde, bu, Onun olarak adlandırılabilir. Çünkü O mcscine ibadet etmeyi ve
ders vcmıcyi alışkanlık haline getimıi~1ir.
2 Ribat; bir çeşit dini mekan. Bu konuda bkz: The Enceeylopedıa Of Islam. ve H and Worıer
Bı1ch des İslam, Ribat Mad.
3 !h ve yerine uhuvve de denileb ili r.

ı
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Yahya en-Natili bize şöyle bildirmiştir4 : Ebu Nasr Abdulke rim b.
Muhammed b. H aruner-Ş i razi Ali b. Rüstem yoluyle Ali b. Mehdi'den
şöyle aktarmıştır: Biricik Şeyh, Şeyhlerin Şey hi Ebu'l Hasan Ali b. İsmail
el-Eş' ari' nin şöyle söylediğini işittiın5 :
Aleınierin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O'nun selamı Nebi
Muhammed (s.a.v)'e, tertemiz yakınlarına, ashabma ve seçilmiş önderlerine
olsun.

İnsanlardan bir gurup6 bilgisizliği kendilerine sermaye yaptılar.
Dini konuda araştırmak ve düşünmek kendilerine ağır geldi. Taklide7 ve
basitliğe yöneldiler. Dinin temel ilkelerini a raştıra nlan ayıpladılar, onları
sapıklıkla nite lendirdiler. Sandılar ki hareket, sukUn, cisim, a'raz, renkler,
oluşlnr, 8 ctız, tafra9 ve ,')'ıfat-ı Bari konulannda konuşmak bid'at ve
sapıklıktır.
Kelanı ilmi'ni eleştirenler: "Bu konuları konuşmalda hidayet

ve
Hz. Peygamber (s.a.v), halifeleri ve ilk takipçiteri
mutlaka konuşurlardı. Zira Nebi (s.a.v) dini konularda ihtiyaç duyulan her
şeyi rihletinden önce mutlaka konuşmuş, yeterince ve açık şekilde
belirtmiştir.
O müslümanları n dini konularda ihtiyaç hissettikleri,
kendilerini Allah'a yaklaştıracak ve buğzundan uzaklaştıracak hiçbir sözü
terketmem iştir." derler.
irşad yapı l mış o lsaydı

Keza, Kelam'la ilgili söylediğimi z meseleler hakkında bir rivayet
ki , bu konularda konuşmak bidat, araştırmak ise
dala/ettir. Eğer iyi olsaydı Nebi (s.a.v). yakınları ve ashabı bu konuları boş
bırakmaz ve mutlaka konuşurlardı. Onların konuşmamaları şu iki durumdan
ayrı düşünülemez: Yn bildikleri halde o konuda susmuşlardır. Ya da bilgileri
yoktu, aksine onlar bu konuda cahil/erdi. Şayet bilip bu konuda
konuşmamışiarsa bize düşende onlar gibi konuşmamaktır. Kelami konuları
terkettikleri gibi bizede düşen aynı şekilde terketmektic Eğer Kelam dinle
bulunmasından anlıyoruz

4

5
6
7

Dini dilde bize şöyle aniallı diye ifade delir.
Bu isnad, yahut da isimler zinciri h. 324 yılında vefaı eden Eş'ari'ye kadar doğnıdan
getirmemiz için uzun görünmemektedir. Belkide güvenilir bir isnad oldugtından bazı isimler
düşOıii lınOşUlr.
Katı gelenekçiliğin

temsilcileri... Razı Hanbeli'ler.
Arapçadaki taklıd kelimesi, şorgulamaksızın bir başkasının otoritesini kabul etmektir. Bu
kelime çin daha önce 7.ikrcdilen nnsiklopedilerin tak/id maddesine bakılabilir.
8 Arapçadaki c/van ve elevan şu anlama gelir: Abdiilluı.hir ei-Bağdadl, Usüli'd Din. s. 40'da
e/van ve elevan oluş ve ilintilerin iki ana bölümüdürler. Dolayısıyla bu kavramlar basitçe.
ilintilerin çeşitli şekilleridi r dedikten sonra O, a'ra.zlan birinci ve ikinci dereceye ayımıaktadır.
Birinci bölOmUdc oluşların, hareket, sukun. terkib. v'az. ikinci bölümüne, renk,ses, sıcaklık.
sogukluk ve niteliklerin girdiğini belirtir. (Ç.N)
9 Tafra; sıçrama anlamına gelir. Bu İbrahim en-Nauanı 'ın atlama/sıçrama kavramına
benzemektedir. Buu konuda bkz: Tritton, Kelam, s.93 ve Mezheb el-Tafra !nde/ Miis/imin'nın
Arapça'dan Almancaya çevirisi olan, Beiırage Zur islamichen Aıomenlehre, s.l2-14 l.
Tafra: Hareket eden şeyin bir noktadan digerine sıçrayarak girnesi ve bu $ırada iki nokta
arasında yer alan dij!er noktalarıdn aşmasıdır. (Ç.N)
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ilgili olsaydı , onlar konuşmamayı seçmezlerdi. Şayet onlar bu konuda
bilgisizseler bizimde onlar gibi bilgisiz olmamız gerekir. Şayet dinden
olsaydı onlar bu konuda bilgisiz olmazlardı. O halde her iki durumda da
Kelfuni konularda konuşmak bidat. bu konularla uğraşmak da sapıklıktzr.
İşte bunlar. Usu/i'd Din konusunda görüş belirtmeyi terkedenlerin
getirdikleri delillerin tümüdür.
E leşti ri le ri üç şekilde cevaplayabiliriz:

I. Peygamber (s.a.v)'in "bu konulanlü araştıran ve konuşan kişiyi
ve sapık kabul edin" de demediğini hatırlatarak soruyu geri
çevirmektir. Size göre Peygamber (s.a.v)'in konuşmadığı bir şey hakkında
sizin konuşmanız, bidatçı ve sapık olmanızı gerektirir. Üstelik siz. O'nun
sapık görmediği kişiyi sapık görmektesiniz.
bidatçı

II. Onlara Nebi (s.a.v)'nin cisim, a'raz, hareket, sukün, ctiz, lafral I
birbiri hakkında tek tek konuşmasada- Kclarn'ın
konusu olarak söylediğimiz hususların cahili olmadığının belirtilmesidir.
Sahabi'nin fakih 12 ve bilginleri de böyledir. Ayrıca sınırlı bir şekilde
söylediğimiz bu meselelerin asılları -kökleri- detaylara girmeksiz in Kur'an
ve Sünnet'de hepsi bulunmaktadır.
konularında -bunların

nı. Hareket, sukun: Bu ikisi hakkında söylenenlerin aslı Kur'an'da
·bulunmaktadn. O ikisi tevhidiı1 göstergeleridirler. Toplanma ve ayrılmoda
böyledir. Yüce Allah, dostu İbrahim (a.s)'ın kıssasında bu hususli
bildirmektedir. Kıssa'da ay'ın, güneşin ve yıldı zların yok olması . bir yerden
bir yere hareket ettirilmesi l3 olayında Allah hakkında hareket ve Sukunun
caiz olmadığına ilişkin delil bulunmaktadır. Bir yerden bir yere geçi şi ve yok
olması caiz olan bir va rlığın ilah olması mümkün değil dir.

Kelami konuların Kur'aru ve Nebevi daya nakları bul unmaktadır.
Tevhid'in asılları hakkındaki söz Kur'an'dan alııunıştır. Zira Allah: "Eğer
gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, elbette ikisi de bozulup
giderdi." (Enbiya, 21 /22) buyurmaktadır. İşte bu. Allah'ın bir olduğu ve
ortağı olmadığı delilini belirten sözün özüdürl 4 .
Tevhid konusunda teğalub ve temanu delilleriyle ilgili olarak
ayetine dayanırlar: "AJlaJı hiçbir ilah edinınemiştir.
O'nunla beraber hjçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattı ğını

Kelamcılar Allah'ın şu

lO Kelam, ikinci paragrafda ifade edilen konular kapsar.
ll Tafra hakkında daha önce kısa bir açıklama ve kaynakça gösterildi.
12 Normal konuşmada bcnıerleri arasında flkh görülmez. Belki burada fıkhın eski anlamı
çıkarılabilir. Yani dini problemler içinde ele alınabilir. Fıkh kavramı. esata dini içgörtı ve idrak
anlamına geliyor ve beraberinde de eylem duyarlılığı taşıyor. Konuşanın söıündeki maksadı
anlamak. gizli bir ma'nayı kavrama anlarnlarını içermesi açısından. bunun Islam'ın ilk
dönemlerinde kişisel çaba ve gayreti simgelediği anlaşılmaktadır. (Ç.N)
13 Krş: Eş'an, Kitabü'lLuma
14 Ş irk ortak olmak. kelmenin tam anlamıyla Allah ortaldıktan mOnczzehtir.
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alır götürür ve birbirlerini altetmeye çalışıriardı (Mü'minun. 23/91-93) ve
yine: "Yoksa onlar Allah'a. O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da
onların yarattıkları Allah'ınkine r:rzer mi göründiL" (Ra' d. 13116-17)
Allah'ın

birliği konusunda Kelaın'cıların delilleri bu ayetlere
Tevhidin ve adaletin ayrıntılarına ilişkin diğer açıklamalarda
Kur'an'dan alınmıştır.
dayanır.

Arap Filozofları . onlardan öncekilerin ve sonrakilerin ihtilaf
ettikleri yeniden dirilişin -imkanı ya da imkansı zlığı konusunda Kelam'ın
görüşü aynı şekildedir- mümkün olduğuna çok şaşırdılar ve şöyle dediler:
"Biz ölüp toprak olduktan sonra ını dirileceği/) Bu akıldan uzak bir
döniiş"(Kaf. 50/31) "Hey hat. size va'doluııan şey ne kadar u;r.ak" (Mü'ıninuıı.
23/16-38) "Çürümüş kemikleri kim diriltecek? (Yasin. 30n9) Onl~ırın bu
sözüne cevaben Yüce Allah : "0. size ölüpte toprak olduktan ve kemik yı ğını
haline geldikten sonra tekrar diriltip kabirden çıkarılacağınızı mı
va'dediyor" (Mü'minun. 23 /35-37). Onların bu sözleri. Kur'an'da sadece
öldükten sonra dirilmcnin ve delil olarak yeniden dirilişin imkanı~ll
akıllarda te'kid etmek için varid olmuştur. Onların yeniden dirilişi inkar
etmeleri konusunda Allah: Peygamber (s.a.v)'e. her iki gruba yönelik
delilleri her iki açıdan da öğretmiş ve telkin etmiştir.

Yeniden dil"ilişi inkar edenler iki gruba yarılırlari 7:
1. Birinci yaratılışı kabul edip. ikinciyi reddedenler 18.
II. Alemi c1.eli görmelerİ nedeniyle her ikisini de inkar edenler.
Birinci yaratılışı kabul edene Allah'ın şu ayetleri delil olarak
gösterilir: "De ki Onu ilk önce kim yaratmışsa O diriltecek" (Yasin. 36n9)
"Yaratmayı başlatan. sonra onu iade edecek olan O'dur. bu O'nun için daha
kolaydır" (Rum: 30/26-27) "Sizi ilk önce O yarattığı gibi sonunda da O'na
dönecekisi niz" (A'raf. 7 /28-29) Yüce Allalı bu ayctlcrlc. hiçbir benzeri ve
öncesi olmayan bir işi yapmaya ınuktedir olan bir Kudret' in .bildiğiniz ve
aranızda olan muhdes bir fiili yapınaya daha ınuktedir ve O'nun için daha
kolay olduğı.ı konusunda onları uya rınıştır. İsiml e ri Yüce ve övgüsü aziz
olan Allah'ın bir şeyi yaratması. bir başka şeyi yaratmasından daha öncelikli
değildir. Denildi ki alevhi kelimesinde hu zamiri 19 Allah'ın yaratımı ve
yeniden diriitme işini sizden birinden daha kolay yapabileceğine Kadir
olduğuna ilişkin bir kinayedir20
17 Kelimenin tam anlamıyl a şöyledir: Onlardan iki gruba göre ki, bu gruplardan biri kabul etmiş,
diğeri ise inkar eteıniştir.
ı 8 Yani her ikisi olan: birinci ve ikinci yaratılış.
ı 9 Burada konunun Allalı'a ını yoksa Muhammcde'ıni ait olduğu kesin açık değildir. Çünkü valıyi
gönderen Allah, tebliğ eden de Hz. Mulıammcd'dir. Oysa. "zamirin peygambere
götürülebileccğiııe i l işkin söz kelim~nin tanı anlamıyla bir çarpı!madır. Zanıirin Allalı'a gittiği
gayet açıktır".
20 Bu bölüm neredeyse metinden bağımsızdır. Bkz: Beyzavi, Envaru't Tenzil .
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Yeniden diriltme, ilk yaratmaya göre da ha kolaydır. Zira ilk
yaratma ; doğum, terbiye, bebeklik çağı ve dişi erin çıkması vb. acı ve elem
verici beliı1i lerie olmaktadır. Yeniden yaratılmada önceki belirtilerin hiçbiri
yoktur. Yeniden yaratma iade, ilk yaratma -ibtida- dan Allah için daha
kolaydır. İşte bu, birinci yaratılışı kabu1 eden gruba karşı Allah' ın
Kur'an'da2l getirdiği delildir.
Birinci ve ikinci yaratılışı inkar eden ve illemin ezeli ol duğunu
benimseyenler: Biz hayatı sıcak-nemli, ölümü de soğuk ve kuru bulduk
Bunlar toprağın özelliklerindendir. Hayat, toprak ve çürümüş kemik arasını
birleştirınek22 nasıl mümkün olsun ki yeniden yaratılış öncesine eş olsun?
Oysa iki zıt bir arada bulunmaz" diyerek bir şüphe içine düştüler.
Dolayısıyla yeniden dirilişi inkar ettiler.
Elbette iki zıd aynı yerde aynı cihette birleşmezler. Keza bir mahalli
olan varlikta da birleşmezler. Ancak o iki zıd. iki ayrı yerde yanyana olmak
kaydıyla bir arada bulunacağını Allah şu ayetle delillendirdi: "O'dur ki
yemyeşil ağaçtan size ateş çıkarır. onunla ateşini zi yakarsını z. " (Y<
1sin.
36/80) AJiah. onları bildikleri ve gördükleri bir örneğe yöneltti. Bu misal.
ateşin sıcaklık ve kuıuluğuna karşın. yaş ve soğıık olan yeşil bir ağaçtan
ateşin çıkışını gösterir. Böylece birinci yaratılışı n imkanını ikinci yaratılışın
olurluğuna delil getirmiştir. Zira bu: hayatın. toprağın ve çürümüş
kemiklerin bir arada bulunmasının cevazına ilişkin bir -delildir. Allah.
yeniden dirilişi , öncekinc eş bir yaratma olarak göstermektedir. Ye: "Sonra
Onu, ilk yaratılışa nasıl başladıysak öyle iade ederiz" (Enbiya. 21 / 104)
buyurmaktadır.
Kelam'cılar alem e::elidir diyenleri dehrilerden -materyalistsayarlar. Onlara göre kendinden önce hareket olmayan hiçbir hareket.
kendinden önce zaman olmayan hiçbir zaman yoktur. Yarısı ve sonu
o]mayan hiçbir cüz olmadığını söyleyeniere gelince. bunun aslını da Hz.
Peygamberi'nin Sünnet'inde buluruz. Resulullah: "Bulaşıcılık ve uğursuzhık
yoktur" dediğinde23 Arabi: "Ceylan gibi kusursuz develerin. uyuzlu develere
karışırak uyuzlu hale gelmesinin sebebi nedir?" dedi. Hz. Peygamber: "Onu
ilk kez kim bulaştırır?" diye sordu. Bunun üzerine Arabi. Peygamber
(s.a.v)'ın daha ma'kul bir cevap vereceğinden dolayı susmak zoranda kaldı.
Aynı şekilde bizde, kendinden önce hareket olmayan bir hareket olduğunu
iddia edenlere şöyle cevap verebiliriz: Eğer durum böyle olsaydı herhangi bir
şey meydana gelmezdi. Zira sonsuz olan için sonradan olma mümkün
değildir.

Veya Hz. Muhammed'in getirdiği deli/dir. Bu söz bir önceki yonımla ilgili olup. vahiy
Kur'an. Alla~. ın Keliimı'dır. Hz. Peygamberin bu 'konuda
hiçbir müdahalesi yoktur.Sadece Allah'ın vahyini tebliğle görevli dir. (Ç.N)
22 Birleşme, birlik. yahut kombiıısyon anlamları daha doğru olur.
23 Bu hadise, herhangi bir referans bulma konusunda başarılı olaınadıın. Oysa bu hadis. Bulıari,
Tıp. H. 45'de geçmektedir. (Ç.N.)
21

anlayışındaki farlılığı yansıtmaktadır.
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Yine aynı şekilde bir adam24 : "Ey Allah'ın elçisi , hanımım siyahi
bir erkek çocuk dünyaya getirdi." dedi. Ve onu kabul etmediğini açıkladı.
Hz. Peygamber, Ona: "Senin devcn var mı?" diye sordu. O da: "Evet" dedi.
Peygamber (s.a.v): "onların renkleri nasıldır" şeklinde ikinci bir soru
yöneltti. O da: "kırmızı" diye cevapladı. Allah'ın elçisi: "Onların içinde
alaca renkli olan var mı ?" dedi. O da: "Evet, onların içinde bir tane alaca
renidi olan var. " dedi. Hz Peygamber "Bu nereden g~liyor" diye bir başka
soru yöneltti. Ara bi : "Umulur ki soya çekmiştir. "2:> Bu hadis, Allah'ın
elçisine bir şeyi eş ve benzerine hamietmeyi öğrettlğini göstermektedir.
Böyle bir referans, benzer konularda bizimde eş ve benzerle hüküm
verınemize delil teşki l eder.
Yüce Allah cisimdir, yaratılmış/ara benzer diyenlere de şöyle delil
getiririz26 : Eğer Allah, eşyadan bir şeye benzemiş olsaydı, ona, ya bütün
yönleriyle benzer veya ba7..ı yönleriyle benzer, deriz. E8er Allah bütün
yönleriyle eşyaya benzeseydi, bütün yönleriyle muhdes olması gerekirdi.
Şayet Allah, eşyaya bazı yönleriyle benzeseydi, benzediği yönüyle onun gibi
muhdes olurdu. Çünkü her birbirine benzeyen iki şeyin hükmü aynıdır,
çünkü benzedikleri husus ayTIJdır. Muhdesin kadim, kadimin muhdes olması
imkansızdır. Allah: O'nun hiçbir benzeri yoktur" (Şura, 42/9-11) "Ve hiçbir
şey O'nun dengi değildir" (İhas, I 12/4) buyurmaktadır.
Cismin sonlu ve cüz'ün bölünmez oluşunun aslı Yüce Allah'ın şu
"Biz, her şeyi Levh-i Mahffiz'da tek tek yazdık" (Yasin,
36/l l-12-28-72)27 Sonsuz olan şeyin sayılması imkansızdır. Ve tek bir
şeyin bölünmesi de olası değildir. Zira bu iki şey, haber verildikleri şekilde
o lması gerekir. Sayma işi o iki şey üzerinde gerçekleşir.
beyanına dayanır:

Yaratıcı'nın seçim ve maksadına uygun olarak bir fiil yaratabilmesi
gereklidir. Fiilin çirkinliği nin Yaratıcı ile ilgisinin olma ması da zaruridir.
Yüce Alalh: "Gördünüz mü döklüğünüz meniyi? Onu siz mi yaratıyorsunuz?
Yoksa bizmiyiz yaratan" (Vak ıa, 56/58-59) buyunnaktadı r. Onlar, çocuk
istemeleriyle birlikte yaratabileceklerine dair bir delil getiremediler28 .
Bundan hoşnut olmadıklan halde söyleyecek bir delil bulamadılar. Bu
sebeble Allah, gerçek yaratıcının dilediği gibi ınahlukatı yaratan bir varlık
olduğu konusunda onları uyarmıştır.

Muhalifle tartışma bağlamında temel görüşümüz de Peygamber
(s.a.v)'in Sünnet'inden alınmıştır. Bu da. Onw1 Yahudi bilginlerinden Malik
24 Bu hadis benim için diğerinden daha belirsiz Rıchard Mc. Chaıty bu badise de referans
bulamadığım söylemektedir. Oysa .bu hadis. Buhan. Ta/ak. H. 26: lludıld. H. 41; Müslim.
Li'an, H. 18; Ebu Davüd, Ta/ak. ll. 28'dc geçmektedir.
25 Soya çekmiştir kelimesi, burada başka anlamlara belki de teknik anlamlara gelebilir. Ne var ki
meselenin bu yanı fazla önemli değil.
26 Krş: Eş'ari, Kitabii'l Lu ma.
2? Yasin. 36/28-72 ayetleriyle karşılllljtıruııı.
28 Krş : Eş'ari. Kitabii'/ Lu ma.
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b. Sayr29 adlı şişman bir bilginle karşılaştığında Allah'ın O'na öğrettiği
bilgidir. Peygamber (s.a.v): "Tevrat'ı Musa'ya indiren Allah hakkı için bana
haber ver: Kitabıru zda: "Allah şişman olan bilginiere buğzeder" diye bir
ibare görmedin mi?" dedi. Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu: "De ki:
Öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği ve sizinde
parça parça kağıtlar haline koyup açıkladığıru z -Fakat i şinize gelmediği
için- çoğunu gizlediğiniz O kitabı kim indirdi ." (En'an, 6/9 1). Allah.
bununla kesin olarak O bilginin tezini çürüttü. Çünkü Tevrat bir şeydir. Hz.
Musa (a.s) da bir beşerdir. Böylece bilgin Allah'ın Hz. Musa'ya Tevrat'ı
indirdiğini kabu1 etti. Ayru şekilde Allah, kendilerine ateşin yiyeceği bir
kurban gelinceye kadar hiçbir peygambere iman etJneyeceklerine il işkin
Allah'ın kendilerine söz verdiği şeklinde iddia edenlerin tezlerini de şu
sözle çürütmektedir: "De ki : Size. benden önce mu'cizelcrle nice
peygamberler geldi. Eğer doğru insanlarsa nız o nl arı niçin öldürdünüz" (Al-i
imran, 3/183) Yüce Allah, onların görüşlerinin ya nlışlığını göstermiş ve
onlara delil getirmiştir.30
.
Muhalifin polemiğini düzeltme konusundaki delilimiz de Allah'ın
sözünden alınmıştır: "Siz de. Allah'ı bırakıp taptığını z şey l erde, hep
Cehennem odunusunuz. Hep birlikte oraya gireceksiniz. Eğer onlar
gerçekten ilah olsalardı Cehennem'e girmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi
kalacaklardır. Cehennem'de onlar için bir inleme ve soluma vardır ve onlar
orada azabın şiddetinden bir şeyde işitmezler"3 1 (Enbiya, 21198- 100) Bu
ayet indiğinde32 taru şmacı ve kavgacı biri olan Abdullah b. Zi'bari bunu
işitince O :"Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki Muhammed'le tartışacağım "
dedi. Peygamber (s.a.v). Abdullah'm ya nına gelince Abdullah şöyl e sordu:
"Ey Muhammed: Sen. İsa , Üzeyir ve meleklerin ibadet ettiklerine inanmıyor
musun? Bu soru üzerine Peygamber (s.a.v) konu şmadı 33 . Ne var ki O'nun
sukutu, yetersiz birinin susması ya da bilgisizliginden dolayı şaşırıp sesi
kesilen birinin sessizliği gibi değildi . Çünkü ayelte Hz. İsa, Üzeyir ve
meleklerin Cehennem'e girmesini gerektiren bir nokta yoktu. Zira Allah
ayette: "ibadet ettiğiniz şeyler" şeklinde bir ifade kullanmış, "Allah'tan başka
ibadet ettiğiniz bir şey" şeklinde bir ifade kullanrna mıştır. Burada
Zi'bari'nin kavmine karşı Peygamber (s.a.v)'e bir delil getirdiğini
vehmet1irmek için yaptığ bir poJemik va rd ı r. Bunun üzerine Allah şu ayeti
inidirdi: "Tarafımızdan kendilerine cbedi saadet takdir edilmiş olanlara
gelince: "Bunlar ibadet edilenlerdir" İşte onlar Cehennem'den uzak
tutu1muşlardır" (Enbiya, 2111 O1) Peygamber (s.a. v) bu ayeti okuyunca onlar
polemiklerinin ve yetersizliklerinin ortaya çıkmaması için gürültü
şu

29 Bkz: Beyıavi, Envaru't Tenzil.
Bkz: Beyzavi. Envaru't Tenzil.
Bkz: Blachare, 2, 300, no: 100.
32 Bkz: Beyaıvi, a,g,c.
33 Beyzavi şöyle bir ayrıntıya yer verir: Muhammed (s.a.v)sessiz değildi. Aksine O derhal

30
31

cevplandınyordu.
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çıkannaya başladılar. Dediler ki : "Bi; im ilah'ımı z ını yoksa O mu hayırlıdır"
O'nunla Hz. İsa'yı kasdettiler. Bunun üzerine Allah: "Meıyeın oğlu İsa misal
verildiği nde senin kavrnin seviP.( te bağrı şı r oldu. Bizim ilahl arı nı ız mı
hayı rl ı , yoksa isa' nıı dediler. Bu ulisali sizinle tartışmak için verdiler.
Doğrusu onlar pek düşman bir topluluktur." (Zuhruf. 43 /57-58)

buyurmuştur3 4
Zik rettiğimi z ayetlerin hepsi -bunlar her ne kadar Kur'an ve
Sünnettcte belirli bir mesele olarak ele alınmamJşlarsa da- ayrıntılı olarak
açıkladığırruz delillerdendir. Çünkü Peygamber (s.a.v) ve Sahabi döneminde
ak/i mesele/erin tayini bizim bahsettiğimiz şekilde olmaınıştıı-3 5 . Dolayısıy la
onların bizim gibi Kelam yapmalarına gerek yoktu.

Elbette sorduktan meseleleri Peygamber (s.a.v) biliyordu. Hatta o
meselelerin ayrıntıla rı konusunda da bilgisiz deği l di . Ne var ki bu
problemler her ne kadar bun l arın temel prensipleri Ku r'an ve Sünnet'de
bulunsa da Peygamber (s.a.v) zamanında belirgin olarak ortaya
çıkmadığı ndan O'nun bu konularda konuşup-konuşmamasma gerek yoktu.
Dini problemlerle ilgili herhangi bir ko nu ortaya çıkınca onun hakkında
konuşmuş. araştırmış ve delil getirmiştir. Örneğin feraiz konularından
ceddnt ( ıli~elerin miras payının belirlenmesi). ve nvf3 6 (çocuğu olmayan
erkeğin mirasının tayini) meseleleri gibi. ayrıca nhknm. haram, hain
(dönüşü kadının iradesiyle olan. ya da dönüşü imkansıi'. olan mutelleka),
hette (mihir)37 ve habluke ala ğaribike.3 8 tafak, ve hudurf39 konula rı gibi bir
çok konunun tartı şıl ması Peygamber (s.a .v) ve sahabi döneminde olmuştur.
Ayrıca herbir mescle hakkında Peygamber (s.a .v)'den bi r açıklama
gelmem iştir . Zira bütün meseleler hakkında nas bulunsaydı insanlar ihtilaf
etmez ve bu tartışmalar 7.<ıma nımı 7..a kadar gelme7.di .
Bütün problemler hakkında Peygamber (s.a.v)'den nas bulunmas.--ı
da müslümanlar böyle sorunl arı Kur'an ve Sünnet'de hakkında nas bulunan
meselelere kıyas etmişler ve içtihad 40 yapm1şla rdır. Ayrı n tılı ola n
meselelerin hükümleri ni. peygamber ve vahiyce belirlenen ayrıntı lı

34 Bu ayetler Peygamber (s.a.v)'in Zibari ile tartışmasından farklı olaylarda vahycdildiği
anlaşı lmaktadır. Bkz: Blachare. 2. No:57.
35 Bana göre bu çeviri, metnin kendisinin sıkıntılı olmasına karşın anlamı yeterince ifade eder
gibi göıilnmüyor.
36 Avi kelimesi için bkz: Santillana. /.wıı •. •n1 u'1 DlrilloMusulmano Malachita. c.21s.5 12-513.
37 A.g.c., index-b. bette nıad.
38 Kelimenin tam anlamıyla buradaki if<.J ~ le dişi devenin özgürce ollaınasırıa atıfta bulunarak
şu anlam amaçlanmıştır: isıedi~in gihi . lavranınakta serbcstsin. Daha önce geçen kayııak'la
ğarib kavramına bakınız. Buradaki foı onülde. boşanma ile köle azad elmek arasında bir
ilişkinin kurulduğu görOimektedir. Bkz: A W.T. Juynboll, Jus Shafuticm, -Ebu İshak ŞiRiizl,
tarafından derlenmiştir. Leiden, 1879. s. ; 74-214.
39 Yani cezalar Kur'ani hükUmler tarafından belirlenir.
40 Yani onların kendilerinin çaba larıdır. Bıı konuda bkz: The Enccylopedia Of islam ve Hand
Wortcsbuch des İslam. İçrihad nıad.
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hükümlere gönderme yapmışlardır" 1. Daha sonra ortaya çıkan itikadi
konuların belirlenmesinde her akıllı müslümana gereken onların hükmünü
akıl , his, ve açıkça bilinen benzeri şeylerle üzerinde ittifak edilen asıliara köklere- gönderme yapmaktır. Vahiy yöntemli dini problemierin hükmü.
yine vahiy yöntemine dayanan dini ilkelere gönderilmelidir. Aldi
meselelerin hükmü de kendi konusuna gönderilmelidir. Ne akli konular.
nakli konulara ne de nakli konular akli konulara karıştınlmamalıdır. Şayet
Hz. Peygamberin döneminde Kur'an'ın yaratılıp-yaratılmarnası. cu=, taji-a
konularında Kelami tartışma lar olsaydı elbette konuşurdu . Diğer meseleleri
açıkladığı. bir hükme bağ ladığı ve konuştuğu gibi bu meselelerinde üzerinde
konuşur, açıklar ve bir hükme bağiard ı.
Kur'an'ın

mahluk

olup-olmadığı

bulunmadığı söylenir.. Öyleyse niçin.

hususunda sahih

Kur'an mah/uk

bir

hadis

değildir. diyorsunuz.

Eğer onlar bu sözü sahabi ve tabii'nin bir kısınının 42 söyl edi ğini ileri
sürerlerse onlara şöyle cevap verilir: Sahabi ve tabiin Allalı'ın elçisinin
söylemediği bir sözü söyleınişse sizin gibi bidatçı ve dalalet içinde olmalan
gerekir. Eğer birisi ben. Kur'an için yaratılmı ştır ya da ya ratılmamıştır
şeklinde hiçbir söz söylemiyorum derse o zaman ona şöyle denilir: Bu
konuda hiçbir şey söylemediğinden dolayı sapıksın. çünkü Peygamber
(s.a.v): "Benden sonra böyle bir hadise ortaya çıkarsa o konuda bekleyiniz.
hiçbir şey söylt:rneyiniz" buyurınanııştır. Ve yine 0 : "Kur'iin'ın ınahluk
olduğunu ya da olmadığını söyleyeni ıekfır edin ve onun sapık olduğunu
belirtin de " deınemiştir.
Eğer

birisi A Ilah 'ın i Imi mrıhluktur derse bu hususta sessiz mi
yoksa cevap ını verirsiniz? Eğer onlar buna hrıyır derlerse o
zaman onlara Peygamber (s.a.v)'in ve ashabının bu konuda hiçbir şey
söylemediği hatırlatılır. Eğer birisi sizin Rabbini z.yiyip-içe ıı . giyinikçıplaklık. soğuk-yaş. cisi ın-araz derse veya koku alır mı almaz ını. bunın.
kalb. ciğe r ve bir dalağa sahib mi. O her yıl hacca gider mi. ata biner mi
binmez mi. O yas tutup-tutmaz ını şeklinde sorular yöneltilirsc o zaman
bunlara cevap verınemeniz gerekir. Çünkü ne Peygamber ne de sahabi bu
konularda bir şey söyleıncmişlerdir. Eğer 1\e/iim yaparsanız söylemenizle bu
sayılanlardan hiçbirisinin Allah hakkmda caiz olmadığını açıklamış
olursunuz. O'nu şu veya bu gibi delillerle noksan vasıflarnala rdan tenzih
edersiniz.
kalırsını:t..

Eğer

birisi ben susacağım. hiçbir cevap verrneyeceğim. onu
ondan sakınacağım ya da ona selam verrneycceğim veya
cenazesinde bulunmayacağını derse. ona. "bütün söylediğin

ıerkedcceğim.
öldüğünde

41
42

Bu cOmJelerin

Arapçası benim konuyu aniatmada oldukça zorlamnama sebep oldu. Umarım

yazarın kastddeUiği anlamı yakalayabilmişimdir.

Ba·z; bir lusmı yahut biri
anlamlara gelmektedir.

anlamına gelir. Arapça'da /ıa'z kelimesi zaman zaman değişik
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konularda sapık bir bidatçı olman gerekir, denir. Çünkü ABah'ın elçisi,
birisi bir konuda bir şey sorarsa sessiz olun, cevap vermeyin, buyurmanuştır.
Veya selarn vermeyin. ondan sakının anianunda hiçbir şey söylememiştir.
Şayet bunları yaparsanız bidatçı ve sapık olursunuz.
Kelarn İlınini cleştirenlere, "Kur'an'ın mahJuk olduğunu 5öyleyene
niçin sukilt etmiyorusunuz? Çünkü Nebi (s.a.v)'den sahih bir hadis
ulaşmarnıştır" denilir. Eğer onlar Ahmed b. H anbel'den rivayet edilen
"Kur'an' ın yaratılmadığı ve yaratılmış olduğunu söyleyellin tektir edilmesine
dair bir hadis olduğunu söylerlerse onlara: "Öyleyse Ahmed b. Hanbel bu
konuda neden susmamı ş, aksine O hayatının pahasına konuşrnuştur?" sorusu
yöneltilir. Eğer onlar: "Abbas et Anberi, Veki, Abdurrahman b. Mehdi
vb. şahısların Kur'an'ın mahluk olrnadı!;,>Jnı , yaratılmamış olduğunu
söyleyenin kafır olacağını dile getirirlerse" o zaman onlara: "Niçin onlar,
Peygamber (s.a.v)'in sustuğu konularda konuşinuşlardı r" denilir. Eğer
onlar'n : "Amr b. Dinar, Süfyan b. Uyeync, Cafer b. Muhammed ve
benzeri kişilerin Ku r'a n'ı n ne yaratılmış ne de yaralılmamış olduğunu
söylediklerini ileri sürerlerse: bu durum da onlara: "Niçin onlar, Allah'ın
elçisinin söylemediği sözü söyleınişlerdir?" sorusu yöneltilir.
karşı

Şayet onlar bunu sahabi veya onlardan bir gruba havele ederlerse bu
büyük bir günah olur. Zira onlara: "Niçin, Peygamberin konuşmadığı
konuda Sahabiler konuşmuşlardır?" denilir. Üstelik Peygamber (s.a.v)
"Kur'an mahluktur" diyeni tekfır ediniz huyurmad ı ğı halde. Eğer onlar.
bilginierin cahillerle, bu konuları n hükmünü açıklamak için konuşınaları
gerekir, derlerse, onlara: "İşte sizden istediğimiz de budur" şeklinde cevap
verilir. Öyleysi niçin Kelam ilıni'ni eleştiriyorusunuz? Oysa siz istediğinizde
sonuna kadar Kelôm yapıyorsunuz. Sustunılduğunuzda da Ke/ôm'dan
nehyedildik, diyorsunuz. istediğinizde de sizden öncekileri hiçbir delile
dayanmaksızın taklid ediyorsunuz. İşte bu heva ve tahakkümdür.

Sonuç olarak Kelam ilmi'ni eleştirenlere; "Nebi (s.a.v) nezir,
vasiyet, kölelik, rnünasihat (miras taksim şekli) hesabında konuşmamıştır.
İmam Malik, Sevri, Şafii , ve Ebu Hanife'nin 44 yaptığı gibi bir kitap da
yazmam ıştır," denilir. Dolayısıyla eğer siz Hz. Peygamber'in yapmadığı bir
şeyi yaparsanız, söylemediği bir şeyi söylerseniz, O'nun yazmadığı bir şeyi
yazarsanız, Nebi (s.a.v) söylemediği halde Kur'an'ın yaratılmış olduğunu
söyleyenleri tekfir ederseniz, bu durumda bidatçı ve sapık olmanız gerekir.
İşte bu açıkladığımı z hususlar inatçı olamayan ve her düşünen insan için
yeterlidir.
43 Burada sözü edilen kişiler hakkında önceki dipnotlarda verilen referanslara bakarak yeterl i
bilgi edinebilirsiniz.
44 Dört büyük meşhur hukukçıı ve fıkhi ekollerin laınıculan. Bu bilginler hakkanda bkı: The
Enceylopedia Of İslam, Sevri mad. Diğerleri için Hande Worterbuch des İslam, ilgili
maddeler.

ı
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En son alarak: Allah'a hamd, Efendimiz Hz. Muhammed'e,
ve dostlarına selat ve selam olsun.

yakınlarına

X Rıchard J. Mc. Carthy. Eş'ari'nin Makfilat ve ibiine'de belirlediği Sünni inancının temel
ilkelerini maddeler halinde vermektedir. Bu çalışınad3. birincisinin ana metni Ritter baskısının
c.lfs.290-299 ve Muhammed Muhyiddin Abdulhanıid'in baskısının c.l ls.320-325 sııyf.-ıları ,
ikincisinin de Haydarabad baskısının s.7-13. lbıı Asakir'iıı. Tebyin~niıı 158-164 sayfaları esas
alınnııştır. (Rıchard J. Mc. Cartlıy. s.225.)
Makilat: Makalat metni

şu

kelimelerlc

başlar:

Bu Asitab-i

Haıli~

v.- Eltl-i Sünnrt

anlayışının tünıüdür:

l.Ehl-i Hadis ve Sünnet: .''>Jiah'a, meleklerine, kitaplanna, peygamberlerine. Allah'tan ne
O'nun elçisinden güvenilir şeki lde ne rivayet edilmişse tasdik eder. Onlar. bunların
hiçbirini reddetnıez.
2.0nlar; Allah'ın Valıid, Ferd ve Saıned Ilah oldu#unu ve O'ndan başka ilah olmadığını
ve kendine eş ve çocuk edinmediğini ikriır ederler.
J.Onlar: Muhammed (s.a.v.)'in Allalı'ın kıılu ve elçisi olduğunu ikrfir ederler.
4 .0ıılar; Cennet ve Cehennem'in bak olduğunu ikriir ederler.
5.0nlar; kıyaınetiıı geleceğini, O'nun hakkında hiçbir şüphe olmadığını ik.rar ederler.
6.0nlar: Allah'ın kabirierde olanları -insanları- dirilteceğini ikrar ederler.
7.$üphesi:ı ki onlar. Allah'ın Arş'ı ü:ı<.-rinde olduğuna inanırlar. Nitekim Yüce A.llah: "O
Ralıman Arş'a i~tiva etmiştir." (Tiha, 20/5) buyurmaktadır.
8.0nlar, mahiyetini sonnaksı:ım Allah'ın iki elı olduğunu ikrfir ederler. " ... iki elimle
yarattığıına ... " (S'ad, 38n5) " ... hayır O'nun iki eli de açıktır... " (Maidc, 5/64-69) buyurduğu
gibi.
9.0ıılar: malıiyetini sormaks ı zın Allalı'ın iki gözü Ayn'ı oldugunu ikrar .;derler.
Nitekim Allah: "O gemi gö:ıleriıniıin
önünde akıp gidiyordu ... " (Kamer. 54/ 14)
gelmişseve

buyunnaktadır.

IO.Onlar; Allah'ın Veçhtnin olduğuna inanırlar. Nitekim Allah: "... fakat celal ve ikraııı
sahibi Rabbinin veehi baki kalacaktır." (Ralıınaıı. 55 /27) buyunnaktadır.
II.Onlar,Mu'tczilc ve HavaTic'in dediği gibi Allah'ın isimlerinin Zat'ından · ayrı
olduğunu söylmemek gerektiğini ikriir ederler.
12.0nlar; Allah'ın ilim sıfatı olduğunu ikriir ederler. "... O sana i ndirdiğini kendi ilmiyle
indirmiştir... " (Nisa., 4/164-166) "Her dişinin gebe kalınası ve doğunnası O'nun ilmiyledir
(Fatır, 35/11) ayetlerinde buyurduğu gibi (Makalat, s. 290).
13.0nlar; Allah'ın Semi ve Basar sıfatiarını kabul ederler. Mu'tc-tile'nin bu sıf.-ıtları
nefYettiği gibi nefYetıııczler.
14.0nlar; Allah'ın Kudret sıfatını kabul ederler. Nitekim 0: " ... Onları yaratan Allah'ın
kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmüyorlar mı ..." (FussileL 4111 5-14) buyunnaktadır.
1S.Onlar; Allah'ın dilemesi olmaksızın yeryüıiindc iyil ik ve kötülüğün olmayacağı na ve
her ş~yin Allah'ın meşi'cti ile olduğuna inanırlar. Nitekim 0 : "Allah dilemedikçc siz
dileyemczsiniz." (İnsan, 76130. Tekvir, 8 1129) buyunnaktadır. Nitekim mlis!Omanlar da:
"Allalı'ın dilediği olur, dilemediği olmaz" derler.
16.0 nlar; hiç kimsenin Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şey yapamayacağına ve hiç
kimsenin Allah'uı ilmi'nden kaçamayacagına, kulun yaptıgı veya yapmadığı şeyleri de Allah'ın
bildiğine hOkmederler.
17.0nlar; Allah'ın dışında yaratıcının olmadığına, iyi ve kötO fıillerin yaratıcısının
Allah olduğuna ve kulların hiçbir şey yarataınayacağını ikriir ederler.
18.0nlar; Allah'ın inananlara itaat etmelerinden dolayı yardım ettiğini. inanmayanları
da terkettiğini ; inananlara lutfettiğini, onları gözetip islah ettiğini ve onları doğru yola
ulaştırdığını ; fakat inanmayanlara lutfetmediğini, onları doğruya iletmediğini ve onlara
rehberlik etmediğini söylerler ve; inanmayanları isli\h etseydi salihl erden olurlardı. onlara
hidayet etseydi hidayete ulaşmış olurlardı, katirlerin mürnin olmalan için Allah lutfetmcyc ve
islah etmeye kadirdir. Fakat o inanmayanları doğrul ardan yapmayı dilemerli ve onlara
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yardımda bulunmadı. Öyle ki inananlardan olabilecekken. onların inanmayanlar olarak
kalmasını diledi. Nitekim Allah, gelecegi bildiğinden onları terkedip dalalette bırakıp ve
kalplerini mühürlediğini kabul ederler \ MakahiL s.291 ).
19.0nlar: haynn ve şenin Allah'ın hükmü ve belirlemesi ile olduğunu ikrıir eder ve
O'nun hükmünün ve belirlemesinin O'nun hayn ve şeni. O'nun nimeti ~·e azabı olduğuna
inanırlar.

20.0nlar; Allah dilemeden kendilerine ne bir zarar ne de yarar

sağlanayaıııayaca~ına

inanırlar.

21.0nlar: bütün işlerini AJlah'a havale eder ve her ?..aman ve her halde ihtiyaçlarını
bevan ederler.
•
22.0nlar: Kur' an' ın. Allah'ın yaratılmamış kclarnı olduğuna inanırlar.
23.0nlar. dolunay gecesinde görOndüğü gibi Mahşerde Ralıl<!rini gözleriyle
göreceklerine inanırlar. inananlar O'nu görecekler. inaıunayanlarsa görenıeyecektir: onların
Allah'a yol bulmaları engelleııecektir. Zir11 Allah: "Hayır. doğnısu onlar. o giin Ralılerinden
perdelennıişlerdir" (Mutaffıfın. 8311!\) buyunııaktadır.
Onlar Mu~a'nın Allah'ın <:eıııalini
i~1emesi. O'nun da~a tecelli edip dağııı paranıparça olmasıyla şunun öğrctildiğini savunurlar:
Allah dünyada görü lmeyip, fakat ahirette göıillecektir.
24.0nlar hiçbir Ehli Kılıle'yi (Makdliit. s.292) işledikleri zinıı. hırsızlık ve böyle azabı
gerektiren gOnahlardan dolayı inançsız olarak nitelendinne?..ler. Ru. onlar hüyiik günah
işiescler de. inançlarının olması nedeniylcdir.
25 .0ıılara göre inııin Allah'a . meleklerine. kitablarıııa. peygamberlerine. kadere. hayra
ve şerre. rahmetine ve azabına ve kimi de korursa ona zarar verecek kimsenin olmadığına. kimi
de ziyana uğratırsa onu koruyacak kimsenin olmadığına inanmaktır ve Islam Allah'dan haşk.i
ilah olmadıgına. Muhammed'in Allah'ııı peygamberi olduğuna hadiste geldiği üı.crc
inanınaktır. Isianı onlara göre imandan başlutdır.
26.0nlar: Allah'ın kalbieri kontrol cMiğini ikrar ederler.
27.0nlar: !lııııneti n günahkarl arı adına Allalı'ın pcygamherinin şef.1atcı olduğunu kabul
ederler.
28.0nlar: kabir aı.;bını kabul ederler. Kevser'in . sırat köprüsünün. öldükten sonra
tekrar dirilmeni n. Allalı'ın kulları hesaba c;cknıcsiııin. ve Allalı'a vannadar önce Mah~rin hak
olduğunu kabul ederler.
29.0nlar: imanın ikr.ir ve anıcl olduğunu. az.alıp arttığını ikrar ederler. an<;ak büyük
günah işleyenierin cehennem'lik olduğunua şehiidet etıne?..ler. Cennet'lik olduklarına
hükmetnıe?.ler. Onlara göre Allah tevhid ehlinden olanları da dilediği yere gönderir. Ve i nııinın
yaratılıp yaratılmııdığırıı söylemezler.
:lO.Oııl ar: lhih'ın isminin Allah olduğunu savunurlar. ·
3l.On l aı-: bağışlamanın Allah'a ai t olduğunu söylerler. Allah isterse onları cezalandırır.
isterse cezalandımıaz. (Makalıit. s.293)
32.0nlar: Al lalı'ın elçisinden geldiği !i7.erc: Allah'ın birliğini t.1nıyanlardan hir guruhu
ateşten beri tutacağına inanırlar.
33.0nlar dini konularda bcğcnmemeyi. itirazı. tanışmayı ve kader konusunda
münakaşa etmeyi doğru gönnezler.
34.0nlar: Allah'ın kötalüğil emretmeyeceğini. fakat onu yasak!adığırıı iyligi
emrettiğiııi, irade etmesine rağmen, kötOIOgtı oııaylamadığını söylerler.
35.0nlar: Allah'ın peygamberlere arkadaş olarak scçtigi sahabilerin doğruluğunu
tasdik eder. on l arın degerierine sahip çıkar. ister büyük, ister küç(ik olsun onların aral arında
geçen ve ııiza konusu olan meselelere ginnekten sakınırlar.
·
36.0nlar imaınette; en öne Ebubckir'i. sonra Öıner'i, sonra Osman, sonra da Ali'yi
koyarlar.
37.0nlar, iyi yönetimli ve doğru rehber olan halifelerin peygamberlerden sonra
insanların en iyisi olduğuna inanırlar.
38.0nlar: Allah'ın elçisinden gelmiş olan hadisiere inanırlar. Allah'ın elçisinden
ak1arılaıı "Allah dünya semasına iner ve sonra: bağışlanma isteyen kimse vannıdır?" demesine
inanı rlar. (Makaliit. s.295).
39.0nlar; Kitab ve Sünneti savıınurlar. Allah'ın : "Bir şey hakkında anla.~mazlığa
düşerseniz Al lah'a ve Rasulüne başvurun" (Nisa, 4/59-62) buyurduğu gibi onlar önceden
geçmiş olan ümmetin imamlarını ta.kip etmenin iyi olduğunu düşünürler. Allah'ın izin
venncdigi ve bidat olan şeyleri dine katmazlar.
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40.0rılar; Allah'm kıyamet gününde görüneceğini ikriir ederler. Allah'ın: "melekler
dizilip, Rabbinin buyruğu gelince" (Fecr, 89122-23) buyurduRo gibi.
41 .Onlar: Allah'ın mahlukata nasıl isterse öyle yaklaşacallına inanırlar: "Biz ona
şahdamann dan daha yakımı:." (Kaf, 50/16-1 5) ayetinde olduRu gibi .
42 Onlar; bayram namazının ve cumanın hak olduğunu dogrularlar. Ve onlara göre
toplu namaz bir imarnın arkasında kılınır. Günahkar olması veya olmaması farketmez.
43.0ıılar; ayağı meshetnıeııiıı evde ya da yolculukta sünnet olduğunu onaylariar.
44.0nlar; müşrikler karşısında cihad yayprnanın gereğinc, Allah'ın elçisinden gelen
hadisler doğrultusunda Hı:. İsa'nın deecalı öldüreceği ne ve bundan öte diğer ortaya çıkacak
hususlara inanırlar.
45.0nlar; müslümanların imamlarının selameti için duayı, onların karşısında kılıçlı
isyanı etmemeyi ve iç harb çıkannamayı onaylarlar.
46.0nlar yakında çıkacak olan Deccal'a \'C isa b. Meryem'in onu öldiirüleceginc
inanırlar. (Makii l~ı. s.295)
47.ünlar; Münker ve Kckir'e inanırlar.
48.0nlar: göğe çekilmeye inanırlar.
49.Uyku esnasında görülen riiyalara· inanırlar.
50.0nlar: mlislüman ölliler için yapılan duanın. veri len sadakanın. onların katımı
sıra sıra

kavuşacaj!ına inan ırl ar.
5 1.0rılar: bu dOnyada bliylicülcr olduğuna ve büyOcülcrin ki\lir olduğuna. ~ihrin
dünyada gerçekten gerçekleştiğine inanırlar.
~2.ünlar: ölmüş olan Ehl-i kıble'~•c dua etmeyi. onların vasiyetlerini kabul etmeyi
onaylarlar
53.0nlar: o.:cnnetin ve cclıenncnıin yaratılmış olduğuna inanırlar.
54.0nlıır: kim ölürse eccliylc ölür. kim de öldüiiliOrse eccliyle öldiiıiUnıüştür diye
inanırlar.

55.0nlnr. m..Kııı Allah'tan olduguna. Allalı tarafından kul l arına bağış ol duğunu kabul
ederler.
56.0n lar: şe)1anırı insanı haştan çıkardığına ona şüpheler verdiğine ve ona illvn
hUkmedcrler.
~i.üıılar. All alı' ın. sadık kullarını .:ller[ııdeki keninıetlerl.: d~teklediğinc inan ı rlar.
~lı. Onlar. süıuıetin ~ur'an'la ııcsh edilmediğine inanırlar
~9.ünlar: ölmüş olan ıracukların halinin (işinin) Allah'a kalmış olduğuna -isters.:
cezalandırır isterse cezalandınııaz her ne i~tersc onu yapar- inanırlar.
60.0nlıır, Allalı'ın mahlukıitın ne yapacağını bildiğini. yazıldığını ve bütün hu işlerin
1\.llah'ın eli nd~ oldujtunu söylerler.
61 .AIIah ne takdir ettiyse ona sabı rl a dayanına yı. neyi cınrctnıişse onu yerine gelinneyi
ve neyi de yasak etmişse ondan kaçııımayı. aıııcllerde halis olnıııyı ve müslümanlara sadık
kalınayı onaylarlar. (Makiilıit.296).
62.0nlar: kibirden. insanı aşağılıuııaktaıı edepsizlil..1cn. övüıunektt:n. ayrılık ruhundan
(nifaktan) yalan sôylemekten. zinadan kaçınınayı ve Islam toplumuna sadakati. Allah'a ilıadet
olarak addederler.
63.0nlar her daveıçinin bidattcn kaçınmasını. ~ur'an'ı ve hadisi iyi ezbcrlemesini
alçak gönüllll ve inkiyad ederek çalışmasını. iyi bir ahlaka snhih olmasını. sal ih arncl
yapmasını. ifsattan kendini koruınasını. arkadan konuşma. iftira. haksız suçlamadan. yiyecek
içecek için açgözlll lük. yapınaktan sakınına~ım öngörürler. (Maknlfit. ~.297).
verdiğine

İbane : lbıine mc:tni şu haşlıkla öne çıkar: EhJ-i Hakk Ve S ünni.' anlayı~ının
bir bölüm:
!.Bizim inancınıızın ö:zü Allah'a. meleklerine. kitaplarına. peygamberlerine. ve onların
Allah tarafından gönderildiğine, Allah'ın elçisinin getirdillinin eminliğine inarunaktır.
Bunlardan hiçbir şeyi reddctmeyiı.. (İbane, s.g)
2.AIIah'ın bir ilah olduğuna. O'ndan başka ilah olmadıllına. O'nun 'Ferd ve Saıned
olduğuna ve kendisine eş ve çocuk edinmediğine im~.•ı ederiz.
3.Muhamıned (s.a.s.)'in All ah'ın kulu ve elçisi olup, Al lah' m O'nu hidayet ve hak din ilc
.
gönderdilline iman ederiz.
4.Ceıuıcl ve Cehennem'in hak olduğuna iman ederiz.
5.Kıyamctin geleceğine ve onda hiçbir şüphenin olmadığına iman ederiz.
açıklarunası üıı:rine
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6.AIIah'ın

kabirierde olanlan dirilteceğine iman ederiz.
"O Rahınan Arş'a istiva etmiştir. " (Taha., 2015) buyurduğu gibi. Arş'ı tam
olarak istiva ettiğine iman ederiz.
&.''Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin Vechi bakidir" (Rahman. 55127) ayetinde
buyurduğu gibi Allah'ın vechi olduğuna imruı ederiz.
9.Ailah'ın : "İki elimle yarattığıma..." ve "hayır O'nun iki eli de açıktır" (Sa'd. 38n5)
buyarduğu gibi, nasıllığını sonııadan Allah'ın ikı eli olduğuna iman ederiz.
ı O.AIIalı'ın : " O gemi gözlerimizin önünde akıp gitınelcteydi ... " (Kamer. 54/14)
buyurduğu gibi Allah'ın iki göza olduğuna iman ederiz.
ı ı. Allah'ın isimlerinin Zat'ından ayrı olduğunu söyleyen kimsenin hata içinde olduğunu
söylcriz.
12.Ai lah'ırı : "O indirdiğini ilmi ile indirıniştir. " ve: "Hiçbir dişinin doğurenası ve gebe
kıılıııası O'nun ilmi dışında değilidir." buyurduğu gibi Allah'ın ilim sıfatı olduğuna iman ederiz.
13.Mu'tc-Lile. Cehıniyye ve Havaıic'in yaptığı gibi Allah'ın Scmi ve Basar sıfatlarıııı
inkar etemeyiz.
14.AIIah'ın: "Onları yaratan Allalı'ın kendilerinden daha kadir olduğunu g11rınediler
mi?" (Fussilet., 4 J 115-1 4) buyurduğu gilıi Allah'ın kudret sıfatını kabul ederiz.
15.AIIah'ın Kelamı'nın yaratılmamış olduğuna ve O'nun "ol" demeden lıiçbir şeyin
yanıtılmadığına iman ederiz. Nitekim Allah: "... Biz bir şeyi dilediğimizde, ona "ol" deriz.
oluveı ir" (Nahl, 16/40-42) buyurduğu gibi.
i6.AIIah'ın dileınesi dışında yeryüı.ünde iyi ve kötü hiçbir şey yoktur ve her şey Alah'ın
di leıııesiyledir.
17.AIIah dilemeden hiç kimsenin bir şey yapamayacağına, hiç kimsenin Allalı'tan
hağımsız olmadığına Allah'ın bilgisinin dışına çıkamayaeağına inaııınz.
18.Ailah'tan başka hiçbir yaratıcının olamadığına, yaratıkların hareketlerinin Allalı
taralindan yaratılıp, takdir edildiğine inanırız. "Allah seni ve yaptıklarını yaratundır" (Saflitt.
37194-96), "AIIah'taıı başka yaratıcı var mıdır" (Fatır. 3513) ve: "Onlar hiçbir şey yaratamaz.
fakat onlar yaratılmıştır" (Nahl. 16/20). Ayrıca: "Yaratan yaratmayan gibi midir" (Nahl, 16/17)
ve: "Yoksa onlar hiçbir şey olamadan mı yaratıldılar. Yoksa yaratan kendileri midir" (Tur.
52/15) ayetlerinde olduğu gibi , yaratıkların hiçbir şey yaratarnadı ğına. kendilerinin yaratılmış
olduğuna inanırız. Bütün bunlar Allalı'ın kitabında sıkça vurguianma ktadır.
19.Ailalı'ın iman edenlere itaat elinelerinden dolayı yardım ettiğine. lutfettiğine. onları
dogruya ilettiğine. rehberlik ettiğine: fakat kafırleri kOfiirierinden dolayı azdırdığına. onlara
rehberlik etmediğine ve onlara lutufda bulunmadığına inanınz. Eğer Allah, onları desteklemek
isterse doğruya iletir, onlar da doğrulardan olurdular, şayet onlara hidayel etmiş olsaydı,
hidayete ermiş olurlardı. Nitekim Allalı: "O kime lıidayet verirse kurtulınuştur. kimi de
azgınlaştınrsa kaybedenlerdendir" (A'raf. 7/ 177-178) buyurınaktadır. Fakat Allah istese
kafırler salihlerden olurlar ve onları destekler. onlar inananlardan olurlar. Buna rağmen onların
inanmayanlardan olmasını diledi. Gaybı bildiğinden. onları bilir ve terkeder. Onların kalbieri
üzerine mühür wn.ır. (İhanc, s.9).
20.Iyilik ve kötülüğün Allah'ın takciir ve iradesiyle olduğunu sıwunuruz. Ve biz Allah'ın
her şeyi takdir ettiğine. bayır-şerr. boşluk. cefa dilediğine inanırız.
2l.Biz kurtarılırsak zarara uğratacak.. biz ıarara uğrayacaksak bizi kurtaracak
olmadığını ve Allalı'ın da buyurduğu gibi malılukların Allah dilemeden kendilerine ne zarar
ne de yarar sağlaymnayacaklarım biliriz.
22.Biz iştenınizi Allalı'a havale ederiz:. Her zaman hacetimi7.i ve faknmı1..ı ona iletiriz.
23. Kur'an'ın Allalı'ın yaratılmamış sözü olduğuna inanınz ve kim de Kur'an'ın
yurntılmışlığııın inanirs;ı kafirdir. deri7_
24.Allah'ın ahirette, dalunayda göıiineıı ay gibi gözlerle görüneeeğine inaııırız.
Rasulullah'tan gelen hadisiere göre iman edenler Allılh'ı görecekler, oysa kafirlerin Allah'a yol
bulmalan engcllenecelctir. Nitekim Allalı: "Hayır doğrusu onlar. o gün Rablerinden
perdeleıtmişlerdir." (Mutafliin, 83115) buyurduğu gibi. Musa'nın Allah'ı dünyada görmek
islinesi ve Allalı'ttı dağa tecelli elinesiyle dağın paranıparça olması olayıyla Allah'ın, Musa
(a.s) 'ya Allah' ı bu dünyada görOlemiyeceğiııi öğrett.iğine inanırız.
25.Biz hiçbir elıli kıbleyi, zina ctıııelerinden. hırsızlık yapmalarından ve şarab
içmelerinden dolayı Ha,'aJ"ie"in katir saydığı gibi kafir saymayız. Fakat biz zina. hırsı.zlık ve
bunun gibi bOyük günah işleyip onu meşru sayan ve yasakJandıgına inanmayanların kafır
7.AIIah'ın:

olduğuna inaııırı z.
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26.Biz Islam'ın sadeec inançtan daha kapsamlı olduguna ve İsiilm'ın bütününün sadece
inanç olmadıgına inanırız.
27.Biz Allah'ın kalbieri kontrol etteğine ve peygamberden geldiği gibi kalbierin O'nun
iki parmağının arasında oldu~na ve bir parmağını yere birini de göklere koydu~na inanırız.
28.AIIah'ın birliğine inaıunış biçbir kimseyi ne cehenneme ne de cennete tahsis etrne}iz.
Rasulullah'ın cennetle mOjdeledikleri hariç. Günahkarların yaptıklarından dolayı ateşle
cezalandırılmalarından korkarkeıı biz ceııneti umut ederiz.
29.Biz 1\llah'ııı bir giinıhu bir müddet cehennemde azap gördükten sonra Rasulullah'ııı
şefaati sebebiyle cehennemden kurtaracağına Onun haaislcriııde geldiği şekliyle inanırız.
30. Kab ir azabının. kevserin, terizini n, sı rat köprüsünün, ölümden sonra diril işin,
Allah'ın malışer de mahlukiltı toplayacağına ve hesaplarını göreceğine inanınz.
3 !.Inancın söz ve amel olduğuna Ilitıp azaldığma inanını ve Rasulullah'tan al..1.arılan
hadislerin emin raviler tarafından bir halka şeklinde p~ygamhcre kadar gitti ğini kabul ederiz.

(ibane, sı O).
32.Ailah'ın peygamberine arkadaş olarak seçtiği sahabileri se\ıneyi ve Allah nasıl
övdüysc öyle övmeyi ve onların taınamıııı O'na yakın gömıeyi kabul ederiz.
33.Peygamberdcn sonra iınamuı Ebubekr Sıddık olduğunu. ve Allalı'ın. dinini oııııııla
dere erdirdiğini, mürtedlere karşı galibiyct verdiği n i ve müslümanların onu imanıete
seçtiklerini, peygamberin onu namazı kıldırmak için seçtiğini, herkesin onu Rasulullah'ııı
halifesi olarak çağırdığını, sonra Ömer b. Hattab'ın olduğunu, sonra da Osman b. AlTan
geldiğini. -ki haksız ve yanlış bir şekilde kendisine saldırılmakıadır- sonra da Ali b. Ebu
Talib'iıı geldiğini ikrar ederiz. Rasulullah'tan sonra gelenler imamlar ve onun halefi olan
"Raşid 1-lalifclerdir."
34.Rasulullah'ın cınin bir şekil de şahid lik ettiği gibi "Ceıuıet'lc ıntudelenenlerin on
tane olduğuna" şahidiilc ederiz.
35.Peygamberin bütün ashabıyla dostu7. ve onları tartışmaktan çekini riz.
36.AIIah'a itaat içindeki dört imaının adil, raşid halifeler olduğuna. saygın insan ve
eşsiz önderler olduğuna inanınz.
37. Ailah'ın dünya semasına inmesi hususunda ravi ler tarafından al..'tarılan büt(in
hadisiere inanırız ve All ah'ı n "isteyen kimse var mıdır? Bağışlanmak isteyen kimse var mıdır'!"
demesine ve sapkınların zıddını ileri sOnnelerine rağmen onlar neyi aklardılarsa kabul ederiz.

38.Nerede
icmasına

anlaşmaılııta düşersek Allah'ın k.itabuıa

ve bununla aynı

şey

olanlara

inaııınz. Al lah'ın

-bid'at- soknıayız ve bilmediğimiz şey hakkmda Al lah'a
39.AIIah' ın kıyamet
geldiğinde ... "

40.AIIah'ın

daha

nasıl

karşı

venneıniş olduğu

isterse

yakıııız. "

kullarına

yenilikleri

bir şey söyleıncyiz.

gününde meci'ine O'nun "Melekler

(Fecr, 89133-34) buyurduğu gibi

şahdamarından

ve Rasulün sünnetine Onunetin

dinine iıin

sıra sıra

dizilip Rabbin

inanırız.

öylece

yakJaşacağına

(Kaf, 50116-1 5) ve "Sonra

yaklaştı

inanırız.

"Biz. ona

sarkıverdi;

ve iki yay

ve

kadar veya daha yakınlaştı " (N cem 53/8-9) buyurduğu gibi.
4l.Cuma ve bayranı namaılan ve diğer namaılar; Abdullah b. Ömer'in Hacoac'ın
arkasından

namaz

anlayışıımzA

42.Ayağı,

karşın,

kılması

gibi

günalıkar

ve

sıradan

birinin

ardından

namaz

kılmak

bizim

göre uygundur.
evde ve yolculukta

nıeshetmenin

sünnet

olduğuna,

bunu inkar edenlere

biz inanınz.
43.Ünunetin imamlannın selameti için duayı. onların imametini tanımayı. onlar

doğnıluğu terkeUiğinde onların karşısında
Onların karşısında silahlı isyanı
44. AIIah'ın

45.Kabir

isyan edip

onları sapkın

RasuiOndcn gelen hadisler doğrultusunda
azabına.

olarak

çağırınayı

uygun görmez ve sivi l kargaşa savaşına yol

onayiam..

açınaktan kaçınırız.

Deccal'ıo çıkacagına inanınz.

Münker ve Nekir'e ve kabirlcrinde

yatanların sorgulanmasına

inanırız. (lbane, s. I I).

46.Hadislerde anl atı l an Peygamber'in miracını kabul ederiz.
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47.Uykuda göriilen rüyalann

çoğunun

gerçek olup ve yorumunun

olduğunu

kabul

ederiz.

J

48.Müslüman ölüler

aduıa

sadaka vermeyi, onlara dua etmeyi ve bunlarla

Allah'ın

onlara rahmet edeceğini kabul ederiz.
49.Bu dünyada büyücülerin olduğuna ve büyünün

gerçekliğine inanırı z.

50.Ölmüş olan Ehl -i Kılıle üzerine namaz kılma yı, onlar ister günahsız ister günahkar

olsun

miraslarının geçerliliğini

onaylanz.

5 1.Cennetin ve cehennemin yaratılmış olduğuna inanırız.
52.Kim ölse ya da katiedilse eceliyle öldiiğüne ve katledildiğine inanırız.
53. Rı7.kın Allalı'tan olduğuna ve Allah tarafından kullarıııa. -onlar meşru ya da yasak

da olsa- bağışlandığına inanın z.
54.Cehnıiyye ve Mutezileniıı aksine şeytanııı insanı baştan çıkardığıııa onu şiipheye
diişümıeye çalıştığına inaııınz. "Onlar ancak Şeytan'ııı çarplığı kimsenin kalktığı gibi
kalkarl ar." (2i275-276) ve "Kalplere vesvese ve şüphe düşüren vesvese<:inin şerrioden
cinlerden ve insanlardan olan şerden" (Felak. 114/5-6) buyurduğu gibi.
55.Biz, Allah'm doğruları onların ellerindeki kerametieric destekleyeceğine inanırız.
56. Müşriklerin çocukları hakkında görüşümüz, Allalı'ııı onlar için ahirette bir ateş
tuluşturacağı ve onlara "körler gibi onu görün" diyeceğini hadislerden geldiği gibi kabu_l
ederiz.
57. Allah'ın kullarının ne yaptıklarını . ne yapacaklarını neye ula.~acaklarını. olanın
neden olduğunu, olmayanın da neden olmadığını bi ldiğine i nanırı z.
58.iınamlara itaati gerekli sayarız.
59.Müslümanlara sadakati gerekli sayarız.
60.Riyakar insanlardan ve bidatlardan bütün davetçilerio kaçınmasını gerekli görüri'ız.
(ihaııc. s. ı 2)
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