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DOGUŞ SÜRECİNDE KELAM PROBLEMLERİ
V eysel KASAR*

Özet
Bu makalede, Kelam ilminin kuruluşu ve gelişme döneminde ele aldığı
ilahiyat problemleri ele alınmak.ta; İslam düşünce ekallerinin değişik
sebepler altında ortaya çıkan bu problemlere getirdiği çözümlere kısaca
temas edilmektedir. Aynca bu problemleri bilmenin günümüzdeki bir
takım düşünce sorunlarını aşmada ufuk açıcı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Akaid, Kelam, İnanç Problemleri, Kelam Tarihi.
Abstract
In this article, the major issues discussed in the formative period of
Islamic theology were examined How different theolocial school dealt
with these isues is also analysed. It is also emphasized that the
understanding of these issues will give us a chance to solve intellectual
problems we are facing in modern times.
Keyswords: Faith, Theology, İntellectual Problems, History of
Theology.

Gl RIŞ
Doğuşundan günümüze kadar değişik safbalar geçiren Kehim
ilmi, gelişim süreci içinde yöntem itibariyle farkldıklar gösterse de,1
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özde, inanç]a ilgili problemierin çözümünü amaçlamaktadır. Kelim
İ1mi gelişim sürecinde, öncelikle, ehl-i bid'at fırka1ann
düşünceleriyle mücadele etti. Bu dönemin ilk ve önemli eseri, Ebu
Hanife'ye ait, el-Fıkhu'l-Ekber'dir. (ö.150 1 767) Ebu Hanife ilk
fakihler arasından kelaını mübah gören ve meşgul olan tek kişidir.
Eserleri talebeleri tarafından kaleme ahnm1ştır. Bunlar akaid risalesi
niteliğindedir. Belirli bir tertipleri yoktur. Konular gayet kısa, delil
getirilmeden anlatılmıştır. Üslup, Mürcie, Mu'tezile ve
Kaderiyye'nin yanlışlannı reddetmeye yöneliktir. İlk dönem eserleri
Ehl-i Sünnet Ke1ammın kurucusu olarak kabul edilen Ebu'l Hasan el- Eş'ari'nin (ö.324 1 936) nübüvvet ve ahirede ilgili
konuları da kitabına alması ile tamamJanm1ştır. Dönemin diğer bir
önemli eseri de, Ehl-i Sünnet'in Matüridiyye kolunun İmam Ebu
Mansur Matüridi'nin (ö.333- 1 9-44)-Kimbu~t,_Tevhld'idir. -Bu-eser,
ilk ilimlerinin kelim açısından en dolgun eseri olarak görülür. Bu
dönemi, el- Kaadi Ebu Bekr Bakınani'nin (ö.403 1 1013) kelaını
sistemarize ettiği Kitabu't-Temhld ve el- İnsaf isimli eserleri
tamam1adı.

problemler, Müslümanların toplumsal
ile artmıştır. Gerek sahabe dönemindeki
ihtilifların sevkettiği çözüm arayışı, gerekse müsliiman1ann fetihler
sayesinde tanıştıkları yeni kültürlerin getirdiği harici ve fikri
sebeplerin zorlaması ile ortaya çıkan itikadi problemierin
temelinde, üç mesele vardır: Allah'ın kudreti ile insanıann hayatları
arasındaki ilişki; Kur'an'ın yaratılmış mı yoksa yarat1Jmam1ş mı
olduğu ve ilihi sıfadar meselesi.2
Son Peygamber Hz. Muhammed'in (a.s.) ebedi :lleme
göçmesiyle birlikte mü'minler ilk önce halife seçimi ile karşı karşıya
kaldılar. Devlet başkanmm seçimi, ilk bakışta fıkhi bir hüküm
olarak görünse de, Şia'nın bunu, imanın rük.ünlerinden biri olarak
görmesi, imameti kelim ilminin tartışılması gereken problemleri
arasına dahil etmiştir. 3
Bu ilmin

uğraşdığı

yaşamJanndaki gelişmeler

2

Flıuki, İsmail R.aci- Luis Lamia, İslam Kültür Adası çev.: M.Okan Kibaroğlu
Zerrin Kibaroğlu, İstanbul, 1999, s.311; Tritton. A.S. İslam Kel:imı, çev.:

3

Topaloğlu, Bekir, Kelam İlmi, İstanbul, 1988 s. 21

Mehmet Dağ, Ankara, 1983 s. 57.
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Şia'run görüşünün

temelinde Hz.Ali'nin Hz. Peygambere nesebi
HaJ.bUki, Peygamber'e neseben yakınhğın
biçbir faydasının olmadığını bizzat Kur'an'i Kerim açıklamaktadır.4

yakmhğı bulunmaktadır.

Bilindiği gibi ilk ihtilaflardan birisi, Hz. Osman'ın katillerinin
bulunması olayı idi. Üçüncü halife Hz. Osman, politik, psikolojik
ve karmaşık sosyal olayların sonucunda şebid edildi. Hz. Osman'ın
şebid edilmesine götüren faktörler arasında, "lrakta'ki topraklan
belli kişilere bağışlaması, bazı valilikleri alttabalarına vermesi,
Kur'an'daki muayyen cezaların bir kısım insanlara uygulanmaması
gibi "tartışmalı konular" sayılmakla birlikte, bedevi Arapların
kabilecilik ruhu ve yeni devlet düzenine intibaksızlığı"5 da vardı.

Dört halife devrinin sonlarına doğru, özellikle Hz.Ali'nin
b.ilafetinde siyasi ihtilaflar ile paralel şekilde itikadi tartışmalar da
hızlandı. 6
Kur'an-ı

Kerim genel prensipler dışında siyasi konularda ·her
hangi bir düzenlernede bulunmamıştt.. Bu alan, Hz. Peygamberin
sıyası sünnetinde serbest bırakılmıştı. 7 Bu sebeple Hz.
Peygamberden sonra Müslümanlar arasında ilk ihtilaf, devleti
yönetecek kişinin kimliği konusunda çıktı. 8
İlk halife seçiminde yaşanan olaylar, sonradan Şia'run b.ilafeti
inanç konuları arasında ele almasına yol açtt. Kelam ilimleri de
kitabiarında bu sebeple imarnet meselesini incelemek zorunda
kaldılar.

1- lmamet

Devlet başkanlığı makamım karşılamak üzere İmam kelimesinin
zaman zaman halife kelimesinin yerine kullanıldığı görülmektedir. 9
Akbulut, Ahmet, SahabeDönemi İktidar Kavgası, Ankara, 2001, s.11 Ayeder
için bkz: Bakara, 124; Aı-i İmdn, 68; Hud, 45-46
5 Watt, Montgomery, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çev.: E.Ruhi Fığlalı,
Ankara, 1981, s. 12, 13
6 Topaloğlu, Bekir, Kel3m İlmi, İstanbul, 1988 age. s.21; Yazıcıoğlu, Said, Kel3m
Ders N otları Ankara, 1998 s. 1O
7 Akbulut, age., s. 68
s Akbulut, age., s.70
9 Akbulut, age., 73
4
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İnsan topluluğunun önüne geçip, ona yol ~steren şahıs
anlammdaki bu kelimenin kökü "emme"dir. Imam kelimesi
insanlar için kullanıldığı gibi Allah'ın kitabını nitelemekte de
10
kıı11amlmıştır. Halife ile imam kelimesi arasında umum ve husus
farkı vardır. Halife daha özel imam ise daha umumidir. Yani her
halife imamdır, fakat her imam halife değildir. 11
Hilafetin ya da imametin bir problem olarak ortaya çıkması
Şia'nın konuya gösterdiği yoğun ilgi ile gelişmiştir.
Şia, Hz. Ali'ye tabi olarak etrafında toplananlar olup, onun
halifeliğinin gizli veya açık nass ve vesayede sabit olduğuna
inananlardır. Onlar im.ametin Hz.Ali'nin çocukları dışına
çıkmayacağını, çıksa bile bunuiı ya zulmen ya da takiyye12 sebebiyle
olabileceğini kabul etmişlerdir. 13 Şia anlayışına göre, bütün
Müsliimaolar, Allah ile insan amsında ~-nübüvvet- m-aka-mmm
bulunması gerektiği görüşünde ittifak halindedirler. Peygamberden
sonra, abkimı koruyacak bir makam zaruridir. Bu ise imamet
makamıdır. Nasıl, peyg.imbe:ri Allah seçiyorsa, imaını da Allah
seçer. Bu sebeple Şiiler im.ameti, imanın asıl tükünlerinden ve
14
inanılması zorunlu bir konu olarak kabul etmektedirler.
imarnet konusunda Şia'nın zıddını Harici görüş teşkil eder.
Hancilerin görüşünde, im.amet halkın seçimi ile tespit edilmelidir.
Hz. Ali'nin saflarında Hz. Muaviye'ye karşı savaşırken ayrılan
Mustafa, İbı:ahim ve arkadaşl.aı:ı, Mu'cemu'l-Vasit, 1/ 27
Seyyid Bey, Hilafetin Mahiyeti. 9'dan Akbulut age., s.,75
12 "Vikaye" kökünden gelen takıyye, lılgatta, sakınmak demektir. Istılahta ise,
kendisine zor kullarulan kişinin canını, malını ve korunması gerekli varlığını
mutlak bir tehlikeden kurtarmak için gerçekte benimsediği göı:üş ve kanaatin
aksini ızhar etmesi, düşmanı ile ayni fikirde imiş gibi göı:ünmesidir. İslam
dininde kafirin zor kullanması karşısında takiyyeye müsaade edilmiştir. (Nahl,
16 / 106) Şia, tarih boyunca muhalefette kalıp da fikirlerini iktidar eliyle yayma
imk.anı bulamayan bir cereyandır. Onlar haklı olduğuna inandıklan hususlarda
tehlike ihtimaline karşı sürekli bir şekilde takiyye yapmışlardır. bkz.:Topaloğlu,
Kelim, 212.
13 Şehristani, Ebu'l-Feth Muhammed b. Abdülketim b. Ebi Bekr (ö.548 / 1153)
el- Milel ve'n-Nihal, thk.:E.Aii Mehna, Beyrut, 1996/1412, I/195; İbn Haldun,
Mukaddime, çev.: Zakir Kadiri Ugan, İstanbul, 1989, I, 496.
14 Hasani, Seyyid Abdurrazık, Ta'rifu'ş-Şia, s.21'den, Akbulut, Sahabe Dönemi
İktidar Kavgası, s. 82.
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Müslümanların oluşturduğu ilk Harici grup, pratiklerine uygun bir
yönetim teorisi geliştirdiler. Onlara göre yönetim için soy-sop
önemli değildi. Müslüman ve ehliyetli olan herkes ümmetin seçimi
ile Müs]iimanlann başına geçebilirdi. Ehl-i Sünnet ve Mu'tezile ise,
h:ilifetle ilgili, otoritenin merkezini tespit konusunda, açık bir
çözüm önermemişlerdi. 15 Bu durumu, ümmetin farklı yönetim
şekillerine uymasını kolaylaştıran bir esneklik olarak görmek de
mümkündür.
16
Şia'nın Gu.Iatı,
"masum imam" düşüncesini "hulw ve
tecside" kadar götürdüler. Onlar, ilahi bir parçanın imamın
bedenine nüfUz ettiğine ve ulUhiyetin imarnın bedenine
bütündüğüne inanıyorlardı. Şianın aş:u:ılar.ı, imamla ilgili hulw
düşüncesi yanında, tenisuh görüşünü de kabul ediyor; kıyameti,
ruhun bir bedenden diğerine geçmesi şeklinde yorumluyorlardı. Bu
düşünce sahiplerine göre, ahiret hayatı da yoktu. 17

2- Büyük Günah Meselesi
Hariciler Hz.Ali'nin ordusunda katıldıklan savaşta, karşı tarafın
teklifi olan tahkimi, yani Kur'an'ı iki taraf arasında
. hakem
yapmayı önce kabul ettiler. Problem çözümlenmeyince, problemin
çözümünü her iki tarafın seçtiği hakemiere (insanlara) bırakma
kabul edilince, Hariciler (la hukme illellah) diyerek bu tür tahkime
15 Bağdadi,

UsUlü'd-Din, s.275; Şehristaru el- :Milel, I,200; Akbulut, age. s.88, 90,
91.
16 Haddi aşmak manasına gelen "gulüvv" masdaruıııı çoğulu olan Gulat, İslama
mensup olduklannı iddia ettikleri halde, İslamdan olduğu kesinlikle bilinen
hususlardan birini veya bir bir kaçını inlcl:r eden ya da inlcl:ra götüren şekilde
te'vile sapanlarclır. Bunların bir kısmı, imamlannı, "ancak ulUhiyete layık olan
sıfadarla" anıruştır. Bır kısmı Allah'ı yaratılmışlara benzetmiştir. Şehristani,

Şia'nın
Gulat firkalaruıııı bu düşüncelerini Hristiyan ve Yahudi
mezheplerinden aldığını söyler. bkz.: Şehristani, :Milel, I, 203, 204
17 Malati, Ebu'l-Huseyn Muhammed b. Ahmed (ö.377 /987) Kitabu't-Tenbih,
Beyrut, 1968/1388 , s.17, 23; Eş'ari, Ebu'I-Hasan Ali b. İsmail, Makalatü'lİslamiyyin, thk.: Helmut Ritter, Weisbaden, 1400/1980 s. 32, 42, 365, 388;
Şehristani, age. II/12; Bağdadi, Ebu Mansur Abdü'l- Kadir b. Tahir b.
Muhammed, (ö.429/037) el- Fark Beyne'l Firak, çev.: E.Ruhi Fığlalı, Ankara,
1991, s.32, 41
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ettiler. Fakat bu olayı, yenilgiyle birlikte, kendi sıkıntılı
hayatlannm sürmesine bir işaret saydılar. Bu sefer Muaviye'yi gisıp
ili1n ederken, Hz.Ali'yi de tabkime yanaştığı için teldir ettiler. Onlar
ayederin z:lhirine bakıp büyük günah işleyeni küfürle
vasıflandıı:ı.yorlardı. Hancilerin büyük günah işleyeni teldir etmeleri
İsiam inançlannda yeni bir devir açmıştır. Bundan sonra siyasi olan
ihtilifl.ar yanında bir de itikidi ihtilifl.ar ortaya çıkmıştır. Bu kişiler,
bir taraftan ücretini ödemedikleri bir hurmaya bile dokunmayacak
kadar takva sahibi görünürken, öbür yandan Abadullah b. Habbab
gibi birisini sadece Hz.Osman ve Hz.Ali'yi hayırla andığı için
boğazlamaktan kaçmmamışlardı.

Hariciler marjinal düşünceleri ile günümüz araştırmalanna da
konu olmaktadır. Özellikle İslami değerlerin otoriter bir anlayışla
yayılması-ya da-ayakta tutulması düşüncesiyle-çalışanlara-Haricilerin
bu tutumunun ömek teşkil ettiği ileri sürülebilir. Çünkü onların,
"üzerinde en çok durduklan husus, küfür ve iman kavramları
olmuştur. Hancilerin ilk isyanları sebebiyle, Hz.Osman'ın
öldürülmesi bir Müslümanın öldürülüp öldürülemeyeceği ve büyük
günah problemini ortaya çıkardı. Onlara göre maktülün, kafir kabul
edilmesi meseleyi hallediyordu. 18 Izutsu'nun tespiti ile onlar, ideal
isıam cemaatini oluşturan bireyleri tespit yerine, kokuşmuş ve
katışık bireylerin toplumdan atılması üzerinde du.ruyorlardı. Bunun
için kafir kavramı Haricilik düşüncesinde, mü'min'den daha mühim
rol oynamakta idi. Onlar, mü'mini anlamak yerine, aşkla şevkle
Müslüman cemaattan kovulacak olanları tespite çalıştılar.
Bu problemlerle ilgili Selef ilimleri ise dinin bizzat kendisini
değil, dinin değişmezleri olan nasslan savunmada akıldan
faydalandı. Keiamcılar (Mu'tezile) ise kendi görüşlerini ispat, karşı
tarafın delillerini tenkit ederek, dini akideyi savunmak, saldıı:ı.lara
cevap vermek için aklı devreye koydular. Onlar dinin
değişmezlerini aklın ulaşabileceği fikirler olarak görüp, Kur' an
nasslannı ise bu fikirleri tasdik edici olarak kullandılar. 19
Bu durumda, selef döneminde samimiyede sürdürülen iman,

18

Demircan, Adnan, Haricilerin Siyasi Faaliyederi, İstanbul, 1996, s. 51
Georges, The Encylopedia ofReligion, (ER) ''Kalam", VIII, 233)

19 C.Anawatı

felsefi ve ilmi bir renge büründü. İlk Müslümanlar kadere, hayır ve
şerrin Allah'tan olduğuna, Allah'ın insanı mükellef kıldığına sağlam
ve kısa bir tarzda inanıyordu. Ancak, yeni kültürlerin de etkisi ile bu
iman konulanyla ilgili ayetlerin zahir manalatı üzerinde tartışmalar
yapılmaya başlandı. Akü muhakeme mücadelesinde Mu'tezile
aliınleri, materyalist, müşebbihe ve hubiliyye ile dişe diş fikri bir
savaşa girişm.işler, İslamın fikri bünyesini, onun safiyetini
buland1rmak isteyen yabancı fikirlere karşı korumuşlardır.
Mezhepler tarihçisi yazarlarından bir kısmı, Mu'tezile'nin
üstlendikleri bu tarihi rolü yanlış değerlendirerek, onları, "akıl
şeriatını vahyin yerine koymak isteyen rasyonalist filozoflar" olarak
bu yanlıştır.
Bazı
Mu'tezile
kitaplarının
gösterir ki,
neşredilmesinden sonra, onların ihlaslı, güçlü fikir sahibi kişiler
olarak, İslam düşmanianna karşı düelloya çıktıkları anlaşılmıştır. 20
Hz. Osman ve Hz. Ali'nin devrinde yaşanan şiddetli iç
kanş1kl1klar ve işlenen kati gibi büyük günahlar Müslümanlar
arasına fitne sokmuştu. Fitne ise dinin reddettiği bir husustu. Bazı
sahabiler fitnelere bulaşmaktan çekindi. Bu kişiler, Hz. Osman'ın
katli üzerine, ne onun mazlum olarak öldürüldüğünü söyledi, ne de
Hz.Ali ve arkadaşlarının haklı oldnklanm ileri sUı:enlere muvafakat
etti. Bu olaylara karışanlar hakkındaki hükmü, Allah'a bırak11klanm
ifade ettiler. Fitneden çekinme niyetiyle hareket eden bu sahabilerin
yanında yer alan başka bir grup, Mürci'e ise "imanla birlikte
günahın zararsız olduğunu" (irca') iddia ederek, "imamn tasdik,
itikad ve bilgiden ibaret olup, arnelden ayrıldığını ve dolayısıyle
21
günahın imana zarar vermediğini" söylemişlerdir. Malati, bu
kimselerin, "kelime-i tevhidi söyleyip, zina, hırsızlık, iffetsizlik, kati
gibi büyük giinahlar işlemelerine rağmen, tevbeyi geeiktitse bile, bu
durumun imana zarar vermediği düşüncesine sahip olmalannın"
akıl ve örfle çeliştiğini söyler.22
İrca' tehir etmek ve ümit vermek anlamına geliyor. Mürcie'nin,
"Ameli tehir ederek söze öncelik vermeleri, amel olmadan imanın
20 Şehristani,

el- :Milel ve'n-Nihal, I/161, 162; Eş'arl, Makalat, s.132 Aynca bkz.:
Abdulhamid, İslamda İtikadi Mezhepler, s.144.
ıı Abdulhamid, İslamda İtikadi Mezhepler, s.144.
22 Malati, K.Tenbih, s. 43.
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insanı ku.rtatacağı" tarzındaki görüşlerinin

hiç birisi, tam an1aını ile
tatmin edici nitelikte değildi. Büyük günah değerlenclinnesinde
Hariciler aşınlık. sergileıniş, günah sahibini tekfir ederek ebedi
cehennemlik il!n etmişti. Mürcie ise, "ti'at lclfirin k.üfrünü izile
etmediği gibi günah da mü'ıninin imamnı yoketmez" deyip işin
içinden sıyrılma gayretine girdi.
Hasan-i el-Basri'nin meclisinde Vasıl b. Ati, hocasına
muhalefede kalmayıp, "Karşılıklı harbeden iki fırkadan biri hatalıdır
ve hatalı olan taraf İasık.tır; ancak bu hatanın hangi tarafta
olduğunu kestirmek güçtür. Onun her iki taraftan birisinde olması
dolayısıyle, her iki tarafın da şehadederiyle amel edilmez." diyerek
Mu'tezile akımmıo ortaya çıkışına önayak olmuştu.23
-3;;-Kader,~özgür-trade-ve İnsan Fiilieri

Büyük günah sebebi ile tartışma gündemine gelen bir mesele de
cebir ve özgürlük pı:oblemidir. Cebir görüşünün esası, "kuldan fiili
nefy ve onu Rabbe izafe etmek" şeklinde ortaya çıkmıştır. Cebriyye
diye isimlendiı:ilen fırka, bu temel görüş ettafında kendi içinde
değişik fikirlere sahip olmuştu!. Güç ve fiil olarak kula hiç bir şeyi
izafe etmeyeniete tam cebriye; gücü, kula isnad edip, tesiri Allah'a
· verenlere ise orta cebriye rlenmiştir. Kulun fiilinde sonı:adan
yaratılan bir kudı:ede ortaya çıkan tesire ise cebı: değil, kesb
denmiştir. 24
Cebr akidesini Müslümanlar arasında ilk yayan Cehm b. Safvan
25
olmuştu!. Ona göı:e, insan, hiç bir şeye karşı güç sahibi değildir.
Fiilllerinde mecburdur. Ne iradesi, ne de ihtiyan vardır! Allah,
insanın fiillerini de diğeı: canldann fiillerini yarattığı gibi yaratır.
Mecazi olarak, "ağaç meyve veı:di, güneş doğdu, su aktı, taş hareket
etti, yağmur yağdı" dendiği gibi, insanın fiilleri de, ona mecazen
nisbet edilir. Fiilleı: zoı:la olduğu gibi, sevap ve ikab da böyledir.
Bağdadi, Mezhepler Arasındaki Farklar, s. 86-87; krş.: Faruıô,. İ.Raci-Luis
Lamia, İslam Kültür Adası, s. 311
24 Şehristani, el- :Milel ve'n-Nihal, I, 97
25 Bağdadi, Mezhepler Arasındaki Farklar, s.156 Bu zat, Emevilerin son zamanı,
Horasanda fikirlerini yaymaya başladı. Emevilere karşı ayaklanan Haris b.
Sureye'in lcltibi idi. (128 / 745)

23
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Teklif de zorla yapılmaktadır. 26
İnsanı Allah'ın kudreti karşısında "zorunlu hareket eden bir
varlık" olarak gösteren Cebriyye, Kaderiyye diye isimlendirilen bir
başka akımın çıkmasına sebep olmuştur. Kaderiyye Allah'ın insanın
ve her hangi bir canhnın yapıp etmelerinde bir müdahalesi
olmadığmı iddia etmiştir. "Kendi kesblerini takdir edenler bizzat
insanlardır. Güçlü ve yüce Allah'ın ne onların yaptıklannda, ne
diğer canldann işlerinde bir yapıcılığı ve takdiri va.rdırl"27
demişlerdir. Bu görüşün öncüleri Ma'bed el- Cühenl, (ö.S0/699) ve
Gaylan ed- Dımeşki'dir. Daha sonra Amr b. Ubeyd (ö.144/761)
ayni fikirleri savunmuş ve Basra'da Mu'tezile akımını kwmuştur.
Mu'tezile mezhebi akaid meselelerini tartışırken nassı kabul
etmekle beraber akla da önem verdi. Onlar akıl kaideleriyle tenakuz
halinde olduğunu kabul ettikleri bir nakli ise akılla te'vil ettiler.
Mu'tezilenin yaptığı bu işe, biliüıere kehim metodu denmiştir. 28
Mu'tezile'nin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen süre 131/749322/935 İslam düşüncesinin de gelişme zamanianna denk gelir.
Mu'tezile bu başarısını kendine aşırı güvenle yanlış kullandı. Halife
Me'mun döneminde Mu'tezile düşüncesine karşı çıkanlar, ya işten
atıldı ya da hapse gönderildi. Bu trajik hata, onların itibarlanm
düşürdü. Hür düşüncenin öncüleri olan bu akım bir müddet sonra
küçük bir azınhğın doktrini durumuna geldi.29
Kaderiyye, mezhepler tarihi kitaplarında genellikle Mu'tezile ile
birlikte ele alınmaktadır. Kaderiyye ve onun ilk teorisyeni Ma'bed
el-Cüheni, (ö.85 /704) insana ait hür iradeyi savunurken, içinde
bulunduğu Emevi zulmüne karşı adalet prensibini öne çıkarrn1ş,
"insanın hürriyeti ve sorumluluğunu fikri düzeyde ve siyasi

26 Eş'arl,

Makalat, s. 279;

Şehristani,

el- :Milel ve'n-NihaJ.,I, 98;

Bağdadi,

age. S.

156
27 Bağdadi,

Mezhepler Arasındaki Farklar, s. 83; Hayyat, Ebu'l - Huseyn, (ö.300
/ 912) el- İntisaru ve'r-Reddu ala İbni'r- Ravendi', thk.: Muhammed Hicazi,
!Calüre, tsz. s. 85
2s Neşşar, Ali Sami, İslam'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu-II, İnsan y. Yer ve
tarih yok s.69; Topaloğlu, Kelam, s.22 ; Tritton, age. s. 62
29 Farılki, İslam Kültür Adası, s. 315
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platformda açıktan ilk savunan kişi olmuştur."30 Çünkü insanların
başlatına gelen olaylatın önceden, Allah tarafından tayin edildiği
anlammda "Kader'' düşüncesini, ilk defa sistematik olarak, Emevi
ik.tidaı:ı savundu. Onlar zorla ele geçirdikleri ik.tidaı:ı halk nezdinde
meşrUlaştırmak için bu yola başvumıuşlatdı. 31
İnsanın
yaptıklanndan mesul olduğunu savunan Ma'bed d- Cüheni, Hasanı Basri'ye "Ey Ebu Said, şu sultanlar Müslümanlarm kanlanm
akıtıyor, mallanm ellerinden alıyor ve sonra da bütün bu şeylerin
Allah'ın kudretiyle olduğunu söylüyorlar, ne dersin?" diye sorunca,
Hasan d-Basri, 'Allah'ın düşmanlan yalan söylüyor' der. Hasan-ı
el-Basri, günün politik şartlatı sebebiyle, tepkiden uzak dumıak için
bu cevabı vermiştir. 32
Mu'tezili a.Iiınler arasında, özgür irade konusu, beş esastan
(uswü~l-hamse) birisi olan-adalet prensibinin zamri-sonucu-olatak
görüldü. Onlara göre, Allah Tarua'nın adaleti her insanın kendi
fiilierinin yaratıcısı olmasını gerektirir. İnsan, ancak bu şekilde hür
ve fiilierinden sorumlu olur. Onlar hiç bir şeyin önceden tayin
edilmediği teorisini kabul ettiler. Allah için, "kişiyi aciz yaratıp
sonra günahlarmdan sorumlu tutmayı ve onu cehenneme sokmayı"
adaletsizlik olatak gördüler.33
Mu'tezile'nin adalet ilkesi, husun ve k:ubuhla ilgili görüşlerine
de yansımıştır. "Her şey Allah öyle dediği için iyi ya da kötü
değildir. Ancak, Allah iyi ya da kötü oluşuna göre ayırım yapar.
İyilik ve kötülük varhkların özlerinde bulunur. Varhkların özlerinde
30
31

Güler, İlhami, Allah'ın Ahl.ak:iliği Sorunu, Ankara, 1998, s.80
Faruıô, İsl3m Kültür Atlası, s.311, 315 ; Güler, age. s.79 Güler, bu
çalışmasında, ilk dönem siyasi olaylarıyla irti.batlı olarak ortaya çıkan ''kader''
problemine, Ömer b. Abdülaziz'in kaderi inkar edenlere verdiği cevab
niteliğindeki Kader Risalesi ile, Hasan-ı Basri'nin kader ve insan fiilieri
konusunda özgürlüğü ve sorumluluğu Kur'an ayetlerine dayanarak
temellendirmeye çalışan Kader Risalesi'nin ve bu ikisinden ayrı olarak, Ebu
Hanife'nin kader konusunda orta yolu çizen risalelerinin tahlillerini
yapmaktadır.

32 Şezeratü'z-Zeheb

I, 88 ve Zehebi, Mizan III, 183'den nakleden en-Neşşar, Ali
Sami, age. s. 70
33 Abdülcebbar, Kidi, Abdülcebbar b. Ahmed, (ö.410-1019) Ummu'l Kura nşrt.
Şerh-u Usuli'l-Hamse, thk.: Abdu'l-Kerim Osman,1408/1988 s. 301,302, 323;
Eş'ari, Makalat, s. 245, 246

bulunan iyilik ve kötülük şeriatın emir ve nehyinin nedenidir. İnsan
aklı bazı şeylerin iyi ya da kötü olduğunu anlayabilir. Bu hususta
34
şeriattan delil getirmeye gerek yoktur." Bu konuda Eş'a.riler ve
Cebrllerin savundukları salt kaderci görüşle, Kaderiyye ve
Mu'tezile'nin sembolü olan, "insanın her bit fiili yaratma
konusunda tam bit güce sahip olması ve tercihinde tam anlam1yla
özgür olduğu" düşüncelerinin arasını bulmaya çalışmışlardır.
Eş'ariler "yaratmayı halk ve kesb olarak" ikiye ayırdı. İnsanın
fiillerini yaratan Allah, onlan işleyen (kesb eden) ise insandır.
Kesbin anlamı ise, bit şeyin ya da bit olayın Allah'tan alınmış olan
bit güçle vaki olmasıdır. 35
Ebu Hanife ise bu hususta, iliihi güç, irade ve kaderin tabiatını
açıklayarak hür iradeyi savunanlar (selfdeterminist) ile ka derin
önceden beli.tlendiğini savunanlarm (pre-determinisit) karşıt
görüşlerini te'lif etme yolunda dikkat çeken çabalarda bulunmuştur.
O, fıtrat dini, iJ.ahl yardım, hidayet, terk (hızlan) ve kazanma (kesb)
ilkelerini ortaya koymuştur. Allah nesneler hakkındaki herşeyi ezeli
ilmi ile bilir, ona göre yazar. Ancak bu bilme beli.tleyici de~
tammlayıcı bit tabiata sahiptir. İman ve küfr insanın hür iradesiyle
gerçekleşir. Bu hususta her hangi bit zorlama söz konusu değildir.
İyi ameller Allah'ın iradesi ve rızası, kötü ameller ise rızası olmadan
yaratılır. 36

Mat:üridi, irade ve insan fiilleri konusunda Cebri.ye ve
Mu'tezile'nin görüşlerini şiddede tenkit etmiştir. O, Mu'tezile'nin
mudak hürriyet anlayışının, insan fiilleri ve eşya üzerinde Allah'ın
tesirini :iıılclra götürdüğü düşüncesindedir. İnsanın elinde hür
iradesi vardır, ancak bu Mu'tezilenin anladığı şekilde değildir. Diğer
taraftan, insan fiilleri üzerinde, Cebriyye'nin anladığı gibi zorlama
da yoktur. İnsanın zorlama karşısında olduğunu söylemek insanın

34 Eş'

ari, el- Maka.lat, s.539-554

35 Eş'arl,

el- Makalat, s.539-554; el- İb:lııe, thk. Beşir M.b. Uyun, Suudi
Arabistan, 1411/1990 s 120, 121, Kitabu'l-Luma' s. Thk.: Hamude Garabe,
Kahire, 1975 s.71, 72.
36 Ebu Hanife, el- Fıkhu'l-Ekber, s. 20; el-Vasiyye, s.495 (Mustafa Öz, İmam-ı
Azam'ın Beş Eseri içinde, İstanbul, 1981)
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sorumluluğunu ortadan kaldım.37 İnsanın sorumluluğu ise insanın

fiili yaratma gücüne göre değil, akıl sahibi bit varlık olatak fiili
seçme ve elde etme (kesb) hürriyetine dayanır.38
Yüzyılımızın felsefe tarihçilerinden Wolfson, Müslüman
alimler arasında üzerinde tartışma yapılan ilk meselenin irade
hürriyeti olduğunu, irade hürriyetinin doğudaki Hıristiyan
çevrelerde her bakımdan tartışılmış olduğunu söyler. O, "irade
hürriyetini talim eden ilk Müsliiman1ardan baz1larmm, bunu
Hristiyan hocalardan öğrenmiş olduklanm gösteren farklı
haberlerin bulunduğunu" ileri sürer. Aynca, o, bazı alimlerin, "hür
irade alddesinin İslam'ın asli kader inancına zıt olarak,
39
Hristiyanlığın tesiriyle ortaya çıktığı görüşünde olduklanm" iddia
eder.
4-Allah'ın Sıfadan

Müslüman filozoflar ve Cehmiyye, Mu'tezile, Eş'ariyye,
Matüridiyye, Hanbeliler gibi çeşitli kel:im mezhepleri Allah'ın zat!,
sübuti ve keı:nai. sıfatlarla muttasıf bulunduğunda ittifak ~derler.
Ancak bu gruplar, Allah'ın Zatıyla sıfatları arasındaki ilişkiyi
belirlemekte ihtil:if etmişlerdir. Filozoflar, Cehmiyye ve
Mu'tezile'nin görüşüne göre Allah'ın Zatına, aynca kadim ve ezeli
sıfadar nisbet etmek, Allah'ın Zatında kesret ve taaddüde yol açar
ki, bu da şitk ve küfütdür. Onların bu görüşü, bu sıfatiarın ink3nna
yol açmıştır. Ehl-i Sünnet Kel:imcıları olan Eş'arller ve Matüridiler
ise, bu manaları, Allah'ın zatı üzerine z:iid, kadim olduğunu sıfatları
iddia etmişler, bunun da kesret ve taaddüde yol açmayacağı
görüşünü benimsemişlerdir. Bu ihtilafların temelinde yatan sebep
ise, Allah'ın vahdaniyetine Iayık olmayan her türlü tasavvurlardan

Matüridi, Kitabu't-Tevhid, s. 221, 225 Ebu Mansur Muhammed b.
Muhammed thk.: F.Huleyf, İstanbul, 1979
38 Matüridi, Kitabu't-Tevhid, s. 235, 236; krş.Yazıcıoğlu, M. Sait, Maturleli ve
Nesefi'ye Göre İnsan Hüniyeti. Kavramı İstanbul, 1992, s. 45-46;
A.K.M.Eyyub Ali, "Maturidilik", İsJ.am Düşünce Tarihi içinde, I, 303-304
39 Wolfson, H. Austcyn, KeJ.am Felsefesine Giriş, çev.: Kasım Turhan, İstanbul,
1996 s. 75

37

zihinleri uzaklaşt:ıı:m.ak çabasıdır. 40
Temelde Zat-sıfat ilişkisine dayanan bir çok konu hicı:i, ikinci
asırda ele almm1ştır. Çünkü bu dönemde Bağdat ve çevresinde
Helenistİk kültürün tercemderi Müslümaiı entellektüeller arasında
41
yayılclığı için zihinlerde bir çok isti.fhamlar bulunmakta idi.
Şehriscini, Mu'tezill Vasıl b. Ata'ya ait, "Kadim bir sıfat kabul eden
iki ilah kabul etmiş demektir" sözünün ilk anda mücerred kalclığını,
ancak felsefi kitapları okuması sonucunda bu sözün Allah'ın diğer
sıfatlannı tamamen inlci.ra kadar uzanclığını söylemektedir.42
Müsteşrik Macdonald, sıfatiarın tartışıİmaya başlamasını, Hz.
İsa'nın
"yaratdmam1ş
olması''
inanayla
ilişkilendirmeye
çalışmıştır. 43 Sıfatlarla ilgili ihtilafın ortaya çıkmasında dahili ve
harici sebeplerin olması muhtemeldir. Bu ihtimaller ile birlikte
kesin olan husus, hicı:i 120 yıllarında Ca'd b. Dirhem ve Cehm b.
Safvan'ın, (128/746) 44 aşırı tenzih inancı sebebiyle, Allah'ın
sıfatlanmn nefyini içeren görüşleri ilk olarak dile getirmiş
olmalandır. 45 Cehm b. Safvan Allah ve sıfatları haklonda şöyle
Abdulhamid, İrfan, İslamda İtikadi Mezhepler ve .A.kaid Esaslan, s. 236
Watt, Montgomery, İslam Düşüncesiııhı. Teşekkül Devri. çev.: E.R.Fığlalı,
Ankara, 1981, s. 235-237
42 Şehrisclni, el- Milel ve'n-Nihat, I, 67
43 Abdulhamid, age. s. 239
44 Cehmiyye özellikle, sıfatları inkar edenlere isim olmuştur. Ehl-i Sünnet alimleri
Cehmiyye mensuplaı:ına sert tutum takınmışlardır.
45 İbn Teymiyye, Ebu'l-Abbas, Takiyyu'ddin Ahmed b. Abbdülhalim el- Harrani,
(ö.728 1 1327) el- Feteva, Kahire, 1908 V, 45; Resall ve'l-Mesail, Reşid Rıza
nşrt. Kahire, 1346 1 1921, III, 20 Gölcük, Şerafettin, "Cehm b. Safvan"
D.İ.A., VII, 234 Cehm b. Safvan, Merv, Tirmiz, Belh ve Kılfe'de farklı kişiler
ve kültürler ile temas kurmuş, zeki ve hatip bir şahsiyetti. Tabiin döneminde
yaşamış, fakat, hadis rivayet etmemiştir. Dini ilimlerde derin bilgisi
olmamasına rağmen kelamla ilgili te'vil, ilahi sıfatlar, kader, rü'yetullah, ahiret
halleri gibi meselelerde oldukça dikkat çekmiştir. Onun fikirlerini reddetmek
için müstakil eserler kaleme alınmıştır. Cehm, akılla nassın çatışması halinde
aklın esas alınması ve nassın buna göre te'vil edilmesi gerektiğini savunan ilk
kelamcılardandır. Onun düşüncesine göre, Allah, yarattıklara ait olan hiç bir
sıfada nitelendirilemez. O, mudak cebri savunduğu için Cebriye-i hatisa'nın
kurucusu kabul edilmiştir. Cehm, Mu'tezile alimlerince bile sapık kabul
edilmesine rağmen, bir bakıma, kendisinden sonra yayılan tenzih inancı ile
Mu'tezile ve Eş'ariye üzerinde önemli ölçüde etkili olmuştur. Gölcük, agm.
40

41
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diyordu: "Hiç bir şey Allah'a benzeyemez. Onun kudreti vardır. Bu
sebeple insanın hiçbir kudreti olamaz. İnsanın iradesi yapma gücü
ve arnelleri Allah tarafından yaratılmıştır. İnsan hakkında
söylenebilen şey Allah hakkında söylenemez.'J46
Vasıl b. Ata ile çağdaşı olan Dıı:aı: b. Amı: (200/821) sıfatları
selbi olarak açıklamaya çalıştt. Dıı:aı:'ın Mu'tezile ke1amının
gelişmesine büyük katkısı olmuştur. Ancak, irade hürriyetinde
Mu' tezileden ayı:ı düşünmüştüı:. 47 Dıı:aı: b. Amı:, Mu'tezile'nin Basra
ekolünden olup ilk resmi görevde bulunan bir önderdi. Vasıl'ın
çağdaşı idi. Ona göre, "Allah kadirdir demek, onun aciz olmadığını
söylemektir. Diğer sıfatlaı:da da böyledir. Allah'ın kendine ait bir
tabiatt (mahiyet) vardır ve bunu ancak O bilir. Bir tek fiil, iki fallin
eseri olabilir; insanın fiilierini işleyen hem Allah, hem de insanın
__ _kendisidir._Allah onlaı:ı_yaı:atıı:,_insan da iktisap_eder_(kazanıı:)._Allah
gözlerle görülemez, fakat kıyamette insanın Allah'ı idı:ak etmesi için
ona alttncı bir duyu verilecektir.48
Nazzam (ö.231/845) da sıfatlaı: konusunda benzer açıklamalara
y~ verdi. "Allah'ın hakim olduğunu söylemek O'nun varlığını
(vücud) te'yid eder ve cahil olmadığını bildirir. Allah'ın kudreti ve
bilgisi vardır. Çünkü Kur'an böyle söylemektedir. Allah haksızlık
yapmaz. Çünkü kötülük ve yalan ancak eksik cisimlerin eseridir.
Allah yarattığı şeyin benzerini sonsuz kez yapabilir. Ancak daha
iyisini yapamaz. İnsanın denetimine verdiği şey üzerinde Allah'ın
kudreti yoktur. Allah soyut olarak hayat ve kudreti; eelıli ve

234
Tritton, age. s.67
47 Watt, age. s. 279 EbU Amr Dırar b. Amr (200/815) Basra Mutezilesi
alimlerindenclir. Aşın görüşleri sebebiyle Mu'tezile alimlerinin çoğunluğu
tarafından tenkit edilmiştir. Abbasi Halifesi Harun er-Reşid döneminde (786809) yaşamış olup Zerdüşt dinine mensup kimselerin bulundukları meclislerde
ilmi münazaralara katılmıştır. Sıfatları selbi olarak açıklamaya çalışan Dırar,
insanların fiilieri konusunda, "herşeyin Allah tarafından takelir edilip
yaratıldığı'' şeklindeki görüşü ile İslam cemaatinin çoğunluğu ile birlikte
hareket etti. Mustafa Öz, ''Dırar b.Amr" D.İ.A., IX, 274
48 Tritton, İstam Kel3mı, s. 72 ; kı:ş: İd, Adu'llah ve'ddin el-Kadi Abdurrahman
b. Ahmed (ö. 680/1281) el- Mevakıf, 60,105.

46
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haksızlığı yaratamaz."49

Mu'tezile alimlerinden sıfatlar konusunda en aşın gideni ise Ebu
Sehl Bişr el- Mu'temir' (ö.210/825) dir. Ona göre, "Allah ne
kendisini ne de kendi dışındakileri biliri Çünkü ilm, Allah'ın ya
içinde ya da dışında olur. Eğer Allah'ın zatı dahilinde ise bilen ve
bilinen aynı olur; bu da i.mlcinsızdır. Çünkü bilgi, bilenin bilinenden
ayn olmasını gerektirir. Eğer ilim Allah'tan ayn ise, bu kez bilen ve
bilinen farklıdır; ancak, o zaman da Allah'ın zatının iki tane olması
gerekir."so
Ebu Hanife ise sıfatlarla ilgili Kur'anda belirtilen
nitelernelerin Allah'ın sıfatı olarak sabit olduklannı söyler. Ancak,
Kaderiyye ve Mu'tezile'nin te'vil ettiği gibi eli, O'nun kuvvet ve
cömertliği değildir. O'nun eli tarifi olmayan bir sıfatıdır. 51 Allah yön
ve mekanla sınırlanamaz. Kur'an'da geçen arş ve k:ürsi ise
Kur'an'da tarif edilen şekilde gerçektir. Fakat Allah onlann hiç
birisine muhtaç değ:ildir.52
Ebu Hanife'nin görüşlerini Mısır'da yayan Ebu Cafer Ahmed b.
Muhammed et- Tahavi (ö.321/923) Allah ve zatı arasındaki ilişkiye
dair felsefi problemlere bir atıfta bulunmadığı gibi, zatının fiil ve
sıfatları konusunda da açık bir ayırım yapmamıştır. Ancak kesin bir
şekilde sıfatların ezeli olduklannı söylemiştir. 53
Maturidi ise, sıfatları "Allah'ın, vasıflandırdığı şey" olarak
tammlar, sıfatların mücetted birer mana değil, Allah'a gerçek
anlamda nisbeti olduğunu söyler. O, Mu'tezile'nin "Alim, Semi',
Basit" demek, "Allah'ın cahil, a'ma, sağtt olmaması demektir" diye
yaptığı selb yollu açıklamasını kabul etmez. Çünkü Allah kendisini
müspet sıfatlarla vasfetmiştir. Ona göre sıfatlar, fiillerin de isimleri
Tritton, age. 93; k.rş.: Bağdadi, EbU Mansur Abdullah el- Bağdacü, (ö.429) tsz.
Beyrut, Kitabu Uswü'd-Din, s. 133; k.rş.: :Mir Veliyuddin, "Mu'tezile" İslam
Düşünce Tarihi içinde, çvr.: Altay Ünaltay I, 243-244
so :Mir V eliyyuddin, age. s. 247
sı Tritton, age. 93
52 Ebu Hanife, Nurnan b. Sabit, (ö. 150/767 ) el-Fıkhu'l-Ekber, s.58; EbU
Hanife, el- Vasiyye, age. s. 73.
53 Tahaviyye, Ebu Cafer Ahmed b Muhammed, (ö.331) el- Akidetü't-Tahaviyye,
s.S Ali Nar, "Akaid Risaleleri" içinde, İstanbul, 1984
49
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olup bu fiiller belirli biı: düzen ve mükemmellik halinde ortaya
çıkar ve Allah'ın zatındaki ilim, kudret vb. sıfatlata işaret ederler.54
Matüridi'ye göre, Allah'ın vücudunun mahlukattan farklı olması
sebebiyle isimlerin ve sıfatla:rın ispatı teşbihi gerektirmez. 55
Matüridi, teşbihin sözlerde olduğunu, hakikatta ve manada
inıkinsız olduğunu söyler. Ona göre tevhid, nefyin altında zatın
isbatıdır. Buradaki nefy, sıfatın insanlann anladıkları şekilde
olmadığını ifade eder.56 Matüridi, müteşabih ifadelerden arş ve
kilisiyle ilgili iyederi te'vil etmiştir. Çünkü Allah değişmez, melcln
ve zamanla kayıtlı biı: bedene sahip değildir. Bu sebeple zahiri
melcln, zaman ve beden ifade eden ayederi o, Allah'ın mudak
otoritesi ve hikiıniyyeti ola:rak yorumlam1şt:ır. 57
Eş'atiler sıfatlan selbi ve vücldi ola:rak ikiye ayırdıla:r: Onlara
göre,-Allah'ın sıfatlan eşsiz ve ya:ratılınış ~olanın sıfatından-farklıdır
(muhalefetün lilhavadis). Eş'ariler, Sıfatla:rın Allah'la ilişkisini,
"zatının ne aynı, ne de gayn olduğu" ifadesiyle anlattılar. 58
Allah'ın sıfatlanyla birlikte incelenen biı: problem de
kelimullah'ın ya:ratılınış olup olmadığı konusq.dur. Mu'tezile
ilimleri Allah'ın kelammm, emrinin, nehyinin ve haynnın sonradan
olduğu yolundaki görüşte birleşmişlerdiı:. Onların pek çoğu,
"Kur'an yaratılmıştır" demektedir. 59
Allah'ın kelammm
yaratılmış
olduğunu ileri sürenlerin
öncülerinden biri Ca'd b. Dirhem (ö.124/742)'diı:. Ca'd,60 "Kur'an-1
Mağribi, Ali Abdulfettah, Ebu Mansur el- Matüridi ve Arauhu'l- Kelamiyye,
1405 /1985 Kahire, s.162, 163
55 Matüridi, EbU Mansur Muhammed b. Muhammed (ö.333/944) Kitabu'tTevhid, thk.:F.Huleyf, Tıpkı bsm.İstanbul, 1979 s. 24
56 Mağribi, age. s. 167
57 Maturldi, Kitabu't-Tevhid, s.67
58 Nesefi, Ömer b. Muhammed, (461-537) Metnu'l-Akaid, s.4 Bu eser Sa'du'dcün
Taftazam (ö.793/1390) tarafından şerhedilerek, Şerhu'l-Akaid ismiyle asttlarca
Osmanlı medreselerinde okutulmuştur. Ali Nar, Akaid Metinleri, s. 83
59 Tritton, age. s.59; Bağdadi, Mezhepler Arasındaki Farklar, s. 83
60 Öz, "Ca'd b. Dirhem", D.İ.A., İstanbul, 1992, VI, 542
Maniheizm, Sabiilik, Yahuelilik gibi eski din ve kültürlerin tesirinde kalarak İslam
akaidinde yeni görüşler ortaya attığı. söylenen Ca'd b. Dirhem, İslam
düşüncesinin fizik ve metafizik temelini atmaya çalışan ilk kelamcılardandır.

54

hadisti.r" demiş ve Kur'an'ın ınahluk
olduğunu savunmuştur. Bu görüşü yüzünden de halife Hişam b.
Abdülmelik tarafından önce tevkif edilmiş, sonra da öldürülmüştü!.
Ca'd'ın sıfatlar konusuyla ilişkili olan görüşü Mu'tezile :lliınleri
üzerinde etkili olmuştur. 61 Mu' tezile alimleri bu konuda, taaddüd-ü
kudema gerekçesinden hareket etmişlerdir. Allah'ın ezeli bir
sıfatının olması halinde, Allah'la birlikte ezeli varhklann ispatı
gerektiği düşüncesiyle "kelam" da dahil Allah'ın sıfatiarını
Kerim (Kelam) kadim

değil

reddetmişlerdir. 62
Eş'a.riler

ve Ehl-i Sünnet :lliınleri çoğunluğuna göre Kur'an,
Allah'ın yedi akli sıfatından birisidir. Allah'ın sıfatları ezeli olduğu
gibi, Kelam sıfatı da, dolayısiyle Kur'an da ezelidir.63 Selef
:lliınlerine göre ise, Kur'an Allah kelamıdır ve malılUk değildir. O
Allah ile kaim.dir. Ondan ayn değildir. Kur'an sadece harfl.erden,
J.afızlardan veya sadece mıinadan ibaret değildir. O hem J.afız, hem
de mıinadan ibarettir. Bu konuda Hanbeliler ifrata giderek,
Kur'an'ın mushaf ve cildinin bile ezeli olduğunu söyleınişlerdir64•
Mısır'da yaşamış olan Ebu Cafer Ahmed b. Muhammed etTahaviyye (ö.321/923) Ebu Hanife'nin, "Kur'an yaratılmamıştır, o
sahifelerde yazılır, gönüllerde ezberlenir. Mürekkeb ve kağıt ise
yaratılmıştır. Ketamuilah kendi başına vardır ve onun anlamı bu
semboller vasıtasıyle anlaşılır. Allah'ın keHlmma m~uk diyen
kafirdir" yönündeki sözlerine katılmıştır. 65
Gerek Mu'tezile gerekse Eş'ari ekolünün kelamullahla ilgili
tartışmalarına bakılırsa, her iki grubun da Kur'an'ın Allah keJ.amı
oluşunda birleştiği görülmektedir. Tartışma, "Kelam" sıfatının
Dirhem, selef alimlerince eleştirilmiş, Mu'tezile tarafından benimsenmiştir. İbn
Teymiye, onun Hartanlı olduğunu, buradaki Sabit ve Keldaru düşüncesinden
etkilendiğini söyler. Öz, agm. s.543
61 Öz, "Ca'd b. Dirhem", D.İ.A., İstanbul, 1992, VI, 542, 543
62 Cürcani, Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Menşurat Şerif Rıza Şerhu'l-Mevakıf,
Mısır, 1908, VIII, 91 Burada kullanılan, sıfatiann redeli meselesi, "stfatlara
zattan ayrı bir vücut vermeyi reddetmek" anlamındadır.
63 Hayy, M.Abdul, "Eş'arilik", İslam Düşünce Tarihi, çvr.: Ahmet Ünal, I, 166;
Gölcük- Toprak, Şerafettin, Süleyman, Kelam, Konya, 1991, s. 210
64 Hayy, M.Abdull, age.s. 267
65 Ebu Hanife, el- V asiyye, s.4; Şerh el-V asiyye, s. 82-83; Hayy, age. s. 289
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Allah'la ilişkisinin mihiyetinde düğümlenmektedir.66 Bu mesele,
Kelim. sıfatının Allah'ın sıfatiatından olup olmadığı ile de ilişkilidir.
Eş'arller bu konuda, "Kur'an'ın harfler, kelimeler ve lafızlardan
meydana geldiğini ve Kelamın Allah'ın zatında bulunduğunu,
dolayısıyle eze1i olduğunu" savunan Zahi.riler67 ile Mu'tezile
arasında orta bir yolu tutma gayreti gösterdiler. Onlara göre
Kur' an, kelime ve seslerden meydana gelmiştir. Ancak bu kelime
ve sesler Allah'ın zatından kaynaklanmaz. Onlar, Kur'an'ın dildeki
zahirl ve somut ifadesiyle, gerçek ve başlı başına varlık olarak
anlamı arasında aynm yapmışlardır. 68

5- Insan ve Tabiat
Kur'an-ı

Kerim Müsliimanlaı:a sürekli olarak tabiata ve insana
bakmayı emtetmesine ragmen MüsHimanlann ilk döneni-terceme
hareketlerinden etkilendikleri tarihi bir gerçektir. Bu etki ile
Müsliimanlar, insan, tabiat ve alem hakkında değişik görüşler dile
getirmişlerdir. İnsanın kendini ve çevresini anlamh bir şekilde izah
etme ihtiyacından çıkan bu aç1klamalar, hareket noktası ve
vardıkları sonuçlar itibariyle inançla ilgilidir. Mu'tezile a.Iimleı:inin
insan ve tabiat merkezli ele aldıklan konuların bir kısmını şöyle
sıı:alamak mümkündür: Cevher ve a'ı:az, cismin parçalanması,
atomun a'ı:aza mahal olması, hareket-sükfuı, insan, nefs, hayat,
-~·~-

Güneş, Kamil, Mu'tezili Düşüncede Kur'an'ın Y aratılmışlığıyla İlgili Belirlenen
Akü Çerçeve ve Bunun Bilimsel Değeri, Marife drg. Yıl.1, sayı.2, Konya, 2001,
.s. 75. Bu makalede Mu'tezile'nin Kur'an'ın yaratılmış olmasıyla ilgili fikirleri
genişce tahlil edilmektedir.
67 Davut b. Ali'nin (ö.270/884) adıyla yayılan Zahiriyye mezhebi, fıkıhta Kur'an
ve Hadisi yegane kaynak olarak gören bir akımdır. Zahiriler, sahabe icmaını
kabul eder; kıyası, rey'i, istihsan ve taklidi ise reddederler. Zahirilik Me'munun
bilafeti sırasında, (h.198-213/ m.813-833) yarım yüz yıl kadar Irak, İran,
Hindistan, Umman (güney- doğu Arabistan) ve Kuzey Afrika'da yaygınlık
kazanan Batinlliğe tepki olarak çıkmıştır. Hicri ikinci / milidi sekizinci asırda
Batinilik tehlikesi, Kur'an'ın doğru anlaşılmasında, bir çare olarak Zahirilik
düşüncesini ortaya çıkaran önemli bir faktör olmuştu. bkz.: Ö. A. Ferruh,
"Zahirilik", (çvr.: Ahmet Demirhan) İslam Düşüncesi Tarihi, İstanbul, 1990 I,
312
68 Hayy, M.Abdull, age. s.267

66
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insanın

duygulan, insanın hareket ve fiilleri, birşeyin güzel ve çirkin
olarak vası.flandınlmas4 cismin yok olmas4 cisimlerde sürekli olan
truln.:llann, onlann sıfatlan mı ya da a'razlan mı olduklan, cisimlerin
a'raza, a'razın cisimlere dönüşmesi, ma'lum ve mechul, nefy ve
ispat... 69 Zaman ve melcinın gerçeklikleri, insanın kesbi ve isticlat,
insanın fiille ilişkisi; iradenin insana ait olup olmaması; insanın
doğru ve, a'razın cisimlere dönüşmesi, ma'lum ve mechul, nefy ve
ispat...70 Zaman ve melcinın gerçeklikleri, insanın kesbi ve isticlat,
insanın fiille ilişkisi; iradenin insana ait olup olmaması; insanın
doğru ve yanlışı tespit edebilme kabiliyetinin olup olmadığı71 gibi
konular onlann ilgi odak]anm teşkil etti.
İlk dönem alimlerinin tabiat ve insanla ilgili düşüncelerine
bakılırsa,

Hicri III./m.IX. yüzyılda yoğun düşünce faaliyetleri vardı.
Allafa göre fizik a.Iem atomlardan (cüz'ü Iayetecezza) oluşur ve
72

sürekli değişikliğe uğrar. Maddenin bölünemeyen en küçük
parçalan olan atomlar boyutsuzdur. Bun]ann birleşmesi ile cisimler
meydana gelir. Hareket ve sük.Un kendi kendine değil Allah'ın .
yaratmasıyla oluşur. Cevherler arasındaki ilişkiler de kendiliğinden
gerçek1eşmediği gibi zorunlu da değildir. ilahi irade taalluk etmediği
takdirde ateş pamuğu yakmaz. 73 Neşşar, İsJ.am düşüncesinde atom
nazariyesini ilk ortaya atan kişinin Allif olduğunu, bu düşüncenin
sonradan Mu'tezile ve Eş'ariye tarafından büyük ölçüde
benimsendiğini söyler.74
Aııaf, ara24 mahiyeti insan tarafından bilinen ve bilinmeyen
olarak ikiye ayırdı. Hareket, sük.Un, hayat ve ölüm gibi arazlan insan
meydana getirir; renkler, tadlar, kokular, kudret, işitme, görme gibi
keyfiyeti bilinmeyenleri ise insanlar meydana getirmezler. İnsan
cesettir. Onun saç ve tımak]an hariç, bütün parçalan faildir. Hayat
ve beş duyu arazdır. Nefs ise bun]ann dışında bir şeydir. İdrak
69 Eş'aıi,

Makalat, Fihristü'l-Kitab, s.10
Makalat, Fihristü'l-Kitab, s.10
7ı Tritton, A.S. İslam Kelamı, s. 70, 72, 95, 100
72 Allaf, felsefeyi çok iyi kavramıştı. Cedelciliği sayesinde 3000 kişinin İsıama
girdiği rivayet edilir.
73 Neşşar, İslam'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu- II, s. 309, 310, 311; Yw:dagür,
Metin, ''Ebu'l- Huzeyl- el- AJ.Iaf'', D.İ.A., X, 330
74 Neşşar, İslamda Felsefi Düşüncenin Doğuşu- II, s. 312
70 Eş'aıi,
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duyularda değil kalpte bulunur. Telkinlerin iyileri Allah'tan, kötüleri
şeytandan gelir. İstitaat bir arazdır.75
Allafın Muasm Nazzam da Yunan felsefesinden bol bol
yararlandı. Ona göre cismin her parçası sonsuza kadar bölünebilir.
Bu görüşlerini Parmenides ile Zenon'dan aldığı söylenir.76
Eş'ariler dünyayı mümkinat ilemi olarak gördü. Onlara göre
sonuç olan herşeyin bir nedeni olması gerekir. Dünyanın da bir
nedeni olmalıdır. Nedene bağlı olan hiçbir şey, yaratıcı neden
olamayacağından, yaratıcı neden, Allah olmalıdır. Dünya şeylerden
oluşmaktadır. Cinsler cins olarak, zıtlıklar da birbirinden ayrı olarak
ve muhtelif manilar halinde ortaya çdrnnlmıştır. Sonradan
yaratılmış olan herşey, O yaratıcının eseridir.77 Onlar Aristo'cu
düşünce kategorilerini eleştirdiler. Bunlardan sadece iki unsuru,
-cehverveniteliği aktardılar, :Atomla--ilgili-tartışmalara-girdiler.-Eş'ari-

çizgisindeki iliınlerin eserlerinde, geçmişe reddiye için de olsa,
zaman, melcln gibi ilk Mu'tezile iliınlerinin kullandıklan mücerred
kavramlar üzerinde geniş açıldamalata yer verildi. Mesela Eş'ari
aşm bulduğu görüşleri Luma'da tenkit etmektedir. Luma'da yer
alan başlıklar bu konuda fikir vermektedir: Allah ve sıfatlaı:ı, Kur'an
ve irade sıfatı, iradenin hadis olanları içine alması, rü'yet, kader,
isticlat, ta'dil ve tecvir (Allah'a adalet ve zulmun isnadı), iman,
amm ve hass, va'd ve vaid, imamet.78
Maturidi'nin insanla ilgili tezi, Mu'tezile ve Cebriye'nin
görüşlerine terstir. O, belirli ölçüde Eş'arilerden de ayrılmıştır.
Matüridi'ye göre, Allah insana akıl, doğru ile yanhşı ayıtabilecek bir
güç, düşünme, hissetme, arzu etme, muhakeme etme kabiliyeri
Tritton, S.A. İslam KeJ.amı, s. 88, 89 Bu eserde Mu'tezilenin önde gelenlerine
ait insan ve tabiat görüşleri geniş olarak verilmektedir. Bu ömekler incelendiği
zaman, günün aydınları arasında büyük ölçüde felsefeden kaynaklanan bir
ihtiyaçla insan ve tabiatın Allah'la ilişkisi ve malıiyederine dair geniş bir
tefekkür gayretine girildiği görülür.
76 Hayy, M.Abdull, "Mu'tezile" İs13.m Düşüncesi Tarihi I, 243, 244
77 İbnu Ffu:ek, EbU Bekir Muhammed b. Hasan, (ö.406/1015) Mücerredu
Makalati'l-Eş'acl, thk.: Daniel Gımaret Beyrut, 1987 s.37, 38; Hayy, M.Abdull,
age. s.272
78 Eş'ari; Kitabu'l-Luma', s. 47-55; İbnu Ffu:ek, age., s.202, 203, 204; 16 Hayy,
M.Abdull, "Eş'arllik", İslam Düşünce Tarihi, I, 273-274

75

bahşetmiş,

insanlan doğru yola iletmek için peygamberler
Filller konusunda yaratan Allah'tır, insan ise işleyen
ve kazanandır. 79 Matüridi tabiatla ilgili Allah'ın hikmede iş yapıcı
olduğu tezinden hareket etmiştir. Ona göre Allah hem adildir, hem
de şefkadidir. 80
göndenniştiı:.

6- Rü'yetullah Meselesi
Allah'ın gözle görülüp görülememesi hususu, itikadi
mezhepler arasında ihtilaf konusu olarak yer almıştır. Ehl-i Sünnet
ismi verilen çoğunluk, Allah'ın ahirette gözle görülebileceği
görüşündedir. Bu hususta şu akli delile de dayanırlar: Görülme
imkam olmayan şeyin vücudu da yoktur. Madum gibi. Vücudu var
olan şeyin ise görülmesi de ca.izdir. Diğer varl1klar gibi Onlar,
rü'yede ilgili ayederi de bu istikamette yorıımlam1şlardır. 81
Kelam ilminin gelişmesine büyük katkılan olan Mu'tezile
ilimleri Allah'ın görülmesinin belirli bir mekan ve yön ile
olabileceğine inanır. Allah ise mekıin ve yönden münezzehtir. O
halde Allah'ı görmek, onlara göre· ne bu dünyada ne de ahirette
mümkündür. Mu'tezile'nin çoğunluğu rü'yeti reddeder. Dırar,
Allah'ın ahirette yaratılacak olan altıncı bir hisle görüleceğini,
Hüseyn en-Neccar ise gözün kalbe çevrilerek, orada yaratılacak bir
ilim ile rü'yetin gerçekleşeceği düşüncesini dile getirmişlerdir. 82
Eş'a:ci rü'yetin cihet ve teşbih eseri olmadan gerçekleşeceğini
söyler. Görme Allah Taa.Ia'da hadis bir unsur ortaya çıkmadan,
insanda gerçekleşecek bir idraktir. 83 Var olan her şey görülebilir,
dolayısıyle Allah da görülebilir. Bunu akıl tasdik eder, vahiy de
zorunlu kılar. Allah ahirette şekilsiz ve sınırsız olarak görülecektir.
Görme bir mekanda ve ışık huzmelerinin çarpmasıyle

Matüridi, Kitabu't-Tevhid, s. 48, 61, 112, 117; Mağribi, Ali Abdulfettah,
Matüridi ve Arauhu'l- Kel3.ıniyye, Kahire, 1405/1985 s.93, 94
80 Matüridi, age. s. 134, 135
81 Neşşar, Ali Sami, İslamda Felsefi Düşüncenin Doğuşu c. II, s. 103; Eş'ari, elLuma', s. 65, 66; el-İbane an- Usıili'd-Diyane, s. 58, 59,60
82 Eş' ari, Makal3.t, 215, 216; Abdulcebbar, Kadi, Şerh-u Usıili'l- Hamse, s.232
83 Eş' ari, Luma', s.62, 63
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olm.ayacaktıı:. 84 Bu görme özel bir idrak.tir. Eş'aıi'nin rü'yede ilgili

formülü optik ilkeleri ve felsefi açıdan zorlamah bulunmuştur. 85
Tahavi, "mü'minlerin Allah'ı Cennette her hangi bir mekan,
yön, uzaklık, mukayese ya da şekil düşüncesi olmaksızın ve
tammlama yapılmaksızın görecekleri"ni ifade eder. 86 Matüridi'ye
göre görmenin şartlan mertebeden mertebeye, şahıstan şahsa ve
cinsten cinse göre değişir. Bir çok şey mevcut olduğu halde, biz
onlaı:ı göremiyoruz. Görmenin şartlan ışık, karanlık, gölge ve katı
maddeleri görmenin şartlan ile sınırlı değildir. Bu sebeple fiziki
nesneyi görmenin şartlarını, öbür dünya için de geçerli saymak
uygun değildir. Bu dünyada Allah'ı görmek imkansız olabilir.
Çünkü görmenin şartlan mevcut olduğu halde bile görme
gerçekleşmeyebilir. Ayni şekilde görme şartlannm yokluğunda da
görmeningerçekleşmesi mümkündür. 87
7- Akıl ve Vahiy
Kelim ilminde akıl, tarifi, mahiyeti ve nakil ile ilişkisi
bakımmdan inceleme konusu olmuştur. Aklın tarifiyle ilgili
tartışmalar Mu'tezile kelimcılannm ortaya çıkmasıyla birlikte
başlamıştıı:. Mu'tezile'nin ilk alimleı:i, "aklı insanın düşünce ve
davranışiarına yön veren en önemli bir bilgi kaynağı" olarak kabul
ettiler.88 Bu alomm önde gelen alimlerinden Kidi Abdulcebbar,
aklı,
"insanın
düşünmesini ve yaptığı fiillerden
sorumlu
tutulabilmesini mümkün 1o1an belli bilgilerin toplammdan ibaret''
kabul eder. Buna göre akıl, zaman içinde kazarnlan ve insana
dileyerek fiil yapma imlcim veren bilgilerin tamamıdır. Bu bilgilere

İbn Asakit, Ali b. Hasen b. Hibetullah (ö.h.571) Tebylııu Kezibi'I-Müfteri fima
Nüsibe ile'l- İmami Ebi'l- Hasen el- Eş'arl, Dam Kütübü'l-Arabiyye nşrt.
Beyrut, 1404, 3. bs. S. 149, 150.
85 Hayy, M.Abdull, ''Eş'arilik:" İslam Düşünce Tarihi, I, 269
86 Ebü'l-İzz, Ali b. Muhammed, Şerhu't-Tahaviyye fi Akideti's-Selefiyye Daru'l
Fikr, Beyrut, 1988-1408 s. 90
87 Matü:ridi, Kitabü't-Tevhld, s. 78, 79
88 İbn Furek, Mucerred-u Makalat-i Eş'a:ri, s. 19, 26, Bkz.: Yavuz, Yusuf Şevki,
"Akıl", D.İ.A., II, 244

84

zaruı:i ve nazari bilgiler yanında tecrübi bilgiler de girer.

89

Ehl-i sünnet ilm-i kelammm önde gelen simalanndan Haris elMuhasibi ise, (241/857) aklın faydahyı zatarlıdan ayırt etmesi için
Allah tarafından insana doğuştan verilen bir tabiat (gariza)
90
olduğunu ifade etmiştir. Matüridi ise aklı, "aynı nitelikte olanlan
bir araya toplayan ve ayn nitelikte olanlan ayıtan şey" olarak
tammlar, 91
İlk dönem kelim alimleri aklın vazgeçilmesi :iınlcinsız bir
empistemolojik fonksiyonunun bulunduğunu kabul etmekle
birlikte onun bütün varlık ve olayiann bilgisini kuşatmadaki gücü
konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Mu'tezile'nin büyük
bir çoğunluğu insanlarm peygamberler tarafından getirilen vahiy
bilgilerine (nakil) muhtaç olduğunu kabul etmekle birlikte, aklı
mutlak bir bilgi kaynağı olarak görmüşler, ona nakil karşısında hata
yapmaz bir hakem rolü vermişlerdir. Hatta aklın, Allah'ın sıfatları
ve ahiret hayatının mahiyetini bilebilecek bir yeterlilikte olduğunu
92
savunmuşlardır.
İlk dönem Mu'tezile alimlerinden Dırar b. Amr ise akıl vahiy
ilişkisine

dair, "Allah'a imanı akıllı bir insan yapar. Ancak din,
vahiyden kaynaklanır. V ahiy olmadan akıllı bir
93
yetişkine dini veeibeler yüklenemez"
diyerek dinde vahyi
öneeleyen bir yaklaşım sergilemiştir.
Kelam' da doğru haberin, duyuların ve aklın bilgi
kaynaklanndan olduğunu biliyoruz. Dini akldelerin doğrudan
tespitinde haber-i sadık (doğru, güvenilir haber) ku11amhr. Sadık
haberle tespit edilen bu akldelete mebde' teşkil eden vesilelete
gelince, bunlardan duyulur (mahsusat) aleme ait olanlarında sağlıklı
duyuların verdiği bilgiye itibar edilir. Duyulur ilemin ötesindeki
gerçekleri (ma'kulat) kavrama aracı ise akıldır. İnanç ilkelerini tespit
ve tayin eden Kelam ilmi böylece akıl, his ve nakli kul1anm1ş
akıldan de~

K.adi Abdulcebbar, Şerhu Usılli'l-Haınse, s.121
Massignon, Louis, ''Muhasibi" İslam Ansiklopedisi (MEB) VIII, 508
91 Matüridi, Kitabu't- Tevhid, s. S
92 Yavuz, Yusuf Şevki, "Akıl", D.İ.A., II, s. 245
93 Tritton, İslam Kel:lmı, s.74
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olm.aktadır.94 Kelim ilmi nakli hareket noktası yapmakla birlikte

Çünkü akıl, ili1hi tekliflerin
kaç1mlmaz bir şarttır. Akıl nimetinden mahrum
olanları ne insani, ne de ili1hi kanunlar mes'ul tutar. Aklın
üstünlüğü tartışılamaz. Bu sebepten, peşin hüküm ve kusurlardan
uzak bir akıl, hayır ile şerri, güzel ve çirkini, iyi ile kötüyü ayırabilir.
Ancak, bu yüce kabiliyete sahip olan akıl, dinin esasları, dinle
insanlara bildirilen, haram- heW, farz kabilinden olan hususlan
tayin ve tespit edemez.95 Aklın, inançlar ve dini mükellefiyeder
konusunda tek belirleyici faktör olmadığı gayet açıktır. Söz konusu
yüksek kabiliyetine bakılarak, aklın, metafizik konularda, vahyi
gözardı edecek bir şekilde öne ç1kanlması ise yanlıştır. Başta
verdiğimiz örneklerden de görüldüğü gibi, ilk dönem Keliın
alimleri arasında bu husus tartışılmıştır.

akla da önem

veı:m.ek durumundadır.

gerçekleşmesinde

Eş'ariler,

nihai hakikatın kaynağı olarak vahyin daha temel
ise, vahiyle geleni doğrulamaktan öteye geçmemesi
gerektiğini savunmakta ve ikisi arasındaki çelişkide ise vahyi tercih
etmektedirler. Bu husus, Mu'tezile ile Eş'~ kelammm ayrıldıkları
temel noktalardan birisi olarak gözükmektedir.96 Eş'ari'nin konuyla
ilgili, "cümleleri şöyledir: "Allah herşeyin mudak sahibidir. O,
başkasının kölesi değildir. Kendisinden üstte ne heW kılan, ne
emreden, ne alıkoyan ne de bir hatırlatan vardır! Ona hiç bir kimse,
ne emreder ne de bir sınır tayin eder! Durum böyle ise ondan
çirkin bir şey sadtt olmaz. Her hangi bir şey, o şeyle ilgili, bizim,
tespit edilen sının aşmam1z ya da emredileni yapamayışımız
yüzünden çirkin olur... O bir şeyin güzelliğini bildirirse, o güzel
olur. Emrederse O'na bir itiraz olamaz."97
olduğunu, aklın

Akıl

ve vahyin rolleri konusunda Matüri.di, Mu'tezile ile
ortasında bir yer almıştır. O, düşünmeye, aklı

Eş'ari.ye'nin

94 İzmirli, İsmail Hakkı,

Yeni İlın-i Kelam, I-II, İstanbul, 1339, I/59; Aydın, Ali
Arslan, İslam İnançlan ve Felsefesi, İstanbul, tsz. s. 96-97
95 Taftazfuıi, Mes'ud b. Ömer (ö.797 /1395) Şerhu'l-Akaid, trc.ve bs. S.Uludağ,
İstanbul, 1982 s.9 Cüveyni, İmamü'l-Harameyn, Ebu'I-Meili (ö.478/1085) eş
Şamil B UsUlüd-Din, nşr.A.Sami en- Neşşar, İskenderiye, 1969 s. 115;
kr.:Topaloğlu, Bekir, Kel:Un İlmi, s. 83, 84
96 Hayy, age. s. I, 265
97 Eş' ari, K.itabu'l-Luma' er- Reddu Ehli'z-Zeyği ve'l-Bida', s. 112

...tV~e~l!:s~el:;~;..K.A~!;!;;Sı=oAR.!.!tl:a...ı.D~o:ı;ı'i,ui!,)\'l..ı.ıS~ü.u:re~cin~de!!U..ll(,~elô~m~P.!J.ro!!!.b~/em~/eri~·----151

k:ııUanmaya teşvik eden naslardan harekede, aklın diğer bütün bilgi
kaynaklanndan daha önemli olduğu sonucunu ç1karrmştır. Ancak
aklın bilgisini ku11anmak için bir kılavuz olarak vahye muhtaç
olduğunu da söyler. Eğer birisi, vahiy yoluyla tespit edilecek
hidayede ilgili unsurları kendi aklı ile bulabileceğini söylerse, akla,
kaldırabileceğinden fazla bir yük bindirmiş olacaktır. Kısacası, dini
inancın malzemeleri vahiyden çıkanhr, akıl ise vahyi doğru şekilde
anlamakla vazifelidir.98

8 - İman Problemi ve Amel ile İli§ldsi
Cemel ve Sıffin savaşlanndan sonra, Hariciler, Savaşta arayı
bulmak isteyen hakemleri ve tahkimi kabul edenleri, büyük günah
işlemekle suçladılar ve tekfir ettiler. Özellikle Nafi b. Ezrak
(ö.65 / 684) ve çevresi, büyük günah işleyenleri tekfir etmekle
99
kalmayıp, bunlan ebedi cehennemlik ilan ettiler. Bu durum, iman
ve amel konusuyla ilgili olarak; iman, küfür, nifak, fısk, büyük
günah, vaad ve vaid gibi kavramiann tartışılmasını gündeme
getirmiştir. Bu konuda en sert tavır gösterenler, kendi fikir ve
düşüncelerini benimsemeyen Müslümaniann mallanm ve kaniarım
helal gören Hariciler olmuştur.
İman ve amel ile ilgili bu tartışma, Ehl-i Hadis ile Mürcie
arasında da devam etmiştir. Ehl-i Hadis, büyük günah işieyenin
tekfiri ve ebedi cehennemde kalması fikri haric, imanm artma ve
eksilme kabul edeceği, amellerin imanın bir parçası olduğu gibi
konularda Haricilerle hemfikirdirler. 100 Haricilerin bu katılıklan
ameli imanın bir cüz'ü olarak görmelerindendir. Onlara göre, ameli
olmayan, yani dinin emir ve yasaklarına uymayan kimseler, mü'min
olmaktan çıkar, kafir olurlar. Çünkü amel, imanın ayrılmaz bir
parçasıdır. 101 Büyük günah sahibini tekfir eden Hariciler, hakem

Matüridi, Kitabu't-Tevhid, s.3,4, 5, 13, 68, 69,92, 95
Hayreddin, Kamus-u Tecicimi'l-Eşhuri ve'n-Nisai mine'l-Arabi ve
Müsteşri.kin, Beyrut, 1969, V, 107, 108
100 Kudu, Sönmez, İsJ.am Düşüncesinde İlk Gelenekçiler, Hadis Taraftadannın
İman Anlayışı Üzerine Bir Zihniyet Analizi, Ankara, 2000, s. 74, 75
1oı Topaloğlu, Bekir, "Amel", D.İ.A., III, 14

98

99 Zi.ı:ikli,
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Mu'tezile ise bu konuda, büyük günah işieyenin ne kafir ne de
mü'min olduğunu, onun fisık bir kişi olatak., iman ve küfür
atasında bir yerde bulunduğunu söylemiştir. Bu kişiye ölünceye
kadar Müslüman muamelesi yapılıı:. Şartlarına uyarak tevbe ederse
imana döner. Tevbe etmeden ölürse, kafir olarak ölmüş olur.
Onlar, büyük günahın tevbe olmaksızın hiç bir şekilde
affedilmeyeceğini söylediler. Bu mezhebe göre, büyük günah ebedi
olarak cehennemde kalmayı gerektirir. 103 Mu'tezile böylece, büyük
günah meselesinde Mürcie karşısında yer almıştır. Bu durum, iman
kavramının özünü oluşturan şeylerin neler olduğu konusunda
ihtilifla.n gündeme getirmiştir. İman, söz mü, niyet mi, fiil mi, ikrar
mı, tasdik mi veya bunlann bütünü müdür? Bnnlann hangisinin
önceliği söz konusudur? İman, inanılacak. __ nesnelere ~göre
tanımlanabilir mi? İman edilecek nesneler nelerdir?104
Ebu Hanife imanın, tasdik, bilgi ve ikrardan oluştuğunu
söyler. O'na göre, imin ve İsiam, kulun Rabbini ikrar etmesi, O'na
yakin derecesinde bağlanması ve Allah'ın Rabbi olduğunu
bilm.esidir. İmanla İsJam atasında sadece lafzi bir aytılık vardır.
İsJamsız iman, imansız da İsJam olmaz. Bu ikisi sırt ve karın gibidir.
Din, iman, İsJam ve şeriatların hepsine birden isim olur. 105 Maturidi
ise, ·imanı dilin iktarı değil kalbin tasdiki olarak tan1mladı. Çünkü
kalbin ameli ihtiyarldir, onu zorlamak mümkün değildir. Bu
sebepledir ki, zorlandığı vakit diliyle küfrünü söyleyen kişi, kalbi
1o2 Eş'aı:i, Makalat, s. 86

Kadi, Abdulcabbar, Usılli'l-Hamse, s. 611-693, 697-738, 666 ; Topaloğlu,
Kelam, s.176 ; Malati, Tenbih, s. 36-38; Tunç Cihat, Kelaın (Sistematik)
Kayseri, 1997, s.84
104 Tritton, İslam Kelamı, s.20; Mağribi, Ali Abdulfettah, Ebu Mansur elMaturidi ve Arauhu'l-Kelamiyye, s. 372; Kudu, Sönmez, İslam Düşüncesinde
İlk Gelenekçiler, s. 74, 75 Kudu, bu eserde, hadis taraftarlannın iman tanımını,
iman- amel ilişkisi, iman ve ikrar/ söz, iman ve tasdik, imanın şu'beleri, imanİsl3m ilişkisi, imanın dereceleri, imandan çıkaran günahlarla ilgili görüşlerini
mukayeseli olarak incelemektedir. Bkz.age. s. 78-152
1os Beyazizade, Ahmed b. Hasen b. Sinanu'd-Din, el- Usıllü'l Münife Li'l- İmaını
Ebi Hanife, (ö.1098/1687) thk. İlyas Çelebi, İstanbul, 1996/1416 s. 82
krş.:Ebu Hanife, Fıkhu'l-Ekber, s. 32; Kitabu'l-Vasiyye, s. 72

103

imanla dolu ise lclfir olınaz. 106
Eş'a.ıi, "imanı, Allah'ın varlığını

tasdik" olarak tammladı.
Çünkü, Kur'an ayederi henüz inzal edilmeden Araplar arasında
"iman" tasdik anlammda k:n11anı1maktaydı. Şeriat gelmeden önce
imanın, fiillere isim olarak kullanıldığı vaki değildir. Mesela, efendi
kölesine bir şeyi eımedince, emri yerine getiren köleye, "İman etti"
den.mezdi. Bu sebeple, Eş'a.ıi, imanı kalbin tasdiki, yani inanan
kişinin, inanılanın doğruluğuna irikadı olarak açıkladı. 107
Seleften, İmam Mıüik, (ö.179/795) İmam Şafii (ö.204/819)
ve Ahmed b. Hanbel (ö.241/855) gibi alimiere göre de anıel
imamn bir parçasıdır. Bir kimsenin mü'min veya müslüman
olabilmesi için haram olan şeyleri yapmaması, farzları terketmemesi
gerekir. Fakat anıeli olmayan kimse lclfir değildir. Çünkü anıel,
imanın asli değil, ikinci derecede bir rüknüdür. 108 İmanı kalb ile
tasdik, dil ile ikrar şeklinde tarif eden Matü:ridiler de, anıeli imamn
bir cüz'ü olarak görmemişlerdir.
Müslüman mezhepleri içinde anıele en az değer veren mezhep,
"lclfire anıeli fayda vermediği gibi, mü'mine de işlediği haramlar
veya işlemediği farzlardan dolayı günahlar zarar vermez"
görüşünde olan Mürcie'dir. 109 Mürcie'nin kendi arasında grupları
vardır. Bir gruba göre, Allah'a iman, Allah'ı, RasUlünü ve Allah'tan
gelen herşeyi bilmektir. Dil ile ikrar, kalb ile yöneliş, Allah'a karşı
sevgi ve Rasülü ta'zim gibi kalbi ve uzv1 anıeller iman değildir.
Onlar imanın tanımında farklı ifadeler kııl1anmakla birlikte imanın
cüzlere ayrılmadığında ittifak etmişlerdir. 110
Mürcie gruplarının iman - anıel çerçevesindeki görüşlerini
Maturidi, Kitabu't-Tevhid, s. 377
İbnu Ffuek, Mücerredu Makalati'l-Eş'aı:i, s.149; Luma', s. 123 İbnu Furek bu
eserde Eş'ari'nin, imanın artlp eksilmesi, imanın gerçekliği, iman ve amel
arasındaki ilişkiye dair görüşlerini geniş olarak vermektedir. bkz.age. s. 1501555
108 Ebu Zehra, Muhammed, İslam'da Fıkhi Mezhepler Tarihi, çvr.: Abdulkadir
Şener, I-IV, Ankara, 1969, III, 56, 221; Uludağ, Süleyman, "Amel", D.İ.A., III,
14
109 Uludağ, agm., D.İ.A., III, 14
ııo Eş'aı:i, Makalat, s. 132, 137, 142; Bağdadi, Mezhepler Arasındaki Farklar, s.
148.
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İbnu'l Cevzi'nin ifadeleriyle özetliyeli.tn: "MablUka, Allah'a iman

etmenin

dışında

birşey

gerekmez.

Kişi

iman ettikten sonra

dilediğini yapabilir. itaat edeni itaatkir, isyan edeni isyan.lli olarak
isimlendiremeyiz. Çünkü, biz, Allah nezdinde oİanı bilemeyiz.
Taatler imandan değildir. İman ne artar n~ de eksilir." 111

Kelam ekallerinin teşekkül dönemine tekabül eden 3.ve 4. Hicı:i
ele alınan problemler şüphesiz daha tefeı:ruatlıca
incelenebilir. Fakat esas olarak bu çerçevede cereyan etmiştir.
Günümüz problemlerini inanç bağlantıJan ve kur'an'i tevhid
görüşü istikametinde anlayabilmek için geçmişi de göz önünde
tutmak gerekiyor. Günümüzde ise kelamın önünde çok daha çetin
problemler bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı, canlı kopyalaması,
satanizm, freudizm, ateizm, evrensel panteizm, laik bnmanizm,
masonluk, astroloji, hw:UBlik; parapsikoloji,_~_reenkarnasyon,
trancendal meditasyon112 ve benzeri modern akımlar olarak
sı.ralanabilir. Modern süsü verilen bir çok akımlann aslında tarihi
kökleri olduğu da bilinen bir gerçektir.
ası.rda

SONUÇ
Görüldüğü gibi kelam ilminin kuruluş sürecinde allah, allah'ın
nitelikleri, allah ile kul arasındaki ilişki, buna bağlı olarak kader
problemi yoğun şekilde ele alınmıştır. Bu süreçte felsefenin de
etkisiyle insan-tabiat ve allah ilişkisi de incelenmiştir. Bu meselede
ilk dönem alimlerinin olabildiğince serbest bir düşünce ufku
çizdikleri görülmektedir. Ayni dönemde nasları zorlayarak da olsa,
akla aşın güveni gösteren rü'yetııl1ahm keyfiyeti gibi tamamen
naslarla çözillebilecek konular da tartışılmıştır. Akıl ve vahiyle ilgili
tartışmalar günümüze de ışık tutacak şekilde yapılmıştır. Kur'an'ın
tanımladığı müslüman-kul olmanın niteliklerini içinde barındıran
iman-amel ilişkisi, geçmişte olduğu gibi günümüzde yer yer
problem olma vasfını sürdürmektedir. Bunlarla birlikte, günümüz

İbnu'l Cevziyye, CemaJ.uddin Ebi'l Ferec Abdurrahman, Telbisu İblis, thlı:.:
Usam Faris el- Harastani, Beyrut, 1994/1414 s. 34 ; Şehristani, el- Milel, I,
161, 162
112 Büyükkara, M. Ali İşievsel Kelıi.m İçin Vazgeçilınez Bır Kaynak Ve Araç
Olarak İntemet, www.kelam.com
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insanlannm kelamcıla.rdan çözümünü beklediği gündem maddeleri
daha bir yoğunluk kazanmıştır. Yaşadığım1z dünyayı geçmişten
kopuk bir şekilde incelemenin pek yararlı olmayacağı inancındayız.
Bu sebeple kelam ilmiyle uğraşanıann günümüz sorıınlanna çözüm
bulmasının belirli ölçüde de olsa, geçmişteki problemleri ve
çözümlerini de göz önünde tutmasıyla mümkün olacaktır.
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