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ABSTRACT 

"The Question of the Createdness of the Quran and its Place in 
the History of Mu'tazilism" 

The question of the createdness of the Quran is one of the most 
faınous of the conjlict between the orthodoxy as represented by Sun
ni Islam and the Mıt 'tazilite rationalists. The Mu 'tazila asseıted that 
the attribııtes of Go d w ere not separate, but rather part of H ıs essen
ce. According to Mu'tazila, beliefin the eternally existent Speech of 
Allah,for ex:ample, was tantamowıt to polytheism, because itmeant 
existence of anather eternal entity other than Allah. The discussion 
began with the questions of the createdness of the Quran and the 
speech of Gad. Muslim sources general Iy assert that the Jalımiya, 
the fallawers of Jahm ibn Safwan were the first to assert that the 
Qur'an was created. lt was the Mu 'tazili theologians w lı o developed 
a mo re finely tuned doctrine of klıalq al-qur'an. 

The doctrine of klıalq al-qur'an was enforced by a kind of 
inquisition that instituted by the permission of Calip/ı al-Ma'mun 
who sıtppoı·ted the Mu 'tazilites. The Milına, to ok it s form of being a 
test that qadis of Baghdad should sumbit to. They were asked about 
tlıeir opinions on the creatioız of the Quran. During tes ts that were 
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pelformed in the t!ıe fallawing years, the number of qadis expres
sing the view ofMu'tazilism, went down, and same qadis were even 
imprisoned. This use offorce was ~net with a lot of opposition, and 
the attempt was eventually abandoned in 234/848. 

KEYWORD: Doctrine of half al-quran, Bişr el-Merisi, Cehm b. 
Safvan, inquisition, Miluia, attributes, createdness of the Quran, 

Mu'tazila, speech of Allah, ımity ofGqd. 

A. Giriş 

_ Ehl-i Sünnet ile Mu'tezile arasındaki tevhitle ilgili hesaplaşma ve tar

tışmalardan en önemlisi Kur'an'ın yaratılıp yaratılmadığı (halku'l-Kur'an) 

meselesidir. Abbasiler dönemi İslam toplumu için büyük bir siyasi ve fikri 

kaosa sebep olan bu mesele, Tevhit prensibi içerisinde ele alınan sıfatlar 

probleminin bir uzantısı ve çözümü görünümüııdedir. Bilindiği· gibi; Tev

lıit, Mu 'tezile.'nin fikirlerinin temelini teşkil eden beş temel esastan en önem

lisidir. Bu konu diğer İslam mezheplerince de önemsenmiş ve temelde iki 

ana başlık altında ele alınmıştır. Bunlardan tevhid-i zatla ilgili görüş farklı

lığı olmarnakla birlikte tevhid-i sıfat hakkındaAllah'ın sıfatları zatının aynı 

mıdır; yoksa ziitına ilave midir tartışması yapılmıştır.' 

Mu'tezile'nin Allah'ı sıfatiardan arındırrna üzerine bina ettiği Tevhit 

prensibine göre, O'nun sıfatları ziitındadır. Sıfatın ezeli kabul edilmesi ha

linde iki veya-Allah'ın sıfatları sınırsız olduğundan- daha çok ezeli varlı

ğın zatta var olması söz konusudur; bu ise çoklu bir uluhiyyet anlayışına 

sebebiyet verir. Fakat sıfat zatta-olduğunda O zat tektir ve. bu alemde bütün 

kemal sıfatıada nitelenmiş tek kadim bulunınaktadır.2 İşte Allah'a ebedi sı

fatlann izafe edilmesine karşı olan Mu 'tezi! e, bu sıfatiardan biri olan kelam 

sıfatını da, Kur'an'ın sonsuza değiıı mevcut olduğu anlamına geleceğinden . 

reddetıniştir. Bu sebeple Kı.fr'an'ın yarahlnıışlığı (halku'l-Kur'an) konusuna. 

geçmeden önce sıfatlar konusuna kısaca değinmemiz yerinde olacaktır. 
Allah'ın sıfatları ile ilgili farklı görüşler, en erken Cehm b. Safvan (128/ 

746)'a ve m~zhebin kurucusu kabul edilen Viisıl b. Ata (13 l/748)'ya kadar 

lsferfıyini, et-Tabsırji'd-Din ve Temyizi '1-Fırkatı 'n-Naciye an Fırkatı 'n-Hali/an, thk.
K. Yusuf el-Hut, Beyrut ı983/1403, ı 08; Cüveyni, Akidetii 'n Nizanii}yeti ji '1-Erkani '1-
İsliımZı:Fe, thk.A.H.es-Sekka M.K.Ezheriyye ı398 /1978, 101. 

2 Cüveyni, Akıdetii 'n-Nizamiyye, ı O ı. 
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uzanniaktadır. Kaynaklarda daha çok Vasıl'ın ezeli sıfatları nefyettiği iddi

ası, 3 vurgulanmaktadır. Fakat onun bu görüşünün mahiyeti ve ne şekilde 

temellendirdiği hususunda tatmin edici bir _bilgi verilememektedir. Şehris

tani'nin verdiği bilgilere göre; Vasıl b. Ata ilim, kudret, irade ve hayat sı- . 

fatlarını 'nefy etmiştir; çünkü bu sıfatıann kabülü iki kadim ve ezeli ilahın 

_varlığı anlamına gelmektedir ve bu da beraberinde kadim varlıkların çok

luğu (taaddütü kudema) fıkrini getirmektedir.4 İki ezeli kadim ilahın varlı

ğının imkansız olduğu esasına dayanan bu fıkrin Vasıl tarafından "her kim 

kadim bir sıfat ihdas ederse iki ilah ortaya çıkarmış olur."5 şeklinde formü

le edildiği iddia edilmektedir. Şehristani konunun felsefı boyutuna da deği

nerek bu fıkrin başlangıçta açık olmadığını, Vasıl'dan sonraki jenerasyo

nun felsefe kitaplannı inceledikten sonra, bu soruna değişik bir açıdan bak

tıklarınıf' ifade etmektedir. 

V asıl 'ın ilim, kudret, irade ve hayat gibi sıfatları nefy etmekle ilgili ifade

leri önce yetersiz ve kapalı bir anlatırnla başlamıştır; ama bu söylemlerde 

. güçlü mantık delilleri henüz eksiktir. 7 Kanaatirnizce sıfatıarın nefy edilınesi 

konusunda Vasıl ilk fıkir1eri söylemiş olabilir; fakat meselenin "sıfatların 

kabulünün taaddütü hidemayı gerektireceği" kısmı, Vasıl' dan sonra felsefe 

kitaplarının İslam dünyasında· mutalaa edilınesi sonucu meydana gelmiştir. 

Bundan dolayı tevhit ve sıfat kavramlarının, kendisinden sonra daha geniş 

olarak yorumlandığı ve tenninolojik anlamda kullanıldığı söylenebilir. 

Vasıl b. Ata ve Cehm b. Safvan sıfatlarla ilgili görüşl~rin kaynağı ol

makla birlikte, sonraki dönemlerde tartışıldığı şekliyle, Allah'ın sıfatları

nın zatının özü olduğu yani Allah'ın ilmiyle alim, kudretiyle kadir, hayatla 

hay olduğu, yaratılmışların sıfatlarından Allah'ın tenzih edilınesi gerekti

ği,8 Allah'ın cisim veya gölge olmadığı, şahıs, cevher veya araz kabul edi-

3 İbn Esir, el-Liibab fi Tehzibi 'l-Ensab, thk. Hüsameddin el-Kudsi, Kahire 1356-1357, III, 
258. 

4 Şehristani, el-Milel ve 'n-Nihat, neşr. Muhammed Fehmi Muhammed, Beyrut 1990/141 O, 
I, 40; Abdurrahman Bedevi, Mezahibu 'l-İsldmiyyin, Beyrut 1971, I, 84. 

5 Şehristani, I, 40. 
6 · Şehristani, I, 40. 
7 Albert N ader Nasri, Elıemmu'l Fıraki '1-İsldmiyyeti 's-Siyasiyye ve 'l-Keldmiyye; Beyrut, 

trz., 70 vd.; Suphi Salih, İsldm Mezhepleri ve Müesseseleri (Doğuşu ve Gelişmesi), çev
.İbrahim Sarmış, İstanbul 1983, 130. 

8 Şehristani, el-Milel ve 'n-Nilıal, I, 44 vd.; Shustery, Outlmes of Islamı c Culture, Banga
lore 1953, 420 vd. 
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leıneyeceği, Allah için uzunluk, derinlik ve genişliğin söz konusu olma~ı-· 
ğı, Allah'ın parçalara aynlaınayacağı ve bölüneıneyeceği, Allah'ın kudret, 

hay ve ilim sıfatlarının zıddı olan acz, ölüm ve cehaletle vasıflanaınayaca
ğı9 ve benzeri fıkirler her iki_sinde de görülmez. Cehm b. Safvan'm diğer 

sıfatıarın yanı sıra kelaın sıfatına dair fıkirler öne sürmüş olduğu rivayetle
ri, sonraki dönemlerde te'lif edilen eserlerde yer almaktadır. 10 

Allah'ın fiili sıfatlarından biri olan kelaın sıfatıyla ilgili değerlendirme

lere bağlı olarak ortaya çıkan halku'l-Kur'an'a ilişkin görüşler mezhepler 

bazında ele alındığında- genel olarak Kur'an'ın malıluk olduğunu söyle

yenler, malıluk değildir diyenler ve vukuf edenler -yani Allah'ın kelaınının 

ne ınahluk ne de olmadığı konusunda bir şey söyleıneyenler- olmak üzere 
üç ana guruba ayrıldıkları 11 görülür. Mu'tezile Allah'ın kıdeıninin yanında 

Hz. Peygaınber'e vahyedilen Kur'an'ın da kadim olduğunu söylemenin 
şirk olduğunu iddia etmiştir; 'çünkü kelaın malılukların sıfatıdır ve Allah'ın 

onunla nitelendirilmesi mümkün değildir. 12 

Halku'l-Kur'an fikrinin temelini teşkil eden sıfatlar ve kelaın sıfatıyla 

ilgili bu genel değerlendirmeden sonra,.İslaın Tarihi'nin en hararetli tartışına 

konularından biri olan bu ıneselenin ne şekilde ele alınınaya başladığı, nasıl 

teşekkül ettiği ve niçin Mu'tezile'ye ınalolduğu üzerinde durmak istiyoruz. 

B. "Kur'an'ın Yaratılmışlığı" Meselesi 

1. "Kur'an'ın Yaratılmışlığı" Fikrinin Teşekkülü 

Kur'an'ın ınahlük olup olmadığı meselesi, çoğu zaman çok erken de

virlere götürülmüş ve bu fikrin ilk olarak hicri ikinci asırda ifade edildiği 

ve ilk savunucularının Ca' d b. Dirhem 13 ve Cehm b. Safvan olduğu iddia 

edilıniştir. 14 Bazı farklı rivayetlerde de ınesele farklı şahıslada irtibatlandı-

9 Eş'ari, ı\llakaldtu '1-İslıimiyyin, Tsh. Helmut Ritter, Wıesbaden 1980/1400, 155 vd. 
ı O Ahmed ibn Hanbel, er-Red ale '1-Celımiyye ve 'z-Zanadıka. thk. Abdurrahman Amire, 

Riyad, 1982, 130; Buhari, Ha/ku Efa/i'! İbad, 7. 
ı ı Eş'ari, 582 vq. · 
12 Fahreddin er-Razi, Halku'l-Kur 'an beyne '!-Mu 'tezi/e ve E/ıl-i Sünnet, thk.A. Hicazi Sakka, 

Beynıt trz., 67-70; Velid Kassab, et-Turasu'n-Nakdi ve'! Belağifi'l-Mıdezile, 15 vd. 
13 Buhari, Halkıt Efa/i 'l-İ bad ve 'r-reddu Celımiyye ve EslıabH-Ta 'tıl, Beyrut 140711978, 7. 
14 İbn Kuteybe, İlıtilajit fi 'Lafzı ve 'r-Reddu alei-Celım iye ve '1-Miişebbilıe, thk.M.Zahid 

Kevseri, Kalüre 1249, 53 vd.; Buhari, Ha/ku EfaU:l İbad, 7; Diirimi, Kitabu'r-Red ale 
Bişr ei-Merisi'l-Anber, thk. Muhammed Hamid el-Faki, Beyrut trz., 108. 
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rıtmaktadır. Sözgelimi İbn Kuteybe, bu konuyu ilk gündeme getiren kim
senin Beyan b. Seman (1191737) veya Mugire b. Said el-İcll olduğunu ifa

de etmektedir. 15 Ebu Hilal Askeri (400/1009) ise, bir soruya "Kur'an mah
luktur" diyerek cevap veren Ebu Hanife (1501767)'nin konuyla ilgili ilk 

görüş beyan eden kişi olduğunu söylemektedirY• Ebu Haşim Cubbai'den 

nakledilen bir rivayette de bu konunun Ebu Hanife ve öğrencileri zamanın
da ortaya çıktığına işaret edilmektedir. 17 

Kur'anın yaratıld~ğını söyleyen ilk şahsın Ca'd b. Dirhem (124/742) 

olduğu söylenmesine rağmen bu kişi hakkında pek az şey bilinmektedir. 

Onunla ilgili bilgilere daha çok ashabu hadisin Celımiyye'yi red için yaz

dıkları eserlerde rastlanmaktadır. Ca'd b. Dirhem aslen Mısırlı bir kıpti 
olup Beni Mervan'ın mevHisıdır; Dımaşk'da uzun bir müddet kalmıştır; 

Hişam b. Abdilmelik zamanında yaşamış ve daha sonra halifelik yapacak 

olan II.Mervan'ın eğitimini üstlenmiştir. 18 Kaynakların ifade ettiğine göre 

halku'l-Kur'an fikrinden dolayı Hişam onun yakalanmasını istemiş ve Halid 
el-Kasri tarafından yakalanan Ca'd, Kurban bayramı hutbesinin sonunda 

söylen~n şu sözlere müteakip öldürülmüştür: "Ey insanlar haydi kurbanla

rınızı kesin. Allah kurbanlarınızı kabul etsin. Ben bugün Ca' d b. Dirhem'i 

kurban etmek istiyorum. Allah Ca'd'ın söylediklerinden büyüktür." 19 

Geı:çekten iddia edildiği gibi Ca'd, Allah'ın sıfatlarının nefy edilmesi 

ve bunun bir neticesi olarak Kur'an'ın mahluk olduğu fıkrine20 sahip miy

di? Bu soruya cevap arandığında, Ca'd'la ilgili iddiaların ciddi anlamda 

temellendirilemediği göıiilmektedir. Belki de bu meselenin Ca' d 'la irtibat

landırılinası, Kur' anın yaratılmış olduğuna inananları kötü şölıretli biriyle 

ilişkilendinnek suretiyle itibardan düşürme gayretinin21 bir ürünüydü. Çünkü 

1 5 Uyun u '/-Alı bar. Kah i re 1963, II, 148 vd. 
16 Ebu Hilal Askeri, ei-Evail, Beyrut 140711987, 251 vd. 
1 7 Kadı Abdulcebbar, Fad/u'I-İ'ti:::al ve Tabakat ii '/-Mu ~e::: ile, Tah. Fuad Seyyid, Tunus 1406/ 

1986. 157. 
18 Daha geniş bilgi için bkz. Zehebi, Mi:::anu'/-İtidal(t Nakdi'r-Rical, thk.Aii Muham

med ci-Becavi, Daru'l H aya i trz., I, 399; Siyerii A 'lômi 'n-Niiheld, Beyrut 1985, V, 433; 
Safedi, el-Vq(t, nşr.Helmutt Ritter. Beyrut 140211982, XI, 86 vd.; Hüseyin Atvan, ei
Ftra!w '1-İslam~ı:ve ji Biladi ~-Şam.fi '1-Asri '1-Emevi, Aınınan 1986, 83-91. 

19 Da rimi, Ki w bii·,. Red-ale '1-Ce/ım~vye ve'::: -Zenddtka. Beyrut, 140111982, 7; İbn Esir, 
e!-Kcimil.fii-Tarilı, Beyrut 139811978, IV, 235; Buhari, Ha/ku Ef{ıli'l İbad. 7 

:w İbn Esir. Kamil, V, 329; Şehristani, 1, 135. 
2 1 Watt, Isicim Düşüncesinin Teşekkiil Devri, çev. E. Ruhi Fığlalı. Ankara 1981, 305 
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o, bazı fikirleri ve eylem1eri nedeniyle Erneviierin tepkisini çekmiş biridir. 

Taberi'den edindiğimiz bilgilere göre, Hicri II. asrın başlarında Irak'da 

Abdiilmelik b. Mervan'a karşı yapılan Yezid b. Mühelleb'in önderliğinde

ki isyana bizzat katılarak destek vermiştir. Bunun yanı sıra o, kitap ve sün

netle amil olmayan halifenin görevden uzaklaştınlması ve İslam toplumu

nun oluşturduğu bir şuranın halifeyi seçmesi gerektiği fikrini dile getiri

yordu. Kanaatimizce bu tür fıkirleri ifade etmesi sebebiyle Ca'd, Emevi 

yönetimince pek sevilmiyordu. Bu yüzden yakalanmasına karar verilmiş 

ve neticede öldürülmek22 suretiyle hertaraf edilmiş olabilir. 

Aynı tür iddi~lara göre; Emevilerin kendisini takip ettiğini farkeden Ca'd 

yakalanmadan önce Dımeşk'den Küfe'ye kaçmış ve Cehm'le burada tanı

şarak fikirlerini angaje edebileceği birini bulmuştur.23 Böylece halku'l

Kur'an fikrinin Ca' d' dan sonraki en önemli savunucysu olarak yine Cebri

yeci Mürcie'den olan Cehm b. Safvan gösterilmiş olmakta ve bu fikri tam 

anlamıyla onun yaydığı iddia edilmiştir. Neticede Ca' d, bu meselenin kim 

tarafından ortaya atıldığı varsayımlarının içinde olsun ya da olmasın, son

raki dönemlerde iddiaların Cehm b. Safvan'ın üzerinde yoğunlaştığı24 gö

rülmektedir. Öyle ki zaman içerisinde halku'l Kur'an meselesi ve Cehmiy

ye birbirine çok yakın iki kavram haline gelmiştir. 

Cehm b. Safvan, Beni Rası b 'ın mevlası olup; bazı kaynaklara göre Küfe 

asıllı, diğer bazı kaynaklara göre de Belh'lidir. Tirmiz'de bir süı:e kaldığı 

ve fikirlerini burada yaydığı rivayet edilmektedir. Küfe, Belh, Tirmiz ve 

Merv gibi değişilc şehirlerde bulunmuş; Erneviiere karşı yapılan isyan ha

reketlerine fikri ve fiili düzeyde katılmış ve Emevi devletinin son döne

minde Selm b. Alıvaz tarafından öldürülmüştürY 

Hal ku' 1-Kur' an meselesi kaynaklarda Allah' m sıfatlannın nefy edilme

si ile ilişkilendirilerek ele alınmakta26 ve "Allah İbrahim'i dost edinmedi, 

22 Taberi, Tarih u '1-Ümem ve '1-Miilıık, thk. Muhammed Ebu'! Fazi İbrahim, Beyrut 1386/ 
1966, VI, 591. 

23 İbn Kes ir, el-Biddye ve 'n-Nilıdye fi ~-Tarih, Matbaatü's· Saade 1.932, IX, 35; Hüseyin 
Atvan, Fırakıı '1-Isldmiyye, 84. 

24 İbn Kuteybe, İlıtilafiı fi Laftı ve 'r-Reddıı ale '1-Celımiyye ve '1-Miişebbilıe, 53 vd.; Mac
donald, Development of Muslim Tlıeology, Beyrut 1965, 146. 

25 Daha geniş bilgi için bkz. Sem'ani (562/1166), Ensab, thk. Abdullah Amr e1-Badudi, 
Beyrut 140811988, II, 133-134; Zehebi, Mizamı'l-İtidal, I, 426; Zirikli, 'Aldm, II, 141. 

26 Eş'ari, 583; Şehristani, I, 137 · 
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Musa ile de konuşmadı" ifadesi Ca'd b. Dirhem'e, sonra da ondan bu görü

şü aldığı kabul edilen Cehm b. Safvan'a nisbet edilmektedirY Cehm'in, 

konuşma hadisesini malıluk olarak öngörmesinden dolayı, Allah'ın Musa 

ile konuşması olayını kabul etmediği28 iddia edilmektedir. Yani ona göre, 

Allah hadis bir kelamla konuşmuştur, ezeli bir kelamla konuşmamıştır. Başka 

b; ifadeyle o, "Musa Allah'ın kelarnını duymamış, o mahluktan çıkan bir 

sözü duymuştur"29 demiş olmaktadır. Cehm b. Safvan'ın nefy-i sıfatla ilgi

li fikirleri Horasan'da yaydığı, bu görüş çerçevesinde Allah'ın ilminin ha

dis olduğu ve kullara vasfedilen ~ıfatların Allah'a izafesinin mümkün ol

madığı yani kulla Allah arasındaki benzerliğin giderilmesi gerektiği fikir

lerini öne sürdüğü, 30 iddia edilmektedir. Aynı zamanda nefyu 't Teşbih, ayet

lerio te 'vi li ve ilim-kudret gibi sıfatıarın Allah'ın zatıyla aynı olduğu fikir

leri ona atfedilmekteydi.31 

Bu tür ifadelere dayanarak Cehm'inAllah'ın ezeli sıfatiarını reddetttiği 

ve sifatları nefy ettiği, daha sonra da halku'l-Kur'an fikrini ifade ettiği söy

lenebilir mi? Şehristani'nin verdiği bilgilere göre, "<?,Allah 'ın ezeli sıfat

ıarını nefyetmektedir."32 Cehm'in Allah'ın sıfatiarını nefy edip etmediğine 

bakıldığında, onun Allah dışındaki varlıklar için kullanılabilen şey, mev

GUt, hayy, alim, mürid vb.sıfatlarla Allah'ın vasf edilerneyeceği fıkrinde ol

duğu görülür. Ancak, O, kadir, fail, mevcut, halık, dirilten ve öldüren gibi 

sadece kendine has sıfatıada vasf edilebilir.33 Tüm bunlardan anlaşılıyor ki; 

Cehm, sadece, kulların ortak olduğu bir sıfatınAllah' a verilemeyeceğini ileri 

sürmektedir. Yani, o ezeli sıfatları nefy etme gibi bir amaç taşımamaktadır. 
Bazı sıfatları kanıtlamaya çalışması mutlak olarak sıfatları nefy etmediğini 

gösterınektedir. Ancak Cehm, Allah'a yaratıklara verilen bir sıfatın nisbet 

edilemeyeceği; çünkü bunun teşbihi gerektireceğini iddia etmiştir. 

27 Buhari, Ha/ku Efa/i '1-İbad, 7; Dariml, Kitabu'r-Red ale Bişr el-Merisi '1-Anber, thk. 
Muhammed Hamid el-Fak!, Beynıt trz., 108. · 

28 Ibn Hanbel, er-Red ale '1-CelımZvye ve 'z-Zenddıka, thk.AbdurrahmanAmire, Riyad, I 982, 
130. 

29 Darimi, I 08 
30 Isferayini, et-Tabsırji 'd-Din, I 08. 
3 I Ahmed Emin, Zulıru'l-İslam, Kah i re I 926, IV, I O. 
32 Şehristanl, II, 223 
33 Bağdadl', el-Fark beyne'l-Fırak, nşr.M. Muhyiddin Abdulhamid, Beynıt trz., 21 I vd.; 

Isferayinl, 64. 
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Cehm.b. Safvan, Allah'ın zatını, eksiklik ve benzerlikten kesin bir şe

kilde arındırmaya gayret göstermiş; kullara verilen vasrtlara ortak olmayan 

ve mutlak tenzihe dayalı birTevhit anlayışı tesis etmeye· çalışmıştır. Bunun 

bir neticesi olarak da Allah hakkında mutlak bir tenzihe yönelmiştir. Bunun 

'ı6yle olması da ol~ukça doğaldır. Çünkü onun yaşadığı çevrede hakim olan 

dini inanç sistemlerine ve kültürel yapıya bakıldığında, Sebeiyye, Süıne

niyye gibi muhtelif inanç sistemlerinin egemen olduğu bir ortamda müca- . 

dele verdiği görülür. Dolayısıyla yaşadığı çevrenin görüşlerinin İslam'ın 

Tevhit anlayışına taban tabana zıt olduğu ve Cehm b. Safvan'ın bunlara 

karşı olduğu ifade edilebilir. O yaşamı boyunca müşrikler ve diğer din 

mensuplarının görüşleriyle mücadele ettiği için tartıştığı konuların Allah 

ve sıfatları olması kaçınılmazdı.34 Bundan dolayı omın fikirlerinin önemli 

bir bölümüAllah hakkındadır ve bu fikirleriyle meşhur olmuştur. Cehm'in 

daha çok Allah'ın var olduğunu ıspat için tartışınalar yaptığı onun Süme

niyye(Budizm)'den bir grupla yaptığı şu fikri mücadelede açıkca görül

mektedir: 

Si.imeniyye'den bir grup Cehın'e gelerek "seninle tartışmak istiyoruz, 

bizim delillerimiz baskın çıkarsa sen bizim dinirnize gireceksin, seninkiler 

güçlüyse biz senin dinine gireceğiz", derler. Cehm'e Allah'ı görüp görme

diğini, söylediklerini işitip işitmediğini ve lçokusunu alıp almadığını sorar

lar: Bu ve benzeri sorulardan sonra Cehm onlara "Siz ruhun varlığını iddia 

etmiyor musunuz, onu gördünüz mü, hissedebilİyor musunuz?" tarzında 

sorular sorar. Sonra da aldığı cevaba göre "Bunun gibi Allah da hiç bir gözle 

görülmez, sesi duyulmaz, rayihası koklanmaz, gözlerden saklıdır. Mekan dı

şında bir mekanda da bulunmaz." 35 karşılığını verir. Başka bir kaynakta da 

onun Allah'ı "Allah, şey değildir, birşeyden olmuş değildir. O, hiçbir şeyin 

içinde de değildir."36 şeklind~ tanımladığı rivayet edilir. Ona göre Allalı za

tdan ibaret olup, ona şey denemez. Çünkü O 'na şey denilmesi O 'nu mahh1k

lara benzetme anlaınını taşır. 37 Cehm'in Allah'ı cisiın manasında nitelendir-

34 Ibn Hanbel, er-Red ale '1-Celımiyye, I 02; A.Mahmud Su ph!, fi İ/mi Keliim Dirasetiin 
Fe/sefzı~vetiin li Ard i Fırakı '!- İslami_ı:Fe fi Usulııddin, Beyrut ı 405, I, ı 74. 

35 Ibn Hanbel, I 02 vd; Gurabi, Tai"ilw '1-Fırakıt '1-İslamZvye ve N eş 'eti İ/mi 'l-Ke/am i İn de'/ 
J'vfiis/imin, 1948, ı7. 

36 Maliiti, Kitabıt i-Tenbi/ı ve 'r-Reddu ala E/ıli '/-E/ıva ve '1-Beda, thk.Muhammed Zahid b. 
el-Hasan el-Kevseri, Kahire 136811949, 93 vd. 

37 Eşiirl. 279-80; lbn Hazm, el-Fas/ji'l i\li/e/ ve'l-Eiıva ve'n-Nilıal, Mısır 1950, IV, 205 
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ınekteri kaçındığı söylenebilir. O tecsiın ( cisirnlendirme) fıkrinden arınmış 

Kur'an merkezli38 bir Allalı anlayışını beniınsemektedir.39 

Görüldüğü gibi Kur'an'ınyaratılımşlığı doktrininin 130/748'lerden önce 

ortaya konduğuna dair herhangi önemli bir bilgiye rastlanınaımiktadır.40 

Bu dönemde Halkı.i'l-Kur'an fikri tartışına konusu yapılmamış; ancak Al

lah' ın sıfatıarına ilişkin- bazı değerlendirmeler söz konusu olmuştur. Bu 

-dönemle ilgili_söylen~nler, daha çok sonraki dönemlerde Cehıniyye hak

leında yazılan eserlerden alıntılanıınş izieniınİ vermektedir. Watt Eş'ari'nin 

Makalar'ında yer alan Kur'an hakkındaki tartışınaların azlığına dikkat çe

kerek, bu meselenin yaklaşık olarak Harun Reşid zamanına kadar konuşul

madığını öne sürer. Eş'arinin özellikle şu ifadesi Watt'ı doğrular nitelikte

dir: "Mu 'tezi! e, Hariciler, Zeydiye'nin çoğunluğu, Murcie ve bir çok Rafi

zi'ye göre Kur' an Allah' ın k e lamıdır ve O' nun tarafından yaratılmıştır. 

Kur'an önceleri yoktu sonpdan olmuştur."41 Çünkü meselenin sonraki 

dönemlerde tartışılan birçok boyutu bu ifadelerde konu edilmemiştir. Pat

ton ise bu görüşün Mu'tezile'nin yedinci tabakasındanAhmed b. Ebi Duad 

tarafından öne sürüldüğünü iddia etmektedir.42 

O halde Halku'l-Kur'an sorununun tam anlamıyla ve tüm unsurlarıyla 

ne zaman teşekkül ettiğinin tesbit edilmesi gerekmektedir. Rivayetlerden 

de meselenin Harun Reşid döneminde yoğun bir şekilde ele alınıp tartışına 

konusu yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu halifenin Bişr el-Merisi (218/833)'yi. 

konuyla alakah fikrinden dolayı ölümle tehdit etmesi43 ve bu sebeple Bişr' 
in hem onun döneminde hem de oğlu Emin döneminde gizlenınesi44 hal

ku'I-Kur'an fikrinin bireysel planda Bişr el-Merisi tarafından gündeme 

getirildiği ihtimalini güçlendirmektedir. Hanın Reşid'e zamanında Bişr el

Meris!'nin bu meselede yoğunlaştığı söylendiğinde o, "Allah onu benim 

cliıne verseydi, onu hiçbir kimseyi öldünnediğiın şekilde öldürürdüın"45 

38 Şura, 12; Enam, 3, 203 
39 Ibn Hanbel, 104 
40 W.Patton, Alımed b. Hanbel and Mi/ma, Leiden 1897, 47; Watt, İs/dm Düşüncesinin 

Teşekkiil Devri, 306 
41 Eş'ari, 582; Watt, 307 
42 W.Patton, Alımed b. Hanhel and Mi/ma, 55. 
43 Suyuti, Tarilw'l-Hulefa, thk. Muhammed Muhyiddin Abdilhamid, Kalüre 1305, 284. 
44 Patton, Alımed h. Hanbel and Mi/ma, 48. 
45 Suyuti, 284. 
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demiştir. Bişr, Emin'in de babasının politikasını izlemesi sebebiyle yirmi 

yıl gibi bir süre saklanmış; daha sonra da Me'mun'un halku'l-Kur'an fıkri

ni benimsemesi ve devlet politikası haline getirmesiyle tekrar ayın fıkı1. 
ifade etmeye başlarnıştır.46 Bundan da halku'l Kur'an fıkrinin ferdi planda 

Bişr el-Merisi tarafından ortaya konduğu; fakat halifenin bu şahsı bu tür 

fikirlerinden dolayı gıyabmda ölümle tehdit etmesi neticesinde geri adım 

atmak zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. 

Halku'l-Kur'an konusunda en fazla ön plana çıktığı anlaşılan Bişr b. Gı

yas el-Merisi, Re'y taraftandır ve fıkıh ilminde Ebu Yusuf'un (182/798) öğ

rencilerindendir.47 O aynı zamanda Re'y Taraftarlan ekolili.ıün öncülerinden 

kabul edilen Ebu Hanife (150/7 67)'nin görüşlerini benimsemiş, yazılı ve sözlü 
olarak savunmuş bir kişidir. Daha çok Hadis Taraflarlan'nca Bişr'inliderli

ğini yaptığı söylenen Merisiyye, Cehmiyye'nin bir kolu olarak görillmüş
tür.48 Buna rağmen Bişr b. Gıyas el-Merisi ve onun kuşağı için geniş bir 

Cehmi öğretiye sahip olduklan ancak Cehmiyye'ye mensup olmadıklan da 
söylenir.49 Bundan dolayı bazı kaynaklar tarafmdan herhangi bir gruba ait 

gösterilmemiş ya da diğer bazı kaynaklarca birçok gruba ait gösterilmiştir. 

Daha çok bir Cehm! olarak bilinen Bişr el-Merisl'nin Cehm'in Allah 

hakkmdaki görüşünü kabul ettiği söylenebilir.50 Sıfatlar konusunda da Cehm 
b. Safvan'm paralelinde düşünen Bişr el-Merisi, Allah ve sıfatlan konu

sunda tenzihci bir tavır sergilemektedir. OnunAllah 'ı herhangi bir mekanla 

smırlandımıama görüşü, "müslürnaıılar ve kafırler Allah'ın gökte olduğu 
hususunda birleştiği halde o farklı bir anlayış getiriyor" gerekçesiyle eleş

tiriimiş ve sapıklıkla itharn edilmiştir. 51 "Allah'ın yedi" ibaresini O'nun 

nimeti olarak te'vil etmesi,AllahAdem'i nimetiyle ınıyaratmıştır şeklinde 

eleştirilmiştir.52 Aynca onun rü'yetle ilgili gelen hadisleri reddetmesi t~n

kit edilmiştir.53 

46 Patton, Alımed b. Hanbel and Mi/ma, 48 .. 
4 7 Ibn Tayfur, Kitabu Bağdad, thk.Muhammed Zahid b. el-Hasan el-Kevseri, Kahire 1949, 

36; Darimi, Bişr ei-Merisi '1-Anber, 5 
48 Ibn Cevzi, Telbisii'l-İblis, neşr.M. Mehdi İstanbuli, Şam 1396/1976,22 
49 Montgomery Watt, "The Political Attitudes of the Mu'tazılah ", Journal of the Royal 

Asiatic Sacrety (JRAS), 1963, 38. 
50 Ahmed ibn Hanbel, er-Red ale'l-Ce/ımiyye, 169 
51 Dariıni. Bişr ei-Merisi 'l-Anber, 25 
52 Darimi, 38 
53 Darimi, 55 
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Allah'ın sıfatlanyla ilgili te'villerde bulunan Bişr el-Meris1, ayın za

manda Me'mun'un halki.ı'l Kur'an konusunda yaptirdığı münazaralarda en 

etkin isim olarak göze ç·arpmaktadır.54 Onun özellikle halku'l Kur'an hu

susunda birçok şahısla Me'mun'un huzurunda tartıştığı rivayet edilir. Bun

lardan birisi Ehl-i sünnedeı:_ı Abdulaziz el-Kinanl' dir ve bu tartışmada ona 

galip geldiği55 iddia edilmektedir. O dönemde yapılan halku'l-Kur'an tar

tışmalan hakkındaki en eski rivayetler Kinani'nin Bişr'le tartışmasım an

latmak için yazdığı el-Hayde isimli esere dayanmaktadır. Bu eserin yazan 

Bişr'in Bağdat'ta halku'l Kur'an'la ilgili görüşlerini duyduğunda, onunla 

tartışmak için Bağdat'a gittiğini ifade etmektedir. 

el-Hayde isimli eserde sözü edilen tartışmada Allah'ın kelamının malı

luk olmadığım iddia eden Kinan1, Allah'ın kitabı üzerinde tefsir ve te'vile 

gitmeksizin bazı ayetleri delil olarak sunar. Çünkü ona göreAllah Kur'an'ın 

te'vilini değil tilavetini istemeK!edir: O, Kitabda geçtiğinin aksine birşey 

söylemenin ve ilavelerde bulunmanın yanlış bir metot olduğunu savun~ır. 

Bu konuda delil olarak ele aldığı ayetler de özellikle "İ<.ün" ile ilgili olanla

ndır. Kinani aynı zamanda akli deliller de sunmaktadır. Ona göre Allah'ın 

kelamı zatında yaratması makul bir iddia değildir. Çünkü Allah havadism 

(sonradan olan şeylerin) mekanı değildir. Aynı şekilde Kendi gayrında ya

ratır sözü de doğru değildir. Allah'ın tüm kelamını O'nun dışında tutmak 

gerekir. Kendinde ve zatında yaratır, demek cie imkansızdır. Çünkü irade 

müridsiz, ilim alimsiz, kudret kadirsiz olmayacağı gibi kelam da mütekel

limsiz olmaz. Böylece o Allah'ın mahluku değil sıfatıdır. Allah'ın sıfatı da 

gayrı mahluktur. Sonuç itibariyle Kinaill, "Kur' an yaratılmıştır" diyenierin 

görüşünün Kitab ve Sünnet açısından geçersiz olduğu gibi, kıyas ve nazar 

açısından da geçersiz olduğunu iddia etmiş56 olmaktadır. 

Halku'l Kur'an fikrinin yayılmasındl;l önemli katkılan bulunan Bişr el
Merisi ise, bu görüşünü ayetleri. te'vil ederek ortaya koymaya çalışır. Ona· 

göre Allah'ın kelarnı; O'nun fiilidir ve her fiil de mahluktur.57 O, bu iddia-

54 el-Kinani, Kitabu 'l-Hayde ve İntisdrıı '1-Men/ıec es-Se/efi, şrh. Muhammed Abdulhadi, 
Cezire trz., 17, 22, 61 vd.; el-Fahrl, Kilabii 't- Tellıisi 'l-Beycinfi Zikri 'l-Fırak E/ıli '1-Edy
cin, Moskova 1988, .74. 

55 el-Fahri, Tel/ıisıı'l-Beyan, 74. 
56 Daha geniş bilgi için bkz. Kinani, el-Hayde, 17, 22, 61 vd. 
57 Darimi, İmam Ebu Said Osman b. Said b. Halid (280/893), Kitabu'r-Red ale Bişr el

Merisi '1-Anber, thk. Muhammed Hamid el-Faki, Beyrut trz., 94. 
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sını açıklarken "Mec'ul" kavramı üzerinde durur ve her mec'ulün de mah

luk58 olduğunu söyler. Ona göre (Kur'am Arapça okunan bir kitap kılrnı

şız.)59 ayetindeki "Ca'alna", "halakna" anlamına gelmektedir. Yani bura

daki "yapmak, kılmak", "yaratmak" anlarnındadır. Fakat Bişr'in bu te'vili 

muhaliflerince eleştirilmiş, Arap olmadığı için Arapçaya vukufıyetinin ol

madığı ifade edilmiş, buna bağlı olarak da konuları ve anlamları saptır

ınakla itharn edilıniştir. 1'0 

Bi0 r el-Merisi bu göıÜ0Ünü Kur'an'dan ayetlerle desteklemeye devam 

eder. Ona göre "Allah her şeyin yaratıcısıdır" /'1 ayetinin kapsamına Kur

' an da girmektedir.62 Kur' an 'ı ci sim ve Allah' ın fıili63 olarak niteleyen Bişr, 

bütün şeyler cisiın olduğundan ve cisiınler de yaratılmış olduğundan Kur

'an da hadis olarak tanıınlanınalıdır. O bizzat mevcut bir "şey" dir; dolayı

sıyla mahlukhır. Ayrıca Allah, "yeri, göğü ve bu ikisi arasında olanları altı 

günde yarattı"/'4 buyunnaktadır; Kur'an da bu ikisi arasındakilere girdiği

ne göre o da mahlukhır.65 Bişr'e göre başka bir ayeti kerimede Allah Kur

'an için "muhdes"66 tabirini kullanmıştır. Her muhdes malıluk olduğuna 

göre, Kur'an da malıluk olınaktadır.67 Yine Kur'an'da "Meryem oğlu İsa 

Mesih, Allah'ın Rasulü ve Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir.", 68 buyurulu

yor; onun kelimesi olan İsa, mahluk olduğuna göre, kelamı olan Kur'an da 

mahlukhır. m Sonuç olarak B işr, Kur' an' i Allah dışında başka bir şey olarak 

tanımladığı için, "Ailah'ın dışındakiler yaratılmıştır", savıyla Kur'an'ı da 

mahluk olarak nitdemiştir. 

Tüm bunlardan Bişr el-Merisi'nin, halku'l-Kur'an görüşünün en öneın

li temsilcisi ve öğreticisi konumuna yükseldiği ve halifeye tesirinin yaşa

mının sonuna değin sürdüğü anlaşılmaktadır. Öyleki karşıtları, onun, göıü-

5X Darimi, 94. 
59 Zulını[ 3. 
60 el-Kinani, 41 vd. 
61 Ra'd. 16 
62 Ahmed ibn Hanbel, 115 
63 Eşari. 589 
64 Secde, 13 
65 Alımed ibn Hanbel, 125 
66 Enbiya, 2 
67 Alımed ibn Hanbel, 120 
68 Nisa. 171 
69 Ahmed ibn Hanbel, 123 
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şüne katılmayanlar~ gizlice ya da açıkca öldürttüğü suçlamasında70 bulun

muşlardır. O, bu fikirlerinden dolayı -diğer halku'l-Kur'an savunucuları 

gibi- birçok ithamamanız kalımştır. "Kur'an mahluktur" demekle ayetleri 
hem lafz ve hem de anlam yönüyle değiştirmekle suçlanrnıştır. 71 Bu da 

gösteriyor ki, selefin Makalatu'l-Cehmiyye olarak isimlendirdİğİ görüşler, 

ilcinci yüzyıldan sonra Bişr el-Merisi kanalıyla yayılrnıştır.72 Bişr'in yanı 

sıra halifeye yakın olan Sümame b. Eş.res ve İbn Ebi Duad'ın da bu konuda 

etkili oldukları ve muhaddislere karşı mihneye sebebiyet veren olayların 

içinde yer aldıUarı73 görülmektedir. 

Halku'l-Kur'an meselesinin itikadi anlamda ne zaman tartışıldığı mev

zubahis yapılırken, bu fikrin kaynağı da tartışma konusu edilmiştir. Bazıla

rı bu meselenin Tevrat'ın malıluk olduğu görüşüne dayafıılarak Kur'anın 

da mahluk olduğu sonucuna varıldığını iddia etmiştir. Bu iddiayı öne sü
renler, fikrin kaynağını Peygamber dönemine kadar götürmüşlerdir.74 Di

ğer bir kısım iddia sahipleri ise meseleyi Hristiyan ilahiyatçılara dayandı

rarak onların bu konudaki tesirlerini ifade etmede mübalağa etmişlerdir. 

İslam düşüncesi üzerinde araştırına yapan birçok Batılı araştınnacı da, bu 

göriişe destek vererek, bazı fikri kıpırdanmaların kendi kültürlerinden n eş' et 

ettiği ve İslam düşüncesine önemli katkıda bulunduklarını ima etme eğili
minde olmuşlardır. Bunlar iddialarını temell~ndirirken bu ıneselenin orta

ya atılmasında Bınevi hanedanının maiyetinde bulunan Yuhanna ed-Dımeşkl 

gibi Hristiyanların önemli bir rolü bulunduğu üzerinde durınuşlardır. Bu 
şahıs İsa'nın uluhiyyetini Kur'anda'ki "kelimetullah" ifadesiyle kanıtla

maya çalışırken müslümanlara Allah'ın kelimesinin kadim olup olmadığı

nı sonıyor, hayır cevabını verirlerse, O'nun keHhm olan Kur'an da mahlfık

tur, demiş oluyorlardı. Allah 'ın kelimesi kadimdir derlerse, İsa'nın da ka

dün olduğunu iddia ediyordu. Bunun üzerine müslümanlardan "Kur'an 

mahlüktur" diyerek Hristiyanların hilesini reddetmek isteyen Ca'd b. Dir-

70 el-Kinani, ei-Hayde, 7 
71 Dfiriml, 107. 
72 Kasım i, Kitabu Tarihi '1-Cehmö:l'e ve '!-Mu 'te::ile, Mısır 1292/1331, 45. 
73 Ebu Reşid Nisaburi, el-Mesail.fi '!Hi/af beyne '1-Basr(vyin ve '1-Bağdadiyyin, thk. Ma 'n 

Ziyade-Rıdvan es-Seyyid, Beynıt 1979, 9 vd. 
74 İbn Esir, el-Kamil, VII, 75. 
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hem, Cehm b. Safvan ve Mu'tezililer bu iddianın savunucusu oluyorlardı.75 

Henry Corbin de bu görüşü Hristiyanlığın "tecessüd" görüşüyle mukayese 

etmektedir. Ona göre Hristiyanlıkta Mesih yaratılmamış· ilahi keHimdı; İs
lamda ise kelam Kur'an-ı Kerim'de tebliğ edilmişti. Yani Kur'an yaratılma

mıştır demekle tecessüde inanmak arasında bizzat ilahi kelfunın mahiyeti 

bakımından fark yoktu; fakat tezahür şekli farklıydı. Birine göre kelfu:n Me

sih'te bedenleniyordu, diğerine göre Kur'an'da tebliğ edi~şti.76 

Halku'l-Kur'an meselesinin ne şekilde teşekkül ettiği sorununu, yuka

rıda tartışırken de değindiğimiz gibi, bu konunun, Allah'ın sıfatlarının eze

li veya hadis olarak kabulü ile alakah münakaşa ve müzakereler sariucu 

ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Ancak diğer din ve kültürlerdeki Allah anla

yışımn müslüman bilginler tarafından ele alınıp tartışılmasının, bu mesele

nin teşekkülünde etkili olduğu söylenebilir. 

Sonuç o_larak, halku'l Kur'an meselesi ve bu konu ile ilgili tartışmala

rın, İslamın yrken dönernlerinde ortaya çıkmadığı anlaşılmaktadır. Bu dokt

rin Harun Reşid zamanında Bişr el-Merisi ile birlikte bireysel bazda eie 

alımmŞ; Me'mun zamarnnda devlet politikası haline getirilmesiyle de do-

. ruk noktaya ulaşmıştır. Mu 'tezile, bu konudaki fikirlerini beııirnsetme yo

lunda hoşgörülü olamadığı ve neticede Mihne olayına sebebiyet verdiği 

için tepkiyle karşılaşmıştır. Bu tepki o seviyeye gelmiştir ki, mihneden olum

suz yönde etkilenen insanlar onları kötülemek uğruna her çareye başvur

mayı göze almışlardır. Bu tepkinin konuyla alakah te'lif edilen birçok ese

re yansıdığı görülmektedir. 

2. "Kur'an'ın Yaratılmışlığı" Fikrinin Mu'tezile'ye Malolması 

Mürcii bir gelenekten neş'et eden halku'l-Kur'an fikri, Mu'tezile'nin 

benimseyerek sahiplenmesi ye iktidara yakın olmanın verdiği tüm avantaj

ları kullanarak bu görüşü yayma konusunda baskıcı bir tavır sergilemele

riyle onlara malolmuş; bu fikirden söz edildiğinde ilk Mu'tezile mezhebi 

akla gelmiştir. Şimdi bu fıkrin Mu'tezile tarafından sahiplenme ve rnihne 

hadisesine dönüştürülmesi sürecinden söz etmek istiyoruz. 

75 .İbn Murtaza, Tabakatu '!-Mu ~ezile, thk.S.D.Wılzer, Beyrut 1380, 124; M.Ebu Zehra, 
İslam 'da Fıklıi Mezhebler Tarihi, 377 

76 Henry Corbin, İslam Felsefesi Tarihi, Çev. H.Hatemi, İstanbul 1986, II6 
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Me'mun'un hilafetine kadar bireysel düzeyde tartışma konusu edilen 

halku'l-Kur'an sorunu,77 Halife tarafından resiDiyete dönüştürülerek, bu 

ilkeye inanma devletin resmi politikası haline getirilmiştir. Kur'an'ın malı

luk olduğu görüşü, Hz.Ali 'nin bütün .sahabilerden, hatta Peygamberimiz

den sonra tüm insanlardan daha faziletli olduğu görüşüyle birlikte 212/827 

Yilında ilan edilmiştir. 78 

Me'mun'un bu iki görüşü aynı anda resiDiyete dönüştürmesinin bir ras

ıantı eseri olduğunu söylemek mümkün değildir. O, bir yandan Kur'an'ın 

yaratılmışlığı konusunda Mu'tezili akideye destek verirken bir taraftan da, 

kendisinden sonra, hilafet konusunda Ali er-Rıza'yı veliaht tayin ederek 

Alioğullarını ve Zeydileri memnun etmek istemiştir. Esasen Me'mun, her-

. hangi bir fikre eğiliın göstermemeyi, devleti yönetme siyas~ti olarak be

nimsemiş bir devlet adarnıdır. iktidarın gücünü kullanarak üstün gelme

nin geçici ve bitici olduğunu, ama fikrin gücünün sürekli olduğunu biliyor

du. Bu çerçevede onun etrafında bulunan her siyasinin de Mu' tezili esasları 

benimsedikleri söylenemez. Sözgelimi Mu'tezili olmayan ve Me'mun'u, 

Muaviye'yi lanetlemekten vazgeçiren Yahya b. Eksem halifeye en yakın 

kişilerden birisiydi.79 Bunun yanı sıra Mu 'tezill Sümame b. Eşres de, Me'

mun'u etkileyebilen önemli kişiler arasında.yer llmaktaydı. 8° Fakat o dö.:. 

.nemde halku' 1-Kur' an fikrini beniınsemek, halifenin yanında yer alan farklı 

mezhep ve eğilimlerin ortak paydası olma karakteristiği taşıyordu. 

Halku'l-Kur' aııla ilgili sorgulamalar, halifenin 217/832 yılında Şam'

dan ayrılmasının akabinde gerçekleşıniştir. 81 Bu dönemde Rumlada yapı

lan savaş oldukça kızışrnıştır. Yani Me'mun, aynı zaman dilimlerinde iki 

cephede -biri. dışarıda Rumiara karşı yoğun bir mücadele verirken, digeri 

içerde halku'l-Kur'an muhaliflerine karşı- mücadele vermektedir. 

Hallcu' 1 Kur' an fikrine inanınanın resıniyete dönüştürülmesini takiben 

Me'mun, 218/833 yılında -Tarsus'a doğru Rum seferine çıkmış olduğu sı

rada- Bağdat valisi İshak b. İbrahiın'e yazmış olduğu ve aliınlerin bu konu-

77 W.Patton, Alımed b. Hanbel And Mi/ma, 47 vd. 
78 Taberi, Tarilıu '1-Umem ve '1-Mulük, VIII,619; İbnü'l-Esir, el-Kamil fi 't-Tarilı, VI,408, 

Beyrut 1982 ; İbn A'sem, IV, 454; Suyuti, 308. 
79 İbn Tayfur, 36; Mes'udi, Mımıcu 'z-Zelıeb, IV, 96 
80 Bağdadi, e(-Fark beyne '1-Fırak, 125. 
81 Yakubi, Tarilıu '1-Yakubi, "ri, 423 vd. 
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da sorguya çekilmesi eınrini içeren mektuplarla82 da- gündeme damgasını 

vurmuşhır. 83 Halku 'I-Kur' an konusundaki göriişleif~ gerekçelendiren 

Me'mun, naibine yazdığı bu ilk mektubunda, müminlerin imamlarıyla ha
lifelerinin, dinin uygulamasında ve kendilerine bırakılan peygamberlik 

mirası çerçevesinde ictihadda bulunmalan gerektiğini; çünkü üzerlerine 
aldıkları ilmi nakletınek, halkına doğrulukla davranmak konusunda Allah 
tarafından görevli kılındıklarını açıklar. 84 

Me'mun'a göre halk, ilmin nurundan nasiplenmeyen, dini konularda 

yorum yapabilecek gücü olmayan, Allah'ın dininin gerçeklerinden, tevhi

dinden, imanından uzaklaşmış, O'riun yolunda gitmekten yüz çevinniş ve 

O'nu hakkıyla takdir etmeyen aciz bir gruptur. Bunun sebebi de görüşleri
nin zayıflığı, akıllarının kıtlığı ve tefekkiliden uzak olmalarıdır. Me'mun'a 

göre bunlar, Allah ile O'nun Kur'an'da bildirmiş olduğu hususlan eşit kıl
mışlar; hepsi birden Kur'an'ın kadim olduğu, Allah'ın o'nu yaratmadığı 

fikri üzerinde ittifak etmişlerdir.85 Cahız, Ebu Musa el-Murdar, Sümame b. 
Eşres, Ebu'l-Hüzeyl Allaf, Bişr b. el-Mu'temir'in ve diğer bazı Mu'tezili

lerin bir ıneclisde yaptıkları tartışmada, halkın taklide dayanan bir zihniye

te sahip olmalarıyla büyük bir fıtne içerisinde oldukları ve bu sebeple fıt

ratlarında var olan yeteneklerini kaybettikleri86 tesbiti yapılınıştır. Bu riva

yet M e' m un 'un mekhıbundaki kaygılarıyla paralellik arzetmekte ve hal

ku'I-Kur'an fikrini savunanların yaklaşımını ortaya koymaktadır. 

Bu mektuplarda Me'mun, halku'l Kur'an meselesiyle ilgili görüşlerini 

ayetlerle delillendinneye çalışımştır. Ayrıca o, bu mektuplarında, Kur'an' 
ın ezeli olduğunu iddia edenlerin batı! yolda mücadele veren kişiler olduk

larını ve halkı kendi inançlarına çağırarak kendilerini Sünnet' e nisbet ettik

lerini ifade etmiştir. Bu Hadis Taraftarları'na yöneltilen önemli bir tenkit

tir. Me' mu n' a göre onların sözlerini Allah' ın kitabında yer alan birçok ayet 

ve kıssa yalanlamakta~ır. Buria rağmen onlar, kendilerini doğru, din ve cema

at ehli olarak gösterıniş, kendi görüşlerini paylaşmayanları ise batı! ve kü
für ehli olarak nitelendinnişlerdir. Onlar, kendilerine taraftar edinebilmek 

82 Taberi, VIII, 63ı-64ı. 
83 eı-Kinani, ei-Hayde, 5 vd., İbn Esir, VI, 423; Suyuti, 308. 
84 Taberi, VIII, 63 ı vd., İbn Tayfur, ı 80 vd. 
85 Taberi, VIII, 63 ı vd. 
86 C ah ız, Resai/ii '1-Cahı::, II, ı 96. 
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amacıyla halka yönelmişler; bu fikirleriyle ancak cahilleri kandırmışlardır. 

Sonuçta yanlış yolda giden, Allah'tan başkasından medet uman ve dinden 

başka şeye sarılan kimseler, onların nazarında iyi görünerek onlara uyma

ya, kötü görüşlerini benimsemeye meyletmişler, hakkı batıl düşünceleri için 

terketmişlerdir. Mektubun ilk bölümlerinde davasını bu şekilde ortaya ko-

. yan Me'mun, son bölümde naibi Ishak b. Ihrahim'den kadıları toplamasını 
ve bu mektubu onlara okumasım istemiş; Kur'an'ın yaratılmışlığı mesele
sinde, onların görüş ve inançlarını anlamak amacıyla sınaviara başlaması 

talimatını vermiş; ardından da bu uygulamalar sonunda olabilecek herhan

gi bir hadisenin lralifeye bildirilmesini emretmiştir 87 

Şafii ulemasından olup, "Kitabu'l-Hayde" isimli eserinde, Memun'un 

huzurunda, Bişr el-Merisi ile, "Halku'l-Kur'an" konusunda yapmış oldu~u 

tartışmaları nakleden Abdiiiaziz b. Yahya el-Kinan1, o dönemde, Bağdad'

da bulunan camiilerde Bişr el-Merisi ve Muhammed b. el-Cehm' den baş

kasının vazetmesinin yasaklaı~dığını söylemektedir.88 

Me'mun'u bu şekilde davranmaya iten temel.sebeb ne olabilirdi? O 

dönemde bazı fakih ve ınuhaddislerin yönetim karşıtı lpr tavır sergiledikle

ri bilinmektedir. Söz gelimi Bağdad' da bulunan ve bu grubun reisi görünü

münde olan Ahmet b. Hanbel, AbDasi karşıtı bir tutum takınmaktay dı. Bel

·ki de Me'mun, lider ve sembol konpmunda olan bu kişilerle büyük bir çatış

ma ortaya çıkartarak onların halka olan etkisini kırma yı ve bu şekilde muha-
lefetlerinden kuıiuimayıs9 hedeflemiştir. Halku'l Kur'an fikrinin Kur'anın 

statüsünü azaltına gayretinin bir sonucu olarak belirginleştiği de iddia edil

mektedir. Watt'a ait. olan bu iddiaya göre; bu fikıi yaygınlaştırmak istemekle 

siyasi iktidar, kendi idari gücünü artırma buna bağlı olarak da Kur' anın gü

cünü azaltına hedefi güdüyordu. Çünkü Kur' anı Allah 'ın kelam sıfatı olarak 

ebedileştinnek, Kur'ana üstünlük kazandıracak bir durumdu. Aksi bir dü

şünce tarzı ise Kur'anın değişebilirliğini akla getirebilecek bir şeydi. Bu de

ğişimde en faal rolü oynayacak olan insanı ve özgürlüğünü gündeme getir-

87 Mcknıbun tam metni için bak. Ibn Tayfur, 180-183. Ta beri. Tari/w 'l-Ümem ve '1-ıvfuliik, 
VIII. 63 1-634 

88 ei-Kiııaııi, el-Havde, 7 vd. 
89 Muhammed Er"id ei-Akıli, '"el-Mu'tezilc ve Sılatühuın bi Mihncti Halkı'I-Kur'an", Di~ 

rasetu't-Tarihiyyc, XXXI/II, Kuveyt 1987, 127. 
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mekteydi.9° Kanaatimizce bu mesele kelani sıfatıyla ilgili tartışmalarm bir 
neticesi olarak ortaya çıkmış ve muhtemelen dönemin eliderinin bu kanaatİ 

geniş halk kitlelerine benimsetille çabalarının bir sonucu olarak resmiyete 
dönüştürülmüştür. Bu arada yönetim tarafından bu meseleyle ilgili görüşleri 

·bahane edilerek bazı muhalifler hertaraf edilmit olabilir. 

Mu'tezile perspektifinden bakıldığında, çok yoğun olan .ve renkli bir 

görünüm arzeden Me' m un döneminden sonra da, üst düzey görevlere Mu'

tezile'ye mensup şahıslar getirilmiştir. Mu'tasım (227/842)'ın, Ahmet 

b. Ebi Duad (239/854)'ı Kadı'l-Kudat makamına getirmesi ve bu şahsın 
halife üzerindeki nüfuz ve kudretinin,91 Me'mun dönemindeki gücüyle kı- · 

yaslanama yacak kadar bÜyük olması bu hususa örnek teşkil ed.ecek nitelik

tedir. Mu'tasım, Memun'un halku'l Kur'an politikasını da sürdürmüştür. 92 

Vasık (232/861) döneminde de, Me'mun'un başlattığı ve Mu'tasım'ın 
sürdürdüğühalku'l-Kur'an siyasetinin izlendiği görülmektedir. O, 231/845 

yılında Basra emirine halku'l- Kur'an konusunda imtihan yapılmasını em
reden bir mektup yazınıştır. Ayrıca kıyamette.rü'yet ve nefyu't-teşbih gibi 

konular, dönemin ilim meclislerinin gündemini oluşturmuştur. Bu dönem

le ilgili olarak İbn Ebi Duad (239/854)'ın Rum'dan alınan 600 bin esire 

"Kur' an mahluktur" diyenin serbest bırakılacağını ve dinarla. ödüllendiri

leceklerini söylediği nakledilm~kte~ir.93 

Görüldüğü gibi, halku'l Kur'an problemi ve miline hadisesinde e_n etkin 
rolü oynayanlar Mu'tezile'ye mensup kişilerdir. Nitekip:ı bu mesele, Mu'

tezile'riin resmi mezhep olduğu üç Abbasi halifesi Me'mun, Mu'tasım ve 

Vasık dönernlerinde gündemdeki önemli konumunu korumuştur.94 _Fakat 

çıkış itibariyle bu sorun daha erken bir tarihle ilgili olmakla beraber konu

nun Ca'd b. Dirhem'e kadar götürülmesi kanaatine katılmıyoruz. Bu konu

nun Harun Reşid dönemind~ en koyu şekliyle ele alınıp tartışma konusu 

yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Devamı gelecek sayıda 
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90 Watt, İslam Felsefesi ve Kelamı, 65 
91 Mesudi, Murucu 'z-Zelıeb ve Meadinu '1-Cevlıeı; thk. M. Muhyiddin Abdulhamid, Bey-

rut ı 988, IV, 47. 
92 Suyuti, 335. 
93 Suyuti, 340 vd. 
94 Ibn Teymiye, Minlıacus Siimıeti'n Nebevzvyetiji Nakdi Keliimi'ş-Şiati ve'l-Kaderiyye, 

Bulak ı 92 ı, I, 256; N evin A.Mustafa, İs/dm Siyasi Düşüncesinde Muhalefet, 272 


