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Hz. Peygamber'in, içlerinde yaşadığı ilk İslam toplumu, düşünce ve
gündelik hayat telakkilerinde niçin ve nasıl sorularını egemen kılına davasına
değil, teslimiyet anlayışını öneeleyen bir karaktere sahipti. Selef' in anlayışına
göre Allah Teala, akl'denin bütün temellerini Kur'an'da tamamen göstermiş, Hz.
Peygamber ise, gerek söz ve gerekse davranış planında bu esasları hiçbir kapalılığa
. veya başka bir anlayışa ihtimal bırakınayacak şekilde açıklamış ve tarif etmiştir.
Bize düşen akaid konularında tevakkuf (susup durmak) edip dinde tartışmaya
girmeınektir. Artık bu konuda araştırmaya, düşünmeye ve, bireysel içtihada yer
1
yoktur. Taftazani'nin (ö.793/1390) de dediği gibi, ilk Müslümanlardan ashab ve
tabiOnun inançlarının temiz olmaları; peygamberle sohbet etme bereketinden feyiz
almaları, O'nun çağına yakın bir zamanda yaşamaları, olay ve fikir ayrılıklarının az
oluşu, güvenilir din alimlerine başvurma imkanına sahip olmaları 2 onları
tesliıniyefçi bir ruha büründürınüştür. Dahası, Selef' in aklele konusunda en açık. ve
muhafazakar bir duruşu sergilemesinin nedeni, sahih ri vayetiere sahip olmalarıdır.
Güvenilir ravilerin birbirlerinden naklederek ta Rasullillah~a kadar ulaştırdıkları
hacllsler onlara ulaşınca "nasıl" ve "niçin" demezlerdi, çünki.i bu sorular bid'atti. 3
Onlara göre, inanç konularına müteallik olan meselelerele soru sormak, hevaya tabi .
olına~ın bir sonucudur. Keyfiyeti meçhullük (bila keyf) ve yorumsuzluk (biHi.şerh)
akldesinin bir gereği olarak Hz. Peygamber'in sünnetini tasdik, kalpte imanın
oturınuşluğunun alaınetidir. Aleldeele "niçin" ve "nasıl" soruları ise kalbe şüphe
atarak imanı yerinden aynatınaya varan yolun başlangıcıdır. 4 Bu sebeple Selef,
mümkün olduğu kadar "ameli öw plana çıkarma" temayülüne ağırlık
vermişlerdir. Çağdaş araştırınacı Ali Sami en-Neşşar' ın da yerinde tespitiyle bu
teınayül, Mi.islümanları insana özgü davranışları gerçekleştirmeye yönelik, inanç
konularında tartışmaya açık meselelerden mümkün olduğu kadar kaçınınaya gayret
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eden bir karakter sahibi yapmıştır: Ilk Islam topluımında ortaya çıkan bu görünüme,
güçiii iman görünLinıli demek daha uygun düşer, sanırım.
Ne var ki, hicrl I, yüzyıla damgasını vuran Müslüman. topluıpun güçlü
iman çehresi yerini Hz Muhammed'in rilıletiyle, temeli soru sormaya dayalı
diyalektik bir karaktere sahip görünüme bıraktı. Hilafet sorunu, Hz. Osman' ın
şelıadeti ve Müslümanlar arasında meydana gelen iç çalışmalar (Cenıel ve Sıtlln
6
olaylnrı)kimi.itikfıdl proble111lerin dağınasına yol açtı. Nübüvvet l)firundan gittikçe
uzaklaşan Müslümaı11ar .itikatla ilgili problemleri anlamak ·ve açıklamak için
Allalı'ın beşeri idrilke indirdiği kutsal metne başvurma ihtiyacı duydular. Akicleyi
anlaına ve açıklamaya dayalı bu tutum, itikatta farklılaşma sürecini başlattı.? Hiç
şüphesiz 'Müslümanlar arasında "fırkala~ma" süreçlerinin ana ölçüsü olarak elini
metni yorumlama girişimine bağlı Kur'an'ın dilini de hesaba katmak gerekmektedir.
Her fırka, mensupianna güven duygusu aşılayabilmek ve meşruiyetini
vurgulama amacıyla doğrudan Kur'an ve sünnete gitti. Fırkaların bu konudaki
yöntemlerinden biri, Kur'an'ın ayetlerinde aradıklarını bulamadıklarında ya da
görüşlerini destekleyici dayanak göreınediklerincle fıyetlerin gerçek anlamlarından
sapmak veya onları yorumlayarak başka anlamlar elele etnıekti. Eğer okudukları dini
metinelen iki veya daha fazla anlam çıkarmak mümkün olmazsa, bu.clefa söz konusu
olan ibarelerin kapalı olduğunu ileri sürerek keyfi anlamlar yüklediler.

! . Bir lafzın anlamının birden fazla oliııası s'adece Kur'aiı'a özgü bir özellik
bu cluı;unı bütün elillerdevarolan bir karakter.ıl\ir; çünkü dillerin tabiatı buna
uygun değildir. 'Böyle bir özelliğin doğal bir nedeni olarak gerefı- Kur'an ve gerekse
Hadis, daha doğrusu Kur'an ve Hadis diligörüş ayrılıklarının belirginleşınesinde ve·
inanç anlayışında farklılaşmanın oluşmasında etkili olan e:ski siyasi sebeplere
eklenecek ikinci bir faktör olanik sayılabilir. 8 Bunlardan ayri;olbrak
. ,, . bazı ayetleri n
görünüş itibariyle birbirine uyumsuz durunıda olmaları da ak:'la gelebilir. Misfıl
olmak üzere: "Hiçbir ~ey hakkmda Allah dilerse demeden 'ben bunu
muhakkak yarıri yapacağım' deme" 9 iiyeti cebr ifade ederken: "De ki:
Kur'an Rabbinizden gelen bir haktır. Aı·tıl< dileyen iman etsin,
dileyen kafir olsun," 10 iiyeti ihtiyar, yani, .insanın se~~ıııe özgürlliğüne sahip
olduğunu ifqcle etmektedir.
değildir;

'

Burada iki ayet arasında görünüşte bir uyumsuzluk vardır. Çünkü birinci
iradesini Allah'ın iraelesine bağlıyor, buradan da insanın iraelesini
kullannınayıp Allah'.ııı .iradesiyle hareketettiği anlamı çıkıyor:'İkinci ayet insanın
kendine özgi.i bir iradesi olduğunu gösteriyor, o_ bLI iradesiyle, kendisi için iman ve
küfürden birini seçiydr. Bu noktada şu sorular akla. gelebilir: Insanın aynı anda hem
hür 've hem mecbur olması nasıl mlimklin olur? İnsanın lılir ularak kullandığı iradesi

fiyet

\

insanın

bk. Ncşşfır, Ali Sfııııi. Ncş'ctii'l-Fi,kri'l-Felscti l'i'l-İslfım, Kalıirc, IIJ77, 1.53.
(ı Üıılii tarihçi Şeltri.l'/tillf, 1 islfıııı ıliişiince tarihinde Miisliiınanlar arasında iıikfıdi koıiulunlaki göriiş
5

aynlıklannın ııiivesini "ilk ilui/ı{flar" şeklinde verir.(bk. Şdırisıfıııi. Ahdiilkeriııı,
Nihal, (ıışr. M. SeyyiıJ Geylfınl), Kahire, 1986, 1, 23-32.)

ci-Milcl vc'n·
7 bk. MuhuııııııeıJ el- Belıiy, İslfım Düşüncesiilin İlfıhi Yiinii, (!re. Sabri llizıııcıli), Ankara, 1992, s.41.
8 bk. ıı. esr., s.47.
,
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Haşviyye'nin

Doğuşu

ve KeHimi

Görüşleı·i

59

var ınıdır ve bumın Allah'ın iradesiyle ilgisi nedir? İnsana ihtiyar (seçme) hakkı
tanınırsa bunun anlamı ne olmaktadır? Ancak Allah'ın yaralmasıyla yaptığında
insanın lıür olu~unun manası nasıl anlaşılı:ıcaklır? BUllin bunlar Kur'an'ın bazi
metinlerinde akil araştırmalar derinleştikçe. akla gelebilen sorulardır. 11 İnsanın
fiilieriyle iLgili bu fıyetlerCıen ayrı olarak, görliş ayrılıklarını derinleştirmekle etkili
olan bir başka konu da Kur'an'ın insan-biçimci dilidir. İşte fırkalar kendi görüşlerine
de~tek sağlamak ve meşruiyetlerini kanıtlamak için Kur'an ayetlerine gitmekle
kalmanıışlar, ayelleri, muhüliflerine karşı delil· olarak da kulhııımışlardır.
Hicrl I. ylizyılcla elini hayatın iman ve zlihd görlinliıiıli gittikçe daha belirgin
bir surette yerini, imaııın hakiki manasını terk ederek şekilciliğe bıraktı. Bunda
dahili faktörlerin rolüyle birlikte bir takım hfıricl fakiiirlerin ele varlığı söz
konusudur. Aklelenin açıklanmasında, fetihler sonucu, Mlislümanların farklı kültür
ve inanç kodlarına hfıiz yabancı çevrelerle karşılaşması, İsiilm akılcılığı üzerinde
etki ler yapmış Hcllenistil{ Felsefe v.e Kelfınf a ait k i ın i problemler İsiilm
düşlineesinde farklı anlayışları dile getirmiştir. Fetbedilen ülkelerde yaygın olan
çeşitli felsefi inançlar, dinler ve sapkın görlişlere karşı geliştirilen fikir düzeyindeki
kelfıml tartışmalardan Ehl-i sünne~ kelamı çok fazla etkilenıneıniştir. Onlardan, saf
İslam inancına :ıykırı düşmeyecek fikirlerden az da olsa alınmıştır. Çeşitli İslami
anlayışları blinyesinde taşıyan Kelfim ilmi tamamen Mlislliınanların saf ve salt bir
12
düşlince üretimi birikimidir. Yabancı tesirler bir nevi, farklı iliiddi görüşlerin su
yüzline çıkmasında_Jol oynamışlardır Yoksa İslfıın akiclesinin mektepleşme
slirecinin özii orijinaldir, dış kaynaklı değildir.
İslam dii~iilıce ·tarihinde akidenin açıklanması konusunda yapılan ilk iş;
insanla, insanın da Allah'la olan bağının sınırını çizmek oldu. Neden böyle
bir gayrete ihtiyaç duyuldu? Halbuki Allah insanla konuşurken, duyular illeminden
alınmış lafız ve manaları seçmiştir. Tanıamen mahsus fılenıe ait ojmayan gerçekler,
vahyin beşeri ifadeye bürlindüriilınesiyle insana aktarılmışıır. Yer yer Kur'an Allah'ı
tanıtırken, O' nu yanıtıkiara benzetmeye sevk edebilecek teşbihl bir dil kullanmıştır.
Bu d'tı Allah'ı yaralıklardan tenzih etme inancını doğurıııııştur. Dolayısıyla Allahinsan ilişkilerine bir sınır çizmek gerekmektedir. Biz İslfıııı düşünce tarihi boyunca
z:engin bir düşünce birikimi oluşturan Mu' tezile'den Ehl-i sünnete varıncaya kadar
bütün kelfıml· ınekteplerin Kur'an'da vanılan "tcşhihi dili" anlama ve
yorumlamada güslerdikleri titiz çabalara rağmen bu dilin, aklllenin açıklanmasının
doğal sonucu olarak ümmetin inanç ve kültür hayatını derinden etkileyici sonuçlar
doğurduğunu görüyoruz. Bu arada Allah'ın zfitına hale! getirmeme endişesiyle yola
çıkan kimi anlayışlar, teşbih ifade eden ayetleri anlamada aşırı tenzih akidesine
kaçarak, düşünce tiretimini yok edici, zihnl istidatları köreitici bir tutum belirleyerek
başka bir aşırılığa diişmiişlerdir. İşte biz b9 çalışmamızda aklı, nassı yorumlamada
devre dışı bırakan ve böylece tarih içerisinde "tutucu" giirüş ve düşlineeleriyle
kendisini tanıtan ve Haşviyye adı verilen bir oluşuımı ele alıp inceleyeceğiz.
Allah'ın

ll kr~. Taf'taziiııf, Ehu'I-Vcrii, Kclilm İlıninin Bcllilııı.~lı
lsıaııbul, 1980, s.l :ı-14.
12
Neşşı1r. a.g.c., ı, :ıo: lı·raıı Abdııllıaıııld, a.g.c., s.ı4:ı.
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I. HAŞVİXYE'NİN DOGUŞU VE GELİŞİMİ
· Hicrl II. yüzyılın başlarında Müslümanlar arasında başlayan akl'de
araştırmaları yeni bir döneme girdi; d da netleşen itikadl eğilimieti n. dini bir akım
haline dönüşmesidir. Artık her akım görüş, lider ve mensuplarıyla birbirinden
ayrılmıştı. İlıni, içti mal, siyasi. ve fikri bakış açıları İslam toplumunun bütün
, sahalaı;ında am eli olarak tatbik ediliyordu. Bu açıkça İslam' toplumlarında çeşitli fikri
13
faaliyetlerin temsil gücünü yakalamasının en açık örnekleri olarak görülebilir:
Hicrl Il. yüzyıl, İslam düşünce mekteplerinin inanç ve metodolojilerinin billurlaŞtığı
ve görüşlerinin teınellendirilmeye başladıgı tarihi birkesit olarak görülmelidir. Eğer
hicrl I. yuzyıldaki Selefi anlayışı hesaba. katmazsak, genel ınanada nakil ve akıl,
isbat ve tenzlh çerçevesi~de mezhepleri iki gri.ıpta toplamak müır.kündür. Bunu
şöyle bir şema ile izah etmeye çalışalıın. 14
·
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Yukarıdaki şemanın ortasında "Kur' ani Konum" dediğimiz başlıkla uyuşrria
sadece ilk dönem Seleti anlayışa ait olduğunu söyleyebiliriz. O dönemde Selef,
ınüstakil bir mezhep olarak görülmüyordu. Ortada bulunan ·"Kur'anf Durum~·
terazinin aşağı ve yukarı rrieyletmemiş olduğu bir konumdur. Bu ölçeğin sağ
tarafında sırasıyla akıl ve nakle yakınlığı ve uzaklığı itibariyle Haşviyye, Haıiabile,
Zahiriyye, Eş' ari yy e ve Maturidlyye; sol tarafında ise, İsmailiyye, Mu'tezile,
İsnaaşeriyye, Haricilik ve Zeydiyye yer almaktadır. "Kur' ani konumun" sağında yer
alan mezheplerin bakış açılarının yoğunlaştığı alan, isbat ve teşbihe meyletmişken;
solda yer alan· ınezhı:;plerin bakış açılarının yoğunlaştığı alan, te'vfl ve tenzihe

13
14
·

cş-Şfifıl, cl-Medhal ila Dirascii İlnıi'I--KcUlııı·. Kanıçi, 1989. s. 64.
şeıııa, kelaıııcı MalııııOd'Hasan eş-Şafii' nin "ci-Mcdlml ilfi 'nirfısc İlıııi'I-Kclfını" adlı eseriı;den

bk. Hasan Mahmud,
Bu

geliştirilerekalıııııııştır.

(bk. a.csr., s.66.)
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meyletmiş olmalarıdır. Diğer taraftan sağ yöndeki mezheplerd~ inanç ilkelei-ini
değerlendirmede hakim ölçü ve.unsur nascılık iken; sol tarafta yer alan mezheplerde

.ise inanç ilkelerini değerlendirmede hakim ölçü ve· uri sur akılcılıktır. Şemaya
dikkatlice· bakıldığı zaman, isbat ve nakle en çok sarılan; Selef ve akla en uzak
görülen ''Haşviyye"dir..
A.

Haşviyye'nin

Doğuşu

· .. ,

Arapça'da lıaşv, lügatte, boş, 'manası ve dayanağı olmayan söi, artık,
15
16
fazla, tıkıp doldurma, şilte yastıklarının içinedoldurulan şey, dolma içl demektir.
Buna göre lıaşviyye manasız, boş şeyler söyleyenler anlamına geliyor. Bazı
grupların "Haşviyye" diye' adlandırılmaları, sıfatları çok olan İlahi zat fikirlerinin
·"boş" oluşu sebebiyledir. Bu kelime Arapça'da "Haşeviyye"den başka "Haşviyye"
olarak da okunmaktadır.( *)
Tarihte il.k defa ''Haşviyye" kavramı, kaba bir mücessime telııkkisi ifade
eden hadisleri, hiçbir tenkit ve tetkike tabi tutmaksızın hatta diğer hadisiere tercih
ederek, sahih hadis addedip, harfiyyen tefsir eden hazı hadis ashabı hakkında
kullanılan ve hakaret ifade eden bir tabirdir. Haşviyye, meseleni n "nasıl olur" tarafı
üzerinde durmadan (bila keyf) AIIah'a insan sureti izafe eden tabirleri kuTianmakta
sakınca görmüyorlardı.17
.
.
Haşvlliğin özünü aklın değerini ve önemini hafife. alarak reddetmek, isbfit
ve nakle sarılmak oluşturmaktadır. İslam düşünce tarihini incelediğimiz zaman
"Haşviyye"den muayyen ve bağımsız bir fırka olarak söz etmek pek mümkün
görünmemekle birlikte bazı tarihi bilgilerin nakledile geldiği bilinmektedir. Kimi
tarihçiler, "Haşviyye"nin oluşum sürecini tabiunun 'i:ıüyüklerinden Hasan-ı Basri
(ö.ll 01728) ile başlatırlar. Haşviyye; ayetterin anlamını zahiri ne Çekerler ve asıl
maksadın bu olduğuna inanırlar. Nakil ve nastan başka'bir şey tanımayan, akla ve
düşüneeye hiç değer vermeyen bu gruptan bazı kişiler Hasan-ı B"asrl'nin ilim
,halkasına devam ediyorlardı. Kur'an ve sünnetin yorumlanmasına karşı Çıktıkları b.ir
sırada Hasan-ı Basri, onlara: "Halkanın kenarına (haşv) gidiniz" demesi sebebiyle
18
bundan sonra onlara "Haşviyye" denilmiştir. Bu tarihi rivayeti nakleden Tehanevl
(ö.ll58/ L745) "Haşviyye"nin özellikleri hakkında şu bilgileri verdiğini görüyoruz:
"Onlar, zahirine göre de olsa yorumlanması mümkün olmayan sıfatiarta ilgili ayetler
hakkında inceleme ve araştırma yapmaz; Allah'ın maksadı ne ise ona inanır ve
19
yorumu tamamıyla Allah' a hava! e ederler. Hi eri Vll. yüzyılda yaşamış es-

5 bk. İbn Fil.ris, Elıu'l- Huseyn Ahmed; Mu'cemu Mekayisi fi'I-Liiga, (thk.Şehabeddin Ebi
Aınr),Beyrut, 1994, s.303; Zebidi', Murtaza, Tacu'I-Arfıs min Cevahiri'I-Kamôs, (nşr.Aii
Si'ri), Beyrut, 14 14/1994, XIX, 321.
16 Cürcfıni', Seyyid Şerif, ct-Ta'rifiit, (nşr., Abdurrahman Umyere), Beyrııı, 1987, s. 120; Tehanevl.
Muhammed A'la b. Ali ...Keşşfifu Istılahati'I-Fiinô,p, (tre. Ali Dııhrfıc- Abdullah ei-Hfilidi), Bcyrul.
1996, ı, 678.
* Biz de bundan sonra Haşeviyye yerine Haşviyye tabirini kullanınayı tercih edeceğiz.
17 Mülld, Mulıaııııııed b. Nu'nian, Evailu'I-Mfildilat, Tebriz, 1371, s.41; krş. "Haşv" lA, V, 353-:15~.
18 TehUnevl, Kcşşaf, 1, 678-79; lbn Asiikir, Ebu'I-Kasını Ali b. Hasan, Tebyin ii Kezibi'l-Miifteri,
Beynıt, IQ84, s. 5; Sübld, Takiyyudd)n, es-Seyfji's-Sakil, Kahire, ts., s. 12-13; Beyfidi'. Kemaleddlıı
Ahmed, Işaratii'I-Mcraın min lbarati'I-Imam, Kahire, 1369/1949, s. 139- 140; Kevserl,
· Mulıaııııned'Zfihid, T.ckmilc, (Sübki, Takiyyuddin, es-Seyfu's-Sakll'inlıfiıııişinde). Kaliin!, ts., s.l5.
19 Telıfıııevl, a.g.c., 1, 678-79.
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Sekseki (ö.683/ 1304) isimli bir mezhepler tarihçisi "Haşviyye"yi, M üre ie
0
mezhebi nilı bii· kolu olarak gösterir? Dilbilimci Tehfınevl' nin "Haşvi'yye"
konus.un9aki ·değerlendirım;si ner~deyse "Mürcie" mezhebiyle örtiişmektedir. Hi eri
III. yüzyılda yaşnmiş olan Naşi el-Ekber ( i:\.293/906) ise, itikadl mezhepleri beş
gruba ayırır: Bunlar, Şia, Hariciler,Mu'tezile, Mürcie ve J-laşviyye'dir. Ona göre
ashabu' 1-hadls, Hz.Aii' nin imametini bir fitne olarak değerlendirip reddettiği
21
görüşünü Haşviyye'den almıştır. Bilindiği gibi Miircie,' Kureyş'ten alımıyan bir.
22
kimsenin imameti cfıiz değildir' diyerek Hz.Aii'nin iıııfııııetini kabul ettiğini de
böylece onaylainış olur. Bu durum da gösteriyor ki, f-Jaşviyye, hadisleri anlama
konusunda belli bii· n1etodolojiye sahip oln1ayan ashfıbu'l-hadls'e önderlik yapan bir
zihniyet olaral ortaya çıkmakta olup, zaıniın In ashfıbu' 1-hadls Haşviyye i le
kaynaşniıştır. Dolayısıyla, Mürcie ile Haşviyye arasında yakın bir ilişkinin varlığını
ileri sürmek pek ıııüınkün görünmemektedir. Eserlerinde· ''1-la:}iyye"nin eleştirisine
geniş yer ayıran 1\thıhafnmed Zahid ei-Kevseri (ti.l952) J-laşviyye'yi, Allah'ı
teı'ızihte sapıklığa düşenlerdir, onlarsalih olan selefe değil , bozuk olan selefe tabi
23
oldular, diye;·ek bir ayrıma gider~
Haşviyye'den ınüstakil bir fırka olarak söz eden islfıııı bilginlerinden İbn ·
Riişd

(ö.595/ 11.98)

onların

durumunu bize

şiiyle

tasvir eder: "Hiç

şüphe

yok ki,

Allalı Teiila'nın varlığına iman meselesinde halkın iman etmekle mükellef olduğu
hususlarda şeriat sahibinden telakki edilen şeylerle yetiııilir. Tıpkı ondan telakki

edi.leıı ve aklın hiçbir rolü olmayan alıiret halleri ve benzeri husushır~la oicluğu gibi
. iman edilir.'.' 24 Bu.anlayıştan ortaya çıkan husus açıkça Haşviyye, ııastan ve nakilden
başka bir şey tanımayan, dini anlamada akla ve düşüneeye hiç değer veı:meyen bir
insan tipini ifade etmektedir . Çağdaş bir bilim adamı olan Ebu'I-Vefa ef..Taftazani de kelfıml problemlı;:re dair yazmış olduğu bir eserinde "Haşviyye"den,
Mu' tezile'nin görüşlerinin tam zıddına konumlaiıan bir fırka olarak söz eder. 25
Haşviyye'nin menşei hakkındaki rivfıyetlere bakılırsa, nasıl ki,· kimi
rivayetlerde "Mu'tezile" diye isimlendirme bizzat Has;ııi-ı Basri'ye aitse; "Haşviyye"
diye isimlendirıne de ona aittir. Mu'tezile'nin doğuşu ile "Haşviyye"nin doğuşu
hemen hemen aynı tarihlere denk düşmektedir. Örııeğiıı,.Haşevl diye adlandırılan
Mukatıl b. Siilcyman'la (ö.l50f,767) Mu.'tezile'niıı kurucusu Vasıl b. Ata'
(ö.l31 1748) ve arkadaşı Aınr b Ubeyd (ö.l44/761) tarihi kayııaklan.la çağdaş
olarak gösterilınektedir. 2 6 H.S. Nyberg, Mu' tezile'nin ilk görüşlerini n, ııaslara
nüfUz edemeyen ve lafzl ınanalarından öteye geçemeyen, ıniicessime ve müşebbihe27

20
21

bkz. Sekseki, Ebu'I-Fatil Abbas b.
Bessfım Ali ), Ürdlin, 1988; s. 38.

Manslır, cl-ntırhfin

bk.Eklıer, en-Nfısi, Mcsfiilu'l-İıııamc, Beyrul.

'J'J

.,- bk.
23 K

Ehli'l-İnıfiıı, (nŞr.

li Ma'rifeti Aldiidi
·

1971, s.20, 66.

a.csr., s.62

•

evserı, ıı.g.c.,

. 1,

s. ·'·

24 lbn IUişd, Ebu'I-Velid Mulıaııııııed, cl-Keşf an Mcııilhici'l-Edille, <FelseiC-Din lli~kileri içinde),
ın:., SUieyıııan Uludağ. Istanbul, 1985, s. 190

25 lık. Talhızfıni·. Ebu' 1- Veffı, ıı.g.c., s.l84.
26 hk. Nyberg, H.S., "Mnlmddimc", (Hayyfıı, Elıu'I-Huseyn. cl-lnı,isfırl Kalıirc, 1925, s. 53; Kevseri,
"Mııkaddiıııc", dlııı Asfıkir, Tebyin), s. 12.

27

H;ı.~an Bıı.~ri'nin

ilim

halkasından ayrılmı "Haşviyye"nin

bir

kısıııınıı ııılicessiı~ıc

tlenıııekıedir. bk. Kevseı1, "Mııkaddimc", (ltın Asfıkir. Tebyin), s. ll.

·
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olarak nitelendirilen "Haşviyye"yi reddetmek olduğunu siiyler. Hatta tecsim inancı,
Mu'tezile'nin doğuş çağında İslaın'a girer. O dönemele "Ha~viyye" diye adlandırılan
ehl-i haclls'ten( * )

çokları

hadislerele geçen haberi

sıfatları

uluhiyet

yakışınayan yaratılmışlık vasıtlarına benzettiler. Yine aşırı şilierden ve
.
~H
bir grup Allalı'ın insan gibi sureti ve organları olduğunu iddia ettiler.-

makamına

rafizilerden

Tarilıl veriler de gösteriyor ki, haşvllikle teşbilı iııaııcı arasında çok yakın
bir ilişki vai·. Bu, nasları harfi' anlayışa dayalı bakış açısıııııı doğal bir sonucudur.
Böyle bir bakış açısı, haberi sıfatları, varlıkların sıfuılurıylu iizdeşleştiı:ıneye
göti.irınüştür. Hiç şüplıesiz,naslarda varolan teşbilıi diliıı anlaşılması konusunda
tevlıld inancına aykırı düşmeyecek ve Allalı'ın sıfatlarıııu layık olabilecek bir akli
yonııntı itibar etmeden tamamıyla lıaıj'i/lafzf anitıyıştı yönelmek, diğer yandan ilmi
bir tenkit geleneğini göz ardı edip, özellikle hacllsleri cerlı. ve ıa'dile tfıbl tutmadan
kubullenıneye duyalı bir zihniyet, neticbde insanı "1-laşviyye" zilıniyetine dahil
etmektedir. Bu tespiti yaptıktan sonra demek ki lıaşvl ruh, ıeşbilıi dili yonınılama
giri~iıııinin geli~iııı çizgisinde daha çok kendisini ön plana çıkarıyor.

Her ne kuJar. "Haşviyye'"nin ıneıışei Hasan-ı Basri'nin ilim halkasıyla
ise ele, Mezhepler Tarihi bağlaınında ele alındığı zaman
"Haşviyye"' den ıııuayyen bir fırka olarak bahsetmek oldub;a zordur. Ancak onlara,
lafzl anlayışı ve nuscılık taassubunu benimsemiş muhtelif gruplar içerisinele böylesi
tek bir kalıba dayalı anlayışı temsil eden ve "Haşviyye" ismiyle nitelendirilen bir
zihniyetin genel udı olarak bakılabilir. Yani, Huşviyye, ınezlıepleşıne sürecini
tamamlamış bağımsız bir eğilimelen ziyfıde, bULUn diııi ukııı.ılara dağılıp lokal
özellikler kazanan genel bir zihniyet biçimi şeklinde değerlendirilebilir. Bu sebeple
İsiilm düşünce tarihinde Haşviyye'clen görünümleri itibariyle ınüstakil bir fırka
olarak söz etmek mi.imkün değildir. Kur'an ve sünneti anlanıudtı ukllmekanizmaları
çalıştırımı ve düşünmeyi lıedeflemeden ziyade nasların zilhirine yaslanarak
"harfi'/lafzl" anlayışa itibar etmeele aşırılığa düşen ve bu zihniyeti muhtelif akımlar
içerisinde temsil eden herkese "Haşviyye" demek mümkündür. Hatta "Haşviyye"yi
belli bir tarih kesiline hapsetmek de doğru değildir. N as lar _üzerinde akletme ve
düşünmeyi dışlayan bütün zihniyetlere, ister kadim isterse modern zaınanlanla olsun
"Haşviyye" diye nitelendirmek uygun bir adiandırma olur. Haşviyye'nin gelişim
sürecine baktığııııız zaman tarihi süreç içerisinde S/ifi111iyye ve Hu/111ôniyye adıyla
Tasavvuf elıli arasınd<ı: teşbihçi ve tecsiıııci bir anluyı~la Kerrômiye gibi Kelaııı
fırkaları arasında; sadece Kur'an'ın manası değil lafzı da ıııahlGk değildir diyen
.
,0
Hanbeliler gibi Ehl-i Haclls arasında temsil edilmektedir.- Bu giirüşte, gerek kadim
ve gerekse çağda~ Kelfıııı ve Mezhepler Tarihi araştırınacıları ııı'i.ittefiktirler.:ıo Şimdi
irtibatlaııdırılıııış

* Üıılli

nıiisıeşrik Hoııısıııa, Mu'ıezile'ııiıı f-laşviyye sıl'aııııı hiiliin ashfıhii'l-hadls'e verdiğini ve bununla

da hakaret

kaslı ıaşıdığı,nı

ifade

e~cr. lık.

M.

Tlı. Houısına,

krş. lrliııı Alıdiillıaıııid, Islam'da Itikfidi Mczhcplcr, s. ı 25.

'lH ..
- Orııeklcndirıııcler için
lıııisfir), s. 53.

ZtJ

lık. Malaıl, cl-Tcııhih,

bakınız. Şehristfini,

Zdtschr fiir Assyriulugic, XXVI, 1%.

ci-Milcl, 1, 105;

Nylıerg. "Mııluıılıliıııc", (1-layyfiı,

el-

.
s. ı 07- ı 08;

Bağdfidi, Alıdiilkfihir,

cl-Fark

llı·yııc'I-Jiirak, (n~r.,l'vluhanııııed

Muhyiddiıı Ahdiilhaıııid), Beynıt, 1990, s.245-250; lsfcrfiiııi, Ehıı'I-Muı.aiTer, ct-Tclışinı l'i'dcDiıı,
Bcyruı, 198:l, s. ı :ı:ı: Şchrisıfiııl, a.g.c., 1, 105-106: Nqşfir, :ı.g.c., 1, 292-9:l; Şfilil. llııi-i Kclfiııı,

s.T:l-75.

·

:ıo lık. Siilıeyr Muhlilr. ct-Tccsiııı iııdc'l-Müsliıııiıı,

Kah ire, ı 9H ı .s. 5.
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de Haşviyye'nin tarihi seyirde
·
inceleyelim.

değişik.

dini

akımlar

içindeki görünümünü

B. Haşviyye'nin Değişlk Dini Alumlar İçinde Görünüm~
Haşviyye'nin "teşbih

akidesiyle çok

yakın

bir

ilişkisi vardır.

Benzerlik iki

varlık arasında meydana gelir? 1Dini ınanada teşbih, ma' budu insana yaklaştırınak,
insanla Tanrı arasında yakınlık/benzerlik nitelikleri olduğunu göstermek, insan
toplumu'nda insan için düşünülen şeyleri ma'bud için de düşünüp izfife etmek
32
anlamlarını ifade eden bir kavraındır. Teşbih fikrini benimseyen kimselere
Müşebbilıe denir.
i

İslam Mezhepleri tarihçilerinin büyük ekseriyetinin kanaatlerine göre teşbih

fikri, ilk olarak Şiiler -arasında görünmüştür. Şiiler de bu fikri Yahudilerden
3
almışlardır? Evet, Yahudiliğin nassa dayanan kaynağında zahiri itibariyle Allah ile
insan arasında (antropomorfik) benzerliğe dayalı ifadeler ve ibareler vardır. Örneğin,
34
Tanrı' nm "kulakları vardır, işitir" ; "koklama duyusu vardır" 35 ; ''ağzı bize
36
söyler" ; "yemin için elini kaldırır".37; "Tanrı, Hz. Yakup ile güreşir, Yakup O'nu
38
· yener" ve benieri teşbih ifadeleri • yer alır. Bu ifadeleri sadece Yahudiliğin dini
metni Tevrat'a atfetniek doğru değildir. Bütün semavl dinlerin kutsal metinlerinde
teŞbihi çağriştıran ibai·elere rastlamak her zaman müınkiinı.lür. Aynı yai·gı, Kur'an'da,
Allah'ın sıfatiarını anlatan kimi ibareler için de bir anlamda geçerlidir. Mesela, yed,
vech, cihet, istivii.. teşbihe açık ifad.eler arasındadır. İrfan Abdullıamid'in de
söylediği gibi, İslfın~ tefekkür tarihinde teşbih inancını sadece harici etkilerde aramak

doğru değildir/') Teş.bih

ve tecsim

inancı, İsliim',~n

kendisinden

neş'et etmiştir. 39

Teşbih

fikri ilk olarak "Haşviyye" adı verilen ehl-i ~adls anıs\nda ortaya çıkmış ve
sonra diğer şii ve elıl-i sünnet gruplarına buradan siı·fıyet etıniştir.4° Tarihi ri vayetiere

.

göre, Allah' ın haberi

31

** ) konusunda selef' in ınüteahhirlerinden
·-.

Lık. Nesefi, Ebu'l- Muin Meyıııun b. Muhammed, Tebsıratii'I-Eılillc

.

bir grup
.

li Usfıli'd-llin, (nşr. Hüseyin
Alay), Ankara, 1993, 1, 197cl98.
.
. .
. ·- Behiy, Islam Diişüncesinin Ilahi Yönü, s.76. .
.
33 bk.IJağdiidi, el-f.ıırk, ,~.225; İsferiiini, a.g.c., s.ll9; Şehristilııi, ci-Milcl, 1, 93; Rilzi, Fahreddin
Muhammed b. Oıner, l'tikadatu Firaki'I-Müslimin vc'I-Miişrikin, (thk .. Elıfı Alıdillah Fahreddin
Muhaııııııed}, Beyrul, 1986, s.87;
34
.
Sayı lar, lll 1.
' 35 Tek vi n, 8/21.
361 şaya, 1/20.
.37 İşaya, 62/8.
38
Te~vin, 32/22-32.
* Müslümanların
.
Yahudilerden etkilendiği iddiası ancak şu yönden doğru olabilir. Mlisllimanlar, Allah
ile'insan arasında benzerlik bulunduğunu kabul etme veya reddelnıe konusunda yaptıkları tartışına
metodunda, her iki yönden bu konuyu inceleme tarzında Yahudilerden etkileıııııiş olabilirler. Ayni
durum, Yahudilerin geçmiş bir başka topluluktan etkilendiğini siiyleyen için de geçerlidir.
39 Iri'an Abdullıamid, islam'da İtikadi Mezhcpler, s.208 .
.
.40 Lık.' Şelıristilni, cl-Milcl, 1, 93.
** .
·.
Hnlıeri Sıfatlar: Sadece naslardn geçen,yalnız seııı' ve halıerle sabit ıılan sıl'allıinı denir. El!l sıfatlar
le' vii edilmeden zfılıiri ıııanfilarıyla ele alındığında Allah' ı yanıtıklanı lıenzetıııeye götiirebilir.
3" ..

·.

sıfatları(
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ifrata kaçmış, bu sı(atları zahiri manaları ile alınanın vücubuna ve te'vile sapmadan,
zahir üzerinde teviıkkuf etmeden nasıl varid olduysa o şekilde anlaşılınasının gereği ne
kail olmuşlar ve böylece tam bir teşbihe düşmüşlerdir. Halbuki bu durum selef
41
itiltadıyla bağdaşınıyordu. Bir şafii hukukçusLi·\;e·'kelaıncısı olan İz b.
Abdusselam (ö.660ll261) da "Haşviyye-Teşbih" ilişkisini ve "Hqşviyye"nin
inançsal portresini şöyle çizer: "Haşviyye, Allah'ı ıııahllıkatına benzeten
müşebbihedir. Haşviyye, boş laf izhar etmekten çekinmezler. Bunun, kendilerine
· bir -yarar sa~layacağını sanırlar. Dikkat edin, onlar şüphesiz
yalancıdırlar. 4 - Müşebbihe ise ya yiyecekleri bir haram için, yahut da
4
alacakları değersiz bir dünya malı içüı \elef mezhebi görünümünde
gizlenenlerdir. Halbuki Selef mezhebi tevhid mezhebi olup tecsim ve teşbih mezhebi
ı V'(l'
cegı
c ır. ,44
•
Bütün bu dini ve tarihi kayıtlar teşbihe bakış konusunda hicrl I. yüzyılın
kadar gelen ınütekaddimln seletle, hicrl ll. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan
mi.iteahhirln selef arasındaki farklılığın altını çiziyor. Aynı zamanda dini/tarihi
kayıtlar "Haşviyye"nin tarihi seyir içerisinde teşbihçi bir zihııiyetle i.irtüştüği.ini.ide
doğruluyor. Bizce oldukça ilginç ve üzerinde dunılımısı gereken husus, Haşviyye
düşünce ve eylem plfiııında tenzihi ve tevhidi önemseyen çoğu dini akımların içinde
nasıl oluyor da kendisine rahat bir şekilde yer bulabiliyor? Sanırım, bu soruya•cevap
i.iretebilirsek konuya açıklık getirmiş olacağız.
sonlarına

1. Ehl-i Hadis Arasmda
Hadis ehli, Hz. Muhammed' in büti.in ashabı tarafından ıiakledilen haclls
rivayellerine gönül veren geniş bir kitle sadakatine dayanan ve duygusal ahHl.kl bir
45
katılığı temsil eden bir topluluktur. Tüm haclls ehli, Hz. Muhammed (s.a.v)'in
ashabına hürmet edilmesi ve onları bölmüş olan' ihtilal' ve husumetlerin yorumunu
Allah'a havfile etme görüşünde birleşirler.
·
Burada Ahmed b. Hanbel' i (ö.241/855) daha sonra gelen ve kendilerini
"Hanbeliler'' adıyla takdim eden kiniselerden ayırmak gerektiğine inanıyorum.
Abbasiler döneminde başta Ahmed b. Hanbel olmak i.izere ti.im hadis ehlinin yüz
yüze geldiği ınanevi eğilim, Kur'an'ın münezzeh olanla temas noktasını kavrayıp,
onu elde tutmaya çalışınaktı ki, bunu da, onu elle tutulabilen ve bu yüzden
kaçınılaınaz, olarak ınünezzehlik boyutunu kaybedecek kimi· şeylere irca ederek
yapıyorlardı. Mu'tezilller bunu görebildiler ve hadis ehlini şirke düşmekle ithaın
ettiler. 46 Hadis elıli ise, ilahi sırrı soyut bir iman l'orıııülüne indirgemeyen
Mu'tezile'ye şiddetli tepki gösterir. Buna karşılık M~ı'tezile, Ahmed b. Hanbel ve
hakiki hadis alimlerini cehaletle suçlaınışlar, onları, naslara nüfUz edemeyen, sadece
lafzl ınanalaı·a takılıp kalan ve böylece Allah'ı insan biçimci bir görünüıne

41

lrfan

Abdullıaıııid, a.g.c., s. 221.

42

ei-Miicfidele, 58/1 X.
43 en- N'ısa, 4/lJ ·, .
44
b. Abdusselfıııı. "Mıılhatii'I·İ'tildid" (Siilıki,Tficuddlıı, Talıalditii'ş-Şfıl'iiyyc),Bt:ynıt, 1992, VIII,
222.
45
Hodgson, M.G.S., İslfıııı•ııı'scriivcni, (tre. Heyet), isıaııhul, llJ93, ı. J52.
A

Iz

46 bk. a.csr., 1, 354.
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sürükleyiciler anlamında "Haşviyye" lakabıııı vererek yalancılıkla suçlaınışlardır.
Bu kesiri yargıya göre Mu'tezile'nin nazarında bütün ehl-i hatlls teşbihçilikle ithnın
edilmiştir. Gerçekten Mu' tezile bu suçlama konusunda haklı mıdır? Yoksa hissi mi
hareket etmektedir? Fahreddln er-Razi (ö.606/1210) Mu'tezile'nin bütün elıl-i
hadisi, teşbihcilikle suçlamasına şiddetle karşı çıkarak, onların haberi sıfatiarin ilgili
müteşfıbihiÜ hakkında te'vile düşmediklerini, sadece iıııan ve doğnılamacılıkla
yetindiklerini söyler.48 Ger9ekten de durum böyle midir?

47

Avamiliğİn bütün özelliklerini en canlı bir biçimde taşıyan hadis ehli,
Allah' ı bir insan iıııajı.içinde sunan, vahiyde yer alan ve ilnhl huzurcia şahsi temas
kurımı duygusunu te'yid etmede bassaten Hıristiyan ve Yahudi irfanından alınan
fai·klı kültürel ögeleri kullanınaktan çekinınediler. Onltıra giire bir şey, eğer hadis
rivayetlerinde yer alınış ise, ne kadar Allah'ı anlropoıııorfik (insan biçimci) olarak
49
tasvir etse de saygı görüyordu·. Abbfısi halifesi Miitevelddl'in (ö.232/847)
iktidarından sonra, dokuzuncu yüzyılın: sonuna doğru Alııııed b. Hanbel'in ardından,
kendilerini Hanbclileı· olarak tanımlayan aşırı bir hadiselıli doğdu ki, Kur'an'daki
insan biçimci imajları harfiyyen alınaya başladılar. Ken(lilerini Selefiye
'-görünümünde suııan bu topluluk açıkça teşbihe düştUier. Allah'ı orga~ıları olan bir
varlığa benzettiler ki, bunlara ehl-i hadisin "haşviyyesi" dcnınektedir_:ıo Mezhepler
51
tarihinele "teşbihçi haşviyye" olarak bilinen lıadisçiier çoktur. Mtıkiitıl b.
Süleyman ve meşhur muhaddis Kehınes b. el-Hasan et-Tcınlml (ö.l49/770),
.
51
Ahmed el-Huccyınl (ö.?) ve Davud el-Cevarihi (ii.?) bunlardandı.r.·- Ş u
sözler onlardan rivayet edilmiştir: "Allah cisimdir. İnsan şeklinde bir cüssesi vardır.
Etten ve kandandır. El, ayak, baş, bacak gibi organları vardır. Bir yerden bir yere
.intikfıl eder; aşağı iner, yukarı çıkar. Musafaha yapar, ilıliis sahibi müslümanlar
dünyada ve ahirelle O'nunla kucaklaşırlar."53

Yukarıdaki ifadelerden anlaşıldığına giire hadis chlinden olan .bir grup
"Haşviyye" ziit ve sıfat hakkındaki görüşleriyle İslam'ın nıhundan uzaklaşınışlarclır.
Haşviyye,

bazan Kur'an ve bazan da Hadis metinlerine dayanmakla birlikte, bu elini
metinlerde geçen sıfatları anlaşılması gerektiği şekilde anlama yoluna
gitmem işlerdir. Mesela, Kur'an'da yer alan isitvfı, veclı, yed, cenb, ınecl', ityfın, ve
fevk gibi ıniiteşfıL1ih ifadeleri, Kur'an'ın anlam bütünliiğiiııden kopararak zahirine
hamietmişler ve lafzl (literal) bir anlama şeklini tercih eıınişlerdir. 54 Bununla da
yetinmeyen haşviyyeci lıaclisçiler, benzer bir metodu "hmlislere" de tatbik etmişlerdir.
Özellikle Hz. Peygamber'in hadislerinde geçen Allah'ın sıfaılıırına taniluk eden zahiri

47 lbıı Kıııeybe.

Ebu
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Şelırislfıııi, cl-Milcl, 1. 105 ..
51 Özellikle bu isiıııleııdirıneyi şu ıniiellilierde göriiyonız. bk. Şehrislfıni, :ı.g.c., I. 105; Ilm Asfıkir,
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52 Şelırislfini, :ı.g.c., I. 105.
53 bk. ıı.csr., I, 105.
54 bk. Şelırisıfıııi, ıı.g.c., 1. 1.05; Razi, Fahrcddiıı Mu11aııııııed lı. ()ıııcr. Esfısii't-Tıılulis fi İlıııi'l·
Kclfıııı, Kahirc. 11J35. s.9.
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ınanaları du~u organlarıyla his~edilir

gitmişlerdir.·

5

yüzyıl, fırka

Hicrl VI.

Gö..tişlcd

hakikat

manalarıııa

6
yorumlayarak

ve mezhepleri müdafaa etmek

teşbihe

maksadıyla

haclls

uydurmanın revaçta olduğu bir dönemdir. Haşviyye taraftadığı yapanlar, sadece

Allah' uı sıfatları nı insan hiçimci bir tasvirle alınakla kalın ad ı lar, aynı zamanda
hadisler uydunırak Hz. Peygamber' e nisbet ettiler. Allah' ııı semfıda ikfıınet ettiğini
hissettiren şu uydurma, onların bu konuda ne kadar lfiuhfıli olduklarını gösterir:
"Arefe günü akşam olunca Cenftb-ı Hak, dünya seıııfısına inerek vakfedeki
Müsliimanlara baktıktan sonra, merhaba ey benim ve beytimin ziyaretçileri, izzetim
hakkı içiiı yanınıza inip sizinle beraber bulunacağım, der ve Arafat'a iner. .. güneş
batana kadar orada kalır, hacıların önünde Müzedelife'ye gider ve o gece seınfıya
.. ~li
çı k ınaz.
Haşviyye'nin, gözlerinelen rahatsız olduğu için Allah Tefılfı'yı melekleri~ı
ziyaret ettiğine, Nfih tfifilnına çok ağlaması sebebiyle gözlerinin ağrıclığına ve arşııı,
onun altında yeni seınerin gıcırclanıası gibi ses çıkarelığına dair uyclurııuılarını misili
olarak zikreclen Şehristfinl (ö.548/1153), onların, bu fikirlerinin çoğuıuı
Yahudilerelen aldıklarını söylenıekteclirY
·

Genellikle Allah' ı yaratıklanı benzetmede çoğu zaman teşbih ifade eden
kendi bağlaınından kopararak vfiricl olmayanı vfırid olana kıyas ederek
58
çıkarımda bulunmak teşbihçiliğin ayırdedici farklılığını olu"şturmuştur. Mesela,
yed gelmiştirrdiye, hemen insanın eliyle kıyasa gidilerek "el" organı deyince; kol,
bilek, pazu, parınak, el ayası gibi el ile ilgili kavramlar birlikte düşünülmüştür.
Hatta biziltihi bu leşbilıçi aklele Kur'an'dan deliller getirilerek bile savunulımıştur.
Onlar, gözü, eli, 1-;ulağı ve ayağı olmayana tapmayız, derlerdi. Allah'ın azaları
olmayan putları kötülediğini kanıt olarak getirirlerdi. "On/ann (put/ann)
yürüyecekleri ayaklan mı var, yahut işitecekleri kulakları mı ı•ar (neleri ııar)?"59
lafızları

benzerlik bağı kurmak doğrudan
götlirecektir. Tarihte, Mli~ebbilıe (benzeticiler) adı
verilen kaba nascılık zihniyetinin doğuşu hep böyle olınu~tur. Diğer yandan Kur'an
. ve Haclls metninde geçen lafzın anlam blitünlliğlinden soyutlanarak çekip
çıkarılmasıdır ki, lafız kendi bağiamından koparıldığı içiıı zilıiıılerde yeni bir tasarım
inşfı edilerek kavnım anlam kaymasına yol açmıştır. Halbuki, anlamları benzeşen
çok anlaııı,lı sıfatiarın Allah'ın birliğiyle çelişmeyen ve O'nun sıfatiarına uygun
ellişen bir anlamı Allah' ai sn ad edilebilir. Bıınu da te' vii etıııeye hiç gerek yoktur. Bu
görüşUınüzü clelillenclirmek için şu misilli verebiliriz. 13ilindiği gibi Kur'an'da
· ıniiteşfıbih ifadelerden birisi de arş sözcüğUclUr. Arş, çevresinde meleklerin dolandığı
serir, taht, karyola ınanasına geldiği gibi, bu kelimeyle Allalı'ın hükümranlığı da
Hiç

kuşkusuz

insanı teşbihçi

55
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bakış açısına
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60
kasdedilir. Buna gÖre Allah'a isnat edil~ı~ arşa karyollı anlamı veqnektense,
hükümranlık anlamını vermek aklın gerektirdiği bir şeydir. Her iki anlam dilde
kullanıldığına g·öre hem a~ılla ve hem de Allalı'ın sıfatlarıyla uyuştuğu için
hükümranlık aı;ılaınını vermekdaha uygun düşer. Yok eğeı: at:şa hiç ınana verıneden
sözlük anlamında olduğu gibi kalmasını savunursak, böyle bir sonuç beraberinde
Kur'an'ın asılmesajının yanlış algılanmasına yol açınakla kalmaz, algılanan anlam
biçimi gündelik hayata bir ikilemli inanç olarak yansır. Tevhid bağlaınından kopan
birey ve toplum, anlam kaymasına uğrayan kelimelerin büyülü ve savrulan
dünyasından eşya ve olayiaı·a baktığında Kur'an'ın "şirk" adını verdiği bir atmosfere
doğar. Bu insanın kendi eliyle, kendisini temiz fıtratına yabancılaştırınası anlamına
gelii·.
'
nassın

Ebu'l-Muin' en-Nesefi (ö.508/lll4)'nin

özünden ziyade

kabuğu na (dış/zalıir) sarılan teşbihçi hadiscileri, "nıütekaş(f'e-i haşviyye " 61 şeklinde

adlandırması oldukça ınanidardır. Tarihi arka plan olarak "teşbihçi hadisçilerin"
62
zuhOru, Hanbelileri n üçüncü dö~emini oluşturmaktadır. Bu dönemlerde ·~cihet ve
neredelik"; "harf ve sesler" meselesi etrafında Haşeviyye ile Şia, Mu'tezile ve
~ş'arller arasında kıyasıya Kelam tartışımiları yapılmıştır. Hatta bu tartışınalar fikir
düzeyi ile sınırlı kalmamış, dönemlerin siyasi gücünü de tırkalarına alan ınezhepler,
rakiplerine kaİ·şı güç kullanarak bir "Kelam Savaşları" çağını da başlatınışlardır.
Bu bağlaında büyük teşbilı ve haşv hareketi, hicrl 4. asırcla zulıur etmiştir. Teşbihin
kendi' ismiyle anılınasına fırsat kalmadan, bu iıaı'eket, meşhur ınuhaddis Bahr
Muhammed b. el-Hasan b. Kevser b. Ali el-Berhelıaı·i (ö. ?)'ye nisbetle
"el-Berbehariyye" ismiyle tanınmıştır. Berberahiyye hareketi teşbih ve. mekanı
ön~ çıkararak, Allah~çin mekan kabul etmeyen muhaliflerini tektir etmişlerdir.63

Tarihte "Haşviyye"nin hicrl IV. yüzyılda Bağdat'ta ve lıicrl VII. yüzyılda
iki "Kelaınl tartışmayı" iirnek olarak sunarsak .
"Haşviyye"nin gerçek yüzü aydınlatılmış olur.
·
Şam'da Eş'arllerle yaptıkları

· Haşviyye-Eş'arl çatışmasına dayalı ilki bir fikri ve fiziki tartışına/kavga
hicrl IV .. yüzyılda Bağdat'ta meydana gelmiştir. "Berbehariyye" adı verilen
Haşviyye adlı grvp, Allah'ın haberi sıfatlarında aşırılığa kaçmış, bu sıfatları te'vil
etmeden, zahiri ınaıialarıyla alınanın gerekliliğine inanmış, sözün tam anlamıyla
Allah' ı yaratıklanı benzeterek teşbihe düşınüşlerdir.

r

.

· Haşviyye, sadece fikir düzeyinde süren Kelaınl tartışınaları aşarak Bağdat'ta
karışıklıklar ve isyan çıkarmaya kalkışır. Bu arada ınesı.:itlerde yaşayan amaları
• kullanarak yanlarından Eş'arlyye mezhebine bağlı birisi geçtiği takdirde bu anıfilan
ona sal€lırtıp ellerindeki ~opalarla dövdürürler ve bazan bu tlövdükleri adaınlar ölümle
64
burun buruna geltrlerdi.
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Hanbelllerin böyle karışİklıklar çıkarıp ·durması Uzerine Abbasi
halifelerinden er-Razi Billah (ö.323/935) bir genelge yayınlayıp, onların
davranışlarını kınayarak ınüşebbihe itikadlarını ayıpinmış ve bundan dolayı onları
azarlamıştı. Ehl-i hadis içerisinde görünen Haşviyye'nin itikadi anlayışlarını ·
yansıtmak bakımından halife er-Razi Billah'in genelgesindeıı bir böltim şöyledir:
"Sizler çirkin yiizlerinizi

Allah'ın

yüzline benzetip kendi çirkin yüzleriniz

Cenab-ı Allah'ın da yüzü olduğunu, kendi aşağılık suretierinize benzer suretinin
bulunduğunu, Allah'ın elleri, ayakları gibi organları olduğunu, gökyüzüne çıkıp

gibi

dünya semasına indiğini söyler clurursunuz. Sonra ümmetin en hayırlı imaıniarına
kin besler, sizin gibi düşünmeyen kimseleri tekfire kalkışmanız ne kötüdür!..
Ümmetin ileri gelen alimlerinin kabirierini ziyaret etmeyi bid'at sayarken, kendi
imamlarınızın kabirierini ziyaret etmenin ibadet olduğunu tellık ki etı~eniz bir çelişki
değilınidir?" 65
· •
•
Bu tartışmalardan ikincisi Allah'ın kelam sıfatı konusunda hicrl VII.
Hanbeliler arasında meydana gelir. Şam yöneticisi eiMeliku'l- Eşref Musa b. Melik (ö.662/1230) kendilerine ehl-i hadis adı verilen
Hanbelilere meyletmişti. Böylece siyasi gücü de yanlarııuı çekmeyi başaran ehl-i
hadis; "Allah' ın kelamı olan Kur' an' ın harf ve seslerelen meydana gelen lafzı değil,
kadim olan bu lafzııı ifade ettiği nıanadır" diyen Eş'arllere karşı baskı ve tecri.t
politika uygular. Ehl-i hadis, kendilerinin dışındaki ıııezheplere inanç ve
düşüncesini ifade etme ve yayma özgürlüğü tanımaz. Şam'da I;lş'arllerin önde gelen
alimlerinden İz b. Abdussselaın, ehl-i haclls tarafından Melik Eşref'e "keliimullah"
konusunda Selef akldesine muhalefet ettiği suçlaınasıyla şikayet edilir. Bunun
üzeri'ne İz. b. Abdusselaın: ·"Bu beni imtihan (ınihne) için yazılmış, Allah'a
• .
,(ı(ı t 1'ıyere k, bunun uzerıne
an do ı sun k ı, dogru o ı an d an baş ka b'ır şey yazmayacagım
tarihte ·:tr Meseleti'l-Keliim" veya "Mııllıatii'l-l'tikc?d" adını taşıyan ünlü risalesini
67
yazar. Onun "kelaımıllah" konusundaki görüşii özetle şiiyledir: "Kur' an, Allah' ın
kelami olıw., manevi yönüyle kadlmdir. Sesler ve harfiere gelince kadim olmayıp,
6
hadistir." Bu görüşü isbatlayıcİ iki1a edici bir şekilde yazılı olarak sultana veren İz.
b. Abclusseliim, Maliki ve Hanefilerden oluşan bir bilirkişi raporuyla aklanır.
Sultanın çevresinde küınelenen Hanbelllerin cliizenledikleri komplo teorileri de
böylece boşa çıkar. Neticede Eş'aıilere uygulanan baskı politikası kaldıi'ılır, İz b.
Abclusseliim'ın Lıleına ve ümera nezclindeki itibarı daha da arıar.Ci9
yüzyılda Şam' da Eş'arllerle

o

V

00

V

0

, :....,. · Dini metinleri n isim ve anlarnma da;anarak ımıhalefet yapınayı temel
şifir edinmiş olan Hanbeliler baskı ve tehcir tehdicline tabi tutularak kamuoyu
üzerindeki itibarları azaltılır. Bunun aksine, daha ılıınan ve uzlaşmacı bir göriiiıüm
sergileyen Eş'ariler ise siyasi iktidara ortak edilerek biiyiik bir itibar göriirler.
70
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2. Şia Elwlü İçinde
Hz. Peygamber'in vefatıyin birlikte limmet, tesliıııiyetçi bir ruha sahip olan
güçiii bir iman ve zühd evresinden şekilci bir müslüman kırılınasına uoğru gider.
Hz. Osman'ın şehadeti iç çatışmaları daha da hızlandırır, Cenıel oluyında Hz. Ali'ye
karşı gelişen ıııuhfilefetle birlikte Şfa; Şia-i Üli\ ve Şia-i Mufaddıla gibi ilk
fırkalaşmanın çekirdeğini oluşturmaya başlar. Enıevller döneminde peygamber
. torunu ve Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin'in Kerbela çöllinde aç ve susuz bınıkılıp
sonra da kanlı ve acıklı bir şekilde şehit edilmesi, şii gulııı fırkalarının doğuşunu
hazırlar. Hz. Ali artık gulat kuramcıları n,ezdinde Kur'an' ı ıı gizli ınanası kendisine
verilmiş olan olağanüstü ve esrarP.ngiı bir şahsiyele biiründürülerek yeniden
tanımlanır. 71 İnançta ölçüyü kaçıranlaı:a galiyye denilıııesi, Hz. Ali'ye ulfihiyet
atfetnıeleri sebebiyledir ki, bUnlar, İslam'dan çıkmış olan müfrit şii gruplardır.
Teşlıih ve tecsim inancına sahip olmayan şia'yı, gulat fırkalıırıııdan ayırmak gerekir. ·
.
p
Gerçek şiiler, teşbihe düşenleri nıüşriklikle ithanı etmektedirler. Şehristani, şil.gulat fırkalarının etki alanının Yahudi ve Hıristiyan inanç
havzası olduğuna dikkat çekerek, "nitekim, Yahudiler yaratanı yaratılınışa

ve kültür

benzetinektedirleı~. Hıristiyanlarsa, yaratılmışları yaratana teşbih etmektedirler. Bütün

bu teşbihler gulatın zihinlerine siı·ayet etmiş ve bazı imanılar hakkında ilah oldukları
zehabına kapıimalarına sebep olmuşlardır" demektedir. n tslaııı itikat tarihi
incelenirken İslam içinde doğan kimi fikir akımlarında olduğu gibi, aşırı şii akımlar
İran, yahudi, hırisıi.t,an, hindu, zerdüşt ve gnostik kökenli çeşitli yabancı tesirler
4

· altında kalmışlardır.

Gulat kuranıcı ları, Kur'an'ın lafzl yönünün, zfilıiri incdiklerle ilgili olduğu
her yerde, manevi bir ıiıesaja cl.air sembolik anlam arayarak, Ebu '!-Mu/n en5
Nesefi' nin yerindetesbitiyle lafız ve man} nazariyesinde i fadesi;ıi bulan bir metodu
temel ilke edinınişlerdir. Galiyye teorisyenlerine giire, dini ı)ıetinlerde siıthl
çoğunluğun bildiği ve harfi şekİiyle ele aldığı dış anlamın ardında çoğunluğun
göremediği ve sadece imaiııa bağlı olanların sezdiği derin bir anlam yatıyordu. Batıni
yoruma dayalı bu öğreti biçimi, çoktan filizlenmişti. Bu yöntemi benimseyen
pirçok şii gulat kuramcısı, bassaten aşırı şianın zındıklaşınış azınlık grupları içinde,
önceki, Manilıeizm gibi batı! dinlerin kendi sahalarındaki unsurlarını da devreye
soktular.7 6
Batini kuranıda Maniheiznı'e mensup olanlarınki ni andıran bazı şeyler var;
Abbasi Y.iinetiminin başlarında, evvelce Maniheizm'i gizlice benimseyen
aynı ti.ir insanların kimisinin bir a:sır sonra Batınlliği ve bilhüssa eşit derecede
İsmaililiği benimsemiş olmaları muhtemeldir. Hem Maniheiznı ve hem de
İsmailiyye sırüdaıi insanların haın akıllarının hemen hiç !alip olmadığı bir hikmeti
ve bir kozmik izzeti kendi hakikatlerinin kazandırdiğını iiııgiircliiler. Maniheizın gibi,

·aslında

71

bk. Malall, ct-Tcııhih, s. IS;
72
""J s. 17 .
, ·bk·. M"'l"d
u 1 , Eıvaı,

Şehrislaııl, cl-Milcl, 1. 174.
•

73 Lık. Şehrisıfıııl, a.~.c., 1. 173.
74
AhıııerEıııiıı, Fccnı'l-isHiııı, Knhire, 1975, s.267-278.
75 bk. Nesefi, Tclısını, 1, 158.
76-bk. Hodgson, İs~fıııı'ııı Scriivcııi, 1.
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Batıni

daktirinde daha ileri bir boyut kazandı.
77
Eflatunculukla seııtezleyerek felsetlleştirdiler.

71
Batıni

filozoflar onu Yeni

Mezhepler tarihçilerinin genel kanaatine göre, tarihte ~illik hareketi, İslfım'ı
isteyen herkesin bir sığınağı olmuştuı:. Yabancı din, ki.illi.ir ve felsefi
cereyanlara açık bir konuında bulunan tarihi şia İslfıml kimiikten uzak bir fırka
78
olarak görlinen te~bihçi Haşvllik, Rfıfızllik, adıyla kendisini duyurmuş mi.ilhid bir
akııı/lJ olmakla birlikte İsifim'ın reddettiği her türili ahlaksızlık nıılarda tabiat halini
80
alan bir· karakter kazanmıştı. Rafızlierden olan bu teşhihçi haşviyye iki kısımdır.
Bunlardan ilki, Allah'ın zatını, O'nun dışındakilerin zfıtıııa benzetmiş, ötekiler ise,
Allah'ın sıfatiarını O'nun dışındakilerin sıfatlarım~~benzetınişlerdir.
yıkmak

Allah'ın zatını insana benzetenler; Hz. Ali'yi ilah olarak isimlendiren
Scbci:ryc, mabudun organları bulunan, insan şekliııde bir iıısan olduğunu ve yi.izü
dı~ında her yanıııın yok olacağını iddia eden Bcyaııiyyc, ıııabudun organları
bulunduğunu ve urganlarının alfabedeki harflerin şekliııde olduğunu iddia eclen
Muğidyyc, Allah'ın her güzel surette bullll ettiğini sııvuııan Hulfiliyyc gibi!\ ı
gulnt fırkalarıdır.
Allah'ın sıfatiarını ins<ına

aktararak, insanı Allah'a henzetenler ise; Allah'ın
iradesi bizim iraelemiz cinsindenelir diyen· Basra Mu'tezilcsi, Yüce
Allith'ın kelaını iıısanların sesleri ve harfleri einsindeııdir diyen Kcrramiy'yc,
Allah'ın biitlin sıfatlarının insanın sıfatiarına benzer olduğunu savunan Zm·ariyyc,
Allah'ın, herhangi bir fiilin meydana gelmesini, meydana gelmeden önce
bilmediğini söyleyen Rat'ıziyye gibi82 fırkalarclır.
·
yaratılmış

Anlaşıldığı kadarıyla Allah'ın zatını ve sıfatiarını yanıtıkiara benzeten
tqbihçi şia diye vasfetiilen gulat fırkalarının muhalefet dayanağı lafız ve manaya
dayalı doktiriner bir hususiyet arzetmektedir. Haşviyye'nin şia ekolü içerisinde
gürüntimünü öne çıkaran çok başlı teşbihçi şii fırkalar kadi'ın Yahueliliğin ·ve
Hıristiyanliğın ,etkisi altındadır. Ebu-1-Muln en~Ncsef'i'nin kaydettiğine göre
.,Rafızllcrclen Hişam b. Hakem (ö.l79/800), I-Iişn•ıı h. Sfıliııı ei-Cevfılikl (ü.?) gibi
83
ileri gelen teşbihçi şahsiyetler, hep Allah'ı insan ~eklinde tasvir etınişlerdir.

3. Kcliim
arasında

77
7H

lık.

Fıı·kalarında

Teşbih dUşlineesi sacı'ece zikrettiğiıniz elıl-i lıııdis ve ~ii gulat l)rkaları
ortaya çıkınakla kalımıınış, kelfıınl akımlardan Kerrfimiyye adıyla tanınan

a. esr., 1. 343.

lık. Eş'ari, M:ıldllfit, ı,
Tchsir,

79

30; rvıaıati, ct-Tcııhih, s.32, ı51i;. Bağdfidi, cl-Fark, s.225;
cl-Milcl, 1. ın-ı74: Razi. l'tildlılfit, s.R ı.

s.ıı9; Şchristfıni,

isl'eriliııi,

ct-

.

· · Maıaıi, a.g.c., s. 24.
80
.
lık. a.csr., s.32, ı5rı.

sı lık.

Hayyfit.

cl-İıılisfır,

s.225:

E~'ari,

a.g.c.,· U

ı-35: Bağt\fıdi.

s.ıı9-ı20; Şehrisıfıni, a.g.~., ı, ıo5; ıbnu·ı,Ccvzi, Tcılıisıı llılis,
7fı; Watt.W. Moııtgoıııry. Islfıııı Diişiiııccsiııiıı Tcşclddil llcni,
ıYKı,s.62.

82 bk. Bağdüdi. a.g.c., s. 43.
RJ bkz. Neseli.

Ehu'ı-Mııin, Tclısını,

I,

ı58.

----------------

a.g.t•., s.233-243; İsl'crüiııi. a.ıı.c.,
s.7X-7'J: Sckseki. cl-llıırhfııı, s.75!tre.. Eılıcııı Rfıhi Fığıaııı. Aııkar:ı.
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fırkada

da zfihir olmuştur. Kerrfimiler, Muhammed h. Kerram es-Sicistani
84
(ö.255/869)'nin taraftarları olarak bilinir.

Kerrfiıniyye'nin muhalefet dayanağı, isim naz.ariyesidir. Kur'an ve Hadis'te
geçen haberi sıfatiarın Allah'ın cisiıiı olduğunu kanıtladığını, bu cismin parçalanan,
ayrılan bir şey değil de bizzat kaim olduğu nazariyesiyle O'nun cisiın olduğunu
.. cısıın,
. . varo ı an deıne k.tır. 85
savunur ı ar. Onı ara gore

İbn Kerram, Allah'ın Arş'ta oturduğunu belirtir ve O'na cevher der.
O':nun zfitı bir, c·evheri de tektir. O, arşa üst tarafından temas eder. O'nun için,
86
intikal, değişiklik ve iniş diizdir. Bağdaeli (ö.429/ 1037), İbn Kerrfiın' ın Allah' a
cevher lafzlllı izafe etınesif!deki görüşüyle Hıristiyanların, aynı ~ekilde All~h' a
cevher demeleri arasında bir uyum ve benzerlik olduğunu söyl'iyor Bunun anlamı
Kerrfiıniyye'nin Hellenistik Kelarri'dan büyük oranda etkilendiğinin bir göstergesidir.
İbn Kerrfim ve takipçileri Allah'ın değişikliklere miıhal oldlllğunu ileri
sürmüşler,,AIIah'ın

sözlerinin, iradesinin, görüli.ir ve işitilir şeyleri algılamasının,
alemin üst tarafıyla ınülakl olmasınlll O' nda meydana gelen arazi ar olduğunu kabul
etmişler ve şöyle deınişlerdir: "O kendinde meydana gelen bulıiidislerin ma!ıallidir."
Ancak onlar lliilıf Zat'ta meydana gelen hadislere; yokluk ve geçicilik ulaşır mı,
ulaşmaz ını? sorusu karşısında ihtilaf etmişlerdir. ilah ezelde bunlardan boş olmasına
. ı:ağınen, gelecekte kendisine hadislerin girmesinden hall kalmaz. 88 Kerraınllerin bu
. görüŞleriyle felsefenin heyula anlayışiilm arasında benzerlik vardır. Heyulfi, ezelde
araziardan boş olan bir cevherdi. Sonra arazlar onda hasıl oldu, anlayışları, varlıkta
birlik düşüncesiyle örtüşınektedir. Kerrfiınilerin varlığı bir cisinı kabul etnıeleri, ya
da Allah' ın havfidise mah al olduğunu savunmaları 1'eni Ejliitıuıcıılukta·n
etkilendiklerini göstermektedir.
İbn Kerrfiın ve takipçileri, "cisiın" kelimesini kullanış tarzından dolayı,
gerek .Mu'tezile ve gerekse Ehl-i Sünnet bilginleri tarafından açıkça· tenkide
uğramışlardır. C ismi her var cil an şeye tatbik ettikleri nden, Allah' a bir ci sim ve
cevher dediklerinden ı;Jolayı "Haşeviyyecilik" yapmakla suçlan mışlardır. Makrizi
· (ö.84511442), Allah' ı, yaratıklam benzeten KeıTfiıniyye ile tenzih akidesi taraftarı
89
Mu'tezile arasında birçok tartışınalar yapıldığını kaydeder. Bağdadi, Allah' ı
cisimle özdeşleştirip panteist bir görünüm arzeden. Kerranıiyye ve takipçilerini
Mu'tezile'nin şu şekilde eleştirdiğini söyler: "Cisinıler, ıatlar, kokular, renkler ve
diger araz çeşitleri, yüceAllah'ın yarattığı varlıklardır. O'ndan başka kadir ve ffiil
90
yoktur." Eibette, "Allah havadise niahaldir" diyen ve böylece O'nun ezell
kudretini havadisle sınırlandırn1ak isteyen Kerramiyye'yi sadece Mu'tezile değil, Ehli sünnet akımllldan Ebô Hekr es-Semerkandi (ö.267/881) gibi alimler de

84

lbııü'l-lınfiu, Ebıı:I-Ft!lillı Abdüllıayy, Şezerfitü'z-Zchcb

Mektebu't-Ticilri, ts., ll, 131; Sekseki, el-Burhan, s.35-31'i.

85
.

86

Nesefl,

ve

Alılıfırıı-ıııcıı

Zchcb,

Ebu'I-Mıılıı, Tcbsını: 1, 159 .

isferfiiııl, et-Tcbsir, s.ll2; Şelıristfinl, ei-Milcl, 1, 108-IOlJ;.
87
Bağdildl, ei-Farl<, s.212.
S8 lık. ıı.csr., s:ZI7.
89
hk. Makrizı, Takiyyliddiıı Ahmed b. Ali, ci-Hitat ve'I-Asfır, Kahire, 1:l24/ llJ06,
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eleştirıniştir:

"Her yaratılmış, hudllsundan önce Allah'ın takdir ettiği birşeydir. O,
bi.itün sonradan olanları (havadis), kudretiyle ortaya, çıkaran nıuhdisdir."l) ı
Şehı-istani, ei-Milel adlı eserinde Kerramlleri kenclileriııe glivenilen bilginler
92
olmayıp, cahil sefihlerelen olmakla vasıtlandırnııştır.
Tarihte Kerraıni akidesi Gazneli Sultan Mahmud' dan (388-421 /998-1 030)
93
siyasi bir destek giirlir. Watt, Mfıturlcllliğin fikri iııkişftfıııın, büyük oranda
94
Kerrfınıllerin Kefilıni görüşlerine. dair girilen poleıııiklere çok şey borçlu olduğu
yolunda bir görüş serdelmiş olsa da, bunu tek bir nedene dayandirmak ne kadar
nesnel bir bakış açısı olur? İbn Kerrfını, Maturidi'nin (ö.333/944) Kitfıbii't
Tephfd adlı eserinde isim olarak zikredilmez, fakat oııtın "iınaıi, dille ikrardır"
görüşü tenkit edilir.l)5
\''.

Kerrilınllerin uğraştığı Kelfıml problemlerden birisi de Allalı'ın sıfatla~·ıdi';.;..
Onlar, fiili sıfatiarın ezell olduğunu savunmuşlardır. Kerrfııııllerin iddialarına göre
"Allah, kendisinden bir yaratma, rızk ve nfnıet bulunımıksızın, ezell olarak yaratıcı,
rızk ve nimet vericidir. O'nun yanitı.~ılığı, yaratınaciaid kudreti; rızk' vericiliği,
ınidaki kuclretidir. Kudret ise, kaclfındir. Oysa, yaratımı ve rızk ise, kudreti ile O'nda
olan iki hadistir. Alemele yaratılmış o.fan ş~y, yaratımı ile yaratılmış olur. Böylece
Allah'da hadis olan bu rızkla, rızk verilmiş·olan da ınka kavuşmuş olur.'"'96 Daha
sonra Kerrfıınller şu hususta ısrar ettiler: "AIIah.'ın zfıtındaki çeşitli arazların icad
veya oluşuna (hudlıs) muhtaçtır ki, bu da sonradan olan şeyin (hadis) oluş dileği ve
O' nun ona "ol" deıııesidir."97
· ·
Görüldüğli

gibi

Kerraıniyyıı:, All<~h'ın zaıl

ve fiili

sıfatları arasında ayrım

yapınaınaktadırlar. "Allah; cisimdir, cevhc:!i·dir ve havfıclise ımıhal teşkil eder" diyen

98
ve O'na cihet ve mekan nisbet eclen" Kerraıniyye fıı:kaıjını, kaba bir teşbihçiliğe
düştükleri için kendisinden eleştirme beklenen İblı Riişd'lin (ö.595/11.98),
Eş'arllere hücuın edip, Seletileri ve Hanbellieri kollama ve kayırınaya kalkışması
oldukça ilginçtir. Zira İbn Riişd, el-Keşf adlı eserinde avaın için avaıı\piliyle
konuşarak Allah'a bir nevi ci sim demekten ve cihet is bat eııııekten kaçınınaz. n
İlahi vahyin batıni yorumu üzerinde duran Biltın i hareketlere karşı tepkisel
olarak Kur'an;ın ve Haclls'lerin lafzl ınanada anlaşılınasında ısrar eden Zfıhiriyye
akımı, Bağdat' lı fakih Davud b. Ali (ö.270/884) eliyle doğdu.ıoo D<lVlıcl b. Ali,
"'·

l) ı hk. ıı.csr., s. 230; Rfizi. Esfısıı't-Takdis, s. 8, 77.
92 bkz. Şclırisıfıııi, a.J(.C., ı. ı 08.
l) 3 lsJ'crfıiııl. ct-Tclı.~ir, s.ıı2 .
.

94

Jık. Watı, İslam Dii.~iiııccsiııiıı Tcşckkiil Devri, s.362.

95 Kerrfııniyyc'yc glirc iıııaıı. sözden ibarettir. lık. Mfıluridi. Ehn·ıvıaıısOr Mıılı:ıııııııcd h. Mulıaııııııcd,
Kitalıii't-Tcvlıid, rıı~r. Feılıullalı

Huleyl), B,eynıt, ı no. s.37l.

96 Bağdfıdi, ci-F:ırk, s.2ı7.

97 hk. :ı.csr., s.2ı :ı- i4: Wall, a.g.c., s.362.
lJH hk. lhııu·ı-Cevzi. a.J(.c., s. 76: Rfızi. İ'tildldaı, s. HX: Kevseri M. Zfılıiıl. Maldlıatii'I-Kcvscı·i.
K:ılıirc.ı9l)4,

l)l)

s.397.

hk. liııı Riişd. cl-Kc.~J', s.247-264.
ıoo IJııı Ncdiııı, Mulıaııınıcd lı. lslıfık. ci-Filırisı, (ıışr. Nfılıiıl Ahh:ıs Osıııfıııl. Bcynıı. ıl)H5, s. 455-.456;
Siihkl. Talıal}fıl, ll. 21'14-293.
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sahabelerin icınaını her halükarda kabul eder, fakat kıyası, re'yi, istihsanı, te'vili ve
101
taklicli. reddeder.
Zahiriyye akımı Batı'ya Endüllis'lii ıııütefekkir İbn Hazm
(ö.456/1064) eliyle ulaşır. O, Hanbelllerle birlikte nassa dayalı bir bakış açısını
temsil ediyordu
.
.,.
Zahifiyye tabirinin, Şin ve İsmailiyye nezdinde egemen tilan batıni bakış
ve kıyası reddederek nassa yakın olmada Hanhelilere eğilim gösteren bir
zihniyet iÇin kullanıldığı söylenebilir. Bu akııiıın iineıııli bir mensubu olan İbn
Hazm ·ise, Şia'ıiın temsil ettiği batıni (allegorik) yonııııuıı ve Mu'tezile'nin temsil
·ettiği akli bakış açısının tam karşısında bir bakış açısını leııısil ediyordu. İbn Hazm,
. akılcılığı reddetiııiyor. O, "şer'! hükümlerde d inin de bir şeyin iyi veya köti.i.
oldi.ığunu belirlemetle bir öl,çü olduğunu hesaba katımıdan sadece, aklın güzel
göi·diiğii şey iyidir çitkin gördüğü şey kötüdür" düşüncesini reddedit'ır. O'na göre
11
~'AIIah'ın dini açıkıır, onda gizlilik yoktur. Allah'ın dini hmlıandır." :ı
açısına karşı

İbn Hazııı'ı

akleleele "Teşbihçi Haşviyye"clen giirıııek doğru değildir. Bilakis
şekilde Kitap ve 'Sünnete sarılıııışlır. O, bizzat eserlerinden
anladiğımız kadarıyla "Haşvllikle" mücadele etmiştir. Kur'an'dan Allah' ın haberi
sıfatlarını(yed, yed~n,'eydl, ayn, vech, s_enb); Allah'ın cisiıııolduğuna delil olaı.-ak
getiren Haşviyye' yi'şu şekilde eleştirir: "Aieınde ı;isim ve anız vardır. Her ikisinin ele
tabiatı, kendilerini var kılan bir Muhdis'i gerektirir. Zarurelle biliriz ki, şayet her
ikisi de (c,isiııı, anız) sonradan meydana gelıııişse, n fiilin bir failini gerektiyir. O
·halde, cisiııı ve anızın failinin cisiın ve anız nlıııaıııası zorunlulukla gerekir."ıo:ı
Böyle bir çıkarıııı, aklın zaruretiyle her his sahibini _zorlayan bir burhandır. ibn
Hazııı;a göre kim Allalı cisiın gibidir derse, o isimlerde il/u/da g.iderek te~bihe
. düşmüş olur. Çünkü bu, Allah'ın kendisini lınslnrda isiqılendirıııedıği bir isimle
ndiandırmak olur. 104 Aslında bu düşünceler, .onun dini koni.ılarda aklı nasıl
kyllandığını ya da akla yükledigi fonksiyonel alanı açıklanıakla beraber, aklın
- ~leğerini küÇümseyen Haşviyye'ye karşı tavı.rlarını daha net olarak ifade ediyor.
o, Selef'e

yakın

bir

İbn Hazııı'ın All~ıh'ın zatı ve sıfatları konusundaki giirüşü şöyledir: "Allah
bir ve tektir; bir cisıııe sahip değildir. Bu nedenle ne bir şeye benzer, ne de yarattığı
herhangi bir şeyin biçimini alır. Her şeyin; zamanın, ıııekfının ve hatta arşın
yaratıcısıdır. Ezelldir, Kildir-i mutlak ve Alimclir. Kudreıi ve ilminin yanı sıra tüm
1' "105
lı
ı :vger •ısı•mı erı• cı e ezc 1'ılır.
1

İbn Hazııı sıfatiara yaklaşım

yönüyle Selefi bir tutum izıe·r ve anlayı~
mezheplerin tümünden ayrılır: "Allah, zfılıııı değiştiren sıfatiara sahip
değildir. O' nun nitelikleri sı fat olup isim değildir; sıfalhırdan da çıkarsanmış değildir.
Allah Kur'an'da şiiyle buyurur: "En güzel isimler Aliah'ıııdıı'. O'na o isimlerle dufi
106
edin.'' Bu sebeple Allah' ın kendisine verdiği, sayıları doksan dokuz olan isimlere

olarak-Kelfıml

10

ı. bk. lbn Nedim, a~g.c.,

102

lbn

1-!azııı,

Ali

s.455-456; Siibkl, a.g.c., ll.. 2R4-293.

lı. Alııııed,

.cl-Fasl l'i'I-Milcl vc'l-Ehvfı
1968,. ll, 274.
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ı OJ ltın 1-ltızııı, a.g.c., ll. 279.
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O'nu.ıı

isimleri denebilir. Kitap ·ve Siinnette geçmeyen vasıflarlti Allalı'ı
Allah için "sıfat" lafzı kullanmak mdhaldir. Çiinki.i· ·
Allah "sıfat" ve "sıfatlarn" lafzını açıklayıcı delil indirıneıııiştir. Pay'gamberden de.
böyle bir kavram sildır olmamıştır. Bu sebeple "sıfat" lafzını kullanmak yanlış bir
itikat clup, kötü bir bid'attir. "Sıfat" n·azariyesinin kaynağı başta Mu'tezile, Hişam
b. Hakem ve onları taklit eden diğer·kelamcılardır. Onlar, '"sıfatları" kabul etmel).'le
Selef-i Sfililıln'e ıııulıfılefet etmişlerdir. Dinele doğru olan Kur'aırda, Hz.
Peygamber'in hadislerinele geçen ve sahabenin icmfıına dayanan isimlere itibar
etmektir." Hl? Göriikli.iği.i gibi İbn Haz m, "sı fat" lafzına, naslarcla gee,: med iği için
kar!;)ıdır. Örneğin o, Allulı'ın, kendisini gören ve işiten olarak adlandırabilece'ğini,
fakat bizim O' nun işitme ya da görme sıfatına sahip olduğunu söyleyemeyeceğjınizi
savunur. z;ra, Allalı için "duyulara" salıip,tir demek O'nu cisiınleştirir. Bunu ise
sadece Haşviyye siiyler.
·
;ıitelendirmemiz doğru değildir.

.

.

İbn Hazııı'a

göre; Kur'an'da geçen mi.iteşfıbih fıyetleriııte'vilini ancnk Al.Jah
bilir. Onun te'vilini İstemek bir kimseye heliii değildir. Mesela, Allalı Kur'an'da bir
eli, iki eli ve elleri olduğundan bahsetmekteclir; bu n·edenle O'na bir el, iki el. ve eller
atfedebiliriz. Kur'an'da O'nun gözlinden ve gözelerinden bahsedjlınektediı'; 'ild
gözlinden ise balısedilmemekteclir. İbn Hazm'a göre, biz O'ı)a bir göz ve gözler
atfedehiliriz; fakat. iki göz atfedemeyiz. Allalı'ın göziiııclen, ellerinden ya da yliziiüden
bahsettiğimiz zaman hiçbir şekilde O'nun bizim gibi organlar.ı olduğunu
kastelıniyoruzdur. Tersine, yliz, göz ve el lafızları sadece Allah'ı kasdetınek için
serbest mecazlar olarak kullanıJır.108
Bliti.io bu örneklerden anladığımız kadarıyla İbn 1-lazııı Haşvl değil, bizziıl
olan bir ellişiince adamıdır. Zira, İbn Hazm'ın
bağlı oldugu "Zfıhiriyye" adını taşıyan ekoli.in ismi, insanı yanıltmamalıdır.
Haşviyye ile sadece "Zahiriyye" ismi arasında özele bir benzerlik değil, isimele bir
"Heşviyyecilik"le ıniicadele etmiş

c,:ağrışıııı yanılsaması vardır.
Sıfat anlayışı sebebiyle "Haşviyye"clen olarak nitelendirilen bilginlerden
birisi de İbn Tcyıniyye (ö.728/1327)' elir. 109 O, zat ve sı fatlar meselesinde Selef in
akidesine döniilmesi gerektiğini söyli.iyordu. Ona göre: "Selef'in mezhebi, Allah'ın
bizzat Kendisinin ve Reslıli.i'nlin O'nu tahrifsiz ve la'tılsiz, nasıl olclqğunu
belirtmeksizin ve benzetme yapmaksızın vasıflandırıııalarıclır. Allah yücelerin
yiicesidir. O, arşın listi.incle, semanın da iistüncledir. Allah'ın; ilim, kudret ve görme

1m

.

hk. lim Hazııı. a.~.c., ll, 283-284; krş. Goldzılıer, a.g.c., s. t 18.

1Ofl lık. ıı.csr., ll, 2H4. 148-49.
1OY Bir ri vayete giire ltın Teyıııiyye Şam'da Eınevl camiinde Tfilıfi Suresi 5. fiyeııe geçen "İsli vd"
kelimesini izah ederken. vaaz kürslislinden kalkar ve tekrar olunır. Sonra, "işte Allalı 'uı tll',l'll
istiı•t/.\'1, benim olurdufftl/n !iibidir" der.( bk. Hısnl, Ebulıekr Tnkiyyuddin. Dcl''ıı Şıılıch, Kalıire,
1350/1931 ,s.41; Kevserl, Maldllfit, s.304). Bu rivayelin hizzal Illi/ 7i·ymiyye ve öğrencilerinin
eserlerinde geçliğine dair ne bir haber ve ne de bir kayıla rasllayabilnıi~ değiliz. Kevserl Hl.l'llf'ye
aıırıa bulunarak. Hwıf ise kaynak gösterıneden Ilm Teyıııiyye'nin istivfi niline ı:iilı1s veya islikrtlr
anlıııııı verdiğini siiyliiynr. Ilm Teyıııiyye'nin istivfı li ilinden isnı-i t'nil yaparak ıııiistcvi şeklinde
anlaııılandırıııası belki okuyucunun zilıııindc istikrar nıanası canlaııılıracak ve neticede Allalı'a
mekan isnaL edi ldıilecek bir yöne eğilim taşınıası ndan gerek yukarıdaki habere at fen ve gerekse
halıeri sıfatiara yaklaşımından dolayı lbn Teyıııiyye "Ha,l'vilik"le suçlanıııışıır. Bu suçlammıııı bir
iirneği i•;in lıakmız. Halehl, Şelıfıbeddlıı Alımed b. Celılıel. ci-Haltfıilw'I-Ccliyyc fi'r-Rcddi
ıılc'hıı-i Tcyıııiyyc, (!lık. Tfılıfı ed- Desükl Hubeysl). Kalıire. 19R7. s.57.
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sıfatları vardır.

.

.

Fakat O'nun bu sıfatları, insanın ilim ve kudret
110
uyan araziardan uzaktır."

sıfatları

gibi

yaratıkların sıfatiarına

İbn Teyıniyye, Alhıh'ın sıfatlarının

tevkltl olduğunU kabul ediyor. O bu
der: "Allah ve Resfiili'nün isbat ettiğini isbat eder, nefyettiğini de
nefyederiz. İsbat ve nefiyde nas varid olmuşsa ona sarılınır. Lafız ve ınana olarak
nasların is bat ettiğini. kabul eder, söz ve anlam olarak nasların nefyettiğini kabul
.
f' d . ,lll
etmeyıp, ne ye erız.
koiıuda. şöyle

O halde Allah'ı layık olduğu tarzda vasıflandırıııak gerekir. İnsanları da
tarzda nitelemek icab eder. Buna göre hasımlarının hakkında
söyledikleri gibi, İbn Teymiyye'yi Haşviyye'deıı saymak oldukça zordur. Herhalde
hasımlarının onu "tecsimci" olarak suçlama nedenleri; yüz, el, göz, inme ve aı'7a
1 2
oturımı gibi haberi sıfatları hakiki sıfatlar şeklinde Allalı için isbat etınesidir.
'Daha doğrusu, te'vile başvurmamasıclır. Diğer yandan Eş'arl, Şii, Mu'tezile ve
Tasavvutl çevreleri eleştiı'mesi,. onun bir n(!vi alanını daraltınasına ve tecsimcilik
suçlamalarına imkan hazırlıyordu. Elbette bunda farklı giiriiş sahiplerinin mezhebi
tatafgirlikleriniıı de biiyük rolü olmuştur. Zira o, Allah' ın zat ve sıfatiarına dair
yazdığı bütün eserlerinde her türlü teşbihi (insan biçimci) yorumlara açık görüşlerle
. mücadele etıiıiş bi.r ilim adamıdır.
layık olduğu

4. Tasavvufi Akımlar İçinde Görüniimii
İnsana verilen niıiıetlerin en büyüğü akılci ır. All alı' ı tevhid inancııia dayalı
bir yöntemlebilınede bir alet olan akıl, aynı zamanda kendisiyle peygamberi tasdike
ulaştıran yygane bir vasıtadır. Ama bazan akıl, hevfı ve şeytani arzularla
örtÜldiiğünde, her zaman kötüye de kulla!lılabilen bir iildiirlidi ve yaralayıcı fılet gibi
bir fonksiyona da sahip olabilir. İşte Allah, kitap indirerek, peygamberler
gÖhderen~k, affık ve enfüste· kendi varlığına delalet edecek açık işaretlerle aklı iyi
yönde icra-i faaliyette buluııs~ın diye uyarcılarla kuşatnııştıı'. Eğer akıl bütün bu
uyarıcılardan nasibini alınazsa, bozulmaya uğrayabiliı·. Biiylece akıl, sahih ve yanlış
olan söz ve davranışları birbirinden ayıramaz bir hale gelir. Bazan akıl, hak din veya
sahih görüş olarak, şeytan ın süslü gösterdiği nınellere sarılabil ir. Neticede ffisid ve
bozuk inançlar ve ibadetler din haline gelebilir. Bu sebeple Kur'an'da ınii'minler:
113
"Bile b.il~ hakkı bfıtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin"
fıyetiyle uyarılnııştır.
Ama buna r,ağınen üınınet, İslam tarihinde İslaın'a mensup olmadıkları halele İslaın'a
nisbet iddiasında bulunan nice topluluklarla karşı karşıya gelmiştir. Bu
topluluklarqa'n birisi de genel bir adlandırına,ile Allah'ın insan bedenine girdiğini
savunap "Hulfiliyye"dir. İslam toplulukları içerisinde urlaya çıkan bir fırkalar birliği
olan "Hulfiliyye'~, çoğunlukla tasavvutl bir karaktere biiriinen ve gerçek yüzlerini
gizleıneye Çalışan Rafİzlierin Gl!lfit'ındandi:r. 1 1 4 Allah'ın ruhunun Hz. Ali'ye hulfil
ettiğini -savunan ·sebeiyye ve Allah'ni ı;_uhunun, Hz. Ali'ye gelinceye kadaı'
peygamberlercle, Hz.Aii'den sonra da ehl-i 'beytte ve iııınııılarda dolaştığın ı savumın

.1

10

111
112
"·ı

ilm
bk.

Teyıııiyy~. Şeylıulislfiııı Takiyyuddiıı Ahmed, c·(.Jictva'I-Haıncl'iyyc, Kulıire.
ıuııll'., Risfilctii't-Tcı;ıııuriyye, Medine ,1400/1980, s.4.

Tul'lazfiııi, .Ebu'l· Yem, Kclfiııı İ Iminin Bellibaşlı 1'\'leselclcri, s.l5,1.

13 ı 1.. k . ?/4
c ~ 3u ·ara, .... 2.

1 14 hk. ı3ağdfid1. cl-F1ırk, s.2.54.
•.

i.

140 lll 981, s.l7.
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ve kurucularııla ilahlık atfeden Beyaniy_ye, Cenahiyye, Hattabiyye, Şuray''i(ıye,
15
Nemlriyye, Rizamiyye ve Mukannaiyye gibi fırkalar misal olarak gösterilebilir.
İslam toplumlarında "Haşviyye"nin

tasavvutl fırkalar içerisinde de ortaya
görüyoruz. Bu bazan, tasavvuf önderlerine Allah'ın niteliklerinin
aktarılması ya da Allah' ın ruhunun onların bedenleriyle birleşerek tec,ell1' etmesi .
şeklind.eki bir inanç biçimiyle cereyan ediyordu. Böylece Allah'ın bir şahsın
suretinde zahir olduğu, Şahıslara u!Uhiyet ingıncı verilebileceği savunulur
olmuştu .. '' 6 Teşbih akidesinden kısa zamanda etkilenen 1'Hu1Uiiyye" fırkalarından
birisi Ebô H ulman ed-Dımaşld'ye (ö. ?) nisbet edilen dali1Jet ehli tasavvufl
fırkalardan birisi de Hulmaniyye'dir. Ebu Hulman adlı bu şahıs tıslen İran'lı, ama
yetiştiği yer Halep'tir. Bid'atını ortaya attığı yer ise Şanı'dı. Bundan dolayı Şam'a
(Dııııaşk) nisbet edilmiştir. Ebu Hulman es-Sutl diye de bilinir.117 HulUiiyye·iki
sebepten dolayı küfre girmiştir. Bunlardan biri, Allah' ın ruhunun güzel yüzlü
insanlara hLiiUI ettiğini söylemesidir. Bu sebepten Ebu Hulınan ed-Dımaşkl bağlılai'ı
ile birlikte güzel yüzlü birini gördükleri zaman Allah'ın huiGI ettiğini düşünerek ona
seeele ediyorlardı.1 1 8
İnsana tapan ve insanı ilahlaştıran bu fırka batıl
itikatlarının nieşnıluğı.ınu vurgulamak için, Allah' ın Ad em hakkında meleklere
buymduğu: "Onu yapıp ruhumdan ütlediğiınde ona secdeye kapanın"ll9 mealincieki
ayeti, Allah'ın bedeniere huiUiünün cevazı için bir delil olarak ileri sürüyorlardı.
Onların iddialarına göre, Allah, Adem'e hulul ettiği için, meleklere ona seeele
etmelerini emrettiğini; O'nun Adem'e huiUI ettiğini; çlinkü onu en güzel surette
yarattığını ve bu sebepten: "Muhakkak ki Biz, insanı en güzel sure'tte yarattık"i20
çıktığını

buyurmuştur.

HuiUiiyye'nin küfre girişinin ikinci sebebi ise, her şeyi ınubah kılınaya
ve ilah' ı, Ebô Hulman ed-D11naşki'nin inandığı şekilde
bilen birinden, her türlü yasak ve haramın kalktığı yolundaki iddiasıdır. O, kendi
121
hoşuna giden ve iştiha duyduğ~ her şeyi mubah kılmıştır.
·

dayalı ibahacılık giiriişü

İbnü'l-Cevzi (ö.597/1218), Haşviyye'den olan Hululiyye'nin daha çok

söz ederek, onların inançları arasında, dünyada maddi gözle
görmenin caiz olduğunu ve Allah'la ınusafaha ettiklerini, dokunduklarını,
onların Allah'ı, Allah'ın da onları ziyaret ettiğini savunduklarını zikrederek,
H ulü liyye' nin Irak' ta aslıab-i M tm, as Mb-i Fespes e ve aslıab-i lı ada rat olarak
122
isiınlendirildiklerini nakleder. Yine İbnii'I-Cevzl, HuiOiiyy~'den olan ama ismi
zikredilnıeyen bir başk~ı fırkanın inançlarından da şöyle bahseder: "Allah, insanlardan
seçtiği kimselerin beşeri ınanalarını onlardan gidererek rubObiyyet manasıyla
bedenlerine huiOI eder. Nasıl ki ahirette maddi gözle Allah'ı görmek mümkünse,

Irak'ta

yayıldığından

Allah'ı

Bunların her birinin detay;ı görüşleri için bakınız. Eş' ari, Mrıldllilt, s. 14;
257; lsferfıini, ct-Tchsir, s.l24-128; Şehristfini', rı.g.c., 1, 174.
I I6 lık. Neşşfır, Nc§'ctii'I-Fil{r, 1, 292-93.
I I 7 a.csr., 1, 293.
I I8 E~'ari, a.g.c., s.257; Malatl, ct-Tcnbih, s.22; lsferiiiııi, a.~., s.l :ı2.
I I 9 el-l·licr, 15/29.
I20 el-Tin, 95/4.
121 Bağdfıdi, a.g.c., s.257; lsferfiini, a.g.c., s.132.
122 lık. lhnii'I-Cevzi, Tclhisıı İblis, s.l57.
115

Bağdfıdi, ci-Frırlt, s.254-

Ramazan Altmtaş·
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diinyiıdn da kalblc Allalı·ı giirmek mümkündür. Hatta Ehıı'I-Huse·yn en-Nfil"i (
ö.295/916) Allah 'ı ıı kendisine, kendisinin de Allah' a .ı1şık olduğunu delil!endirınek
için Allah'ın ona "Onlar Allah'ı, Allah da onları sever" 12:l fıyetini işittirdiğini buna
·
·
delil getirir.l'2 4

·. Yukarıdaki heretik bir temele dayalı sapkın inançlarda Allah'tan aşkınlık
bertaraf: edilerek, Allah'a cismfinl bir boyut kazandırıldığı, dahası Allalı'ın ·
insfinlleştirilerek, insanın mabucl olduğu fikrinin akidevileşıirildiği görülmektedir.
ibnü'l-Cevzf,'eseriııcle aşk keİinıesini tahlil ederek; bu kcliıııenin ancak "nikalı"la
. irtibatlı. olduğunu söyler ve Allah için, aşk değil, "sevmek" ınanası na gelen ·"lıttbb"
1 kelinıesinin kullanılabileceğini söyleyerek, hem bu iddiayı cevaplanclırır ve hem de
.
.
1?5
dünyada Allah'ı gördüm diyenleri şirke düşmekle ithflm eelerek tenkit eder. -·
Sapkın (heretik) tast1vvufi' fırkalar tadlıinde adından sıkça siiz edilen ve hatta
kimi sünni olarak bilinen tasavvuf çevrelerinde adı saygınlıkla kutsanan bir başka
fırka da "Hallaciyye "dir. Bunlar,ei-Hallfic olarak bilinen Ehıı'I-Muğ'is ei-Huseyn
126
b. Mansur'a (ö.309/922) ınensupturlar.
Bu şahıs Far~ ülkesinden "el-Beyclfı"
denilen bir şehirdenclir. Başlangıçta tasavvütl görüşlere ait ifadeleri, sGfllerin "şath"
·(cezbe hali) dedikleri çeşittendi. Bağdat ve Honısan'tlaki Tôle/((111 halkından bir
topluluk ona bağlanınışlarclı. el-Hallac "huiGI" inancını savunuyor ; "yiyen ve içen
kimsenin yüzünde Allah'ın huiGI ettiğini söyleyerek garip bir iddiada
bu1Unuyordu.l27 Onu küfre ve.Hu!Giiyye'nin görüşlerine nisbet edenlerin onun
hakkında naklettiklerine .göre, şöyle demişti ı·: "Kim nefsini ttıatin terbiye eder, dünya
lezzetleri ve şehvetlerine sabrederse, Allah'a yakın olanların (ti-Mukarı.ebGn)
makamına yükselir. Sonra o, beşeriyet, sıfatlarından. teıııizleninceye kadai·,
saflaşımiya ve safiaşmış .olanların derecesine yUkselıneye devımı edecektir.
Kendisinde beşeriyetten bir parça kalmadığı takdirde, 1sfı b. Meryem'e huiGI eden
Allah'ın ruhu, ona da lıuiGI eder. O zaman istediği gibi olan. şeyden başkasını
dileınez ,fiilierinin tamamı, '(üce Allah'ın fiili olur.'' 12 8 Bu ifadeler açıkca insanın
tanrılaştırılınasıııı vurgular.
·
Değişik

rivayetlerden anladığımız kadarıyla kelaıııcılar, fakihler ve sGfiler,
ihtilafa ciUşınUşlerdir. Kelfiıncıların çoğııııluğu, onun tektlri ve
HuiGliyye' ye mensup biri olduğu hususunda birleşınişlNdir. Fakat Basra' !1
ei-Hallfıc hakkında

123 ei-Mftide, 5/54.
124
bk.lhnii'I-Cevzl, a.g.c., s.l53.
125 b
.
.
k. a.csı·., s.l53-155.
126
Meşhur bir sGtT olan e!-Husey11 b .•Mwısı1r e!-Hal!tk, Bağdat'ta halife Cftl'er ei-Mııktedirbillfıh'ın
ıeveeciihiiııii kazanmış sonra da ."ene'l-Hak" dediği için bir kısıııı ııleıııftnın l'etvftsıyla aynı halife
ıanıfıııdan idaııı eııirilıııiştir. bk.lbıı Hallikfııı, Vcfcyfıtii'I-A'yfııı, Bcynıı. ıs. s. 181; Zehehl, l-lftrız,
ci-İh.cr li Halıeri ıııcıı Galıcr,. Kııveyt, 1960,,11, 190; ibııii'l- lınftd, Şczcrfıt, ll. 2\13.
127
128

lık. Bağdftdl,

cl-Fark, s.260; isferfiinl,

ct-Tclısl;:, s.l32; Neşşfır, Nc_fctıı'I-J1ikr, J.

8ağdftdl, ı;.g,c., s.263; isl'erfıiııl, a.g.e., s.l33.
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lıakıkatlerı sınıJıııa nısbet etmışlerdır.

Onun ken.dine uyanlara y(:

benimseıııiş

,ıığı mektup)arı

79

ve sGfllerin· manevi

ele geçiren ler, bu mektuplarda

şu

başlığı kullandığını söylemişlerdir: "Her şekle bürünen Riıblerin Rabbinden, kulu
filfın kimseye ..... Yine Hallac'ın bitı· başka mektubunu ele geçirenler bu mektubun
muhtevasında şu l'ikirlerin varlığını gördüler: "Ey Zfııların Zfıtı ve şehvetlerin
gaye'sinin son bulduğu nokta! Senin her devirde bir ~ekil içinde görünen ve
zamanımızcia da el-1-luseyn b. Mansur'un şeklinde görünen olduğunaşahitlik ederiz.
. cı·ıı er ve se nın
. ra ımı et .ını. nı.yaz ederız,
. ey gay)ll arı tJı·ı en.ı·-'~ 0
Sen cı en aman

Alimierin '~fasid te'11il"

131

dediği yönteme dayalı olarak Allnh'ınmuradındalı.
uzak bir şekilde gelişen biitınltcfsır geleneği, tarihi seyir içerisinde birçok bid'at ve
küfre varabilecek nice yorumlara yol açmıştır. I-licrl VII. yüzyılda yaşaınış bii· ·
Mezhepler tarihçisi olün es-Sekseki'nin akldt;: alaııında sapmış nice sGfi' gelenekte,
"manevi dereceleri yüksek olan kimselerden taat kalkmıştır; organlarla yapılan ibadet
avanın aittir" diyen birçok kimseye rastladığını siiylt>r ve bu sapmış sGfilerin bfttınl
yorumlara başvurarak "fakihler halkın avamıdır, onla;· hakikatierin iç yüzüne vftkıf
olamaz" ~eklinde alay konusu yapıldığını; "Allah nezdinde gerçek fılimlerin ittisi.H ve
ittihfıd mertebesine yükselerek kendilerinden aıııellerin kalktığı ehl-i hak olduğunu"
132
savunaiıları kaydeder. MukarrebGn mertebesine ulaşmış insanlar için dünyada helal
ve ha ran) bir şey yoktur. Onlar için her şey mubahtır, 1:n iddiası ve benzeri sapık
inançlar İslftııi'da küfürdür. Müslüman bir insan kendisine iilliııı gelinceye kadar İlahi
teklifierin kalkmadığı.na inanır Nasıl ki insan eşyanın, altın ve paranın sahtesinelen
.. <~çınıyıı.·sa, kendilerini hangi me~rep ve hangi mezheple tanımiarsa tanın11asın sahte
itikfıdl anlayış taşıyan her li.iı:li.i görüş ve düşüncelerden sakınmal ıdır. Özellikle alim
konumunda olan insanları n lopl uımı böylesi sapmalara kar~ ı, s ahi h ve doğru olan ı
ortaya koymak yolunda manevi sorumluluklarının bilincinde olmaları, ilim sahibi
olmanın bir gereğidir.
II. HAŞVİYYE'NİN KELAlVIi GÖRÜŞLERi
I-la~viyye'nin

inanç sistemini tespit etmede kendi iiz kaynaklarından
yararlanmadan mnhruın nlınamız hasebiyle, ya "Haşvi.yye"lik isnat edilen
kimselerin görü~lerine, yahut muhfilitlerinin kaynaklarına ba~vurıııak zoruntlayız.
Elbette bu yönteııı "Haşviyye"nin kelfıiııl görüşlerini verme konusunda tamamıyla
"nesnel" bir bakı~ açısını yansıtmayacaktır. Ama başka da bir çaremiz yoktur:
doğrudan

*

yıllarda yapılıııı. araştırınalanı göre Sli/imiyye fırkası nı Hu,1·ı·iyye'deıı sayıııak pek ıııiiıııkiiıı
giiriilıııcıııekıediı·. Sfıliıııiyye M!;kıehi Uzerine yapılmış geııi~ lıir anışıırıııa için lıakınız. Tunç,
Cilıad, "Sfıliıııiyyc Mciltchi", AUIF Dergisi. 19H3. cilt:XXVI.. s.427-4:1(ı.

Son

Bıığdfıdi, a.g.c., s.26 1: lslerfıiııi, a.g.c., s.l :\3; Neşşfır, a.g.c., 1. 2'!.1.
:ıo Bağdfıdi, a.g.c., s.2(ı:ı': İhııii'I-Cevzi, a,g.c., s. 155.
1 1
:ı Malati. ct-Tcııhilı, s.H2: İlın Riişd, f;:hu'I-Velid Mıılıaııııııed h ! iııııed lı. !VIulıaıııııw 1, Faslıı'I
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1

Mailfıl, (Fclsel'e-l'liıı Ilişkileri içinde), ırc. Siilcyıııaıı Uludağ. lsıaı.ılıııl. l'lH5. s. 157.
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iık. Sekseki, cl-llıırlıfııı, s 102.

133 a.csr., s. 10.1-1 ()"1.
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Tarifi! seyir içerisinde "Haşviyye"nin doğuşu ve gelişimine dair elde
bulgular ve farklı dini akıınlaı~ içerisindeki görününılerini zikrettiğiıniz
bölümlerde ulaştığımız sonuçlar dikkate alındığında bu zihniyetin keliiınl görüşleri
dahaçok.fiyet ve hadislerde geçen ınüteşiibihiit'a ınüteallik haberi sıfatlar çevresinde
odaklaştığı izlenimini vermektedir. iŞte biz de bu bölliınde Haşviyye'nin keliiml
görüşlerini elde ettiğimiz veriler ışığında geniş bir şekilde aksettirmeye çalışacağız:
ettiğimiz

A.

Allah'm Seınada Oturduğunun .iddia E.dilınesi

Haberi sıfatlar konusunda dini ınetinlerin lafzına bağlı kalınaya özen
gösteren Haşviyye'nin en önemli ravileri arasında yer alan şahsiyetlerden birisi,
ınüfessir MuldHıl b. Süleyman ~ö. 1501767)'dır. O ,"Ralımôn Arş'a istivli
5
134
ayetinde ve diğer ayetlerdeL geçen "istiw1" siizciiğiine kelime türetme
etti"
işleinine giderek Kur'an'da geçmeyen "miisteFI" ınanası vermiştir. O, geliştirdiği bir
ne.vi mekan ki.ıraınına göre, "Allah' ın gökte oturduğunu ifade ederek, açıkça Allah'a
136
mekan, dolayısıyla cisiın izafe etrniştir.
Zahidlerin iinderi olarak bilinen
Abdullah ·İbııu'I-Mübarek (ö. 181/797) kendisine: "Rabbımızı nasıl biliriz?"
denildiği zaman, Allah'ın "yedinci semacia Arş üzerinde olduğunu" söyleıniştir. 137
Halbuki bu ifadelerde geçen ne "es-Seınau's-Sabia" lafzı ve ne de "istiva"sız "ale'l. Arş" tabiri· Kur'aiı ve Slinnette· geçer. Sadece Cehıniyye'ye karşı olmak onu böylesi·
avaml bir dil kullanmüya sürükleyebilnıiştir.
138
M. Zahid ei-Kevserl' nin hadisci Haşviyye' den saydığı
İbn Huzeyıne
(ö.311/923), Kur'an'ın sistematik bütünlüğü içerisinde istiva lafzına hangi
anlamlara geldiğine bakmadan ·:ulu vv ve irtiffi" karşılığı vererek Allah' ın gökte
olduğunu söylemiş, Yahudilerin; Allah'ın emrine muhalefet etmek için Kur'an'da
· geçen "Jutta (tövbe)" kelimesini "lunta (buğday)" sözcüğü ile değiştirdiği gibi,
Allah'ııı sıfatlarinı nefyeden Cehmiyye de '.'müstevl"yerine "istila" ınanası vererek
13
lafzl tahrife gitmiştir, şeklinde bir de görüş belirti;·. 1JHaşviyye'nin anladığı
140
gibi , dua esnasında elierin bazı istisnalar hariç genellikle seınaya kaldırılması,
Allah' ın gökte bulunmasının alanıeti olmadığı gibi, sırf müslümanlara özgü
fıtrlllkteıı kaynaklanan bir yöneliş değildir. Hayvanlar da kıtlık, kuraklık ve toprağın
verimsizlik dönemlerinde başlarını havaya kaldırırı'ar. Eğer elierin dua esnasında
sernuya kaldıı:ılması Allah'ın semacia olduğuna delil getirilecek olursa, birileri de,
(haşa) Allah yerde olduğu için biz secdeyi yere, bir başkası Allah Kabe'de olduğu
için yöniirnüzü o cihete döndürüyoruz, derse acaba "Haşevl" akideye sahip olan
kinise buna ne diyecektir? Evet, istiva kelimesinin yücelik anlamında bir karşılığı da
uluvdur; ama bu uluvv mekan açısından değil, rütbe açısındandır. Dua esnasında·
mekanın yüksekliği değil, rütbeıiin yüksekliği ta'ziııı ve tebcil edilmektedir. İşte,

ı 34 Ti.lhil'. 20/2.
135 ei-Bakara, 2/29; cs-Secde,·32/4; er-Ra'd, 13/2; ci-A'nıf, 7/54; llfıd. 11/7; ei-Mii'ıııiıı, 40/7; ez.
Ziiıııer, 39/75; ei-Hfikkıı, 69/17; ei-Furkfiıı, 25/59.
136
' lık. Malüli, ıı.g.c .. s. 70-71.
l37.1ık. ikyhaki, l~liiscyıı h. Ali, ci-Esmfi ve's-Sıl'fit, Beynıt, ts., s.427.
ı:ıtı Kcvseri, Maldllfil. s.397 ..
1:liJ bk: Ib n Huzcyıııc, Mulıaııııııcd lı. lshfik, Kitfilııı't-Tevhidi ve İsliilli Sıl'filı'r-ltabh, ( ıışr. M. Halil
Hcnıs), Beyrııı, 1<)1)5, s.l O1-104.
140
lık. ıı.csr .. s. 110.
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ıa'ziııı kasdı ile elleri ve yüzü göğe kaldırınanın Ilikıneti budur. Hatta İslamiyet, dua
esnasında

cilerin

dı~ıncla· Hıristiyanların yaptığı

gibi

yüziiıı senıaya kaldırılmasına

ho~göri.i ile de bakınaz. Bir de dua Allah'tan nimet isteme hudutları clı~ına
çıknıaz.O'nun nimetlerinin hazineleri gökteclir."Rızlmıız ve va'dohinduğunuz

pek

.. , t C(ı·ır" 141 ayet ı b una .ışaret etme ktel ı·ır. Do ı ayısıy ı a .ınsan ta b'ıatı, .ıstenı·ı en
go<
rızkın merkezi durumunda bulunan hazineye çevrilmesiııi gerektirir.

şey

A

•

A

Ha~viyye'nin önemli temsilcilerinden kabul edilen Huşeyş b. Esmm
(ö.253/867) Mu'tezile'nin "istiva" kavramına "istilfı" ınanası verdiğinden alınganlık
d uyması sebebiyle. salt tepkiele bulunmak adına, Allah' ın arş lizerinde hissi olarak
mekan anlamında istikrarcia bulunduğunu savunıııakla kalıııaz, Allah'ın hissi olarak
142
arş üzerinde oturduğunu inkar etmenin küfür olduğu l'eıvasıııı da verir. Böylesi
kanaatler, Hu~ey{in Usulü'd-Din konusunda önemli bir ıııevkiye sahip olmadığını
gösteren bir itiraf olarak görülebilir.

Allah' ı ıı sı fatları konusunda tenzilı kuramı na haği ı lığın en sıkı örneğin i
sergileyen Mu'tezile Mezhebi, her ne kadar haberi' sıfatları yorumlamada tecslm ve
te~bilıe düşmeme konusunda titizlikle hareket etmişlerse de bazı müııferit çıkışlar
onları zorda bırakmıştır. Örneğin, Mu'tezile' nin genel kanaatine göre nasiarda söz
konusu edilen "istiııil" kelimesi istilfı, yani mülkün Allalı'ın otoritesi altında olduğu
~eklinde bir açıklaıııaya143 dayalı olarak te'vil edilmişse de Mu'tezile'nin inanç·
kuramının sisteınleşmesine büyük emeği geçen Ehıı'I-Huzeyl el-AIIat'
(ö.235/849) gibi ıni.itefekkirler "istiva" kavramına "istilô" manasını vermek yerine,
Allah' 111 her mekanda (ll külli mekan) olduğu görüşi.iııü ileri sürıni.işlerdir.l44 Mekan
kuraınına ait bu ifade tarzı, cihet, ayrıca insani' fizyonnıııi ve duyumları zihinlerde
uyandırmaya sebep olabileceği için kavramları kullanırken çok dikkatli olmak
gerekmektedir. qökJerde ve yerde Allalı'ın bulunması ziltıyla değil,
ulfıhiyyetiyledir. 14 :ı Sonra, Allah bütün mekan, zaıııaıı ve cilıetlerden mi.inezzelıtir.
Mekan, zaman ve cihet malıluk olup Allah'ın yanıtıwısıyladır ki, bu hadis varlıklar
yokken Allah vardı. İbn Hazm, bir takım Uyetlerden yola çıkarak sonu i.ist, alt, ön,
arka, sağ, ve sol gibi "cihet-i sitte"ye vanıcak olan Mu'tezile ıııi.itefekkirlerinin
mekan kuramıyin açıklanun insan biçimci uiGhiyyet telakkisi yorumlarını sert bir
146
~ekilde tenkite tnlıltutar. Ama ne var ki o, İsiilm ilahiyatının çok tartı~malı bu
meselelerinden kendisinin geliştirdiği tefsirf hükümleri inkar etmeye mecbur kalır.
Kur'an ve hadislerde Allah hakkında bulduğumuz lecsiıııl ifadeler Zahiri' din
filozoflarının kar~ısına bir problem çı~ardı ki, onun karşısından oların Zahiri
inançları sendeleıııeye mecbur oldu. Bu meselede nassa bağlı kalanlar tek ve
benzersiz olarak Mücessiıne'dir. Bunlar eli'ni metnin lafzına sadık kalarak, Allah bir
yi.ize, ellere, parınaklara, ayaklara vs.' ye sahiptir gibi sözleri cesaretle kabullendiler.
Nasslarda açık olurak böyle deneliğine göre, o ~ekilde, bıı ~ekilde te'vile gitmeye
147
gerek yoktur.
Mu'tezile'nin ve Eş'ari'lerin te'villeriııi serı ve alaycı bir üslupla
141
142

cz-Zfiriyfil. 51/22
bk.Malali,

ct-Tcııhilı,

s. '!'!-100.

143 Es'ari, lVhıkfılfıt. s.l57.
144 B:ıskaları da vardır. lık.

:ı.csr ..

s. 157.

145 Bu.koııuda farklı iirııeklt:r için bakınız. Ncscli, Tchsıra.
146
.
bk llııı Hazııı, cl-Fasl. 1. 287-88.
147

Gtıld:t.ilıer, Zfıhirilcr. s.l2lJ.
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reddeden İbn Hazm, kavraııılarır köklerine dünerek ıe~biıl ifade eden lafızları
· yorumlamada muhaliflerinin yöntemine başvurmak zorunda kalır. Kelimenin zahiri
niana:>ının· Allah'ın cismaniliğiıie delalet ettiği yerde, bir takdirde bulunmaktan
4
çekinıııez. Mesela, Ahmed b. Hanbel'e istinaden Kur'an'da "Rabbin geldi"ı H
49
fiyetini, "Allah'uı emri geidi" şeklinde te' vii edeL ı
·
· · İbn Teyiniyye kendisini töhmet altında bırakııracak bir şekilde dini
50
metinlerde geçen· ''istiva" lafzına "müstevl"ı anlaıııı verdiği için muhalifleri
tarafından "Haşvlyyecilik yapmakla suçlanınıştır. Halbuki, GazzaH''nin uyardığı
gibi teşbih izieni mi veren "istivfi" kelimesi nden kel iıııe Ilireterek "miistevf '' vasfı
ı 51
.
.
verilmese · '.'Haşv'.· ··ı . gibi bir suçlanmaya kapı açılmış olmaz. ·çunkü, Allah'ın
vasıfları konusunda~i kimi disipli. ~izlikler sapmalanı vesile olabilmektedir.
B.

Allah'n İnsan Biçimci Bir "Sfıret" Verilmesi

SGret, bir bileşik olup, varlıklarda bulunan, onları birbirinden ayının üzel
niteliksel durumdur. Bu da iki tarzda olur. Biri hissedilen sfireııir ki, avamda havas
da.hatta insanla birlikte hayvanlardan çoğu onu algılar. Giiri.ilen bir iııı.;anııı, bir atın
şekli gibi.. Diğeri, sadece akıi yoluyla algılanan sGrettir. Bunu a.vam değıl, sadece
havas idrfik eder. İlısana özgü olan akıl, görüş ve ahlak gibi her şahsın kendini
temyiz eden özel vasıfları vardır..152
..Su ret kavramı hem Kur' an' da, hem de hadislerde geçmektedir: "Ey insan!
Seni yoktan yaratan, düzgÜn yapılı ·ve endaınlı kılan, sana ölçülü ve
dengeli davranma imldl.m veren , seni dilediği en giizel şekil ( sui·et)
ve biçimde terkip ·eden
ihsam bol ı-abbine l.<arşı seni a·ldatan
nedir?" 153 ayetinde geçtiği gibi. Allah hakkında sGretlendirilıniş demek diiz
değildir. Çünkü O'nun belli bir sureti yoktur. Çünkü sGreı çeşitlilik arz eder.
İslam tarihinde Allalı'ı yaratıklanı benzetme girişimi daha çok haclls
metinlerinde geçeı\ ''.1'ılret" kavramından. kaynaklanmış olduğunu iddia edebiliriz.
Çünkü "sfiret" kelimesinin ·geçti~i kimi haclls ınetinleri, teşbihe meyyal anl.amlar
t;ı~ımaktadır. Bu hadisler, Adem (a.s) ve zürı'iyetiı,in yanılılışıyla ilgilidir. Tek tek
bu hadı.-.;
metinleri
üzerinde durursak konu daha iyi anlaşılııcaktır .
. '
:

154
.a. <0J.r"' .)s; I'~T .JJI jJ.;. "Allah Adem'i kend~ stlrctinde yarattt. "
Bu
hadiste geçen zamirin kime döndürüleccği hususundıı ihtilal· edilmiştir. Bazıları
zamiri Allah' a döndererek Allah için bir sfıret is bal etme yönüne gitmişlerdir.
Tasavvuf felsefesinde vahdet-i vücôd nazaı iyesinin iinl.'!ıııli dayanaklarından biri.:; i
de bu lıadlstir. İhn Ambi ( ö.638/1240) bu ha~liste geçen hcl zamirinin Allah'a rac!

14
H el-Feci·, 89/22.
149
bk.llın 1-llızııı, cl-Fasl. ll, 358.
150
lık. llın Teyıııiyye, ci-Fctfivc'I-H:mıcviyyc. s. ı 7.
151
Gazzfili. Ebu Hfiıııid Mulıaııııned b. Mulıaınıııed. İlcfııııu'I-Avfıııı
Avfili ll içinde). ıı~r .. M.l'vlusıara Ebu'l-A'Ifi, Kalıirq. llJ70. s. 8:!.

ıııı İlıııi'I-Kc!fıııı. (el -Kusfinı'I-

152 isl'clıfini. cl-Miil'rcdfıt, s.427.
153 el- lııfitfir, 82/(ı-X.
54
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ol·duğunu :-riiyleyerek ins;ının Allah suretinde yarutıldığını

iddia etmekle birlikte

bir ba~ka yerde bu

olduğu açıklamasına

yaratılışın, Allah'ın

isimlerinin suretinde

155
yer

verir. IS(ı Yalıeleı-i vi.ieud nazariyesinele "Allah A1iemi kendi srire/inde \'amtfl"<*)
hadisinin aıilaıııı, Allah Aclenı'i kendi sıfatlarıyla slisledi, kendi isimleriyle
isimlendirdi, demektir. Tabii ki buradan bir başka yonıııt da ı,:ıkar. Allah /wyydır,
insan da ho\·ı·dır; Allah a/fmcliı: insan da alfnıdir; Allalı meFctlddur, insan d;ı
nıeııciiddur;. Allalı'ın rubribiyeti vai·clır, insanın da ru/ıt?hiw•ti vardır. Yani bu
157
nazariyeye güre insan yetkin sıfatlarla ıııuttasıftır.
ir noktada Allah' ın
niteliklerinin kendilerine aktarıldığını savunan tliııı 1/u/ıl/iyye fırkalarında ve,
Hallac-ı Mansur'un m!Jithiyer iddiasında bulunmasının ıeıııelinde de bu anlayı~
yatar.15X

U

cl-Hattilhi (ii.3R8/998), ilk bakı~ta, insan zilınine Aden4o'in, Allah'a
benzerliği gibi bir intib;ı getiren bu hndlsi şiiyle analiz eder. "Hadiste ·suret'
ldiınesine eklenen 'lıil' zaıııiri, açık olan iki isim arasında kinüye olaruk gelmiştir.
Zamirin Allah'a taalluku uygun değildir. 'SOrelilıl' keliıııesiııde geçen salııs zamiri.
Adem'e rfıcidir. Bunun manası, Actem'i·ıı 1 zürriyeti, d~ğhik ınerlıalele;. geçirilerek
yaratılmıştır. Yarutılışın başlangıcında sperıııa, kaıı ve el olur. Sonra ceniıı diinemi
ile birlikte doğum anına kadar suretlenme dünemi sürer. Nilıayet bebek doğar. insan,
çocukluk çağından yetişkinlik sürecine doğru yiineldikı,:e bedeni ile birlikte boyu da
uzar. -Ama, Adem'in yaratıl ışı, bi.iyle olmamıştır. o:ıaııt bir yaratılışla bir anda
belli bir süreç izlenıııeden yaratılır." 159 Böylece, Alilılı lıirı,:ok suret içerisinden
seçtiği Adem'in süretini, omın nesli için bir sOrel kılnıı~ıır. 1-l;;dlste geçen hcl zamiri
Adem'e dönünce, problem kendiliğinden çözülür. O lıaldc lıadlsin anlamı, "Allah
insanı, Adenı 'fn st? retinde yamtlı" olur. Hz. Adcm ve iıeslinin yunıtılışı ile ilgili bir
ba~ka lıiıdlsin varyantı da metin olarak bazı eklemelerle birlikte şiiyledir:

. . '". i~ ....UI u·Li "->)1
b.
...,)~~i~
. ~
· ... r.(..l..>j J.:;li 1~! "Sizden biriniz
dövüştüqiiiiÜZ ?.WIIWI yüze ı•urmakta11 sakmsuı. Çii11kii Allu/ı A1h:m 'i ke11ili sil re/indi'
.,lrıo
ya ml/ı
Bu hadisin tahlili Kelam kitaplarında yer alıııı~tır. Bundan amaç,
benzt:ten yonımunu ele~tirıııek içindir. Nasıl ki nftzil
olan kimi fıyetlcrin uıılaınıni kavramak için fıyetiıı ini,1· scfıe/ıini bilmeye gerek
varsa, bazı hadislerin anlamıı1ı kavramak i~~in de hadisin selıelı-i ııiinldunu bilmeye
ihtiyaç vaı'dır. Rivilyetlere göre yukarıdaki hadlsi.ıı sebeb-i vlirlıdu şiiyle olmuştur.
Ha~viyye'nin Allah'ı. varlıklara

155 lık. ilıııii'l-i\r:ılıi. tvtıılıyiudiıı Ebfı Abdilifılı Mııhaııııııed lı. Ali. l'I-Fiilfıhfıtii'l-1\'lckldyyc. (n~r.
Osnıan Yalı) :ıl. lkyruı, 1405/1985. lll, 64.
156 lık. a.csr.,XIII, 125-126
* H u hadisin bir benzeri Eski Ahit'tc, "Alla/ı Atiemi yartl/tt,iil giintll'. onu ;\//alı /ll'III.eyi,çiıllle .1'11/'11"
şeklinde geçıııekıedir. lık. Tekvin, 5/1.
157 Çağda~ kel:ııııeı-l'clscfcci Alımed Malııııfıd es-Sulılı1. f'~lıdiilkeriııı Cili'ııiıı instln-1 ktlmil
nazariyesinin de bu lıqdise dayandığını iddia eder. lık. Sulılı1, Alııııed Malııııfıd. ci-Fclscfctii'IAhlfıldyyc li'I-Jiil<ri'l-lslfııııi. Kahire, 198:l, s.214
158 bk.llınii'l-Cevzi. Tclhisıı İhlis, s.IS4.
159 Dcği~ik yonınılar iı;in bakınız. Beylıaki, ci-Esıııii vc's-Sıi·rıı, s.2'JO: H:Izi. Esfısıı'l-Talülis: s.R4i
160 Miisliııı, "lınan" IH2.
-.
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Bir adam güzel yüzlü olan kölesine tokat vuruyordu. Bunu gören Hz. Peygamber,
yüze vurrnüyı yasaklayurak şöyle buyurdu: "Sizden birini::. diiFiiştiiğii zaman yüze
161
1
Ç"
• · 1e yaratir . "
·
vurma k·tan saJWI.I'/11.
.unk"All
ıı
a1ı A' c1em ,.ı ke/1(/'ı suretınc
. Bu hadiste geçen " .:;J~ 1 sı1retilı/" ibaresindeki zaıııir, Allalı'a değil,
vLirulma yeri olan insanın yüzüne döner: Hadis metninde tasvir etmek ve·
şekillendirmek manasına gelen "s-v-r" köklinlin anlamı, ıııilk ve Hil kavramlarının
da ilfıve edilmesiyle Allalı'a rfıci olur. Suretin All~lı'a izfıfesi, (eşbilı ve ba'ziyyet
bakımından değil, milk ve teşrif yoluyladır.AIIalı Adem'i "kendi sOretinde yarattı"
demek, ii1san Allah suretinde yaratıldı demek olmayıp Allalı Ade m' i, Ade m için
seçtiği özel birsuretiçinde yarattı, demektir. Bi.itün şekiller (bunların sahibi olarak)
Allah'a aittir. O, kendi tasarrufunda bulunan pek çok şekiller arasından birini seçmiş
ve ona Aclem mührünü vurınuştur. 162 "AIIah'ın devesi, Allah'ın evi, Allah'ın
mescitleri'' deyimleri hakiki değil, mecfizl olarak Allalı'a izfife edilmiştir. Bu
örneklerde göriilen izfife "suratihl" ibaresinde olduğu gibi teşbih değil, milk ve teşrif
üçısindandır. Yukarıda örneklendirilen izafetlerin Allah' ın ul Olıiyyetine yapılması,
O'nun bunları yarattığına cleliidir. Umumi izafetl'er yaratmayı, hususl izafetler ise
seçıneyi gerektirir. Dolayısıyla yukarıdaki hadisten Allah' ı yaratıklanı benzetecek
anlam çıkarılamaz. Çlinkli, ruhun Allah'a izafe edilmesi hususl izafetlerdenclir.
itibariyle, te'lif ve le''· vii zorluğu çekilen hadisler
bundan sonra zikredeceğimiz şu hadislerdiL Aynı zamanda bu hadislerin hem senet
ve hem de metinlerinde illet vardır.
Teşbihe açık -olması

Çiinkii

c . ır>)l ÖJr" .J.c J1> r~ı ~!.:ıli ~)i '~ ':J
Adem Ralıman 'urSılreti üzere yaratrlnuştrr. "1 6·1

"l'ii::.ii kötiilemeyiniz.

İbn 1-luzcyme' ye göre bu hadis' in senedi nde üç ayrı i ll et vardır: ( 1)
Rivayet zincirinde geçen Sufyfin-ı Sev ri (ö. 161/77H ), isııadda A' meş' e (ö.l48/769)
muhalefet etmişlir.(2) A'meş ınlidellistir. Çi.inkli A'ıııeş, mlilfıki olduğu şeyhi
Habib b. Ebi Sabit'ten (ö.ll9/740) hadisi işittiğini lıelirtıııeden naklediyor.(3)
Habib b. Ebi Sabit de ınlidellistir. Zira onun, hadisi Atfı ilııı. Ebi Rabalı'tan (ö.
ı '1'
k d' 164
'
ı.
ışıttıgı Jl ınıneme te ır.
.
114/7..~5)
o

o

ovo

Haclls iııiamları tarafından ınüdelles hadis zeııııııedilıııiş ve bu kısma giren
1
hadislerin redeli hususunda ittifak hfisıl olınuşkeıı r,:; !lııı Huzeyme'nin hadisin
senedini tenkit ettiği halde metnini İslam'ın tevhid iııam:ıyla bağdnştırmayü gitmesi
oldukça ilginçtir.. ibn Huzeyıne hacliste geçen 'sumtii 'r-Ralımôn' ifadesini,
malılukatın Allalı'a izafesi kabilinden sayar. Ona göre, nasıl ki mahlukat yaratılış

161 lık. Ciivcynl, lıııfiııııı'I-Haraıııeyn Abdiilıııclik b. Abdullah. cl-İr§fiıl ilfi Kavfıidi'l-l~dillc li Usfıli'l
I'tiltfıd, (ıışr. Muhaııııııed Yusuf Mfısfı- Ali-.Abdiilıııiiııiııı Ahdiilhaıııiıll. Kalıin:. 1950, s.163-164:
Nesell, Tcbsırıı. ı. 175.
·
162 Guld;iher, Zfılıirilcr, s.l 30; krş. ibn Hazııı, ci-Fıısl, ll. 351; Beyhak i. a.g.c., s.29ı.
163 Bulıfıri, "lsti'zfııı" 1; J'vliisliııı, "Birr" 115. "Cenne" 2H: Alımed lı. ll:ıııhel. ll, 24.4. 251, 315, 323,
~m.

.

~

164
.
lık. ilm Huzey;ııc .. Kitabıı't-Tcvhid, s.38.
,
, .
165 bk .. lbnu's-Salfıh. Ehfı Aııır Osman b. Abdirralııııfııı cş-Şchrczilri. IJifıııııı'I-Hadis, 1-Jalı.:h,
J:lj0/1971. s. 5B: Knçyiğil, Talat, Hadiscileric Kclaıııcıhır Anısııııhıld Miiııfıll:ışalıır. Ankara,
I9H4, s.l04.
.
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yönünden Allah' a izafe edilirse, aynı şekilde suretin Rahıııfın' a izafe edilmesi de
Allah'ın onu sGretlendirınesinden dolayı böyledir, der ve şu ayetleri delil olarak
getirir: "İşte - Ininlar .Allah'm yarattıklarıdır.Şimdi Sen O'ndan
6
başkasınm ne yarattığını bana göster, dc!". 11i " .. işte oda biı· mucize
olarak Allah'ın devesidir.(Nagatullah).Onu bıralmı Allah'm arzında·
(arzullfıh) yesin .. " 167 İbn Huzeyıne'ye göre, nusılki bu ayetlerde geçen yaratıklar;
deve ve arz yaratılış yönüyle Allah'a izafe edilmişse hadiste geçen sılret de
Rahnıfın'a izfife edilir. Zira, Adenı'i ve onun suretini (madde) de Allah yaratmıştır.
Bu sebeple suret de böylece All;;h'a izfife edilıııiştir." 16 H Cidtft:n İbn Huzeyme'ııin
yaptığı uzak bir te'vil olup her an teşbihe açık bir kapı bırakmaktaclır. O açıkca,
Allah'ın devesi, Allah'ın arzı, örneklerinde geçtiği gibi "sGret" fafzını şerefi
açıklamak babında Allah'a izafe etme yoluna gitmiştir. ibıı Hazııı da hadis metninde
geçen "Rahınfın'ın SGreti" 169 gibi teşbih ifade eden bir metni "izfifetu'f-ıııifk"
kuramıyla çözümleme yoluna gider. 170 Böylece İbn 1-lazm, herşeyin yaratılış
yönüyle Allah'a ait olduğu cihetiyle bir te' vii yapar.
İbn H azın "sıl ret" sözcüğünü "s(fat"la açıklayan Eş' ari le re şiddetle k<irşı
çıkar.

Çünkü

Allah'ın sıfatları arasında

Kur'an ve sünnette "sGret"

şeklinele

bir

sı fat

geçnıemektedir.1 7 1 Ona göre "sGret" sözcüğünü "sı fat" ol anık manalanci ırmanın yönü

tevhide değil,

şirke açıktır. Yukarıdaki

hadisi yorumlamada te'vil

koiıusuncla

oldukça

hoşgörülü ve clalıa esnek düşünen İbn Hazm, sfıret sözdiğünü zfıtl bir suret değil

·ufGhiyet makamını temsil eden
yönüne giden Eş'arllere karşı
ınüşfıhade ediyoruz.

isiınierin
aynı

suretiyle ilişkilendirerek yonımfama
engin hoşgörü zenginliğini tanımadığını

d. Allah' a "sGret" isnadına açık ve diğer yandan hadislerin metninele naslara
ifadelerin yer aldığı farklı i·ivfıyetler te' vii bak ı in ı ndan bazı
zorluklar meydaiıa getirmiştir. Rü'yetullah'la ilgili olan, gerek Blıharl ve gerekse
MUslim'in rivayet ettiği bu hadisin tamamını değil, sadece "sGret" konuslinu
ilgilendiren bir bölümünü tahlil edeceğiz. .
aykırı düşebilecek

" ... Yalnız bu ünımet içlerinde nıiinlıfıklan da oldu.~ u halde (yerinde durup)
kalacak, derken Allaiz onlara evvelce tamdık/anndan ha11'ka bir sılret/e gelip; 'Ben
sizin Rabbinizim' diyecek. Onlar (Alla/ı'ı tanıyamadık/an için),· 'Biz senden Allalı 'a •
sığıturız! Rabbimiz bize gelinceye kadar bizim yerimiz h11rusıdır. Rabbimiz ge/d(qi

.,.

..

166 Lokımın,
• :ı 1/11.
167 el-A'rfıf, 7/73.
ı 68 lbn Huzeyıııe, :ı.g.c., s.38.

ı 69 Kıırtfıhi gibi bazı Isianı fıliıııleri bu hadis metninde geçen sılmtii 'r-Nalım(ill ibaresinin sonradan

riiviler

olarak

kanaatini
Surel hadislerinin çevresinde
(Askaliini,
b. Ali Hacer,
Sahihi'l·
b.
b. Bfiz),
1416/1996, V,491.)
geçen "Al/alı
/1) fiycliyle u hadis· arasında
bir benzerlik
Belki de hu ifade bir rfivi
hadis metnine

tarafından ıııumı
eklendiği
ıaşıımıkıadırlar.
yapılan larıışınalur
bakınız.
Alımed
lı.
Fctlııı'I-Hfiri Şerlıu
l}ııhfiri (nşr. AlıdUlaziz
Abdilialı
Beyruı,
Tcvr:ıt'ın.
Ade m 'i yarallc.~t gii11de O/lll Allalı be11zeyi,finde yapit" (Tekı'ill, 5
lı
anhıııı bakımından
vardır.
tarafından

eklenmiş

için

de olubil iı'.

ı 70 krş. lbn Huzııı. cl-F:ısl, ll, 351.
171 Rfizi, Esfisıı's-T:ıl>dis, s.86; Beylıaki, ei-Esınii vc's-Sıfat, s.19Cı.
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zwnw1 hiz O'nu flllllhZ,' direcekler. Bunu11 üzerine Al/oh on/((nll twmilklan
7
gelecek ve 'Ben si::.in Rabbfnizinı' ,bııyııracak.ı _
·

sılret/e

Şimdi de bu hacliste geçen ve açıklanınası gereken "illi ~y /fe
1

yc'tiychumullah" ve

"ÖJ.J-"'

/suret" ibareleri·üzerinde dunılıın.

Kelfıınl lit~nıllirde "0~1 /ityfin" sözcüğü, Allnit'ın lutberi sıfatiarımlan
olup, Allali.'ın ityi\nı, kulların kendisini günnesinden ibfıreııir. Gfıibde \ilan bir şeyi
görebilmek için ·fıdeta o şeyin görene doğru gelmesi gerekli.ğinden ityan ıneeftzen
ri.i'yet ve tecelli ınanasınadır. 173 Yukarıdaki rivayetlerde geçen "ityan" ve "süreCin
zikredilmesi sıkıntı meydana getirmiştir. İtyan, Bakara SOresi 210. fıyetten yola
Çıkılarak geleneksel sünni anlayışta Allah'ın azabının ve meleklerin gelmesi
şeklimre te'vil edilmiştir.174 Yukarıdaki hadis metni de geçen "ityfın" sözcüğünü
·meleklerin yeya azabın gelmesi şeklinde te'vil etsek de lk·vamında gelen "Ben sizin
Rabbinizim" ifadesiyle yine de çelişki arzetıııektedir. Çünkü ıııeleklerin "Beiı sizin
Rabbin izim" deıı\esi ş irk olur. Hatta bi, "on/oru Alln/ı '111 üel111esi" ibaresini
ınü'min ve münfii.k arasındak! ayırımın tamaınlanımısı olarak te'vil.eder. Meci ve
ityfın gibi haberi sıfatlar keyfiyetsiz bir şekilde gerçekle~ecektir.ı75 n"elki burada
Selefin nietodunitbıişvuı'mük en doğru olanıdır. Zira ";ıyi\n" kt:liıııesini~yorumlamak
için nereden yaklaşsak sacira şiffı bir açıklaııın getirmek pek mümkün
görülıııeınektedir.

1

Yukarıdaki hııdis metninde ortaya çıkan çiizüıııli wr sorunlardan birisi de
mü'minlerle ınüııfıl'ıkların hep birlikte Allah' ı göreceklerine dair lıaberclir. Halbuki
Kur'an'a. göre ınlinafıklar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum
-kalacaklardır.ıuı Dolayısıyla yukarıdaki hadis metni, bu Kur' ani metne ters
düşmektedir. İbn Hazm, "Allah kıyamet günü _mli'minlere tanımadıkları bir sOretle
görünecek" ınanasındaki hadis metnini, "onlar dünyada zannetüklerinin dışında
korkudan durumun 'sOretini' görecekler. ın Yani, "bu i~in şekli, ıneselenin sOreti
şöyledir,"biçiıniııde anlaşılabilecek tarzda bir yoruıııa gitmişse de, sorun
Haşviyye'nin zihninele tüm bir insan biçimi uiOiıiyyeı anlayışına zemin
hazırlamaktan hali kalmamıştır. Örneğin, Sôlinıiyyc fırkası, "Allah Tefılfı kıyamet
.gününde. Muhamıııed'e ınensub olan bir adam sOretinde giirünür. O kıyaıneth:ı; cin,
insan, melek ve hayvanlardan her birine, onların ınanaları ve hakikatleri üzere tecelli
,,,ı 7 HH.,.
" an
T
.
11· benzer"B·
. . ,Tan rı, nurt1
etrer.
IŞW/11\'\'C,
rı, ınsan şe< ı ne
; e:ı •
:ınıyye,
an .ınsan
79
gibidir" şeklimi~ Allah'a sOret iziife ~tıiıişlerdir.ı Haıw İhnu'l-Cevzi'nin

172 Mii~iiııı, "lıııfııı". :!K ı; Bulıfırl, "Bed'i",:Ezan, 450.
173 lık. Beylıakl, a.ıı.c., s.295-296.
f74 hk. Yurdaglir,. rvıeıin. '~Haberi Sıfatları Aıılmııadıı Mcliııl", Eüır Dergisi. Sayı: ı. ( ı9R4),
· s.249,264.
175 Beylıuki, a.g.t:., s.2lJ5.
} 76 lik. cl- MuıaıTilin.;{ı:ı/15.
177 hk.lhn Hazııı. ci-Fasl, ll, 350.
ın Geyıfıni, Ahdliikadlr, Gııııyctii't-Taliliin, (tre. A.Ffıruk Meyfın).lstaıılıul, ı977. s. ı45.
179 tık.Eş'ari. Mııldllfıt, s.:ı 1-35; Bağdfidi, cl-Fark, s.z:n-24.1: a.ı11ı r.. llsfılii' d-mn, s.337-33H;
lsrer:1in1, ct-Tchsiı· . s.l9-ı20; Şelıristfini, ci-Milcl, 1. ı 05: Neseri. ıı.g.c .. ı. ı R7c
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kaydettiğine

göre müşebbiheden bir grup dünyada Allah'ın görülebileceğini bile iddia
• .
.ıse, ah'ırette All a ıı ,ın b'ır cııel
·ı
. .m o ı ara<ı
. . 18 K erranuyye
ve me ı'<antı a cısı
görülebileceğinin· mümkünlüğüne ina.nır. 181 Bu örneklerde olduğu gibi; sfiret, ityan
ve mecl gibi Allah'ın yüceliğini ve aşkınlığını ifade eden bu haberler; bir keyfiyet,
bir karşılaşma anlamında insan lisanına dökül.erek lafzl anlamlar yüklenirse hel·
zaman insan biçimci bir Allah tasavvuruna gidilebilme riski-ile yüz yüze gelinebilir.
Halbüki Kur'an'da ve hacllslerde zikredilen teşbihi dil, Allah'ın sonsuz hakimiyetini
kavramaınıza yarayan ve bu sebeple de insan idrakine indirilmiş temsili imajlardır.
Eğer bu dili,naslarda farklı anlamlara da gelse, akılla ve Allah'ın sıfatlarıyla çelişki
arzetmeyecek bir biçimde uygun düşeni Allah için kullanırsak çok ciddi ınanada
sorun çıkınayacağı kanaatindeyim.
etmıştır.

°

C.

A

Allah'a Hissi Yükseliş ve İniş iddiası

Yukarıdan aşağıya inmek, intikal, i'Jam (bildirme), söz, bir şeye yönelmek,
hikmetin indirilmesi gibi anlamlara gelen ıs_ "nüzlıl" kelimesi, gerek Kur' an da ve
gerekse hadislerde geçmektedir. Di·t eksenli olarak ayet ve hacljslerde geçen "niizül"
sözcüğü zahiri olarak ele alındığında altı cihetin varlığını çağrıştırır ve Allah için
"yön" tayin etmeyekadar götürür. Kur'an dan "yüksel,iş ve inişle" ilgili bazı ayetler
şöyledir'.

"Hoş ve güzel sözler ve! iyi am el ona çıkar." 1g3
"Mçlekler ve Ruh (Cebrail), oraya,
olan bir günde yükselip çıkar."184

miktarı

.

(dünya senesi. ile) elli bin
.

yıl

"0, işi semadan yere doğru idare eder." 185

"Gökte olanın, sizi yere batırıverıneyeceğinden emin misiniz?"186
Haşviyye' ye göre bu ayetlerde nüzfil, inzfıl, sufıd, tıı·fıc ve ref, nesnelerin
semacia olan (haşa) Allah'tan geldiklerini ve yine O'na çıkacaklarını gösterir. Dahası
Hz. İsa'nın ref'i, Hz. Peygamberin mi'racı ve duada elierin yukarıya kaldırılması
187
Allah'ın semacia olduğuna delildir.

Razi'nin dediği gibi, lukanda geçen ayetlerde "niiz.ıll" kelimesi yönele
18
mekan an lam ı na gel mez.
Kur' an' ı n sistematİ k bütün 1üğü göz önünde
tutulduğunda "nüzfıl" kelimesi bir yücelikten inişi ifade eder. "Sema" ile "niizıll"
kelimesinin çok yakın bir ilişkisi vardır. Sema ımıtlak yükseklik ve üstünlük
işaretidir. Maddi ve ınanevi bütün yaratıkların fevki demek olan mutlak yükseklik,

180 bk. lbıııı'I-Cevzl. Tclhisu İblis, s.l57 .
.181 bk. Taf'lazfıııl, Sadetidin Mes'ııd b. Ömer, Şerhu'I-Makfısıd,lsıaııhııl. 1939. ll, :ı.
182 lsfehfıııi, ci-Miifrcdfıt, s.744; Beyhaki, a.g.c., s. 455-456.
183
Ffilır. 3211 O.
184 el-rvJeftric, 70/4.
_185 es-Secde, 32/5.
186 ei-Miilk. 67/16.
187 bk. lim Hıızeyıııe. I<itahı]'t-Tcvhid, s.l26.
188
bk. Rfızi, Esasu't-Takdis, s.l 09.
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üstünlük d.emektir. Her şeyin fevkinde, her şeyden üstlin olan ise, Allah'tır. Bu
mana ile yüceliğiıi gerek yerde ve gerekse seıiıiida eşyadan hiçbir şeye karşı
nispetinde hiçbir fark ifade etmez. Dolayısıyla ulviyyetin en yüksek timsali seınii ile
anlatılmıştır. Zarfi~et ise gerek hakiki' olsun, gerek mecfızl olsun, ihiita anlamını
18
içermeınektedir. ' Öyl~yse "nüzGl". kavramına hissi yaklaşım, anlam kaymasının
başlangıcını oluşturmaktadır. Eğer "sema" sözdiğUnU "nUzi'ıl" sözeUğU ile kavramsal
ınanada birlikte düşünürsek, Ha'şviyye'nin Allah hakkında düştliğü yanılgıya
dÜşıneyiz. Özellikle hacllslerde geçen "nüzi'ıl" kelimesinin keyfiyeti peygamber
tarafından bize açıklanmaınıştır. Nüzfil hacllsleri olarak bilinen müteşiibih haberler
Haşviyye'nin Allah'a "cihet" ittihaz etmesine yol açmıştır. Bu hadislerden bir kaçı
şöyledir.
·
"Yüce Allalı lı er gece dünya semaSI/W iner ııefecir cloğıincaya /~adar, yok mu
k ısteyen
.
. vere
'ı ['tm, yo k mu b agış
~ lanma k ısteyen
.
1mg1ş
~ layayun" ler.
ı ı 90

1

rızt

"YüceAllalı !ıer gecenin geriye kalan üçte birilu/e clii11ya semasına iner ve
der: "Yok mu bana dua eden duasmı kabul edeyim, yok mu belô ve nıusibetten
kurtulmak isteyen onu.1 nzıklandırayun?" ve bu, {>a/'ak siikiinceye kadar devam
191
•
eder." ·
.

şöyle

. . Huşeyş b. Esranı gibi Haşviyye' nin önde gelen liderleri, nüzGl ·
hadislerine dayaharak Allah' a hissi iniş ve çıkış izafe etınişlerdir.192 Böyle bir hataya
nüzfillıadisleriyle varılmış olması düşülen hatanın büyüklüğUnü göstermektedir. M.
Zfihid el-Kevseri, bu durumun ancak cisiınlerde olabileceğini ve dolayısıyla
bunun tecsim olçluğunu ifade etmektedir. 193 Şu halde burada meciizl isniidın tenzihe
daha uygun düştüğU gerçeği ortaya çıkmaktadır. Arap dilinin inceliklerini ve samltsal
gücünü dikkate alınayanlar çoğu zaman teşbihi dilden insanın beden ve organlarına
hamleder bir anlam çıkarımı yapma gibi hatalarma dUşmektedirler.
"Allah 'm dünya semasına indiği" rivfiyetiyle, Allalı arştan, arş kürsideıı,
kürsi semiidan' büyükse Allah'ın dünya seıniisııia inişi nasıl olur? Dünyanın ve
göklei·in küre şeklinde olduğu bir gerçektir. By durumda ~Ilah gecenin Uçte birinde
194
inerse, arşa göre bu gecenin üçte biri tanıı~ı değişir.
Dolayısıyla Allah' ın
sıfatlarıyla ilgili olarak gelen haberlerin, ınahlfikiitın fiil ve hareketlerine kıyasla
değerlendirilıneıııesi en uygundur. MezkGr hacllslerde ifade edilen Allalı'ın arz
seıniisına nüzGlu, şüphesiz cisimler bahis konusu olan yüksekten aşağıya iniş veya
alttan yu~arıya intikal ınanaları taşımaz. Allah' ın dUnya semiisına nüzi'ılu,
meleklerin ve Allah' ı n rahmetinin tecellisi olarak yorumlanması Kur' an' ın
sistematik yapısına paralel bir te·'vil biçimi olduğunu siiyle~ebiliriz. Kur~aıı'ın
95
Kur'an la tefsiri açısından böyle bir sonuç gerçeğe daha yakındır.

189 bk. 1-lalebl, ci~Haldiilm'l-Ccliyyc, s. 76;. krş. El malı lı, Hak Dini Kur'an Dili, VII. 5233.
190 M"us 1'1nı, "S a1nt"'14.
_ .
' . 191 Bıılıfirl, "Tchecciid" 14.
192 Lık. Mnlnll, ct-Tcııhih, s.ll2-113.
193 bk. a.csr., s.ll3. (Dipııot'lnn).
194 Eleştirel bir yaklaşım için bak;ııız. Rfizl, a.g.c., s. ll O.
195
Şu fiyetler. Allah' ın ralınıetini ve ıneleklerjıı inmesini nçıklaımıktndır. lık. el-Eıı'fıııı, 6/158; el-lsrfi,
17/82; e~-Şııara, 26/193-194; krş. Razi, a.g.c., s. ı 10.
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D. Allah'a Muhtelif Organiann Nisbet Edilmesi

Bu başlık altında yaptığımız araştırmalardan '.. ıl edebildiğimiz kadarıyla
Haşviyye'nin Allalı'a en çok isni.it ettiği organların tahlili Üzeri;;de duracağız.
1. El
Kur'an'da ve Hacllslerde te'vil etmeden ya da siyfık, sibfık ve iniş sebebi
dikkate alınmadan zfıhirl ınanalarına hamledilerek tefsir edilen ve neticede
antropomorfik bir yorumun kaçınılmazlığı karşımıza çıkan kavramlardan birisi de
"yed" kavraınıdır. ilm Huzeyme, "Alla lı 'tn eli on/ann elleri iiz.erindedir" l%
ayetinde geçen "yedul/alı" ibaresini, Allah'ı cisimlendirici bir anlayışla
yorumlanıaktan çekinmemiştir. Yaşadığı çağda, ınliteşfılıilıat konusunda Selefi bir
bakış açısını kendisine rehber edindiğini defaaıle dile geliren İbn 1-luzeyıııe, "yed"
kavramına ınecfızi' bir anlam yükteyerek "nimet"' 07 nhınık yorumlayan Mu'tezile'yi
kınar. Ona göre l'etilı Suresi 10. fiyette geçen "yed" lnfzının anlamı gayet açıktır.
Çünkü, bir siyasal katılım aracı olan biatlaşma; biaı alanla verenlerin ellerini
birbirinin Listline koymalarır,ta yapılan bir sözleşmedir. Dolayısıyla "yed" ulyfı ve
98
beyan anlamlarına gelir.
Haşviyye'nin, cisimleştirıneye dayalı uluhiyet
telakkisini sisteıııleştirmede büyük emeği geçen Huşeyş h. Esram nasslarda geçen
" yec1" ı'avrnmına t ı ogruc ı an b'ır organ o ı an "e,1" an ı am ı verıyor. i!J<)
.
0

V

1

İbn

Hazm, insan organını çağrıştıracak bir şekilde· yed kavnımına "yedfın"
anlamı veren Eş'arl'yi nılicessimelikle suçlayarak, Allalı'ın ellerinden
bahsettiğimizde hiçbir zaman O' nun bizim gibi organları olduğunu kasteclemeyiz.
Kur'an'da geçen "yed" lafzı, Allah' ı murad etmek için kullünılan serbest mecazdır,
diye bir görüş belirtir.200
Kur'an'da ve hadislerde geçen "yedullalı" ibaresi, asla bir organ §eklinde
Naslarcla geçen ınecazı görmeyip eli lıakiki anlamda bir organ
sanmak, Kur'aiıi' zihniyete zıt olarak anlam kayınalarına yol açabilir. Tabii ki bu
yargı, sadece "yed" kavramı için geçerli olmayıp di'ni'"ııaslarda Allah' a nisbet edilen
eliğer parmak, avuç, ayak, bacak, sağ, sevinme, iifkelenıııe, taraf vs. gibi kelimeler
için de geçerlidir. Ayet ve hadislerele geçen bu tür i fadelerden ne kasteclildiğini,
hakikati ve mecazı bilciı dil uzmanları çok iyi anlarlar. İbn Huzeyme ve Huşeyş b.
Esram gibi insanların nakillerinde apaçık bir kabil anlayışın ortaya çıkması, nebevl
zihniyetten uzaktaşmanın bir sonucu olarak kar~ıınıza ~·ıkıııaktadır.Parça ve tek
başına tasavvur edilebilen şekil ve azaları bir araya getirmek suretiyle onları bir
vücut haline koyanlar antropomorfist bir mantığa sahip olıııu~lardır.
anlaşılmamalıclır.

· .. "Yed" kavramını Kur'an sistemi içinde geçtiği yere, Arapça'nın gramer ve
sanatsal diline göre; kudret, nimet, kuvvet, himaye, ııılilk gibi değişik anlamlara

196

ei-Feıilı. 4H/I O.

197 ilııı Kutcybc, cl-ihıilfıf fi'l-Lufz, s.26.
1
<JH b k. 11111 Huzeyıııc. Kitfıhıı't-Tcvlıid, s.64, TJ.
199

•

krş. l'vlalatı, ıı.J.(.c.,

s. 135.

200 lhıı Hazm, u.g.c., ll. 348.
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201 "
1 vere b'lı, ecegımız
v•
•
•
'
'
ge llc •v•
ıgı
goz are1ı ec1'ı1 ınezse 11er11a Id e an 1ama llc atması ııcıııı
cısımını
bir Tanrı 'tasavvuruna gitmeyi önlemek için bu anlamlardan yalnız Allah'ın birliği
ile çelişmeyeni O' na isnat edebiliriz. Böylece "el" kelimesi ile avuç ve parmakları
içine alan belirli bir uzuv ifade edilmek isteııilmediği, belki başka bir mana
kasteclilcliği ve bunu böyle anlamak için bu bilgiden başka ayrıca bir karlneye
gereksinim bulunmadığı kendiliğinden kesin olarak bilinecek; et, kemik ve sinirden
teşekkül eden bir fızfı zihne gelmeyecektir.
·

2.

Bacak

Haşviyye Kur'an'da geçen "sak"
hakikatine hamlederek Allah'ın "bacağı"
'cl 202,
·gı er.
.
1

kavramının zfılıiriııi .-mecfızı bırakıp
vardır, şeklinde

bir anlam

çıkarıınına

Halbuki dini metinlerde geçen "sfık" sözcüğü, Allalı Tefılii'ya muzfıf olarak
Lügatte "sfık" topuktan balelım c!oğnı bacağııı iııcik yerine verilen bir
kelimedir. Bundan ağacın siikı gibi herhangi bir şeyin aslııııı~. köküne ele sfık adı
verilir. Burada sfık mutlaktır, tamamlanan cleğilclir. "O giin Id saldan bir keşif
olumu· (İŞ' şidcletlenir,hakkın hükmii tecelli etmeye başlar) ve secdeye davet
edilirlu, o vakit giiçleri yetmez" 20 3 ayetinde "keşri sc/k .. gerçeğin ortaya
çıkışı, ·insanlardan gaflet perelelerini sıyıracak bir şiddet ve dehşet! e hakka verile!ı
hükmün inananlara rahmet, inanınayanlara da gazap saçanık görünmeyenden,
görünene tecelli etınesidir.204 Diğer bir deyimle, topuktan baldıra doğru hacağın
jncik yerinin açılması manasına gelen keşf-i sak, kıyamet gününün dehşetini
"bildirınede şiddet ınanasılin mecaz olan bir kavramdır. Nitekim biz bu mecazı bir
AraıJ şiirinele
"şiddet" manasına ktıllan'ilclığını görüyoruz: "Savaşın
kardeşi,
eğer
.
.
'
?()5
savaş onu ısırırsa o da onu ısırır, eğer savaş paçalarını sıvarsa o da sıvar.''- -Bu
şiirde geçen teşmiri sak, paçayı sıvamak anlamına gelir ki, bu kıyametin dehşetini
ifade eder. Biz bu gerçeği Hz. Peygamber'in hacllslerinde de görüyoruz: "(Kıyamet
günü) Rabbimiz kendi sakından keşif buyuı·duğu (iş güçleştiği
zam~n) bargahı azametine her mü'ınin erl•ek ve kadın secde eder.
Yalnız
dünyada riya· (ibadetlerde gösteriş) ve siim'a (halka
işittirmek) içii1 secde edenler secdesiz kalırlar. Gerçi o miid1iler (iki
yüzlüler) de secde etmeye çalışırlar; fakat onların sn·tı yekpare
safihaya döne ı· (eğilip secde' edeınezleı·). " 206 B u hadis te de kıyameti n
şiddetinin vurgulanmasında "sak" kavramı kullanılıyor. Bir de inanma olgusunda
samimi olanlarla, samimiyetsizlerin birbirinden ayırdedilmesi için "secde" ile
imtihan boyutu öne çıkarılarak böylece nifak ebiinin ele perdesi kaldırılmış oluyor.
Netice itibariyle Arapça'da "baldırlardan açmak" deyimi eınrin şiddetinden ve
musibetin zorluğundan meseldir. Allah'a hakikat manasıyla "sfık" isnfıdı kesin
gelmemiştir.

201

bk.

Riizl, Esilsu't-Tal,dis, s. 123-130; Koçyiğit, KcHiıııcılarhı Hadiscil cr Arasındaki Miinulmşalaı·,

s. ı :ı ı.

202 hk. Rfızl, a.g.c., s. 141-142; Elıııalılı, Hak Dini Knr'aıı Dili, Vlll. 52'!5.
2fl3c!-Kalcııı, 68/42.
204 Elıııalılı, a.g.c., vııı. 5294.
205
islclı~ııl, cl-~Iiifrcdill, s.3fi3; İbn 1-lnzııı, cl-Fas!, 11,352; lkylıaki. a.g.c., s.34fi.
206 Bulıfıı:i, "Tcvhid" 24.
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delillerle ımıhal olcluğunclan ancak mecaz ortaya çıkar. Hakikat böyle iken İslam
tarihinde müteşabihat arkasından koşan zihnl istldattan yoksun olan
kimseler "sak"· söZdiğünün lafız anlamına bakışlarını sabitleştirerek AIIÜh'ı ·
yaratıklanı benzetme yaniışına ve han]akatına clüşınüşlerdir. Bilindiği gibi haberi
sıfatları yonımlaınada teşbihe ve tecsime düşmenin yollarından biri, mecazdan
lıakikate, ikincisi ise, hakikati 'bırakıp şahsi telakkilere uygun bir anlama
başvurmaktır. Dini metinlerele geçen "sak" sözcüğünü Allah'ın baldırı diye anlayan
teşbilıçiler ınceazı bırakarak kelimenin hakikatine gittikleri için Allalı'ı
cisimleştirici bir tavır sergilemişlerclir.
düşünce

3. Yiiz
Haşviyye'nin Allah'ı cisiııılenclirınecle başvurduğu sıfatiarelan

birisi de
zat ı nı insana benzeten Rafızlieri ıı Gulfıt sı n ıYiarı ndan
' .
"O' nun vee 1un
. d en.b aş 1m 1ıcı·. şey yo'
1 o1aea 1ctır, " 207 ayetını
'
· ·
B eyanıyye:
insani duyum ve şekil açısından yorumlayaİ·ak Tanrı'sının organları bulunan insan
ı ııer yanının yo'ı o ı acagı 208 tarzınca
• ı b'atı ı
şe kı ı mı e o ı cı ugunu ve yuzu (vee ı ı ) cl ışınca
bir görüş ileri sürebilmiştir.
"vee/ı "ı ir.

Allalı'ın

o

V

"

"

V

"

Kur'an ayetlerinde geçen "vee/ı" sözcüğü, Kelfım ve dilbilim bilginlerince de
gibi değişik söz clizgelerincle farklı anlamlar kazanmaktadır.
Mu'tezile'clen el-AIIilf'ın iddia ettiği gibi vechullalı'tan munıd, sadece Allah'ın zfitı
anlamına cia ge!mez. 209 Mesela: "Yalmz Celal ve İkrfim sahibi Rabbinin
veehi bald kalaeaktır" 2 10 "Heı· nereye dönersen . Allah'm veehi
21 1
oradadır';
ayetinde geçen vech, zat; "Biz sizi Allah'ın veehisebebiyle
212
doyuruyoruz"
ve "Yalnız Aliah'm veebini kazanmak için iufal\
2 3
ı erınc
· ı e vee ıı, nza;, "2 14 an ı am ı arına ge ı ıııe ı(tec ı·ır. 2 ' 5o..y ı eyse bu
,
ed.ıyorsunuz " ' ayet
anlamlaruan Allalı'ın sıfatiarına ters düşmeyecek ve O'nun birliğine aykırı olmayan
bir yorumu kabul edebiliriz.
doğrulandığı

Kur'an'ın teşbihl

elilinin insanın "yiiz" adı verilen maddi yapısıyla
nedeni "vech" sözcüğüyle insana, Allah'ı tanıtmak amaçlanınaktaclır.
"Veclı" lafzının zat anlamıncia kullanılınası örften kayııaklanmaktaclır. İnsan diğer
varlıklardan ayağı ve kolu ile değil, yüzü ile ayıı'cledilıııektedir. Dolayısıyla, insanın
yüzü görüldüğünde tamamıyla falanı görcli.iııı eieınede lıic;hir beis yoktur. İnsanın
aklının, cluygularının, anlayışının, cli.işi.incesinin tesir eııiği alan "baş" adı verilen
cevlıerin "beyin" bölgesindeki izahı gi.iç olan bir takıııı faki.iltelerclir. BUti.in bu
manevi' güçlerin tesirinin göri.inti.i alanı ise "yi.iz" adı verilen iizel orgaııdır. İnsanın
örti.işmesinin

207
2

cl-Kasas, 28/HH.

0H 11k , 13·"
ılg( tr
~l( 1'
1, C•1 Jl·eli ·t{,
M

·

TJ<
S·--·'·

209 lık. Ilm Hnzııı, ci-Fasl, ll, 347.
' 21° er-Ralııııfııı. 55/27.
~ı ı

212

d-Bakanı,

2/1 15.

el-iıısaıı. 76/9.
21 3
el-Bakanı. 2/272.

214

2 15

d-ll:ılwra.

bk

.

2/1 15.

Eş' arl, Makıllı1l

Ta'ril'fıl,

s.306.

. 21 8;

isfelıfiııl, ci-Miifrcdfıt,

Bcylıaki. cl-Esnııl vc's-Sıffıt,

s. 807-HOH;
s.305.

Rfızi.

a.g.c., ;, 1 18- 120;

Clircfıııl,

ct-
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kalbinde bulunan sevinç ve hüzünler kendisini "yüz"dc sergiler. Yine insanın
bir şeye ıneylettiği veya bir şeyden yüz çevirdiği zaman yüzü ele o yöne
ıneyleder veya çevrilir. işte vech, insan hakkında bu bilgileri verdiğinden dolayı, zat
?16
.
anlamına gelmektedir.-,

duyguları
1

Eğer ayetler arasındaki anlam farklılığma dilbilim kui·alları açısmclan elikkat
edilirse, "veclıul/alı" ibaresinde geçen anianı çeşitliliği, kaba bir leşbilıçi anlayışa
gidilerek insana özgü yüz şekliyle örtüştiirülüp, Allah ınalıllıkilla benzetilenıez.
Değişik ·fiyetlerde söz konusu eelilen "vech" sözcüğünü "bilfikeyf kuramı"na da
dayandınırak ınanayı "ıneçlıullüğe" terketmeye de gerek yoktur. Sorun Kur'an'ın
kendi bütünselliği içerisinde kendiliğinelen çözülebilecektir.

4. Tarar (Cenb) İsnad Edilmesi
Kendilerine
büyük bir

"Haşviyye" adı

verilen ehl-i hadis, hicrl X.

karişıklık çıkarmıştı. Kılıçla insanları

inancına çağırıyorlardı. Onların inancına

göre

yüzyılda Bağdat'ta

"Makfi11ı-ı

Malimtıd"(

*)

"Mtıkanı-ı Malıri'ılıd" arşta Allalı'ın

yanıiıda

(cenb) Rasulullah'ın oturduğu yer cleıneldi. Bu, Hıristiyanların Hz.
.
' ?17
yükseldi ve bahasıııııı yanında (cenb) oturuyor, itikatlarına benziyordu.-

İsa göğe

anlamına gelen "cenb" de Allalı Teiila'ya layık bir
Halbuki "yan, taraf'
"cenb"dir. Mahlükun cenbi gibi cleğilclir. Nitekim Kur'an'da: "Ailah'ın yamnda
2 19
(ti -ce nh) aşırı gitmemden dolayı hana yazıklar olsun"
buyrulınaktaclır. Mu'tezile bu fiyette geçen "cenb" sözcüğünü "emr" manasina
220
anlainış, ·"cenbullalı" elemenin "emrulld!ı" olduğunu siiyleıniştir. Ayet siyiik
ve si bak açısından clüşünülclüğ9,ncle Mu'tezile' nin "cenb" siizcüğünü burada "e mr"
anlamına te'vil etmesi uygLin düşmektedir. "Cenb" kelimesinin yakın anlam alanını
qluşturan Zi.i.ıner SOresi 53. fiyette aşırılık anlamına gelen "isrqj"'la, 56. iiyette geçen
'"Ui·at" a·rasmcla yakın anlam ilişkisi vardır. Bu sebeple ayetin ıneiilini "AIIah'ın
einrinde (itaat konusunda ) aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun!" şeklinde
verdiğimizele "cenb" kelimesi, Haşviyye'nin anladığı gibi hiç de mekan anlamı
218

taşıı1ıaınaktad ır.

2 l 6 bk. Rfızl, Esfısıı't-Talulis, s.'l20.

. ..
. , ... ,
M ı - l" ı d"·iı in ıııı;vzfı oldıığıııııı sliylı;r. Ehl-ı sunnı;tı; goıı;
· M. Zfıhid el-Kı;vsı;ri, "Mn~ffı~~ 1.: 1 .. tı.;ıı~~~~ k11.. );~. 1~.~ ;eklintletlir. hk. ltın Asfıkir, Tclıy'imı Kczilıi'l. bunun gerçek an lanıda tc, sıı ı . şe, aa 1
• .
Miil'lcr'i, Kevseı1 Mııkaddınıcsı, s.l4,
2 17 krs. Kevserl, MııkfıH\t, s.393.
.
. .
. .
. ,"

•1·

2ı8

1

b~. Beylıakl, cl-Esıııfı vc's-Sıffıt, s.361;

Razi,

Esfisıı't-Takıli.~, s.l YJ; lzıııırlı, Y~ııı Ilm-ı Kclaııı,

s.301.
219 ı;z-Zliıncr, 39/5(ı.
.
220 Eş'aı:i, Makfılfıl, s. 218; Bı;ylıakl, a.g.c., s. 361; i.zıııirli. ıı.g.c., s.:ıoı.
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Biz tespit edebildiğimiz kadarıyla yukarıda geçen gerek Allah' ın haberi
ve gerekse miiteşabihatla-ilgili kavramlarda Haşviyye'nin Allah'ı insan
biçimci bir yonıma tabi tuttuklarını görüyoruz. Halbuki her teşbih ifade eden ayeti
kendi bağlaıiıından koparınadan ve ·medizi anlaııılur da dikkate alınarak
yorunılansaydı, diğer taraftan farklı anlamlara gelen manalardan Allah' ın birliği ve
sıfatla•·ıyla çelişıneyecek bir anlam seçilerek izafe edilseydi teşbihe ve tecsiıne
nıeyletme yanılgısına düşLilınezdi, kanaatini taşıyoruz.
·
sıfatlarıyin

"'

SONUÇ VE DEGERLENDİR!VJE
Bilindiği gibi Allalı'ın haberi sıfatları konusunda Selef'iiı inancı,lafzın
insan zjlıninde oluşturduğu manaile yetinerek bu kavramlar üzerinde konuşmaktan
daha ziyade tesliıı1iyeti öne çıkarınakla birlikte , Allalı'ı bütün yetkııı sıfatlarla
muttasıf kılıp ,O'nu yaratıklam benzetİcİ her türlü söz, yonıın ve ifadelerelen uzak.
durmaktı. Hatta müteşabih lafızlar üzerinde konuşanlara karşı da pek iyi gözle
bakınamışlarclır. Daha doğrusu onlar, ayetlerde geçen ıııüteşabih lafızları kendi
bağlamlarından kopararak dışarıdan bir anlam yükleme çabası içerisine girmeyi ,
değil manevi, lafzl tahrif olarak nitelendirerek 22 ı naslarda gelen sıfatiarın hakikatini
bilmeyi tamamıyla Allalı'a havale edici bir tavır içerisine girmişlerdir.

Raşid Halifeler devrinin ilk yılları fetih' hareketleriyle geçmiştir. ÜÇüncü
halife Hz. Osman devrine kadar müslümanlar bütün güç ve enerjilerini İslam
ülkesinin sınırlarını genişletme ve kuvvetlendirmeye hasreelerek çok ciddi anlamda
ak/de konularında meydana gelebilecek münakaşalardan uzak durınuşlardır. Örneğin,
Hz.Ömer'in nıiitesabilııı'l-Kur'an üzerinde konumn bir nıüslümanı,
bid'at oldug>u
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gerekçesiyle sert bir şekilde cezalandırdığı bilinmektedir.--- Çünkü, Selefe göre
Allah' ın isimleri ve sıfatları ko'nusunda konuşmak ,bid' attir. Her ne kadar Selef
aklelesine bağlılık konusunda ısrarla clunılsa da, çağııı getirdiği sosyo-kültürel ve
sosyo-ekonomik gelişmeler şartların değişimini lıızlaııdırır. Mesela, Hz. Osman'ın
şelıadetinin ardından yapılan itikatla ilgili tartışınalar bugün için flm-i Ke lam '111
uğraştığı en. önemli sistematik problemierin ilk nüvelerini oluşturmakla birli.kte,
Cemel ve Sıffin vak'alarının sonuçları sırf teorik değil, doğrudan pratik sorunlar'ni
ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Mü~lümanların fetihler yoluyla farklı elin ve
kültürlere mensup topluluklarla karşılaşmaları, bu elin ve kültür kodlarına mensup
unsurların ihtidfı sonrası düşünce ve inanç planında getirdikleri bir takım teolojik
problemler sebebiyle artık güçlü ve coşkulu iman anlayışı, yerini, tartışmalııra
dayalı bir zihniyete terketmeye başlar ki bu, karşılıklı bir etkileşimi doğurur. Biz
itikat cephesinden olaya baktığımızda Hellenistik Felsefe ı•e Kelanz 'a dair kimi
problemierin Islam Kelanı'ına tesir ettiğini görüyoruz. Mesela, vücOcl, kıdem gibi
sıfatlar, bunlar arasında sayılabilir.
>

'

'

itibaren aklele çevresinde yapılan. araştırmalar
sürecini olgunlaştırır. Bir kısım insanlar tenzih akidesi
adına Allalı'ıl) veclı, yed ,ayn, nüzOJ, med gibi naslarda geçen sıfatiarıni nefy ve
ta'tıle giderken,cliğer bir takım insanlar da bu anlayışın tanı tersine sarılarak Allah'ın
birliğine ve sıfatların,h aykırı düşebilecek yorumlar yapınaya çalışmışlardır. İşte bu
eğilimlerden birisi de nasları yorumlamada aklın roli.inii ve değerini küçümseyen,
ilmi tenkit geleneğinelen oldukça uzaklaşan, isbfıt ve nakle taassub. derecesinde
Hicrl Il.

yeni

yüzyılın başlarından

eğilimlerin fırkalaşma

sarılan Haşviyye'clir.

Yaptığımız araŞtırmadan elde ettiğimiz
bağıınsız/ınuayyen bir mezhep olarak söz .etmek
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bk. Sabun!,

isıııntı,

Resfıili'ı-Miinlriyyc
???

. --- bk.a.csr., ı, ıı9.

Akidctü's-Selcf ve Aslıabu'I-Haılis,
içinde), Beyrut, ı970, ı, ıo6.

sonuçlara göre Haşviyye'clen
oldukça zordur. Belki bu bir

ıışr. Muhaııııııed Eııılıı, (MecıııGalii' r-
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anlayışın, bir yonıııı biçiminin adı olabilir. Onlarda genel ve lıfikiııı karakter, valıiy
dili.ncle kull.anılan ve teşbih ifade eden kavramların lafızları üzerinde te' vii ve ınceaza
gitmeden hakiki anlamlarda zihnl bakışı sabitleştirıne geleneğidir. Haşviyye, sadece
kaba bir mücessiıııe telakkisi ifücle eelebilecek yonımiara açık hadisleri, hi~·bir tahlil
ve eleştiriye tfibl lutınaksızın, hatta eliğer hflcllslere tercih ederek sahilı hadis sayıp,
harfiyyen tefsir eden lımlls ashabı hakkında aleııı olmuş bir adiandırma olmayıp,
teşbihe ve tecsiıne açık ifaclelerin zfihirine ve lügal anlamına takılarak meselenin
"nasıl olur" tarafını tartışmadan Allah'a insan şekli ve sureti izille eden herkese şfimil
bir taıııınlamaclır. Tenzih düşüncesi aclıııa böyle bir zihnl istidatsızlık onları; "lafızcı"
bir karaktere bürüııdürerek düşüncede donuklaştırmakla kalıııaınış, dini metinleri
derinlemesine ineeleine ve tenkit etme ruhundan uzaklaşına biçimini itikfidl bir
gerekliliğin zorunlu sonucu gibi bir anlayışa ve sapmaya da giilürınüşllir.

İslfim düşünce tarihi içerisinde görünümleri itibariyle aklı ve onun
delillerini reddeden, nasları salt lafzl, harfi bir bakış açısıyla anlamaya çalışan bütün
zihniyetler "Haşl'iyye" olarak acllanclırılınıştır. Bu bağlaında Haşviyye'nin görüşleri.
Allah'ın sıfatiarını insanlara aklararak bir nevi karizınatik sGfl şahsiyetleri
ilahlaştıran Sfiliıııiyye ve Hulmilniyye adıyla Ta.\'(1\'l'l({; Allah'a ıııekaıı ve yön izafe
eden Kerrfiıniyye adıyla Keliim; haberi sıfatiarda ve ınüteşfibihillla ilgili naslarda
geçen lafızları insan biçimci bir tarzda yorumlayan Hanbelller adıyla Ehl~i lımlls ve
Allah'ın imamlarda huiGI ettiğini söyleyen Gulôtfirkalan gibi dini akımlar arasında
temsil edilmiştir. Buna içtihad ve çağdaş yonımiama yaklaşımiarına karşı çıkan aşırı
gelenekçi eğilimleri de eklemek mümkündür. Bütün bu iirııeklerde de giirülcli.iğü gibi
Haşviyye, müstakil bir mezhep yerine, genel bir zihniyetin ortak adıdır. Onları bu
zihniyele sürükleyiı.:i sebepleri özetle şu şekilde sıratamam ız mümkündür:

a. Naslarda geçen bir ismin anlamını, fiyelin kendi bağlaınından kopararak
akla ve tevhicle aykırı, ayrıca Allah'ın sıfatiarına uygun düşmeyecek bir tarzda
cisimleştirmeye a~ık bir anlam yüklemelericlir. Halbuki, ııaslarda geçen bir isim
veya sı fat elillerde değişik anlamlara gelebilir. Bu gayelnorınaldır. Aynı zamaııda o
dilin zenginliğini de gösterir. Burada yapılınası gereken, isim veya sıfatın dilin
seınanlik anlam alanlarından birine ait olan ınanayı Allah hakkında kullanınada O'na
uygun düşecek bir anlamı seçmektir. Haşviyye biiyle yapmadığı gibi, Allalı'ın
birliği ve sıfatlarıyin çelişki arzeelecek bir anlamı seçmiştir.

b. İkincisi, 1-laşviyye, Kur'an'da ve hadislerde geçen kimi mi.iteşfibih
kelime li.ireterek il/ıôda gitmişlerdir. Meselfi, isıivil'dan ıni.islevl ti.iretın 1ek
gibi biiyle bir gelenek de onları, ister istemez Allalı'ı insana benzeten bir varlık
telakkisi pe ve O' na mekan isnaclına götlirmi.iştür.
lafızlardan

genellikle Allah' ı yaratıklanı benzetınekte çoğu zaman teşbih
dondu rup, varicl olandan varid olmayanı çıkarma gibi bir usule
başvurınuşlarclır. Meselfı, naslarcla yed geçmektedir diye el ile ilgili ne kadar isim
varsa bi.iti.in kavramları bi'rlikte cli.işi.inıni.işlerdir. Böyle bir bakış açısı ister istemez
Allah'ı insani fizyonoıniye yaklaştıncı bir işlev görmeye sebebiyet vermiştir.
c.
ifade eden

Haşviyye,
lafızları

d. Özellikle kendilerini Hanbeliler adıyla taıııııılayan 'ashôbu'l-lwdfs"
· hacllsleri değerlendirmede temel ilke ve metoclolojisi belirlenmiş bir ilmi zihniyete
sahip olmaktan çok uzak görümneleri "hasebiyle , hadisiere hissi bir yaklaşım
içerisine girmişler ve neticeele hacllslerde geçen haberi sıfatiara talluk eden zahiri
manaları duyu organlarıyla hissedilir hakikat manalarına yorumlayarak teşbilıe
dlişmi.işlerclir.
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Bugün için İslam dünyasında her ne kadar Haşviyye zihniyeti silinıniş gibi
göri.ilse de dini metinler üzerinde akletme ve tefekki.irde bulunmayı reddeden,
özellikle hacllsl.eri anlamada metin tenkidine karşı çıkan ve geleneğe körü körüne ·
bağııazca sarılanık taklitçi ruhu kurumlaştıran kimi Tasavvı~f'i anlayışlar ve
Vehhôbili~ gipi dini akımlar içerisinde zihniyet olarak varlığını sürdürdüğünü
söyleyebiliriz.
Netice itibariyle İslam dünyası, yeniden varoluş kökleri üzerinde ayağa
kalkmak ve tarihin dışıılda kalmamak için yeni bir İslô.m Aydmlanma
düşüncesine ihtiyaç duymaktadır. Bunun yollarından birisi de, belki de en önemlisi,
dlnlıınsları 'anlamada haşvl ri.ıhu ve zihniyeti terketmekten geçmektedir. Eş'arlliğin
zuhurunqan soimı, özgürce düşünce üretme ve aklın rolü konusunda duyarsızlıkların
başlaması çağdaş Haşvlliğin ihyasına zemin hazırladığı iddia edilebilir. Her ne kadar
Eş'arllik akıl ve ınantık silahını Mu'tezile'nin elinden alınışsa da bunu İslam
düşünce yapısını verimli hale getirerek zenginleştirecek yerde, muhiUitlerini
susturmacia bir araç olarak kullanmıştır. Bu da ıııi.islliıııan aklin tutulmasına ve
kilitlenınesine yol aÇınakla kalmamış, böylesi bir ortanı Haşvlliğin yeniden yeni
selefiliğin ağır bastığı kimi eğitim kurumlarında ve miislliman insanın zihniyetinde
güçlenınesine hizmet eder bir konuma gelmiştir. ilm-i Kelam' da çağdaş uyanış
ı Eş'ar!Ierle İbn Teymiyyeve izleyicileri arasındaki rekfıbet i.izerine kurulmuşsa da
istenilen ölçüde hür düşi.ince yoluna açılım sağlanamamış ve aklın değeri istenilen
seviyede merkezi bir konuma yükseltilemeıniştir. Çağdaş 'islam düşüncesinin
, modern dünyada yeniden öncü ve önder bir konumda yerini alması, te.nkit
· geleneğinin kuruınlaşmasına, akla ve onun delillerine yeterince işlevsel bir zihniyet ·
teşekki.ili.i imkanı oluşturınakla sa~lanacağına inanıyoruz. .
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