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'IZZÜDDIN B. ABDİSSELAM'IN İKİ AKAİD RİSALESİ 
(Mülhatü'l-İ'tikad ve B id' at Risalesi) 

Yazan: 'lzzüddin· b. Abdisselam 

® 
Çeviren ve Notlar Ekleyen:Doç. Dr. Ramazan ALTINTAŞ 

Anahtar Kelime : Haşviyye, Halki/1-Kur'an, Bi'clat 

GİRİŞ 

Temel İslam bilimlerinin içerisinde gaye ~akımından en önemlnerinin 
başında Usulü'd-din ilmi gelmektedir. Bu ilim, Islam dininin itikada ilişkin 
temelleriyle ilgilenir. Allah'ın varlığını, birliğini ve sıfatlarını, nübüvvet ve ahirete 
dair meseleleri araştırma konusu yapar. 

Birey ve toplumların hayatında 'ak/de' mühiın bir yer tutar. Peygamberlerin 
gönderilişi ve İlahi kitapların indiriliş gayesi, öncelikle İslam'ın itikatia ilgili 
meselelerini zihinlere yerleştirerek arnele yönelik konuları davranış planında daha 
muhkein bir hale getirmektir. Tarih boyunca İslam'ın inanç temellerine ve ibadet· 
binasına yönelik sahalarda birçok İslam bilgini eserler yazinışlardır. Bunlardan birisi 

de daha önceki bir çalışmamızda 1 hayatına, .eserleri ne ve görüşlerine geniş bir yer 
verdiğimiz Müslüman tecrübeele ansiklopedici bilginlerelen sayılan 'lzz b. 
Abdisselam (ö.660/1261 )'dır. Gerçekte İzz, İlın-i Kelam konusunda ınütehassıs 
alimler seviyesine ulaşamamış olsa da bu alana bigane kalmamış, değişik Kelaml 
konularda azımsanmayacak derecede risfileler kaleme almıştır. 

Kelam eksenli yeni bir düşünce inşasının gerçekleştirilmesi içiiı geleneğe 
başvurmak gerekir. Eğer çağın inançsal bazda meydana gelen sorunlarına çözi.im 
getirilt~cekse, şüphesiz bu geleneği dışiayarak değil, geleneği dikkate alarak ve 
yeniden üreterek yapılacaktır. Bizim bu iki risaleyi çevirmekten amacımız burada 
aranmalıdır. Ayrıca, müellif, Kelam tarihi açısından önemli olduğu kadar Fıkıh 
tarihi açısından da bir o kadar önemli etki bırakacak derecede eserler yazmıştır. 
Kelaın açısından meseleye yaklaştığımız zaman hala 'Izz~in "Bid'at" kavramına 
yüklediği anlam tartışınalar yaratmaya. devam ediyor. Aynı zamanda müelli fin 
yaşadığı dönemin inanç ve düşünse zihniyetini yansıttığına inandığımız bu metinler, 
tarih içerisinde İslfim düşüncesine getirdiği artı ve eksilerin neler olduğunun bir 
kritiğinin yapılabilmesi için de ayrıca önem taşıdığı, kanaatindeyim. · 

®C. ü.llahiyuı Fakiiliesi Kclanı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
1 

Bkz. Alıınıa.~. Ramazan," 'Izz b. Abdisselam'ın İtikadi Göriişlcı·i"', C.Ü.I.F. Dergisi. Sayı:4, (Sivasl 

1 -- 201~). ,_79-128. 

:J, 
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İzz b.· Abd isselam'ın "Mülhatü 'l-İ'tikfid" ve "et-Terlı'ib an Salfiti'r- · 
Regfiib" adlı risfilelerinin çevirilerini sunmadan evvel; izleyeceğimiz metot 
hakkında okuyucularımı:b bilgilendirmek için birkaç hususa değinmek istiyorum. 
İlki, çevirisini sunacağımız bu risalelerden önce, adı geçen risfilenin yazılış öyküsü 
hakkında bilgi aktardıktan sonra, hı;:r risfilenin hemen sonunda geleneksel 
mirasımızın yeniden jlretilmesi "(ta'lik türü) mahiyetinde bir değerlendirme 
yapacağız. Burada ınüe~ifın görüşlerine katil ıp katılmadığıınız noktalara değinmekie 
birlikte, katkıda bulunmayı da önceleyeceğiz. İkincisi, her iki metnin muhtevasında 
atıfta bulunulan fiyetl~gin sfir:e ve numaralarını, geçen hadislerin, değişik eserlerin 
kaynaklarını ve şahısiŞrın kim olduklarint dipnotlarda göstereceğiz. Şimdi artık 
sözünü ettiğimiz yönteme uygun olarak her bir risaJenin çevirisine geçerneden önce 
yazılış öyküsüne değinebiliriz. 

A. MÜLHATÜ'L-İ'TİKAD/İTİKADIN GÜZELLİGİ 

1. Bu Risfilenin Yazılı~ Öykiisiine İJair Bazı Notlar: 

Ehl-i sünnet itikadı konusunda yazılmış muhtasar, ama şöhretli bu risfilenin . ., 
Si.ibkl (ö.77l/l369) ve Davudl (ö.945/1539)'nin Tabakat- kitaplarında 'el~Mülhatüfi 

. Tashflıi'l-f'tikfld'; Katip Çelebi (ö. l067/1657)'nin Keşfu'z-Zünun'un da
3 

'Mülhatü'l
l'ttkiid':; Bağdadi (ö. l 338/1920)'nin Hediyyetü' l-Arifı'n 4 adlı eserinde ise 'Ak/de' 
şeklinde isimtendirildiğini görüyoruz .. 

Müllıatü'l-l'tikiid adıyla meşhur olan bu risalenin dünya kütüphanelerinde 
yazma n~shaları bulund.uğu bilinmektedir. Bu risfilenin yazma nüshalarından birisi, 
Leibzig kütüphanesi 881 nurnarada ve diğeri, Berlin kütüphanesi 2080 nurı:ıarada 
kayıtlıdır.5 Ayrıca, tam metin olarak Subkl'nin Tabakat'ında "ji nıes'eleti'l-keliim"6 
adı altında nakledilmekte olan risale, yakın zamanda tahkik edilerek matbu hale 

·getirilmiştir. 7 

İzz b. AbdisseHim hacmi küçük olan bu risfileyi, Mısır'a hicret etmeden az 
önce Şam'da yazmıştır. Mülhatü'l-İ'tikad risalesinin. ö.zpnü, elıl-i hadis'ten olan 
kendilerine Hanbeliler adı verilen ve dönemin iktiUarında söz sahibi olan 
Haşviyye'nin kışkırtmalf!rı neticesinde İzz b. Abdisselfim'la Şam emiri Musa b. 
Melik el-Eşref (ö .. 662/1230) arasında geçen "Kelfiınullah" üzerine yapılan bir 

· tartışına/poJemik oluşturur. Bu polemik tarihte Mu'tezile. mezhebi taraftarları ile 
"Ahmed b .. IJanbel (ö. 240/855) ve izleyicileri arasında geçen "Halku'l~Kur'an" 

2 . 
Sübki, Tiiceddin, Tabakiitü'ş-Şafiiyye el-Kübra,(tahk. M. Muhammed et-Tanfıhi-Abdülfeııah 

Muhammed ei-Huluv), Beyrut, 1992, XVIII., 239; Dfıvudi, Şeıııseddln Muhammed b. Ali, 
Tabakatü'l-Müfessirin, (tahk. Ali Muhammed .Omer), Kahire, 1972, 1, 314. 

3 Kfitip Çelebi, Keşfıı'z-Zünfin, Bağdat, ts., s. 1817. 
4 Bağdfidi, lsmail· P~a, Hediyyetü'I-Arifin, Bağdat, t~ .• 1, 580. 
5 Bkz. Nedvl, Rıdvan Ali, el-'Izz b. Abdisselam, Dımaşk, is., s.75. 
6 bkz. smJkl, Tabakat, vııı, 2 ı 9-244. · · 
7 lzz b. Abdisselfiııı, Müllıatü'l-İ'tikad, (nşr. lyfid Halid et-Tahbfi'), Dııııa~k. 1995. 
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meselesi üzerinde yapılan tartışmaya benzemektedir ki, ta(ihte İzz b. Abdisselam'ın 

mi!ıne'si olarak da bilinir.
8 

Bilindiği gibi, VII. yüzyıl İslam dünyasına damgasını vurmuş ilmi 
otoritelerden birisi de İzz b. Abdisselam'dır. Halkın yoğun ilgi ve sevgisine mazhar 
olmuş olan İzz b. Abdisselam 'ın aynı zamanda halk üzerinde büyüleyici ve güçlü 
bir etkisi de vardı. Zamanının meşhur m~dreselerinde öğrencilerine ders veren İzz, 
camilerde ve halk mecİislerinde sohbet ve vaz'u nasihatlar yapardı. Ayrıca, sosyal 
faaliyetlerde bulunmaktan da geri kalmazdı. İzz b; Abdisselam'ın yaşadığı dönemin 
Şam'ında muhtelif dini akımlar mevcuttu. Bunların başında Eş'ariler olmakla 
birlikte, Kur'an'ın sadece manasının değil, harflerinin ve seslerinin de malıluk 
(yaratılmış) olmadığını savunan ve kendilerini Ahmed b. Hanbel'e nispet eden 
İzz'in deyimiyle bid'atçı Hanbetiler gelmektedir. Bunlar aynı zamanda küçük 
yaşlarından itibaren birlikte dostluk ve arkadaşlık yaptıkları devri n siyasi yöneticisi 
olan Meliku'I-Eşref'le iyi ilişkiler içerisinde bulunuyorlardı. Bu yakın ilişki 
sebebiyle görüşlerini yayınada sultandan manevi destek de görüyorlardı. Güçlerini 
iktidardan alan bu dini akım taraftarları, egemenlik paylaşımı noktasında zaman 
zaman Eş' ariler le tiill mezhep çatışmasına girmekten de asla geri durmuyorlardı. 
İşte bu çatışmanın bir parçası olarak, İzz b. Abdisselam'ın halk üzerinde büyük tesir 
yapan olumlu izlenimini sarsmak için yerine göre onu kötülüyorlar ve aleyhinde 
akla hayale gelmeyecek bir şekilde karalayıcı kampanyalar düzenliyorlardı. Kendileri 
de yaptıkları etkileyici propaganda sayesinde, sultanın zihninde Hanbelilerin 
görüşleri kelimenin tam ınanası ile "selefin itikadı" .olarak yer etmişti. Bıl sebeple 
sultan Melik el-Eşref ehl~i hadis olarak anılan Hanbeliler için Şam'da bir "Dflru'L
Hadfs/Hadis Enstitiisii" kurumu inşa etmişti. Sultan, Hanbelilerin sadece itikat 
alanındaki görüşlerine değil, fıkıh alanındaki görüşlerine de sıcak bakmış ve daima 
onların görüşlerine değer vermişti. Şam.yöneticisinin bu kişisel ve öznel bakış açısı 
hiçbir zaman diğer görüşlere hayat hakkı tanımamak anlamına gelıniyordu. Ama 
kendilerini Haııbeliliğe nispet eden k;imselerin anlayışına göre, İslam'ın tek doğru ve 
mutlak yorumu seletilikti. Bu akldenin bir gereği olarak sel~tin itikadına aykırı her 
inanç biçimi, insanı tekfır edilmeye ve kanının heliii sayılınasına götürecek kadar 
aşırı ve bu aşırılığın doğal sonucu olarak bağnaz bir inanç yapısı haline 
dönüştürmüştü. v 

Bir Hanbeli müntesibi olan sultan Melik el-Eşref, bağnaz ve tarafgir değil, 
asla mezhebi düşüncesini siyasi çalışmalarına yansıtmıyor, Ehl-i sünnet kavramı 
içerisine giren bütün dini gruplara karşı eşit mesafede bir duruş sergiliyordu. Böylesi 
bir siyasetin sonucu olarak sultan, Eş' ari Kelaın'ına yakın bir duruş sergileyen İzz b. 
Abdisselam'a da samimi bir alaka ve sevgi besliyordu. Bu uzlaşmacı ve telifçi 
yaklaşıın ister istemez iktidarın nimetlerinden olabildiğince yararlanmayı öneeleyen 
bağnaz Hanbellieri rahatsız eder. Bir anda geleceklerini tehlikede gören ve avaıni bir 
bakış açısına sahip olan Hanbeliler, İzz'i , "Eş'art Akldesi"ne mensup olmakla 
suçladılar. Çünkü onların yaptığı karalayıcı kampanya sonucu halkın zihninde 
Mu'tezile ne ise Eş'arllik de o idi. Bu iki mezhep Vll .. yüzyıJın Şam toplumunun 
zihninde adeta aynlleştirilınişti. Kur;an'ın harf ve sesinin de malıluk olmadığını 
savunan bu zümre, gözü dönmüş bir şekilçle. daha ileri giderek zamanının 
müçtehitlerinden biri olarak tanınan İzz b. Abdisselam' ın itikada dair büttin 

8 
lbn Asfikir, Ebu'l-Kfısıııı Ali b. Hasan, Tebyinü Kezibi'I-Müfte~.i. Beyrut, 1984, s.310. 
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görüşlerinin Ebu'I-Hasan el-Eş'ari (ö.324/936)'nin itikadl göri.işlerinin bir 
iktibası ve tekrarı olduğunu ileri sürerek sultanın ona olan meylini kesmek 
istiyorlardı. 

Acaba kelamcı Eş'arl'nin akldesine idi? 

Onlara .göre Eş' ari' nin akldesi, Kur' an' ın manasının malıluk olmadığını, 
sadece lafzının; harf, ses ve kitabetinin malıluk olduğunu iddia etmesi; ekmek 
doyurınaz, su kandırınaz ve ateş yakmaz gibi görüşleri savunmasıdır. Onlara göre bu 
düşünceler Kur'an'a en büyük hakareti (!)içermektedir. İşte bu ve benzeri sebeplerle 
sultan 'Kelamullah" konlisunda.İzz b. Abdisselaın'ın görüşlerini sorar. Bu soru 

Jüzerineİzz, tarihe "Miillzatii'l-İtikf.icf' diye geçecek olan bu risaleyi kaleme alır.9 

Özet olarak yukarıda ismi geçen risalenin içeriğine ek olarak İzz b . 
. AbdisseHim, "Eş' ari ile Müslüman alimler arasında MuslıaFt Şerfj'e hürmet 
etmenin vacip olduğu hususunda hiçbir ihtilafm.olmadığmı, kim Mushaf:·ı Şeriri ve 
ondan bir şeyi hafife alırsa kafir olacağını, böyle bir kimsenin ise nikalıının 
feshedileceğini, ınallarının Müslümanlara fey olarak kalacağını, hatta ona ölümü 
halinde İslam üzere ölenlere yapıldığı gibi teki'in ve techiz faaliyetlerinin 
yapılamayacağını ve Müslümanların ınedfun bulunduğu kabristana da 
defnedilmeyeceğini, bilakis kurtlam kuşlara yem olarak kendi haline bir yere terk 
edilmesi gerektiği" yolunda fetva verir. 

İzz b. Abdisselfım' ın Allah' ın "Kelaın" sıfatı ve İlahi iradenin beşeriyet 
filemine söz şeklinde bir ifadesi olan Ketamuilah hakkındaki görüşleri, yüzyıllarca 
Mu~tezile, İslam filozofları ve E.Ş' ariler arasında nedensellik çevresinde yaptığı 
sayısız polemiklere yol açıcı yazılı tartışınaları içeren bü risfıle, sultan ve 9evrin 
Şafii, Maliki, Hanbeli ve Hanefi filiınlerin huzürunda okunur ve müzakere edilir. 

·Büyük bir kabul gören bu görüşler, sultanın çevresinden Hanbelileri n 
uzaklaştırılınasmı ve İzz b. Abdisselaın' a karşı daha bir yakmlığın tesisine hizmet 
eder. Böylece fıtne ateŞi de söndürülmüş olur. Şimdi artık bu rb,ilenin tercümesine 
geçebiliriz: 

9 
Iki ekol taraflarları ;ımsında meydana gelen poleıııikler için hakıııız. Suhki. Talıakiil, VIII, 211. 
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2. Risalenin Tercümesi 

+ Allah'ın rahıneti üzerine olsun. Allah O'ndan ve bizden razı olsun. Şeyh 
izzüddln b. AbdisseHim bu konuda şunları söylemiştir: lzzet ve celal, kudret ve 
kemal, nimet ve faziletierin sahibi olan Allah' a ham d olsun. O, tek olan, hiçbir şeye 
muhtaç olmayan, bilakis herşey kendisine muhtaç olanıJır. Doğmamış· ve· 
doğurınaınıştır. Hiçbir şey O' nun dengi değildir. O' nun tasavvur eQ.ilebHecek bir 
cisıni, sınırlı ve taktir edilmiş bir cevheri yoktur. O, hiçbir şeye benzeınez ve hiçbir 
şey de O'na benzemez. Yönler O'nu içine alamaz. Yerde ve gökte olanlar O'nu 
himaye edemez. O, mekan yaralılmazdan ve zaman düzenlenıneden evvel var idi. O 
şimdi de önce bulunduğu hal üzeredir. O, malılukatı ve fiilierini ıJe yarattı; rızıklarını 
ve ömürlerini takdir etti. O' ndan olan. bütün nimetler O' nun bir fazlıdır. O' ndan olan 
her hüküm (ceza) adalettir. "Allah, y,.aptığmdan sorumlu tutulamaz; onlar 
ise, sorguya çekileceklerdir." ı ° Kendi söyiedi~i 'bir mahiye'tte .şerefli arza 
yöneldi, kastettiği anlamda yerleşti. Bu yerleşme; dokunmak, sabit kalmak, yer 
edinmek, bir hale geçme, bir yerden bir yere intikıü etme gibi· anlamlardan uzaktır. O 
Allah ki büyüktür, aşkındır. Sapıklıkta- olanların s'öylediklerinden ınünezzehtir. 
Biliikis, arş O'nu taşıyamaz. Arş O'nun kudreti, lütfu ile ayaktadır. O'nun gücüne 
boyun eğmiştir. ilmiyle herşeyi kuşatmıştır. Herşeyi bu ilmiyle saymıştır. Akla 
hiitıra!gelen, vicdandaki şeylerden haberdar_çlır. Diridir, dilediğini yapandır. işiten, 
gören, bilen, gücü lı€r §eye yetendir. Harf-v'?~e~le değil, ezell ve kadim ~lan· bir 
kelaınla konuşand ır. O'nun konuşmasında ıİıiİrekkebin levhalardaki ve yapraklardaki 
şekilleri düşünülemez. Haşviyye ve nifak ~hlinin iddia ettiği gibi, aynen, gözlerin 
baktığı bir şekilde tasavvur edilemez. 

· Biliikis yazma kulların fiilierindendir Onların fiilierinin kadim olacağı 
d~şünülemez. Zatına delalet ede_n isimlerine hürmetin vficip oluşu gibi, Allah' ın 
kelamına· delalet ettiğinden şekline hürmet etmek de vaciptir. O' na deliii et ettiğinden, 
O'na· nispet edildiğinden büyüklüğüne iman etmeye, hiirınet göstermeye hak 
kazanmıştır: 

Leylô 'mn ikamet ettiği yerlere ıığrııyorwııl duvarlan ôpe öpe, 

Kalhim bu yerlere değil/ aksine orada oturana aşrkttr{onıı sever) ll 

Bu sebepledir ki, Kiibe'ye, peygamberlere, ilbid ve salihlere de saygı 
göstermek gerekir. Yine aynı sebepten, Hacer-i Esved öpüliir, cünüp ve abcJestsiz 
olanın cileline ve içinde yazısı olan Kur'an'a dokunınası haramdır<k;i- o Mushaf ki, 
içinde boş söz've masal yazılı olmayrrndır. 

Allah'ın kadim kelaınının kulların lafızları, mürekkep şekilleı:fııin resmi', 
olduğunu iddia edenlere yazıklar olsun. 

ı o ı E b' ,r ?·ı/?3 e - ıı 1} ,ı _ __ . 

ı ı Son iki bey it Leyıfi u Mecnfin şiirindendir. Divan, s. ı 70. 
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Ebu'I-Hasan el-Eş'ari'nin inancı, Allah'ın kitabında ve peygamberinin 
sünnetinde kendini isimlendirdiği 99 ismin delalet ettiklerini içine alır. Allah'ın 
isimleri şu dört kelimede özetlenir; bu dört kelimeye 'ö(iimsiiz iyi/er/ürünler' 
diyeceğiz: 

Birinci söz, "Siibh{mallah" sözüdür. Bu sözün Arap dilindeki anlamı, 
CAllah'ın zatını) her tj.irlü noksanlıklardan uzaklaştırmak (tenzlh), kusurlu, _aciz 
sıfatiardan / eksikliklerden (sel b) beri kılmaktır. Bu ise, Allah' ın zatında n ve 
sıfatlarından noksanlıkları ve ayıpları uzaklaştırmayı içine alır. Allah'ı eksiklikten 
tenzih eden her isim, bu kelimenin muhtevasına girer. Her türlü ayıptan temiz 

anlamındaki "el Kuddus"
12

, her türlü zarardan uzak olma manasma gelen "es~Selôm" 
gibi... 

İkincisi söz, "Elhamdülillah" sözüdür ki, her türlü kemali, Allah' ın 
zatı ve sıfatları için . kabul etmektir. Bu kemal çeşitlerini Allah'a ait kılan, 
Alfm, Kadfr, Semf, .Basfr gibi isiınierin tamamı bu sözün muhtevasına girer. 
'Sübhanallah' sözüyle aklettiğimiz her aybı, düşünebildiğimiz her eksikliği ortadan 
kaldırdık. 'Eihamdtilillah' sözüyle ise bildiğimiz her kemali, düşünebildiğimiz her 
üstünlüğü Allah için kabul ettik. Gerek bu nefyimizin ve gerekse bu kabulüroüzün 
ötesinde bilemediğimiz, bize kapalı büyük bir durum söz konusudur. Bu sebeple, 
durumu özlü bir şekilde "Ailahü Ekber" sözüyle ifade ederiz. · 

'Allahii Ekber' sözü söz konusu ettiğimiz kelimelerin üçüncüsüdür. Bu 
söz, 'Allah, O'ndan uzaklaştırdığımız ve O'nun için kabul ettiğimiz şeylerin 
üstündedir' anlamına gelir. Hz. Peygamberin şu sözünde ifade edilen manada budur. 
"Ben Seni hakkıyla övemem. Sen kendi nefsini övdiiğiin şey iizeresin." 

13 
Allah' ın 

isimlerinden A'la, Müteali' gibi, bizim bilebildiğimiz ve düşünebildiğimiz her türlü 
övgüyü içine alan isimler, "Ailahü Ekber" sözümüzün kapsamına girer. Varlığı ve 
durumu bu ifade ettiğirİı.i:i'·ınahiyette olan bir varlık bulununca, O'na benzeyen bir 
başka varlığı inkar etmiş oluruz. ·Bunu da "Lôila/ıe illal/a/ı" sözümüzle ortaya 
koyarız. Bu söz bahsi geçen kelimelerin dördüncüsüdür. Şüphe yok ki uiGhiyyet 
kulluğu hak kazanmayı gerektirir. Vahid, Ehad, Zü'I-Celali ve'I-İkram gibi bütün bu 
sıfatları öz bir şekilde ifade eden isiınierin hepsi ise, 'Lfiilahe illallah' sözümüzün 
muhtevasına girerler. Kullukta bulunulmaya sadece insanların anlatamayacağı ve 
sayamayacağı kemal sıfatları ve büyüklük sıfatları 14 

kendisinde olmaya Iazıin gelen 
varlık hak kazanır: 

12 
Müellif bu ,konuda Şöyle.'"::diyor: Ta'zim ve yücelik anlamına gelen ei-Kuddils ismini bilmenin 
meyvesi; her türlü hnroindi:ın, mekruhtan, şüpheli olan şeylerden, ıııubahın fazlasından ve Allah' ı 
(anmaktan). alıkoyan şeylerden arınmak suretiyle ahlaklannıakıır. (Bkz. lzz b .. Abdisselaııı, 
Şeceratü'l-Maarif ve'I·Ahval, Dımaşk, 1989, s. 31. 

13 
Bkz. Müsliı~. Salıih, Salat 222. Babuma Yügalü fı'r-Rükil' ve's-Sücud. Hz. Aişe'den rivayet edilen 
bir başka hadiste de şöyle buyruluyor: " Bir gece Resul-i Ekreııı'i yatakta ~yb.eıtim. Ona 
dokunmak istedim. ElleriiiJi· ayaklarının altına dokuqdurdum ki, o secdede idi ve ~r iki ayağı da 
dikili olduğu lınlde şöyle dua ediyordu: "Alla/ı 'ımf Gazabmdmı rızıimı. cezcılandı/~ıwıdan affına, 
Senden )•iiie Sana sıifmirım. Şana olan iivgiilerim~~mymakla bitiremem. Sen kendini ıuısıl iivmiişscn 
iiy/esin!." Şu ·kaynaklara da bakılabilir. Ebu .p*vüd,~·sünen, Salat 148;Nesei, Sünen, Kıyamu'I
Leyl, 52; Tirınizi, Sünen, Da'avfit 75; lbn Mffçe; Stinen, Dua 3. 

14 
Müellif bir eserinde şöyle diyor: "Tevhid sözcüğü, haram ve vaciple sorumlu olmaya delalet eder. 
Çünkü tevhidin anlamı, "Ailah'tan başka gerçek ma'bud yoktur/La ma'bude bihakkın illallah" 
demektir. ibadet ise huzu' ve boyun eğişle itaatte bulunmaktır. Istisna (Iii) üslııbu ile Kendisinden 

. başka ibadetı;: müstahak olmadığı ifade edilmiştir. Allah'tan ba.~kasına ibadet etmeyi nefyetmeye 
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Güzelliğin belirtileri deniz gibidir yok olmaz/sıkıntı duymadan ondan 
bahset!. 

Gücü erişjlmez, durumu azametli olan ne yücedir!.(Gökte ve yerde 
bulunan herkes O'ndan ister) 

15 
ki, Ona muhtaçtırlar. ( O her an yaratma 

halindedir) 
16

.ki, buna muktedirdir. Yaratılmış her şey O'nundur, dolayısıyla emir, 
güç, yetkinlik de O'na aittir. Yaratıklar O'nun gücüne boyu_n eğmişlerdir. (Gökler 
O'nun (kudret) elinde dürülmüş olacaktır.) 17 

"O AJiah ki, dilediğine 
/dileyene azap eder,· dilediğini/dileyeni bağışlar, O'na 
döndürüleceksiniz." 

18 Zatı ve sıfatları ezell.olan ölüleri. diriltecek ve kemikleri 
bir araya getirecek olan, olanı ve olacağı bilen Allah ne yücedi,:!. 

. ~~ 

.Eğer "öliimsiiz iyiler" bu kelimelerden tek bir kelimede öz bir şekilde 
yazılsa o kelime, "Elhamdiililliih" olurdu ve diğerlerinirt4inlamı onda özetlenirdi. 
Zira Ali b. Ebi Talib(ö.40/661): "Eğer yük devesine fiik ;yüklemek isteseydim 
ona bu sözü yiiklerdim. Allah'a sonsuz hamd olsuiı ki; bu .ima ağır gelir" diyor. 
Şüphesiz hamd, övmektir. Övmek ise, bazen kemalini kabtil ile; bazen noksanlıktan 
uzaklaştırmakla olur. Kimi zaman idrakı, idrak etmekten aciz bulunduğunu itiraf, 
kimi zaman mükemmellikte tek olduğunu kabul etmekle olur. Mükemmelliği has 
kılma~ övgü ve kemal mertebelerinin en üstünücJür. Belirttiğimiz gibi bu kelime 
"ölümsüz iyiler" kavramının içindekileri içine alır. Çünkü buradaki elif ve lam, 
bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hamd ve medih cinsi şeyleri has kılmak içindir. 
Hiçbir medih zikrettiğimizin dışında kalmaz. ilahlığa ise ancak bu konuştuğumuz 
özellikleri taşıyan varlık hak kazanır. Ne bir şeriat ehli, ne bir peygamber ve ne de 
bir melek-i mukarreb bu inancın dışında kalır. Allah'ın yardımını kestiği, hevasına 
uyan, Mevlasına asi gelen kimseler hicap perdesinin üzerierini örttüğü, kapıdan 
koğulmuş; yakınlıktan uzaklaştırılmış, dünyada Allah'ın büyüklüğünü tanımanın, 
O'nun zatını bilmenin önüne geçtiklerinden, ahirette Allah'ın ikramından ve O'nu 
görmekten engellenıneye müstahak olmuşlardır: 

Senden uzak olamn yokluğwıa rızii göster/O, cezası ~çinde olan bir suçtur. 

Buraya kadar ele aldıklarımız Ebu'I-Hasan ei-Eş'ari'nin, selefin, 
tasavvuf ve hakikat ehlinin bu konudaki inancının bir özetidir. Anlattıklarımızın, 
tam ve tafsilatlı bir izaha nispeti, damlanın taşkın bir denize nispeti mesabesindedir: 

Diğer insanlar omı inkar ederkenlarayan onu cinsinden tamr. 

gelince, başkası hakkında haram olduğu hükmünü çıkarmak baizdf~·ki -~açıktır. Yine ·asli nefiy 
edatı geçen ihhfiri cümleden de çıkanlması caizdir. Allah'tan başkasına kulluğun haram oluşu şu 
ayetıen alınmıştır: "O size kendisinden başkasına tapmamanızı emretıi." YOsuf 12/40. Yine icınfi 
ile saJ:ıittir. Aynı .}ekilde şu ayetlerde olduğu gibi her nefiy şu manaya gelir: "Artık ikisine de 
güi'ıiııı· yiıktuı:." Bakara 2/229. "Ona da günah yükletilmez." Bllkara 2/173. (Bkz. lzz b. 
Abdisselam, el-Imam fi Beyani Edilleti'l·Ahkfim, (tahk. Rıdvan MuhtarJ,'Beyrut, 1987, s. 137. 

15 
er-Rahman 55/29. : 

16 
er-Ralıman 55/29. 

17 ez-Züıner 39/67. 
18 

Ankehilt 29/21. 

! 1 
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Sen açıkça ortaya çıktın hiç kimseye gizli değilsinla_i· 'ı bilmeyen kör 
dışmda. 

Allah' ı yaratıkları na benzeten Haşviyye ve Miişebbilze iki çeşittir: Birincisi, 
lüzumsuz, boş sözler söylemel(ten sakınmayanlardır. Bunun "kendilerine bir 
yara ı· · sağla1•acağını sanırlar. Dikkat edin, şüphesiz onlar 
yalancıdırlar." 9 Diğeri ise, selefin görüşü arkasına gizlenip, yediği haram 
kazancı, aldığı dünya ı-ı:ıalını saklamak isterler: · 

Iiısanlara dindarlık gösterdiler ve nakşedilmişin etra.finda döndiiler?
0 

"Sizden emin olmak isterler, kavimlerinden de .. "
21 

Selefin yolu 
ancak tevhid .ve tenzihtir. Tecsim (cisimlendirıne) ve teşblh (Allah'ı yaratıklam 
benzetme) değildir. Bu sebepledir ki, bütün bid'atçılar kend_ilerinin seletin yolunda 
olduklarını iddia ederler. Halbuki onlar, ş~ sözü söyleyenin durumu gibidir: 

Herkes Leyla'ya vuslatı iddia ediyor/Leyf{i ise, onların bu sözünü 

1 ~ 1 22 ( ogru wmyor. 

Seletin tecsime ve teşbihe inandıkları, bid'atların zuhuru karşısında sessiz 
kaldıkları, şu ayet-i kerimel~re aykırı hareket ettikleri, nasıl iddia edilebilir? 

"Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin."
23

. 

"Allah kendilerine 
insaıllara açıklayacaksınız, 

ı .,24 
a mıştın.·. 

kitap verilenlerden, 'Onu mutlaka 
onu gizlemeyecel<siniz' diyerek söz 

··insanlara kendilerine indirileni açıklaman için. "25 

19 
ci-!VHicüdele 58/1 H. 

20 
Bu lıeyit, hicrl 230'da vefat eden Mahmud el-Verrôk'a aiııir. O, nifak çeşitlerini düşündiircn 
bcyitlcrdendir. Bu beyillerde şfiir, insaniann önünde dindarlık gösterisinde bulunan bazı kimseleri 
tasvir ediyor. Hakikatte onlar vicdanlarında mala karşı aşırı taımıhkarlık isteği taşıyorlar. Şu 
beyillerde olduğu gibi. . · 

.İnsan/am dindar/tk ){iislerdilerll'c dinarın çcvre.çiııde diindiiler 
O mm( dinar) için omç /11/lltlar ve tllliiWZ kıldılarlmıım için lwcc:e/liler re ziyare/le lıulımılular . 
E.ifer (dinar) Siireyyı1 (yılıltzt)'nm da iisliinde orlllya çıksaydıimı/ar liiy/er olup (oraya) uçar/ardı. (lbn 

Abdi Rahlıilı. Ahmed b. Muhammed, el-Ikdı!'l-Ferid, (şerh. Ahmed Emin- Ihrahim el-Ebyiiri
Ahdii.,selaııı Harun). Beyrut, ts., lll, 216;ei-Aınili, Balıiiuddlıı l'vlııhaııııııcd, el-Kcşkiil, Beyrul, 
198J,II,216. · 

21 cıı-Nisfı 4/91. 
'J? 
-- "llerkö Leyla'ya knvuşacağını iddia ediyor" ifadesi, sadru'l-heyille/beylin ortasında rivayel 

ediliyor. Bkz. Divfınu's-Sabfibe, 3. ·,, 
23 el-l.l;ık:ır:ı 2i42. 
24 

Al-i imr~ııı .iil87. 

25 cıı-Nalıl 1 (,/44. 
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"Aiimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberlere vacip olan 
açıklama vazifesi onlara da vaciptir. Allahu Teillfı: "Sizden hayra çağıran7 iyiliği emredip, kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun,"

2 

buyuruyor. Kötülüklerin en kötüsü tecslm ve teşblhtir. lyiliklerin en faziletlisi, 
tevhid ve tenzihtir.

28 
Selef ancak b id' atların ortaya çıkma~ından önce susınuştur. 

Yağınur yağdıran göğün ve yarılan yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki, selef 
bid'atlar zuhur ettiğinde onlarla mücadelede çabuk davrandı, bid'atları tam bir şekilde 

* ınenettiler. Bid'at ehlini. en şiddetli bir biçimde cezalandırdılar. Kaderiyye , 
** *** Cehmiyye ' , Cebriyye· · vb. bid'at ehlini reddedip, onlarla, Allah yolunda 

hakkıyla cihat ettiler. 

Cihad iki çeşittir: Birincisi cedel ve beyan ile yapılan, diğeri ise kılıç ve 
okla yapılandır. 

Ne acayip, ne kadar da garip! Haşviyye ve ehl-i bid'attan, diğerleri ile 
mücadelenin farkı nedir? Vicdanlarda pislik, kalbierde ve inançlarda bozukluk 
olmasın. "İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki 
geceleyin, O'nun razı olmadığı sözü düzüp kurarken O, onlarla 

beraber idi. Allah yaptıktarım kuııatıcıdır."2 9 

Onlardan birisine Haşviyye ile ilgili meselelerden sorulunca o konuda 
susınayı em rederi erdi, b id' at olan haşevl meselelerden başkası sorulduğunda doğru 
cevabı verirdL Şayet içinde tecsim ve teşbih gizli değilse, haşevi nıeselelerde tevhid 
ve tenzihle cevap verirlerdi. Bu bidatçı gruba; her nereye gizlenseler, zillet 
vurulnıuştur. "Ne zaman savaş için bir ateş yakınışiarsa (fitneyi 
uyandırmışlarsa) Allah onu söndürmüştiir. Onlar reryüzünde 
bozgunculuğ·a koşarlar. Allah ise, bozguneniarı sevmez. "

31 
Ellerine bir 

fırsat geçse onu kullanırlar, bir fitne görseler ona yönelirler. Ahmet bin Hanbel, 

26 
ei-Miinziri, Hiirız. ct-Tcrğilı ve't-Tcrhilı, Kahire, 1968, 1, 94. 

27 
Al-i imrfin 31104. 

28 
Bu konuda ıııüellif şöyle diyor: "Amellerin gizli ve açık ~ere Ileri; ııııuııla ilişkili olan sonuçlar, ona 
vesile olan şeyler ve ona te~vik gibi hususlar kendine aittir. Aıııcllerimizin en ınakbulü, Ilahi zat ve 
sıfatları bilmektir. Çünkü onu bilmekle ili~kili olan ~eyler de bağlantısı olanların en şereflisidir. 
Onun meyvesi (sonuç/ürün) ise, meyvelerin en makbulüdür. Allah'a itaat konusu ilc ili~kili olan 
şeylerin hepsi de böyledir. (Bkz. lzz b. Abdisselilnı, Şcceratii'I-Mafırif, s. 4) , 

* 

** 

Kader konusunda . kaderi Allah'tan nefyedip insana yükledikleri için 'kaderiyyl' · ismini alıın 
düşiincc sisteminin adı, Mu'tezile'dir. Kader konusunda ilk konuş:in Ma'lıed e/-Ciilıeni 
(ö.801169)'dir. Genel ınanada Mu'tezile ekolü, kaderiye ıııczhehi içinde ıııüsıakil bir mezhep 
~ayılmıştır. Bkz. Bağdfıdi, Abdülkfıhir, Mezhepler Arasındaki Farklar, (çev. Etheııı Ruhi Fığlalı), 
lslanbul, 1979, s. 100-102. 

Cchıııiyyc, Cehm lı. Safvan (ö.l28/745)'a nispet edilen bir akımdır. Islam dünyasında Kur'an'ın 
malıluk olduğunu söyleyerek Allah'ın Kelaııı sıfatını inkar eden , imanı. ma'rifet olarak 

***tanımlayan ve insanda ıııüstakil irade hürriyeti yoktur, gibi görü~erlc taııınan bir zihniyettir. 

Cehriyye mezhebi, Eıııcviler döneminde doğmuş olan ıııczheplerden birisidir. Ccbr konusunda ilk 
konuş;ı.n Ca'd b. Dirhem (ö.ll81736)'dir. Bu ınezliebc göre insanın cüz'i, ınüstakil bir iradesi 
yoktur. Insan rüzgarın önündeki bir yaprak gibidir. Yine bu ıııezlıehc göre. Allah'ın ezeli sıfaıları 
yoktur. Ceıınct-Ccheııııeın fanidir ve rü'yetullalı cfıiz değildir. Bkz. Bağdfıdl, _Mczlıcplcr 
Arıısındaki Farklar, s. ·ı R9-191. 

29 cıı-Nisfı 41108. 
30 

cl-Miiidc 5/64. 
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onun arkadaşlarının ileri gelenleri ve diğer selef alimleri, bid'atçıların kendilerine 
nispet ettiklerinden, uydurduklarından ve ihtilaf ettiklerinden uzaktırlar. Ahmet b. 
Hanbel ve diğer alimlerin, Allah'ın zatıyla kaim kadim sıfatlarının, konuşanın 
konuşmasından, yazanların mürekkebinin dışında olduğu.na inandıklarını nasıl 
zannedilebilir? Halbuki Allah'ın vasfı kadim, şekiller ve lafızlar ise akli bir 
zorunluluk, nakillerin· sarahati ile sonradan(hfidis)'dır. Allah bunların sonradan 
meydana geldiklerini kitabında üç yerde habe; verir: · 

· Birincisi, "Rablerinden kendilerine ne zaman yeni (muhdes) bir 
ihtar -gelse ... "31 

ayeti, gelenleri muhdes kıldı. Kim kalkıp da bunun kadim 
olduğunu iddia ederse Allah bunu reddetmiştir. Ancak bu hadis, kadime bir delildir. 
Şu şekilde; biz Allatı'ın ismini bir sayfaya yazdığımızda kacjlm olan Rabb o kağıda 
hulfil etmiyor. Bunun gibi, kadim olan ~asıf bir kağıda yazıldığında yazılan vasıf, 
ya?:ı~ın girdiği yere girmiş olmuyor. 

İkinci yer, "Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine 
yemin ederim ki:h hiç şüphesiz o (Kur'an) çok şerefli bir elçinin 
(getirdiği) sözdür." - Resfilün sözü (kavlü resul), resili ün bir sıfatıdır. Sonradan 
olanın sıfatı hadistir ve burada Allah'ın kelamının kadim olduğuna delildir. Kim 
Resili ün sözünün kadim olduğunu iddia ederse, Allah'ın sözünü reddetmiş olı.ir. Yüce 
olan Allah bununla yetinmeyip, verdiği haberin üzerine tam bir şekilde yemin de 
etti. Allahu Teiila: "Gördüklerinize yemin ederim ki.." Yani, şahit 

· olduklarınıza. "Görmediklerinize yemin ederim ki .. " Yani, gözünüzün 
görmediklerine. Bu yeminde, O'nun ziitı, sıfatları ve bunun dışında yaratıkları 
ıızetlenmiştir. · · 

Üç ii n c ii yer, "Hayır, akıp giden, bir kaybolup bir etrafı 
aydınlatan yıldızlara andolsun, kararmaya yüz tuttuğunda geceye 
andolsun, ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki, o (Kur'an) 
şüphesiz değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi (AIIalı'ın) katında itibarlı 

bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği bir sözdür."
33 

Kur'an'ın harf ve sesten oluştuğunu, bunun da bir Mushaf'ta yer aldığını 
iddia eden kişi ne hayret edilecek bir kişidir. Çünkü Kur'an herhangi bir sesi 
bulunmayan ıriücerret/soyut harflerle doludur. O halde onda sesten yazılmış bir harf 
yoktur. Çünkü telaffuz edilen harf yazılan şekil değildir. Bu sebeple lafzl harfler 
kulakla işitilir, fakat gözle görülmez. Yazılı şekiller ise, gözle görüldüğü halde 

:··k.ulakla işitilemez. Bu konuda tereddüt geçiren kimse, alim bile olsa akıllılardan 
sayılmaz. Cenab-ı Allah, Müslümanların içinde böylesi bid'at, heva ve sapıklık 

. ehlini çoğaltmasın!.. 

Kim ki kadim vasfın Mushaf'a hulill ettiğini söylerse onun bu sözü, 
Mushaf yandığında Allah'ın kadim vasfının da yandığını söylemesini gerektirir. 
Allah bu söylenenlerden müııezzehtir. O, yüce ve büyüktür. Kadim olanın durumu, 

31 
el-Enhiyfi 21/2. 

32 
el-Hakka 69/38-40. 

33 
et: Tekvir 81/15-20. 
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değişi~liği ve yok olmayı kabul etmez. Çünkü bunlar, 
durunılardır. 

33 

oluşa aykırı 

Şayet ei-Eş'ari'nin dediği gibi, Kur'an'ın kendisinde hulul olmayan bir 
Mushaf'ta yazılı oldpğu iddia ediliyorsa, o halde neden Eş' ari'ye lanet okuyorlar? 
Yok eğer bunun tersini iddia ediyariarsa şu ayetlere baksınlar: 

"Bak, nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar;apaçık bir 
34 

günah olarak bu onlara yeter." 

"Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenierin 
yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin kalacağı yer 

cehennemde değil midir?"
3 5 

"Şü~hesiz bu korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir 
Kur'3ndır,," 6 

ayet-i celilesine gelince, Arap dilcileri arasında ihtilaf yoktur ki "fi 
kitabin meknfin" ayetiyle ilgili mahzuf bir ifadenin olması gerekir. Bu 
mahzufiyetle. ayet-i kerime, daha önce zikrettiğimiz gibi, 'gizli bir kitapta 
yazıluuştır' takdirinde olmalıdır. Risaletin sıhhatı ve validaniyetle akıl da buna 
şahitlik eder. Müslümanların icma!Ha göre bu, sorunıluluğün sebebidir. Akılla 
kadim oluşa delil getirilemezse bu onlara şahit olarak yeter. Çünkü onlar (haşviyye), 
şeriat aklı güvenilir saydığı ve şehadetini kabul ettiği ve Kur'an'da birçok yerde 
onunla delil getirdiği halde, aklı şahit olarak dinleıniyorlar. Kur'an 'ın aklı şahit 
olarak gösterınesi ne, tekrar yaratınaya ilk yaratma ile delil getirmesi gösterilebilir?

7 

Yine bundan başka şu ayetler de delil olarak getirilebilir: 

"Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsay~ı, yer 
ve gö.k (bunlarm nizamı) kesinlikle bozulup gitmi§ti. Şayet yerde 
ve gökte bundan ba§ka ilahlar da bulunsaydı onlar fesada uğrardı."38 

"Allah evlat edinmemi§tir; O'nunla .beraber hiçbir tanrı da 
yoktur. Aksi taktirde her tanrı kendi yarattığını sevk ve idare eder 
ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah onların 

(mü§riklerin) yakı§tırdığı §ey lerden münezzehtir. "
3 9 

"Göklerin ·ve yerin hükümranlığına, Allah'ın yarattığı her 

§eye ve eecllerinin olabileceğine bakınadılar mı?" 40 

34 
en-Nisii 4/50 .. 

35 cz-Züıııer 39/60. 
36 

el-Vfikıa 56177-78. 
37 

Bkz. Yfisin 36/80. 
38 el-Eııbiyfi 26/21. 
39 el-Mli'ıniniin 23/91. 
40 

ci-A'raf 71185. 
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Allah' ın kabul ettiğini şahit olarak kabul etmeyen, Allah' ın 
sağlaınlaştırdığ1ııı delil olarak eliişiiren kaybeder. Onlar nnklepilene müracaat ederler. 
Bu sebeple biz de ııakille delil getirdik ve akli olanları bıraktık. Tuzak olarak buna 
ihtiyaç duysaydık açıklardık, yok eğer 'ihtiyaç duymazsak erteler, geri bırakırız. 
Sahih bir Hadis'te: "Her kim Kur'an-ı okur, i'rab ederse 0/lllll için okuduğu !zer 
lımfe karşıhk on seFap vardır. Her kim de okurfakat i'rah edemezse, onwı içiiı de 
okıu/uğu !zer lımfe karşıl1k bir sevap vardır,"41 buyrulmuştur. Kadim ise ses ile 
ayıplı, i'rab ile tam olmaz. Allahü Tefila: "Çekeceğiniz ceza yapmakta 
olduğunuzdan başka birşeyin cezası değildir"42 buyuruyor. Resuluilah 
(a.s) bizim okuduğumuz Kur' an' la ınükafatlanacağıınızı haber verdiğine göre, 
okumak bizim işleriınizdendir. İşlerimiz ise kadim değildir. Şüphesiz bu bilgi. 
insanlara, Allah'ın ve Resiliünün sünnetini bilmeden, akılların zayıflığı ve 
zihinlerin tembelliğinden önce verilmiştir ki, Kur' an lafzı şeriatta ve dilde kadim bir 
vasfı ifade için kullanıldığı gibi, hadis olan okuyuş için de kullanılır. Allahu Teala: 
"Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu 

okutmak bize aittir"
43 

ayetinde Kur'an kelimesiyle, okuyuşu (kıraat), 
kastediyor. Çünkü Kur' an' ın dışında bir başka Kur' an yoktu·r. "O halde, biz onu 

okuduğumuz zaman, sen onu'n okunuşunu takip ct."
44 Okuyuş, okunanın 

kendisi değildir. Okuyuş, sonradan olan (hadis) bir iştir. Ok11nan ise, kadiındir. 
Allah'ı andığımızda, zi'krimizin hadis, zikredilen Allah'ın kadim olması gibi. Bunlar 
sa.dece Eş' ari mezhebinin görüşlerinin bir parçasıdır. 

Haziilli söylerse ona inamnlçiinkii söz, Haziilli '111 söyled(~idir. 45 

Bu k~nuda söyleyecek söz çoktur. Eğer d inin korunması, bid'atçıların sesini 
kısınak alimler iizerine vacip olmasaydı, Haşvller zaıııan.iniızda Müslümanların 
namus ve şeretlerini yaralayacak şekilde ·dillerini uzatıııasaydı, bu meselede olduğu 
gibi izah etmekle insana Iyilik yapardıın. Ancak, Allah bize cihadı ve dinini 
muzaffer kılınayı eınretti. Sultanın silalıının kılıç ve ok olması gibi alimin silahı 
da; ilmi ve dilidir. Sultanlar için silahlarını ın~fik ve kanrlerden çekip kınlarına 
sokmasının caiz olınaınası gibi, illiınierin de silahlarını bid'atçılardan ve sapıklardan 
çekip kınlarına sokması caiz olmaz. Kim Allah'ın dinini ıııüdafaa eder ve yayarsa 
Allah'ın onu, uyumayan gözüyle gözetınesine layık olur, yenilmez izzetiyle 
güçlendirilınesine, yolda bırakınayan desteğiyle desteklemesine ve bütün 
yaratıklardan korumasına hak kazanır: "Allah dilemiş olsaydı onlardan 
başka· türlü de öı alırdı, bunun böyle olması kiminizi kiminizle 

denemek içindir."
4 Allah'ı tenzih edenler ve birteyenter yemin ve şahitlik 

. 
41 

B.eyhaki, "Şııııhıı'l-iııı:ııı" adlı escrinde ihıı Ömer'den Inı hadisi zayıf bir isnalla ıııerfil olar:ık ~u 
şekilde rivayel elıııckledir: "Her kim Kur 'an-t okur. i' mb ederse okuduifu lıer lıaı:f!~ kar,Hitk yirmi 
seı'tlfl. vardır. Her kim i' rab e./mefrsizilı Kur'an-ı okursa lıer lwr(e karşılık mı st'l'il[ll'tlrdtr." ( Bkz. 
Bcyluıki. Ehü Bckr. 1\1. Şu:ıhu'l-Iııııın, ( ilılisar ed. Kazvini), Bcyrııl. 1985, s. 46-47. 

42 es-Safffıt 37/39. · 

· 
43 el-Kıyfiıııc 75/17. 
44 cl-Kıyaıııc 75/18. 
45 Liiceyııı h. Sa'h'ın veya cahiliye şilirlerinden Vcsiııı b. Tarık'ın süzii oJduğıı rivayet edilir. Bu 

sözıle geçen 'Hazilııı' ise. Lüccyııı' in hanıııııdır. Bu söz Araplar araiiıiıla darb-ı mesel olarak 
kullanıla gclıııişlir. Kendi sözünden lıaşkasının siiziinc giivennıeyenler için söylenir. (Bkz. ihn 
~lişaııı cl-Ensari. Mıığııi'l-Lchih, (lahk. Muhammed Muhyiddin Abdiilhaıııid). Kahirc, ls., 1, 220. 

46 . . 
Mıılıaııııııcd 47/4. 
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yerlerinde şahitlerin karşısında bununla fetva vermeye, ıııescitlerde ve medreselerde 
yüksek sesle bunu ila~ı etmeye devam ettiler. Haşvilerin bid'atı gizlidir, bunun 
karşısına açıkça çıkınaya imkan bulamaz. Bilakis, avaıııııı cehaletinde gizlenir, 
muhakkak böyle zamanlarda açığa çıkmışt11. Allalı'tan adeti üzere bunları yok 
etmekte acele etmesini diliyoruz. Öncede geçerli olan sünneti üzere onların zelil 
olmalarına hükmetınesini istiyoruz. Halef ve· seleften Allah'ı tenzih eden ve 
birleyenlerden Allah nizı olsun. Amin. 

Ne hayret edilecek bir durumdur ki onlar Eş'arl'yi, "ekmek duyuran, su 
kandıran, ateş yakan değildir" sözünden-dolayı köti.ilüyorlar. Halbuki bu, Allah' ın 
manasını kitabında indirdiği bir ifadedir. Şüphesiz doyurmak, kandırmak ve yakmak 
Allah'ın yaratıkianna has kıldığı sonradan olan şeylerdir. Ekmek doyurınayı, su 
kandırıııayı ve ateş yakınayı yaratınıyor, bu konuda sebepler onlar olsa da .. Yaratan 
ise, sebebin kendisi değil, ınüsebbiptir, Allah'ın şu sözünde buyrulduğu gibi:" 
Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. " 47 

Bu ayet Hz. 
Peygamberi atımı işini yaratınaktan uzaklaştırdı, o atma işine sebep kendisi olsa da. 
Yine Allahü Teala: "Doğrusu güldüren de ağiatan da O'dur. Ölduren de 
dirilten de 0'dur."

48 
Burada Allah güldürıne, ağlatımı, öldürme ve dirilıneyi 

sebeplerinden ayırarak doğrudan kendisine izafe etti. Aynı şekilde Eş'arl de doyurına, 
kandırına ve yakınayı sebeplerinden ayırarak yaratanma izafe etti. Bu görüşünde şu 
fıyetlere dayanmıştır: 

"İşte Rabbiniz Allah O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. O, 
49 

her şeyin yaratıcısıdır." 

? ,50 
"AIIah'tan başka bir yaratıcı ını vaı·. 

"llilakis, onlar ilmini kavrayaınadıkları ve henüz yorumu da 

kendilerine bildirilmemiş olan şeyi ( Kur'an 'ı) yalaı;ladılar."5 1 

"Siz benim ayetleriıni, ne olduğunu ~avraınadaıı yalan 

d .. ı '?"52 say ıııız oy e mı. 

Nice ay1plar ııardı, doğru söz olanlbwılamı (?leri, lıasta aıılayıştan gelir.
53 

47 . 
ci-Enfiil 8117. 

4
S en-Nce nı 53/43-44. 

49 ci-Eııfıııı Cı/102. 
5° Ffııır 35/3. 
51 

Yunus 10/39. 
'P . 
·- cıı-Ncıııl 2784. 
53 MHıcııchbi, Ebfı T<ıyyih, Divan, (!alık. Ömer Faruk), Beyrııı, ıs., IV, 24(ı. 
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Kavınin en aşağısından razı olan ve onların en uzağından hoşlanınayanı 
tenzih ederiz. 'AIIah'a yaptığından sorumlu tutulmaz, onlar ise, 

sorguya çekileceklerdir. ,S 
4 

Bu cümleden olarak, her iiliıne hak zayıtlatıldığında ve doğru yok olmaya 
başlayınca hakkın ve doğrunun zaferi için bütün gücünü harcaınası, bu işi, kendi 
netsinden üstün tutması gerekir. Eğer hak galip gelir, doğru açığa çıkarsa onların 
gölgesinde gölgelenmesi, bu ikisinin dışındaki hiçbir şeyin damlalarına ihtiyaç 
duymadan, bunlarla kolayca yetinınesi gerekir: 

Senin awı (senden gelen az şey) bana fayda veririmıcak senili awı içi11 az 
denilnıez. 

Dini güçlendirme yolunda nefısleri tehlikeye atmak meşrudur. Bu sebeple, 
Müslümanların kahramanlık olarak kendilerini müşriklerin siitlarına atınaları caizdir. 
Aynı şekilde iyiliği eınredip kötüiUğü yasaklamayı, elinin kaidelerini hüccetlerle ve 
burhanlarla kuvvetlendirırie işini de tehlikeye atmak ıneşrildur. Kim ki kendi 
nefsinden korkarsa bu mücadelede ondan vücilbiyet düşer, fakat mubahlık kalıcıdır. 
Kim, nefsi _tehlikeye atınanın caiz olmadığını söylerse haktan uzaklaşmış, doğrudan 
ayrı düşmüştür. 

Bu cümleden olarak her kim Allah'ı nefsine tercih ederse Allah da onu 
tercih eder. Kim insanların hoŞuna gitmeyen bir şeyle Allah'ın rızasını talep ederse, 
Allahcia ondan razı olur ve insanları ondan razı kılar. Kim de Allah'ın hoşlanınadığı 
bir şeyİe insanların rızasını isterse Allah da ondan hoşlanın[Jz ve insanların ondan 
hoşlanınamasını sağlar. Allah'ın rızası herkesin razı olması için yeterlidir: 

olsa ll. 

Keşke hayat ac1yken sen tatlı olsalllkeşke ilisalllar k1zgmken sen raz1 
55 

Her şeyi11, kaybedince bir telcr/isi vardu!All{i/ı 'tali geleli şeyin, kaybederseli 
telafisi bıılııllnwz. 

Hz. Peygamber (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allalı'ın dinini muhafaza 
et ki, Allah da seni muhafaza etsin. Allah'ın elinine yardım et ki, 
Allah'ı hep ö~ünde bulursun,"

56 
Bir başka hadis'te ise; "Allah'ı 

nefislerinizle zikredin. Şüphesiz ki Allah kulu kendi nefsinden 

54 
d-Enhiyii 21/23. 

55 Haıııedfiııi, Ehfı Fir.1s. Divan. (şarih. Halil ed-Dcveyhi). Beyrut, 1991. 1, 24. 
56 

Ahmed b. Hanbel, Miisned; 1, 293, 303, 307. Bu hadis'in bir baŞka varyantı da şöyledir. Ebu'I
Abhas Abdullah b. Abbas'tan rivayet edilmiştir: Demiştir ki: "llirgün Allah Rasfilünüıi 
terikesinde idim. Evlııt, sana birkaç kelime belleteyim buyurdu: Allııh'ı (yani emir ve nehyini) 
gözet ki, Allah dıı seni gözetsin. Allah'ı gözet.ki, O'nu karşındıı hulıısın. Bir şey istediğin vakit 
Allıılı'tan iste. Yıırdım dilediğin vııkit, Allalı'tan iste. Yıırdım dilediğin vakit Allalı'tan dile. 
Şunu hil ki, hiiliin yıırııtılmışlar elbirliği ile sana lıir fııydıı ve ıııenfııat halışetmek ·isteseler, 
Allıılı •ın· sıına yıızdığından fazla bir ·şey bahşedemezler. Aynı şekilde hiitiin mıılılukat elbirliği 
ile sıınıı bir zarar vermek isteseler, Allıılı'ın sana taktir ettiği zıır:ırdıın ziyade!)lı4yapamazlar. 
Kall!mler (işleri lıitamıı erip) kııldırılmış, sıılıifeler de (iizeriııdeki yazıina tamnın olup) 
kurıımuştur." Tirmizi, Sünen, fi Sıfııti'I-Kıyiiıne 60. ' 
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indirir, onun kendi nefsinden indirdiği yerde. 13azı büyükler ise şöyle 
demişlerdir·: "Alla/ı 'm katmdaki yerine bakmak isteyen. Allah 'm kendi katındaki 
yerine baksm." 

Allah'ım! Hakkı muzaffer eyle. Doğruları açığa çıkart. Doğru bir işle bu 
ümmeti kuvvetlendir. Öyle bir iş ki, senin dostun o işte izzet, düşmanı zillet bulur. 
O işte ~ana itaatte iş yapılır, sana isyan yasaklanır. 

Hamdin her türlüsü kendisine dayandığıın ve güvendiğim Allah'a 
mahsustur. O bana yeter, ne güzel yardımcıdır. Yüce Allah, Efendimize, onun 
ailesine ve ashabına rahmet etsin, bizimle beraber. (Amin).+ 

57 
Kaynaklarda btıh!ııaıııaııııştır. 
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DEGERLENDİRME 

Görüldüğü gibi 'Mülhatü'l-i:tikad' risiilesiriiıı mukaddinıesi Allah' ın 
ne olmadığını anlatan selbl/soyutlama sıfatiarına ayrılmıştır. Müellif yeri geldiği 
zaman Allah'ın ne olduğunu anlatan subutl sıfatiara da değinmiştir. Bu risfılenin 
özünü, "İlalıi zat!.l'!fat" ilişkisi ve Kur'aıı'a saygısızlığın uinl açıdan dağuracağı 
durum, oluşturmaktadır. 

Sosyolojik bir vfıkıa olarak tarihte iz bırakmış herhangi bir uüşünce veya 
bilim disiplininin oluşumunda yaşanan hfıdiselerle fikirler arasında -çok yakın bir 
ilişki ağı mevcuttur. Bir inanç felsefesi disiplini olan Kelam bilimi de yukarıdaki 
kuraldan ayrı düşme.z; aynı iddialar bu bilim için de geçerlidir. Kelaın bilimi, hicrl I. 
yüzyılın sı:ınlarından itibaren öncelikle İslam coğrafyaları içerisinde saf İslam inanç 
sistemine İçeriden, belli bir süreçten sonra dışarıdan yöneltilen itirazlam karşı bir 
savunma amacı ile uoğmuştur. Biz bunun bir benzerini bu risfilede de görüyoruz. 

İslam kaynaklarından· öğrendiğimize göre İzz b. Abdisselfını, muhalilleri 
·Hanbeliler tarafından zamanının yöneticisine, sözde Kur' an' a saygısız uavranan 
Eş'ari akldesini savunduğu gerekçesi ile şikayet konusu yapılir. Toplumsalisosyal 
tabanı da etkileyici bu suçlamanın arkasında Ebu'I-Hasan ei-Eş'ııri'nin Allah' ın 
Kelaın sıfatı· konusunda selefi bir ekol olan Hanbeliler gibi düşünınemesi 
yatmaktadır. Çünkü Hanbeliler -Ahmed b. Hanbel'in kendisi·.değil- Kur'an'ın sadece 
anlamının değil, harf ve sesinin de yaratLlınamış olduğunu ileri sürmektedirler. İşte 
bu görüşlerini genelleştiren Hanbeliler, iktidar desteğini lle arkalarına alarak bu 
görüşü geçmişte belli bir dönem Mu' tezile'nin yaptığı gibi. İslam'ın tek bir yanıımı 
olarak topluma dayalınaya çalışıyorlaF; bu yorumu benimsemeyen şahıs ve kitleleri 
Kur'an'a saygısızlık yapınakla suçluyorlardı. Bir nevi onlar, hicrl III. yüzyılda 
Mu'tezile ile Alımed b. Hanbel (ö. 241/855) arasında geçen_ polemiğin bir 
benzerini hicrl VII. yüzyılda Eş'arl ekol ile nıüteahhirlın Hanbeliler arasında 
yaşatmak istiyorlardı. Mu'tezile ·'Kıll:'an yarattlmtşttr' düşlineesini muhaliflerine 
zorla dayatmaya çalışırken iktidar desteğinden güç alıyordu; Hanbeliler de 'Kur'an'm 
manasr ve lafzt yarattlmanuştır' derlerken, iktidarın desteğini yanlarına çekmeye 
çalışıyorlardı. Bu açıdan her iki ekolün görüşlerinde değil ama, izledikleri 
siyasetlerinde bir benzerlik/paralellik göze çarpmaktadır. Olayın bir başka boyutu da 
siyasetin itikadileştirilerek halkın, iktidarın ıneşrlıluğunu onayiayıp onaylamadığının 
test edilmesidir. Bu ta~ışınaların arka planına baktığı m ız zaman böyle bir sonucun 
·ortaya çıktığı da görülecektir. 

İşte İzz b. Abdisselam popülist bir çizgi izleyen Hanbelilerin bu baskıcı 
siyasetlerine rağmen görüşlerinden asla geri adım atmaz. Kur'an'ın sadece lafzııiııı 
yani harf ve seslerinin malıluk olduğunu, onun anlaınıııııı ise malıluk olmadığını 
• 1rfia eder. Bu ve lıenzeri konulardaki görüşlerini kanıtlamak için adı geçen risfıleyi 
kaicıııe alır. Görüluüğü gibi bu risfılede İzz b. Abdisselfıııı. çok önemli bir şey de 
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söyler. İsİain Inanç sisteminde 'kutsal' olanın sadece Allah kefamı olduğunu 
vurguiar. Bunun dışındaki şeylerin halk katında kutsallık yaftasıyla anılmasının iziifi 
ve itibari olduğuna dikkatleri çeker. Müslüman kültüründe bazı şeylerin, örneğin 
Ka'be ve Hacerü'l-Esved gibi mekan ve nesnelerin taşıdığı hatıra ve gördüğü vazife 
açısından bir değer taşıl:lığın·a işaret eder ki, aslında O, çok önemli bir tevhid ilkesine 
de parmak basın ış olmaktadır. Maalesef bu ilke tarihi süreç!~ muhafaza edilmediği 
için bir çok sapmaları da beraberinde getirmiştir ve putperestliğe davetiye 
çıkarmıştır. 

İzz b: AbdisseHim bu risalede sık sık 'Haşviyye' olgusu üzerinde de 
durarak, kendi döneminde özellikle de İslam'ın yorumunda öne çıkan 'Haşviyye' 
dediği bir zümreden de söz eder. Kendiı;ini döneminin iktidarına şikayet eden bu 
zümreyi, Allah' ı mahlukatına benzeten müşebbihe olarak tanıtır. 

O halde Haşviyye olgusu nedir? 

Arapça'da h.ş.y kökünden türetilmiş olan haşiv, lügatte yatak, yastık 
dolgusu olarak kullanılan yün ve pamuğun adıdır. Eğer sözü niteleyen bir sıfat 
olarak kullanılırsa, herhangi bir konuşmada lüzumsuz ve faydasız ziyade ifadelere 
'haşiv' denir.

58 
Bu tanımlamalardan anlaşıldığı kadarı ile haşv, konuşma veya 

yazımda, lüzumsuz, faydasız ve dolgu maddesi olara~ kullanılan söz ve ifadelere 
genel olarak verilen bir adiandırma olduğu anlaşılmaktadır. 

İslam düşünce tarihinde Haşviyye kavramı, kaba bir mücess'ime telakkisi 
ifade eden hadisleri, hiçbir tenkit, tevil ve tetkike tabi tutmaksızın hatta diğer 
hadisiere tercih ederek sahih hadis addedip harfiyen, lafzl olarak tefsir eden bazı hadis 
ashabı hakkında kullanılan ve hakaret anlamı içeren bir tabirdir. Haşviyye, 
meselenin 'nastl olur' tarafı üzerinde durmadan (bilii keyf, bilii şerh) Allah'a insan 
veya herhangi bir nesne sureti iziife eden tabirleri kullanmakta bir sakınca 

.. .. ı d 59 gormuyor ar ı. 

Hicrl II. yüzyıldan itibarenHaşviyye, hadis rivayeti ile meşgul olan, Fıkıh 
ve Ketarn gibi entelektüel alt yapıdan yoksun olmakla birlikte, sistematik bir 
metoddan da 'mahrum olan kesimlere verilen bir lakap olmuştur. İslam düşünce 
tarihinde Abbas i halites i Me' mu n (ö.l98/813) döneminde başta Ahmed b. Hanbel 

· olmak üzere onun izleyicisi olan Hanbelilere uygulanan mihne süreciyle Haşviyye 
60 

olgusu başlamıştır. 

Haşviyye olgusu ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır? 

Haşvlliğin özünü aklın değer ve önemini hafife alına, nasların zahiri 
anlamlarına sarılma anlayışı oluşturur. İslam düşünce tarihini incelediğimizde 

58 Geniş bilgi için bakınız. lbn Faris, Ebu'I-Huseyin Ahmed, Mu'ceınıı Mekayisi fı'l-Lüga, (tahk. 
Şehiibedd!n Ebu Aııır), Beyrut, 1994, s. 303; Cürciinl, Seyyid Şerif, et-Ta'rif3t, (neşr. 
Abdurrahman Umyere), Beyrut, 1987, s. 120. 

59 
Bkz. Müfıd: Muhammed b. Nu'ıııiin, Evailu'l-Makatilt, Tebriz. 1371, s. 41. 

6° Krş.Aitıntaş, Ramazan, "Haşviyye'ı;ıi~. Doğuşu ve Kela~ıi Görüşleri" C.Ü: Ilahiyat Fakülıesi 
Dergisi, Sayı: 3. (Sivas 1999), s.61-63; Ozafşar, Mehmet Emin, Idcol~jik Hadisçiliğin Tarihi Arka 
Planı, Ankara, 1999, s. 29. 
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"Haşviyye" bağımsız ve muayyen bir fırka olarak pek ıni.imki.in görünmemekle 
birlikte, ortaya çıkışına dair bazı tarihi bilgilerin nakledildiği bilinmektedir. Kimi 
tarihçil.er, "Haşviyye"nin oluşum sürecini tabiunun büyüklerinden Hasan-ı Basri 
(ö.ll 0/728) ile başlatırlar. Haşviyye' nin en büyük aHimet-i ffirikası, teşbih ifade 
eden iiyet ve hadislerin anlamını zahirine hamlederek, asıl ımıksadı ihmal etmeleridir. 
Nakil ve nastan başka bir şey tanımayan, akla ve düşüneeye hiç değer vermeyen halk 
tabakasından bir grup ravi Basra'da Hasan-ı Basri'nin ilim meclisine devam 
ediyorlardı. Huzurunda saçma sapan konuşunca, "bu kimseleri ders halkaslll til dtşma 

atli uz" dedi. Böylece onlar "haşviyye" diye adlandırılın ış oldu. 
61 

H. S. Nyberg, Mu'tezile'nin ilk görüşlerinin naslara nüfUz edemeyen 
lafzl manalardan öteye geo"'rneyen ınüşebbihe ve ınücessime olarak nitelendirilen 
"haşviyye"yi reddetme~ ol{.,u<!:Unu söyler. Müellife göre tecsim inancı, Mu'tezile'nin 
doğuş çağında İslam'a gırıe~. O dönemde "haşviyye" diye adlandırılan ehl-i hadisten 
çokları hadislerde g~çljjı w.ıberl sıf_ftları ulilhiyyet makamına yakışınayan 
yaratılmışlık vasıflafin·a benzettiler. 

6
- Mu'tezile'nin anladığı gibi Haşviyye'yi 

sadece "e/ıl-i lıadis"e inhisar ettirmek doğru değildir. Heı: fırkanın içerisinde bu 
zihniyeti bulmak mümkündür. Müteşabil) ayetleri İsrailiyat ve gnostik düşünce!erle 
tefsir etme yolunu benimseyen kimselerin tümü bu nitelendirmenin içerisine-girer. 
Kelaın bilginlerinin yaptığı tanımlardan da bu cJurum anlaşılmaktadır. Kelam 
bilginleri Haşvlliğin failieri üzerinde değil daima tiilleri üzerinde durınuşlar, yani, bu 
konuda açıkça bir ilke ortaya ~oymuşlardır. Bu açıklayıcı tanımlamalardan bazıları 
şunlardır: 

Ebu'I-Meali el-Cüveyni (ö. 478/1085), Allah'ın kelamının 
kadimliğini Mushatlarda yazılı metinlere (harf ve seslere) kadar indirgeyen zümreleri 

Haşviyye olarak isiınlendirir.63 Takiyyüddin es-Sübki (ö.756/13559 ise, 

Haşviyye'yi, ciihil, aklı kıt ve nasların zahirine takılıp kalan kimseler olarak anlar.
64 

Bu tanımlamalardan anlaşıldığına göre tarih boyunca haşviyye, aklın kullanılınasına 
karşı çıkanlar anlamına geldiği gibi, dalaylı olarak akli iliıniere de iyi gözle 
bakınayan kimseler olarak da görülmüşlerdir. Bu sebeple Felsefe ve Mantık gibi 
ilimiere iyi gözle bakılınamış, hatta bu peşin hükümlülüğün doğal bir sonucu 
olarak Kelam ilmi de zeınınedilıniştir. 

İzz b. AbdisseHim bu risalesinde doğrudan Ahmed b. Hanbel'in 
kendisini eleştirmez, hatta onu tenzihçi olarak tanımlar. O, ilahi sıfatları anlama 
konusunda kendilerini Ahmed b. Hanbel'e nispet eden Hanbelilerin bakış açısını 
eleştiFjr. Onları selefin itikadından sapmakla suçlayarak 'teşbilıçi lıaşviyyeciler' 
olarak adlandırır. Onun yaşadığı dönemde kendisini hedef alan Haşviyye zümresi, 
müteşiibih ayetlerin lafzından yola çıkarak teşbihe düşmeleri, faydasız boş söz 
söylemeleri, özellikle hadisiere boş sözler karıştırmaları se.bebiyle eleştiri konusu 
yapılmıştır. Müellife göre böylesi bir metot selef mezhebine sözle aidiyet 
oluşturmayacağını, t1ile bakılınası gerektiğini gündeme getirmektedir. Selef tevili 

61 
Bkz. İbn Asfıkir, Tclıyinii Kezilıi'l-Müftcri, s.5; Siibki, Takiyyiiddiıı, cs-Scyfıı's-Sakil, (talık. M. 
Zfilıid ei-Kevscrii, Kalıirc, 1937., s.l2-13. 

62 
Nyberg, H.S., "Mıılmddimc", (Hayyat, Ebu'l-Huseyn, el-İııtisfir). Kahirc. 1925, s.53. 

63 Cüveyııi, Ebu'l-Mcfıli. cl-Akidetü'n-Nizamiyye, (tahk. rvı. Zfihid ci-Kcvseri), Kahire, 1948, s.21. 

Subki, Takiyyiiddiıı. cs-Scyfu's-Sakil, s. 13-15. 
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benimseınemekle birlikte, asla Haşviyyeciler gibi tecsiın ve teşbihe düşmemiş, 
daima Allah ve din adına konuşurken tevhid ve tenzihe bağlı kalma ilkesini 
göze_tıniştir. Bu_ seb~I~. müellif hem se_le!i .~avunm~k ve hem d~ haşviyye~i 
eleştırrnek adına onla~l'h ınançsal portrelerını şoyle ta~vır eder: "Haşvıyye, Allah. ı 
mahlukatına benzeten müşebbihedir. Haşviyye, boş laf izhar etmekten çekinmezler. 
Bunun "kendilerine bir yarar sağlayacağını sanırlar. Dikkat edin, 
onlar §Üphesiz ,_y.~lancıdı_rlar."65 Müşebbihe ise, "ya yiyecekleri bir 
haram için yahut da. alacakları değersiz bir dünya mah için"

66 
selef 

mezhe~i görünümünde gizlenenlerdir. Halbuki selef mezhebi tevhid mezhebi olup 
0 b"h h b" d U"ld" 67 

tecsım ve teş ı nıez e ı egı ır. 

İzz b. Abdisselam, tarihte İmam-ı Gazali (ö.505/ll 1 1) ve İslam 
tilazotları arasında sert tartışmalara sebep olan varlık düzleminde tabii illet mi yoksa 
ilahi illet mi geçerlidir? Soruları. çevresinde dolaşan "nedensellik" sorunu üzerinde de 
durur. Bir nevi, "Haşviyye" zümresi tarafından suçl~nan Eş'arl'yi savunmak 
maksadıyla bu konuya değinir. izz, tercümesini sunduğumuz metinde de 
görülebileceği gibi, sebeplilik konusundaki görüşünü)Ifihi illetten yana tavır 
takman Eş'arl ve onu izleyen mensupları gibi belirtir .. EŞ'ariler Allah'ın kudretine 
halel getiririm ve bir de mu'cizeyi savunmada güçlük çekerim endişesiyle 
kanaatlarını ilahi illetten yana belirtmişlerdir. Bir başka açıdan onlar zihinsel olarak 
alemde tabii illet yasalarını kabul etmenin i~i ffiil tanıma~a götüreceğinden ve böyle 
bir inancın da insanı şirke düşü.receğinden çekinmişlerdir. 8 

Halbuki tamamıyla İHihi illetten yana olmak, tabiatta geçerli olan fiziksel 
yasaları hiçe saymak ve Allah'la insanı karşı karşıya getirici iki rakip konumunda 
bir atınosfere taşımak doğru değildir. Burada insanın sorumlu olduğu alanla sorumlu 
olmadığı alan ve kevnl yasaları birbirinden kesin sınıriarta ayırırsak belki de bu ·· · ·: 
tartışınalar daha asgari düzeye inecek ve yerinden oynamış olan sahih akl'de ve fikir 
taşları yerli yerine oturacaktır. Çünkü konunun doğrudan kaderle de yakın bir ilintisi 
ortaya çıkmaktadır. Maalesef İslam dünyasında bu alana ilişkin tartışmalar o hale 
gelmiştir ki, bir tarafta insanın sorumluluğunu hiçe sayan bir zihniyetin teşekkülüne 
yol açılırken, öte yandan top yekfin kaderi mahkum etmeye yönelik bir zihniyetin de 
doğuşu.nun kapısı açılmıştır. İzz b. Abdisselam bu konuya bir yenilik getirmiş. ya da 
sorunu geniş bir çerçevede ele almış değil, Eş'arlliğin bilinen görüşünü 
tekrarlamıştır. 

Sonuç olarak "Mülhatü'l-İ'tikad" risalesinin ınuhtevasını hicrl VII. 
yüzyılda geleneksel olarak rey ekolüne bağlı. bir alimin kendi döneminde karşı 
karşıya kaldığı ınihne karşısında kelamullah konusundaki görüşlerini sesli olaralç 
savunması oluşturur. Aynı zamanda bu risale İslam kültür tarihine ışık tutması 
açı.sır,ıdan önem arz eden bir malzerneye de kaynaklık ve tanıklık etmektedir. 
Tarihçiler için hem de iyi b.lr malzeme ve kaynaktır. Çünkü, hem o dönemin siyasi, 
tikrl, akldevi ve kültürel hayatına ışık tutmak ta, bir başka açıdan. da bir alimin 
geleneği nıuhafazada nasıl bir gayret gösterdiğinin canlı tanığı olmaktadır. Adeta bu 

65 ei-Mü~fidele 58118. 
66 . 

en-Nis:l4/9l. 
67 

lzz h. Abdisselfim, Müllıatü'I-İ'tikad, s.l6-17. 
68 

Bkz. Gazfili. Ebu Hfimid Muhammed b. Muhaıı;med, Telıafiitü'I-Fclasifc, Kahire, 1923, s. 67-68. 
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durum, nasıl ki hicrl nı. yüzyılda Mu'tezile ve Hanbeliler arasında yine KeHiınullah 
konusunda bir Ketarn tartışmaları yaşanmışsa, hicrl VII. yüzyılda da Eş'arllerle 
Hanbeliler arasında yine bir benzer konuda bir ketarn tartışınaları yaşandığının canlı 
örneği, dikkat çekicidir. Müellitin bütün dönemlerde İslam düşüncesinin önünde en 
·büyük erigel olarak görülen "haşviyyeci" tavırlıi'mücadelesi, ayrıca alkışlanmaya 
değer Çir çaba~ır ve her dönemde de İsl_iim bilginlerinin .bu örnek tavrı sürdürmeleri 
gerekir, kanaatindeyim. 
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. . . ,.. ·* 
B. BID'AT RISALESI 

ı. Bıı Risiiletıin Yazılış Öykiisiine Dair Bazı Notlar: 

Genellikle ırınakların ilk kaynaklarından çıkan suları oldukça berrak ve 
temizdir. Ama' ırınağın geçtiği yatakların toprak türüne ve bu yataklara karışan atık 
maddelerin cinsine göre suların vasfında, yanf tadında, R:okusunda ve renginde 
değişimler yaşandığı bir vakıadır. Kısacası, ilk çıktığı kaynağ.ında temiz ve berrak 
olan nehirlerin ve ırınakların suyu, geçtiği toprak yataklarının rengine göre renginde 
ve kimyasal yapısında arızl olarak bazı değişimler yaşanır. Toprak çeşitlerinin farklı 
oluşundan dolayı bu suların farklı renk alınalarında yadırganacak bir durum yoktur. 
İşte bunun gibi yaşanan din de zamanla bazı aşınınalar ve başkalaşımlar 
geçirebiliyor. Bunu belli bir sınıra kadar doğal karşılamak gerekir. Örneğin, Kur'an 
ilk defa Mekke'de nazil olmaya başladığİ süreçte toplumun inanç ve din anlayışında 
meydana gelen sapınaları düzeltti ve yeni hükümler koydu. Nasıl ki, bir irmağın 
suları geçtiği yerlerde değişik toprak çeşitleriyle teması esnasında vasıflarında bir 
takım değişimlere uğramışsa, İslam da gerek fetihler ve gerekse başka milletierin 
örf, adet, medeniyet ve kültürleriyle karşılaşması sonucu farklı _zenginlikler 
kazanınasına yol açmıştır. Biz bu farklılığı, deseni, albeniyi, folklorik yapıdan tutun 
da giyim, kuşamdan ev ve dinf yapıların mimarisine ve hatta mutfak kültürüne kadar 
götürebiliriz. Bütün bu unsurlar ve anlayışlar İslam'ın tevhid ilkesini ve naslarla 
açıkça tahkim edilerek belirlenmiş ibadet İslam'ını muhafaza ettiği sürece bir 
zenginlik kaynağı olarak görülmüştür. Son zamanlarda din sosyologlarının Arap 
Müslümanlığı, Fars Müslümanlığı ve Türk Müslüınanlığı .gibi kategorik 
değerlendirmelerde buliınınalannın temelinde sanırım yukarıda değindiğimiz düşünce 
yatmaktadır. Kanaatİınce iyi niyetli olduktan sonra bu kategorik ayrımlarda 
yadırganacak bir durum söz konusu değildir. Demek ki dini hayat, belli bir tarihi 
süreçten sonra toplumların kültürel yaşam tarzlarıyla örtüşerek folklorik bir din 
anlayışlarını da beraberinde getirebilmektedir. Elbette ortaya çıkan bu yeni dini 
yaşam biçimlerinin durması gereken sınırda durmadığı taktirde müdahale edilmesi 
gereken yönleri olmalıdır ve olmuştur da. Acaba bunun sınırl.~ırını nasıl çizeceğiz? 

İslam düşünce tarihinde saf/ge~çek İslam olanla sanalişibi h İslam olanın 
arasını ayırt etme konusunda karşımıza çıkan kavramlardan birisi de bi d' at 
kavraınıdır. Tarih boyunca hem Kelam ve hem de Fıkıh bilginleri arasında icat 
etmek, inşa etmek anlamlarına gelen "bid'at" kavramına yüklenilen anlam ya da bu 
anlamın sınırının nerede başlayıp nerede bitmesi gerektiği çevresinde farklı anlayış 
biçimleri gelişmiştir. Gerçekte bu farklı anlayış tarzlarının medeniyet bağlamında 

* Bu risôlenin arijimıl/asıl adı Sübki' nin Tabaka!' ında "Şerlııı.Salıiti 'r-Ragıiib ve me 't-Tefeka Beyne 'ş
Şeylıayn"l "lzz b. Abdisselam ile /bnıı's-Saltilı'm tuijcık Etmedikleri Regıiib Namaz111111 
Açıklımması" adını taşımaktadır. Müellifbu risiilede, lıid'at konusundaki anlayışiarına da değindiği 

1için okuyucunun dikkatini çekmek adına 'Bid'at Risiilesi' demeyi uygun bulduk. 
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_ kapaninaya ve açılınaya yol açıcı önemli sonuçları da vardır. Şöyle ki, İslam kurucu 
·ve teke'vv.ün etti ri ci medeniyet bağlamında bütün zamanlarda sıçrama yapsın mı ya 
da dini görünüm olarak içe kapanıp, büzülüp tarih dışlılığı mı yaşasın? Acaba İzz b_ 
AbdisseHim b·u sorunun hangi tarafında yer almaktadır? ŞimdHik bunun cevabını 
erteliyor ve tercümenin sonuc_u!lda yapacağımız değerlendirmeye bırakıyoruz. Ama 
bizi burada daha çok bu risalenin yazılış öyküsünün ve bir alimin duyarlılığının 
perde arkası ilgilendi riyor. 

İzz b. Abdisselam yaşadığı çağın iki büyük ilim ve kültür merkezi niteliği 
taşıyan Şam ve Kahire' de değişik görevlerde bulunur. Hayatının büyük bir 
bölümünü geçirdiği Şam'da kadılık, Emevi camii hatipliği, Aziziye ve Gazall 
medreselerinde de müderrislik gibi hizmetlerde bulunur. Yaşadığı dönemde ortaya 
çıkmış olan ve gerçek İslam'ın üzerini örtücü bid'at ve hurafelerle de yoğun bir 
şekilde mücad~lelere girişir. -Hicrl 637 yılında Şam'da Eınev'i camiinde görev 
yapmaya başladığı· yılın Recep ayının başlangıç öncesi Cuma vaazında Regaib 
namazının bid'at ve·bu namazla ilgili hadisin de uydurma okluğunu dile getirmiştir. 
Ayrıca bu. sözlü uyarı ile yetinmeyen İz~ b. Abdisselam, görüşlerini bir risale 
yazarak h~lkı, bu bid'attan sakındırmaya çalışmıştır. Bu risaleye Regaib.namazından 

s~kındırma anlamında "et-Terhtb an Saliiti'r-Regiiib" ad;ni verrriiştir.69 :-- . . . . 

Muhtelif İslam beldelerinde Recep ayının ilk Cuma gecesi ve Şaban ayının 
on fieşinci gecesi kılinan bu namaz müellifin Regaib namazının bid'at olduğuna dair 
yazmış olduğu risalede. İbn Ebi Randaka et-Turtôşi (ö.S2511 nt)'den 
naklettiğine göre hicrl 480'de Kudüs'te ortaya çıkmıştır. Regaib namazı, İzz b. 

· Abdisselam'ın gayretli çabaları ve sultan Kamil Muhammed b. Ebfi Bekr b. 
Eyyfib''un (ö.662/1230) direktifteriyle resmen yasaklanmış olmasına rağmen daha 
sonra özellikle sfifi çevreler tarafından uygulama alanı bulmuştur?0 

2. Risalenin Tercümesi 

~imdi tercümesini sunacağımız bu risale Subkl'nin Tabakat'ında yer alan 
metindir. 

1 
Subkl bu risalenin metnine geçmeden önce şöyle bir açıklama yapma 

. . * 
gereği duyar: "Ibnu's-Salab (ö.643/1245) önceden (Regaib namazından) halkı 

69 
Subki, Taceddin, Tabakatıi'ş-Şafiiyye, vrıı, 251-255. Ayrıca bu konu ile ilgili geniş bir çalışma 

için şu makcileye bakılabilir. Kister, M. J., "Recep Ayı Allah'ın Ayıdır" (çev. C. Ağırınan), 

Tasavvuf, Sayı.3, (Ankara-2000), s.218. 

7° Kas ı mi, Cemiileddin, Is.! ah u Mesacid mine'l-Bide'i ve'I-Evaid, Kah i re, 1341, s. ı 70. 
71 siıbki, Tabakat, VIII, 251-255. 

* Eb il Amr b. Takıyyiiddiıı Osman-b. Abdirralımiin e/-Kiirdi e,ç-Şelırewri' dir. lbnü's-Salah diye de 

meşhurdur. Daha çok ınuhaddisÜği ile tanınan Ib n ii 's-Salti/ı, hi eri 577'de (ın. 1 1.80 Kuzey 

Irak'taki Erbil'e.bağlı Şeh~ezur'un Şerehan köyünde doğar. Bölgenin tanınmış bir alimi olup 

Halep'teki Esediyye medresesinde hocalık yapan babasının lUkabından dolayı "ibııii's-Salcilı" diye 

tanınır. Hadis ilminden başka, Tefsir ve Fıkıh alanında da"~~vrinin otoritesi sayılan Şelırezıiri, Arap 
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menetmek yönünden fetva vermişken 72 
sonradan bu fetvasından kesin bir dönüş 

yaptı. Sultanü'l-Uiema (İzz b. Abdisselam) ise bu namazdan menetme görüşünde 
sabit kaldı." 

Sultanü'l-Uiema EbU Muhammed (İzz b. Abdisselam) bu konudaki 
görüşünü şöyle açıkladı: 

+"Evvel olan Allah'a hamd olsun ki hiçbir vasfedenin vasfı O'nu 
kuşatam az. O ahirdir ki hiçbir arifin-bilgisi O' nu içine alamaz. O yarattıkların-a 
benzemekten münezzehtir. Yarattıklarının, O'nun hakkını ödemesi güçlerini aşar. 
O'nu, nimetleri ve ihsanı ile hamdederim. Şahitlik ederim ki, O'ndan başka ilah 
yoktur; hükümranlığında ortaksızdır. Yine şahitlik ederim ki, .. ;Muhammed (a.s) 
O'nun kulu ve elçisidir. · 

B id' at iiç çeşittir: 

Birincisi, mübah olan bid'attir. Yeme-içmede, giyimde ve evlenmedeki. 
bolluk böyledir. Bunda hiçbir beis yoktur. 

İkincisi, hasen olan b id' attir. Bu, şer'! kaidelere a:Ykırılığı bulunmayan, ona 
uygun olan bütün bid'.atleri içine alır. Teravih narri~azı, sınırları koruyan asker/derviş 
kimselerin barınma karargafiları olarak.ribatların,_ eğitim ve öğretim için okulların, 
yolcuların kalması için ıı·anların (dinlenme tesisleri) inşası gibi ve buna benzer 
(İslam' ın) ilk dönemlerinde rastlanılmayan iyi şeylerdir. Bunlar şeriatın getirdiği 
ilkelere uygundurlar.. Allah rızası için ziyafetler hazırlaTQ.ak, iyilik ve takvada 
yarışmak vb. Arap dili ile meşguliyet de böyledir ki bu sonradan üzerinde durulan bir 
iştir. Ancak, !):ur' aı1 üzerinde düşünmek ve onun manalarını anlamak Arap dilini 
bilmekle olur. Dolayısıyla sonradan başlanmış bir iş de olsa Arapça ile uğraşmak 

Dili ve Edebiyatını da iyi bildiği için Kudüs'te Medresetü's-Salfihiyye'de .ve ayrıca Şam'da 

Revillıiyye medresesinde hocalık yapmıştır. EI-Melikü'l-Eşref MOsil (ö. 662/1238) Eşrefiyye 

Dfiru'I-Hadis'ini yaptırdığı zaman (630/1233) bu eğitim kurumununc yöı:ıetiınini ona verir. 

Hayatının sonuna kadar bu medresede hem yöneticilik ve hem de hocalık yapar. lbnü's-Saliih, 

lıicri 643'de (ın. 1245) Dımaşk'ta vefat eder. 
Selefi görüşleri lienimseyen lbnü's-Salilh, Kur'an ve hadisleri tevil etmeyi doğru bulmaz, tartışmalı 

konular;ı girmez. Döneminde lsmaill-Biitıniler felsefi ınüliihazaları-.beniınsedikleri için müellif 
Felsefe ve Mantığa iyi gözle bakınaz. Felsefe ile uğraşanların lliilıi yardımdan ve nübüvvetin 
aydınlığından mahrum kalacağını iddia eder." Devlet yöneticileri onun görüşüne değer verdikleri 
için Dıına~k'ta yı.Jlarca Felsefe ve' Mantık okutulmamıştır. Müellif ilim dünyasında daha çok 
hadisciliği ile tanınınaktadır. Ilim çevrelerinde Hadis Usulü konularını ele alan "Usfilü'l-Hadls" 
isimli eseri ıneşhur@r. Bu eser~ureddin !tr tarafından 1984'te talıkik edilerek Dımaşk'ta 
neşredilıniştir. Ayrita değişik Islami ilimlerle ilgili çok sayıda eseri olan müellifin konumuzia 

" aliikalı olarak Regfiib namazının uydurma olduğuna dair de bir eseri vardır. Hakkında geniş bilgi 
ediıı..mek istey)"!nler ş_u eserlerin ilgili sayfalarına müracaat edebilirler. Bkz. lbn Halli!din, 
Vefeyfttü'I;A 'yan, Jleyrut, ts., III, 243-245; Zelıebl, Siyeri A'lfimi'n-Nübelfi, (tahk. Ş. El- ,. 
Arılavud-H. Esed), Beyrut, 1994, XX!ll,l40-144; Subki, Tabakfit, 1, 217; IV, 117; V, 209,246, 
VIII, 326-336; Kandemir, M. Yaşar, "Ibnü's-Salfih eş-Şelırczfiri", D. 1. A., lstanqul, 2000, XXI, 
198-200. 

72 Bkz.,İbnü's-Salillı, Ebu Amr b .. Takıyyüddiıı, cr-Red ale't-Tcrğilı ('an) Siililti'r-Rcgfiibi'l
mcvzfia ve Bcyiinü Mil filıfi min Muhfilefcti's-Süneni'l Mcşrfia, (neşr. Muhammed Nilsır 
Elbiini- Muhammed Zülıeyr eş-Şilviş), Dımaşk, 1380/1960. 
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emrolunduğuinuz Kur'an'ın ayetleri üzerinde düşünmek ve ınanalarını anlamak 
emrine uygundur. 

. 'Hadisler ve hadislerin yazım işi de ·böyledir. Hadislerin; hasen, sahih, 
mevzu ve zayıf gibi kısırnlara ayrılması, Hz. Peygamberin sözlerinin ezberlenmesi 
sırasında, ona ait olmayan sözlerin çıkarılması gerekli ve güzel bir iştir. Aynı 
şekilde UsUl-i Fıkıh kaidelerinin geliştirilmesi de lıasen bid'ate örnektir. -Bütün bu 
saydıklarımız şeriatın aslına uygun, ona herhangi bir aykırılığı bulunmayan güzel 
işlerdir. 

Üçüncüsü ise, şeriatın maksatlarına aykırı olan ya da ona muhalefeti 
doğuracak bid'attir. Regiiib Namazı buna örnektir. Regaib namazı aslı olmayan bir 
uydurma ve Hz. Peygambere yalan isnat etmektir. Bunun böyle olduğunu İbnü'l· 
Ferec el-Cevzi (ö·.597/1200) zikretmiştir73 . Aynı şekilde, Ebu Bekr 

** . 
(Muhammed) et-Turtô§i (ö.52511131) şöyle demiştir: 'Regaib namazı Beyt-i 
Makdis'te değil, hicretten 480 yıl sonra ortaya çıktı. Bununla beraber o birçok 
bakımdan şeriata ınuhalefettir. Şöyle ki, kimi alimler bu namazı sadece kendisine 
has kılarkan, kimileri ise, hem alime ve hem de efihile yaygınlaştırıyor. (Regaib 
namazını) sadece alimiere özgü kılanlar iki çeşittir: 

. ·: 

a)Alim bir kimse bu namazı kıldığı zaman um uma, bunun sünnet olduğunu 
vehmettirmiş olur ki, bunlar (alimler) Iisan-ı hal ile Allah'ın ResUlüne yalan isnat 
etmiş olurlar. Lisan-ı hal ise şüphesiz söz yerinegeçer. 

b )Bu işi yaptığında umumun ResUluilah' a 'bu namaz sünnetlerden bir 
. sünnettir' demek suretiyle yalan isnat etmelerine sebep olan alimdir. RasUiullah'a 
yalan isnat etmeye sebebiyet vermek ise caiz olmaz . 

. Regaib namazı kılınayı alime de efihile de şamil kılanlara gelince, bunlar 
birkaç Çeşittir: 

1-Bid' at fiil, b id' atçıları ve uydurmaetiarı uydurma ve iftiralarındrr 
kuvvetlendirir. Batıla teşvik ve ona yardım ise, şeriatta yasaklanınıştır. B id' atların ve 
uydurmaların atılması ve terki, bid'at ve uydurmayı engeller. Kötü işleri engellemek 
şeriatın getirdiği ilkelerin en üstünüdür. 

. 2-Şüphesiz bu. namaz, namazda sükun sünnetine bir ınuhalefettir. Çünkü bu 
namazda ilıliis Sılresi'nin 12 defa sayılması ve Kadtr Sılresi'nin sayılınası vardır. Bu 
sayım genellikle bazı azaların (parınaklar .gibi) hareket ettirilmesi olmadan mümkün 

. olamaz. Dolayısıyla bu azaların sükununu engellediğinden sünnete ters düşer. 

73 
Bkz'. lbnü'I-Cevzi, Ebu'I-Ferec, el-Mevzfi'at, (nşr. Abdurrahman Muh. Osman), Kahire, 1966, 11. 
207-208. 

** lbn Ebi Rendaka et-Turtilşi, asıl adı Ebti Bekr Muhammed b. El-Velid b. Muhammed b. Halef b. 
Süleyman b. Eyyilb ei-Fihrfolup et-Turtilşi diye tanınır. Hadis ve Fıkıh alanında şöhret bulmuş olan 
et-Turtilşi hicri 450'de (ın. 1060) Endülüs'te doğar ve hicri 525'de (m. 1130) lskenderiye'de vefat 
eder. Tefsir, Fıkıh ve Gezi notlan gibi alanlarda pek çok eseri vardır. Bkz. lbn Farhun, Ihrahim b. 
Ntlreddin, ed-Dibacu'I·Müzheb fi Ma'rifeti A'yani'l-Uiemfii'I·Mezheh, Beyrut. 1996, s. 371-

·--~ 
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3-Bu .namaz, namazda kalbin huzuruna ve huşiluna, Allah'tan başka şey 
düşünmemesi, Allah'ın büyüklüğünü ve İciiiiini düşünmesi, .. kıraatlerin ve zikirlerin 
maniiiarına vakıf olma, sünnetlerine de aykırıdır. Namaz kılan kalbiyle silrelerin 
sayısını düşündüğünde, O'nun namazda yapılınasını şeriattaşart koşınadığı bir işle 
Allah'tan yüz çevirmiş olur. Yüz çevirmekle O'ndan dönmek şer'an çirkin bir iş 
olursa, namazda esas olan kalb ile Allah'a yönelıneyi ihliil eden böyle bir iş haydi 
haydi çirkin bir iş sayılır. 

4-Bu namaz nafileler konusundaki sünnete de ınuhaliftir. Nafilelerde sünnet 
olan ise nafilelerin evlerde kılınmasının, mescidlerde kılınmasından daha efdal 
olduğudur. Kusuf (ay tutulması) ve yağınur duası namazı gibi şeriatın istisna ettiği 
namazlar bunun dışındadır. Hz. Peygamber (a.s) : "Kişinin evinde kıldığı 
namaz (şeriatın emrettikleri hariç) mescitlerde kıldığı namazdan 
daha efdaldir,''

74 buyurmuşlardır. 

5-R-egaib namazı, nafilelerde teklik ilkesine de aykırıdır. Şeriatın bu genel 
ilkeden istisna ettikleri hariç, nafilelerde sünnet olan tekliktir. RasOiullah'a yalanla 
isnat edilen bu bid'at ve uydurma RasOiullah'tan değildir. 

. 6-Bu namaz aynı şekilde iftarda acelecilik sünnetine de ınuhaliftir. Zira Hz. 
Peygamber (s.a.v): "Ümmetim, iftarda acele etmek ve sahuru sonraya 
bırakmak (geciktirmekteki) hayırdan vaz geçmezler,"

75 buyurmuştur. 

7-Yine bu namazda, namaza girmeden önce kalbi, rahatsız edici 
meşgulelerden uzaklaştırnın sünnetine de muhalefet vardır. Bu namaz açlık ve 
susuzluk gibi haller üzerine denk gelir, belki de şiddetli·.sıcak olan günlere de 
gelebilir. Meşru namazlar ise giderilmesi mümkün olan ıneşguliyetler üzerine 
kılınınaz. 

8-Regaib namazının iki secdesi ınekruhtur. Şeriat özel bir sebebi olmayan 
tek secdeyle Allah'a yakıniaşmayı getirıneıniştir. Allah' u yakınlığın kendisine özgü 
sebep, şart, vakit ve rükunları vardır ki, bunlar olmadan Allah'a yakıniaşmak doğru 
olmaz. Aynı şekilde şartlarına ve sebeplerine riayet edilmeden gerçekleştirilen, 
Arafat'ta vakfe, Müzdelife'yi ziyaret, şeytan taşlama, Safaile Merve arasında sa'y ile 
de Allah'a yakınlaşılınaz. İşte bunun gibi, kendisine has özel bir sebebi olması 
ınüstesfla, tek secdeı ile de Allah'a yakınlaşılaınaz. Her vakit kılınan namaz ve 
tutulan orucun Allah'a yakıniaşmayı sağlamaması gibi .. Kaldı ki cahiller şuursuzca 
yaptıkları bid'at bir işle elbette Allah' u yaklaşınazlar. 

9-Regaib namazındaki iki secde meşru olsa da bu, açıktan veya içten 
secdelerdeki tesbillatı sayma işiyle ıneşguliyetten dolayı secdedeki huşu ve hudil' 
sünnetine ınuhaliftir. 

1 O-Hz. Peygamber (a.s) : "Geceler içerisinde Cuma gecesını seçip 
sadece onda namaz kdmaym. Yine aynı şekilde, sizden birinizin 
tuttuğu bir oruç olması hali müstesna, günler · içerisinde sadece 

74 
lbn Mfice, Süncn, Ikame 198 Ahmed b. Hanbel, Müsncd, IV, 242,342. 

75 
Tirmizi, Süncn, Sm•ııı 13; lbn Miice, Sünen, Sıyiinı 24; Diiriıııi, Süncıı. Savııı ll. 
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Cuma günlerini oruçlu geçirmeyin"
76 buyurmuştur. Bu hadis' i Müslim b. 

Hacdie Sahlhi'nde rivayet etmiştir. 

ll-Bu namazda, Hz. Peygamberin seçtiği secde zikirlerine de muhalefet 
vardır. Hz. Peygamber (a.s) : "Yüce olan rabbinin ismini zikret"

77 
ayeti nazil 

olduğunda, "bunu secdelerhıizde (okuyun"
78 buyurmuştur. "Subbılhiin ve 

Kuddusiin" hadisine gelince ,eğer bu hadis sahih ise sadece bunu okumak, "Siiblıfme 
Rabbiye 'l-A·, liF' okumamak doğru olmaz. O ümmeti ne böyle bir vazife 
yüklememiştir. Malumdur ki Hz. Peygamber bizi iki zikirle vazifelendirmiştir. 
"Sübhane Rabbiye'I-A'la" sözünde, "Subbfihün ve Kuddfisün" sözünde olmayan bir 
hanid ve sena vardır. 

işte bütün bu saydıklarımızla, dinin sembolü olan alimlerimiz, 
Müslümanların önderleri, sahabe, tabilin ve tebeu't-tabiln, dini konularda eserler 
verenler, insanlara farzları ve sünnetleri öğretmekteki olanca hırsiarına rağmen 
Regaib namazının bid'atlığına hükmetmişlerdir. Hiçbiriiiimden bu namaz hakkında 
konuştuğu, kitabında bu namaz hakkında bilgi yazdığı, onların bulundukları 
meclislerde bunun kendilerine arzedildiği nakledilmemiştir. Böyle bir sünnetten dinin 
semboileri olan, müminlerin asılları bulunan alimlerimizin habersiz olması ade.t 
değildir. Ki o alimler bütün hükümlerde, farzlar ve sünnetler konusunda, haram-heliii 
hususunda kendilerine müracaat edilen insanlardır. Böyle bir namazı, Hz. 
Peygamberin kendilerinden bir gurubu gördüğü, kıyamet kopana dek haktan 
ayrılmayacak olan Mağrib ehli kılmamıştır. Aynı şekilde İskenderiyeli'ler de sünnete 

· bağlılıklarından dolayı böyle bir iş yapmamışiard ır. Ne zaman ki bu namazın Hz. 
Peygambere iftira edilerek ortaya çıkarılmış bid'atlerden olduğu gerçeği ortaya çıktı, 
sultan Melik el-Kamil (ö.628/1249), Mısır diyarında bu namazı kılınayı yas.akladı. 
Müslümanların işlerin.i üzerine alıp, b id' atları ortadan kaldırınaya ve sünnetleri 
ihyaya çalışana ne mutlu!. Hiç kimsenin, Hz. Peygamberden nakledilen şu, "namaz 
emredilenlerin en hayırhsıdır"79 hadisi ile bu görüşlerimizin aksine delil 
getirmeye hakkı yoktur. Çünkü bu sadece meşru namaziara has bir ifadedir." + 

Müsliın, Sahih, Sıyiim 148; E bil Diivud, Sünen, Sav m 50; Tirmizi. Siinen. Sav m· 41; Ahmed b. 
Hanht!J, Müsncd. ı. 288; II, 265,399, 407. 

77 
A'lii !!7/1. . 

78 
Ebil Diivud, Süncn, Saliih 147; lbn Miice, Süncn, lkfime 3p; Dfiriıııi. Sünen, Saliih 69; Ahmed b. 
Hanbel, Müsncd, IV, 155. 

!smail h. Muhammed, Keııfu'I-Haffi, Beyrut, 1988~ ll, 30. 



Izziiddfn B.. AbdisseUim'ııı İki AkiÜd Risiilesi 49 

DEGERLENDİRME 

Bid'at kelimesi, Arapça'da b.d.a kökünden türemiş olup, "yenilik, icat 
etmek, örneği olmaksızın ortaya koymak, inşa etmek" gibi manalara gelir.

80 

Istılahta ise b id' at, "şer') bir delile dayanmaksızın, saha be ve tabi il n döneminde 
olmayan sonradan ortaya çıkan (muhdes) şey"81 

bir başka tanıma göre b id' at, 
"sünnetin kar~ıtı olup din koyucusunun açıkça ya da dalaylı olarak sözlü yahut fiili 
izni olmaksızfn sahabeden sonra dinde ortaya çıkan eksiitme ve fazlalaştırmalara" 

d 
. 82 

enır. 

Biz bu tanımlamaların ilkinde bid'atın alanının daha geniş ve ikinci tanımda 
ise daha dar tutulduğunu görüyoruz. İşte bid'atın alanıni daha geniş tutan filimlerin 
arasına İzz b. Abdisselam da girmektedir. O bid'atı, "Hz. Peyganıbet:in yaşadığı 
dönemde olmayan şey" şeklinde genel olarak tanımlar; ayrıca, bir başka eserinde 
mükelleflerin gündelik hayatlarında yaptıkları davranışiarına paralel olarak; vacip, 
mendup, mubah, mekruh ve haram olmak üzere beş kısma ayırır. Onun yorumuna 
ve tanımlamalarına- göre, Kur' an' ın anlamını ve Hz. Peygamberin hadislerini 
aniayabilecek derecede Arapça öğrenmek, dilbilim açısından Kur'an ve sünnette 
geçen garip lafızları tanımak için Usfil-ü Fıkıh bilmek, sahih hadisleri sakim 
hadislerden ayırt edebilecek kadar Cerh ve Ta'dil ilmi tahsil etmek viicip 
bid'atKaderiyye, Cebriyye ve Mürcie mezheplerinin görüşlerini öğrenmek haram 
bid'at, onları reddetmekse viicip bid!at; sınırları koruyan 'asker/derviş' kimselerin 
barınma ve güvenlik karargahiarı olarak sınır boylarında yapılan ribatlar, eğitim ~'e 
öğretim için okullar, yolcuların kalması için hanlar yapmak, hayır kurumları 
oluşturmak, teravih namazı kılmak, tasavvufun inceliklerini müzakere etmek ve 
'vechullah' gibi müteşabihattan olan problemler üzerinde tartışmak mendup bid'at; 
mescitleri dekore etmek, Mushafları süslemek, Arapça' nın kurl'ıllarını değiştirecek 
biçimde Kur'an-ı şarkı söyler gjbi okumak mekrulı bid'at; sabah ve ikindi 
namazlarından sonra cemaatle musafaha yapmak, ev ler, giyecekler, içecek· ve 
yiyecekler konusunda bolluğa kaçmak gibi fiiller mubalz bid'atlai kapsaıl-ıma 

. 83 
gırer. 

İzz b. Abdisselam Saliitü'r-Regiiib'le ilgili eserinin girişinde bid'atları· üç 
ana başlık altında toplarken, bir başka eseri olan Kavaıdii'l-Ahkam'da ise yukarıdaki 
alıntıdan da öğrendiğimize göre daha geniş ve ınufassal olarak beş ana maddede 
toplayarak izah etmektedir. 

80 löıı Maııziir, Ehıı'I-Fadl Ceıııiileddin, Lisanü'I-Arab, Beyrut, 1990, VIII, 6-7. 
81 Cürciiııi, et-Ta'riffit, s.28. 
82 Topaloğlu, Bekir, Kelaııı İl mi, Istanbul, 1981, s.ISI. 
83

tzz h.·Abdisseliiııı, Kavaidü'I-Ahkfun fi Mesalilıi'l-Enaııı. Beyruı. llJ90, s. 338. 
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Müellifin bid'at tanımının kapsamına ve kategorik ayrııniarına baktığıınız 
zaman Hz. Peygamberden sonra ortaya çıkan; dini, fikri, mimari, sanat, dil, bazı 
iliınler, giyim, kuşam vb. gibi günlük hayatla ilgili hemen hemen her konu geniş 
bir yelpazede dini bir kavram olan bid'at kavramıyla ilişkilendirilınektedir. Halbuki 
böyle bir bakış açısı, İslam'ın medeniyet, tarih, din, tefekkür, sanat, bilim ve kültür 
hayatının donuklaşınasına ve Müsliiman toplumun yaşadı§• dünyadan 
soyutlanmasına, kelimenin tam manası ile anakronizıne yol açabilir.

8 

Bundan dolayı, İslam düşünce tarihinde bid'atın yeniden tanımlanmasına 
ihtiyaç duyulmuş ve İzz b. Abdisselam'ın 'bid'at' tanıını eleştiri konusu yapılmıştır. 
Bid'atlar konusund~ oldukça duyarlı olan ve bu kavramı yeniden tanımlayan İslam 
bilginlerinden Şatıbi (ö. 790/1388), "şer'! görünümlü olmayan, dini telakki 
edilmeyen hususlar b id' at değildir; asıl b id' at bu yasaklamayı dindarlık vesilesi 

sayınaktır"85 şeklinde tanımlar, böylece, bid'at kavramına "din/ telakki" edilen 
durumlar şeklinde bir a_Ian sınırlaması getirir. 

Şatıbl, İzz b. Abdisselam'ın bid'at kavramını, beşli tasnife tabi tutmasına 
da karşı çıkar. Ona göre sonradan ortaya konulan ve dini görünümlü olmadığı halde 
dini mahiyette görülen yenilikleri vacip, mendup, mubalı bid'at vs. gibi 
gruplandırmak doğru değildir. Diğer taraftan dini alanla sınırlı ve kayıtlı olmak 
şartıyla bid'atl-arı mekruh ve haram diye ikiye ayırmak mümkünse de iyi (hasen) ve 
kötü (seyyie) şeklinde tasnif etmek İslam'ın ruhu ile bağdaşmaz. Bid'atların temel 

vasfı, din/ uygulamada görülür. Bu vasıf, öünyevl uygulamalarda bulunınaz.86 

Bid'at kavramı tanımlarından da anlaşıldığı gibi, dinde sonradan ortaya çıkan 
bir yol olarak bilinir. Dinin itikat ve ibadet konularında ekleme ve çıkarına yapmak 
her ne adına olursa olsun doğru değildir. Genellikle kişiler bid'at ihdas etme yoluna 
Allah'a daha çok kulluk etmek istedikleri için girerler. Bazıları da dindarlık olsun 
diye dinde ınubah ve heliii olan şeyleri dini bir yükümlülük maksadıyla terk ederler. 
Halbuki böylesi bid'atlar aynı zamanda sünnetierin de imhasını beraberinde getirir. 
Öyleyse bid'atlar konusunda İslam bilginlerine büyük görevler düşmektedir. Bid'at 
işleyeniere karşı aşırılığa kaçmadan ölçülü bir şekilde tepkide bulunarak, işin 
doğrusu ve yaniışı delilleriyle ortaya konuimal ıdır. Eğer duyarsız kalınırsa, zamanla 
ihdas edilen bid'atlar toplumun vicdanında dindarlık adına elini bir telakki biçimi 
olarak yerleşebilir. Sonradan müdahale etmek kolay olmaz. Her ne kadar İzz b. 
Abclisselam'ın bid'at kavramına yüklediği anlam ve beşli bid'at tasnifi eleştiri 
alınışsa da yukarıda tercümesini sunduğumuz Regaib namazı ile ilgili sözleri 
al kışlanmaya değer bir _sorumluluk örneğiclir. 

. Hicrl VII. yüzyılda yaşamış olan İzz b. Abdisselaın'ın, yaşadığı dönemde 
d inin asli hükümlerini korumak, özellikle ibadetler İslam' ı konusunda ekleme ve 
çıkarına yapmak gibi anlayışiara karşı çıktığını görüyoruz. Onun döneminde yaygın 
olan b id' atlar arasında minbere kılıç vurınak, dini bir maksat ve gaye adına siyah 
elbise giymek; dini hitabeleri ve duaları doğal ınecrasından çıkararak seclli, kafıyeli 

84 
Bkz. Altıntaş, "İzz lı. Alıdissclam'ın İtikfidi Görüşleri" s.I07. 

85 Şiitıbi, Ebillshiik, cl-İ'tisanı, Kahire, ıs., 1, 37. 
86 

a.g.c., 1, 37-50; Yumn, Rahıni, "Bid'at", DlA, VI, 13l,lstnııbul, 1992; Altıııtaş. a.g.ııı., s.l07. 
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bir söylem ve tarz geliştirerek yapmayı dini bir ilke haline getirınek, aşırı derecede 
yöneticilere yakınlık göstermek adına ahlak dışı davranışlar içerisine girmek gibi 
bld'atlar sayılabilir. O bunların hiçbirini yapmadığı gibi sert tepki göstermiştir. 
izz'in duyarlı <:>lduğu konulardan birisi de uydurma diye nitelendirdiği ve yukarıdaki 
ris1ilesine konu olan Recep ayının ilk Cuma gecesi ve Şaban ayının yarısında 
kılınmaya başlanan Regaib namazıdır. Hatta o, bu konu ile ilgili olarak çağdaşı ünlü 
hadis bilgini İbnü's-Salah'la münazaralar yaptığı bilinmektedir.

87 

İzz b. Abdisselaın'ın Şam'da bulunduğu yıllarda iktidarın da desteğiyle halk 
nezdinde bid'at olarak.nitelendirdiği ve bu bid'ının kaldırılması için mücadele verdiği 
Regaib namazının kılınışı kaldırılmıştır. Ama belli bir süreçten sonra sGfı hareketler 
eliyle yeniden bu namaz kılınınaya başlanmıştır. İmam-ı Gazali "İiıyaıı Ulılmi'd
Din" adlı eserinde bu namazın kılınış şeklini tarif ettikten sonra şunları söyler. "Bu 
namaz ınüstehap olan bir namazdır. Bu namaz haddizatında 'Atıad' tarikiyle rivayet 
edilen ve teravih namazı seviyesine yükselmeyen bir namaz ise de Kudüs halkı bu· 
namaza devam ettiği için onu aniatınayı uygun buldum," diyor.

88 
Gazali gibi bir otorite. 

bu biıl'ate meşruiyet alanı açarsa, varın görün halkın ne yapacağını!... • 

İzz b. Abdisselam yukarıdaki risalesinde bu namazın bid'at oluşunu 
da'yandırdığı değişik gerekçelerle eleştirıniştir. Ama buna rağmen bu namaz kimi 
İslam beldelerinde günümüzde de özellikle sQfı ceımlatlerde hala hem münferİt olarak 
ve hem de cemaat halinde kılınmaya ve özel bir önem atfedilmeye devam 
edilmektedir. Bi d' atların kaldırılması, şi,iphesiz bir eğitim ıneselesidir. Hemen 
bugün yarın kesin sonuçları alınacak bir iş değildir. Bu sebeple bid'atlerin imhası 
konusunda ilmi delillerle iknaya devam edilmelidir. Belli bir süreçten sonra netice 
alınabilir. · 

87 Geniş açıklamalar için bakınız. Zühayli, Muhaııııneıl, el-Iz b. Ahdissclfını, Dııııaşk, 1992, 's.70. 
88 

Gaziili, Ebil Hfııııid Muhaııııııeıl, İhyau Ulumi'd-Din, (çev. Ahmed Serılaroğlu), Istanbul, 1975, 1, 
555. 
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