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KELÂM LM N N TEMELLER NDE
RASYONAL ST (AKILCI) VE
L TERAL ST (NAK LC , LAFIZCI) AKIMLAR
VE BÜYÜK KELÂM OKULLARI
Yazan: Claude SALAMÉ*
Çeviren : Kamil GÜNE2**

slâm dü-üncesinde birisi ak lc (rasyonalist), diLeri de laf zc (literalist, naklî)
olmak üzere kar- l kl iki ak mdan söz etmek mümkündür. Birinci ak m, bilgi nesnesini aklî dü-ünme biçimine göre ele alm -, bunun aksi olan -eyi de reddetmi-tir. 1kinci
ak m ise, metne ve onun yaz l nakline baLl l L esas alan bir tavr benimsemi-tir.
Bu ayr m, f k h, hadis, Kur'ân tefsiri ve kelâm gibi 1slâmî ilimlerin birçok disiplininde mevcuttur. Felsefenin her -eyden önce aklî dü-ünce üzerinde kurulmu- olmas ve tasavvufun, akl , tanr y bilme hususunda doLruluLu kesin bir araç olarak
kabul etmemesine raLmen bu ay r m, felsefe ve tasavvufta bile göze çarpabilir.
1slâm hukuku alan nda bir taraftan bu disipline kat k yas yoluyla dü-ünmeyi
girdiren Ebu Hanife’yi görmekteyiz. Matüridiyye gibi ak lc kelâm okullar , kaynaklar n hep bu ekolden alm -lard r. Ayn -ekilde tereddütsüz bir aklî çaba ortaya koyan
Mu'tezile’nin kat lmaya çabalad L ekol de budur.1 Öte tarafta, 1bn Hanbel ekolü tüm
ak lc ak mlara ve özel bir öfke ile Mu'tezile’ye kar- sava- açm -t . Ayn zamanda bu
ekol, öLretilerini üzerinde kurmak istedikleri aklî ilkelere tekrar dönmeyi deneyen
müteahhir E-’arilere de sava- açm -t . Dahas bu ekol, genelinde kelâm ilminin dînî
bir disiplin olmas na da itiraz etmekteydi. Çünkü bu ilim, akla büyük bir deLer veriyordu.
Kelâm ilminin bilimsel seyri, köklerine doLru incelendiLinde ve var olu- sürecindeki dü-ünce ekolleri hesaba kat ld L nda görülür ki, ilk kelâmc lar, hakikati ke-fetmede bir eri-im arac olarak akl kullanmam -lard r. Ancak diLer yönden onlar,
vahyedilen hakikatin iyice yerle-mesinde akla ba-vurmaktan geri durmam -lard r.
Her -eyden önce bu, ilâhî metnin ak lc yorumuyla olmu-tur. Onlar n bu gerçekliLi
*
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kurmalar muhaliflerine kar- daha sonradan öLrendikleri ak ll ca savunma yöntemleriyle olmu-, kendisiyle tevhid kavram na ula-t klar felsefî bir dü-ünce arac l L yla
gerçekle-memi-tir. Onlar, önce basit bir tarzda tek Allah'a iman ettiler, sonra bu
kavram yorumlad lar ve aklî dü-ünme sayesinde bunun savunmas n yapt lar.
Burada iki aç klama yapmak gerekir. Her -eyden önce kelâmc lar, kelimenin
tam anlam yla filozof deLildiler. Gerçekten de filozoflar, 1bn Tufeyl’in Hayy b.
Yakzân’da anlatt L gibi Allah’ n varl L ve birliLi bilgisine aklî dü-ünce ile doLrudan
ula-abilirler. Üstelik felsefe, mutlak hakikate ula-ma te-ebbüsünde bulunmam -t r,
zira kendi mant L na göre felsefe, sadece hakikate ve kesin bilgiye tasvir yoluyla bir
ula-ma giri-imidir. 2ayet hakikat ve yakînî bilgi, felsefe taraf ndan kesinlikle ortaya
konulmu- olsayd , onun buradaki rolü orada kalm - olacakt . Bunun aksine kelâmc lar, iman hakikatinin doLruluLuna, yani aklî dü-ünce yoluyla saLlamla-t rmak veya
ispatlamak istedikleri doLruluLa inanmak suretiyle zaten ula-m -lard .
Öte yandan Müslüman filozoflar, dînî rivayetlere ba-vururlarken bunun arkas nda aç kça, ak l yoluyla ula- lm - olan dü-ünce ve yarg lar korumaya çal - yorlard .
Filozoflar n çözmeye çal -t klar problemin ele al nabilecek temel unsurlar da i-te
burada yatmaktad r. Onlar i-e ba-lad klar nda din, daha önceden iman n nas l olacaL n tespit edip s n rland rm -t . Onlar için insanlar n içlerinde hâkim olan dü-üncelerle çat -malara neden olmaks z n iman n temelleri, dinin ve metafiziLin ilkeleri
üzerinde ara-t rmalar yapmak zordu. Gerçekten de akîde alan nda dînî bir otoritenin
yokluLu, ba-ka bir deyi-le kesin olarak ispatlanm - bir inanç aç klamas n n olmay - ,
metafizik alanda tam bir hareket özgürlüLüne geçit vermektedir. Yunanl lar n da
dü-ünsel, sosyal ve politik geli-imleriyle paralel olarak 1slâm felsefecilerinin, din ve
inançlar n geli-tirmeye güç yetirmeleri de böyle olmu-tur. Fakat tersine olarak, dînî
inançlar her seferinde oldukça dar ve kat bir terminoloji ve dü-ünce çerçevesi öne
sürmü-tür. Bunun sonucunda felsefî tasavvura aç k alan daralm -t r. Bu, metafiziLin
hâkim olduLu daha önceki zamanlarda ve felsefî ara-t rmalar n tercih edildiLi ortamda özellikle doLru idi. Onlar ara-t rmalar n , dinin çok yak n bir alan na kadar çekiyorlard . Dînî inançlar daha zay f bir kabulle ele al nd L nda yorum alan geni-liyor, dü-ünsel özgürlük kendini aç kça belli ediyordu.
1slâmî dü-ünceyi ve bu dü-üncenin sadece ak lc olup olmad L ya da belirli
nassî gerçeklikleri hesaba kat p katmad L n bildikten sonra, ilk zamanlardaki 1slâm
medeniyetinin sahip olduLu görünümü dikkatlice incelemek gerekiyor. Din, gerçekte
1slâmî dü-ünceyi harekete geçirme nedeni oldu. Dolay s yla 1slâmî dü-ünce, sadece
akla dayanmad . Ayn zamanda o, vahyi de hesaba katmaya mecbur oldu. Bununla
birlikte bu dü-üncenin sadece, bütünüyle aklîlikten uzak bir tak m varsay mlar üzerine kurulduLundan da bahsedilemez. Çünkü 1slâmî dü-üncenin doLu-una yön veren
tarihî -artlar, ortaya ç k - ndan itibaren ona, büyük ölçüde yeni problemlerin alan n
geni-letme imkan vermi-tir. 1lk zamanlar nda bir medeniyet, genellikle yeniliklere
aç k bir dü-ünce ortaya koyar. Fakat doLrudan harekete geçireninin bu yeni din
olduLu dü-üncenin yeniliklere aç k yap s , tamamen vahyedilmi- dinin içerdiLi ön
kabullerle yönlendirilmi-tir.
Buna ek olarak 1slâm dininin kendisi, bilgileri desteklemek ve yükseltmek için
akl n kullan m övüp, bunu tavsiye etmi-tir. Nitekim Kur'ân, özellikle vahiy kar- tlar -
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n n sözlerini reddetmek üzere aklî delilleri ele al yordu.2 (Hz.) Muhammed, kendisinden rivayet edilen hadislerinde bir çok kere, dînî dü-üncenin esaslar ndan birisi
olarak akl , onun mevkiini ve günlük i-lerde hakem olarak belirleyiciliLini övmü-tür.
Hatta zaman zaman ilmi, zühd hayat ndan daha üstte tutan ifadelerde bulunmu-tur.3
Dînî metinlerin nakledilmesi, raviler zincirinin aklî deLerlendirmeye tâbi tutulmas
sonucunu beraberinde getirmi-tir. Bunun için 1slâmî dü-üncenin en önemli özelliLi,
aklî delillerle desteklenmi- bir dînî dü-ünce biçimi olmas d r. Her iki bak -; iman ve
vahye dayal ön kabuller bir taraftan, aklî istidlâl de bir taraftan uzun as rlar boyunca
1slâmî dü-üncenin geli-im seyrinde birlikte yürümü-lerdir. Bak - tarzlar ndan birisi
bazan diLerine üstünlük kurarken, bazen de diLeri kar- s nda silinmi-tir. Bu dengeler,
pek bozulmaks z n tâ literalist bak - n kesin galip geldiLi zamana kadar devam etmi-tir.

MANIN TANIMI KONUSUNDA AKLÎ DÜ ÜNME B Ç M N N
ORTAYA ÇIKI I
1slâm doLduLunda Arap ortam , zihne ait soyut dü-üncelere ve düzenli aklî
(rasyonel) dü-üncelere pek dü-kün deLildi. Ama yine de Araplar tabiî, zor, ama karma- kl ktan ve çe-itlilikten uzak, mücerret bir çevrede hayatta kalmalar na yarayacak
basit ve pratik bir dü-ünceye sahiptiler. Buna göre onlar n kendilerine özgü bir dü-ünce sistemleri yoktu. Ancak, tabiî ve sosyal -artlar n etkisiyle yava- yava- geli-im
göstermi-ti.
Genellikle felsefî bir dü-ünce, bir milletin kendi aslî varl L n ortaya koymas na
engel olan yeni problemlerin görünüp, kendi varolu-unda köklü bir deLi-ime zorland L ortamda ortaya ç kar. 1slâm, Araplar n hayat nda kullan lmakta olan birçok dü-ünsel ve ahlakî tav rlar geçersiz k ld L nda, bu tamamen farkl ilke ve deLerler yerine, kendine ait olanlar koymak üzere me-rû kabul edilen -eylerin bir k sm n yasaklay p, ayn -ekilde kendisine kadar reddedilmi- baz davran - ve tutumlara da izin
vermek suretiyle Arap hayat tarz ve dü-ünme biçimini ba-tan a-aL tart -ma konusu
yapt .4 Dahas , Araplar n çoLunluLunun, kafalar nda o denli canland rd L maddî bir
ilah gibi hâkim olan inanç, yerini tek ve soyut olarak ortaya konmu- tek bir Tanr
inanc na b rakmak üzere reddedilmi- oldu. Ayn -ekilde 1slâm, Araplardaki toplumsal
ve millî baLlar , kan ve kabileye dayal koyu dayan -ma anlay - ndan, dil ve inanç
ili-kileri üzerine kurulu üstün bir medeniyet seviyesine geçmek suretiyle desteklemioldu.
1slâm, yeni bir dü-ünce sistemini kolayca kabul etmeye haz r bir toprak üzerinde ortaya ç kt . Çevrelerine göre Araplar n durumu ve kom-u halklarla sürdürdükleri ili-kiler, tamamen pek yak n bir deLi-ikliLi haber veriyordu. 1slâm geldi ve bununla birlikte gelen bu deLi-iklik, câhiliye miras ndan tam bir el etek çekme anlam na
gelmeksizin gerçekle-mi- oldu. Geleneksel dü-ünme al -kanl klar ile vahyedilmimesaj aras ndaki çat -ma zihinlerde bir sars nt meydana getirdi; bu öyle bir sars nt
oldu ki, onlar apaç k gözüken dü-üncelere kar- soru sormaya sürükledi.
2

Kur'ân- Kerim, XXXIX/9; XVI/44; LXXXVI/5; II/164.
Peygamberimiz için kullan lan “Hz.” s fatlar taraf m zdan eklenmi-tir.
3
1bn Mâce, Sünen, Mukaddime, Bâb: 17, Hadis: 233, Ne-r. Fuad Abdülbaki, 1952; Buhari, Sahih, Leiden,
1862, Kitabü’l-ilm, s. 33, 37; Ebu Davud, Sünen, Kitabü’l-ilm, Bâb: 1.
4
Kur'ân- Kerim, VI/164; V/50; Ebu Davud, Sünen, Kitabü’d-diyât, Bâb: I-II.
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Var olan diLer dinlerle birlikte sürdürmek zorunda olduLu polemikte 1slâm, aklî delillendirme üzerine kurulu tart -ma ve dü-ünme biçimi ortaya koymak zorunda
kald . Bunun ilk örnekleri Kur'ân’da bulunmaktad r.5 Sonradan bu, alabildiLine geni-ledi ve kelâmc lar taraf ndan muhaliflerine kar- tart -malarda kullan l r oldu. Nitekim
Peygamberin insanlar öLrenmeye ve dü-ünmeye te-vik etmesinin amac da budur
zaten: “Akl olmayan n dini de yoktur.”
Demek ki Araplarda ortaya ç kan dînî dü-üncenin ilk temelleri üç basamakl d r. Câhiliyede Araplar ilk tanr , yani diLer tanr lar aras nda tek bir tanr kavram n ve
kendilerine asla yabanc olmayan yarat c tanr dü-üncesini muhafaza ediyorlard .
Onlar kelimenin felsefî anlam yla ateist deLildiler. Fakat 1slâmî anlay -a göre dinsiz
idiler. Kur'ân’da onlar, câhiliye inançlar n savunanlara kar- yap lmas gerekli tart -man n içine çekilmi-lerdi. Nihayet Kur'ân ayn -ekilde Müslümanlara, diLer dinlerden
gelen sald r lara kar- koyabilmeleri ve tart -abilmelerine elveri-li delilleri de sunuyordu. Bu dinlere kar- 1slâm’ n teolojik ve felsefî görü-ü, savunmac ve çeki-meci bir
görünümde kald .
Arap nüfûzu M s r, Suriye, Filistin, Mezopotamya ve 1ran’a dek yay ld L nda
Müslümanlar n diLer dinlere mensup olanlara kar- savunmas , yeni bir görünüm arz
etti. Yar madadaki Yahudiler ve Arap H ristiyanlar n n basit bir kültüre sahip olmalar na kar- n6 fethedilmi- bölgelerde ikamet edenler, felsefî ve teolojik ba-ka türlü
zengin bir silaha sahiptiler. Araplar, kar- tlar yla onlar n sahip olduklar silah kullanarak tart -mak amac yla felsefe öLrenmeye yönelmek durumunda kald lar.
Arap toplumu, henüz tam olu-mam -, ama deLi-meye elveri-li bir dü-ünce
biçimini donan ml aklî dü-ünce üzerine kurulu felsefî dü-ünce biçiminden ay ran
büyük ad m atm -t r. Bundan böyle Arap toplumuna, aklî yoldaki geli-mesini takip
etmek için büyük imkânlar, daha sonra da eksik olmam -t r.

KELÂM LM N N DO"U U
Kelâm, 1slâmî dü-üncede tasavvura dayal ilimlerden birisidir ve ona 1slâm felsefesi nitelemesi yapmak da mümkündür.
1slâm felsefesi, Yunan felsefesinin bir ba-kala- m olarak ele al nabilir. Buna
göre vahye dayal bir dinin hâkimiyetindeki medeniyet taraf ndan Yunan felsefesi
yeniden ele al n p, düzenlenmi- olmaktad r. Fakat ayn zamanda 1slâm felsefesini,
kendi dahilî mant L na göre, kendine ait aklî önermeleri içinde, özellikle kendinden
önce gelen veya bulunmu- olanlar n etkisiyle olu-an farkl dü-ünce sistemlerinden
nakledilenler de ihmal edilmeksizin incelemek mümkündür. Zaten 1slâm dü-üncesinin geli-imi bu nakiller taraf ndan saLlanm -t r.
Kelâm, h zl bir deLi-menin var olduLu insanî bir ortamda doLdu ve kendi temel kaynaklar ndan, Müslüman topluma damgas n vuran olaylara cevap verme giri-imi oldu. Böylece kelâm, dü-ünsel, sosyal ve politik alanlarda Müslüman bireyi
belirleyen -artlar taraf ndan belirlenmi- oldu. Esasen 1slâm, bu dünyay öbür dünyadan kesin olarak ay rmayan bir dindir; tek bir Allah ve ayn zamanda tek bir din, hem
dünyay hem âhireti düzenlemektedir. O halde, 1slâmî dü-üncenin geli-imindeki ilk
yöneli-leri anlamak için daha önceki büyük (hak) dinlerin tabileri ile günlük kar- la--

5
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malar n hâkim olduLu 1slâm’ n ve dînî atmosferin ilk zamanlar nda cereyan eden
siyasî olaylar her defas nda ele al p incelemek gerekmektedir.
Araplar, k sa bir süre içinde ahlakî ve fikrî ki-iliklerini temelde yeniden söz konusu eden kabaca iki temel olgu ile kar- la-m - oldular. Onlar tek tanr l ve diLer
insanlar aras nda yaymaya mecbur olduklar dinin vahyedilmi- gerçeklerini kendi
hayatlar na ald lar. Üstelik kültürel ve daha önceki dinler bak m ndan zengin ve mesajlar n kabule hiç yana-mayan diLer milletlerin kar- s na kendilerini yerle-tirmioldular. Gönüllerinde vahye muhatap olmu- ve tamamlanm - bir dinin var olmas ,
Araplarda güçlü bir sars nt ya ve soru sorma arzusuna yol açt . Ara-t rmak istedikleri
gerçeklikler kendilerine aç lm -, yararlanmak istedikleri ihtimaller kendilerine sunulmu-tu.
Oldukça eski kültür ve dinlerle kar- la-malar Araplarda, belli bir dereceye kadar a-aL l k duygusunu harekete geçirip, hayranl kla kar - k bir merak ortaya ç kard .
Onlar kendi uygarl klar na bakarak bazen savunma, bazen de kar- atak durumunda
oldular, genellikle de taklitçi kald lar. Kendilerine sorulan yeni problemlere cevap
bulmak için, yeni dinlerine ba-vurmay zorunlu gördüler. Onlar n, kendilerine sunulan yeni modellere kar- direnme gücünü elde etmeyi arzulad klar -ey, bu dinin içinde bulunmaktad r. Fakat bunun için onlar n, derinlemesine bir ara-t rma ve sistemlerini oldukça saLlam bir -ekilde kurmalar gerekiyordu. 2u taktirde kelâm ilmi, sadece
Kur'ân üzerinde dü-ünmekten doLmu- bir 1slâmî ilim deLildir. Kelâm, ba-lang c ndan
beri Kur'ân’ n d - nda kalan deliller ve dü-ünce nakillerini hesaba katmak zorunda
kalm -t r. Ama bu, kar- tlar n yanl -lar n ortaya koymak için yap lm -t r. Delil getirme
ve tart -man n aç k etki alan nda bulunan a-aL l k duygusu, daha sonralar , dînî bilimlerdeki baz âlimleri Yunan felsefesini incelemeye itti. Bu âlimler Yunan felsefesinin, kar- tlar n n silah olduLunu biliyorlar, savunma ve cevap verme amac yla kendilerinde bulunmayan araçlar Yunan felsefesinde bulmay umuyorlard . Kar- tlar n n,
Kur'ân’ n doLruluLuna inanmalar ve bir -eyin yine kendisi taraf ndan ispatlanmas n n
imkâns zl L ndan dolay , 1slâm inanc n kurmak için yine Kur'ân’a dönmek yetersiz
kal yordu. Onlar, muhaliflerini Kur'ân’a inanmaya götürecek araçlar bulmaya mecburdular ve bu araçlara da muhalifler sahipti.
Arap dü-ünür elitlerini ilgilendiren merak, hayrete dü-me ve soru sorma, her
felsefî dü-üncenin men-einde bulunan yakla- mlard r. Bu felsefî 1slâmî dü-üncenin
pe-ini takip ederek bunu ara-t r p dikkate alanlar Mu’tezile olmu-tur. Arap dü-ünce
tarihinde en özgürlükçü olarak -öhret bulan bu ekol, kelâm ilminin gerçek müjdecileridirler.
Kelâm ilmi bir 1slâm felsefesi say labilir mi? Veya daha basit olarak Arap akl n n (dü-üncesinin) beklediLi bir felsefe midir? ÇoLu sorular na ve problemlerine
uygun bir cevap verme -ayet felsefenin fonksiyonlar aras nda ise -ki öyledir- toplumda yayg n olarak bulunan ya da halk n bilincine yerle-mi- olan inançlar aklî düzeyde ele almak veya yeniden kurmak felsefe sayesinde mümkündür. O halde bizzat
kelâm ilmi de bir felsefedir. Gerçekten de kelâm ilmi, srarla ortaya konulan sorulara
cevap bulup, onu ileri sürdü. Veya Emevî dönemiyle Abbasî döneminin ba- nda
ortaya ç km - entelektüel problemlere çözümler bulmay denedi. Ayr ca kelâm ilmi,
Müslümanlar n zihninde epeyce kar - kl La yol açan inançlar yeniden ele alma te-ebbüsünde de bulundu.
VerdiLi cevaplar ve sunduLu çözümlerle kelâm ilmi, daha i-in ba- nda dinin
as llar n n bir felsefesi veya çok güçlü bir dînî ak m olarak ortaya ç k yordu. Fakat
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onun faaliyet alan , dü-ünsel, sosyal ve politik bir tak m uzmanl k alanlar n içinde
bar nd r yordu. Kelâm, yeni bir toplumun her bireyini ilgilendiren tüm bu durumlarda
olduLu gibi, toplumun duyarl l L n tedirgin eden her konuyu da ele al p inceliyordu.
Kelâm n dînî görünümü, onun dinin her alan nda icra ettiLi tesirden ileri geliyordu.
Kelâm ilmi, bir taraftan dînî i-lerde akl n müdahalesini kabul etmeyen zühde
dayal ak ma kar- mücadele ediyordu, diLer taraftan da öbür dinlerin tâbilerine,
diLer taraftan da bizzat Müslümanlar n içlerinde ortaya ç kan bir tak m dînî ak mlara
kar- uLra- m veriyordu. Bu da Mu’tezile’nin gerçekle-tirmeyi denediLi oldukça hassas ve önemli bir i- idi. 1lk zamanlardaki giri-imlerinde ba-ar l oldular, devam nda ise
oldukça aL r bir yükün alt nda ba-ar s zl La mahkûm oldular. Git gide çabalar n kendilerine kar- olan Müslümanlarla tart -ma -eklinde s n rland rma eLiliminde oldular.
Ayn zamanda o dönemin -artlar yla tamamen kopuk bir sorunsal n ve Yunan felsefesinin içine artar bir -ekilde dald lar. Bununla birlikte onlar n entelektüel faaliyetleri
ve dü-ünce tarzlar n n diLer eLilimler üzerindeki etkileri, dünyan n bu k sm nda otantik bir 1slâmî Arap felsefesi için te-vik edici ad m olmu-lard r.
Yeni doLan 1slâmî Arap toplumunun kar- s na ç kan ve kelâm ilminin doLu-una neden olan etkiyi doLuran problemler aras nda hilâfet miras n n teorik ve pratik
boyutu birinci s ray i-gal etmektedir. Dönemin atmosferi dinden etkilenmi-ti ve
politika ile din aras nda ideolojik bir s n r yoktu; bu ikisi aralar nda bir kayna-ma
olduLu için Hz. Muhammed’in bizzat kendi ki-iliLinde bu birliktelik mevcuttu. Her
grup kendi görü-ünü desteklemek için Kur'ân ve sünneti delil getiriyordu. 2ayet
Kur'ân’ n anla- lmas güç olursa, bu ayetlerin yorumlanmas gerekiyordu. Sünnette
aç k bir husus yoksa, ortam bulundukça Peygamberin yeni sözleri ortaya ç k yordu.
Kelâm n cevap verme giri-iminde bulunduLu diLer problemler, ki-iye ait özellik arz etmektedir ve bu problemler insan n varl L n n sonu üzerine cereyan eden
soruyu ve önceden belirlenmi- bir kader ile her -eyi yapabilme gücünde olan ilâhî
iradeye bakarak insan fiilinin özgürlük derecesini ele almaktad r. Bu soru türü, inananlar aras ndaki ileri dü-ünceli ki-ilerin kayg lar n , ki-inin k yamet günü ve kendisiyle Tanr aras ndaki ili-kilerle ilgili kayg s n gidermesi için cevap verme ya da cevap
unsunu ta- mak üzere her dinin çaLr da bulunduLu soru tarz d r. Ancak insan n Tanr
kar- s ndaki özgürlüLüne dair soyut ve kendi ba- na olan bu problem, ilk ba-lardan
beri Müslümanlar nezdinde politik bir görünüm ald . Otoritelere kar- olanlar genellikle tercihlerini insan n özgürlüLünden yana koydular; ayn otoritelere boyun eLip
itaat edenler ise Tanr n n zamanla kay tl olmayan mutlak gücü taraf ndan bu özgürlüLün s n rland r ld L görü-üne meylettiler. Her iki grup ta ihtilâflar nda dînî delilleri
kulland lar.
Biz, fetihlerin, fethedilen halklar n dînî inançlar yla 1slâm öLretisinin birbiriyle
yüzle-mesine yol açt L n görmekteyiz. Bu yüzle-me, sadece d -ar dan olmad ; 1slâma
girerek dinlerini deLi-tirmi- olan diLer dinlerin inananlar sayesinde 1slâm n bizzat
kendi içinde de bu yüzle-me gerçeklemi- oldu. Bu muhtediler, eski kültürel ortamlar nda ele alma f rsat n bulduklar problemleri tekrar canland rd lar. Kader problemi,
ilâhî fiilin yarat lmas meselesi, ilâhî s fatlar n durumu meselesi gibi Arabistan’daki ilk
Müslümanlar n ele almad klar problemleri tart -maya açt lar.7

7

Ahmet Emin, Fecru’l- slâm, 3. Bask , Kahire, 1935, s. 233.
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Daha yukar da ortaya konan soruya tekrar dönecek olursak kelâm, sadece
Kur'ân ve sünnetten doLan bir bilim midir? Yoksa, aksine, Tek tanr c (monoteist) ve
doLuya özgü bir model içinde yeniden gözden geçirilmi- ve düzeltilmi- Yunan dü-üncesinin bir büyük deLi-iminden mi ibarettir? Cevap, her ikisinin de ilgisinin olduLu -eklindedir. Kelâm, yeni doLan 1slâm’a meydan okuyan tehditlere kar- mant kl
bir çözüm üretmek için hem mü-terek, hem de ki-isel bir giri-im olmu-tur. Bu meydan okumalar -unlard r: Daha eski medeniyetlerin ve dinlerin 1slâm’a yönelttikleri
kültürel meydan okuyu-; henüz kabile anlay - n n çok yak nlar ndaki Araplara dayal
geli-iminde imparatorluLun komuta birliLini tehdit eden politik meydan okuyu-;
Tanr n n mutlak gücünü ve insan n hürriyetini ayn anda ortaya koymak suretiyle
kural koyan bir dinin entelektüel meydan okuyu-u. Bu meydan okumalara cevap
vermek için kelâm, vahye ve sünnete dayand . Fakat, savunmac çal -malar n desteklemek ve güçlendirmek için aklî dü-ünme biçimini ve Yunan cedeline dayal tüm
katk lar kulland .

MEZHEPLER N ORTAYA ÇIKI I
1lk siyasî-dînî mezhepler, kelâm n henüz saLlam ve iyice yerle-mi- dü-ünsel
bir disiplin olmad L bir zamanda ortaya ç kt . Dolay s yla belirli bir metot ortaya
koymu- deLildi. Ortaya ç kan siyasî-dînî mezhepler de kesin olarak oturmu- bir doktrine, dü-ünce adamlar na, yeni mezhepler olu-turmak üzere birbirlerinden ayr lm olsalar da derli toplu temellere sahip deLillerdi. Öyleyse çaL n ya-ayan kelâm n
sürekli geli-im göstermesi, böyle dü-ünsel ve politik bir dünyada olmu-tur.
DiLer taraftan 1slâm’ bölen diLer mezhepler, müminler topluluLundan ayr ld lar veya birileri diLerlerine kar- ayr l klar n dile getirmede dînî bir anlat ma ba-vurmu- da olsalar temelde siyasî sorunlar yüzünden birbirlerinden farkl olmu-lard r.
Mürcie’nin, 2ia’n n, Hâricîlerin ortaya ç k -lar böyledir. Daha geç ortaya ç kan mezhepler ise farkl l klar n teolojik ayr l klar üzerine kurmu-lard r: E-’arîlerin,
Matüridîlerin ve bir dereceye kadar Mu’tezile’nin durumu böyledir.
(Hz.) Muhammed’in miras n n siyasî boyutlu sorunu bir ba-ka deyi-le halifenin belirleni- biçimi sorunu Araplar çok erken böldü. Baz lar halifenin, (Hz.) Muhammed’in akrabalar içinden seçilmesinin zorunlu olduLunu dü-ünüyorlard ; diLerleri onunla Medine’ye hicret etmi- olanlar aras ndan seçilme zorunluluLunu öne
sürüyorlard ; bir ba-ka grup ise halifenin, (Hz.) Muhammed’in gönderildiLi Hâ-imî
ailesi içinden seçilmesini istiyorlard . ÇoLunluLa göre (Hz.) Muhammed, halefini
belirlemeden vefat etmi-ti. DiLerlerine göre ise o, damad Ali’yi seçmi-ti. Öte yandan
Ali, aile baLlar yla Peygambere iki yandan baLl olduLuna göre halifeliLi yürütmeye
en nitelikli ki-i olarak görünüyordu. Bu grubun, Peygamberin isim vererek Ali’yi halifesi olarak belirlediLini veya tercihini, kendisinde gördüLü yeteneklerden dolay Ali
lehinde kulland L n ispat etmeye ihtiyaçlar vard . Sonuçta durum aç kl La kavu-mad ve öfkeler, Halife Osman’ n iktidar n n sonunda patlak verdi. Hakkaniyete sayg
duyulmam - ve Ali’nin maLdur edilmi- olduLu bilinci gitgide art yordu. Ele-tiriler
koyu bir tarafgirlikle Osman’ n sayg nl k ve itibar kazand rd L Ümeyye oLullar na
kar- sert bir tarzda yap l yordu. Peygamber ve önceki halifeler döneminde yoLunluLu azalm - olan kabile sava-lar -iddetli bir tarzda yeniden ba-lad .
Osman’ n ölümüyle birlikte halifelik Ali’ye emanet edildi. Fakat onunla Emevî
hanedan n n lideri ve Suriye valisi Muaviye aras nda çeki-meler ba- gösterdi. Nitekim
sava-t lar, sonra da hakemliLe ba-vurdular. Ali’nin baz taraftarlar hakemlik ilkesini
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kabul etmediler. Ona kar- ayakland lar ve sava-t lar. Bir grup Müslüman, halifelik
seçimini kabul etmedi ve her -eyi Allah’a b rakarak, sava-ç lar aras nda bir kenarda
bekledi.
DiLerleri ise, ilk döneme ait dînî anlay -a ve saLduyuya teslim olarak tüm görü- ve delillere kar- oldular. Bu problem, neden olduLu sava-larla birlikte 1slâm
toplumunda daha pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Özellikle kader konusunda; kader önceden belirlenmi- miydi? Ki-i, iradesiyle deLi-iklik yapmaya hiçbir -ekilde güç yetiremiyor muydu? Veya aksine ki-i, kendi kaderi üzerinde bir etkiye sahip
miydi? Bizzat kendisi karar vermeye güç yetiriyor muydu? DoLru veya doLru görünümlü dînî deliller üzerine kurulu çözüm veya dü-üncelerin farkl olduLu dînî ve politik sorunsall k i-te burada yatmaktad r. Bu dü-ünceler daha sonra aç kl La kavu-tu
ve birbirinden baL ms z gruplar ortaya ç kard . Bu gruplar da yava- yava- teorik
görü-lerin dînî durumlar n incelemeye koyuldular.
Ali’nin -ahs na destek, taraftarlar nezdinde ona ve soyuna kar- derin bir dînî
hayranl La varan sevgiyle birlikte yepyeni bir görünüme büründü. Bunlara “2iîler” ad
verildi. Baz lar l ml olmakla birlikte, baz lar da oldukça fanatik bir çok deLi-ik gruplara h zl bir -ekilde bölünüp çoLald lar.

HÂR CÎLER
Ali’nin ilk taraftarlar aras nda bir grup hakemlik dü-üncesini kökten reddetti,
onlar bu hususta bir ön kabule dayand lar. Hakl olarak onlar, Peygamber ile halifelik
aras ndaki mevcut s n rl bir akrabal L n halifelik için gerekli olmad L n dü-ünüyorlard . DoLru yolu terk etmi- imam n iktidardan dü-ürülmesine (hal’ edilmesine) çaL r yorlard . Hâricîler câhiliyede oldukça geçerli olan bedevî zihniyetine, tüm d - etkenlerden uzak halis Arap dü-üncesine örnektiler. Bunlarda ilk bak -ta saLl kl görünen
bir dü-ünce tarz mevcuttu. Fakat bu dü-ünce tarz derinlikten, terübeden ve siyasî
dü-ünceden yoksundu. Onlar, t pk câhiliye Araplar gibi, dü-ünceden daha çok
hitabet (belâLat)e, derinlikten ziyade -ekle kar- duyarl idiler.
Onlar n, Ali’nin iktidar ve me-ruiyetiyle ilgili üzerine dayand klar ön kabul,
hakemliLi kabul ettiLi için Ali’ye kar- ayakland klar nda ifade ettikleri gibi saLlamd :
Halife kendisiyle basit bir vali aras ndaki hakemliLi yasal olarak (-er’an) nas l kabul
edebiliyordu; valinin iktidar me-ruiyetine dayanak olan bir hakemliLi..? Bu da onlar n
gözünde, halifenin kendi iktidar n n me-ruiyetinden -üphe duyduLu anlam na geliyordu. Onlar n hilâfet görü-lerine, kelimenin güncel anlam yla hemen hemen demokrasi nitelemesi yapmak mümkündü. Ümmetin her bireyi, yerine getirmeye kabiliyetli
olduLu andan itibaren bu sorumluluLu istemede hak sahibi idi. Fakat pratikte onlar n
politik faaliyetleri savunulamaz denli kötü, dü-ünce özgürlüLü ve demokrasiye geçiyapmaya izin vermekten çok uzakta idi. SaLduyu yokluklar n , Ali’yi öldürmeyi tasarlay p politik cinayet yolunu açarak ortaya ç kard lar. Tecrübesizlikleri, içlerinden
baz lar n n, ümmetin lidersiz de yapabileceLini aç klad klar nda ortaya ç kt . Onlar,
belirli bir -ah s hakk nda tercihte bulunduklar n ilân etmiyorlard . Sadece, kendi din
anlay -lar na göre adaleti kurmay çok istiyorlard . Dolay s yla onlar, herhangi bir
ki-iyi desteklemek için dini kullanm - olmaktan ötürü suçlanamazlar.
1nançlar nda oldukça içten olan Hâricîler, iyiliLi emretme ve kötülükten al
koyma prensibinin kat bir -ekilde uygulanmas taraftar idiler. Onlar, Kur'ân’ n her
türlü bât nî yorumunu reddediyorlar ve zâhirî anlama uyuyorlard . Onlar, 2iîlerin tam
aksine takiyyeye yani iyilik amac yla gizlenmeye asla ba-vurmuyorlard . Onlar gele-
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neksel bedevî karakterini temsil ediyorlard ; doLru ve samimi, fakat çabuk k zan, sert
ve yüzeysel, en küçük bir hatadan dolay ba-kas n hemen küfürle suçlayan ve karar n süratle uygulamaya haz r bir yap arz ediyorlard .

MÜRC E
1slâm’ n henüz ilk dönemlerinde, ard ndan sürükleyen, insanlar n zihninde karars zl klar yaratan, iyi ve suçlu görüntüsünü anla- lmaz k lan, hem dindar hem de
inançs z ki-iler için bir gün laz m olacak hukuku kar - k yapan politik olaylar dalgas nda oldukça seçkin bir grup Müslüman, sahnenin önünde belirdi. Bunlar, kar- tlar
aras nda orta bir yolu tutarak tarafs zl k görü-ünü seçmi-lerdi; onlar n gözünde bu,
izlenecek en iyi davran -t . Herhangi birini suçlu gösterip mahkûm etmeyi veya onu
küfürle itham etmeyi, onu Allah’ n yarg lamas na b rakmak suretiyle reddediyorlard .
Bu kabullerin ard ndan onlar, amellerin imana leke sürmeyeceLini ilân ettiler. Bir ki-i
büyük de olsa bir günah i-lediLinden dolay , kalbinin derinliLinde mümin olarak
kald L sürece kafir olmaz. Zira hiç kimse, kimsenin kalbinde bulunan iman önceden
kestirmi- olamaz. Onun bilgisine ancak Allah sahiptir.
Böyle bir grubun varl L politik ve ideolojik yönler bak m ndan uygun oldu.
Öncelikle Mürcie’nin kendisi gerçek anlam yla ba-ar l bir engel olu-turamasa da,
a- r giden Hâricîlere kar- koymak gerekiyordu.
1kinci olarak Emevîlerin, kendilerini dü-manlar n n kar- s na ç karan çat -mada
tarafs z bir tutumu benimseyen bir grubun varl L na çok ihtiyaçlar vard . Emevîler
has mlar taraf ndan da suçland klar gibi, kendilerini gasp ediciler olarak hissetmekten de uzak deLildiler.
O halde -öyle denilebilir: 2ia, Hâricîlik ve Mürcie, dînî renge bürünmek zorunda olan sosyo-politik bir durumu yans tmaktad rlar. Veya tam aksine -öyle de denilebilir: Bu doktrinler, sosyo-politik problemler vesilesiyle doLmu- dînî dü-üncenin
öne sürdüLü sorunlara cevap verme giri-imi olarak ortaya ç km -lard r.

MU’TEZ LE
Ayn çaLda kökleri 1slâm’ n - L n yeniden yükselten entelektüel bir hareket
doLuyordu. Bu hareket, 1slâm toplumunun baz fertleri aras nda yay lan yeni fikirlere,
kar- cevap vermek amac yla olduLu kadar Müslümanlarla diLer din mensuplar aras nda cereyan eden tart -malar vesilesiyle de büyüyüp geli-mi-tir. 1nsanlar, önemli
yanl -lar yap yorlard ve sorumluluLu kaderin zorlamas na at yorlard . Durum böyleyken baz ki-iler de onlara kar- , ki-inin tam bir fiil özgürlüLüne sahip olduLu için
fiillerinin sorumluluLunu ta- d L itiraz n yap yorlard . Zira, aksi taktirde ki-iye teklif
edilen Allah’ n emirleri hiçbir anlam ifade etmeyecekti.
1htilâflar geni-leyip -iddetlendi ve zihinler, gerek nasslara gerek aklî delillere
dayal referans ve çözümler bulmaya koyuldu.
Ki-inin özgürlüLünü savunanlar Kaderiye ad n ald lar, kar- tlar da Cebriye.
Müslümanlar n, üzerinde konu-up tart -mak zorunda kald klar ilk teorik problem,
kader konusu olmu-tur. Fakat bu problem ayn zamanda siyasî alan da içermekteydi. Gerçekte zorbal kla suçlanm - hiçbir rejim -ki burada söz konusu olan
Emevîlerdir- ki-inin özgürlüLü ve kaderine hâkim olma kabiliyetinden yana aç klamalar , isteyerek kabul etmez. Bilâkis, böyle bir rejim insan özgürlüLünü ortadan kald ran zorlay c bir kaderin arka plân nda, yapt klar n temize ç karma ve devletin ba- nda bulunmas na bir aç kl k ve hakl l k kazand rm - olmaktad r. Buna göre bu hakl l k,
ilâhî iradenin böyle dilemesinden kaynaklanmaktad r. Buna hiç kimse kar- ç kmamal d r, zira hiç kimse Allah’ n iradesinden hiçbir -eyi deLi-tiremez. Öyleyse herkes bu
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iktidara tevekkül içinde (kadere boyun eLmi- bir vaziyette) ve hiçbir kar- ç k - olmaks z n katlanmal d r.
Ayn zamanda bu dönemde, ilk Müslümanlara sorulmayan birtak m sorular
H ristiyan ve Yahudilerin dînî alandaki etkisiyle zihinleri me-gul etti.8 1lâhî s fatlar
problemi, Müslümanlar iki eLilime böldü. Biri, s n rlar belli ve bizzat mevcut
(subûtî/pozitif) s fatlar Tanr ya kesinlikle isnâd eden Mü-ebbihe; diLeri de ilâhî varl ktan tüm gücüyle antropomorfizmi reddeden Muatt la. Ayn -ekilde Kur'ân’ n yarat lm -l L konusundaki ihtilâftan da söz etmek gerekir. Zira bu ihtilâf, Müslümanlar n
fikrî ve siyasî tarihlerinde oldukça önemli bir rol oynam -t r.
1slâm, 2am’da ilerleme göstermi-, kendini Yunan felsefesiyle donatm - H ristiyanl kla ili-ki içerisinde olmu-tu. H ristiyanlar bir bask dini olmas hususunda 1slâm’a kusur yüklüyorlard . Yahudiler ise 1slâm hakk nda, Mücessime (/Mü-ebbihe)
üzerinden bir etkiye sahip oldu ve bu görü- aç s n destekleyen, kaynaL -üpheli
hadisleri yerle-tirmede etkili oldu.9
1lk Müslümanlar n zihinlerini me-gul eden bu farkl dü-ünceler, kelâmî bir
mezhebin ortaya ç k - n kolayla-t rarak iyi ortaya konmu- dü-üncelerin ç kmas yla
son buldu. Bu mezhep, bu dü-ünce cereyan nda kendine uygun olan delilleri ald ve
ara-t rmay en uç noktalara kadar geni-letti. Bu mezhep, mevcut diLer mezhepleri de
etkiledi.
Bir problem, bu çaL n zihinlerini bölüyordu: büyük günah i-leyen ki-i mümin
midir, kâfir midir? Vas l b. Ata, ihtilâf sona erdirmek için bir orta yol, uzla-ma buldu:
Büyük günah i-leyen ne mümindir, ne kâfir; o, imanla küfür aras nda orta bir yerde
bulunan fas kt r. Kelime-i -ehâdeti kabul ettiLi içi kafir deLildir. Ancak büyük günah
i-lediLi için tam bir mümin de deLildir.
Bununla birlikte bu problem Mu’tezile’nin ele ald L tek problem deLildir. Bu,
sadece halifelikle ilgili ihtilâflara son vermek için sadece kendi hesaplar na bir giri-imdi. Siyasî problemler, özellikle hilâfet problemi yat -t L nda Vas l’ n izleyicileri
1slâm’ tehdit eden oldukça önemli bir tehlikeye ilgi gösterdiler. Men-e’ itibariyle
daha yeni Müslüman olanlar onlar n dikkatini çekti. Mühtedîler ikili bir rol icra ettiler.
Bir taraftan daha önceki dinlerinden ileri gelen bir tak m problemleri yeni dinlerine
ta- mak suretiyle bir 1slâm kelâm n n olu-umuna zemin haz rlad lar.10 DiLer taraftan
birçoLunun din deLi-tirmesi gerçek olmaktan ziyade görünü-te idi. Bunlar ara s ra
1slâmî öLretilere kar- , baz durumlarda iman esaslar n y kma giri-imine varan ele-tirilerle sald r larda bulunmaya ba-lad lar. Vas l ve Mu’tezilî arkada-lar , onlar n bu
sald r lar na kar- koymay ve 1slâm inanc n savunmay kendileri bir görev bildiler.
H ristiyanl La bakarak 1slâm’ n orijinalliLini göstermek için genel topluluktan ayr lan
bir mezhep olarak Mu’tezîliler, Allah’ n mutlak birliLi üzerine vurgu yapt lar. Onlar
Kur'ân’ n ezelîliLini ve H ristiyanlar n uknumlar yla benzerliLe yol açabilecek kadim
s fatlar n varl L n ve ba-lang çta var olan söz’ü (logos, kelâm) inkâr ederek onlar n
bu sald r lar na kar- ba-ar l , etkili bir yol bulduklar n dü-ünüyorlard .
Mu’tezîliler, ak l yolunu izlediler ve dü-ünüp ta- nmadan en uç noktalara var ncaya kadar bu yola dal verdiler. Ak l taraf ndan ba-tan ç kar lan Mu’tezile, konuyu
tüm yönleriyle gösterme hedeflerinden dolay akl n destekler gibi gözüktüLü her -eyi,
bazen derinlemesine bir ara-t rma yapmadan veya delil getirdikleri bir -eyi enine
boyuna incelemeden daha ilk anda kabul edip benimseyen bir noktaya geldiler.
8

A.g.e., s. 252-254; Ali Sami en-Ne--âr, NeG’etü’l-fikri’l-felsefî, 7. Bask , c. I, s. 69-71; 2ehristânî, el-Milel
ve’n-nihal, c. I, s. 42, 53, 154; Louis Gardet-Georges Anawati, Felsefetü’l-fikri’d-dînî beyne’l- slâm ve’lMesîhiyye, çev. Subhi es-Salih ve F. Cebr, Beyrut, 1967, s. 60.
9
Ayn yerler.
10
A. Emin, Fecru’l- slâm, s. 232-233, 367-368.
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Hatta kendilerine ait görü- aç lar n kabul ediyorlar diye muhaliflerine kar- zulme
varacak derecede kat la-t lar.
Aceleci ve yüzeysel kararlar Mu’tezile’de, daha ilk zamanlarda insan n özgürlüLü ve fiillerinin yarat l - problemini ele ald klar nda kendini gösterdi. Onlar, ki-inin
kendi fiillerinin yarat c s olduLunu ilân ettiler, bu hususta da problemin gerçekliLinin
daha çok, ki-inin kendi fiilini yönlendiren niyette ve bundan beklenen sonuçta olduLuna dikkat etmediler. Onlar, benzer dü-üncesizliLi dînî te-ri‘ gelmeden önce akl n
iyi ve kötü olan deLeri belirlediLini ileri sürerek ortaya koydular: Akla doLru gelen
-eyin, ayn -ekilde bunda hiç bir deLi-iklik yapamayan Tanr için de gerekli olduLunu
kesin olarak ileri sürdüler.
Ne var ki, sayg uyand ran bir mezhep, bu görünümlerinden dolay mahkûm
edilmemelidir. Ancak, akl n mutlak gücüne hiçbir s n r ileri sürülmediLinde ve akl n
eyleminin hiçbir ele-tiriye konu olmad L nda ortaya ç kan kesin bir saLduyu eksikliLini de belirtmek gerekmektedir. Mu’tezile, ayn zamanda kulun fiillerinin ölçüsünü,
kelâmc lar n, görülmeyeni analoji yoluyla görülene bakarak belirleme (k yâsü’l-gâib
ale’---âhid) tarz nda tan mlad klar yöntemi, Tanr ’n n fiillerine de uygulamak suretiyle oldukça a- r gittiler. Tüm bu dü-ünce tarz n n gerçekte antropomorfizmi içermiolmas na raLmen Mu’tezile, tüm gücüyle antropomorfizmi reddeden taraf olmu-tur.
Kelâmî bir düzlemde, az sonra sunacaL m z delilleri kullanarak onlara kar- bir
muhalefetin içine girilmesi mümkündür. 1yilik ve kötülüLün, adaletin ölçülerinin daha
önceden var olmas ve dînî te-ri‘den önce olmas , hiçbir durumda bunlar n Tanr ’dan
önce olmalar ve bunlar n Tanr ’ya gerekli olabilmesi anlam na gelmemektedir. Gerçekten de bu ölçüleri düzenleyen ve onlar ortaya koyan ak l budur ve ak l, Tanr ’n n
bir yaratmas d r. Bundan dolay bu ölçülerin bizzat kendileri, Tanr taraf ndan yarat lm -lard r. Öyleyse bu ölçüler, tüm dînî yasamadan önce bulunmalar na (dînî te-ri‘yi
öncelemi- olmas na) raLmen Tanr ’ya zorla kabul ettirilmi- olamazlar. Bu -artlarda
“-eyler, iyidirler, çünkü ak l onlar güzel bulmu-tur” önermesinin anlam -öyle anla- labilir: “2eyler, Tanr kendilerini bu biçimde yapt L için böyledirler.” Bu farkl anla- lma -u -ekilde de ifade edilebilir: “2eyler, dînî hüküm ile bu form alt nda kutsal
kabul edilmi- (benimsenmi-) olduklar için iyidirler.”
Esasen ortaya koyduLumuz bu istidlâl, akl n ve ki-inin özgürlüLünü, iyi ve kötüyü belirlemede baL ms zl L n güvence alt na almaktad r. Her -eyin Tanr ’ya dönmesinde olduLu gibi burada da Tanr ’n n gücüyle birlikte bir denge korunmu- olmaktad r. 1yi olduklar için baz fiilleri tavsiye, kötü olduklar için baz fiilleri yasaklama,
dînî te-ri‘in bildirdiLi nasihat bu tür fiillerin kullarda belli s fatlar n varl L n gerektirmesi, Tanr ’n n, kendini iradesi zorlanm - olarak görmesi anlam na gelmez. Son tahlilde iyi ve kötünün gerçekliLi, bu uygun form alt nda hem alemlerin hem de akl n
Rabbinin yaratmas na ve tabiat ile insanî ak l aras nda var olmas gereken derin ahenge yeniden kavu-turulmal d r.
Tanr , iyi olarak ortaya koyduLu -eyi, gösterdiLi yasamas nda karara baLlamakta ve akl n sayesinde biz onu, nas lsa öylece anlayabilmekteyiz. Bu, bizim, akl n
güzel bulduLu basit bir olgudan dolay bu yasalar Tanr ’ya zorla kabul ettirebileceLimiz anlam na gelmemektedir.
DiLer taraftan bu geli-im, ki-inin mutlak bir kudrete baLl olduLu ve Tanr taraf ndan yarat lm - fiil ve akl n n kendisine gösterdiLi yola göre hareket ettiLi sürece
kendine hiçbir seçme özgürlüLünün verilmediLi dü-üncesine götürebilecekti.
Mu’tezile’nin ivedilikle çözebileceklerine inanm - olduklar bir problemin karma- kl k
görünümü -imdilik bu kadard r.
Dü-ünceyi daha ileriye götürerek bir yandan ki-inin özgür olduLunu, bu özgürlük durumunu hissettiLi ve bildiLini söylemek mümkünken diLer yandan onun,
fiilinin sadece ak l ve hiçbir d - zorlamaya boyun eLmeksizin kendi iradesi taraf ndan
haz rlanm - olduLu bilinciyle fiilini i-lediLini söylemek mümkündür. Ki-i fiil i-lediLin-
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de hem özgür hem de mecburdur. O, akl n n eLilimleri, fiili i-lemeye sevk eden nedenleri ve tecrübesine göre fiili yapt L nda bir yönden mükreh (zorlanm -)t r. Yine o,
yapt L fiili kendi iradesiyle yapt L n n ve bundan ba-ka bir fiili de i-leyebileceLinin
fark nda olduLu sürece de özgürdür. Zira o, bu fiilin, gerçek anlamda kendi öz seçiminin sonucu olduLunu hissetmi-tir.
Belli bir durum kar- s nda, ki-inin sadece tek bir fiili gerçekle-tirdiLi olgusu,
onun bu özgürlüLünü tehlikeye dü-ürmez. Ki-inin özgürlüLü ve baL ms zl L yla en
çok ilgili olan muharrik güç akla yeniden dönelim. Ki-inin kendisi için iyi ve kötü
olan belirleyen -üphesiz ak ld r. Oysa ki dînî öLretiye göre ak l, Tanr ’n n bir vergisi
ve eseridir. 2u halde ak l, ki-iyi bir davran -a Tanr onu istediLi müddetçe itmi- olacakt r. O, Tanr ’n n ortaya koyduLu yarg ya, iyi ve kötüye dayanacakt r. Güzel (hasen)
ve çirkin (kabih), iyi ve kötü olan -eylerin hepsi Tanr taraf ndan belirlenmi-, bunlar
dînî te-ri‘ ve akla ait olan iki kanal arac l L yla ki-inin ay rt etme yetisine yüklenmi-tir.
Buradaki dînî yasama, akl n belirlemesinin önüne geçmi- olmaktad r.
2u taktirde ilâhî adaleti hak olarak niteliyoruz. Zira akl n kanunlar na uygun
olduLu ortaya ç km -t r. Temel ilkenin kendinde bulunduLu ilâhî ak l i-te budur. O,
karar verir ve düzenler; insanî ak l, ilâhî akl n karar verdiLi -eyin uygulamas nda kendi
seçiminde tamamen özgür birisi olarak onu kabul eder ve benimser. 1nsanî ak l,
-ayet onu uygulamazsa bizzat kendisinin haz rlad L cezaya lay k olmu- olur; böylece
adalet, kendi akl olmu- olur. Ona uygulanacak olan ceza, mant kî olarak kendi yasalar ndan ileri gelmektedir. Tüm olay, iyi olmayan bir fiilin yap lmas n onaylayan ve
ona karar veren akl n tek ve küllî olmas kar- s nda ki-inin cezay hak etmesi etraf nda dönüp dola-maktad r; -ayet olumlu fiil onun taraf ndan uygulanm -sa mükâfat n
da alacakt r. Burada ne adaletsizlik, ne tutars zl k, ne tam cebir, ne de tam bir özgürlük vard r. Vaktinden önce bir karar verme ve yarg lama olgusu, ilahi adalet aç s ndan
bir çeli-ki gibi gözükse de, fiilin bizzat kul taraf ndan i-leni-i belli ba-l hiçbir anla- lmazl L içermemektedir.
Burada insan n kendi sorumluluLunu üzerine nas l alm - olduLu görülmektedir. O, akl n kendini cezaya götüren kanunlar n hiçe sayman n ne demek olduLunu
iyi bilmektedir. Ki-i bu kanunlara ayk r davranma hususunda tam bir özgürlüLe sahiptir, ama eyleminin de sonuçlar n üzerine almal d r. O, ilk i- olarak kanunlar kabul
etmektedir ve bundan dolay adaleti tan makta, böylelikle bu kurallardan hareket
ettiLi için özgür olmakta ve kendi akl n n telkinini al p kabul etmektedir. Ki-inin özgürlüLünün yerle-ip kök sald L ve akl n kurallar na ayk r davranma ihtimalinin yatt L
yer de buradad r. Daha derin bir anlamda özgürlük ancak, bu akl n kurallar na uygun
bir eylemde gerçekle-ebilir, çünkü bu kurallar bizzat ki-inin kendi akl ndan kaynaklanmaktad r. Üstelik ki-i, akl n kurallar na uygun olan eylemlerinde ve Tanr ’n n kararlar na kendini b rakmas nda bir huzur bulacakt r. Zira bunu doLrulayan da Tanr ’d r.
Buna göre Tanr ve akl n kar- l kl i-levi üzerindeki dü-üncelerinde Mu’tezîliler,
öyle görünüyor ki, yöntemlerini metotlu -üphe ve esasl bir ele-tiriye tabi tutmadan
kararlar nda acelecilik göstermi-ler ve önyarg l davranm -lard r. Daha derinle-tirilmive daha iyi plânlanm - bir ara-t rma ile yerine daima yenisi konabilecek hakikate
yakla-ma giri-imi ile yetinen felsefenin geleneksel tutumunun aksine Mu’tezîliler,
mutlak hakikati yakalayabileceklerine inan yorlard . Burada onlar, yetersizce haz rlanm - ancak, ç kan karga-alar sebebiyle yerine yenisi konulmas mümkün, hiçbir
-eye taviz vermeyen bir dü-ünce türünün savunucusu oldular. Hiçbir ele-tiriyi ho-görüyle kar- lamayan, ele-tiriye dayanamayan tüm entelektüel sistemler gibi
Mu’tezile de k r lgan ve tahammülsüz idi.
Mu’tezilî dü-ünceyi kaplayan önyarg l ve hiçbir -eyden ödün vermeyen manzaraya raLmen akla dayal iradesi, ki-iye, vahyedilmi- hakikatin görü- aç lar n iyice
anlama ve derinle-tirmede akla hiçbir aL rl k vermeyen diLer doktrinlerle mukayese
edildiLinde çok olumlu bir görünüm kazand rm -t r. T pk Ahmet Emin’in söylediLi
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gibi “akl n egemenliLini ve irade özgürlüLünü ileri sürmek ve hatta bu konuda ileri
gitmi- olmak, bana göre kar- t görü-ü a- r derecede övmeye bakarak daha az bir
yanl -t r.”
Bunu izleyen bir yaz da az önce ortaya koyduLumuz durumu ve Matüridî ekolünün benimsediLine oldukça yak n bir tarzda, Tanr ile ak l aras ndaki ili-kiler probleminin çözümünü ele alacaL z. Matüridî ekolü, Mu’tezile’nin ba-latt L ak lc ak m n
içinde yer almaktad r. E-’arî ise Cebriye ekolüne daha yak n bir duru-u benimsemi-tir.
Genellikle kelâm ilmini benimsemeyenler, Mu’tezile’ye ve metinlerin aklî yorumuna kar- gelmektedirler. Bunlar, sadece literal (laf zc ) anlam benimseyen ve
nakli, sadece nakille yorumlayan yani sahih bir biçimde nakledilmi- metni, sahih
olarak nakledilmi- diLer metinlerle veya sahih nakle e-it bir yorumla kabul eden
Hanbelîler ile Selefîlerdir.
Hiç ku-kusuz, literalist dînî görü-ün savunucular taraf ndan –ki bunlara göre
de ak l, tam bir eylem özgürlüLü içinde diLer alanlardaki bilimsel ara-t rmalardan
yararlanabilir- ak lc dü-ünce için dinde bir hareket alan bulman n yasak olduLu
söylenebilir. Bununla birlikte felsefî olarak özellikle bu çaLda tamamen ortakla-a
olmasa da ara-t r lacak konular vard , en az ndan kelâmc lar n zihinlerini me-gul
eden konulara çok yak n konular vard . Böyle bir yasaLa kar- felsefe asla tahammül
edemezdi. Öte yandan Hanbelî ve Selefilerce felsefenin izlenecek bir amac n n olmamas ndan dolay bu -ekilde b rak lm - olmas da muhtemeldir.
Mu’tezilî dü-üncenin etkisi tüm engellere raLmen devam edip yay ld . Orijinal,
tam ve 1slâm mührü vurulu Arap’a ait felsefî bir dü-ünce Mu’tezîliler sayesinde geli-me f rsat bulabilecekti. Gerçekten de kelâm ilmi ortaya ç kt L zaman tüm -artlar
böyle bir dü-ünce sisteminin yay lmas na elveri-liydi. Kindî, Fârâbî ve diLerleri taraf ndan kurulmu- olan entelektüel harekete gelince, bunu Araplara ait otantik bir
1slâm felsefesi hareketi olarak nitelemek mümkün deLildir. 1slâmî dü-üncenin ilk
geli-imlerinin aksine bu hareket, Arap entelektüel çevrelerini derinden etkileyen
Yunan dü-ünce hareketinden doLmu-tu. Bundan dolay bu hareketin etkisi dar bir
alanla s n rl olmu-tur ve toplumda büyük ölçüde yay l p etkili olamam -t r. Bu felsefe, çaL n problemlerine bir aç klama getirmemi-ti. Kar- la- lan durum, Müslümanlar n
daha genel olarak doLulular n Yunan felsefesine kar- elde ettikleri bir ke-if ve bu
felsefenin sindirilmesi giri-imi olarak nitelenebilir. Ama tersine, ilk kelâmc lar ve
Mu’tezilîleri harekete geçiren problemler, özellikle ilk ortaya ç k -lar esnas nda günlük s k nt lar içindeki Arap toplumunu ilgilendiriyordu. Din hayat n tüm alanlar n
ku-at yordu ve öteki dünya ile bu dünya aras nda kesin bir ay r m da yoktu.

E ’ARÎL K VE MATÜR DÎL K
Daha sonralar Ebü’l-Hasen el-E-’arî kendini gösterdi. O, Mu’tezile saflar ndan ayr lm - ve selefî dü-ünceyi savunacaL n aç kça ilân ederek onlar n aleyhine
dönmü- ve onlara meydan okumu-tur. Bu çaLda Mu’tezile’nin etkisi, Ahmed b.
Hanbel ve diLerlerine halku’l-Kur'ân konusu nedeniyle yapt klar eziyetler (mihne) ve
bunlar n görü-lerini benimseyenlerin son derece duyarl davranmalar nedeniyle
oldukça azd .
E-’arî, Kur'ân’ n yarat lm -l L konusundaki tezlerini kabul ederek Hanbelîleri
kendi görü-üne çekmeye çal -t . Mu’tezile’ye ait dü-ünsel miras n 2iîler taraf ndan
yeniden ele al nd L s rada E-’arî’nin görü-leri geleneksel SünnîliLe hitap eden gruplardan biri haline geldi. E-’arîlik, gerçekte yenilikçi bir dü-ünce getirmedi. O, kendinden önce ele al nan inanç konular n eksiksiz olarak yeni bir form alt nda tekrar ele
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ald .11 E-’arî’nin katk lar ara-t r l rken onun, bir çok etkili delili kullanmaktan kaç nd L ya da kayg yla kar- lad L görülebilir. Ancak o, Mu’tezile’nin aksine yeni bir -ey
getirmemi-tir. Zira Mu’tezile ilk ç k - itibariyle otantik ve güçlü bir dü-ünceye sahipti. Onlar, el-menzile beyne’l-menzileteyn ilkesini kabul etmek suretiyle Aristo’nun
üçüncü halin imkâns zl L prensibini reddetmi- oldular. Ayn -ekilde onlar, iki z t teori
aras nda orta bir teoriyi; ilâhî özden sonra olup, s fatlar anlam na gelen ve ne yokluLa ne de varl La benzeyen ahvâl teorisini ileri sürdüler.
E-’arî, Mu’tezile’nin aleyhine olarak ilân ettiLi mücadeleye, aç kça ifade ederek i-e ba-lad L doktrinine raLmen akla dayanan delilleri kullanmaktan tamamen
vazgeçmemi-tir. Basitçe o, bu doktrine olan itiraz en aza indirgemeye, her -eyden
önce metnin lafz na ve buradan görünen anlama dayanmaya çal -m -t r. Bundan
dolay E-’arî ve ekolü, ba-lang çta Hanbelîlerin sempatisini kazanm -t r. Sonra bu
sempati, yava- yava- azald ve sonuçta Hanbelîlerin aç k dü-manl L na dönü-tü.
Gerçekten de E-’arîlerin sonraki gelenleri Mu’tezile ve Matüridîlerin etkisi alt nda aklî
delillere yeniden dönmü-ler ve bundan dolay Hanbelîler taraf ndan aL r ele-tirilere
uLram -lard r.
E-’arî okulu genellikle 1slâm dünyas n n bat k sm nda hâkim oldu.12 Hiç kimse
aç kça ona kar- gelmeye cesaret edemedi. E-’arî okulu, Sünnî kelâm n al - lm ifadesi haline gelmi-ti.
E-’arî ile hemen hemen ayn zaman biriminde ya-ayan Ebu Mansur elMatüridî, doLu illerinde SünniliLe yard m etmeye giri-ti. Fakat Matüridî, Hanefî usûlü
üzerindeydi, yani 2âfiî olan E-’arî’den aklî istidlâlleri kullanmaya daha fazla meyilli
idi. Hanefilerin çoLunluLu kelâmda MatüridîliLi benimsedi. O derecede ki, daha sonralar Matüridîlik ve Hanefilik ayn anlamda kullan ld .
Matüridîlik de E-’arîlik gibi aralar nda önemli farkl l klar olmas na raLmen
sünnî kelâm n temsil ettiLini ileri sürdü. Matüridîlik akla daha fazla dayanmaktad r ve
E-’arîlikten daha çok Mu’tezilî öLretiye yakla-maktad r. Gelecek makalemizde bu
farkl l klar ve her ekolün diLerine nazaran kendi konumunu detayl bir -ekilde inceleyeceLiz.
Daha önce de belirttiLimiz gibi E-’arîler zamanla, artan bir -ekilde akla ba-vurmaya ba-lad lar. Bu durum, önce Kâdî Bâk llânî, sonra da Cüveynî arac l L yla
gerçekle-ti. Bu dönemde felsefe, özellikle Aristo mant L kelâma girdi.13 Yunan tarz
felsefenin kelâm ilminde kullan l - özellikle Gazzâlî ile geli-im gösterdi. Bunun ard ndan kelâmc lar tezlerini dayand rmak için Aristo mant L na çekinmeden ba-vurdular. Daha önceki kelâmc lar, fukahân n yöntemine yak n, kendilerine özgü bir mant k
kullanm -lard r. Onlar konu-maya dayal delillere daha fazla dayan yorlard . Çünkü
fukahâ, ispat edilip ortaya konmu- -eyden ziyade dü-ünceye daha fazla önem veriyordu. Onlar farkl a- r lar n d -lanmas hususuna da pek itibar etmiyorlard . Analoji
yoluyla yapt klar gâibin -âhide k yas edilmesi -eklinde k yas, onlar için kesin bilgi arz
ediyordu. Gazzâlî sonras i-ler deLi-ti ve Aristocu k yas, delil getirmede doLruluLun
ölçütü oldu. Mant k, art k sadece felsefeye özgü bir -ey deLildi. Mant L n kabulüyle
birlikte delilin bat l olu-u, medlûlün bât l olu-u anlam na gelmeyecektir.14
2a- rt c olan durum, kelâma mant L girdiren Gazzâlî’nin, E-’arîlerin ileri gelenlerinden biri olmas yd . Filozoflara kar- ileri sürdüLü ele-tirilere raLmen kendisi
de onlardan biriydi. Fakat o, dinin özünü ilgilendiren meselelerde ve metafizik problemlerde akl n müdahalesine bir son vermek istiyordu.
11

Makrizî, Hitat, c. IV, s. 484.
Ayn yer.
13
Gardet-Anawati, el-Fikru’d-dînî, c. I, s. 281.
14
1bn Haldun, Mukaddime, Kahire, s. 326, 326; Gardet-Anawati, el-Fikru’d-dînî, c. I, s. 128.
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Gazzâlî’den sonra bir taraftan mant k ve felsefenin etkisi, diLer taraftan kelâm n etkisi o derece yoLunla-t ki, daha sonra gelen kelâmc lar eserlerinin büyük bir
k sm n bilgi, bilginin ele-tirisi ve ilimde yakîne ula-ma derecelerini ara-t rmaya hasretmi-lerdir.
Bu yüzden kelâm ilmi, tek ba- na me-rû bir felsefe olarak telakkî edildi. Özellikle tüm aklî ilimleri kendi içinde bir araya getirmek için gösterdiLi çabadan sonra
kelâm n temel görevi, dînî akîdeleri savunma, bunu derinle-tirme ve yabanc unsurlar reddetme baLlam nda deLi-mi- oldu. Kelâm, otantik ve orijinal felsefe eLiliminden
uzakla-t ; 1slâmî problematikle iç içe girmi- Yunan felsefesi konular na fazlaca dalmaya ba-lad . Baz kelâmc lar, literalist bir tutumla ortaya koyduklar inanç esaslar
konusunda felsefî dü-üncenin öncüllerinden yararland lar. Onlar, inanç esaslar n
savunma ve derinle-tirmekle yetinselerdi, her defas nda hem felsefe hem kelâma
yarar olmayan bu kar - ma göre daha verimli olmu- olacakt .
Daha sonra kelâm, kat ve donuk izah tarzlar , dar metotlara göre ele al nm ve tekrarlan p duran bölümleriyle git gide i-levsiz kald . Kelâm kitaplar , hep ayn
problemleri ele alarak ve onlara hep ayn cevaplar vererek birbirine benzemeye
ba-lad . Oysa bu problemler, müminlerin gerçek s k nt lar na uygun dü-müyorlard .
Kelâm ilmi, günlük hayata ili-kin gerçeklerden uzakla- yordu. O art k, ne çaL n ihtiyaçlar na, ne de anlaml ve yerinde sorulara cevap verebiliyordu.
K saca -öyle söylenebilir: 1slâm kelâm , ilk zamanlar nda çaL n ve ortam n, otantik ve orijinal felsefî aç klamas n yapmak için gerekli imkân kendi içinde ta- yordu. Bu imkânlar, Bat felsefesi taraf ndan bast r lmad kça kelâm n geli-iminin tüm
a-amalar nda görülmü-tür. Fakat olmu- bitmi- olan bu -ey, sonuçta heterojen bir
kar - m oldu ve kelâm, izlemesi gereken yoldan ayr ld . O, felsefe, mant k, f k h gibi
aklî ve dînî tüm disiplinleri ilgi alan na katt .15 Hepsinden bahsetmeyi isteyerek o,
bunlar n hepsini kaybetti ve kendisi de kayboldu.
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bk. Mesela, Saduddin Taftazanî, Kitabu Gerhi’l-akâid en-Nesefiyye, Damas, 1974.
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