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MU’TEZ LE’YE GÖRE
ALLAH’A MAN KONU
KONUSUNDA
AKLIN GÜCÜ VE SORUMLULU1U

Recep ARDO<AN*

AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF REASON ON BELIEF IN GOD ACCORDING TO THE MU’TAZILAH
The schools of Islamic theology have the consensus on the view that maarifatullah is rational knowledge. Some Mu’tazilite leading schools in the movement
authorizing reason on the subjects of Islamic faith, say that an inherent intuition in
human mind is decisive on belief in god. However, maarifatullah (knowledge of
god) is an a posteriori knowledge. According to the others, maarifatullah is an a
priori knowledge.
While the latter says that implication and inference are not a religious obligation, according to the first group, implication and inference are obligatory on everyone who has reached the age of discretion. The Esharites and some of the
Maturidites have the opinion that religious responsibility does’nt occur unless the divine order comes.
According to the Mu’tazilah, faith which is incumbent on human beings
through reason, must be founded on reasoning. That they have considered imitative belief as null is related to the opinion that growing out of mental process and
inference is a great sin (kabira).
The Mu’tazilite thought esteems inference and authorizes the reason and
holds it responsible. This school has influenced in the belief that inference in theological subjects has become a theological doctrine in Islam.

Mu’tezile, )slâm inanc n n aklî önerme ve k yaslarla aç klanmas ve savunmas n
ilk kez üstlenen; farkl dü ünce ve yakla m biçimleriyle kelâm ilminin te ekkülünü
sa layan bir ekoldür. )’tizâl kavram n n ifade etti i ayr l k, Mu’tezile’nin büyük günah
i leyen kimsenin durumu, kader ve be erî irade, ba ta adalet ve kelâm olmak üzere
ilâhî s fatlar, halku’l-Kur'an ve imamet gibi temel konularda Ehl-i Sünnet’e muhalif
görü lerinde aç k biçimde görülür. Onlar, müte âbih ayetlerin aklî gerekçelerle te’vîli,
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akl n tek ba na Allah' ve ilâhî s fatlar kavrayabilmesi, bu nedenle de bu konuda
dü ünmek ve hakka iman etmekle yükümlü olmas gibi hususlarda da farkl ve orijinal
yakla mlar ileri sürmü lerdir. Ak l-nass ili kisine dair yakla mlar tepki görmekle
birlikte, do rudan ya da dolayl biçimde, etütlerinin önemli bir k sm nda Mu’tezile’nin
görü lerini reddetmeye gayret eden sonraki kelâmc lar da etkilemi ve te’vîlin yayg nla mas na neden olmu tur. Mu’tezile’nin akide konular n anlamada akl n yetki ve
sorumlulu una ili kin görü leri de böyledir.
Akide konusunda akl n gücü ve sorumlulu u derken, akl n tek ba na Allah' ve
s fatlar n kavray p kavrayamayaca , kavr yorsa, bununla imtihana tâbi olup olmad
problemini kastediyoruz. Bu problemin ikinci yönü, kendisine ilâhî vahiy tebli olunmam ki inin uhrevî sonuçlar bak m ndan Allah' bilmekten sorumlu olup olmad ve
ilâhî vahiy tebli olundu unda da inanc n istidlâl ve aklî delillere dayand rmas gerekip gerekmedi i sorular n kapsamaktad r. Bu sorular, ‘imanc3l3k’ ve ‘temelcilik’ tart malar n n oda nda yer alan istidlâlin aklen vacip olup olmad
eklinde de ifade edilebilir. Bu konunun önemli bir uzant s ise, istidlâlle temellenmeyen iman n geçerli olup
olmad d r. Bu konularda Mu’tezile’nin görü lerinin ortaya konmas , onlar n ak lc l n n anla lmas ve de erlendirilmesi aç s ndan da yararl olacakt r.

1. AKLEN ALLAH'I B LMEN N

MKÂN VE ZARURET

1.1. Marifetullâh n Sezgisel ve )stidlâlî Oldu u Görü ü
Mu’tezile, akl n tek ba na Allah' bilebilece i dü üncesinde birle ir. Bu konuda, Mu’tezilî âlimler aras ndaki ihtilâf noktas , marifetullâh n nazarî-kesbî mi yoksa
zarurî ve bedihî bir bilgi mi oldu una ili kindir.
Mu’tezile’nin ço unlu u, ki inin kalbinde, hât rlar (havât r; sezgiler, iç-sesler)
oldu unu ve bunlar n insanlar nazar ve istidlâle ça rd konusunda Berâhime’ye
muvafakat etmi tir.1
‘Parçalanamaz cüz’ü (atom)’ reddetmekle ve ‘kumûn’ nazariyesiyle tan nan2 )brâhim b. Seyyâr en-Nazzâm, hât rlar n alg lan r cisimler oldu unu, Allah’ n ak l sahibinin itaat ve masiyet hât rlar n yaratt n ve itaat hât r yla ki iyi yapmas için itaate,
masiyet hât r yla da yapmas için de il ama, iki hât r aras nda seçimde bulunma özelli inin tam olarak gerçekle mesi için masiyete ça rd n ileri sürmü tür.3 Bilgileri
alg lan r (mahsûs) ve alg -d ( ayr-i mahsûs) eklinde ikiye ay ran Nazzâm’ n alg -d
bilgilerin yaln zca nazar ve k yasla bilinece ini söylemesine bak l rsa,4 o, bedihî (a
priori) bilgiye yer vermemektedir. Nitekim, bu konuda Nazzâm’a kat lan Ebu’l-Hüseyn
b. Ebî Amr el-Hayyât’a göre de bilginin istidlâl ve histen önce gelmesi mümkün de ildir.5
Ebu’l-Hasen el-E ’arî’ye de hocal k yapm olan Ebû Ali el-Cübbâî ve o lu Ebû
Hâ im el-Cübbâî de iki hât r n varl ve araz olduklar konusunda Nazzâm’a muvafa1

Ba dâdî, Abdülkâhir b. Tâhir, Usûlü’d-Dîn, 3. Bsk., Beyrut 1401/1981, 26.
ehristânî, Ebu’l-Feth Muhammed b. Abdülkerîm, el-Milel ve’n-Nihal, I-II, thk. E. Ali Mühennâ, A. Hasen Fâur, 4.
Bsk., Beyrut 1415/1995, I, 69-70.
3
Ba dâdî, a.g.e., 27.
4
Ba dâdî, el-Fark beyne’l-Firak, n r. M. M. Abdülhamîd, Beyrut, 1416/1995, 140-141. Nazzâm, ayr ca, her mütevâtir
haberin kesinlik ta mad n , âhâd haberlerden de zarurî bilgi gerektirenler bulundu unu, as rlar kapsayan
icmâ n da istidlâl aç s ndan yanl olabilece ini söyler. A.g.e., 143.
5
el-Hayyât, Ebu’l-Huseyn Abdurrahîm b. Muhammed, Kitâbü’l- ntisâr ve’r-Redd alâ bni’r-Râvendiyyi’l-Mülh3d, n r. A.
N. Nader, Beyrut 1957, 86.
2
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kat etmi ler, ancak Ebû Hâ im el-Cübbâî, Allah taraf ndan nazar ve istidlâle ça ran
iç-sesin (hât r) ak l sahibinin kalbine bir söz halinde ve emir mecras nda geldi ini
söylemi tir. eytan n ilkâ etti i hât r da bunun gibi, ki iye hitap etti i gizli bir sözdür.
Ebû Hâ im, babas n n ve Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf’ n hât r n bir bilgi ve fikir oldu u görüünü reddetmi tir.6 Bu görü ün tabiî sonucu, bir yandan insanda Allah' bilmeye götüren bir sâikin oldu u di er yandan da iman n istidlâlî oldu u fikrine yer açmakt r.
Allah'a dair delillerin alg lan r (mahsûs) olmas gerekti i tezine bak nca,7 Hi âm b. Amr
el-Fuvatî’nin de marifetullâh nazarî bilgi sayd sonucuna var labilir.
1.2. Marifetullâh n Zarurî Oldu u Görü ü
Hât rlar n bilgi ve fikir modunda arazlar oldu unu ileri süren Ebu’l-Hüzeyl elAllâf’a göre, Allah' bilmek zarurîdir. Birbirine z t iki hât rdan bahseden Allâf, nazar ve
istidlâle ça ran birinci hât r , Allah’ n ak l sahibinin kalbinde var etti ini, onunla ki iyi
itaate ça rd n ve onu korkutmakla güdülerin (dâîlerin), ki iyi Allah’ istidlâle motive
etti ini, ikinci hât r n da ki iyi birinci hat ra uymaktan çevirdi ini ileri sürmü tür.8 Ona
göre bilgiler iki s n ft r. Birincisi, zarurîdir; bu da Allah ve O'nun varl n n delillerine
ili kin bilgidir. )nsan n ak ll bir varl k olmas , onun kendi nefisini bilmesini gerektirir.
Bu bilgiyi ise ikinci anda Allah' n bilgisi takip eder. Bundan kalan , duyular ve k yasla
olu an bilgiler, tercih ve kazan m bilgileridir.9 ehristânî’nin Ebu’l-Hüzeyl’den nakletti i, ‘ eriat n geli inden önce mükellefe bir hat rlat c olmaks z n Allah’ bir delille
bilmesinin vacip oldu u, bu bilgiyi edinmedi i takdirde ki inin ebedî azab hak edecei fikri10 de bununla temellendirilir.
Mu’tezile’den kulun irade d nda bir fiili olmad n ileri süren Sümâme b.
E ras en-Nemîrî,11 Amr b. Bahr el-Câh z ve Ebû Ali Esvarî de bilgilerin hepsinin zorunlu oldu unu ileri sürmü tür. Bunlar, ‘ashâbu’l-maârif’ diye nitelenir.12 Câh z, bilgilerin
tümünün, yarat l tan geldi ini (t ba’) ve zarurî oldu unu savunur.13 Ba dâdî, onun
bilgileri kullar n seçimiyle olmasa da onlar n fiili oldu unu söyledi ini kaydederken,
ehristani’ye göre, o, bunlardan hiç birinin kullar n fiillerinden olmad n , Sümâme
gibi, kul için iradeden ba ka bir kazan m olmay p bilgilerin insandan tabii olarak meydana geldi ini söylemi tir.14 Câh z’a göre, marifetullâh, zarurî, nazar ve istidlâlin peinden geli en yarat l karakteridir ve kul, marifetullâhla emrolunmu de ildir. O,
ayr ca ak l sahibi herkesin peygambere muhtaç olduklar n bildi ini söyler.15 Bu de i ik
anlat mlardan anla lan, onun bilgilerin var edili inde de il, benimsenmesinde ki inin
iradesinin söz konusu oldu unu iddia etti idir. Nitekim o, birisinin bulû a erip de
6

Ba dâdî, Usûlü’d-Dîn, 27.
Ona göre, arazlar, nazarî delillerle malûl oldu u ve onlardan her birinin teselsülen ba ka delillere ihtiyac bulundu undan arazlar de il, ancak cisimler Allah'a delil olabilir. Ba dâdî, el-Fark beyne’l-Firak, 162; ehristânî, a.g.e., I,
85.
8
Ba dâdî, Usûlü’d-Dîn, 27.
9
Ba dâdî, el-Fark beyne’l-Firak, 129.
10
ehristânî, a.g.e., I, 66.
11
ehristânî, a.g.e., I, 85.
12
K. Abdülcebbâr, ibn Ahmed el-Hemedânî, erhu’l-Usûli’l-Hamse, thk. Abdülkerîm Osman, Kahire 1988, 52.
Ba dâdî, a.g.e., 172.
13
)bn Murtazâ, Ahmed b. Yahyâ, Tabakâtü’l-Mu’tezile, n r. S. Diwald-Wilzer, Beyrut 1961, 68; Ba dâdî, a.g.e., 175;
ehristânî, a.g.e., I, 88.
14
Ba dâdî, a.g.y.; ehristânî, a.g.y.
15
Ebû Ya’lâ, )bn Ferrâ Muhammed b. Huseyn, el-Mu’temed fî Usûli’d-Dîn, thk. V. Z. Harrad, Beyrut 1974, 30;
ehristânî, a.g.e., I, 88-9.
7
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Allah’ bilmemesinin mümkün olmad n ileri sürmü tür. Kâfirler, ona göre, inatç ile
bilen aras ndad r.16 Dolay s yla ona göre, Allah' bilmek tabiî ve zarurîdir, ancak bu
bilginin inanç olarak kabulü iradîdir. Ancak onlar n bilginin ak l yürütmenin pe inden
geldi ini ve nazardan mütevellid oldu unu söylemeleri,17 zarurî kavram yla bedihî
bilgiyi kastetmediklerini göstermektedir.
Bu aç klamalar n
alt nda, )bn Teymiyye’nin kaydettiklerine bak l rsa,
Kaderiyye ve Cehmiyye de f trî bilgiyi inkâr etmi ler ve ‘Marifetullâh n ancak aklî incelemeyle has l oldu unu’ ileri sürmü lerdir.18 Ancak, f trî-zarurî bilgiyi bir doktrin halinde ortaya koyan ki inin bir Kaderî olan <aylân ed-D me kî oldu unu söyleyebilece imiz gibi,19 bu doktrinin de i ik aç klamalarla Mu’tezilîlerde de sürdü ünün teslim
edilmesi gerekir. Onlar, ‘hât r’ kavram yla da yaln zca marifetullâh n de il, ayn zamanda ahlâkî de erlendirmelerin de insan n tabiat nda önceden yerle mi olduklar n
söylerken ems 6-10. ayetlerini terminolojik bir çerçevede ortaya koyup, bir psikoloji
geli tirmi lerdir.20
Mu’tezile, )slâm’ kabule haz r nötr tabiat, yarat l eklinde21 anla ld da görülen f trat kavram n da din, )slâm olarak al r.22 Ço u E ’arî âlimin kavrama ili kin
aç klamas da bu yöndedir.23 Ancak, )slâm’ n f trî olu unun, insan n yarat l tan gelen
hâl-i haz r bir tevhid fikrine sahip olmas eklinde de erlendirilmesi yanl olacakt r.
Çünkü, “Allah sizi, annelerinizin karn3ndan bir +ey bilmedi4iniz halde ç3kard3.”24 ayetinden
anla laca üzere insan haz r bir bilgiyle dünyaya gelmemektedir.25
Kötülüklerin, vaciplerin ve iyiliklerin as llar n n zarurî oldu unu, ak lla bilinmezse hiçbir zaman bilinemeyece ini söyleyen26 Abdülcebbâr’a göre ise, Allah, zarureten
bilinemez. ayet, Allah ve elçisine ili kin bilgi zarurî olsayd , o bilgide tüm ak l sahipleri e it olur ve ihtilâfa dü mezlerdi. O, insana ilk vacibin Allah' bilmeye götürecek
ak l yürütme oldu u görü ünü de bununla temellendirir. Allah mü ahedeyle de bilinemeyece inden, dü ünme ve ak l yürütmeyle bilmek vacip olur.27 Gerekli bilgiler
zarurî oldu u için nazar ve dü ünmeye ihtiyaç olmad
iddias na kar ç kan
Abdülcebbâr’ n bu konudaki görü leri, marifetullâh n zarurî de il nazarî oldu unda
birle en28 E ’ariyye ve Mâturîdiyye’nin paralelindedir. Onlara göre de er’î bilgiler
duyu ve a priori (bedihî) gibi zorunlu olsayd duyu ve a priori sahipleri o konuda ihtilâf
16

Ba dâdî, a.g.y.
ehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, I, 85; Ebû Ya’lâ, a.g.e., 30.
18
)bn Teymiyye, Takiyyüddîn Ahmed b. Abdülhalîm, Mecmû’u’l-Fetâvâ, I-XXXV, n r. Abdurrahmân b. Muhammed,
Mekke 1381-1386, XVI, 330, 440.
19
<aylân’a göre, e yan n sonradan varoldu u, dolay s yla bir yarat c s oldu unu bilmek zarurî, var edicinin tek
olu unu ve s fatlar n bilmek ise istidlâlîdir. E ’arî, Ebu’l-Hasen Ali b. )smâil, Makâlâtü’l- slâmiyyîn, I-II, )st. 1928, I,
130; Ba dâdî, a.g.e., 206, ehristânî, a.g.e., I, 168.
20
Bkz. Ba dâdî, Usûlü’d-Dîn, 26 vd.
21
Zemah erî, Ebu’l-Kâs m Cârullah, el-Ke++âf an Hakâik3't-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîl, I-IV, M s r trz., III, 222.
22
)zutsu, Toshihiko, The Concept of Belief in Islâmic Theology -A Symantic Analysis of Îmân and Islâm-, Tokyo
1965, 227. kr . Abdülcebbâr, Fadlu’l-)’tizâl ve Tabakâtü’l-Mu’tezile, Tunus, 1393/1979, 190.
23
es-Semerkandî, Hâkim, erhu’l-F3kh3’l-Ekber, Haydarâbâd 1321, 35.
24
Nahl; 16/78.
25
)bn Kayyim el-Cevziyye, ifâü’l-Alîl fî Mesâili’l-Kazâi ve’l-Kaderi ve’l-H kmeti ve't- Ta’lîl, n r. M. Bedruddîn, M s r
1323, I, 288-928.
26
K. Abdülcebbâr, el-Muhît bi’t-Teklîf, thk. es-Seyyid Azmî, Tahric: A. Fuâd el-Ezherî, Kahire trz., 234.
27
K. Abdülcebbâr, erhu’l-Usûli’l-Hamse, 39; “el-Muhtasar fî Usûli’d-Dîn”, Resâilü’l-Adl ve’t-Tevhîd, n r. M. Ammâra,
Müessesetü Dâri’l-Hilâl, 1971, 170-171.
28
Ebû Ya’lâ, a.g.e., 21; Taftazânî, Sâduddîn Mes’ûd b. Ömer, erhu'l-Makâs3d, I-II, )st. 1305, I, 45.
17
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etmez, hatta herhangi bir üphe içine dü mezlerdi.29 Ayr ca Allah’ bilmenin vacipli i
ile zarurîli i çeli mektedir. Buna göre, marifetullâh, nazardan ba ka bir eyle has l
olsayd ak l yürütmekle yükümlülük dü erdi. Yine, zorunlu olana sevap olmaz, halbuki
Allah' bilmenin sevab büyüktür.30 Bu bak mdan, Mu’tezile’ye ait görü lerden Allah'a
ili kin bilginin sezgisel oldu u dü üncesi daha makul görünmektedir. Ancak hât r
kavram bir bilgi, haz r bir fikir olarak dü ünülmemelidir. Bunun yan nda, zamanla,
yarat l ve varl n anlam üzerinde dü ünmeye sevk eden dinî duygunun ve akl n
inki af yla fikir ve bilgiye dönü en bir sezgi olarak dü ünüldü ünde, bunu teyit eden
veriler bulmak zor de ildir.31 Misak ayeti32 de insanda bilinçd bir Tanr fikrinin veya
din duygusunun bulundu unu gösterir.33 Dolay s yla, insanda iki kar t sezginin bulundu una ili kin aç klamalar daha tatminkâr bir görü ortaya koymaktad r.
Burada belirtelim ki, Cüveynî, ehristânî ve )bn Teymiyye gibi âlimlerin, insan
f trat nda bir Kâdir-i Mutlak’a ihtiyaç ve Allah’ n yüceli inin sabit oldu unu kabul
etmelerine bak l rsa,34 esas nda E ’arîlerin Allah' n varl na ili kin bilginin zarurî olamayaca noktas ndaki vurgusu, bir yandan epistemolojik bir terim olarak zarurî kavram n n kullan m nda gösterilen titizli in sonucudur, di er yandan da Mu’tezilî dü üncenin eriat olmaks z n akl n teklîfle ilgili hükümler verebilmesi ve aklî hükümlerle
insan n sorumlu olmas gibi tabiî sonuçlar na kar geli en tepkiyi yans tmaktad r.

2. VAH Y OLMAKSIZIN ALLAH'I B LMEN N VAC PL
Marifetullâh n nazarî mi zarurî mi oldu una ili kin farkl görü ler, kendisine ilâhî
vahiy ula madan ki inin Allah' bilmekle yükümlü olup olmad tart malar na yans m t r. Mu’tezile’den Allah’a dair bilgilerin nazarî/iktisabî oldu unu dü ünen âlimler,
iman geçerli olabilecek herkese onun vacip oldu unu söylemi lerdir. )man n geçerlik
vakti ise, onun kognitif temelini sa layan ‘do ru ak l yürütmeye imkân verecek akl n
kemale ula t zamand r. Dolay s yla, ister çocuk ister yeti kin olsun akl bu düzeye
gelen kimse Allah'a iman konusunda mazur olmaz.35
Onlardan Nazzâm, Muhammed b. Abdullah el-)skafî ve Ca’fer b. Harb, “Allah' n
ak l sahibi olarak yaratt ; kendini ve d âlemi gören kimseye âlemin yarat c s n
bilmesi vaciptir.” derken,36 bu noktada onlara kat lan Ca’fer b. Mübe ir de, ayr ca
insan n Rabb’ine kar geldi inde ve O'nu bilmedi inde ebedî azaba u rayaca n
bilmesini vacip saym ve vaîdin süreklili inin ak lla bilinebilece ini ileri sürmü tür.37
Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf’a göre de çocu a kendisini bilme durumunun ikinci a amas nda, eksiksiz tüm tevhid ve adalet bilgilerini; ayr ca Allah’ n birli i ve adaleti bilgisiyle birlikte Allah’ n onu yapmakla yükümlü k ld klar n n hepsini edinmesi gerekir.
29

Ba dâdî, a.g.e., 14-5; Ebû Ya’lâ, a.g.e., 30.
Ebû Ya’lâ, a.g.e., 21; )bn Teymiyye, a.g.e., XVI, 332.
31
Bkz. Yavuz, Kerim, Çocukta Dinî Duygu ve Dü+üncenin Geli+mesi, Ank. 1987, 108; Fordham, Frieda, Jung Psikolojisi,
çev. A. Yalç ner, 4. Bsk. )st. 1997, 23.
32
A’râf; 7/172-173.
33
Bkz. Zemah erî, a.g.e., III, 222.
34
ehristânî, Nihâyetü’l- kdâm fî lmi’l-Kelâm, n r. Alfred Guillaume, London 1934, 125. )bn Ebi’l-’)zz, Ali, erhu’lAkîdeti’t-Tahâviyye, Beyrut 1988, 118-119; )bn Teymiyye, a.g.e., I, 48 ve XVI, 344; Der’ü Teârudi’l-Akl ve’n-Nakl, thk.
Dr. M. Re âd Sâlim, Yer yok, 1401/1981, VIII, 37.
35
Ba dâdî, a.g.e., 256; Ebû ‘Azebe, el-Hasen b. Abdülmuhsin, er-Ravdatü’l-Behiyye fîmâ beyne’l-E+â’ira ve’lMâturîdiyye, 1. Bsk., Haydarâbâd 1322, 37.
36
Ba dâdî, a.g.y.; ehristânî, a.g.e., I, 66, 72.
37
Ba dâdî, el-Fark beyne’l-Firak, 130, 168.
30
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Bunu edinmeden üçüncü a amada öldü ünde ki i, küfür üzere ölür.38 Îsâ b. Sabîh elMurdâr ise ilâhî mesaj n geli inden önce akl n, Allah' , bütün hükümleri ve s fatlar ile
bilmeyi vacip k ld n , ki inin bu konuda eksikli i oldu unda ebedî azaba u rayaca n bilmesi gerekti i ileri sürmü tür.39 Çocuklu un ikinci devresinin nazar ve dü ünme
devresi oldu unu söyleyen Bi r b. Mu’temir’e göre de üçüncü devrede çocu un kendini bilme yan nda tüm aklî bilgileri edinmesi gerekir ki, bunu yapmadan dördüncü
devreye girerse ebedî azaba müstehak olur.40 Yükümlülüklerin miktar ve periyotlar n n
da ak lla bilinebilece ini iddia eden41 Ebû Ali el-Cübbâî ve o lu Ebû Hâ im el-Cübbâî
de Allah' bilmenin, nimet verene ükrün, iyilik ve kötülü ü bilmenin aklî vacipler oldu u görü üyle aklî eriat (do al hukuk) kabul etmi lerdir.42 Onlara göre, kullar n
aklen ve er’an sorumlu tutmas , Allah için akl kemale erdirme, delilleri serdetme, güç
verme ve araçlar haz rlama gibi gereklilikler getirir.43
Mükellefe ilk vacibin aklî inceleme oldu unu söyleyen Abdülcebbâr’a göre,
‘kendinden zarar3 defetmek’ kural , akl n vahiy gelmeden de istidlâlde bulunmas n gerektirir.44 Çünkü ki i, insanlar n ihtilâflar n , birbirlerini dalâlet ve küfürle itham ettiklerini
ve ahiret azab n i itti inde içinde bulundu u gaflet halinden korkar.45 Ak l da bu korkunun; zannedilen ve hatta do rulu una çok az ihtimal verilen zarar n giderilmesini
gerektirir.46 Zira, ak l sahibi, zarar savabilecekken savmaz ise tüm ak l sahipleri onu
zemmeder ve ona ho lanmayaca eyler nispet ederler. Bu da aklî vücûb demektir.47
Dolay s yla, insan n psi ik yap s , tek ba na, ‘aklî-tabiî gereklilik’ için temel olu turmaktad r ki, Mu’tezile’ye has fikrî yap , aklî-tabiî gereklilikten, do rudan er'î teklife
geçmeyi öngörür.
Onlar n mant kî gerekçelerle ileri sürdü ü temel bir görü de akl n vacip k l c
olmamas n n nübüvveti ât l b rakaca d r. Çünkü, aklî vücûbun olmamas , dolay s yla
Allah' bilme, mucize üzerinde dü ünme gibi eriat n sübûtuna götüren temel hususlar n 'yaln zca eriatla vacip olmas ’, nübüvveti i levsiz hâle getirir. Çünkü er’in sübûtu
zarurî de il, ak l yürütmeye ba l d r. Ak l yürütme ise, ya ak lla ya da eriatla sabit olur.
Birinci seçenek, aklî vücûbun sübûtu, ikincisi ise objenin kendisiyle ispat demektir.48
Dolay s yla, Ebû Hanîfe, Mâturîdî ve Semerkand Mâturîdîlerinin görü ünü49 benimseyen Beyâdî’nin de vurgulad üzere, ak l yürütmenin vücûbunun er’in sübûtuna
38

Ba dâdî, a.g.e., 129. bkz. ehristânî, a.g.e., I, 66.
ehristânî, a.g.e., I, 84.
40
Ba dâdî, a.g.e., 130.
41
ehristânî, a.g.e., I, 91.
42
Kâdî Abdülcebbâr, el-Hemedanî, el-Muhît bi’t-Teklîf, 33; ehristânî, a.g.e., I, 91.
43
ehristânî, a.g.e., I, 95.
44
K. Abdülcebbâr, a.g.e., 31, 33; erhu’l-Usûli’l-Hamse, 64.
45
K. Abdülcebbâr, el-Muhît, 61.
46
K. Abdülcebbâr, a.g.e., 26; Taftazânî, a.g.e., I, 45; Cürcânî, S. . Ali b. Muhammed, erhu’l-Mevâk3f, Kahire 1325,
I, 61.
47
Cürcânî, a.g.e., 26. Abdülcebbâr’a göre, nazar li-nefsihî de il, Allah' bilmeye götürdü ü için ve onu terk etmenin
zarar getirmesinden duyulan korku nedeniyle vacipken, Allah' , s fatlar n ve adaletini bilmek, lütufa ula man n
art olu undan dolay vaciptir. K. Abdülcebbâr, el-Muhît bi’t-Teklîf, 33.
48
Cüveynî, Ebu'l-Mealî Abdülmelik b. Abdullah, el- r+âd ilâ Kavatii’l-Edille fî Usûli’l- ’tikâd, 2. Bsk., Beyrut 1413/1992,
29-30; Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed, el- ktisâd fi’l- ’tikâd, n r. M. el-Kabbanî el-D me kî, M s r trz., 87;
Taftazânî, a.g.e., I, 47-48; Âmidî, el- hkâm fî Usûli’l-Ahkâm, Kahire 1967, III, 122; eyhzâde, Abdurrahîm b. Ali elMüeyyed, Nazmu'l-Ferâid, )st. 1288, 38. bkz. Zemah erî, el-Ke++âf, I, 583.
49
Bkz. Pezdevî, Ebû Yüsr, Ehl-i Sünnet Akaidi, çev. erafeddin Gölcük, 2. Bsk. )st. 1988, 299.
39

298

Mu’tezile’ye Göre Iman Konusunda Akl n Sorumlulu;u

299

dayal olmas ‘devr’e yol açaca ndan,50 aklî vacip var olmad kça er’î vacip de var
olmaz.
)lâhî ça r gelmezden önce Allah' n ak lla bilinebilece i E ’arîlerce de kabul edilir. Ancak onlar, bilgilerin ak lla sa lanmas ile ak lla vacip olmas n birbirinden ay rm t r.51 Mucizeyi görmenin peygamberlik iddias n n do rulu una imkân verece ini, bu
noktada da dü ünme ve istidlâl imkân na sahip kimse için art k, er’in sabit olaca n
söyleyen52 E ’arîlerin temsil etti i ve baz Mâturîdîlerin de benimsedi i yakla ma
göre, ak l, hükümlerin tümünün vacipli inde art olmakla birlikte ‘hâkim’ ve ‘vacip
k l c ’ olmad ndan, nübüvvet ve er'î hükümler gelmedikçe teklif gerçekle mez. Çünkü, ak l, bilginin vacip olu unda de il has l olu unda dayanakt r. Onlar, er’î hükümlerin va’d ve vaîde ba land noktas nda önemle dururlar. Dolay s yla, ilâhî vahiyde
emrolunan n terkine ili kin uhrevî va’îd gelmedikçe ak l onlar kavrayamaz.53 Di er
yandan akl n vacip k lmas , ‘abes’ bir durum arz etmeyecekse, bir fayda sebebiyle
olmal d r. Allah, faydadan münezzehtir, kulun yarar ise ya dünyadad r ya da ahirette.
Aklî iyi ve kötüyü kabul etmeyen E ’arîlere göre, ilâhî direktif olmad kça bu dünyada
söz konusu gereklilikler, yarars z külfetler olarak kal r. Onlar n uhrevî yarar n da tek
ba na bilemeyece i için ak l, bir eyi vacip k lamaz.54
Mu’tezile ise Allah' n ak lla bilinmesinden bunun ak lla vacip olu una geçerken,
insan n yarat l nda bilinçd na yerle tirilmi bir içses (hât r) bulunmas ndan ya da
Allah'a ili kin bilginin zarurî olu undan hareket eder. Mucize ve tebli le gerçekle en
hat rlatma, onlara göre, insan n yarat l tan gelen sezgiler ya da zorunlu bilgilerle de
gerçekle ir. Onlar Allah' bilme mecburiyetinin âlemin imkân na ili kin bilgiden de il
de insan n mahiyetinden kaynakland n savunurlar. Bu, sadece büyüdükçe daha iyi
fark nda olunan, fakat asl nda her zaman insan n içinde olan bilgilerden biridir.55 Allah' bilmek, yaln zca bir imkân konusu olman n ötesinde ayn zamanda insan n yarat l bak m ndan sezgisel bir vâk a oldu undan ki i Allah' bilmek, s fatlar ve hükümleri konusunda dü ünmekle yükümlüdür. )nsan n yarat l bak m ndan bu bilgiyi zorunlu sayan görü ise, Sümâme b. E ras ve Câh z’da daha ileri bir noktaya gider. Bir
yandan insan n tevbe etmezse f sk nedeniyle ebedî azaba u rayaca n savunan56
Sümâme, di er yandan Allah' n kendisini bilmeye muztarr k lmad kimsenin Allah'
bilmekle emrolunmad n ve küfürden nehyedilmedi ini, mükellef olmayan di er
varl klar gibi sadece ibret ve hizmet için yarat lm oldu unu söylemi tir. O'nun iddias na göre, çocukken ölen ve Allah' zorunlulukla bilmeyen kimsenin, ahirette sevaba
veya azaba müstahak olaca itaat ve masiyeti yoktur; o zaman topra a dönü ür.57
Tevhidi bilmeyenin mazur oldu unu söyleyen Câh z da tevhidi bilen için iki farkl durum oldu unu belirtir. Ona göre, )slam dinine giren kimse, Allah' n bir cisme ve ekle
sahip olmad na, gözle görülmedi ine, adaletine, masiyeti caiz görmedi ine ve istemedi ine itikat eder, itikat ve kesin inançtan sonra bunlar n hepsini ikrar ederse ger50

Beyâdî, Kemâleddîn, +ârâtü’l-Merâm min bârâti’l- mâm, Thk. Yûsuf Abdurrâz k, Kahire 1368/1949, 98-99.
ehristânî, Nihâyetü’l- kdâm, 371.
52
Cüveynî, a.g.e., 31; Âmidî, a.g.e., III, 129.
53
el-Cüveynî, a.g.e., 29; el-Akîdetü'n-Nizâmiyye fi'l-Erkâni'l- slâmiyye, )st. Trz., 59, 63; Ebû Ya’lâ, a.g.e., 21; ehristânî,
a.g.y.; el-Milel ve’n-Nihal, I, 115; Âmidî, a.g.e., III, 113; )bn Teymiyye, Der’u Teârudi’l-Akl ve’n-Nakl, VIII, 25.
54
Gazzâlî, a.g.e., 86; Âmidî, a.g.e., III, 125.
55
Leaman, Oliver, slam Felsefesine Giri+, çev. Turan Koç, Kayseri 1992, 187.
56
ehristânî , a.g.e., I, 84.
57
Ba dâdî, Usûlü’d-Dîn, 255; el-Fark beyne’l-Firak, 172; ehristânî , a.g.e., I, 85.
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çek Müslüman, bunlar n tümünü bildikten sonra reddeder, te bih ve cebri kabul ederse mü rik ve kâfir olur. Ancak, bütün bunlar n hiçbirinde ak l yürütmede bulunmay p, Allah' n onun Rabbi oldu una ve Muhammed’in Allah' n resulü oldu una itikat
ederse, mü’mindir; ona bir k nama ve bundan ba ka bir yükümlülük yoktur.58
Aklî vücûb, Mu’tezile’nin akl eriattan müsta nî k ld
eklindeki de erlendirmelere neden olan önemli bir tart ma konusudur. Davran n özüne ait ‘iyilik (husn)’
ve ‘kötülük (kubh)’ vasf bulunmay p, ilâhî emir ve yasaklarla varoldu unu59 söyleyen
E ’arîlere ve bu konuda onlara kat lan Buhârâl Mâturîdîlere göre, tüm dinî vecibeler
vahiyle gelen va’d ve vaîd olgusuna ba l d r. Örne in Allah ak lla bilinir, ancak bu,
ak lla vacip olmaz.60 Onlar, “Rabbin, merkezlerinde onlara ayetlerimizi okuyacak elçi göndermedikçe memleketleri de helâk edecek de4ildir.”61 ve “...insanlar3n peygamberlerden sonra Allah'a
kar+3 hücceti olmas3n!”62 ayetine göre, ilâhî mesaj ula mayan kimsenin mazur oldu unu
savunur. Buna, o kimsenin sorumlu oldu unu savunanlar n cevab , ilk ayetin dünyevî
azapla yorumlanabilece i, di er ayette ise hüccetin akl da kapsad
eklindedir.63
Aklî ve er’î illetleri hakikî müessir kabul eden Mu’tezile’ye göre ise, ak l davran lar n iyilik ve kötülü ünü kavrar ve sahibini fiil ya da terkle yükümlü yapar. Mükellefin yapmakla ya da terk etmekle yükümlü oldu u ne varsa Allah onlar tafsilats z biçimde akla yerle tirmi tir ki, yükümlülüklerin akla uygun olmas n n aç klamas budur.64
Ancak, Mu’tezile iyilik ya da kötülü ün davran n özüne ait nitelikler oldu u
noktas nda65 onlara kat lan ço u Mâturîdîler gibi, iyilik ve kötülü ü epistemolojik aç dan üç kategoriye ay r r: Onlardan baz lar , iman n ve yarar getiren do rulu un iyili i
veya nankörlü ün ve zarar veren yalan n kötülü ü gibi aklî zorunlulukla, zarar veren
do rulu un iyili i, yararl yalan n kötülü ü gibi baz lar ise ak l yürütmeyle ya da ibadetlerde oldu u gibi baz lar da ancak ilâhî vahiyle bilinir.66 Kâdî Abdülcebbâr’a göre,
maslahat n gereklili i ve mefsedetin kötülü ü ak lda sabit olmakla birlikte, ak l, hangi
davran n maslahat ve hangisinin de mefsedet oldu unu her zaman tek ba na kavrayamaz. Vahiy, davran lar n farkl özellik ve durumlar n göstermek sûretiyle, Allah' n
akla yüklediklerinin, ak lda sabit olanlar n aç klama ve tafsilat n getirmi olmaktad r.67
Teklifin gelmesi ise, Allah' n lütfudur.68 Dolay s yla Mu’tezile’nin akl eriattan müsta nî görmedi i aç kt r. Di er yandan aklî yükümlülü ün Mu’tezile’nin nazar nda yaln zca
ahlâkî yükümlülük de il, ‘va’d ve va’îd’, ‘el-menzile beyne’l-menzileteyn’ ve ‘el-emru
bi’l-ma’rûf ve’n-nehyu ani’l-münker’ esaslar na da temel olu turan ve onlar kapsa58

ehristânî, a.g.e., I, 88-9.
Bâk llânî, Kâdî Ebû Bekir b. Tayyib, Kitâbü Temhîdi’l-Evâil ve Telhîs3’d-Delâil, Thk. I. Ahmed Haydar, 3. bsk., Beyrut,
1993/1414, 97; ehristânî, Nihâyetü'l- kdâm, 370; Gazzâlî, a.g.e., 75-76.
60
ehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, I, 115; Âmidî, a.g.e., III, 113; )bn Teymiyye, a.g.e., VIII, 25. )bnü’l-Hümâm,
Kemâleddîn Muhammed b. Abdülvâhid, Kitâbü’l-Müsâyere, Ça r Yay nlar , trz., 160.
61
Kasas, 28/59.
62
Nisâ’, 4/165.
63
eyhzâde, a.g.e., 38. Âmidî, a.g.e., III, 131 vd.
64
K. Abdülcebbâr, el-Muhît bi’t-Teklîf, 31-32.
65
K. Abdülcebbâr, davran lar n as l niteli inin somut ko ullar çerçevesinde kendini gösteren itibarî aç l mlar ve
izafî s fatlarla ortaya ç kt ndan, soyut haliyle de er yarg s na konu olmayaca n söyler. erhu'l-Usûli'l-Hamse,
75.
66
Âmidî, a.g.e., III, 114-115; &âyetü’l-Merâm, n r. H. M. Abdüllatîf, Kahire 1391/1971, 234; Beyâdî, a.g.e., 76;
eyhzâde, a.g.e., 33-34.
67
K. Abdülcebbâr, erhu'l-Usûli'l-Hamse, 42; “el-Muhtasar fî Usûli’d-Dîn”, 236.
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ehristânî, a.g.e., I, 58.
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yan69 ‘adalet (adl)’ ilkesinin neticesinde ayn zamanda dinî yükümlülük oldu una dikkat edilmelidir.
Ancak, fiilleri salt varl ksal aç dan ele alan70 E ’arîler aç s ndan ilâhî emir ve fiiller, ahlâkî yarg ya ve gereklili e konu olmazken, Mu’tezile’nin aklî gereklili i ilâhî irade
ve fiillere de te mil etti i, hikmeti dolay s yla Allah'a kullar n maslahatlar n gözetmesini vacip sayd görülmektedir. Onlardan Bi r b. Mu’temir’e göre Allah' n yaln zca
salâha riayet etmesi vacipken,71 en-Nazzâm’a göre, Allah’ n kullar için aslâh (daha
yararl ) oldu unu bildi i eyi de terk etmesi caiz de ildir.72
Dolay s yla Mu’tezile aç s ndan aklî vücûb, ilâhî iradeyi de ilzam eden sabit ahlâkî de erlerin oldu u dü üncesiyle ilgilidir. Ancak âlemin ezelîli ini kabul etmediklerine göre, onlar aç s ndan da, de erlerin Allah' n varl klar bir düzen içinde yaratmas
ve kâinata bir düzen koymas yla birlikte ortaya ç kt muhakkakt r. Bunun yan nda,
onlar n Allah' tenzih için salâh bir gereklilik sayan dü ünce yap s yla, Allah için hikmet ve salâha riayeti zorunluluk ve otomatikli e çevirdi i görülür. Ka’bî ve Nazzâm’ n
Allah' n gerçekte iradesi olmad n , O’nun irade etmesinin yapmas ve emretmesi
oldu unu ileri sürmeleri,73 bu bak aç s yla da ilgili görünmektedir.
Aklî vücûb konusunda Mu’tezile’nin yakla m ndaki belirleyici özellik,
Abdülcebbâr’da belirginle ti i üzere, teklîfi hükümlerden ahlâkî yarg lara geçen
E ’ariyye’nin anlay n n aksine ahlâkî yarg lardan teklîfî hükümlere geçmesidir. Buna
göre, kabîh, ilâhî yasaklamadan dolay de il, zulüm, yalan ve nimete nankörlük oldu u
için kötüdür. Daha genel bir ifadeyle, ahlâkî nitelikler hükümlere de il, hükümler ahlâkî de erlere tâbidir. Be erî akl n ilâhî fiillere ili kin ahlâkî de erlendirmelerde bulundu u Mu’tezile’ye has üslûpta, bir fiilin Allah'a m yoksa bir kula m ait oldu unu belirleyen iki özellikten biri, fiilin iyilik ya da kötülük niteli idir74 ki, kötü, yani aklen zemme
müstahak fiiller, Allah'a ait olamaz.75
Mu’tezile’nin ilklerinin aksine Ebû Ali ve Ebû Hâ im el-Cübbâî, davran larda
iyilik veya kötülü ü gerektiren hususî bir nitelik ararken, di er Mu’tezilîler, iyide (hasen)
de il, yaln zca kötüde (kabîh), fiilin kötülü ünü gerektiren bir niteli in varl n gerekli
görmü lerdir.76 Bu do rultuda Abdülcebbâr, kabîhi, zemme müstahak fiil olarak tan mlar.77 Dolay s yla, Abdülcebbâr, “Teklif alt na girenlerin tümü; ya yap lmas gereken
69

K. Abdülcebbâr, a.g.e., 169.
Güler, Doç. Dr. )lhami, Allah’ n Ahlâkîli i Sorunu (Ehl-) Sünnet’in Allah Tasavvuruna Ahlâkî Aç dan Ele tirel Bir
Yakla m), Ank. 2000, 69.
71
ehristânî, a.g.e., I, 79.
72
el-Hayyât, Kitâbü’l- ntisâr, 25; Âmidî, a.g.e., 224.
73
Ba dâdî, a.g.y. Nazzâm, ayr ca Allah' n kullar n salâh na olmayan eyi yapmaya kadir olmad n iddia etmi tir.
Ba dâdî, a.g.e., 133. K. Abdülcebbâr, el-Muhît bi’t-Teklîf, 243. Bi r b. Mu’temir ise, Allah' n güç yetirece i salâh n
son noktas olmad na ve her aslâhtan sonra daha aslâh olan geldi ine dikkat çeker. ehristânî, a.g.e., I, 79.
Ona göre, Allah ak l sahiplerini ba lang çta cennet yaratsa ve onlara lütuflar n art rsayd , bu onlar için aslâh
olurdu. Ba dâdî, a.g.e., 157. “Kötülük yönlerinden uzak her yarar içeren fiil Allah'a vacipse, Allah' n tafaddula
(vacip olmay p fazilet olan yapmaya) gücü nerededir?” diye soran K. Abdülcebbâr da Allah'tan fiilen kötülü ün
nefyinin ancak onun kötülü e kadir olmas ndan sonra anlam kazand n vurgular. K. Abdülcebbâr, a.g.e., 243244.
74
K. Abdülcebbâr, “el-Muhtasar fî Usûli’d-Dîn”, 203-204.
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Konuyla ilgili daha geni de erlendirme için bkz. Ardo an, Recep, Kelâmî Aç3dan nsan Haklar3n3n Temellendirmesi
Sorunu, Bas lmam Doktora Tezi, Tez Dan man : Doç. Dr. . A. Düzgün, Ankara 2003, 76 vd.
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Âmidî, el-)hkâm fî Usûli’l-Ahkâm, III, 115.
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K. Abdülcebbâr, a.g.y.; )yili i emir ve kötülükten nehy konusunda da Abdülcebbâr, birincinin müstehap ve vacibi
içerirken, ikincide, teklifî de er (hüküm) aç s ndan derecelenme olmad n söyler. erhu’l-Usûli’l-Hamse, 745.
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vacip ya terki gereken kabîh ya da yap lmas mendub olan hasen ak lda yerle iktir.”78
derken, teklîfî hükümleri aklî kategorilerle (haram, müstehab, vacip ve mubah) s n rlar.
Ehl-i Sünnet’e göre ise 5 teklîfî kategori vard r ve ahlâkî yarg y bunlar belirler. 79
Allah' n fiillerinin eriat gelmeden önce ‘iyi olmas3’n n ‘Allah'a ait olmas3’ anlam na geldi ini söyleyen E ’arî görü ise, bu konuda ‘mülkünde diledi4i gibi tasarrufa hakk3
olma’ ve ‘mutlak sorgulanamazl3k’ fikrini80 tüm ilâhî fiil ve direktifleri kapsayan basit bir
kural olarak al r ve bu kuralla be erî ak l hüküm verme noktas nda kendini ba lar.
Di er yandan onlar n fiilin li-zâtihi iyi ya da kötü olmas durumunda, bu ahlâkî yarg n n hiçbir ko ulda de i memesi, ahlâkî yarg n n incelemeye ihtiyaç olmaks z n analitik
biçimde filinin kendinden ç kmas gerekece i eklindeki argümanlar da soyutlay c ve
atomcu yakla m n eseridir.81 Ancak Mu’tezile aç s ndan konu tek bir kuralla aç klanamayacak kadar komplekstir ve bu yap içinde ak l, belli norm ve de erleri zaruret
derecesinde kavrar ve ba lay c hükümler koyar.

3. VAHYE MUHATAP K MSEN N

MANI TAHK K YÜKÜMLÜLÜ Ü

)mana ula mada ak l yürütmenin yerini tespit meselesine temel olu turan “)nsan Allah' neyle/nas l bilebilir?” sorusuna Mu’tezile, basitçe ‘ak lla’ cevab n verir.
Ancak, onlardan baz s , yukar da geçti i üzere, marifetullâh n zarurî bilgilerden olduunu söyler ki, bu dü üncenin do al sonucu olarak ak l yürütmeyi vacip saymazlar.82
Di erleri ise, marifetullâh n ak l yürütmenin sonucunda ortaya ç kt n kabul eder.83
Onlar, E ’ariyye ve Mâturîdiyye’nin de izledi i bilginin vacipli inden nazar n
vacipli ini istidlâl yoluna gitmi lerdir. Bu dü üncenin ba ka bir ifadesi, delilin aklî
olmas n n kaç n lmaz olu udur. Çünkü Rasul’ün sözü, âlemin hudûsuna ve yarat c n n
varl na delil de ildir. Çünkü onun sözünün delil olu u, risaletinin ispat edilmi olmas na, bu da ilk önce âlemin hudûsunu bilmekten sonra gelen Rasul’ü gönderenin
bilgisine dayan r.84 Ancak E 'arîlerden farkl olarak onlar, Allah’ bilmenin ayetler ve
icmâ ile de il, ak lla vacip oldu unu söyler. Çünkü, Allah insanlar ak l ve dü ünme ile
di er varl klara üstün k lm t r. O halde gaflet, nimeti tembellik ve ihmalle kaybetmek-

Halbuki, kötülüklerde en az ndan ba kas na verdi i zarar bak m ndan bir derecelenme vard r. Oysa, Mu’tezile
aç s ndan bunlar n her biri ‘el-menzile’ içinde yer alacakt r ve uhrevî sonucu bak m ndan ayn de erdedir. Bkz.
Ardo an, a.g.e., 161.
78
K. Abdülcebbâr, el-Muhît bi’t-Teklîf, 32.
79
Ebû Uzbe, a.g.e., 34-35.
80
Bâk llânî, el- nsâf fîmâ Yecibu ’tikâduhu velâ Yecûzü’l-Cehlü bih, n r. M. Zâhid el-Kevserî, Kahire 1413/1993, 50;
Gazzâlî, a.g.e., 76.
81
Örne in, Âmidî’ye göre, iyilik ya da kötülük kavram , onunla nitelenen fiili ifade eden kavrama zait ise, vücudî bir
s fatt r. Çünkü onun çeli i inin (iyilik d ve kötülük d ) salt yokluk s fat olu u, iyilik ya da kötülü ün vücudî;
fiile s fat olmas nedeniyle fiille kaim olmas n gerektirir. Bu da araz n arazla kaim olmas demektir ki, imkâns zd r. Oysa araz araza ancak mahall olabilir, onu var etmez. Âmidî, a.g.e., III, 119-120. Bkz. ehristânî, Nihâyetü’lkdâm, 372-373.
82
K. Abdülcebbâr, el-Muhît bi’t-Teklîf, 31; Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr fî Usûli’d-Dîn, I-II, Ayasofya Kütüphanesi, no: 2165, I,
25.b.
83
er-Rassî, el-Kâs m, “Usûlu’l-Adl ve’t-Tevhîd”, Resâilü’l-Adl ve’t-Tevhîd, n r. M. Ammâra, Müessesetü Dâru’l-Hilâl,
1971, 98.
84
en-Nesefî, Ebu’l-Mu’în Meymûn b. Muhammed, Tebs3ratü’l-Edille fî Usûli’d-Dîn, thk. ve tenkidli ne ir: Hüseyin
Atay, Ank. 1994, I, 45.
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tir.85 Ayr ca ak l, di er iki delilin (Kitap ve Sünnet) de asl d r. Çünkü, ak l onlarla bilinmez; o ikisi ak lla bilinir.86
Mu’tezile, taklidin iman n bili sel (kognitif) temelini gerçekle tirmeyece ini ileri
sürer ve bilgi (ilm) tan mlar nda bunu gerekçelendirme gayreti sergiler. Ebu’l-Kâs m elBelhî el-Ka’bî’ye göre, taklit itikad , itikat edilenin hakikatine aynen muvaf ksa ilim
ifade ederken,87 el-Cübbaî, "Bir eye zarurî olarak veya delil vas tas yla oldu u gibi
itikat” ve o lu Ebû Hâ im el-Cübbaî "Bir eye nefs güvenli i ile oldu u gibi itikat"
olarak,88 bilgiyi (ilm) taklidî iman d layacak ekilde tan mlar. Mu’tezilî Ebû Re îd Saîd
b. Muhammed de taklit yoluyla itikad n iç huzuru (sükûnu’n-nefs) gerektirmedi inden
ilim olmayaca n ileri sürer. Çünkü en ufa ndan da olsa ona üphe gelmesi mümkündür. Bir habere taklit yoluyla itikatta, haberi getirenin yalan söyleme ihtimalinden
dolay , nefis mutmain olmazken, Peygamber’e istidlâl yoluyla imanda üphe bulunmaz. Taklit mutmain olmay gerektirseydi, ak l yürütme abes ve kötü olurdu.89 Ancak,
üphe fiilen mevcut olmad kça taklide dayal inanç neden ilim ifade etmesin? Do rusu, taklitle iman eden kimsenin, iman n kognitif temelini olu turan eye üpheden
uzak bir itikad olabilir. Üstelik iman, itikad da a an bir hâl olmakla birlikte, zihinde
üphe ve vesveselerin ça r mas her durumda mümkündür.90 Bununla birlikte, istidlâle dayanan kimse bu ça r mlar n cevab na da sahiptir. Mu’tezilîlerin üzerinde durduu nokta da taklide dayanan kimsenin bu ça r mlar yan tlayamayaca için üphesinin devam edece i olmal d r. Ancak üphe bir ihtimal halinden bir vâk a haline
dönmeden önce taklidî itikad n niçin iç huzuru ve kesinlik getiremeyece i sorusunun
yan t n vermemi lerdir. Yine onlar n taklide dayal itikad n ilim olmayaca görü ünü
destekleyecek ekilde, ilmin tan m na “zaruret ya da istidlâl yoluyla” ibaresini koymalar tenkide aç kt r.91
)nsana ilk vacibin Allah' bilmeye götüren nazar ve tefekkür oldu unu söyleyen92 K. Abdülcebbâr da yukarda belirtildi i üzere, bunu delillendirmede psikolojik bir
vâk aya dayan r: )nsan, ak l yürütmeyi terk etmekle zarar görece inden korkar. Bu
korku da üç ekilde ortaya ç kar:
(1) Ki i, insanlar n akide konular nda görü ayr l klar n , birbirlerini dalâlet ve
küfürle itham ettiklerini görür ve yanl bir inanca sapmaktan korkar.
(2) Kendinde nimetlerin izlerini görünce nimet vereni bilmedi inde O’na isyan
etmekle kötülenmekten ve azap görmekten korkar.
(3) Bunlar d nda, Allah taraf ndan, onda bu yönde bir sezgi (hât r) has l olur.
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Fuzûlî, a.g.e., 8; Âmidî, a.g.e., I, 24.b-25.a.
er-Rassî, a.g.e., 96.
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Ebû Re îd en-Nîsâbûrî, Saîd b. Muhammed, el-Mesâil fi’l-H3lâf beyne’l-Basriyyîn ve’l-Ba4dâdiyyîn, thk. M. Ziyâde, R.
es-Seyyid, Beyrut 1979, 302.
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Ba dâdî, Usûlü’d-Dîn, 5; en-Nesefî, a.g.e., I, 9-10, 60.
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Ebû Re îd en-Nîsâbûrî, a.g.y.
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)bn Abbâs ekk ve vesveseden hiç kimsenin kurtulamayaca yolunda u ayete i aret etmi tir: "E4er sana indirdi4imizden ku+kuda isen, senden önce Kitab'3 (Tevrat'3) okuyanlara sor." (Yûnus; 10/94). Ebû Dâvûd, Edeb 118; Müslim,
Îmân 209.
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)bn Hazm, Kitâbü’l-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-Nihal, I-IV, Matbaatü’t-Temeddün, 1321, IV, 40. kr . en-Nesefî,
a.g.e., I, 45, 55-6.
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K. Abdülcebbâr, “el-Muhtasar fî Usûli’d-Dîn”, 170; el-Muhît bi’t-Teklîf, thk. es-Seyyid Azmî, Tahric: A. F. el-Ezherî,
Kahire trz., 31, 33.
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Dolay s yla, nazar n vacipli i, bunu bilme imkân yla de il, bilmekle gerçekle ir.
Çünkü nazar terk etmenin zarar ndan korktu unda, nazar n ona vacip oldu unu zorunlu olarak bilir.93
Bir yanda nazar n terkinden duyulan korkunun olu mas ; di er yanda gerek bilinen gerekse zannedilen bir zarar gidermenin ak lda yerle mi olu u, nazar n vacipliinin delilidir. Öyle ki, ak l yürütmenin terkinin yol açaca sonuçlardan duyulan korku
kaç n lmazd r. Ak l da gerek a ikâr gerekse zannî veya mevhum olsun zarar gidermeyi
emreder ki, bu korkunun kalkmas için tek yol olan ak l yürütmek aklen vacip olur.
Taklit ise bu korkuyu gideremez.94 Çünkü do ruyu buldu unu iddia eden kar t fikirlere sahip insanlardan birini taklit etmeyi, bir di erini taklidin üstüne ç kartacak bir
neden yoktur. Taklidin do rulu unu kabul etmek, gerçe in inkâr demektir. Zira, cisimlerin kadîm oldu unu ileri süreni taklit etmekle bunlar n hâdis oldu unu söyleyeni
taklit etmek aras nda fark yoktur. )nançla ilgili di er konular hakk nda da ayn eyleri
söylemek mümkündür. Binaenaleyh, ki inin gerçe i ba ka bir yolla bulmas lâz md r
ki, bu da istidlâl ve ara t rma yoludur.95 O, Hz. Ali’nin “Do rusu hak, ah slarla bilinmez; hakk bilirsen onun ehlini de bilirsin.” sözünden hareketle, taklit yoluyla Hz.
Muhammed’in Allah' n elçisi oldu u bilinemeyece ini, çünkü onu taklidin
Müseyleme’yi taklitten daha evlâ olmayaca n , Yûnus 101, Zâriyât 21, <â iye 17 ve
Yûsuf 105. ayetlerinin de nazar n vacipli ine, taklidin fâsidli ine delil oldu unu söyler.
O, Hz. Peygamber’e atfedilen “Ço4unlu4a uyman3z gerekir (Aleyküm bi’s-sevâdi’l-a’zam).”
sözünü de, ço unlu un hataya dü tü ü yerde az nl n isabet edebildi ine i aretle,
ümmeti izleme eklinde yorumlar. Çünkü ümmetin sözü hüccettir.96 Ki i yarar ve zarar yla ilgili bir konuda birbirine muhalif ve az say da öndere tâbi mezhepler içeren çounlu a de il, az nl k da olsa basiret ve emanet ehline uyar. Delil oldu unda, bu yoldan sapmas mümkün olan ço unlu a de il, delil yoluna tâbi olunmal d r.97
K. Abdülcebbâr’ n aç klamalar Mâturîdî’nin aç klamalar yla benzerlik arz eder.
Mâturîdî, insanlar n farkl din ve mezheplerde olduklar ve hepsinin de taklit edilen
selefleri oldu u halde “kendi yolunun hak, ötekilerin yolunun bât l oldu u iddias nda
ortak olduklar na dikkat çeker. Dolay s yla, taklit, sahibini mazur yapmayaca ndan,
ki i için bir iddian n do rulu unu bilmeyi sa layan bir aklî delil olmal d r. Dinde tahkiki
gereken konularda kayna ak l olan, hakk bulmu tur.98 Mâturîdî ve K. Abdülcebbâr' n
ayn görü ü savunmalar na ve onu ispat için ayn argümanlara dayanmalar na i aretle,
Mu’tezile’ye intisap etmezden önce, E ’arî ekolüne mensup ve Ehl-i Sünnet akidesi
üzerine yeti mi bir kimse oldu u bilinen99 K. Abdülcebbâr' n bu konuda Mâturîdî'nin
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K. Abdülcebbâr, a.g.e., 26, 27, 30; “el-Muhtasar fî Usûli’d-Dîn”, 172.
K. Abdülcebbâr, el-Muhît bi’t-Teklîf, 26-27; erhu’l-Usûli’l-Hamse, thk. A. Osman, Kahire 1988, 64; Teorik ak l
yan nda insan n psikolojik özelliklerine de dayanan bu yakla m, ‘iyili i emir ve kötülükten nehy’in vücûbunun
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Abdülcebbâr, a.g.e., 742, 744-745.
95
K. Abdülcebbâr, “el-Muhtasar fî Usûli’d-Dîn”, 170, 172; el-Mu nî fî Ebvâbi't-Tevhîd ve'l-Adl, M s r 1963, XVII,
123.
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K. Abdülcebbâr, “el-Muhtasar fî Usûli’d-Dîn”, 171.
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Abdülcebbâr, Fadlu’l- ’tizâl, 188.
98
Mâturîdî, a.g.e., 3.
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)bn Murtezâ, Ahmed b. Yahyâ, Kitâbü'l-Münye ve'l-Emel fî erhi Kitâbi'l-Milel ve'n-Nihal, n r. T. Arnold, Haydarâbâd,
1316/1902, 66.
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tesirinde kalm olabilece i söylenir.100 Do rusu, taklit, bilgi alman n bir yolu say labilse de bilginin do rulu unu kavraman n yolu de ildir. Taklit edilenlerin yalan ve yanl
olma ihtimalini dü ününce, bunlardan birini di erlerine tercih noktas nda, mukallit,
delil getirmezse, seçimi bât l, delil getirdi inde ise taklit bât l olur.101
Ak l yürütmenin vacipli inin dayand temel kaide, vacibi gerçekle tirmenin
ba l oldu u fiilin de vacip olaca d r.102 Mu’tezile’den Ebu’l-Huseyn el-Basrî Allah’
bilmenin, O’nun s fatlar n n da bilgisini verecek bir dizi istidlâlle olabilece ini ileri
sürmü tür.103 Baz E ’arî âlimler de, Allah’ n belli bir ak l yürütme yoluyla bilinebileceini söylemi lerdir. Bu yakla mla Cüveynî ve bir görü e göre Ebû Ya’lâ, belirli bir ak l
yürütmeyi vacip sayar.104 Asl nda özellikle E ’arîlerin vacipli ini söyledikleri ‘dü ünme’nin, hudûs deliliyle istidlâl oldu u fark edilmektedir. Bir çok H ristiyan kelâmc ya
ait her makul kimseyi inanmaya zorlayacak yeterli bir delilin bulunmad fikrinin105
aksine, hudûs delilinin burhanî oldu u noktas nda gerek Mu’tezilîlerde gerekse
E ’arîlerde bir tereddüt bulunmaz.
Belirtelim ki, kelâmc lar aras nda Allah' bilmek için ak l yürütmenin gereklili i
görü ünün yayg nl k kazanmas nda Mu’tezile’nin gerek görü leriyle gerekse onlar n
kelâm na kar olu an teyakkuz nedeniyle önemli bir rolü olmu tur. Nitekim,
E ’arîlerden Ebû Cafer Semnânî ve Ebu’l-Velîd el-Bâcî, mükellefe ilk vacibin aklî inceleme oldu u konusunun, E ’arî'nin ‘Makâlât' nda Mu’tezile’den kalma bir mesele olup,
herkese vacibin, Allah’ gösteren aklî delillerle Allah' bilmek olup bunda da taklidin
yeterli olmad görü ünün de ona dayand n söylemi tir.106 E ’arî’nin mukallidi kay ts z olarak (ale'l-'3tlâk) mü’min saymad 107 yolundaki rivayetlere bak l rsa, onun düünme ve istidlâli vacip gördü ü tespit edilebilir.
)bn Teymiyye'nin kaydetti ine göre, Kaderî Cehmiyye de Allah' bilmeyi, muayyen ak l yürütmeye [hudûs delili] ba lam t r.108 Baz Mürciîlerin dü ünme olmaks z n
itikad n iman olamayaca n söylemelerinden nazar vacip gördükleri anla lmaktad r.109 Ço u konuda Mu’tezile ile ayn görü ü payla an )mâmiyye'ye göre de usûlü’ddîn'de taklit caiz olmay p, itikatta tefekkür vaciptir... Bu aklî vücûb er'î vücûba takaddüm eder. Dinî nasslarsa bu vücûbu sa lamla t r r; inanca dair olan hükümleri teyit ve
tahkim eder.110
Konuyla ilgili di er bir tart ma konusu da insana ilk vacibin ne oldu udur. Bu
konuda, (1) Allah’ bilme, (2) Allah’ bilmeye ula t ran nazar; (3) buna yönelmek veya
ak l yürütmenin ilk cüz’ü ve (4) buna sev keden üphe olmak üzere dört görü vard r.
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Huleyf, Fethullah, “Mukaddime” (Mâturîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’ine takdim yaz s ), 28.
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)bn Teymiyye, Mecmû’u’l-Fetâvâ,, XVI, 331.
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Özcan, “Birbirine Z t )ki Epistemolojik Yakla m: ‘Temelcilik’ ve ‘)manc l k’”, A.Ü. .F.D., Cilt XL, Ank. 1999, 165,
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York 1967, 101.
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109
E ’arî, a.g.e., I, 138.
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)nsana ilk vacibin üphe oldu u görü ü, öncesinde üphe bulunmayan düünme kast n n, bilineni bilmek istemeyi gerektirece ini ileri süren Mu’tezilî Ebû Hâim’e aittir.111 Bu görü teki a r l k, üphenin vacip ve ilk vacip say lmas d r.
Abdülcebbâr, buna üphenin bir mana olmad , mana olsa da iradî (maksûd ileyh)
olmayaca itiraz n yöneltir. Çünkü korkuya temel olu turdu undan, üphenin meydana geli i kaç n lmazd r. Ayn ekilde nazar n aklen vücûbuna gerekçe olan korkunun
da do al olarak ortaya ç kt ndan korkmak da ilk vacip say lamaz.112 Gerçekte, dü ünen varl k için üphe etmemek imkâns z gibidir. üphe ba lang ç itibariyle do al bir
hadisedir ve bunun vacip say lmas , tabiî bir olaya, tabiî olmayan bir mahiyet vermektir. Ancak, kulun seçimi olmaks z n ba göstermekle birlikte, üphenin devam etmesi,
insan n gücü dahilindedir. Çünkü insan, nazar terk ederse, üphe de devam eder;
dü ünme ve inceleme yoluna gitti inde de üphe kaybolur.113 Ayr ca Ebû Hâ im’in bu
görü ünün, Allah’tan da üphe etmeyi içerece inden, do ru olmad ileri sürülür ve
küfr say ld görülür.114 Ancak, mezkûr görü ün, belki Ebû Hâ im’in dü ünme ve ara t rmada üphenin önemini ve metodik üphenin gere ini vurgulamakta a r gitmesinin sonucu oldu unu söylemek daha hakl olacakt r. Yani buradaki üphe, ‘ku+ku’
de il, ‘metodik-iradî +üphe’, ba ka bir ifadeyle, akidelerin hakikatini tahkik ve üpheyi
kald rma yönünde ara t rmaya sevk eden bir endi edir. Bu durumda Ebû Hâ im’in
görü ünün küfr addedilmesine de mahal yoktur.115 Bununla birlikte onun görü ünü
sistematize edemedi i görülmektedir. O, insan n üpheden sonra dü ünmeye yetecek
ve ilim elde edecek kadar vakit bulursa, art k üphede kalmas n do ru bulmaz. Bu
durumda ona, “)stidlâl ve delilleri talep ederek üphe içinde olmas n vacip sayd n z
süre nedir?” sorusu yöneltilecektir. üpheyi bertaraf etmek için belli bir süre tayininin
delilsiz olaca n vurgulayan )bn Hazm, kar la t engeller nedeniyle, delilleri ö renene kadar haftalar, aylar geçen veya aklen tayin edilen bir istidlâl süresi tamamlanmadan üphe içinde eceli gelen kimselerin durumunu sorar.116
Di er taraftan Ebû Hâ im’in üphe olmadan dü ünmeye yönelmenin, bilineni
bilmeye yönelmek oldu unu söylemesi de dikkat çekicidir. Ancak, üphe eden zihinde de en az ndan bir kavram vard r. Di er taraftan tasdiki tahkike yükseltecek üphe,
bir önermeyi sorgulad ndan ki i, delilleri ve kelâmc lar n üphe diye nitelendirdi i
kar delilleri inceler. Bir eyi deliliyle bilen ba ka bir delil talebiyle onu ikinci kez inceleyebilir. Bir eyi ikinci kez incelemek, ikincinin ona delil oldu unu, delil olu turma
yönünü –ki bu malûm de ildir- bilmek içindir... Bunun yarar , delillerin birbirini desteklemesiyle, itminan n artmas d r.117 Fikir ile nazar ay ran Ebû Ya’lâ da insan n ilk
önce fikretti ini, sonra üphe içinde dü ünmekteyken delile bakt n (nazar) belirtir.118 Bu durumda, üphe, iman tahkike sevk eden bir endi e, fikrî bir ilgi olmaktad r.
Daha sonra ku ku ve kayg yla ya amamak için üphelerin kalkmas gerekir. Bununla
111
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112
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birlikte, üphe ve bilgisizli in zaten varoldu u ve bunu ayr ca farz k lman n gereksiz
oldu u da aç kt r.119 Ancak daha fazla tahkik için iradî üphe, hipotezler ve kar tdeliller halinde ortaya konabilir. Bununla birlikte, ‘Farz oldu u için üphe ediyorum.’
demek do al olmad gibi, üphe, vacip kavram ndaki kesinlik ile de çeli ir. Üstelik,
Mu’tezile’nin ‘el-menzile beyne’l-menzileteyn’ esas na göre, üphenin vacip say lmas ,
üphe etmeyenin mümin say lmamas demektir.
üpheyi iman tahkikin, delil ve bilgiye ula man n yolu kabul eden bu anlay n
aksine H ristiyan dü ünürler ise, makul olmayan teslis, hulûl, kurtulu+ vb. dogmalardan
üpheyi uzakla t rmak gibi a lamaz bir sorunla yüzle mi lerdir. Bu sebeple, H ristiyan
teolojisinde üpheyle ortaya ç kan çe itli sorunlar n yaln z irade ve kalbin fiiliyle a lmas öngörülmekte; zan ve üphe H ristiyan iman nda aslî bir unsur, bir risk faktörü
olarak kalmaktad r.120 Bunun anlam , üphenin iman n gere i say lmas , imanda üphenin rasyonalize edilmesidir. Halbuki iman, Kur'an dilinde, kök itibariyle korkunun
kalkmas , emin olmak ve güven vermek anlamlar na gelir. Do rudan geçi li oldu unda
‘âmene’, ‘güven verdi’ demektir, bundan dolay Allah’a ‘Mü’min’ denilmi tir. Lâz m fiil
olarak da ‘emniyette olma, emin olma’ anlam na gelir.121 Neticede iman, nefsi güvenlie sokmakt r ki bu, ancak, itikat etti ini üpheye dü mekten emin olacak ekilde
bildi inde olur.122 Yani üphe, ancak imana ilgiyle birlikte ya da tahkik sürecinin vas tas olarak var olur.
Bu aç klamalardan sonra, ilk vacip konusunda geriye üç seçenek kalmaktad r:
Marifetullâh, ona ula t ran nazar ve nazara yönelmek. Ço u âlime göre, )lk vacip âlemin hudûsunu bilmeye götüren do ru ak l yürütmeye yönelmektir.123 Taftazânî ve
Âmidî gibi âlimlerin aç klamalar na göre, ilk vacip, bi-nefsihi istenen kastedildi inde
marifettir; bi-nefsihi istenmeyen kastedildi inde ise ak l yürütmeye yönelmektir. Dolay s yla, ak l yürütmeye yönelmenin vacipli i, mutlak vacibin öncülünün gereklili ine
dayan r.124
)lk vacibin nazar oldu unu savunan Abdülcebbâr’a göre ise, ‘nazara yönelme
(kasd)’ de ‘yönelinene (el-maksûd ileyh)’ tâbidir ve kendi ba na bir hükmü yoktur.
Bununla birlikte, li-nefsihi istenen olmad için nazar n da Allah' bilmeye tâbi oldu u
söylenemez. Çünkü, nazardan al konan kimsenin nazara ba l bilgiyle yükümlü olmas
yersizken, nazara yönelmekten al kondu unda onun nazarla yükümlü olmas yerindedir.125 Bu gerekçelendirmenin son önermesi oldukça tart mal d r. Bununla birlikte,
kasd, ayr bir yükümlülük de il, bir yükümlülü ün tabiî bir art d r. Nitekim, “Allah
ibadeti emretmi tir. )badet ise ancak niyetle geçerli olur, niyet ise ‘kasd’d r.”126 eklinde bir istidlâl de görülmektedir. Do rusu, iman gerçekle meden ak l yürütmeyi, niyete
ba l bir ibadet saymak, ‘devr’e neden olan bir temellendirmedir.
)lk vacibin ak l yürütmenin ilk cüz’ü say lmas ise, kendi ba na maksada ula t rmayan bir cüz’ün de ne ekilde bir istidlâle ait oldu u ve cüz’lere ayr l p ayr lamazl sorular n akla getirmektedir.
119
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120

307

308

Recep Ardo;an

Nazar n vaciplerin ilki olmas , tüm di er vaciplerin aksine hiçbir mükellefin ondan kaç namamas demektir.127 Buradaki zamansal ve ereksel bir öncelikten çok epistemolojik bir s ralamad r. Bu bak mdan, Kur'an'da iman veya ibadet emrinin öncelikli
olu u ve dü ünmenin buna yönelik ( âî) bir de er ta mas , yukar daki görü leri
yanl layan bir yönde de erlendirilmemelidir.
Bu görü ler incelendi inde u iki nokta kar m za ç kacakt r. Birincisi, ilk farz n
Allah’ bilmek oldu u görü ü asgarî dü ünce seviyesine aittir128 ki, burada da nazar n
gereklili i yads nmaz, ancak, nazar n ilimden sonra geldi i dü üncesi vard r.129 Bir de
“burada ilk vacibden anla lan ilk [bi-nefsihi] amaçlanan eydir.”130 “Bu, taklide dayal
bir inanc n tasvibi de ildir. Yoksa, )slam dü üncesinde bilgi ve inanc n olu umu için
gerekli artlar gözetilmi tir. )kincisi, insana ilk önce vacip olan görevin dü ünme ve
nazar olu u Mant k bak m ndan do ru iken; Felsefe ve Kelâm yönünden meseleye
bak l nca, bireye ilk vacip, Allah’ bilmeye yönelme; bilgi nazariyesini göz önünde
bulundurunca da bu, ilmin ba lang c olan üphe etmektir.”131 Ancak dinî hükümler
söz konusu oldu unda, spesifik olgular ve psikolojik farkl l klar göz ard edilerek teklifî
gereklilikleri do rudan epistemolojik gerekliliklere ba lanamaz.
Genel anlamda marifetullâh için ak l yürütmenin gereklili i noktas nda di er
Kelâm ekolleri, Mu’tezile’yle görü birli i içindedir. Ancak onlarla ayr dü en farkl
gruplar da olmu tur. Bunlardan Ha eviyye aklî incelemeyi bid’at ve haram sayar.132
Onlar, müte âbih ayetlerin muhkem ayetlerle te’vîl edilmesini reddetmi ve te bihe
dü mü lerdir.133 Do rusu ak l yürütmeyi reddedince, müte âbihât olgusu kar s nda,
te bih ya da bilinmezcilikten ba ka bir seçenek kalmaz. Marifetin yolunun nefsin
ar nd r lmas ve ke f oldu unu ileri süren Sûfîler ise, ak l yürütmenin sak ncalar na
dikkat çeker.134 Oysa, nefsin ar nd r lmas imana ula t ktan sonrad r ve ke f ve ilham n
do rulu u da yine nazar ve incelemeyle bilinebilir.

4. MUKALL D N

MANI

)manda tahkikin gereklili i üzerindeki tart malar, mukallidin iman n n geçerli
olup olmad sorusunu gündeme getirmektedir. Bu konuda da Kelâm ekolleri aras nda oldu u gibi, Mu’tezile’nin kendi içinde de ihtilâflar vard r.
Mu’tezile’den bilgilerin ya da marifetullâh n iktisabî de il, içe do an ve hemen
kan tlanan zarurî bilgi oldu unu ileri sürenler, otoriteye dayal iman reddetmemi lerdir. Onlara göre, zarurî bilgiyle iman eden kimse f ska bula mazsa mü’mindir, f ska
bula t nda ise fâs k olur.
Mu’tezile’den, Allah'a, kitaplar ve rasüllerine ili kin bilginin tefekkür ve istidlâle ba l bir iktisap oldu unu dü ünenler ise, taklîdî iman geçersiz saym lard r. Onlar-
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dan baz lar , mukallidin, nazar ve istidlâli terk etmekle fâs k oldu unu söylerken, baz lar da onun do rudan kâfir oldu u görü ündedirler.135
Bunlar n görü lerini ve ileri sürdükleri argümanlar , iman n geçersiz say ld
taklidin icmalî mi yoksa tafsilî bir tahkikle mi kalkaca na ili kin görü lerle ele alacaz.
1. )cmâlen Tahkik
Baz âlimler, her meselede inanc n aklî istidlâl üzerine kurulu olmas n art
ko may p, ki inin önce bir mucizeyi mü ahedeye veya tevatürle bildi i birinin sözüne
binaen Peygamberin risaletini, sonra onun âlemin hudûsu, Yarat c ’n n varl ve birliine dair sözünü kabul etmesini yeterli görmü lerdir.136
Mu’tezile’den Rassî’ye göre, marifetullâh, isbât ve nefiyden ibarettir. )sbât Allah'a yakînen iman ve ikrard r. Nefy ise ondan te bihi kald rmak, yani tevhiddir.
“Tevhid, yarat c n n zat , s fat ve fiili ile mahlûkun zat , s fat ve fiilini ay rt etmektir.
Bu kesin delil durumunda, ki inin mazur olmad , dar anlamda tevhîddir [yani çocuklar da bununla yükümlüdür]. Bulû ve aklî olgunlu a erdikten sonra adl(bilgisin)e ula mas na imkân veren bir süreyi a an kimse de mazur olmaz [ak l yürütme yoluyla
delili bulmal d r].”137
Aklî olgunlu a ula madan mükellef olunmayaca n kabul eden138 Kâdî
Abdülcebbâr da avam n Allah' bilme konusunda taklidinin caiz olmad n belirtir.
Ona göre, ak l sahibi mükellef kimselerin bu konuda istidlâlde bulunmalar ve Allah'
kötülüklerden tenzih etmeleri gerekir. “Onlar n bunlar toplu (icmâlî) olarak bilmeleri,
ancak bir üphe ar z oldu unda o üpheyi giderecek delilleri incelemeleri gerekir.
Çünkü, Tevhid, Allah' n kullar na benzemedi ini, adil oldu unu, zulmetmedi i, sevap
ve ikâb n elinde oldu u, Allah'a itaat ve ükretmek, O’na kar itaatsizlikten kaç nmak
ve elçisini tasdik etmek gerekti i ümmet aras nda ihtilâf n olmad ak lda yerle ik
olan bilgilerin toplam d r.”139
Mu’tezile’den Nazzâm, )skafî ve Ca’fer b. Harb’e göre de insan n akl na Yarat c s n n cisim olup olmad , gözle görülüp görülmedi i veya benzeri olup olmad ya
da yaratt klar n bir yarar sa lamak için mi yaratt sorular gelirse, bu konularda ak l
yürütme ve incelemede bulunmas gerekir. Yarat c s na kar geldi inde Yarat c 'n n ona
azap etme ve azab ebedîle tirme hakk olup olmad sorusu akl na gelince de buna
kesinlik de ilse de imkân vermesi gerekir.140
El-Ka’bî, )bn Aya ve tüm sonraki Mu’tezilîlere göre ak l sahiplerinden nazar ve
istidlâlle yükümlü, nazar erbab kimseler yan nda hakikat ehlini taklitle ve zanla yükümlü olanlar da vard r. Onlar avamd r. Avam anla lmas kolay ba l ca delillere kulak
vermekle yükümlüdür, onlar anlamalar yeterlidir. Onlar, icmâlî iman sahipleridir,
ibareleri aç klamakla yükümlü de ildir. Onlar kavramad klar takdirde asla mükellef
de illerdir. Mütekellimlere göre )slam halk n n üzerinde ittifak ettiklerinin hepsine
inan r ve ihtilâfa girmez, aksine onlardan bu icmâlî bilgilere uyanlara inan r. 141
135
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Baz âlimler, E ’arî’nin görü ünün de bu do rultuda oldu unu kaydeder. Buna
göre o, insan n, âlemin varolu u, Yarat c s n n birli i ve nübüvvetin do rulu u konular nda baz delillerle hakk bilmedikçe mü'min ismine müstahak olmayaca n ileri sürmü tür. Ancak, bunu düzgünce ifade edebilmek, kar t görü tekilerle tart abilmek ve
üpheleri yan tlayabilmek art de ildir.142 Ba dâdî’nin tespitiyle, E ’arî, mukallidi
mü’min diye isimlendirmemi se de ona göre, hakka taklit yoluyla inanan kimse mü rik
de ildir. )manla küfr aras nda üçüncü bir yer kabul etmedi ine bak l rsa, onun kast ,
amelleri terkte oldu u gibi mukallidin iman n n kemal üzere olmay olmal d r.143 Ayr ca E ’arî’nin eserlerinde nazar n do rulu una de inirken vacipli inden söz edilmedi i
gibi,144 baz lar d nda E ’arîlerin nazar nda da taklîdî iman geçerlidir.145
2. Her Konuda Tahkik
Baz Mu’tezilî kelâmc lar usule ait her konuda tahkiki vacip saym lard r. Bunlardan baz lar , inanc delil üzerine olu turma, kar t görü tekilerle mücadele edebilme, ortaya ç kan mü killeri çözmenin gerekti ini; bunlardan birinde acizlik gösterenlerin mü'min olmad klar n ileri sürmü lerdir.146 Bu grupta yer alan Ebû Hâ im'e göre,
ki i )slam dininin tüm rükünlerine ve Ebû Hâ im'in prensiplerinin (usul) hepsine inansa; Onun di er her prensibinin delilini bilmekle birlikte, tevhid ve adalet prensiplerinden birinin delilini bilmese kâfirdir, onu taklit eden herkes de kâfirdir.147
Delilsiz taklitle inanan n kâfir oldu u görü ünün Ebû Hâ im’e nispet edilmesi,
onun d ndaki Mu’tezilîlere göre, bu kimsenin kâfir veya mü’min de il, ‘el-menzile’de
bulunan bir fâs k oldu unu gösterir.148 Onlar, taklidî iman , delillerden ç kan bir bilgiye
dayanmamas nedeninden çok, ki iyi tabii olarak f sk noktas na dü üren vacibi terk
sebebiyle geçersiz sayarlar. Yani, taklidî iman geçersiz saymalar , nazar n terkinin
ki iyi imandan ç kartan büyük günah oldu u doktrinine dayanmaktad r.149
Mu’tezile’nin taklidî iman n geçersiz ve yarars zl na dair di er bir delili de
böyle bir inanc n bir külfet getirmedi i eklindedir. Me akkat olsun olmas n insan n
sevap ve mükâfata Allah' n lütfuyla nail oldu unu söyleyen E ’ariyye ve
Mâturîdiyye’nin aksine Mu’tezile’ye göre, sevap me akkate tahammülün kar l
oldu undan, itikat ve tasdikin delile dayal olmas , fayda vermesinin art d r. Çünkü,
me akkat, tasdikin kendinde de il, delil üzerinde dü ünmekle bilginin olu mas yoluyla tasdike varmaktad r.150 Dolay s yla bir külfet içermeyen taklit yoluyla tasdik, yarars zd r. Bu argümana kar , bilginin iradî biçimde gerçekle meyip, ancak iman n ihtiyarî
biçimde gerçekle ti i vurgulan r.151 Halbuki, iman n ‘ aybî’ bili sel bir temeli vard r ve
bunda da iradenin devreye girdi i görülür. Ancak, iman n uhrevî kar l n n istidlâl
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külfetine ba lanmas da iman aklî sürece indirgemek ve onun ahlâkî ve varolu sal
de erini dü ürmek anlam na gelir.
Yine, mukallitte tasdikin bulundu u gerçe ine kar , onun iman n n gerçekten
varoldu u ama ümitsizlik halindeki iman gibi faydas z olaca söylenebilir. Mâturîdî’ye
göre, ye’s iman n n fayda vermeyi i, o anda iman n asl n n olmamas yla de il, ki inin
ahidden gâibe istidlâle kadir olmamas ; dü ünme me akkatinin bulunmamas yla
sebeplenir. Taftazânî’nin aç klamas nda ise ye’s iman n n fayda vermeyi i, gerçek bir
iman olmay p azab kald rmaya yönelik olmas ve o anda kulun kendisi hakk nda tasarrufta bulunma gücünün kalmamas ndand r. Mukallidin iman ise, Allah’a yakla mak
içindir ve zor alt nda kalmaks z n gerçekle ir.152
Bu ekilde, dü ünme ve istidlâlin iman n geçerlili inin art say lmas , buna yönelip de farkl bir inanca ula anlar n halini sorgulamay getirmi tir. Bu, Câh z’ n “Allah
bir kimseye ancak gücünün yetti4ini yükler.”153 ayetiyle ak l yürütmede bulunup hakk idrakten aciz kalan kimseyi mazur saymas na;154 Anberî’de oldu u gibi, akliyatta her
müctehidin isabetli oldu u görü üne (musavvibe)155 neden olmu tur. Husn ve kubhun
ontolojik gerçekli iyle epistemolojik gerçekli i aras ndaki korelasyona dayanan
müsavvibe görü ü, akl n yükümlülü ünü, akl n tek ba na ve ba lay c sûrette hüküm
verme özelli iyle temellendirmektedir.
)manda tahkik yükümlülü ü ba lam nda dikkati çeken bir görü de baz
Mu’tezilî âlimlerce ileri sürülen ‘akl3n e+itli4i (müsâvât-3 akl)’dir. Buna göre, ak l, her
bireyde e it olmak üzere tüm insanlarda ortakt r; kâfirler ve müminler, kesinlikle ayn
tür akla sahip olup, bir peygamberle s radan biri aras nda bile fark yoktur.156 Bu iddian n amac , Ehl-i Sünnet kelâmc lar n n avam ve havass ayr m ndan hareketle iman
tahkik konusunda herkesin ayn ekilde yükümlü say lmayaca 157 görü ünü reddetmekle ilgili olabilir. Do rusu, insanlar n zekâ ve fikrî kapasite bak m ndan e it olmad n görmek zor de ildir. Havass n üzerinde dü ündü ü konularda onda olu an üpheleri kald rana dek tahkik sürecini tamamlamak noktas nda, avam n da üphe halinde yan t arama noktas nda sorumlulu u olacakt r.
)bn Hazm’ n kaydetti ine göre, Taberî de yedi ya na varan çocu a bunlar n istidlâle dayal biçimde ö retilmesinin vacip oldu unu; bulû ça na ula an ve Allah'
tüm isim ve s fatlar yla istidlâl yoluyla bilmeyenin de kâfir olaca n söyler.158
Mu’tezile ve nazar olmaks z n tevhide itikad iman saymayan bir grup Mürcie159
d nda kelâm ekolleri ise, nazar iman n geçerlik art de il haricî bir yükümlülük olarak de erlendirmektedir. Ehl-i Sünnet’e göre, dinin rükünlerine delillerini bilmeksizin
taklitle inanan ki i, e er bu konularda bir üphe bulunabilece ine inan r ve ‘Onlarda
itikad bozacak bir üphe ortaya ç kmas ndan emin de ilim.’ derse mü’min olmaz.
E er delilini bilmedi i halde hakka inan r ve bununla üphelerin içinde itikad n bozacak bir üphe olmad na da inan rsa bu E 'arîlerin hakk nda ihtilâf etti i kimsedir.
152
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Onlardan baz lar , o kimsenin mü'min oldu una hükmetmek gerekti ini söyler. Bu,
Ebû Hanîfe, Süfyân es-Sevrî, Evzâî, ). Mâlik, Ahmed b. Hanbel, âfiî ve Zâhirîlerin
görü üdür. Abdullah b. Said, Hâris el-Muhâsibî, Abdülazîz el-Mekkî, Huseyn b. Fadl
el-Becelî, Ebû Abdullah el-Kerâbisî, Ebu'l-Abbâs el-Kalânisî gibi önde gelen hadis ehli
kelâmc lar da bu görü tedir.160
)stidlâli terk etmekle günaha dü se de mukallidin iman n n geçerli oldu u görüünde olanlara göre, iman kay ts z tasdiktir. Dolay s yla, tasdikin delille olup olmas na
de il mevcut olup olmamas na ba l d r.161 “)stidlâlin amac da imanda kesinli in olu mas d r ki, ki i kat’î sûrette inand nda vacip yerine gelmi olur.”162 “Çünkü, maksada
ula t ktan sonra vesilenin yoklu u bir ey ifade etmez.”163
Ayr ca risaleti ve nübüvveti veren, kâfirlere öncelikle )slam' n arz edilmesini
emretmi tir. )slam arz ve taklit ile sahih olmasayd , risaletteki hikmet paradoksal
olurdu. Rasulüllah bedevîlerin, sahabe de fethettikleri kentlerdeki avam n korku veya
birbirine tâbi olman n neticesi olan imanlar n kabul etmi lerdir.164
Ancak, taklidî iman n geçerlili ine ili kin çözümleme, mukallidin do ru tan mlanmas na ba l d r. Din duygusunun insan n f trat na önceden yerle tirilmi oldu unu
kabul edeceksek, bir ak l yürütme sürecini ya aman n da dü ünme yetene ine sahip
herkes için vâki oldu unu dü ünmek zorunday z. Çünkü, Allah inanc sebeplilik ilkesiyle belirir ki, bu Allah inanc n n tabiî olarak geli en bir dü ünme süreciyle olu mas
demektir.
Di er yandan, taklit yoluyla da olsa bir kimse, )slam’ ve Kur’an’ tan maya ba lad nda dü ünmeye de ba layacak, üphe olmasa da inand klar n n delillerini, olas
üphelerin yan t n görecektir. Ancak kimi de Müslüman bir toplumda, Kur’an’a ve Hz.
Peygamber’e a ina olmaks z n )slam’ n hakikat ve Muhammed’in (s) Allah' n elçisi
oldu unu duyduklar için, böyle inan rlar ve böyle kalmay sürdürürler. Bu inanc n
temelinde de büyüklerine, yak n çevreye ve gelene e duyulan ba l l k ve güven vard r.
Bu, sosyal zekâ ve akl n yön verdi i objektif güven de il, birbirine yak nl k duyan kimselerin (örne in anneyle çocuk veya arkada lar) aras nda olu an duygusall n ürünü
ya da bunal ma girmi ve güvenecek bir mercii arayan kimsenin bir yerde geli tirdi i
sübjektif bir güvendir. Dolay s yla böylesi bir inançtaki güven unsuru bilgiye de il,
tefekkür ve bilgiden uzak oldu u için inanç konusunda son derece dar bir irade alan na sahip bireyin daha çok taklit etti i muhite ili kindir. Ba ka bir dini benimseyen
kimseler de ço unlukla ayn ekilde inanm t r. Dolay s yla bu durumda, )slâm’a ya da
ba ka bir dine inanmay belirleyen daha çok insan n içinde gözünü açt muhit olmaktad r. Ancak, en dar ekilde de olsa taklide dayal inançta da belli bir irade kullan m vard r. Ama as l önemli nokta, iman, salih amele motive etti inden ki inin inand
eyi sorgulamas n n kaç n lmaz olu udur. Bu noktada, ak l yürütmenin önemi de
toplumdan al nanlar sahih akideyi ke f do rultusunda tahkik etmek, yanl inançlardan uzakla maktad r. Bu hususta insan n bireysel bir sorumlulu u vard r.
Belirtelim ki, külfet olmadan gerçekle en bir olay n yükümlülük olmas tart mal d r. Bu bak mdan herhangi bir külfet içermeyen ve ki iyi hiçbir salih amele motive
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etmeyen taklide dayal kabul iman say lmaz. Taklide dayal kabul bireyi salih amele
sevk etti inde ise birey inanc üzerinde dü ünür. Fakat, bir dü ünme ve istidlâl sürecine girmeden, bir külfete katlanmadan itikat eden, ancak itikad kendisini salih amele
sevk etmeyen, dünyevî hazlara saplan p kalm kimsenin inanc ise sorunludur. Böyle
birinin iman Mâturîdî’ye göre, faydas zd r, sevab yoktur.165 Ancak Mâturîdîlerin mukallidin iman n geçerli kabul etti i görülmektedir.166
Taklidî iman n geçerli say lmamas özellikle de avam n tekfir edilmesi son derece hassas bir problemi; taklidin s n rlar n belirleme problemini gündeme getirmektedir. Kelâmc lar n istidlâl anlay aç s ndan iman tahkikin alt s n r n n belirlenmesi
imkâns z gibidir. Burada inançlara felsefî arka plânlar yla birlikte itikat etmeyi iman n
te ekkülü için bir art saymak, yine Kur'an' n emretti inden fazlas yla insanlar yükümlü tutmak olacakt r ki bunun mant kl bir izah yoktur.

5. DE

ERLEND RME

Akl n tek ba na Allah' bilebilece i dü üncesinde birle en Mu’tezile’den çounluk, ki inin kalbinde, nazar ve istidlâle yönelten sezgiler bulundu unu belirtir.
Onlardan baz lar , insanda yarat l tan gelen ve biri Allah' bilmeye yönelten iki kar t
hât r n bulundu unu söylerken marifetullâh n bedihî olmad n ortaya koyarlar. Bu
aç klama, bir yandan insanda do u tan bir bilgi olmad n ama ayn zamanda Allah
inanc n n f trî oldu unu göstermekte daha ba ar l d r. Bunlara göre, ak l ‘do ru ak l
yürütme’ye imkân verecek olgunlu a ula t nda, ilâhî mesaj kendisine tebli edilmemi de olsa insan ak l yürütme ve imanla yükümlü olur. Onlar, marifetullâh n ak lla
vacip olu unu ak lla has l olmas na, insanda Allah' bilmeye yönelik bir sezginin varl yla ba lamaktad r.
Allâf, Sümâme b. E ras ve Câh z gibi âlimlerin bilgilerin a priori oldu u yolundaki marjinal görü ü ise, tüm ak l sahiplerinin e it biçimde Allah' bilmeyip ihtilâfa
dü meleri olgusuyla çeli mektedir. Bunlar n, zarurî bilgiyle olmazsa insan n imanla
mükellef olmayaca iddias ise, teklifin külfet içerdi ini dü ündü ümüzde temelsizdir.
Marifetullâh n vacipli inin aklî oldu unu, daha temelde aklî vücûbu kabul etmeyen E ’arîler ve baz Mâturîdîler ise, er’î hükümlerin ancak ilâhî teklifle; va’d ve
vaîd olgusuyla ortaya ç kt n vurgulam lard r. Aklî vücûb konusunda Mu’tezile’nin
yakla m ndaki belirleyici özellik, fiillerin iyilik ve kötülük vasf n n bizâtihi de il ilâhî
iradeye ba l oldu unu savunan E ’ariyye’nin aksine ahlâkî yarg lardan teklîfî hükümlere geçmesidir. Çünkü, Mu’tezile’ye göre, ak l, iyilik ve kötülü ü idrak etmekte ve
sahibini fiil ya da terkle yükümlü yapmaktad r. Bu anlay , ilâhî iradeyi de ilzam eden
sabit ahlâkî de erlerin oldu u noktas ndan hareket eder.
Ancak, ak l verili ve sabit bir olgu olmad ndan, akl n verdi i hüküm de sabit
de ildir. Bu nedenle, en temel konularda bile E ’arîlerin makul gördü ü eyleri
Mu’tezile kesinlikle akla ayk r sayar. Dolay s yla nass n de erlendirilmesinde, nass n
ilk anlam , lafzî manas ak l yürütmeyi ekillendirebilece i gibi, önceden var lan aklî bir
hüküm de nass n te’vîlini gerektirebilir. Selefîler ilk anlamla akl ekillendirirken,
Mu’tezilîler ise ak lla manay ekillendirirler.
Sem'î bir bilgiye sahip olsun olmas n ak l sahibinin sorumlulu unu ortaya koyan Mu’tezile, bunun sonucunda, iman için ak l yürütmeye dayal olmas art n da
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ileri sürmü tür. )man ak l sebebiyle vacipse, kuru bir taklide de il ak l yürütmeye dayal olmal yd . Onlar n taklidî iman geçersiz saymalar , iman n bilgi temeline ula mak
için bir dü ünme süreci ve istidlâlin vacipli i görü üne ba l d r. Bununla birlikte,
‘Mu’tezile’nin bilinçli ferdin art k ona ihtiyac olmad ndan dinî inanc (religious faith)
uzakla t rd ’167 da ileri sürülemez. Mu’tezile d ndaki ço unlu a göre ise, imanda
bili sel süreç de il iradî süreç-ki bu tasdiktir- as l ve artt r.
)man tahkikin alt s n r n n belirleyen herhangi bir verili kriter olmad ndan,
mukallidinin iman , spekülatif görü lerin tart ld bir konu olmaktad r. Bu konunun
bir ucu, bize göre, iman-amel ili kisi gibi hassas ve derin bir problemle ili mektedir.
Bu ili ki, hem itikat ederken herhangi bir dü ünme ve istidlâl külfetine girmeyen, hem
de itikat etti i halde inanc do rultusunda herhangi bir külfete girmeyen bir mukallit
dü ündü ünüzde ortaya ç kar. Bu ki inin do al bir temayül olarak ve sosyalle me
sürecinin sonucunda ortaya ç kan inanc , gerek bili sel bak mdan gerekse bilinç aç s ndan; onu salih amele motive edecek kadar kalp fiillerinin gerçekle meyi i yönüyle
anlams z ve yarars zd r. Çünkü, bilgi bir bilinç de i imine yol açmad sürece iman
olamaz.
)tikadî konularda ak l yürütmenin gereklili inin Kelâm ilminde bir ö reti olarak
yer almas nda Mu’tezile’nin önemli bir katk s olmu tur. Mu’tezile’nin Kelâm ilminde
öncü rolü oynayan katk lar , radikal imanc l n geli memesini, imanda istidlâlin reddinin marjinal bir tutum olarak d lanmas n sa lam t r.
Mu’tezile’nin ak lc l , akla verdi i de er, tan d imkân, yetki ve ondan dolay
bireye yükledi i sorumlulukla anla lmal d r. Yoksa Mu’tezile’nin ak lc l , her konuda
rasyonel bir görü ortaya koydu u eklinde anla lamaz. Onlar, be esas içinde yer
alan el-menzile beyne’l-menzileteyn’le iman kavram na rasyonel bMir tan m getirmekte zorlan rlar. Yine onlar, iyili i emretme ve kötülükten nehyetme konusunda akl
yetkilendirmelerine ve ahlâk felsefeleriyle uyumlu aç klamalar na kar n, ‘Mihne’ olay n da göz önüne al nca, makul bir yakla m sergilememi lerdir.168
Abdülcebbâr bir yana, di er Mu’tezilîler, akl yetkilendirme, teorik akla verdikleri önem ve yükledikleri sorumluluk d nda, Ehl-i Sünnet’ten çok daha gayr-i makul
sonuçlar ortaya koyarlar. Bunun önemli bir nedeni, onlar n Kelâm ve Felsefe’nin yeni
geli meye ba lad bir ortamda, orijinal tezler ileri sürmeleri, ancak daha ba ka tezler
ve sentezlerle yanl lar at larak marjinal kutuplardan l ml l a do ru kendini sistemle tirme noktas na geldi inde mezhebin gözden dü mesidir. E ’arîlikten Mu’tezile’ye
geçen K. Abdülcebbâr’ n ise, birçok konuda yapt sentezlerle, seleflerine nispeten
daha makul görü ler ortaya koydu u görülür.
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