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MU’TEZ LE MEZHEB NDE
NEDENSELL K TARTI MALARI

Halil )brahim BULUT*

THE DISCUSSION OF CAUSALITY IN THE MU’TAZILITE SECT
This article deals with the discussion of causality among the Mutazilite
scholars. First and foremost we have tried to explain the background of this argument. Altough we cannot disregard the external influence, it is important to note
that the discussion begins with the analysis of the relationship between the notion
of God’s ultimate power to do everything and cause-effect in outside world. The
Mu’tazilite branches of Basra and Baghdad schools display different approaches to
solve this problem. Baghdad school places great stress on the role of nature though
they believe that God has power to do everything. Basra school of thought accepts
the causality theory, however, they claim that it is not necessary to find its application in everything. In order to understand both schools’ causiality discussion we focus on the most important representatives of both schools, namely Ibrahim alNazzam from Basra and Abu al-Qasim al-Ka’bi from Baghdad.

GR
Nedensellik konusu, bir bütün olarak varl a bak m zda ve ontoloji merkezde
olmak üzere mant k, tabiat ve metafizi i kapsayan sistematik aç klama modellerinde
önemli bir yer tutar. Asl nda nedensellik anlay , dü ünce tarihinde zuhur eden insan
irâdesi ve hürriyeti meselesiyle de yak ndan alâkal ve ayn zamanda belirleyici bir rol
oynar. Bu sebeple nedensellik meselesi, Tanr -âlem ili kilerini, Allah’ n kudreti ve
irâdesini, insan hürriyetini ve ayr ca tabiat nas l alg lad m zla yak ndan alâkal d r.
Bu makalede, önce nedensellik tart malar n n arka plân aç klanmaya çal lacak, sonra Mu’tezile âlimlerinin nedensellik meselesini hangi ba lamda ele ald klar ,
d dünyada gözlemlenen tabiat kanunlar na ne kadar önem verdikleri ve bunlar
)slâm inançlar yla nas l telif ettikleri hususlar üzerinde durulacakt r. Bu ba lamda
Mu’tezile mezhebini olu turan Ba dat ve Basra ekollerinin konuyla alâkal genel yakla mlar izah edilecek ve her bir ekol için bir kelâmc n n tabiî nedensellikle ilgili görü leri örnek olarak verilecektir.
*
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MALARININ ARKA PLÂNI

)slâm dünyas nda ve ilk olarak da Mu’tezile mezhebine mensup dü ünürler aras nda nedensellikle alâkal tart malar n ba lamas nda çe itli faktörlerin oldu u
kabul edilmekle birlikte, u iki hususun ön plâna ç kt görülür: )lki Allah’ n kudretinin
her eye kâdir oldu u inanc , ikincisi de âlemde gözlemlenen sebep sonuç ili kisi.
öyle ki, tabiatta cereyan eden hadiseler aras nda düzenli bir ili ki mü ahede edilmektedir. Sebeplerle sonuçlar aras nda gözlemlenen bu ili ki acaba nas l bir ili kidir?
âyet hadiseler aras ndaki bu irtibat n zorunlu oldu u kabul edilirse Allah’ n her eye
kâdir oldu u ve dolay s yla mûcizelerin olabilirli i inanc nas l izah edilebilir? u halde
)slâm dünyas nda nedensellik tart malar n n ba lamas nda –her ne kadar d faktörlerin katk s olmu sa da- bu iki hususun etkili oldu u söylenebilir. Nitekim ilk Mu’tezilî
âlimler, Allah’ n her eye kudretinin yetti i inanc n muhafaza edebilmek için nedensellik konusuyla ilgilenmek durumunda kalm lard r. Çünkü sebeplilik anlay , özellikle de tabiî alanda mutlak zorunluluk nazariyesi kabul edildi i takdirde nesnelerin
kendilerine ait de i meyen tabiatlar n n oldu u ve dolay s yla sebep ile sonuç aras nda zorunlu bir ba bulundu u kabul edilmi olur. Böylesi bir durumda -her ne kadar
yarat c oldu u kabul edilse de-, Tanr ’n n varl a müdahalesi söz konusu olmayacak
ve O, filozoflar n tan mlad klar gibi “ilk sebep” olman n ötesine geçemeyecektir. Ayr ca, ilâhî dinlerin temelini te kil eden nübüvvet müessesesini kan tlamak ve tek tek
peygamberlerin do ruluklar n ispat edebilmek için de nedensellik meselesini tart mak gerekiyordu. Çünkü peygamberlik iddias nda bulanan bir nebinin en güçlü delili,
iddias do rultusunda ortaya koydu u mûcizesidir. Mûcizelerin imkân dahilinde olduklar n anlatabilmeleri için de kelâmc lar n nedensellik konusuyla ilgilenmeleri gerekiyordu. Bu itibarla, erken dönemlerden itibaren )slâm âlimleri hem Tanr ’n n her eye
kudretinin yetti ini, hem de mûcizelerin imkân dahilinde oldu unu ve bilfiil gerçekle tiklerini izah edebilmek için nedensellik meselesini tart mak durumunda kalm lard r.
)slâm inanç ve itikad n n henüz d kültürlerden büyük oranda etkilenmedi i
hicrî ikinci asr n ortalar na kadar genel olarak Müslümanlar n inanc , tabiata dair bütün i lerin do rudan ve arac s z bir ekilde Allah taraf ndan yarat ld
eklindeydi.
Müslümanlar böyle bir kanaate nas l ula m lard r? eklindeki bir soruya, onlar n,
kudreti sadece Allah’ n en temel ve özel s fat olarak görmeleri inanc yla cevap verilebilir. Di er bir ifadeyle bu anlay n temelinde Kur’anî ö retinin oldu u rahatl kla söylenebilir. Çünkü Kur’an’da Allah’ n vas tas z olarak do rudan yaratt n bildiren âyetler oldukça fazlad r. Nitekim pek çok âyette, âlemde olup biten her türden olay n
yarat c s olarak Allah gösterilir:
“Gökleri ve yeri yaratan Allah’t r. Gökten ya mur indirip size r zk olsun diye,
onunla türlü türlü meyveler ve ürünler ç karan da O’dur. )zni ile denizde dola mak
üzere gemileri size râm eden, akan sular ve rmaklar da hizmetinize veren O’dur.”1
“Ya murlar ya d rd k. Sonra topra göz göz yard k da oradan ekinler, üzüm ba lar , iri
ve s k a açl bahçeler, meyveler ve çay rlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlar n z yararland rmak içindir”2 “De ki, Allah her eyi yaratand r ve O birdir; kar durulmaz
güç sahibidir.”3 “Göklerin ve yerin hükümranl O’nundur; diriltir ve öldürür. O her
1

)brâhim 14/32.
Abese 80/25-32.
3
er-Ra‘d 13/16.
2
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eye kâdirdir.”4 “O, ya atan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün de i mesi O’nun
eseridir. Hâlâ akl n z kullanmaz m s n z?”5
Özellikle, Allah ile )slâm öncesi sahte tanr lar n mukayese edildi i baz âyetler,
bize Allah’ n vas tas z olarak yaratt fikrini aç kça verir. Mesela “O’na, hiçbir +ey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yarat3l3p duran mahlûklar3 m3 e+, ortak say3yorlar?”6
meâlindeki âyetler bu inanc teyit etmektedir. Her eyin Allah taraf ndan yarat ld ve
yarat lmakta oldu unu ifade eden bu ve benzeri âyetler, Müslümanlar n zihninde
âlemdeki bütün hadiselerin Allah taraf ndan do rudan yarat ld
eklinde kesin bir
inanc n olu mas na vesile olmu tur. Buna göre Allah’ n yaratma eylemi her an devam
etmektedir.
Hicrî ikinci asr n ortalar ndan itibaren antik Grek felsefesi eserleri Arapça’ya
tercüme edilmeye ba land . Bu eserler vas tas yla Müslümanlar, filozoflar aras ndaki
z t görü lerden haberdar oldular. Bu filozoflar n tart t meselelerden biri de nedensellik anlay idi. Nedensellikle ilgili olarak Antik Ça tabiat felsefesinde iki temel
görü vard . Bunlardan ilki, âlemdeki olaylar n zorunlu uzak sebebi olarak Tanr ’n n
varl n kabul etmekteydi. Buna göre Tanr , arac sebeplerle âlemdeki bütün olaylar n
vukû bulmas na sebep olmaktayd . Bu anlay n felsefe tarihinde sistematik bir ekilde
tart lmas Aristo (m.ö. 384-322) ile ba lam t . Yakla k iki bin y l felsefî alanda hâkim olan Aristoteles’in “dört sebep” (maddî, sûrî, fâil ve gâî) teorisine göre, bir neticenin
meydana gelebilmesi için mezkûr dört sebebin birlikte bulunmas gerekiyordu. Örnein mermerden yap lm bir heykelde, mermer blok maddî sebep, heykelin biçimi sûrî
sebep, heykelt ra fâil sebep, hedeflenen estetik gaye ise gâî sebebi olu turmaktad r.7 Bu
sebeplerin bir araya gelmesiyle heykel denilen sonuç meydana gelmi olur. Bu anlay , Müslüman filozoflar ve felsefî e ilimli dü ünürler aras nda ittifakla kabul edilmi ti.
)kincisi ise, Tanr ’n n varl n kabul etmeyen ve âlemdeki olaylar n tesadüf yoluyla
meydana geldi ini savunanlard . Demokritos atomculu una göre nesneler cismânî,
dolay s yla yer kaplayan, ezelî, de i mez, sonsuz say da ve mütecânis atomlardan
meydana gelmi tir. Âlemdeki de i meler atomlar n mekanik tarzda birle ip ayr lmas ndan ibarettir. Var olan ey yok olmaz, yoktan da hiçbir ey var olmaz. Kâinatta
rastlant yoktur; her eyin bir sebebi vard r ve bu sebep, sonucunu zorunlu olarak
do urur.8 Demokrit’ten (m.ö. 420) etkilenen Epikuros (m.ö. 341-270) maddenin yarat lmad n ve ayn zamanda yok edilemeyece ini iddia etmi tir. Demokrit’e göre bu
atomlar tabiî ve zorunlu olarak hareket ederken Epikuros bunlar n tesadüfî olarak
hareket ettiklerini savunmu tur.9 Bu anlay a göre maddeyi, yani kâinat yaratan bir
tanr dan söz edilemeyece i gibi onun varl klara müdahale etmesinden de söz edilemez. u halde Antik Ça Yunan felsefesindeki bu iki görü ten ilki, Tanr ’y ilk illet
kabul etmekle birlikte olaylar n sebep-sonuç ba lant s içinde meydana geldi ini savunmaktayd . )kincisi ise ne Tanr ’y ne de olaylar aras ndaki ili kiyi kabul ediyordu.
Yunan felsefesinin tercüme edilmesiyle birlikte tabiatç filozoflar, )slâm filozoflar ve baz Mu’tezile kelâmc lar bu eserlerden etkilenmi lerdir. Bu eserler, )slâm dün4

el-Hadîd 57/2.
el-Mü’minûn 23/ 80.
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el-A‘râf 7/191.
7
Kutluer, “)lliyet”, Diyanet slâm Ansiklopedisi (D A), XXII, 120- 121.
8
Alfred Weber, Felsefe Tarihi, (trc. H. Vehbi Eralp), )stanbul 1993, s. 34-38.
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Weber, a.g.e., s. 88-91.
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yas nda var olan tart malar h zland rman n yan nda yeni tart malara da zemin haz rlam t r. Yukarda belirtilen iki temel anlay kar s nda Müslüman dü ünürler, Tanr ’n n irâdesiz ve uzak sebep olmas fikrini ve ayr ca varl klar n nedensel güce sahip
olmalar dü üncesini reddettiler. Di er taraftan nesnelerde nedensel gücün bulunmad n kabul etmekle birlikte hadiselerin tesadüf yoluyla meydana geldi i iddias na da
kar ç kt lar. Bu temel anlay lar n öylece izah etmek mümkündür:
Tabiî alanda sebeplerle sonuçlar aras nda zorunlu bir ili kinin varl n kabul
etmek, varl n normal ak na d ar dan bir müdahalenin yap lmas n imkâns z k lar.
Öyle ki, tabiat kanunlar n n varl n ve bunlar n asla ihlâl edilemeyece ini kabul etmek (zorunlu nedensellik), hârikulâde olaylar n -daha özel anlamda mûcizelerin- imkân n reddetmeyi gerektirir. Bu sebeple nedensellik anlay n kabul eden dü ünürlerin Allah’ n her eye kâdir oldu u ve diledi inde âleme müdahale edebilece i akidesini nas l aç klad klar hususu önem arz eder. Zira kat bir nedensellik anlay yla Allah’ n kudretinin her eye âmil oldu u ve diledi inde hârikulâde olaylar yaratt
inanc n telif etmek mümkün görülmemektedir. Böyle bir felsefî görü ü benimseyenlerin ya metafizik alan tamamen inkâr etmeleri ya da deist bir anlay kabul etmeleri
söz konusudur. Fakat her iki kabulün de )slâm akidesiyle telifi güçtür.

B. MU’TEZ LE’DE NEDENSELL K TARTI

MALARI

Mu’tezile âlimleri, nedensellik konusundaki tart malar ba lang çta insan n
hürriyeti problemiyle alâkal olarak ele ald lar. Çünkü insandan zuhur eden fiillerin faili
kimdir? sorusuna verilecek cevap büyük önem arz ediyordu. )nsan n hür oldu u fikri
aç klan rken onun irâdesiyle eylemleri aras nda nas l bir ili ki kuruldu u meselesi
sebeplerle sonuçlar aras ndaki ili kiyi de bir oranda ifade etmekte idi. u halde )slâm
dünyas ndaki nedensellik tart malar insan n sorumlulu u meselesi ile ba lam ,
sonra bu tart malar tabiî alandaki nedenselli e zemin haz rlam t . Bu itibarla, önce
Mu’tezile’nin insan fiilleri konusundaki görü leri ele al nacak sonra da tabiî alandaki
nedensellik meselesine geçilecektir.
1.)nsan Hürriyeti ve Fiillerin Yarat lmas Meselesi
)lk dönem Mu’tezile kelâmc lar n n, sebeplilik tart malar n hangi ba lamda ele
ald klar na dair E ‘arî (ö. 324/936) Makâlât nda bize önemli bilgiler vermektedir. E ‘arî,
“Onlar sebepler (illet) konusunda ihtilâf ettiler” ba l alt nda Mu’tezile kelâmc lar n n
insan fiillerindeki sebeplilik tart malar na yer vermi tir.10 E ‘arî’nin burada nakletti i
on farkl görü te illetin çe itleri, illet ile malûl aras ndaki ili ki ve bu ili kinin zaman
aç s ndan öncelik ve sonral anlat lmaktad r. Burada genel olarak illetin iki tür olduuna vurgu yap lm t r.
a) Zorunlu llet: E ‘arî’nin ‘illetü’l-izd3râr’ ve ‘illetün mûcibe’ diye ifade etti i bu illete göre sebep ile sonuç aras ndaki ili ki zorunludur. Yani sebep vukû buldu unda sonuç
zorunlu olarak gerçekle ir. Örnek olarak darb (vurma) ile elem aras ndaki ili ki verilmi tir. “Sen bir kimseye vurdu unda o, ac hisseder. Bu sebeple ac hissetme vurma eylemiyle birliktedir ve onun zorunlu bir sonucudur.”11 Burada zorunlu illete “ta n gidii” de örnek verilmi tir. Buna göre, “ta att nda ta gider. Burada atma eylemi, ta n

10

bk. E ‘arî, Ebü’l-Hasan, Makâlâtü’l- slâmiyyîn ve’htilâfi’l-musallîn, (n r. Hellmut Rittter), Weisbaden 1980, ss. 389391.
11
E ‘arî, Makâlât, s. 389.
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gidi inin sebebidir. Buradaki gidi , atma eylemiyle birlikte zuhur eden bir zorunluluktur.”12
E ‘arî, mûcip (zorunlu) illeti aç klarken “bu illet vâki oldu unda failin onun
özellikleri konusunda herhangi bir tasarrufu yoktur. Bu illet meydana geldi inde onu
irâde eden kimsenin bundan vazgeçmesi de mümkün de ildir” demi tir.13 Buna göre
mûcip illet ile sonuç aras nda zorunlu bir ili ki oldu u anla lmaktad r. öyle ki, ta n
at lmas eylemi gerçekle ti inde art k onun faili, ta n gidi ine engel olabilecek konumda de ildir ve bundan da vazgeçemez. “Atma” eylemi gerçekle tikten sonra art k
ta n gidi i kaç n lmazd r, yani zorunludur.
b) htiyârî llet: Bunun lehinde veya aleyhinde tasarrufta bulunmak mümkündür.
Mesela Allah’ n kendisine kulluk edilmesini emretmesi kullu un sebebidir. Ancak bu
emre ra men baz kimseler ona muhalefet edebilir. Dolay s yla bu emir (sebep) ile kulluk (sonuç) aras nda zorunlu bir ili kiden söz edilemez. Nitekim E ‘arî bunu öyle aç klam t r: “Allah’a itaat ettim, çünkü Allah bana bunu emretti. Yani -her ne kadar emre
muhalefet etmek ve emredilen eyi terk etmek benim için mümkün ise de- bana itaati
emretti i için Allah’a itaat ettim.” Ayn ekilde “Sana geldim, çünkü sen beni davet
ettin..” cümlesi de böyledir.14 Burada, söz konusu illetin sonucunun gerçekle mesi
insan n tercihine b rak lm t r. Bu bak mdan buradaki illet ihtiyârî illettir.
Baz kelâmc lar istitâat ile acz kavramlar n bu zaviyeden de erlendirmi tir. Nitekim )brâhim Neccâr’a nispet edilen görü e göre o, “bir eyi yapabilme gücü (istitâat)
irâdeyi gerektirir. Ayn ekilde acz de zd râr gerektirir” demi tir. Baz kelâmc lar da,
istitâat n irâdeyi gerektirdi i hususunda hemfikir olmakla birlikte aczin zd râr gerektirmedi ini söylemi lerdir. )nsan n itaate ve isyana istitâat vard r. Ancak o, bunlardan
her birini kendi irâdesiyle i ler.15 Yani bir eyi yapabilme gücü (istitâat), fiilin sebebidir.
Ancak istitâat ile fiil aras ndaki ili ki zorunlu bir ili ki olmay p ki inin irâdesine ba l
irâdî bir durumdur.
Di er taraftan illet ile malûl aras ndaki ili ki öncelik sonral k bak m ndan da
de erlendirilmi tir. Burada illetin malûlden önce oldu unu söyleyenler ile ikisinin
birlikte oldu unu söyleyenler dikkati çekmektedir.
a) llet malûlden öncedir: Baz kelâmc lar, “Her eyin illeti kendinden öncedir. Bir
eyin illetinin kendisiyle beraber olmas muhaldir.”16, “)htiyârî illet malûlden öncedir...”17 gibi görü leri ileri sürmü lerdir. Biz, bu gibi aç klamalardan özellikle ihtiyârî
illettin malûlden önce oldu u fikrini ç karabiliriz. Buna göre önce irâdî illet vukû bulmaktad r, sonra da malûlü onu takip etmektedir. öyle ki, Allah kendisine itaat edilmesini emreder, inananlar da O’na kulluk eder. Burada itaatin emredilmesi kullu un
sebebidir ve kulluktan öncedir. Ayn ekilde ki inin inkâr ile Allah’ n adâveti aras ndaki ili ki de böyledir. Burada hiç kimse Allah’ n adâvetinin inkârdan önce oldu unu
söyleyemez. Ki i, önce kendi irâdesiyle inkâr /isyan tercih eder, akabinde Allah ona
bu z eder. üphesiz buradaki öncelik ve sonral k bizlerin anlamas aç s ndand r. Yoksa ilâhî kudret aç s ndan inkâr ile adâvet aras nda bir zaman aral ndan söz edilemez.
12
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‘arî, Makâlât, s. 389.
‘arî, Makâlât, s. 389-390.
‘arî, Makâlât, s. 390.
‘arî, Makâlât, s. 390.
‘arî, bu görü ün Bi r b. Mu‘temir’e ait oldu unu belirtmi tir (bk. Makâlât, s. 389).
‘arî, Makâlât, s. 389.

279

280

Halil Ibrahim Bulut

b) llet malûlü ile beraberdir ve onun varl belli bir eyin varl na takaddüm etmez. Cübbâî’de oldu u gibi baz kelâmc lar, illet ile malûlün birlikte oldu unu söylemi lerdir.18 Onlar n verdikleri örneklerden özellikle zorunlu illetin malûlle birlikte oldu u
sonucunu ç karabiliriz. Buna göre, darb ile elem aras ndaki ili ki öncelik sonral k ili kisi
de ildir. Burada darb, elemin sebebidir, ancak darb ile elem birlikte vukû bulmaktad r.
Vurma eylemi meydana geldi inde zorunlu olarak elem hissi de vukû bulmaktad r.
Bunlar aras nda bir fas la yoktur. Ta n at lmas ve gidi i örne i de böyledir.
Nazzâm (ö. 221-223/835-838), illetin malûlü ile birlikte olmas n , iki hareketten
müte ekkil “su içirme” eylemiyle izah etmi tir.19 Burada bir kimsenin ba kas na su
içirmesiyle içen kimsenin içme eylemi ayn anda olmaktad r. Halbuki “içme” fiilinin
illeti, içirenin ona su vermesi ve içirmesidir. Fakat içme fiilinin meydana gelmesinde
zaman bak m ndan bir öncelik sonral k yoktur. Bu sebeple burada illet ile malûl birlikte gerçekle mi tir. Nazzâm, bu iki görü ten farkl olarak baz illetlerin malûlden sonra
vukû bulduklar n (‘illetün tekûnu ba‘d) ileri sürmü tür. Örnek olarak o, gölgelenmek için
bir kimsenin tavan in a etmesini vermi tir.20 Burada illet gölgelenmektir. Halbuki gölgelenme, tavan n in as ndan sonrad r. Bu bak mdan Nazzâm, baz illetlerin malûlden
sonra olabilece ine dikkat çekmi tir.
E arî’nin Makâlât’ nda nakletti i bu bilgilere dayanarak ilk dönem Mu’tezile âlimlerinin nedensellik tart malar n öncelikle insan n hürriyeti meselesi ba lam nda
ele ald klar n ve buradan hareketle tabiî alandaki nedenselli e geçi yapt klar n söyleyebiliriz.
Mu’tezile kelâmc lar , mütevellidât (insan n fiillerinden do an fiiller) konusunda
farkl görü ler ileri sürmü ve bunlar n insan n kendi içindeki fiilleriyle ayn olup olmad n tart m lard r. Nitekim E ‘arî, do4an fiiller (bâbü’t-tevellüd) konusunda kelâmc lar n ihtilâfa dü tüklerini söyledikten sonra onlar n bu konudaki görü lerini aktarm t r. O, ilk olarak Bi r b. Mu‘temir’in (ö. 210/825) görü ünü nakletmi tir.21 Tevellüd
nazariyesini ilk defa ortaya koyan ki i olarak Bi r, birçok kelâm problemiyle ilgilenmekle birlikte daha çok insan n sorumlulu u üzerinde durmu ve tevellüd nazariyesiyle bu sorumlulu un s n rlar n çizmi tir. Ona göre, insan n irâdesiyle yapm oldu u bir
fiilden ba ka birtak m fiiller do ar ki buna tevellüd denir. Mesela kap y açmak isteyen
insan n anahtar kilide sokmas ve çevirmesi onun irâdesiyle meydana gelen bir fiildir.
Fakat anahtar n dili vas tas yla kap n n aç lmas insan n irâdesiyle do rudan do ruya
yapt fiilin d nda bir olayd r. ) te bu dolayl olay tevellüddür. Bi r’e göre anahtar n
hareketine sebep olan insan, yapt fiilin do uraca sonuçlar önceden bildi i için
sorumlu olmal d r.22
E ‘arî’nin bildirdi ine göre Bi r, “f rlatma an nda ta n ve okun gitmesi, gözlerimizi açt m zda meydana gelen idrak, vurma an nda elemin hissedilmesi, bir ey
yenildi inde tat al nmas vb. eyler bizden vâki olan sebeplerden kaynaklanan fiillerimizdir” demi tir. Yine o, dü me an nda el ve aya n k r lmas n , bunun sebebini meydana getiren ki iye ait fiil oldu unu söylemi tir. Ayr ca o, rengi, tad , kokuyu, ac y ve
hazz , s hhat, hastal k ve ehveti de insan n fiillerinden kaynaklanan mütevellidâta
18

E ‘arî, Makâlât, s. 390.
E ‘arî, Makâlât, s. 391.
20
E ‘arî, Makâlât, s. 391.
21
E ‘arî, Makâlât, ss. 401-402.
22
Cihad Tunç, “Bi r b. Mu‘temir”, D A, VI, 224.
19
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ilâve etmi tir.23 Nitekim Ba dâdî (ö. 429/1037), Bi r’in konuyla alâkal görü ünü elFark’ nda öyle nakletmi tir: “Onun saçmal klar ndan biri de tevellüd eden fiiller konusundaki a r l d r. O, insan n, sebeplerini i ledi i takdirde, tevellüd yoluyla renkler,
tatlar, kokular, görme ve di er duyular yapabilmesinin do ru oldu unu iddia edecek
kadar a r gitmi tir. Onun s cakl k, so ukluk, ya l k ve kuruluk konusundaki görü leri
de böyledir.”24 ehristânî (ö. 548/1153) de Bi r’in a r gitti i hususlar zikrederken
onun, tevellüd görü ünü ihdas eden ki i oldu unu bildirmi tir.25 Fakat buruda insandan sad r olan bütün fiillerin ayn kategoride olmad n da ifade etmek gerekir. Bi r b.
Mu‘temir de dahil olmak üzere Mu’tezile âlimlerinin ekserisi, kullar n fiillerini ihtiyârî
ve gayri ihtiyârî eklinde iki k s mda de erlendirmi tir. Onlara göre fiillerin insana
nispetinde irâde belirleyici rol oynamaktad r. Bu itibarla insan n bilinçli bir ekilde
yapt fiiller onun fiilleridir, di erleri ise Allah’ n âlemdeki do rudan yaratmas olan
herhangi bir fiil olarak de erlendirilmelidir.26
)kinci olarak E ‘arî, Ebü’l-Hüzeyl’in (ö. 235/853) görü ünü zikretmi tir: “)nsan
fiilinden do an her ey, o kendi fiilini takip eden eyi biliyorsa, onun fiilidir”.27 Fakat
Ebü’l-Hüzeyl, Bi r’in görü ünden ayr olarak; lezzeti, renkleri, tatlar , kokular , s cakl k
ve so u u, ya l k ve kurulu u, korkakl k ve yi itli i, açl k ve toklu u, idrak ve onun
fiiliyle ba kas nda meydana gelen bilgiyi istisna etmi tir. Çünkü bütün bunlar, ona
göre, Allah’ n fiilidir.28 Böylece Ebü’l-Hüzeyl’e göre do an fiillerdeki neticeler yaln zca
hareketlere ve de i melere uygulanabilir; onlar âr zî niteliklere, duyulara, heyecanlara
ve idraklere tatbik edilemezler.29
Nazzâm (ö. 221-223/835-838) ise, insan n d nda, ba ka bir varl kta meydana
gelen bir eyin, -meydana geldi i eyin sahip oldu u yarad l gere i-, Allah’ n fiili
oldu unu ileri sürmü tür. Örnek olarak o, ta n at lmas n göstermi tir. Buna göre, biri
ta ileriye do ru att nda onun ileriye do ru gitmesi, ayn ekilde ta a a ya do ru
att nda ta n a a ya do ru gitmesi... idrak ve yarad l gere i Allah’ n fiilidir. Bunun
manas , Allah’ n ta a bir kimse taraf ndan at ld nda ileriye do ru gidecek bir tabiat
verdi idir. )nsan fiillerinden tevellüd eden di er hadiseler de böyledir.30
Mütevellidâd konusunda Muammer (ö. 280/835), bir cisimde tevellüd eden bir
fiilin, sahip oldu u tabiat sebebiyle cismin fiili oldu unu söylemi tir. Onun bu görüünü E ‘arî öyle nakletmi tir. “Do an fiiller ve cisimlere hulûl eden hareket, sükûn,
renk, tat, koku, s cakl k, so ukluk, kuruluk ve ya l k gibi eyler cismin tabiat gere i
hulûl ettikleri cismin fiilidir.”31 u halde Muammer, cisimlerin arazlar n yine cisimlere
ba lamakta ve söz konusu özelliklerin cisimlerle birlikte olmas n bunlar n tabiatlar n n zorunlu bir sonucu olarak kabul etmektedir. Sâlih Kubbe ise, “)nsan ancak kendi
içinde fiil i ler; at ld nda ta n gitmesi, ate le temas nda odunun yanmas ve vurma
esnas nda ac duyulmas gibi insan n fiili esnas nda meydana gelen fiiller Allah tara23

E ‘arî, Makâlât, ss. 400-402.
Ba dâdî, Abdülkâhir, el-Fark beyne’l-f3rak, (trc. E. Ruhi F lal ), Ankara 1991, s. 115.
25
ehristânî, Muhammed b. Abdülkerîm, el-Milel ve’n-nihal, (n r. Ahmed Fehmî Muhammed) Beyrut 1992, s. 56.
26
Wolfson, H. Austryn, Kelâm Felsefeleri, (trc. Kas m Turhan), )stanbul 2001, 494-495.
27
E ‘arî, a.g.e., s. 402.
28
E ‘arî, a.g.e., s. 402.
29
Wolfson, a.g.e., s. 495. Ebü’l-Hüzeyl’in âlem anlay yla alâkal olarak bk. Osman Ayd nl , slâm Dü+üncesinde
Aklile+me Süreci, Ankara 2001, ss. 167-202.
30
E ‘arî, a.g.e., s. 404.
31
E ‘arî, a.g.e., s. 405.
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f ndan yarat l r” demi tir.32 Sümâme (ö. 213/823) de, insan n irâdeden ba ka bir fiilinin
olmad n ve tevellüd eden hadiselerin insana mecaz olarak nispet edildi ini söylemi , “ta n at ld nda gitmesi” eklindeki bir fiilin muhdisinin insan olmad n savunmu .33 Di er taraftan Câh z (ö. 255/868), “)radeden sonra olan eyin tabiat gere i
insana ait oldu unu ve ki inin ona ihtiyar n n bulunmad n , insandan irâdeden ba ka ihtiyarla bir fiil meydana gelmedi ini” söylemi tir.34 Câh z’ n bu ifadesinden, atma
eyleminin irâdî bir fiil oldu unu ve bu sebeple insana nispet edilece ini, ancak eylem
gerçekle tikten sonra ki inin bundan vazgeçmesinin mümkün olmad n anlayabiliriz.
Netice olarak Mu’tezile kelâmc lar n n burada cevapland rmaya çal t klar soru, mütevellidât n faillerine nispetle, insan n kendi içindeki fiillerle ayn olup olmad
meselesidir. Soruya Bi r ve Ebü’l-Hüzeyl, tevellüd eden fiillerin faillerine nispetle
insan n içindeki fiillerle ayn oldu u eklinde cevap verirken, di erleri bunun ayn
olmad n ileri sürmü tür. Nitekim Nazzâm, tevellüd eden fiilleri cisimlerin yarat l nda onlara yerle tirilen tabiatlar gere i Allah’ n fiilleri olarak yorumlam , Muammer de
ayn gerekçeye dayanarak bunlar cismin fiilleri olarak kabul etmi tir. Di er taraftan
Sâlih Kubbe, tevellüd eden fiillerin Allah’ n yaratmas yla oldu unu söylemi , Câh z da
bunlar tabiatlar gere i insan n fiili olarak kabul etmi tir.35 Burada zikredilen görü lerde insan fiiliyle tabiî alanda tevellüd eden fiiller aras nda bir ayr m oldu u dikkat çekmektedir. )nsan irâdesiyle herhangi bir fiili i leyebilir. Ancak bu fiil, tabiî alanda yeni
bir fiil do uruyorsa (mütevellidât) bunun i leyi i insan irâdesi d nda gerçekle ir.
öyle ki, ki i irâdesiyle ta atma eylemini gerçekle tirebilir. Dolay s yla ta n at lmas
insan n irâdesiyle alâkal d r. Ancak ta n f rlat lmas ndan sonraki safha irâdenin d nda gerçekle ir. Onun gidi i ve baz sonuçlar do urmas bu atma eyleminin zorunlu
sonucudur.
2. Tabiî Alanda Nedensellik Tart malar
Mu’tezile kelâmc lar n n tabiî alandaki nedensellik tart malar na geçmeden
önce bu tart malarda kulland klar baz terimler üzerinde durmak gerekir. Genel olarak Mu’tezilî dü ünürler atomik dünya görü ünü benimsediklerinden tart malar nda
cevher-araz terimlerini kullanm lard r. Cevher, kendi ba na bulunan, de i meyen öz
varl k anlam nda bir felsefe ve kelâm terimidir.36 Kelâmc lar, atom kelimesine kar l k
olarak cevher kelimesini el-cevherü’l-ferd, el-cevherü’l-vâhid, el-cüz’ü’l-vâhid, el-cüz’ ellezî lâyetecezzee gibi terkipler halinde kullanm lard r.37 Bunlar n ortak anlay na göre cevherler, yarat lm ve say lar belirlidir ve bir nitelikleri yoktur. Birbiriyle birle en cevherler
cisimleri meydana getirirler ve cisim olduktan sonra arazlar kabul ederler. Araz ise,
“Cevherde ortaya ç kan ve devaml olmayan ey”38, “bizzat var olan varl kta ortaya
ç kan durum”39 eklinde tan mlanm t r.40

32

E ‘arî, a.g.e., s. 406.
E ‘arî, a.g.e., s. 407.
34
E ‘arî, a.g.e., s. 407; ayr ca bk. Ba dâdî, el-Fark, s. 128; ehristânî, el-Milel, s. 65.
35
Wolfson, a.g.e., s. 500.
36
bk. Tehânevî, Ke++âfü 3st3lâhâti’l-fünûn, “cevher” md., Cürcânî, et-Ta‘rifât, “cevher” md.
37
)lhan Kutluer, “Cevher”, D A, VII, 452.
38
Bâk llânî, et-Temhîd, (n r. R. McCarhy), Beyrut 1957, s. 18.
39
Tehânevî, a.g.e., “cevher” md.,
40
Yusuf evki Yavuz, “Araz”, D A, III, 339; a.mlf., “)slâm Kelâm nda Araz Nazariyesi”, M.Ü. .F.Der., y l 1987-1988,
say 5-6, s. 71-73.
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Kelâmc lar cisimlerin sahip oldu u arazlar n dâimî olup olmad hususunda ihtilâf etmi lerdir. Bu tart malar beraberinde bekâ ve fenâ diye adland r lan bir tart may
getirmi tir. Çünkü arazlar n kendi ba lar na devaml l k gösterdi ini ileri sürmek onlar n
yoklu unu gerektirecek fenân n bulunmas n imkâns z hale getirir. Bu sebeple araz n
devaml l kendisi için yarat lan bekâ ile mümkün olmaktad r. Asl nda Mu’tezile’nin
Basra ekolü ile Ba dat ekolü cevherlerin bekâs konusunda hemfikirdir. Ancak onlar,
cevherlerin bekâ diye bir s fata sahip olup olmad klar hususunda ihtilâf etmi lerdir.
Basra ekolüne göre, cevherlerin bekâ s fat na ihtiyaç duymadan varl klar n sürdürürler. Ba dat ekolü ise, bekân n bâkî olan ile kâim bir mana oldu u görü ündedir.41
Araz, hâdis olan bekâ araz yla devam etti i gibi cevher de ayn bekâ ile varl n sürdürür. Kelâmc lar n genel kanaatine göre araz iki zamanda devam etmez, devaml yok
olur ve yerine yeni bir araz yarat l r. Böylece arazlar n devaml l benzerlerinin yarat lmas yla gerçekle ir.42
Mu’tezile kelâmc lar n n nedensellik tart malar nda kulland klar bir di er terim
ise illet kavram d r. )llet, bir eyin mahiyeti ya da varl bak m ndan ihtiyaç duydu u
ey, bir varl ya da olay meydana getiren ey, bir nesne, olay veya sürecin ba ka bir
nesne, olay ya da süreçle meydana gelmesi eklinde tan mlanmaktad r.43 lliyet ise,
sebep ile sonuç aras ndaki ili kiye veya her olay n bir sebebi oldu unu ileri süren
felsefî anlay a verilen isimdir.44 Bu anlay a göre belli sebeplerin belli sonuçlar do uraca ve sonuçlar n kendilerini meydana getiren sebeplerle aç klanaca kabul edilir.
Sebepler, kendilerinde bulunan güç ve yetenek sayesinde sonuçlar belirleme ve meydana getirebilme özelli ine sahiptirler. Kelâmc lar, illiyet tart malar nda Allah’a illet-i
ûlâ deme yerine fâil-i muhtâr demeyi tercih ederler. Çünkü illet, uursuz ve mekaniktir;
fail ise uurlu ve irâdelidir. Bu sebeple kelâmc lar, Allah’ ilk sebep (illet-i ûlâ) kabul
eden )slâm filozoflar n tenkit etmi lerdir.45
Mu’tezile kelâmc lar pek çok konuda oldu u gibi nedensellik konusunda da
farkl kanaatler ortaya koymu lard r. Nitekim Ba dat Mu’tezilesi ile Basra Mu’tezilesi
aras nda önemli görü ayr l klar n n oldu u bilinmektedir.
a. Ba dat Mu’tezilesi
Bi r b. Mu‘temir’in (ö. 210/825) önderlik yapt Ba dat Mu’tezilesi Sümâme b.
E ras (ö. 213/828), )skâfî (ö. 241/855), Hayyât (ö. 300/912) ve Kâ‘bî (ö. 319/931) gibi
âlimler taraf ndan temsil edilmi tir. Bu ekole mensup dü ünürlerin eserlerinin önemli
bir k sm günümüze ula mam t r. Onlar n görü lerini daha ziyade Basra Mu’tezilesine
ait eserlerden ö renmekteyiz. Ayr ca iî )mâmî müelliflerin eserleri de bu konuda
önemli bilgiler içermektedir. Örne in eyh Müfîd’in (h. 336-413) “Evâilü’l-makâlât”46
41

eyhülislâm ez-Zencânî, el-Havâ+î ve’t-ta‘likât, Beyrut 1993, ( eyh Müfîd’in Evâil’i ile birlikte), ss. 202-203.
Yavuz, “Araz”, D A, III, 341.
43
Cürcânî, “ llet”md., s. 154; Tehânevî, “ llet” md., II, 1038; Fennî Ertu rul, Lügatce-i Felsefe, ss. 85-86. Kelâm ve
felsefe kaynaklar nda illet kavram “tam illet” ve “eksik illet” diye ikiye ayr l r. Tam illet, ba ka hiçbir illete ihtiyaç
b rakmayan illet eklinde anla lm t r. Eksik illet ise önce dâhilî ve hâricî olmak üzere ikiye ayr lm , sûrî ve maddî
illetler dâhilî illetler olarak kabul edilmi tir. Hâricî illetler ise fail ve gâî illetler diye taksim edilmi tir (Cürcânî, “ llet”md., s. 154; Tehânevî, I, 626).
44
)lhan Kutluer, “)lliyet”, D A, XXII, 120-121.
45
Ülken, slâm Dü+üncesi, s. 43. Ayr ca kelâmc lar, Allah’ n fiillerini mütevellidât olarak isimlendirmezler, bunun yerine
esbâb veya müsebbibât terimlerini kullan rlar (bk. eyh Müfid, Evâil, s. 105, md. 107).
46
Muhammed b. Muhammed b. en-Nu‘mân, )bnü’l-Mu‘allim Ebû Abdullah el-Harîsî, el-Ukberî el-Ba dâdî (h. 336413), Evâilü’l-makâlât fî’l-mezâhib ve’l-muhtârât, (n r. )brâhim el-Ensârî), Beyrut 1993.
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adl eseri, Ba dat Mu’tezilesine dair çok önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Yine Ebû
Re îd en-Nisâbûrî’nin el-Mesâil fi’l-hilâf adl eserini de burada zikretmeliyiz.47
Konumuzla alâkal olarak Ba dat ekolü Allah’ n her eye gücünün yetti i prensibini savunmakla birlikte, tabiat kanunlar na fazlaca önem verdi i söylenebilir.48 Nitekim Bi r b. Mu‘temir, Ebü’l-Kâs m el-Kâ‘bî ve hocas Hayyât belli oranda nedenselli i
tasdik edenlerdendir. Bunlar n genel kanaatine göre e ya Allah taraf ndan yarat lm t r. Cisimlere yarad l esnas nda Allah taraf ndan tabiatlar yerle tirilmi tir. Cisimlerin
sahip olduklar bu tabiatlar, onlar n arazlar n belirlemektedir. Arazlar, cevherlerin
do rudan fiilleridir. Cisimlerdeki bu arazlar bâkî de ildir ve her an yenilenmektedir.49
Ba dat ekolünün nedensellik konusundaki görü leri a a da Ebü’l-Kâs m el-Kâ‘bî’nin
konuyla ilgili görü leri i lenirken daha ayr nt l bir ekilde izah edilecektir.
b. Basra Ekolü
Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf’ n önderlik etti i Basra Mu’tezilesine )brâhim en-Nazzâm,
Ebû Bekr el-Asamm, Muammer b. Abbâd, Hi âm el-Fuvatî, Câh z, Ebû Ali el-Cübbâî
ve o lu Ebû Hâ im gibi kelâmc lar mensuptur. Genel olarak bu kelâmc lar, Ba dat
Mu’tezilesinin tabiat görü üne kar ç km ve onlar n görü lerini hatal bulmu tur.50
Basra ekolü, tabiat hadiselerini tabiata isnat etmek yerine bunlar tercihen Allah’ n
irâde ve kudretine dayand rm t r. Örne in Ba dat Mu’tezilesine göre Allah, yarad l ta ona yükledi i tabiat gere i arpay bu day tanesinden ç karmaya muktedir de ilken,
ayn durum Basra Mu’tezilesini takip edenlerin dü üncelerine göre mümkündür.51
Basra Mu’tezilesi Allah’ n her eye kâdir oldu u prensibine önem vermekle birlikte nedensellik nazariyesini de inkâr etmez. Örne in Ebû Ali el-Cübbâî (ö. 303/916)
bu konuda iki çe it nedenselli i kabul eder. )lki “zorunlu nedensellik”, di eri ise “zorunlulu a benzeyen nedensellik”tir. Cübbâî bunlardan ilkini, belli bir tahsisi tayin
eden yahut bir olu u belirten bir mânâ ve illet olarak aç klar. Mesela hareketin kendisi,
bir eyin hareketli olmas n belirleyen zorunlu bir sebep iken, di er taraftan istitâat,
birinin kâdir olmas n belirleyen fakat zorunlu olmayan bir sebeptir.52 Nitekim Basra
ekolü, Ba dat Mu’tezilesi gibi tevellüd kavram n kabul eder. Fakat bu ikisi aras ndaki
fark; Ba datl lar n meydana gelen herhangi bir sebebin sonuçlar n n belli bir zorunlulu u takip etti i eklindeki iddialar d r.53 Halbuki Basra mektebi, meydana gelen bir
sebebin zorunlu olarak sonuçlar do urmayaca n savunur.54 Asl nda bu iki görü
aras ndaki ili ki, zâhirî bak m ndan bir zorunluluktur.55 Bu durumu öyle izah etmek
mümkündür:
47

Ebû Re îd Saîd b. Muhammed b. Hasan b. Hâtim en-Nîsâbûrî (ö. hicrî V. asr n ortalar ), Mu’tezile’nin Basra
ekolüne mensup son temsilcilerinden biridir. Kâdî Abdülcebbâr’dan ders alm t r. Ba dat Mu’tezilesini ele tirmesi bak m ndan önemli bir kelâmc olarak kabul edilir. Onun en önemli çal mas , Mesâilü’l-hilâf beyne’l-Basriyyîn
ve’l-Ba4dâdiyyîn, (n r. Ma‘n Ziyâde- R dvân es-Seyyid), Beyrut 1979 adl eseridir.
48
Yusuf Rahman, “The Doctrine of Mu‘jiza: According to the Schools of kalam in the Classical Period” The Islamic
Quarterly, XXXX, s. 4, London 1996, s. 236. Bu makalenin tercümesi için bk. (trc. Mustafa Akçay- Halil )brahim
Bulut), SA.Ü.)lahiyat Fak. Der., 4/2001, ss. 287-310.
49
eyh Müfîd, a.g.e., s. 98 (md. 90-91).
50
Kâdî Abdülcebbâr, erhu’l-Usûli’l-hamse, (n r. Abdülkerîm Osman), Kahire 1988, s. 120; a. mlf., el-Mu4nî fî ebvâbi’ttevhîd ve’l-‘adl, Kahire 1965, IX, 14.
51
Ebû Re id, el-Mesâil, s. 133.
52
E ‘arî, Makâlât, s. 390.
53
eyh Müfîd, Evâilü’l-makâlât, s. 85.
54
Kâdî Abdülcebbâr, el-Mu4nî, IX, 49.
55
Yusuf Rahman, a.g.e.,s. 240.
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Basra Mu’tezilesi, sebep ile sonuç aras ndaki ili kinin asl nda Allah taraf ndan
konulan âdetin bir sonucu oldu u kanaatindedir. Onlara göre, meydana gelen fiiller
çok farkl sebeplerden ötürü ba ka unsurlar n tesiriyle meydana gelirler ve fiillerin
daima ayn tarzda meydana geldikleri savunulamaz. Sebeplerle sonuçlar aras ndaki bu
ili ki zorunlu olmad gibi ayn sebepler her zaman ayn sonuçlar meydana getirmeyebilir. Bu itibarla genel olarak Basra Mu’tezilesinin vesileci bir görü ü savunduklar
anla lmaktad r. Onlar n böyle bir vesileci görü ü savunmalar n n temel sebebi, öncelikle Allah’ n her eye kâdir oldu unu, ikinci olarak da mûcizelerin imkân dahilinde
oldu unu izah ve ispat etmek oldu u anla lmaktad r. Bunu yaparken onlar, d dünyada görülen düzen ve olaylar n art arda geli ini de inkâr etmemi lerdir. Ancak Basra
Mu’tezilesine mensup oldu u halde, tabiî alandaki nedensellik konusunda onlarla
ayn kanaatte olmayan, bir bak ma Ba dat Mu’tezilesi gibi dü ünen ve tabiat kanunlar na büyük önem atfeden, hatta bunu zorunlu gören kelâmc lar da vard r. Muammer
b. Abbâd56 (ö. 280/835) bu hususta örnek olarak verilebilir.
Kaynaklar n bildirdi ine göre Muammer, kat bir nedensellik taraftar d r. Ona
göre, arazlar n hepsi ya irâdeleri sebebiyle ya da tabiatlar sebebiyle cisimlerin fiilleridir. Allah ne renk, tat, koku, ne hareket ve sükûn, ne kudret ve acziyet, ne ilim, ne
s hhat ve hastal k, ne duyma ve görme, ne de arazlardan ba ka herhangi bir ey yaratm t r.”57 Onun tabiat konusundaki inanc n ö renmemiz hususunda u görü ü de
önemlidir: “Allah, cisimleri/cevâhiri yaratt için kâdir olmakla vas flanabilir. Ancak
arazlar n meydana gelmesi bak m ndan Allah kâdir olmakla vas flanamaz. Çünkü O,
cevherlerin d nda ne hayat ve ölümü, ne sa l k ve hastal , ne güç ve zay fl , ne de
renk, tat ve kokular yaratm t r. Bütün bu arazlar, sahip olduklar tabiatlar sebebiyle
cevherlerin fiilleridir.”58 Ayr ca o, cevherlerin zorunlu olarak arazlar n ortaya ç karacan söylemi ve bunu, sahip olduklar tabiatlar sebebiyle (bi îcâbi’t-tab‘) cevherlerin
yapt n belirtmi tir.59 Ba dâdî de onun “Allah hiçbir araz yaratmam t r” dedi ini
naklettikten sonra, “Ona göre sesler, tabiatlar gere i sesleri olan cisimlerin fiilidir.
Cismin yok olmas , tabiat gere i cismin fiilidir. Ekinlerin iyi olmas ve bozulmas , ona
göre ekinlerin fiilinden ileri gelir...”60 eklindeki görü ünü kaydetmi tir. Bu rivâyetler
nda Muammer’in, âlemi yarat nda Allah’ n sadece cevherleri/ atomlar yaratt
ve bunlara de i mez tabiatlar koydu u, dolays yla bu özellikleri sebebiyle cisimlerin
kendi fiillerini yine kendilerinin meydana getirdi i görü ünde oldu u sonucunu ç karabiliriz.
Muammer, her cisimde kendine özgü bir tabiat n bulundu unu ve cisimdeki
bütün de i en hadiselerin bu tabiat oldu unu söylemektedir. Bu tabiat n kayna n n
ne oldu u hususunda ise aç k bir ifadesi bulunmamaktad r. Ancak, cisimlerin Allah
taraf ndan yarat ld n , arazlar n ise onun taraf ndan yarat lmam oldu unu söylemesinden61 biz onun cisimlerin yarat lmas esnas nda kendilerine ait tabiatlar n n da
yarat ld sonucunu ç karabiliriz. Nitekim Hayyât, Muammer’in u kanaatte oldu unu
56

Muammer b. Abbâd es-Sülemî (ö. 280/835), Mu’tezile’nin Basra ekolüne mensuptur. Nazzâm’ n ça da d r.
Daha geni bilgi için bk. )bn Murtezâ, Tabakâtü’l-Mu’tezile, (n r. Susanna Diwalt Wilzer), )stanbul 1960, ss. 54-56.
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Ba dâdî, Usûlü’d-dîn, Beyrut 1981, s. 135; a. mlf., el-Fark, s. 111; ehristânî, el-Milel, s. 46.
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E ’arî, Makâlât, s. 548; Ayr ca bk. Hayyât, el- ntisâr ve’r-redd ‘alâ bni’r- Râvendî el-mülhîd, (n r. Muhammed Hicâzî),
s. 103 (md. 35).
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E ’arî, a.g.e., s. 303.
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Ba dâdî, el-Fark, s. 111.
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E ‘arî, a.g.e., s. 548.
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nakleder: “Cisimlerin istidatlar tabiî olarak cisimlerin kendilerine ait fiillerdir. u manada ki Allah, cisimlere tabiî olarak kendi istidatlar n yapacaklar bir özellik haz rlam t r.”62 Netice olarak Muammer, cisimlerde meydana gelen her tür araz n (hareketsükûn, hayat-ölüm, s cak-so uk, i itme, görme, renk, tat, koku...) Allah’ n cisimlere
yerle tirdi i tabiatlar sebebiyle oldu unu ifade etmektedir. Bu itibarla Muammer’in
tabiat anlay , Basra ekolünün genel anlay ndan farkl l k göstermektedir.
***
imdi Mu’tezile mezhebine mensup iki kelâmc n n tabiî nedensellik konusundaki dü üncelerine yer verilecektir. Burada, Basra Mu’tezilesine mensup olan Nazzâm
ile Ba dat Mu’tezilesine mensup olan Ebü’l-Kâs m el-Kâ‘bî’nin görü lerini -iki ekolün
tabiat felsefesini mukayese edebilme ad na- ele almay uygun gördük.
1. Nazzâm
Nazzâm, Ebû )shâk )brâhim b. Seyyâr (ö. 221-223/835-838), Mu’tezile’nin Basra ekolüne mensuptur. Ebü’l-Hüzeyl’in k z karde inin o ludur ve Câh z’ n hocas d r.63
O, Ebü’l-Hüzeyl’den sonra en tan nm Mu’tezile kelâmc s d r. E ‘arî’nin Bâbü’t-tevellüd
ba l alt nda Nazzâm’a nispet etti i u görü ler, onun nedensellik konusundaki
dü üncelerini anlamam za yard mc olacakt r:
“)nsan n hareketten ba ka bir fiili yoktur ve o, fiili/hareketi kendili inden yapar.
Namaz, oruç, arzular, ho nutsuzluklar, ilim, cehalet, do ruluk, yalan söylemek; insan n konu mas , susmas ve di er fiilleri bir harekettir. Ayn ekilde insan n belli bir mekânda olmas ndan maksat, onun ayn yerde iki vakit bulunmas d r. O, renk, tat, koku,
s cakl k, so ukluk, ses ve elemin lâtif cisimler oldu unu ve insan n cisimleri yaratmas n n mümkün olmad n ileri sürmü tür. Ona göre lezzet de insan n fiili de ildir.
Nazzâm öyle demi tir: Ki inin d nda meydana gelen ey, insan n sahas d r
(hayyizi’l-insan). O da, bir eye yönelik Allah’ n yaratmas sebebiyle O’nun fiilidir. Bir
kimse taraf ndan ileri do ru at ld nda ta n ileriye do ru hareketi yahut a a ya do ru at ld nda a a ya do ru hareketi ya da yukar ya do ru at ld nda onun yukar ya
do ru hareketi böyledir. Ayn ekilde idrak, yaratmas bak m ndan Allah’ n fiilidir.
Bunun manas ise udur: Bir kimsenin ta f rlatt nda ta n gitmesi, Allah’ n ta a
verdi i bir tabiatt r. Do an fiiller (mütevellidât) olarak bilinen eylerin öteki sonuçlar
hakk nda da durum böyledir.”64
E ‘arî’nin bu rivâyetine göre Nazzâm, âlemdeki bütün olu umlar hareketle izah etmektedir ve böylece as l araz olarak hareketi kabul etmektedir. Di er kelâmc lar
taraf ndan araz olarak kabul edilen ses, renk, tat... gibi olgular ona göre lâtif cisimlerin hareketlerinden ibarettir. Bütün arazlar ve cisimler hareket araz n n de i ik görünümleridir. Ayr ca Nazzâm sükûnu da bir dayanma (i‘timâd) hareketi olarak kabul
etmi tir.
Mu’tezilenin ortak kanaatine göre kulun ihtiyari fiillerinin yarat c s yine kulun
kendisidir. Bunun d ndakiler ise Allah’ n fiilleridir. Nitekim Nazzâm, renk, tat, koku,
s cak, so uk, ses ve elemin lâtif cisimler oldu unu ve cisimlerin insanlar taraf ndan
yarat lmas söz konusu olmad ndan dolay o, insan n d nda meydana gelen eyin,
bir eyin sahip oldu u tabiî istidâd n gere i olarak Allah’ n fiili oldu unu söylemi tir.
Bu konuda o, at lan ta örnek vermi tir. Bunun anlam Allah’ n ta a bir tabiat vermi
62

Bk. Hayyât, el- ntisâr, s. 100 (md. 33).
)bn Murtezâ, Tabakâtü’l-Mu’tezile, ss. 49-52.
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oldu udur ki, ki i onu ileriye do ru att nda ta ileriye do ru hareket eder.65 Yukar daki nakilde de ifade edildi i üzere Nazzâm, cismin her fiilinin o cisimdeki “tabiî istidâda uygun olarak Allah’ n fiili” oldu unu söylemi tir.66 Biz bu ifadeden, Allah taraf ndan cisimlere yarad l ta yerle tirilen tabiat ve özelliklerin faaliyetlerinin yine Allah’a
ba l oldu u sonucunu ç kar r z. Ona göre tabiat sadece Allah’ n emrinde hareket
eden bir alettir.
Nazzâm’ n nedensellik anlay yla alâkal olarak Makâlâtta zikredilen bir di er
görü ise udur: “Nakledildi ine göre o, Allah’ n cisimleri bir vuru ta yaratt n ve bir
cismin her vakitte yarat ld n söylüyordu.”67 Nazzâm’a atfedilen bu söze göre, onun
gayet aç k bir ekilde sürekli yarad l kabul etti i ve dolay s yla nedenselli i inkâr
etti i söylenebilir. Ancak Nazzâm’ n tabiat anlay na ayk r gibi gözüken bu ifadelerin
ona nispeti üphelidir.68 Nitekim E ‘arî, bu görü ü aç klarken “ondan nakledildi ine
göre” (hukiye ‘anh) ifadesini kullanm t r.69 Ayr ca burada zikredilen “Cisimler her an
yarat l rlar” (el-cism fî külli vakt yuhlaq) ibaresinin Allah’ n devaml olarak yoktan yaratt anlam nda de il de, bir eyi ba ka bir eyden yaratt anlam na gelmesi de mümkündür. Bundan maksat da Allah’ n âlemde devaml de i en eyleri arac sebepler
vas tas yla idare etti idir. Di er bir ifadeyle burada Allah’ n yaratmas ndan maksat,
O’nun yarat l ta varl klara yerle tirdi i ve onlar sürekli olarak denetledi i tabiatlar
sebebiyle yaratmas olmal d r.70 Nitekim Nazzâm’dan sonra gelen Mu’tezilî âlimler,
onun bu görü ünü tevil etmi lerdir. Buna göre Nazzâm, cisimlerin kendilerine ait bir
bekâ ile de il, bir fail sebebiyle bâkî olduklar n söylemi olmal d r. Zira bekâ halindeki
cisimler bir müessire muhtaçt r.71
Nazzâm, atomcu tabiat görü ünü kabul etmez. O, bu bak m ndan di er
Mu’tezilî âlimlerden farkl l k gösterir.72 Ona göre, fiilen olmasa da zihnen atomlar
(cevher) sonsuza kadar bölünebilir. Nitekim o öyle demi tir:
“Hiçbir parça (cüz’) yoktur ki onun da parças olamas n ve hiçbir k s m (ba‘d)
yoktur ki onun da k sm olmas n ve hiçbir yar m yoktur ki onun da yar s olmas n,
parçan n parçalanmas daima mümkündür, çünkü bölünebilirlik bak m ndan o sonsuzdur.”73
Nazzâm’ n atomun sonsuz bölünebilirli i eklindeki bu görü ünün Grek felsefesine dayand kabul edilmektedir.74 Nitekim Mezhepler Tarihi kaynaklar nda onun
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ehristânî de, ayn örne i tekrarlayarak onun insan fiillerinin ötesindeki her eyin Allah taraf ndan yarat ld n
söyledi ini nakleder. (Milel, s. 38)
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E ‘arî, a.g.e., s. 404.
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E ‘arî, a.g.e., s. 404. E ‘arî’nin Nazzâm’a nispetle nakletti i bu görü ü )bn Kuteybe ve eyh Müfîd de aynen
nakletmektedir. (bk. )bn Kuteybe, Hadis Müdafaas3, (trc. Hayri K rba o lu), )stanbul 1989, s. 85; eyh Müfîd, Evâil,
s. 97 (md. 87)).
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ss. 430-432).
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Wolfson, a.g.e., s. 431.
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bu görü ü mülhid filozoflardan ald belirtilir.75 Nazzâm, atomcu yorumu reddetmi
ve bunun yerine cevherin sonsuza kadar bölünebilece i eklindeki nazariyesini koymu tur. Böylece o, kendi döneminde atomcu görü le ba lant l olan Epicuros’un
ateistik tesadüf teorisi ile Sünnî dü ünürlerin savundu u kesintisiz yaratma anlay n
reddetmi oldu. O, kendi teorisini izah etmek üzere kümûn ve zuhûr teorisini ileri sürdü. Bununla o, âlemdeki de i meleri/hareketleri yeni yarat l lar olarak de il, e yada
bil-kuvve var olan tabiatlar n zuhûr etmesi eklinde izah etmi tir.
Kümûn, bir cismin di er bir cisimde veya bir araz n bir cisimde bil-kuvve var
olmas anlam nda felsefe ve kelâm terimidir. Nazzâm, âlemin Allah taraf ndan yarat ld n , varl klar n içinde yine Allah taraf ndan yarat lm bir tabiat bulundu unu, bu
tabiat sayesinde söz konusu eylerin ba ka eylere dönü mesine veya onlardan ba ka eylerin meydana gelmesine sebebiyet verdi ini aç klamak suretiyle Allah’ n yaratmas n n bu ekilde oldu unu anlatmak istemi tir. Ona göre, tevhidi kan tlamak
ancak kümûnu benimsemekle olur. Zira maddî varl klarda çe itli artlara ba l kalarak
ortaya ç kan tabiat ve özelliklerin bulundu u, mesela odunda yanma, ate te yakma,
g dalarda besleme özelliklerinin varl ve bunlar n maddelerin içine dahil edildi i
zarureten bilinen bir husustur.
Nazzâm, kümûn ve zuhûr nazariyesini desteklemek üzere Kur’an ve Sünnet’ten
deliller getirmi tir. Ona göre Kur’an’daki baz âyetler bu gerçe i teyit etmektedir.
Nitekim Kur’an’da içilen suyu buluttan indirenin, yak lan ate in a ac n bitirenin Allah
oldu u belirtilirken76 ya murun bulutta ate in odunda sakl bulundu una i aret edilmi tir. Yarat l n ba lang c nda bütün insan soyunun zerreler halinde Âdem’in s rt ndan ç kar ld n bildiren hadîs de kümûn nazariyesinin do rulu una ili kin bir ba ka
delil say lm t r.77
Nazzâm’ n kümûn nazariyesi, -Wolfson’un da belirtti i gibi- üç k s mdan meydana gelmi tir. Birincisi, bu nazariye Kur’an’daki yarat l hikâyesinin yorumudur.
Allah’ n yeri ve gökleri alt günde yaratt 78 hususu zahirî anlam yla al namayaca na
göre bu Allah’ n her eyi bir anda yaratt
eklinde yorumlanmal d r. Nitekim “sizi bir
tek nefsten yaratan ve ondan da e ini yaratan O’dur...”79 eklindeki âyetler de ayn
anda yarat l teyit etmektedir. )kincisi, sadece ayn anda yarat lan bütün eyler de il
fakat öyle yarat lan bütün eyler kendilerinde gelecekte varl a gelecek bütün varl klar n çe idini ihtiva etmekte idi. Üçüncüsü, “bütün varl klar âlemin yarat l nda yarat lm olan eylerde gizlenmi oldu u için” bu varl klar n herhangi birinin gizlenme yerinden ortaya ç k , halk veya ihtirâ olmay p bir zuhûr olarak de erlendirilmelidir.80
Böylece Nazzâm, Kur’an’daki yarad l ö retisine ba l kalmakla birlikte varl klardaki
her de i ikli i Allah’ n yeni bir yaratma fiiliyle aç klayan sürekli yarat l teorisi yerine
kümûn nazariyesini koymu tur.
Nazzâm’ n ortaya koydu u bu kümûn teorisi, asl nda onun ça da olan baz
Mu’tezilî dü ünürler taraf ndan da payla lmakta idi. Bunlar aras nda Basra ekolüne
75

Ba dâdî, el-Fark, s. 96; )bn Hazm, el-Fasl, V, 69; ehristânî, el-Milel, s. 50. ehristânî, Yunan filozoflar n anlatt
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mensup D râr b. Amr, Ebü’l-Hüzeyl, Ebû Bekir el-Asamm ve Muammer ile Ba dat
ekolüne mensup Bi r b. Mu‘temir ve )skâfî’yi sayabiliriz. Nitekim E ‘arî, bunlara nispet
edilen kümûn nazariyesiyle alâkal olarak bize bilgi vermektedir.81 Ancak bunlar n
savundu u kümûn nazariyesi Nazzâm’ nkine nispetle oldukça s n rl d r. Zira bunlar,
gözlemlenen hadiselerin bir aç klamas olarak kümûn anlay n kullanm lard r. Örnein D râr b. Amr, baz eylerin gizlenmi oldu unu (kevâmin) baz lar n n ise gizlenmedi ini belirttikten sonra zeytindeki zeytinya n , üzümdeki üsareyi gizlenmi olan eylere örnek vermi tir. Ancak E ‘arî, bu kümûn anlay n n Nazzâm’ nki gibi olmad n
vurgulam t r.82 Ayr ca E ‘arî, )skâfî’nin “ate in çakmak ta nda ve odunda gizlendi ini” söyledi ini de bildirmi tir.83 Asl nda Nazzâm’ n ça da lar nca da ifade edilen bu
kümûn anlay herkes taraf ndan kabul edilebilecek bir mahiyettedir. Zira zeytinden
zeytinya , üzümden üsare, odundan ate ve ta tan k v lc m n ç kar lmas mümkün
olup artlar tahakkuk etti inde gerçekle irler. Ancak Nazzâm’ n kapsaml kümûn teorisinde ise varl klardaki yeni olu umlar n onlarda gizlenmi olan tabiat n bilkuvvelikten bil-fiilli e geçi i olarak aç klanm t r. Bu anlay , âlemdeki bütün de i en
olaylara uygulanm t r.
Nazzâm, kesintisiz yaratma nazariyesini reddederken ayn zamanda atomik
dünya görü ünü de reddetmi tir. O, uzay ve zaman n da sonsuza kadar bölünebileceini söylemi tir. Zaman ve mekân n cisim oldu unu ve cisimlerin sonsuza kadar bölünebilece ini kabul etti inden, cisimlerin hareketlerini izah etmek için tafra84 teorisini
ileri sürmü tür.85 Çünkü sonlu bir eyin sonsuz mekânlar birer birer geçmesi veya
sonsuz eylere temas etmesi mümkün de ildir. Nazzâm bu problemi çözmek üzere
“Bir cismin bir yerde, sonra ikinci bir yere u ramaks z n üçüncü bir yerde olmas n n
mümkün oldu unu ve bunun da s çrama (tafra) yoluyla gerçekle ece ini söylemi tir.86
Ba dâdî, Nazzâm’ n tafra teorisini daha sistematik bir ekilde öyle aç klam t r: “Cisim bir yerde olur, sonra bu yerden üçüncü bir yere ya da onuncu bir yere, üçüncü ile
onuncu aras ndaki yerlere u ramaks z n s çrar...”87 ehristânî de, Nazzâm’ n atomlar n
bölünemeyecek cüzler oldu unu reddetme hususunda filozoflarla görü birli inde
oldu unu ve tafra görü ünü ileri sürdü ünü belirttikten sonra bunu öyle aç klam t r:
“Onun sonsuz bölünebilirlilik iddias tafra görü ünü ortaya koymas n zorunlu k lm t r. Zira kayan n üzerinde bir noktadan di erine yürüyen bir kar ncan n –mekân n
sonsuza kadar bölünebilece inden dolay - sonsuzu geçmesi gerekecektir. Fakat s n rl
bir zamanda sonsuz bir mesafe nas l geçilebilir? Nazzâm, bu durumu izah etmek üzere, kar ncan n mesafeyi k smen yürüyerek k smen de s çrayarak geçti ini söylemi tir.”88 u halde Nazzâm’a göre sonsuz say daki noktalardan meydana gelen bir mesafeyi kat etmek, ancak A noktas ndan C noktas na B’yi atlayarak s çramak sûretiyle
mümkün olmaktad r.
81
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Ehl-i sünnet ile Mu’tezile kelâmc lar n n ço unlu u kümûn ve zuhûr nazariyesini ele tirip onun yerine cevher ve araz teorisi esas na dayanan bir tabiat felsefesini
kabul etmi tir. Onlara göre, bir cismin zamanla ortaya ç kan ba ka bir cismin bünyesine dahil olmas mümkün de ildir. Mesela ate , kar t olan suyu da ihtiva eden odunda sakl olamaz. Ayr ca kümûn nazariyesi ayr iki cismin tek bir mekânda bulunmas n gerektirdi i için de geçersizdir. Zira ta tan ate in ç kmas ta ta ate in sakl
bulunmas ndan de il iki ta n birbirine sürtünmesi sonucunda Allah taraf ndan yarat lmas n n bir sonucudur. Dolay s yla ate te yak c l n, zeytinde ya n, üzümde tatl l n bulundu una ili kin gözlemlerimiz kümûn nazariyesini do rulamaz. Çünkü Allah’ n
yarat c l bütün varl klar üzerinde her an etkilidir.89
2. Ebü’l-Kâs m el-Kâ‘bî
Ebü’l-Kâs m Abdullah b. Ahmed b. Muhammed el-Belhî el-Kâ‘bî 319/931 y l nda Belh’te do du. Tahsil için gitti i Ba dat’ta uzun müddet kald . Hayyât’tan kelâm
dersleri ald . Nesef’te müderrislik yapt . 319/931 y l nda do du u ehirde vefat etti. O,
Mu’tezile’nin Ba dat ekolüne ba l Ka‘biyye f rkas n n reisidir.90 Kâ‘bî, her ne kadar
Ba dat ekolüne mensup bir kelâmc ise de -Ebû Re îd en-Nîsâbûrî’ni de belirtti i
üzere- pek çok konuda onlardan farkl dü ünmü tür.91 Onun dü ünce sisteminin tam
olarak ortaya konulabilmesi için Mâtürîdî, Ebû Re îd en-Nisâbûrî, Kâdî Abdülcebbâr
ve eyh Müfîd’in eserlerinde ondan yap lan nakillerin bir araya getirilip yeniden deerlendirilmesi gerekir. Sadece E ‘arî kelâmc lar n n eserlerinde verilen bilgilerden
hareketle onun görü leri tam ve sa l kl olarak ortaya konulamaz.
Kâ‘bî’nin tabiat felsefesi di er Mu’tezile kelâmc lar n n görü lerinden baz farkl l klar gösterir. Kâ‘bî’ye göre mekân, e yay her yönüyle ku atan eydir. Cevherler/Atomlar bir mekân olmadan hareket edemezler. Bu bak mdan atomlar n hareket
ve sükûnu için bir mekâna ihtiyac vard r.92 Kâ‘bî’ye göre âlem atomlarla doludur ve
âlemde bo luk yoktur. E er âlemde bo luk olsayd , bu takdirde atomlar n ve cisimlerin birle mesi ile ayr lmas aras nda bir farkl l k olmazd .93 Böylece Kâ‘bî, âlemde bo lu un olmad n söyleyerek di er Mu’tezile kelâmc lar ndan ayr lm t r.94
Kâ‘bî’nin cevher-araz görü ünü öylece özetlemek mümkündür: “Her araz bir
atomun içinde vard r. Bu bak mdan atomlar arazlara mekân te kil ederler ve onlar
ta rlar. Atomlar n arazlardan hâlî olmas ise dü ünülemez.”95 Nitekim Kâ‘bî, cevherlerin renk, tat, koku, s cakl k, so ukluk, ya l k ve kuruluktan hâlî olamayaca n söylemi tir.96 Cevherler, bekâ özelli ine sahiptir ve onlar kendilerinde bulunan bu bekân n
ortadan kalkmas yla ancak yok olurlar.97 Arazlar n ise bekâ özelli i yoktur. Ona göre
bütün arazlar hâdistir ve devam edebilmek için bekâ araz na muhtaçt rlar.98 Bekâ ise,
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bâkî olan cevherle birlikte var olan bir manad r.99 Nitekim Ebû Re îd, Mu’tezile âlimlerinin renklerin bâkî oldu u hususunda hem fikir olduklar n aç klad ktan sonra
Kâ‘bî’nin “Bütün arazlar hâdistir. Renkler de araz oldu u için onlar da hâdistir” eklindeki sözünü nakletmi tir.100
Kâ‘bî’nin nedensellikle alâkal görü lerine gelince o, dünyan n yarat lmas için
belli bir hür irâdenin varl n savunmu tur. Onun, varl klar n özelliklerini belirleyen,
türlerin muhafazas n teminat alt na alan her varl n kendine özgü tabiî niteliklerinin
bulundu una inand rivâyet edilmi tir.101 Müfîd, cisimlerde bulunan tabiatlar konusunda kendi görü lerini aç klad ktan sonra Kâ‘bî’nin de bu kanaatte oldu unu söylemi tir:
“Derim ki tabiatlar (tiba‘), cevherlere hulûl eden manalard r. Bunlar vas tas yla
olu umlar n mahalli haz rlan r. Mesela göz, onu görmeye ve alg lamaya haz r hale
getiren tabiî görme yetene ine sahiptir. Yine i itme duyusu, sa l kl koklama duyusu
ve tat alma duyusu da böyledir. Keza ate te do al olarak alevlenme ve yanabilen
eyleri yakma özelli inin bulunmas da böyledir. Derim ki, tabiat vas tas yla meydana
gelen ey, belli bir mahiyete sahip olan bir varl a etki etmek suretiyle ona sebep olan
muayyen bir eyin fiilidir. Bu ise gerçekte tabiat n (tiba‘) bir fiili de ildir.102
Müfîd, Kâ‘bî’nin bu anlay n n Mu’tezile’nin tabiatlar konusundaki anlay na
ayk r oldu unu ve ayn zamanda tabiatlar n zorlay c tesirlerini kabul eden ateist
filozoflar n görü leriyle de uyu mad n aç klam t r.103 Di er taraftan Ebû Re îd,
Kâ‘bî’nin tabiat görü ünü naklederken onun, cisimlerin dört tabiattan olu tu unu ileri
sürdü ünü, her ne kadar Allah bu tabiatlar olmaks z n onlar yaratmaya kâdir ise de,
cisimlerin bu tabiatlarla yarat ld klar n söyledi ini nakletmi tir.104 Ona göre varl klar,
belli bir tarzda hareket edebilmeleri için kendilerini belirleyen tabiatlara sahiptirler.
Nitekim Ebû Re îd, Kâ‘bî’nin öyle dedi ini nakletmi tir:
“Bu dayda bir özellik (hâsse) vard r. Bu özellik ve tabiat devam etti i müddetçe
bu daydan arpan n meydana gelmesi mümkün de ildir. Yine insan nutfesinden Allah’ n ba ka bir canl yaratmas da mümkün de ildir (lâ-yecüz).105
Yukarda iktibas edilen metne göre Kâ‘bî’nin, en az ndan sebeplilik ve tevlidi aç k bir ekilde kabul etti i anla lmaktad r. O, tabiî sebeplilik konusunda nesnelerin
do al yap lar ndan dolay tabiî tesir edici bir sebep ile onun sonucu aras nda zorunlu
bir ili kinin bulundu unu ileri sürmü tür. Nitekim varl klar n bu aç k nitelikleri sebebiyle arpadan bu day, insan sperminden de ba ka bir canl meydana gelmeyece ini
kabul etmi tir. Asl nda Kâ‘bî’nin bu ekildeki tabiat anlay mekanik determinizm
anlay yla paralellik gösterir. Ancak “her ne kadar Allah bu tabiatlar olmaks z n onlar
yaratmaya kâdir ise de”106 ifadesini kullanmas ndan olay n ilâhî boyutunu göz ard
etmedi i sonucunu ç karabiliriz. Kâ‘bî, e yada var olan bir düzen ve insicamdan hareketle bunu söylemektedir, ancak Allah’ n dilemesiyle her ey meydana gelebilir. Fakat
biz, Allah’ n böyle bir irâdesinin vukû buldu una dair bir i arete de sahip de iliz. Ni99
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tekim Kâ‘bî, varl kta tabiî bir tabiat n bulundu unu ve cisimlerin bu tabiatlar do rultusunda hareket etti ini, dolay s yla Allah’ n bu kanunlar na ayk r davranmad n ileri
sürmü tür. Onun u ifadeleri konumuza k tutmaktad r.
“Söz konusu olan, a r bir nesnenin as lma veya destek olmaks z n havada
durmas n n mümkün olup olamayaca d r. Ben bunun imkâns z ve savunulamaz olduunu söylerim. Bunun mümkün oldu unu ilân etmek çeli kiye götürür”107
Bir cismin itici bir fail olmadan hareket etmesi mümkün müdür? sorusuna eyh
Müfîd öyle cevap verir ve Kâ‘bî’nin de ayn görü te oldu unu belirtir: “Muhaliflerin
iddia etti i gibi yaratma bak m ndan bir cisimde hareketin bulunmas sebebiyle bu
mümkün olsayd , bu durumda herhangi bir dayanak ve ba lant olmaks z n kendisinde yarat lan bir sükûn sebebiyle Ebû Kubeys da n n havada durmas mümkün olurdu.
ayet bu mümkün olursa, bu takdirde sert a r bir ta n ince zarif bir cam üzerine
dayanmas ve bu haliyle cam k rmamas da mümkün olurdu. Yine pamu u yakmadan
ate in onu delip geçmesi de mümkün olurdu. Öyle ki bütün bunlar fasit görü lere
götüren cahilliklerdir.”108
u halde Kâ‘bî, bir vas ta olmaks z n Allah’ n bir varl kta maddî sebepsiz bir hareketi do rudan yaratmas n mümkün görmez. Ayn ekilde Allah’ n a r bir varl
ba ka bir varl k veya ara sebep kullanmaks z n do rudan kendi müdahalesiyle hareket
ettirmesini de imkâns z kabul eder.109 Böyle bir anlay , cisimlerin sahip oldu u özelliklerin asla de i meyece ini, dolay s yla tabiat kanunlar n n zorunlu oldu u anlam na
gelir. Netice olarak Kâ‘bî, tabiî alanda nedenselli in esas oldu unu, varl klarda de i meyen tabiî özelliklerin bulundu unu savunmu tur.

SONUÇ
Müslümanlar, Allah ile âlem aras nda kesin bir ayr m yapm lar ve ontolojik bak mdan Allah’ n âlemden farkl oldu unu bir akîde olarak ortaya koymu lard r. Allah’ n
kudret ve irâde sahibi olmas sebebiyle âleme arac s z bir ekilde müdahale etti ini de
kabul etmi lerdir. Fakat tercüme faaliyetlerinden sonra Müslüman dü ünürler aras nda nedensellik konusunda farkl görü ler ortaya ç km t r. Ehl-i Sünnet kelâmc lar n n
hemen hepsi “kesintisiz yaratma” fikrini kabul ederken Mu’tezile kelâmc lar Allah’ n
yaratmas n n e yaya koydu u baz kanun ve tabiatlar vas tas yla oldu unu savunmu tur.
Mu’tezile mezhebine mensup âlimler, nedensellik tart malar n önce insan irâdesi ve fiilleri konusunda ele al p de erlendirmi ler, bilâhare tabiî alandaki nedenselli e geçmi lerdir. Bu tart malarda Ba dat Mu’tezilesi ile Basra Mu’tezilesi aras nda
baz görü ayr l klar olmu tur. Nitekim Ba dat Mu’tezilesi, Allah’ n her eye gücünün
yetti i prensibini kabul etmekle birlikte, tabiat kanunlar na yüksek bir de er atfetmi tir. Basra Mu’tezilesi ise, tevellüd kavram n kabul etmi ve nedensellik nazariyesini de
inkâr etmemi tir. Ancak bunlar, Ba dat ekolüne göre, Allah’ n kudret ve irâdesine
daha fazla önem vermi lerdir. Basra ekolü, sebep ile sonuç aras ndaki ili kinin asl nda
Allah taraf ndan konulan âdetin bir sonucu oldu unu söylemi tir.
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