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MU’TEZ
MU’TEZ LÎ DÜ ÜNCEDE D NAM ZM
VE MU’TEZ LE DÜ ÜNCES N N
SLAM TOPLUMUNU DÖNÜ TÜRMEDEK ETK S

Ahmet ERKOL*

DYNAMISM IN THE MU’TAZILI THOUGHT AND ITS EFFECT IN TRANSFORMING THE MUSLIM COMMUNITY
Mu’tazilah is one of the sections which attach much importance to reason in
the Islamic teology. Owing to the rationlist approchs, they have undertaken an important mission both in muslim society and against the non-muslims. Within the
context of their five principles they attempted to give a form to the Islamic community. In this article, the effects of Mu’tazilah on the Islamic thought and their contributions to the Muslim community have been studied.

GR
Her dü üncenin, içinden ç kt toplumun rengini ta mas do al bir durumdur.
Kur’an’da her kavme vahyin kendi dilleriyle gönderildi inin ifade edilmesi bu durumu
ifade etmektedir. Anlamlar sözcüklerde gizlidir, bir ba ka ifade ile zorunlu olarak bir
ey izah edilmek istendi inde mutlaka bir dil kullan lacakt r. Her toplumun dili, kendi
co rafyas ve ya ad geçmi i ile ekillendi i de bilinmektedir. )slam’ n ilk hitap alan n n Araplar ve Arap co rafyas oldu u dikkate al nd nda vahyin Arapça olmas n n
zorunlulu u anla lacakt r. Bu nedenle vahyin ilk hitap etti i bu toplumun dü ünce
yap s ve anlay kapasitesi dikkate al narak vahiy ekillenecektir. Peygamber tebli
vazifesini bitirdi inde henüz Müslüman toplumu, bütün yönleriyle kurumsalla m
de ildi. Her ne kadar Mekke ve Medine merkez olmak üzere, bu iki ehrin etraf nda
ekillenmi bir yap varsa da tam anlam yla bir devlet te ekkülü söz konusu de ildi.
Peygamber döneminde Müslümanlar, inanç ve dü ünce olarak çok farkl kültürlerle
henüz tam olarak kar la mam lard . Di er inanç sahipleri ile Baz temaslar olmu sa
da bunlar egemen olmak için kar l kl mücadele ve sava lar eklindeydi. Bu durum
dikkate al nd nda Peygamber’in ya ad dönemde Araplar n sade ya am ve sade
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dü ünce biçimlerini tehdit edecek, onlar dü ünce ve inanç noktas nda zorlayacak bir
durumun mevcut olmad görülecektir.
Peygamber’in vefat n n ard ndan Müslümanlar aras nda ortaya ç kan ilk ihtilâf
Müslümanlara kimin idareci olaca sorunudur. Yani ilk ihtilâf egemenlik sorunudur,1
egemen olma arzusu insan n do as nda mevcuttur. Kur’an’da yarat l tan söz eden
pasajlar okundu unda, insan n varolu u ile birlikte bu serüvenin ortaya ç kt görülür.
Araplarda yayg n olan kabilecilik anlay bu ilk ihtilâf durumunda da etkili olmu ve
ilk sorunun çözümü de bu çerçevede ekillenmi tir. Ancak burada cereyan eden tart malar beraberinde ilk ciddi ihtilâflar da do urmu , sahabe aras nda farkl tutumlar n tak n lmas na sebep olmu tur. Sonraki ça lara birer itikadî f rka olarak yans yacak
anlay lar n kayna n belki de burada aramak gerekmektedir.2
)slam çok k sa bir süre zarf nda çok geni kesimlere ula t ve Müslümanlar geni co rafyalara egemen olmaya ba lad lar. Askerî iktidarlar n beraberinde siyasal ve
kültürel iktidarlar yoksa, o iktidar n uzun ömürlü olamayaca bilinen bir husustur. Bu
nedenledir ki Müslümanlar, gittikleri her yerde, kültürel ve siyasal iktidarlar n sa lamaya çal m lard r. Sade ve yal n bir dinî inanca sahip Arap insan n n son derece
karma k felsefî ve dinî inanç sahipleri ile mücadele etmesi elbette kolay de ildir.
)slam’ kabul etmeyen, hatta )slam’a kar dü manca bir tutum tak nan insanlara kar
dinî referanslar sunmakla dinin savunulamayaca ve dolay s yla sade inanç sahiplerinin bu dü ünce ak mlar na kar korunamayaca izahtan varestedir. ) te bu durum
nedeniyledir ki sahabe döneminden ba lamak üzere bu görevi üstlenen entelektüel
bir gurup ortaya ç km t r. )lk dönemde bu mücadele yaz l olmaktan ziyade sözlü
olarak sürdürülmü tür. Zira Araplar aras nda okuma yazma fazla yayg n de ildir. Sahabe döneminde geli en olaylar beraberinde sosyal ve kültürel muhalefeti de do urmu tur. Muhalefet edenler, hem Müslümanlar n yanl uygulamalar n ele tiriyor, ayn
zamanda gayr- Müslim unsurlara da )slam inanç esaslar n koruma ve yayma görevini
ifa ediyordu.
Emevîlerin iktidarlar n dinî referanslarla güçlendirme çabalar sonucunda "cebir" anlay devletin resmî ideolojisi haline gelmi tir. Bu anlay a s nan Emevî yöneticileri iktidarlar n n Tanr taraf ndan kendilerine tevdi edildi ini iddia ederek kendilerine kar yap lacak muhalefetin dinî aç dan do ru olamayaca inanc n yerle tirmeye
çal m lard r.3 Bu anlay sebebiyledir ki siyasî anlamda kendilerine kar muhalif
olanlar öldürdükten sonra bunu dinî gerekçelerle izah etmek istemi lerdir. Ya am n
her alan nda insan yok sayan cebir anlay na kar , insan n sorumlu tutulabilmesi
için eylemlerinde serbest olmas gerekti i dile getirilmi tir. Bu dü ünceyi ilk dile getirenler Kaderiyye mensuplar d r. Daha sonra bu dü ünce Mu’tezile mensuplar nca
kabul edilecek ve mezhebin as l dü üncesini olu turacakt r. ) te bunu ilk defa dile
getirenler sonradan Mu’tezile olarak isimlendirilecek dü ünce grubunun ilkleridir. Bu
yakla m dinî olmaktan ziyade siyasî bir içeri e sahiptir. Zira bu dü ünce ile ba ta
Emevî yöneticileri olmak üzere bütün yöneticilerin yapt klar ndan sorumlu olduklar
ilkesine dayanmaktad r. Bu prensiple insanlar n sorumluluklar tespit edilmi , bireysel
ve toplumsal anlamda muhalefetin yollar aralanmaya çal lm t r. )slam dü üncesi
tarihinde bu muhalefeti en etkin bir ekilde üstlenenlerin Mu’tezile oldu u görülmek1

Bkz. ehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, Thk. Ahmed Fehmî Muhammed, Dâru’l-Kütübi’l-)lmiyye, Beyrut, 1992, I, 13.
Bkz. Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi ktidar Kavgas3, Ankara, 2001, s.221-222.
3
Bkz. Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi )ktidar Kavgas , s. 247-250.
2
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tedir. Emevîler döneminde ba layan bu muhalefet, büyük güçlüklerle mücadelesini
yürütmü tür. Emevîlerin zulüm ve haks zl klar üzerine bina edilen iktidarlar n n sonland r lmas için o dönemde siyasî ve silahl mücadele veren gruplarla i birli i yapan
Mu’tezile imamlar ço u zaman bunu canlar yla ödemi lerdir.4 Bu zorba yönetimin
ortadan kald r lmas için Abbas o ullar ile ortak hareket etmi ve Emevî iktidar n n
y k lmas ile yerine ikame edilen Abbâsî devletinde etkin görevler üstlenmi lerdir.
Abbâsîler siyasî alandaki egemenliklerini sosyal ve kültürel alanda da gerçekle tirmek istediklerinde ba lang çtan ink talarla birlikte el-Mütevekkil dönemine kadar
(132-750/232-847) Mu’tezile imamlar na dayanmak istemi lerdir. Nitekim bu dönemde Mu’tezile imamlar na kitaplar yazd r lmak suretiyle dönemin muhalif anlay lar na
cevaplar verilmek istenmi tir.5 )slam dü üncesinin savunusunda ve hükümetlere kar
muhalefeti üstlenmede çok önemli görevler ifa eden Mu’tezile, )slam dü üncesinin
yay lmas nda da büyük bir rol oynam t r. )slam dü üncesi Mu’tezile dü üncesinin
etkin oldu u dönemde tedvin edilmi , f k h, hadis, tefsir ve kelâm alan ba ta olmak
üzere her alanda ciddi eserler telif edilmi tir. K sacas bu gün sahip oldu umuz muazzam kültürel mirasa Mu’tezile dü üncesinin etkinli inin büyük pay vard r. ) te bu
durumu dikkate alarak bu makalemizde, Mu’tezile dü üncesinin siyasî alanda geli im
seyri, Mu’tezile’nin )slam dü üncesi üzerindeki etkisi ve Mu’tezile dü üncesinin d lanmas yla )slam toplumunun kaybettikleri konusu dar çerçevede i lenmeye çal lacakt r.

1.MU’TEZ LÎ DÜ ÜNCEN N TE
DÜ ÜNSEL YAPISI

EKKÜLÜ A AMASINDA DÖNEM N S YASAL VE

)slam, Arap co rafyas nda felsefe, kültür ve sanattan oldukça uzak kumsal bir
bölgede hitap alan buldu. Bu dönemin dü ünce yap s , önemli oranda bedevî dü ünce tarz d r.6 Araplar, kabileler halinde ya amakta ve her kabilenin ba nda bir reis
bulunmaktad r. Kabileye mensubiyet ile ona ba l kalma en büyük meziyet olarak
telâkki edilmektedir. Okuma yazma oran n n birkaç ki iyle s n rl kald bu co rafya,
yeryüzünün son ilâhî vahyine muhatap olmaktad r.7 Vahye muhatap olan bu insanlar,
ya ad klar co rafya gere i, sade bir dü ünce yap s na sahiptirler. Hz. )brahim ve Hz.
)smail’in bu co rafyadaki etkileri bir tarafa b rak ld nda, Araplar n Hz. Peygamber
dönemine kadar çok ciddi bir varl k gösterdikleri söylenemez. ) te böyle bir co rafyada ya ayan Araplar, k sa bir süre içerisinde daha önce hiç muttali olmad klar pek çok
farkl kültür ve inan larla kar kar ya geldiler.8 Irak’ta Helenistik ilmin canl bir örnei, H ristiyan okullar , Harran’da Sabiîlik, )ran bölgelerinde Yunan dü üncesi,
Maniheizm, Hind dü üncesi, Zerdü t inanc ve buna benzer pek çok inanç biçimleriyle kar la t lar.9 )slam dinini kabul eden bu insanlar n pek ço u, yeni dine girerken de

4

Bkz. )bnü’l-Murtazâ, Tabakâtü’l-Mu’tezile, Thk.Susanna Diwald-Wilzer, Daru’l-Muntaz r, Beyrut, 1988, S. 26-27.
Mes’ûdî, Mürûcü’z-Zeheb, Thk. Said Muhammed el-Lehhâm, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1997, III, 332-333.
6
Bkz. Ahmed Emîn, Fecru’l- slâm, Dâru’l-Kütübi’l-Arabî, Beyrut, 1969, s. 32-33.
7
Ahmed Emîn, Fecru’l- slâm , s. 140
8
Bkz, )sferâyînî, et-Tabsîr fi’d-Dîn ve Temyîzü’l-Firkati’n-Nâciyeti ani’l-Firaki’l-Hâlikîn, Thk. Muhammed Zâhid elKevserî, Dâru’l-Kütübi’l-)lmiyye, Beyrut, 1988,(Muhakkikin önsözünden) s. 4-5.
9
Avvâd b. Abdullah el-Mu’tik, el-Mu’tezile ve Usûlühümü’l-Hamsetu ve Mevk fu Ehli’s-Sünneti minhâ,
Mektebetü’r-Ru d, Riyad, 1996, s. 34.
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eski inançlar ndan ar namam lard r. Bunlardan bir k sm bilinçli olarak eski inançlar n
sürdürmü , bir k sm ise fark nda olmadan bu dü ünceleri ta m lard r.
)slam dü üncesi üzerindeki yabanc etkiler özellikle Irak’ta, Basra, Kûfe ve Ba dat’ta görülmektedir. Kadim medeniyetlere be iklik etmi Mezopotamya havzas ,
Müslümanlar n egemenli ine girince, buralarda yayg n dinî inan lar ve kültürlerle
Müslümanlar n ilk kar la mas gerçekle mi oldu.10 Müslümanlarla gayr- Müslimler
aras ndaki temaslar münaka al delillere yol açt ve bunlar )slam kelâm nda aklî tefekkürün geli mesinde muharrik bir güç oldu. )lk dönemden ba lamak üzere kelâm müdafileri büyük bir gayretin içerisine girerken, ayn zamanda kelâm kar tlar da benzer
bir gayreti gösterdiler.
Peygamber’le ba layan fetihler Emevîler döneminde de devam etmi tir. )slam’ n ilk asr nda Müslümanlar daha ziyade )slam toplumunun siyasî ve sosyal alanda
te ekkül i iyle u ra m lar ve )slam co rafyas n n geni lemesi i ine daha çok a rl k
vermi lerdir. Bu nedenle Emevîler döneminde ciddi bir tedvin ve tasnif i ine rastlanmamaktad r. Emevîler döneminde baz te’lif eserlere rastlansa da bunlar sonraki döneme göre son derece azd r. Bu nedenle Emevî dönemi tart malar yaz l olmaktan
ziyade hitâbîdir. Bir ba ka husus ise Emevî döneminde muhalefete fazla f rsat tan nmam t r. Emevî iktidar nca fatalizm devletin resmi ideolojisi olarak kabul edildi i için,
bireysel ve toplumsal özgürlük ad na verilen mücadeleler genelde akim kalm t r.
Bütün bunlar n sonucu olarak, )slam’ n ilk asr nda çok farkl kültür ve inan larla kar la ld halde bunlarla yeteri düzeyde akademik mücadele verilememi tir.
Arap dü üncesinde etkin bir anlay olan fatalizmin Emevî iktidar döneminde
nas l kullan ld n görmek amac yla o dönemin divanlar ndan bir iki örnek sunmak
yeterlidir. Dönemin önemli airlerinden Farazdak bu durumu öyle dile getirmektedir:
Siz, mülkün idaresini, uzak akrabalar olarak de il, Abd- Menâf’ n iki o lu, Abdems ve Hâ im’den tevarüs ettiniz.11
Bir ba ka m srada ise iktidar n Allah taraf ndan Emevî idaresine ba land aç kça belirtilmektedir:
Yeryüzü Allah’ nd r; O, bunu, halifesine emanet etmi tir. Yard mc s (dostu) Allah olan ki i, ma lup edilmeyecektir.12
Bir ba ka air Cerîr ise unlar söylemektedir:
Allah sizi hilâfet ve hidayet çelengiyle süslemi tir; çünkü Allah’ n yapt
ey
(kaza) için, de i iklik söz konusu de ildir.13
Yeryüzünün direkler olarak da lara sahip olu u gibi, biz de Mervân o ullar n
dinimizin direkleri olarak görüyoruz.14
E er halife ve okudu u Kur’an olmasayd , halk n ne kendileri için konulan hükümleri olabilirdi ve ne de cemaatle ibadet edebilirlerdi.15
Bu tarz ifadelerin anlam aç kt r, halifeye ve otoritesine itaatsizlik Allah’a itaatsizliktir, dolay s yla bu tarz bir davran sergileyen dinden/cemaatten uzakla m olur.

10

Ahmed Emîn, Fecru’l- slâm, s. 186-190.
Farazdak, Dîvânü’l-Farazdak, Thk. Mecîd T râd, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1994, II, 3.
12
Farazdak, Dîvânü’l-Farazdak I, 36.
13
Cerîr, Dîvânü Cerîr, Thk. Ömer Fâruk et-Tabba’, irketü Dâril-Arkâm b. Ebi’-l Arkâm, Beyrut, 1997, s. 388.
14
Farazdak, Dîvân, II, 129.
15
Cerîr, Dîvân, s. 298.
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Burada zikredilen "Allah’ n halifesi" kavram n n çok özel bir anlam vard r. Zira
bu duruma göre Allah yeryüzünü halifesine emanet etmi tir, halifesi de onun vekili
olarak yeryüzünde tasarrufta bulunur. Yapt tasarruflar Allah ad na alg land ndan
herhangi bir ekilde buna kar muhalif olma en basit ifadesiyle ki iyi sap k duruma
dü ürür. Emevîler döneminde Kur’an’daki baz ayetler bununla ilintilendirilerek anlalmaya çal lm t r. Emevîler döneminde yayg n bir ekilde kullan lan bu kavram
Abbâsîler döneminde ayn yayg nl kta kullan lmam sa da bunun yerine "z llullah-i fi’lard/Allah’ n yeryüzündeki gölgesi" eklinde baz ifadeler kullan lm t r.
Emevîlerin, Allah’ n halifeleri olduklar ve idarelerinin ilâhî olarak takdir edildi i
eklindeki iddialar , yukar da söz konusu edilen )slam öncesi dönemde de var olan
Arap insan n n kaderci yakla m ndan kaynaklanmaktad r. Emevîler bu anlay yayg n
bir ekilde kullanmak suretiyle önemli oranda ferdin geli imini yok saym sa da Arap
insan n n bu anlay dolay s yla onlar toplum olarak bir arada tutman n bir arac
olarak i lev görmü tür. Bu anlay sayesinde Arap toplumunda meydana gelen ani
de i iklikler esnas nda endi elerini önemli oranda azaltm t r. Bunun böyle olmas
elbette Emevî yöneticilerinin kader anlay lar n temize ç karmaz, ancak Emevîler
döneminde egemen olan fatalizmin Emevî yönetiminden kaynakland kadar, toplumsal bir olgu olarak görülmesi gerekti ini belirtir. Dolay s yla hadiseyi bu iki yan yla
görüp öylece de erlendirmelerin yap lmas gerekmektedir.
Emevîlerin aksine Abbâsî yöneticileri, yönetimleri alt ndaki bölgelerde, )slam
d unsurlarla etkin mücadele edebilmek için özellikle Mu’tezile imamlar na önem
vermi lerdir.16 Abbâsîler, ilk dönemden itibaren Maniheizm’e kar etkin bir mücadele
yürütmü lerdir. Onlar n bu mücadelelerinde Mu’tezile kelâmc lar na kitaplar yazd r ld na dikkat çeken Mes’ûdî, konu ile ilgili unlar aktarmaktad r: "Halife el-Mehdî
(158-169/775-785), mülhidlerin ve dini sapt ranlar n öldürülmesi hususunda çok kararl davrand . Mani, )bn Deysân, Markiyon gibilerinin kitaplar )bn Mukaffâ ve di erleri
taraf ndan Farsça ve Pehlevîce’den Arapça’ya tercüme edilmi ti. Mülhidlere kar l k
verilmesi için ara t rmac kelâmc lara kitap yazmay emreden ilk halife Mehdî’dir.
Kelâmc lar, yazd klar eserlerde inatç lara delilleri göstermi , ku ku içinde olanlara
hakk aç klam lard r."17 Emevî devleti, fatalizme dayal bir devlet ideolojisine sahip
iken, Abbâsîler Mütevekkil (232-247/847-861) dönemine kadar Mu’tezile mezhebinin
görü lerini devletin resmî ideolojisi olarak benimsemi lerdi. Bu durum dikkate al nd nda Abbâsîler döneminde Maniheizm’e kar mücadele veren kelâmc lar n Mu’tezile
kelâmc lar oldu u anla l r.
Akla dayal bir dü ünce ve ya am olu turma mücadelesi veren Mu’tezile, verdi i bu mücadele ile, Maniheizm, Sabiîlik, Zerdü tlük18 v.b. inançlara kar )slam inanc n savunurken, di er taraftan, Ehl-i Sünnet’le kelâmî mücadelelere girerek bizatihi
Sünnî dü ünce içinde önemli bir geli menin ya anmas n sa lam t r. Mu’tezilî etki
dolay s ylad r ki E ’arîlik ve Maturîdîlik ekolleri ortaya ç km ve daha sonra )slam
16

Hasan )brâhim Hasan, slam Tarihi, Çev. )smail Yi it-Sadreddin Gümü , Kay han Yay. )st. 1985, II, 467; K.V.
Zettersteen, "Mu’tezile md." M.E.B. slam Ansiklopedisi, VIII, 758.
17
Mes’ûdî, Mürûcü’z-Zeheb, Thk. Said Muhammed el-Lehhâm, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1997, III, 332-333; Mu’tezile ilk
dönemden itibaren )slam d f rkalara kar büyük bir mücadele yürütmü tür. Konu ile ilgili pek çok eser verilmi tir. Bunlar içerisinde elimizde mevcut olan Kâdî Abdülcebbâr’ n el-Mu4nî isimli eseri bu alanda en yetkin
eserlerden birisidir. Geni bilgi için Bkz. Kâdî Abdülcebbâr, el-Mu4nî fî Ebvâbi’t-Tevhîd ve’l-Adl, (el-Firaku Gayri’lslâmiyye), Thk. Mahmûd Muhammed Kâs m,
18
Bkz. Kâdî Abdülcebbâr, el-Mu4nî, (el-Firaku Gayri’l- slâmiyye), s. 9- 10, 152,
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toplumunun iki önemli dü ünce okulunu olu turmu tur. Dolay s yla hem kelâmî f rkalar n te ekkülünde, hem de )slam felsefesinin olu umunda Mu’tezilî dü üncenin yeri
tart lmazd r.
Abbâsî yöneticilerinden özellikle Me’mûn (198-218/813-833) döneminde tercüme faaliyetinin devlet eliyle yapt r ld bilinmektedir.19 Bu dönemde Mu’tezilî etki
devletin bütün birimlerinde egemen k l nmaya çal lm t r. Me’mûn’un, Mu’tezile’yi
devletin resmî dü üncesi olarak benimsetmeye çal mas ve özellikle felsefî eserlerin
tercüme edilmesi, dönemin muhalif dü üncelerine kar devlet deste iyle daha etkin
bir mücadele yürütmeye matuftur. Bu tarz bir mücadelenin devlet deste i ile sürdürülmesi, Maniheist gnostisizm ve iî irfanc l yla, Abbâsîlere muhalefet eden güçlerin
bilgi kaynaklar n susturmaya yöneliktir. Manihesitlere kar Mu’tezile’nin verdi i mücadele, Emevîler dönemine dayanmaktad r. Vâs l b. Atâ’n n (ö.131/748) er-Reddü ale’zZenâd3ka isimli risalesi ba lang çtan itibaren Mu’tezile’nin Maniheizm’e kar yürüttü ü
mücadelenin bir belgesi mahiyetindedir.20 Z nd k kavram , ba lang çta daha ziyade
Maniheistler için kullan l rken, zamanla bu kavram Ehl-i Sünnet d ndaki bütün muhalifler için kullan lm t r. Dolay s yla "z nd k" diye nitelendirilen ak mlara kar en
büyük mücadeleyi veren Mu’tezile belli bir süre sonra ayn z nd k suçlamas ile kar
kar ya gelecek ve Müslüman toplumunda d lanmas nda bu kavram büyük bir i lev
görecektir.
Abbâsî yöneticilerinin Mu’tezile’yi desteklemelerinin bir ba ka önemli nedeni,
Emevî iktidar n y kma a amas nda birlikte hareket ettikleri halde, Abbâsîlerin iktidar
devralmalar n n ard ndan yaln z b rakt klar ve iktidarlar na ortak etmek istemedikleri
iî muhalefettir. Özellikle gnostik dü üncelerle çevrelenmi ve masum imam anlay n
benimseyen iî irfanc l ve Bât nî hareketlere kar etkin mücadele edebilmek için
Mu’tezile’ye dayanma ihtiyac n hissetmi lerdir. Abbâsî iktidar n tehdit etmeye ba layan iî muhalefete kar
iddet yoluyla ba etmenin güçlü ünü gören Me’mûn,
Mu’tezile’nin ak lc metodu sayesinde, onlarla kültürel anlamda mücadele yürütmü tür. Bu mücadele yöntemi ile, iî illegal örgütlenmelerin if a edilmelerinin yan s ra,
toplumda aç k tart malar n önünü açmak suretiyle sürdürmeye çal t klar gizli faaliyetlerinin de engellenmesi dü ünülmü tür.21

2. EMEVÎ YÖNET M NE
CILARI.

LK MUHALEFET VE LK DÖNEM MU’TEZ LE KELÂM-

)slam’da ortaya ç kan f rkalar n hemen tamam n n do rudan ya da dolayl olarak siyaset ve imamet ile ilintilidir.22 Mu’tezile’nin ba lang c ndan itibaren sergiledi i
tutuma bak ld nda bu durum rahatl kla görülebilir. Bilindi i gibi Mu’tezile Emevîler
döneminde te ekkül etmi tir.23 Bu dönemde Emevî iktidar taraf ndan uygulanan keyfî
yönetime kar Hâricîler, büyük günah i lemelerinden dolay onlar tekfir etmi lerdir.24
Buna kar n Mürcie, Emevîlere destek bab nda büyük günah i leyenlerin durumlar n n

19

Bkz. Mes’ûdî, Mürîcü’z-Zeheb, IV, 16-17.
Bkz. Hasan )brâhim Hasan, slam Tarihi, II, 423.
21
Muhammed Âbid Câbirî, Arap Akl3n3n Olu+umu, Çev. )brahim Akbaba, )z Yay. )st. 1997, s. 321.
22
Muhammed Ammâra, Mu’tezile ve Devrim, çev. )brahim Akbaba, Yöneli Yay. )st. 1988. s. 64.
23
Bkz. )sferâyînî, et-Tabsîr, s. 62.
24
Ba dâdî, el-Fark Beyne’l-Firak, Thk. )brâhim Ramazân, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1994, s. 79.
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ancak ahirette bilinebilece ini söylemi tir.25 Bu noktadan hareketle onlar desteklemek amac yla pek çok hadis uydurulmu tur.26 Bir ba ka duru da Ali taraftarlar na
aitti. Onlar da imametin Ali o ullar n n hakk oldu unu ve Benî Ümeyye taraf ndan
iktidar n zorla gasp edildi ini, dolay s yla haks z bir idare oldu u inanc n dile getiriyordu.27
Emevîlerin yönetime geli leri ve uygulamalar n kadere ba lamalar na farkl ekilde tepkiler gösterilmi ve bu dü ünce dolay s yla ilk Mu’tezilî yakla m bu noktada
kendisini göstermi tir. Kaynaklar m zda yayg n bir ekilde kabul edildi i gibi, insan n
kendi eylemlerini kendisinin yaratt n dile getirerek kader dü üncesini ilk dile getiren
ki inin Ma’bed el-Cühenî (ö.85/7049) oldu u kabul edilmektedir.28 Ma’bed el-Cühenî,
bu dü üncesinden hareketle Emevîlerin yanl uygulamalar n n Allah taraf ndan takdir
edildi ini kabul etmemi tir. Bunu sadece bir dü ünce olarak de il, ayn zamanda
)bnü’l-E ’as’ n isyan na kat lmak suretiyle fiilen de göstermi tir.29 Nitekim daha sonra
isyan n bast r lmas yla Ma’bed, Emevîler taraf ndan idam edilmi tir.30 Ma’bed elCühenî, ilâhî adalet ilkesini esas alarak Emevîlerin i lemi olduklar zulüm ve haks zl klara kar ba kald rm t r. Bu konuda Hasan Basrî ile aralar nda u konu man n geçti i
rivayet edilmektedir: “Ey Ebû Said, u sultanlar Müslümanlar n kanlar n ak t yor, mallar n ellerinden al yor ve sonra da bütün bu eylerin Allah’ n kaderiyle oldu unu söylüyorlar, ne dersin?” Hasan Basrî; "Allah’ n dü manlar yalan söylüyorlar" eklinde
cevap vermi tir."31 Ma’bed el-Cühenî, Emevîlerin uygulamalar na kar Ebû Zer el< fârî’nin tavr n sürdürmü tür. O, dü üncelerini çekinmeden dile getiren ve muhalefetini aç kça ortaya koyan bir yap ya sahipti. )lâhî adalete yapt vurgu sebebiyle
daha sonra Mu’tezile olarak ortaya ç kan f rkan n ilk mümessili konumuna sahiptir.32
Ma’bed el-Cühenî’den sonra Gaylân ed-D ma kî (ö.120/728) öne ç kmaktad r.
Gaylân, Ömer b. Abdülazîz ile kader meselesinde tart malarda bulunmaktad r.33 Rivayete göre Ömer b. Abdülazîz onu bu dü üncesinden dolay uyarm t r. Gaylân,
Emevîlere kar siyasî muhalefet geli tirirken, imametin, Kurey ’e aidiyetini reddeder
ve liyakat sahibi herhangi bir kimsenin imam olabilece ini söyler. Kader konusunda
Ma’bed’ten sonra konu an ilk ki inin Gaylân ed-D ma kî oldu u belirtilmektedir.34 O
da Emevî idaresine kar siyasî mücadele yürütmü ve Emevî halifelerinden Hi âm b.
Abdülmelik taraf ndan elleri ve ayaklar kesildikten sonra idam edilmi tir.35 Gaylân edD ma kî, b rakt etki dolay s yla kendi ismiyle Gaylâniyye f rkas ndan söz edilmektedir. Ali Sâmi en-Ne ar, Gaylâniyye f rkas n n Emevî yönetimine, )slam toplumu ad na
kar durmu siyasî bir f rka oldu unu söylemektedir.36 Dinî olmaktan ziyade siyasî bir
gayeye sahipti. Bu f rka, Emevîlerin ilâhî cebir ad alt nda uygulad klar iktisadî ve
25

Ba dâdî, el-Fark, s. 187-188.
Bkz. Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi ktidar Kavgas3, s. 263.
27
ehristânî, el-Milel, I, 144-145.
28
Ba dâdî, el-Fark, s. 116; ehristânî, el-Milel, I, 41; Ahmed Emîn, Fecru’l- slâm, s. 284-285.
29
Mes’ûdî, Mürûcü’z-Zeheb, III, 140-141.
30
)bnü’l-)mâd, ezerâtü’z-zeheb fî Ahbâri men Zeheb, Dâru’l-Kütübi’l-)lmiyye, Beyrut, I, 88.
31
Bkz. )bnü’l-Murtazâ, Tabakât, s. 7-13.
32
Bkz. Ba dâdî, el-Fark, s. 116-117.
33
Bkz. )bnü’l-Murtazâ, Tabakât, s. 121.
34
ehristânî, el-Milel, I, 41.
35
)bnü’l-Murtazâ, Tabakât, s. 26-27.
36
Ali Sâmi en-Ne ar, slam’da Felsefi Dü+üncenin Do4u+u, Çev. Osman Tunç, )nsan Yay. )st. 1999, II, 80.
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ictimaî zulümlere kar bir ayaklanmay temsil etmektedir.37 Kaderiyye’nin ilk temsilcilerinin gösterdi i bu direnç ve toplumsal muhalefeti temsil daha sonraki Mu’tezilî
imamlar taraf ndan devam ettirilmi tir. Onlar n bu direnci sayesindedir ki zora ve zere
(k l ç/alt n) dayal kurulan ve sürdürülen Emevî iktidar fazla ya ama ans n bulamam t r.
Araplar n ya ad co rafya dolay s yla tabiî olaylar n çok ani ve beklenmedik
ekilde geli mesi Arap insan n n kaderci bir anlay a sahip olmas nda önemli bir rol
oynam t r. Bunun yan s ra r zk n ve ecelin de önceden tespit edildi i anlay ayn
ekilde Arap dü üncesinde a rl kl bir yer tutmaktad r. Bu nedenle Kur’an bu topluma
hitap etti inde onlar n bu dü ünce biçimlerini dikkate alm ve zaman zaman bu düüncelerini tasvir etmi tir. Ancak Kur’an bu dü ünceleri belirlerken ya am n tüm alanlar nda egemenli i Allah’a vermi tir. Araplar n gerek "dehr" dedikleri, gerekse r zk ve
ecel konusundaki görü lerini Kur’an tashih etme bab nda, onlar n egemen anlay lar n n yerine Allah’a merkezî bir konum vermi tir. Bu nedenledir ki Kur’an Allah merkezli
bir kitapt r. Kur’an’ n bu sürekli Allah vurgusu, Allah’ n yerine ikame edilmeye çal lan
dü üncelerden insanl kurtarmak içindir. Kur’an’ n hitap biçimi ve hitap çevresi
sa l kl anla lmad ndan sanki insan tamamen devre d
b rak lm t r. Oysa
Kur’an’ n hitap tarz ve hitap etti i çevre sa l kl de erlendirildi inde insana merkezî
bir rol verdi i görülecektir. ) te bu tarz bir dü ünce biçimine sahip Arap toplumunda
Mu’tezile imamlar , o güne kadar toplumun a ina olmad bir anlay dile getirdikleri
için ilk dönemden itibaren tepkiyle kar lanm t r.
Dönemin önemli simalar ndan birisi Hasan Basrî’dir. Hasan Basrî’nin dönemin
uygulamalar ile ilgili de erlendirmeleri dikkate al nd nda onun sözünü sak nmayan
bir muhalif oldu u görülür.38 Hasan Basrî dü ünsel anlamda Emevî iktidar na kar
sürekli mücadelede bulundu u halde hiçbir ekilde iddete ba vurmam ve iddet
yolunu tasvip etmemi tir. O, mücadelesini sürekli uyar ile s n rland rm t r.39 Hasan
Basrî’nin "Kader Risalesi"ne bak ld nda, onun konuyla ilgili dü üncelerini burada
geni çe izah etti i ve Emevî iktidar n haks z tasarruflarda bulunmas ndan dolay ele tirdi i görülür.40
Hasan Basrî ile birlikte Vâs l b. Atâ’y (ö.131/748) da zikretmek gerekmektedir.
Bilindi i gibi Mu’tezile’nin ilk ç k genelde Vâs l b. Atâ’ya dayand r lmaktad r.41 Büyük
günah konusunda Hasan Basrî ile aralar nda ki fikir ayr l ndan dolay Hasan
Basrî’den ayr ld rivayet edilmektedir. Emevîlerin keyfî yönetimlerine kar Vâs l b.
Atâ’n n geli tirdi i bu argümanlar dinî oldu u kadar siyasî bir içeri e sahiptir. O, bu
yakla m ile, Müslüman toplumunda Hâricî dü ünce sebebiyle ortaya ç kabilecek
olumsuz sonuçlar n önüne geçmeyi hedefledi i gibi, ayn ekilde iman-amel birlikteli i
dikkate al nmadan i lenen günahlar n da hiçbir ekilde kar l ks z kalmayaca , dolay s yla herkesin kendi eylemlerinde serbest oldu u dü üncesini de vurgulamak istemi tir.42
37

Ne ar, )slam’da Felsefi Dü ünce, II, 80.
Buna benzer rivayetler için Bkz. )bnü’l-Murtazâ, Tabakât, s. 7-13.
39
Bkz. Watt, Hür rade ve Kader, Çev. Arif Aytekin, Kitabevi, )st. 1996, s. 71-73.
40
Hasan Basrî, Hasan Basrî’nin Kader Hakk nda Halife Abdülmelik B. Mervan’a Mektubu, (Ethem Ruhi F lal ,
Ça m zda )tikadi )slam Mezhepleri, Selçuk yay. Ankara, 1980, s. 302-316)
41
)bnü’l-Murtazâ, Tabakât, s. 28-29; Ba dâdî, el-Fark, s. 115.
42
Bkz. ehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, I, 48; )sferâyînî, et-Tabsîr fi’d-Dîn, s. 21.
38

138

Mu’tezilî Dü üncede Dinamizm

139

Vâs l b. Atâ, sorumlulu u kan tlama aç s ndan büyük günah i leyen ki inin durumundan bahsetti i gibi, Ma’bed el-Cühenî ve Gaylân ed-D ma kî ile hocas Hasan
Basrî’nin yolunu takip ederek "kader" konusunda da onlar n görü lerini devam ettirmi tir.43 ehristânî, konuyla ilgili unlar zikretmektedir: "Vâs l b. Atâ kader konusunu
s fat konusundan daha çok önemsemektedir. Allah Teâlâ âdildir, hakîmdir. Allah’a er
ve zulüm isnat etmek caiz de ildir. Kullar na emretti i eyin hilâf n istemesi caiz deildir. Onlar sorumlu tuttu u oranda kendilerinden yapmalar n ister. Kul; iman, hay r,
er, küfür, tâat, ve isyan edebilme gücüne sahiptir. O yapt klar ile cezaland r l r. Bütün bu hususlarda Allah ona güç vermi tir. Allah’ n yapma a güç yettiremedi i bir
konuda kuluna emretmesi imkâns zd r. Bunlar inkâr eden, akl n zorunlu gördü ü eyi
inkâr etmi olur. Bu görü lerine çe itli ayetlerden deliller sunmaktad r."44 Vâs l b. Atâ,
yaln zca dü ünsel ve kültürel alanda de il, ayn zamanda )slam ülkesinin her yan na
e itimciler göndermek suretiyle, siyasî anlamda da ciddi bir muhalefetin öncülü ünü
yapm t r.45
Vâs l b. Atâ, )slam dü üncesi tarihinde "el-menziletü beyne’l-menzileteyn" düüncesini ilk dile getiren ki i olarak bilinmektedir.46 O âdeta bu dü üncesiyle özde le mi tir. Vâs l b. Atâ’n n geli tirdi i bu dü ünce ile )slam toplumundaki Hâricî ve
Mürciî dü ünceleri aras nda orta bir yol belirlemek suretiyle bu konu etraf nda geli en
ihtilâflar çözmek istemi tir. Zira bu ihtilâflar Müslümanlar istikrars zl a sevk ediyor
ve birbirlerini öldürmelerine yol aç yordu. ) te bu durumu dikkate alan Vâs l, Müslümanlar n üzerinde birle ebilecekleri ekilde bir görü beyan etmek suretiyle olaya
toplumsal aç dan yakla m t r.
Dönemin önemli simalar ndan birisi de Amr b. Ubeyd’dir (ö.144/761).47 Amr b.
Ubeyd, Hasan Basrî’nin ders halkas n n önemli bir temsilcisi ve Vâs l b. Atâ ile birlikte
hareket eden bir Mu’tezile imam d r.48 Mes’ûdî’nin aktard na göre, Abbâsî halifelerinden el-Mansûr (136-158/754-775), Amr b. Ubeyd’e büyük bir sayg ile hareket etmekte idi. Onu gördü ünde ayet at na binmi se iner, bir yerde oturuyorsa o geldiinde kalkar ve yan na oturturdu. Bütün srarlar na ra men halifenin sundu u hediyeleri kabul etmemi tir.49 Halifeyi sürekli uyar r ve adaleti ikame etmesi konusunda onu
devaml te vik ederdi.50 Amr zaman n ço unu Kur’an çal malar na ay rm t r. O önceden herhangi bir belirlemenin olamayaca inanc ndad r. Ona göre ayet Leheb suresinde zikredilen ayetler Levh-i Mahfuz’da yaz l ise bu insanlar n günahlar ndan dolay
ay planmamalar gerekti ini söylemektedir.51 Ayr ca Allah’ n adaleti gere i dünyada
iyilik yapanlar n mutlaka mükâfatland r laca ve kötülük yapanlar n da mutlaka cezaland r laca n belirtmektedir.52 Dolay s yla özellikle Ehl-i hadisin ve bu arada E ’arî
kelâmc lar n n Allah’ n dilemesine ba l olarak iyilik yapan n cezaland r labilece i,

43

ehristânî, el-Milel, I, 41; )sferâyînî, et-Tabsîr, s. 62.
ehristânî, el-Milel, I, 41.
45
Bkz. )bnü’l-Murtazâ, Tabakât, s. 36-37.
46
ehristânî, el-Milel, I, 46; )sferâyînî, et-Tabsîr, s. 62.
47
Bkz. Ba dâdî, el-Fark, s. 118; )sferâyînî, et-Tabsîr, s. 64.
48
Bkz. )bnü’l-Murtazâ, Tabakât, s. 35-36.
49
Mes’ûdî, Mürûcü’z-Zeheb, III, 314-315.
50
A.y.
51
)bnü’l-Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Mektebetü’l-Maârif, Beyrut, tsz. X, 78.
52
)bnü’l-Murtazâ, Tabakât, s. 37-38; Ba dâdî, el-Fark, s. 114; )sferâyînî, et-Tabsîr, s. 64.
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kötülük yapan n ise mükâfatland r labilece i anlay n reddeder.53 Bu yakla m ile
Amr b. Ubeyd, rasyonalist ak m n öncüsü i levini görmektedir.
Mu’tezilî dü ünürlerinden Amr b. Ubeyd’in ak lc yakla m na ve naslar de erlendirirken akl ön planda tutman n gere ine u rivayet en çarp c örne i te kil etmektedir. “Ki i anne karn na dü tükten k rk gün sonra dört konuda ya am belirlenir. R zk , eceli, hayat nda yapacaklar ile salih yada isyankâr birisi olaca hususu.” )bn
Mes’ûd’dan yap lan bu rivayetle ilgili Amr b. Ubeyd u de erlendirmeyi yapmaktad r:
Bunu A’me ’in rivayet etti ini duysayd m onu yalanlard m. Abdullah b. Mes’ûd’dan
duysayd m onu kabul etmezdim. Rasulullah’tan duysayd m, onu reddederdim. ayet
bunu Allah’tan i itmi olsayd m: Ey Allah’ m, biz senden böyle bir misak almad k
derdim."54 )slam dü üncesinde rasyonalistler olarak bilinen Mu’tezile, bu rasyonel
yakla mlar ile naslar de erlendirirken sürekli akl ön planda tutmu lard r. Nassa
de er vermekle birlikte onu anlamland rma ve yorumlamada gayet rahat davranm lard r.
Bu dönemde Hi âm b. Hakem (ö.179/795) ilmî ve felsefî konularda etkin bir rol
üstlenmi ve Nazzâm’ n dü ünceleri üzerinde etkili olmu tur. Hi âm, Allah’ n s fatlar
ve Kur’an’ n yarat lm olup olmad meselesi ve buna benzer devrinin )slam kelâm nda ele al nan meselelerin ço unu tart ma konusu yapm t r. )nsan n fiilleri ve
kader konusunda D râr’ n görü lerine benzer görü leri savunmu tur. D râr b. Amr
(ö.200/815), her ne kadar irade konusu dolay s yla Mu’tezile’den say lmam sa da
di er pek çok konuda Mu’tezile’nin temel prensiplerini savunmu tur. Bu arada Bi r elMerîsî (ö.218/833), Kur’an ve hadislerde te bihi ça r t ran ifadeleri yorumlad ifade
edilmektedir.55
Müslümanlar n Irak’ almalar n n ard ndan, Irak’ta Basra ve Ba dat daha önceden oldu u gibi iki önemli ilim merkezi olmaya devam etmi tir.56 Buna ba l olarak
pek çok ilim dal nda Basra ve Ba dat ekolleri olu mu tur. Basra mektebinin önemli
temsilcileri; Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf (ö.235/849), )brâhim en-Nazzâm (ö.230/845), Muammer (ö.215/830), el-Assam (ö.235/850), Hi âm el-Fuvatî (ö.218/833), el-Câh z
(ö.256/869), e - ahhâm (ö.266/880) gibi isimler öne ç kmaktad r.57
Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf, Mecûsîler, Yahudî ve H ristiyanlarla mücadelede bulunmu ve de i ik konularda onlara reddiyeler yazm oldu u gibi di er Mu’tezile imamlar da )slam’ savunma noktas nda önemli i levler görmü lerdir.
Ba dat mektebinde ise, Bi r el-Mu’temir (ö.210/825), Sumâme (ö.213/828), elMurdar (ö.226/841), Ca’fer b. Harb (ö.236/850), Ca’fer b. Mübe ir (ö.234/848), el)skâfî (ö.240/854), )bn Ebî Duâd (ö.240/854),58 Mu’tezile imamlar n n en yo un olduklar döneme bak ld nda, Abbâsîlerin ilk dönemlerinde ya ayan imamlar olduklar ve
özellikle Me’mûn (198-218/813-833), Mu’tas m (218-227/833-842) ve Vâs k (227232/842-847) dönemlerinde Mu’tezilî dü ünceyi Abbâsî Devleti’nin egemen anlay
haline getirdikleri görülür.

53

Bkz. )sferâyînî, et-Tabsîr, s. 120-121.
)bnü’l-Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, X, 79.
55
Bkz. Ba dâdî, el-Fark, s. 127; ehristânî, el-Milel, I, 47-53.
56
Hasan )brâhim Hasan, slam Tarihi, II, 468; Ahmed Emîn, Fecru’l- slâm, s. 179-196.
57
Bkz. )bnü’l-Murtazâ, Tabakât, s. 44-62; ehristânî, el-Milel, s. 40-67; )sferâyînî, et-Tabsîr, s. 64-68.
58
Bkz. ehristânî, el-Milel, I, 56-77; )sferâyînî, et-Tabsîr, s. 69-73.
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)slam dü üncesinin tedvin dönemine bak ld nda yukar da belirtilen Mu’tezile
imamlar n n ya ad klar dönemin tarihi görülecektir. Bu dönemde sadece Mu’tezile
dü üncesi te ekkül etmemi , gerek f k h ve gerekse akaid alan nda pek çok f rka teekkül etmi tir. Mu’tezile daha ziyade )slam d f rka ve dü üncelere kar argümanlar
geli tirirken, Ehl-i Sünnet f rkas Mu’tezile’ye kar tl k esas üzere kendini konumland rm t r.
Watt, birinci/yedinci ve ikinci/sekizinci yüzy l n ilk veya üçüncü çeyre inde,
Emevîlere kar muhalefetin öncüsü durumunda olan kaderiye mensuplar n n, dinî
hareketin sayg n birer üyesi olarak kabul edildi ini söylemektedir.59 Mu’tezile’nin )slam’ n ilk y llar ndan itibaren üstlendi i önemli misyona dikkat çeken Ali Sami enNe ar, Mu’tezile’nin )slam toplumunda bir ihtiyaçtan kaynakland n ve genel felsefe
tarihi içerisinde ba ar ya ula t n belirtmektedir.60

3.

MAN VE NSAN BÜTÜNLÜ Ü AÇISINDAN MU’TEZ LE’N N BE

PRENS B

3.1.Tevhid Prensibi: Tevhid prensibi, ba lang çtan itibaren Mu’tezile dü üncesinin mihver noktas n olu turmaktad r.61 Mu’tezile, tanr anlay lar n n temeline adil bir
ilâh anlay n yerle tirdi. O her türlü te bihten uzak mutlak birli e sahiptir. Allah,
zat nda her türlü eksiklikten münezzeh oldu u gibi, fiillerinde de her türlü eksiklikten
uzak ve yaratt her eyde mutlaka bir hikmet bulunmaktad r.62 Dolay s yla bu dü ünce biçiminde kaosa yer yoktur. Her ey yerli yerine oturtulmu tur. Mevcut kâinat u
haliyle en mükemmel olan d r. Mu’tezilenin tevhid anlay na göre Allah en iyiyi yaratmakla yükümlüdür. O madem ki hikmet sahibidir, öyleyse ondan hikmete ayk r bir
fiilin sad r olmas do ru de ildir.63 Bu anlay a göre her ey belli bir ölçü ile mevcuttur
ve ak l bunlar anlayabilecek durumdad r. Öyleyse be er için belirlenen bu alan içerisinde akl n kullanarak kurall hareket etme zorunlulu u vard r. Mu’tezile’nin di er
prensiplerinin tamam tevhid prensibinin bar nd rd anlam çerçevesi içerisinde ekillenmektedir.64
Mu’tezile’de tevhid prensibi dönemin dü ünce ak mlar n n bar nd rd her türlü te bih ve yanl tanr telâkkilerini bertaraf edecek bir mutlak tenzih anlay çerçevesinde ekillenmi tir. Bu nedenle zata ait s fatlar müstakil ve mutlak kabul etme
yerine, s fatlara itibarî bir de er atfetmi lerdir. Zat ile birlikte s fatlar müstakil kabul
etmenin vahdete ayk r dü ece i dü üncesinden hareketle, s fatlar zat n ayn olarak
kabul etmi lerdir.65
Mu’tezile tevhid prensibini izah ederken, ilâhî zata yak mayacak her türlü düünce ve de erlendirmeleri d ar da tutacak bir anlay a ula mak istemi lerdir.
Mukâtil b. Süleymân’ n yaymaya çal t antropomorfist tanr anlay na kar , Kur’an
nass n ak lc bir yakla mla yorumlayarak mutlak tenzih inanc n yerle tirmeye çal m lard r. Mu’tezile, ilâhî zat konusunda filozoflar n de erlendirme biçimlerini reddet-
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tikleri gibi, H ristiyan ve Yahudi ilâhîyat n n belirledi i tanr tasavvurunu da reddetmi ,
ayn ekilde geleneksel )slam dü üncesini de kabul etmemi lerdir.66
Bu nedenle Mu’tezile, hem ortaya ç k , hem de geli mesi a amas nda özgünlü ünü sürekli korumu ve aklî aç dan Kur’an’a muhalif olabilecek her türlü de erlendirme ve inanç biçimine kar alternatif dü ünceler getirmeye çal m t r. )slam’ n
üzerine bina edildi i tevhid prensibini, dönemin bütün yanl inançlar na kar savunma konusunda büyük bir ba ar sa lam t r.67 Ba ta Vâs l b. Atâ ve Amr b. Ubeyd
olmak üzere, Nazzâm ve di er Mu’tezile imamlar H ristiyan ve Yahudî ilâhîyatç larla
münazaralarda bulunmu , bu konuda reddiyeler yazm lard r. Ebu’l-Hüzeyl Allâf’ n,
Mecûsîlerle yapm oldu u tart malar konusunda bir çok rivayet vard r.68 Nazzâm da
ayn tart malar yapm ve )bn Râvendî’ye cevaplar yazm t r.69 Bütün bunlar dikkate
al nd nda, kendi dönemlerinde )slam’ en hararetli bir biçimde savunan ve )slam
dü manlar na kar her alanda en ciddi mücadeleyi verenlerin Mu’tezile oldu u görülecektir.70
3.2.Adalet Prensibi: Mu’tezile tevhid ve adalet prensiplerine verdi i önem dolay s yla kendilerini "Ehlü’l-Adl ve’t-Tevhid" olarak kabul ederler.71 Adil bir ilâh anlay yla hareket eden Mu’tezile, bu dü ünceleri gere i insan n da eylemlerinde serbest
olmas , gerek r zk ve gerekse ecel konular nda önceden bir belirlenmi li in bulunmamas gerekti i sonucuna vard lar. )nsan n sorumlu tutulabilmesi için özgür iradeye
sahip olmas gerekti ini savunan Mu’tezile,72 Arap dü ünce biçiminde yayg n bir kabul
olan fatalistik yakla m dolay s yla istenilen sonucu elde etmede yeteri ba ar y sa lad klar n söylemek güçtür.
Mu’tezile, tevhid ve adl prensibi aras nda önemli bir ili ki kurmaktad r. Tevhid
prensibi ile yarat lm lara ait her türlü s fatlardan Allah’ tenzih ettikleri gibi, adalet
prensibi ile de Allah’ her türlü zulüm ifade edilebilecek fiillerden tenzih etmi lerdir.73
O hiç bir eye benzememekle mutlak tek oldu u gibi, bütün iyiliklerin kendisinden
sad r olmas aç s ndan da o mutlak tektir. Bu nedenle kendisinden asla er sad r olmaz.74
Mu’tezile’nin adalet prensibi siyasî bak mdan da önemli bir anlam ta maktad r. Zira, insanlar n kendi fiillerini kendilerinin yaratt prensibi kabul edildi i zaman,
halka zulmeden hükümdarlar n, bu yapt klar ndan kendilerinin sorumlu tutulaca
kabul edilmesi ile, kendilerini temize ç karma gibi bir anlay tan uzakla m olurlar.
Mu’tezile’nin savundu u adalet prensibi dolay s yla, hürriyet fikri, serbest dü üncenin
geli mesi, )slam âleminde tembelli in ve miskinli in önlenmesi bak m ndan ayr ca
özel bir öneme sahiptir.75
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Ehl-i Sünnet, yaratma fiilini ça r t rabilecek her türlü eylemi Allah’a atfetme76
gibi bir yakla m içerisinde oldu u için insan n özgürlük alan n alabildi ine daraltm
ve Kur’an’da cahiliye dü üncesini tashih bab nda zikredilen ayetleri literal okumayla
de erlendirdi inden, insan âdeta yok say lm t r. Buna kar n Mu’tezile, adalet prensibinin yerini bulabilmesi için insan n özgür olmas gerekti ini ve gerek iyili i, gerekse
de kötülü ü bizzat kendisinin tercih edebilece i sonucuna var r.77 Ancak genel Arap
dü ünce biçimine ayk r bir yakla m sergilemesi dolay s yla Mu’tezile umumî bir
destek kazanamam t r. Mu’tezile’nin )slam toplumunda yeterli deste i sa layamamas n n tek gerekçesi bu de ilse de bunun önemli bir neden oldu unu da kabul etmek
gerekmektedir.
3.3. Va’d ve Vaîd Prensibi: Bu prensip temel olarak, "Allah sözüne sad kt r" anlay ndan kaynaklanmaktad r.78 Mürcie’nin belirledi i erteleme ve Allah’ n dilemesine
ba l olarak iyilik ve kötülük yapanlar n durumlar n n Allah’a b rak lmas 79 anlay n n
Müslüman toplumunda ortaya ç kard ahlakî ve siyasî gev ekli in önlenmesi için
Mu’tezile bu prensipten hareketle iyilik yapanlar n mükâfatland r lmalar n n ve kötülük
yapanlar n n ise cezaland r lmalar n n Allah için vacip oldu u anlay n savunmu tur.80
Dolay s yla buradan hareketle büyük günah i leyenlerin k yamet gününde Peygamber’in efaatiyle ba lanabilecekleri dü üncesini de reddetmektedir.81 Dikkat edilirse
Mu’tezile, temel dü üncelerini belirlerken adalet ilkesinden hareket etmektedir. Bu
yakla m, toplumda yapan n yan na kâr kalmayaca dü üncesini peki tirmekte, dünyada yap lan kötülü ün mutlaka kar l n bulaca n belirlemektedir.82
Halis bir ekilde tövbe edip kötülüklerden uzakla mad sürece ki inin ba lanmas söz konusu de ildir.83 Dolay s yla ki i burada yapt ile sorumlu tutulacakt r.
Mu’tezile’ye göre tövbe sadece sözle s n rl kalmamal , yap lanlardan iddetli pi manl k duymas n n yan s ra, ayn eylemi bir daha i lememeyi de sa lamal d r.84 Bununla
birlikte hakk n gasbetti i ki iye hakk n iade etmesi ve haks zl k yapt ki ilerden de
bu haks zl n giderici bir faaliyetin içerisinde olmal d r. Mu’tezile, bu prensiple Müslüman toplumuna bir ciddiyet kazand rmaya çal m t r. "Allah <afûr’dur" affeder,
anlay na sar larak toplumda gev ekli in ve ba kalar n n hakk n gasbetmenin önüne
bu yakla mla geçmeye çal m t r.
3.4. el-Menziletü beyne’l Menzileteyn: Peygamber sonras nda Müslümanlar aras nda ortaya ç kan ihtilâflar siyasî farkl l klar do urdu u gibi, dü ünsel farkl l klara da yol
açm t r. Cemel ve S ffin Sava ile ba layan Müslümanlar n birbirlerini öldürmeleri,
büyük günah i leyen ki inin durumunu tart ma konusu yapm t r. Hâricîlerin "büyük
günah i leyen ebediyen cehennemdedir"85 anlay Müslüman toplumunda a r sonuç76
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lar do uracak bir yakla m biçimi idi. Di er taraftan Mürcie’nin bu soruna yakla m
ise toplumu tamamen pasifize etme ve her eyi ertelemek suretiyle do runun bilinemezli i86 gibi bir neticeye sebebiyet vermi tir. Böylesi bir ortamda Mu’tezile büyük
günah i leyenin "ne kâfir ne de mü’min, fâs k"87 oldu unu söylemek suretiyle topluma
siyasî bir bak kazand rmaya çal m t r. Bu yakla m biçiminde Emevî uygulamalar na
muhalefet vard r, zira Emevîler, Mürciî dü ünceyi benimsemekle yönetimlerinin sorgulanamayaca n , bu konuda karar n ancak ahiret gününde verilebilece ini iddia etmi lerdir. Bu anlay la hareket eden Emevî iktidar , kendi yapt klar n n sorgulanmas ndan
ve muhalefetten kurtulmaya çal m lard r. ) te böylesi bir ortamda Mu’tezile geli tirdi i bu argümanla Hâricîler ile Mürcie aras nda orta bir yol bulmaya çal m ve bu
konuda da geli tirdi i dü üncenin temelini kendi siyasî yakla mlar na dayand rm t r.88
Mu’tezile, iman ile amel aras nda s k bir ili ki kurmu ve iman n art p eksilebilece ini kabul etmi tir. Zira Mu’tezile’ye göre iman, inanç ve ameldir. Bunlar n birbirlerinden ayr lmalar söz konusu de ildir.89 Kur’an’da iman n art p eksilebilece ine ve
kâfirlerin küfürlerinin artabilece ine dikkat çeken ayetleri esas alan Mu’tezile bu ayetleri inançlar n n temel dayanaklar olarak alm lard r.90 Kur’an’da imanla birlikte farzlar n zikredilmi olmas imanla amel aras ndaki irtibat belirledi i gibi, büyük günah
i lendi inde de bu irtibat n kopmas gerekti i de erlendirmesinde bulunur. Bunun
sonucu olarak Mu’tezile, ahlâkl olmay da dinin temel esaslar ndan kabul etmi tir.91
3.5. Emr-i bi’l-Ma’rûf Nehy-i ani’l-Münker: Ba ta Emevî iktidar olmak üzere, zalim imama kar kültürel ve siyasal mücadelenin verilmesi dü üncesinden hareket
eden Mu’tezile bu anlay inan lmas ve savunulmas gereken bir prensip olarak kabul
etmi tir. Belki de Mu’tezile’nin toplumsal yan n gösteren en aç k prensip budur.92
Toplumsal adaleti gerçekle tirme ad na iyili i te vik ve kötülükten sak nd rma prensibi
iman amel birlikteli i dikkate al narak belirlenmi bir prensiptir. Amelden yoksun bir
iman n iman olamayaca n savunan Mu’tezile bu prensipleri ile gerek bireyin ve gerekse toplumun ta mas gereken sorumluklar belirlemi ve sadece kendisinden de il,
ba kas ndan sorumlu oldu unu hisseden bir toplum yaratmaya çal m lard r. Bu
kural kat bir ekilde uygulamalar sonucu toplum taraf ndan tepki gören Mu’tezile,
Müslüman toplumunda yeteri düzeyde destek bulamam t r. Bunun sonucudur ki
aradan geçen bu kadar zamana ra men adil bir toplum yarat lamam t r.
Mu’tezile, bu prensibi sadece Müslüman toplumu içinde de il, Müslüman olmayanlar için de i letmi tir. Yukar da ifade edildi i gibi, Mu’tezile imamlar , gerek
tebli ci göndermek ve gerekse reddiyeler yazmak suretiyle )slam d unsurlara kar
önemli bir mücadele yürütmü tür.
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Mu’tezile, Me’mûn (198-218/813-833), Mu’tas m (218-227/833-842) ve Vâs k
(227-232/842-847) dönemlerinde Abbâsî devletinin resmî dü üncesi hüviyetini kazanm sa da bu durumunu fazla sürdürememi tir. Mütevekkil (232-247/847-861) döneminden itibaren Mihne dönemi olarak kabul edilen sürece son verildi. Bu dönemden itibaren Mu’tezilî etki yerini Sünnî dü ünceye b rakm t r. Devletin yönetim organlar nda yer alan Mu’tezile mensuplar , yerlerini Sünnî imamlara b rakmaya ba lam lard r. 235/850 tarihinden itibaren Mu’tezile, halk kitlelerinden kopmu , )slam
dü üncesi üzerinde daha sonra tesir icra edecek birer akademik kelâmc lar zümresi
haline gelmi tir.93
Mu’tezile imamlar na bak ld nda bunlar n hemen tamam n n mevâlîden, Arap
olmayan unsurlardan te ekkül etti i görülecektir.94 Arap dü ünce biçiminde önemli
yer tutan fatalist dünya görü ü ve ak l yerine geleneklere dayanan bir toplumda akl
egemen k lman n kolay olamayaca bilinen bir husustur. Gelenek ve kabileye dayal
bir ya am yerine ak lc bir dünya görü ünü benimseyen bir toplumu yaratma ad na,
Abbâsîlerin ilk dönemlerinden el-Mütevekkil’in hilâfetine kadar (132-232/750-847),
özellikle Emîn, Me’mûn ve Mu’tas m dönemlerinde devletin her türlü gücünü de kullanarak bu dönü ümü sa lamaya çal m larsa da bunu gerçekle tirmeye muvaffak
olamam lard r. Bir as rl k bir süre içerisinde çok aktif bir rol oynayan Mu’tezile entelektüel ve felsefî anlamda büyük ba ar lar sa lam larsa da yeteri derecede toplumsal
deste i kazanamam t r. Pek çok nedenin yan s ra önemli nedenlerinden biri de
Mu’tezile dü üncesinin, ât l akla sahip, statik ve gelene e dayal bir toplum içerisinden ç kmas ndan kaynaklanm t r. Bu dönü ümü sa lama ad na zaman zaman kendi
özgür söylemlerine tamamen ters dü ecek bask c ve dayatmac bir tavr n içerisine de
girmi lerdir. Nitekim )slam dü üncesi tarihinde "Mihne dönemi" tabiri, Mu’tezile’nin
bu bask c uygulamalar sonucu ifade edilmi tir.95 ) te kendisi ile çeli kiye dü me pahas na zihinsel ve toplumsal dönü ümü sa lama konusunda Mu’tezile’nin bu uygulamas kendi sonlar n da haz rlam t r.
Mu’tezile’nin y ld z n n sönmesinin önemli bir nedeni de siyasîdir. Ba lang çta
Emevîlerin haks z idarelerine kar Mu’tezilî dü ünceye dayanarak mücadele veren
Abbâsî yönetici ve taraftarlar , iktidar ellerine geçirdikten belli bir süre sonra
Mu’tezile’ye kar tav r alm lard r. Yukar da ifade edildi i gibi siyasî anlamda geni bir
co rafyaya egemen olan Abbâsîlerin, inanç noktas nda da egemen olabilmek için, aklî
istidlâl yöntemlerini bilen, felsefî anlamda derinlik sahibi, ço u mevâlîden olan bu
dü ünce ak m na ihtiyac vard . ) te bu durum dolay s yla el-Mütevekkil dönemine
kadar Mu’tezile dü üncesi, Abbâsîlerin resmî dü üncesi konumundayd . Bu döneme
kadar Mu’tezile pek çok alanda büyük bir mücadele yürütmü ve Abbâsîlerin her
alanda iktidarlar n peki tirmelerine yard mc olmu tur. Art k bundan sonraki uygulama, bizzat Abbâsî yöneticilerine yönelecektir. Temel kabul ettikleri be prensip çerçevesinde bir toplum olu turmak isteyen Mu’tezile’nin bu arzusu Abbâsî yönetimi ile
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çeli ki arz etmeye ba lay nca Mu’tezile’ye verilen bu destekten vazgeçilmi tir. Bunun
yerine Arap dü ünce yap s na uygun oldu u varsay lan, her hal ve artta itaati emreden, gelene e dayal , sorunlar na sürekli önceki dönemlerde çözümler bulmaya çal an ve bu yan yla geçmi ini kutsayarak, ya ad günle fazla da ilgilenmeyen bir düünce ikame edilmeye çal lm t r. Dolay s yla bize göre Abbâsîlerin Mu’tezile taraftarl , hiçbir dönemde siyasî mülâhazalardan uzak olmam t r. Kendi iktidarlar n
sa lama ald klar n varsayd klar nda Mu’tezile’yi d lamaya ve hatta ona kar cephe
almaya ba lam lard r. Mütevekkil dönemi ile ba layan bu süreçte Mu’tezile’nin yerini
Ehl-i Sünnet imamlar alm lard r. Bilindi i gibi )mam E ’arî (ö.324/935) Mu’tezile’ye
nihaî darbeyi vurmu ve toplumda mevcut deste in de yok olmas na sebep olmu tur.
Mu’tezile elbette akademik anlamda her zaman var olagelmi tir, ancak toplumsal
zihni olu turma ad na sürekli desteksiz b rak lm t r.
Mu’tezile’nin toplumdan d lanmas için giri ilen yo un kampanyada uydurma
hadisler önemli bir i lev görmü tür. Bu konuda pek çok hadis üretilmi tir. "Mu’tezile
bu ümmetin Mecûsîleridir"96 eklindeki rivayet bu meyanda zikredilen hadislerden
sadece bir tanesidir. Bununla birlikte kaynaklar m z n hemen tamam nda Mu’tezile
sap k f rkalar içerisinde say lm t r.97 Yerinde bir tespitle )rfan Abdulhamit u de erlendirmeyi yapmaktad r: Mezhepler tarihi kitaplar nda bol miktarda bulunan hakikatten uzak yaz lara rastlan lmaktad r. Baz Mu’tezile kitaplar n n ne ri sayesinde, )slam’daki bu ilk kelâm ekolünün gerçek yap s ortaya ç km t r. Bu kitaplar sayesinde
Mu’tezile’nin ihlâs sahibi fikrî bir güç olarak düelloya ç kt ve )slam’ n dü manlar n n
tuzaklar n bozmak için cesaretle çal t klar anla lm t r. Ayn zamanda Mu’tezile
ordusunun neferleri, inanm ve cesaret sahibi ki iler olarak mücadele vermi lerdir.
Görev a k , )slam’ aklî yollarla müdafaa sorumlulu unun uuru, dinî inançlar n sa lam
fikrî temellerini kurma gayreti onlar n itici gücü olmu tur.98 Peygamber’in verdi i
tevhid mücadelesi ve hakikatin egemen k l naca bir toplumun olu turulmas çabas ,
Peygamber sonras nda da devam etmi ve bu mücadele yeterli yetersiz her dönemde
sürdürülmü tür. Yukar da i aret edildi i gibi, )slam’ n geni bir co rafyaya yay lmas n n
ard ndan bu mücadeleyi etkin bir ekilde Mu’tezile vermi tir. Aleyhlerinde büyük bir
kampanya yürütülmesine ra men Mu’tezile imamlar oldukça mütevaz bir hayat
sürdürmü muttaki kimselerdir. Böyle olmas na ra men Mu’tezile aleyhinde iftiraya
varacak derecede bir kampanya yürütülmü tür. Bu konuda verece imiz tek bir örnek
durumun vehametini göstermek için yeterlidir.
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)bn Kuteybe, Mu’tezilî kelâmc lar n n ya ant lar n söz konusu ederken, onlar n
dinî ya ant lar n n son derece gev ek oldu unu belirtmektedir. Bunlardan Hi âm b. elHakem (ö.179/795), Nazzâm (ö.220/835), Ebu’l-Hüzeyl el Allâf (ö.235/849) ve di er
baz Mu’tezile imamlar n anmaktad r. )bn Kuteybe, Nazzâm’ n gece gündüz içki içti ini, fuhu yapan ahlâks z bir ki i oldu unu iddia etmektedir.99 Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf’ n
yalanc ve iftirac oldu unu,100 Hi âm b. el-Hakem’in a r bir Râf zî oldu unu söylemektedir.101 Bu iddialar dile getiren )bn Kuteybe, bunlar herhangi bir kayna a dayand rma ihtiyac n dahi hissetmemektedir. Sadece Mu’tezile’ye kar a r dü manl
onu böylesi iddialar dile getirmeye sevk etmi tir. Bütün bu iddialardan amaç, toplum
nezdinde Mu’tezile’yi küçük dü ürme ve onlar karalamak sûretiyle toplumsal destekten yoksun b rakmakt r. Oysa Mu’tezile imamlar n n son derece muttaki ve )slam’ n
temel kurallar na ba l l klar bilinmektedir.102 Mu’tezile’yi karalama kampanyas nda )bn
Kuteybe yaln z de ildir. Özellikle selef dü üncesine mensup ve Ehl-i Sünnet taraftarlar n n hemen tamam bu kampanyaya i tirak etmi lerdir.103 El-Mütevekkil (232247/847-861) döneminden itibaren devletin de deste ini alan Ehl-i Hadis, geleneksel
anlay a sahip Müslüman toplumu yan na almada hiç de güçlük çekmemi tir.
El-Mütevekkil ile birlikte Mu’tezile’ye kar devlet taraf ndan sürdürülen bu kovu turma ve bask , tarihin sonraki dönemlerinde de devam etmi tir. Bu nedenle dikkat edilirse Mu’tezile imamlar n n yo un ya ad klar dönem hicrî üçüncü asr n sonlar
ile bitmektedir. Son dönem Mu’tezile dü üncesi Kâdî Abdülcebbâr (ö.415/1024) ile
mükemmel eklini alm t r. Daha sonra bir k s m Mu’tezile imamlar ile Mu’tezile düüncesi sürdürülmü se de eski etkinli ini kaybetmi tir. Selçuklular ve Osmanl lar
döneminde de Mu’tezile kar tl ve hatta dü manl sürdürülmü , özellikle e itim
kurumlar nda ve te’lif edilen pek çok eserlerde bu tema sürekli i lenmi tir. Bu yayg n
kanaat dolay s yla günümüz )slam dünyas nda da Mu’tezile özellikle Müslüman toplum nezdinde sap k f rka olarak kabul edilmeye devam etmektedir. Gerek )mam-Hatip
okullar nda ve gerekse )lâhîyat Fakültelerinde Mu’tezile anlay n n sünnete ayk r
oldu u konusunda ciddi bir kanaat mevcuttur. Bu da toplumumuzun Ehl-i Sünnet
d ndaki di er f rkalar n tamam n n sap k oldu u inanc na sahip olmas ndan kaynaklanmaktad r.

SONUÇ
Araplar, ya ad klar co rafya, sahip olduklar kültür ve inanç gere i ba lar nda
kabile reisinin bulundu u ve herkesin itaat etmekle yükümlü oldu u bir yönetim tarz na sahiplerdi. Ya ad klar güç ko ullar n da önemli etkisi ile kabile taraf ndan al nan
kararlara uymak zorunlu bir durumdu. Bu nedenle muhalefet denilebilecek bir kar t
görü e rastlamak son derece güçtü. )slam’ n geli i ile birlikte Peygamber döneminde
getirilen bireysel ve toplumsal özgürlük fazla uzun soluklu olamam t r. Emevî iktidar
ile birlikte tekrar eski kabile anlay na geri dönülmü tür. Bu dönemde ortaya ç kan
muhalefet de ya iddet yoluyla bast r lm , ya da ekonomik ve siyasî imtiyazlar tan na99
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rak susturulmu tur. Bütün bask ve entrikalara ra men, Emevî döneminde ba lamak
üzere Abbâsîler döneminde de Mu’tezile imamlar muhalefetin en etkili sesleri olmu lard r.
Mu’tezile, muhalefet ve uyar y , inan lmas gereken temel kurallardan birisi olarak kabul etmi lerdir. Amelsiz inanc n fazla bir de er ifade etmedi ini dile getirmi lerdir. Bu nedenle yal n olarak ferdî ibadetin ki iyi kurtaramayaca anlay ndad rlar.
Adil bir toplumun olu mas için belirlenen bu kural, Müslüman toplumunun de i im
ve dönü ümünde büyük bir i lev görmü tür. Mu’tezile, adil bir Allah anlay n dü üncelerinin merkezine alm ve bütün dü üncelerini adalet ekseninde ekillendirmeye
çal m lard r. E ’arî’de mevcut ceberrut Allah inanc yerine adil bir ilâh inanc n n
yerle tirilmeye çal lmas , sorumlu bir toplumun te ekkülü yolunda büyük bir ad m
olmu tur. Ancak yukar da k saca de inildi i gibi, Arap dü üncesinde mevcut fatalistik
anlay n yan s ra Müslüman yöneticilerin de kendilerine her hâlükârda itaat eden bir
toplum istemeleri, bu do rultuda Mu’tezile’nin çabalar n bo a ç karm t r.
Emevî iktidar n y kma a amas nda Abbas o ullar , iî muhalefeti ve Mu’tezile
imamlar ile birlikte hareket ettikleri halde, Abbâsî iktidar n n kurulmas ile bu birliktelik bozulmu tur. iî muhalefet siyasal anlamda mücadelesini sürdürdü ü gibi, silâhl
mücadelesini de yürütmü tür. Yukar da ifade edildi i gibi, Abbâsîler siyasal alandaki
egemenliklerinin ancak yeni bir dü ünce ile desteklenmesi durumunda sürekli olabileceklerini dü ünerek, Mu’tezile’yi Mütevekkil dönemine kadar devletin resmî dü üncesi olarak kabul etmi lerdir. Entelektüel zihne ve felsefî derinli e sahip Mu’tezile
imamlar , dönemin de i ik inanç guruplar na kar etkin bir mücadele yürütmü lerdir.
Sahip olduklar prensipleri topluma egemen k lmak için, devlet deste ini pervas zca
kulland klar halde onlar n bu çabalar , klâsik ve geleneksel anlay a sahip Müslüman
toplumunun nefretini toplamaktan ba ka bir i e yaramam t r. Nitekim bu durum
uzun sürmemi , Mütevekkil (232-247/847-861) dönemi ile birlikte Mu’tezilî etkinli e
son verilmi , kovu turmalar ba lat lm ve her türlü faaliyetleri engellenmi tir. Bunun
yerine hadis taraftarlar ve geleneksel Ehl-i Sünnet taraftarlar ikame edilmi lerdir.
Mu’tezile’nin d lanmas yla sadece bir dü ünce d lanmam , ayn zamanda daha
sonraki bütün bir tarihi ekillendirmeye aday bir yakla m da yok edilmi tir.
Toplumdaki ve yönetimdeki yanl i leyi e kar sürekli seslerini yükselten
Mu’tezile imamlar olmu tur. Elbette Mu’tezile d nda da Hâricî, iî ve buna benzer
farkl gruplar varolmu tur, ancak bunlar ku at c olmaktan uzak ekstrem guruplar
olmu lard r. Mu’tezile gerek sahip oldu u entelektüel birikim ve gerekse ya am biçimleri ile Müslüman toplumunda adaleti ikame etmek için sa l kl mücadele veren f rka
olmu tur. Ancak de i ik nedenlerden dolay bunu gerçekle tirme imkân ndan yoksun
kalm t r.
Mu’tezile’nin d lanmas yla )slam toplumu muhalefetsiz kalm t r demek mümkündür. Mu’tezile imamlar n n yo un olarak ya ad klar döneme bak ld nda bu dönemin akademik anlamda da en verimli dönem oldu u görülür. Bugün e er bir )slam
felsefesinden söz edilebiliyorsa bunlar n ilk mimarlar Mu’tezile kelâmc lar d r. Hatta
Ehl-i Sünnet’in bu gün elimizde mevcut olan bu muazzam kültürünün kayna n n da
Mu’tezile oldu u söylenebilir. Zira, Mu’tezilî dü ünceye kar cevap vermek isteyen
Ehl-i Sünnet mensuplar bu önemli sâik sebebiyle binlerce eser te’lif etmi lerdir. Bunun yegâne âmil oldu unu söylemek elbette do ru de ildir, ancak önemli bir itici rolü
oldu unu da kabul etmek gerekmektedir.
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)slam dü üncesinin savunulmas nda ve yay lmas nda büyük bir rol oynayan
Mu’tezile, projesini gerçekle tiremeden bir entelektüel çaba olarak tarihteki önemli
yerini alm t r. Oysa Mu’tezile, ba lang çtan itibaren bir toplumsal projeyle ortaya
ç km t , ne var ki dönemin ne dü ünce biçimi, ne de siyasî duru u buna imkân tan yacak durumdayd . Tarihte çok önemli bir misyonu yerine getiren Mu’tezile, sonraki
dönemlere de ta nabilseydi, Müslüman toplumundaki tek tarz duru ve statik yap
belki daha rahat k r labilirdi. Kendi dü üncesinden ba kas na hayat hakk tan mak
istemeyen ve di erini öteki olarak kabul edip, onu sap kl kla niteleyen Sünnî yakla m,
Mu’tezile’ye hayat hakk tan mam t r. Mütevekkil dönemi ile birlikte ba layan
Mu’tezile dü manl , Selçuklular ve Osmanl lar döneminde de sürdürülmü tür ve hâlâ
da devam etmektedir. Muhalefeti temsil eden Mu’tezilî entelektüel çabaya dünden
ziyade bugün ihtiyac m z vard r.

149

