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HVAN-I SAFA R SALELER NDE
KELAMA KAR&I TAKINILAN OLUMSUZ TAVRIN
NEDENLER ÜZER NE B R DE!ERELEND RME

Ahmet ERKOL*

ÖZET
*slam dü ünce tarihinde ortaya koyduklar dü ünceler ve ilginç de)erlendirmeleriyle önemli bir yer i gal eden *hvan- Safa, tarih boyunca ara t rmac lar n
ilgi oda) olmu , ya ad klar dönemde dü ünceleriyle etkili olduklar gibi, sonras nda
da bu etkileri devam etmi tir. Gizemli bir dil kullanan, Nii/*smaili anlay n egemen
oldu)u *hvan- Safa, ya ad klar dönemde *slam toplumunu içinde bulundu)u olumsuz durumdan kurtarmak ad na ortaya ç kt ) iddias ndad r. Bu nedenle kendisini
hiçbir dü ünceyle s n rlamad ) n , bütün semavi kitaplar n yan s ra filozof ve bilim
adamlar n n ortaya koyduklar dü ünceleri esas ald klar n söylemektedirler. Söylemi
ile uygulamalar aras ndaki durumu tesbit amac yla Risalelerin incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla Risalelerde kelam ilmine ve kelamc lara yakla m tarzlar n belirleme ad na Risaleler ba tan sona gözden geçirildi. Kelama dair de)erlendirmeler
tek bir ba l k alt nda olmay p Risaleler’in farkl yerlerine serpi tirilmi tir. *hvan,
Nii/*smaili dü ünce ve gnostik bir yakla ma sahip olduklar ndan do)ru dü üncenin
ancak bir imam vas tas yla ta’lim yoluyla elde edilebilece)i iddias ndad r. Bu
dü üncelerini iddetle reddeden kelam ilmine kar da olumsuz bir tavr n içindedirler. Çal mam zda bu durumun tesbiti hedeflenmi tir.
Anahtar kelimeler: *hvan- Safa, Kelam, Risaleler, Gnostisizm.
AN EVALUATION ON REASONS OF NEGATIVE ATTITUDE ASSUMED
AGAINST THEOLOGY (KALAM) IN IKHVAN AL-SAFA'S EPISTLES
Ikhvan al-Safa, taking an important position in history of Islamic thought
with their thought and interesting evaluations have been attracting researchers' attention throughout the history. They affected the thought in their term and this
affect lasted after them. Ihkvan al-Safa, using a mystical language and being affected by Shia/Ismaili thought, claimed that they appear to rescue Islamic society
from its bad condition. They sad that, therefore they didn't limit themselves with
any thought and used the Holy Scriptures, philosophers' and scientists' thought.
The letters should be studied to bring out the condition between their statements
and actions. Therefore the letters have been studied to clear Ikhvan al-Safa's approach about the theology (kalam) and theologians. The evaulation on theology
hasn't been collected under a headline but sprinkled in various places of letters.
Because of being affected by Shia/Ismaili thought they claimed that the truth (hakikah) can't be learned without instruction (ta'lim). The Theology refuses this idea.
Therefore they have a negative attitude about theology. We aimed to bring out
this point in this study.
Key words: Ihkvan al-Safa, Kalam(theology), Letters, Gnosticism.
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FarklK mülahazalar olmakla birlikte,1 hvan-K Safa, hicri dördüncü asKrda slam toplumunun yaQadK5K siyasal ve sosyal buhrana cevap olma iddiasKyla düQüncelerini ansiklopedik bir tarzda ele alan, önemli oranda BâtKnili5in etkisinde kalmKQ felsefi bir oluQumdur.2 Bu dönem Abbasi halifeli5inin zayKfladK5K, hilafetin
Ba5dat’la sKnKrlK sembolik bir konuma indi5i ve slam co5rafyasKnKn her tarafKnda
emirliklerin ortaya çKktK5K bir dönemdir.3 Söz konusu dönemde ran, Rey ve sfahan Büveyhilerin, Musul ve Diyarbekir Hamdanilerin, Afrika ve Ma5rib FatKmilerin, MKsKr ve 7am hQidilerin, Horasan ve Maveraünnehir Samanilerin, Endülüs
Emevilerin, Yemame ve Bahreyn Karmatilerin, Taberistan ve Cürcan
Deylemilerin egemenli5i altKna girmiQti.4 Bu dönemde üç ayrK hilafet merkezi
ortaya çKkmKQtKr. Bunlardan Ba5dat merkezli Abbasi hilafeti, Kuzey Afrika merkezli FatKmK hilafeti ve spanya merkezli Emevi hilafetidir.5 Ba5dat merkezli Abbasi halifeli5inin zayKflamasKyla birlikte emirliklerden bir kKsmK halifeli5ini ilan
etmiQtir. Nitekim bunlardan halifeli5ini ilk ilan eden de FatKmiler olmuQlardKr.
BaQlangKçta slam co5rafyasKnKn tamamK Abbasi halifeli5ine ba5lK iken, daha sonralarK pek çok emirlikler ortaya çKkmKQ ve buna paralel olarak Müslüman toplumu
hem siyasal, hem de sosyal açKdan parçalanmKQtKr. Ahmed Emin’e göre ortaya
çKkan yeni beyliklerle birlikte kimi Müslüman emirlikleri öncesine göre daha da
güçlü hale gelmiQlerdir. Ba5dat’tan ayrKldKktan sonra MKsKr’Kn Tuluniler, hQidiler
ve FatKmiler döneminde daha güçlü hale geldi5ini belirtmektedir.6 DolayKsKyla her
ne kadar Abbasi halifeli5ine ba5lK merkezi halifeli5in da5KlmasKyla siyaseten bir
zayKflama görülmüQse de, Emevilerden baQlayarak yükselen bir trendle slam toplumundaki ilmi geliQmelerde her hangi bir gevQeme, ya da gerileme olmamKQtKr.
slam kültürünün zenginleQti5i ve ilmin bütün alanlarKnda eserlerin kaleme
alKndK5K hicri dördüncü asKr, slam’Kn ilim sahasKnda inQa dönemi olarak kabul
edildi5i dönemdir. YaklaQKk üç asKr boyunca slami ilimlerin yanK sKra di5er ilimlerde de ciddi eserler kaleme alKnmKQtKr. Özellikle 762’de Halife Mansur, çeQitli
tKbbi eserlerin yanK sKra, bazK felsefi eserlerin tercümesi talimatKnK vermiQtir. Bunun devamK olarak 832’de Halife Me’mun tarafKndan Ba5dat’ta kurulan Beytü’l* Doç. Dr. Dicle Ü lahiyat Fak. Kelam Anabilim DalK, e-mail:ahmeterkol@hotmail.com.
1
Bkz. Ömer Ferruh, el-Fikru’l-Arabi, Daru’l- lm li’l-Melayin, Beyrut, 1966, s. 199-200.
2
Bkz. Henry Laoust, slam’da Ayr l kç Görü ler, Çev. E. Ruhi FK5lalK-Sabri Hizmetli, PKnar yay. st.
1999, s. 19; Ian Richard Netton, slam Felsefesi Tarihi, hvan- Safa md. (Ed. Seyyid Hüseyin NasrOliver Leaman) Çev. 7amil Öçal- Hasan Tuncay BaQo5lu, AçKlKm Kitap, st. 2007, I, 269-273; Enver
Uysal, T.D.V. slam Ansiklopedisi, “ hvan-K Safa” md. XXII, 1.
3
Bkz. Kemal YazKcK- Antuan attas Kerem, A’lamu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, Mektebetu Lubnan, Lübnan,
1990, s. 399-400.
4
Bkz. Ahmed Emin, Zuhru’l- slam, Daru’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut, I, 91.
5
Cebbur Abdunnur, hvanu’s-Safa, Daru’l-Mearif, Kahire, s. 5.
6
Bkz. Ahmed Emin, a.g.e, I, 93.
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Hikme her ilim alanKnda eserlerin bulundu5u genel bir kütüphane olmakla birlikte, çeQitli dillerden eserlerin arapçaya tercüme edildi5i bir akademi olarak kurulmuQtur. Burada baQta Yahya b. Masiveyh (ö.847), Huneyn b. shak (ö. 873), sa b.
Yahya ve Musa b. Halid olmak üzere pek çok mütercim Pehlevice, Süryanice,
Sanskritçe ve Grekçe yazKlmKQ eserleri Arapçaya tercüme etmiQlerdir. Bu eserler
sadece tercüme edilmemiQ, aynK zamanda Qerhler de yapKlmKQtKr. DolayKsKyla erken
sayKlabilecek bir dönemde felsefe ve sair alanlarda yazKlmKQ eserler anlaQKlmaya
çalKQKlKrken, aynK zamanda o eserleri geliQtirecek ve kimi zaman aQacak yeni eserler
kaleme alKnmaya baQlanmKQtKr.
slam düQünce tarihinde sosyal ve siyasal hadiselerle birlikte bu hadiseleri
farklK de5erlendirme sonucunda ortaya çKkan pek çok fKrka aynK zamanda kendi
içinde karQKtlKklarKnK da do5urmuQtur. Hatta denilebilir ki pek çok düQünce okulu
biri di5erine alternatif olarak zuhur etmiQtir. Bunun en tipik örneklerinden biri
kaderle ilgili insan iradesine yapKlan aQKrK vurguya karQK Mür’cie’nin geliQtirdi5i
tavKr gösterilebilir. Bu açKdan bakKldK5Knda erken dönemden itibaren akKlcK/felsefi
çizgiye karQKn selefi/gelenekçi tavrKn geliQtirildi5i görülmektedir. FarklK de5erlendirmelerin olmasK insanKn do5asKna özgü tabii bir tutumdur. Bireysel ya da toplumsal anlamda herkesin aynK düQüncelere sahip olmasKnKn imkansKzlK5K bilindi5i
gibi, Müslüman toplumu içerisinde gelenekçi tutuma karQKn, felsefi düQünüQü
savunanlarKn olmasKnK do5al görmek gerekmektedir. Nitekim felsefenin slam
dünyasKna giriQi de5erlendirildi5inde bu gerçeklik daha rahat anlaQKlabilecektir.
Söz konusu dönemde Ba5dat merkezli hilafet zayKflamKQ ve sembolik hale
gelmiQse de, ilmin bütün alanlarKnda slam tarihinin en parlak dönemi yaQanmKQtKr. Zira merkezi Abbasi devletinden ayrKlan her beylik siyasi ve sosyal alanda
güçlenebilme adKna adeta birbirleriyle yarKQmKQlardKr. Bunu gerçekleQtirebilmek
için ilim adamlarKnK koruma ve onlarK desteklemek suretiyle her alanda eserlerin
verilmesi sa5lanmKQtKr. Abbasi halifesi Me’mun tarafKndan Ba5dat’ta kurulan
“Beytu’l-Hikme”ye karQK FatKmiler, Halife Hakim bi Emrillah’Kn emriyle Kahire’de
“Daru’l-Hikme”yi kurmuQlardKr. AynK müessesenin bir benzeri de Kurtuba’da inQa
edilmiQtir.7 Bu açKdan bakKldK5Knda dokuzuncu ve onuncu yüzyKlda yapKlan tercüme faaliyetleri sonucunda bir taraftan Kur’an merkezli kelami okullar teQekkül
ederken, di5er taraftan kadim ran gelene5inin sahip oldu5u dini inanKQlar, özellikle Hint felsefi tesirler, Yunan felsefesinin tercümesiyle gündeme gelen farklK
düQünceler nedeniyle ciddi bir fikri mücadele ortamK do5muQtur. Bunun neticesi
olarak bütün ilim dallarKnda eserler te’lif edilmiQtir.
Bu yüzyKlda özellikle 7ii ve Sünni devletler arasKnda Müslüman toplumunun tamamKna egemen olma noktasKnda bir rekabet mevcuttu.8 Bu rekabet siyasi
alanda oldu5u kadar sosyal ve kültürel alanda da sürdürülmekteydi. Hicri dör7
8

Bkz. Ahmet Koç, hvan- Safa’n n E!itim Felsefesi, FAV, st. 1999, s. 34-35.
Bkz. Kemal yazKcK-Antuan attas Kerem, A’lamu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, s. 400-401.
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düncü asrKn sonu ile beQinci asrKn ilk yarKsK arasKndaki dönem “7ii yüzyKlK” diye
adlandKrKlmKQtKr.9 Bu dönemin bu Qekilde adlandKrKlmasK; 7iili5in siyasi, sosyal ve
entelektüel hayata hakimiyetinden ziyade, sonraki dönemlere bir temel oluQturan
kreatif bir dini eser üretimi dönemi oluQundandKr. 7ia düQüncesine ait en temel
eserlerin bu dönemde yazKldK5KnK söylemek mümkündür. snaaQeriyye’nin dört
temel hadis kitabKndan Küleyni(ö.329/941) el-Usulu’l-Kafi’sini bu dönemde yazmKQtKr. 7eyh Saduk el- Kummi (ö.381/99) ve Tusi(ö.460/1067)’ye ait olan di5er
hadis kitaplarKnKn da yakKn dönemde yazKldK5K görülmektedir. 7ii düQüncenin
önemli oranda ezoterik bir karakter taQKmasK, yaQanKlan tarihi sürecin siyasal
mücadelelerinin bir neticesi oldu5u kadar, etkisi altKnda kaldKklarK di5er inanKQlarKn da benzer bir karaktere sahip olmasKndan kaynaklanmaktadKr. Bu yapKlarK
nedeniyledir ki hvan-K Safa’yK oluQturan düQünürler benzer bir tutum içinde olduklarKndan önemli oranda 7ii karaktere sahiptir.
Makalemizde, dönemin tarihini ortaya koyma gibi bir niyet sözkonusu de5ildir. Ne var ki hvan-K Safa’nKn kelam karQKtlK5KnKn anlaQKlabilmesi, dönemin
siyasi ve sosyal yapKsKnKn bilinmesine ba5lKdKr. Risaleler tetkik edildi5inde, gerek
takip ettikleri yöntem ve gerekse risalelerin ihtiva etti5i düQünceler bakKmKndan,
bir düQünce hareketi oldu5u kadar, siyasi hedefleri de olan bir yapK oldu5u görülecektir.
I- HVAN-I SAFA’NIN AMACI VE R SALELERE HAK M OLAN D L
hvan-K Safa, yaQadKklarK dönemde mevcut siyasi ve sosyal yapKya karQK,
kendi içinde örgütlenmiQ entelektüel bir oluQumdur. Kültür düzeyi yüksek, kendi
dönemlerine kadar tevarüs eden bilgi ve birikimi özümsemiQ, bütün inanç ve
felsefi mülahazalardan yeni bir düQünce biçimini ortaya koymayK hedefleyen bir
yapKdKr. Bu çerçevede hvan kendisini tanKmlarken QunlarK söylemektedir. “ lmi
taleb eden, hikmetin peQinde koQturan, kurtuluQu isteyen Risale AshabK/ hvan-K
Safa’nKn durumu, kerem sahibi, cömert, hikmet ehli bir bahçe sahibinin durumu
gibidir.”10 Bu bahçe, dünyanKn bütün güzelliklerini barKndKrmaktadKr. Orada dünyanKn en güzel meyveleri, insanKn içini ferahlatan ve kendisini baQka dünyalara
götüren envai çeQit kuQlarKn ötüQleri, KrmaklarKn sesleri, renklerin cümbüQü, her
türlü lezzetin zirvesine insanK ulaQtKran nimetler bulunmaktadKr. Hikmetle donanmKQ, kerem ehli bu bahçe sahibi, insanlarK, o bahçenin nimetlerinden yararlanmalarK için sürekli ça5rKda bulunmaktadKr. Bu ça5rKya karQK insanlar, cehaletlerinden, büyüklenmelerinden ve nefislerinin esareti altKnda olduklarKndan kulak
vermezler ve bu nimetlerden yararlanmazlar.11
hvan, Risaleleri nimetlerle dolu bir bahçeye benzetirken, bahçenin içinde
nimetlenenleri de havn-K Safa’dan olan kiQiler olarak betimlemektedir. Hikmet9

M.G.S. Hadgson, slam’ n Serüveni, z yay. st. 1993, II, 38.
.Resailu hvani’s-Safa ve Hillani’l-Vefa, Daru SadKr Beyrut, I, 43.
11
Resail, I, 44.
10
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lerle dolu bu bahçeden yararlanabilmek için, hikmete talip, hayrKn peQinde koQturan, kendini özgür hisseden insanlardan olmalarK gerekti5ini belirtmektedirler.
DolayKsKyla bu vasfa sahip olmayanlara, risalelerin hikmetlerinin sunulmamasK
gerekmektedir. Zira Risaleler, ilaca benzemektedir. Tedavi amaçlK kullanKlan ilaçlar, belli bir dozda alKnmadK5K veya hakîm olmayan biri tarafKndan verilmesi durumunda, Qifa olaca5K yerde zehirlenme etkisi yaratabilir, kiQiyi kurtaraca5K yerde
helakine sebep olabilir.12 Risalelerde konu detaylandKrKlmakta ve hvan-K Safa toplulu5unun düQünce biçimi ifade edilmektedir.
Risalelerin giriQ bölümünde gerek hvan-K Safa’nKn topluluk yapKsK ve gerekse kullandKklarK dil hakkKnda yapKlan belirlemelerde, risalelerde kullanKlan dilin
kendisine has bir yapKsK oldu5u ifade edilmekte ve hikmet ehli olmayanlarKn bunu
anlama QanslarKnKn bulunmadK5K belirtilmektedir. hvan’a göre mevcudattaki her
Qeyin bir zâhiri, bir de bâtKni tarafK vardKr. Zâhiri kKsmK onun dKQ görünüQü, dKQarKdan algKlanKQ biçimidir. BâtKnK ise onun özü ve esasKdKr. Zâhir olanlar; her düzeyden ilim adamKnKn bildikleri iken, BâtKn olanlarsa sadece ilimde derinleQenler ve
havastan olan hikmet ehlinin anlayabilecekleri hususlardKr.13
Genel anlamda dini metinlerle ilgili bu de5erlendirmeler yapKlKrken, dönemlerinin alim, fakih, abid ve idarecilerinin de tamamen bu zâhiri olanKn peQinde
koQturdu5unu, dolayKsKyla hakikate ulaQamadKklarKnK belirtmektedirler. Fukaha ve
ulemanKn, sadece mal varlK5KnK, riyaset ve Qöhreti elde etmek gayesiyle, Allah’Kn
indirdi5i hükümlere aykKrK bir Qekilde fetva verdiklerini ve dolayKsKyla kendi
hevalarKna göre hareket ettiklerini belirtmektedirler.14
Dönemin UlemasKnK bu Qekilde de5erlendiren hvan, kendi dönemlerinin
yöneticilerini de benzer de5erlendirmelerle eleQtirmektedirler. Dindar görünmelerine, namaz kKlmalarKna karQKn, kibirle hareket ettiklerini, insanlara zulümle muamelede bulunduklarKnK belirtmektedirler. Bunun yanK sKra halifelerin, kendilerini
nebilerin varisleri olarak gördükleri halde, her türlü kötülü5ü iQlediklerini, Allah’Kn
veli kullarK ve peygamber çocuklarKnK öldürdüklerini, haramK helal yaptKklarKnK, her
türlü gayrK meQru iQlerin içerisinde bulunduklarKnK ifade etmektedirler.15 Bütün bu
olumsuz davranKQlarKn nedenini, dünyaya aQKrK ba5lanma, hakikatin özüne vakKf
olamama ve zâhir olanla yetinmeye ba5lamaktadKrlar.
Hakikate vakKf olamamalarKnKn bir sonucu olarak, din ve mezhep mensuplarKnKn sürekli birbirleriyle mücadele halinde olduklarKnK; Yahudi, HKristiyan,
Sabii, Mecusiler, ateQe tapanlar da oldu5u gibi dinler arasKnda ihtilaflarKn bulundu5unu, aynK Qekilde; Samiri, Nasturi, Ya’kubi, Melkani, Mazdeki, Behremi, Harici, Rafizi, Kaderi, Cehmi, Mu’tezili, Sünni, Cebri ve buna benzer mezheplerin
12

Resail, I, 44-45.
Rsail, I, 328.
14
REsail, II, 360.
15
Resail, II, 360-361.
13
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her birisinin bir di5erini tekfir etti5ini, kendilerinin bütün bunlardan beri olduklarKnK, halis birer mü’min olduklarKnK belirtmektedirler.16 DolayKsKyla bu durum
dikkate alKndK5Knda hvan’Kn bu sKraladK5K ihtilaflar ve yanlKQlKklarK giderme anlamKnda alternatif bir yapKlanma içerisinde olduklarKnK söylemek mümkündür.
hvan, yukarKda ifade edildi5i gibi, Müslümanlar arasKndaki ihtilaflarKn en
önemli sebebini insanKn hKrsK, kKskançlK5K, dünya sevgisi ve iktidar elde etme arzusuna dayandKrmakla önemli oranda psikolojik tahlillerde bulunmaktadKrlar.17 Bu
nedenledir ki insanKn taQKdK5K bu olumsuz duygulardan kurtulabilmek için “ havnK Safa/ Temiz KardeQler” gibi bir oluQumun içine girmiQlerdir. Burada ortaya konulan ruhun arKnmasK esasKna dayalK Ta’limle insanKn arKnabilece5ini savunmaktadKrlar.
hvan’Kn risalelerinde 7ii/ smaili karakterin etkin oldu5u görülmektedir.18
Gerek eserlerini yazarken gizli bir cemiyet Qeklinde hareket etmeleri ve gerekse
risalelerinde bu durumu ifade etmeleri bunun kanKtKdKr.19 Kendi iç örgütlenmesini
tamamlamKQ hvan, bulunduklarK Qehirlerde özel meclislerde, belli aralKklarla bir
araya gelmelerini ve bu meclislere kendilerinin dKQKnda hiç kimseyi almamalarKnK
bir prensip olarak belirlemiQlerdir. Zira bu özel meclislerde yapKlan tartKQmalara
daha ziyade ahlakK arKndKrmaya dönük konularla birlikte hikmet felsefesini, riyaziyat ve gökbilimine dair dersleri konu etmekte iQlenen bu konularKn ancak kendi
bünyelerinde yetiQmiQ kiQiler tarafKndan anlaQKlabilece5ini kabul etmektedirler.20
DüQüncelerinde lafKzlarKn zâhirlerinden ziyade BâtKni anlam egemendir. ddialarKna göre din cehaletle karKQmKQ, dalaletler tarafKndan kuQatKlmKQ ve safiyetini yitirmiQtir. Dinin bu karKQKmlardan temizlenmesinin yegane yolu da inanç açKsKndan
hikmetler barKndKran, sosyal yaQamda ise maslahatlarK esas alan hikmet felsefesidir.21
Onlara göre “dinin bâtKnKnK benimsemeksizin sadece zâhirine yönelen kiQi,
ruhu olmayan bir ceset gibidir. Dinin emirlerini tutmaya ve tabiatla ba5KnK korumaya devam eden kiQi, kamil bir ruha, geniQ bir nimete sahip olur. Bunlar insanlarK yüksek semalara ve yüce bir ruhaniyete yükseltir. Her kim hakiki ilimlere ve
akli görüQlere yönelip, dinin zâhiri emirlerini, sünnetlerini ve vacipleri ihmal ediyor görünüyorsa, o kiQi bedenden sKyrKlKp, noksanlarKnK gizleyen örtüyü kaldKrmKQ,
ayKplarKnK ortaya dökmüQ olur. Çünkü mücerret suretini vaktinden önce ortaya
çKkarmKQ ve hikmeti uygun olmayan zamanda açKklamKQtKr.”22

16

Resail, II, 367.
Resail, III, 165-166.
18
Ömer Ferruh, el- Fikru’l-Arabi, Daru’l- lim, Beyrut, 1966, s. 198.
19
Bkz. Resail, I, 43-45; IV, 31-35.
20
Resail, IV, 41.
21
Ebu Hayan et-Tevhidi, el- mta’ ve’l-Muanese, Thk. Ahmed Emin-Ahmed Zeyn, MenQuratu’Q-7erif erRKda, II, 5.
22
Resail, III, 491-492.
17
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Muhammed Abid Cabiri’ye göre hvan-K Safa Risaleleri tam bir hermetik
derlemedir.23 Bu düQünceyi De Boer de paylaQmaktadKr. Ona göre de Risaleler,
arkasKnda siyasi maksatlarKn bulundu5u tabii ilimler üzerine inQa edilmiQ eklektik
bir gnostisizmin ürünü mahiyetindedir.24 Risalelerde Hermesçilikle ilgili sKklKkla
yapKlan vurgulamalar bu durumun kanKtK olarak kabul edilmiQtir.25 Nefsin riyazetine çokça vurgu yapan26 hvan-K Safa, nefsin ilim ve zühdle terbiye edilerek ilahi
tabiatKna dönmesinin sa5lanabilece5ini belirtmektedir. “Ey kardeQler! Bilin ki hiç
kimse Allah’Kn zatK ve sKfatlarK konusunda tahmin yoluyla konuQmamalKdKr. Bu
konuda mücadele edebilmek için nefsin arKndKrKlmasK gerekmektedir. ArKnmamKQ
nefis kuQku, QaQkKn ve sapmaya götürebilir. Nefsi arKndKrmanKn hedefi Allah’a
götüren dosdo5ru yolun keQfi ile, ilahi vahiyle peygamberlerine indirdiklerinin ve
evliyanKn kitaplarKna ait tefsirlerini okumak suretiyle çKkardK5KmKz mana ve gizli
ilahi konularKn keQfedilmesidir. Evrenin yoktan yaratKlKQKnKn, nefsin düQüklük ve
aldanmKQlK5KnKn, Adem’in ilk defa yaratKlmKQlK5KnKn ve isyan ediQinin sebeplerini
ö5renmek, Adem’in zürriyetinden söz almasKnKn ve kKyamet haberlerinin sebeplerine vakKf olmak da nefsin arKndKrKlmasK için gereklidir.”27
hvan-K Safa’nKn ortaya çKkKQ amacKnKn yaQadKklarK dönemin kargaQalarKna
son verip kendi tasavvurlarKna uygun yeni yapKnKn sa5lanmasK oldu5u Risaleler’de
de5iQik Qekillerde ifade edilmektedir. Bu nedenle Risalelerin yazKlKQ amaçlarK siyasal ve sosyal projenin hayata geçirilmesidir.28 Bunun salt bir akademik çalKQma
23

Muhammed Abid Cabiri, Arap Akl n n Olu umu, Çev. brahim Akbaba, z yay. st. 1997, s. 282.
Risalelerin pek çok yerinde Hermestik de5erlendirmelere rastlanKlmaktadKr. Alem hakkKnda yaptKklarK de5rlendirmelerde, alemi ruhani ve cismani olmak üzere iki kategoride de5erlendirmektedirler.
Cismani olan alem,feleklerle kuQatKlmKQ, yKldKzlar ve onu kuQatan di5er gezegenlerdir. Ruhani alem
ise “akKl alemi” dir. Bu çerçevede ay üstü alem ve ay altK alem tanKmlamalarK ile de felsefenin bu çerçevede yaptKklarK de5erlendirmeyi de aktarmaktadKrlar. Bkz. Resail, III, 361-362.
24
T.J.de Boer, slam’da Felsefe Tarihi, Çev. YaQar Kutluay, Balkano5lu MatbaacKlKk, Ankara, 1960, s. 60.
25
Bkz. Resail, III, 213-223.
26
Bkz. Resail, III, 376-377.
27
Resail, IV, 52-53.
28
Ömer Ferruh, “el-Fikru’l-Arabi” isimli kitabKnda hvan-K Safa’nKn mevcut siyasi hükümeti devirme
gibi bir niyet ve planlarKnKn olmadK5K kanaatinde oldu5unu söyler ve bu nedenle de hvan-K Safa’nKn
siyasi bir yapKlanma olmadK5KnK belirtir. Bunun gerekçesi ba5lamKnda Qu düQünceleri dile getirir: 1Onlar eserlerinde böyle bir niyeti açKkça dile getirmemiQlerdir. 2-Fiilen ran ve Irak’ta egemen olan
Büveyhi devleti zaten onlara nisbet edilmekteydi. DolayKsKyla kendilerine atfedilen bir devleti yKkKp
ona tekrar egemen olmaya çalKQmalarK pek makul bir yaklaQKm de5ildir. 3- hvan gayesini net bir Qekilde ifade ederken siyasi bir amaç için çalKQtKklarKnK belirtmemiQlerdir. hvan, ahlakçK felsefi bir grup
olduklarKnK, dönemlerinin siyasi/sosyal kargaQalarKna son vermek amacKyla, dinler, mezhepler, felsefi
kanaatlerin farklKlKklarKna bakmaksKzKn hepsinin toplandK5K ortak bir görüQün belirlenmesini sa5lamaya matuf bir topluluk olduklarKnK ifade etmektedirler. Bkz. Ömer Ferruh, el- Fikru’l-Arabi, Daru’llim, Beyrut, 1966, s. 198.
Buna karQKn T.J.de Boer slam’da Felsefe Tarihi isimli eserinde hvan-K Safa olarak ortaya çKkan teQekkülün gayesinin her vasKtayK meQru kKlarak siyasi nüfuz elde etmek oldu5unu ifade etmektedir. . Ona
göre; bunlarKn mistik bilgilerinin, isimleri Tevrat ve Kur’an’da geçen peygamberlere dayandK5K do5rudur, fakat pagan Yunan filozoflarK bunlarKn hepsinden önce gelmektedir. Felsefe tamamen siyasi
gayelere uydurulmuQtur. Nazari Qekilde düQünenler, yüksek akKl ve nefislerin meskenlerinin yKldKzlar
oldu5unu, siyasi tedbirlerle bunlarKn tecessüd ettiklerini ve araz üzerinde bu akKllarKn yardKmKyla âdil
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olmadK5K kendi beyanlarKyla sabittir.29 Risaleler, aynK zamanda dini bir propagandayK da hedeflemektedir. Buna göre hvan’Kn hedefi; Abbasi devletini ortadan
kaldKrKp hak ve adalet prensibine dayalK 7ii- smaili bir devlet kurmaktKr. Bunun
için örgütlenmiQ, siyasal ve sosyal alandaki mücadelesini bu do5rultuda QekillendirmiQtir.30 hvan’Kn yürüttü5ü mücadelede 7ii/ smaili siyasi düQüncenin risalelerin genel yazKlKQ amacK oldu5u farklK Qekillerde dile getirilmektedir.31 smaili düQüncedeki hiçbir dönemin insanlarK do5ruya ulaQtKracak imamlardan hali olmayaca5K düQüncesi genel kabul gören bir düQünce olmuQtur. Bu anlayKQa göre “imamlarKn yaQamlarKnda iki dönem vardKr; açK5a çKkma dönemi, gizlilik dönemi. AçK5a
çKkma evresinde onlarKn hakimiyeti ve saltanatK ruhlarda ve bedenlerde zuhur
eder, gizlilik döneminde ise onlarKn hükümranlK5K ruhlarda ve akKllardadKr.”32
Cabiri’ye göre risalelerin yazKldK5K dönem gizlilik dönemidir. Hedef açK5a
çKkma döneminin koQullarKnK oluQturmaktKr.33 Bunu gerçekleQtirebilmek için otoritenin ele geçirilmesi gerekmektedir. Nitekim bu konuda Risalelerde Qöyle denmektedir: “Ey kardeQ! hvan’Kn seçkin zümresinden gelen Qartlar üzerinde ittifak
etmemizden sonra bize düQen yardKmlaQma, bedenlerimizin güçlerini bir araya
getirme, tek bir güç haline gelmedir. Hepimizin önlemi tek bir önlem haline gelmeli, yüce ruhani Qehri kurmalKyKz. Bu Qehir ruhlara ve bedenlere hakim olan
sahibu’n-Namus el-ekber krallK5Knda, onun memleketinde kurulmalKdKr. Çünkü
ruhlara egemen olan bedenlere de egemen olur, ruhlara egemen olmayan bedenlere de egemen olamaz.”34
hvan-K Safa’nKn risalelerini önemli oranda ruh bilimi üzerinde kurgulamKQ
olmalarKnKn nedeni, siyasi amaçlarKna ulaQmak için takipçilerini ideolojik ve ruhsal
açKdan hazKrlamaktKr.35 Cabiri’nin vurguladK5K bizim de paylaQtK5KmKz bu kanaate
göre hvan için, Harran dini felsefesinden elde edip risalelerinde de5iQmez bir
kural olarak belirledikleri bu ruhaniyet, amaç de5il araçtK. Takipçilerinin itaatini
sa5lamaya matuf bu yöntem gizlilik döneminde yüce ruhani Qehir kurulurken,
açK5a çKkma döneminde ise hedef mevcut siyasi idareyi, yani Abbasi devletini
yKkKp yerine smaili devletin kurulmasKnK sa5lamaktK.
Risalelerin kaleme alKnmasKnKn bir baQka önemli nedeni, Abbasi halifesi
Me’mun’un 7ii inanKQ ve siyasal örgütlenmeleri etkisiz kKlmak için tercüme ettirbir devlet kurmanKn dini vecibelerden oldu5u düQüncesinden hareketle düQüncelerini belirlediklerini
ve bunu hayata geçirmek için örgütlendiklerini belirtmektedir. T.J.de Boer, slam’da Felsefe Tarihi, s.
58-59.
29
Bkz. Cebbur Abdunnur, hvanu’s-Safa, s. 83-84.
30
Cabiri, Felsefi Miras m z ve Biz, Çev. Said yakut, Kitabevi, st. 2000, s. 187; Bayram Ali Çetinkaya,
hvan-K Safa’nKn Dini ve deolojik Söylemi, Elis yay. Ankara, 2003, s. 51.
31
Hanna el-Fahuri-Halil el-Cerr, Tarihu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, Daru’l-Cil, Beyrut, 1982, s. 224.
32
Resail, IV, 379.
33
Cabiri, Felsefi Miras m z ve Biz, s. 188.
34
Resail, IV, 171.
35
Kemal yazKcK-Antuan attas Kerem, A’lamu’l-Felsefe, s. 424-425; Hanna el-Fahuri-Halil el-Cerr,
Tarihu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, s. 223.
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di5i felsefi eserlere karQK, önemli oranda ta’lime ve dolayKsKyla bir imama ba5lanmayK esas alan hikmet felsefesini egemen kKlmaktKr.36 Bu çerçevede 7ii kaynaklarK
Me’mun’u Yunan felsefesini yaymak suretiyle nübüvvet ilmini yok etmekle suçlamKQlardKr. Cabiri, Yemenli tarihçi dris maduddin(ö.872)’in Uyunu’l-Ahbar isimli
kitabKna dayanarak Qu bilgileri aktarmaktadKr: “Muttaki imam Ahmed b. Abdullah b. Cafer es-SadKk babasKndan sonra imamlKk görevini üstlenmiQ ve davetçilerini Silmiyye’den (Suriye’de bir belde) de5iQik slam diyarlarKna göndermiQtir.
Me’mun, Ali RKza b. Musa b. Cafer’i kandKrdK5Knda Allah’Kn emrinin kesildi5i ve
hüccetinin ortadan kalktK5KnK zannetmiQti. Me’mun bu zanna iyice kapKldK5Knda
QeriatK de5iQtirmeye ve insanlarK Yunan felsefesine ve ilimlerine dayandKrmaya
çalKQtK. mam, halkKn Me’munun boQ sözlerine meylederek dedesinin QeriatKndan
yüz çevirmelerinden endiQe duydu5u için Resailu havanK’s-Safa’yK telif etti.37
Risaleleri kaleme alan kiQi ve dönemler dikkate alKndK5Knda38 hvan-K Safa’nKn, baQlangKçtan itibaren Me’mun’un kültürel politikasKna tepki oldu5u görülür. Bilindi5i gibi Me’mun’un stratejisi, gnostik 7ii tezlerine karQK Aristo ilim ve
mantK5Kna dayanan akli tezlerin güçlendirilmesidir. Bilindi5i gibi özellikle
Me’mun kendi yönetimi için tehlike oluQturdu5unu varsaydK5K 7ii ve BâtKni akKmlarla baQta Maniheizm olmak üzere farklK inanKQ ve dinlere karQK bir yandan tercüme faaliyetleri ile felsefeye, bir baQka açKdan da Mu’tezile kelamKna dayanmaya
çalKQmKQ ve bu düQünceyi devletin resmi politikasK olarak belirlemiQtir. DolayKsKyla
hvan’Kn Risalelerinde kelama ve kelamcKlara karQK geliQtirdikleri katK söylem salt
bir teorik tartKQma olarak algKlanmamalK, tersine üzerinde bina edilmeye çalKQKlan
devlet siyasetinin önemli bir stratejisi olarak görülmelidir. 7ia, vahyin imamlarda
devam etti5ini söyleyerek siyasi ve dini imametteki ehliyetlerini vurgulamak için
önemli oranda Hermetizme sarKlKrken, Me’mun da Mu’tezili kelamKn onayladK5K
ve siyasi vakKanKn iQledi5i Qekilde Yunan felsefesinin yardKmKna baQvurmuQtur.
hvanKn felsefi düQüncesi salt bir Yunan felsefesi olmayKp önemli oranda
gnostik düQüncelerle ve do5u hikmetiyle mezc olmuQ bir felsefedir. Temel çabalarK, safiyetini kaybetmiQ, hurafe ve bidatlerle tanKnmaz hale gelmiQ dinin BâtKni
felsefi düQüncelerle arKndKrKlmasKdKr. Zira onlara göre felsefe dinin üstünde bir
konuma sahiptir. AynK Qekilde felsefi faziletler, dinin faziletlerinden daha üstün
ve ebedi mutluluk da ancak hikmet felsefesiyle elde edilebilir. Bu nedenle dini
hükümler ve gereklilikleri felsefenin terazisiyle ölçmek gerekmektedir. Buna
ulaQmanKn yolu da 7ii düQünce üzerine temerküz etmiQ fikri bir inkKlabKn ardKndan siyasi bir inkKlaptKr. hvanKn risaleleri bu açKdan de5erlendirildi5inde temel
amacKn yeni bir devletin te’sisinin hedeflendi5i görülmektedir.39 Bununla alakalK
36

hvan’Kn Risalelerinin yazKlKQ amacK hakkKnda geniQ bilgi için bkz. Ebu Hayan Tevhidi, el- mta’ ve’lMuanese, II, 10-26; Bayram Ali Çetinkaya, a.g.e, s. 50.
37
Cabiri, Arap Akl n n Olu umu, s. 325.
38
Bkz. Ebu Hayan et-Tevhidi,el- mta’ ve’l-Muanese, II, 4-6.
39
Hanna el-Fahuri-Halil el-Cerr, Tarihu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, s. 229.
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olarak dile getirilen düQüncelerde hvan, Qer devletinin artKk nihai gücünün zirvesine ulaQtK5KnK, gücünün zirvesine ulaQan her bir devletin çöküQe do5ru yaklaQtK5KnK, devletlerin dönemsel olarak bir toplumdan bir di5er topluma, bir ehl-i beytten
di5er bir ehl-i beyte geçmek suretiyle el de5iQtirdiklerini ifadeden sonra, hayKr
devleti ise baQlangKcKndan itibaren hikmetli alimlerin, faziletli kiQilerin tek bir
düQünce, tek bir mezhep ve tek bir inanç üzerinde ittifaklarKyla teQekkül ettikleri
devlettir. Bunlar birbirleriyle mücadele etmemek, tartKQmamak, birbirlerinden
desteklerini çekmemek konusunda sözleQmiQlerdir. Bu sözleQmeleri ile yapacaklarK
bütün iQlerde adeta tek bir insan, tek bir nefis durumuna geçmiQlerdir.”40
hvan-K Safa, takip ettikleri yöntemle gerek inanç ve gerekse ahlaka dair
toplam elli iki risaleden müteQekkil ansiklopedik tarzda kaleme aldKklarK risalelerin
her birisini belli bir baQlKk altKnda farklK konulara ayKrmKQlardKr. hvana göre risaleler hakikati izah amaçlK yazKlmKQ, gizem ve sKrlarK barKndKrmaktadKr. htiva etti5i
bu sKr ve hakikatlere ulaQmak için bir muallime ihtiyaç vardKr. Risaleler, lafKzlarK
itibariyle belli bazK anlamlarK içeriyor görünüyorsa da hakikatte görünenin ötesinde farklK anlam ve sKrlara sahiptir.41 Risalelerin kaynaklarK babKnda dört temel
baQlKktan söz edilmektedir. lki, hekimlerin ve filozoflarKn riyaziyyat ve tabiiyyata
dair yazmKQ olduklarK eserler, ikincisi, Tevrat, ncil, Furkan ve bunun dKQKnda nebilere gönderilen gizli anlam ve hakikatleri barKndKran suhuf. Üçüncüsü, tabii bilimlerle ilgili yazKlmKQ kitaplar, dördüncüsü ise arKnmKQ olanlarKn dKQKnda hiç kimsenin
dokunmayaca5K ve hiç kimsenin ulaQamayaca5K, melekler ve ebrar olanlarKn vasKtasKyla Allah’Kn özel kullarKna ulaQtKrKlan gizli hakikatlerle ilgili kaynaklardKr.42
Burada zikredilen son madde hvan’Kn BâtKni ta’limle olan münasebetleri açKsKndan dikkate de5erdir.
Genel anlamda BâtKni-7ii ve özel anlamda smaili karakter risalelerin anlatKm uslubuna egemendir.43 Bu nedenle risalelerde dile getirildi5i varsayKlan gizli
anlamlar ve sKrlarKn hakikatlerine ancak tedrici olarak ulaQKlabilece5i düQüncesi
kabul edilmektedir. Kendilerine hakikatlerin açKklanaca5K kiQilerin düzeyleri dikkate alKnmakta ve sembollerle ifade edilen anlatKmlarda her zâhirin bir BâtKnK ve
her sözün de bir yorumu oldu5u ifade edilmektedir.44 hvan ilim adKna her türlü
bilgiye açKk olduklarKnK, yararlandKklarK kaynaklar noktasKnda ilahi kitaplarKn yanK
sKra bilgi ve hikmeti barKndKran her türlü kitaplardan da istifade ettiklerini, herkesin muttali olabilece5i bu bilgi kaynaklarKnKn yanKnda sadece kendilerinin anlayabilecekleri ve hikmet sahibi hvan’dan baQka kimsenin bilemeyece5i bu anlamlarKn ancak onlarKn meclislerine katKlmak suretiyle anlaQKlabilece5ini ifade etmekte-

40

Resail, I, 131.
Resail, IV, 283.
42
Resail, IV, 42.
43
Bkz. Reasil, IV, 53.
44
Hanna el-Fahuri-Halil el-Cerrr, Tarihu’l-Flesefeti’l-Arabiyye, s. 239.
41
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dirler.45 Bu düQünceler, Risalelerin pek çok yerinde farklK Qekillerde dile getirilmiQtir.
II-R SALELERDE KELAM DE!ERLEND RMELER
hvan-K Safa’nKn düQünce seyrinde egemen olan anlayKQKn smaili/BâtKni
yaklaQKmlarK ça5rKQtKrdK5Kndan, smaili e5ilimde olduklarK kabul edilmektedir. FarklK mülahazalar olmakla birlikte kanaatimize göre risalelerde belirlenen düQünceler, zihinsel çabadan ziyade hvan’nKn egemen kKlmak istedi5i sosyal ve siyasal
yapKnKn te’sisini sa5layacak teorik altyapKnKn hazKrlanmasK Qeklindedir. Verdikleri
mücadele ve izledikleri yöntem dikkate alKndK5Knda, bu teorik altyapKnKn üzerine
smaili/BâtKni anlayKQa dayalK 7ii bir egemenlik te’sis etmek arzusu oldu5u anlaQKlmaktadKr. Risalelerin te’lif edildi5i dönem dikkate alKndK5Knda müesses yapKya
en büyük deste5i kelamcKlarKn, özellikle de EQ’ari kelamcKlarKnKn verdi5i görülmektedir. DolayKsKyla hvan’Kn kelamcKlarla olan mücadelesi düQünce ve yöntem noktasKndaki farklKlKklardan ziyade, destekçisi olduklarK siyasal yapKlarKn savunulmasK
noktasKnda cereyan etmektedir. Bu durum dikkate alKnmadan hvan’Kn kelamcKlara olan muhalefetini anlamlandKrmak pek de olasK de5ildir. Bu nedenle her Qeyden
önce bilinmesi gereken husus, hvan’Kn kelam ilmi ve kelamcKlarla ilgili yaptKklarK
de5erlendirmelerin bu tarz siyasal bir etkinin altKnda cereyan etmiQ oldu5udur.
slam kültürünün inQa çalKQmalarKnKn baQKndan itibaren kelamcKlarKn toplumda üstlendikleri misyon ve sahip olduklarK etki dikkate alKndK5Knda, hvan’Kn
kelamcKlara karQK takKndKklarK olumsuz tutumun nedeni46 belki daha rahat anlaQKlabilir. Bilindi5i gibi Emevilerden itibaren Abbasiler ve sonraki Müslüman devletlerin pek ço5unda Sünni anlayKQ egemen olmuQtur. Sünni anlayKQKn egemenli5ini
sa5layanlar da önemli oranda Sünni kelamcKlar olmuQtur. Gerek düQüncenin
te’sisi, gerekse korunmasK ve geliQtirilmesi konusunda kelamcKlarKn üstlendikleri
bu önemli misyon nedeniyle, smaili/BâtKni düQünceyi egemen kKlma çabasKnda
olan hvan’Kn ise karQKt mücadele verecekleri en önemli düQünce gurubunu kelamcKlar oluQturacaktKr. Bu nedenle Risalelerde kelamcKlara dair yapKlan de5erlendirmeler önemli oranda ithamlardan ibaret kalmKQtKr. hvan’Kn kelam ve kelamcKlara
dair de5erlendirmeleri, Risalelerin de5iQik yerlerinde iQlenmiQtir.
2.1.R SALELER N RESMETT ! KELAMCI
hvan, kelamcKlarK ilim ehline benzeyen, ancak hakiki anlamda hikmet ve
ilim ehli olmadKklarKndan insanlarK aldatanlar olarak nitelendirmektedir. hvan’a
göre kelamcKlar, felsefeyi bilmeyen, dini gerçek anlamda tahkik edemeyen ve buna ra5men hakikat bilgisine sahip olduklarKnK iddia eden kiQilerdir. Bunlar, sK5
görüQleri ile hakikatin bilgisine ulaQma imkanKndan yoksundurlar. Kendi nefislerini bile tanKmaktan aciz, gizli olan bilgileri birbirinden tefrik etme ehliyetine
45
46

Resail, IV, 167-168.
Bkz. Resail, IV, 50-51.
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sahip de5illerdir. KelamcKlar, bedihi olarak gayet rahat bir Qekilde, hisler tarafKndan algKlanabilen ve akKl tarafKndan anlaQKlabilen mevcudatK bile anlamaktan acizdirler. Bu acziyetlerinin farkKnda olmadKklarKndan “tafra”, “cüz’ü la yetecezza” ve
buna benzer anlaQKlmasK zor konulara dalmaktadKrlar. Bu tarz konularK izah etmekte güçlük çektikleri için de cedel yöntemine müracaat etmektedirler.47 KelamKn ele aldK5K belli baQlK konularK sayarak bu konularda yeterince bilgi ve donanKma sahip olmadK5K halde söz söylediklerinden kelamcKlarK eleQtiren hvan, onlarK
güzel konuQan decallar, kalpleri körelmiQ kiQiler, hakikatten Qüphelenenler ve
do5rudan sapanlar olarak nitelemektedirler.48
KelamcKlarK, alimler için büyük bir felaket, nebileri yalanlayanlar, tahkik
etmedikleri halde hakikate ulaQtKklarKnK iddia edenler, bilmedikleri konularda iddialarda bulunan kiQiler olarak niteleyen hvan, “Siz ancak mücadele eden bir topluluksunuz” (54, Zuhruf, 43) ayetinin bunlara iQarette bulundu5unu ifade etmektedirler. Bunlar bilmediklerini ve yapmadKklarKnK söyleyenlerdir dedikten sonra
bunlardan Allah’a sK5Knmak ve uzak durmak gerekti5ini de özellikle taraftarlarKna
ö5ütlemektedirler.49
2.2. KELAMDA KULLANILAN CEDEL
hvan-K Safa Risaleler’de do5rudan bir isimlendirme yapmaktan ziyade kelamcKlarK “ashabu’l-cedel ve’l-munazara” olarak nitelendirmektedir.50 KelamcKlarK,
kendi aralarKnda ihtilafa düQenler ve ittifak sa5layamayan kiQiler olarak tanKmlayan hvan, bunun nedeni olarak kelamda kullanKlan “cedel yöntemi”ni göstermektedir. Kelamda kullanKlan bu yöntemin karakterinde ihtilafKn varoldu5unu
söyleyen hvan’a göre; cedel yöntemini kullananlar, ele aldKklarK konunun detaylarKna girmeden ve konuyu bilimsel veriler KQK5Knda ele almadan, ön kabullerle
savunmaktadKrlar. DolayKsKyla hakkKn ortaya çKkmasKnK talepten ziyade kabullendikleri düQüncelerinin üstün gelmesi için çaba göstermekte, konularKn özüne inmeden, ayrKntKlara takKldKklarKndan taassuba düQmektedirler. Bu durumun bir
sonucu olarak haktan ve do5ru düQünceden uzaklaQmaktadKrlar.51
Cedel yöntemini kullananlarKn durumunu, peygamberden nübüvvetinin
do5rulu5unun kanKtK için mucize isteyen kiQilerin durumuna benzetmekle kelamcKlarK eleQtiren hvan, bu meyanda Kur’an’da zikredilen “Onlar bunu ancak tartKQmak için söylediler. Onlar kavgacK bir toplumdur”52 ayetini, kelamda kullanKlan
cedel yönteminin yanlKQlK5KnKn kanKtK babKnda ifade etmektedir. Ayetin siyak ve
sibakKnK dikkate almadan, cedel yöntemini kötüleme anlamKnda bu ayetin delil
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olarak sunulmuQ olmasK, hvan’Kn kendi iç çeliQkisinin bir ifadesi tarzKndadKr. Zira
Risalelerde, bütün dini ve felsefi düQüncelere açKk olduklarKnK söylemelerine karQKn, ayeti ba5lamKndan kopararak kelamcKlarK tenkit babKnda serdetmiQlerdir.
Cedel yöntemi ile görüQlerini temellendirmeye çalKQanlarK, Allah’Kn kitabKnK
ve peygamberin sünnetini kendi fasit görüQleri do5rultusunda yorumlamakla
suçlamakta ve kelam ehlinin düQüncelerini fesahatle ortaya koyduklarKndan, hakkK batKl, batKlK da hakk suretinde göstermekle insanlarK kandKrdKklarKnK ifade etmektedirler.53 Her bir düQünce gurubunun, kendi düQüncelerini temel ve hak merkezli gördükleri bilinen bir durumdur. Bu açKdan bakKldK5Knda, bu yaklaQKmKn
sadece kelamcKlara ait oldu5unu söylemek gerçe5i tersyüz etmektir. Hiç Qüphesiz
cedel ile düQüncelerin tespit edilmesi kendi içinde pek çok sorunu do5urmaktadKr.
Ancak Risalelerde ifade edildi5i Qekliyle, kelamcKlarK bir bütün olarak hakikate
muhalefet edenler Qeklinde de5erlendirmek kabul edilecek bir durum de5ildir.
hvan’a göre Cedel ehli, Resulün getirmedi5i ve kendilerine Allah tarafKndan emredilmeyen pek çok Qeyi kendi arzularK do5rultusunda dine sokuQturdular.
Bidatler icat ederek bunlarKn Allah Resulünün siret ve sünneti oldu5unu söylediler. BunlarK o kadar süslü gösterdiler ki kendileri de gerçekten bunlarKn Resulün
sünneti ve emredilen hususlar oldu5una inanmaya baQladKlar. Kendi kKyas ve görüQleri do5rultusunda pek çok yeni hükümler ihdas ettiler. hdas ettikleri bu yeni
hükümleri Allah’Kn kitabK ve Resulün sünnetine eQ tuttular. Bunu yaparken, kibirleri dolayKsKyla zikir ehline sormaktan da uzak durdular. Kendi kKt akKllarKnca,
Allah’Kn bazK dini emirlerini eksik bKraktK5KnK ve onlarKn bozuk düQünce ve yanlKQ
kKyaslarKyla düzeltilmesi gerekti5ine inanmKQlardKr. OnlarKn böyle bir yola baQvurmalarKnKn tek nedeni riyasettir.”54 hvan’Kn bir düQünce ekolü olmaktan ziyade,
siyasi bir yapK oldu5u yukarKda ifade edildi. Bu siyasi yapKlarKnKn bir ifadesi olarak
kelamcKlarK, bid’atler icad eden ve riyaset peQinde koQan kiQiler olarak nitelemiQ
olmalarKdKr.
hvana göre dinde herhangi bir eksiklik yoktur. Din beQerin ihtiyaç duydu5u her Qeyi kapsamKQtKr. Ancak dinin ihtiva etti5i bu hükümleri burhani kKyas
sahiplerinden baQkasK anlayamaz. Bu nedenle cedeli kKyas yoluyla bunlarK çözmeye çalKQanlar -kelamcKlar- bozguncu bir topluluk olduklarKndan toplumu da ifsat
etmiQlerdir. Çünkü onlar ilimde derinlik sahibi kiQiler de5ildirler. Onlar, dinin
BâtKni anlamlarKnK anlayabilecek düzeyde de5illerdir. Bununla birlikte avam gibi
dinin zâhiri anlamKna da dayanmamKQlardKr. Böyle davranmalarK sebebiyle toplumun temel ihtiyaçlarKnK gidermemiQler ve toplumsal birlikteli5i bozmuQlardKr.55
hvan’KnKn bu yaklaQKmK, bn RüQdü hatKrlatmaktadKr. bn RüQd de kelamcKlarla
ilgili de5erlendirme yaparken onlarK, avamKn biraz üstünde, fakat, ilim ehline de
53
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ulaQamayan vasat bilgilere sahip kiQiler kategorisinde de5erlendirmiQtir. Burhan
ehli olmadKklarK halde dini metinleri yorumlamaya çalKQtKklarK ve bu yorumlarK
halka indirdikleri için, halkKn sapKtmasKna neden olduklarK ithamKyla kelamcKlarK
tenkit eden bn RüQd, ancak burhan ehli olan filozoflarKn bu tarz soyut konularK
anlayabildiklerini, bu düQüncelerin de halk ile paylaQKlmamasK gerekti5ini dile
getirmiQtir.56 DolayKsKyla gerek bn RüQd’ün ve gerekse hvan’Kn bu konuda kelamcKlara yönelttikleri tenkitlerinde benzerliklere rastlanmaktadKr. Her iki yaklaQKm
biçiminde de kendini merkeze alarak ötekini de5erlendirme gayretleri mevcuttur.
Bu tarz sübjektif de5erlendirmelerde gerçe5i yansKtmaktan ziyade, kendi düQüncesini do5rulatma ve onun dKQKnda kalan her Qeyi olumsuzlama gibi bir mantKk
egemendir.
hvan, kullanKlan cedel yöntemi nedeniyle ümmet arasKna tefrikanKn girdi5ini, düQmanlKk ve nefretin ço5aldK5KnK, bunun sonucu olarak fitne ve savaQlarKn
çKkmasKna sebebiyet verdi5ini belirtmektedir. Tefrikaya düQenler, birbirlerinin
kanKnK helal saymakta, hiçbir uyarKcKyK dikkate almamakta ve kendilerini uyarKlmadan müsta5ni görmektedirler.57 FKrkalar arasKnda sert ihtilaflarKn oldu5u ve
birbirlerini sapKklKkla itham ettikleri, kaynaklara bakKldK5Knda görmek mümkündür. Ancak toplumlar arasKndaki ihtilaflarKn, yalKn düQünce farklKlKklarKna ba5lanmasK da sa5lKklK bir de5erlendirme olmadK5K müsellemdir. FarklK düQünceleri
nedeniyle ithama tabi tutulan ve fKrkalaQmalara neden olan bu yaklaQKmK eleQtiren
hvan, benzer yanlKQK da kendisi iQlemektedir. Kendisini hakikatKn merkezine yerleQtiren, toplumun bütün kesitlerinin yanlKQ yolda olduklarK ve bunlarK hak yola
çekme düQüncesiyle bütün düQüncelerden istifade edece5ini bir ön kabul olarak
belirleyen hvan, ta’lime tabi tutulmadan insanlarKn do5ruya ulaQamayacaklarK
iddiasKnK ileri sürmek suretiyle kendi çeliQkisini yaratmKQ olmaktadKr.
2.3. KELAMDA KIYASIN KULLANILMASI
hvan, Cedel yöntemi nedeniyle kelamcKlarK eleQtirdi5i gibi, kelamcKlarKn
kullandKklarK kKyas yöntemlerini de tenkit etmiQlerdir. “Bu kimselerin dayandKklarK tek bir sa5lKklK asKl veya kKyas yoktur ki söz konusu meselelere bu asKl veya kKyasa dayanarak cevap verebilsinler. BunlarKn asKllarK farklK, kKyaslarK birbirinden de5iQiktir…. Bilin ki ey kardeQler, farklK asKllar ve tutarsKz kKyaslara dayanarak verilecek cevaplar da tutarsKz ve çürük olacaktKr. Biz ise bu ve benzeri meselelerle ilgili
sorularK tek bir asla ve tek bir kKyasa dayanarak cevapladKk. Hakiki ilimlerde söz
sahibi oldu5unu iddia eden kimseden, tek bir asKl ve kKyasa dayanarak cevap vermesi beklenmelidir. Böyle bir sayKsKz varlK5Kn suretleri arasKnda dayanaca5K aslK,
insanKn sureti olarak görecektir. O böyle yaptK5Knda herkes tek bir din, tek bir
görüQ, tek bir mezhep üzerinde ittifak etmiQ olacak, ihtilaflar ortadan kalkacak ve
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hakikat herkese net bir Qekilde görünecek ve bütün insanlarKn kurtuluQ vesilesi
olacaktKr.”58
Kelamda kullanKlan kKyas yönteminin taQKdK5K zorluklar bilinmektedir. Zira
hukukta kKyasKn kullanKlmasK, pek çok açKdan benzerliklerin kurulmasKnKn imkanK
nedeniyle oldukça kolaydKr. Oysa kelamda kullanKlan kKyas, hiçbir açKdan benzerli5in kurulamamasK nedeniyle problemlidir. Böyle olmakla birlikte kelamda kKyasKn kullanKlmasK bir mecburiyetin neticesidir. Çünkü vahyin ifade etti5i anlamKn
insanlara ulaQtKrKlmasK ancak onlarKn algKlayabildikleri düQüncelerle anlatKlabilir.
Bu durum da zorunlu olarak bazK kKyaslarKn kullanKlmasKyla mümkündür. Buna
ra5men hvan, “gaibi Qahide kKyas ettikleri” için kelamcKlara hücum etmiQler ve
taraftarlarKnK onlardan sakKndKrmKQlardKr. hvan’a göre kelamcKlar: “A5KzlarK iyi laf
yapan kalpleri kör, hakikatler hakkKnda kuQkuya kapKlan ve do5ru yoldan sapan
decallardir.”59 Bundan daha a5Kr bir ifade ve tarafgirlik olamaz. Her vesileyle bütün dini düQüncelere aynK mesafede olduklarKnK söylemelerine ra5men, kelamcKlarK
“a5KzlarK iyi laf yapan deccallar” olarak nitelendirmelerini izah etmek mümkün
de5ildir.
2.4. TAB ATÇI F LOZOFLAR VE MANTIKÇILAR
Konumuzun kapsamKnda olmadK5K için ayrKntKlarKna girmemekle birlikte,
hvan’Kn TabiatçK filozoflar ve mantKkçKlara yönelik de5erlendirmelerine bakKldK5Knda hvan’Kn, bunlarK kullandKklarK yöntemleri nedeniyle itham etti5i görülmektedir: “Onlar, sözlerinde, mezheplerinde ve anlatKmlarKnda çokça ihtilafa düQtüklerinden dolayK insanlarK do5ru yoldan, hak dinden saptKrmKQlardKr. Onlardan
kimisi, alemin kKdemini dile getirirken, di5er bazKlarK heyulanKn kKdeminden
sözetmiQ, bazKlarK ise suretin kKdemi, illetlerin birden fazla oluQu noktasKnda ikiden yediye kadar farklK illetlerin varlK5KnK dile getirmiQlerdir. Sani’ ve masnu’un
beraberlikleri ile ilgili yapKlan tartKQmalar, sonsuzluk düQüncesinin tartKQKlmasK,
mead ve inkar etrafKndaki de5erlendirmeler, risalet ve vahiy çerçevesindeki tartKQmalar ve daha pek çok farklK konularda aralarKndaki ihtilaflarK sebebiyle bunlardan kimisinin inkara saptKklarKnK, bir kKsmKnKn ise Qüphe ve QaQkKnlKk deryasKna
saplanKp kaldKklarKnK söylemektedirler.”60 FarklK disiplinlerin kendi aralarKndaki
ihtilaflarKnK, onlarKn Qüphe deryalarKnda gezinmeleri Qeklinde tasvir eden hvan,
Risalelerin farklK yerlerinde gerek felsefe ve gerekse mantKk hakkKnda sitayiQkar
ifadeler kullanmaktan da geri durmamKQlardKr. MantK5K felsefenin ölçüsü ve
filozofon aleti olarak niteleyen hvan, felsefe için de peygamberlikten sonra insan
u5raQKlarKnKn en üstünüdür Qeklinde de5erlendirmelerde bulunmuQlardKr.61 fade
etmek gerekiyor ki hvan, do5rudan felsefe veya mantK5a karQK bir tutuma sahip
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de5ildir. Ancak hvan’Kn tavsiye etti5i, Aristo felsefesinden ziyade hikmet felsefesidir.
hvan’a göre “mantKk ilmine sadece nefisleri hala bedenlerine gömülü olan
kiQiler ihtiyaç duyarlar. Bedenlerden arKnmKQ duru nefisler, zihinlerde olan düQünce ve anlamlarK birbirlerine anlatmak için kelam ve sözlere ihtiyaç duymazlar.
Bunlar ulvi nefisler olup cismani Qehvetlerin kirinden arKnmKQlardKr. Bunlar, gizlenenlerin haber verilmesine ve sKrlarK soruQturmaya ihtiyaç duymazlar. Çünkü
onlar haberlerin ve salihlerin madeni olan nurlar ve iQrak alemindedirler.”62 Risalelerde özellikle vurgulanan ve taraftarlarKna tavsiye edilen iç arKnmadKr. ArKnma
yoluyla baQka bir vasKtaya ihtiyaç duymaksKzKn hakikate ulaQmak mümkündür.
Risaleler dikkatlice gözden geçirilirse, hvan’Kn, dönemindeki inanç farklarK
ve mezhep ayrKlKklarKndan usanKp, bunlara bir son vermek, bu konudaki ba5nazlK5K yKkmak amacKyla yola çKktKklarK anlaQKlKr. DüQüncelerini temellendirmek için
esas aldKklarK tüm kaynaklarK, istedikleri gibi kullanmKQlardKr. Onlar için, Kur'an
ne kadar önemli ise, Tevrat ve ncil de o kadar önemlidir. Muhammed'in sözleri
ne kadar önem taQKyorsa, felsefede Sokrates'in ya da Platon'un, matematik ve
geometride Pythagoras'Kn sözlerinin de önemi o kadar büyüktür. Ancak hvan,
Müslüman bir toplum içinde yaQamasK ve kendilerinin de Müslüman olmasK nedeniyle, Kur'an ve Hz. Peygamber’in sözlerine daha fazla a5KrlKk vermiQ, daha çok
alKntK yapmKQlardKr.63
SONUÇ
"KardeQlerimizin, bilimlerden hiçbirine düQman olmamalarK, hiçbir kitabK
hor görmemeleri, mezheplerden hiçbirine önyargK ile bakKp, ba5nazlK5a düQmemeleri gerekir. Zira, bizim görüQ ve inancKmKz bütün mezhepleri kapsar ve bütün
bilimleri kuQatKr. Bizim bilimimiz, baQlangKcK ve sonu, gizlili5i ve açKklK5K bakKmKndan hepsinin tek bir ilke, tek bir neden, tek bir evren ve tek bir ruhtan oluQmalarK
dolayKsKyla, duyulan (mahsus) ve kavranan (makul) tüm varlKklarKn incelenmesidir. (IV, 41-42)" Qeklinde genel bir çerçeve çizmiQlerse de Risaleler’in bütünü dikkate alKndK5Knda burada belirlenen prensiplere pek de riayet edilmedi5i görülmektedir. YukarKda ifade edildi5i gibi, hvan, smaili/BâtKni anlayKQKn dKQKndaki di5er
düQüncelerin kiQiyi mutluluk ve huzura kavuQturamayaca5K, hatta bunun ötesinde ta’lime dayalK olarak bir imama ba5lanmadan hakikate ulaQmanKn imkansKz
oldu5unu belirtmektedir. DolayKsKyla hakikate ulaQmanKn yegane yolu kendi
imamlarKna tabi olmadKr.
FarklK dönemlerde kaleme alKnmKQ olmalarK nedeniyle de olsa gerek Risaleler’de bir yeknesaklKk görülmemektedir. YaQadKklarK dönemde dini ve sosyal alandaki kargaQaya son verme iddiasKyla ortaya çKktKklarK anlaQKlan hvan’Kn, geliQtir62
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miQ oldu5u argümanlara en ciddi cevap kelamcKlardan geldi5i için özellikle kelamcKlara dönük ithamlarda bulunmuQlardKr. Söz konusu dönemde itham ettikleri
kelamcKlarKn pek ço5u aynK zamanda önemli birer usul alimi idiler. DolayKsKyla
kelamcKlarKn avamKn biraz üstünde, ama havas/alim derecesine ulaQamadKklarK
iddialarK hiçbir somut gerçe5e dayanmamaktadKr. Teorik olarak görülen tartKQmalarKn altKnda smaiili/BâtKni bir düQünceye dayalK devletin te’sisi çabasKna karQKn,
kelamcKlarKn gösterdi5i direnç ve müesses yapKlarKn korunmasK konusunda gösterdikleri çaba, hvan’Kn kelamcKlara karQK düQmanca bir tutum takKnmalarKna sebep
teQkil etmiQtir. DolayKsKyla kanaatimizce hvan’Kn kelamcKlara yönelttikleri tenkitler, bilimsel verilere dayanmaktan ziyade ideolojik kaygK kaynaklKdKr. Objektif
olmaktan son derece uzaktKr. hvan’Kn kelamcKlara dönük tenkitleri genel ifadelerle dile getirilmiQ, konular fazlaca detaylandKrKlmamKQtKr. Kelamda her bir konunun
nassa dayandKrKlma yöntemine karQKn, hvan’Kn hakikate ulaQmanKn yegane yolunun ta’lime dayalK bir imamKn ö5retisi ile ulaQKlabilece5i düQüncesi arasKndaki
derin çeliQki, hvan’Kn kelamcKlara karQK cephe almasKnda farklK bir etken oluQturmaktadKr.
Yöntemdeki bu farklKlaQma, do5al olarak içeri5i de belirlemektedir. Kelamdaki hakikate ulaQmanKn herkes için mümkün ve yolunun da Kitapla-Kur’angerçekleQebilece5i düQüncesine karQKn hvan’Kn sadece imam vasKtasKyla hakikatin
elde edilebilece5i, dolayKsKyla inhisarcK bir anlayKQa ba5lK oldu5u dikkate alKndK5Knda neden kelamcKlara karQK bu denli sert bir uslup kullandK5K daha rahat anlaQKlabilir. Kanaatimizce hvan, Metematikte Pythagoras'a, mantKkta Aristo'ya, metafizikte Platon'a, ahlâkta Sokrates'e ba5lK oldu5unu söylemekle eklektik bir yapKda
oldu5unu kanKtlamaya çalKQmKQsa da, kendisine muhalif gördü5ü kelamcKlara karQK
aynK hoQgörüyü sergileyememiQtir. Çünkü hvan’Kn Risaleler’de serdetti5i düQüncelere ancak kelam yoluyla ciddi cevaplar verilmiQtir. hvan’Kn ta’lime dayalK
gnostik felsefi bir düQünce ve yaQamK egemen kKlma çabalarKna karQKn KelamcKlarKn nassa ve akla dayalK düQünce ve hayat önerileri arasKndaki derin çeliQkiler bu
iki düQünce gurubunu karQK karQKya getirmiQtir.
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