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Özet 

Eş/arilik1 Ebu/I-Hasan ei-Eş1arrden sonra öğrencileri ve onu takip eden alimierin 
kavramsal ve metodolajik katkılarıyla sistemleşmiştir. Ebu ishak el-isferayini/ erken 
dönemde Bakıliani ve ibn FOrek ile birlikte bu ekolün sistemleşmesini sağlayan önemli 
alimler arasında kabul edilmektedir. Kendisinden sonra Cüveyni/ Gazzali ve Fa h reddin 
Razi gibi kelamcıların/ onun görüşlerine atıfta bulunmaları onun mezhep içerisindeki 
konumunu göstermektedir. Bu bağlamda kendisinden sonraki Eş/ari kelamcıları özellikle 
metodolajik olarak etkilemiştir. isferayinrnin en önemli özelliği erken dönem Eşiariliğin 
önemli imamlarından olmakla birlikte farklı görüşleri savunmuş olmasıdır. O bazı konu
larda mezhebin yaygın kanaatini terk ederek Matüridflye uymuş veya Mutezili düşün
ceyi benimsemiştir. Bu çalışmada isferayinflnin kelam sisteminden hareketle Eş/ ariliğin 
mezhepleşme sürecine katkıları incelenecektir. Bu bağlamda mezhep içerisindeki farklı 
görüşlerine temas edilecek/ özellikle metodolajik yaklaşımları değerlendirilerek kendi
sinden sonraki kelamcılara etkisi tespit edilmeye çalışı lacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ebu ishak el-isferayini/ eş/arilik/ kelam/ metodoloji. 

Ab u lshak al-lsferayini, in po int of view his Contributions to 

Systematization of Ash'arite Theology 

Abstract 

Ash1arism has been systematized with the canceptual and methodological 
contributions of scholars who followed Ebu11-Hasan el-Eş/ari. like Bakıliani and lbn 
FOreki Ebu lshak el-lsferayini had been accepted as one of the scholars who provided 
the systematization of this school in the early period. Cuveyni/ Gazzali and Razi often 
refered to Ebu ishak el-isferayini and this indicated el-isferayinrs position within the 
sect. Therefore/ el-lsferayini has a great influence to Ash/arite theologians in particular 
as a methodological. The most im portant feature of el-lsferayini is that he advocates 
the different opinion from general approach of sect. He/ in some respects/ has left 
general opinion of school and followed the thought of Maturidism and adopted some 
of Mu/tezile ideas. This article examines his contributions to the process of Ash/arism 
on the basis of his theological system. In this respect/ his different opinions within sect 
will be discussed/ especially will be focused on as.sesing his methoıfological approaches 
the n trying to determine his influences on the la ter theologians. 
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Giriş 

Eş'arilik, EbU'I-Hasan el-Eş'ari'nin (ö.324/936) kelfun yöntemini kullan

ması ile başlamış, öğrencileri ve onu takip eden sonraki ilimlerin kavram

sal ve metodolajik katkılarıyla sistemleşmiş bir kelfun ekolüdür. EbU İshak el

İsferayini (ö.418/1027), Eş'ariliğin ekolleşme sürecinde ortaya çıkmış en önemli 

kelamcılardan biridir. Kaynaklar, İsferayini, Bakıliani (ö.403/1013) ve İbn Fılrek'i 

(ö.406/1015) Eş'ari'nin teolojik görüşlerini sistemleştiren ve bir kelfun ekolü ha

line gelmesini sağlayan bilginler olarak tanıtmaktadır. Bu üç kelfuncı aynı za- · 

manda Eş'ari'nin öğrencisi EbU'I-Hasan el-Bahill'den ders almıştır. 1 Döneminin 

önemli fakihi ve kelfuncılarından olan Ebu İshak, ilim tahsili için gitmiş olduğu 

Bağdat'ta eğitimini tamamlayıp Nişabur'a döndükten sonra, kendisine orada bir 

medrese kurulmuş ve burada vefatma kadar ders vermiştir. Abdulkfıhir el-Bağdadi 

(ö.429/1037), Beyhaki (ö.458/1066) ve Abdulkerim el-Kuşeyri (ö.465/1073) onun 

öğrencileri arasındadır. Söz konusu dönemde Nişabur alimlerinin çoğunun ondan 

kelam ve fıkıh dersleri aldığı nakledilir.2 

İsferayini, bağlı bulunduğu fıkhi ve kelami ekolün genel yaklaşımı içerisinde 

yer almakla birlikte farklı görüşleriyle tanınan bir fılimdir. Şafii fıkhında müctehid 

kabul edilmiş, aynı zamanda mezhebin genel düşüncesinden farklı görüşleri de 

savunmuştur.3 Kelfımi konularda, belirli bazı meselelerin ispatında Ebı1'1-Hasan 

bk. Ebıi Nasr Abdülvehhab b. Ali es-Sübki, Tabaklıtü'ş-Şafiiyyeti'l-kübra, Kahire: 'naru Hicr, ı413, m, 369, N, 
257; Zehebi, Tlırihıı'l-İsllım ve vefeylıtü'l-meşahir ve'l-a'ltlm, Beyrut: Daru'l-Kitabi'l-Arabi, 1987, XXVI, 467; 
Yahya b. Şeref en-Nevevi, Tehzibıı'l-esmlı ve'l-lıığlıt, Beyrut: Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, ts. II, 170. 

2 Sübki, Tabaktlt, N, 256-257; ayrıca bk. Abdulğafir b. İsmail el-Farisi, el-Halakatü'l-üla min tarihi Nisabıir, 
Kum, 1403, s. 151-152. 

3 Örneğin her müctehidin ictihadında isabet ettiği kanaatini reddetmesi (bk. Zehebi, Siyerıı a'llımi'n-nübellı, 
Beyrut 1983, XVII, 353), mestlerin çıkanlmasıyla abdestin bozulınayacağını kabul etmesi (Sübki, Tabaklıt, N, 
261) gibi görüşleriyle mezhebin genel yaklaşımından ayrılmıştır. 
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el-Eş'ari ve çağdaşı Bakıllani'den farklı yöntemlere başvurması, keramet ve sihrin 

hakikatini reddetmesi, Allah'ın kelfunının işitilmesi tartışmasındaki farklı yaklaşı

mı gibi birçok konuda genel Eş' ari düşünceden ayrılmaktadır. Bununla birlikte bir 

bilginin bazı konularda bağlı bulunduğu mezhebin genel yaklaşımından ayrılması 

ve metodik eleştirileri o ekolün sistemleşmesine bir katkı olarak değerlendirilme

lidir. Nitekim EbU İshak, Eş' ariliğin genel kabullerine hatta tüm sünni kelfuncıların 

birleştiği bazı konularda muhalefeti olmasına karşın erken dönem Eş' ari kelfunının 

en önemli bilginlerinden biri kabul edilmektedir. 

Kelfun kaynaklarında "üstad" unvanıyla anılan EbU İshak'ın görüşlerine 

kendisinden sonraki kelfuncılar tarafından atıflar yapılmakta, özellikle Eş'ari ve 

Bakılianı ile karşılaştırılmaktadır. İsferayini, Eş'ari kelamında önemli dönüşüm 

gerçekleştiren İmfunü'l-Harameyn el-Cüveyni'nin (ö.478/1085) düşünce yapısının 

şekillenmesinde etkili olan ilmi şahsiyetlerden ve beslendiği kaynaklardan biridir. 

Cüveyni, EbU İshak'ı Bakıliani ile birlikte mezhebin imamları arasında zikreder.4 

Özellikle sistematik kelfun eseri eş-Şamifde birçok yerde onun görüşlerine atıfta 

bulunur ve kendisinden önceki kelfun birikimini aktararak değerlendirme yaptı

ğında EbU İshak ile Bakıllani'nin görüşlerini karşılaştırır.5 

Kaynaklarda İsferayini'nin kelfun sahasında birçok hacirnli eser kaleme al

dığı kaydedilmektedir. Bununla birlikte bu eserlerin çoğunun günümüze ulaşıp 

ulaşmadığı belirlenememiştir. EbU İshak'ın kelami görüşlerini, onun kaleminden 

günümüze ulaştıran yegane eseriel-Akide adlı akaid risalesidir.6 Eser iki bölüm

den müteşekkil olup birinci bölümde inanç esasları, ikinci bölümde ise bunların 

dayandığı deliller incelenmektedir. Bu risalenin dışında, kaynaklarda ismi geçen 

ve atıflarda bulunulan ona ait kelfun eserlerinden söz edilmektedir. Bunların en 

önemlisi el-Camiu'l-celi ve'l-hajf ji'-red ale'l-mulhidfn adlı eserdir? İbn Hallikan, 

4 İmamu'l-Harameyn el-Cüveyni, eş-Şamilfı ıısıili'd-diıı, thk. Ali Sami en-Neşşar, İskenderiye, ı979, s. 433. 
5 Örneğin Cüveyni, mümaset, mücaveret ve tebayün Ue Ugili olarak kendisinden önceki keliinı gelene~de 

mezhep imamlan olarak değerlendirdiği kimselerin göriişlerini aktarır. Buna göre öncelikle Eş' ari, mümaseti 
"cevheri bir mekan veya bir mekan takdiri Ue tahsis eden oluşa (kevn) Z<iid bir mana" olarak tarumlaınıştır. 
Bakılliini, Eş' ari'nin mücavereti, mümasetten farklı değerlendirdiğini ifade eder. Buna göre mücaveret iki cev
herin aralannda bir hayyiz olmayacak şekilde iki hayyizde bulunması dır. Ayru şekilde B akıllaniye göre müma
setin zıddı yoktur. Mübayenet ise mümasetin değil mücaveretin zıddıdır. Ebiı İshak ise bu yaklaşıma aylan bir 
düşünce geliştirmiştir. Buna göre mücaveret, mümasetin aynıdır. Mümaset, mücaverete Z<iid bir mana olarak 
değerlendirUemez. Mübayenet ise cehaletin Umin zıddı olması gibi mümasetin zıddı olmaktadır. Bu açıdan 
onun metodolojisine göre mümaset, mücaveretin kendisidir. bk. Cüveyni, eş-Şamil, s. 455-458. Cüveyni'nin 
İsferayini'nin görüşlerine_ atıflan ve değerlendirmeleri içiıi ayrıca bk. Cüveyni, eş-Şamil, s. 304, 305, 308, 428, 
429, 430, 438, 448, 453, 454. 

6 Bu risale Süleymaniye Kütüphanesi Hasan Hüsnü Paşa nr. 1160'da 9 varak olarak mevcuttur. Richard M. Frank 
bu nüshaya dayanarak eseri neşretmiştir. bk. Salih Sabri Yavuz, "İsferayini: Ebiı İshak" DİA, XXII, 5ı5. Ayrı
ca Mehmet Gündoğdu yüksek lisans çalışması çerçevesinde eserin eclisyon kritiğini ve tercümesini yapmış
tır. bk. Mehmet Gündoğdu, "Ebiı İshak el-İsferayini ve Akaid Risalesi" (Yayınlanmaınış y-uksek Lisans Tezi) 
M.Ü.S.B.E ı990. 

7 Katip Çelebi, Keşfü'z-ziitıütı, İstanbulı941, ı, 539; Sübki, Tabakıit, IV; 257; Hayreddin Zirikli, e/-A'/dm, Kahire 1954, ı, 59. 
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bunun beş ciltlik bir eser olduğunu belirtir.8 Kaynaklarda zikredilen bir diğer 

kelam eseri Kitabu'l-vasf ves-sifa'dır.9 Ayrıca münazara ve cedel ilmine dair bir 

eser olan Edebü'l-cedel'de bazı kelam meselelerine temas etmiştir. 10 Kelama dair 

bu hacirnli eserleri telif eden EbU İshak'ın akaid risalesi dışında diğer eserleri bu

gün elde mev.cut değildir. Bu bakımdan İsferayini'nin kelam yöntemini ve düşün

cesini günümüze taşıyan bir diğer eser Muhammed b. Ca'fer es-Sanhaci'nin söz 

konusu akaid risalesine yazmış olduğu şerhtir. 11 Sanhad bu şerhiyle EbU İshak'ın 

diğer eserlerinden yararlanarak onun kelam sistemini ortaya koymayı amaçlamış

tır. Şerhte önerrili ölçüde onun el-Cami ve Kitabu'l-vasf ves-sifa adlı eserlerinden 

nakillerde bulunmaktadır. Bu çalışmada temel olarak İsferayini'nin akaid risale

si ve Sanhacı'nin şerhi esas alınacaktır. EbU İshak el-İsferayini'nin görüşlerinin 

özetlenınesi yerine ekol içerisinde farklılaşan kanaatleri ve kelam metodolojisine 

ağırlık verilecektir. Bu anlamda Eş'ari ile çağdaşları Bakıliani ve İbn Fıirek'le kar

şılaştırmalar yapılacaktır. Böylelikle kendisinden sonra Cüveyni tarafından temel

leri atılan ve Gazzali ile başlayan Eş'ari kelamındaki dönüşümün arka planı tespit 

edilmeye çalışılacaktır. 

I. Kozmoloji 

Erken dönem kelamcıları, 'Mah'ın zatı ve sıfatları dışındaki her şey" olarak 

tanımladıkları alemi, Allah'ın varlığına delalet etmesi bağlamında ele almışlardır. 

inancın temel esaslarını (mesail) temellendirmek üzere oluşturulan kelam kozmo

lojisi atomculuğa dayanır. Buna göre alem, cevher ve araziardan meydana gelmiş

tir. Parçacıklardan oluşan cisirnler sonsuza kadar bölünemez. Bölünme son olarak 

bir parçada durur. Parçalanamayan en küçük parça (cüz' la yetecezza /cevher-i 

ferd) kelam kozmolojisinin temelini oluşturur. Kelamcılar, alemin unsurları olan 

cevher, araz ve cisimlerden hareketle, evrenin geçiciliği ile Allah'ın varlığı, yara

tıcılığı ve kadimliğini ispat etme yöntemleri geliştirmişlerdir. Eş'ari kelamı içeri-· 

sinde atom nazariyesini sistemli bir şekilde ilk ele alan kişinin genellikle Bakıliani 

olduğu kabul edilir. 12 Bununla birlikte Eş' ari ve Bakıliaru'nin çağdaşı İbn Fıirek'in, 

8 Ahmed b. Muhammed b. Ebi Bekr b. Hallikan, Vefeyatü'l-a'yiiıı, Beyrut, 1978, I, 28. 
9 Ebu'I-Muzaffer Tahir b. Muhammed ei-İsfer.iyini, et-Tebsir jl'd-diıı ve temyizıı'l-Jırkati'ız-ııiiciye aııi'l-Jıraki'l

hiilikiıı, Beyrut 1983, s. 193. 
10 Kiltip Çelebi, Keşfii'z-ziiııim, I, 45. 
ll Bu şerhi Muhammed b. Ca'fer es-Sanhaci h.586 Mağrib bölgesinde te'lif etmiştir. Eser 99 varak olarak Sü

leymaniye Kütüphanesi Şehit Ali Paşa nr. 1724<1e mevcut olup yüksek lisans tezi çerçevesiiıde edisyon kriti
ği yapılarak yayma hazırlanmıştır. bk. Fadıl Ayğan, "Muhammed b. Ca'fer es-Sanhaci'nin Şerhu Akideti Ebi 
İshak ei-İsferiıyini Adlı Eserine Göre İsferayini'nin Keliımi Görüşleri" (Yayırılanmamış Y"ıiksek Lisans Tezi) 
M.Ü.S.B.E, 2006. 

12 bk. İbn Haldun, Abdurrahman, Mııkaddime, Beyrut: Diıru'I-Beyda, 2005, III, 34; İzmirli İsmail Hakkı, "Ebıi 
Bekir Biıkılliınl': Diinı'l-Füıııiıı İlahiyat Fakültesi Mecmuası, İstanbul, 2/5-6 (1927) s. 141, 150; Şaban Ali Düz
gün, "Nesefı ve İslam Filozojlarma Göre Allah-Alem İlişkisi, Ankara: Akçağ Yayırılan, 1998, s. 95. 
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cevher-araz merkezli hudus teorisini kullanmış olmaları dolayısıyla atomculuğun 

Sünni kelfu:nda daha erken başladığı söylenebilir. 13 Aynı Şekilde Bakıliani ile aynı 

dönemde yaşayan Ebıl İshak el-İsferayini'nin cevher ve araz meselelerini ele aldığı 

ve bu kavramları hudılsü temellendirmede kullandığı görülmektedir. 

İsferayini, alemin ve içerisindeki varlıkların hudılsünü Allah'ın varlığına İstid

lalde kullanır. Buna göre alem hadis olduğuna göre mutlaka bir yaratıcısı olmalı

dır. 14 Zira hadis oluşu ya kendiliğinden veya başkası tarafındandır. Kendi kendine 

hadis olması mümkün değildir. Çünkü şayet böyle olsaydı bir varlığı zaman ve 

mekan açısından tahsis etmek mümkün olmazdı. Örneğin cevherler kendi kendi

lerine hadis olsalardı zaman açısından biri diğerinden önde olmaz, mekan açısın

dan biri diğerinden farklı yerde bulunmazdı. Fakat durum böyle olmadığına göre 

hadis varlıkların kendilerini var eden bir yaratıcıya ihtiyaçları vardır. 15 

İsferayini'ye göre Allah'ın varlığına delalet eden evren, cevher ve araziardan 

müteşekkildir. Maddenin en küçük ve bölünmeyen parçası olan cevherlerin en 

önemli özelliği yer kaplamaları (tehayyüz) ve birbirlerine benzer olmalarıdır 

(temasül).16 Sanhaci, cevher konusunda Eş'ari kelfu:ncılarının görüşlerini karşılaş

tırır. Buna göre Ebıl İshak, cevherin mütehayyiz oluşunu öne çıkarır. Ona göre 

mütehayyiz ise bir mekanda takdir edilen süreksiz/ sonlu hacim ( cirm munkatı') 

veya bir "hayyizi" işgal eden şeydir. Bir hayyizi işgal etınesi de bir boşlukta bulun

ması halinde onu boşluk olmaktan çıkarmasıdır. Sanhad bu görüşü İsferayini'nin 

el-Vasf ve's-Sıfa adlı eserinden nakleder. Bakıllani, mütehayyizi, cirm veya her

hangi bir alanda yer tutan şey (ma lehu hazzun mine'l-mesaheti) olarak tarif 

eder. Cüveyni'ye göre ise hayyiz mütehayyizin kendisidir. Mekanın (hayyiz) cev

here rıispet edilmesi ona varlık atfedilmesi gibidirY Cüveyni ile netleşen bu dü

şünce, cevher ile mekanın ayrılmaz bir ilişki içerisinde olduğunu öngörür. Zira 

kelfu:ncıların çoğu özü itibariyle hiçbir şeye muhtaç olmaksızın kendi başına bulu

nabilen mekansız bir cevherin varlığını kabul etmemektedir. 

İsferayini'nin atomculuğunu açık bir şekilde cevher-i ferdi ispat etmesinde 

görmek mümkündür. O, cevher-i ferdin ispatında tümdengelim yöntemine baş

vurur. Cevherlerden müteşekkil olan cisirnlerden hareket eder. Buna göre bütü-

13 Biikıllani'nin Sünni kelamda atomculuğu ilk ortaya koyan kişi olduğu hususunda çeşitli itirazlar bulunmakta
dır. Kendisinden önce atoı:ıculuk teorisinin Ehl-i sünnet iÇerisinde mevcut olduğu bilinmeh.-ıedir. Fakat atom
cu kozmolojinin Sünnilik içerisinde meşruiyet ve başan kazanmasında önemli rol oynamış ilk otorite olduğu 
söylenebilir. bk. Cağfer Karadaş, Bıikıllaııi'ye Göre Allalı ve Alem Tasavvımı, Bursa: Arasta Yayınlan, 2003, s. 
47-48. 

ı4 Ebü İshak el-İsferayini, el-Akide, vr. 89a. 
ıs Sanhaci, Şerlıu Akideti Ebi İshak el-İsferayiııi, vr. 69b. 
ı6 Sanhaci, Şerlıu Akideti Ebi İshak el-İsferayiııi, vr. 16a,b. 
17 Sanhaci, Şerlıu Akideti Ebi İshak el-İsferayiııi, vr. 17a,b. 

'11 

Şırnak Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi 

Dergisi 



nü itibariyle cisimlerin sonluluğu zaruri olarak sabittir. Sonlu olan bütünün ister 

bil-kuvve ister bil-fiil sonsuz parçaları içermesi ise mümkün değildir. O, şöyle bir 

istidlal de geliştirir: '~en sabittir ki bütünde ayrışma (fasl) imkan dahilindedir. 

Bu ayrışma (fasl) birleşmenin (vasl) gerçekleştiği iki taraf ile var olur. Şayet bütü

nün parçalarının sonu olmasaydı, ayrışmanın (fasl) gerçekleştiği tarafa ilişkin bir 

talep olmazdı:• ıs Bilindiği üzere kelamcılara göre cevherler tedahül etmez. Tedahül 

ise iki cevherin bir hayyizde bulunmasıdır. Bu hususta Nazzam'ın bir muhalefeti 

söz konusudur.'İsferayini'ye göre cevherlerde tedahül, Nazzam'ın düşüncesini çü

rüten şu dur~ar gerçekleştiğinde düşünülebilir: Öncelikle içinde aralık bulunan 

yayılmış cisimlerin var olması gerekir. Ayrıca söz konusu aralıkta hava parçacık

ları olduğu halde cismin içinirı boş olması gerekir. Bu durumda hava, inceliğiyle 

gider ve bu aralıkta başka bir cisim meydana gelir. Böylelikle birleşik (mümtezic) 

gibi olur. Söz konusu cismin boşluğunda havanın parçalarının yok olmasından 

sonra başka bir cisim var olur. Sonuçta onun için bir zarf veya cevher olan ma

halde arazın bulunması gibi olur. Bu durumda mahalde bulunanın işgal ettiği bir 

cirm söz konusu değildir. Cirmi olan ise onun taşıyıcısı konumunda olur. Bunların 

dışındaki durumlar ise tasavvur edilemez ve tartışılamaz. Dolayısıyla söz konusu 

durumların tümü Nazzam'ın, cevherlerin tedahül edebileceği şeklindeki görüşünü 

çürütmektedir.19 

Cevherlerin dışında alemin diğer bir unsuru olan araz, varlığı bir mahalle 

ihtiyaç duyan manadır. Arazların yokluğunu düşünmek mümkün değildir. Zira 

zatının devamı ile birlikte iki farklı vasfasahip olan bir "ayn'' ve "şey" olması müm

kün olan her varlık, zatına zaid bir manayı gerektirir. Böylelikle zatının devamıy

la birlikte vasfının değişmesi mümkün olmaktadır. İsferayini, arazın varlığına şu 

şekilde istidlalde bulunur: Herhangi bir vasıf üzere gördüğümüz bir cisimde, o 

sıfatın yok olması veya intikal etmesi durumunda, iki seçenek söz konusudur. Bu 

vasıf ya onun zatının kendisidir veya zatına ait bir sıfattır. Şayet zatın kendisi ol

saydı, zat var olduğu müddetçe onun lazımı olur, yok olması durumunda da yok 

olurdu. Zat ile sıfat arasındaki ilişki böyle olmadığına göre arazların varlığı zo

runlu olmaktadır.20 İsferayini'nin bugün elimizde olmayan metinlerinden yapılan 

bu nakillerden, onun, cevher-araz merkezli bir atomcu kozmolojiyi, sistemli bir 

şekilde alemin hudusünü ve yaratıcının varlığını temellendirmede kullandığı an

laşılmaktadır. 

isferayini, cevher ve araziardan hareketle alemin hudusünü temellendirir. 

ıs Sanhaci, Şerhu Akideti Ebi İsluik el-lsferiıyini, vr. 17b. 
ı9 Sanhaci, Şerhu Akideti Ebi İsluik el-İsferiıyin~ vr. 20a. 
20 sanhaci, Şerlııı Akideti Ebi İshak el-İsferiıyiııi, vr. 20b. 
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Buna göre alemin hudusü cisimlerin hudusüne dayanır. Zira cisimlerin sonradan 

var oldukları, bilinen ve şahit olunan bir gerçekliktir. Parça için zorunlu olan bü

tün için de zorunludur. Cisimler hadis olduğuna göre ondan müteşekkil olan var

lık da hadis olur. Zira evrenin tümü hadis olan cevher ve araziardan oluşmaktadır. 

EbU İshak, alemin hadis oluşunu sebr ve taksim yönteminF' kullanarak temellen

dirir. Bu taksimi EbU İshak'tan nakleden Sanhaci, söz konusu yöntemin sahih ola

rak bilgi ifade etmesi için ayrılan kısımların olumlama ve olumsuzlama (en-nefy 

ve'l-isbat) arasında dönmesi gerektiğini -ki birinin geçersizliği durumunda diğe

rinin sabit oluşuna hükmedilsin- belirtir.22 İsferayini'nin şarihi muhtemelen bu

rada sebr ve taksim metoduna yönelik eleştirileri dikkate almaktadır. Zira sebr ve 

taksim metoduna İbn Hazm (ö.456/1064), İbn Rüşd (ö.595/1198) ve İbn Teymiye 

(ö.728/1328) gibi aiimler çeşitli eleştiriler yöneltmiştir.23 Eş'ari kelammda kendi

sinden önceki kelamcıların kullandıkları istidlal yöntemlerine önemli eleştiriler 

yöneiten Cüveyni, sebr ve taksimi tamamen reddetmemekle birlikte çoğu kulla

nımının hatalı olduğunu ileri sürmektedir. Fakat o, doğru bir şekilde kurulmuş, 

olumlama ve olumsuzlama arasında dönen taksimin sahih nazarda delil olduğunu 

belirtir.24 Sanhaci, alemin hadis oluşuna ilişkin İsferayini'nin taksiminin şu seçe

neklerle sınırlandığını savunur. Buna göre varlıklar, ya tümü kadim veya hadis ya 

da bir kısmı kadim, bir kısmı ise hadistir. Bütün varlıkların hadis olması münıkiin 

değildir. Zira böyle olsaydı hadis oluşu sebepsiz bir şekilde kendiliğinden olurdu. 

Bu durum ise muhaldir. Tümünün kadim olması da imkansızdır. Çünkü bir kıs

mının hadis oluşunu zaruri bir şekilde bilmekteyiz. Böylelikle son seçenek olan, 

bir kısmının kadim bir kısmının ise hadis olduğu ortaya çıkar.25 Sanhaci, yönte

me yönelik bu değerlendirmeleriyle, Cüveyni'niıı sebr ve taksim metoduna ilişkin 

ortaya koyduğu şartların, daha önceki dönemde EbU İshak'ın istidlaliııde mevcut 

bulunduğunu savunmaktadır. 

II. Allah'ın Zatı ve Sıfatları 

Tanrı tasavvuru bakımından zat-sıfat ilişkisi erken dönemlerden itibaren 

2ı Mütekaddimin keliimının temel delillerindendir. Muhtemel seçenekleri ele alarak teker teker eleyip geride 
kalan ile hükmetmek anlamına gelir. Hudüs teorisi başta olmak üzere birçok kelam konusu bu yönteme bağ
lı olarak temellendirilir. bk. Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi, Kelam Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İsam Yayınlan, 
20ıo, s. 273. 

22 Sanhad, Şerhu Alcideti Ebi İshak el-lsferayini, vr. 75b. , 
23 bk. Cemalettin Erdemd,:Keldm İ/mine Giriş, İstanbul: Dem Yayınlan, 2009, s. 113-114. 
24 Cüveyni, İmamu'l-Harameyn Abdulmelik, el-Burhan fi usıili'l-fıkh, thk. Abdulazim ed-Dib, Kiüıire: Diinı'l

Ensar, t. y. I, 13 ı. Cüveyni'nin erken dönem keliimının istidlal yöntemlerine özellikle "şahit! e gaibe istidlal" 
metoduna yönelik eleştirileri hakkında önemli iki çalışma için bk. Ömer Tiirker, "Eş'ariliğin Kırılma Noktası: 
Cüveyni'nin Yöntem Eleştirileri~ İslam Araştırmaları Dergisi, ı9 (2008), s. ı-23; a.ınlf. " Bir Tumdengeliın 
Olarak Şa.Jıitle Grube İstidlal Yöntemi ve Cüveyni'nin Bu Yönteme Yönelttiği Eleştiriler': İslam Araştırmaları 
Dergisi, ı8 (2007), s. ı-25. 

25 Sanhad, Şer/ıu Akideti Ebi lshak el-İsferayini, vr. 75b. 
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kelamın temel problemlerinden biri olmuş ve kelam ekallerinin farklılaşmasında 

önemli bir rol oynamıştır. Mutezili kelamcılar genellikle zat-sıfat ayniligini savun

muş ve Allah'ın hayy, alim, kadir, mürid, semi' ve basir olduğunu ancak hayat, 

ilim, kudret gibi sıfatlarının olmadığını ileri sürmüştür. Zira orılara göre zatın 

dışında sıfat kabul etmek, Hıristiyan tanrı tasavvurunda olduğu gibi birden faz

la ilahi özellik barındıran varlık (taaddüd-i kudema) arılayışını doğurmaktadır. 

Sünni kelamcılar ise taaddüd-i kudema arılayışına yol açmayacak, fakat zata zaid 

manalar olarak sıfatıarın da varlığını öngören bir çözüm olarak "sıfatlar zatın ne 

aynıdır, ne de gayrıdır" düşüncesini savunmuştur. İbn Küllah ile başlayıp Eş'ari. 

ile devam eden bu düşünce Bakıliani ve İsferayini gibi Eş'ari kelamcılar tarafın

dan sistemleştirilerek geliştirilmiştir. Ebu İshak el-İsferayini, Allah'ın hayat, ilim, 

kudret gibi sıfatlarının olduğunu ve Allah'ın ezeli olarak bu sıfatlarla vasillanmış 

olduğunu vurgular. Ona göre bu sıfatların, Onun zatının aynısı veya gayrısı olduğu 

söylenemez. Aynı şekilde sıfatıarın zat ile ilişkisinde ayrılma, bitişme, muvafakat, 

muhalefet gibi hususlar söz konusu değildir. Ayrıca zata hultil de yoktur, bilakis bu 

vasıflar zat ile kaim olan sıfatlardır.26 

Erken dönem kelam tarihinde, zat-sıfat ilişkisi bağlamında tartışılan konu

lardan biri de "ahval teorisidir': Bu yaklaşım, Mutezile kelamında zat ve sıfatıa

rın ayniliği düşüncesinin doğurduğu problemlere çözüm olarak, EbU Haşim 

el-Cübbai'nin (ö.321/933) ortaya atmış olduğu bir teoridir. Buna göre Allah'ın 

sıfatları varlık ve yoklukla nitelenemeyecek haller olarak değerlendirilir. Böy

lelikle zat ile sıfatıarın ayniliği probleminden kaçınıldığı gibi zeltın dışmda var

lıklar olarak kabul edilmediğinden taaddüd-i kudema söz konusu olmayacaktır. 

Eş' ari kelamında Bakıliani ve Cüveyni'nin ahvai teorisini benimsediği ifade edilir. 

Cüveyni, Bakıliani'nin ahval teorisinin kabul edilip edilmemesi konusunda tered

düt içerisinde olduğunu, kesin olarak bunlardan birini savunduğuna ilişkin bir 

bilgiye rastlamadığını belirtir. Ona göre Bakıllani, bu iki yöntemin kurallarını 

ortaya koymak suretiyle her iki görüşün de uygunluğunu belirtmek istemiştir.27 

Bununla birlikte Bakıli ani, özellikle et-Temhld'te ahval teorisini açıkça reddetmek

te, varlık ile yokluk arasında üçüncü bir halin imkansızlığını ispat etmeye çalış

maktadır.28 Öyle görünüyor ki o, daha sonra Cüveyni'de rastlandığı gibi sıfatları 

illetten hareketle kanıtıasa da Sünni kelamcıların çoğurıluğunun savunduğu zata 

zaid sıfatlar teorisini kabul etmektedir. 29 Cüveyni ise kelam eserlerinde ahval teori-

26 Ebü İshak el-İsfeniyini, el-Akide, vr. 89b. 
27 Cüveyni, eş-Şamil, s. 629; krş. a.g.e, s. 294. 
28 Ebü Bekir b. Tayyib el-Bakıllani, et-Temhidfi'r-red ale'l-Miilhideti ve'l-Miıattılati ve'r-Rafizeti ve'l-Havarici ve'l

Mıı'tezileti, Kahire: Daru'l-Fikri'l-Arabi, 1947, s. 153-155. 
29 bk. Cağfer Karadaş, Bakıllaııi'ye göre Allalı ve Alem Tasavvıırıı, s. 102-104. 
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sini savunmaktadır. O, bu teoriyi illetten hareketle temellendirir. Ona göre halleri 

reddetmek, bütün illetleri ve gerçekleri yok saymak anlamına gelir.30 EM İshak, 

görüldüğü üzere Eş'ari kelamında da savunucusu bulunan ahval teorisini kabul 

etmemektedir. O, Allah'ın hayat, ilim; kudret gibi niteliklerini ezeli olarak zat 

ile kairn sıfatlar olarak tanımlamaktadır. Sanhad de onu, halleri reddeden Eş'ari 

kelamcılar arasında zikretmektedir.31 

İsferayini, akrud risalesinde nefsi, manevi veya fiili kavramlarını kullanmak 

suretiyle sıfatları kesin bir ayrıma tabi tutmaz. Bununla birlikte Allah'ın sıfatlarını, 

açıkça belirtmese de sistematik bir şekilde kategorize eder. O, öncelikle tenzih ifade 

eden sıfatları zikreder. Buna göre alemin yaratıcısı kadim olup, yaratılmış varlık

lardan hiçbir şeye benzemez ve onun için herhangi bir sınır ve son düşünülemez. 

Allah cisirn, cevher ve araz değildir. Kendisi dışında hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz. 

O, mekan ve ellietten münezzeh olup birdir. Yaratılmış varlıklar için münıkün olan 

ve hudusa delalet eden özelliklerin onun için düşünülmesi irnkansızdır.32 Nefsi ve 

tenzihi sıfatıarın akabinde İsferayini, yedi mana sıfatına ve bu sıfatıarın zat ile olan 

ilişkisine temas eder.33 Bu sistematikten onun sıfatları temel olarak nefsi-tenzihi 

ve manevi sıfatlar olarak iki taksime tabi tuttuğu anlaşılmaktadır. el-Akide şarihi 

Sanhad de müellifin önce nefsi ve tenzihi sıfatları sonra da manevi sıfatları ele 

aldığını belirtir. Ayrıca İsferayini'nin başka eserlerinden onun, "vasfın zata delalet 

ettiği şey" (ma delle'l-vasfu ale'l-ayn) şeklindeki nefsisıfat tanımınıda aktarır.34 Bu 

ifadeler İsferayini'nin kavramsal olarak sıfatları nefsi ve manevi olarak ayrıma tabi 

tuttuğıınu göstermektedir. 

Sanhad, Eş'ari kelamında bekanın müstakil bir sıfat olup olmadığına ilişkin 

tartışmayı aktarır. Buna göre Bakıllani, bekayı ayrı bir sıfat olarak kabul etme

mektedir.35 EbU'I-Hasan el-Eş'ari ve İsferayini ise bekayı müstakil bir sıfat olarak 

değerlendirmektedir.36 Ebu İshak'a göre zatın bekası ayrı bir beka sıfatı ile müm-

30 Cüveyni, eş-Şamil, s. 633. Cüveyni'nin daha sonraki eserleriiıde ahviil görüşünden vazgeçtiği de savunulmak
tadır. bk. Tıirker, "Eş'ariliğin Kırılma Nok-ıası: Cüveyni'nin Yöntem Eleştirileri': s. 12-14; Cüveyni'nin ahviil 
görüşünü kabul edip etmediğine ilişkin tartışmalar için ayrıca bk. Mehmet Dağ, "İmamu'l-Harameyn el
Cüveyni'nin Alem ve Allah Görüşü" (Yayınlanmaıruş Doçentlik Tezi) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
1976; Murat Memiş, "Eş'ariliğe Yaptığı Katkılar Bakımından Ebıi'l-Meiili el-Cüveynı": Keldnı Araştınnalan 
Dergisi, 711 (2009), s. 99-ı07. 

3ı Sanhaci, Şer/w Akideti Ebi İs/ıdk el-İsferayini, vr. 24b. 
32 Ebıi İshfık ei-İsfeni.yini, el-Akide, vr. 89b, 90a. 
33 Ebıi İshfık ei-İsfeni.yini, el-Akide, vr. 90a. 
34 Sanhaci, Şerhu Akideti Ebi İs/ıdk el-İsferayini, vr. 24b. 
35 Bakıllani'nin kendi eserlerinde beka sıfatı ile ilgili muğlak ve çelişkili ifadeler mevcuttur. bk. Bakıllaru, et

Tenıhid, s. 49-50; krş. a.rnlf., el-İıısaf fı ma yecibu i'tikaduh ve Id yecuzu'l-cehlu bih, thk. Muhaıruned Zahid 
el-Kevseri, Kahire 2000, s. 36. Sanhiici gibi Abdulkiilıir el-Bağdadi de onun bekayı ayrı bir sıfat olarak kabul 
etmediğini belirtir. Konuya ilişkin tartışmalar için ayrıca bk. Cağfer Karadaş, Bakıl/ani'ye Göre Allah ve Alem 
Tasavvunı, s. 97-99. 

36 Sanhaci, Şeriıu Akideti Ebi lslıak el-İsfeniyini, vr. 2a. 
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kündür. B ekanın ve diğer sıfatıarın bekası ise nefsi bir özelliktir. el-Akide'nin şarihi 

Sanhad ise bu görüşe katılmadığını belirtir. Zira ona göre zat ve sıfatlar kendili

ğinden bakidir. Şayet böyle olmasaydı, bekanın da başka bir bekaya ihtiyacı olur 

ve bu teselsül devam ederdi. 37 

İsferayini, Allah'ın kelfunının işitilrnesi konusunda genel Eş' ari çizgiden ayrı

lır. O, Matüridi'nin (333/944) bu husustaki görüşüne katılarak Allah'ın kelfunının 

ses ve harflerden oluşmadığı için işitilemeyeceğini savunur.38 Ona göre işitme, gör

mede olduğu gibi işitilen şeylerin değişmesiyle değişir. Allah'ın kelfunının kendisi 

ancak fehm ~tmek aıılamıyla ve bir vasıta aracılığıyla işitilebilir. Bunun yanı sıra 
İsferaylni semantik tahlillerde bulunarak işitmenin idrak aıılamına da gelen müş

terek bir isim olduğunu belirtir. Buna göre "birinin sözünü işittim" dendiğinde 

"idrak ettim" aıılamına gelmektedir. Aynı şekilde boyun eğmek ve itaat etmek ma

nasında da kullanılmaktadır. Sonuç itibariyle okuma, yazma, ezberleme ve işitme 

gibi hususlar araz olup kadim olan kelfuna doğrudan taalluk etmezler.39 Çağda

şı Bakıliani ise Allah'ın kelfunının işitilebileceğini kabul eder. Ona göre Allah'ın 

kel:lmı diller ve seslerden farklı olsa da işitilebilir. Bu durum, bütün hadis olan 

görülebilir varlıklardan farklı olmasına rağmen Allah'ın görülebilir olması gibidir. 

Rü'yetullah hudus özelliklerini gerektirmediği gibi kelfunın işitilrnesi de hadisliği 

gerektirmez. Ayrıca ona göre Cebrail, Hz. Musa ve Hz. Peygamber'in Allah'la ko

nuştuklarına dair naslar, kelamm işitilebileceğine delil teşkil eder.40 

Mana sıfatıarını ispat yönteminde Ebu İshak el-İsferayini'nin özgünlüğü dik
kat çekicidir. O, kelfuncıların çoğunun kullandığı "şahidin gaibe kıyası" yöntemi

ni kullanmaz. Hayat sıfatının ispatında sebr ve taksim metoduna başvurur. Buna 

göre Kaim bi-nefsihi olan Allah'ın diri, ölü veya cansız olmak sıfatlarının tümün

den soyutlanması imkansızdır. Cansız veya ölü olma durumunda idrak edici ol

ması mümkün değildir. İdrak yeteneği olmayan kişiden fill meydana gelmesi ise 

imkansızdır. Bu durumda onun hayat sıfatına sahip olduğu zorunlu olarak ortaya 

çıkar. Sanhaciye göre bu konuda EbU İshak gibi sebr ve taksim yöntemini kulla

nan başka bir Eş' ari bilgin yoktur.41 İsferayini, kudret sıfatını kadir olmayandan fill 

sadır olmasının imkansız oluşu ile temellendirir. Söz konusu delil esas olarak her 

mevcudun fail olmadığı veya her mevcudun fıil gerçekleştirmediği esasına daya

nır. Bu durumda bazı varlıklardan fill meydana gelmediğine göre fill gerçekleştir
me imkanı olan varlığa ait, onu diğerinden ayırıcı bir özelliğe ihtiyaç söz konusu 

37 Sanhaci, Şerhu Akideti Ebi İshak el-İsferayini, vr. 29a. 
38 Ebiı'l-Muin en-Nesefi, Tabsıratii'l-edille, thk. Hüseyin Atay, Ankara 2004, I, 398. 
39 Sanhaci, Şerhu Akideti Ebi İshak el-İsferayini, vr. 6lb, 62a. 
40 Bakıllani, el-İnsaf. s. 26-27. 
41 Sanhaci, Şerlııı Akideti Ebi İshak el-İsferayini, vr. 84b. 
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olmaktadır. Bu ayıncı sıfat ise kudrettir. Sanhad'ye göre bu hüküm sadece şahide 

yönelik bir yargı olmayıp bütün failler için geçerli olduğundan söz konusu istidlal, 

gelibin şahide kıyası değildir.42 

Erken dönem Eş'ari kelfuncıların çoğunluğu ise manevi sıfatları ispat etme

de şahidle gaibe istidlal yöntemini kullanmışlardır. Mesele Eş'ari, hayat ve kudret 

sıfatıarını duyulur alemdeki fıillerden hareketle temellendirir. Ona göre bu fiil

ler Allah'ın yaratıcı olmasını, yaratıcılık ise hayat ve kudret sıfatıarını gerektirirY 

Bakıliani ise Allah'ın hayy olmasını onun fail, ilim ve kadir oluşunu esas alarak is

pat eder. Buna göre diri olmayan bir kişiden muhkem fillerin sadır olmasını kabul 

edersek, insanların yapmış olduğu yazıcılık, kuyumculuk gibi bazı tasarrufların 

ölü veya cansız kimseler tarafından gerçekleştirilebileceğini kabul etmek gerekir.44 

Cüveyni, eş-Şamifde Allah'ın hayat, ilim ve kudret sıfatıarına yönelik iki yak

laşımın bulunduğunu belirtir. Bunlardan birincisi istidlal yöntemi, ikincisi de 

Bakılifuıi'nin de tercih ettiği zorunlu olarak bilme iddiasıdır.45 Kudret sıfatını is-

. patta istidlal yöntemlerinden biri sebr ve taksim metodudur. Diğeri ise bina-bfuıi 

örneği üzerine kurgulanmış şalıidle gelibe istidlal yöntemidir. Bu istidlal, şahitte 

bir şeye delalet edenin gelipte de delalet edeceği esasına dayanır. Zira gelib ile şahid 

<l!asını birleştirme yollarından birisi delildir. Sıfatıarın bilinmesinde ikinci yakla

şım ise zorunlu bilgi olup Cüveyni bu yöntemin doğru olduğunu savunur. Buna 

göre ölü, aciz ve cahil bir kimsenin muhkem ve düzenli fıiller gerçekleştirdiği iddia 

edildiğinde bedihi bir şekilde bunun imkansızlığı düşünülür. Cüveyni bu yöntemi 

terk edip istidlale başvurmanın burhfuıi açıdan bazı handikapları doğuracağını 

ileri sürer.46 

Cüveyni, İsfenlyini'nin söz konusu sıfatları ispat yönteminin özgün bir yakla

şım olduğunu belirtir. O, Bakıliani ile İsfenlyini'nin görüşlerini cem etmek amacıy

la, bu yaklaşımın esasında Bakıliani'nin yöntemine yakın olduğunu savunur. EbU 

İshak'ın bu yaklaşırnma göre sonradanlık (hudus) kudrete, mükemmellik (ihkfun) 

ise ilme delil teşkil eder. Sonradarılı ğın ve mükemmelliğin kudret ve ilme delaleti 

ise zorunlu bir bilgidir. O, buradaki zorunluluğu ise şu şekilde açıklar: Bir şeyin 

bir medlule delil olabilmesi ancak ilim gerektirecek bir şekilde onunla irtibatı ile 

gerçekleşir. Bu mana ise kudrete delalet eden sonradanlıkta (hades) mevcuttur. 

Cüveyni'ye göre bu yöntem sıfatıarın ispatında oldukça uygundur. O, bu yaklaşı-

42 Sanhıl.ci, Şerhu Akideti Ebi İshak el-lsferayiııi, vr. 84b, 85a. 
43 bk. Ebıl'l-Hasan el-Eş'ari, Kitabu'l-lııma'fi'r-red alıi ehli'z-zeyği ve'l-bida', Kıihire 2010, s. 25. 
44 Bakıllıl.ni, et-Temhid, s. 47. 
45 Cüveyni, Bakıllıl.ni'nin istidlıi.l yöntemlerini tercih etmediğini belirtse de yukanda ifade edildiği üzere, onun, 

et-Tem/ıid'de hayat, kudret ve ilim suatlannın ispatında istidlıi.le başvurduğu görülmektedir. bk. Bakıllıl.ni, et
Temhid, s. 47. 

46 Cüveyni, eş-Şamil, s. 62ı-623. 
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ının nihayetinde Bakıllani'nin yöntemine benzer şekilde yorumlanabileceğini de 

savunur. Aralarındaki fark ise Bakıllani'nin, fiillerdeki sağlamlık ve mükemmelli

ğin, delilin medlula taalluku gibi, ilme taalluk etmesini reddetmesidir. Ona göre 

sağlamlık ve mükemmellikten bu fiili gerçekleştirenin ilim sahibi olduğu anlaşılır. 

Fakat sağlamlık ile ilim arasında bir taalluktan söz edilemez. İsferayini'ye göre ise 

her ikisi arasında delilin medlule taalluku gibi bir taalluk zorunludur.47 

Gerek elirnizdeki kendi eserinden gerekse başta Cüveyni olmak üzere kendi

sinden sonraki kelamcıların, onun günümüze ulaşmamış diğer eserlerinden yap

tıkları nakill~rden EbU İshak el-İsfeniyini'nin hayat, ilim, kudret gibi m ana sıfatla-. 
rını ispat yönteminde özgün bir yaklaşım sergilediği anlaşılmaktadır. Eş' ari kelamı 

açısından en önenıli metodolajik açılım, sıfatıarın ispatı konusunda şahidle grub e 

kıyasa iltifat etmemesidir. Günümüze ulaşan eserlerinden hareketle bu yönteme 

sistematik eleştiriler yönelttiğille dair bir çıkarsamada bulunmak güçtür. Bununla 

birlikte istidlal yöntemleri içerisinde sebrve taksim metodunu daha fazla kullandı

ğı görülmektedir. Matüridi kelfuncı Nesefi, kötü fiilierin yaratılması konusundaki 

tartışmalarda İsferayini'nin gaibin şahide kıyası yöntemini eleştirdiğini nakleder. 

Buna göre İsferayini, kötülüğü failine zarar olarak dönen fiil olarak tanımlar. Bu 

durumda Allah'ın mesela, küfür yaratınası ona bir zarar olarak rücu etinediğinden 

dolayı kötü değildir. İnsanın küfür kes b etınesi ise ona dönük zarardan dolayı kö

tüdür. İsferayini, bu düşünceden hareketle grubin şahide kıyasını reddetınektedir. 

Zira şahid alemde zararın kişiye dönmesi tasavvur edilebildiğinden kötülük de 

tasavvur edilebilir. Gaibde ise zarar tasavvur edilemediğinden kötülük de düşü

nülemez.48 

Erken dönem kelamcıların kullandığı yöntemlere yönelik esas eleştiriler ise 

Eş'ari kelamında metodolajik dönüşümün ilk ayağı olarak değerlendirilebilecek 

Cüveyni tarafından yöneltilmiştir. Yukarıda görüldüğü üzere kelam eseri eş

Şamifde şahidle grube istidlal yöntemini zayıf görmekte, sebrve taksirnde ise uygu

lamada hatalar yapıldığını belirtınektedir. Fakat o, esas eleştirilerini el-Burhan'da 

yöneiterek erken dönem kelamcıların kullanmış olduğu çoğu yöntemin kesin bir 

bilgi ifade etinediğini ileri sürer. Buna göre grubin şahide kıyası yönteminde şahid 

ile grub arasını illet, hakikat, şart ve delil ile birleştirmenin hiçbir temeli yoktur. 

Aynı şekilde ittifak edilenden ihtilaf edilene istidlal ve öncüllerden sonuç çıkarma 

yöntemlerine çeşitli eleştiriler yöneltir. Sebr ve taksirlle gelince, Cüveyni, bu yön

temin esasında değil de uygulamasında hatalar olduğu kanaatindedir. Kelamcılar 

tarafından bu yönteme ilişkin uygulamaların çoğunda se br ve taksirnin, olumlama 

47 Cüveyni, eş-Şamil, s. 624. 
48 Nesefi, Tabsıratii'l-edil/e, Il, 252. 
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ve olumsuzlama (nefy ve ispat) ile sınırlanmadığını ifade eder. O, nefy ve isbat 

arasında dönen taksimin ise kesin bir delil olduğunu kabul eder.49 Cüveyni'den 

önce şalıidle grube istidlaJ. yöntemini fazla kullanmayan ve kaynaklarda bu metoda 

çeşitli eleştiriler yönelttiği nakledilen İsferayini'nin, Eş'ari kelamında önemli bir 

dönüşüme kapı araladığı ve kendisinden sonraki kelamcılara metodolojik etkile

rinin olduğu söylenebilir. 

III. Rü'yetullah 

İsferayini, Allah'ın ahirette görillebilmesi konusunda genel Sünni kanaati be

nimser. Bu konudaki genel yaklaşım naslardan hareketle ispat etmek olduğu hal

de o, akaid risalesinde rü'yetullah'ı akli istidlaııerle temellendirmeye çalışır. Ona 

göre herhangi bir yaratılmışlık özelliği atfedilmeksizin Allah'ın görülmesi müm

kündür. Bu durum Allah'ın insanda ilmi tamamlayıcı ve ilme z:lid bir idrak ya

ratmasıyla olup yaratılmışların görülmesine benzemez.50 İsferayini rü'yetullahın 

mümkün oluşunu temellendirmede Allah'ın mevcut olmasını esas almıştır. Buna 

göre mevcut olan her şeyin görülmesinin imkanı konusunda ittifak vardır. Allah'ın 

görülmesinin mümkün olmaması, O'nun yokluğunu gerektirir. Görme, mevcut 

olana taalluk eden bilgi çeşitlerinden biridir. Bu durumda şayet Allah'ın görülmesi 

mümkün olmasa bilirrmesi de imkansız olacaktır.51 

el-Vasf ve's-sıfa adlı eserinden nakledilen bilgide İsferayini, mevcut olduğu 

halde adeten bazı varlıkların görülememesinin bir takım engeller dolayısıyla ol

duğunu ifade eder .. Örneğin güneşte olduğu gibi uzaktakibir cismi görüp de onun 

küçük bir şey olduğunu düşünen kimse aslında o varlığın sadece bazı kısımlarını 

görmüştür. Aynı şekilde bir kişinin hilali görüp de çevresindekileri görememesi, 

bir diğerinin ise hilali göremeyip çevresindekileri görmesi uzaklık sebebiyle değil, 

iki görmenin farklılığından kaynaklanmaktadır. Ona göre Sünni aJ.imler cevherin 

rengi ve oluşu (kevn) olmaksızın görülebileceği konusunda ittifak etmişlerdir. Aynı 

şekilde görme fiili de tek düze olmayıp pek çok çeşidi söz konusudur. Yaratılmış 

varlıklara baktığımızda hem karanlıkta hem aydınlıkta görebilen hayvan türleri 

olduğu gibi sadece karanlıkta görebilen canlılar da bulunmaktadır. HaJ.buki şalıid 

aJ.emde insanın görebilmesi için ışık zorunludur. Bütün bunlar görme eyleminin 

birbirinden farklılığını göstermektedir. Rü'yet konusunda bir diğer husus ise akıl 
. . 

49 Cüveyni, el-Burhfm I,ı29-13I. Cüveyn!nin erken dönem kel8.nıının istidlal yöntemlerine özellikle "şahitle 
gaibe istidlal" metoduna yönelik eleştirileri hakkında aynca bk. Ömer Turker, "Eş'ariliğin Kırılma Noktası: 
Cüveyn!nin Yöntem Eleştirileri", İslam Araştırmaları Dergisi, ı9 (2008), s. ı-23; a.mlf. " Bir Ttimdengelim 
Olarak Şab.itle Grube İstidlal Yöntemi ve Cüveyn!nin Bu Yönteme Yönelttiği Eleştiriler'; İslam Araştırmaları 
Dergisi, 18 (2007), s. ı-2S. 

SO Sanhaci, Şerlııı Akideti Ebi İshak el-İsferayini, vr. 43b 
sı Sanhaci, Şerlııı Akideti Ebi İshak el-İsferayini, vr. 93b. 
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sahibi bir kimsenin görme vasıtasıyla idrak ettiği şeyi algıladığını bilmemesinin 

imkansız olmasıdır. Zira görmek bir ilim çeşididir. Bu hususlara sahip görme ye

teneği ve fiilini, Allah'ın insanlarda. kendisi için yaratması imkan dahilindedir. 

Sanhaci, İsferayini ile diğer Eş' ari kelfuncılar arasında rü'yet konusundaki fikir ay

rılıklarını ı:ıktarır. Buna göre Bakıllani ve Cüveyni, İsferayini'nin iki farklı rü'yetin 

zıt olabileceği ve iki farklı görme eyleminin birleşmesinin imkansız olduğuna iliş

kin görüşlerini kabul etmemiştir. 52 

, 
IV. Nübüvvet Meseleleri 

Ebıl İshak el-İsferayini, Eş' ariliğin temel düşüncesine paralel olarak nübüvveti 

imkan kavramı çerçevesinde değerlendirir. Buna göre Allah için kudreti dahilinde 

olan şeylerde bir sınır söz konusu olmayıp herhangi bir fiil zorunlu değildir. Do

layısıyla Allah'ın peygamber göndermesi, kitap indirmesi ve deliller ikame etmesi 

onun için imkan dahilindedir. Peygamber ve kitap gönderme gibi fiiliere ilişkin 

kudretin Allah için söz konusu olmaması onun kudretinin sonluluğunu ve sınır

lılığını gerektireceğinden muhal bir durumdur. 53 Kelamcılar, nübüvvetin imkarn 

konusunda peygamberlerin tarihi bir gerçeklik olarak varlıkları veya Allah'ın 

kelamma delalet etmeleri gibi meselelerle istidlalde bulunmuşlardır. İsferayini'ye 

göre nübüvvetin imkaninın delili, peygamberin ismeti ve peygamberlik iddiasıdır. 

İsmet ise Allah'ın onda i~aat yaratması, onun da bunu kesbetmesine veya onda 

şüpheleri ve günaha sevk edecek arzuları çekip almasına dayanmaktadır. Bu du

rum her şahıs için imkan dahilindedir. Peygamberlik iddiası ve daveti ise Allah'ın 

peygambere tebliğ emrini vermesine dayanır. Bu da peygambere emrettiği şey 

konusunda onda bir bilgi yaratması olup her insan için imkan dahilindedir. Di

ğer insanlardan farklı olarak peygamberin haber verdiği şeylerin doğruluğu ise 

onun elinde gerçekleşen mucizeler ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla nübüvvet, 

peygamberin bedenine, sıfatıarına veya yeteneklerine dayanmaz. Bilakis nübüv

vet, Allah'ın kullarından dilediğine bir lütuf ve in'amı olup Allah'ın dilediğini pey

gamber olarak görevlendirmesi ile gerçekleşir.54 Görüldüğü üzere İsferayini bura

da nübüvvete ilişkin genel Eş'ari doktrinini temellendirmekte ve peygamberliğin 

kesbi olmadığını, herkes için imkan dahilinde olan bir şeyde Allah'ın seçmesine 

bağlı olduğunu vurgular. 

İsferayini, peygamberlik öncesi insanın sorumluluğu konustinda Eş'ariliğin 

genel yaklaşırnma mutabık kalarak peygamber gelmeksizin insanın sorumlulu-

52 Sanhaci, Şerhu Akideti Ebi İshak el-İsfeniyini, vr. 44a, 44b. 
53 Ebıi İshak ei-İsfer.lyini, el-Akide, vr. 90b, 96a. 
54 Sanhi'ıci, Şerhu Akideti Ebi İslııik el-İsferıiyini, vr. 49b. 
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ğunun bulunmadığı düşüncesini temellendirmeye çalışır. Buna göre peygamber 

gelmeden Allah inancı da dahil olmak üzere insanın hiçbir dini sorumluluğu bu

lunmaz, dolayısıyla da filleri ceza ve milimfata konu olmaz. Ona göre nübüvvet 

olmaksızın fiiliere ceza ve mükafat terettüb etmemesi bizim bu fiiliere herhangi bir 

hüküm verememerniz anlamındadır. Fakat Allah ahirette dilerse ceza ve mükafat 

verir, dilerse karşılıksız bırakır.55 İsferayini'ye göre peygamber olmaksızın insanın 

sorumlu olmayışının delili, Allah'ın bir fıili emretmesi ile nehyetmesinin mümkün 

oluşudur. Zira onun için itaat ile masiyet bir zarar ve menfaat konusu değildir. A.kıJ 

da bu konuda herhangi bir tercihte bulunamayacağına göre peygamber olmaksı

zın bu durumun bilinmesi irnkansızdır.56 

A.Mucize 

Ebıl İshak el-İsferayini'ye göre bir peygamberin doğruluğunu ispat eden te

mel delil mucizelerdir. Zira mucize benzeri olayların yalancı kimselerde ortaya 

çıkması mümkün değildir. Ebıl İshak, el-Vasf ve's-Sıfa adlı eserinde mucizeyi şöyle 

tanımlar: "Mucize adeten gerçekleşmeyen bir fıilin peygamberde, nübüvvet id

diasıyla birlikte doğruluğuna delalet edecek şekilde ortaya çıkmasıdır:' Ona göre 

mucizenin dört çeşidi vardır. Birincisi ölülerin diriltilmesi ve denizin yarılması 

gibi beşerin kudretinde olması imkansız olan fiillerdir. İkincisi teorik olarak in

sanın kudret alanına girebilecek ama adeten vuku bulmayan mucizelerdir. Bu tür 

mucizeler su üzerinde yürüme, havadauçma tarzında gerçekleşen olaylardır. Ben

zeri olmayan bir kelam olması itibariyle Kuran nazım da bu tür mucizelerden

dir. Üçüncüsü ise mutad olan bir durumun engellenmesidir. Bu tür mucizeler bir 

bölgedeki insanların, aralarındaki mutad konuşmadan, hareket veya sükıln gibi 

fiillerden men edilmeleri gibi durumlardır. Dördüncü kısmi ise var olanın yok ol

masıdır. Bu da peygamberin örneğin "benim mucizem yarın bu mekanda bu dağı 

bulamamanızdır" sözü üzerine bahsedilen durumun gerçekleşmesidirY 

Kelamcıların büyük çoğunluğuna göre tehaddi, olağanüstü bir olayın mucize 

olmasının şartlarından biridir.58 İsferayini, tehaddi ve bir amaç gözetmeyi mucize 

için zorunlu bir şart olarak görmez. Ona göre Allah'ın peygamberin elinde olağa

nüstü bir olay yaratması ve hem gerçekleşme ani.f!da, hem de sonraki zamanlarda 

bu mucizenin benzerinin getirilememesi, peygamberin nübüvvetinin doğruluğu 

için yeterli bir delildir. Mucizenin delil olabilmesi için muarızların söz konusu ola-

55 Sanhad, Şerhu Akideti Ebi İshak el-lsferayini, vr. 54a. 
56 Sanhad, Şerhu Akideti Ebi lshak el-lsferayini, vr. 97a. 
57 bk. Sanhaci, ŞerhuAkideti Ebi İshak el-lsferayini, vr. 5ıb. 
58 bk. Bakıllani, el-lnstif, s. 58; Cüveyni, el-İrştid ilti kavtitıi'l-edillefi usuli'l-itiktid, thk. Muhammed Yusuf Musa, 

Ka!ıire: Mektebetü'l-Hand, ı950, s. 313. 
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yın benzerini yapmak ve mucizeyi boşa çıkarmak için gayret göstermeleri ve bu 

konuda başarısız olmaları gerekir. Ayrıca peygamberin mucize olan olağanüstü 

olayı bir defa gerekleştirmesi yeterli olup, bireysel olarak şahit olmayanlara tekrar 

göstermesi zorunlu değildir.59 

Ebıl İshak el-İsferayini'nin mucize konusundaki görüşlerine paralel olarak ke

rametin hakikatine ilişkin düşüncesi, onunla ilgili en önemli tartışmalardan birini 

oluşturur. Kaynaklar onun Ehl-i Sünnet içerisinde kerametin hakikatini reddeden 

yegane kişi ,olduğunu aktarır. Ona göre nübüvvetin doğruluğuna delalet etmesi 

itibariyle mucize türü olaylar, peygamber dışında hiç kimsede gerçekleşmez. Bu 

bakımdan evliyanın bu türden keramet sahibi olmaları mümkün değildir. Evliya

nın kerameti ancak duaların kabul edilmesi şeklinde olup, mucize cinsinden bir 

şey olması imkansızdır. Çağdaşı İbn Furek ise peygamberlik iddiasında olan bir 

kimsede gerçekleşen olağanüstü halleri mucize, velayet sahibi olanlarda ise kera

met olarak değerlendirir.60 

Ebıl İshak'ın kerametle ilgili bu düşüncesinin temel dayanağı, peygamber dı

şında bir kimsede mucize türünden olağanüstü olayların gerçekleşmesini kabul 

etmenin, mucize ile keramet arasında bir ayrım yapılamayacağı sonucuna götür

mesidir. Bu durumda mucizenin nübüvvetin delili olması da düşünülemeyecek

tir. Keramet konusundaki bu kanaati, İsferayini'ye yönelik önemli eleştiri konusu 

olmuştur. Buna göre keramet ile mucize birbirinden farklıdır. Mucizedeki temel 

husus, nübüvvet iddiasıyla birlikte tehaddinin varlığıdır. Keramette ise nübüvvet 

iddiası ve tehaddi söz konusu değildir.61 

Sübki ve Zehebi gibi bazı tabakat müellifleri ise İsferayini'den rivayet edilen 

keramete ilişkin görüşün ona nisbet edilmesinin hatalı olduğunu, onun böyle bir 

kanaate sahip olmasının mümkün olmadığını ifade ederler. Buna göre İsferayini 

peygamber için mucize olacak cinsten bir olağanüstü olayın veli için keramet ola

rak değerlendirilmesine itiraz etmektedir. Ancak keramet, duanın kabulü ve ku

rak çölde suya ulaşma gibi hadiseler için söz konusu olabilir.62 Bununla birlikte 

bu yaklaşımın, Mutezilenin benimsediği bir görüşün İsferayini'ye atfedilmesinin 

bir eksiklik olacağı düşüncesinden hareket ederek onu korumaya yönelik olduğu 

anlaşılmaktadır. İsferayini'nin günümüze ulaşan akaid risalesi ve bunun şerhi olan 

Sanhad'nin eserinde bu konuya temas edilmemektedir. Ancak ~arıda belirtildi

ği üzere İsferayini, tehaddiyi mucizenin şartlarından biri olarak görmemektedir. 

59 Sanhıici, Şerlm Akideti Ebi İslıiik el-İsferayiııi, vr. 53a. 
60 bk. Kuşeyri, er-Risale, Kahire:Daru'l-Kütübi'l-Hadise, ı974, II, 660. 
61 Cürcani, Şerlm'l-Mevakıf, Kurn, 1907, VIII, 289; İbn Haldun, Mukaddime, III, 63. 
62 Sübki, Tabaktit, II, 234-235; Zehebi, Siyeru a'/timi'ıı-ııiibela, XVII, 355. 
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Tehaddinin mucize ile kerameti ayıran temel husus olduğu düşünüldüğünde onun 

mucizeye ilişkin genel sisteminde bu tür olağanüstü olayların keramet olarak de

ğerlendirilemeyeceği söylenebilir. Bunun yanı sıra İsferayini'nin sihrin hakikatini 

reddettiği ve bunların bir göz yanılsaması olduğunu iddia ettiği nakledilmektedir. 63 

Bu bilgi de aynı şekilde mucizenin nübüvvetin yegane delili olduğu ve olağanüstü 

olayların ancak peygamberde gerçekleşebileceği şeklindeki kanaati ile örtüşmek

tedir. 

B. Hz. Peygamber'in Nübüvveti ve Kur'an'ın İ'cazı 

İsferayini, Hz. Muhammed'in nübüvvetinin delili olarak sadece Kur'an'ı zik

reder. Kur'an'ın mucize oluşu ise Hz. Peygamber'in onunla tehaddide bulunması, 

dönemin toplumunun edebi alanda üstün olmasına karşın, bütün çaba ve gayret

lerine rağmen benzerinin getirilmesi konusunda başarısız olmalarıyla gerçekleş

miştir. İsferayini, diğer kelamcılardan farklı olarak Hz. Peygamber'in hiçbir hissi 

mucizesini aktarmaz. Hz. Peygamber'in mucizesi olarak Kur'an'ı ele alır ve onun 

i'cazını temellendirir. 64 

İsferayini'ye göre Kur'an'ın mucize oluşundan maksat Allah'ın kadim olan 

kelamı değildir. Zira mucizenin şartlarından biri de gerçekleştirilen bir fiil veya 

bir fiilin terki olmasıdır. Kur'an kelimesi ise hem makru' hem de kıraat için kulla

nılmaktadır. Makru: Allah'ın kadim olan kelam sıfatıdır. Bu kadim olan sıfatta dil 

ve ibare farklılıkları söz konusu değildir. Dil farklılıkları, Allah'ın kelam sıfatının 

ses ve harflerden oluşan kıraatında söz konusu olup kıraat aynı zamanda hadistir. 

Allah'ın kelamının Arapça kıraati Kur'an, İbranice kıraati Tevrat, Süryanice kıra

ati ise İncil olarak adlandırılır. Hz. Peygamber'in mucizesi olarak ifade edilen ise 

kelamın kıraati anlamıyla Kur'an'dır. Bu çerçevede makru' ile kıraat, metlüv ile 

tilavet ve mektılb ile kitabet birbirlerinin aynı değillerdir. Çünkü zaman, mekan, 

eksiklik, fazlalık, vücut ve adem gibi sonradan var olmayı gerektiren özelliklerde 

aralarında ortaklık bulunmamaktadır. Makru: metlüvve mektılb ifadeleri, Allah'ın 

kadim sıfatı olan kelama delalet etmektedir. 65 

Kur'an'ın i'cazının mahiyeti problemindeki temel tartışma, söz konusu i'cazın 

nazım ve belağattan mı yoksa Allah'ın insanları benzerini getirmekten alıkoyması 

mı (sarfe) olduğu konusundadır. Mutezill.kelamcı Nazzam'ın temsil ettiği sarfe 

nazariyesine göre Allah insanları Kur'an'ın benzerini getirmekten men ettiği için 

Kur'an mu'cizdir. Kaynaklarda Ebu İshak el-İsferayini'nin sarfe nazariyesini kabul 

63 bk. Ebti'l-Fida İsmail b. Ömer b. Kesir, Tefsiru'l-Kurani'l-Azim, Riyad: D!iru Taybe, ı999, I, 373. 
64 Ebıi İshak el-İsferayini, el-Akide, vr. 90b, 96b. 
65 bk. Sanhaci, Şerhu Akideti Ebi İshak el-İiferiiyini, vr. 6la,b-62a. 
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ettiği aktarılır. 66 

İsfenlyini, akaid risalesinde bu tartışmaya temas etmez. Akaid risalesinin şa

rihi Sanhad ise eserinde Kur'an'ın i'cazına ilişkin görüşleri nakleder. Buna göre 

Mutezilenin bir kısmı sadece nazım bakımından mu'ciz olduğunu ileri sürmüş, 

bir kısmı fesahat bakımından bir kısmı ise belagat açısından mu'ciz olduğunu ka

bul etmiştir. Alimierin bir kısmı ise Kur'an'ın kendisinde i'cazın olmadığını, i'cazın 

anlamının Allah'ın Arapları Kur'an'a muaraza etmekten men etmesi olduğunu 

savunmuşlardır. Bunlardan Nazzam'a göre Kur'an'ın kendisinde icaz yoktur. Zira 

Araplar arasında benzer şekilde kelam yaygındı. Ancak Allah peygamberini gön

derdiğinde bundan men edildiler. Bazı alimler e göre ise esas itibariyle içinde ihti

lafın ve çelişkilerin olmaması onun icazıdır. Diğer bazılarına göre Kur'an'ın i'cazı 

akli hükümlere uygunluğudur. Diğer bir kısmına göre ise temel unsur gaybtan 

verdiği haberlerdir. Sanhad bütün bu görüşlerin doğru olduğunu her bir durum 

bakımından Kur'an'ın muciz olduğunu belirtir. O, şerhinde Ebu İshak'ın sarfe na

zariyesini kabul ettiğini açıkça ifade etmez. Ancak sarfe görüşünün de doğru ol

duğunu savunur. Ona göre Kur' an' ın, insanların men edilmesiyle mu'ciz oluşu halk 

için daha etkili, güç yetirememek bakımından da daha açık bir durumdur. Zira 

duyular bakımından sağlam olmakla birlikte kudretinde olabilecek bir şey konu

sunda engellenen kişi zaruri bir biçimde güçsüzlüğünü hisseder. Bu durum onun 

için olağanüstü fiillerle adetin bozulmasından daha etkilidir.67 

V. İcma 

Ebu İshak el-İsferayini'nin kelami düşüncede önemli açılımlarından biri 

itikadi konularda icma kavramına başvurmuş olmasıdır. Ona göre fıkhın delil

lerinden biri olan icmaya bağlı hükümler, iman ile ilişkili olmaları bakımından 

itikat ile ilgili bir konudur. İsferayini'ye göre ümmetin doğru olduğunda ittifak 

ettiği konu hak, yanlış olduğunda icma ettiği husus ise batıldır. İcmanın sıhhatine 

delil ise ümınetin her asırda dini bilgiye olan ihtiyacının devam etmesidir. Şayet 

ümmetin, dinin esasına aykırı bir hükümde ittifak etmesi mümkün olsaydı delil

lerin varlığı bilinemeyecek ve dini hükümlerde karışıklık söz konusu olacaktır.68 

Çağdaşı İbn Fı1rek de benzer bir yaklaşım sergileyerek icmayı itikadi konuların 

çözümünde başvurulacak bir bilgi kaynağı olarak değerlendirmektedir.69 

İsferayini'ye göre belirli şartları haiz bilginler arasında şöhret bulmuş bir me-

66 b k. Mahmud b. Abdullah el-Alüsi, Ruhu'I-meani fi tefsiri'l-Kur'aııi'l-azim ve seb'i'l-mesaııi, Beyrut: Dam 
İlıyai'tTurasi'l-Arabi, ty., I, 28. 

67 Sanhaci, Şerhu Akideti Ebi lshak el-İsferayiııi, vr. 60a,b. 
68 Ebü İshak el-İsfeniyini, el-Akide, vr. 90b, 97a. 
69 b k. Yusuf Şevki Yavuz, "İbn Fürek': DİA, XIX, 496. 
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selede, hepsinin aynı hük.ümde birleşmesiyle icma gerçekleşir ve artık o icmaya 

muhalefet caiz olmaz. İcmaya konu olan meselede uzman olmayan kimsenin mu

halefeti dikkate alınmaz. Örneğin fıklıi bir meselede bir kelamcının veya itikadi 

konularda bir dilcinin muhalefetine bakılmaz. Aklen bilinmesi zorunlu olan ko

nularda da icma söz konusu değildir. Çünkü bu tür bir bilgi kesinlik ifade eder. 

İcmanm gerçekleşeceği konu kat'i değil zanni bir bilgi içermesi gerekir. 

İsferayini'ye göre icmanın iki çeşidi vardır. Birincisi genelin icma ettiği husus

lardır. Bunlar namaz, hac, zekat gibi temel ibadetlerin farz oluşu gibi konulardır. 

İkincisi de ilim ehlinin ittifak ettiği meselelerdir. EbU İshak, Eş'ari bilginler ara

sında icmada genele mi yoksa ilim ehline mi itibar edilmesi gerektiği konusunda 

ihtilaf olduğunu nakleder. Buna göre bir kısım alim icmanın sübutunda genele, bir 

kısmı ise sadece ilim ehline itibar edilmesi gerektiğini kabul etmektedir. İkinci gö

rüşün faydası icmaya muhalefet eden kişiyi küfür veya fıska nispet etmekte ortaya 

çıkar. Zira genelin icma ettiği meseleye muhalefet eden kafir, ilim ehlinin icma 

ettiği konulara muhalefet eden ise fasık olur.7° Ayrıntılı fıkhi konularda bütün ilim 

adamlarının bir hükümde birleşmesinin fiilen vukuunun imkanma dair tartışma

lar bir yana itikadi konularda bir meselede nasstan bağımsız bir fikir birliğinden 

söz edilmesi kuşkusuz mümkün değildir. Bununla birlikte icmanın itikadi konu

larda delil olarak değerlendirilmesindeki temel faktörün, inancın davranışlardan 

tamamen soyutlanarak ortaya kanmasına ve dinin sadece bu inançlardan ibaret 

olarak görülmesine bir reaksiyon olduğu söylenebilir. Bu çerçevede kanaatimizce 

EbU İshak icmayı itikadi konularda da delil kabul etmek ile dinin, ibadet ve ahlaka 

dair temel esaslarını inanç ile ilişkilendirmeyi hedeflemektedir. Nitekim o, icma 

ile ilgili görüşünden sonra inanılması gereken esaslar olarak İslam'ın beş esasını 

da zikreder. 

Sonuç 

EbU'l-Hasan el-Eş'ari'nin kelam metodunu kullanmasıyla başlayan Eş'arilik, 

kendisinden sonraki ilimlerin katkılarıyla sistemli bir kelam ekolü haline gel

miştir. Bu sürecin en önemli isimlerinden biri_ Bakıliarn ve İbn Fıirek ile birlikte 

EbU İshak el-İsferayini'dir. Özellikle Bakıllani, Eş'ariliğin ikinci kurucusu olarak 

bilirımekte ve günümüze ulaşan eserlerinden hareketle, Eş'ariliği sistemleştirildiği 

kabul edilmektedir. B'ıinurıla birlikte İsferayini'nin önemli eserleri günümüze ulaş
mamış, bundan dolayı da Eş' arilik tarihinde kelam eserlerinde ismirıden çokça söz 

edilmekle birlikte kelam yöntemi ve temel görüşleri modern çalışmalarda ön pla-

70 Sanhaci, Şerinı Akideti Ebi İshak el-lsferayini, vr. 64b. 
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na çıkamamıştır. Ancak gerek akaid risalesinde ve buna yapılan şerhte diğer eser

lerinden yapılan nakillerden gerekse Cüveyni gibi kendisinden sonraki ilimierin 

atıflarından onun sistemli bir kelfuna sahip olduğu ve sonraki kelfuncıları etkile

diği arılaşılmaktadır. 

İsferayini'nin en önemli özelliği bir mezhebe bağlı olınakla birlikte fark

lı görüşleri savunmuş olınasıdır. Bu durum Eş'ariliğin esasında Ebu'I-Hasan el

Eş'ari'nin görüşlerinden ibaret olınadığını kendisinden sonra gelişen farklı fıkir

lerle daha geniş bir alanı temsil ettiğini gösterici mahiyettedir. EM İshak, beka 

sıfatı konusUnda Bakıllani ve sonraki kelfuncıların çoğundan farklı olarak Allah'ın 

müstakil bir beka sıfatı ile baki olduğunu kabul eder. Allah'ın kelfunının işitilebi

lirliği meselesinde ise Matüridi'nin görüşüne paralel olarak, kelamm ses ve harfler

den oluşmadığı için işitilemeyeceğini savunur. Mucize konusunda tehaddiyi bir . 

şart olarak görmeyerek kelfuncıların çoğundan ayrılmış ve bu meseledeki sistemi 

dolayısıyla sünni kelfunın genel yaklaşırnından ayrılarak sihir ve kerametin ger

çekliğini kabul etmemiştir. Bunun yanı sıra Kur'an'ın i'cazı meselesinde de sarfe 

nazariyesini kabul ettiği nakledilir. Bu gibi farklı görüşleri sebebiyle eserlerinin 

günümüze ulaşmaması muhtemeldir. Bunurıla birlikte EbU İshak, Eş' ari kelfunırun 

erken dönem en önemli isimlerinden kabul edilıniş ve üstad olarak anılmıştır. 

Özellikle Cüveyni, onu Eş'ariliğin kurucularından saymakta ve Bakıllani ile karşı

laştırmalar yaparak_görüşlerine atıflarda bulunmaktadır. Bu durum özellikle erken 

dönemde mezhebin temel yaklaşırnının, çoğurıluğun bir tahakkümü şeklinde te

zahür etmediğine bir işaret olarak değerlendirilebilir. 

İsferayini'nin akaid risalesindeki bazı bölürrıler ve kelfun kaynaklarında diğer 

hacinıli eserlerden yapılan nakillerden onun cevher-araz merkezli hudusa daya

nan sistenıli bir kozmolojiden hareketle inanç esaslarını temellendirmeye çalış

tığı arılaşılmaktadır. Bu çerçevede erken dönem olınasına karşın hareket, sükün, 

ictima, iftirak, boşluk, tehayyüz, gibi kavramları kullandığı görülınektedir. 

EbU İshak el-İsfe~ayini'nin Eş' ariliğin sistemleşmesine yönelik önemli katkıla

rının başında kullanmış olduğu yöntemler gelir. Mütekaddimin kelfunında temel

de gaibin şahide kıyası, se br ve taksim, öncüllerden sonuca varma ve ittifak edilen

den hareketle ihtilaf edileni tespit etme yöntemlerini kullanılmaktadır. Cüveyni ile 

birlikte söz konusu yöntemlere veya bu yöntemlerin formlarına eleştiriler başla

mış, Gazzali ve Razi ile devam eden süreçte yöntem değişiklikleriyle müteahhirin 

dönemine girilmiştir. EbU İshak'ın yöntem olarak gaibin şahide kıyasına iltifat et

memesi, hatta bazı hususlarda açıkça.eleştirdiğine ilişkirı rivayetler dikkat çekici

dir. Allah'ın sıfatlarının temeliendirilmesi de dahil olınak üzere genelde kullanmış 

olduğu istidlal yöntemi sebr ve taksimdir. Özellikle hayat ve kudret sıfatlarının 
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ispatında şahitle gaibe istidlal yöntemini terk ederek sebr ve taksimi tercih eder. 

Kendisinden sonra Cüveyni, gaibin şahide kıyasını bir delil olarak görmemiş ve 

önemli eleştiriler yöneltmiştir. Cüveyni'nin sebr ve taksirnin esasına değil de uy

gulamasına yönelik itirazları söz konusudur. O, olumlama ve olumsuzlama (nefy 

ve ispat) arasında dönen taksimin geçerli bir delil olduğunu kabul etmektedir. Bu 

eleştirllerin farkında olan Akaid risalesinin şarihi Sanhad muhtemelen bu hususa 

dikkat çekerek İsferayini'nin alemin hudusunu temellendirmede kullandığı taksi

min, nefy ve isbat arasında dönme şartına haiz bir formda inşa edildiğini savun

maktadır. Sistemli bir kelamcı olarak EbU İshak el-İsferayini'nin kavramsal ve me

todolojik olarak Eş' ariliğin sistemli bir kelam ekolü haline gelmesinde önemli bir 

rol oynadığı, kendisinden sonraki kelamcıları etkilediği ve sonraki dönüşümlere 

kapı aralamış bir isim olduğu anlaşılmaktadır. 
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