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AMİDİ VE BAZI KELAMCILARDA BİLGİ TEORİSİ 
Prof. Dr. Emrullah vüKSEL• 

1- Bilgi Sorunu: 
Erbabınca bi lindiği üzere bilgi sorunu, felsefenin temel konularından 

birisini teşkil etmektedir. Bu sorun .felsefede M illit'tan önce beşinci asırda 
yaşayan Sofıstler'e (Protagoras, Gorgias, Prodicus vb.) kadar varmaktadır. 
Ancak,,bilg1 sorunu "bilgi teorisi" olarak 19. asrın ikinci yarısında ortaya 
çıktı ve felsefede ayrı bir sorun olarak incelenmeye başlandı. Böylece "bilgi 
teorisi", bütün bilimlerde .elde edilmeye çalışılan bilginin kendisini, bilgi 
yetenekleri akıl ve dçneyi kavramaya, idrilki incelemeye ve bilginin 
imkanlarını araştırmaya çalışır. Şu halde "bilgi teorisi", "bilgi"nin 
mahiyetini, kaynağını, değer ve sınırını söz konusu eder)-

İslam düşüncesinde kelam ile ilgili kitaplarda da bilgi sorununa yer 
verildiğini görmekteyiz. 

Kelaın ilminde bilgi teorisiyle ilk meşgul olanların Mu'tezile 
kelmncıları olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Ebu'I-Hasan ei-Eş~ar'i'nin (ö. 
330/941) Makd/dt'ında parça parça Mu'tezilller'e ait bilgi sorunu üzerinde 
dunılduğuna ·i lişkin kanıtiara rastlamaktayız. 1 

Milturldl kelamında ise bilgi teorisi, Ebfı Mansur el-Maturldi (ö. 
~33/944)'den itibaren bağımsız bir başlık altında ele alınıp incelenmiştir. 
Imam Milturidi Kitdbu 't-Tevhfd'inde .bilgi edinme yollarını "duyu lar", 
"haberler" ve "nazar "(akıl yürütme)" başlığı ah ında işlemiştir.2 Aynı şek i lde 
sonraki Milturidi kelamcılarından Ebu'I-Muln en-Nesefı (ö. 508/1115), 
Tabstratu'l-Edille fi Usü/i'd-Din'inde, Ebu'l-Yüsr Muhammed ei-Pezdevi 
(ö. 493/1 099), Usitlu'd-Din'inde, Nureddin es-Siibfıni (ö. 580/1184), el
Biddyefi Usiili'd-Din adlı kitaplarında "bilgi teorisi''ne yer vermişlerdir. 

Aynı şekilde Eş'arl kelamcılarında da bu geleneği görry1ekteyiz. 
Onlardan Kadı ~b:fı Bekr el-Bakılliini (ö. 40311012), Abdiilkahir el-Bağdadi 
(ö. 429/1 037), Imamü'l-Haremeyn Ebu'I-Meali el-Cüveynl (ö. 478/1 085), 
Ebfı Hami d ei;:Gazzali (ö. 505/111 I), Fahruddin er-RaZı (ö. 606/121 0), 
Seyfüddin el-~midi (ö. 631/1233), Kadı el-Beyzavi (ö. 685/1286), 
Adudüddin el-Ici (ö. 756/1355), Sa'düddin et-Taftazani (ö. 793/1390), 
Seyyid Şerif el-Cürcani (ö. 816/1413) eserlerinde "bilgi teorisi"ni ele 
almışlardır. 

FeJ.sefede Sofıstler, eşyanın mutlak gerçeğini tanıyamayacağımızı 
şöylediler. Onlara göre herkesin bildiği kendi {)uyumlarından elde ettiğidir. 
Insan için doğru, ancak duyumları ile duyduğudur. Bu da fertten ferde 
değişir. Böylece onlar, insan bilgisinde eşyanın mutlak gerçeğine kesin 
olarak erişebileceğini iddia eden "dogmatizm"e karşı çıktılar. 

İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Temel İslam Bilimleri Bölümü 
Başkanı. · 
Ebu'I-Hasan ei-Eş'ari, Makôliitu '1-İslômiyyin, thk. M. Muhyiddtn Abdulhamid, Kahire 
1969, II/31-35, 69-74, 77-83; krş. Albert N. Nader, Le Systeme Philosophie des Mu'tazila, 
Beyrouth 1956, 221 vd. 

2 Ebu. Mansur :1-Maturidi, Kitôbu't-Tevhid, nşr. Fethullah Huleyf, Beyrut 1970, 7 vd. 



Kelam 'da Bilgi Problemi 

İslam kelamcıları, bilginin gerçek olduğunu ve eşya hakkında kesin 
bilgi meydana gelebileceğini kabul ederek Sofıstler'e açıktan karşı koydular. 
Kelam kitaplarında "Eşyônm hakikatleri sabillir. Asit vardtr. Bilgimi= o 
sayede gerçekleşir'' ilkesini kendilerine kural edindiler. Tabii bizim eşyadan 
edindiğimiz bilgi. eşyanın niteliklerine ve tavırlarına ait olup eşyanın cinsi 
ve bütünü hakkında kısa ve toplu bir bilgidir. Aksi takdirde şüphecilerin 
görüşlerini günlük hayatta uygulamaya kalkışacak olsaydık, dünyada 
yaşamam ız miinıki.in olmadığı gibi bi.itiin hayat da feJ·ce uğrardı. 

Öte taraftan gün lük zorunlu yaşantılarımız yanında dini hakikatlerden 
olan Allah, ahiret gibi meselelerin tasdiki, hep bu eşya sayesinde bilgi 
edinmemizin imkanını kabul etmeye dayanmaktadır. Biz, Allah'ı dolaylı 
yoldan (alem vasıtasıyla) bildiğimize göre, bu dalaylı bilgiyi bize veren. 
gördüğümüz bu alemdir. Allah'ın eseri olan bu alem üzerinde (eserden 
müessire) akıl yürüterek ilk sebep olan Allah'ın varlığı tasdik edilir. Şu 
halde kelanı ilminde Allah' ı n varlığını bi lmeıniz, bu alem aracılığı ile 
gerçekleşmektedir. Eğer eşya hakkında bilgi sağlayacak durumda 
olmasaydık, Allah'ın varlığı il~ ilgili bilgimiz imkansız olurdu. 

2- Bilginin Tanımı: 

··Bilgi'' kelimesi, Arapça'da bazen ·'ilm'', bazen de '·ına·rifet'' 
kelimesiyle ifade edilmektedir. 

Cahiliyye çağında "il ı)ı", kişinin bir şey hakkında kendi tecriibcsiyle 
kazand ığı bi lgiye denirdi. "llm"in karşıtı olarak da sübjektif düşünmekten 
gelen, güvenilmeyen, tecrübeye dayanmayan anlamında "zan" kelimesi 
kullanılıyordu. 

Kur'an'da da "bilgi" kelimesi "zann"ın karşıtı olarak ele alınmıştır. 
"On/ann kesin bir bilgileri yoktur, onlar sadece zwmediyorlar'' (XL V /24). 
Yine Kur'an-ı Kerim, "zann"ın kaynağının hayvani duygular (ehva=istek ve 
arzular) olduğunu belirterek "zann"ın daha iyi açıklanmasını sağlamıştır. 
"Hayli', zulmedenler (kcifirler), ilimsiz. kendi hevcilarmm (istek ve 
ar:mlarmm) peşinden gittiler" (XXX/28-29). 

Kelamcılardaıı bazılarının "bilgi" tanımlarını şu .şekilde yaptıklarını 
görmekteyiz: 

Mu'tezile'den Ebu'I-Kasım ei-Belhi ei-Ka'bi (ö. 319/931 )'ye göre 
''bilgi, bir şeye olduğu gibi inanmaktır.''3 ei-Cübbai (ö. 303/91 5-916). "bilgi. 
bir şeye zarfıı·i olarak veya delil ile olduğu gibi inanınaktır"4 şeklinde bir 
tanımda bulunm. ei-Cübba'i' nin oğlu EbG .Haşim (ö. 321/933) de ·~bilgi, bir 
şeye nefsin karariılığı/kesinliği ile beraber olduğu gibi inanmaktır··~ tanımını 
verir. 

Mu'tezile'nin bilgi tanıın ında gösterdiği titizlik, "bi lgi'' ile "iınan''ı 
özdeşleştirınek ve taklidcinin imanını reddetmekten kaynaklanmaktadır. Şu 
halde bilgide de imanda da tahkik edilmiş yani doğrulanmış olmak esasllr. 

Seyfiidrlin ei-Amidi, Ebu'I-Hasan el-Eş'ari'ye ait üç tane "bilgi'' 
tanıını kaydeder: " Bilgi, ona sahip olan kimsenin bilgin olmasını gerektirir"; 

;ı Abdiilkahir ei-Bıığdıidi. Usıilft 'd-Din, istanbul 1928. 5. 
a.e .. ııynı yer. 
a.e .. ııynı yer. krş. Ebu'I-Muin en-Nesefı, Tabsıratii'I-Edil/eji Usıili'd-Din. haz. Proı: Dr. 
Hüseyin Atay. Diyanet işleri Başkanlığı Yayınları. Ankara 1993.9-10. 
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Anıidi ve Ba::ı Kelümcılarda Bilgi Teorisi 

"Bilgi, kendisinde bulunan kimseye bilgin ismini gerektirir"; "Bilgi, bilineni 
olduğu gibi anlama (idrak)dır". 

Seyfı.iddin ei-Amidi, bu tanımların tam olmadığını belirtir ve eleştirir. 
Çün~ii ·'bilgi", tanımlanırken ilk iki tanımd~ da "bilgi"den daha kapalı olan 
"bilgin" kelimesi kullanıldığı için eksiktir. Uçüncü tanıma da "bilgi"den bir 
tür olan ''anlama" (idrak) alındığı için eksiktir.6 

Kadı EbCı Be~r ei-Bakıllani, bilgiyi, "bilineni olduğu gibi bilmektir" 
diye tanımlamıştır. Amidi, bu tanımı eksik bulur. Çünkü "ına'rifet" deyimi 
~ullanılmıştır. Oysa Allah'ın ilmine ına'rifet denilmediği biliı1ınektedir. 
Ikinci olarak da tanıında "bilinen'· (maiCım) kelimesi kullanılmıştır. 
''Bilinen", "bilgi"den tUrediği için türeyen türediği şeyden daha açık 
olamaz.7 

Üstad Ebfı Bekr b. FCırek (ö. 406/IOIS)'in tanıını da şöyledir: ·'Bilgi, 
ona sahip olan kimseAden fıilin sağlam ve ımıhkenı meydana gelmesi doğru 
olan bir niteliktir". Aınidi'ye göre, bu tanımda fıilin sağlanı ve muhkeın 
kılınması, sadece "bilgi"ye bağlandığı için eksiktir. Halbuki aynı derecede 
"kudret"e de ihtiyaç vardır.8 

'· . 
Amidi'ye göre, "bilgi, öyle bir niteliktir ki, ona sahip olan süje için 

lüınel anlamların gerçekleri arasında bir seçkinlik meydana gelir ki, onun 
karşıtma imkan yoktur".9 

Ebfı Mansfır el-Maturidi'nin ''bilgi" tanımı ise şöyledir: ·'Bilgi. öyle 
bir niteliktir ki kendisinde bulunan kimseye zikri mümkün olan her şey 
onunla görünür".ıo 

Mu'tezile kelaıncılarının tanımında göze çarpan nokta, bilgi ile iım\nın 
aynı sayılmasıdır. Bu bilgi ve iman doğrulanmış olmakla kayıtlıdır. 

Ehl-i Sünnet kelaıncılarına göre bilgi ile iman ayrı ayrı şeylerdir. Eğer 
bilgi, bir çeşit inanç oJsaydı, her bilgi sahibinin inanan olması gerekirdi. 

3- Bilgi Türleri: 
. Ehl-i Sünnet kelamcılarında bilgi türlerinin aşağıda olduğv gibi tasnif 

edildiğini görmekteyiz. 
Bilgi, önce iki kısma ayrılır: 
Birincisi, Allah'ın bilgisidir. Bu, öncesiz (kadim) olan bilgidir. Bu 

bilgi, ne zorunlu, ne kazanılmış, ne duyulardan, ne fikir ve akıl yürütme 
(nazar)den meydana gelmiştir. Şu kadar var ki bu bilgi. bilinenierin hepsini 
ayrıntılarıyla kapsamaktadır. Allalı Teala, her alımış olanı, olacak ve 
olmayacak her şeyi bilir. Bu bilgi, tek ezeli olup sonradan meydana gelme 
değildir. 

İkincisi. yaratıkların bilgisidir. Bu bilgi de; A) Zarfıri (zorunlu) B) 
Mükteseb (iradeye dayalı) olmak üzere ikiye ayrılır: 

A) ZarCıri (zorunlu) bilgi de ikiye ayrılır: 

1
' d-Aınidi. Scyfüddin. Ebkôru '1-Ejkcir. Sillcymaniyc Kilıliplıaııı.:~i. No: 747. vr. 21ı: krş. 

Enırullah Yüksc:l. Amidi'de Bilgi Teorisi. işaret Yayınları. istanbul. 1991.47. 
: a.g.e .. 48. 

a.K.1! .. 49. 
9 a.g.e .. 58. 
10 . Ebu'I-Muin en-Ncsefı. Tabsıraiii '/-Edi/le. 19: krş. ei-Cürcılni. Şerlıu '1-Mevtikıj: 1. 36. 
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Ketanı :da Bilgi Problemi 

a) Apaçık bilgi b) Duyulara ait bilgi. 
a) Apaçık bilgi de ikiye ayrılır: 
I) Olumluluk (isbat) konusuyla ilgili apaçık bilgi: İnsanın kendi 

varlığına ve kendisinde meydana gelen acı~ lezzet, açlık, susuzluk, sıcaklık, 
soğukluk, üzüntü, mutluluk ve benzerlerine ait bilgi. 

2) Olumsuzluk (nefy) konusuyla ilgili apaçık bilgi: Çel işikleri n 
imkansızlığını bilmemiz. Mesela, bir şey hem öncesiz (kadim), hem 
sonradan meydana gelen (muhdes) olmayacağına ait bilgi ve bir kimsenin 
aynı anda hem diri, hem ölü olamayacağına ve bir şeyi bilen kimsenin aynı 
anda o şeyin cahili olduğu niteliğini taşımayacağına ait bilgi. 

b) Duyul~ra ait bilgi. Beş duyumuz (görme, tatma, dokunma, 
koklama, işitme) ile ilgili bi lgidir. 

B) Miikteseb (iradeye dayalı) bilgi: a) Akli, b) Şer'i diye ikiye 
ayrılır. 11 

• · · 

4- Bilginin 'Kaynağa Problemi: 
Ketarn ilmi bilginin kaynağı konusunda üç temel unsur kabul 

etmektedir. Bunlar: · 1) Duyular 2) Doğru haber a) Tevatiir, b) Peygamberin 
haberi 3) Akı l : 

Görüyoruz ki kelamcılar, duyular ve akı l ile objektif bilgi elde 
edilebileceğine, ketarn sisteminin bunun dışında temellendirilemeyeceğine 
kesinkes inanmaktadırlar. Tabiatıyla bu bilginin kaynaklarının yanında 
Peygamberin haberi vetevatür haber de yer almaktadı r. 

Zaten Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'inde insanları .akıllarıyla heni dış 
alemi, hem kendi nefıslerini, hem ilahi mesajları düşünmeye, akd erdirip 
incelemeye teş~ik etmektedir. Bu yollarla hakikate erişilemeyecek olsaydı, 
Cenab-ı Allah böyle bir öğütte bulunmazdı. 

Kaynakça: 
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2- Doç Dr. Mehmet Dağ, Eş 'arf Kelômmda Bilgi Problemi, İslam 

ilimleri Enstitüsü Dergisi, IV, Ankara 1980, 97-1 14. 
3- Prof. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Ankara 1974. 
4- Ebfı Bekr Muhammed el-Bakıllanl, Kitabu 't-Temhfd, nşr. Richard 

J. McCarthy, Beyrut 1957. 
5- imamu' I-Haremeyn ei-Cüveynl, Kitôbu'l-İrşad, nşr. M. Yusuf 

MCısa, Ali Abdulmun'im Abdulhamld, Kahire 1950. 
6- S. Ş. ei-Cürcani, Şerhu '1-Mevalaf, (H'!_san Çelebi ve Siyalkuti 
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11 Abdilikahir ei-Bağdadi, Usıilıi 'd-Din, 8-9. 
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