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. EHL-i SÜNNETi MEYDANA GETiREN 

ANA MEZHEPLERİN 

TEMEL iTiKADİ DÜŞÜNCESi 

Doç. Dr. M. Said ÖZERVARLI 

TDV. İslam Araştırmaları Merkezi 

Bu tebliğde kastedilen me;z;hepler, Ehl-i Sünnet ana şemsiyesine dahil 

olan jtikadl mezheplerdir. Bu sebeple politik gruplar ve fıkhi mezhepler ko

numuzun dışındadır. Ayrıca tebliğde Ehl-i Sünnet'in ele alıp savunduğu bü

tün inanç konulan yerine ortak ve t~mel görüşleri ele alınacakhr. 

Burada öncelikle Ehl-i Sünnet'in çok sayıda mezhep, görüş ve şahsiyeti 

içine alan, orta yolu ve temel prensiplerde ittifakı tercih eden geniş bir toplu

luğu kuşafuğını ve dar anlamda bir mezhep tanımlaması içine giremeyece

ğini belirtmekte fayda vardır.1 İslam tarihiirin çeşitli dönemlerinde görülen 

mezheplerin çoğunun sonradan eriyip Ehl-i Sünnet çerçevesine dahil olma

lan, ayrıca Sünni geleneğe bağlı aiimlerin de birbirlerinden farklı görüş yak

laşırnlara sahip bulunmalanna rağmen bu aidiyeti sürdürmeleri bu şemsiye

nin ne kadar geniş ve kuşalıcı olduğunu ve dar sınırlara sokulamayacağını 

kanıtlar mahiyettedir. 

Ehl-i sünnet adiandırma ve tanımlamalan için bk. Henri Laoust, Comment difinir le 
sunnisme et le chiisme, Paris: Geuthner, 1985; Mevlüt Özler, İslam Düşüncesinde E/ıl-i Sünnet 
E/ıl-i Bid'at Adlandırmalan, Erzurum: Ekev, 2001; Yusuf Şevki Yavuz, "Ehl-i Sünnet", TDV 
İslam Ansiklopedisi, X, 525-530. 



120 TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE EHL-İ SÜNNET 

-I-

Şunu hemen belirtmek gerekir ki, adiandırma ne zaman ortaya çıkarsa 

çıksın Ehl-i Sünnet'in temel bakış açısı ve görüşlerinin ana çerçevesi, ilk dö

nemden itibaren yani İslfun toplumunun başlangıanı teşkil eden sahabe ve 

tabilnle beraber bir gelenek oluşturmaya başlamışh. Daha çok Kur'an tefsiri, 

hadis rivayeti ve fıkıhla meşgul olan ilk alimler zaman zaman itikadi veya 

siyasi meselelerle ilgili sorulara cevaplar veriyor, çıkan ihtilatlarla ilgili gö

rüşlerini açıklıyorlardı. 2./6. yüzyıldaki öncü şahsiyetlerin ardından 3./9. 

yüzyılda Mu'tezile hareketinin güçlenmesiyle ümmetin çoğunluğunu teşkil 

eden Ehl-i Sünnet yeni bir döneme girmeye, özellikle itikadi konulardaki ar

gümanlarında rafineleşmeye başladı. İlk dönemde Ehl-i Sünnet şemsiyesi al

tmda Ashabü'r-rey ve Ashabü'l-hadis ile bunların alt kollan mevcuttu. An

cak daha sonra ırınaklann nehirlere akması gibi bunlar ana gövdelerde bir 

araya geldi. 

Bilindiği gibi İbn Küllab, Hans el-Muhasibi ve Ebü'l-Abbas el-Kalam

sl'nin yeni terminoloji ve yöntemle ilk teması temsil eden hazırlayıcı çalışma

lanın müteakip merkezi coğrafyada Eş' arilik ekolünün teşekkülüyle Sünni 

düşünce kelfun diline ve metoduna dönüştü. Ebu Hanife'nin çizgisini takip 

edenler ise bir kısmı Irak'ta Mu'tezile'ye yakın bir yöneliş gösterirken 

Maveraünnehir' de önce Hanefi kelarm sonra Maturidllik adı altmda Mu' tezi

le ile keskin bir mücadele veren diğer bir Ehl-i Sünnet kelam ekolünün te

şekkülüne zemin hazırladı. Ahmed b. Hanbel'in savunduğu, İbn Kuteybe ve 

Berbehfui gibi Ashabü'l-hadis alimleri tarafından geliştirilen itikad anlayışı 

ise sonraki dönemde özellikle modem çağda Selefilik olarak varlığını sür

dürdü. 

Ehl-i Sünnet' e dahil olan itikadl mezhep le~ teşekkülü ve düşünceleri

İlİn oluşmasında inanç konulan ağırlıklarını hissettirse de, doğrudan itikadi 

bir nit~lik taşımayan, daha çok sahabe ve tablin arasındaki siyasi mücade

le/tarhşmaların ve yönetim şekline dairihtilaflarında etkili olduğu bir ger

çektir. Şi'a'nın Hz Peygamber sonrası gelişmeleri kabul etmeyerek Hulefa-i 

Raşidln yönetimini tar>ımaması ve yalnızca Ehl-i Beyt'e ,ve Eviad-i Ali'ye 

münhasır bir imarnet anlayışı benimseyip bunu inanç esası haline getirmesi 
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ve meşhur 'Hakem Olayı'ndan sonra Harkllerin şiddet içeren bir siyasi mu

halefet yolunu seçmesi, Ehl-i Sünnet'i de müslümaniann tarihi mirasına sa

hip çıkan, toplumsal çalışma ve kriz (fitne) ortamına meydan vermeyecek 

dengeli bir politik söylem geliştirmeye ve bunu kısmen itikad alanıyla ilişki

lendirmeye yöneltmiştir. 
~ 

Ehl-i Sünnet'in kendi içindeki farklılıklarına geçmeden önce Eş'ariyye, 

Maturidiyye ve Selefiyye bütünü olarak onun Ehl-i kıble içindeki diğer grup

lardan aynidığı temel meseleleri kısaca belirlersek İslam düşünce tarihi için

deki yerini daha somut olarak görme imkarn elde edebiliriz. Bu temel mese

lelerin üzerinde en fazla konuşulan örneklerini şu başlıklara indirgeyebiliriz: 

A. AKlL-NAKİL 

İslam düşüncesinde Hıristiyan teolojisinde olduğu şekilde kriziere yol 
açan bir akil-nakil çalışması problematiği yoktur. İslam alimleri arasında 
sağlam duyu ve doğru haberin yanında aklın epistemolojik kaynaklığı konu
sunda bir itiraz bulunmamaktadır. Ane~ gayb! (metafizik) bilgiyi idrak et
me ve itikadi (özellikle sem'i) konuların delillendirilme sürecinde aklın ken
di başına tam bir yetkinliğe sahip olup alınadığı hususunda görüş farklılığı 
bulunmaktadır. 

Mu'tezile'nin çoğunluğu ve onlara yakın duran Şi'a'nın Usfrliyye ekolü 
ilahi rehberliğe ve vahiy bilgisine duyulan ihtiyacı kabul etmenin yanında 
akla da önemli bir konum vererek itikadi konuların ispahnda ona öncelik ve
ren bir metodolojiyi benimsemişlerdir. Nitekim Kadl Abdülcebbar ilim ifade 
eden bağlayıcı delilleri Kitab, Sünnet, İcrna ve Akıl şeklinde sıralar, Ebu Hilal 
el-Askeri de aynı sıralamayı Vasıl b. Ata'ya nisbet eder.2 

Cahiz da "Akıl Allah' ın insanlar nezdindeki vekili dir" di yere k aklın ö

nemini vurgular.3 Bu sebeple Mu'tezile Allah'ın yaratmasında herhangi bir 

2 

3 

Kadi Abdülcebbar b. Ahmed el-Hemedaru, el-UsU/ü'l-hamse (nşr. Daniel Gimaret), "Les 
Usill al-Hamsa du Qadi Abd al-Jabbar et Leur Commentaries", Aıınales lslamologiqııes, 15 
(1979), s. 80; Ebu Hiliil Hasan b. Abdullah el-Askeri, el-Eviiil, Dımaşk: Diirü'l-kütübi'l
ilmiyye, 1407/1987, s. 255. 

Ebu Osman Amr b. Bahr el-Cahiz, "et-Terbi' ve't-tedvir", Resiiilii'l-Ciilıiz içinde (nşr. 

Abdüsselam Muhammed Harun), Kahire: Mektebetü'l-Hanci, III, 58. 
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çirkinliğin (kubuh) yer almasını mümkün görmedikleri gibi, O'nun en iyiyi 

(aslah) yapma zorunluluğunu dahi tarbşmışlardır.4 Dolayısıyla aklın eşya

daki husun ve kubhu bilmesi onlara göre tabiidir. Öyle ki Allah'ın varlığı 

veya husun ve kubuh gibi akli meseleler dışında kalan sıfatullah veya ahiret 

alıvali gibi konularda da akll istidlaller yaparak gaybı şamd; kıyas etmek su

retiyle nazari çıkanınlar yapmışlar, ilgili nasslan te'vil yoluna gitmişlerdir.5 

Ehl-i Sünnet ulemasının da aklın hüccetliği konusunda herhangi bir . 

şüpheleri yoktur. Onlara göre de aklın bilgi kaynaklan arasında bulunuşu 

zorunlu olarak sabittir, çünkü akıl duyu verilerinden hareketle hüküm verir. 

Mesela, bir şeyin cüz'ünden büyük veya cüz'ünün kendisinden küçük oldu

ğu za.rful olarak bilinir. Herkes bedeninin elinden daha büyük olduğunu ve

ya elinin bedenine göre küçüklüğünü bilir. Yine aynı saatte doğduğu bilinen 

iki şahıstan birinin yirmi yaşında olduğu öğrenilince, diğerinin de yirmi ya- . 

_şında olduğuna zamreten hükmedilir. Bu gibi bilgilerde insan kendisini zor

lasa da şüpheye düşmez, doğruluklarını inkar etmez.6 

Bununla birlikte insanın acz ve noksanlıkla muallel, aklın kapasitesinin 

de sınırlı olmasından yola çıkarak Allah'ın varlığın:rcı ispab gibi dinin ilk il

keleri dışında itikad1 ve şer'! alanda akla mutlak ve müstakil bir konum 

vermekten kaçınmışlar, akıl ve nakil birlikteliğini esas almışlardır. 

Diğer bir ifadeyle vahyin otoritesi üzerine kurulu bir sistematiği hedef

lediklerinden, sağlam yani mukaddimelerinde herhangi bir yanlışlık ihtimali 

görünmeyen akli bilgi ile kesin yani vürUdunda herhangi bir problem bu-

4 

s 

Kadi Abdülcebbar b. Ahmed el-Hemedaru, el-Muğnl fi ebviibi't-tevhld (nşr. Muhammed Ali 
Neccar ve AbdülHalim Neccar), Kahire: ed_Darü'l-Mısriyye li't-te'lif, 1963, XI, 58-59; 
I<ıvamüddin Mankdim, Şerlıu Usuli'l-hamse (nşr. Abdülkerim 'Usman), Kahire: 
Mektebetü'l-Vehbe, 1408/1988, s. 301-313; Ebü'l-Hasan el-Eş' ari, Makfiliitü'l-Isliimiyı;zn (nşr. 
Hellmut Ritter), Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1980, s. 576-577. 

Mu'tezile'nin akılcılık anlayışı konusunda ayrıntılı bilgi ve tahliller için bk. M. Sait 
Özervarlı, "Mu'tezile Akılcılığı", Uluslarası İsliim Düşüncesi Kongresi-2, İstanbul: İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1997, s. 101-107; İlyas Çelebi, İsliim 
İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kiid! Abdulcebbar, İstanbul: Rağbet, 2002; Hüsni Zeyne, el-Akl 
inde'l-Mu'tezile: Tasavvuru'l-akl inde Kadi Abdülcebbiir, Beyrut Darü'l-Mili'l-cedide, 1978. 

Ebü'l-Mu'in en-Nesefi, Tebsıratü'l-edille (nşr. Oaude Salaım!), Dımaşk: Institut Français de 
Damas, 1993, I, 17. 
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lunmayan nakil bilgi arasında bir zıtlık görmeınişlerdir. Böylece açık, sarih 

nassın mevcııdiyeti durumunda eğer aksine zarur! bir engel yoksa, yanılma 

ihtimali ve hata şüphesi bulunmayan Kur'an-ı Kenm ve mütevatir hadisler

de naldin esas alınmasına önem verınişlerdir.7 Ancak aklın bütünüyle muhal 

gördüğü şeylerin nakle dayandırılamayacağını, bedlhiyyatın yanında dinin 

kabulü, vahyin doğruluğu, inanç esaslarının ispatı ve karşı itirazların red

dinde akla başvurmanın vacib olduğunu belirtınişler, aşağıda belirtilecek o

lan Selefi çekineeye rağmen naklin anlaşılması, yorumlanması ve gerektiğin

de te'vil edilmesinde aklı kullanmakta bir mahzur görmeınişlerdir. Ehl-i 

Sünnet böylece iki bilgi kaynağı arasında dengeli bir metot izlemeye özen 

göstermiştir. 8 

B. iMAN-AMEL 

Arnelin büyük günah işleme durumunda imanı ortadan kaldırıp kal

dırmadığı konusunda Ehl-i Sünnet a.Iimleri Hariciler ve Mu'tezile ile temel 

bir ayrılık içindedirler. Hariciler büyük günahlardan birini işlemenin küfür 

olduğunu kabul edip mürtekib-i keb!re'yi doğrudan kafu olarak nitelerler.9 

Mu'tezililere göre büyük günahlan işleyenler imandan çıkınakla birlikte he

men küfre girmeyip ikisi arasında bir .konumda, onların deyimiyle "el

menzile beyne'l-menzileteyn"de kalırlar. Eğer tövbe etıneyip ölürlerse kafu 

konumuna düşüp ebedl azabı hak ederler. Şayet söz konusu günahı terk e

dip tövbe ederlerse tekrar mü' min vasfını kazarurlar.ıo 

Ehl-i Sünnet'in çoğunluğuna göre ise iman ve arnelin yakın ilişkisi ve 

etkileşimi bulunmakla birlikte ikisi arasında bir aynılık veya tam bir iç içelik 

7 

8 

9 

lO 

Ebu Hfunid el-Ghazziili, el-İktisiid fi'l-i'tikiid, Beyrut: Dfuü'l-kütübi'l-ilmiyye, 1403/1983, s. 4, 

132-133. 

Ebu Mansfrr el-Maturldi, Kitiibü't-Tevhld (nşr. Bekir Topaloğlu ve Muhammed Aruçi), İs
tanbul: İSAM, 2003, s. 5-7; İbn Ffrrek, Mücerredü Makiiliiti'ş-Şeyh Ebi'i-Hasan el-Eş'arf (nşr. 
Daniel Gimaret), Beyrut: Darü'l-Maşrik, 1986, s. 31-33, 247-252, 284-286. 

Abdülkiihir el-Bağdadi, el-Fark beyne'l-Jırak, Beyrut: Darü'l-kütübi'l-ilmiyye, 1405/1985, s. 
49-50; Ebü'l-Feth eş-Şehristaru, el-Milel ve'n-nihiil, nşr. Muhammed Seyyid Geylaru, Beyrut: 
Darü'l-ma'rife, ts., I, 114-115. 

Mankdim, Şerhu Usuli'l-hamse, s. 648-649; 657-658. 
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yoktur.11 Kur'an'da çoğu defa iman eden ve salih amel işleyenierin bir arada 

zikredilmesi sıkı bir irtibah vurguluyorsa da arada ahf edahnın bulunması 

ikisinin aynı olmadığını gösterir. Aynı şekilde arnelin bazı şart ve durumlar

da ertelenmesi veya muaf görülmesi de onun bütünüyle imanla özdeşleştiri

lemeyeceği anlamına gelir.12 Bununla beraber Ehl-i Sünnet'in görüşünü arne

li tamamen dışlayan, onu gereksiz bulan bir anlayış olarak görmek uygun 

olmaz. Sünni alimler arasında arneli imandan bir cüz sayan ve imanla ima

nın artabileceğini savunanlar vardır. Burada söz konusu olan iman amel iliş

kisi Ehl-i Sünnet'in kendi içinde görülen imanın arhp eksilmesi veya kemali 

ile ilgili tarhşmadan. ziyade, arnelin doğrudan küfre sebep olup olmadığı 

ilitilMıdır. 

İman ve amel arasındaki irtibah yine kalple kuran Ehl-i Sünnet alimleri 

imanın özünü kalbin sözü olan tasdik ve kalbin arneli olan muhabbet ve tes

limiyet birlikteliğiyle izah ehnişlerdir. Kalpte tasdik ve muhabbetle ·oluşan 

inanç dille söylem olarak ve davranışlarla da eylem olarak dışa yansımakta 

ve bir bakıma somut hale gelmektedir. İmanın dış tezahürü ve başkalan tara

fından bilinmesi de bu yolla mümkün olmaktadır. 

c. ZAT-SIFAT 

İtikadl İslam mezhepleri arasında Allah'ın zahnın her türlü noksanlık

tan uzak tutan tenzihl (selb1) sıfatlar konusunda bir görüş ayrılığı söz konu

su değildir. Ancak Allah'ın zahna nisbet edilen ve onun özelliklerini ortaya 

koyan sübı1ô sıfatlar konusunda Mu'tezile ile Ehl-i Sünnet arasında aslında 

esasa yönelik olmasa da İslam düşünce tarihinde uzun tarhşmalara sebep o

lan bir ihtilaf ortaya çıkrnışhr. 

Mu'tezile'nin çoğunluğu Allah'ın zahnın Kur'an'da esrna-i hüsna şek

. linde geçen isim-sıfatlan nispet etmekle birlikte terminolojik bir titizlik gös

tererek bunlara tekabül eden müstakil manalan kabul etmemişlerdir. Yani 

ll 

12 

Ebü'l-Hasan el-Eş'ari, el-Lııma' fi'r-red ala Ehli'z-zayği ve'l-bida', Beyrut Dfuü Lübnan, 
1407/1988, s. 154-155. 

Bütün fırki!ann iman ve büyük günah hakkındaki görüşleri ve Ehl-i sünnet'in karşı tezleri 
için bk. Maturidi, Kitnbü't-Tevlıfd, s. 517-598. Bu konuda aynca bk. Adil Bebek, Mntııridf'de 
Günah Problemi, İstanbul: Rağbet, 1998. 
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onlara· göre Allah alim, kadir, basir olmakla birlikte Allah'ın zahnın yanında 

ilim, kudret ve basar sıfatlarından söz edilemez. Çünkü birinci durumda zat

la sıfat arasında bir birlik söz konusu iken ikincisinde ulfrhiyette şekl1 bir ta

addüt (çokluk) durumu hasıl olur. Zira Allah'ın zah gibi ona izafe edilen 

müstakil sıfatlar da kad1m olacağından taaddud-i kudema (birden fazla ka

mn';.) meydana gelir ve İslam'ın temelini teşkil eden tevhld ilkesi zedelenir.13 

Mu'tezile'nin bu hassasiyetinin arka plarunda Hıristiyanlıkta somadan 

ortaya çıkcin teslis inancının ve Hz. İsa'nın şahsiyetine yüklenen vahiyle öz

deş uluhiyyet anlayışının da rolü vardır. Bu sebeple özellikle kelamullah sı

fahnın kıdeıni konusunda büyük duyarlılık göstererek İslam tarihine 

"mihne" adıyla geçen dönemde zecri takip ve taeizlere bile girişmişlerdir. 

Ehl-i Sünnet alimleri ise dilin yapısından hareketle bu teolojik hassasiye

tİn gereksiz olduğunu, alim ve kadir olan bir zahn ilim ve kudrete sahip bu

lunduğunun kendiliğinden akla geldiğini, dolayısıyla ilim ve kudreti nef

yetmenin noksanlık anlamına geleceğini, ancak bu manaiarın Allah'ın zatm

dan ayrı bir çokluk meydana getirmediğini savunur. Ayrıca Ehl-i Sünnet'in 

bir kısım ruimleri, aslında Allah'ın vasıflarını yok sayınayıp zata mündemiç 

olarak kabul ettikleri halde müstakil varlıklarını reddettikleri gerekçesiyle 

Mu'tezile'yi ta'tile düşmekle yani Cenab-ı Hakk'ı sıfatsız kılmakla itharn et

mişlerdir. 14 Hatta sıfatlar konusu üzerinde çok durmaları dolayısıyla 

Sıfahyye olarak şöhret bulmuşlardır. Nitekim Şehristaru el-Milel ve'ıı-nihal 

adlı mezhepler ve dinler tarihi kitabında Ehl-i Sünneti bu ad altmda ele alıp 

tasnif etmiştir.1s 

Sıfatlarla ilgili asıl büyük ihtilaf Allah'ın kelam sıfahndan (Mu'tezile'ye 

göre mütekellim olan Zatmdan) gelen vahyin ve Kur'an-ı Kerim'in kad1m 

veya mahluk olduğu tarlışmasında ortaya çıkmışhr. Mu'tezile ve onların et-

13 

14 

ıs 

Mu'tezile'ntn müstakil sıfatlan nefyeden tevhld anlayışı için bk. Mankdim, Şerlıu Usi1/i'l

Jıamse, s. 151-213; Şehristaru, el-Mi/el ve'ıı-ııilıal, I, 44-45. 

Maturidi, Kitabii't-Tevlıfd, s. 70-72; Kadi Ebu Bekr el-Biikıllani, Temlıfdii'I-eviiil ve tellıfsii'd

deliiil (nşr. İmadüddin Ahmed Haydar), Beynıt: Müessesetü'l-kütübi's-sekafiyye, 
1407/1987, s. 227-229. 

Şehristani, el-Mi/el ve'ıı-ııilıa/, I, 92. 



126 TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE EHL-İ SÜNNET 

kisinde Şi'a tarafından tercih edilen görüşe göre Kur'an Allah tarafından harf 

ve seslerden yaratılan ve ezeli olmayan bir kelfundır, dolayısıyla hadis olan 

fiil-i ilahiyyenin tecellisidir. Öte yandan halku'l-Kur'an görüşünü reddet

mekle birlikte Kur'an'ın lafız ve manasının kelfun sıfatıyla ilişkisi konusuna 

Ehl-i Sünnet kendi içinde farklı bakmaktadır.ı6 

D. İMDE-FİİL 

Ehl-i Sünnet' e mensub alimler kader 'problemini de ilgilendiren insanın 

kendi fiil ve davranışlarında özgürlüğü ı<onusunda hürriyet ile cebir anlayışı 

arasında orta yolu izleınişlerdir. Kaderiyye ve daha sonra Mu'tezile uleması 

Allah'ın mutlak adil olması ve insanın sorumluluğu prensiplerinden hare

ketle insanın yapıp ettiklerinde özgür iradeye sahip bulunduğu görüşünde 

uzlaşma içerisinde olmuşlardır. Onlara göre insanların istemedikleri veya 

yapmaya mecbur bırakıldıkları eylemlerden sorumlu turulmaları adalete ve 

dolayısıyla Allah'ın hikmetine aykırıdır. Bu yüzden Allah insanları özgür i

radeye ve bunu gerçekleştirecek güç ve kapasiteye sahip olarak yaratmış, is

tediği davranışları yapma konusunda serbest bırakmıştırP 

Cebriyye'ye göre ise Allah'ın -sonsuz kudreti dolayısıyla evrendeki olay

lar gibi insanın bütün fiilieri O'nun hakimiyet ve kontrolü altındadır. Her 

tiirlü eylem ve davranış Allah tarafından gerçekleştirildiği için insana yahut 

başka canlılara fiil nisbet etınek dahi doğru değildir. Ayrıca her şey O'nun 

mülk ve tasarrufunda bulunduğundan, herhangi bir insanı veya varlığı ceza

landırma ya da mükafatlandırma konusunda, Allah bir kayıt veya şarta bağlı 

e ır. d ğil. d" 18 

Mu' tezile ile Cebriyye arasında kader konusunda bir yandan ilim kudret 

ve irade gibi sıfatıarın Allah'a hiçbir noksanlık taşımadan Allah'ın zatına 

nisbet edilmesi, diğer yandan da insanların kendi fiilierinde sorumlulukları 

16 

17 

18 

Eş'ari, el-Lıtma', s. 92-96; Cüveyrıi, el-İrşud, s. 105-132; Ebü'l-Mu'in en-Nesefi, Tabsıratü'l
edille, I, 259-305; Yusuf Şevki Yavuz, "Halku'l-Kur'an", XV, 371-375. 

Kıviimüddin Mankdim, Şerhıt Usiili'l-hamse, s. 323-387; Ahmed b. Yahya b. el-Murtaza, el
Kaluid ft tash!hi'l-akiiid (nşr. Albert N. N ader), Beyrut Darü'l-maşrik, 1987, s. 91-93. 

Şehristaru, el-Milel ve' n-nihai, I, 85-86. 
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-
ölçüsünde irade özgürlüğüne sahip olmalan açısından karşı karşıya gelmiş-

lerdir. Cebriyye bu iki husustan birincisine, Mu'tezile ise ikincisine öncelik 

vermiştir .19 

Ehl-i Sünnet illiınleri ise hem insan iradesini hem de Allah'ın kudret ve 

müdahalesini dışanda bırakmayacak bir çözüm geliştirmeye gayret göster

mişlerdir. Geliştirdikleri kes b ve halk teorisiyle insan fiilierinin bizzat kendi

since istenip benimsendiğini ve buna uygun olarak Allah tarafından husule 

getirildiğini savunurlar. Buna göre fiile yönelmeyi kul, onu yaratmayı Allah 

gerçekleştirir. Böylece ne kulun iradesi ne de Allah'ın halıkıyyeti zedelenmiş 

olur.20 

Burada Ehl-i Sünnet ile Mu'tezile arasında Allah'ın kullarına sadece en 

iyi (aslah) olanı mı irade ettiği, başka bir deyişle şerri ve ma'siyeti de dileyip 

dilemediği konusundaki tartışmaya da işaret etmek gerekir. Mu'tezile Al

lah'ın kullan için en iyiyi dilediğini savunurken, Ehl-i Sünnete göre razı ve 

hoşnut olmasa da kulun kesb ettiği kötülüğü Allah onun için dileyebilir. 

E. iMAMET-HiLAFET 

Hz. Peygamber' den sonra dini otoritenin şekli ve dindeki yeri konusun

da Ehl-i Sünnet Şi'a'dan ayrılır. İmametle ilgili görüşleri dolayısıyla 

İmamiyye veya İsnaaşeriyye olarak da anılan ŞI' a'nın çoğunluğuna göre i

mamet nassla tayin edilen itikacli/imam bir konudur ve dinin esaslarından 

biridir. Allah tarafından belirlenip vazifelendirilen ve özel bilgilerle donatı

lan manevi rehber konumundaki imama itaat etmek farzdır. İmamlar pey

gamber olmasalar da onların makamındadırlar ve masumdurlar. 

Aynca, Veda Haccı dönüşünde Gadir-i Hum denilen mevkide Hz. Pey

gamber'in bildirdiği ancak ümmetten gizlenmeye çalışılan habere göre ima

rnet müslümaniann en faziletiisi Hz. Ali ve onun soyundan gelen imarnlara 

verilmiştir. Bu ilahl tayinle Milide Silresi'nde (5/3) belirtilen dinin kemali 

gerçekleşmiştir. Fakat Ebu Bekir'den başlayarak ilk üç halife tarafından bu 

19 

20 

Krş. Bekir Topaloğlu, Ke/am Araştinnalan Üzerine Düşünceler, İstanbul: İF AV, 2004, s. 31. 

Maturidi, Kitabü't-Teuhld, s. 458-468; Eş' ari, el-Lüma', s. 116-122. 
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emrin yerine gelmesine engel olunmuş, Allah' a ve Resiliüne karşı itaatsızlık 

edilerek imarnet ve hilafet fiilen gasp edilmiştir.ıı 

Ehl-i Sünnet' e göre ise imarnet ilahi hükümleri uygulamak maksadıyla 

peygambere niyabeten din ve dünya işlerinde müslümanlara önderlik etmek 

için gerekli olan bir müessesedir. Ancak itikadi bir konu değildir, dolayısıyla 

imaını tamyıp kabul etmek bir inanç esası teşkil etmez. N asslarda bu konuda 

kesin bilgi ve bağlayıo hüküm ifade eden herhangi bir kamt yoktur. Aynca 

imamlann ma' surniyeti de söz konusu olmayıp sadece peygamberliğe mah

süs kılınmış ve sadece vahyin korunması amaoyla gerekli görülmüştür. As

lında hilafet konusu çerçevesinde bir fıkıh problemi olmakla birlikte Şi'a'ya 

cevap vermek üzere kelam ve akaid kitaplannda yer almışhr. Öte yandan 

imam/halife tayininasla değil müslümaniann kabul ve biadıyla gerçekleşir. 

Dolayısıyla Hz. Ebu Bekir ve sonrakilerin hilafeti/imameti meşrudur.22 

Buraya kadar sıralanan temel itikadi ihtilaflan birer cümleyle özetleye

cek olursak, Ehl-i Sünnet ekolü akıl-nakil dengeli ilişkisi konusunda 

Mu'tezile'den, büyük günah işieyenin mü'min olduğu hususunda Havaric 

ve Mu'tezile'den (amelin imanla tamamen bağlanhsız olmadığı noktasında 

Mürcie'den), Allah'a müstakil sıfatlar nisbet etmenin şirke sebep olmayacağı 

görüşünde Mu'tezile' den, kulun irade özgürlüğü meselesinde Kaderiyye ve 

Cebriyye' den, imametin nassa dayalı-itikiidi bir konu olmadığı düşüncesinde 

Şia'dan ayrılıp kendine özgü bir çizgi ve metoda sahiptir. 

Bunların dışında rü'yetullah ve benzeri başka ihtilaflı konular bulun

makla birlikte, Ehl-i Sünnet'in mahiyeti ve tezleri hakkında bir fikir vermek 

amaoyla sıralanan bu ana meseleler sonuçlan itibariyle İslam düşüncesinde 

daha derin tesirler bırakmışhr. 

Yukanda kısaca temas edilen meselelerdeki görüşlerinde Ehl-i Sünnet'in 

hep orta yolu tercih ettiği açıkça görülmektedir. Mezhebin geniş halk kitlele

ri arasında destek görmesinin sebepleri arasında tarihi gelişmelerin ve siyasi 

21 

22 

Şehristaru, el-Mi/el ve'n-ni!ıa/, I, 146-147. 

Eş' ari, el-Liima', s. 199-200; BiikılHini, Temlıldii'l-eviiil, s. 431-558; Nesefi, Tebsıratii'l-edille, II, 

823-848. 
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ortamın yamsıra bu rnezhebin keskin yaklaşımları tercih etmemesinin de pa

yı bulunmalıdır. Bu orta yolu sadece sentezci, bir araya getirici olarak anla

şılrnarnalı, çünkü İsl~rn'ın kendisinden de gelen Arapça anlamıyla "vasat" 

(orta) bir ürnınet olma iddiası vardır .23 

Nitekim müslümanların diğer din mensubları arasında vasat olmaları 
• 

gibi Ehl-i Sünnet'i de diğer mezhep ehline göre vasat kabul edilir. Ehl-i Sün-

net'in dışındaki düşüncelerde dahi kendi içlerinde orta yol tercihi söz konu

sudur ve bu tercihi gözetenler daha fazla teveccüh kazammşlardır. Mesela 

en fazla alt mezhebe sahip olan Ş1'a'da, daha ortada olan İmarniyye/İsna

aşeriyye'nin oram daha yüksek, aym şekilde Haricilik de daha ılımlı olan 

İbadllikle ayakta kalmışhr. 

-II-

Yukarıda tasnif edilip özetlenen maddeler temel akidev1 farklılıklardır. 

Ehl-i Sünnet kelamcılarının 5./11. asırdan itibaren asıl atağı episternoloji ve 

ontoloji alanında olmuştur. Yani Havaric, Mu'tezile, Mürcie gibi ekallerin 

zayıflamasıyla üzerinde ihtilaf edilen konu grupları belki azalmış, ama dü

şünce derinliği artınışhr. Bu sebeple "Eş'ari ve Matür1dl'den yani Ehl-i Sün

net kelamının teşekkülünden sonra Mu'tezile'deki akl1 dinarnizmin ortadan 

kalkhğı" görüşüne kahlrnıyorurn. 

Bir örnek vermek istiyorum: Eş'ari'nin ilim tarifini ne Biikıllam ne de 

Cüveyru uygun görmüştür. Fakat Cüveyru aynı zamanda Bakıllam'nin tanı

rnım da yeterli bulmaz. Buna karşılık bir Hanefi/Matundl olan Ebü'l-Mum 

en-Nesefi çokça muhalefet ettiği Eş' ari'nin bilgi tanırnma oldukça rnüsbet 

yaklaşır. Ayrıca Ehl-i Sünnet kelamcılarının diğer düşünce ekallerinin görüş

lerine kapalı bir durumları da yoktur. Mesela Cüveyru'de Ebu Haşim el

Cübbro'nin izlerini, Fahreddin Razi'de İbn Sina düşüncesinin etkisini açıkça 

görebiliriz. 

Ehl-i Sünnet'in sonraki dönemlerde kendi arasında Eş'ariyye, Matıırl

diyye ve Selefiyye ana mezheplerine ayrıldığım yukarıda belirtmiştik. 

23 Bakara 2/143. 
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Eş'ariyye ile Maturidiyye arasında en önemlisi müstakil bir tekvin sıfahnın 

mevcudiyeti olmak üzere, 11teklif-i ma-la-yutaku ve bu gibi bazı muhteva 

farklılıklan bulunmakla birlikte bunlar sınırlı, temel bakış açısıru/metodo

lojiyi değiştirmeyen teknik ayrınh niteliğinde ihtilaflardır.24 Her iki mezhep 

müteahhirin döneminde, özellikle Osmanlı eserlerinde birbirinden etkilen

miş ve yapılan şerhlerle kısmen iç içe geçmişlerdir. Dolayısıyla asıl fark bu 

ikisiyle Selefiyye arasında ortaya çıkmış görünmektedir. 

Selefiliğin bir mezhep mi yoksa tarihi bir süreç mi olduğu yönünde tar

hşmalar varsa da25 toplu bir bakış yapmayı hedefleyen bu tebliğin içinde bu 

konuya girmeyi gerekli görmüyoruz. İkisinin arasındaki farkı daha belirgin 

hale getirmek için İzmirli İsmail Hakkı Eş'ariyye ve Maturidiyye'ye 11Ehl-i 

Sünnet-i ammeu, Selefiyye'ye ise 11Ehl-i Sünnet-i hasse" adının verildiğini be

lirfu.26 Ben bunun yerine Fahreddin er-Razi ve İbn Teymiyye sonrasında be

lirginleşen ve modern dönemde kendini gösteren Kelami Ehl-i Sünnet ve Se

lefi Ehl-i Sünnet isimleriyle ayırımı gösterıneyi daha açıklayıcı bııluyorum. 

Tarihi süreci göz önüne alacak olursak Ehl-i Sünnetle ilk dönemden iti

baren kendisini hissettiren Ehlü'r-rey ve Ehlü'l-hadis arasındaki yöntem far

kı Mu' tezile'nin ortaya çıkmasıyla fikhl konııların yanında itikadi meselelere 

de taşınmışhr. Reye ağırlık veren Hanefi mezhebine mensub bazı alimierin 

itikatta Mu'tezill olmalan bu açıdan dikkat çekicidir. Ancak rtı.ihne hareketi 

sonrasında Mu'tezile'nin önce halk sonra devlet nezdinde itibarını kaybet

mesi hadis ehlinin elini güçlendirmiş, yazdıklan eserlerle kendilerini Ehl-i 

Sünnet'in gerçek ve yegane temsilcisi konumunda göstermeye çalışmı~lardır. 

24 Bkz. Abdurrahim b. Ali Şeyhzade, Nazmii'l1eriiid ve cem'ii'l-fevaidfi beyani'l-mesaili'lleti va
ka'a fiha'l-ihtiliif · beyne'l-Miitunaiyye ve'l-Eş'ariyye fi'l-akiiid, Kahire: Matbaatü'l-edebiyye, 
1318; Ebu Azbe Hüseyin b. Abdü'l-Muhsin, er-Ravdatji'l-belıiyye . .fi-mii beyne'l-Eşiiire ve'l
Miihırldiyı;e (nşr. Abdurrahman Umeyre), Beyrut Alemü'l-kütüb, 1409/1989. Aynca 
Emrullah Yüksel'in bu konudaki yazı dizisi için, "Eş' ariler ile Maturidiler Arasındaki Gö
rüş Aynlıklan", Atatürk Üniversitesi İsliimi İlimler F.akiiltesi Dergisi, sayı 4 (1980), s. 91-103; 
sayı 9 (1990), s. 1-11; sayı 10 (1991), s. 16-20, sayı ll (1993), s. 8-17; sayı 12 (1995), s. 1-4. 

25 bk. Muhammed Said Ramazan el-Buti, es-Selefiyye merlıale zemeniyı;e miibiireke Iii mezlıeb 
İsliiml, Dımaşk: Darü'l-Fikr, 1988. 

26 İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlın-i Keliim, İstanbul, İstanbul: Ev kaf-i İslamiyye Matbaası, 1341, 

I, 97-98. 
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İbn Kuteybe':nin Te'vilü muhtelifi'l-hadis adlı eserin mukaddirnesinde "Babü 

zikri Ashabi'l-kelam ve Ashabi'r-rey" diye başlık açıp birincisiyle Mu'tezi

le'yi, ikincisiyle Ehl-i Sünnet'in diğer kolunu reddetmesi önemli bir göster

gedir.27 

• A ynca, Ashabü'l-hadis illimlerinin muhtelif inanç konularını ayet ve 

hadisleri deriemek suretiyle akaid kitabı hüviyetinde telif ettikleri çok sayıda 

esere Kitabü's-sünne adını koymaları sünnet terimini sahiplenişin bir başka 

tezahürü olmalıdır. Bu açıdan Eş'aii'nin tamamen Ashabü'l-hadis'e yani 

mütekaddimin Selefi)iye'ye ait görüşleri "Ehlü'l-hadis ve's-sünne" olarak i

simlendirmesi ilginçtir.28 Aynı şekilde henüz Ehl-i Sünnet kelamının tam ola

rak kurulmadığı dönemde Kalanisi ve İbn Küliab gibi ruimlere "Mütekellimu 

· Ehli'l-hadis" denmesi de anlamlıdır.29 

Eş'aii'nin kelamcı kişiliğiyle Ehlü'l-hadis ve's-sünne olarak tanıttığı 

mezhebin saflarına geçiş yapması zahirde hadis ehlinin bir zaferi olarak gö

rülse de, aslında Ehl-i Sünnet'in içinde rey ehlinin güçlenmesine ve bir Ehl-i 

Sünnet kelam hareketinin dağınasına öncülük etmiştir. Aynı şekilde 

Maveraünnehir'de Ashabü'l-hadis'in zemin tutmaya başladığı ve Selefi bir 

itikad anlayışının güçlenme belirtileri gösterdiği bir sırada Maturid!'nin ke

lam metodunu savunan ve uygulayan eserler vermesi -etkisi kendi asrında 

hemen görülınese de- Ehl-i Sünnet'in Mu'tezile sonrası güçlenen selefi çiz

giden kelami çizgiye doğru bir yöneliş göstermesine ikinci bir katkı yapmış

hr. Geçişin tamamlanmasından sonra Ehl-i Sünnet genel anlamda Ashabü'r

rey ve Ashabü'l-hadis'i içine alan, itikad! anlamda da kelamcılık ve selefiliği 

kapsayan üst bir terimhaline gelmiştir. 

-III-

Bu tesbit ve değerlendirmelerden sonra şimdi Ehl-i Sünnet' e dahil olan 

mezheplerin itikad! muhtevasına ve kendi aralarındaki ihtilaflara göz atabi

liriz. Kelami Ehl-i Sünnet yabancı kültürlerin İslam'a ters düşen görüşlerini 

27 

28 

29 

İbn Kuteybeed-Dinever'i, Te'vflü mıılıtelift'l-Jıadis, Beyrut, Dfuü'l-kütübi'l-Arabi, ts., s. 12. 

Eş' ari, Makfiliitü'l-İsliimiyyfn, s. 290. 

Nesefi, Tabsıratii'l-edi/le, I, 241, 306. 
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veya dahili ihtilaflan öğrenip tartışmada, böylece İslam inancının karşılaşa

bileceği muhtemel tehditlere karşı hazırlıklı olmada ve işe yanyorsa harici 

bazı bilgi ve. yöntemleri uygun hale getirip içselleştirmede bir mahzur gör

memiştir. Bundan dolayı daha önce Selef'ten nakledilen rivayetlerde rast

lanmayan yeni terimleri ithal etmekte bir beis görmemiş, nasslarda yer alma

sa da amaca (makasıd) hizmet eden argüman ve istidlalleri (vesail) itikad1 

söylemlerine tatbik etmişlerdir. 

Kelama Sünni düşüncede meşrfriyyet kazandıran bu alimler Allah'ın 

varlığı ve peygamberliğin lüzumu gibi dinin ilk prensipleri için ak1l istidla.I

ler kullanılmadığı takdirde "devir" meydana geleceğini düşünüyorlardı. 

Çünkü nasslann doğru haber niteliği taşıdığını, yani bilgi değerini veya 

kaynağının mevcudiyetini inkar edenlere karşı tek tek nassları delil olarak 

ileri sürmek bir anlam ifade etmez. Zira sem'1 bir delil, Kur'an'ın vahiy olu

şuna, vahiy neblnin doğruluğuna, o da Allah'ın varlığına dayanır. O yüzden 

bütün bunlar önce aklen izah edilebilir ve edilmelidir. İlahi teklifin vaki ola

bilmesi, yani insanın mükellef durumuna gelmesi için vazgeçilmez şart olan 

akıldan kaçmak dinin özüne uymaz. Akıl elbette yeni bir akaid esası ya da 

olmayan bir helal veya hararnı vazedemez, ama insanı hataya düşmekten 

koruduğu gibi bilinenden bilinmeyene ulaşınada yol gösterir. 

Kitab ve S~et'in yolundan ayiılmak istemediklerini söyleyen Selefiy

ye alimleri ise te'crik tartışmaların ve İslam'ı savunmak adına yapılan ispat 

ve reddiyelerin neticede İslam'a zarar vereceği veya asliyetini değiştireceği 

endişesini taşımışlardır. O yüzden önceleri Mu'tezile ve benzeri gruplara, 

hatta aynı sertlikte olmasa da fıkıhta rey ehline karşı gösterdikleri muhalefeti 

daha sonra "zernmü'l-kelam" eserleriyle genelleştirerek Ehl-i Sünnet kelam

cılanna da· yönelttiler. Kelamia meşguliyeti Selef'in haram saydığına dair 

nakillerin yanısıra fıkhi mezhep imamlarının her bi~ kelam aıeyhinde 

sözlerini referans göstererek, itikadl konuları kelil.mi metotla ele almanın 

Ehl-i Sünnet ilkelerini, I:tatta inanç esaslarını başka mecralara sürükleyeceğini 

savundular. 

Bu sebeple onlara göre rum konularda tartışmak, tartışanlarla bir arada 

bulunmak, sözlerini dinlemek ve kitaplarına bakmak dahi caiz değildir ve 
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sünnete aykındır. Nasslan lafzıyla tasdik, müteşabihat konusunda beyan-ı 

acz ve sükCıt prensiplerine sıkı sıkıya bağlı olan Selefiler, mütevatir ve sahih 

nasslarda kelami/akli bir sistem doğrultusunda te'vll ve yorum yapılmasına 

şiddetle karşı çıkarlar. 

Sarih akıl ve sahih nakil arasında teamzun mümkün olmadığı dolayısıy

la te'vile ihtiyaç bulunmadığı ilkesine dayandınlan bu karşı çıkış, naklin sılı

hatine bile bakılmaksızın bazen her türlü fikri çaba yı engelleme yolunda kul

lanıldığı olmuştur. Her ne kadar İbn Akil, İbn Teymiyye ve İbn Kayyim gibi 

şahsiyetler müteahhirln döneminde Selefiyye içinde yeniden tefekküre kapı 

aralamaya çalışmışlarsa da bunlann sonraki tesiri de aksi istikamette, yani 

kah lafızolık yönünde olmuştur. 

Selefi tavnn epistemolojik bazı ç~kmazları bulunduğu gibi, kelamcıların 

da daha sonra konformizmden kaynaklanan bazı açmazları söz konusu ol

muştur. Ancak kısa bir tebliğin dar çerçevesi içinde bunları ele alıp tarhşm;ı

ya açmak gerekli değildir. Ancak şu kadan söylenebilir ki, temel itikadi ilke

ler ve vahiyle gelen bilgiler her türlü spekülasyon ve tarhşmadan uzak ola

rak inarulıp kabul edilmesi gereken konular olmakla birlikte, bunların kav

ranması ve aktarılması için beşeri ve akll çabaya ihtiyaç vardır. içeriğini tam 

olarak kavramadan, kendi içinde gerekli ilişkileri kurmadan, tasnif ve ayrış

hrmalan yapmadan ve hayatla bağlanhlarını kurmadan, vahiy metnini sade

ce okuınakla yetinerek onu bir itikad manzfunesi haline getirmek mümkün 

değildir. 

Aynı şekilde inancın temel prensipleri üzerinde yapılan kelami ve felsefi 

tarhşmalan, yani dini düşünceyi bir akaid olarak niteleyip takdim ehnek, 

aynı düşüncede olmayanların imaruru sorgulayıp tekfir ehnek, yani inanç 

esaslanyla inanç felsefesini birbirinden ayırt ehnemek de yaniışiara ve karı

şıklıklara sebebiyet verir. Bu açıdan bakıldığında itikadi bağlanh kurulsa bile 

mesela ma'dfunun şey olup olmadığı, hadiseler arasında sebep-sonuç ilişki

sinin bulunup bulunmadığı, insanın fiil yapmaya ilişkin gücünün (istitaat) 

fiilden önce mi fiille beraber mi yarahidığı gibi tali meselelerin merkeze alı

rup inanç esası gibi sunulması isabetli bir yaklaşım sayılmaz. 
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O yüzden itikad! prensipierin tespitinde ne dogmatik ve katı lafızcılığın 

ne de ucu açık yorumculuğun uygun bir metot olınadığı, Ehl-i Sünnet ule

masının bunların ikisinden kaçınmaya çalıştıklan gözden uzak tutulmamalı

dır. Zira inancı temellendirmek amacıyla karşı karşıya kalınan problemleri 

çözmeye çalışırken, sadece ve sadece nasslann terminolojisi ile sınırlı kalmak 

müriı.kün değildir. Bununla birlikte her konuda nassların ruhundan ilham 

almak, onlardaki temsil, teşbih, tasvir, telmili ve izahlardan mümkün oldu

ğunca fazla yararlanmak ve düşünce kalıplarını onlar üzerine kurmak esas

tır. 

Öte yandan usillüddin ve akaid kitaplarında Ehl-i Sünnet'in ilkeleri ve

ya temel görüşleri mensub olunan mezhebe, döneme, muhaliflerin durumu

na ve muhatap kitleye göre farklılık göstermektedir. Eş'arl ve Matundllerin 

yazdıklan kelam kitaplannda söz konusu ilkelerin sıralanması yerine·onların 

izalu, epistemolojik ve antolajik açıdan temellendirilınesi ve doğruluklannın 

ispatı yapılır. Genelde bilgi bahsi, akıl yürütme, arazların değişkenliğinden 

hareketle illemin yaratılrıuşlığı, yaratıcının varlığı ve özellikleri, insanlara 

rehber ve yol gösterici göndermesi, irade ve sorumluluk meseleleri, ahiret, 

sem'iyyat ve imarnet şeklinde bir sistematiğe dayanır. 

Ashabü'l-hadis'in te'lif ettiği ve akhld kitaplarını nisbeten aşan "I<ita

bü't-tevhld" türü eserler ise genelde_ kelamcıların ulfihiyyet konularındaki 

görüş ve yorumlarına reddiye _ve cevap niteliğinde olup bu tür kitaplarda 

nassların zahirine uygun tevhld ve sıfat anlayışı savunulur. 

Bunlann dışında kalan akaid kitaplannda da müellifin mensubiyeti 

doğrultusunda (Eş' an, Maturld!, Selefi) Ehl-i Sünnet'in inanç esaslan, belir

leyici görüşleri ve ayıncı yönleri maddeler halinde veya metin şeklinde sıra

larur. Bunlardan çoğunda zarfuat-ı diniyye olarak adlandınlan İslam inancı

nın "olmazsa olınaz" temel prensipleriyle yetiriilmeye-rek Ehl-i Sünnet'i 

muhaliflerinden ayıran fıkhi, siyasi ve tarihi tavır, duruş ve polemiklerille de 

yer verilir. Dolayısıyla bunlan, temel inanç konulanru ihtiva etmekle birlikte 

o döneme ait Ehl-i Sünnet alimlerinin kendi mezheplerini ve aidiyetlerini or

taya koyduklan bir nevi manifestolar şeklinde görmek gerekir. 
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Söz konusu metinlerde, doğrudan itikad konulanın teşkil etmeyen 

maddeler dışarıda tutulduğu takdirde, iman esaslan çerçevesinde Ehl-i Sün

net'in yorumladığı şekilde belli başlı inanç ilkeleri kalır. Bunların hepsi i

man-küfür sınırındaki meseleler alınamakla birlikte Ehl-i Sünnet'in itikad1 

baJ.<.ış açısını ortaya koyarlar. Bunlarla ilgili örnek verecek olursak üç metni 

karşılaşbrabiliriz: 

A. el-MESAİLÜ'l-AŞRİ'L-'İYAzİYYE 

Matur1d1'nin çağdaşı Maveraünnehir Hanefi alimlerinden Ebu Bekir el

İyaz!'nin Ehl-i Sünnet'in inançlanm el-Mesiiilü'l-aşri'l-'İyiiziyye olarak bilinen 

ve Ehl-i Sünnet prensiplerini on maddeye indiren belgesi bu açıdan çarpıcı

dır.3o Onun sıralamasına göre Ehl-i Sünnet, 

1. Kullann fiilierinin Allah tarafından yaratıldığına, O'nun ezelde 

yaralıcı olduğuna, 

2. Allah'ın zabnın ne aynı ne gayrı olan ezeli ilminin (sıfatlarının) bu-

lunduğuna, 

3. Allah'ın ahirette görülebileceğine, 

4. Kur'an'ın Allah'ın kelamı ve yaratılmamış olduğuna, 

5. Büyük günah işlemenin Allah'ın dilemesi dahilinde bulunduğuna, 

6. Allah'ın kullar için aslah olanı değil kendi dilediğini yapbğına, 

7. Günah işleyeniere Hz. Peygamber'in şefaatinin hak olduğuna, 

8. Kabir azabının varlığına, 

9. Allah'tan kullarm dualarına icabet edeceğinin umulduğuna, 

10. Hayır ve şerriyle kaderin Allah'tan olduğuna inanır.31 

Bu liste incelendiğinde maddelerinin büyük ölçüde Ehl-i Sünnet ile 

Mu'tezile'nin ihtilaf noktalarını içerdiği, Mu'tezile'nin görüşlerine bir nevi 

cevap niteliğinde bulunduğu hemen anlaşılır. Nitekim 4./10. yüzyıl başların

dan itibaren Maveraürınehir'de ciddi bir Mu'tezile-Ehl-i Sünnet mücadelesi-

30 

31 

Muhammed b. İbrahlm el-Hasiri'nin el-Hfivz fi'l1etfivfi adlı eserinin içinde günümüze ula
şan metin Şükrü Özen tarafından tahkik ve tercüme edilerek bir makale içinde yayımlan
mıştır. Bk. Şükrü Özen, "IV. (X.) Yüzyılda Maveraünnehir'de Ehl-i Sünnet-Mu'tezile Mü
cadelesi ve Bir Ehl-i Sünnet Beyannamesi", İSAM Dergisi, 9 (2003), s. 84-85. 

Ebfı Bekir el-İyiizl, el-Mesfiilü'l-aşr (aynı makale içinde), s. 84. 
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nin cereyan ettiği bilinmektedir.32 Ancak listedeki maddeler göz önüne alın

dığında bu metnin Mu' tezile ile bütün ihtiHH noktalarını "etrafını cami ağya

rını maru" şekilde ihtiva etmediği açıkhr. 

Öte yandan birçok Ehl-i Sünnet akaid risalesinde zikredilen imarnet ko

nusunun yer almamasından Ş!'a'nın o dönemde rakip konumunda görül

mediği anlaşılabilir (Maturid!'nin Kitfibii't-tevhld'inde de imarnet bahsi yok

tur). Mesela yine aynı dönem ve bölgede yaşayan Hakim es-Semerkand1 ise 

es-Sevfidü'l-a'zanı adlı eserinde Ehl-i Sünnet ilkelerinin kapsamını genişletir, 

sadece Mu'tezile'yi değil diğer mezheplerin görüşlerini de reddeden ve ko

nuların ayrınhlarına inen altmış iki maddelik bir liste oluşturur.33 

Bu veriler Ehl-i Sünnet'in prensiplerini takdim eden risalelerin içerikle

rinin değişiklik gösterebileceğini, farklı vurgulara öncelik verilebileceğini, 

dolayısıyla Ehl-i Sünnet'in görüşleri konu::,unda tam olarak "efradını caıni, 

ağyarını maru" bir muhteva taşımalarının beklenmemesini göz önünde bu

lundurmak gerekir. 

B. el-FARK BEYNE'L-FIRAK 

Eş'ari kelamosı Abdülkahlr el-Bağdadi ise el-Fark beyııe'l-ftrak adlı ese

rinde Ehl-i Sünnet'in üzerinde görliş birliğine vardığı esasları on beş mad

dede toplar: 

1. Hakikatler ve ilimler sabittir. 

2. Allah'tan başka her şey olan ruem hadistir. 

3. Aıeınin bir muhdisi ve sanii vardır ve O'nun zahna uygun sıfatları 

vardır. 

4. Allah'ın ilmi kudreti, hayah, iradesi, sem'i, basan ve kelaını onun eze

li sıfatlarıdır. 

5. Allah'ın isimleri (esma-i hüsna) Kur'an, sahih sünnet veya iana-i 

ümmetle sabit olup tevfikldir, kıyasla belirlenemez. 

32 bk Şükrü Özen, "IV. (X.) Yüzyılda Maveraünnehir' de Ehl-i Sünnet-Mu'tezile Mücadelesi", 
s. 53-64. 

33 Hakim es-Sernerkandi, es-Sevadii'l-a'zam fi'l-keliim, İstanbul: Matbaatü'l-cernal, ts., 2-48. 
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6. Allah hayır veya şer· bütün cisim ve arazlar ile kulların fiilierinin 

halıJsıdır. Ondan başka halık yoktur. 

7. Allah'ın insanlara resuller göndermesi sabittir. 

8. Peygamberlik iddiasında bulunanların tabiad kurallarından farklı o

)aylan insanlara meydan okumayla (tehaddl) mucizeler göstermesi caizdir. 

9. İslam beş rükün (şehadet, namaz, oruç, zekat, hac) üzerine bina edil

miŞtir, bunların farziyyeti kaldınlamaz ve bilinenden farklı anlamlara tevil 

edilemez. 

10. Ef'al-i mükellefin farz (vacib), haram (mahzfu), sünnet, rnekruh ve 

mübah olmak üzere beştir. 

11. Allah bütün varlıkları veya bir kısmını yok etmeye kadirdir. Ahirette 

insan ve diğer canlıları ahirette tekrar diriltecektir. Cennet ve cehennem 

malıluk olup daimldir. Azabın ebediliği sadece kafirleredir. 

12. imarnet ümmete farzdır, imarnın tayini ümmetin ihtiyar ve ictihadıy

la gerçekleşir, onun kim olacağı nassla belirlenmemiştir, ancak Kureyş'ten 

olması gerekir. 

13. Melekler günahlardan uzak masum varlıklardır. 

14. Din karşıtlan hakkındaki hükümler nasslarla belirlenmiştir.34 

Bu listede kelam konularının sistematiğine riayet edilerek Eş' ari yoruma 

bağlı kalındığı, ancak İslam'ın şartlan ve ef'al-i mükellefin gibi maddelerin 

ilave edildiği dikkati çekmektedir. Bununla birlikte metinde mümkün oldu

ğunca prensipiere bağlı kalındığı, ortak esaslarm öne çıkarıldığı, füru1 şiar ve 

sembollerin vurgulanmasına ihtiyaç duyulmadığı gözükmektedir. 

C. et-TENBiR ve'r-RED 

Daha erken dönemde yaşayan ve Haşvilikle suçlanacak kadar te'vile 

karşı çıkan Şafi1/Selefi ilim Ebü'l-Hüseyin el-Malat'i'nin et-Tenbzh ve'r-Red ad

lı eserinde ise Ehl-i Sünnet'in bağlı bulunduğu esaslar -bir kısmı sünnet veya 

mendub olan- itikadi, fıkhi, siyasi, ahlaki ve manevi ilkeler bütünüyle tanı

hlmışbr: 

34 Bağdadi, el-Fark beı;ne'l-fırak, s. 248-249. 
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Kadere nza, Allah'ın emrine teslim olmak, Allah'ın hükmü karşısında 

sabır gös.termek, Allah'ın emrini yerine getirip nehyinden sakınmak, arnelde 

ihlaslı olmak, kaderin hayır ve şerriyle Allah'tan geldiğine inanmak, dinde 

cedel ve husilıneti terk etmek, mest üzerine mesh etmek, Kıble ehliyle bera

ber cihad yapmak, Kıble ehlinden olup ölenlerin üzerine cenaze namazını 

kılmanın sünnet olduğunu kabul etmek, imanın arhp eksilmesi yanında söz 

ve arnelden oluştuğunu benimsemek, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna 

İnanmak, Sultan'ın sancağı alhnda adalet veya zulme sabır göstermek, zalim 

olsalar da yöneticilere karşı silahlı isyana kalkışmamak, kebair de olsa günah 

işleyen tevhid ehlini tekfir etmemek, Sahabe olaylan hakkında konuşmaktan 

kaçınmak, Hz. Peygamber' den insanlarm en faziletlilerinin sırasıyla Ebu Be

kir, Ömer, Osman ve Ali olduğunu kabul etmek.3s 

Bu metinde ise Ehl-i Sünnet' e mensub toplumun sosyal, politik ve dini 

kabul ve uygulamalarına yer verildiği, mest üzerine mesh gibi Sünni fıkıhta 

ortak kabul görüp o dönemde ayıncı unsur haline gelen fürfı hükümlerin ön 

plana çıkanlıp temel prensipler arasına dahil edildiği görülmektedir. Bunda 

o dönemde çeşitli mezheplerin etkinlik gösterip yayılma belirtisi taşımalan

nın da rolü bulunmalıdır. 

Mesela, mest üzerine meshetmenin metne dahil edilmesi fürfı'1 bir mese

le kanalıyla bile nüfUz etme ihtimaiini önleme amacını taşımış olmalıdır. 

Böyle sembolik farklılıklar sosyal faktörlerle öne çıkanlsa itikad1 ilkelere da

hil olması söz konusu değildir. 

-IV-

Buna göre Ehl-i Sünnet esaslannı ihtiva eden metinleri iman esaslarına, 

temel inanç meselelerine münhasır konulan toplayan kaynaklardan ziyade, 

müellifin, mezhebinin ve onun içinde bulunduğu Ehl-i Sünnet topluluklan

nın kabullerini, kimliklerini ve farklılıklarını yansıtan beyannameler olarak 

görmek ve değerlendirmek gerekir. Bu değerlendirmeler ışığında sonuç ola

rak Ehl-i Sünnet kelamla temastan sonra ana mezheplere kanalize olan, uç 

35 Ebü'l-Hüseyin Muhammed b. Ahmed el-Malati, et-Tenbllı ve'r-red 'alil elıli'l-ehvii ve'l-bida' 

(nşr. S. Dadering), İstanbul: Matbaatü'd-devle, 1936, s.ll-12. 
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düşünceler arasında orta yolu takip etmeye özen gösteren, statik kalmayıp 

kendi içinden yeni fikri hareketler çıkarabilen, çoğunluğun kendisini nisbet 

ettiği bir şemsiye kavram olarak düşünülmelidir. 

Sünnet ve cemaat ehli olarak şöhret bulan ve bu adla müslümanlar ara

sında. kabul gören Ehl-i Sünnet'i, bir fırka, bir mezhep veya bir ekol olarak 

nitelendirmek yerine, adından da anlaşılacağı üzere Kur'an vahyinin nebev! 

sünnet yoluyla açıklarup uygulanınasına sahip çıkan, bunun sonucunda top

lumda yerleşen itikad! geleneği benimseyen büyük çoğunluğıın yolu ve ter

cihi şeklinde görmek gerekir. Mensubu olan kitlenin cumhfuu teşkil etmesi 

ve ilkelerinin ağırlıklı olarak orta yolu tutması sebebiyle, onu müslümanların 

tamamına karşılık gelen Ehl-i Kıble içindeki diğer eğilimlerle tam anlamıyla 

bir mukayeseye tabi tutmak da zor görünmektedir. Bununla birlikte bu ya

zıda yapıldığı gibi bazı temel meselelerden hareketle mensublan arasındaki 

ortak düşünceyi ana hatlanyla belirlemek mümkündür. 


