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" OSMANLI'DA KELAM TARTISMALARI: 
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HATIBZADE-1 RUMI (ö. 1496) VE 
"RİSALE Fİ İSBATİ'R-RÜ'YE VE'L-KELAM" 

ADLl ESERi· 

Mustafa Bilal ÖZTÜRK-

Giriş 

Eserin Genel Karakteristiği ve Yazılış Amacı 

Hatibzade-i Rfunf; ilmi yönden Fahreddin er-Razi (ö. 1210) ekolüne bağ
lı/ keliim ve fıkıh alanında temayüz etmiş ve devrin tahkik geleneğine uya
rak bazı eseriere şerh-haşiye yazmanın yanında müstakil risaleler de kale
me almış bir aliı;ndir. II. Bayezid huzurunda Hatibzade ile Alaeddin Arabi 

1 

(ö. 1496) karşılıklı tarhşnuşlardır. Bu tarhşmarurı' içeriği daha çok/ Tanrı'nın 
konuşma sıfatırun muhtevasına dairdir. Buna göre . Alaeddin1 Allalltan 
yalanın sadır olmasının kendinde imkansız (imtina1 bi'z-zat) olduğunu ile
ri sürmüş/ Hatibzade ise buna, yalanın öz itibariyle-imkan dahilinde olup 
kendinde imkansız olmadığı (imtina1 bi'l-ğayr) şeklinde karşılık vermiş

tir.ııı II. Baye;id bundan rahatsız olmuş "ve Hatibzade ise sultanın gönlünü 
edebilmek ve görüşünün en isabetli görüş olduğunu kanıtıayabilmek için 
"Risfile fi isbati'r-ril'ye ve'l-kelanı"121 acUı bir müsta.kil bir eser kaleme almışhr. 
Nihayet eseri okuyan sultan memnun kalmamış, veziri Çandarlı İkinci İb
rahim Paşa'ya (ö. 1499) emrederek müellifin ülkeyi terk etmesini istemiştir. 

"Tebliğimizi okuyarak değerli duşüncelerini bizimle paylaşan ve yazınuzakatkı veren 
sayın Doç. Dr: Osman Demir ile Doç. Dr. Mehmet İlhan'a teşekkürlerimi sunmak isti
yorum. 

·· Doku.z Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Arş. Gör. (gocmenbey@gmail.com). 

[11 Katib Çelebi, Keşfü'z-ziimıı; an eslimi'l-kiitiib ve'l-fiiııılıı, nşr. Şerefatlin Yaltkaya-Rıfat Bilge 
(İstanbul: Maarif Matbaa sı, 1941), 1: 220. 

[21 Bu haşiye türü telif eser üzerine tarafmuzdan kısmi bir tahkik çalışması yapılmıştır. Bu 
esere ait ulaşabildiğimiz toplam nüsha adedi beştir. Bunlar Süleymaniye kütüphanesinde 
Ayasofya 2276, Fatih 2997, Laleli 2236'de bulunmaktadır. Yaphğmuz tahkik çalışmasının 
tamamlanması için Murat Molla 1364 ve Topkapı Ahmet m 1842 kitaplığındaki nüshalan 
da temin etmek gerekti. Nüshaların elde edilme süreci tamamlandıktan sonra tahkik çalı.ş
mamızı sonlandırıp yayınlamak amaçlarımız arasındadır. 
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Ancak İbrahim Paşa, olayın büyümesini istemediğinden padişafun emrini 
bildirmediği gibi Hatibzade'yi hoşnut etmek için padişah adına kendisi bir 
miktar hediye göndermiş ve hadlseyi unutturmaya çalışmıştır.l31 Bu olay 
hikaye tarzında aniatılsa ve aktanlsa da kuvvetle muhtemel hadise bu şe
kildedir. Çünkü eserde Hatibzade gerçekten bu iddiayı ortaya atmakta ve 
kıyasıya savunmaktadır. 

Bu tarihi hadisefii:n başrolünde bulunan ve Tanrı'dan yalanın sudur 
etmesini kendin~e imkansız gören Alaeddin Arabi'nin konuyla ilgili bir 
risalesi veya çalışması olup olmadığına dair bir işaret yoksa da başka ça
lışmalarında konuya değinilerde bulunmuş olma ihtimali yüksektir. Bu da 
ayrıca bir çalışmarun konusu olabilir. Osmanlı düşüncesine dair çalışma
ların birincil kaynaklarının hala elyazması şeklinde bulunuyor olması se
bebiyle ileri sürülen görüş ve düşüncelerin ihtimal barındırması neredey
se kaçınılmaz bir durumdur. eseriere dair tüm envante!/döküm ve içerik 
çalışmalan tamamlanana kadar bu durumun böyle süreceği tarafımızdan 
öngörülmektedir. 

İşte bu tarihi arka plana sahip ·olan er-Risate fi isbati'r-rü'ye ve'l-keliim adlı 
eser Osmanlı ilim çevresinde canlı bir tartışm~dan sonra üretilmiş müs
takil bir çalışmadır. Klasik kelam kitaplarında uzunca ele alınan Allah'ın 
kelamı ve Allah'ın görülmesi meseleleri zaten belli bir olgunluğa erişmiş 
bulunmaktaydı. Ancak Hatibzade bu konuyu yaşadığı canlı ve sıcak bir 
tartışmadan sonra yeniden ele almak durumunda kalmıştır. Böylece kelam 
ve rü'yet konularında derli toplu bilgi sunmak, savunduğu görüşü geçmiş 
ulemadan nakillerle desteklemek ve devrin önemli bir ilim adamı tarafın
dan ileri sürülen bir görüşü eleştirmek, kendi görüşünün haklılığıru ve ince 
bir noktaya temas ettiğini göstermek amaçlı söz konusu risaleyi telif etti
ğini söyleyebiliriz. Fakat risalenin kendisi bir savunma metnini değil daha 
çok sözü edilen kelarni konuyu ilmi yönden detaylı ve derinlikli bir şekilde 
ortaya koymayı hedeflemiş izlenimi vermektedir. 

Risalede Hatibzade özeıı.ikıe Teftazaru (ö. 1390) ve .Cürcaru'nin (ö. 1413) 
Makiisıd, Meviikıf ve Keşşaf şerhlerini mukayeseli olarak değerlendirmiş; 
gerektiğinde bu kaynaklardan alıntılar yapmış aralarında bazı tercihlerde 
bulunmuş, bazen de bunları tenkide tabi tutarak kendi görüşlerini serdet
miştir. Eser genellikle konu etrafında düşünürün kendine ait irdelemeleri
ni ve sorgulamalarıru içerir. Konuyu daha incelikli suninak için kullarulan 
"fe-in kale" yöntemine sıkça başvurulmuştur. Bu yöntem klasik kelam ki
taplarının hemen hemen tümünde ilk dönemden itibaren kullanılmış ve 
yaygınlaşmıştır. Karşılıklı soru-yanıt etrafında sanal çliyaloğu andıran, bir 

[3] Taşköprizade, eş-Şnkliikıı'n-Nımumiyye fi ıılemliyı'd-Devleti'l-Osmliniyye (Beyrut: Da
ru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1975), 1: 91. 
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fi.krin ortak ve ayrı noktalarını muhatap kişiye konuşma havasında doğ
rudan aniatmada açıklığı ve netliği arhran, bunun yanında anlama-anlat
ma kolaylığı sağladığı düşünülen bir yöntem olarak benimsenmiştir. "Eğer 
şöyle dersen buna şöyle yarut veririz.", "Zaten biz şöyle düşünüyorduk." 
gibi kalıplara oldukça sık rastlarur. 

Hatibzade, risalesinin girişinde yaşadığı dönemdeki; aklın keskinliğiy
le hakkı t~ etmeye arzulu, doğruluğu tasdik etmeye tutkulu, üstün ye
tenekleriyle örtülü perdelerin arkasını merak eden, temiz bakış açılarıyla 
surların ötesindeki gizlilikleri bilmek isteyen, gayretlerini tüm söylenenle
re yönelten, her meselede gerçeğin ortaya çıkması için olanca azmiyle çalı
şan talebeleri olduğunu söylemiştir. Bu özellikteki talebeleri de kendisin
den "kelam" ve "ru'yet" konusunda bir yazı yazmasını özellikle istirham 
etmiştir. Eserin telif edilmesinde güçlü saik.in talebelerinden gelen yoğun 
istek ve arzunun olduğu ifade ediJı:nesine rağmen ithaf Fatih Sultan Meh
met'in oğlu ll. Bayezid'e yapılmıştu. Öyleyse eserin yazım amacında Sul
tan meclisinde cereyan eden tartışmanın gerçekten bir payı ölsa gerektir. 
Ancak her ne olursa olsun risalenin yazılış amacını iki ihtimale indirgemiş 
olsak da bu iki seçenek arasında tercihte bulunmamızı kesinlik seviyesine 
ulaşmacak verilerden mahrum olduğumuzu itiraf etmek durumundayız. 
Tebliğimizin ilerleyen kısmında "Tanrı" ve "yalan" olgularının problema
tik ilişkisini ele alacak ve bu payı göstermeye' çalışacağız. Dahası hangi 
fi.kirlerin hangi uç sırurlara ulaşhrıldığını temsil gücü yüksek örneklerle 
izah edeceğiz. 

Hatibzade kelam ilminin en çetin maksatlarmdan olan "kelam" ve 
"ru'yet" konularını ele alnuştır. Bu zor iki konuyu en sistematik biçimde 
düzenlemiştir. Bu iki konu hakkında inançla ve içtihatla ilgili en ince nok
talara işaret etmiştir. Tabü bu noktalara ulaşması delillerin denetimi ve 
gözetimi çerçevesinde gerçekleşmiştir. Konuların hangi temele oturacağı 
ve çerçevenin nasıl çizileceği hakkındaki yönternin ve tavrın yine bu sa
hada keskin düşüncesi, isabetli sezisi, olgun aklı ve kapsamlı adaleti olan 
biriyle yürütüleceğini söylemiştir. Bu kişi dönemin klasiklerinden ve oto
ritelerinden sayılan Seyyid Şerif Cürca.ni"'dir:ı4ı Yine ona ait Şerhu'l-Mevakıf 
adlı eseri ile tebliğimizin merkezine yerleştirdiğimiz "Risale fi isbati'r-1·il'ye 
ve'I-kelam" isimli iki çalışmanın ana ve alt başlıklarının paralel gitmesinden 
bile anlaşılacağı üzere Hatibzade tarafından mezkılr şerh-metnin ana şema 
ve taslak olarak kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine Hatibzade'nin 
metnin girişinde süslü ve sanatsal bir biçimde bu eserini yaşının iledediği 

[4} Osmanlı düşüncesinde Seyyid Şerif Cürcaru'nin kusursuz ve yanılmaz oldu~unu ileri 
sürenler (Efdalzade ve Hayreddin) olduğu gibi onun en nihayetinde bir beşer olup az da 
olsa hatalarırun oldu~nu savunanlar (Hocazade) çıkrnışhr. Dahası bu sorun alimler ara
sına müstakil bir çalışma konusu dahi olabilmiştir. Bkz. Klitib Çelebi, Keşfii'z-Züııım, 1: 221. 
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bir zaman diliminde ele aldığını tasrili etmesi eserin olgunluk dönemine 
tekabül ettiğini göstermektedir. · 

Risalede, kelam ilminin klasikleşmiş iki önemli konusu iki ana üst baş
lık allında toplanmıştır. Her iki ana üst başlık, kendi içlerinde yine üçer alt 
başlık allında incele~tir. Bunlardan biri ~J\J.J.ah'ın kelam sıfah", diğeri 
ise "ru'yetullah" olarak kavramsaliaşmış olan "Allah'ın görülmesi" mesele
sidir. Önceden söylenildiği gibi konuların ele alıruş tarzı ve üslubu Şerhu'l
Meviikıf adlı eserle paralel bir şekilde yürütülmüştür. 

Buna. göre kelam sıfah ana başlığında üç alt başlıktan birincisi Allah'ın 
konuşan olması, ikincisi "kelam-ı nefs1yi" inkar edenlerin sözleri ve kelam 
sıfahnın diğer sıfatiardan farkı, üçüncüsünde ise Allah'ın yalan söylemesi
nin imkansız oluşuna dair tarhşmalara yer vermiştir. İkinci ana başlık olan 
"ru'yetullah''ın altmda ise yine üç alt başlık şeklinde birincisi sıhhati, ikin
cisi vukuu, üçüncüsü ise inkar edenlerin kuşku ve şüphelerini ele almıştır. 
Tebliğimizin hacmini göz önüne cilarak kelam sıfah ve etrafında yürütülen 
spekülasyonlara ayrıntılı yer verilemeyecektir. Genellikle-Tanrı'nın kelam 
sıfah başlığı altmda tarhşılan yalan kavramı kapsamlı bir biçimde ele 
alınmaya çalışılacaktır. Ayrıca eserin ikinci ana üst başlığını taşıyan ru'ye
tullah meselesinin farklı çalışmaya konu yapılacak kadar zengm-derin bir 
içeriğe sahip olduğunu beliitmekle yetinilecektir. Allah'ın ahirette görül
mesi olayının salt kelfuni bakış açısıyla çöziiı:plenmediğini ve dönemin po
zitif bilimlerinin de çalışmaya katkı sağlaması amacına matuf sıklıkla kul
lanıldığını sade ve veciz bir şekilde ifade eden İhsan Fazlıoğlu'nun sözlerini 
aktarmak ne demek istediğimizi anlatmaya kafi gelecektir: 

Hatibzade ahiret gününde Tann'nın insan tarafından gözle görülüp gö
rülemeyeceği konusunu ele alır. Ancak yazar öncelikle,· bir tür tümden
gelim yöntemiyle, gören bir var olan olarak insanla konuya ,giriş yapar 
ve kadim ihsas ve idrak fizyolojisi ile psikolojisini inceler. Akabinde 
görme olayını fizyolojik, fizik ve matematik açıdan tahlil eder yani ilm-i 

. menazırın (optik) kavrarnlarını ve yöntemini göz önünde bulundurarak 
ışık, renk, cisim ve gözün ilişkileri ile b_ir vakıa olarak görme olayının na
sıl oluştuğunu, farklı görüşleri dikkate alarak tartışır. Tüm bu konulan, 
gören insanı ve görme olayını çok çeşitli açılardan ele aldıktan sonra ana 
sorusuna döner ve sonınun kelam1 yönünü yanıtlamaya çalışır. ısı 

Tann ve Yalanın Problematik ilişkisine Dair 

Tanrı ile insanoğlu arasındaki tek taraflı iletim; vahyin zemini Tanrı'nın 
kel§.mıyla doğrudan ilişkilidir. Tanrı'nın kelamını veya konuşan olduğunu 
kabul edenler arasında bu konuşmanın içeriğinde herhangi bir yalan sözün 

[S] Fazlıoğlu İhsan, Kayıp Halka, 5. Baskı, (İstanbul: Papersense Yayınlan 2016), 90-91. 
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imkansızlığına itiraz eden hiçbir kimse yoktur.161 Ancak kelami ekoller arası, 
Tanrı'ya ait hitapta hiçbir yalanın olmadığı, her zaman ve zeminde doğru
nun olduğu sonucuna ulaşırken izlevilen yöntemlerin farklılığıru da göz
den kaçırmamak gerekiiPI İlk bakışta Tanrı ve yalan olgularnun yan yana 
getirilmesi, ikisi arasındaki ilişkinin ele ~~ı çok ilginç ve bir o kadar 
da calib-i dikkattir. Her şeyi bilen her şeye gücü yeten, istediğini dileyen bir 
Tanrı hep doğru söylemiştir. Aşkın bir Tanrı fikrine sahip neredeyse tüm 
dinlerde Tanrı hep doğru sözlüdür. Peki, Tanrı hiç yalan söylemiş midir veya 
söyler mi veya söyleyebilir mi? Dahası Taİlil'nıri geçmişte söylemediğinin, 
şu an veya gelecekte hiçbir zaman yalan söylemeyeceğinin garantisi nedir? 

Bu sorular zilınimizin bir ~öşesinde canlı kalmak şartıyla, İslam düşün
cesinde bu sorulara geliştirilen yanıtları kısaca serdetmek.le işe başlayalım. 

Tanrı'nın yalan söylemeyeceğine dair beş tane kanıt ileri sürülmüştür. 
Bunlardan ilk ikisi Mu tezile düşünce ekolü içerisinde bu ekolun kabullerini 
temel alarak geliştiiilmiştir. Diğer üç kanıt ise daha çok Eş' arz düşünce eko
lünün kabullerini merkeze koyarak ona uygun bir şekilde geliştirilmiştir . . 
Şimdi Mutezileden başlayarak bunları sırayla verelim; 

(1) Yalan ak.len kötüdür. Allah'ı ondan tenzih etmek gerekir. 
· (2) Yalan peygamberlerin gönderilmesindeki maslahatı ortadan kaldırır. 

Bu aklın kötüleri bilebileceği temeli üzerine bina edilmiş bir düşüncedir. 
. ! 

Mutezile düşünce ekolünce irısan aklı bilgi açisından iyi ve kötünün ne-
ler olduğunu tayin ve tespit donanımına sahiptir. Bilgi temelinde kavranan · 
iyi ve kötüler v_~lıktaki karşılıkları da aynı sıruflandırmaya tabii tutula bilir. 
Bunun da ötesi insan aklıyla bilinenler Tanrı için de·aynen geçerlidir. Fizik 
alemde kotülük kı.ıralları aynen metafizikte de car!dir.ısı Sözgelimi, yalan 
söylemenin insanlar arasında aklen. kötü olduğu apaçık bilinen davranış 
biçimidir. Bu durum Tanrı için de aynen geçerlidir. Yalanın kötü olması 
için insanın karota veya akli çıkanma ihtiyacı yoktur. O bunu doğuştan 
getirdiği akli yetenekleri sayesinde bilir, kavrar ve en azından ona göre ey
lemesi gerektiğinin farkındadır. Bu bilgisinin gereğince eyliyor ve eylenri
yor olması onun J?unu bilmediğini göı:;termez. Hiçbir insan topluluğunda 
yalanın iyi görülmemiş veya görülmüyor olması da yalanın kötü olduğuna 
dair tarihibir vesika niteliğindedir. Yalanın her türlüsünün kötü olduğunu 
savunan Mutezile, insanın bunu bilmesini bedihl ve zaruri olduğunu ileri 
sürmektedir. · 

[6} Seyfeddin Amicü, Ebkiirii'l-efkiir fi usılli;d-din, thk. Ahmet Ferit el-Mezidi, (y.y.: Darü'l-kü-
tübi'l·ilmiyye, ts.) 1: 514. · 

[7} Fahn:ddin Razi, Niluiyetii'l-ukııl fi dirayeti'l-usııl, thk. Dr. Said Fude, (y.y., Daru zehair, 
2010) 3: 326. . 

[8] Kadı Abdülcebbar, Şerlw'l-usııli'l-/ıamse: Mııtezile'niıı Beş İlkesi, tre. ve nşr. İlyas Çelebi, 
(İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bşkanlığı, 2013), 2: 11. · · 
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Eş'arf düşünce sistemine geldiğimizde "faydalı yalan" ve "zararlı doğ
ru" gibi kavramlar devreye sokularak mesele apaçık bediJ:U seviyeden na
zarf seviyeye çekilmek, belki de daha doğnısu indiriliDek istenmiştir. Bu 
sayede insan arhk yalanın kötü olduğunu bilmek için karuta, akli çıkaruna 
ihtiyaç duyacaktır. Eş'arf ekol aklen kötü bir şeyi kabul etmediklerinden 
yalarun kötü değil de olsa olsa aklen bir eksiklik veya noksanlık olduğunu 
ileri sürmüşler. Yalarun kötülüğünü bilmek için dinf emir ve yasaklamarun 
kesin bir biçimde gelmesini öngörmüşlerdir. Buna göre; · 

(1) Yalan eksikliktir. Tanrı'yı ondan tenzih etmek. gerekir .. 
(2) Eğer yalan söylemiş olsaydı, yalan kadim olmuş olurdu. O zaman da 

doğru söylemesi imkansız olurdu. Çünkü kadim ortadan kalkmaz, değişi
me uğramaz. 

(3) Peygamberler arasında bir icma vardır "Tanrı yalan söylemez." ve bu 
konuda en rriuteber görüş de budur. 

Şimdi sıraladığuruz bu üç delil hakkında Eş'ar1 dizge içerisinde yürütü
len fikri mülahazalara yine sırasıyla yer verelim. Birincisi, Adudüddin el-İ
d (ö. 1355) açısından yalanı bir eksiklik olarak kabul etmek, Mutezile'nin 
savunduğu akli kötüleri kabullenmekle eşdeğerdedir. Ona ait tam ifadeyi 
kullanacak olursak, onun nezdinde fiilde eksikliği kabul ile akl! köttiyii kabul 
etmek arasındaki fark açık ve seçik değildir.l91 En azından Eş' ari düşüncesine 
sıkı. sı.İaya bağlı İd için durum böyledir. Halbuki kendisi Mu tezile ile Eş' ari 
düşünce sistemlerini hüsün-kubuh konusunda karşılaştırırken ve tartışma 
noktasını açıklamaya çalışırken kullandığı yetkinlik ve eksiklik sıfatların
daki iyi ve kötüyü aklın idrak edebileceğini kabul etmiş idi. Aynı durum 
mütekaddimiln Eş'arf okuluna mensup Cüveynı"'de de görülmüştür. Onun 
kendi ifadesiyle Tarın'yı, eksiklik olduğu için yalandan tenzih etmek Eş'arf 
sistem içerisinde mümkün değildir. Çünkü bu sistem içerisinde yalan ken
dinde veya haddizatında iyi de kötü de değildir. Aslında tartışmarun tam 
olarak koptuğu nokta yalapın iyi veya kötü olması değil, bu yalarun karşı
lığında uhrevl bir ödül veya cezarun zorunlu olup olmadığıyla ilgilidir. Bu 
nedenle Teftazanl mezkt1r iki duayen Eş' ari kelamcının bu sözlerini aktar
II\arun ardından şaşkınlığını ve buna anlam verernediğini vurgulu biçimde 
ifade etmiştir.ııoı Çünkü Teftazanl'nin ifadesiyle bu iki şalus da hilsün-ku
buh meselesine ait tartışma noktasını tam olarak bilmektedirler. Şu halde 
Tarın'yı yalandan tenzih etmekte güçlük çekmeleri Hatibzade'ye de ilgtnç 
gelmiştir. Gerçekten Eş'arl kelam düşüncesinin özellikle müteahhiriln 
döneminde hüsün-kubuh meselesi üç hiyerarşik seviyede ifade edilerek 

[9) Seyyid Şerif Cürcaru, Şerlıu 'I-Me-viikıf: Mevfikıj Şerlıi, tre. ve nşr. Ömer Türker (İstanbul: 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bşkanlığı Yayınları, 2015), 3: 163. 

[10] Teftazaru, Şerlııı'I-Mnkfisıd (İstanbul: Hao Muharrem Bosnevi Matbaası; 1305), 2: 104-105. 
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aniatılmaya çalışılmışhr. Birinci seviye diyebileceğimiz duyusal aşama
da bedensel acıların kötü olduğunu bilmek için dinin bildirmesine gerek 
olmadığı bedihidir. İkinci seviyeyi aklf aşama olarak anabiliriz. Bu seviye
deki bir yetkinliğin sözgelimi, ilim öğrenmenin iyi olduğunu bilmek nere
deyse apaçı.khr. Ancak üçüncü aşama, tarhşmarun düğümlendiği noktadır. 
Bunlan işlemenin veya bunlardan kaçınmarun ahirette ödül-ceza gibi kar-. 
şılık.larının olduğunu veya olacağını kestirebilmek dinin bilgilendirmesine 
bağlı nudır, değil midir? Buna "Evet, bu seviyenin bi.l.inmesi dinin insaru 
bilgilendirmesine bağ~dır." demek Eş' ari ekolün ayrılmaz neredeyse en asli 
yapı taşlarından biri sayılmaktadır. 

İkincisi Eş'ari: düşünce sisteminde Tanrı-evren arasındaki ilişki ka
dim-hadis ikiliğine dayanmaktadır. Şu halde Tann, evreni yaratrruş olsa 
dahi bu olay, yaratılmışın kadim olmasını gerektirmez. Herhangi bir söze 
ilişkin değişim yalan-doğru şeklindeki sıfahnda gerçekleşir. Değişim Tan
n'nın kendisinde değil, olsa olsa nesnenin kendinde olan bir değişikliği ge
rektirir. Tabii bu tarz bir açıklama hem Cürcaru hem de Hatibzade açısından . 
Tann'nın nefsi kelamı için geçerli olsa da lafzi kelarm için bir gerçekliği ve 
geçerliliği yoktur. Üçüncü ve en muteber, güvenilir olduğu söylenilen bu 

·konuda peygamberlerin uzlaşması ve ittifakına dair karota gelelim. Ger
çekten de Allah'ın doğruluğu peygamberlerin O'nu doğru sözlü olarak 
aniatmasına bağlıysa, bu takdir basitçe şöyle if~de edilebilir: "Tanrı niye 
doğru sözlü? Çünkü O'nun elçisi olduğunu iddia eden peygamber, yine 
O'nun doğru sözlü olduğunu haber verir. Peki, peygamber sözünün doğ
ru değerini nereden almaktadır? Tann onu onayladığı için." Bu ilk bakışta 
anlamsız bir kısır döngü gibi görünmektedir. Bu açıklama tarzı Türkçede
ki deyimi ve arniyane tabiri kullanacak olursak "bozacının şahidi şıracıyı" 
anımsatmaktadır. Ancak burada gözden kaçırılan bir nokta vardır ki, o da 
şudur: "Tanrı peygamberini sadece sözel olarak onaylamıyor, onu mucize 
gibi olağanüstü ve harikulade.olay ve olaylar silsilesiyle de de~tekliyor. İti
raz, peygamberini sadece sözel olarak onaylamış olsaydı geçerli olabilirdi. 
Fiili veya mucizeyle destek itirazı kökünden geçersiz kılmaktadır."lııJ 

Buraya kadar aktarılan görüşler klasik kelattı kitaplarından bir araya 
getirilmiş ve biraz yorumla aktarılmış malfunatlardır. Tabii Hatibzade ko
nuyu burada bırakmamış ve irdelemesine devam etmiştir. Tekrar pahasına 
söyleyecek olursak, Tanrı'ya inanan herkese göre gerçekten de Tanrı'nın 
yalan söylemesi ittifakla imkansızdır. Burada ~atibzade ilk elde bu ittifakı 
ve uzlaşmayı tartışmaya açar ve sorgulamasına başlar. Sözü edilen imkan
sızlığın deyiş yerindeyse derecesinin hangi boyutlara ulaşhğını sorgular. 
Hemen belirtmek gerekir ki Tanrı'nın yalanla veya kötülükle ilişkisini ele 

(ll] Ferhari, en-Nibrns şerh il Şerhi'l-Akaid (İstanbul: Asitane I<itabevi, 2009), 3U. 
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almak bu fill veya fiillerin vukuuyla değil, imkruuyla ilgili bir tarhşma
dır. Bu noktanın farkında olmak hayati önem taşımaktadır. imkan kav
ramı dairesel bir halka veya küme gibi algılayacak olursak bu kümenin 
içerisinde nelerin olup olamayacağıyla yakından ilişkisi olan bir zeminde 
tartışmarun yürütilidüğünü gözden kaçırmamak gerekir. 

Hatibzade açısından şöyle bir soru sorulabilir: "Tanrısal kudret tüm 
mümkünleri kapsar, tüm mümkünlerin içerisine yalan haber de dahildir." 
diyen Eş'arller varken yukarıda sözü edilen, Tanrı'dan yalanın sadır ola
mayacağına dair ittifakın veya görüş birliğinin nasıl sağlandığıdır? Onun 
bu soroyla mevzubah_is edilen uzlaşmanın değerini tartışhğı söylenebilir. 
Çünkü Eş'ariler'e göre kudretin anlamı bir şeyi yapmak veya yapmamak
tan başka bir şey değildir. Başka bir tabir le ilahı kudret, kendi dışında kalan 
her şeye veya olguya gücü yeter ve tanrısal kudret var olan her durumla ya
kından ilişkilidir. Hatibzade konuyu bu sınıra taşıdıktan sonra Cürcaru'ye 
ait sözlerden kuvvet alarak; ödül ve cezanın Tanrı üzerine zorunlu olup ol
madığı meselesini gündeme getirir ve Tanrı için yalanın imkansız oluşunu 
kabu1 etmez. imkansız oluşunu kabu1 etmemek, yalanın vukuuyla ilgili bir 
tarhşma kesinlikle değildir. Bu imkan dairesinin veya kümesinin alhna ne
lerin girebileceğiyle ilgili bir tarhşma dır. Buna göre Cürcaru ilahi kudretin 
tüm mümkünleri kapsadığı göz önüne alırursa yalanın da bu mümkünlerin 
içerisine pekala girebileceği imasında bu1unur. Cübbaibile fiillerin iyi-kötü 
olmasının fiillerin kendinden veya sıfahnın niteliğinden dolayı olmadığuu 
ifade ederek, Cürcruu""nin açıklamalarına zemin hazırlamış gözükmektedir. 
Cübb§i açıkça "İyilik-kötülük bakış açılarına ve yaklaşırolara göre başkala
şabilmektedir." der. Dikkat edilirse burada yalanın tek başına düşünüldü
ğünde kötülüğünün bilinemeyeceğinin temelleri ahlmaktadır. Fülde zati 
nitelikleri kaldırmanın gideceği, varacağı sonuç budur. · 

İlahl kudret kendinde imkanlıya taalluk eder. Kendinde olanaklı bir 
şey kendinde olanaksızın karşısına konumlandırılmaz. Başka bir ifadeyle 
kendinde imkaniının karşısı..rida mutlak imkansızlık vardır. Mutlak imkan
sızlık ise kendinden olan ve kendinden olmayan imkansızlıkları kapsar. 
Hatibzade açısından yalanın kudretin alhnda olmasının anlamı, bu yalanın 
gereklerine ve başka hiçbir şey işin içine kahlmadan sadece yalana salt ya
lan olarak bakılması, yani yalanın özüne odaklarulmasıdır. Yalanın gerek
tireceği şeyler hesaba kahlmadan yalana sadece yalan olması bakımından 
odaklanıldığında akıl, onun kendinde imkansızlığına değil kendinden baş
ka haysiyetler dolayısıyla imkansızlığına hükmettiğlıti fark edecektir. Her 
ne kadar Eş'arller ve Cübb§i Tanrı'dan yalanın çıkmasıru yalarnil özüne 
ve kendisine bakarak imkanlı görseler de Tanrı'nın bunu yapmamasını 
gerektirecek engeller vardır. Sosyal düzenin bozulması gibi. Daha açık bir 
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ifadeyle yalan kendi başına düşünüldüğünde imkfuılı olsa bile sosyal dü
zenin bozulmasıyla birlikte düşünüldüğünde yalanın kendinden olmayan 
dış~al etkenlerden dolayı imkansız olduğu anlaşılır. İşte bu yalan meselesi 
Tanrı'nın kudretirıe bakarak özü gereği imkansız olmayıp, alıkoyucu ne
denden ötürü veya bir nedenden dolayı imkansız olmaktadır. Bu durum 
iyilik-kötülük konusunda söyledikleri şu söz gibidir: "Tanrı'ya nispetle eş
yanın kötülüğü kabul edilse bile bu, kudretirıo kötüye ilişmesirıi imkansız 
kılmaz. Ancak bu, kötülük işlernek kendinde imkfuılı olsa da başka etken
lerle birlikte değerlendirildiğinde imkansız hale gelmektedir." 

Hatibzade açısından bu açıklamaya şöyle itiraz getirilebilir: Mümkün, . 
gerçekleşmesi varsayıldığırıda imkansızı gerektirmeyendir. Tanrı'nın yalan 
söylemesi imkansızı gerektireceği için olanaksızdıİ. Tanrı ya yalanın ya
lan olduğunu bilmeyecek ki bu cehalettir. Ya da bunu bilecek ama yine de 
yapacak bu ise aptallıktır. Çünkü bu, kötü olduğunu bildiği halde bir şeyi 
yine de işlernektir ve bir akıllının yapacağı şey değildir. Öyleyse Tanrı'nın 
yalan söylemesi olanaklı değildir. 

Bu itirazı Hatibzade, Eş'arl dizge içinde kalarak ve onun sisteminin ge
reklerine göre konuşarak yanıtlamak ister. Yalarun ve yalan söylemenin kötü 
olduğu bilindiği takdirde yalan söylemenin aptallığı gerektireceğini savu
nur. Ancak yalan bizzat kötü kabul edilmediğine\e yalanı söylemek aptallığı 
gerektirmeyecektir. Eş'arl düşünce ekolünün, yalarun değil hiçbir şeyin biz
zat kendinden dolayı iyi veya kötü olduğunu kabul etmediği hatırlanmalıdır. 

Yalan ile aptallık arasındaki bağı kopartan Hatibzade bu fiili işlemenin 
faydadan yoksun kargaşa, karışıklık ortamını gerektireceği açıklamasma 
da cevap vermeyi sürdürür. İtiraz hem bireysel faydarun olmadığını hem 
de toplumsal düzenin bozulmasını temele ai.maktadır. 

Hatibzade bireysel ya da toplumsal hiçbir yararı bulunmayan yalanı . 
· söylemenin Tanrı için aptallık ve iınkansı.z olduğunu kabul etmez. Çünkü 
ona göre ilahi fiiller yarar-zararla sebeplendirilemez ve nitelendiİilemezler. 
Başka bir açıdan söylersek, mümkün belki başka bir neden veya sebepten 
dolayı · imkansızı gerektirebilir. Bu da olağandır. Yalan örneğinde olduğu 
gibi yalan da başlı başına değil de hep başka etkenlerle bir arada düşünüi
rnek istenmektedir. Bireysel ve toplumsal etkenler gibi. Bu da imkansızlığın 
bizzat kendi özünden değil dışsal başka faktörlerin devreye girdiğini gös
terir. Öyleyse yalan söylemek kendinden değil, dalaylı imkansı~ olmalıdır. 
Zaten bireysel ve toplumsal keşmekeş yalarun bizzat kendisinden değil, 
yalanın gereklerinden ötürü meydana gelir. Akıl bir yalarun söylenmesirıi 
ve bu yalanın gereklerine hiçbir kimsenin uymamasını qüşünebilmektedir. 

Tabü şurası bir gerçek ki tartışmarun burada tükendiğini veya sonlan
dığıru söyleyem~yiz. Mutezile kendi görüşünü desteklemek için iki yönden 
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kanıt getirmeye devam ebniştir. Birincisi: sözlü yalan Mutezilece fiil türün
dendir ve kötüdür. Tanrı ise kötüluk yapmaz. Dahası kötülük yapamaz, 
imkansızdır. Hatibzade bu açıklamayı Mutezile'nin esas temelini kabul et
mediği için reddeder. Bu açıklamanın doğruluk değeri 'i<\kıl iyi-kötüyü bi
lir." prensibi kabul edildiğinde geçerlidir. Hatibzade bunu Eş' ar! sisteminin 
ilkesi gereği kabul etmemektedir. Onlara göre Tanrı'dan çıkan hiçbir şey 
kötü olmaz ve kötü diye nitelendirilmez. 

İkincisi: Tanrı'run yalan söylemesi nizam-ı alemin maslahatma aykırıdır. 
Çünkü eğer aykırı olmasa o zaman yalancı peygamber göndermesi imkanlı 
olabilirdi. Ancak bu durumda gerçek peygamber sahte peygamberden ayırt 
edilemez, gerçek peygambere bağlanınakla ilgili maslahat ortadan kalkar 
ve sahte peygamberden uzaklaşmak gerektiğine dair ilke yıkılırdı. Dolayı
sıyla nizam-ı alemin temelini bozacak ve sarsacak her şeyin Tann'dan sadır 
olması imkansızdır. öyleyse en iyiyi yapmak (aslah) Tanrı jçin zorunludur. 

Hatibzade'nin Mutezile tarafının getirdiği ikinci karuh biraz zorlamay
la da olsa hertaraf etmeye çalışhğını söyleyebiliriz. İlki, Tanrı'dan ittifakla 
ötelenen mutlak yalanın yarahlmasırun olanaksızlığıdır. Mutlak bir ilke ~a
sıl mukayyetin olmasuu gerektirmiyorsa genel bir kural da özel bir kuralı 

. gerektirmeyebilir. Öyleyse genel olarak yalan söylemesi sahte bir peygam
ber göndermesini gerektirmez. Kaldı ki Hatibzade açısından yalanın şu 
veya bu kişide yaratılmasırun hiçbir farkı yoktur, denilemez. Ancak her ne 
olursa olsun "Herhangi birinde yalanın yaratılması, bunun peygamber
de de yaratılmasını zorunlu olarak gerektirir." denilemez. Hatibzade'nin 
konuya yaklaşımını esas alırsak iki durum arasında birbirlerinden kopa
rılamaz bir bağ veya bağlanh yoktur. Anlaşı:J.an o ki yalanın herhangi bir 
kişide yaratılması· başka, peygamberlik iddiasında olan bir kişi yaratmak 
başkadır. Yalanın mutlak olarak yaratılmasını olanaklı görmek, mukayyet 
bir olayı zorunlu kılmaz ve gerektirmez. 

Hatibzade bu itiraz çıkışını da engellemeye girişir. Kuşku yok ki yalanın 
kendisinde yaratılacağı kişi nizam-ı alemi yerinden edecek kadar etkili bir 
kişi ise sözü edilen anlamda imkandan bahsedilemez. Ancak topluma et
kisi ve katkısı zayıf bir kişide yalanın yarahlması imkan dahilinde olabilir. 
Yine de sözü edilen kişide yaratılması bunun bir peygamberde de yaratıla
bileceği anlamına gelmemektedir. İki durum arasındaki fark gayet açıkhr. 
Söylenilenlerden çıkan sonuca göre Tanrı için mutlak anlamda yalanın im
kansız olması gerekmez. 

En iyiyi yapmanın (aslah) Tanrı için bir zorunluluk olmadığı sabit oldu
ğuna bağlı olarak Tanrı'run yalan söylememesi.ı:lin ve söylemeyeceğinin üç 
nedeni ve gerekçesi olabilir. Birincisi: yala!). Tanrı için eksikliktir. Tanrı'nın 
eksik olması ise icmayla imkansızdır. Tanrı'da yalan olması durumunda 
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bu bizim doğrulukla nitelediğimiz bir kişinin belli bir anda dahi olsa Tan
rı'dan daha mükemmel olmasını gerektirir. Ancak bu yön Hatibzade'nin 
Cürcamden iktibasla aktarclığına göre, Tanrı'nın zatıyla kaim bir sıfat olan 
nefsf kelfurun doğru olduğuna deıalet eder. Aksi halde bizim sıfatımızın 
tam olmasına karşın Tanrı'nın sıfatında eksiklik olması gerekir. Fakat her 
halükarda bu gerekçe Tanrı'ya ait kastedilen anlamlan gösteren harfler ve 
kelirrielerin, yani laizi kelamın doğruluğuna açıkça delalet etmez. Açıkçası 
doğruluğunun garantisini vermez. 

Görüldüğü gibi ~ş'ari düşünce sistemi yaklaşımında ilahi kudretin her· 
şeye gücü yetecegi fikri bu şeyler arasında her şey olduğu gibi kötününU21 

ve özelde yalanın da olabilecegi ihtimalini akla getirmiştir. Hemen vurgu
lamak gerekir ki sözü edilen kötü-iyi nispeti insan açısından geçerli, Tann 
açısından ise geçersizdir. Çünkü Eş'ari düşüncede Tanrı'ya nispetle hiçbir 
şey kötü degildir ve olamaz. Dolayısıyla Tann ne yaparsa yapsın meşrudur, 
yalan veya kötülük yapmayacağına delil getirmez anl~sızdır. Mutezile 
gibi bu tarz düşünce sistemine karşıt düşünürler ise Tanrı'dan yalanın ve. 
~ötülüğün sadu olamayacağının delilini akılla temellendU:mek istemişler
dir. Konumuzun arka planını çerçevelemenin ardından özelde yalan kav
ramına dönelim. Hatibzade'nin bildirmesine baglıkalarak söylersek, Eş' ari
ler nezdinde doğru ve yalan kelam-ı nefside ol<f!Xlaz fakat kelam-ı laizide 
olabilir. Aslında doğru-yalan kelfurun haber verdigi şey itibariyle ortaya 
çıkar.l131 Diğer deyişle haber, kendisinden haber verdigi şeyle birebir örtüşü
yorsa doğru, örtüşmüyorsa yalan olmaktadır. Hatibzade bu noktada kendi 
görüşünü açıklar, lafzf yalanın olanağı, nefsf kelfurun da olanaklı olmasını 
gerektirir. Zaten ilahi bilgi açısından düşünüldüğünde bütün yalanların 
her türlü şekli onda mevcuttur. Bilgi olarak mevcut bir şeye güç neden taal
luk edemesin veya onu irade etmesi neden imkansız olsun? Bildiği bir şeye 
güç yetebilir, güç yetirilen bir şey de irade edilebilir. 

Hatibzade en nihayet Eş'ar! düşünce sistemi içerisinde kendisine 
güvenilen en muteber kanıtı eie alu. Bu kanıt Tanrı'nın doğru olduğuna 
dair hem sıhhati hem de delaleti açısından en açık ve anlaşılır alanıdır. Bun
ların yanında hem laiz! hem de nefs! kelam beraberce ·yalan şüphesinden 
rahatça kurtulabilir. Peygamber'in dahası tüm peygamberlerin haber ~er
mesine göre Tanrı doğru söyler. Hatibzade bu söylemin, dini bilgiler için
de en açık-seçik bilinen bir olgu olduğunun farkındadu. Dolayısıyla bunu 
dini bilgiler ışığında kanıtlamaya dahi gerek görmez. Tüm peygamberler 
nasıl ki tevatürle Tanrı'nın konuşan olduğunun bilgisini bize kadar haber 

[12] İsfaharu, Şemseddin, Tesdidfl'l-kavdid fi şerlıi Tecridi'I-akt'iid, tsh.Dr. Halit Hamma,d Ad
vani (Kuveyt Daru'z-ziy~ 2012), 2: 969. . 

(13] Seyfeddin Amidi, Ebkdrii'l-efkdr fi usiili'd-diıı, 1: 514. 
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vermişlerdir. Aynı şekilde peygamberler, Tanrı'nın her daim doğru olduğu
nu bizlere aksi düşünülemez bir şekilde beyan etmişlerdir. 

Kanıt ve kanıtlanan olgu arasında irtibatlar kesin bir biçimde yerli yeri
ne oturtalduktan sonra Hatibzade açısından bu dini açıklama, Tanrı tara
fından yalanın geçmişte vaki olmadıguu kanıtlayabilir. Oysa iddia edilen 
yalanın geçmişte ve gelecekte imkansız ve olanaksız olmasıdır. Anlaşılır 
bir ifadeyle mazide vaki olmamış olm~sı atide olmayacağı anlamına gel
mez ve olmayacağına garanti de olamaz. Tabir-i diğerle bu öncül maziyi 
kanıtıasa da müstakbeli kanıtlamada yetersizdir. 

Sonuç 

Kendine ilahi kudreti hareket noktası yapan Hatibzade ısrarla ve 
tekrarla bu fikrin hangi boyutlara kadar uzatılabileceğini bizlere açıklıkla 
göstermiştir. Kendisi, Tanrı'nın yalan söyleyemeyeceği~ değil, söyleme
yeceğini kabul etmiş gözükmektedir. Kendine özgü kavramsallaştırma
sıyla söyleyecek olursak, Tanrı'nın yalan söylemesi imkansız mümkün 
sınıfındadır. Özü gereği kendinde imkansız değil, ama imkansızlık 
içerisinde kalmak şartıyla bunu imkilnlıya biraz daha yaklaştırarak ken
dinde imkansız olmadığı · (inıtina' bi'l-ğayr) sonu~una ulaşılmıştır. Zorun
lu-mümkün-imkansız sınıflandırmasını bir çizelge olarak düşünürsek 
bu çizelgeye ara kategorilerin yerleştirildiğin.i söylememiz gerekir. Buna 
göre imkansızı kendi içerisinde alt iki sınıfa daha ayırmamız gerekecek, 
özü gereği imkansız özü gereği olmayan imkansız diye. Mümküne nis
petle ifade edecek olursak buna imkansız mümkün de denilebilir. Bu alt 
sınıflandırmalar yardımıyla Hatibzade'nin meramını daha iyi anlamış ve 
anlatmış olabiliriz. Deyiş yerindeyse o, bu görüşünü Tanrı ve "yalan" gibi 
iki farklı olgu arasındaki muhtemel ilişkiyi sağlam bir zemine oturtmak 
için geliştirmişe benziyor. Hatibzade'nin bu fikir yürütmelerinden çıkara
cağımız sonuç kudret merkezli .J;:ş'ari düşünce ekolünün bazı ilkelerini son 
sınırlarına ulaştırması, dahasi bu sınırları zorlayan bir zihru çabayı biz
lere göstermesi açısından pek manidardır. Sözü edilen tartışmanın daha 
kapsamlı ve de~inlikli ele alınabilmesi ve bir adım ileriye taşınabilı:İlesi 
adına Hatibzade'nin karşısında bulunan Alaüddin Arabf isimli alimin de 
konuyla ilgili görüşlerinin değerlendirmeye katılmasının gerekliliği izah
tan varestedir. 
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