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Necessary Knowledge in Islamic Theology
Abstract: The present article deals with and examines certain examples of necessary
knowledge as a specific kind of knowledge in Muslim theology. Muslim theologians generally divided into kinds: Divine knowledge and human knowledge. Human knowledge is divided two parts as necessary knowledge and
acquired knowledge by the majority of theologians such as al-Bağdadl, alBaqillanl, 'Abd al-Jabbil.r, and Muhammed ibn al-Hasan al-Tı1sl, while a few of
them regard every kind of knowledge as necessary knowledge. Necessary
knowledge played a high role not only in the developme.nt of epistemological
theari es in Muslim theology, but alsa in the theological de bates. Most of Muslim theologians highly esteemed necessary kind of knowledge and even preferred it to speculative arguments.
Key Words: Human knowledge, necessary knowledge, acquired knowledge, speculative knowledge, sense perception, a priori knowledge, direct, reliable report,
and the basic disposition.
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Özet: Bu makale, İslam kelamında özel bir bilgi çeşidi olarak zorunlu bilginin bazı
örneklerini ele alıp incelemektedir. İslam kelamcıları, genel olarak bilgiyi İlahi
bilgi ve beşeri bilgi diye iki çeşide ayırmışlardır. Kelamcılardan birkaçının,
her çeşit bilgiyi zorunlu bilgi olarak telakki etmesine karşın, ei-Bağdadl, elBakıllanl, Muhammed b. al-Hasan et-Tiisl ve Abdülcebbar gibi onların büyük
bir bölümü tarafından beşeri bilgi, zorunlu bilgi ve kazanılmış bilgi diye iki
bölüme ayrılmaktadır. Zorunlu bilgi, İslam kelamında sadece epistemolojik
kurarnların gelişiminde değil, aynı,zamanda teolojik tartışmalarda da büyük
bir rol oynamıştır. İslam kelamcılarının ekseriyeti zorunlu türden bilgiye son
derecede itibar etmişler ve hatta onu spekülatif kanıtiara bile yeğlemişledir.
Anahtar Kelimeler: Beşeri bilgi, zorunlu bilgi, kazanılmış bilgi, nazari bilgi, duyu

idraki, önsel bilgi, bedlhl, mütevatir haber ve asli yaratılış.

Bilgi teorisine dair tarhşmalar, genel olarak işe, değişik çeşitleriyle bilginin tanımı ve anlamını ele almakla başlayan İslam kelam eserlerinde be232 lirgin bir yer işgal etmektedir .I Herhangi bir çeşit bilgi, her [türlü] teolojik
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münakaşanın

temeli olduğu için, ilk başta bilginin özü ve çeşitlerini tarhşmak doğaldır. Zorunlu bilgi ('ilm zarfrri) denen bilginin özel (specific)
bir çeşidinin, teolojik münakaşaların pek çoğunun temeli olduğu görünmektedir.2 Bununla beraber, dikkate değer olan şey, bu çeşit bilginin,
sadece bir bilgi kaynağı ve spekülatif münakaşanın temeli olarak değil,
·aynı zamanda çoğu kez bizzat teolojik münakaşanın kendisi olarak da iş
görmesidir. Bu fenomenin, İslam kelamının karakteristiklerinden birini
aydınlathğını zannediyorum. Böylece, bu makale, bu çeşit bilginin bazı
örnekleri üzerinde odaklaşacak ve onları inceleyecektir. Bu örnekleri
onlara uygi.ın bağlama yerleştirmek için, (kendimi esas itibariyle
Mu'tezili ve Eş'ari okullarının birkaç kelamcısının doktrinlerine hasrederek) kısaca aşağıdaki maddeleri ele alacağım: I. Zorunlu Bilginin Tanım
ları; II. Zorunlu Bilginin Türleri; III. Zorunlu Bilgiyi Doğuran Sorunlar ve

ı

Sözgelimi, el-Biikıl!aru, Temhfd; el-Bağdadi, Usi'il; Mllııakdim, Şerh; el-Iô, Mevnkıf elIô'nin bilgi kurann hakkında bkz. van Ess'in baş yapıtı Erkeımtııislehrl!.· Erken dönem
Mu'tezililere göre bilgi konusunda bkz. Bernard, "La Notlan de 'İlm".
el-Cüveyni, 'Mide, s. 9, 11.3-4. Weiss, s. 100. Aristotle'ya göre, bütiin deliller zorunlu
olarak bilinen birincil öncüilere dayarımaktadır. Posterior Aııalytics, 74b, 5-6 ve diğer yerlerde.
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son olarak, VI . .İslam Kelfunında Zorunlu Bilginin Değerini belirlemeye
çalışacağım.

I. Zorunlu Bilginin Tanımlan
İslam kelamcıları, bilgiyi iki çeşide ayırmışlardır: İlaru bilgi3 ve beşeri

bilgi. Birinci çeşit [bilgi], bizim tarhşmarnızla doğrudan ilgili değildir.
İkincisi ise, sırasıyla iki bölüme ayrılmaktadır: Zorunlu bilgi ('ilm zarfu1) 4
ve kazanılmış bilgi ('ilm mükteseb). el-Bağdadl (ölm. 1037), güç veya
yapabilme (kudret) ölçütüne göre zorunlu ve kazanılmış bilgi arasındaki
ayrılığı göz önünde bulundurarak, zorunlu bilgiyi, insanın kendisini
meydana getirmek ve ispat etmek için güce sahip olmaksızın gerçekleşen
[şey] olarak tanımlamaktadır. 5 Gücün yokluğu, insanın, bu bilginin zihninde meydana gelmesini önleme kabiliyetsizliğini ima etmektedir. Bu
hüküm, el-Bağdadl'nin çağdaşı el-Bakıllam (ölm. 1013) tarafından [da]
açıkça ifade edilmektedir. Nitekim ona göre insan, varlığından kuşku
233
duyamadığı böyle bir yolla zorunlu bilgiyi kabul etmeye zorlanmakta- - -M-::cüi:---FD---.
0
dır. 6 Eş'ariliğe mensup el-Bağdadl ve el-Bakıllam gibi, Mu'tezili Mütekel-

3

Tann'run bilgisi
lanmışhr

4

s

6

hakkındaki

teolojik

tarhşmalar

esas itibariyle üç mesele üzerinde top-

1yoğunlaşrruşhr: 1. Zahrun bir sıfah olarak Tann'run bilgisi; 2. Tann'run Tikel-

lere Dair Bilgisi; 3. İnsarun Arnellerinin belirleyici faktörü olarak Tann'run bilgisi.
Wensinck (s. 252) bu terimi, terimin temel bileşenini, yani zorunluyu bildirmeyen tabii
veya ana bilgi olarak ifade etmektedir. Aynı zamanda, bu not, Abdülcebbfu'a göndermede bulunurken, zorurılu bilgi ('ilm zarfıri)yi ingilizce'ye 'vasıtasız bilgi' diye çeviren
Hourani'ye de uygulanmaktadır, zira felsefi 'İngilizce'de 'zorunlu' sadece gidimli
(discursive) usa vurmadan elde edilen bilginin karakteristiği olan 'manhksal olarak gerektirilrniş' anlamına gelmektedir. Islamic Rationalism, s. 20. Onun çevirisi R.M. Frank tarafından kabul edilmiştir, Bior 29, s. 355. Bununla beraber, bazı kelamcılar, kuramsal
olarak düşünme (speculation) yoluyla elde edilen bilgiyi zarfiri olarak addefuı.ektedir
ler.
el-Bağd§.di, Usıll, s. 8, 11.10-12. Krş. el-Cüveyni, İrşiid, s. 35, 1.7. Krş. Elder, s. 26. Daha
önce Ca' d b. Dirhem (ölm. 742 veya 743) zorurılu bilgiyi bir faili bulurımayan bir eylem
olarak tanımlarruşhr. Van Ess, Erkemıtııislelıre, s. 114.
el-Bil.kıllaru, Temlıld, s. 7, 1.9-s. 8, 11.13-14. el-Bil.kıllaru, el-İnsiif, s. 14. Gimaret, a/-Aslı'arl,
s. 160 vd. Ebıl Sa' d en-Nisabılrl, Gunye, s. 51. İbn Teymiyye, BeıJmlll Te/bls [adlı eserinde]
(c. I, s. 266, 1.8) neredeyse 1 hemen hemen el-Bil.kıllaru'nin tanımını kopya etmektedir.
Burada ilgisiz olan el-Bil.kıllil.ni'nin bir başka tanımında zorunlu bilgi, bilenin gerek
duyduğu (need) bir bilgidir, zira dil açısından zorurıluluk, gereksinim anlamına gel-·
mektedir. A.g.e., s. 8, 11.6-13.
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lim 'Abdülcebbar (ölm. 1025) da, zorunlu bilgiyi ('ilm zfuı1r1) bir insanın
kuşkuyla reddedemediği bilgi7 veya insandan [ileri gelen ] değil de, in- '
sanda meydana gelen bilgi olarak tanımlamaktadır.s Bu son kanı, elBeydavi (ölm. 1286) tarafından kuramsal çaba (speculation) ve düşünce
olmaksızın meydana gelen bilgi olarak ifade edilmektedir. 9 Bununla beraber, 'Abdülcebbar, kendi tanımına, zorunlu bilginin Allah tarafından
meydana getirildiği kanısını da eklemektedir. 10 Böylece, yukanda bahsi
geçen kelamcılara göre, zorunlu bilginin [ayırt edici] beş hususiyeti vardır: a. Bir kimsenin gücü dışında meydana gelme; b. Zorunluluk; c. Allah
tarafından meydana getirilme; d. Kuşkunun yokluğu; e. Kuramsal çabanın (speculation) yokluğu. Bununla beraber, [şu husus hemen] kaydedilmelidir ki, birkaç kelamcı kuramsal çaba sürecinden elde edilen bilgiyi
zorunlu bilgi ve dolayısıyla, insan gücünün bir nesnesi olarak addetmektedir.n
234 n. Zorunlu Bilgi Çeşitleri
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el-Bağdadl,

zorunlu bilgiyi iki ana çeşide ayırmaktadır: Dolaysız veya
önsel (a priori) bilgi ('ilm bedlhl) 12 ve duyu idrili ('ilm hissi). Birincisi,
tekrar iki bölüme ayrılmaktadır: Bir yandan, insanın kendisinin bilincinde olması ile13 acı, haz, açlık, susuzluk vb. [halleri] duyumsaması gibi
olumlu dolaysız bilgi; öte yandan, bir şeyin idrak edilemediği, bir şeyin
ezeli olamayıp, varlık alaruna çıkamadığı, bir kimsenin aynı anda [hem]
ölü [hem de] diri olamadığı, bir şeyi bilen bir kimsenin, aynı anda bilginin aynı yönünü hesaba kattığında, o şey hakkında cahil olamadığına

7

s
9
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n
ıı
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'Abdülcebbar, Muğnl, c. XIT, s. 65. Krş. Manakdim, Şerh, s. 48 'vd. Van Ess,
Erkeıınbıislehre, s. 115. Krş. Tritton, s. 617.
Manakdim, Şerh, s. 48.
el-Beydavi, Taviili', s. 55.
'Abdilikerim 'Osman, Nazariyıje, ss. 6062.
el-Cüveyni, Şamil, s. lll. Saadia, Emiiııiit, giriş, 5. paragraf.
Bazı kelamcılar ve filozoflar, Aristotle'yu izleyerek, bu çeşit bilgiye algl (intellect) demektedirler. el-Cüveyni, İrşiid, s. 36 vd. el-Eş'ari, Makaliit, s. 480, 1.7. Van Ess, alMuhiisibz, s. 71 vd; a. mlf., Erkemıbıislihre, ss. 118, 165. Efros, s. 138, s. 145, 29. dipnot.
Bilgi teorilerinde kendi bilinçliliğinin ehemmiyeti konusunda bzk. Heschel, s. 273, 43.
dipnot.
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ilişkin

bilgi gibi olumsuz dolaysız bilgi. 14 Son üç örnek, iki alternatiften
birinin mümkün olduğu bilgi kategorisine dahil edilebilir. Aynı zamanda, güvenilir haber (haber mütevatir) de, ıs el-Bağdadi tarafından zorunlu
bilginin bir çeşidi olarak düşünülmektedir, zira öbür iki çeşit bilgi gibi,
onun var olmasında da hiçbir kuşku meydana gelmemektedir.16 Bir kimse, mütevatir haber
Bundan başka,

kanalıyla

el-Bağdadi,

Kur'an, Sünnet ve tarihsel

her

çeşit

bilirP

spekülatif 1 nazari veya ikincil dere-

cede olan bilginin ('ilm nazari) Allah'ın eylemi yoluyla
dönüşebildiğini ileri sürmektedir. ıs
Genellikle

olayları

doğrudan

bilgiye

el-Bakıllfuli'nin,

ması el-Bağdadi'ninkiyle

zorunlu bilginin iki çeşidini sınıflandıraynıdır. Bununla beraber, birincisi [el-Bakıllfuli]

farklı bölümleme, terimler ve örnekler kullanmaktadır. İlkin, zorunlu

bilgiye ileten yollar, beşi [dış] duyulardan oluşmak üzere toplam alh
tanedir. (el-Bakıllfuli tarafından bedihi bilgi denen) allıncı yol, elBakıllfuli'ye göre, duyulardan herhangi birinde bulurLmaksızın insanın 235
--::-:---nefsinde doğrudan (ibtida'en) meydana getirilmektedir. Onun (el- OMüiFD
Bakıllfuli'nin) verdiği

örnekler, sözgelimi, iki alternatiften birinin müm-

el-Bağdadi,

Usill, s. 8, 1.134-s. 9, 1.2. Wensinck, s. 252 vd.
1s Mütevatir haber, sayılan ve doğruluklannın bir yalan, sözgelimi Hz. Muhammed'in
peygamberlik iddiası üzerinde önceden tasarlanmış şekilde uyuşmalanyla ilgili herhangi bir olasılığı 1imkanı akla getirmeyecek kadar çok fazla kimse tarafından defalarca
nakledilen bir hadistir. el-Cürcaru, ss. 74, 102, 210. et-Tehanevi, (c. II, s. 187) adete göre
nakledenlerin bizzat sayısının, bir yalan üzerinde önceden tasarlanmış şekilde uyuşma
larını imk1insız bir hale soktuğıınu ifade eti:nektedir. Krş. Wensinck, s. 255. etTehanevi'ye göre, (a.g.e.), bu çeşit bilgi görmeye benzediği için, zorunlu bilgidir. Krş.
Zucker, giriş, s. 13, 9. dipnot.Mütevatir haber hakkında el-Gazziili'nin görüşü için bkz.
Weiss, özellikle ss. 88, 95, 99.
Bu meselede Müslüman kelamcılar, görgü tanıklarından [işitilen] haber kanalıyla bir ülkenin varlığını ispat eden Grek ampiristlerini izlemişler ve bu tanıklığı güvenilir bir haber
addetrrılşlerdir. Aynı zamanda kelamcılar, bu haberin koşulları, yani nakledenler arasında anlaşma (muvata'a)nın bulurunayışı, ikincisinin (nakledenlerin) doğruluğu ve onların durumu ile ilgili olarak ampiristlerden etkilenıniş olabilirler. Van den Bergh, c. II,
s. 16.
16
el-Bağdadi, Uszl/, s. 12.
17
A.g.e., s. ll, 11.14-16. Wensinck, s. 256. Krş. Elder, ss. 15, 19 vd. Stoalıların, milletierin
Tarın'nın varlığını iliihi varlıkların varlığı konusu üzerinde sağladıklan genel uzlaşım.
temelinde ispat etmiş olmalan kayda değer bir husustur.
1s el-Bağdadi, Uszl/, s. 15, ll. 11-12. Wensinck, s. 259 vd. s. 477.
14
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haberin ya doğru ya da yanlış olduğu)na
ilişkin bilgi, el-Bağdadi'ninkine benzemektedir. Fakat o (el-Bakıllam),
bunların işaretlerinin görülmesi halinde (müşahedetü'l-emarat), bir baş
kasının niyet, haya, korku vb.'ni de ilave etmiştir. Son örneklere, diğer
alimlerde alışkanlıklar ve tecrübe yoluyla elde edilen bilgi kategorisi
içinde rastlanmaktadır.19 Aynı zamanda, mütevatir haber tarafından sağ
lanan bilgi, doğrudan bilgi olarak addedilmektedir. el-Bakıllam, bir haber
tarafından başka bir şekilde sağlanan bilgiyi, mucize eseri olarak varlık
alanına getirmenin Allah için mümkün olduğunu ifade etmektedir. Yine
de, el-Bağdad1 gibi, o (el-Bakıllam) da, her çeşit kuramsal (speculative)
bilginin, Allah'ın eyleıni aracılığıyla doğrudan bilgiye dönüştürülebilece
ğini söylememektedir .ıo

kün

olduğu

(bir

şey hakkındaki

Mu' tezili kelama 'Abdülcebbar zorunlu bilgiyi iki bölüme ayırmak
tadır: Birincisi, başka herhangi bir bilginin meydana gelmesinden önce ve
____2_36_ vasıtasız olarak (bi-la vasıta) insanda doğrudan (initially) husille gelen
OMÜiFD bilgidir (ma yahsulü mübtede' en). Bu bilgi, aşağıdaki maddeleri içermektedir: a. Bir kimsenin kendine özgü halleri (sözgeliıni, onun irade eden,
düşünen olması)ne dair bilgisi. b. Tecrübeye istinat eden bilgi -eylem ve
faili arasındaki ilişki ile eylemlerin etik yargısına dair bilgi. c. Tecrübeye
dayanan ve iki alternatiften birinin mümkün olduğunu ifade eden bilgi:
Bir özün, ya mevcut ya da ma' dfım olduğu ve bir mevcı1dun, ya kadlın
ya da hadis olduğuna dair bilgi. (' Abdülcebbar, eylemlerin etik yargısına
dair bilgiyi zorunlu bilginin bölümü olarak kabul ederken, daha önceki
alimlerden ayrılmaktadır). İkincisi, bir vasıta ile meydana gelen bilgidir.
Bu, idrak vasıtasıyla husille getirilen ve daha önceki müelliflere göre duyu idrakine denk olan idrak edilirlerin (müdrekat) bilgisidir. Üçüncüsü,
bir vasıtayı andıran şey yoluyla meydana gelen bilgidir (ma yahsulü
'amma yecr1 mecra't-tarlk). Bu çeşit bilginin izahı, özünün bilgisinden
elde edilen bir şeyin durumuna ilişkin bilgidir, ki o bir vasıtaya benzer;

ı9

el-Bakıllfuıl, Temlıfd, s. 10; a. mlf. (Idem), İnsiif, s. 14. el-Gazziili'de tecrübe için bkz.

Weiss, s. 100,
ıo

el-Bakıllfuıl, Temlıfd,

s. 10.
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bir kimse, Allah'ın varlığını bilmedikçe, Allah'ınaJim olduğunu bilemez.
'Abdülcebbar' a göre, ikinci ve üçüncü bölümler arasındaki ayrılık, bir
vasıta ile meydana gelen şeyin (ikinci bölüm), kendisine ileten vasıta olmaksızın var olmaya devam edebilmesinde yatmaktadır, oysa durumun
bilgisi için özün bilgisi olmaksızın var olmak imkansızdır. Allah, insanda
duyu idrili olmaksızın idrak edilirin bilgisini yaratabilir, fakat O, insanda özün bilgisi olmaksızın durumun bilgisini yaratamaz, zira özün bilgisi
durumun bilgisinin temelidir.ıı
Zorunlu bilgiye ilişkin benzer bir bölümleme, Mu'tezile'nin öğreti
sinden etkilenmiş bulunan Şi'i bir Mütekellirn Muhammed b. el-Hasan etTusi (ölm. 1067)'de görünmektedir. 22 Ona göre, zorunlu bilgi ('ilm
zarfui)nin iki bölümü vardır: a. Akıl sahibi insanda doğrudan (initially)
meydana gelen bilgidir, mevrudun ya bir başlangıcının olduğu ya da
olmadığına dair bilgi gibi. b. Bir sebep var olduğunda meydana gelen
bilgidir. Bu bölüm, bir vasıtayla meydana gelen 'Abdülcebbar'ın bilgi _2_3-=-7=---[sınıflamasına] uygun düşmektedir. et-Tusi, zorunlu bilginin ikinci bö- 0MüiFD
lümünün iki çeşit olduğunu kabul etmektedir: a. Karışıklığın yokluğu
koşuluyla (ma'a irtifa'i'l-lebs), duyuların (müşahedat) idrili gibi, zorunlu
olarak meydana gelen bilgi;23 b. Çoğunlukla (bi'l-'ade) meydana gelen
bilgi. Son çeşit [bilgi], sırasıyla iki bölüme ayrılmaktadır: Sürekli bir alış
kanlığa dayanan bilgi, sözgelimi, ülkeler v~ olayların bilgisi ve bir kimseden diğerine değişen bir alışkanlığa dayanan bilgi, sözgelimi, kendisiyle
meşgLıl olunduğunda, bir mesleğin bilgisi;24 Birinci alt-kategori için veri-

ıı

22

23

24

Manakdim, Şerh, s. 50 vd. 'Abdülcebbar, Mıığıı!, c. XII, ss. 59-76. Peters, s. 54 vd.
'Abdilikerim 'Osman, s. 60 vd.
Şi'a İmfurıiyyesi'nin keliirnı üzerinde Mu'tezili etki için bkz. Sözgelimi, W. Madelung,
"Imarnisrn and Mu'tazilite Thelogy", Religious Schools and Sects in Medieval Islam, ed.
Madelung, London 1985 (Değişik Türden Yapıtlardan Derlenmiş Yeni Baskılar). M.J.
McDermott, The Theologı; of al-Shaikh al-Mııfid, Beirııt 1978. Schmidtke, al-'Alliima al-Hilll.
Krş. Saadia'da 'ilrnü'ş-şahid. Heschel, s. 274.
et-Tfrsi, s. 156.
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len örnek, el-Bağdadl, el-Bakıllaru ve 'Abdülcebbar' da güvenilir haberin
(haber mütevatir) bir örneği gibi görünmektedir. 25
zorunlu bilgi ve kazanılmış bilgi ('ilm mükteseb)
arasındaki bölünmeyi kabul etmezler. 26 Erken dönem RafizlleriP bunu,
ebeveynin ancak cinsi münasebette bulunmalarından sonra dünyaya
gelen bir çocuğun yaralırnma benieterek, 28 böylesi bilginin, sadece bir
düşünme sürecinden sonra meydana geldiğini kabul etmelerine rağmen,
bütün 'bilgiyi Allah tarafından yaralılan zoriınlu bilgi olarak düşünmek
tedirler. Salih adlı bir kelamcı 29 bütün bilginin, zorunlu bilgi olduğunu ve
insanın daha önceki kuramsal olarak düşünmesi (speculation) olmaksızın
kalpte Allah tarafından yaralıldığını iddia ederek [bu konuda] daha da
ileri gitmektedir.3° O, en önde gelen temsilcisininel-Cahız (ölm. 868) olduğu bilgi taraftarları (ashabu'l-ma'arif) diye isimlendirilen bir grup kelamcıya mensuptu.31 Bununla beraber, el-Cahız'a göre, zorunlu bilgi, bir
238 insan [zihnine] tabialının tesadüfi eylemi sayesinde birdenbire geliver---OMÜiFD mektedir.32
Bütün

kelamcılar,

Zorunlu bilgiye ilişkin biraz daha farklı bir fikir, Zahiri kelamcı İbn
Hazm (ölm. 1063) tarafından ileri sürülmektedir. İbn Hazm, bilgiyi, bir

25

26

v

ıs

29

30

3t
32

Daha yukanya bkz. 'Abdülcebbar, Mıığııf, c. XVI, ss. 27-38. el-Cüveyııl'ye göre (İrşiid, s.
348), adetin sürekliliği mütevatir habere denl<tir.
Kazarulnuş bilgi, el-Bağdadi tarafından insanın yeteneği ve kuramsal çabası
(speculation) yoluyla elde edilen bilgi olarak tanunlanmaktadır. Usıll, s. 8, 1.11. O, yasa
(şer') kadar gidimli olarak kullanılan akla (reason) da dayanmaktadır.
Bu teriırıln. çoğunlukla Şi' a ima.rru.yyesi ile ilişkisi bulunmaktadır. D ah~ fazla teferruat
için bkz. Abrahamov, "al-Kasim ibn İbrahim' s Theory of the Imamate", Arabica, 34
(1987), s. 94 vd., 70. dipnot.
el-Bağdadi, Usfil, s. 31, 1.16-s. 32, 1.2. el-Eş' ari, Makfiliit, s. 52, 11.3-5. Van Ess, "The
Logical Structure", s. 44; a. ınlf., "Scepticism", s. 9.
Çok büyük bir olasılıkla burada [adı geçen] Sa.J.ih, başka yerde (el-Bağdadi, Usfil, s. 155,
1.15) bütün bilginin zorunlu bilgi olduğu fikrinin savurıucusu olarak el-Cahız ve
Sümame ile birlikte görünen Sa.J.ih b. 'Ömer es-Sa.J.ihi' dir. Krş. eş-Şehristaru, Nı7ıiiye, s.
107.
el-Bağdadi, Usi'ıl, s. 31, 11.13-15.
Emii/1'/-Mıırtazii, c. I, s. 195. Krş. M. Bemard, "La No tion de 'ilm", ll. Bölüm, s. 41.
Van Ess, "Early Islamic", s. 73. el-İsfera'iıU, s. 49. el-Cahız'ın doktrininin Mu tezili eleşti
risi için bkz. Vajda, "La Connaissance".
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şeyin

gerçek durumuna uygunluğuna olan inanç (i'tilddu'ş-şey' 'aHi ma
hüve 'aleyhi) diye tanımlamaktadır. Bu inanç, kesinlik ve şüphelerin
bulunrnayışı anlamına gelmektedir, bundan dolayı bir kimse onu reddedemesin diye bir kimsenin zihninde iyice kökleşmektedir. 33 Başka bir
deyişle, bilgimizin tüm çeşitleri zorunlu bilgidir (el-ma'arif küllüha biıztırar).34 İbn Hazm' a göre, zorunlu bilgiyi elde etmeye ileten birkaç yol
vardır: a. Doğrudan anlayış ya da sezgi (evvelü'l-'akl, evvelü'l-fehrn),35
sözgelimi, bir dsınin [aynı anda] iki yerde [birden] bulunamadığının
bilgisi; b. Duyum idraki (şehadetü'l-havass);36 c. (Önceki iki yoldan farklı
olan) kanıtlama37 ve nihayet, d. Hz. Muhammed'in peygamberliği ve
mucizelerine inanma gibi Tanrı'nın bir kimsenin takip etmesini istediği
inanç.3s Güvenilir haber (haberu'l-mütevatir) şöyle dursun, bir kişinin
otoritesine dayalı olan bir hadis (haberu'l-vahid) bile, bu kategori altına
sokulrnaktadır.3 9 Sonunda, bir kimse, zorunluluğun Allah tarafından
yaratıldığını kaydetrnek zorundadır. 40 Özetle yinelemek gerekirse, İbn 239
Hazm, her çeşit bilgiyi zorunlu bilgi sayrnaktadır. Kuşkuları ve belirsizli- OMüiFD
ği (uncertainity) içeren idrak bilgi (yani zorunlu bilgi) değil, fakat sadece
zandır.
Görüşleri şimdiye

bulunan kelarncılar, bilgi konusunda aynı fikri paylaşınamaktadırlar: Onlardan birkaçının, her çeşit
bilgiyi zorunlu bilgi olarak addetrnesine karşın, onların büyük bir kısmı
beşeri bilgiyi zorunlu bilgi ve kazanılmış 'bilgiye ayırrnışlardır. [Asıl] bizi
burada ilgilendiren birinci görüştür. Sorun şudur: Bilgiyi iki bölüme ayı
ran kelarncılar, ne ölçüde zorunlu bilgiyi kullanrnaktadırlar? Burada zorunlu bilgiyle, kelarmn kendisiyle tamamen dolu bulunduğu delilin
(proof) bir esası olarak değil de, bu çeşit bilginin, kendi değerine göre bir
33

34
35
36
37

38
39

40

kadar

incelenmiş

İbn Hazm, c. V, s. 109, s. 113, 11.18-19.

A.g.e., s. 109, 1.5.
A.g.e., s. 108, 1.23, s. 109, 1.11.
A.g.e., s. 109, 1.11.
Krş. Metaplıysica, c. V, 1015b, 7-8; 1015a, 33-35; Wolfson, ss. 220 vd., 255.
İbn Hazm, c. V, s. 109,11.11-13, s. 113 vd.
A.g.e., s. 114, 11.4-5, s. 118, 1.23-s. 119, 1.15.
A.g.e., s. 116, 1.23.
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delil olarak kullanımını kastetmekteyim. Aşağıda İslam kelfunın:ın temel
meselelerinde delil sıfahyla zorunlu bilgiye rastlandığını göstermeye
çalışacağım. Verilecek olan örnekler ayrınhlı değildir, ancak daha doğru
su ben, onların İslam kelfunında zorunlu bilginin delil olarak geniş kullammının tipik birer örneği olduklarına inamyorum. Bu örnekler, [hem]
Allah, alem, insan [konularını, hem de], Allah ve insan, Allah ve alem
ilişkilerini ele almaktadır.
III. 'Zorunlu Bilgi'nin Rol

Oynadığı

Meseleler

Antropomorfizm (teşbih) tarhşmasıyla ilgisi bulunan teolojik meselelerden biri,41 Tanrı'nın var oluştaki yeridir. Sorun, Tanrı'nın, ya bazı Kur'an
ayetleri esasına dayalı olarak Eş' ari kelamcıları tarafından ifade edildiği
gibi, Allah'ın arşın üzerinde bulunduğu [meselesi] veya Allah'ın özel bir
yerde var alınasının teşbihi ima edeceği gerekçesiyle, Mu' tezililer tarafın240 dan ortaya atılan bir tez olarak hiçbir özel yerde bulunmadığı [proble- - - mi]dır.42 Ayetlerin ve Hadislerin tevilleri kadar kuramsal (speculative)
OMÜiFD
karotlar da ileri sürerek bu sorunu eni konu ele alan el-Eş' ari (ölın. 935),43
aym zamanda Müslümanlar dua ettikleri zaman, onların hepsinin ellerini
yukarıya semaya do~ kaldırmaları [fenomenini] Allah'ın arşın üzerine
ahırmasının delili olarak getirmekte ve "Eğer Tanrı arşın üzerinde bulunmasaydı, insanlar iki ellerini yukarıya ona (semaya) doğru kaldırmaz
lardı" diye eklemektedir. 44 İlk bakışta, bu kamt, Eş'ari gibi böylesi ünlü
bir kelamcı için tuhaf ve uygunsuz gibi görünmektedir, zira bir kimse
onun manhksal temelini anlayamaz. Bununla beraber, bu kamh anlamaya, Tanrı'nın tikellere dair bilgisi doktrinini savunusunda Eş' ari Mütekellim Fahreddin er-Razi (ölın. 1209) tarafından ileri sürülen bir kamhn incelenmesinde rastgelinmektedir. Bu kamt, aşafudaki gibi şöyle ifade edilmektedir: "Biz gözleınlemekteyiz ki, eğer ister iyi ve kötü (zındik), isterse
Müslüman ve inanmayan (mülhid) olsun, bu dünyanın insanlarının, acı

41
42
43
44

.-·
Bu terim hakkında bkz. Abrahamov, al-Kiisim on God's Existeııce, s. 25 vd., 156. dipnot.
A.g.e., s. 28 vd.
el-Eş' ari, el-İbiiııe, ss. 31-35.
A.g.e., s 32, 11.7-10, ss. 34 vd.
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çekrnek sfuetiyle başlarına bir bela gelirse, Tanrı' dan rahmet dilerler ve
O'nun tikelleri bilmesinin en aşırı inkarcıları olsalar bile, ondan kendilerini bu acı çekme [güçlüğünden] korumasını isterler. Eğer birinin başına
bu [bela] gelirse, ister istemez dua etmeye, Allah'tan merhamet dilemeye
ve O'na boyun eğmeye koyulacaktır. Bu, asli yaratılış (el-fıtratü'l
asliyye)ın45 alemin Rabbi'nin eşyanın üzerinde gücünün bulunduğunu ve
sırları ve gizli-saklı şeyleri bildiğini açıkça gösterdiğini ispat etmektedir.
Fıtrat tanıklığının, bu gizli taksimler (taksımat hafiyye) ve araşhrılması
gereken muğlak delillerden daha makbill olduğu bilinmektedir ve bundan dolayı bir kimse, alemin Rabbi'nin tikelleri bildiğini ve [insanın] ihtiyaçlarını karşılamaya muktedir olduğunu kesinlikle belirtmelidir." 46 Burada üç önemli nokta, en bilgin ve yetkin İslam kelarncıları tarafından biri
tarafından dile getirilmektedir: a. Bütün insanların bir eylemi, onun doğ
ruluğunun (truthfulness) delili olarak iş görür; b. Birçok insanın aynı
şekilde-davranışı, onların davranışının, zorunlu bilgiyi meydana getiren 241
şeyle özdeşleştirilebilen onların asli tabiatıarına geri döndüğünü göster- OMÜiFD
mektedir; c. Fıtrat sayesinde elde edilen bilgi, kuramsal kanıtlarla
(arguments) kazanılan bilgiye yeğlenebilir. 47 el-Eş'arl'nin kanıh aynı
şekilde açıklanabilir. Bir kimse, zorunlu bilgiyi oluşturan bir kimsenin
fıtrah sayesinde Allah'ın semada bulunduğunu bilir. Bu fıtrata tanıklık
eden şey, bütün Müslümanların davranış[larıdır], Burada Müslüman
kelarncılarda yeni bir öğe görünmektedir. Bizim gözlemlediğimiz şey,
tecrübenin ürünü olan, bütün veya çoğu insan tarafından benimsenen

Veya asli tabiat. Fıtrat terimi hakkında bkz. EJ2, c. II, s. 931 vd.
er-Riizi, Metiilib, c. ID, s. 164. 4. kanıt. Abrahamov, "Fakhr al-Din al-Razı", s. 22.
47
Bu, "insan nefsinde bütün bilimsel ve vasıtalı bilginin kaynağı ve önermesi olan ve bir
öğrencinin, kendisine öğretilebilmeden önce sahip olması gerektiği bu en yüksek ilkelerin bir sezgisi ya da vasıtasız bilgisinin yattığı [tarzındaki] Aristotle'nun bir fikrini
arıırnsatrnaktadır. Hatta bu belitler (axiorns), onlardan çıkarsanan daha yüksek bir kesinliğe bile" sahiptirler. Heschel, ş. 278 vd. Bununla beraber, Müslüman kelilıncılar için
bu doğuştan gelen bilgi, bizzat kanıtın kendisi olarak iş gördüğü halde, Aristotle, üzerlerine delillerin bina edildiği belltıere göndermede bulunmaktadır.
Zira zorunlu bilgi insana kazanılmış bilgiden daha fazla kesinlik sağlamaktadır. Bkz. eş
Şehristaru, Nihfiye, s. 4.
45

46
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ahlaki gelenekler değil, 48 fakat kendilerinin fıtrah nedeniyle bütün insanlarca paylaşılan teolojik geleneklerelir ki, o fıtrahn insanda yarahrrundan
Allah sorumludur. Bu genel kabul, insanlar tarafından meydana getirilen
mütevatir ile birbirine karışhrıİmaktadır.
İbn Teyıniyye, Tann'nın alenlin üstünde bulunduğu [na ilişkin] bil-

ginin zorunlu ve asli (primordial) olduğunu belirten aynı fikri dile getirmektedir. Bu bilgi, daha önceki bir onaylama olmaksızın bütün milletlerce kabul edilmektedir.49 Kuramsal bir kanıt ve zorunlu bilgiden çıkarlılan
bir kanıt (argument) arasında bir karşıtlığın mevcudiyeti ihtimaline karşı,
Fahreddin er-Razi gibi, o (İbn Teyıniyye) da ikincisini tercih ehnektedir.so
Aynı zamanda eş-Şehristaru (ölm. 1153) de insanın Allah'a ilişkin bilgisinin fıtratadayandığı görüşünü kabul ehnektedir.sı
,,
Mürci'e'nin alt bir fırkası olan Gaylaruyye,s2 alem ve onun yapısıyla
ilgili olarak, eşyanın yarahldığını ve idare edildiğini (muhdese,
242
- - - müdebbere)ne ilişkin bilginin zorunlu bilgi olduğunu iddia ehnektedir.s3
OMÜiFD
Bu görüş hakkında hiçbir açıklama verilrnemektedir. Bununla beraber, bu
görüş, ya bir kimsenin idrili -bir kimse bütün şeylerin meydana getirildiğini ve idare edildiğini müşahede ehnektedir-, ya da fıtrat aracılığıyla
açıklanabilir. Ebu Ali el-Cübba'i (ölm. 912), dinginlik, devinim, birleşme,
ayrılma ve karışım 1 terkip olarak varlık tarzlarının 54 görme sfuetiyle,
yani zorunlu olarak idrak edildiği düşüncesine sıkıca tutunmaktadır. er-

48
49

so
51

52
53
54

Yukanya bkz.
İbn Teymiyye, Der'ii Te'arıız, c. VI, ss. 12 vd. İbn Teymiyye, zorunlu bilgi kanalıyla
bilinen ve filozoflarca çürütülen bir dizi meseleyi daha belirgin hale getirmektedir.
A.g.e., ss. 268-70. Örneğin, Tann'nm hayatsız, bilgisiz ve giiçsüz olarak diri, bilen ve giiç
sahibi (hayy, 'a.Iim, qadir) olduğunu iddia eden kimseler, zorunlu olarak bilinen şeye
(ma'lilm bi'z-zarfıra), yani bütün iilirnlerin Tann'nm bilgisinden ötürü bildiği fikrine
ters düşmektedirler. A.g.e., s. 269, 11.12-13.
İbn Teymiyye, Kitfibıı'l-lman, s. 117.
Madelung, "Aspects of", s. 61. Aynı zamanda bu Şi'i aJim İbn Tavils (ölm. 1266)'ı.in da
görüşüydü. Kohlberg, s. 21.
Gayliiniyye hakkında bkz. Watt, indeks.
el-Eş' ari, Makiilat, s. 136, 1.11.
Peters, God's Created Speeclı, ss. 128-134.
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Razi'ye göre, zamanın varlığına ilişkin bilgi doğrudan
hiçbir delil gerektirmez (Metalib, c. V, s. 21 vd.).

(bed'ıhl)dır,

yani

insan ve onun davranışına göndermede bulunmaktadır. Gördüğümüz gibi, insanın kendisine özgü halleriyle ilgili
bilgisi zorunlu bilginin bir parçasıdır. Böylece insanın isterreine ilişkin
bilgisi zorunlu bilgidir; çünkü o kendinde bu istenci duyumsamaktadır.ss
Hatta insanın, başkasının eyleminin, ikincisinin [onun] niyet ve gü dülerine göre [vuku] bulduğuna ilişkin bilgisi bile, zorunlu bilgi olarak addedilmektedir. Bu böyledir; çünkü gördüğümüz gibi, aynı zamanda tecrübe
zorunlu bilgi ile de bağlantılı bulunmaktadır.s6 İnsan, eylemde bulunabilen bir varlık ile eylemde bulunamayan bir varlık arasındaki ayrılığı zorunlu olarak bilmektedir, yani cansız bir şey eylemde bulunamaz. Ve aynı
zamanda 'Amr eylemde bulunamadığı halde, Zeyd'in eylemde bulunabildiği de zorunlu olarak bilinmektedir.S7
Verilen örneklerin

çoğu

Aynı

zamanda, Allah'ın takat getirilemez (unattainable) ödevleri
yükleme (teklifu ma la yutak)sini içeren fikir,ss insanın tecrübelerinden
elde edilen zorunlu bilgi kanalıyla bilinmektedir; her akıl sahibi insan,
felçli kimseye, örneğin, yürüme ödevini yüklemenin kötü olduğunu sezgisinin mükemmelliği sayesinde bilmektedir.s9
Bazı kelamcılara

göre, insanın kendisine özgü eylemleri meydana getirmesi zorunlu olarak bilinmektedir. 6D
el-Eş' ar!,

zorunlu hareket (hareket ıihrar), sözgeliıni, felçten [ellerin]
titrernesi ile kendine mal edilıniş hareket (hareket iktisab), sözgeliini git55

56
:il

58
59
60

el-Bakıllaru, Temhld, s. 51, 1.21-s. 52, 1.9. Manakdim, Şerh, s. 433. 'Abdülcebbil.r'a göre,
iradenin varlığı; onun eylemden daha önce bulunması, hem irade ile isteksizlik, hem de
irade ile öbür hisler arasındaki aynlık zorunlu olarak bilinmektedir. 'Abdilikerim
'Osman, Nazariyye, ss. 354-356, 361. Der'ii Te'iinız, c. VII, s. 424 vd.
'Abdülcebbar, Mıığııl, c. VIII, ss. 6-8. Yukarıya bkz.
A.g.e., c. XII, s. 69,11.12-19.
Bu terirn için bzk. Abrahamov, al-Kilsim oıı God's Existence, s. 38 vd.
Manakdim, Şer/ı, s. 400.
Schmidtke, al-'Alliima al-Hill!, s. 125 vd. er-Riizl, Metiilib, c. IX, s. 255. İyi bilindiği üzere,
bu mesele, İslfun kelfuncılan tarafından spekülatif kanıtlarla geniş ölçüde tartışılınıştıi.
A.g.e., s. 12, 1.2-s. 13, 1.13.
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me ile gelme [davranışları] arasındaki ayrılığı zorunlu bilgi kanalıyla
ispat etmektedir. İnsan, bilinçliliği sayesinde bu iki çeşit fiil arasındaki
ayrılığı zorunlu olarak bilmektedir; o (insan), ızhrar1 hareketlerin meydana gelmesinin önüne geçemez, oysa iktisab edilmiş hareketlerle ilgili olarak, tam aksi [durum] gerçektir. 61 el-Eş'ar1, kendi kesb teorisini bu bilgi
temeli üzerine bina etmektedir.
er-Razi için, bir güdünün fiilin ağır basması (tercih) üzerinde etkiye
sahip bulunmasına ilişkin bilgiP zorunlu bilgidir. Biz, zorunlu olarak,
fakir bir kimseye onun yoksulluğuna dair bilgimiz hasebiyle bir sadaka
verdiğimizi ve bu [ihtiyaç durumunu] bilmediğimiz taktirde, o kimseye
bir sadaka vermeyeceğimizi biliriz.63 Başka bir yerde o, zorunlu bilginin,
bir insanın ağır basan [dürtüye] (müreccih) göre fiiliniki yolu [alternatifi]
arasında seçirnde bulunduğunu ispat ettiğini ifade etmektedir.64
Aynı zamanda kötü şeyler ve iyi şeylerin bilgisi zorunlu bilgiden el244
- - - - de edilir; insan minnettarlık göstermenin vacib olduğunu zorunlu olarak
OMÜiFD
bilir.65

Allah ve insan arasındaki ilişki konusunda, bir kimse el-Hasan el. Basri'nin risaiesindeki bir tarhşmayı bir örnek olarak verebilir, ki bu
risaie erken dönem teolojik eserlerinden biridir.66 el-Hasan el-:Basr1 (ölm.
728), insanların, aktif olmalarını engellemiş 1 önüne geçmiş olması gereken bir inanç olarak kadere inandıkları halde, toprağı sürüp ektiklerini ve
çocuklarını saldırılara karşı koruduklarını kanıtlamaya çalışmaktadır.
Dolayısıyla; onların Tanrı'ya inançsızlıklarından

61

62

63

64

65
66

ötürü kaderi kötüleme-

Abrahamov, "A Re-examination of al-Ash'ari's Theory of Kasb according to Kitab alLuma"', JRAS (1989), ss. 210-221.
Gimaret, Thıiories, s. 140 vd.
er-Razi, Metfilib, c. m, s. 51, 11.1-5. Fakitin yoksulluğuna dair bilgi, insanı sadaka verınemeye yönelten bir başka silik mevcut bulunduğunda, o sadaka verme karan üzerinde etkiye sahip bulunan bir siliktir.
er-Rilzi, Metfilib, c. IX, s. 29.
Manakdim, Şerlı, s. 302.
Bu risaleye tarih koyma ve güvenilirliği ile ilgili kuşkular için bkz. M. Cook, Early
Muslim Dogma, Cambridge 1981, ss. 117-123.
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leri kabul edilemez. 67 Böylece, onun, doğrudan doğruya, bir kimsenin faal
oluşu sayesinde bir kimsenin hür iradeye doğuştan gelen inancının bulunduğu sonucunu çıkardığı görünmektedir. Kelamcılarının çoğunun
aksine, el-Cahız ve izleyenleri olan ashabu'l-ma'arif, insanın Tanrı'ya dair
bilgisinin zorunlu bilgi olduğunu iddia etmektedirler. Çoğunluğun bir
temsilcisi olan Abdülcebbar ise, insanın sadece öbür dünyada Allah'ı
zorunlu olarak bileceğiili kabul etmektedir.6s
Bazı kelamcılar, Allah'ın

alemin yaralıcısı

olduğunu

[gösteren] delille ilgili olaiak, yaratmadan yarahcı[nın varlığı] sonucunu çıkarmanın
apaçık (self-evident) olduğu ve hiçbir delile ihtiyaç göstermediği [hususunda] aynı fikri paylaşmaktadırlar. 69 Onlardan bazıları, ayrınhları ile
aniatma (particularition) kanıhnı; doğrudan sezgiyle dünyanın varlık
alanına çıkışını, ayrınhlı olarak öngören bir varlığa (particularizer) muhtaç olduğunu iddia eden bu çıkarırnın bir temeli olarak kullanmaktadırlar.7o Benzer tarzda, Eş' ar! Mütekellim el-Cüveyru (ölm. 1085), bir kimse- 245
--::-:--nin Allah hakkındaki bilgiyi alemin mükemmelliği (perfection) vasıtasıy- OMüiFD
la zorunlu olarak öğrenebildiğini ifade etmektedir ki, o alem kusursuzca
onu meydana getiren Tanrı'nın bilgisine tanıklık etmektedir. 71
'Abdülcebbar, ölümün tayin edilmiş vakti (ecel) meselesini tarhşarak, bütün' akıl sahibi insanların belirli (certain) bir eylemi yapan bir kimseyi yerınesi ve kınamasının, bu eylemin üzerine dayandığı fikrin yanlış
olduğuna [ilişkin] delil olduğuna işaret etmektedir. 72

69

el-Hasan el-Basri, Risiile, ss. 75, 1.6-76, 1.2. Schwarz, "al-Hasan el-Basri", s. 21.
Manakdim, Şer/ı, s. 271.
Davidson, ss. 154-160. Diğer bazılan analoji ya da tümevanın yoluyla bu sonuç

7D

A.g.e..

n

el-Cüveyrıi, İrşiid, s. 210.

72

'Abdülcebbar, Muğııl, c. XI, s. 8. B. Abrahamov, "The Appointed Time Death (ağa!)
According to 'Abd al-Gabbar, Annotated Translation of al-Mughni", Israel Orieıital
Studies (1992' de yayınlanacak), c. XI, ss. 3-26.

67
68

mayı savunmuşlardır.

çıkar-

A.g.e..
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VI. Zorunlu Bilginin Rolünü Değerlendirme
İslam kelamında zorunlu bilginin rolünü değerlendirme; sadece konuların

bir

çeşitliliği

(variety) içindeki

kullanınuna değil, aynı

zamanda kul-

larum hakkındaki tarhşmaya da dayanclırılabilir. Bu tarhşma, zorunlu
bilgi yerine kazanılmış bilgi sorununa ya da tersine (vice versa) göndermede bulunmaktadır. Sözgelimi, iyi ve kötü eylemlerin bir bölümünün
zorunlu bilgi ile kavranabildiği ve Tanrı'nın ve insanın ödevlerinin zorunlu olarak bilinebildiği [savı], Mu'tezill görüşleri çürüten el-Cüveyıli
tarafından ele alınmaktadır. 73 O (el-Cüveyru), aralarından [sadece] iki
tanesini seçmeyi

istediğim bazı kanıtlar kullanmaktadır:

a. Zorunlu bilgi

[zihinsel çaba ile] kazarulamadığı için, bizzat Mu'tezililerin kendileri bu
sorun üzerinde uyuşmazlar; b. Onların muhalifleri, aksi görüşün zorunlu
olarak

bilindiğini

iddia

ehnektedirler.

Dolayısıyla

bu

durumda,

Mu'tezililer, aynı zamanda önceden genel kabulü varsayan zorunlu bil246 giye sıkıca bağlanamazlar.74 Böylece, el-Cüveyıli'nin, zorunlu bilginin
OMÜiFD

delil olarak ehemmiyetini azalthğı görünmektedir. Bununla beraber, bir
kimse onun tutumunun, bir kimsenin etik
olarak Mu'tezilller ve

Eş'ariler arasındaki

yargıları nasıl bildiği

ile ilgili

polemiklerden kaynaklanabil-

diğine

dikkat ehnelidir. Onun bu mesele üzerinde Mu'tezililerle uyuş
mazlığı, zorunlu bilgiye karşı genel yaklaşımını ifade ehnemektedir.
Onun filozofların tabiatlar fikrini çürütmesini zorunlu bilgiye
şı, bu yazınsal ustalığa itibar edişini ispat ehnektedir. 75
Aynı

zamanda, bu sorun, Basra Mu'tezililerinin

Bağdat

dayandırı

Mu'tezile

okulunun reisl. olan Ebu'I-Kasım el-Belhl (ölın. 929/31)'ye karŞı çekişme
lerine örnek olarak gösterilmektedir/6 ki o, spekülatif delil vasıtasıyla
(istidlruen) bilinen

şeyin başka

lıyla

ilgili olarak [da] aynı şeyin doğru olduğu görüşüne
Basra [Mu'tezilesi'nin] duruşunu sergileyen en-

şeyle

bilinen

tutunmaktadır.77

73

74
75

türlü

bilinemediği

ve zorunlu bilgi kana-

el-Cüveyrıl, İrşiid, ss. 228-234.

A.g.e., s. 229 vd.
A.g.e., s. 210.

76

Ebu'I-Kasım

77

Manakdirn,

el-Belhl hakkında bkz. Watt, ss. 300-302.
s. 57. en-Nisabılri, Mesfi'il, s. 330.

Şerh,
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Nisaburi, spekülatif delil aracılıyla bilinen her şeyin, zorunlu bilgi kanalıyla bilinebildiğini ve zorunlu bilgi kanalıyla bilinen şeylerin [her bir]
parçasının spekülatif delil yoluyla bilinmesinin mümkün olduğunu ifade
etmektedir.7B Böylece, sözgelimi, Zeyd'in evde bulunduğuna dair bilgi
görme, yani zorunlu bilgi yoluyla ve aynı zamanda doğru bir haber kanalıyla da elde edilebilir. 79 Spekülatif delil yoluyla bilinen her şeyin zorunlu
bilgi kanalıyla bilinebildiği fikri, insanın bilgisi de dahil, bütün fiil objelerinin üstünde kudreti bulunan Tanrı'nın, insanda bilgiyi meydana getirebildiği ve Tanrı tarafından meydana getirilen bilginin zorunlu bilgi olduğu düşüncesiyle doğrulanmaktadır.so [Bu arada] Basra Mu'tezililerince
zorunlu bilgiye bağlanan üstünlüğe oranla, zorunlu bilginin, birçok tealojik mesele, (teferruata girmenin gerekli olmadığı) mütevatir haberin geniş
kullanımı ve bazı kelamcıların (Fahreddin er-Razi, İbn Teymiyye) zorunlu bilgiyi kazanılmış bilgiye tercih ettiklerini gösteren metinsel kanıtlar
(evidences)ın içine nüfuz ettiği [yönündeki] edindiğimiz izlenimi ekleme- 247
liyiz. Böylece, zorunlu bilgi, Müslüman kelamrnda sadece epistemolojik _O_M_ü_iF-D--~
teorilerin gelişiminde değil, 81 aynı zamanda teolojik tarhşmalarda da
önemli bir rol oynamışhr. Bu çeşit bilgiye yüksek derecede itibar ediş,
onların okullarına ehemmiyet vermeden İslam' da kelamcıların çoğu tarafından müştereken paylaşılmaktadır. Bu, spekülatif kanıtların kullanımına düşkünlüklerine rağmen, onların, çok büyük bir olasılıkla kesinliği
derinliğine araşhrmalarından dolayı, zorunlu bilgiyi delil olarak kullandıklarını ve hatta zaman zaman onu sepekülatif kanıtıara bile tercih ettiklerini göstermektedir. Verilen birkaç örnek sebebiyle, bu değerlendirme,
[tam anlamıyla] ikna edici olmaktan uzakhr. Bununla beraber, umarım ki,
daha ileri düzeyde bir araşhrma bu sorunu ele almaya devam eqecek ve
78
79

so

81

en-Nisabun, n.g.e..
Manakdim, Şerh, s. 60.
A.g.e., s. 58. İbn Teymiyye, zorunlu bilgi uygulamaya koyma 1kullanıma solana ile ilgili
olarak karşıt fikirlere tutunmalarından ötürü Mütekellimılnu eleştiriye tabi tutmuştur;
onlardan bazılan belirli bir meselenin, spekülatif deliller olmaksızın bilinebildiğini iddia
etınekteydiler, halbuki aynı meselede diğerleri spekülatif delillerin kııllanımını savunmuşlardır. Abrahamov, "Ibn Taymiya on the Agreement of Reason with Tradition", The
Muslim World (gelecek 1 çıkacak 1992}, ll. Kısım, 1. Kesim.
Krş. Gutas, s. 170.
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burada çıkarılan sonucu doğrulayacaktır. Her haJ.ükarda, bana öyle geliyor ki, zorunlu bilginin delil olarak kullanım ölçütünün eleştirisi, özel
olarak herhangi bir kelfuncının incelenmesi kadar, genel olarak herhangi
bir kelfun okulunun kanıtlama (argumentation) yollarının incelenmesinde
de uygulanma alanına konmalıdır ..
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