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THE FORM OF ARABIC THOUGHT OF AL-ASH'ARI'S PERIOD AND THE EFFECT OF SHAFI'I INASH'ARI'S THOUGHT
Imam Ash'ari is surely one of whose names are mentioned mostly in Islamic
thought. In order to understand the thought of Imam Ash'ari in a proper way, one
must know the socio-cultural structure and opinion of society which he had lived. In
this study we have touched upon the thought of Arabic society which Imam Ash'ari
had lived there. In addition to this we have attracted attention to the impact of
Imam Shafi'i, who has important influence in Islamic society, on Imam Ash'ari.
When we look at the works of Imam Ash'ari, the effect of Imam Shafi'i will be seen,
especially on the matter of method. Imam Shafi'i and Imam Ash'ari have considered
the rumor more important than reason. This method was applied in theology of
Imam Ash'ari and this type of thought formed the Muslim society.

GR
DüIüncelerin içinden ç kt 8 co8rafî, kültürel ve sosyal atmosferlerden soyutlanamayaca8 bilinen bir husustur. Ayn Iekilde düIünce co8rafyas bilinmeden o düIünceyi sa8l kl bir Iekilde anlamak mümkün de8ildir.1 Nitekim tefsir tarihinde
Kur’an’ n daha sa8l kl anlaI lmas n n sa8lanmas düIüncesiyle “nüzul sebebi” baIl 8
oluIturulmuI ve her bir ayet için bir nüzul sebebi aranm It r. Kur’an’ n tefsir edilmesinde nüzul sebebinin ne kadar sa8l kl iIledi8i konumuzun d I ndad r. Zira bu, tefsire
ait bir inceleme alan d r. Ancak Kur’an’ n anlaI lmas hususunda iIletilen “nüzul sebebi” prensibi, bize slam kültüründe düIüncelerin arka plân ile ilgili baIlang c ndan
itibaren bir çaban n var oldu8unu göstermesi aç s ndan önemlidir. Ne var ki, bütün
*
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düIünceler için dikkate al nmas gereken bu hususa yeteri kadar özen gösterilmemiItir. Bu nedenle de sosyal/siyasal ve co8rafî ortamla düIünceler aras nda bir irtibats zl k ortaya ç km It r. Bu irtibats zl k sebebiyle düIünceler yeterince kritize edilememiI,
hâdise fikir münasebeti sa8l kl bir Iekilde de8erlendirilememiItir. slam düIüncesinde
baIlang c ndan itibaren geliItirilen baz prensipler dolay s yla, düIünce kriti8i yerine,
düIüncelerin kendisine atfedildi8i kiIiler ve dönemlere daha çok önem verilmiItir. Bu
nedenledir ki, belli Iah slar ve belli dönemlere ait düIünceler mutlaka kabul edilmesi
gereken kesin do8rularm I gibi alg lanm It r.
slam düIüncesinde, nebinin masum olup olmad 8 tart Ima konusu yap ld 8
halde,2 sonraki dönemlerde imamlar için masumiyetten söz edilmiItir. 'ia’da “imam n
masumiyeti” inan lmas gereken temel bir prensip olarak kabul edilmiItir.3 Ehl-i Sünnet düIünürlerine göre ise nebiden baIkas masum de8ildir.4 Prensipte kabul edilen
bu düIünce uygulamada farkl l klar arz etmiI ve her bir düIünce ekolü z mnen de olsa
kendi imam na, ya da imamlar na masumiyet payesini vermiItir. Bu düIünce biçimi
nedeniyle slam düIüncesi tarihinde Peygamber’den birkaç as r sonra, slam toplumu
kendisini yenileme yerine, önceki imamlar n düIüncelerini tekrarlama ve önceki birikimi tüketme gibi bir tutumun içine girmiItir. Bu da beraberinde donuklu8u ve gerili8i
getirmiItir.
Her toplum, kendisinden öncekilerin birikimleri ile varl klar n sürdürür ve bir
önceki neslin de8er yarg lar ndan etkilenerek yeni bir düIünce ve yaIam tarz oluIturur. Bu, bütün toplumlar için geçerli olan bir hususiyettir. Müslüman toplum da ayn
kategoriye dahildir. Bu nedenle slam düIüncesinin sa8l kl anlaI lmas için, düIüncenin içinden ç kt 8 ve yay ld 8 co8rafyan n, sosyal, siyasal ve kültürel yan yla iyi bilinmesi ve dolay s yla slam’ n içinden ç kt 8 toplumun -Arap insan - düIünce biçiminin
iyi tetkik edilmesi gerekmektedir. Bu durumu dikkate alarak makalemize konu olan
mam 'âfiî’nin (ö. 204/820), mam EI‘arî (ö. 324/935) düIüncesindeki izdüIümünü
sa8l kl de8erlendirmek amac yla EI‘arî dönemi -Arap- düIünce biçimi ile ilgili baz
bilgileri vermeyi gerekli gördük.
EI‘arî’nin düIünce atmosferini tan madan, onu oluIturan siyasî, sosyal, kültürel ve tarihî Iartlar dikkate almadan sa8l kl bir de8erlendirme yapmak mümkün de8ildir. Her insan do8al olarak yaIad 8 dönemin bir ürünüdür. Dolay s yla bu yönüyle
insan tarihsel bir varl kt r. Her ne kadar o, ayn zamanda tarihi oluIturan bir varl k ise
de. Hâdise fikir münasebetini öne almadan yap lan her türlü de8erlendirme indî ve
sa8l ks z de8erlendirmelerdir. Bunu dikkate ald 8 m z için k sa pasajlarla EI‘arî’nin
içinden ç kt 8 Arap toplumunun düIünsel yap s yla ilgili Câh z’ n (ö. 255/869) bir de8erlendirmesini,5 sosyal yaIama dair de bn Haldûn’un (ö. 808/1406) mülâhazalar n 6
ve Ahmed Emîn’in (1886-1954) baz de8erlendirmelerini aktarmay gerekli gördük.
EI‘arî dönemi -Arap- düIünce biçimi ile ilgili verdi8imiz bu de8erlendirme ile bir genel2

Bkz. Fahruddîn Râzî, el-Muhassal (Kelâma Giri9), Çev. Hüseyin Atay, Kültür Bakanl 8 , Ankara, 2002, s. 244-248.
Seyfuddin Âmidî, ayetu’l-Merâm fî lmi’l-Kelâm, Thk. Hasan Mahmûd Abdullatîf, Kahire, 1971, s. 319-322;
Curcânî, erhu’l-Mevâk:f, MenIûratü’I-'erîf, M s r, VIII, 265-270.
3
Ba8dâdî, el-Fark Beyne’l-F:rak, Thk. brâhîm Ramazân, Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut, 1994, s. 309.
4
Bkz. Sa‘duddîn Taftazânî, erhu’l-Makâs:d, Thk. Abdurrahmân Umayra, Âlemü’l-Kütüb, Beyrut, 1989, s. 52-54;
'erafedddin Gölcük-Süleyman Toprak, Kelâm, Tekin Kitabevi, Konya, 1996, s. 310-312.
5
Bkz. Câh z, el-Beyân ve’t-Tebyîn, Thk. Hasan en-Nedvî, el-Mektebetü’t-Ticâriyye, M s r, 1926, III, 15.
6
Bkz. bn Haldûn, Mukaddime, Çev. Zakir Kadiri Ugan, MEB, Ankara, 1986, II, 377-379.
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leme yapman n do8ru olamayaca8 bilinen bir husustur. Ancak bu düIünce biçiminin
Müslüman toplumun de8er yarg lar n oluIturmada ve buna ba8l olarak sosyal yaIam nda da etkili oldu8u aç kt r. Bu nedenle konunun bu çerçevede de8erlendirilmesi
gerekir.

1. E ‘ARÎ DÖNEM ARAP DÜ

ÜNCE B Ç M

Her Ieyden önce Iu kabul edilmelidir ki mam EI‘arî, sadece yaIad 8 ça8 etkileyen bir fikir önderi de8ildir. O, sonraki dönemlere de damgas n vurmuI ve slam
düIüncesinin Iekillenmesinde en büyük rolü oynam It r.7 mam EI‘arî, slam düIünce
tarihinde temel köIe taIlar ndan birisini oluIturmaktad r. Müslüman toplumun belle8ini oluIturmada ve oluIturdu8u bu bellekle sergiledi8i sosyal yaIamda EI‘arî’nin
tart I lmaz bir yeri vard r. Bu nedenle EI‘arî önemli bir k r lma noktas nda durmaktad r.
Peygamber asr ndan sonra slam’ n geniI co8rafyaya yay lmas ile birlikte karI laI lan
yeni sorunlara çözüm bulmada EI‘arî’nin belirledi8i yöntem, sonraki nesiller için temel
referanslardan en önemlisi olmuItur. EI‘arî’yi önemli k lan, yaIad 8 dönemde
Mu‘tezile saflar ndan ayr larak, Sünnî düIüncenin öncüsü olmas d r. K rk y l boyunca
içinde yetiIti8i Mu‘tezile anlay I na detayl bir Iekilde vak f olan EI‘arî, Mu‘tezile’ye
karI verdi8i mücadelede sahip oldu8u bu donan mdan dolay büyük etki yaratm It r.
EI‘arî’nin k rk yaI nda ve hicrî dördüncü asr n baI nda Mu‘tezile’den ayr larak Sünnî
saflara kat lmas tesadüfî olmasa gerek.8 Böylesi bir tarihin EI‘arî taraf ndan tercih
edilmiI olmas kanaatimizce bilinçli bir seçimdir. Zira Müslümanlar n inanc na göre
her bir hicrî asr n baI nda Müslümanlar n inançlar n yenileyecek, onlar bât la karI
koruyacak ve kendilerini hakka iletecek bir müceddit gelecektir.9 Bu inanç biçimini
dikkate ald 8 m zda EI‘arî’nin özellikle hicrî dördüncü asr n baI nda Mu‘tezile’den
ayr larak Sünnî düIünceyi savunmay üstlenme gerekçesi daha rahat anlaI labilir. Bu
sadece EI‘arî ile s n rl bir durum de8ildir. Nitekim EI‘arî’den önce mam 'âfiî de hicrî
üçüncü yüzy l n baI nda üstlendi8i misyon dolay s yla kendisine mücedditlik izafe
edilmiItir.10 Sonraki dönemlerde de her yüz y l n baI nda, Müslüman toplumunu sünnet çizgisinde sabit tutmak için bir müceddidin gönderildi8i kabul edilmiItir.11
7

Bkz. Ahmed Mahmûd Subhi, fî lmi’l-Kelâm, Dârü’n-Nahdati’l-Arabiyye, 1985, II, 43-44.
Bkz. Watt, slam’:n lk Dönemlerinde Hür rade ve Kader, Çev. Arif Aytekin, Kitabevi, st. 1996, s. 169-172.
9
Bkz. bn Asâkir, Tebyînu Kezibi’l-Mufterî fi mâ Nusibe ile’l- mâm Ebil-Hasan el-E9‘arî, Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1404,
s. 53. bn Asâkir, mam EI‘arî’nin Mu‘tezile’den ayr l I nedenleri konusunda pek çok rivayeti aktarmaktad r.
Bunlardan özellikle mam EI‘arî’nin birkaç defa rüyada Hz. Peygamber’i gördü8ünü ve Mu‘tezile’den ayr l p sünneti müdafaa etmesi gerekti8i telkininde bulundu8unu belirtmektedir. bn Asâkir, Ebû Mûsâ el-EI‘arî’nin soyuna
mensup birisinin nebevî sünneti ihya edece8inin Peygamber taraf ndan bildirildi8ini belirten baz rivayetlere yer
vermektedir. Her asr n baI nda dini yenileyecek ve sünneti tekrar ihya edecek bir müceddidin gelece8ini bildiren
hadisi aktard ktan sonra bn Asâkir, ikinci hicrî asr n baI nda Ömer b. Abdülazîz, üçüncü hicrî asr n baI nda imam 'âfiî, dördüncü hicrî asr n baI nda mam EI‘arî , beIinci hicrî asr n baI nda Ebû Bekir el-Bâk llânî, alt nc
hicrî asr n baI nda ise Ebû Hâmid el-Gazâlî’nin müceddid olarak gönderildi8ini belirtmektedir. Bunlar içerisinde
özellikle mam EI‘arî’nin Mu‘tezile’ye karI verdi8i mücadele ve sünneti egemen k lmas na dikkat çeken bn
Asâkir, bu aç dan mam EI‘arî’nin mücedditli8inin çok daha belirgin oldu8unu söylemektedir. Bkz. bn Asâkir,
Tebyîn, s. 34-53. Watt, EI‘arî’nin, Mu‘tezile’den ayr l I gerekçeleri konusunda yap lan tahminlerden birisinin de
onun dördüncü hicrî asr n baI nda ayr lm I oldu8u dikkate al narak müceddidlik beklentisi ile ayr lm I olabilece8i de8erlendirmelerine yer vermektedir. Bkz. Watt, slam Dü9üncesinin Te9ekkül Devri, çev. Ethem Ruhi F 8lal ,
Umran Yay., Ankara, 1981, s. 381.
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Bkz. Fahruddîn Râzî, Menâk:bu’l- mâmi’9- âfiî, Thk. Ahmed Hicâzî es-Sekka, Dârü’l-Cîl, Beyrut, 1993, s. 58; Ebu
Zehra, mam âfiî, Çev. Osman Keskio8lu, D B Yay., Ankara, 1996, s. 38. mam 'âfiî’nin mücedditli8i ile ilgili Iu
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EI‘arî dönemi düIünce atmosferini aktarmaktan maksad m z, EI‘arî’yi daha iyi
anlamak içindir. Zira düIüncelerin haritalar ç kar lmadan ve arka plânlar tespit edilmeden sa8l kl bir anlay Ia ulaImak imkâns zd r. slam düIüncesinin temel öncüleri ve
düIünce önderlerinin, düIüncelerini belirlerken takip ettikleri metot ve bu metodu
oluIturan Iartlar iyi bilinmelidir. Bu durumun anlaI lmas da dönemin siyasî ve sosyal
yap s n n bilinmesine ba8l d r. Dönemin k sa bir panoramas n , ya da Arap insan n
düIünce tarz n belirlemeye çal Imak suretiyle mam EI‘arî’nin düIünce seyrini izleme
konusunda baz ip uçlar elde edilmeye çal I lacakt r.
DüIünce biçimi ve hayata dair de8erlendirmelerin farkl l 8 n n temelinde toplumlar n kültürlenme biçimi yatmaktad r. Bilindi8i gibi Yunan felsefesi, baI ndan sonuna kadar varl k ve oluIla ilgilenmiItir. Bu sorun sürekli Yunanl lar meIgul etmiItir.
BaI ndan itibaren Yunanl lar sürekli soyut olanla ilgilenmiIlerdir. Ancak Araplar, geleneksel olarak soyut meselelere pek ilgi duymam Ilard r. Cahiliye dönemindeki Arap,
eIyan n, kendisinin, develerinin ve çevresindeki varl klar n var oldu8unu bilmiItir ama
soyut kavram olarak “varl k” meselesiyle ilgilenmemiItir.12
Araplar genel olarak metafizikle az ilgilenmiIlerdi. Üniversellik fikri onlar n dikkatini çekmemiIti. Onlar yaln z ferdî, somut Ieylerle, daha do8rusu eIyan n görünür
yanlar yla u8raI rlard . Eski Araplar, çevrelerinde gördükleri maddî varl klar n en ince
teferruat na kadar incelemekten büyük zevk duyarlard . Bir somut varl 8 n, herhangi
bir Ieyin her parças n , her yönünü ifade eden Arap dilinin zenginli8i buradan gelmektedir. Her varl 8 n d I görünüIüyle böylesine ilgilenmiIlerdir, ancak yavaI yavaI d Itan
içe, maddeden manaya tek tek varl klardan küllî kavramlara, soyut kurallara ulaIamam Ilard r. Onlar sadece bireycilik mütehass s olmuIlard r.13
Arap insan n n düIünce biçimi ile ilgili Ahmed Emin’in de8erlendirmeleri oldukça ilginç ve önemlidir. Ahmed Emin, Araplarla Yunanl lar n düIünme biçimini k yaslarken Iunlar söylemektedir: “Bir Arap, Yunanl n n yapt 8 gibi dünyaya genel ve bütüncül bir bak Ila bakmam It r. Yunanl felsefeye baIlarken âleme genel bir bak Ila bakt
ve kendi kendine sordu: Bu âlem nas l meydana geldi? Ben bu âlemde pek çok de8iIiklikler görüyorum, acaba bu de8iIikliklerin sabit bir temeli yok mudur? Varsa nedir?
Su mudur, hava m d r, ateI midir? Bütün âlemin tek varl k gibi birbirini tuttu8unu görüyorum. Bütün kâinat, sabit kanunlara tâbidir, öyleyse bu düzen nedir ve nereden
meydana gelmiItir?
Bu ve benzeri sorular, Yunanl y kendine döndürmüItür. Onun felsefesinin esas , bu genel bak It r. Arap ise slam’dan sonra bile gözünü bu yana çevirmemiItir.
Bunun çevresinde dolaIm I, içine girememiItir. Be8endi8i bir manzara görünce duygulanm I, içi bir Iiir beyti ya da beyitleriyle veya darb mesel ile coIup iç duygusunu
dile getirmiItir.
Fakat o varl 8 n cevherine ve s fatlar na dair genel ve analitik bir bak Ia gelince
bu Arap akl yla ba8daImaz. Üstelik o bir Ieye bakt 8 zaman fikrini tamamen o Ieyle
rivayet aktar lmaktad r: “Ahmed b. Hanbel, 'âfiî hakk nda Iöyle demiItir: Hz. Peygamber’den rivayet olundu8una göre Allah Teâlâ her yüz y l n baI nda bu ümmete dinini yeniden ö8retecek bir adam gönderir. kinci yüz y l n
baI nda Ömer b. Abdülaziz vard . Umar m ki üçüncü yüz y l n müceddidi de 'âfiî olur.” Râzî, Menâk:bu’l- mâm, s.
343-347; Ebu Zehra, mam âfiî, s. 38.
11
bn Asâkir, Tebyîn, s. 53.
12
Bkz. 'eyh nayetullah, slam Öncesi Arap DüIüncesi, I, 151.
13
Toshihiko zutsu, Kur’an’da Allah ve nsan, Çev. Süleyman AteI, Ar san Matbaac l k, Ankara, s. 64.
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doldurmaz, onun zihninde uyand rd 8 duygu ile ilgilenir. Bir a8ac n önünde durursa
onun bütünüyle u8raImaz, gözünü a8açtaki özel bir noktaya takar, meselâ kökünün
düzgünlü8üne, dallar n n güzelli8ine bakar; bir bahçenin önüne gelirse bahçeye bir
foto8raf makinesi gibi bakmaz, gözünü bütün bahçeye çevirmez, bir ar gibi çiçekten
çiçe8e uçar ve her çiçekten bir tat al r.
Ite - slam ça8lar da dahil- Arap edebiyat nda baz eksiklikler olmakla beraber,
güzelli8inin s rr , Arap akl n n bu özelli8inden kaynaklanmaktad r. Netice olarak Yunan
akl bir Ieye bak nca ona küllî bir aç dan bakar, bütün olarak onu inceler ve tahlil eder.
Arap akl ise onun içine girmez, çevresinde döner, ondan çeIitli inciler al r, ama bunlar bir ipe dizip bir araya getirmez.
Bundan dolay d r ki böyle insanlar, birinci s n f lirik Iairler yetiItirir ama bunlar n yarat l Ilar felsefeye uygun de8ildir. Yine bu durum, neden onlar n dillerinin, lirik
Iiirlere çok elveriIli oldu8u halde ak l yürütmeye dayanan felsefeye pek elveriIli olmad 8 sorununu da aç klar. Zira bu dilin vokabolirisi, kendi haline b rak lsayd , metafizik
düIüncenin gere8i olan soyut manalara do8ru geliImezdi.14
Bu çeliIkinin nedenlerini ve bunu oluIturan düIünce biçimi hakk nda Câh z’ n
(ö. 255/869) verdi8i malûmat aç klay c bir mahiyete sahiptir. Câh z, Arap insan n n
düIünce biçimi ve kültürlenme tarz n Yunanl lar ve ranl larla karI laIt rmaktad r.
Câh z, Yunanl lar n felsefe ve mant k ilmini çok iyi bildikleri halde beli8 bir dil kullanmad klar n , sözün anlamlar n gayet iyi bilmelerine karI n edebî anlamda ciddi bir
performans göstermediklerini belirtmektedir.15 ranl lardan söz ederken, onlar n bir
düIünceyi dile getirdikleri zaman uzun uzun düIündüklerini, büyük gayret sarf ettiklerini, birbirlerine dan Iarak yard mlaIt klar n , kitaplar inceleyerek kendilerinden öncekilerin bilgilerine ulaIt klar n ve bu bilgileri de kendilerinden sonraki nesillere aktarmak suretiyle yeni düIüncelere ulaIabildiklerini söylemektedir.16
Araplarda ise her Iey (bedihî ve irticalî) kendili8inden ve sezgiseldir. Sanki kendilerine ilham gelmektedir. Bir Ieyi ifade etmek, ya da bir düIünceyi dile getirmek
istedikleri zaman, hiçbir çaba göstermeden, baIkalar ndan yard m almadan Iiir okur
gibi, sözler a8 zlar ndan dökülüverir. Araplar, düIüncelerini belirtirken hiçbir çaban n
içine girmezler, onlar n bu tarz bir al Ikanl klar yoktur. Onlar n bütün kayg lar , sözü
en güzel bir Iekilde dile getirmektir. Bir koyunun baI nda oyalan rken, devesini sürerken, savaI rken veya kavga ederken onun kayg s yoldaki toplulu8a ve yan na gitti8i
baIkas na yönelir ve sözler a8z ndan ard ard na dökülüverir. O, bu sözleri kendi içinde kaydetmedi8i gibi çocuklar ndan herhangi birisi de dokunamaz. Araplar baIkalar n n ilimlerini ezberleyen, kendilerinden öncekilerin sözlerini rehber edinen bir topluluk
de8ildir. Onlar kalplerinin s nd 8 yüreklerinin tatmin buldu8u, ak llar n n be8endi8i
Ieyler d I nda hiçbir Ieyi ya ezberlememiIler, Iayet ezberlemiIlerse de kendilerini
hiçbir zahmete ve hedefli çal Imaya koImam Ilard r. Onlar n bu türden ezberleme
faaliyeti de gayri ihtiyarî meydana gelmiItir.17

14

Ahmed Emîn, Fecru’l- slâm, Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1975, s. 41-44.
Câh z, el-Beyân ve’t-Tebyîn, Thk. Hasan es-Sendûbî, Matbaatü’t-Ticâriyyeti’l-Kübrâ, M s r, 1345-1962, III, 15
16
Câh z, el-Beyân ve’t-Tebyîn, III, s. 15.
17
Câh z, el-Beyân ve’t-Tebyîn, , III, 15; A. Adnan Ad var, Tarih Boyunca lim ve Din (Bilim ve Din), Remzi Kitabevi, st.
1987, s. 76.
15
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Câh z, Araplar n fesahat ve belâgattaki durumlar n n yüceli8ini göstermek ve bu
konudaki yüksek istidatlar n ifade etmek için bu durumu zikretmektedir. Bu arada fikir
yürütme, aklî muhakeme ve istidlâl anlam nda bir ak l etme faaliyetinin Araplarda olup
olmad 8 konusu tart I lmak istenmemiItir. O daha ziyade Araplar n fesahat ve belâgattaki yüksek düzeylerini vurgulamak istemiItir. Câh z’a göre Arap akl (bedihî ve
irticalî) sezgiye dayanmaktad r. Câh z bununla Arap zekâ ve anlay I n n h zl l 8 n ve
hüküm vermede tereddütsüzlü8ünü göstermek istemiItir. Bunun anlam , ani tepkilerin
ve sübjektif yaklaI mlar n Arap düIüncesinde egemen oldu8udur. Oysa objektif yaklaI mda s k nt , mücadele ve araIt rma temel al nmaktad r. Câh z, bunlar Yunan ve Fars
akl n n özelliklerinden olarak takdim etmektedir.18
Arap düIünce biçimi ve kültürlenme tarz ile ilgili pek çok de8erlendirmeye
rastlan labilir. Burada bizi ilgilendiren k sm sadece kelâmc lar n sergiledikleri tav rlarda ortaya ç kan sonucun arka plân n tespite yöneliktir. Çünkü her toplumun kendine
has bir düIünce biçimi mevcuttur ve hiçbir toplum bir anda medenî düzeyi yakalayabilmiI de8ildir. Her toplumun bu arada geçirdi8i belli baz evreler vard r. Ancak bu
evreleri geçirmeden önceki tabiat görebilmek o toplumda ortaya ç kan inan I ve düIünüI biçimini görmeyi sa8layan bir unsur olarak kabul etmek gerekmektedir. Bilindi8i
gibi bütün kelâmî tart Imalar n temelinde siyasî, sosyal ve kültürel olgular mevcuttur.19
Dolay s yla bu nedenleri tespit etmeden kelâmî münakaIalar n gerekçelerini belirlemek ve sa8l kl de8erlendirmeler yapmak mümkün de8ildir. bn Haldûn’un Arap toplumunun kültür ve düIünce biçimi ile ilgili yapt 8 de8erlendirme de aIa8 yukar
Câh z’ n de8erlendirmeleri ile paralellik arz etmektedir.
bn Haldûn, “Arap toplumunun hüner ve sanatlardan en uzak bir toplum” oldu8u baIl 8 alt nda Iu de8erlendirmeyi yapmaktad r: “Arap toplumunun hüner ve
sanatlardan uzak oluIunun sebebi Iudur; Arap toplumu göçebe hayat yaIayan, bay nd rl k ve medenî hayatla ilgili olan sanayiden uzak bir toplumdur. Araplar n d I ndaki Akdeniz halk ise hüner ve sanatlarda usta olan kiIilerdir. Çünkü bu kavimler yerleIik hayat n bay nd rl 8 ve medeniyeti içine dalm Ilard r. Göçebelikten ve göçebe kültüründen uzaklaIm Ilard r. Arap’ n çöl ve sahralarda vahIi bir hayat geçirmesine yard m eden devesi onlar n yan nda bulunmaz. Devenin bar nmas için gerekli olan otlaklar ve üremesini kolaylaIt ran kumluklar onlar n yurtlar nda yoktur. Ite bunun sonucu
olarak, Araplar n anayurtlar nda ve slamiyet ça8 nda fethettikleri ülkelerin hepsinde
hüner ve sanat azd ve gereken maddeler di8er ülkelerden getirilmekteydi. Arap olmayan kavimlerin yaIad 8 Çin, Hint, Türk yurtlar ve H ristiyan dininde olan kavimlerin
ülkeleri gözden geçirilirse, o ülkelerde hüner ve sanayinin inkiIaf etmiI oldu8u görülür.
Do8udaki ülkelere gelince medenî olan eski kavimlerden, Fars, Nebat ve srailo8ullar ,
Yunan ve Romal lar gibi kavimler as rlardan beri hüküm sürmüI olduklar için do8uda
medenî hayat ve bunun sonucu olarak sanat ve sanayi geliImiI ve yerleImiItir.”20

18

Bkz. Câh z, el-Beyân, 14-16; Ahmed Emîn, Fecru’l- slâm, s. 30-31 Ahmed Emîn, Arap akl n n tabiat , cahiliye
döneminde Arap akl n n durumu, slam sonras nda Arap akl n n geçirdi8i evrelerle ilgili geniI malûmat vermektedir. Bkz. Fecru’l- slâm, s. 30-84.
19
Bkz. Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi ktidar Kavgas:, Ankara, 2001, s. 220-221.
20
bn Haldûn, Mukaddime, II, 377-379.
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slam öncesi Arap inan I n n, tabiata dair düIüncelerine bak ld 8 nda, genellikle
kaderci bir anlay Ia sahip olduklar görülür.21 Onlar, insan hayat ndaki olaylar n kader
taraf ndan belirlendi8ine ve bunun kaç n lmaz oldu8una inan yorlard . Ne yaparlarsa
yaps nlar onlar için belirlenen kaderden öte bir Iey yapm I olamazlard . Araplar olaylar n geliIiminin dehr veya zaman taraf ndan belirlendi8ine inan yorlard .22
Surûfu’d-Dehr (zaman n Iekillendirdi8i de8iIiklikler) insan yaIam ndaki de8iIiklikler için Araplar ve onlar n Iairleri taraf ndan s k s k kullan lan bir ifade idi. Ayn duygu, atasözleri ve deyiIlerinde de dile getirilir.* Bu görüI muhtemelen yaIad klar somut olaylar n bir neticesidir. Dünyan n hiçbir yerinde insan hayat ani de8iImelere
karI tam olarak emniyette say lmaz. Ancak özellikle Arabistan çöllerinde insan do8al
olmayan bir ölçüye kadar tabiat n karI s nda âdeta çaresizdir. KomIu bir kabilenin
düImanca sald r s , sürülere musallat olan bir salg n, zengin bir insan n bir gecede
yoksul bir duruma düIürebilir, ya da uzun süren bir kurakl kta insan korkunç bir Iekilde açl k ve ölümle karI karI ya kalabilirdi. Çöl yaIam n n kendisine has ortam , Araplar aras ndaki kaderci e8ilimlerin geliImesini yo8unlaIt rm It r.
Eski Araplar aras nda, bu tarz inan Ilar n varl 8 göz önüne al nd 8 nda, slam’ n
ilk yüzy llar ndan itibaren Müslümanlar aras nda bu görüIlerin yayg n bir Iekilde savunulmas ve kader dogmas n n Müslüman kitleler aras nda yayg n bir Iekilde kabul
edilmesinin nedenleri daha rahat anlaI lacakt r.23 Zira hiçbir toplum bir anda eski
kültürünü tamamen terk ederek, yeniden kendisini var edemez. Her toplum bir önceki
nesilden tevarüs etti8i ile Iekillenir ve toplumsal yaIam n o çerçevede belirler. Bu

21

Bkz. Tarafa, Dîvân, Dârü’l-Kalem, Beyrut, s. 80; Antere, Dîvânü Antere, el-Mektebetü’l-Umûmiyye, Beyrut, 1893, s.
68; Hasan Sendûbî, erhu Dîvâni mrii’l-Kays, el-Mektebetü’t-Ticâriyyeti’l-Kübrâ, M s r, s. 65.
22
Bkz. 45, Câsiye, 24. “Bu dünya hayat m zdan baIka bir Iey yok derler. Dünyaya geldi8imiz gibi ölürüz ve bizi
ancak zaman (dehr) yok eder.”
* “Dehr”in çeIitli isimleri vard r: Zaman, asr (ça8), eyyâm (günler), avd (zaman). Bunlar n hepsi de ayn düIünceyi
ifade eder. “Dehr” kelimesinin gerek slam öncesi ve gerekse slam sonras dönemde Arap düIüncesinde nas l
anlaI ld 8 n ve bunun kader anlay I ve Allah-âlem ba8lam nda nas l ele al nd 8 n n görülmesi aç s ndan dönemin Iairleri taraf ndan bunun nas l kullan ld 8 na birkaç örnek sunmakta yarar görüyoruz. a. (Rüzgâr ve ya8mur,
zaman n) çürütmesiyle birleIerek evlerin görünüIlerini de8iItirdiler. Gerçekten zaman n olaylar na karI bir garanti yoktur. (Onlara karI koyacak bir güç yoktur.) Tarafa, Dîvân, s. 80; Antere ise Iiirinde zaman Iu Iekilde kullanmaktad r: “Bizim hoIumuza giden eski ve yeni hiçbir yaIant var m ki zaman onu çürütmüI olmas n” Antere,
Dîvânu Antere, s. 68. Verdi8imiz bu iki örnekte görüldü8ü gibi, daha pek çok Arap Iiirinde slam’dan önceki hayat
görüIünün merkezinde karanl k ve esrarengiz bir düIünce yatmaktad r. Bu karanl k düIünce beIikten mezara
kadar ferdin hayat na el atar, onu zulmün pençesi alt nda tutar. Kabaca “kader” diyebilece8imiz bu inanç, insan n bütün hayat na müdahale ediyor. De8iIik isimlerle adland r lan bu y k c zaman anlay I mriu’l-Kays taraf ndan Iu Iekilde dile getiriliyor: “(Büyük babam) Kral Haris’(in) ve konaklar sahibi iyiliksever (babam) Hucr’(ün ölümünden sonra) ben dehrin surûfundan (kötülüklerinden) nas l bir yumuIakl k beklerim. O dehr ki kaya kütlelerinin zirvelerine bile dokunmadan b rakmam It r.” Hasan Sendûbî, erhu Dîvâni mrii’l-Kays, s. 65. Konu ile ilgili
örnekleri ço8altmak mümkündür. Görüldü8ü gibi bu anlay I n temelinde karamsar bir hayat görüIü mevcuttur.
nsan n müdahalesine imkân ve f rsat vermeyecek kadar her Iey önceden belirlenmiItir. Tek yap lacak Iey bu
belirlenmiI olana teslimiyettir. Ite bu ac kl anlay I n yo8un olarak yaIand 8 döneme Kur’an âdeta müdahale
etmiItir. nsan n elinden tutarak onu bu çaresizli8e karI ayaklar üzerinde durmaya davet etmiItir. Cahiliye anlay I nda kâinat Allah taraf ndan yarat ld ktan sonra insan kendi kaderiyle baI baIa b rak lm It r. Oysa slam’ n
geliIi ile birlikte âlemi ve kendisini yaratan onu baI boI b rakmad 8 gibi, kendi baI na varolabilece8ini ve hayata da bir Iekilde müdahale edebilece8ini göstermiItir. Cahiliye dönemindeki mevcut anlay I slam sonras nda
toplumun Iekillenmesinde ve Müslümanlar n kader inanc üzerinde oldukça etkili olmuItur. Konunun filolojik
tahlili için Bkz. Toshihiko zutsu, Kur’an’da Allah ve nsan, s. 114-125.
23
M. M. 'erif, slam Dü9üncesi Tarihi, I, 159; Watt, Hür rade ve Kader, s. 182-183.
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nedenle slam sonras nda Müslümanlar n düIünce sorunlar irdelenmeye çal I ld 8 nda, mutlaka slam öncesi dönemlerin göz önünde bulundurulmas gerekmektedir.
Câh z’ n, Araplar n düIünce biçimi ile ilgili verdi8i bilgi ve bn Haldûn’un sosyal
yaIama dair yapt 8 de8erlendirmeler ve Araplar n zamana yükledikleri anlam buraya
aktarmam z n amac , düIüncelerin içinden ç kt 8 toplumun yap s ile ilgili bir iki kesit
sunmakt r. Elbette bu konuya dair söylenebilecek pek çok Iey vard r. Ancak Iunun
görülmesi gerekmektedir; Müslümanlar n gerek düIünce ve gerekse kültürel tarihlerinden söz ederken, düIüncenin zaman ve mekân atmosferini atlayarak ço8u zaman
oldu8u haliyle de8il de görmek istedikleri gibi bir tarih oluIumuna gidilmiItir. Bu da
genellikle tarihin belli dönemlerinde k r lma tarz nda bir yaklaI mla düIüncelerin de8erlendirilmesine sebep olmuItur. slam’ n geliIini esas alan bu yaklaI m biçimi, slam
öncesi dönemde yaIayan insanlar ve sahip olduklar kültür ve inançlar n n slam’ n
geliIi, ya da o insanlar n Müslüman olmalar ile birlikte bir anda de8iIime u8rad 8
sav yla de8erlendirmeler yap lmaktad r. Oysa ne slam’ n böyle bir iddias mevcuttur;
ne de genel toplum yap s buna imkân vermektedir. Çünkü insanl k var oldu8undan bu
yana bir süreci yaIamaktad r. Bu sürecin baI nda da karI l kl kültürel ve dinsel etkileIimler gelmektedir. Sosyolojik olarak bunun d I nda kalabilmiI bir toplum gösterilemez.
Milletlerin deneyimleri ve hayat tarzlar farkl oldu8u gibi kültürleri de farkl d r.
Dolay s yla her toplumun kendine has bir referans çerçevesi mevcuttur. Bu referans
çerçevesi çeIitli kavram, düIünce arac , görüI aç s , estetik ve ahlâkî de8erler gibi
olgular n toplam ndan ibarettir.24 Yaz l gelene8e sahip olmayan Arap toplumu, ilk defa
Hz. Peygamber’le birlikte ciddi bir Iekilde yaz yla tan Im It r. Özellikle vahyin yaz lmas ile oluIturulan vahiy kâtipleri sayesinde son derece k s r olan yaz l gelenek, peygamberî çabayla nispî bir mesafe alm Isa da, Kur’an’ n d I nda baIka Ieylerin yaz lmamas konusunda sergilenen tav r nedeniyle bu durum geç döneme kadar devam
etmiItir. Kur’an’ n d I nda ilk döneme ait yaz l eserlerin mevcut olmay I , temelde
Arap toplumunun, yaz l gelenekten ziyade, sözlü gelene8e, baIka bir ifadeyle rivayet
gelene8ine sahip oluIundan kaynaklanmaktad r.
Rivayet kültürüne dayal Arap toplumu, ancak hicrî ikinci asr n ortalar na do8ru
tedvin faaliyetine baIlam It r. Elbette bu döneme kadar baz eserler kaleme al nm It r,
ancak sistemli bir Iekilde tedvin faaliyetinin yaklaI k olarak bu tarihlerde baIlad 8
kabul edilmektedir. Peygamber gününden itibaren Müslümanlar de8iIik alanlarda
düIüncelerini yazmaya çal Im Ilard r. Ancak bu çal Imalar da8 n k bir vaziyette durmaktayd . Tedvin asr ile birlikte da8 n k duran bu düIünceler çeIitli bâblar alt nda bir
araya getirilmiI ve sistematize edilmiItir. O günden itibaren baIlayan bu çaba gittikçe
yayg nlaIm It r. Ite sonraki dönemde Müslümanlar n temel referans çerçevesini bu
dönem oluIturmaktad r.25
Tedvin asr ile birlikte teIekkül eden, temel meseleleri ve ak mlar belirginleImeye baIlayan slam düIüncesine bakt 8 m zda iki temel ak ma rastlamaktay z. Birinci
ak m, slamî mirasa s k s k ya sar lan ve eIyay de8erlendirmede yegâne ölçüt olarak
ona dayanmaya ça8 ran bir ak md r. kinci ak m ise re’ye sar lan ve gerek slam miras n n anlaI lmas nda gerekse yeni geliImelerin de8erlendirilmesinde akla dayanmaya
24
25

Bkz. Câbirî, Arap Akl:n:n Olu9umu, s. 86-90.
Bkz. Câbirî, a.g.e, s. 86-90.
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ça8 ran bir ak md r. Bu iki yaklaI m biçimi tefsir, hadis, nahiv ve kelâm alanlar nda
kendisini göstermektedir.26 Genel bir prensip olarak ortaya konulamasa da Iunun
söylenmesi mümkündür. lk dönemden itibaren, slam’ n geniI bir co8rafyaya yay lmas ile birlikte, slam düIüncesinin savunulmas , ya da yayg nlaIt r lmas nda sergilenen
ak lc ve nakilci tutumda, Arap unsurun, daha önceki gelene8ini sürdürerek daha çok
nakle sar ld 8 , di8er Müslüman unsurlar n ise, Araplara göre daha çok ak lc yöntemi
izledikleri görülmektedir.
Gerek mam 'âfiî’nin ve gerekse mam EI‘arî’nin yöntemlerinde bu yaklaI m n
ip uçlar n görmek mümkündür. mam 'âfiî’nin Arap diline yükledi8i özel anlam27 ile
yaIad 8 dönemin siyasî geliImelerine karI tak nd 8 tav rda bunlar görülebilir.28 Nitekim Ebu Zehra, mam 'âfiî’nin, her yönüyle merkez konumunda bulunan Ba8dat’
b rak p, M s r’a gidiIini izah ederken, onun psikolojik halini ele veren Iu de8erlendirmeyi yapmaktad r: Hicrî 198 senesinde hilâfet makam na Me’mûn (ö. 218/833) geçti.
Bu dönemde mam 'âfiî, ilmî kiIili8i ve yaIant s n n el vermeyece8i iki geliIme dolay s yla Ba8dat’ta ikamet edemedi. Bunlardan ilki, Me’mûn döneminde ranl lar n Araplara galip gelmesidir. Zira Emîn (ö. 198/813) ile Me’mûn aras nda baIlayan mücadele,
gerçekten Emîn’in ve kumandanlar n n temsil etti8i Arap kamp ile Me’mûn taraf n
tutan, asker ve kumandanlar Arap olmayan unsurlardan oluIan ran kamp aras nda
bir savaIt . Bu savaI ranl lar n galibiyeti ile sonuçland . Böylece nüfuz ve iktidar onlar n eline geçti. Dolay s yla 'âfiî gibi KureyI’ten olan bir zat n, ran nüfuzu alt nda kalan
bir yerde yaIamak onuruna dokundu.29
mam 'âfiî’nin Ba8dat’tan ayr lmas na sebep olan ikinci husus ise, Me’mûn’un
felsefeci ve kelâmc bir kimli8e sahip olmas d r. Me’mûn, Mu‘tezile kelâmc lar n yan na toplam I; kâtiplerini, muhaf zlar n , birlikte oturdu8u kiIileri, en yak n adamlar n ve
ilimde söz sahibi sayd 8 kimseleri hep Mu‘tezile’den seçmiIti. 'âfiî ise Mu‘tezile’den
ve onlar n ilmî yöntemlerinden nefret ediyordu. nanç konular nda onlar n yöntemlerini kullanan, onlar n tart Imalar na iItirak eden kimselere ceza verilmesi gerekti8ini
söylüyordu. 'âfiî gibi bir Iahsiyet onlarla bir arada bulunmaya, onlar nüfuz sahibi
yapan bir halifenin idaresinde yaIamaya raz olamazd . Nitekim daha sonra mihne
denilen dönemde pek çok ulema takibata u8ram It r. Bu nedenle Ba8dat’ta oturmak
'âfiî’nin hoIuna gitmedi. Oradan göçmesi zorunluydu, kendisine göç yeri, rahat yurdu
olarak M s r’ seçti. Çünkü M s r’ n valisi KureyI’ten HâIimî soyuna mensup bir Abbasî
idi.30
26

Bkz. Câbirî, a.g.e, s. 139.
Bkz. Mustafa Öztürk, Kur’an’da Yabanc Kelime Bulunup Bulunmad 8 Tart Imas ve 'âfiî’nin Do8matik Dil (Arapça) Tan mlamas Üzerine, (Sünnî Paradigman:n Olu9umunda âfiî’nin Rolü), Haz rlayan: Hayri K rbaIo8lu, s. 181204.
28
Bkz. Subkî, Tabakâtu’9- âfiîyyeti’l-Kübrâ, Thk. Abdülfettâh Mahmûd el-Hulv-Mahmûd et-Tanahî, Dâru hyâi’lKütüb, I, 192-293; bn Hallikân, Vefeyâtü’l-A‘yân, IV, 163-169; bnü’l- mad, ezerâtü’z-Zeheb, III, 20-24; Fuad Sezgin, Târihu’t-Türâsi’l-Arabî, III, 179-180.
29
Ebu Zehra, mam âfiî, s. 32.
30
Ebu Zehra, mam âfiî, s. 32-33. mam 'âfiî’nin gerek Arap diline yükledi8i anlam ve gerekse mevâlîye karI
tak nd 8 tav rda önemli oranda Ahmed b. Hanbel’i de etkiledi8i, ya da her ikisinin de bu konuda ayn do8rultuda düIündükleri vurgulanmas gereken bir husustur. Ahmed b. Hanbel sadece sahabenin faziletinden bahsetmez, o ayn zamanda Araplar n da slamî önceliklerinden dolay faziletlerinden söz etmektedir. Konuyu hadislerle destekleyen Ahmed b. Hanbel, Arap sevgisini, iman n bir gere8i, onlara bu8z etmeyi de nifak alâmeti olarak
kabul etmektedir. Ahmed b. Hanbel’in 'uûbiye hareketine kat lanlar “rezil insanlar” olarak nitelendirmesi, onun
27
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mam 'âfiî’nin KureyIli olmas dikkate al nd 8 nda, Onun özellikle mevâlîye karI tak nd 8 olumsuz tav r ve bundan kaynaklanan Arap diline karI aI r hassasiyet ile,
ranl lar n etkinli8i alt ndaki yönetim bölgesinde kalmak istememesinin nedenleri konusunda bize baz ip uçlar verebilir. mam 'âfiî’nin Araplar n d I nda geliIen felsefî ve
aklî ilimlere karI sert tav r tak nmas 31 ve bu arada özellikle Mu‘tezile’ye karI Iiddetli
muârazada bulunmas ,32 onu, geleneksel kültürümüzde rivayet a8 rl kl düIünüIün
önderi konumuna yükseltmiItir. Nitekim mam 'âfiî, yöntemi dolay s yla, f k hta 'âfiî
mezhebinin imam oldu8u gibi, akaitte de mam EI‘arî’yi etkilemek suretiyle, EI‘arî
düIüncenin Iekillenmesinde önemli bir rol oynam It r. Mâturidî kelâm Ebû Hanîfe’ye
dayand r ld 8 gibi, EI‘arî kelâm n da 'âfiî’ye dayand rmak mümkündür. Gerek mam
Mâturidî’nin ve gerekse mam EI‘arî’nin kelâmda takip ettikleri yöntemlerine bak ld 8 nda bunlar görmek mümkündür. Bu nedenledir ki f k hta Hanefî mezhebine ba8l
olanlar akaitte ço8unlukla Mâturidî, f k hta 'âfiî mezhebine ba8l olanlar ise akaitte
ço8unlukla EI‘arî olmuIlard r.

2.E ‘ARÎ DÜ

ÜNCES NDE

ÂF Î’N N ETK S

mam 'âfiî’nin slam düIüncesi üzerindeki etkisi sadece f k h veya f k h usulü ile
s n rl de8ildir. O slam’ n pratize edilmiI Iekli olan f k hta etkin oldu8u gibi, slam
düIüncesinin teorisi olan akait ve kelâm alan nda da etkili olmuItur. slam düIüncesinde mam 'âfiî’nin rolü konusunda Nasr Hâmid Ebû Zeyd’in “el- mâmü’9- âfiî ve
Te’sîsü’l-Aydolociyyeti’l-Vasatiyye”33 ile M. Hayri K rbaIo8lu’nun “Sünnî Paradigman:n Olu9umunda âfiî’nin Rolü” isimli çal Imada mam 'âfiî’nin özellikle f k h ve hadis alan ndaki etkisi aç kça ortaya konulmuItur.34 Sünnî paradigman n oluIumunda mam 'âfiî’nin
kelâmdaki etkisini görmek amac yla onun gerek yöntem ve gerekse içerik olarak mam
EI‘arî üzerindeki etkisine bakmak gerekmektedir.
mam 'âfiî (ö. 204/820), Abbâsîler döneminde yaIam It r.35 'âfiî’nin yaIad 8 bu
dönemde Ba8dat, Abbâsîlerin idarî merkezi oldu8u gibi, her türlü kültür, düIünce ve
dinî inan I n da yayg nlaIt 8 bir merkez konumunda idi.36 Bu durum, Maniheizm,
Sabiîlik ve Gnostisizm gibi farkl din, mezhep ve kültürel unsurlar n kar I p kaynaIma-

Arap unsuruna karI besledi8i sevgi ve yak nl 8 n göstermektedir. Bkz. bn Ebî Ya‘lâ, Tabakâtü’l-Hanâbile, Thk.
Muhammed Hamid el-Feki, Dârü’l-Ma‘rife, Beyrut, I, 30. mam 'âfiî, Ahmed b. Hanbel ve mam EI‘arî’nin siyasî
duruIlar n n birbirine yak n oluIlar n n temelinde üçünün de Arap unsuruna karI fazlaca meyyal oluIlar ndan
kaynaklanm I olmas mümkündür. Bu nedenle mam 'âfiî veya mam EI‘arî’nin düIünceleri de8erlendirildi8inde
onlar n yaIad klar dönemde mevcut siyasî yap ya karI tak nd klar tutumun mutlaka göz önünde bulundurulmas gerekir.
31
Bkz. Fahruddîn Râzî, Menâk:bu’l- mâm, s. 345-346.
32
Bkz. Râzî, a.g.e, s. 95; bn Asâkir, Tebyîn, s. 339; bnü’l-Cevzî, Telbîsu blis, Dârü’l-Kütübi’l- lmiyye, Beyrut, s. 7273.
33
Bkz. Nasr Hâmid Ebû Zeyd, el- mâmü’9- âfiî ve Te’sîsü’l-Aydolociyyeti’l-Vasatiyye, Sina li’n-NeIr, Kahire, 1996.
34
Bkz. M. Hayri K rbaIo8lu, Sünnî Paradigman:n Olu9umunda âfiî’nin Rolü, Kitabiyat, Ankara, 2000.
35
Bkz. Subkî, Tabakât, I, 192; bn Hallikân, Vefeyât, IV, 163-169; bnü’l- mâd, ezerât, III, 20; Honsari, Ravdatu’lCennât, VII, 245. mam 'âfiî ve yaIad 8 dönem için Bkz. 'âfiî, el-Umm, Thk. Mahmûd Matarac , Dârü’l-Kütübi’llmiyye, Beyrut, 1993, (muhakkikin önsözü, I, 3-40.)
36
Ahmed Emîn, Duhâ’l- slâm, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, I, 162-163; Muhammed Ebû Zehra, mam âfiî, Çev.
Osman Keskio8lu, D B Yay., Ankara, 1996, s. 54; Ömer Ferrûh, Târîhu’l-Fikri’l-Arabî, Dârü’l- lm, Beyrut, 1966, s.
128-129.

174

E8’arî Dönemi Arap Dü8ünce Biçimi

175

s , felsefî ve kelâmî nitelikli her türlü problemin tart I ld 8 çevre ve kültürlerin varl 8
için geniI bir tart Ima zemini do8urmuItur.37
slam düIüncesinde, mam 'âfiî’nin özellikle f k h usulü alan ndaki etkisi tart Imas zd r.38 Bu nedenle slam toplumunda sonradan ortaya ç kan ve zaman m za
kadar etkin bir Iekilde varl 8 n sürdüren yöntem ve tart Imalar n arka plân n görebilmek için mam 'âfiî’nin bu etkisi mutlaka göz önünde bulundurulmal d r. Zira, mam
'âfiî’nin koydu8u kurallar Müslümanlar üzerinde as rlar boyu etkisini sürdürmüItür.
'âfiî’nin, slam düIüncesindeki en büyük etkisi, fer’i asla dayand rma prensibini geliItirmiI olmas d r.39 Câbirî’ye göre, Müslüman düIünce, 'âfiî’nin bu giriIimi sayesinde
fer’ ile as l aras nda hareket ederek kendini beslemiI ve onu f khî bir akla; yani bütün
becerisi, fer’lere as l aramak, dolay s yla yenilikleri geçmiItekilerle k yas edebilece8i
temeller araIt rmakla s n rl kalan bir akla dönüItürmüItür. Bunu yaparken de sürekli
naslar temel ald 8 için, naslar, slam düIüncenin temel otoritesini oluIturmaya baIlam It r.40 Naslar n as l otorite olarak kabul edilmesi ile ak l zaman zaman ikincil plânda iIlev görmüI, bazen de tamamen devre d I b rak lm It r. mam 'âfiî ile birlikte
nass n egemenlik alan n n artmas , do8al olarak akl n alan n daraltm It r. F k h usulünde re’ye göre nass ön plâna ç kar l rken, ayn yöntemi takip eden mam EI‘arî de
kelâm alan nda akl n manevra alan n daraltm It r.41
Watt, 'âfiî’nin slam düIüncesinde iki noktadaki önemli etkisine dikkat çekmektedir. Birincisi hadis, ikincisi ise f k h, özellikle f k h usulü (metodoloji) alan ndad r.
'âfiî, sünnet kavram na daha kesin bir anlam kazand rarak, o güne kadar, sünnet
düIüncesi etraf nda sadece dönemin olaylar n n idealizesi Ieklinde anlaI l rken, 'âfiî
ile birlikte Hz. Peygamber’den rivayet edildi8ine dair bir sahabenin Iahitli8ine dayal
getirilen isnad yöntemi ile birlikte, ileri sürülen bir düIüncenin dayana8 Ieklinde anlaI lmaya baIlanm It r. Hadis ile desteklenen bir görüI olduktan sonra, art k muhalif
anlay I destekten yoksun b rak lm I olmaktad r. Bu durumda hadis art k, gerek Peygamber’in ve gerekse sonraki dönemin genel bir tasviri ve de8erlendirmesi olmaktan
ç km I, Müslümanlar aras nda düIüncelerini dayand rd klar bir hüccet haline gelmiItir.42
'âfiî’nin ikinci önemli etkisi ise metodoloji alan ndad r. Buna göre ak l yürütmenin sadece belli Iekilleri kabule Iayand r. Bunlar Kitap, sünnet, icmâ ve k yas yöntemi kullan larak ulaI lan sonuçlard r. Metodoloji alan ndaki 'âfiî’nin bu belirlemesi,
slam düIüncesinin bütün bir gelece8ini etkilemiItir. Çünkü f k h, slam dünyas nda
merkezî ilmî disiplin idi. Mu‘tezile kelâmc lar bile, f k h sahas nda e8itim gördüklerinden dolay hukuktaki sistematik ak l yürütme tarz n , kelâm ve di8er sahalarda da
kullanm Ilard r. 43
'âfiî’nin, yaIam n bütün alanlar nda, yaIayan sünnet yerine hadisi egemen k lma çabas na de8inen Fazlurrahman, onu bu yan yla “hadis Iampiyonu” olarak nitele37

Watt, slam Dü9üncesinin Te9ekkül Devri, s. 229.
Alî Sâmî en-NeIIâr, Menâhic, s. 80-81.
39
Bkz. Nasr Hâmid Ebû Zeyd, el- mâmü’9- âfiî, s. 7.
40
Câbirî, Arap Akl:n:n Olu9umu, s. 146; 'âfiî’nin slam düIüncesi ve Müslüman toplumu üzerindeki etkiyi görebilmek
için Bkz. Hayri K rbaIo8lu, Sünnî Paradigman:n Olu9umunda âfiî’nin Rolü.
41
Bkz. EI‘arî , el- bâne an Usûli’d-Diyâne, Thk. BeIîr Muhammed Uyûn, Mektebetü Dâri’l-Beyân, Riyad, 1993, s. 43.
42
Bkz. Nasr Hâmid, el- mâmü’9- âfiî, s. 22-23.
43
Watt, slam Dü9üncesinin Te9ekkül Devri, s. 228-229.
38
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mektedir.44 Peygamber döneminde cereyan eden hadiselerin sosyo-politik ve çevresel
Iartlar dikkate al nmadan sadece rivayet Iekli esas al nm I ve buna dayan larak hükümler ç kar lm It r. Bu durum, 'âfiî’nin, sadece rivayet edilen hadislerin metnine
dayand 8 n n bir göstergesidir.45 Nass n her türlü soruna çözümler üretti8ini söyleyen
'âfiî,46 koydu8u bu ilkeyle akl geri plâna düIürmüI ve kendisinden sonra gelen uleman n, onun bu yöntemini kullanmak suretiyle, mutlaka uyulmas gereken temel bir
esas halini alm It r. Nitekim mam EI‘arî’nin de takip etti8i yönteme bak ld 8 nda,
onun mam 'âfiî taraf ndan belirlenen nasta her türlü sorunun cevab n n bulundu8u
prensibini benimsedi8i görülmektedir.47
Sadece f k h alan nda de8il, inanç alan nda da ayetin yan nda hadisin her haliyle kullan lmas gere8i, mam 'âfiî’nin hadis konusunda sergiledi8i tav rla güçlülük
kazanm It r. Hadisi, bir baIka hadisle destekleyen mevcut en eski rivayet 'âfiî’ninkidir.48 Bu nedenle gelenekçi anlay I savunan 'âfiî ve Ahmed b. Hanbel hadise
aI r bir ba8l l k göstermiIlerdir. 'âfiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre slam’ n en büyük
düIman Mu‘tezile’dir.49 Akait alan nda Ahmed b. Hanbel’i imam olarak kabul eden ve
rivayet a8 rl kl bir yöntem benimseyen50 mam EI‘arî de, yaIam n n büyük bir k sm n
Mu‘tezile’ye karI mücadeleyle geçirmiItir. Dolay s yla mam EI‘arî’nin Mu‘tezile’ye
karI geliItirdi8i muhalefette mam 'âfiî ve Ahmed b. Hanbel’in yolunu takip etmiItir.
Mu‘tezile’ye karI geliItirilen bu ortak muhalefette, Mu‘tezile anlay I n n daha ziyade
Arap unsuru d I ndaki kesimlerde ve sonradan Müslüman olmuI topluluklar aras nda
yayg n oldu8u dikkate al nd 8 nda, onlar n mevâlîye karI geliItirdikleri tutumun nedenleri konusunda baz ip uçlar görülebilir. Akaide ait konular dahil, hiçbir düIüncenin siyasî ya da sosyal olaylardan soyutlanamayaca8 gerçe8i bilindi8i zaman ayn
do8rultuda düIünen insanlar n ayn tepkiler verebilece8i de kendili8inden anlaI lm I
olur. Bunu vurgulamam zdaki amaç, mam 'âfiî ile mam EI‘arî’nin Mu‘tezile’ye karI
mücadele verirken hangi sâiklerle hareket etmiI olabilece8ini tetkike yöneliktir.
mam EI‘arî, 'âfiî fakih el-Mervezî’den f k h dersleri okumuItur. Bu nedenle
EI‘arî, kelâmî yöntemini belirlerken 'âfiî imamdan ald 8 e8itimin önemli bir etkisi
olmuItur.51
Do8rudan ya da dolayl olarak gelecekten haber veren bir hadisin, tarihî bak mdan sahih bir Iekilde Hz. Peygamber’den gelmiI olabilece8inin kabul edilemezli8i,
hadis usulcüleri taraf ndan benimsenen bir prensiptir. Bir baIka ifadeyle, gelecekle
ilgili yer ve zaman aç kça bildiren hadislerin uydurma olabilece8i konusunda önemli

44

Fazlurrahman, Tarih Boyunca slam Metodoloji Sorunu, Çev. Salih Akdemir, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1995, s. 54.
Ayn Iekilde mam 'âfiî için, dönemin âlimleri “Nâs ru’l-Hadîs” unvan n kullanm Ilard r. Bkz. 'âfiî, er-Risâle,
Thk. Muhammed Seyyid Geylânî, 1969, s. 4.
45
Fazlurrahman, Metodoloji Sorunu, s. 56.
46
'âfiî, er-Risâle, s. 14.
47
EI‘arî , el- bâne, s. 43.
48
Fazlurrahman, Metodoloji Sorunu, s. 58. 'âfiî’nin hadis konusunda tak nd 8 tutum için Bkz. Hayri K rbaIo8lu,
Sünnî Paradigman n OluIumu, s. 205-216.
49
Bkz. Râzî, Menâk:b, s. 95; bnü’l-Cevzî, Telbîs, s. 72, 73; Zehebî, Târîhu’l- slâm, h. 240-250 y llar aras n kapsayan
cilt. George Makdisî, “'âfiî’nin Hukukî Teoloji Anlay I ”, (Sünnî Paradigman:n Olu9umunda âfiî’nin Rolü) s. 44.
50
Bkz. EI‘arî , el- bâne, s. 43.
51
Bkz. Ahmed Mahmûd Subhî, fî lmi’l-Kelâm, II, 53.
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bir anlay I birli8i mevcuttur.52 Uydurma hadislerle ilgili temel baz prensiplerin varl 8
bilinmesine ra8men, gerek taraf tutman n ve gerekse kendi düIüncesini hadise onaylatman n verdi8i sâiklerle bu prensipler pek de dikkate al nmam It r. Örne8in, “Kaderiye, bu ümmetin Mecûsîleridir”53 benzeri hadisler, politik bölünmeler sonucu ortaya
ç kt 8 bilinen bu f rkalarla ilgili kullan lm I ve hadise yaklaI m tarz ndan dolay bu tür
rivayetler kesin kan tlarm I Ieklinde sunulmuItur. mam EI‘arî’nin Mu‘tezile’yi tenkit
ederken benzer rivayetleri kullanmas bu düIünce biçiminin bir yans mas d r.54
'âfiî’nin önemli etkilerinden birisi de icmâ anlay I d r. cmâ‘ n, hukukun temel
ilkelerinden biri olarak tan nmas ilk olarak 'âfiî taraf ndan benimsenmiItir.55 'âfiî’nin
icmâ fikri, Iekilsel ve mutlak idi. Buna göre, geçmiIte üzerinde icmâ edilen uygulamalar ba8lay c d r.56 Bu anlay I nedeniyle, belli bir dönemde yap lan icraatlar mutlaka
uyulmas gereken temel esaslar olarak kabul edilmiI, yorum ve eleItiriye fazlaca yer
b rak lmam It r. Bu durum, rivayeti akl n önüne geçirmiI ve ak l iIlevsizleItirilmiItir.
Hukuk alan nda 'âfiî’nin baIlatt 8 bu süreç, kelâm alan nda da EI‘arî taraf ndan
baIlat lm It r.57
Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ve re’y ehli, yaIam n her alan nda akla daha fazla yer
verirken, 'âfiî ile birlikte akla verilen bu misyonun yerini rivayet alm It r. 'âfiî’nin bu
yaklaI m , baz farkl l klarla birlikte di8er bütün f k h mezhepleri ve bu arada özellikle
EI‘arî taraf ndan Iekillendirilen EI‘arî kelâm nda da etkin bir Iekilde iIletilmiItir.58
mam 'âfiî’nin mam EI‘arî üzerindeki etkisini görmek amac yla önce kitaplar ndaki
Iekilsel benzerli8e, sonra da iIledikleri konular n içeriklerine bakmak gerekmektedir.
'âfiî ve EI‘arî aras ndaki düIüncedeki Iekilsel ve içerik benzerli8e dikkati çeken
Câbirî, EI‘arî’nin “el- bâne an Usûli’d-Diyâne” isimli eserinin, 'âfiî’nin “er-Risâle” adl
eserini ça8r It rd 8 n belirtmektedir.59 Kitapta ilk dikkat çeken nokta ismidir. EI‘arî’nin
kitap için seçti8i isim, din usulünun beyan ile ilgilidir. bâne; beyan etme, aç klama
anlam ndad r.60 EI‘arî’nin kitab n n isminde yer alan ibâne ve usul kelimelerinin kayna8 n , 'âfiî’nin er-Risâle’deki “Beyan n Mahiyeti”nde bulmak mümkündür.61
'âfiî, er-Risâle’sinin mukaddimesinde aç klamak istedi8i hususa haz rl k ve temel
olmak üzere bir çok Kur’an ayetini seçmektedir.62 Ayn Ieyi EI‘arî de yapm I ve o da
eserinin takdiminde aç klamak istedikleri hakk nda Kur’an’dan ayetler vermektedir.63
EI‘arî sadece kitab n n giriIinde de8il, iIledi8i her konu ile ilgili pek çok ayet ve hadis
52

bn Kayyim el-Cevziyye, el-Menâru’l-Münîf fi’s-Sahîhi ve’d-Daîf, Thk. Abdulfettâh Ebû @udde, Beyrut, 1994, s. 6063, 110.
53
bnü’l-Cevzî, Kitâbü’l-Mevdûât, Thk. Abdurrahmân Muhammed Osmân, Dârü’l-Fikr, Beyrut, 1983, I, 274; 'evkânî,
el-Fevâidü’l-Mecmûa fi’l-Ahâdîsi’l-Mevdûa, Thk. Abdurrahmân b. Yahyâ-Abdülvehhâb Abdüllatîf, Matbaatü’sSünneti’l-Muhammediyye, Kahire, 1960, s. 502; Suyûtî, el-Leâli’l-Masnûa, M s r, 1317, I, 133; bn Arrâk, Tenzîhü’9erîa, M s r, s. 316.
54
EI‘arî , el- bâne, s. 155-161.
55
Bkz. Watt, slam’:n lk Dönemlerinde Hür rade ve Kader, s. 173.
56
Ebû Zeyd, el- mâmü’9- âfiî, s. 85-90.
57
Fazlurrahman, Metodoloji Sorunu, s. 63-64.
58
Bkz. Câbirî, Arap Akl:n:n Olu9umu, s. 148.
59
Bkz. Câbirî, a.g.e, s. 160.
60
Bkz. bn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Dârü hyâi’t-Türâs, Beyrut, 1996, I, 563.
61
Bkz. 'âfiî, er-Risâle, Thk. Muhammed Seyyid Geylânî, Kültür Yay., st., 1985, s. 15-33.
62
Bkz. 'âfiî, a.g.e, s. 8-15.
63
Bkz. EI‘arî , el- bâne, s. 33-38.
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zikretmektedir. Bu sadece d Iar dan görünen ve tesadüfî bir benzerlik de8ildir. Aksine
gerek mam 'âfiî ve gerekse mam EI‘arî bu yöntemi bilinçli olarak kullanm Ilard r.
Her ikisi de iIledikleri konularda selefin yolunu hedeflediklerini aç kça duyurmak
istemiIlerdir.64
Bilindi8i gibi, Selefî yöntemde nakil esas al n yor, ak l ondan sonra geliyor ve
naklin gösterdi8i s n rlar içinde hareket ediliyor.65 'âfiî, Ehl-i Rey saflar nda belli bir
süre yaIad ktan sonra onlardan ayr lm I Hadis Ehli’nin saflar na geri dönmüItü.66 Ayn
durum EI‘arî için de geçerlidir. O da uzun zaman aralar nda yaIad 8 Mu‘tezili saf n
terk edip Ehl-i Sünnet saf na döndü8ünü ilân etmiItir.67
Di8er yönde ise 'âfiî kitab na “Beyan n Mahiyeti” bab yla baIlamaktad r. O, kitab n n bu bâb nda Kur’anî hitab n beyan Iekillerini tespit edip kanunlaIt rmay hedeflemiItir.68 EI‘arî de kitab na “Hak ve Sünnet Ehli’nin Sözünü Beyan Etme Üzerine” adl
bir fas lla baIlamakta ve burada Ehl-i Sünnet akidesinin dayand 8 usul ve kurallar
tespite çal Imaktad r.69
EI‘arî “Hakk ve Sünnet Ehli’nin Sözünün Beyan ” baIl 8 alt nda açt 8 fas lda
kitab nda dayanaca8 usulü belirlemektedir. EI‘arî’yi 'âfiî vas tas yla okudu8umuzda,
konunun esasta 'âfiî taraf ndan f k h plân nda belirlenen usulün ayn Iekilde EI‘arî
taraf ndan kelâma uyarland 8 görülebilir.
Kitab n n giriIinde EI‘arî Iunlar söylemektedir: “Söyledi8imiz söz, ba8land 8 m z din; zzet ve Celâl sahibi Rabb m z Allah’ n kitab na, Resulümüz Muhammed’in
sünnetine, sahâbe, tâbiûn ve hadis imamlar ndan rivayet edilene sar lmakt r. Böylelikle biz, Ebû Abdullah Ahmed b. Hanbel’in söyledi8ine s k ca sar lm I oluruz. Allah onun
yüzünü ak etsin, derecesini yükseltsin ve sevab n art rs n. Onun sözüne karI ç kanlar
muhaliflerdir. Çünkü o, dalâletin ortaya ç kt 8 dönemde Allah’ n kendisi vas tas yla
hakk kaim k ld 8 , bidatç lar n bidatlerine mâni oldu8u, Iüphecilerin ve sapt r c lar n
sap kl klar na engel oldu8u faz l bir imam, kâmil bir reistir.”70
Gerek 'âfiî ve gerekse EI‘arî’nin kalk I noktalar ayn d r. Her ikisi de kitap, sünnet, sahâbe, tâbiûn ve onlar takip edenlerin görüIleri do8rultusunda yap lan rivayetleri, yani icmâ‘ 71 esas alm Ilar, bununla birlikte ictihâda da yer vermiIlerdir.72

64

Bkz. 'âfiî, er-Risâle, s. 14; EI‘arî , el- bâne, s. 43.
Bkz. sferâyinî, et-Tabsîr fi’d-Dîn ve Temyîzü’l-Firaki’n-Nâciye ani’l-Firaki’l-Hâlikîn, Thk. Kemâl Yûsuf el-Hût, Âlemü’lKütüb, Beyrut, 1983, s. 1184-188; 'ehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, I, 80.
66
Konu etraf ndaki tart Imalar için Bkz. Ebû Zehra, mam âfiî, s. 77-81.
67
bn Asâkir, Tebyîn, s. 50-52.
68
Bkz. 'âfiî, er-Risâle,s. 15-33.
69
Bkz. EI‘arî , el- bâne, s. 43-57.
70
EI‘arî , el- bâne, s. 43.
71
Fazlurrahman’ n, 'âfiî’nin icmâ anlay I n ve bunlar n yans malar ile özellikle 'âfiî etkinin EI‘arî ile devam
etti8ini vurgulamas bizce önemlidir. Bu konuda Fazlurrahman Iunlar söylemektedir: “'âfiî’nin icmâ anlay I ilk
dönem ekollerinin icmâ anlay I ndan son derece farkl yd . Onun icmâ fikri, Iekilsel ve mutlak idi; ayr l 8a hiçbir
kap b rakmayan bir görüI birli8i istiyordu. O elbette zaman n gereklerini yerine getiriyordu ve toplum içinde
denge ve birli8i sa8lama yönünde uzun zamand r süregelen bir e8ilimin âbidevî temsilcisiydi. Ancak 'âfiî’nin
Iahs nda icmâ art k ileriye dönük bir süreçten ziyade geriye dönük bir ilke halini ald . Bu, belki, orta ça8 toplumsal dinî yap m za bir istikrar verdi, ama, uzun vadede, yarat c l k ve özgünlü8ü yok etti.” Hukuk alan nda 'âfiî’nin
baIlatt 8 bu süreç, kelâm alan nda da EI‘arîlik taraf ndan baIlat lm I ve bu alanda da taklit üzerine vurgu sürekli
artm It r. Adil Çiftçi, Fazlurrahman ile slam’: Yeniden Dü9ünmek, s. 33.
72
Bkz. 'âfiî, er-Risâle, s. 15-17; EI‘arî, el- bâne, s. 43.
65
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EI‘arî için Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) ayr bir önemi vard r. Bu önemi
vurgulamak için EI‘arî, takip edece8i yöntemi belirlerken özel olarak Ahmed b.
Hanbel’i anmaktad r.73 Çünkü EI‘arî aç s ndan Ahmed b. Hanbel, kendisi ile 'âfiî aras nda köprü görevi gören bir kiIidir. 'âfiî ile Ahmed b. Hanbel’in iliIkilerine bak ld 8 nda bunu görmek hiç de zor de8ildir. Bilindi8i gibi 'âfiî ile Ahmed b. Hanbel ça8daIt rlar.74 Ayr ca Ahmed b. Hanbel’in 'âfiî’den sitayiI ile söz etti8ini biliyoruz. O, 'âfiî için
Iunlar söylemektedir: “Allah’ n kitab n bu gençten daha iyi anlayan görmedim.”75
Yine o 'âfiî için Iöyle demiItir: “E8er 'âfiî olmasayd , hadis f kh n ö8renemezdik.”76
Ahmed b. Hanbel her yüzy lda bir insanlara dinlerini ö8retmek üzere Allah’ n bir
müceddid gönderdi8ini, ilk yüzy l n müceddidi Ömer b. Abdülaziz, ikinci yüzy l n din
yenileyicisinin ise mam 'âfiî oldu8unu söylemektedir.77 Ahmed b. Hanbel’in, mam
'âfiî’nin büyüklü8ü, ilmî yüceli8i, dindeki yeri ve etkisi ile ilgili buna benzer daha pek
çok sözleri mevcuttur.78 Bu durum bize mam 'âfiî’nin, Ahmed b. Hanbel üzerindeki
etkisini göstermektedir.
Ahmed b. Hanbel’in er-Reddu ale’z-Zenâd:ka ve’l-Cehmiyye isimli eseri ile EI‘arî’nin
el- bâne an Usûli’d-Diyâne’sini karI laIt rd 8 m zda aralar ndaki benzerlik ve yöntemde
takip edilen usulün yak nl 8 n görebiliriz.79 Bu yöntem temeli Kur’anî naslardan yola
ç kmakta ve onu kendi kullan m bütünlü8ü ya da rivayetlerin oluIturdu8u epistemolojik beyan sahas içinde anlamaya çal Imaktan ibaret olan 'âfiî’nin takip etti8i bir yöntemdir.
EI‘arî ile Ahmed bn Hanbel (ö. 241/855) aras ndaki münasebet neyse, mam
'âfiî ile mam Mâlik (ö. 179/795) aras nda da ayn d r. 'âfiî konum bak m ndan mam
Mâlik’e daha meyyaldi. O da hadise destek ç k yor ve hadislerin kabulünde Ehl-i Hadis’in bir ço8undan daha kolaylaIt r c davran yordu. Ancak yöntem bak m ndan Ebû
Hanîfe’ye (150/767) daha yak nd . Çünkü k yas yasama usulünden bir as l olarak görüyordu. Ayn durum EI‘arî için de söz konusudur. O Ahmed b. Hanbel önderli8indeki
Ehl-i Sünnet’in tav rlar n benimseyerek Mu‘tezile’ye karI durmuI ama yöntem konusunda Ehl-i Sünnet’in akaidini aklî-teorik bir kal ba dökerek Mu‘tezile’ye yak n düImüItür. 'âfiî, Ehl-i Hadis’in yolunu f k hta nas l kuramsallaIt rm Isa, EI‘arî de Ehl-i
Sünnet’in yolunu akaitte kuramsallaIt rm It r.80
mam 'âfiî ile mam EI‘arî’nin eserleri aras nda Iekilsel benzerlik oldu8u gibi,
içerik itibar yla da benzerlik mevcuttur. Ele ald klar konular nas l iIlediklerine örnek
olarak “ mamet” bahsine bakmak yeterlidir.81
Bilindi8i gibi imamet (halifelik) problemi Hz. Peygamber’in vefat ndan hemen
sonra Müslümanlar aras nda siyasî bir konu olarak tart I lmaya baIlanm I82 ve bu konu
73

Bkz. EI‘arî , el- bâne, s. 43.
Bkz. Subkî, Tabakât, I, 192-293 bn Hallikân, Vefeyâtü’l-A‘yân, IV, 163-169; Ahmed Emîn, Zuhru’l- slâm, I, 39-45.
75
Bkz. 'âfiî, er-Risâle, Ahmed Muhammed 'âkir’in yazd 8 mukaddime, s. 6; Fahruddîn Râzî, Menâk:bü’l- mâmi’9- âfiî,
s. 59.
76
'âfiî, er-Risâle, s. 6.
77
Bkz. Fahruddîn Râzî, Menâk:b, s. 58.
78
Bkz. Fahruddîn Râzî, a.g.e, s. 58-59.
79
Bkz. Ahmed b. Hanbel, er-Reddu ale’z-Zenâd:ka ve’l-Cehmiyye, Thk. Muhammed Hasan RâIid, el-Matbaatü’sSelefiyye, Kahire, 1393.
80
Bkz. Câbirî, Arap Akl:n: Olu9umu, s. 162-163.
81
Bkz. Câbirî, a.g.e, s. 148.
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etraf nda pek çok f rka teIekkül etmiItir. Benî Saîde Sakîfesi’nden itibaren Hz. Ali’nin
muhalefeti bilinen bir husustur. Bu nedenle nihayetinde dördüncü halife olarak Hz. Ali
seçilmiIse de onun Iehit edilmesinin ard ndan, yönetimi ele geçiren Emevîlere karI
'iî muhalefet yükseliI trendine girmiI, siyasî sorun olan hilâfet problemi zamanla 'ia
akidesinde inan lmas gereken temel esaslardan biri olarak kabul edilmiItir.83 Peygamber’in vefat ndan sonra yönetimi elinde bulunduranlar, baIlang c ndan itibaren 'iî
muhalefetle karI laIm I84 ve do8al olarak Ehl-i Sünnet daha ziyade savunma pozisyonunda kalm It r. Çünkü Hz. Ali dönemi hariç tutulacak olursa yönetim baIlang çtan
itibaren Sünnî çizginin kabul etti8i mercilerin elinde idi. Pratikte yo8un bir Iekilde
yaIanan bu sorun hicrî ikinci yüzy ldan itibaren teorik alanda da tart I lmaya baIlanm I ve 'iî imamet teorilerine karI Ehl-i Sünnet de imamet ile ilgili teorisini oluIturmaya baIlam It r. Risaleler Ieklinde de olsa daha önceki dönemde bu konu ile ilgili baz
düIünceler dile getirilmiIse de, imametle ilgili, özellikle 'iî iddialara karI Ehl-i Sünnet’in ilk metodik eseri, bn Kuteybe’nin (ö. 276/889) el- mâme ve’s-Siyâse isimli eseridir.
Müstakil olarak kaleme al nan bu eserden önce de konu ile ilgili Ehl-i Sünnet’in
görüIleri çeIitli vesileler ile dile getirilmiItir. Burada bu eserden söz etmemizin nedeni, eserin mam 'âfiî’nin belirledi8i yöntemle ele al nm I olmas d r. Çünkü 'âfiî, f k h
usulünü, hatta Sünnî düIüncenin “yöntem kurallar n ” koyan Iahsiyet olarak kabul
edilmektedir. Elbette 'âfiî’den önce yaIayan di8er imamlar n da bu konuda belirledikleri ve tatbik ettikleri kurallar bilinmektedir, ancak 'âfiî ile birlikte Ieriat n delilleri için
belirlenen Kitap, sünnet, icmâ ve k yas delilleri mutlaka uyulmas ve takip edilmesi
gereken yöntem olarak kabul edilmiItir.85
YaIam n de8iIik alanlar nda karI laI lan sorunlara bu çerçeve esas al narak çözümler üretilmeye çal I lm It r. Müslüman düIüncede en önemli problem olan hilâfet
sorunu ile karI laI ld 8 nda da ayn yöntem takip edilmiItir. Ancak konu ile ilgili do8rudan bir nass n olmad 8 tespit edilmiI ve bu prensip gere8i, Kitap ve sünnetten nass
olmad 8 için Ehl-i Sünnet’in hilâfet teorisi, icmâ ve k yas as llar üzerine inIa edilmiItir.86 Her ne kadar bu konu çerçevesinde gerek Kur’an’dan ve gerekse hadislerden baz
deliller serdedilmiIse de bunlar do8rudan de8il de delâlet yoluyla oldu8u ifade edilmiItir.
Ehl-i Sünnet’in f k hç ve kelâmc lar imametin nasla de8il seçimle oldu8unu
ispat etmek için el- mâme ve’s-Siyâse yazar n n yapt 8 gibi tarihsel olaylar serdetmekle
yetinmemiI, icmâ‘dan da delil getirme yoluna gitmiIlerdir. Sahâbe, Ebubekir’e icmâ ile
biat etti8i gibi Ebubekir’in Ömer’i halef tayin etti8ini de icmâ ile kabul ettiklerini belirtmiIlerdir.87 Hilâfetle ilgili meselelerde, Ier’î konularda oldu8u gibi k yas yoluna baIvurmuIlar ve yaIad klar günün olaylar n geçmiIle k yaslam Ilard r. Bu nedenle Peygamber ve sahâbe dönemindeki yaklaI mlar esas al nm I, bu dönemde geliIen sosyal
82

Bkz. EI‘arî , Makâlâtü’l- slâmiyyîn, Thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd, el-Mektebetü’l-Asriyye, Beyrut, 1990,
I, 39-55; bn Kuteybe, el- mâme ve’s-Siyâse, MenIûratü’r-R dâ, Kum, 1363, s. 5-17.
83
Bkz. Ebu’l-Muîn en-Nesefî, Tabsiratü’l-Edille, Thk. Claude Salame, D maIk, 1993, II, 840; 'ehristânî, Nihâyetü’lAkdâm fî lmi’l-Kelâm, Mektebetü’s-Sakâfeti’d-Dîniyye, Kahire, s. 484-485; Adududdîn ci, el-Mavâk:f fi lmi’l-Kelâm,
Âlemü’l-Kütüb, Beyrut, s. 400-410; Ahmed Mahmûd Subhi, fî lmi’l-Kelâm, III, 34-35.
84
Bkz. EI‘arî , Makâlât, I, 54-55.
85
Ebû Zehra, mam âfiî, s. 180-181.
86
Bkz. EI‘arî , el- bâne, s. 168-179.
87
Bkz. EI‘arî , el- bâne, s. 170-171; Makâlât, I, 41.
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ve siyasal olaylar genel kurallarm I gibi kabul edilerek, kendi sorunlar na bu çerçevede
çözümler bulmaya çal Im Ilard r.88
Her ne kadar daha önce imamet sorunu etraf nda pek çok tart Ima yap lm Isa
da, kelâmî çerçevede bu sorunu belli prensiplerle tart Ian ilk Sünnî kelâmc mam
EI‘arî olmuItur. EI‘arî’nin bu yaklaI m daha sonra Ehl-i Sünnet’in hilâfet teorisinin
temel dayana8 n oluIturmuItur. Bununla birlikte geçmiIte yaIanan siyasî olaylara,
belirlenen esaslar çerçevesinde meIruluk kazand rmak suretiyle, bunlar n tart I lmas
bir yana, sonraki dönemlerde mutlaka uyulmas gereken temel prensipler olarak takdim edilmiItir.89
EI‘arî dört halifenin meIruluklar n 'âfiî’nin belirledi8i dört asl n hepsiyle de
kan tlamaya çal Im It r. Bu ba8lamda önce Kur’an’ ele alm I ve baz ayetlerden zorlama tevillerle Ebubekir’in hilâfetine dair deliller bulmaya çal Im It r.90 Sonra hadise
geçerek peygamberin kendisinden sonra halifelerin olaca8 n haber verdi8ini söylemiItir. Onun bu konuda sundu8u hadis Iudur: “Ümmetimde hilâfet otuz y ld r, ondan
sonra krall kt r.” EI‘arî, bu hadisi rivayet ettikten sonra râvînin Iu sözünü zikreder:
“Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali b. Ebu Talib’in hilâfetlerini hesaplad m ve toplam
otuz y l buldum.”91
EI‘arî, Kitap ve sünnetle yetinmeyip dört asl n tamam n kullanm It r. EI‘arî,
geçmiI siyasetlerin do8ruluk ve meIrulu8unu kan tlamak için bunu yapmak ihtiyac n
hissetmiItir. Bu çerçevede sahabenin Ebubekir’e icmâ ile biat ettiklerini zikretmiI ve
bu konuda Ehl-i Sünnet’in has mlar na cevaplar vermiItir. Ard ndan da Iunu ilâve
etmiItir: “Ebubekir es-S dd k’ n imameti sabit oldu8unda Ömer el-Faruk’un da imameti sabit olur. Çünkü onu vasiyet etmiI ve imamet için onu seçmiItir. Osman’ n imameti de sabit olur, çünkü onun imameti Iura ehli taraf ndan onaylanm It r. Ali’nin imameti de sabit olur, çünkü onun imameti de Ehlü’l-Hal ve’l-Akd taraf ndan belirlenmiItir.”92 EI‘arî dördüncü as l olan ictihâd da bu konuda Iöyle kullan r: “Ali, AiIe ve
Zübeyr aras nda olup bitenlere gelince bunlar tevil ve ictihâd sonucudur. Ali imam,
di8erleri de ictihâd ehlidirler. Ali ve Muaviye (r.a) aras nda olup bitenler ise bunlar tevil
ve ictihâdd r.”93
EI‘arî bu sözleriyle Ehl-i Sünnet’in hilâfet ile ilgili teorisinin temellerini atm I,
di8er bir deyiIle onlar n eski siyasî tav rlar n 'âfiî’nin usulüne dayanarak kuramsallaIt rm It r. EI‘arî bu teIebbüsüyle geçmiIte yaIanan olaylara Ier’î deliller çerçevesinde
bir meIruiyet kazand rmaya çal Im It r. T pk 'âfiî’nin ictihâd , re’yin kanunlaIt rmas
haline getirdi8i gibi. Yani el- bâne sahibi (EI‘arî), er-Risâle sahibi ('âfiî)’nin eksi8ini tamamlam I olmaktad r. Her dönemin kendisine has öncelikleri dikkate al nd 8 nda 'âfiî
dönemi 'iî muhalefetin EI‘arî dönemine göre daha zay f oldu8u görülür. Ayr ca 'âfiî
döneminde 'iî muhalefet bir Iekilde Abbâsîlerle uzlaI halinde idi. Dolay s yla geçmiIin meIrulaIt r lmas , 'âfiî döneminde henüz EI‘arî dönemindeki kadar acil bir ihtiyaç
88
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de8ildi. Ancak EI‘arî döneminde 'iî muhalefet hilâfeti tehdit edecek boyuta ulaIm It .
'iîler Sünnî hilâfet devletinin do8u kesimlerinde giderek artan nüfuzlar yla beraber
M s r’da da kendilerine ait bir devlete (Fât mîler) sahiptiler. Sadece bu kadar da de8il,
siyasî ve akidevî görüIlerinin kuramsallaIt r lmas iIlemini çok sa8lam bir Iekilde bitirmiIler ve imamet inanc n namaz, zekât ve hacdan aIa8 kalmayan bir derecede dinî
bir esasa dönüItürmüIlerdi. Bu görüIler ayn zamanda devlet otoriteleri taraf ndan
destekleniyordu. Böyle bir ortamda, Sünnî bir imam n Ehl-i Sünnet akidesini yükseltme ve yeni tehditlere karI güçlendirme görevini üstlenmesi gerekiyordu. Ite bu görev
de Ebu’l-Hasan el-EI‘arî’ye takdir edilmiItir. Esasen bu durum 'iî uyar c ya karI Sünnî
bir tepkiden ibaretti.94
Bu duruma dikkat çeken bn Haldûn, EI‘arî hakk nda Iunlar söylemektedir:
“EI‘arî, yollar n ortas n bulmuI, teIbihi reddetmiI, Allah için manevî s fatlar ispat
etmiI ve tenzihi selefin s n rlamas na göre s n rlayarak tenzihin umumiyetini tahsis
eden deliller bulmuItur. O Allah Teâlâ’n n dört manevî s fat n (hayat, ilim, kudret ve
irade) iIitme, görme ve zat yla kaim kelâm n aklî ve naklî delillerle ispat etmiItir. Bütün bu konularda bidat ehlinin iddialar n cevaplam I, salâh-aslah, husun-kubuh gibi
bidatler konusunda onlarla mücadele etmiItir. Öldükten sonra dirilme, cennet ve
cehennem ahvali, mükâfat ve ceza akidelerini kemale erdirmiItir. mamiyye f rkas n n;
imametin akaidin bir parças oldu8una dair bidatlerinin ortaya ç kmas yla birlikte kelâm ilmine imamet konusu eklenmiItir.”95
Görüldü8ü gibi çeIitli konularda Mu‘tezile’ye cevap verilirken di8er taraftan da
imamet konusunda mamiyye’ye cevap yetiItirilmeye çal I lm It r. Burada yap lan Ehl-i
Sünnet akaidinin (Selef akaidi), kelâm yöntemi kullan larak kuramsallaIt r lmas d r.
'âfiî’nin f k h ilminde yapt 8 Iey, EI‘arî taraf ndan da akait ilminde teorik boyut kazanm It r.
Peygamber’in vefat ndan sonra Müslümanlar karI laIt klar yeni sorunlar n cevaplar n bulmak amac yla önce Kur’an’a, sonra da hadise müracaatta bulunmuIlar,
burada arad klar n bulamad klar zaman ise, Kur’an ve sünnette çözümü bulunan
hususlara k yas yapmak suretiyle cevap bulmaya çal Im Ilard r. Hz. Ömer’in, bu do8rultuda hareket etmeleri için valilerine talimat verdi8i bilinen bir husustur. Bu aç dan
bak ld 8 nda, Müslümanlar n sorunlar na çözüm bulmak için böylesi bir yolun takip
edilmesi do8al olarak karI lanabilir.
mam 'âfiî ile birlikte bu yöntem sistematize edilmiI ve sorunlar n çözümünde
takip edilmesi gereken metot olarak kabul edilmiItir. F k hta uygulanan bu yönteme
icmâ ve di8er baz yeni prensipler de ilâve edilmiItir. Daha önce ifade edildi8i gibi,
fer’î konular aslî konulara irca etme yaklaI m nedeniyle karI laI lan sorunlara sürekli
önceki toplumlardan cevaplar aranm It r. stenilen cevap bulunmad 8 zaman, daha
öncekine k yas yapmakla sorunlar çözülmeye çal I lm It r. Bu yöntem nedeniyle belli
bir dönem sürekli esas al nm It r.
mam EI‘arî taraf ndan kelâmda uygulanan 'âfiî yöntemle, kelâmda öne al nmas gereken ak l, nass n gerisine itilmiI ve ak l sadece nass n belirledi8i alanda kullan lm It r. Dolay s yla ak l belirleyici olmaktan ziyade s n rlar önceden çizilmiI ve pasifleItirilmiI bir konuma itilmiItir. Yukar da imamet bahsinde örneklendi8i gibi mam
94
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EI‘arî, siyasî bir konuyu irdelerken bile dönemin muhalif anlay Ilar na cevaplar verme
endiIesi ile hareket etmiItir. Siyasî bir konuyu tespit etmeye çal I rken 'âfiî yöntemde
görüldü8ü gibi, Kur’an nass n , Peygamber’in hadisini ve icmâ‘ kullanarak izaha çal Im It r. Bu nedenle EI‘arî kelâm nda rivayet sürekli akl n önünde olmuItur. Rivayetin
elbette dikkate al nmas bir zorunluluktur, ancak bütün sorunlar n sadece bu çerçevede çözülemeyece8i de belirginleImiItir.
Re’ye karI hadise daha çok yer veren 'âfiî’de oldu8u gibi, EI‘arî de akla göre
rivayete daha çok yer vermek suretiyle geleneksel Sünnî çizginin belirlenmesinde
önemli rol oynam It r. Müslüman toplumun ço8unlu8unu teIkil eden Sünnî anlay I n
bu Iekilde belirlenmesinde her dönemin yöneticisinin önemli destekleri olmuItur.
Ebû Hanîfe’ye teklif edilen kad l 8 kabul etmemekle bir Iekilde yönetim erkiyle mesafeli durmas na karI n, mam 'âfiî yönetim nezdinde idarecili8i kabul etmek suretiyle
düIüncelerinin daha ziyade yayg nlaImas na imkân sa8lam It r. mam 'âfiî ile ayn
çizgiyi benimseyen mam EI‘arî de, gerek yaIad 8 dönemde ve gerekse sonraki as rlarda bütün Sünnî yöneticiler nezdinde kabul gören ve desteklenen kiIi olmuI ve
EI‘arî anlay I ço8u zaman devletlerin resmî ideolojisi olarak kabul edilmiItir. F k hta
mam 'âfiî taraf ndan Iekillendirilen, kelâmda ise mam EI‘arî taraf ndan benimsenip
uygulanan bu yönteme orta yol ideolojisi demek mümkündür. Nitekim Ehl-i Sünnet
çizgisi için de aI r uçlar aras nda orta yolu bulma çabas nitelemesi yap lm It r. Pratikte mam 'âfiî, teoride mam EI‘arî taraf nda Iekillendirilen bu orta yol ideolojisi, tarihte takip edilen yöntem olmuI ve Müslüman toplumlar n Iekillenmesinde bu iki düIünce okulunun imamlar sürekli belirleyici olmuIlard r.

SONUÇ
Müslüman toplumunun düIüncesini Iekillendirmede ve sosyal yaIam n belirlemede pek çok isim zikredilebilir. Ancak bunlar içerisinde en çok etkiyi yaratan n
mam 'âfiî ve mam EI‘arî oldu8unu söylemek mümkündür. slam âlimlerinden her
birisi hiç Iüphesiz belli bir etkinlik alan na sahiptirler ancak, f k hta 'âfiî’nin, akaitte
ise EI‘arî’nin b rakt 8 etki çok daha fazla olmuItur. Bu nedenle mam 'âfiî ve mam
EI‘arî’nin düIünceleri farkl aç dan de8erlendirilmeye tâbi tutulmal d r. Peygamber
sonras dönemde, Müslümanlar karI laIt klar sorunlar n çözümü için Peygamber dönemini örnek alm Ilard r. mam 'âfiî’ye gelinceye kadar sorunlar n çözümü için
Kur’an, sünnet, icmâ ve k yas esaslar çerçevesinde bir yöntem takip edilmiIse de,
mam 'âfiî ile birlikte, belirlenen bu dört esas mutlaka uyulmas gereken temel as llar
haline getirilmiItir. Sosyal alanda re’yden ziyade rivayete a8 rl k veren 'âfiî, bu yaklaI m yla akl nass anlamayla s n rland rm It r.
YaIam n n önemli bir dönemini Mu‘tezile içerisinde geçiren EI‘arî’nin,
Mu‘tezile’den ayr larak Sünnî düIüncesini savunmaya baIlamas slam düIüncesinde
önemli bir k r lma noktas n oluIturmaktad r. EI‘arî ile birlikte rivayet daha a8 rl kl bir
yer alm It r. Bu anlamda 'âfiî’nin f k hta uygulad 8 n , EI‘arî kelâmda uygulam It r. O
da akl nass anlamayla s n rland rm It r. Kelâmî sorunlar n çözümünde EI‘arî yönteme
bak ld 8 nda bu durum aç kça görülür. Gerek 'âfiî’nin ve gerekse EI‘arî’nin akl n yerine
rivayet kültürünü öne almalar n , onlar n içinden geldikleri Arap düIünce gelene8ine
ba8lamak mümkündür. O dönemin k sa bir panoramas n dikkate ald 8 m zda, felsefî
düIünüI yerine daha ziyade sezgisel veya hissî bir düIünce tarz n n a8 rl kta oldu8u
görülür. EI‘arî’yi, 'âfiî ile birlikte okumaya çal It 8 m zda Sünnî düIüncenin hem düIünsel, hem de sosyal yan n daha sa8l kl görebiliriz. Bu nedenle EI‘arî’yi daha sa8l kl

183

184

Ahmet Erkol

anlayabilmek için, onun mutlaka 'âfiî ile birlikte de8erlendirilmesi gerekmektedir.
slam düIüncesinde a8 rl kl yer teIkil eden EI‘arî düIünce, yöntem konusunda
önemli oranda 'âfiî’den etkilenmiItir. 'âfiî’nin ön gördü8ü toplumsal yaIam modeli,
EI‘arî taraf ndan desteklenerek güçlenmiItir. Bu proje daha sonra gelen EI‘arî imamlar taraf ndan geliItirilmiI ve her dönemin Müslüman Sünnî yöneticileri taraf ndan
büyük kabul görmüItür.
Gerek sosyal ve gerekse düIünsel alanda sürekli Peygamber ve sonras dönemin referans olarak kullan lmas , slam düIüncesinde rivayete merkezî bir konum
sa8lam It r. YaIan lan sorunlara zaman n ve zeminin Iartlar na uygun çözümler üretme
yerine, sürekli önceki nesillerden cevaplar bulmaya çal Ima nedeniyle Müslüman
toplumlar kendilerini yenileyememiIlerdir. EI‘arî kelâm na bak ld 8 nda yeniden inIa
yerine Mu‘tezile’ye eleItiri ba8lam nda bir düIüncenin oluIturuldu8u görülmektedir.
Merkeze rivayetin oturtuldu8u bu yaklaI m, Müslüman toplumunda muhalefetin geliImesine zemin b rakmam It r. Belirlenen esaslar d I nda öne sürülen düIünceler
rivayete, dolay s yla nassa ayk r düIünceler olarak kabul edilmiI ve toplumda bu tarz
yaklaI mlar sap kl kla nitelenmiItir. Gerek 'âfiî ve gerekse EI‘arî, yaIad klar dönemde
elbette büyük iIlevler görmüIlerdir, ancak 'âfiî ve EI‘arî’nin yo8un bir Iekilde kulland klar rivayet yöntemi sonraki nesiller için de uyulmas gereken mutlak prensipler
Ieklinde anlaI ld 8 ndan, Müslüman toplumu sürekli önceki toplumlar taklide yönelmiI ve yeni bak I aç lar n ortaya koyamam It r.
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