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1. slam tefekkür ve ilim tarihindeki rolü itibariyle Mu’tezile hakk3nda neler söylenebilir?
Bu soru çerçevesinde Mu’tezile’yi birkaç aç dan ele almak mümkündür:
a. slam toplumunun içinden ç3kan Cebriyye ve Mü+ebbihe gibi tasvip etmedikleri gruplar3n görü+lerini ele+tirmeleri: Bu sayede Mu’tezile’yi, birtak m fikirlere kar reddiyeler
yazan ilk muhaddis ve fakîhlerle birlikte bilimsel tenkit gelene inin öncüleri olarak
görmek mümkündür. Dolay s yla ilk ç k lar n n insan hürriyetini yok sayan Cebriyye’ye
ve büyük günah i leyenler hakk ndaki görü leriyle iki ayr yerde bulunan Mürcie ve
Hâricîlere tepki ve ele tiri olarak gerçekle mesi bunu desteklemektedir.
b. Özellikle ilk ortaya ç kt klar II. hicrî asr n ba lar ndan itibaren ba ka din,
mezhep ve görü lere kar verdikleri entelektüel mücadele: Mu’tezile, )slam toplumunun özellikle di er din ve kültürlerle kar la mas nda önemli ç k lar yapm , aklî düünceyi cesaretle kullanarak tarih boyunca kendisinden söz ettirecek Mu’tezilî düünceyi in a ve test etme imkân n bulmu tur.
c. lk iki maddede belirtilen gruplara verilen cevaplarla birlikte olu+an Mu’tezilî dü+ünce
karakteri: Konular n en temelde tevhid ve adalet olarak belirledikleri kelâm ilminin
tarihsel ve ilmî geli imi bak m ndan öncü mezhebi olarak Mu’tezile, akl n ontolojik ve
epistemolojik bak mdan nakilden önce oldu unu vurgusuyla Sünnî kelâm n büyük
tepkisini çekmi tir. Mu’tezile’ye göre vahiy gelmeden önce ak l mevcuttu, vahiy mevcut olan ak l üzerine geldi. Onlara göre vahiyden önce mevcut olan ak l, mecaz mecaz olmayandan ay rmal , Allah’ n zat na lây k olanla olmayan tefrik etmeli ki
nasslarda geçen ibarelerde do ru manay yakalayabilsin. Aklî verilerin nakilden önce
itibara al nmas gerekti ini söylemesi yan s ra, gâibin ahide k yas n ileri derecede
i letmesi Mu’tezile’nin farkl la t yönlerdendir.
d. Te ekkül edi iyle birlikte kendilerini ele tiren ve özellikle Ehl-i Sünnet’le aralar ndaki uzun ve çeki meli rekabet dönemi olarak Mu’tezile: )slam tefekkür ve ilim
tarihinde Ehl-i Sünnet’in, s fatlar ve insan n fiilleri konusundaki en büyük ve önemli
ele tirilerini Mu’tezile’ye yöneltti ine bak ld nda, Mu’tezile’nin, bugün )slam toplumunun kâhir ekseriyetini te kil eden Sünnî dü üncenin muharrik unsuru oldu unu
söylemek mümkündür. Mu’tezile ve benzerlerinin ç k lar olmasayd ona tepki verecek bir Sünnî kelâm sisteminden söz etmek belki de mümkün olmayacakt .
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2.Mu’’tezile’nin, fikrî bir hareket olarak zuhuru ve ekolle+mesinde tercüme hareketlerinin
pay3 olmu+ mudur? Olmu+sa hangi orandad3r?
Mu’tezilî dü üncenin ilk nüvelerini tercüme hareketlerinden önce görmekteyiz.
Özellikle tercüme hareketlerinin ciddi manada yo unla t
Abbâsîlerden önceki
Emevî iktidar döneminde Vâs l b. Atâ’n n (131/749) Hasan el-Basrî’den (110/728)
ayr ld tarihi dikkate al rsak, bunun, tercüme hareketlerinin )slam toplumu üzerinde
kavramsal ve konusal etki alan n n henüz olu mad bir dönem oldu u görülür. O
halde ilk zuhur çerçevesinde dü ünüldü ünde Mu’tezile’yi tercüme eserlerinin mutlak
belirleyici entelektüel bir sonucu olarak görmek zordur. Ancak bu ihtimali s f r olarak
görmek de do ru de ildir. Fakat özellikle Abbâsîler devrinde ba ka din ve kültürlerden, bilhassa Yunan felsefesinden tercümelerin Mu’tezilî kelâm n kavramsal çerçevesini ve konusal alan n etkilememesinin dü ünülemeyece ine inan yorum. Bununla
birlikte Mu’tezilî dü ünceyi tercümelerin esiri haline getirmek de yanl t r. Mesela
Mu’tezile’nin belirgin ilk ç k n n, fâs k insan n durumunun ne olaca na “el-menzile
beyne’l-menziyeteyn” ile cevap vermesi bunun tercümelerden ödünç al nan kavram ve
içeriklerle olmad n göstermektedir. Bunun yan s ra Mu’tezile, Aristo’dan mant k ve
di er ilimlere dair yap lan çevirilere muttali olmu , özellikle birinci ku aktan sonrakiler
mant ktan etkilenmi , delil getirme metotlar n n ço unu bu tercümelerden alm ,
kelâmlar n n içeriklerine tafra, cevher, araz, zerre gibi konular dahil etmi lerdir.1 Bu da
göstermektedir ki, gerek konu gerek kavramsal çerçeve olarak tercüme eserlerin rolü
vard r. Sonuçta tercümeler sonucu Müslümanlar aras nda biri kelâm âlimlerinden
gelen )slâmî kültür, di eri Yunan felsefesinden gelen yabanc kültür olmak üzere iki
farkl kültür olu tu u göze çarpmaktad r.2 Abbâsîler döneminde Beytü’l-hikme’nin
kurulmas yla geli en yeni felsefî, kültürel ve ilmî faaliyet, Mu’tezile’nin elinde, )slâm’ n
kendini kültürel ve entelektüel düzeyde kadîm kültür merkezlerine ve okullar na kar
cesaretle bir kar koyu a dönü tü ü izlenimini vermektedir. Abbâsî halifelerinin önemli bir k sm n n akla öncelik veren Mu’tezile’yi desteklemesinde felsefeyle donat l
dü ünceleri ve ba ka kültürlerle hesapla maya aç k zihinleri yatmaktad r. Di er taraftan Kâdî Abdülcebbâr’ n eserlerine bak ld nda )slam’ n kendi içinden kendisini in a
etmi bir mezhep görünümü vard r. Sonuç olarak baz konular n gündeme gelmesi
(halku’l-Kur’ân gibi), baz yeni kavramlar n girmesi (cevher, araz, tafra gibi) aç s ndan
bak ld nda bir etkilenme gözükür. Ama bunun Mu’tezilî dü ünceyi belirledi ini düünmüyorum. Zaten Kâdî Abdülcebbâr gibi önemli Mu’tezilî âlimlerin Aristo mant
aleyhine yazd klar eserlere bak l rsa tercüme eserlerin Mu’tezile taraf ndan çok da
benimsenmedi i ortaya ç kar.
3. Mu’tezile’nin, nasslar3 anlama ve yorumlamada geli+tirdi4i yöntem ve katk3lar3 konusunda neler söylenebilir? Bu husustaki verilerden, günümüz yöntem tart3+malar3na bir aç3l3m getirmek mümkün müdür?
Kanaatimce Mu’tezile’nin nasslar anlamada kulland
en önemli yöntem
k3yâsü’l-4âib ale’+-+âhid yöntemidir. Bu yöntemin esas n , özellikle tevhid ve adaletle
ilgili nasslar yorumlarken, Allah’ n s fatlar hakk nda konu urken, bizim ahit oldu umuz bu dünyan n zihnimizde olu turdu u bilgilerle hareket edebilece i te kil etmektedir. Mesela halku’l-Kur’ân meselesinde, kelâm n hakikatinin ancak bizim bildi imiz
1
2

Emîn, Zuhru’l- slâm, II, 50; a. mlf., Duha’l- slâm, I, 264; Ebû Zehra, Târîhu’l-mezâhib, s. 155.
ehristânî, el-Milel, I, 23; Hanefî, “Kelâm )lmi ve Bugünkü Konumu”, ( slâm Dü+üncesinde Yeni Aray3+lar I içinde), s.
313.

394

Soru turma : Mu’tezile

395

kelâm oldu u, bunun da bizim taraf m zdan yap lan (mef’ûl) bir söz oldu undan hareketle Allah’ n kelâm n n da fiil edilmi oldu unu ileri sürmeleri bu ilkeyi ne kadar kat
i lettiklerinin bir delilidir. Bu delil, esasen Sünnî kelâmc lar n n da vazgeçemedi i bir
delil olmakla birlikte, Mu’tezile’nin ehadet âleminde olanlarla bize gâib olan âlemi
s n rlad , ilâhî olan dünyevî olana indirgedi i ve dünyada mü ahede edilenden ba ka bir manay Allah’a izafe etmemekle bir bak ma bizzat bilme imkân olmayan ilâhî
nitelikler hakk nda metafizi e dü tükleri gözden kaçmamaktad r. Halbuki
Mu’tezile’nin kendisi Ehl-i Sünnet’i, mesela kelâm n Allah’ n s fat olarak ezelî olduunu söylemelerini gâibe ta atmakla suçlamaktad r. Ama kendileri de fiziksel dünyada bilip gördükleri kelâm felsefesini aynen Allah’ n kelâm ile ilgisine uygulamakla
gâibe ta atm olmaktad rlar. Zira sonuçta yapt klar , âhidde olan gâib hakk nda
kullanmak, k yasta bulunmakt r. Makîs ile makîsun aleyhin ayn varl k düzeyinde olmamalar Mu’tezilî iddian n da do rulu unu zay flatan en önemli unsurlardan biridir.
Ama ne olursa olsun Mu’tezile’nin bu yöntemi kullanmas , ilk kelâmc lar olmalar
hasebiyle kelâm ilminin geli imine katk da bulunmas itibariyle ilim tarihimiz aç s ndan
önemlidir. Bugünün tart malar na daha önceki usûllerden aç l m getirmesi meseline
gelince, esasen usûl kaidesinin de i ece ini dü ünmüyorum. De i en usûl de il, usûle konu olan olaylard r. Bundan dolay önceki dönemlerde tart malarda kullan lan
usûllerin bugünkü tart malar için ilham kayna olmas kaç n lmazd r. Mesela
Mu’tezile’nin, özellikle Kâdî Abdülcebbâr’ n yapt kelâm felsefesi; kelâm n mahiyeti,
kelâm-zat-s fat-fiil ili kileri; ilmî geli imin temeli say lan k yas meselesi ve özellikle
k yâsü’l- âib ale’ - âhid, metnin anla lmas nda konu an ki inin niyetinin (kasdü’lmütekellim) metinden söylenmek istenileni ortaya koymadaki rolü, söz sahibinin
niyetini anlamada aklî bilgi ve tecrübelerimizin rolü, metinle söz sahibinin iradesi ve
kast aras ndaki do ru ili kiyi yakalamada aklî öncüllerin rolü ve bu ba lamda hangi
ifadelerin mecaz oldu u konusu; kelimeler ve onlar n i aret ettikleri manalar, dilde
uzla (muvâdaa) gibi konular i lemesi modern dil felsefecilerinin görü leriyle mukayeseli olarak ara t r labilir. Mesela Umberto Eco, Alfred Jules Ayer, Waltraud Bumann,
Stefan Collini, John C. Condon, Jonathan Culler, Ferdinand De Saussure, Jacques
Derrida, Gadamer, Habermas, Ali Harb, Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Toshihiko Izutsu,
Turan Koç, H. P. Rickman, Richard Rorty vd. gibi dilbilimle u ra an âlimlerin göstergebilim, anlambilim, yorumbilim gibi alanlardaki görü leriyle Kâdî Abdülcebbâr’ n dil
felsefesi ve delâlet anlay
kar la t r labilir. Ayr ca ara t rmac lar için Kâdî
Abdülcebbâr’ okumak, geleneksel Sünnî bilginin d nda ba ka dü ünce tarzlar yla ilk
elden tan mak anlam na gelmekte olup, ba ka ufuklar bilmek ve geni yelpazede
tefekkür etme imkân verecektir. Bunun ise, )slam dünyas na dü ünsel anlamda
önemli katk larda bulunma durumunda olan ilim ve fikir adamlar için, önemli ve zengin bir hazine anlam na geldi i aç kt r. )lim ve fikir adamlar uygun gördüklerini al rlar,
uygun görmediklerini terk ederler.
4.Mu’tezile’ye mensup âlimlerin, amel bak m ndan Hanefî olduklar eklindeki
yayg n kanaate kat l yor musunuz? ayet bu kabul do ru ise, buna tesir eden
faktörler konusunda neler söylersiniz? (Hanefî mezhebinin, f k hta re’ycilerin
öncüsü olarak bilinmesi ve istihsâna verdikleri önem, co rafî faktör gibi).
Bildi im kadar yla Mu’tezile’den )mam Ebû Yûsuf’un ö rencisi Bi r b. G yâs elMerîsî (Müreysî), Ebu’l-Kâs m Abdullah b. Ahmed el-Belhî (h. 319) gibi âlimler Hanefî
olmakla birlikte, Kâdî Abdülcebbâr gibi ileri gelen Mu’tezilî âlimleri âfiî’dir. Demek ki
Mu’tezile deyince akla sadece Hanefî olmak gelmemeli. Kanaatimce Mu’tezile, kelâm
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ile f k h aras n ay rmaktad r. Kâdî Abdülcebbâr, kelâmda uygulad klar aklî ilkelerin
nasslar anlamada mutlak önceli inin bulundu u eklindeki ilkelerinin, f kha, hele hele
imdiki tarihsellik tart malar n n merkezine oturtulan )slam ceza hukukundaki baz
eklî de i iklikler için asla uygulanamayaca n belirtmektedir. Dolay s yla kelâmda
ak lc olan Mu’tezile’nin, amelde de ak lc bir f k h mezhebi olarak bilinen Hanefî
mezhebinde olmas gerekmemektedir. En az ndan Kâdî Abdülcebbâr’a bakarak bunlar söylemek mümkündür.
5. Mu’tezile’nin geli+tirdi4i aklî tefekkür ile, özellikle Endülüs yöresinde geli+en kelâmîfelsefî aklî tefekkür aras3nda benzerlik ve farkl3l3klar hususunda neler söylenebilir? Bu ba4lamda Kelâm ve Felsefe aras3nda Mu’tezile’yi nas3l de4erlendirmek uygun olur?
Endülüs büyük bir medeniyet. Oradaki fikrî hareketlerle Mu’tezile’yi imdilik
mukayese etme durumunda olmad m belirtmeliyim. Ancak u kadar n ifade etmeliyim ki, oradaki tefekkür ve ilim hayat n felsefî yöneli e hasretmek do ru olmaz. Endülüs’ten, )bn Rü d gibi felsefeci olarak bilinen baz büyük âlimlerin ç km olmas ,
Endülüs deyince ak lc ilmî hareketlerin oldu u yer izlenimini verebilir. Ancak Zâhirî
fakih )bn Hazm’ n da oradan ç kt n görmek gerekir. Fakat Mu’tezile ile felsefe aras ndaki alâka hakk nda söz söylemek gerekirse, ikisinin de kelâm konular nda ak lnass ili kisinde akl öne ald klar n söylemek mümkündür. Ancak kullan lan yöntemlere bak ld nda, felsefe, Aristo mant n mutlaka kullan rken, Mu’tezile buna kar
ç km t r. )slam felsefecileriyle k yasland nda Mu’tezile, tabiri caizse yerli bir ç k t r.
Dü üncelerini )slam miras içinde kalarak in a etmi lerdir. Fakat felsefeciler dü üncelerini in a ederken d ar dan da kaynak kullanm lard r. Hatta temel referanslar n n
Aristo oldu u aç kt r.
6. Mu’tezile, bir fikir hareketi ve ekol olarak tarihteki rolünü oynam ve ink raza u ram bir fenomen midir, yoksa bir ekilde bizzat temsilcileri arac l yla
varl n devam ettirmekte midir? Bu ba lamda, Mu’tezilî dü üncenin devam
olarak hangi fikirlerin ileri sürüldü ü söylenebilir?
Kelâmî görü olarak Mu’tezile kendi ba na var ve temsilcileri olan bir ekol deildir diye dü ünüyorum. Ancak Mu’tezile kelâmî görü lerdeki varl n îa içerisinde
kalarak sürdürmü tür. S fatlar ve kelâmullah konular ndaki görü leri îa taraf ndan
devam ettirilmi tir. Esasen bu konunun yani îa-Mu’tezile ili kisinin ileri bir çal mayla ortaya konulmas bugünkü iî dü üncenin kaynaklar n n tespiti aç s ndan da önemlidir. Ancak ad Mu’tezile olmasa da Kur’an’ n yarat lm l , insan n fiillerinde tamamen özgür oldu u gibi iddialar ve bu çerçevede Allah’ n s fatlar n n yorumu, nasslara
bak ta aklî ilkelerin öne al narak nasslar n ona göre ekillendirilmesi mant hep
Mu’tezilî izler ta maktad r. Gerek akademisyenler gerek bilim adamlar aras nda yer
yer bu dü ünceleri dile getirenler vard r.
7.)slâm dünyas n n kalk nmas projesinde entelektüel boyut olarak Mu’tezilî
dü üncelerin muharrik güç olmas hakk nda neler söylersiniz?
Bu tür dü üncelerin fantezi oldu una inan yorum. Yani bilim ve teknikte geli meler olacak da bunu Sünnî dü ünce mi engellemektedir? Ya da toplumsal sorumluluklar yerine getirmede, hukukun i lemesinde, toplumsal ahlâk n yerle mesinde, i çii veren münasebetlerinde entelektüel muharrik bir güç olarak Ehl-i Sünnet dü üncesi
ne diyor ki çok geri kalm z! Evet, inanc n ki ilere, ki ilerin de toplumsal i leyi e etki
ve katk s dü ünüldü ünde, rasyonel modern dünyaya kar kendi içimizde rasyonel
Mu’tezilî dü üncenin yol aç c olaca kaba bir bak la müspet görünüyor gibi gelebilir. Ama bunun son derece afakî bir bak aç s oldu u kanaatindeyim. Zira
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Mu’tezile’nin ak lc l n n, özellikle son derece spesifik kelâm konular nda, mesela
insan n fiillerinin hakikatinin ne oldu u gibi hususlarda oldu u bilinmelidir. )nsana
son derece sorumluluk yükleyen bu anlay , zannediliyor ki )slam dünyas n n kalk nmas n gerçekle tirecek insan unsurunu harekete geçirecektir. Yani burada Ehl-i Sünnet dü üncesi insana özgürlük vermemekte midir? Davran lar n n sorumlulu unu
insana yüklememekte midir? Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet aras ndaki bu tart man n
ak lc l a kay p kaymamas esasen kaza-kader konusunun hakikatini anlamaya dönük
felsefî bir tart mad r. Toplumsal boyutu ilgilendiren noktada siyasal, ekonomik ve
sosyal kalk nman n kaza-kader konusundaki tart malardan do rudan etkilendi i
kanaatinde de ilim. Bunu s f rlamak, etkisinin hiç olmad n söylemek istemiyorum
ve var olabilecek mevziî örnekleri de inkâr etmiyorum. Ancak bunun mutlak etkisinin
olmad n söylüyorum.
Bana göre )slam toplumunun kalk nma projesinde ileri at lma inanc , yüce bir
ruha sahip olma, a a larda de il yukar larda bulunma, yeryüzünün kendi adaletine ve
katk s na ihtiyac oldu unu dü ünme, zaman n , enerjisini ve Allah’ n emanet etti i
tüm maddî de erleri en güzel ve hay rl bir biçimde kullanma ve bunu insanlar n istifadesine sunma inanc , tüm hayat ku atan boyutlar yla ahlâk bilinci gibi de erler,
eski kelâmî tart malardan referans almaktan daha önemlidir. Bu sayd m z ve daha
eklenebilecek de erleri kulland racak temel iç duygunun ise, iman oldu una inan yorum. Her eyin sahibi Allah’a ve O’nun gösterdi i yola iman, öldükten sonra hesaba
çekilece ine iman, dünyay hem maddî hem manevî imar n temel muharrikidir. Bat daki geli melerin bu iman olmadan gerçekle ti i, bunun salt bir )slam ideolojisi olaca görü lerine de kat lm yorum. Zira )slam’ n dünyaya sunaca kalk nma anlay n n
sadece maddî boyutu yoktur. Zira insan unsuru sadece maddî boyuttan olu mamaktad r. Mutlulu un, Allah’la birlikte hareket edilerek, bize emanet ve lütuf olarak verilen
yeryüzünü madden imar etmekle gerçekle ece ine inan yorum. Böyle bir dü ünceyi
harekete geçirmede entelektüel rolü Mu’tezile’ye biçmek gerekmemektedir. Ehl-i
Sünnet’in de buna engel oldu u gibi herhangi bir bilimsel görü ü yoktur. Gerekli özgürlük ve irade Ehl-i Sünnet’te fazlas yla vard r. Ama mezhepçilikten ve mezhebî isimlerden daha çok, Müslüman isminin öne ç kmas gerekti ine de inan yorum. )slam
denilince, Ehl-i Sünnet âlimleri görü lerinin mutlak do rular gibi gösterilmesini yanl
buluyorum. Geçmi tefekkür hazinemizin bir rmak gibi önümüzden akmas , ihtiyac m z olanlar n al nmas ve ya ayan âlimlerimizin ve fikir adamlar m z n eskiyi ta mas n
de il, bu toplumu dü ünerek yol göstermeleri gerekti ine inan yorum. Bu aç dan
bakt m zda, e er olabilirli i varsa tüm )slam mezheplerinden faydalanmak mümkündür.
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