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MU’TEZ LE KELÂM OKULUNUN
OLU UM VE GEL M SÜREC

Ca fer KARADA

*

PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE THEOLOGICAL
SCHOOL OF MU’TAZILAH
Muslims had confronted many religions and ethnic cultures, mainly Christianity, Judaism and Zoroastrianism, when they controlled 3the regions of Iraq and
Sham. They entered in cultural interaction by founding new cities such as Basrah
and Kufa in this region and by moving to the settled life. The fact that they felt the
need to define their beliefs led them to look for various theological discourses. In
this search, the followers of Islamic theological school of Mu’tazilah succeded under
the leadership of Wasil b. ‘Ata and ‘Amr b. ‘Ubaid who were the pupils of Hasan alBasri. The Mihna events made a negative impact on the Mu’tazilah which emerged
through scholars such as Abu’l-Hudayl al-Allaf, Bishr b. Mu’tamir and an-Nazzam.
This resulted with a period of weakenning. Even the efforts of Abu Ali al-Djubbai,
his son Abu Hashim and Abu’l-Qas m al-Ka’bi could not stop this `falling down`.
The state of Khwarazmshahs became the last castle of Mu’tazilah, and afterwards
`pure` Mu’tazilah school disappeared with the last blow of Mughal invansion

GR
Hz. Peygamber, bulundu u bölgedeki insanlar yeterince ayd nlatt ndan onun
döneminde farkl bir aray a ihtiyaç duyulmad gibi, sahabe aras nda da sistematik
bir anlama ve aray faaliyeti görülmemektedir. Ancak )slâm s n rlar n n geni lemesinin, toplum içerisindeki kültürel ve etnik farkl l klar n artmas n n yeni bir ‘yorum’ ihtiyac n kaç n lmaz k ld da bir gerçektir. Kur’an’ n iki kapak aras nda toplanmas n ve
ço alt lmas n bu ihtiyac n sonucu olarak de erlendirmek mümkündür. Hz. Ömer
döneminden itibaren yeni kurulan ehirlere ‘muallim’ s fat yla baz sahâbîlerin gönderilmesi yine ayn ihtiyaçtand r. Bu ihtiyaca cevap vermenin gerekti ine inanan Müslümanlar, H. I. asr n sonu ile II. asr n ba nda do al olarak birtak m çal malar yürütmü ler, di er bir deyi le, bölgelerinde olu mu problemlere çözüm aray içerisinde
olmu lard r. Bu çaba ve aray lar kimi zaman bireysel plânda kal rken kimi zaman grup
çal malar eklinde gerçekle mi tir. Bu grup çal malar )slâm co rafyas nda belli
*
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fikirler etraf nda dü ünce olu umlar na vesile olmu ve sistematik dü ünme ve bilimsel faaliyetler boy göstermi tir. Böylelikle dü ünce okullar olu maya ve bu okullar n
ortaya koydu u sistematik dü üncenin ürünü olarak ba ms z yeni bilim dallar meydana gelmeye ba lam t r. ) te kelâm ilmi de, bu ihtiyac kar laman n gereklili ine
inanarak bir araya gelmi ve ayn amaç do rultusunda hareket eden insanlar topluluu olan Mu’tezile mensuplar n n dü üncelerinin belli bir forma dökülmesiyle ortaya
ç km ; inanç dahiline giren bütün problemlerle ilgilenen bir bilim dal olarak te ekkül
etmi tir. Buraya kadar verilen bilgelerden hareketle kelâm ilminin ortaya ç k ile
Mu’tezile’nin mezhep (kelâm okulu) olarak tezahür edi ini birlikte dü ünmek gerekir.
Di er bir ifade ile naslara yakla mlar ve yorumlar ile kelâm ilminin do u una önayak
olan Mu’tezile âlimleri, ayn zamanda ortaya koyduklar bu fikrin etraf nda bulu malar
ve ona olan mensubiyetleri ile de bir mezhebin do u una önderlik etmi lerdir. Bu
anlamda Mu’tezile kelâm okulunu (mezhep), )slâm tarihinde ortaya ç km ilk fikrî
olu um olarak de erlendirmek mümkündür. Her ne kadar Hasan el-Basrî (ö. 110/728)
gibi önde gelen dü ünce adamlar n n olu turduklar ders halkalar bir ‘okul’ olarak
de erlendirilebilirse de, bunun kendi adlar na nispet edilerek devam eden bir olu um
olmamas ve ö rencileri aras nda bir yeknesakl k bulunmamas dolay s yla bu mümkün görünmemektedir. Zira onun meclisinde, Mu’tezile’nin te ekkülüne vesile olan
Vâs l b. Atâ (ö. 131/748) ve Amr b. Ubeyd el-Basrî (ö. 144/761) gibi ki ilerin yan s ra
Katâde (ö. 117/735) gibi hadiste i tihar etmi ki iler de bulunabilmektedir.1 Ayn ey
Ebû Hanîfe (ö. 150/767) için de söz konusudur. Onun meclisinde de, Bi r b. G yâs elMerîsî (ö. 218/833) gibi kelâmî e ilimli ki ilerin yan s ra Ebû Yûsuf (ö. 182/798) gibi
kelâm dü üncesine sert muhalefet gösteren ki iler de bulunabilmektedir. Hasan elBasrî’den farkl olarak Ebû Hanîfe’nin ad na ‘Hanefîlik’ ismi alt nda te ekkül eden f k h
mezhebinin itikâdî yönünün de bulunmas , bu mezhebin Mu’tezile benzeri bir fikrî
olu um olarak de erlendirmesi için yeterli de ildir.2 Çünkü Ebû Hanîfe, kendisine
nispet edilen itikatla ilgili eserleri bak m ndan de erlendirildi inde, dü üncesinin
genel hatlar itibar yla selef çizgisinde oldu u görülür.3 Mezhep içinde etkili ö rencisi
Ebû Yûsuf’un kelâm ilmine muhalefetinin de, öncülü ünü yapt mektebin temsil
etti i selef tonunun koyula mas na katk da bulundu u söylenebilir. H. III. yüzy l n
ikinci yar s ve IV. yüzy l n birinci çeyre inde ya am ve mezhebin itikad n derlemi
olan Tahâvî’nin (ö. 321/933) ‘selef’ çizgisindeki Akîde’sini Ebû Hanîfe ile ö rencileri
Ebû Yûsuf ve Muhammed e - eybânî’ye dayand rmas bunun bir göstergesi olarak
de erlendirilebilir.4 Öte yandan Ebû Hanîfe’nin görü ve yakla mlar n n kelâmî forma
dökülmesi ancak Mâverâünnehir Hanefî âlimlerinden Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö.
333/944) ile mümkün olabilmi tir.
1

)bnü’n-Nedîm, el-Fihrist, Beyrut 1988, s. 201.
erafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, Konya 1992, s. 55, 63; Ahmet Özel, Hanefî F3k3h Alimleri, )stanbul 1990, s. 20, 26.
3
Nitekim gelen rivayetlere göre Ebû Hanîfe, kelâm ilminden ayr l p Selef-i Sâlihîn’in yoluna döndü ünü kendisi de
ifade etmektedir. (bk. Ta köprîzâde, Mihtâhü’s-saâde, Kahire 1968, II, 154; )sa Do an, Mürcie ve Ebû Hanîfe,
Samsun 1992, s. 102-103).
4
Tahavî, Akâid risalesinin ba nda “ Bu risâle, Ebû Hanîfe Nûman b. Sâbit el-Kûfî, Ebû Yûsuf Yakub b. )brahim elEnsârî ve Ebû Abdullah Muhammed b. Hasan e - eybânî’nin (r.a) görü leri (mezheb) üzere Ehl-i Sünnet ve’lCemaat toplulu unun inançlar n n ve Allah r zas na uygun olarak itikad ettikleri usûlü’d-dînin (dinin as llar ) ve
din edindiklerinin aç klamas ndan ibarettir” ifadesini kullan r. (Bâbertî, erhu Akîdeti Ehli’s-Sünne ve’l-Cemâa’ (n r.
Arif Aytekin), Kuveyt 1409/1989, s. 22; ayr. bk. Arif Aytekin, Ehl-i Sünnet nanç Esaslar3 Tahavî ve Akaid Risalesi, )stanbul ts. Seha Ne riyat, s. 34-35).
2
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)slâm co rafyas nda te ekkül eden erken dönem itikadî ve siyasî olu umlar incelendi inde, neredeyse tamam n n Irak bölgesinde ortaya ç kt görülür. Bu da, o
bölgede yeni olu umlara ihtiyaç duyuldu unu veya bölgenin artlar n n bu olu umlara
zemin olu turdu unu gösterir. Bu durumda hem Mu’tezile dü üncesinin olu umunu
hem de bu dü üncenin bir ürünü olan kelâm ilminin meydana geli ini bölge artlar na
ba lamak yanl olmasa gerektir. Zira bu bölgeye gelen ve de i ik artlarla kar la an
Müslümanlar n bu artlar do rultusunda davranma, tedbir alma veya bölgeye uygun
ya ama tarz olu turma zorunlulu u hissetmi olduklar geli melerden anla lmaktad r.5 Bu artlar n olu mas nda bölge kültürünün etkin rol oynamas do al bir geli medir. Zira bölge kültürü, bölgenin sosyal, siyasal ve dinî zeminini olu turmaktad r. Bizansl lar n H ristiyanl ve )ranl lar n ise düalist dinleri bir nevi devletin resmî ideolojisi olarak benimsemelerini6 hesaba katarsak, dinin an lan dönemde üst belirleyici bir
kültür unsuru oldu u gerçe i ile kar la r z. Bu da bizi, dönemin sosyal ve siyasal
yap s n n büyük ölçüde dinlere endeksli bulundu u gerçe ine götürür. Bu mülâhazalarn
alt nda, Mu’tezile’nin de içinde yer ald ilk dönem )slâm dü üncesindeki
geli melerin anla lmas n n, büyük ölçüde bölgede varl k gösteren dinlerin tan nmas na ba l oldu u aç kt r.

A. MU’TEZ LE’N N OLU

TU U ZEM N

Mu’tezile, Ortado u’nun neredeyse tamam nda temsil edilen )brahimî gelenekten gelen Yahudilik ve H ristiyanl k, )ran düalist tanr anlay na sahip Mecusîlik,
Mazdekîlik ve Sabiîlik’in yan s ra fetihlerle Müslümanlar n gündemine giren Hint dinlerinin bulundu u Irak bölgesi zemininde ortaya ç km t r.7 Bu zeminin tahlili ve anlalmas n n, Mu’tezile’nin daha aç k anla lmas na büyük ölçüde yard mc olaca üphesizdir. Zira olaylar ve olgular zemininden ba ms z de erlendirmeler ço u zaman
yan lt c sonuçlara götürebilmektedir.
Bölgenin belki de bütün bir dünyan n ya ayan en eski dinlerinden olan Yahudilik, de i ik zamanlarda gerçekle en sürgünlerle sadece Filistin’de de il neredeyse
Ortado u’nun tamam nda temsil edilmekteydi. Sözgelimi Hicaz bölgesinde Yesrib
(Medine), Fedek, Vâdi’l-Kurâ ve Hayber’de Yahudi nüfus bulunmaktayd .8 Yahudilikte
“bask c , intikam pe inde ko an, )srailo ullar ’n n babas , onlar n bekâs için ba kalar n öldüren, gökten inerek sava an, )srailo ullar ’na k zd nda da onlar dü manlar
ile ba ba a b rakan, Yakup ile güre en” insanbiçimci ve despotik bir tanr tasavvuru
bulunmaktad r.9 Nitekim Tevrat’taki u metin bu tasvirlere en aç k örne i olu turur:
“Ya Rab, beni kand3rd3n ben de kand3m. Benden kuvvetlisin ve beni yendin, bütün gün gülünç

5

bk. Montgomery Watt, slâm’da Siyasal Dü+üncenin Olu+umu (trc. U. Murat K lavuz), )stanbul 2001; Ca fer Karada ,
“Kelâm Atomculu unun Kayna Sorunu”, Marife, Konya 2002, y l 2, sy. 2, s. 81-100.
6
Urfal Mateos Vakayi-Namesi, (trc. Hrant D. Andreasyan), Ankara 1987, s. 113; emseddin Günaltay, ran Tarihi,
Ankara 1948, I, 76, 294-297; Ninian Smart, The World’s Religions, Australia 1995, s. 247.
7
Hodgson, slâm’3n Serüveni, (trc. Komisyon), )stanbul 1993, I, 66.
8
Ahmed Emin, Fecru’l- slâm, Kahire 1975, s. 24.
9
Tekvin, 32: 22-32; Say lar 11: 1; Yeremya 18: 27; ) aya 1: 20; Daha geni bilgi için bk. Karen Armstrong, Tanr3’n3n
Tarihi (trc. O. Özel, H. Koyukan, K. Emiro lu), Ankara 1998, s. 62-113; Ali Sâmi en-Ne âr, slâm’da Felsefî Dü+üncenin Do4u+u (tr. Osman Tunç), )stanbul 1999, I, 81-82; Suad Y ld r m, Kur’an’da Ulûhiyyet, )stanbul 1987, s. 12-13;
Mustafa Göregen, slâm Yahudi Polemi4i ve Tart3+ma Konular3, (Bas lmam doktora tezi), )stanbul 2002, s. 36-37.
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oldum. Herkes benimle e4leniyor.”10 Bu insanî özelliklerin Tanr ’ya atf n büyük ölçüde
Tevrat’a be er elinin ()srailo ullar ) müdahalesinin bir sonucu olarak de erlendirmek
mümkün ise de, Tanr ’n n insan taraf ndan kavranabilmesi için insan zihnine tan d k
gelen ifadelerle anlat lmas ndan kaynaklanan )slâm literatüründeki müte âbihât türünden ifadeler gibi görmek de mümkündür.11 Nitekim Kur’an’da da insanda bulunan
bir tak m özelliklerin Allah’a nispeti söz konusudur. )slâmî mezhepler aras nda “S fat”
konusunda meydana gelmi olan tart man n temelinde de bu yatmaktad r. Yahudilerin ulûhiyyet anlay ndaki en olumsuz yön Tanr ’y kendilerine ait k lmalar di er bir
ifade ile kendilerinin yeryüzüne hâkim olmalar ile Yahova’n n hükümranl n n gerçekle ece i inanc d r. Bu da kendilerinde “seçilmi millet” psikolojisinin olu ma ve derinle mesine neden olmu tur.12 Hahamlar n Yahudi erkeklerden, pagan ya da kad n olarak yarat lmad klar için Tanr ’ya ükranda bulunmalar n istemeleri bunun en aç k
örne idir.13
H3ristiyanl3k bu dönemde bölgede en kalabal k müntesibi bulunan dindir. Araplardan Yunanl lara bir çok müntesibi bulunmakta olup dönemin güçlü devleti Bizans’ n da resmî dini konumundad r. Ancak temelde do u ve bat kiliselerine ayr lmakla birlikte özellikle Ortado u’da ço unlukla Melkitlik, Nasturîlik, Yakubîlik mezhepleri ile temsil edilmektedir.14 Araplardan H ristiyan olanlar, Suriye s n r ndaki Bizans himayesinde bulunan ve Yakubîlik mezhebini benimseyen Gassânîler ile
Nasturîlik mezhebini benimsemi olan )ranl lar n himayesindeki Hire emirli idir.15
H ristiyanlar n ulûhiyyet anlay n teslis inanc belirlemektedir. Teslisin üç ana unsuru
vard r: Baba, O ul ve Kutsal Ruh. Baba, tanr olarak tasavvur edilir ve mükemmel
sonsuz saf bir ruh olarak nitelenir. O ul ise Baba’n n biricik kuca nda olan )sa’d r.
)znik Konsili’nde kabul edildi i ekliyle Rûhu’l-Kuds, Baba ve O ul ile ayn cevherdendir. Öyleyse teslis bir cevherden olan üç uknumdur. Kelâm kaynaklar nda verilen bilgilere göre teslis noktas nda müttefik olan H ristiyan mezhepler teslisin uknumlar n
Allah’ n s fatlar olarak görüyorlard . Buna göre Baba, zat; Rûhu’l-Kuds, kudret veya
hayat s fat , )sa ise ilim ve kelâm s fat d r.16 Kâdî Abdülcebbâr o dönem me hur H ristiyan mezhepleri olan Yakubîlik, Nasturîlik ve Melkitlik mezheplerinin ittifak ettikleri
noktalar öyle izah eder: “Yarat c )lâh bir cevher üç uknumdur. Bunlar Baba, O ul,
Rûhu’l-Kuds’tür. O ul kelime, Ruh hayat ve Baba kadîm, hayy ve mütekellimdir. Bu üç
10

Yeremya, 20: 7. Sözgelimi ehristânî, Yahudîlerin “Allah yaratma i ini bitirdikten sonra s rt üstü yat p bir aya n
di er aya üzerine atm t r” eklindeki görü te icma ettiklerini nakleder. bk. el-Milel ve’n-nihal, Beyrut 1410/1990,
I, 262.
11
Suad Y ld r m bu tür te bihî (antropomorfik) ifadelerin bulunmas n , ilkel rklara tasvirî bir anlat m n gere i
olmas , baz peygamberlerin mükâ efelerini tasvir etmeleri ve Mezmurlar gibi baz kitaplar n iir özelli i ta mas
gibi sebeplere ba lar. (Kur’an’da Ulûhiyyet, s. 12)
12
Suad Y ld r m, Kur’an’da Ulûhiyyet, s. 14.
13
Karen Armstrong, a.g.e., s. 110.
14
Bâk llânî, et-Temhîd (n r. )mâdüddin Ahmed Haydar), Beyrut 1407/1987, s. 101-102; Tarihçi Makdisî, bu mezheplerin yan s ra, Bürziâniyye, Markûniyye ve Fûliyye adl mezhepleri de sayar. (Kitâbü’l-bed’ ve’t-târîh Paris 1899 bask s ndan ofset, IV, 46; ayr. bk. Süleyman Sayar, Makdisî’nin Çe+itli Dinler ve slâm Hakk3nda Verdi4i Bilgiler Üzerine Bir
Ara+t3rma, (U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, bas lmam doktora tezi) Bursa 1995, s. 175)
15
J. Spencer Trimingham, Christianity Among the Arabs in Pre- slamic Times, Lebanon 1990, s. 171, 178; Suad Y ld r m,
Kur’an’da Ulûhiyyet, s. 17.
16
Cüveynî, el- r+âd (n r. Muhammed Yûsuf Mûsâ-Ali Abdülhamid), Ba dat 1369/1950, s. 47-48; Nûreddin esSâbûnî, el-Bidâye fi usûli’d-dîn (n r. Bekir Topalo lu), D ma k 1399/1979 dan ofset Ankara 1979, s. 21; Makdîsî,
a.g.e, IV, 43; Süleyman Sayar, a.g.e., s. 170.

Mu’tezile Kelâm Okulunun Olu um ve Geli im Süreci

11

uknum cevheriyyette bir, uknumiyyette muhteliftir. O ul Baba’dan do mu tur, Baba
O ul’un babas d r, Ruh ise Baba ile O ul’dan ç km t r (feyezan etmi tir). Baba ile
O ul ili kisi bir nesil ili kisi de ildir. Ak ldan kelimenin, ate ten s cakl n, güne ten
n do mas (tevellüd) gibidir.”17
Müslümanlar n ili kide oldu u önemli bir kültür ve medeniyete sahip )ranl lar n
dini Mecusîlik’te düalist bir tanr anlay söz konusudur. Ahura-Mazda denilen iyilik
tanr s , kâinatta bulunan iyi ve hay rl eylerin yarat c s iken erlerin yarat c s , eytanî
kuvvet Ehrimen’dir. Dinin kurucusu ve baz lar nca peygamber gibi görülen18 Zerdü t
Ahura-Mazda’y , “âlim-i küll, dünya hayat n n nizam n haz rlayan ve hayat veren,
kesinlikle aldat lamayan” olarak nitelendirir. Di er bir ifade ile O, gerçek nizam ve
fiiliyat n yarat c s ve Rabbidir. Onun özel bir vücudu yoktur, bir nur, bir alevdir.19
)ran’da ortaya ç k p bütün bir Ortado u’ya yay lan Maniheizm’de de ayn ekilde
düalist bir yakla m vard r. Dinin kurucusu Mani’ye göre âlem I k ve Karanl k olmak
üzere iki yap dan olu ur. I k âlemini bu âlemin kral Zervan yönetir. O, hayat sahibidir, sonsuza kadar ya ar, her ey O’nun varl na ba l d r ve O’nun gücüyle ya ayacakt r. Tanr ; ulûhiyyet, nur, güç ve bilgiden olu an dört niteli e sahiptir.20
Maniheizm gibi gnostik dinlerden say lan Sabiîlik’in tanr tasavvurunda da düalizm hâkimdir. Buna göre bir tarafta k ve nur âlemi, di er tarafta karanl k âlem bulunur. I k âleminin ba nda Yüce Hayat, Kudretli Ruh, ve Yüceli in Efendisi isimleri
verilen en üstün niteliklerle mücehhez Malka d Nhura (I k Kral ) bulunur. Öte yanda
ise mükemmelli i ve düzenlili i ifade eden “ k âlemi”ne kar l k karanl k, kaos ve
eksikli i ifade eden “karanl k âlem” vard r ve ba nda “Büyük Canavar” diye adland r lan Malka d H uka (Karanl k Kral ) bulunur. Birçok ola anüstü güce sahip bu varl k
kötü ve karanl k vas flar n tümüne sahiptir.21
)slâm kaynaklar )ran dinlerini iki veya daha çok tanr inanc na sahip dinler eklinde takdim ederek “ikicilik” anlam nda “Seneviyye” terimi ile ifade ederler. Sözgelimi
Makdisî, yukar da say lan bütün dinleri bu kavram çat s alt nda zikretti i gibi
Sümeniyye (Budizm) ve Berâhime gibi Hint dinlerini de ayn kategoriye dahil eder.22
Bâk llânî, Seneviyye kelimesi yerine genel çerçeve olarak iki tanr ya inanan topluluk
anlam nda “ehlü’t-tesniye” kavram n tercih eder ve Mecûsîlik, Seneviyye, Deysâniyye
gibi )ran kökenli dinleri bu kavram alt nda sayar.23 Fahreddîn er-Râzî ise Hint dinlerini
ve Mecusîli i Seneviyye’nin d nda tutar.24
)slâm fetihlerinin h zl geli mesine paralel olarak Müslümanlar k sa sürede önemli medeniyet merkezlerinden olan Hindistan’a ula t lar ve kültürel al -veri içerisine girdiler. Daha önce belirtildi i gibi, Bîrûnî ve )bn Nedîm’in eserlerinde bunu gör17

Kâdî Abdülcebbâr, el-Mu4nî fî ebvâbi’t-tevhîd ve’l-adl (n r. Mahmûd Muhammed el-Hudayrî), Kahire ts., ed-Dârü’lM sriyye, V, 81.
18
Câh z, zaman nda baz kimselerin Zerdü t’ü da larda ya ayan insanlara gönderilmi peygamber olarak görme
e iliminde oldu unu zikreder ve bunu bir cehalet olarak nitelendirir. (bk. Kitâbü’l-hayevân, (n r. Abdüsselâm Muhammed Hârûn), Beyrut 1406/1988, V, 68)
19
Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri+, Ankara 1955, s. 66-69; Ekrem Sar kç o lu, Dinler Tarihi, Isparta 1999,
s. 107.
20
inasi Gündüz, “Gnostik Dinler”, Ekrem Sar kç o lu, Dinler Tarihi, Isparta 1999, s. 132-133.
21
a.e. s. 121-122.
22
Makdîsî, a.g.e., IV, 24; Süleyman Sayar, a.g.e, s. 153.
23
Bâk llânî, et-Temhîd, s. 78-93.
24
Fahreddîn er-Râzî, ’tikâdâtü firaki’l-müslimîn ve’l-mü+rikîn (n r. Muhammed Mu’tas m Bi’llâh el-Ba dâdî), Beyrut
1407/1986, s. 121-122.
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mek mümkündür. Hindularda karma k ve birbirinden farkl inanç yap s söz konusudur. Kutsal varl klar n say s s n rs z oldu u gibi, ilâhlar n say s da bir hayli çoktur.
Eskiden dört ba l Brahma’n n dünyan n olu umunda büyük rol oynad tasavvur
edilirken sonradan bir çe it dünyan n ruhu oldu u tasavvur edilmeye ba lanm t r.
Daha sonra di er tanr lar iva ve Vi nu’nun itibarlar artarak büyük tanr lar s n f na
girmi tir. Böylelikle Hinduizm’de bir nevi teslis (trimurti) vard r. Bu üç büyük tanr dan
Brahma dünyan n yarat l n , Vi nu muhafazas n , iva ise y k l n sembolize eder.
Ancak bu tasavvur dinî hayatta etkili olmayan felsefî bir tasavvurdur. Zannedildi i gibi
Brahma, Brahmanizm’in en büyük tanr s de ildir. O, ancak Ulu Tanr ) vara’n n emriyle dünyaya ekil veren ustad r.25 )slâm kaynaklar Hint dinlerinde özellikle Berâhime
ad verdikleri bir dini ön plana ç kar rlar. Ancak bunun bir mezhep olarak m , yoksa
bütün Hint dinlerinin ortak ad olarak m kullan ld noktas biraz kar kt r. Makdisî
bu dine mensup olanlar n üç grup oldu unu belirtmi , ancak ikisini zikretmi tir: a.
Tanr ’n n birli ine inanan fakat peygamberli i kabul etmeyenler, b. Tenasühe (reenkarnasyon) inanan ve tevhid ve peygamberli i reddedenler.26
Hint dinlerinden olan Budizm ise, tanr s z din, bir nevi ateizm olarak nitelenir.27
Di er dinlerde oldu u gibi bir tanr tasavvurunun bulunmamas böyle dü ünülmesinin
en büyük sebebidir. Ancak Buda’n n, “Karde+lerim! Bir do4mam3+, do4rulmam3+, yarat3lmam3+, +ekil verilmemi+ olan vard3r...”28 sözü bu görü ü zay flatmaktad r. Belki bundan hareketle ve )slâmiyet ile denge kurabilmek için Nepal ve Tibet’te Allah yerine kadir, ezelî,
ebedî bir Buda (Adi-Budda) ikame edilmi tir. Budistlere göre her eyi idare eden yegâne kuvvet “ebedî kainat kanunu olan “Karma”d r. Tanr ’ya inanan dinlerdeki Tanr ’n n Budizm’deki kar l
bu prensiptir diyebiliriz.29 )slâm kaynaklar Budizm’i
“Sümeniyye” ad yla kaydederler. Bunlar tanr inanc aç s ndan günümüzde oldu u gibi
ateistler (muatt la) olarak tan mlan r ve içlerinde Buda’n n peygamber hatta tanr
oldu una inananlar n bulundu u da zikredilir.30

B. YEN ZEM N YEN ANLAYI /MU’TEZ LE’Y DO

URAN

ARTLAR

Nüzul süreci Hicaz bölgesinde tamamlanan ve o ortam içerisinde anlam kazanan )slâm’ n, yukar da an lan dinlerin ve Hint, Yunan, M s r ve Mezopotamya medeniyetlerinin kav ak noktas nda bulunan farkl bir kültüre sahip Irak bölgesine intikalinde, bölge insanlar taraf ndan indi i yörede kazand anlam yla kabul edilmesi ve
kavranmas mümkün olmad . Bir ba ka deyi le sosyolojik bir vâk a olarak Hicaz bölgesinde olu mu )slâm kültürü ile Irak bölgesi kültürü aras ndaki farkl l klar n, dinin
anla lmas nda ve dinî prensiplerin tan mlanmas nda kendini göstermesi kaç n lmazd .
Bu farkl la may , basit kültür ortam ndan karma k kültür ortam na geçi te ya anan
“tekâmül” olarak de erlendirmek mümkün olmakla birlikte, artlar n getirdi i do al
geli me ve farkl la ma olarak görmek daha isabetli bir yakla m olur. Çünkü tersine
geli melerin aksi sonuç do uraca da bir gerçektir. Sözgelimi din önce karma k
25

Ekrem Sar kç o lu, Dinler Tarihi, Isparta 1999, s. 147-148; Felicien Challaye, Dinler Tarihi (trc. Samih Tiryakio lu),
)stanbul 1994, s. 61-64.
26
Süleyman Sayar, a.g.e, s. 142.
27
Felicien Challaye, a.g.e., s. 76.
28
Huston Smith, The World’s Religions, New York, Harper Colins, 1991, s. 114.
29
a.e., s. 172-173.
30
Makdîsî, a.g.e., IV, 9; Süleyman Sayar, a.g.e, s. 148.
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kültür yap s na sahip Irak bölgesine gelip oradan Hicaz bölgesine geçseydi, do al
olarak anlam de i imi, anlama ve anlamland rma süreci tersine i lerdi. Daha aç k bir
ifade ile, basit kültür düzeyine sahip bir toplum karma k kültürden gelen bir olguyu
basitle tirerek veya karma k detaylardan soyutlayarak ana çat itibar yla al r. Sosyolojik ifadeyle, kültür de i imi bir “seçme” olay d r. Yani bir kültür ba ka bir kültürden
bir eyler al rken bunlar otomatik bir s raya ba l olarak de il seçerek al r. Bu unsurlardan baz lar al nmak üzere seçilir, baz unsurlar ise ilgi sahas d nda kal r.31
Tarihî veriler göz önünde bulunduruldu unda, Müslümanlar n Irak bölgesine
ula t klar nda bölge kültüründen yararlanma yoluna gittikleri bir gerçektir. Çünkü,
bugün art k bir çok medeniyet tarihçisinin kabul etti i gibi tarihte devaml l k söz konusudur. Zaman içinde devam eden olaylar bir noktada ba lay p b çakla kesilmi gibi
bir noktada sonlanamayaca gibi, bir olay da öncesinden ba ms z, s f r noktas ndan,
hiçbir alt yap ya da arka plân olmaks z n ortaya ç kamaz. Me hur medeniyet tarihçisi
Marc Bloch’a göre de hiçbir bilim kendisini zamandan soyutlayamaz, zira gerçek zaman do as gere i bir devaml l kt r. Ancak bu devaml l k içinde sürekli bir de i me de
söz konusudur.32 Zaman n devaml l kültür ve medeniyetlerin birbiriyle do al etkileimlerini sa larken, de i im bu devaml l k içinde farkl l klar ortaya ç kar r. Zira tarih
içinde olu mu kültür ve medeniyetlerin her biri bir öncekinin devam d r. Di er bir
ifade ile onun miras n devral r ve aralar nda do al bir kar l kl etkile im ili kisi kurulur. Farkl l k, devral nan miras n “seçme” i lemine tâbi tutulmas ndan ve önceki kültürel unsurlara “yeni form” ve “anlam” kazand r lmas ndan ileri gelir.
Müslümanlar n fetihleri sonucunda, Araplar d nda kalan, )ranl , Süryanî, Rum,
Hint gibi etnik gruplar öncelikle siyasal, sonra da dinî olarak )slâm dairesine girmi ler
ve beraberlerinde eski kültür ve medeniyet miraslar n k smen de olsa dairenin içine
ta m lard r. Bu ta ma fiili esnas nda getirdikleri maddî ve manevî medeniyet unsurlar n kültür de i iminin gere i olarak kimi zaman “seçme”ye kimi zaman da “tadilat”a
tâbi tutmu lard r. Vazgeçemedikleri ya da alternatifini bulamad klar hususlarda da,
yeni inançlar n “yorum”layarak eski kültür unsurlar n me rula t rma yoluna gitmi lerdir. Bir di er deyi le yeni medeniyetin alâmet-i fârikas niteli indeki baz de i ikliklerin
d nda, söz konusu medeniyetlerden intikal eden tarihi birikimin çok büyük bir k sm na sahip ç km lard r.33 Sözgelimi “atomculuk”ta bunun her eklini görmek mümkündür. Öncelikle kelâmc lar bulduklar atomcu görü ü kendi inanc na göre de i ime
u ratm , ard ndan inanc n da atomcu görü paralelinde yorumlayarak bir âlem tasavvuru olu turmak suretiyle yeni bir tez ortaya koymu lard r.34
Meseleye Müslümanlar n yeni durum kar s nda dinlerini yabanc unsurlara tan tma ihtiyac duymalar aç s ndan bak ld nda, dini, bölge insan n n anlayaca tarzda, yeni bir üslûp ve dil ile sunma gere i aç kt r. Bu, zaten kelâmc lar n sahip olduklar
‘dindar n inanc n güçlendirme’ (tahkik) ve ‘dini savunma’ sorumlulu unun da bir
gere idir. Bu sorumluluk do rultusunda kelâmc lar kültürel, sosyal ve psikolojik aç dan farkl yeni muhataplara dini, anlayacaklar dille anlatma aray içerisinde olmu lard r. Bu aray a paralel olarak da, kelâm ilminin olu umu gerçekle mi tir. Ancak bu
faaliyetlerde dinin temel kayna olan Kur’an hep merkeze al nm deyim yerindeyse
31

Erol Güngör, Kültür De4i+mesi ve Milliyetçilik, )stanbul 1986, s. 16.
Marc Bloch, Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesle4i (trc. Mehmet Ali K l çbay), )stanbul 1994, s. 20-21.
33
Sabri Orman, ktisat, Tarih ve Toplum, )stanbul 2001, s. 28.
34
Ca fer Karada , “Kelâm Atomculu unun Kayna Sorunu”, s. 81-100.
32
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pergelin bir ucu nasta sabit olmak üzere yeni bir çerçeve çizilmeye çal lm t r.35 Nitekim Kur’an nüshalar n n belli merkezlere gönderilmek üzere ço alt lmas ve me hur
hadîs âlimi Müslim’in verdi i u bilgi bu yarg y destekler mahiyettedir: Basra’dan bir
arkada yla birlikte hac ya da umreye giden Yahyâ b. Ya’mer (ö. 89/708) Mekke’de
kar la t klar Abdullah b. Ömer’e (ö. 73/693) “Bizim yörede Kur’an okuyan ve ilim
pe inde ko an bir topluluk ortaya ç kt ve bunlar kaderin olmad n iddia ediyorlar”
der ve kader hakk nda bilgi ister.36 Bu ifadelerde, Basra’da Kur’an’ merkeze alarak
bilimsel bir faaliyet yürüten, geleneksel anlay a sahip olanlar n d nda bir toplulu un
varl ndan bahsedilmektedir. Bu topluluk Ma’bed el-Cühenî’nin de içinde bulundu u
kelâmc lar n ilk öncüleri olmal d r. Demek ki, Kur’an’ merkeze alan bu kelâm dü üncesinin öncüleri, bölge insan n anlayaca bir dil ve üslûpla inand klar dinin “Allah ve
âlem tasavvuru”nu ortaya koyma çabas içerisine girmi lerdir. Emevî yönetiminin
olu turdu u konjonktürün37 etkisiyle Allah-insan ili kisi anlam na gelen “kader” konusundaki görü leri bu çaban n ürünüdür. Öyle görünüyor ki, kader konusunda ba layan
tart ma zamanla “ilâhî s fat” boyutuna ta nm ve sonras nda bütünüyle “Allah tasavvuru” problemine dönü mü tür.38
Bu hususu biraz daha açacak olursak, )slâm itikad n n oldu u gibi bu itikat üzerine oturan kelâm dü üncesinin temel kayna semavî bilgi olmakla birlikte, bu semavî
bilginin ilk geldi i yer olan Hicaz bölgesi (Mekke-Medine) çevresinde kazand anlam
ile kelâm dü üncesinin olu tu u ve geli ti i farkl kültür yap s na sahip Irak bölgesinde kazand anlam ayn de ildi. Zira, her ne kadar somut gerçekli i ifade etti i için
ibadet gibi uygulama konusu olan hususlarda bir anlam de i imi söz konusu olmasa
bile, itikat gibi soyut gerçekliklerin anla lmas nda kültürel ortam n de i iminden
kaynaklanan farkl l klar n meydana gelmesi kaç n lmazd . Zaman n n yüksek düzeyli
dü ünce sistemleri olan Yunan, Hint ve )ran dü üncesinin kültür havzas na giren Irak
bölgesinde, Hicaz bölgesine göre soyut dü ünce daha çok geli mi oldu undan,
Allah-Âlem tasavvuru, ahiret ve görünmeyen varl klar, Allah-insan ili kisi gibi soyut
konular n bu bölgede daha farkl anla lmas ve ifade edilmesi bu durumun do al
sonucudur. )slâm tarihinde Allah-insan ili kisi ba lam nda “kader” konusunun ve
Allah tasavvuru ba lam nda “ilâhî s fat” sorununun bu bölgede ortaya ç km ve tart lm olmas bu aç dan anlaml d r. Çünkü, farkl kültürel, sosyal ve co rafî yap kendine uygun soyut anlam dünyas n olu turur. Bu anlam dünyas n n olu mas n n Müslümanlar n kulland dil olan Arapça’ya yans mas kaç n lmazd r. Bu kaç n lmaz durum,
ister Ehl-i Hadîs ve Selefî anlay ta olsun ister Mu’tezilî anlay ta olsun Müslümanlar ,
)slâm s n rlar n n geni lemesine paralel olarak Arapça’n n sadece Araplar de il, di er
milletlerin de dahil oldu u geni bir kesim taraf ndan kullan lmas problemi ile kar
kar ya getirmi tir. Ünlü )ngiliz air ve dü ünürü Eliot’un ifadesiyle “...bir dilin bir çok
say da ayr millet taraf ndan kullan lmas onu ciddî tehlikelere aç k hale getirebilir...”39
35

Müslümanlar n dünya görü ü olu turma te ebbüslerinde Kur’an’ merkeze ald klar n ünlü müste rik
Montgomery Watt da kabul etmektedir. (bk. slâm’da Siyasal Dü+üncenin Olu+umu, s. 109-110).
36
Müslim, “Kitâbü’l-îmân”, 1.
37
bk. Ahmet Akbulut, Sahabe Devri Siyasî Hadiselerinin Kelâmî Problemlere Etkileri, )stanbul 1992, s. 284-289.
38
Baz müste rikler, Müslümanlar n ‘ilâhî s fatlar’ ve ‘kader’ gibi konularda görü olu tururken H ristiyanlardan
yararland klar n iddia etmektedirler, Bu konudaki tart malar ve iddialar için bk. Ya ar Kutluay, slâmiyet’te tikadî
Mezheplerin Do4u+u, )stanbul 2003, s. 95-107; Ca fer Karada , Bâk3llânî’ye Göre Allah ve Âlem Tasavvuru, Bursa 2003,
s. 84-85.
39
T. S. Eliot, Kültür Üzerine Dü+ünceler (trc. Sevim Kantarc o lu), Ankara 1987, s. 54.
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Dil, kültürün ifadesi oldu una göre insanlar sahip olduklar kültürü ifade için dile ya
lâf z olarak ya da anlam olarak bir tak m eklemelerde bulunacaklard r. Sözgelimi “cevher” kelimesi hem lâf z hem de anlam, “araz” kelimesi ise anlam itibar yla yerel kültürlerden Arapça’ya geçmi tir.40 Bu da dilin eski sahiplerine yabanc la mas n veya ayn
zamanda inançlar n n ifade arac olan dildeki anlam kaymalar na paralel olarak inançlar n da bozulma tehlikesine maruz kalmas problemini meydana getirmi tir. Bundan
dolay hadisçi ve selefî anlay ta olanlar, muhafazakâr bir tutum tak narak dilin esnekle tirilmesine ve kutsal metinlerin dilinin yoruma aç k hale getirilmesine iddetle tepki
göstermi lerdir. Ancak yine Eliot’un “Daha az say da insan taraf ndan kullan lan bir
dilin etki sahas da s n rl d r”41 sözündeki gerçekten hareket edildi inde cihan ümul
olma iddias nda olan bir dinin, s n rl say da insan n konu tu u Hicaz kültürünün dili
ile ifadesi kaç n lmaz olarak yerel kalmas na yol açacakt r.
Bu kültür de i imi di er bir ifade ile dilin zenginle mesi ve esnekle mesi, Müslümanlarda )slâm inanc n n temel kayna olan Kur’an’ n tahrif edilmesi veya tahrife
u ramas endi esini do urmu tur. Esasen hadisçilerde bulunan Kur’an dilinin tahrifi
endi esi kelâmc larda da ayn ekilde bulunmaktad r. Ancak onlar di erlerinin aksine
)slâm’ Yahudîli in maruz kald hem yerellik ve ulusall ktan hem de tahriften koruyacak statik önlemlerin yerine te’vîl gibi dinamik önlemlere ba vurmu lard r. Zira insano lunun ürünü olan kültür ve onun ifade arac olan dil, de i ken ve dinamik bir yap ya sahiptir. Bir kültür ve inanc n tahrifini statik önlemlerle engellemek mümkün olmad gibi, kal n duvarlarla s n rland r lmas halinde de kabu una çekilerek kendini tüketmesi kaç n lmazd r. Evrensel bir özellik kazanm olan bir inanc n korunmas , kutsal metnin indi i dilin kurallar n zorlamaks z n akl n temel ilkeleri do rultusunda onu
makul bir çerçeveye kavu turmakla mümkün olur. Kelâmc lar n Kur’an’daki müte abih
ifadeleri yorumlay p (te’vîl), aklî izaha kavu turma çabalar n , bu anlay do rultusunda “yanl yorumlar n ve anlam tahrifinin önüne geçmek” gayreti olarak de erlendirmek mümkündür.
Hem kelâmc lar hem de hadîsçileri an lan bu “tahrif” endi esine iten, bölgede
bulunan Yahudî ve H ristiyan Kutsal metinleri olan Tevrat ve )ncil’in maruz kald
asl ndan uzakla mad r. H ristiyanlar ilâhî kelâm , )sa’n n ahs yla özde le tirmek veya
onun bedenine hulûl (enkarne) etti ini iddia etmek suretiyle ilâhî olanla olmayan
birbirine kar t rm lar ve ellerindeki )ncil’in “ nsan olup aralar3nda dola+an Söz”ün”42 bir
esini oldu u inanc n benimsemi lerdir. Yahudîler ise Kur’an’ n ifadesiyle “ç3kar kar+3l343nda kutsal metni bir tak3m isteklere alet ederek”43 tahrif edilmesine sebebiyet vermi lerdir.44 Fakat Mu’tezile ve Selefîler aras ndaki bu amaç birli i hiçbir zaman öne ç kar l p
40

Ca fer Karada , Bâk llânî’ye Göre Allah ve Âlem Tasavvuru, s. 38-39, 57-58.
Eliot, a.g.e., s. 54.
42
Yuhanna 1:14
43
“O halde yaz klar olsun onlara ki, kendi elleriyle ilâhî kelâmdan oldu unu iddia ettikleri hususlar kaydettikten
sonra, az bir kazanç elde etmek için “Bu Allah’ nd r” derler. Kendi elleriyle kaydettiklerinden ötürü yaz klar olsun
onlara! Ve bütün kazand klar ndan ötürü yaz klar olsun böylelerine!” (el-Bakara 2/79). Bu ayetin aç klamas için
bk. Fahreddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr (Mefâtîhu’l-gayb), Beyrut ts., Dâru )hyâi’t-Türâsi’l-Arabî, III, 140-141;
Elmal l Hamdi Yaz r, Hak Dini Kur’an Dili, )stanbul ts., Eser Ne riyat, I, 394; Muhammed Esed, Kur’an Mesaj
(trc. Cahit Koytak-Ahmet Ertürk), )stanbul 1997, s. 23. Ayr ca bu konudaki di er âyetler için bk. Muhammed
Fuâd Abdülbâkî, el-Mu’cemü’l-müfehres li elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, )stanbul 1990, “semenen kalîlen” md.
44
Montgomery Watt, tahrif konusunda “Meçhul Müslüman entelektüeller, Kur’an’daki üstü kapal ifadelerden
hareketle Yahudi ve H ristiyan Kutsal Kitaplar n n ‘bozulmu lu u’ (corruption/tahrif) teorisini ayr nt l biçimde
ortaya koydular” iddias nda bulunur. Bunun amac n da “çöldeki saf dü ünce yap s na sahip Arap’ daha k vrak
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bir ho görü ortam olu turulamam , aksine tart ma lafzî (literal) boyuta ta nm ve
kutsal metnin korunmas n n bir arac olan “te’vîl” ve “tefvîz”in amaç haline dönü türülmesine yol açm t r.

C. KELÂM

LM N N BA LANGICI

Kelâm ilmi ilk olarak Mu’tezile elinde ekillendi i için bu ilmin ba lang c n
Mu’tezile’nin ba lang c olarak de erlendirmek mümkündür. Genel olarak kelâm düüncesinin olu umu, Hasan el-Basrî’nin (ö. 110/728) kurdu u ders halkas ndan ayr lan
Vâs l b. Atâ (ö. 131/748) ve Amr b. Ubeyd (ö. 144/761) ile ba lat l r. Ancak Hasan elBasrî’ye nispet edilen Risâle fi’l-kader incelendi inde onun kelâm meseleleri ile yak ndan ilgili oldu u görülür.45 Her ne kadar Mu’tezile Hasan el-Basrî’yi kendilerinden
sayarlarsa da, bu konuda bir aç kl ktan bahsetmek oldukça zordur. Sünnîler onu kendilerinden kabul ederken sûfîler, ilk zahidlerden sayarlar.46 Ancak Hasan el-Basrî’nin
dü üncesinin Mu’tezile mezhebine kaynakl k etti i de aç k bir gerçektir. O sadece
Mu’tezile üzerinde etkili olmam , bütün bir Irak bölgesinin fikrî yap lanmas ve geliiminde önemli rol oynam t r. Dolay s yla kelâm Vâs l b. Atâ ve Amr b. Ubeyd’den
önce Hasan el-Basrî ile ba latmak daha isabetli olur.
Abbâsîlerin ilk dönemlerinde Vâs l ve Amr’ n pe inden gidenlerin olu turdu u,
kelâmî tabirle “f rka”ya dönü türdü ü Mu’tezile ve fikirleri Mu’tezile’ye yak n olmakla
birlikte onlar taraf ndan kendilerinden kabul edilmeyen, Hi âm b. el-Hakem (ö.
179/795), D râr b. Amr (ö. 200/815), Bi r el-Merîsî (ö. 218/833) ve onun ö rencisi olan
Hüseyin en-Neccâr (ö. 220/835) gibi ah slar kelâm n kurulu ve geli mesinde büyük
paya sahiptirler. Felsefî ve kelâmî fikirlere sahip oldu u bilinen Hi âm b. el-Hakem,
“cüzlerin sonsuzca bölünece i” görü ü ile Nazzâm’a (ö. 231/845) tesir etmi tir. Siyasî
aç dan ise Râfizîlerden Mûsâ el-Kâz m’ n (ö. 183/799) o lu Ali er-R zâ’y (ö. 203/818)
imam tan yan Kat’iyye’ye mensuptur.47
Bir çok görü ü Mu’tezile’ye benzemekle birlikte sonraki Mu’tezilîler taraf ndan
kendilerinden say lmayan48 D râr b. Amr, özellikle insanlar n fiillerinin Allah taraf ndan
yarat ld ve insan taraf ndan kazan ld
eklinde ifade edilebilecek “kesb” anlay ile
Mu’tezile’den ayr l rken, E ’arîlere bu hususta öncülük etmi tir. ehristânî bu görüünden dolay olsa gerek onu Cebriyye’den sayar.49 Muâviye kar s nda Hz. Ali’yi desteklerken, Cemel Vakas ’nda çekimser kalmas onu ayr bir konuma getirmektedir.

zekâl ehirli H ristiyan’ n iddialar na kar korumak” ( slâm’da Siyasal Dü+üncenin Olu+umu, s. 109) eklinde aç klar
ve bu tahrif iddias n n am ve Irak gibi H ristiyan ehirli nüfus ile temas kurulduktan sonra gerçekle ti i imas nda bulunur. Halbuki bir önceki dipnotta da geçti i gibi ilgili Kur’an ayetleri incelendi inde bu konu üstü kapal
de il aç kça ifade edilmi tir. Yukar daki )ncil ifadeleri dikkate al nd nda )slâm inanc bak m ndan tahrif zaten
aç kt r. Ancak Kur’an’da kimi zaman metnin tahrifi ifade edilirken ço u zaman da ilgili dinlerin bilginleri taraf ndan elde mevcut kutsal kitaplar n yorumu esnas nda tahrif edildi i ifade edilmektedir. (Bu konuda bk. Muhammed Tarakç , “)slâm Kaynaklar nda )ncil Tart malar ”, Müslümanlar3n Di4er Din Mensuplar3yla li+kilerinde Temel Yakla+3mlar Sempozyumu, Dinler Tarihi Derne i, Ankara 1-2 Kas m 2003)
45
Hasan el-Basrî’ye nispet edilen Risâle fi’l-kader’in kelâm aç s ndan incelemesi için bk. Osman Karadeniz, “Hasan
el-Basrî ve Kelâmî Görü leri”, Dokuz Eylül Üniversitesi lahiyat Fak. Der., sy. II, )zmir 1985. s. 135-156.
46
Abdullah Ayd nl , “Hasan Basrî, Hayat ve Hadis )lmindeki Yeri”, Atatürk Ü. lahiyat Fak. Der., sy. 8, Erzurum 1988,
s. 94.
47
Montgomery Watt, slâm Dü+üncesinin Te+ekkül Devri (trc. E. R. F lal ), Ankara 1981, s. 233-253.
48
el-Hayyât, el- ntisâr, Kahire ts., Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, s. 201-202.
49
ehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, I, 102.
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Ayr ca halifenin Kurey ’ten olmas gerekti i görü ünü de benimsemez.50 Her ne kadar
bize gelmemi olsa da eserlerinin isimleri incelendi inde itikadî ve siyasî bak mdan
mutedil bir noktada durdu u görülür.51
ehristânî (ö. 548/1153) taraf ndan Cebriyye’nin Neccâriyye koluna yak n say lan Bi r el-Merîsî, Kur’an’ n yarat lm oldu u fikrinin ilk ve etkili savunucular ndand r.
Ebû Hanîfe’nin ve Ebû Yûsuf’un (ö. 182/798) ö rencisi olmakla birlikte kelâma a r
meyli dolay s yla Ebû Yûsuf’un tenkidine hedef oldu u rivayet edilir.52 Osman edDârimî (ö. 280/894) ise onu Cehmiyye’den sayar ve s fatlar konusunda ta’tîle (i levsizli e) meyletti inden söz eder.53
Bunlar n ortak özelli i hem Helenistik kozmoloji ile diyaloga girmi bulunmalar
hem de erken dönem kelâmda kozmolojik e ilimlerin kurucusu olmalar d r. D râr,
hâdis olan âlemin arazlardan olu tu unu iddia ederken, Hi âm stoik etki alt nda cismanî varl klar n âlemi te kil etti i iddias nda bulunmu tur.54

D. MU’TEZ LE

SM

Mu’tezile mensuplar kendileri hakk nda özellikle “Adalet ve Tevhid Toplulu u”
anlam nda “Ehlü’l-adl ve’t-tevhîd” ismini kullanm lard r.55 Ancak bu isim yerine daha
çok “cemaatten ayr lan/kopan” anlam nda “Mu’tezile” ismi yayg nl k kazanm t r.
Özellikle Ehl-i Sünnet kelimenin olumsuz anlamlar na vurgu yaparken, Mu’tezile mensuplar , bu isimden kurtulu olmad n gördüklerinden olsa gerek kelimenin olumlu
anlamlar n ön plana ç karmaya çal m lard r. Sözlük itibar yla “bir eyden uzakla t ,
ondan ayr ld ” anlam na gelen “i’tizal” kelimesinden türeyen “Mu’tezile” kelimesi “bir
eyden ayr lan, ondan uzakla an” anlamlar na gelir. Kur’an’da bu kelime “Bana inanmad3n3zsa bari benden uzakla+3n (fa’tezilûnî)”56 eklinde geçer. Nitekim Araplar “i’tezeltü’lkavme” ifadesini “topluluktan ayr ld m, onlardan ayr bir kö eye çekildim” anlam nda
kullan rlar.57 Ist lahta ise )slâm’da ilk zuhur eden itikadî f rkan n ad olarak geçmektedir. Ancak bu ismin onlara kendileri taraf ndan de il de, muhalifleri olan Sünnîler
taraf ndan verildi i görü ü a rl k kazanmaktad r. Kaynaklarda geçen hikâyelerin ortak
paydas al nd nda Hasan el-Basrî’nin ö rencilerinin kendisi hayattayken veya ölümünden sonra aralar ndaki anlay farkl l ve fikrî anla mazl klar nedeniyle iki gruba
ayr ld ; bunlardan merkezi temsil eden grubun Vâs l ve Amr’ marjinal ilân etmeleri
neticesinde onlara “ayr lan” veya “bir kö eye çekilen” anlam nda “Mu’tezile” denmi
olmas kuvvetle muhtemel görünmektedir. Zira burada çok farkl bilgiler söz konusudur. Sözgelimi “firak edebiyat ” diyebilece imiz mezhepler tarihi kitaplar na göre Hasan el-Basrî hayattayken onun meclisinden Vâs l ve Amr’ n “mürtekib-i kebîre=büyük
günah i leyen” hususunda anla mazl k nedeniyle ayr lmalar üzerine, Hasan el-

50

a.e., I, 104.
bk. Watt, )slâm Dü üncesinin Te ekkül Devri, s. 237-246.
52
ehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, I, 101; Watt, a.g.e., 246-250.
53
Osman ed-Dârimî, Reddu’l- mâmi’d-Dârimî alâ Bi+r el-Merîsî, n r. Muhammed Hâmid el-Fekî, Beyrut 1358, s. 3-4.
54
Alnoor Dhanani, The Physical Theory of Kalam, Leiden 1994, s. 7.
55
Zühdî Hasan Cârullah, el-Mu’tezile, Kahire 1366/1947, s. 5; Mevlüt Özler, slâm Dü+üncesinde Ehl-i Sünnet Ehl-i Bidat
Adland3rmalar3, Erzurum 2001, s. 31.
56
ed-Duhân, 44/21.
57
)bn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Dâru Sâd r, ts. XI, 440; Mütercim Âs m, Kâmus Tercemesi, )stanbul 1305, III, 1436.
51
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Basrî’nin içinde “i’tizal” kelimesini kulland bir sözden dolay bu isim verilmi tir.58
Ebû Bekr b. el-)h îd ise Mu’tezile ulemas n n, “Hasan el-Basrî zaman nda Mu’tezile
var olmakla birlikte, onun ölümü üzerine kürsüsüne geçen Katâde’nin (ö. 117/735)
dersine Vâs l ve Amr’ n kat lmamas üzerine Katâde taraf ndan bu ismin verildi i”
kanaatinde olduklar n nakleder.59 Malatî ise daha farkl bir ihtimali gündeme getirir:
Hz. Ali’nin o lu Hz. Hasan imamet davas ndan vazgeçip Muâviye’ye bey’at etti inde
Hz. Ali taraf n tutan ancak bu i ten memnun olmayan bir grup her iki taraf (Hasan ve
Muâviye) terk edip, insanlardan da ayr lm lar (i’tizal), evlerine veya mescitlere çekilmi lerdir. Böylece halktan uzakla p kendi kö elerinde ilim ve ibadetle me gul olan bu
toplulu a halk taraf ndan ayr lanlar anlam nda Mu’tezile denmi tir.60
Mu’tezile içerisinden bu isim için olumlu yorum yapanlar, kendilerine göre “dalâlette olan Ehl-i Sünnet ve Hâricîler’den uzakla an, ayr lan” anlam n verirler.61 Sözgelimi, me hur Tabakâtü’l-Mu’tezile sahibi )bnü’l-Murtazâ, “Sizden de Allah’tan ba+ka
yalvard3klar3n3zdan da ayr3l3yorum (a’tezilü)”62 mealindeki ayeti delil getirerek i’tizâl kelimesine olumlu bir anlam yükler. Ayr ca “Onlar3n dediklerine sabret ve güzelce onlardan
ayr3l”63 mealindeki ayete dayanarak bir önceki ayetteki “i’tizal” kelimesinin anlam n n,
bu ayetteki “hicret” anlam nda oldu unu iddia eder.64 Böylelikle “Mu’tezile” kelimesi
muhaliflerin yükledi i “cemaatten uzakla an, hay rdan kaçan” eklindeki olumsuz
anlam ndan “dalâletten ve kötülükten ayr lan, uzakla an ve kötülü ün bulundu u
yerden hicret eden” eklindeki olumlu anlama dönü ür.

E. MU’TEZ LE’N N

LK DÖNEM

Kesin bir tarih vermek mümkün olmamakla birlikte Halife Hârûn Re îd (169193/786-809) zaman nda Mu’tezile, Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf (ö. 235/849) önderli inde
Basra ve Bi r b. el-Mu’temir (ö. 210/825) önderli inde Ba dat ekollerine ayr ld .65
1. Basra Ekolü
Basra ekolü ismini, hayat n n küçük bir k sm n Basra’da geçiren Ebü’l-Hüzeyl
el-Allâf’tan al r. Bu zat, kelâma “atomcu dü ünce”yi sokan ki i olarak görülür. Ye eni
olan )brahim b. Seyyar en-Nazzâm (ö. 231/845) ise atomculu un benimsenmesine
iddetle kar ç km t r. Buna kar l k Nazzâm, stoik dü ünceden esinlenerek “Âlemin
somut cisimlerden olu tu unu iddia eden Hi âm b. el-Hakem ile Ebû Bekir el-Es’am’
takip etmi tir. Öyle görünüyor ki, Nazzâm, ses ve renk gibi s fat ve özellikler hususunda di er mütekellimler ile çat ma içerisindedir.66 Nazzâm’ n kozmolojik görü leri
58

ehristânî, el-Milel ve’n-nihal, I, 62; M. erefeddin, “Kaderiye Yahud Mu’tezile”, Dâru’l-Fünûn lahiyat Fak. Mec.,
sene 4, sy. 15, )stanbul 1930, s. 118. (Fahreddîn er-Râzî, bu isimlendirmenin Hasan el-Basrî taraf ndan de il
Vâs l ve Amr’ n meclisten ayr l p ayr bir meclis te ekkül ettirmeleri sonucu halk taraf ndan yap ld iddias na yer
verir. bk. ’tikâdâtü f3raki’l-müslimîn ve’l-mü+rikîn, Beyrut 1407/1986, s. 37).
59
)bnü’n-Nedîm, a.g.e., s. 201.
60
Malatî, et-Tenbîh ve’red, Beyrut 1388/1968, s. 36. (Nâ î el-Ekber (ö. 293) ise, Hz. Ali ile Hz. Talha ve Zübeyr aras nda vukû bulan Cemel olay na kar mayanlar n (i’tizâl) o dönemde ‘Mu’tezile’ olarak isimlendirildiklerini;
Mu’tezile’nin reisleri olan Vâs l b. Ata ve Amr b. Ubeyd’in de bu görü ü benimsediklerini nakleder. bk. Mesâilü’limâme (n r. Josef Van Ess), Beyrut 1971, s. 17)
61
Mütercim Âs m, a.g.e., III, 1436.
62
Meryem 19/48.
63
el-Müzzemmil 73/10.
64
)bnü’l-Murtazâ, Tabakâtü’l-Mu’tezile, Beyrut 1380/1971, s. 2.
65
Watt, a.g.e., s. 274; Dhanani, a.g.e., s. 7.
66
E ’arî, Makâlâtü’l- slâmiyyîn, s. 304; ehristânî, el-Milel ve’n-nihal, I, 70.
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ö rencisi Osman el-Câh z (ö. 255/869) taraf ndan Kitâbü’l-hayevân adl eserde tespit
edilmi ve günümüze ula m t r.67 Nazzâm’ n bir di er ö rencisi ise felsefe ile u ra t
iddia edilen Ahmed b. Hâb t’t r (ö. 232/847).68 Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf’ n bir di er ö rencisi Ebû Ya’kûb es- ahhâm (ö. 280/853) “Ma’dûmun ey oldu u” görü ünü ileri sürmü tür. Ebü’l-Hüzeyl’e kar kitap yazmas ve Sünnî kelâm n öncüsü kabul edilen )bn
Küllâb (ö. 240/854) ile tart mas yla bilinen Hi âm el-Fuvatî (ö. 218/833) de Basra
okulunun önde gelenlerindendir. “Mânâ” kavram n s fat anlam nda ilk defa kullanan
Muammer b. Abbâd es-Sülemî (ö. 215/830) de Basra ekolünün önemli ismidir.69
2. Ba dat Ekolü
Ba dat ekolüne mensup ilk Mutezilîler Abbâsî yönetimi ile yak n ili kiye girdiler. Ekolün önderi “tevellüd” fikrini ilk ortaya atan Bi r b. Mu’temir’dir.70 Onun ö rencileri aras nda Sümâme b. E res en-Nemîrî (ö. 213/828), Ebû Mûsâ el-Murdâr (ö.
226/841) ve Halife Mu’tas m’ n (218-227/833-842) iktidar nda 218-234/833-848 y llar
aras nda cereyan eden me hur “mihne” olay n n yürütücüsü konumunda olan Ahmed
b. Ebû Duâd (ö. 240/854) vard r.71 Kur’an’ n yarat lm oldu u inanc n ifade eden
“Halku’l-Kur’an” problemi, Mu’tezile ile kar tlar aras ndaki fark n belirleyici bir ölçütü
say lm t r. Halku’l-Kur’an’ yani Kur’an’ n yarat lm l n kabul ve ikrar edenler
Mu’tezile, bu hususta sükût veya red tavr n benimseyenleri kar t olarak görülmü tür.
Kar t tavr ortaya koyan ve muhalefetin ba n çeken de Sünnî kesim olmu , o kesimden Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) sembol isim olarak öne ç km t r. Kur’an’ n
yarat lm l etraf nda cereyan eden “Mihne” olay Halife Mütevekkil’in (232-247/847861) iktidar na kadar sürmü tür. Mütevekkil )bn Ebû Duâd’ görevden uzakla t rm
(237/852) ve mahkemelerdeki Mutezilî yarg çlar n görevlerine son vermi tir.72 Bu ekilde siyaset ve sosyal faaliyetlerden uzakla an Ba dat Mu’tezilesi “Allah’ n varl , s fatlar , kâfirin durumu, Kur’an’ n tabiat , Allah’ n âlemle ili kisi ve yaratma” konular na
yönelmi /dönmü lerdir.
Bu ekolün di er isimleri unlard r: Murdar’ n ö rencisi olan Ca’fer b. Harb (ö.
236/850), onun ö rencisi olan ve “Âlem cisimlerden olu mu tur” görü ünün sahibi
olan Ebû Ca’fer Muhammed b. Abdullah el-)skâfî (ö. 240/854), Murdar’ n bir di er
ö rencisi olan Ca’fer b. Mübe ir (ö. 234/848); Hem Ca’fer b. Harb hem de Ca’fer b.
Mübe ir’in ö rencisi olan Ahmed b. Hüseyin Ebû Mecâlid (Mehâlid) el-Ba dadî (ö.
240/854) ve )bnü’r-Râvendî’nin (ö. 245/859) Mu’tezile’ye ele tiri olarak kaleme ald
(ö. 298/910) Fadîhatü’l-Mu’tezile adl kitab na kar Mu’tezile’yi savunmak için Kitâbü’lntisâr adl eseri yazan Ebû Mücâlid’in ö rencisi Ebü’l-Hüseyin el-Hayyât’t r (ö.
300/913).73
67

bk. Câh z, a.g.e., V, 10-25.
ehristânî, el-Milel ve’n-nihal, I, 73-74.
69
E ’arî, Makâlâtü’l- slâmiyyîn, s. 168; Basra Mu’tezilesi hakk nda geni bilgi için bk. Watt, a.g.e., s. 274-279;
Dhanani, a.g.e., s. 9.
70
ehristânî, el-Milel ve’n-nihal, I, 78. Malatî, Bi r’in Basra’dan gelerek, Ba dat’ta bu okulu kurdu unu, bundan
rahats z olan Hârûn Re îd’in onu hapsettirdi ini iddia eder (bk. a. g.e., s. 38).
71
ehristânî, el-Milel ve’n-nihal, I, 72-74; Zühdî Hasan Cârullah, a.g.e., s. 163-164.
72
Mes’ûdî, Mürûcu’z-zeheb, Kahire 1385/1965, IV, 86; )bnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, Beyrut 1406/1986, V, 291.
73
Kâdî Abdülcebbâr, el-Münye ve’l-emel (Firak ve Tabakâtü’l-Mu’tezile, n r. Ali Sâmi en-Ne âr- )sâmüddin Muhammed
Ali, içinde) Kahire 1972, s. 90-92; Malatî, a.g.e., s. 38; ehristânî, el-Milel ve’n-nihal, I, 42. Ba dat Mu’tezilesi hakk nda geni bilgi için bk. Watt, a.g.e., s 279-282; Dhanani, a.g.e., s. 8; Muhammed Hicâzî, “el-Mu’tezile” (Hayyât,
Kitâbü’l- ntisâr’ n ba nda), Kahire ts., Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, s. 7-28.
68
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F. M HNE DÖNEM : KELÂMCI HAD SÇ ÇATI

MASI

)slâm dü ünce tarihinde Mihne olay na kutupla maya neden olan ilk ideolojik
tart ma denilebilir. Devletin deste ini arkas na alan Ba dat Mu’tezile okulu, halk n
(tebaa) inanc n düzeltmek ad na “Kur’an’ n yarat lm ” oldu u fikrini kabul ettirmek
için ideolojik bir dayatmaya ba vurdu.74 Abbâsî halifesi Me’mûn (198-201/813-817)
taraf ndan kurulan bu Mihne müessesesi, sap kl k say lan bir fikre kar ilk te kilâtl ve
sistematik soru turma-ara t rma kurumu olarak sap kl n kökünün kaz nmas için
)slâm tarihinde kurulmu en eski resmî te ebbüs say l r.75 Bunun kar s nda Ahmed b.
Hanbel’in ba n çekti i Sünnî muhalefet bulunmaktayd . Bu uygulaman n neticesinde
toplumun Sünnî kesimine ve önderlerine yönelik bask ve y ld rma politikas yürütülmü tür. Ayr ca Mu’tezile, adalet ve ilâhî s fatlar probleminde a r gitme yani, Allah’ n
her eyden münezzeh oldu u fikrini samimi olarak korumak endi esinden hareket
ederek Kur’an ve hadîste te bih ifade eden bütün sözleri ak lc bir ruhla izah etmi ler
ve sonunda bütün ilâhî s fatlar inkâr etmi ler gibi bir görüntünün olu mas na zemin
haz rlam lard r.76 Bu da halk n tepkisine ve ona ba l olarak Sünnî inanc n halk aras nda iyice kökle mesine neden olmu tur. Özellikle bu mücadelede ön plâna ç kan
Ahmed b. Hanbel, Mu’tezile ve onun temsil etti i hadisçiler de toplum içerisinde
itibarl konuma gelmi lerdir. Mütevekkil’in halifeli i ile birlikte kelâmc lar itibardan
dü mü ve hadisçiler resmî çevrelerde büyük bir itibar kazanm lard r.77 Nitekim Mütevekkil’in u ferman bunun belgesidir: “Din üzerinde aklî dü+ünce ve ara+t3rmalar terk
edilecek, halk3n Me’mûn, Mu’tas3m ve Vâs3k zamanlar3nda me+gul olduklar3 i+ler b3rak3lacak, halk
teslime ve taklide tâbi olacakt3r. Hadis âlimleri hadis nakletmeye devam edeceklerdir.”78 Hadisçiler bu zaferi elde etmekle birlikte Mu’tezile’nin yerini dolduracak donan ma ve birikime sahip de illerdi. Zira onlar n metotlar ki ileri naslar çerçevesinde e itmeye yönelik ak ldan ziyade duygulara hitabeden “iknaî” bir yöntemdi.79 Ancak hadisçilerin bu
çabalar n n bir “reddiye edebiyat ” olu mas na ve hadisler üzerinde titiz çal malar n
yap lmas na yönelik olumlu bir katk s olmu tur. Sözgelimi )bn Kuteybe (ö. 276/889),
Te’vîlu muhtelifi’l-hadîs’in giri inde bir dostunun “kelâmc lar n hadisçileri hor görüp
hakaret ettikleri, uydurma ve çeli kili rivayetlerde bulunmakla ve yanl a sapanlara bu
hadisleri dayanak yapma imkân vermekle suçlad klar , bunlara bir kimsenin ç k p
cevap vermedi i” eklindeki yak nmas n dile getirdikten sonra kendisinin bu maksatla
bu kitab yazd n ifade eder. Asl nda bu hususta kendisinin de daha önceden rahats zl k duydu u “Garîbü’l-hadîs adl kitab na bu konuda bir bölüm yazd m” demesinden
anla lmaktad r.80 )bn Kuteybe’nin ça da olan ve Selefî kesimin önderi konumunda
bulunan Ahmed b. Hanbel’in er-Red ale’z-Zenâd3ka81 adl eseri ve hadisçilerin önde

74

M. Plessner, “Mihne”, A, )stanbul 1971, VIII, 292-294.
Philip K. Hitti, Siyasî ve Kültürel slâm Tarihi (trc. Salih Tu ), )stanbul 1980, II, 661.
76
Fazlur Rahman, slâm (trc. Mehmet Da , Mehmet Ayd n), )stanbul 1992, s. 125.
77
Osman Ayd nl , Mu’tezilî )mamet Dü üncesinde Farkl la ma Süreci, Ankara 2003, s. 109-114.
78
Mes’ûdî, a.g.e., IV, 86; )bnü’l-Esîr, a.g.e., V, 291; )rfân Abdülhamid, Dirâsât fi’l-firak ve’l-akâidi’l- slâmiyye, Beyrut
1404/1984, s. 145-146.
79
ehristânî, el-Milel ve’n-nihal, I, 44.
80
)bn Kuteybe, Te’vîlu muhtelifi’l-hadîs, Beyrut 1393/1972, s. 3, 12-13.
81
bk. Ahmed b. Hanbel er-Red ale’z-Zenâd3ka, Ali Sâmî en-Ne âr- Ammâr et-Tâlibî, Akâidü’s-Selef, )skenderiye 1971,
s. 52.
75
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gelenlerinden Buhârî’nin ise Halku ef’âli’l-ibâd82 adl eseri de benzer amaçla yaz lm t r.
Ali Sâmi en-Ne âr, Selef taraf ndan bilhassa Mu’tezile’ye yönelik reddiye tarz nda
yaz lm benzer nitelikte yirmiye yak n eseri tespit etmi tir.83 Ancak bütün bu çabalar n, muhatab k nama ve görü lerini reddetmenin ötesine geçmedi i ve bir tez ortaya
koymaktan uzak oldu u da bir gerçektir. Çünkü her ne kadar hadisçilerin kulland bu
iknaî metot yard m yla muhatapla duygusal bir ili ki ve psikolojik yak nl k kurulabilse
de zihninde bir tak m “ üphe”ler bulunan veya )slâm inanc na kar “önyarg ” ta yan
ki ilere kar ba ar l olmas mümkün de ildi. Nitekim bu ihtiyaca binaen an lan bu üç
müellif döneminde yani hicrî III. asr n ba lar nda yava yava Mu’tezile’nin b rakt
bo lu u doldurmaya aday Sünnî kelâm olu umu ba lam t r.
Ba ta )bn Küllâb el-Basrî (ö. 240/854) olmak üzere Hâris el-Muhâsibî (ö.
243/858) ve )bn Küllâb’ n ö rencisi olan Kalânisî (ö. 255/869) bu olu umun önderleri
olarak görülmektedir. Bunlar selef inanç esaslar n kelâmî delillerle ve yöntemlerle
destekleyerek yeni bir anlay geli tirmeye çal m lard r.84 Ancak Mu’tezile’ye kar
büyük bir zafer elde etmi ve halife Mütevekkil’in deste ini kazanm olan hadisçiler
bu çal malardan memnun olmam hatta hareketin önderi Ahmed b. Hanbel dostu
olan Hâris el-Muhâsibî’yi terk etmi tir.85 Bu tav rlar hem itikadî alandaki çabalar n hem
de yeni olu umlar n vücut bulmas na imkân vermemi tir. Ancak inanç esaslar n kelâm metodu ile ifade etme ve savunma çabalar daha sonra gelecek olan Ebü’l-Hasan
el-E ’arî’ye hem yol göstermi hem de kelâmî f rkalar n oturaca zemin için bir ön
çal ma olmu tur. Nitekim E ’arî bu zemin üzerinde Mu’tezile’den edindi i kelâmî
tecrübe ve birikimi de ustaca kullanarak Selefî kesimin inanç de erlerini kelâmî ilkelerle mezcederek yeni bir kelâmî ç r açm t r. Bu ç r, Ebû Bekir Bâk llânî, Ebû Bekir
)bn Fûrek (ö. 406/1015) Ebû )shâk )sferâyînî (ö. 418/1027) ve Abdülkâhir el-Ba dâdî
(ö. 429/1037) gibi isimlerle olgunla t r lm ve sa lam bir yap ya kavu turulmu tur.86
Ayn dönemde E ’arî’ye paralel olarak Maveraünnehir’de özellikle Hanefî ulema aras nda öhret kazanm olan Ebû Mansûr Mâtürîdî taraf ndan Mu’tezile’ye muhalif
ikinci Sünnî kelâm mezhebi olan Matürîdîli in temelleri at lm t r (ö. 333/944).87
Mâtürîdî, Ebû Hanîfe’nin ba latt ilim çizgisinde olmakla birlikte kelâmî metodu
benimsemi olmas aç s ndan ondan farkl ve ileri bir noktay temsil etmektedir. Onun
günümüze ula an Kitâbü’t-Tevhîd adl kelâma dair eseri ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân adl tefsiri
bu tespiti destekleyen belgelerdir. Nitekim bir sonraki yüzy l n önde gelen Hanefî
âlimlerinden Ebü’l-Yüsr Muhammed Pezdevî (ö. 493//1100) onu Ehl-i Sünnet’in reislerinden sayar.88
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bk. Yusuf evki Yavuz, “Buharî’nin Halku ef’âli’l-ibâd ve Akaid )lmindeki Yeri”, Buhari Sempozyumu, Kayseri 18-20
Haziran 1987; a.mlf., “Halku Ef’âli’l-)bad”, D A, )stanbul 1997, XV, 369-371.
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Ali Sâmî en-Ne âr, “Mukaddime” (Ali Sâmî en-Ne âr- Ammâr et-Tâlibî, Akâidü’s-Selef), )skenderiyye 1971, s. 57.
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ehristânî, el-Milel ve’n-nihal, I, 44, 150-151; Muhittin Ba çeci, Kelâm lmine Giri+, Kayseri 2000, s. 9-10; Nadim
Macit, Ehl-i Sünnet Ekolünün Do4u+u, s. 57-96.
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)rfân Abdülhamid, a.g.e, s. 147-148.
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ehristânî, el-Milel ve’n-nihal, I, 44; )rfan Abdülhamid, a.g.e, s. 149, A. Saim K lavuz, Anahatlar3yla slâm Akaidi ve
Kelâma Giri+, )stanbul 1987, s. 268.
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Ta köprüzâde, Miftâhu’s-seâde, Kahire, ts. Dâru’l-Kütübi’l-Hadîse, II, 151-152.
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Ebû Yüsr Muhammed Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi (trc. erafeddin Gölcük), )stanbul 1988, s. 3; ayr. bk. Hüseyin
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G. M HNE SONRASI MU’TEZ LE/MU’TEZ LE’N N

K NC

DÖNEM

Mu’tezile’nin ikinci dönemi, Basra Mu’tezilesinden Ebû Ali el-Cübbâî (ö.
303/916) ve Ba dat Mu’tezilesinden Ebü’l-Kâs m el-Belhî el-Ka’bî (ö. 319/931) ile
ba lar. Bu dönemde “Ba dadî” ya da “Basrî” nitelemesi bölgesel aidiyeti de il fikrî
(doktrinel) aidiyeti göstermektedir. Örne in el-Belhî, Ba dat’ta ö renim görmü tür
ama hayat n n büyük bir k sm n Belh’te geçirmi tir. Buna kar l k Ebû Ali el-Cübbâî ve
o lu Ebû Hâ im (ö. 321/933) Basra’da ikamet etmi lerdir. Ancak dördüncü yüzy l n
sonuna do ru Kâdî Abdülcebbâr ve ders halkas nda bulunan ö rencileri Rey’de meskûn idiler. Van Ess, bu dönemi “Mu’tezile’nin skolastik devri” olarak adland r r.89 Bu
dönem, her ne kadar olumsuz bir tak m görüntüler bulunursa da, özellikle kozmolojik
problemlerin tart ld bir ortama sahne olmu tur. Önceki kelâmc lar n k yasî (analojik) yakla mlar geçerlili ini sürdürmekle birlikte Platon ve Aristo gelene ine bir kay
da söz konusudur. Ebû Ali el-Cübbâî ve o lu Ebû Hâ im, Mu’tezile’ye meydan okuyan
Tabiatç lar ve Dehrîlere kar direnmi ler ve özellikle )bn Râvendî ve takipçilerine kar
mücadele etmi lerdir. Ancak Ba dat kolunun temsilcisi Ebü’l-Kâs m el-Belhî’nin o
dönemde ne konumda bulundu unu, eserleri veya onunla ilgili bilgiler bize ula mad
için bilemiyoruz. Bununla birlikte arkada ve ünlü filozof Kindî’nin (ö. 252/866) ö rencisi olan Ebû Zeyd el-Belhî (ö. 322/934) felsefenin baz prensiplerini ve kabullerini
kelâma monte etmi tir. Örne in “hala=bo luk=vacuum”un varl n reddetmi ve
bunun ispat için çaba sarf etmi tir. Ayr ca eyhu’l-Müfîd’in (ö. 413/1022) nâkillerinden Ebü’l-Kâs m’ n Ba dat gelene i içerisinde, Ebû Ali el-Cübbâî’nin Basra gelene indeki yerine benzer bir konuma sahip oldu unu görüyoruz.90
Ebû Ali’nin bir di er önemli ö rencisi Ebü’l-Hasan el-E ’arî (ö. 324/935), takriben 300/922 y l nda Mu’tezile’den ayr l p Ehl-i Sünnet taraf na geçmi tir.91 O dönemde Ahmed b. Hanbel Sünnîli in temsilcisi olarak görüldü ünden onun taraf na geçti i
yayg n bir görü olmakla birlikte )bn Küllâb el-Basrî’ye (ö. 240/853) nispet edilen
Küllâbiye mezhebine geçti i de iddia edilmektedir.92 Ancak ehristânî, E ’arî’nin
Mu’tezile’den ayr ld ktan sonra her ne kadar Selef toplulu una kat ld n söylüyorsa
da “Onlar n mezheplerini kelâmî ilkelerle destekledi”93 sözünden gerçekte onun bams z hareket etti i ve kendi fikrî olu umunu gerçekle tirme pe inde oldu u anla lmaktad r. O dönemde her ne kadar keskin itikadî farkl l klar söz konusu olsa bile,
kelâm gelene inin do al sonucu olarak hem Mu’tezile hem de E ’arîler ayn kozmolojik problemlerle ilgileniyordu ve kurduklar kozmolojik çat da birbirinin benzeri durumundayd . E ’arî’nin Makâlâtü’l- slâmiyyîn adl kitab nda bunu görmek mümkündür.
Asl nda Ebû Ali el-Cübbâî ile Ebû Hâ im el-Cübbâî aras nda, problemlere yakla m
fark n n yan s ra keskin epistemolojik farkl l k da bulunmaktad r. Malatî yirmi dokuz
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konuda o ul Cübbâî’nin babas na muhalefet etti ini nakleder.94 Nitekim onlar aras ndaki bu farkl l klar Kâdî Abdülcebbâr da (ö. 415/1025) zikretmektedir.95
Büveyhîler döneminde özellikle vezir Sâhib b. Abbâd’ n destek ve te viki ile
Horasan bölgesinde Mu’tezile lehine geli en ortam, Kâdî Abdülcebbâr gibi son dönem Mu’tezilesinin güçlü ve velûd âliminin yeti mesine vesile olmu tur. Kâdî
Abdülcebbâr söz konusu ortam n sa lad imkânla f k h usûlü alan nda el-Mu’temed fî
usûli’l-f3kh adl eseri ile bilinen Ebu’l-Hüseyin el-Basrî (ö. 436/1044) ve el-Mesâil fi’l-hilâf
beyne’l- Basriyyîn ve’l- Ba4dâdiyyîn adl eserin sahibi olan Ebû Re îd en-Nîsâbûrî (ö.
450/1058) gibi Mutezile’nin iki önemli simas n yeti tirmi tir.96 Bu bilgiler o dönemdeki
siyasî karma aya ra men V. ve VI. as rda (M. X. ve XI. y.y.) Horasan ehirlerinde canl
bir kelâm tart mas n n varl n göstermektedir. Bu dönemde ayn zamanda iî
Büveyhî iktidar n n te vikiyle Mu’tezile ile îa’n n ciddi anlamda bir temas n bulunduu da bir gerçektir. Sözgelimi Kâdî Abdülcebbar’ n hocas olan Ebû Abdullah el-Basrî
(ö. 369/979) ile iî ulema kar l kl görü meler yap yorlard .97 Zaten bu ili kiler önceki
dönemlerde bir ölçüde kurulmu tu. Sözgelimi, Benî Nevbahtî ailesinden Ebû Sehl enNevbahtî (ö. 311/924) ve Hasan b. Mûsâ (ö. 310/923) kanal yla )mâmiyye îas ile
ba layan ili kiler bu dönemdeki ili kilere temel te kil etmi tir. Benzer ekilde, Kâs m
b. )brâhim er-Ressî (ö. 264/860) zaman nda ba layan Zeydiyye ile ili kiler Hâdî ile’lHak (ö. 298/911) ile önemli mesafe kat etmi ve bu dönemde âdeta olgunluk devresine ula m t r.98
Merkezi temsil eden Ba dat’ta ise halife Mütevekkil’in iktidar ile devlet nezdinde itibar yitiren Mu’tezile, halife Kadir (381-422/991/1031) zaman nda (408/1017)
yasakl mezhep haline gelmi ve ba l lar halife ferman ile mezhebi terke zorlanm lard r. Maveraünnehir ve Hindistan bölgesinin kudretli sultan Gazneli Mahmut (388421/998-1030) halifenin bu emrini en s k uygulayan sultan olmu , kendi hakimiyet
bölgesinde Mu’tezilîleri takibata u ratm t r.99 Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün E ’arî
yanl s politikas 100 ile ba ta Irak bölgesi olmak üzere Ortado u’da E ’arîlik yayg nl k
kazanm ; Mu’tezile ise Horasan’ n kuzeydo usuna ve Maveraünnehir taraf na çekil94

Malatî, a.g.e., s. 40.
Kâdî Abdülcebbâr, erhu’l-Usûli’l-hamse, Kahire 1384/1965, s. 129, 395.
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Bunlar n yan s ra, Ebu’l-Kâs m el-Büstî (ö. 420/1029), erîf el-Murtezâ (ö. 436/1044), Ebû Muhammed Hasan b.
Ahmed el-Metteveyh (ö. 469/1076) de ö rencileri aras nda say lmaktad r. (Geni bilgi için bk. Metin Yurdagür,
“Son Dönem Mu’tezile’sinin En Me hur Kelâmc s Kâdî Abdülcebbâr”, M.Ü. lahiyat Fak. Der., sy. 4, )stanbul
1986, s. 116-136)
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Orhan ener Kolo lu, Kâdî Abdülcebbâr’da Adalet Anlay3+3, (Bas lmam Yüksek Lisans Tezi), Bursa 2000, s. 20-24;
Mahmut Ay, “Mu’tezile’den Arta Kalan Mu’tezile”, slâmiyât, Ankara 2003, c. V, sy. 1, s. 134, 142.
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mümkündür. bk. )sa Do an, Zeydiyye’nin Do4u+u ve Görü+leri, Samsun 1996, s. 93; Orhan ener Kolo lu, a.g.e., s.
19.
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Adam Mez, Onuncu Yüzy3lda slâm Medeniyeti (trc. Salih aban), )stanbul 2000, s. 241.
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Mu’tezile’nin de il o dönemin di er Sünnî kelâm okulu olan Matüridîli in de gerilemesine neden olmu tur. Sözgelimi E ’arili in müteahhirûn döneminin ba lang c kabul edilen Gazzâlî ve ard ndan gelen ünlü E ’arî bilginleri
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mi tir. O bölgede Hanefîlik hâkim olmakla birlikte özellikle Harezm’de Hanefîler aras nda Mu’tezile varl n sürdürmü tür. Harzem ahlar, Mu’tezile’ye siyasî destek vermi ler ve o fikrin en az ndan bir süre daha ya amas n temin etmi lerdir. Zaten
Harezm bölgesi, “ iî-Mutezilîlik” ( iîle tirilmi Mu’tezile) ba lamadan önceki saf
Mu’tezile’nin son kalesi olmu tur.101 Harezm’de Mu’tezile mezhebi o kadar yayg nla m t r ki, halk çar larda bile felsefe ve kelâm meselelerini rahatça münaka a edebilir
bir duruma gelmi tir. Bununla birlikte münazara ve münaka alarda yüksek bir edep ve
fikre sayg korunmu tur.102 O bölgeleri dola an ve bir çok âlimle münazara da bulunan
Fahreddîn er-Râzî, kendi döneminde Mu’tezile’den geriye Ebû Hâ im el-Cübbâî ile
Ebû Hüseyin el-Basrî’nin taraftarlar n n kald bilgisini vermesi yukar daki kanaatleri
destekler mahiyettedir.103 Bu bölgede Mu’tezile’nin en güçlü temsilcisi, me hur elKe++âf tefsirinin müellifi olan ünlü dil ustas Zemah erî’dir. Mo ol yay lmas n n sonucu
Harzem ahlar n tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte Mu’tezile de tarih sayfalar ndaki yerini alm t r. Di er bir ifade ile bu dönemden sonra art k Mu’tezile fikir olarak
Zeydiyye ve )mâmiyye îas içerisinde varl n sürdürmü tür. Mo ol istilas ndan sonra
art k saf Mu’tezile’nin varl ndan bahsedilmemesi de bunu göstermektedir.

. MU’TEZ LE’N N

T KADÎ

GÖRÜ

LER

: BE ESAS

Eserleri günümüze ula an az say da Mu’tezilî âlimlerden biri olan Kâdî
Abdülcebbâr erhu’l-Usûli’l-hamse104 adl eserinde Mu’tezile’nin temel prensipleri olan
‘be esas’ hakk nda verdi i bilgiler ana hatlar yla öyledir:
1. Tevhîd: Allah’ bir ve erikinin olmad n bilmek ve ikrar etmektir. )krar ve ilim
birlikte bulunmal d r. )krars z ilim, ilimsiz ikrar ile tevhid gerçekle mez. Tevhidin gerçekle mesi için Allah’a yara r s fatlar ispat, yara mayanlar nefyetmek gerekir. Mutezile tart mas z dört s fat kabul eder: Kâdir, âlim, hayy ve mevcûd. Ebû Hâ im’e göre
s fatlar: Kâdir, âlim, hayy ve mevcûd, semî’, basîr, müdrik, kârihtir. Ancak bu s fatlar n
zatî olup olmamas hususunda ihtilâf vard r. Bu s fatlar n âciz, câhil, ma’dûm gibi
z tlar ise Allah hakk nda muhaldir.
2. Adl: Allah’ n bütün fiillerinin hasen (güzel) oldu una ve O’ndan kabîh (çirkin)
fiil sad r olmayaca na inanmakt r. Buradaki güzellik ve çirkinlik görünü aç s ndan
de il, hikmet aç s ndand r. Zira görünü te çirkin olan bir ey hikmet aç s ndan güzel
olabilir. Adlin gere i olarak Allah mü riklerin çocuklar na babalar n n günah sebebiyle
azap etmez, yalanc lara mucize vermez, kuluna gücünden fazlas n yüklemez. Helâk
olan, bir gerekçe ile helâk olur, kurtulan da bir gerekçe ile kurtulur. Bütün nimetler
Allah’tand r. Allah kulun menfaati (salâh ) do rultusunda muamelede bulunur. Ba dat
kolu Allah’ n aslâh yani kulun menfaati yönünde kula muamelede bulunmas n n vâcip
oldu u görü ündedirler.
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Wilfred Madelung, “The Spread Maturidism and Turks”, (Religious Schools and Sects in Medieval slam içinde),
London 1985, s.39-40.
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3. Va’d ve Vaîd: Va’d, bir ki iye hay r ula mas , vaîd ise bir ki inin zarara u ramas d r. Bu ilkenin gere i olarak Allah kendisine itaat edene sevap, asi olana da ceza
(ikâb) verir. Allah’ n sözünden dönmesi (hulf) söz konusu de ildir.
4. el-Menzile beyne’l-menzileteyn: )ki yer aras nda bir yer anlam na gelen elMenzile beyne’l-menzileteyn Mu’tezile st lah olarak, büyük günah i lemi olan n
(sâhibü’l-kebîre) iki isim (mü’min-kâfir) veya iki hüküm (iman-küfür) aras nda olmas
demektir. Buna göre böyle kimseye dünyada mü’min ve kâfir isimleri verilemeyece i
gibi, iman ve küfür hükmü de uygulanamaz.
5. el-Emru bi’l-ma’ruf ve’n-nehyu ani’l-münker: )yili e te vik kötülükten sak nd rma
anlam na gelen bu ilke hususunda )slâm ümmeti içerisinde ihtilâf yoktur. )htilâf iyinin
ve kötünün ne oldu u ya da nas l bilinece i hususundad r. Kimine göre akl n kötü
olarak bildi i kötüdür, kimine göre ise naklin kötü olarak niteledi i kötüdür. Ebû Ali
el-Cübbâî’ye göre ak l ve nakille, Ebû Hâ im’e göre ise birine zulüm edilmesi hariç
nakille bilinir.
el-Emru bi’l-ma’ruf ve’n-nehyu ani’l-münker yani iyili e te vik ve kötülükten
sak nd rma yükümlülü ü;
1. Münker ve ma’rufun bilinmemesi
2. Çirkinli in i lendi i yerde bulunulmamas ,
3. Daha büyük bir zarara neden olma durumu, (bir ki i için büyük bir cemaate
ceza vermek gibi)
4. Sonucunda mala veya cana zarar gelmesi ihtimalinin bulunmas gibi durumlar söz konusu oldu unda ki iden dü er.105

SONUÇ
“Bir toplum geli tikçe, o toplumun dininde de çok say da ve çok derecede dinî
fonksiyon ve kapasite –ba ka kültür kurumlar nda oldu u gibi- ortaya ç kar. Baz dinlerde bu dinî fonksiyonlar aras ndaki farkl la ma öyle geni bir yelpazeye oturur ki,
neticede biri halka di eri de dini meslek edinenlere ait olmak üzere iki ayr din oluur.”106
)slâm toplumunun geli mesi ve yeni kültürlerle temas kurulmas , yeni bir anlay di er bir ifade ile yeni bir dinî üslûbu paralelinde getirmi tir. Zira yeni bir kültür
ortam na intikal eden bir din mensubunun bu ortam içerisinde yer bulabilmesi ve
buldu u yerde tutunabilmesi için kendisini ve sahip oldu u inanc tan tma gere i
aç kt r. Zaten o ortam da, yeni gelen yabanc dan bunu talep edecektir. Mekke’den
Medine’ye göç sonras nda Kur’an’ n üslûbunda görülen de i iklik bunun en çarp c
örne idir. Mekke döneminde inen vahiyde, mü rik toplumun olu turdu u ortama
uygun olarak tevhit ve irk konular üzerine vurgu yap l rken, Medine’de Yahudî bir
toplumla kar la lmas sonras nda )slâm inanc ile Ehl-i Kitab’ n inanc aras ndaki
farkl l klar n ve benzerliklerin vurguland gözlenir. Fetihlerle birlikte ba ta H ristiyanl k ve Mecusîlik olmak üzere çe itli dinlerin âdeta harman oldu u Irak ve am bölgesine intikal eden Müslümanlar, Hz. Peygamber döneminde edindikleri Mekke ve Medine tecrübesinin de yard m yla bu yeni ortama uygun davran ve anlay aray lar na
girdiler. Müslümanlar n burada bölge kültürünü dikkate alma ve almama eklinde iki
105

Kâdî Abdülcebbâr, erhu’l-Usûli’l-hamse, s. 128-148. Bu konuda geni bilgi için bk. )lyas Çelebi, slâm nanç
Sisteminde Ak3lc3l3k ve Kad3 Abdulcebbar, )stanbul 2002, s. 222-351.
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tav r sergiledikleri ve buna göre bir üslûp geli tirdikleri geli melerden anla lmaktad r.
Bölge kültürünü dikkate almama tavr içinde olanlar, Hz. Peygamber döneminde dinin
mükemmel ekline kavu tu u inanc ndan hareketle ba ka din ve kültürleri dikkate
alman n gereksizli i kanaatinden hareketle Kur’an ve Sünnete ba l l n yeterli olaca
dü üncesi ile lâf zc /statik bir duru sergilediler. Ehl-i Hadis ve Selefî inanca sahip
olanlar bu grup içinde saymak mümkündür. )kinci grup ise, bölgede yer edinmenin ve
tutunman n temel art olan kendini ve inanc n ifade ve izah n gerekli oldu u dü üncesiyle ‘anlama’ ve ‘yorum’u önceleyen dinamik bir duru tercihinde bulundular.
Farkl kültür ortam nda kendini ifade, öncelikle muhatab n kültürünü tan may
ve iki kültür aras ndaki benzerlik ve farkl l klar bilmeyi gerektirir. Bu da ancak söz
konusu iki kültür aras nda kar la t rma yapmakla mümkün olabilir. Kar la t rma,
anlama ve yorumlama ile paralel yürür. Anlama ve yorum i in içine girdi i andan itibaren yeni bir üslûbun ve yeni bir teorik çerçevenin ortaya ç kmas kaç n lmazd r. Bu
yeni üslûp ve anlay n mevcut üslûp ve anlay tan farkl olaca aç kt r. Nitekim Ehl-i
Hadis, Selefî dü ünce gibi lâf zc ak mlar n d nda kalanlar bu tavr ve anlay benimsemi ler ve aklî zemine oturan bir dü ünce sistemi kurmu lard r. Bu anlay la olu an
Mu’tezile entelektüel düzeyi yüksek bir toplulu u temsil ediyordu. Halk ise kendisine
daha kolay gelen lâf zc yakla m yani naslar oldu u gibi kabul etme yolunu tutmu
olan Ehl-i Hadis’in yan nda yer alm t . Me’mûn taraf ndan uygulamaya konulan
‘Mihne’ sürecinde bunu görmek mümkündür. Bu uygulama sonras nda siyaseten
yenilen Mu’tezile, fikren de gerileme trendine girince onun b rakt bo lu u Ehl-i
Hadis içinde do an Küllâbiye/E ’ariye ile Hanefîlik içinden do an Hanefî/Mâtüridî
Sünnî kelâm okullar doldurmaya ba lad . Bu yeni olu umlar toplumun genelinin (Ehl-i
Sünnet ve’l-Cemaat) anlay na daha yak n ve bir nevi onlar n entelektüel temsilcileri
kabul edildi. Bu geli melerle irtifa kaybeden Mu’tezile, Selçuklular dönemindeki izlenen Sünnî politika sonucu iyice geriledi ve Mo ol istilas sonras nda art k görünmez
oldu.

