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MEVLÂNÂ’NIN
MU’TEZ LE’YE YÖNELTT / TENK TLER

Ramazan ALTINTA!

ÖZET

Mevlânâ, bir kelamc de ildir, ama kelamla ilgili görü ler ileri sürmü tür. O,
ya ad
dönemde kelam ilminin konular n n felsefeden farks z oldu una de inir.
Bu sebeple kelam kitaplar n n dilini itici bulur. Ayr ca, kelam bilginlerinin soyut tart malar yapt n , dolay s yla bu tart malar n sosyal hayatla ba n n olmad n dile
getirir. Mevlânâ, gönül ve akl n bir sentezini yapmak suretiyle yeni bir kelam söylemini ortaya atar. Özellikle Mu’tezile’yi salt akl n ve duyular n verdi i bilgilere sonsuz güven duymakla suçlar; çünkü insan; ak l, kalp ve duygu yönü olan bir varl kt r.
?nsanî sorunlar n çözümünde bu yönler dikkate al nmal d r. Bu ba lamda, “Allah’ n
ahirette görülmesi” inanc , duygu boyutuyla yak ndan ili kilidir. Dolay s yla
Mu’tezile’nin Allah’ n ahirette görülmeyece i eklindeki görü ünü en a r bir ekilde
ele tirir. “?nsan n isteklerine göre, eylemlerini Allah yarat r” diyen Mevlânâ, bu konuda Mu’tezile’nin de il, Mâtürîdîlerin görü lerine kat l r. K saca o, sadece akl n deil, kalbin de taleplerine cevap veren bir kelamdan yana mücadele vermi tir.
Anahtar Kelimeler: Mevlânâ, Kelam ?lmi, Mu’tezile, Mâtürîdîler, Felsefe, ?nsan n
Eylemleri, Ak l, Vahiy, A k.
THE CRITICISMS OF MEVLÂNÂ TO MU’TEZILE
Mevlânâ isn’t an Islamic Theologians (Kelam) but he has opinions for Islamic Theology. He said, there weren’t any differences between Islamic Theology
and Philosophy units when his age. And this reason he said the style of Islamic
Theologian books are booster. Also he said the Islamic theologians were debate
metaphysics units so these arguments were not related to social life. He synthesized the mind and intellect for composed a new style of Islamic Theology. He
blamed Mu’tezile because in his opinion Mu’tezile believe only intellect and sensorial organs. Because a human have sides which involve intellect, heart and mind. If
we resolve the problems of human we should consider these sides. In this context,
the faith of to see Allah in life to come is related to side of mind. So he criticized to
Mu’tezile for their opinion which Allah doesn’t see in the life to come. Mevlânâ who
said Allah create activities according to demand of human, he accede to not
Mu’tezile but Maturidi’s opinions. Shortly, he wants an Islamic Theologian which involves intellect and mind together.
Keys words: Mevlânâ, Islamic Theology, Mu’tezile, Maturidies, Philosophy, Activities of humans, Intelligence, Logos, Love
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GR'
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö.673/1273) yaQadKTK hicrî VII. yüzyKl,
Kelam Tarihi açKsKndan bakKldKTKnda felsefe ile mezcedilmiQ “felsefile mi kelam”
devrine denk düQer. Kelam kitaplarK, felsefe konularK ve bu konularla birlikte felsefe KstKlahlarKnK bünyelerine almak suretiyle disiplinin terimlerini içinden çKkKlamaz
bir hale getirmiQlerdir. Bu tarihlerden itibaren kelam eserleri, felsefe kitabK manzarasK arz etmeye baQlar. Bu durum, kelam ilminin Müslümanlar tarafKndan az
okunmasKna ve raTbetten düQmesine sebep olur. “Marifet, iltifata tabidir” kavlince,
anlaQKlmayan ve anlaQKlmasK pek güç olan bir ilim, elbette raTbet görmeyecektir.
Bundan dolayK, bilhassa felsefe ile kelamKn birbiriyle sKkK münasebet kurduTu
uzun asKrlar boyu Müslümanlar akâid sahasKndaki ihtiyaçlarKnK, kelam eserleriyle
deTil, ilm-i hal tarzKnda yazKlmKQ müstakil kitaplarla gidermeye çalKQmKQlardKr.1
Çünkü kelam kitaplarKnda gönülleri fetheden Qefkat ve sevgi dilinin yerini, mecazi anlamda mekanik ve metalik bir söylem tarzK almKQ, bu da gitgide bu ilme karQK
fikrî soTukluTu beslemiQtir. Bundan dolayK Mevlânâ’nKn yaQadKTK dönemde Kelam
dili, soyut akKlcKlKTKn alevlendiTi bir söylemin sözcüsü haline gelmiQtir. Gönülden
ziyade, beyne hitap etmektedir. Tam da bu noktada Mevlânâ, “yeni eyler söylemek
ad na” gönülle-aklKn bir sentezini yapmak suretiyle Kelam ilmine yeni bir veche
kazandKrKr. Qte biz bu makalemizde onun, soyut akla aQKrK önem vermekle gönlün
manevi taleplerini gölgede bKrakan, Mu’tezile Kelam’Kna yönelttiTi bazK tenkitlerinden söz edeceTiz. Bir bütünlük saTlamasK açKsKndan Mevlânâ’nKn tenkitlerine
geçmeden önce Mu’tezile’nin doTuQu, kelami söylemi ve müellifin geleneksel
kelama bakKQK hakkKndaki görüQleri üzerinde duracaTKz.
A. MU’TEZ LE’N N DO/U'U VE KELAM SÖYLEM
Hicrî II. yüzyKlKn baQlarKndan itibaren teQekkül etmeye baQlayan Mu’tezile
Kelam’KnKn tabiatK, dini bir tabiattKr. lk dönem Mu’tezile âlimleri düQüncelerini
slami esaslar üzerine ikame etmiQlerdir. AklK yüceltmede aQKrK gitmelerine raTmen; nübüvvete ve vahye gönülden iman etmiQler, zühdü öne çKkaran dini bir
hayata sarKlmKQlardKr. Bu sebeple ilk Mu’tezile âlimleri zühd ve ibadete meyilleri
ile tanKnKrlardK. Onlara, Mu’tezilî denmesinin sebeplerinden birisi de ibadet hayatlarK konusunda genel halk kitlesinden farklK bir tutum benimseyerek zühdü seçmiQ olmalarKdKr.2 ÖrneTin Mu’tezile mezhebinin teQekkülüne ilk defa fikri katkKlarda bulunan Vâs l b. Ata (ö.131/748), gecenin ilerlemiQ saatlerinde namaz kKlmak için ayaTa kalkar, o sKrada yazK tahtasK ve hokka da hazKrdKr, namazda okurken muhaliflerinin aleyhine delil olacak bir âyet geçerse o âyeti yazar, sonra yine
namazKna devam ederdi. Amr b. Ubeyd (ö.144/761) ise, kKrk sene akQam namazK
abdestiyle sabah namazKnK kKlmKQtKr. KKrk sene yürüyerek hacca gitmiQ ve devesi

1
2

TopaloTlu, Kelam ,lmi, Giri , s. 91.
Malatî, et-Tenbîh ve’r-Red, s. 36.
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deveyi baTlayanKn yanKnda kalmKQtKr. Geceyi bir rek’at namazla geçirir ve aynK
âyeti tekrar eder dururdu.3 Her ne kadar bu menkKbeler abartKlK olsa da ilk dönem
Mu’tezile âlimlerinin slam’a olan muhafazakâr baTlKlKTK, kendilerini, yaQadKklarK
çaTda ortaya çKkan mülhit ve zKndKklarKn çarpmalarKndan korumuQtur.4 Onlar da
Dehri, Sümeniyye, Mecusi, bilumum materyalist ve düalistlerin görüQlerini tenkit
eden kitaplar yazmak suretiyle slam düQüncesini mülhitlerin saldKrKlarKndan korumuQlardKr. Hatta onlar sadece kitap yazmakla da kalmamKQlar bu akKmlarKn
temsilcileriyle bizzat mücadele, münakaQa ve münazara etmek için farklK coTrafyalara akademik maksatlarla seyahatler düzenlemiQlerdir.5 DolayKsKyla
Mu’tezile’nin Dehrilere, nübüvveti inkâr eden Berâhimeye, Seneviyye, HKristiyan,
Yahudi, Sâbie ve devrinin her çeQit ateist gruplarKna karQK slam dinini savunmada
Qerefli konumlarK vardKr. Bundan dolayK Zehebî (ö. 748/1348) Siyeru A’lâmi’nNübelâ’sKnda ‘nübüvvet’ savunmasK yaptKTK için ünlü Mu’tezile âlimi CâhKz’a (ö.
225/869) rahmet dilemiQtir.6
Mu’tezile’yi, ilmî araQtKrmalar ortaya çKkarmKQtKr. OnlarK, akKllarKnKn doymazlKTK, herQeyin içyüzünü araQtKrmaya sevketmiQtir. Temel düQmanlKklarK, donukluTa (cumûd) karQK olmaktKr. Projeleri, dKQarKdan slam’a sKzmKQ olan görüQleri,
ikna edici aklî delillerle reddetmektir. Hiç kuQkusuz düQünce tarihimizde
Mu’tezile âlimlerinin görüQleri, MüslümanlarKn entelektüel hayatKnda önemli bir
konum yaratKr ve onlarKn baQlattKTK tartKQma geleneTi, birbirinden farklK bakKQ
açKlarKnKn ortaya çKkmasKna zemin hazKrlar. Buna Cebriyeci düQünce ile Kur’an’K
tefsir etme geleneTinin baQlamasK ve Sünnî kelam ekollerinin teQekkülü örnek
olarak verilebilir. Her ne kadar Cebriye ve Ehl-i sünnet kelam ekolleri gibi bir
takKm ekoller tepkisel olarak Mu’tezile’ye karQK çKkmKQlarsa da bu durum, slam
toplumlarKnda fikri verimlilik ve çoTulculuTu güçlendirmiQtir.
Mu’tezile’ye göre beQeri akKl, her Qeyin üzerinde kuvvetli bir delildir. Hakka, ancak onun gücüyle ulaQKlKr. Onlar görünmeyene görüneni delil getirmede ve Allah’Kn, içinde bulunduTumuz evrenin yasalarKna uymasKnKn zorunlu olduTu noktasKnda görüQ belirttiler. Adalet ve tevhid ilkesini, beQ temel esaslarKnKn baQKna koydular. Mu’tezile kelamcKlarK, doTal olarak Allah’Kn adâletsiz olabileceTini reddetmekte müttefiktirler; ama buna raTmen, Allah’Kn adâleti ile dünyadaki apaçKk
kötülük gerçeTini uzlaQtKrma problemi, Mu’tezile ve hasKmlarKnKn uTraQtKklarK en
mühim bir mesele olmuQtur. Onlar, yaQadKklarK çaTda, siyasî otoritelerin toplum
düzeninin sosyo-ekonomik eksenine, haksKz bölüQümü koymalarKna karQK sert
tepki göstermiQlerdir. !üphesiz bu olay, onlarKn adâlet ve tevhid ilkelerinin doTmasKnda büyük rol oynamKQtKr. Tevhid temeline dayalK adâlet fikrini yücelten
3

Cârullah, el-Mu’tezile, s. 47; Abdülhamid, ,slam’da ,tikâdî Mezhepler ve Akâid Esaslar , s. 98–99.
GeniQ bilgi için bakKnKz. Nedvî, Ricâlü’l-Fikr ve’d,Da’ve fi’l-,slam, I, 165.
5
Cârullah, el-Mu’tezile, s. 46.
6
Kevserî, “Mukaddimetü’n-NâQir”, ( bn Asâkir, Tebyînü Kezibi’l-Müfterî), s. 18.
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Mu’tezile’nin iyi ve kötünün gerçekliTinin Allah’Kn emirleriyle tayin edilen itibarî
ve keyfi kavramlar olmadKklarK, iyi ve kötünün sKrf akKlla tayin edilen iki aklî kategori olduTunu iddia etmeleri, bilhassa önemliydi. Mu’tezile baTlKlarKnKn vazettikleri en önemli inanç ilkelerinden bir diTeri de inanma ve inanmama arasKnda
‘ara bir yerin’ mümkün olduTu inancK idi. Onlar, insanK eksen alan bir bakKQ açKsKyla Allah’Kn eylemlerine baktKlar ve bu eylemlerin akla aykKrK olamayacaTKna ve
O’nun eylemlerinin hikmetten baTKmsKz düQünülemeyeceTine inandKlar. Sebepsonuç arasKnda süreklilik baTKnKn varlKTKnK benimsediler. Mu’tezile kelam ekolünün görüQlerinin oluQumunda ,lâhi Olan’a ileten akKl anlayKQlarKnKn çok önemli
paylarK vardKr. Böylece Mu’tezile, Abbasi devletinin temellerini oluQturan akKlcK
fikirleriyle, yeni medeniyetin ruhunu temsil etmiQtir.7
Mu’tezile, Abbasi halifelerinden özellikle Me’mun (ö. 198/813), Mu’tas m
(ö. 218/833) ve Vâs k (ö. 227/842) zamanlarKnda büyük himâye görmüQtür. Onlar, slam akâidi alanKnda sadece itizal düQüncesinin egemen olmasKnK istemekle
kalmamKQlar, aQKrK baTnazlKTa dayalK fanatizm ile geniQ fikir hürriyeti düQüncesini
birlikte yaQatmaya kalkmKQlardKr. Gerçekten bu durum çeliQkili bir yapKdKr. DüQünce hürriyetini sadece kendilerine özgü kKlmakta, bu hakkK kesinlikle baQkalarKna tanKma taraftarK deTillerdi. Buna en güzel örnek, Kur’an’Kn yaratKlmKQlKTK konusunda âlimleri sorguya tabi tutmalarKdKr. Hatta Mu’tezile önderleri iQi o kadar
ileri götürürler ki, Kur’an’Kn yaratKlmKQ (Halku’l-Kur’an) olup olmadKTK mes’elesi;
iman ile küfür, tevhid ile Qirk, hak ile bâtKl arasKnda alâmet olarak görülür. OnlarKn tevhid anlayKQKnKn QiarK, Kur’an’Kn yaratKlmKQlKTK düQüncesini benimsemektir.
Mu’tezile’ye göre inancKn saTlam olmasK için bu düQüncenin kabul edilmesi gerekir. Bundan dolayK Ahmet Emin, “Mu’tezile’nin aklK keskin, fakat kuru ve felsefidir.
OnlarKn en zayKf yanK da MüslümanlarKn filozof olmasKnK; cevher-araz, kemiyetkeyfiyet, sKnKrlK-sKnKrsKz, birlik-çokluk, mekân-yön gibi felsefi bilgileri bilmesini
istemesidir”, diyor. AyrKca onlarK, “Allah (yeryüzünde) Qimdiye kadar bunlarK bilecek filozof bir ümmet yaratmamKQtKr”8 Qeklinde eleQtiriyor. Gerçekten müellifin
dediTi gibi Mu’tezile, halkKn standart bir bilgi sahibi deTil, üst düzey felsefi bir
bilgi sahibi olmasKnK istemiQtir. OnlarKn “mukallidin iman câiz de;ildir” söylemleri
de bu düQünceye dayanKr. Filozoflardan oluQan böyle bir halk mümkün müdür?
Olsa olsa sanal âlemde hayalî bir halk olabilir. Qte, halkKn anlamaktan uzak
Kur’an’Kn yaratKlmKQlKTK fikri, Abbasi halifesi Me’mun döneminde iktidarKn da
desteTiyle, zorla insanlara kabul ettirilmeye çalKQKlKr. ETer bu düQünce genel halk
kitleleri arasKnda kabul görürse, özellikle avam kesiminde Kur’an’a olan saygKnKn
azalacaTK ve inancKn zayKflayacaTK gibi nedenlerden dolayK direniQ gösteren dava

7

Bkz. Malatî, et-Tenbîh ve’r-Redd, s. 35–36; BaTdâdî, Usûlü’d-Dîn, 26, 150; Macit Fahri, ,slam Felsefesi,
s. 66; AltKntaQ, ,slam Dü üncesinde , levsel Ak l, s. 19.
8
Ahmed Emin, Duha’l-,slam, III, 9-12.
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ve fikir önderlerine mihne/iQkence uygulanKr. Bu önderlerin baQKnda da ünlü muhaddis Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) gelir.9
Hicrî III. yüzyKlKn ortalarKndan itibaren Mu’tezile Kelam akKmK, gerek
Halku’l-Kur’an/Kur’an’ n Yarat lm l ; konusunda izlediTi baskK politikasK, gerek
hadis konusunda ikircikli yaklaQKmK ve gerekse din dilini felsefi bir dile kaydKrmKQ
olmasK gibi nedenlerden dolayK, hâkimiyetini kaybeder. Hassaten itizal hareketini
destekleyen Mu’tasKm ve VasKk’Kn ölümünden sonra Mu’tezile’nin durumu gittikçe zayKflar. Bu yöneticilerin ardKndan yönetime gelen Halife el-Mütevekkil (ö.
232/847) onlara, geçmiQteki halifelerin saTladKTK desteTi kaldKrKr ve bu kimseleri
yönetim mekanizmalarKndan uzaklaQtKrKr. Bu tarihlerden sonra Mu’tezile’nin
devlet iktidarK destekli saltanatK sona erer.10 nançla aklK baTdaQtKrmaya çalKQan
Mu’tezile hareketinin yKldKzK, her ne kadar Abbasi Halifesi el-Mütevekkil’in iktidara gelmesiyle birlikte fiziki-somut anlamda sönmüQse de, fikir düzeyinde yanmaya devam eder. ktidar desteTini kaybetmesine ve haklarKnda nice karalayKcK kampanyalar düzenlenmesine raTmen Mu’tezile ardK ardKna düQünce önderleri çKkarKrken, ünlü muhaddis Ahmed b. Hanbel’den sonra Ehl-i Hadis iktidarKn desteTine
raTmen, geleneTe sKkK sKkKya sarKlmalarK ve yeniliklere kapalK olmalarKndan dolayK
bir duraklama dönemine girmiQ ve karizmatik düzeyde düQünce önderleri çKkaramamKQtKr.11 Elbette geleneTin hâfKzK ve muhâfKzK olmak önemli olmakla birlikte –
ki bu bir arQivciliktir- bu geleneTi yeniden üretmek daha çok önemlidir. ETer bir
düQünce kendisini yenilemiyorsa, o düQüncenin tarih dKQK kalmasK mukadderdir.
Popüler ehl-i hadisin baQKna da bu kaderi kendi elleriyle yaQamak gelmiQtir.
B. MEVLÂNÂ’NIN GELENEKSEL KELAM’A BAKI'I
Kelam ilmi, Kur’an’Kn itikâdî hükümlerini aklî açKdan yorumlayan bir ilimdir. Bu baTlamda Kelam tarihinde, slam inanç sisteminin savunulmasKnda kKyas
ve delillere aQKrK derecede deTer verilmesi canlK bir tartKQma ortamKnKn koyulaQmasKna zemin hazKrlamKQsa da öte yandan kalplerdeki iman ve harareti ateQleyememiQtir. Özellikle Mu’tezile’nin “bilinmeyene (gâib/duyu ötesi) bilineni ( âhid/olgular
âlemi) k yas” teorisi, slam toplumlarKnda tehlikeli bir yöneliQi de baQlatmakla
kalmamKQ, dinin, nazari felsefeye dönüQmesinin kapKsKnK açmKQtKr. Hâlbuki din,
mantKk kaidelerinden, kuru ve ateQi olmayan bir akKldan daha çok, canlK duygular
ister. Meseleye bu açKdan baktKTKmKz zaman Mu’tezile, aklK yüceltme noktasKnda
ileri gitmiQtir ama asKl dine coQkusallKk katacak duygusal boyutlarK ihmal etmiQtir.12 DindarlKk olgusunda en önemli unsur, maneviyatKn en derin bir Qekilde hissedilmesidir. Maalesef, Mu’tezile’nin kelam söylemi bu olguyu devre dKQK bKrak-

9

TartKQmalar için bakKnKz. Ahmed Emin, a.g.e., III, 39-40.
Mes’ûdî, Murûcu’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher, IV, 86.
11
GeniQ bilgi için bakKnKz. Cârullah, el-Mu’tezile, s. 260–262; Nedvî, Ricâlü’l-Fikr, I, 146.
12
Ahmed Emin, Duha’l- slam, III, 39; Hassûn, Zehâiru’l-Akvâl fî Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî, s. 410.
10
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mKQtKr. Qte Mevlânâ’nKn da Mu’tezile Kelam ekolüne yönelttiTi tenkitler bu noktada yoTunlaQmaktadKr.
Mevlânâ’nKn yaQadKTK hicrî VII. yüzyKl slam toplumlarKnda bütün çeQitleriyle Kelam ilmi, oldukça etkilidir. ETitim-öTretim yKllarKnda Mevlânâ bütün slâmî ilimleri yüksek düzeyde tahsil etmiQ, özellikle slam fKkhKnda ve kelamKnda
belli bir Qöhreti yakalamKQ, hatta !am’daki tahsil hayatKndan Konya’ya döndükten sonra beQ yKl mütemâdiyen öTrencilerine Kelam dersi vermiQtir.13 Mevlânâ’nKn
yaQadKTK dönemde Kelam ilmi, seçkinler arasKnda popüler bir ilim sayKlKyordu.
nsanlar arasKnda ilim ile meQgul olan bir kitle, Mu’tezile’nin fikirlerine sahip
olmayK bir üstünlük eseri olarak görür ve savunurdu. Sadece i’tizal ruhunu taQKyanlar deTil, aynK zamanda Sünni EQ’ari kelamcK Fahreddin Râzî geleneTinin bir
devamK mahiyetinde “Felsefile mi Kelam” taraftarlarK da insanlarKn salt akKl ve beQ
duyu ile kavramadKklarK bilgilerden kuQku duyma konusunda ileri giderler. Hatta
entelektüel olmanKn gereTinin de böyle bir kuQkuculuk olduTuna inanKrlar. Böyle
bir bakKQ açKsK, MüslümanlarKn en büyük kuvvet kaynaTK olan aQk ve amel gücünü
yok edecek kadar zayKflatmKQtKr. Üstelik slam düQüncesinin iki ayaTK durumunda
olan Kelam ve Felsefe, slam âlemini münakaQa ve münazaranKn hâkim olduTu;
sevginin, dostluTun, gerçek imanKn ve ince duygunun bulunmadKTK bir okul haline
getirmiQtir. Qte slam toplumlarK, akKl ve ruhlarKn donuklaQtKTK bu çaTda, sevgi ile
dolu kalbi ve hassas duygusuyla kelam ilminin yeniden tesis edilmesine önayak
olan yenilikçi bilginlerden Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’yi görür. Onun, Mesnevî
adlK eseri gücünü ve olmasK gereken niteliTini kaybeden Kelam ilminde yeni bir
inkilab, insanlarKn akKllarKna tahakkümde sKnKrK aQan felsefeye karQK yeni bir tenkit
mahiyetindedir.14
Mevlânâ’nKn yaQadKTK dönemde seçkin bilginler nezdinde Kelamî tartKQmalar sürmektedir. Mütekellimler arasKnda hakikatler bir takKm akâid konularKyla
sKnKrlandKrKlmKQtKr. Bu kelamî tartKQmalarKn belli baQlK konularK arasKnda; Zat/S fat
ili kisi, nübüvvet ve ahkâm, ahkâm ve esmâ, gayb ve vahiy, cennet ve cehennem gibi
meseleler gelir. Etkileyici Kelam tartKQmalarK neticesinde kuQkuculuk önplâna
çKkar; insanlar ya reddiyeci ya da peQin kabulcü bir anlayKQK benimserler. lmi ortamlarda tartKQKlan akâid konularK, sKkKntKlK bir hal alKr. Bu tartKQmalar halkKn hissiyatKna tercüman olmak yerine, gelecek konusunda karamsarlKTK derinleQtirir.
EQ’arî Kelam’KnKn yaygKn olduTu ortamlarda yetiQmiQ olan Mevlânâ, ems-i Tebrizî
(ö. 645/1247) ile karQKlaQmadan önce büyük bir münazara bilginidir. Onunla karQKlaQtKktan sonra aQkla yoTrulmuQ ruhunda oluQan yenilikçi yapK ya da yeni kelam
anlayKQK, onu, kelamdan hakikate, haberden nazara, laf zlardan manaya yönlendirir.
AyrKca Mevlânâ, felsefenin hakikati anlamadaki yetersizliTini de görmüQtür. GerçeTe ulaQmada salt aklKn ve duyu organlarKnKn çaresizliTini hissettiTi için de gele13
14

Arasteh, A kta ve Yarat c l kta Yeniden Do;u , s. 37.
Nedvî, Ricâlü’l-Fikr, I, 324.
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neksel manada varlKTKnK sürdüren Kelam ve Felsefe gibi ilimleri eleQtirmeye baQlamKQtKr.15
Mevlânâ’nKn düQünce dünyasKnda zâhirî ve bâtKnî ilimleri elde etmiQ hakikat sahibi kiQi, çift kanatl bir kuQ gibidir. O, kelamcKlarKn mevcut konumunu,
toprak yediTinden dolayK yüzü sapsarK kesilen kimsenin durumuna benzetir. ArtKk
onun gözünde Kelam ilmi, söz ve tart man n sembolü olmu tur. Hatta Kelam ilmi,
uzla t rmaya de;il, çat maya götüren bir ilim haline dönü mü tür.16 Bu sebeple uzun
yKllar medresede talebelerine ilmî anlamda kelam dersi veren Mevlânâ, sosyal
hayatla baTlarKnK koparmKQ, ruhsuz olan kelâmî Qekilcilikten uzaklaQmak istiyordu; çünkü kelamcKlar, artKk kendisini ilgilendirmiyordu; dört asKr boyunca geliQtirdikleri Qekilcilikle uTraQKyorlar, laf yapKyorlar; anlama ve gönlün taleplerine
önem vermiyorlardK. DolayKsKyla Mevlânâ, meQhur bir Müslüman kelamcKsK olmaktansa, evrensel bir kiQi (insan-K kâmil) olma tecrübesini kazanma eTilimini
kuvvetlendirmiQtir.17
Mevlânâ yaQadKTK çaTda mütekellimlerin durumunu birbirlerinin ne dediTini anlamayan dört kiQinin üzüm için kavgaya tutuQmalarKna benzetir. Söylenceye göre adamKn birisi dört kiQiye bir dirhem verir. Dirhemi alanlardan ran’lK ben
bu parayK ‘engûr’a vereceTim, Arap olan ‘inep’ alacaTKm, Türk ise, ben ‘üzüm’ isterim, Rum da ben de ‘istafil’ isterim, der. AralarKnda anlaQamayan bu insanlarKn her
biri aslKnda aynK Qeyi istemektedirler. Mana dilini bilmedikleri için kavgaya tutuQmuQlardKr. Qte Mevlânâ’ya göre, eTer onlar, tek kanatlK olmasalardK, hepsi de
aynK Qeyi istediklerini bilirlerdi.18 Olaylara sadece akKl ve duyularKn penceresinden
bakan mütekellimlerin durumu da bundan pek farklK deTildir.19 Salt soyut aklK
kKlavuz edinen kiQi, akKlla anlaQKlan Qeylere baTlanmKQ kalmKQtKr.20 BilindiTi gibi
Kelam’da bilgi elde etme yollarK üçtür: AkKl, beQ duyu ve haber-i sâdKk. Hâlbuki bu
üç yönteme eQit düzeyde riâyet edilse, Kelam söz söyleme sanatKndan mana dünyasKna açKlma aQamasKna girecek, böylece gönlün taleplerine cevap verebilecek bir
iQlevsellik kazanacaktKr.
GörüldüTü gibi Mevlânâ, kelam karQKtK deTildir. O, kendi yaQadKTK yüzyKlda
geçerli olan kelam yönteminin yapKsKnKn deTiQtirilerek yenilenmesine inanKyordu.
Onun anlayKQKna göre Kelam, slam’Kn savunulmasKnda sadece akKl boyutuyla
hareket etmemeli, aksine hissiyat boyutuna da orantKlK bir Qekilde önem vermelidir. Bu sebeple Mevlânâ’nKn Kelam anlayKQKnda yöntem olarak; duygu ve akKl, bir
baQka ifadeyle gönül ve tefekkür dünyasK birlikte iQ yapmalKdKr. Qte bu takdirde
ancak gönül ve tefekkürle sentezlenen inanç, Müslüman’Kn dini hayatKna derinlik
15

Nedvî, Ricâlü’l-Fikr, I, 335–336.
KrQ. Mevlânâ, Mesnevî, II, 86. (1085).
17
KrQ. Arasteh, A kta ve Yarat c l kta Yeniden Do;u , s. 38, 45.
18
Mevlânâ, Mesnevi, II, 263.
19
Mevlânâ, Mesnevî, IV, 262.
20
Mevlânâ, a.g.e., III, 201.
16
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kazandKrabilir. ETer bugün ölümünden yüzyKllar geçmesine raTmen hâlâ
Mevlânâ’nKn görüQleri bütün bir dünyada etki gücünü sürdürüyorsa, bunun sebebi sadece dKQ tesirlerde deTil, asKl içte, yani akKl-kalb dilinde ortak bir ahenk oluQturan sade söyleminde aranmalKdKr.
C. MEVLÂNÂ’NIN MU’TEZ LE’YE YÖNELTT / TENK TLER
1- BE! DUYU ORGANININ VERD + B LG YE OLAN SONSUZ GÜVEN
Mu’tezile, Mevlânâ’nKn yaQadKTK dönemde varlKTKnK, müstakil dini bir akKm
halinde deTil, !ia mezhebi içerisinde ve marjinal bir Qekilde bazK entelektüel çevrelerde fikir olarak sürdürüyordu. BilindiTi gibi Mu’tezile, akla büyük deTer vermiQ,
dinî konularKn ispatKnda yalnKzca akla, felsefi delillere ve mantKki kKyaslara dayanma yöntemine gitmiQtir. Bu akKlcK kelam, yalnKzca dKQ duyulara ve kKyasa dayanan kuru, sKnKrlK bir ilim haline gelmiQ; insanlarK görmediklerini inkâr etme
yoluna sürüklemede açKk bir kapK bKrakmKQtKr. DolayKsKyla batKnî/kalbî duyulara
yeterince önem vermeyen felsefe ve salt akKlcKlKTKn etkisinde kalan Mu’tezile kelamcKlarK, beQ duyu organK ile elde ettikleri bilgilere sonsuz güven duyuyorlardK.
Onlar, slam dünyasKnKn medrese ve ilim meclislerinde “hissiye” diye isimlendirilen bir yöntemin raTbet görmesine iQlevsellik kazandKrmKQlardKr. Mevlânâ düQüncesinde bu durum, MüslümanlarKn imanKnK ve gaybi hakikatlere güveni zayKflatmKQtKr.21
BilindiTi gibi “hissiye (duyumcu) ekolü”, insan bilgisinin biricik kaynaTKnKn
duyum olduTunu savunan felsefe öTretisine denir. Bilgi teorisinde rasyonalizmin
düQünceyi ve aklK bilgi kaynaTK sayan tezine karQK geliQtirilmiQ bir tezdir. Duyularda olmayan hiçbir Qeyin zihinde bulunamayacaTKnK savunur. Bu akKma göre insanKn iç dünyasK, düQünmesi, yargKsK, akKl yürütmesi, kKsaca, iç davranKQlarK dKQ etki
ve uyarKlarla, sürekli duyularKn deTiQimiyle açKklanKr. Bu açKdan duyumculuk
maddeci bir deneyciliTe ulaQKr. Deneycilikte bilginin biricik kaynaTKnK, dKQ deneyler, duyumculukta ise, salt duyular oluQturur.22 Her ne kadar slam Kelam’Kna göre
beQ duyu organK bir bilgi kaynaTK ise de23 tek baQKna yeterli deTildir. Salt duyumculuk, slam’Kn temel öTelerinden birisi olan duyu ötesi alana imanK ve gaybi hakikatlere güveni sarsar. AnladKTKmKz kadarKyla Mevlânâ Mu’tezile’yi, bu akKmKn
görüQlerinden etkilenmekle suçlar ve Kelam ilmine yeni bir bakKQ açKsK getirir.
Hissiye gibi felsefi düQünceleri ve aklK tek baQKna metafizik gerçekleri kavrayacaTKnK iddia eden kimseleri Qiddetle eleQtirir. Ona göre ilahi gerçekliTi kavramada
zâhiri duyulara güvenen kimseler yanKlgK içerisindedir. Metafizik gerçeklik ancak
ilahi sevgi temelli aQk boyutuyla kavranKr.24
21

Nedvî, a.g.e., I, 336.
Gökberg, Felsefe Tarihi, s. 293–313.
23
Bkz. el- srâ 17/36.
24
Bkz. Mevlânâ, Mesnevî, I, 305, (3686); a.mlf., Rübâiler, ss. 18, 29, 37; a.mlf., Mektuplar, ss. 25, 36, 95.
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Mevlânâ’ya göre, “bedenlerin duyusu (his) zulmet g das yemekte, can (bat nî)
duyusu ise bir güne ten çerezlenmektedir.”25 Böylece Mevlânâ, dKQ duyunun gKdasKnK
bedenden, batKnî duyularKn ise gKdasKnK kalb ve ruhlardan aldKTKnK, bedenin yiyeceTinin, cisimlerin üzerinde yaratKldKklarK karanlKk, batKnî duyularKn gKdasKnKn ise,
ruh ve kalplerin üzerinde yaratKldKklarK nur/güneQ olduTunu sembolik bir dille
ifade etmektedir. Mevlânâ, herhangi bir Qeyi inkar etmek için sadece beQ duyu ile
algKlanmamasKnK yeterli görmenin anlamsKzlKTKna deTinir. NasKl ki, ilacKn faydalK
oluQu içinde gizli ise, bâtKn da zahirin arkasKnda gizlidir. Nitekim Mevlânâ, hakikati kavramayK “olgucu”luTa dayandKran kimseleri bir baQka Qekilde Qöyle eleQtirir:
“Münkirin her delili: ‘Ben görünenden ba kas ndan bahsetmem, inanmam!’ sözüdür. Hiç düQünmez ki, her nerede bir görünen varsa o, gizli hikmetlerden haber
vermektedir. HâsKlK, ilacKn faydasKnKn içinde gizli olduTu gibi; her görünen Qeyin
de hikmeti içinde gizlidir.”26 Mevlânâ’nKn genel düQünce sistematiTi dikkate alKndKTKnda, ehl-i hissin, eQyanKn parlak görüntüsüne aldanarak, dünyaya tamah eden,
hazza önem veren, o eQyalarKn iQaret ettiTi adresi dikkate almayan, kesret içinde
boTulmuQ bir kategori olduTunu anlayabiliyoruz.27 KaldK ki, e ya ve olgular bize,
sadece mikroskoplu bilim adamlar taraf ndan de;il, ayn zamanda peygamberler, airler ve ressamlar taraf ndan da aç l r.28 AnladKTKmKz kadarKyla Mevlânâ’ya göre, iQte
Mu’tezile’nin ahirette Allah’Kn görülemeyeceTi görüQlerinin arkasKnda akKlcK tavrKnKn ve dKQsal duyulara güvenmenin büyük payK vardKr. SanKrKm, Mu’tezile’nin
rü’yetullah konusundaki görüQünü ve bu görüQe Mevlânâ’nKn tenkitlerini verirsek
konu daha iyi anlaQKlacaktKr.
2. ALLAH’IN ÂH RETTE GÖRÜLMES (RÜ’YETULLAH) MES’ELES
Geleneksel Kelâm ilminin en önemli problemlerinden birisi de ahirette Allah’Kn görülüp görülmemesiyle ilgili tartKQmalardKr. Mu’tezile taraftarlarK, her ne
kadar sem’iyyât konularKnK naklin alanKnda görmüQlerse de uygulamada akla dayalK te’vil yöntemini tercih etmiQlerdir. OnlarKn, ahirette Allah’Kn görülmeyeceTi
tezleri, bu yöntemlerinin en açKk delilidir. Âhirette Allah’Kn görülemeyeceTini
ittifakla belirten Mu’tezile, O’nun hakkKnda cihet, mekân, suret, cisim, mekânda
yer tutma, intikal, zeval deTiQme ve etkilenme gibi yaratKlanlara benzeme ifade
eden her türlü teQbihi nefyetmiQ, bu konudaki müteQabih âyetlerin te’vil edilmesi
gereTini ortaya koymuQtur. Bu düQünce tarzK Mu’tezile tarafKndan tevhid olarak
isimlendirilmiQtir.29 Mu’tezile’ye göre, “Gözler O’nu görmez, O bütün gözleri görür”30
âyeti, muhkem bir âyet; “O gün bir tak m yüzler Rablerine bak p parlayacakt r”31
25

Mevlânâ, Mesnevî, II, 16 (51).
Mevlânâ, a.g.e., IV, 227 (2878-2880).
27
Bkz. Tekin, Mevlânâ Pergelinde Toplum, s. 76.
28
Koç, Din Dili, s. 158.
29
!ehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s. 58.
30
el-En’âm 6/103.
31
el-KKyâmet 75/22-23.
26
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âyeti ise, müteQâbih bir âyettir. Onlar, “müte âbih âyetler muhkem âyetler ; nda
yorumlan r” ilkesine baTlK kalarak, müteQâbih saydKklarK âyeti, muhkem kabul
ettikleri âyetin KQKTKnda yorumlamKQlar ve sonuç olarak, Allah’Kn ahirette her ne
suretle olursa olsun görülemeyeceTini ileri sürmüQlerdir.32
Rü’yetullah konusunda Mevlânâ, EQ’arî ve Mâtürîdîler gibi düQünür. Allah’Kn maddi gözle ahirette görülmesinin mümkün olduTu görüQünü benimser.
BilindiTi gibi bu ekoller de: “O gün bir tak m yüzler Rablerine bak p parlayacakt r”33
âyetini muhkem: “Gözler O’nu görmez, O bütün gözleri görür”34 âyetini de müteQâbih
saymKQlardKr. Onlar da “müte âbih âyetler muhkem âyetler ; nda yorumlan r” ilkesinden hareketle Allah kKyamet günü maddi gözlerle görülecektir, sonucuna
ulaQmKQlardKr.35 Qte Mevlânâ, Mu’tezile’nin, âhirette maddi gözle Allah’Kn görülmesinin imkansKz olduTu görüQünü, Mesnevî adlK eserinde aTKr bir dille eleQtirmiQtir:
“Duyu gözünün mezhebi, itizaldir. Ak l gözü ise vuslata kavu mu sünnîdir.
,tizale uyan, duyuya kap lm t r; fakat sap kl ktan kendisini sünni görür.
Duyuda kalan ki i, Mu’tezilîdir. Sünni’yim dese de câhillikten der.
Duyudan ç kan ki i Sünni’dir. Gören göz, izi ho ak l gözüdür.
Hayvan duyusu padi ah görseydi öküzle e ek de Allah’ görürdü.
Sende hayvan duyusundan ba ka, heva ve hevesten ba ka bir duyu olmasayd
Âdemo;ullar ; nas l olur da mükerrem, nas l olur da hayvanla mü terek duyu ile
s rra mahrem olurlard .
Sen suretten kurtulmad kça Allah’a surete s ;maz ya da s ;ar demen, asl olmayan bir sözden ibarettir.
Tasvire s ;ar yahut s ;maz bahsi; tamam yla iç olmu , suretten kurtulmu adam n harc d r.”36
GörüldüTü gibi bu beyitlerde Mevlânâ, duyu gözünden hareketle “nas l ki
bu dünyada Allah görülemiyorsa, ahirette de görülmesi mümkün de;ildir” diyen
Mu’tezile’nin ‘rü’yetullâh/Allah’ n ahirette görülmesi’ konusundaki görüQünü eleQtirirken, tercihini, ahirette Allah’Kn görüleceTini savunan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin
görüQünden yana yapar; çünkü Mevlânâ’ya göre Allah’K cennette görmek yüksek
rûhi ve akli bir zevktir. DolayKsKyla onun gönül kelamKnda aklKn talepleri kadar,
kalbin talepleri de önemli bir yer tutmaktadKr.37 Mü’minlerde seyr-i cemâl ve kesb-i
kemâl anlayKQK, slami hayata manevi bir coQku ve derinlik katmaktadKr. Bir nevi

32

KadK Abdülcebbar, erhu’l-Usuli’l-Hamse, s. 607; Ressî, Kitâbu’l-Adl ve’t-Tevhîd ve Nefe’t-Te bîhi
Ani’llâhi’l-Vâhidi’l-Hamîd, (Resâilu’l-Adl ve’t-Tevhîd içinde), I, 105.
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el-KKyâmet 75/22–23.
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el-En’âm 6/103.
35
TartKQmalar için bakKnKz. blâT, Celâleddîn er-Rûmî Beyne’s-Sûfiyye ve Ulemâi’l-Kelâm, s. 296-97.
36
Mevlânâ, Mesnevî, II, 16–17, (61-69); krQ. a.mlf., Fîhi Mâfih, s. 12–13.
37
nâyetullah, Celaluddin er-Rûmî, s. 299.
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bu inanç, ameli ve taabbudî hayatta motivasyon/isteklendirme iQlevi görmektedir.
Mevlânâ’nKn bu konuda Mu’tezile’ye yönelttiTi eleQtirilerde büyük haklKlKk payK
vardKr; çünkü insan, oranKn QartlarKna göre hem psikolojik ve hem de biyolojik bir
deTiQim geçirecektir.38 Meseleye bu açKdan baktKTKmKz zaman her ne kadar âhiret
konusu “akl n” alanKna girmeyip, ‘sem’iyyet’ çerçevesinde ele alKnmasK gerekiyorsa
da mâ’kûl bir düzeyde rü’yetullah konusunu izah etmek imkân dâhilindedir, diye
düQünüyorum.
3. AKLIN GÖREV VE SINIRI
BilindiTi gibi Mu’tezile, tutku derecesinde felsefeye baTlKdKr. Büyük oranda
aklî görüQlerinin Qekillenmesinde ve beQerî aklK yüceltmelerinde bu disiplinin büyük katkKsKnKn olduTu inkâr edilemez. Bundan dolayK onlar, aklKn, eQyayK algKlama
gücüne ve iki olgudan hangisinin nicelik bakKmKndan birbirinden üstün olduTunu
ayKrmada güvenilirliTine içten inanKyorlardK. Akla olan son derecede bu güvenleri,
onlarK, bilgi konusunda “dü ünce, eriat gelmeden öncedir” Qeklinde formüle ettikleri
meQhur kaidelerini vaz’ etmeye götürmüQtür.39 Bu kurala baTlK olarak Allah’Kn,
husun ve kubhun bilinmesi, nübüvvetin gerekliliTi, salah ve aslah konusu gibi
meselelerde, Mu’tezile, aklK, kesin bir bilgi kaynaTK olarak görmüQ, vahiy karQKsKnda ona, birinci derecede yer vermekle kalmamKQ, vahyin yokluTunda da aklK, nihai
hakikati ve risâletin gerekliliTini kavramada sorumlu tutmuQtur. AkKl, onlarKn, iki
amacK gerçekleQtirmede vesileleri olmuQtur. AklKn gerektirdiTi bu amaçlardan ilki,
insanlar arasKnda eQitliTi saTlamak, di;eri ise, insanlar arasKnda cinsiyet ve servet
temeline dayalK ayrKmcKlKTK ortadan kaldKrmaktKr. Mu’tezile’ye göre akKl, Allah’Kn
mükellefte yarattKTK zorunlu bilgilerin toplamKdKr.40 Zorunlu bilgiler insanlardan
ayrKlmayan ve taallukundan Qüphe edilmeyen bilgilerdir. Bu zorunlu bilgiler, insanKn, kendisiyle bilgiye ulaQmada güç yetirdiTi esaslardKr. Bu bilgi, deliller üzerinde tefekkür ve nazar yoluyla elde edilir. Bu Qekilde akla sahip olan kimse mükellef olma kudretini kazanmKQ, demektir.41 Burada, Mu’tezile’yi mutlak akKlcK bir
Qablona oturtmak, onlarKn hatKrasKna saygKsKzlKk olur. Mu’tezile’nin bilinen yaygKn aklî bakKQ açKsK, tevhid ve adâlet konularK baQta olmak üzere, ahlâkî hükümleri
nesnel manada akKlla bilme temeline dayandKrmasKdKr. Onlara göre edille-i Qer’iyye
dörttür: Ak l, kitap, sünnet ve icma. Bu yönüyle onlar QeriatK, akla tabi kKlmKQlardKr.
Yoksa Mu'tezile aynK bakKQ açKsKnK âhiretin ahvâli, sevap ve ceza, ayrKca, namaz,
oruç, hac gibi taabbudî hükümleri bilmede sürdürmez. KKsaca onlar, ilâhiyat/metafizik alan ile ibadet alan n birbirinden ay rm lard r.42
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Qte Mevlânâ, Mu’tezile’ye akKl ve aklKn sKnKrK konusundaki anlayKQlarK
hakkKnda da eleQtiriler yöneltmiQtir. “,nsanlar n ak llar , yarat l ta farkl d r. Bu
hususta ehl-i sünnetin görü ünü benimsemek gerekir” diyen Mevlânâ, Mu’tezile’nin
“ak llar e ittir, tecrübe ve ö;reni akl ço;alt r, bu suretle öbür kimse, di;erinden daha
bilgili olur” görüQlerinin bâtKl olduTunu ileri sürer.43 Mevlânâ, Qu beyitlerde akKllarKn yaratKlKQtan eQit olmadKTKnK dile getirerek, Mu’tezile kelam ekolüne eleQtirilerde
bulunur:
“Ak llardaki bu ayk r l k, bil ki mertebe bak m ndan yerden gö;e kadard r.
Ak l vard r, güne gibi. Ak l vard r, Zühre y ld z ndan da a a; d r, y ld z akmas ndan da.
Ak l vard r, bir sarho mumu gibi, ak l vard r, bir ate k v lc m gibi.
O güne gibi akl n önünden bulut kalkt m Allah nurunu gören ak llar faydalan rlar.
Akl- cüzi akl n ad n kötüye ç karm t r. Dünya murad , insan murats z bir hale
getirmi tir.”44
Bu beyitlerden açKkça anlaQKldKTK gibi Mevlânâ, herkesin görüQ açKsK, varlKTK
kavrama ve yorumlama yeteneTinin doTal olarak birbirinden farklK olduTuna
dikkatleri çekiyor. DolayKsKyla insan, birçok yan etki altKnda karar verme durumunda olan cüz-i aklKyla gerçeTin bilgisini bütün yönleriyle kavrayamaz.
Mevlânâ bu konuya açKklKk getirmek için Qu hikâyeyi anlatKr: “Hindistan’dan bir
fil getirip, karanlKk bir yere koyarlar. Fili seyretmek isteyen halk oraya gelince,
karanlKkta göremez ve ona dokunmaya baQlarlar. Filin hortumunu tutan onu bir
oluTa, kulaTKnK tutan yelpazeye, ayaTKnK tutan da direTe benzetir. Özetle herkes
filin neresine dokunduysa, kendi zannKnca bir hüküm verir; fakat herkesin elinde
bir mum olsaydK, halk fili bütün halinde görüp, onun neye benzediTi konusunda
yanKlmayacak, görüQ ayrKlKklarK kalkacak, herkes gerçek bilgi sahibi olacaktK.”45
Mevlânâ bu örnekle kiQilerde akKllarKn eQit olmadKTKnK anlatKr. Bu konuda vahye
büyük ihtiyaç olduTunu söylemek ister. O aynK zamanda bu örnekle, dini aklKn
müdafaasKnK yapmaktadKr. ETer ona göre aklKn desteklediTi vahiyle meselelere
bakKlmKQ olaydK, hakikat bir bütün olarak açKTa çKkardK. Bu sebeple Mevlânâ,
vahyi cevher, aklK da araz olarak nitelendirmiQtir.46 Mu’tezile’ye, sorunlara, salt
araz olan akKl penceresinden deTil, cevher hükmünde olan vahiy penceresinden
yaklaQarak çözüm ara, vahyi akKlla destekle, demek istemektedir; çünkü duyularK
ve aklK ata, vahyi de biniciye benzetir. Binici olmadKkça at, iQe yaramaz, demektedir.47 Bunun anlamK, vahiy olmadan aklKn vereceTi kararlar insanK yanlKQa götüre43

Mevlânâ, a.g.e., III, 129,(1539-1542).
Mevlânâ, Mesnevî, V, 67–68 (459-463).
45
Mevlânâ, a.g.e., III, 109, (1259-1269).
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Mevlânâ, Mesnevi, II, 76, 78 (945-960).
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bilir. Bu sebeple metafizik gerçekliTi devre dKQK bKrakarak salt akKl ve duyularKn
ürettiTi delillerle kKyaslara gitmenin insanK hatalK sonuçlara götüreceTini “ eytandan verdi;i k yas” örneTiyle açKklar. Kur’an’dan öTrendiTimize göre, nas karQKsKnda
ilk olarak kKyasK öne süren QeytandKr. !eytan önceden melektir. Bu sebeple Yüce
Allah “meleklere Âdem’e secde ediniz”48 buyurunca, melekler secde eder, blis ise,
“Qüphe yok ki, ateQ topraktan daha iyidir. Ben ateQten yaratKldKm, Âdem kapkara
topraktan”49 demek suretiyle nassa karQK kKyasK, yani aklKn hükümlerini tercih
eder. Bu batKl kKyas, onu büyüklük taslamaya götürmüQ ve neticede inkâra düQenlerden olmuQtur. Bu örnekle Mevlânâ aklKn sKnKrlK olduTunu anlatmak istemiQtir.
Bu konuda o, Mesnevî adlK eserinde daha birçok misal verir.50
Mevlânâ, Mu’tezile gibi aklK tek düze bir boyut olarak görmez. AklK; fKtrî ve
kazanKlmKQ olmak üzere ikiye ayKrKr. KazanKlmKQ akKl, eTitim-öTretim ve sayKsKz
tecrübelerle artmaya devam eder, belli bir sKnKr yoktur. DoTal akKl ise, Allah vergisidir.51 Mevlânâ’nKn benimsediTi bu görüQ, Ehl-i sünnet kelam ekollerinden EQ’arî
ve Mâtürîdîlerin ortak görüQüdür.52 Teklife muhatap olan bu akKl, kesbi akKl deTil,
fKtrî akKldKr. Mevlânâ, “sende cüz’i bir akKl vardKr, küllî akKl sahibini ara”53 derken,
‘nitelik’ olarak aklKn durumuna deTinir. Onun felsefesinde cüz’î akKl, kendiliTinden
bilgi üretemeyen sKradan insanlarKn, küllî akKl ise, peygamberlerin aklKdKr.
Öte yandan Mevlânâ: “AQkKn Qerhinde akKl, çamura saplanmKQ eQek gibi
yattK kaldK. AQkK, âQKklKTK, yine aQk Qerhetti”54 demek suretiyle aQk ile akKl arasKnda
da baTlantKlar kurar. Burada Mevlânâ, aklKn önemini kabul etmekle birlikte, insanKn hissiyatKna derman olmada aQkKn, akKldan daha üstün olduTuna iQaret eder.
Bir baQka açKdan söylemek gerekirse, Mevlânâ’ya göre söz; nefis, akKl ve aQk’tan
çKkar. Nefisten gelen söz, bulanKk ve tatsKzdKr. Bundan ne söyleyen bir zevk alKr ne
de dinleyene bir faydasK olur. AklKn sözü, akKllKlarca makbuldür ve birçok faydalarKn kaynaTKdKr. AQkKn sözü ise söyleyeni mest, dinleyeni sarhoQ edip neQelendirir.55
O halde Mevlânâ düQüncesinde akKl, Allah’Kn bir yaratKTK olup, doTru karar vermede vahye muhtaçtKr. Çünkü insan, sorumlu olduTu fiillerini, Allah’Kn kendisine verdiTi vahiyle aydKnlanmKQ cüz’i akKl sayesinde gerçekleQtirir.
4. NSANIN F LLER NDE HÜR OLU'U
Mu’tezile’nin ‘adâlet’ görüQünün altKnda, insanKn eylemlerinde hür olduTu
prensibi yatar. Mu’tezile’ye göre adâlet, Allah’K her türlü çirkinlikten, maslahata
aykKrK ya da çirkin olana kulluTa çaTKrmaktan soyutlama ile bütün eylemlerinde
48
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hikmet ve isabetin bulunduTunu kabullenmek demektir.56 DolayKsKyla
Mu’tezile’de adâlet, insanKn yaptKTK eylemlerde hür olduTunu, Allah’Kn insanK
kendi iradesinde hür olarak yarattKTKnK ve bu sebeple, eylemlerinde sorumluluk
üslenmesi gerektiTi ilkesine dayanKr. Bu ekol, birçok konuyu adâlet ilkesi içerisinde deTerlendirmiQtir. Peygamberlik ve ilâhi yasa bunlar arasKnda gelir. AynK Qekilde
iyi davranKQta bulunanlara ödül, kötü davranKQta bulunanlara ceza bu ilke kapsamKna girdiTi gibi, iman ve küfür konularKyla ilgili iki konum arasKnda bir konum
(el-menziletü beyne’l-menzileteyn), iyiliTi emretmek ve kötülükten sakKndKrmak
ilkesi de adaletle irtibatlKdKr.57
Mevlânâ, Mu’tezile’nin insanKn eylemleriyle ilgili görüQlerine itiraz ederek,
bu iQin böyle olmamasK gerektiTini dile getirir. Gerekçe olarak da insandan meydana gelen her fiil ya akKl, ruh, kuvvet ve cisim gibi âletler vasKtasKyla ya da vasKtasKz olarak meydana gelir. Bu sebeple insanKn sübjektifliTe açKk bu vasKtalarla
fiillerinin yaratKcKsK olmasK doTru deTildir. O halde bu âletler vasKtasKyla fiilleri
yaratan da olamaz. Mevlânâ’ya göre, insanKn bütün fiillerini yaratan Allah’tKr.
nsandan meydana gelen ister iyi, ister kötü olsun her fiili kul bir niyet ve bir
planla yerine getirir; fakat o iQin hikmeti, kulun tasarlamasKna göre deTildir.58 Bu
görüQlerden de anlaQKldKTK gibi Mevlânâ, insanKn fiilleri konusunda insan n bütün
fiillerini yaratan Allah olup, bu filleri kesbeden insan n kendisidir diyen Mâtürîdîlerle
aynK görüQü paylaQmaktadKr.
SONUÇ
Mevlânâ, bir kelamcK deTildir ama, kelamla ilgili görüQler ortaya koymuQtur. O, Kelam ilmine karQK deTil, kelam ilminin yönteminin yeniden gözden geçirilerek Kslah edilmesinden yanadKr. Bu baTlamda en zor kelami konularK yeni bir
üslupla akKl-gönül iliQkisini kurarak çözüme kavuQturmuQtur. Mevlânâ’ya göre,
insanKn hissiyatKnK dikkate almadan olay ve olgularK salt rasyonel ve deneysel bir
bakKQ açKsKyla deTerlendirmek bütünlükçü bir bakKQ açKsK oluQturamaz; çünkü insan; akKl, kalp ve duygu yönü olan bir varlKktKr. nsanî sorunlarKn çözümünde bu
yönler dikkate alKnmalKdKr. DüQünce üretmede akKl, kalb ve duygudan birisi eksik
olduTu zaman, nasKl ki ‘tek kanatl bir ku ’ dengesini kaybedip uçamazsa, insan da
hakikati bir bütün olarak kavrayamaz. Mevlânâ, inanç konularKnda denge firarisi
yaQamayK, verdiTi ‘üzüm’ örneTiyle çok güzel ortaya koymuQtur. O halde akla
dayalK çKkarKmlarKn yanKnda, kalbi muhatap alan ve keQfedici motivasyonlarK içeren bir ‘kelam’ yapKlmalKdKr. Qte Mevlânâ’nKn kelamK “gönül ve mant k” baTKnKn
birlikte kurulduTu bir yapKdKr. O, kalbin taleplerine aQkla cevap veren bir kelamdan yanadKr. Kalbin taleplerine cevap verme eksikliTini gördüTü için Mu’tezile’yi
56
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her biri bir bilgi vasKtasK olan beQ duyu, akla sKnKrsKz güven, Allah’Kn ahirette
görülmesi ve insanKn fiilleri gibi konulardaki anlayKQlarK sebebiyle eleQtirmiQtir.
EsasKnda Mevlânâ Mu’tezile’nin QahsKnda Yunan akKlcKlKTK, hermetizm ve
gnostizmden beslenen Kelam’a karQK, dini düQünceyi Kur’an akKlcKlKTKyla temellendirmek istemiQtir.
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