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ÖNSÖZ 

İ slâm' ın ilk dört halifesini takip eden devirlerde, hadisçilerle kelâmc ı -

lar aras ında ortaya ç ıkan münaka ş alar, taraflar ın, akâ'ide taalluk eden me-

seleler üzerindeki görü ş  ayrılıklarının tabii bir neticesi olarak tezahür eder. 
İslami cepheden mütalaa edildi ğ i takdirde, bu çe ş it görü ş  ayrılıklarının, Kur-

'ân. ve Sunnet'le, inanç ve itikad yönünden te şkili hedef tutulan mütteh ıd bir 

toplum görü şünü zedeledi ğ i, hattâ tamamen ortadan kald ırdığı  kolayca 

anla şı lır. Filhakika Kur'ân, akâ'id konusunda, müslümanlar ın birlik halinde 

inanmalar ı  gereken hususlar' bildirmi ş , Hz. Peygamber de ilk müfessir ola-

rak, ihtiyaç duyulan konularda yapt ığı  açıklamalarla, ilerde müslümanlar ı  
müşkil durumlara dü ş ürebilecek karanl ık bir nokta kalmamas ını  sağ lam ış -

tır. Onun hayat ında ve onu takip eden ilk dört halife devrinde, müslüman-

lar aras ında, itikadi konulara taalluk eden her hangi bir mesele üzerinde en 

küçük bir ihtilâfın zuhur etmemi ş  olması  da, akâ'idde birlik gayesinin ta-

hakkuk ettiğ ini gösteren en bâriz delildir. Esasen, Kur'ân ın tam olarak nuzâ-

lü, Hz. Peygamberin nâzil olan âyetleri hiç noksans ız tebliğ i ve nihayet son 

nâzil olan âyetle, dinin ikmal olunduğunun da aç ıkça belirtilmesi, müslü-

manlar için akâ'id konusunda, Kur'ân ve Sunnetten ba şka her hangi bir 

kaynağa ihtiyaç b ırakılmadığı nı  aç ıkça gösterir. 

Hal böyle iken, Hicri ikinci asrm ba ş larında akâ'idle ilgili çe ş itli mese-

lelerde, müslümanlar ın inanç birliğ ini bozan ve birbirlerini tekfire götüren 
ş iddetli mücadelelerin ba ş ladığı nı  görüyoruz. Hadisçilerle cehmiyye ve mu-

tezile kelâmc ıları  aras ında ortaya ç ıkan bu münaka ş alar, zaman zaman dev-

let otoritesinin de i ş tirakiyle, tarihte "fitne" tabir edilen dâhili ayaklanma-
lara da sebep olacak kadar ş iddetini art ırmış tır. 

Takdim ettiğ imiz bu eserde, hadisçilerle kelâmc ılar aras ında, akâidin 

çe ş itli konularına taalluk eden meseleler üzerinde ç ıkan münaka ş aları , taraf-

ların müdafaa etme ğ e çalış tıkları  görü ş leri, ileri sürdükleri delilleri inceleme-

ğ e çalış t ık. Konumuz, esas itibariyle bu münaka ş alar, onların menşe', inki-
ş af ve neticeleri olmakla beraber, itikadi ihtilaflara tekaddüm eden devir-
lerde, yani Hz. Peygamberin hayat ında ve onu takip eden ilk halifeler dev- 
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rinde, Kitâp ve Sunnete dayanan İ slam akâ'idi üzerinde durmay ı  zaruri 

gördük. Bu konu ile, Hz. Peygamberin sohbetinde bulunmu ş , hiç olmazsa 
onun "din" anlayışı nı  yakından takip edip anlamak imkan ına sâhip olmu ş  
ilk müslümanların, İ slam akâ'idi kar şı sındaki durumlar ı  ayd ınlanmış  ve 

bilâhara zuhur eden itikadi ihtilâflarda, birinci planda yer alan münaka ş a-

cıların durumlarıyle bir mukayese yapmak mümkün olacakt ır. 

İ tikadi ihtilaflar ın zuhuru, hadisçilerle kelamc ılar aras ında ş iddetli ci-

dal ve münaka ş alara yol açm ış tır. Fakat, burada üzerinde durulmas ı  gere-

ken bir mesele daha ortaya ç ıkmaktad ır ve münaka ş alar ın mahiyetini in-

celemeğe giriş meden önce bu meselenin bilinmesinde zaruret vard ır; bu da 

ihtilâflara yol açan a ınillerdir. Halife 'Osman' ın katli, kaatillerinden inti-

kam ahnmas ı  arzusu, bu arzunun ş iddetlenmesi halinde patlak veren harp-
ler, hilafet kavgalar ı , ş i`a ve tı avric fırkalar ının zuhuru gibi i ş in siyasi cep-

hesiyle, İ slam.iyyetin Arap olmayan kavimler aras ında yayılmas ı  üzerine, 

değ iş ik görü ş  ve inanca sâhip cemiyetlerin müslüman topluluk üzerindeki 

tesirleri, itikadi ihtilaflara yol açan belli ba ş lı  âmiller aras ında incelenmi ş -

tir. 

Hadisçi kelamc ı  münaka ş aları , bu ihtilaflar ın tabii bir neticesidir. Fa-
kat, münaka ş alardan önce, onlar ın daha ba ş ka neticeler tevlid etti ğ ini de 

gözönünde bulundurmak gerekmektedir; zira, hadisçilerin akâ'id konusun-
da ilk defa kar şı lar ına dikildikleri kimseler, kelâmcdar ve kelamc ıların men-
sup oldukları  itikadi mezhepler olmu ş tur ki, her iki ıneflıiim da "kelâm" 
adı  altındaki sistemleriyle birlikte bu ihtilâflarla ortaya ç ıkmış tır Bu husus 

gözönünde bulundurularak, baz ı  mezhepler ele al ınmış , bilhassa "kel:am" 

ilrainin, doğusunda ba ş lıca rol oynayan mutezile mezhebi üzerinde daha ge-

niş  bir ş ekilde durulmu ş tur. Kelâm ilminin do ğu ş u, gayesi ve tarifi de bu 

konu içerisinde gözden geçirilen meselelerdendir. 

Müslümanlar aras ında ihtilaflar ın artmas ı , çe şitli mezheplerin zuhuru 

ve her mezhebin, kendi görü ş ünü yayabilmek için Kur'an ve Hadis metin-

lerinden faydalanmak arzusu, çok defa onlar ı , görü ş lerine ayk ırı  bulduklar ı  
ayetleri te'vile, hadisleri de redde sevketmi ş tir. Her ne kadar Kur'ân ayet-
leri üzerinde te'vilden ba şka bir iş lem yapmak cesaretini gösterememi ş lerse 

de, Hz. Peygamberin hadisleri üzerinde diledikleri tahrifat ı  yapm ış lar, onun 

ağ z ından hiç ç ıkmam ış  sözleri hadis olarak yaymakta her hangi bir mahzur 

görmemiş lerdir. Bu suretle uydurma hadisler, k ısa bir zaman içinde gerçek 

hadis yekiinunu a ş mış  ve İ slam dininin bu ikinci mühim kayna ğı  büyük bir 

tehlike ile kar şı  karışı ya gelmiş tir. Bu durumu farkeden hadis imamlar ı , ha-

disi korumak maksad ıyle rivayet ve tahammül metodlar ını  geliş tirmiş ler, 

cerh ve ta'dil i ş ini sertle ş tirmiş ler ve bu suretle sahih hadisi sakiminden 
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ayırdetmek imkâmm sa ğ lamış lard ır. Bu bakımdan, hadis ilminin gelişmesi 

de müslümanlar aras ındaki ihtilaflar ın bir neticesi olarak ayn ı  bölüm içeri-

sinde incelenmiş , ayn ı  zamanda, hadisçilerle kelamc ılar aras ında ba ş layan 

cidal ve münaka ş alarda, hadisçfierin Islam akâ'idi yönünden sâhip olduk-

ları  görüş lere ışı k tutan bir konu olarak ele al ınmış tır. 

Bundan sonra gözden geçirilen meseleler, konumuzla do ğ rudan doğ ru-

ya ilgili olan ve hadisçi - kelamc ı  münaka ş aları na mesned te şkil eden akâ'id 

meseleleridir. Allah' ın sıfatları  meselesi, insan ın ef - kafa ve kader mese-

lesi, ru'yetu'llah ve halku'l-Kur'an meseleleri, bu bölümde ele alman belli 
ba ş lı  konulardır. Bu konular ın incelenmesinde takip etti ğ imiz yol, Kur'an 

ve hadisten baz ı  deliller zikrettikten sonra, kelamc ıların ve hadisçilerin konu 

ile ilgili görüş lerini münaka ş alı  bir şekilde kar şı laş tırmak olmuştur. Bu su-

retle, bölümün diğer kı sımlarında, her iki taifenin birbirlerine kar şı  ileri sür-

dükleri ittihamları n ı  daha aç ık bir ş ekilde özetlemek ve dolay ı sıyle, her biri-

nin Kur'an ve Hadis kar şı sındaki mevkilerini belirtmek kolayla ş mış tır. 

Konu ile ilgili kaynaklara gelince, burada esefle kaydetmek gerekir ki, 

mutezile kelânıcılarmın ald'idle ilgili görü ş lerini, ehli sunnet müelliflerinin 

onlardan yapt ıkları  nakıllerden öğ renmek zorunda kal ıyoruz. Hadisçilerin 

mücadeleye giri ş tikleri ilk kelam ehline ait, bir kaç kitap müstesna, hiç bir 

telifin bize intikal etmemi ş  olması , ehli sunnet müellefat ım, kar şı mıza, ke-

lamcılar hakkında ilk kaynak olarak ç ıkarm ış  bulunmaktad ır. Aslında, ehli 

sunnetle mutezile, birbiri kar şı sında yer alm ış , bazı  konularda birbirini tek-

fir eden iki düş man tâife olarak görülür. Böyle bir durumda, ehli sunnet mü-
elliflerinin mutezileden yapt ıkları  nakıllerde ne derece bitaraf hareket et-

tikleri ilk akla gelen suallerdendir. Bununla beraber, bu müelliflerin, mu-

tezilenin belirli baz ı  görüş  ve inançlar ı  üzerinde mü ş terek kanaatlara sâhip 

olmaları , bu kanaatlar ında istinad ettikleri delillerin, baz ı  mutezile imam-

lar ının sözlerinde görülmesi, ehli sunnet müellefat ının bu konuda hemen 

atılabilecek kaynaklar olmad ıklarını  ortaya koymaktad ır. 

Bizde bu kanaati kuvvetlendiren di ğer bir husus, mutezile hakk ında 

çok ş iddetli bir dil kullanan el-Fark beyne'l-firalc müellifi `Abdul-Kahir 

el-Bağdadrnin me şhur mutezile imamlar ından el-Calıı z'a atfetti ğ i bazı  haber-

leri mezlıfır kitab ında zikretmesidir. Buna benzer haberleri yine el-Cak ıı ?- 

dan naklederek mutezileye ş iddetle çatan raf ızi Ibnu'r-Ravendrye reddiye 

olarak yazdığı  el-Intişrır adl ı  kitab ında el-ljayyüt'ın, el-Cahl?'a atfedilen bu 

sözleri yalanlamak yerine, onun yani el-Câblz'm hataya dü ş tüğünü, yahut 

ondan ba şka hiç bir mutezile imam ının bu sözleri zikretmediğ ini söylemesi 

de, mutezile imamlar ından yap ılan bu nakıllerde büyük bir hakikat pay ı -

nın bulunduğunu ortaya koymaktad ır. 
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Netice olarak diyebiliriz ki, mutezile hakk ında zaman zaman ileri sür-

düğümüz hükümlerimizde, hissi olmaktan ziyade elde mevcut kaynaklar ın 

bize naklettikleri haberlere dayand ık ve bu haberlerin ışığı  altında gerçeğ e 

uygun neticelere varma ğ a çalış tık. E ğ er bu neticeler, mutezile kelâmc ı -

larımn aleyhine tezahür etmi ş se, bu, kaynaklar ın ittifak ettikleri bir netice 

olarak kabul edilmek gerekir. Her şeyden önce şu hususu da belirtmek isteriz 

ki, biz, bu eserimizde kelâme ıların felsefi görü ş lerini ve bu görü ş lerin İ slam 

düş üncesine getirdikleri yenilikleri hiç bir zaman inceleme konusu yapmad ık; 

bu, bir başka eserin konusu olabilir. O zaman, gerek mutezile ve gerekse di ğ er 

kelâm ehli, fikir hayat ındaki ba ş arıları  dolayı sıyle medhe lâyık olabilirler. 

Fakat bizim bu eserde ele ald ığı mız konular, itikadi konulard ır, ve esasen 

hadisçilerle kelâmc ılar aras ında zuhur eden münaka ş alar da bu konular ü-

zerinde cereyan etmi ş tir. O halde bizim, kelâme ılar hakkındaki hükmümüz 

sadece bu konular cihetinden olacakt ır: Bunlar, akaide taalluk eden meseleler-

de ileri sürdükleri görü ş lerle hataya dü ş müş ler ve islâm' ın çizdiğ i hudut d ışı na 

çıkmış lar mı d ır; yoksa hadisçilerle ayn ı  hudutlar içerisinde mi mücadele 
etmiş lerdir? İş te halline çalış tığı mız mesele budur; yoksa, kelâmc ılarm, fel-

sefi görü ş lerin mümessilleri olarak fikir hayat ını  harekete geçirmekle hata-

ya düşüp düş medikleri meselesi de ğ il. 

Bu itibarla diyebiliriz ki, e ğer bir gün, kelâmedarm akaid konusunda 
gerçek görü ş lerini ortaya koyan ve hadisçilerin onlar hakk ındaki ithamla-

rının hiç bir as ıl ve esasa dayanmad ığıııı  gözönüne seren zâyi olmu ş  mute-

zili kitaplar ortaya ç ıkarsa, bundan ilim ve din ad ına sadece memnuniyet 

duyulur. 

Talat Koçyiğ it 
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I BÖLÜM 

İ SLAS DİNİ  VE AKÂ.' İDİ  

A, IHTILAFLARDAN ÖNCE ISLAM AKA' İ D İ  

1. Hazreti Peygamber Devri 

İ lk Islam Devleti Medine'de kurulmu ş  ve Kur'a ııı n ameli hükümlere 
taalluk eden büyük bir k ısm ı  bu ş ehirde Hazreti Peygambere gönderilmi ş  
olmakla beraber, akâ'idle ilgili ahkam ın ço ğu, Medine'ye hicretten önce ta-

mamlanmış  bulunuyordu. Bu itibarla müslümanlar, daha Islam ın bidaye-

tinde nelere iman etmeleri gerekti ğ ini biliyorlardı . Bu akâ'id içerisinde is-
lâmiyetin müslümanlara getirdi ğ i ilk haberler, hak dinin bir oldu ğunu açık-
lıyordu. Bu 'hak din, islâm'dan ba ş ka bir şey de ğ ildi. Allah' ın. Hazreti Mu-

hammed'ten önce gelen bütün peygamberlere gönderdi ğ i din de yine islam 

dini idi. Bu din, hiç bir peygamberin, üzerinde ihtilaf etmedi ğ i bir takım 

asılları  da içine alıyordu ve bu as ıllar, diğ er ameli ş erratlerde eari olan nesh 
olayına da tâbi bu bakımdan bütünü ile birlikte ebediyyete ka-
dar de ğ iş meyecek hidayet edici bir vasfa sahip bulunuyordu. 

Islam, zikretmi ş  olduğumuz bu as ıllarm ba şı nda "tevbid" akidesini 
getirmiş tir: Allah birdir ve yaln ız O'na ibadet edilir. Hazreti Muhammed, 
insanlara bu gerçe ğ i tebliğ  ederken, kendisinden önce gelen peygamberlerin 

yaptıklarından farkl ı  bir ş ey yapmış  değ ildi. Netekim, Kur'ânda varid olan 

ayetlerden de anla şı ldığı  gibi, bir taraftan o: 	„L„.,,,J1 4311 	Lui 

J'- Ti:o_5-  43 (.54 	 "O, Allah bir tektir; her ş eyden 

müstağni, fakat her ş ey O'na muhtaçt ır; do ğmamış tır, doğurulmamış tır; 
hiç bir e şi ve dengi yoktur" i gerçeğ ini müslümanlarla tebli ğ  etmekle 
emrolunmuş , diğer taraftan, ayn ı  gerçeğ in kendisinden önceki peygamber-

lere de bildirildiğ ini açıklamış tır: (.5,..); 4.5,4 ‘5,4 

L;1 *)/1 4JN 4;1 4,11 "Senden önce hiç bir peygamber göndermedik 

1 11114 süresi 112, ây. -  1-4. 
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ki ona: Benden ba şka İ lâh yoktur; yaln ız bana ibadet edin, diye 

vahyetmi ş  olmıyalım" 2  Filhakika, Kur'ânda, geçmi ş  peygamberlerden 

yapılan hikâyelerde bu husus aç ıkça görülür. Bunlar, bir taraftan bir tek 

olan Allah'a ibadet ve itaata davet olunduklar ı  gibi, insanlar ı  da aynı  
gerçe ğe davet etmekle görevlendirilmi şlerdir. Ancak Kur'ân, mücerred 

bir Allah fikri ortaya koymakla iktifa etmemi ş , fakat bir çok âyetlerin,de, 

mücmel ve gayri mufassal olarak, O'nun "'ilim", "kudret", "hayât", 

"irâde", "sem', "basar", "kelâm", "ikrâm"... gibi s ıfatlar ını  zikretmi ş , 

bazen O'nun "el" inclen (yedu'llah), bazen "yüz" ünden (vechu'llah) bah-

setmi ş ; fakat bunlar ın mahiyeti hakk ında müslümanlar ın zihinlerinde 

belirebilecek mücerred ist ıtlâ arzusunu tatmin edici bir aç ıklamada bulun-

mamış tır. Bununla beraber, ilk müslümanlar, Allah'a, Kur'âncla kendisini 

ve Hazreti Peygamber hadislerinde O'nu nas ıl vasfetmi ş se o ş ekilde inan-

mış lar, ne tahrif ve tatile, ne de tekyif ve temsile yeltenmi ş lerdir. 3  Aslında 

Kur'ân, Allah Ta'âlân ın hiç bir e ş i ve benzeri bulunmad ığı nı , her ş eyi 

i ş itir ve görür oldu ğunu kesinlikle açıkladığı  için,' müslümanlar, O'nu vas-

feden s ıfatlar ı  nefyetmemi ş ler, s ıfatlardan bahseden âyetleri te'vil ve tahri-

fe çah şmamış lar veya bu s ıfatları  yarat ıklarm s ı fatlar ına benzeterek onlarla 

kıyas etmemi ş lerdir. 

Allah Ta'âlâ, kendisini bir tak ım sıfatlarla tavsif ettikten, e ş i ve ben-

zeri bulunmadığı nı  aç ıklad ıktan sonra ( 	 ),5  bazı  düşmanlar ının 

O'nu tavsif ettikleri noksan s ıfatlardan da kendisini tenzih etmi ş tir: 

( 	 L-5 ) d„)..) ) 	) e Keza Hazreti Peygamber de Allah 

Ta`ilâyı  bir takım sıfatlarla tavsif etmi ş , O'nun e ş i ve benzeri olmadığı nı  
açıkhyarak, noksan s ıfatlardan O'nu tenzih etmi ş tir. O halde, müslüman-

ların, iman ve ibadet ettikleri Allah' ı  hangi esaslar dahilinde bilebilecekleri, 

gerek Kur'ân ve gerekse hadis yolu ile gösterilmi ş tir Bu bak ımdan O'na 

iman, mücerred bir inamş tan ibaret olmay ıp bilgiye, tefekküre ve dolay ı -

sıyle tenzih ve tesbihe dayanan bir imand ır. Bu iman, ayn ı  zamanda 

"tevhid"in de esas ını  te şkil etmektedir. 

İ slâm, Allah' ın gözle görünmeyen, lâtif kullar ı  olan ve kendisiyle pey-

gamberleri aras ında elçilik görevinden ba şka çe ş itli iş ler yapan meleklere 

iman esas ını  getirmi ş tir. 

2 Enbiyâ' süresi 21, ây. 25. 

3 Ibn Teymiye, Me cmii'atu'r -r e s 	- ku b râ, I. 387 (e1-`Alsidetu' 1-viisrtlyye). 

4 Bkz. ŞürEt süresi 42, ây. 11. 

5 Aym yer. 

6 Bkz. ş âffât süresi 37, ây. 180. 
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Peygamberlerle ilgili olarak gelen ve akâ'ide taalluk eden haberler ise, 
Islam' ın "tevbid" ten sonra en mühim as ıllarından birini teşkil etmi ş tir. Pey-

gamberler, insanlar aras ından seçilmi ş , onların sevaplarını  müjdelemi ş , ıkab-
lanyle onları  korkutmu ş  Allah elçileridir. Bunlar Allah' ın her türlü noksan 
sıfatlardan münezzeh oldu ğunu, kullar ı  üzerindeki kahir hakimiyyetini; 
ameli ş eri'ate taalluk eden ve kullar ın ruhlar ını  terbiye ile hâkim-i mutlak 

önünde ubudiyyet duygusunun muhafazas ını  sağ lıyan hükümleri yine Al-
lah' ın vahyi ile kavimlerine tebliğ , tebyin ve tafsil etmi ş lerdir. Yarat ılış la-
rındaki ulviyyet, ak ıllarındaki s ıhhatlilik, sözlerindeki do ğ ruluk, Allah ta-
rafından kendilerine ne vahyedilmi ş se bunlar ın harfiyyen insanlara tebli ğ i 
hususunda güvenilir olmak, onlar ı  be ş eri cinslerinden ay ırt eden baz ı  vasıf-
larındandır. "Bununla beraber, onlar da di ğer insanlar gibi, yerler ve içer-
ler, uyurlar ve gezerler, tebli ğ  vazifeleriyle ilgili olmayan baz ı  dünyevi me-
selelerde unutkanhklar ı  olur; herricinslerinden zulüm görürler ve bazen de 
öld ürüliirler" 7 . 

Bu peygamberlerden baz ılarına, Allah tarafından büyüklü küçüklü ki-
taplar gönderilmi ş  olmakla beraber, Kur'ân müstesna, di ğerlerinden ya hiç 
bir eser kalmamış , yahutta kalanlar olmu ş sa, sahipleri tarafından tamamen 
tahrif edilmi ş lerdir. Kur'ân bu kitaplardan baz ılarının isimlerini zikreder. 
Allah tarafından vahiy yolu ile peygamberlere gönderilmi ş  olan bu kitaplara 
inanmak, Islam akâ'idinin as ıllarından 

Müslümanlar, Kur'ânın, ba şkasının değ il, Allah Ta'aMmn gerçek sözle-
ri (kelâmı) olduğuna ve onu, Hazreti Mubamm.ede indirdi ğ ine inanmış lar-
dır. Bu bakımdan onun, Allah' ın sözlerinin bir hikâyesi oldu ğ unu ileri sürmek 
doğ ru olmadığı  gibi, her hangi bir kimsenin bunlar ı  okumas ı  veya mushafla-
ra yazmas ıyle, bu sözlerin Allah Ta' larıı rı  sözleri olmaktan ç ıkaca ğı nı  söy-
lemek de gerçe ğ e aykırıdır; çünkü bir söz, ilk defa onu söyleyene izafe edilir; 

fakat, onu ilk defa söyleyenden nakleden kimselerin sözü de ğ ildir R. 

Müslümanların iman ettikleri as ıllardan bir diğeri "ahıret" veya "he-

sap" günüdür. Bu gün, dünya hayat ının son bulmas ıyle ba ş lar; o zamana 
kadar gelip geçmi ş  bütün insanlar kabirlerinden kalkarlar; dünyada i ş lemiş  
olduklar ı  ameller, sevap ve ıkab yönünden ölçülür. Zerre miktar ı  hayır iş -
leyen ile zerre miktar ı  ş err i ş leyen birbirinden ayr ılır; sevaplar ı  a ğı r gelen-
ler felah bulur; hafif gelenler ise husrana u ğ rar. 

Sirk müstesna, büyük günah sâhibi olanlar için Hazreti Peygamberin 
ş efaati, bizzat onun hadisleriyle sâbit olmu ş tur 9 . Bununla beraber, Allah 
Taala, günah sahiplerini, dilerse affeder, dilerse cezaland ırır. 

7 Muhammed `Abduh, RisM.et ıl' t-tevhid, (M ı sır 1960). s. 85. 
8 İbn Teymiye, Meemfı 	 (el-`akidetu' 1-vils4 ıyye), 1.396. 
9 Ebu'l-Hasan el-E ş 'ari, el-MalsüMt, I. 280 
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K ıyamet günü, Cennet ehlinin, Rab'lar ını  dolup ayı  gördükleri gibi 

ıyan beyan görmeleri, onlar için takdir olunan nimetlerin en büyü ğüdür. 

Cehennem ehli ise, bu nimetten mahrüm ve mal ıcilbturlar. 

Müslümanlar, Allah Ta'alan ın kaza ve kaderine, bunlarla tezahür eden 

hayır ve ş errin Allah'tan geldi ğ ine inanmış lard ı r. Çünkü O, ezelden beri mev-

süt' olduğu ilmi ile, kullarının itaat, ı syan, rızk ve ecel yönünden bütün hal-

lerini bilir. Lâvli ı, malı,fı4da bunların hepsi yaz ı lı d ı r. 

Yerde ve gökte hiç bir ş ey yoktur ki, onu, Allah Ta'ala yaratmam ış  
olsun. Bu bakımdan insan, fiillerinin gerçek fâili olmakla beraber, bu fiil-

lerin yarat ıcı sı  Allah'tan ba ş kas ı  değ ildir. İ nsan, fiilleri için kudret ve irade-

ye sâhiptir; ancak bu kudret ve iradeyi yaratan yine Allah Ta'alad ırw. ma-

amafih insan, sâhip olduğu kudretle, fiillerinin gerçek fâili oldu ğu için bu 

fiillerden mes'üld,ür ve hesap günü, her fiillinden sorguya çekilmesi ınukad-

derd ir. 

Hazreti Peygamber, yukar ı da kısaca zikretti ğ imiz islam aka'dinin e-

saslarını , Allah' ın kendisine vahyetti ğ i ş ekilde müslümanlara tebli ğ  etmiş , 

gerekli gördü ğ ü baz ı  noktalar ı  daha geni ş  olarak aç ıklamış , aç ıklamadığı  

baz ı  noktalarda ise, sadece bilinen hususlarla iktifa olunmas ını  istemiş tir. 
Ş üphesiz bu çe ş it konulardaki yeterlik, dinde yegane otorite olan Peygam-

berin, Rabbından aldığı  vahiylerle do ğ rudan doğ ruya ilgilidir. Bu vahiyler 

ba ş ta Peygamber olmak üzere, bütün insanlar ın, Rablarma kar şı  görevle-

rini aç ık bir ş ekilde ortaya koymu ş , bilinmesi gereken hususlar' en mükem-

mel bir ş ekilde aç ıklamış tır. Bu bak ımdan insan ın hududu olmayan hayal 

hanesinde imal etti ğ i bir takım fikirlere kıyasla dinde baz ı  hususların nok-

san b ırakıldığı nı  düş ünmek, ş üphesiz ki hakikate, veya bir ba ş ka tabirle 

hikmete uygun de ğ ildir. Zaten böyle bir dü ş ünce, veda hacc ında Hazreti 

Peygambere nazil olan Kur'an âyetiyle de uygun görünmemektedir. "Bu 

gün dininizi ikmal ettim ve üzerinize nimetimi tamamlad ım. Sizin için.din 

olarak da islam'a raz ı  oldum"" maalindeki bu ayet nazil oldu ğu zaman, 

Islam dini, bütün hükümleri, emir ve nehiyleriyle tamamlanm ış  bulunu-

yordu. Allah Ta'ala, bu âyetle elçisine ve bütün mü'minlere iman esaslar ını  
tamamladığı nı  ve her hangi bir ziyadeye ihtiyaç b ırakmadığı nı  haber veri-

yordu. Müslümanların bilmeleri ve inanmalar ı  gerekli olan her ş ey Kur'ân-

da zikredilmi ş ti; ancak, ameli ş eri'ate taalluk eden baz ı  meselelerin as ılla-

rına i ş aret olunmakla beraber, bu as ıllar ın tafsili, ictihadi nazara terkedil-

mi ş  bulunuyordu. 

10 İbn Teymiye, ad ı  geçen eser, I. 400. 
11 Mâ'ide snresi 5, ây. 4. 
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Hazreti Peygamber, Kur'an âyetleri nazil oldukça, bunlar ı  müslüman• 

lara hemen tebli ğ  ediyordu. Her yeni ayet, kasa bir zaman içerisinde yay ı lı -

yor, bir çok kimseler tarafından da ezberleniyordu. Müslümanlar aras ında 

ya ş ayan ve bu âyetleri takip eden baz ı  kimseler daha vard ı  ki bunlar, yeni 

dinin büyük bir sür'atle inki ş afından endi ş e duyan diğ er dinlere mensup 
araplar idi. İ slam akâ'idini te şviş  etmek ve onu zay ıflatarak dinin inki ş afını  
önlemek gayesini güden bu araplar, her nazil olan ayette, cidallerine destek 
olabilecek bir delil ar ıyorlard ı . Ancak böyle bir delil bulduklar ını  zannedip 
Hazreti Peygamberin kar şı sına dikildikleri zaman ilahi hitapla kar şı laşı yor, 
bozguna uğ ramış cas ına peri ş an bir halde geri dönüyorlard ı . Kur'ân, İ slam 
akâ'idine şüphe ve tereddütler sokmak isteyen bu yabanc ı  din erbab ı  ile 

zaman zaman mücadeleye giri ş iyor, fakat bu mücadelesinde sözü uzatm ı- 
yor ve çok defa 	: k, 	,331 	ç‘t.C.1 	cyjii 

ZAUJI .., "e ğ er, seninle mücadeleye giri ş ecek  olur- 

larsa de ki: Allah, sizin ne yapt ığı nı z ı  çok daha iyi bilir; k ıyamet günü 
aranızda ihtilaf ettiğ iniz ş eylerde O hüküm verecek"' gibi ayetlerle onlar ı  
reddedip cidale son veriyordu. Kur'a= akâ'id etraf ında yabanc ı  din erba-
bıyle böyle bir mücadeleye i ş tiraki çok defa ona büyük ihtiyaç hissedildi ğ i 
anlarda vukubuluyordu ve bunu, müslümanlar ı  bu yola te şvik etmeksizin 
ifa ediyordu. Bazen de onlar ın bu nevi cidalden uzak kalmalarını  temin 

edecek ayetler geliyordu. 41. 11,,, 	4.5 j t„„:2; j„, e  

, 	 ;,Lx,J ı 	A).  
e ;,i, "Biz nasraniyiz, diyenlerden misak ald ık;onlar ise 

kendilerine bildirilenin bir k ısmını  unuttular; biz de bu yüzden aralar ına, 
kıyamete kadar devam edecek kin ve dü şmanlık soktuk. Allah, onların 
yaptıklarını  elbette yüzlerine çarpacakt ır' 

Kur'ânın bu uslâbü, ilk müslümanlar üzerinde, aldi faaliyetin yönel-
tilmesi bakımından çok büyük tesirler husule getirmi ş  ve bu sebeple, ic-
tihada dayanan fıkhi ahkam müstesna, di ğ er dini meselelerde cidali ho ş  kar-
şı lamamış lardır. Netekim, daha sonralar ı  zuhur eden ve akâ'id meselelerini 
cidal mevzuu yapan kimseler hakk ında İbn Kuteybe (Ö. 276/878) ş öyle de-
mektedir: "Münaka ş a konular ı , fıkıhçılarda gördüğümüz gibi, fer'i mesele-
lere ve Sunen'e ait olsa idi, bu, bir özür say ılmazdı ; fakat onlar, tevhidde, 

12 Hacc sûresi 22, ây. 68-69. 

13 Mâ'ide sûresi 5, ây. 15. Bir çok müfessirler, bu ayette geçen "fe a ğ raynâ baynahum 
el-'adâvete ve'l-bagZa" ibaresini dinde cidal yüzünden ç ıkan husumetler, olarak aç ıklamıslar-
dır. Bkz. İbn Câmi' beyâni'l-`11m, II. 93. 
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Allahın sıfatlar ında, kudretinde, Cennet ehlinin nimetlerinde, Cehennem 

ve kabir azab ında, lavhı  mahfûzda ve bunun gibi, ancak Peygamberin va-

hiy yolu ile bilebilece ğ i daha bir çok meselerde ihtilafa dü ş tüler"". Halbu-

ki, vahiy zaman ını  ya ş amış , Hz. Peygamberin sohbetinde bulunmu ş  ve bu 

sohbetin nuru ile ş üphe ve vehim zulmetinden kurtulmu ş  olan ilk müslü-

manlar, ancak vahiyle sâbit olan aka'iclin ikrar olunabilece ğ ine in.anm ış lar 

ve aklın, hangi vesile ile olursa olsun, bu meselelerde müdahelesine ve do-

layı sıyle zuhuru mümkün olan cidale aç ık kap ı  bırakmarru ş lard ır. "Allah, 

kendilerine bir peygamber gönderdi ğ i zaman, bu peygamber, onlara Rab-

larını , Rabb ın ona vahiy yolu ile indirmi ş  olduğu Kitapta kendisini vasfet-

tiğ i sıfatlarla vasfetmi ş tir. Ona, salât, zekât, s ıyam, hacc gibi, Allah ın emir 

ve nehiylerini içerisinde toplayan bir çok meseleler hakk ında sual sorulduğ u 

halde, hiç kimse akâ'idle ilgili meselelerden sormam ış tır. Eğer ilahi s ıfatlar 

hakkında böyle bir sual vaki olsa idi, hadis kitaplar ının, musrıed ve mec-

mualar ın tazammun ettikleri hala' ve haram ın hükümleri, ter ğ ib ve terhib, 

kıyamet ahvali, melah ım ve fiten gibi bir çok meselelerde nas ıl çe ş itli hadis-

ler rivayet edilmi ş  idiyse, ilahi sıfatlar hakkında da ayn ı  ş ekilde az veya çok 

hadis rivayet edilirdi. Hadis müdevvenat ı  ve ilk müslümanlara ait eserler 

gözden geçirilecek olursa, görülür ki, Hazreti Peygambere, Allah' ın Kur'-

ânda kendisini vasfettiğ i sıfatlar ın manalar ı  hakkında, tabakalar ının çeş itli-
ligine ve adetlerinin çoklu ğuna rağmen, her hangi bir sahabenin sual sor-

duğuna dair, sahih olsun, sakim olsun hiç bir haber nakledilmemi ş tir. Bu-

nunla beraber, hepsi de Kur'ânda varid olan s ıfatlarla ilgili ayetlerin mana-

lar ım anlamış lar ve bu mevzuda sükûtu tercih etmi ş lerdir. Evet, hiç birisi, 

Allah Tacülûnın sıfatlar ı  aras ında "zatiyye" ve "fi'liyye" ş eklinde bir ay ı -

rım yapmamış , bununla beraber hepsi de ilim, kudret, hayat, irade, sem, 

basar, kelâm, celal, ikram...gibi s ıfatlar ı , ezeli s ıfatlar olarak izhar ve ikrar 

etmiş lerdir. Keza Allah Ta'alamn kendisine ıtlak etti ğ i "vech" (yüz) ve 

"yed" (el) gibi tabirleri aynen ve fakat mahli ıkata benzetmeksizin ikrar ve 

isbat etmi ş lerdir. Bütün bu s ı fatlar ın isbatında her hangi bir te'vile yönel-

memiş ler, ancak Kur'ânda varid oldu ğu ş ekilde kabul etmi ş lerdir. Allah' ın 

vandaniyyetini ve Muhammed (A. S.) in nübüvvetini isbat için Kur'andan 

ba ş ka her hangi bir yard ımcıya dayanmad ıkları  gibi, aralar ında tek bir kim-

se dahi, kelâmi usûlü ve felsefi meseleleri bilip örrenmi ş  

Netice olarak denilebilir ki, Hazreti Peygamber zaman ında müslüman-

lar aras ında her hangi bir ihtilaf zuhur etmemi ş  ve sahabe, Islam akâ'idi 

etrafında tam bir birlik vücuda getirmi ş lerdir. 

14 Te'vilu 	 s. 17. 

15 el-Makrizi, el-Ij ı tat, IV. 180-181. 
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2. Halifeler Devrinde Dini Aka'id 

Hulafa-i Ra ş idirt devrinde Islam akâ'idi, Hz. Peygamberin hayat ında 

olduğundan farkl ı  değ ildir. Onu görmü ş , onun sohbetinde bulunmu ş , ilahi 

valiye ş âhid olmuş  sahabenin ço ğu, bu devirde henüz hayattad ır. Genç müs-

lümanlar, her hangi bir mü şkille karşı la ş tıkları  zaman, tecrübeli sahabenin 

irş ad ve tavsiyeleriyle bu mü ş killerini halletmek imkan ını  bulabilmektedir-

ler. Bununla beraber, bu devirde baz ı  ictihadi meselelerde ihtilaflar zuhur 

etmi ş , ancak bu ihtilaflar ın baz ılar ı , ilk halifelerin dirayetli ve ileri görü ş lü 

idareleri sayesinde bertaraf edilmi ş , baz ı  ihtilâflar ise, müslümanlar aras ın-

da uzun müddet devam etmesi sebebiyle, neticesi akâ'ide kadar varan ve 

bir çok fırka ve mezheplerin zuhuruna âmil olan büyük tehlikeler arzetmi ş -

tir. 

Müslümanlar aras ında, halifeler devrinin ilk ihtilaf', Hazreti Peygam-

berin vefat ı  üzerine ortaya ç ıkmış t ır. Her türlü mü şkilin hallinde ba şvur-

dukları  yegane otorite olan Peygamberin kayb ı , onları , daha büyük ve hal-

li daha güç bir mü şkille karşı  karşı ya getirmi ş ti. O zamana kadar böyle bir 
olayla kar şı la ş abileceklerini hiç dü ş ünmemiş lerdi; belki de Peygamberin, 

bir gün diğ er insanlar gibi vefat edebilece ğ ini akıllarına bile getirmemi ş ler, 

kendilerini zulmetten nara ç ıkaran bu büyük kurtar ı cının daima ba ş larında 

bulunması  arzusu ile ya ş adıkları  için, onun ölebilece ğ ine inanmak istememi ş -

lerdi. Fakat Hazreti Peygamber vefat etmi ş ti ve bu hadisenin ilk büyük 

ş a şkınhğı , onun en yak ın dostlarından biri olan `Ömer İbnul-I-Ja ttab üzerin-

de görüldü. Vefat haberi üzerine, halka hitap ederek "Peygamberin ölme-

diğ ini 'Isa gibi, Allah tarafından semaya al ındığı nı , birgün dönüp öldüğünü 

iddia edenlerin el ve ayaklar ını  kesece ğ ini" ileri sürdü". `Ömer İbnu'l-Hat-

tab' ın ve diğ er baz ı  müslümanlar ın bu ilk ş a ş kınlıkları  ve Hz. Peygamberin 
ölümü üzerindeki ş üpheleri, Eba Bekr'in yerinde müdahelesiyle giderildi. 

Eba Bekr, halkı  mescide topl ıyarak onlara ş öyle hitap etti: Her kim Mu-

hammed'e ibadet ediyorsa bilsin ki Muhammed ölmü ş tür; her kim Allah'a 

ibadet ediyorsa 0 "hayy" (diri) d ır ve ölmez". Eba Bekr bu sözlerden sonra 

"Muhammed, ancak bir peygamberdir, ba ş ka değ il; ondan önce de bir çok 
peygamberler gelip geçti"" ayetini okumu ş  ve halk, bu ayet sanki yenice 
nazil olmu ş  gibi, onu ağı zlar ında tekrarhyarak da ğı lmış tır". 

16 el-Buhâri, IV. 194; Ahmed İ bn Hanbel, el-Musned, III. 196; e ş -Ş ehristâni. el-Mi-

lel ve'n-nihal, I. 23; el-Ba ğdâdi, el-Fark beyne'l-firak, s. 14; İ bn Ke ş ir, el-Bidâye, 

V. 247; ibnu'l-`Arabi, el-`Avâ ş im, s. 39. 

17 Ali `Imrân sûresi 3, ây. 144. 

18 el-Buhrui, IV. 194; e ş -Ş ehristâni, el-Milel, I. 23; el-Ba ğdâdl, el-Fark, s. 14-15; 

İbn Kesir, el-Bidâye, V. 242; ibnu'l-`Arabi, el-Avâ ş l ın, s. 42. 
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En büyük mü şkil bundan sonra ba ş lamış t ır. Hazreti Peygamberden 

sonra halife kim olacakt ır? Eğer müslümanlar, o hayatta iken, onun bir gün 

ölece ğ ini düş ünebilselerdi, ileride kar şı laş acaklar ı  böyle bir mü şkilin hani 

için baz ı  çareler bulmak imkan ı  has ıl olabilirdi. Halbuki ş imdi, her ş eyi ken-

di aralarında halletmek gerekiyordu. Ellerinde, Hazreti Peygamberin has-

ta olduğu sıralarda, Ebü Bekr'in müslümanlara iman ı  olarak namaz kı ldı r-
masını  emretmesinden ba ş ka, hilafet makam ı  için açık bir delil yoktu. Baz ı  
müslümanlar, buna dayanarak Ebü Bekr'in halife olmas ını  istiyorlard ı . Bun-

lara göre Hazreti Peygamber, dinleri için Ebü Bekr'i seçmi ş ti; dünya i ş leri 

için ise o, bi tarikfl-evla tercih edilirdi. Fakat bu görü ş  zayıft ı . Dünya iş leri 

din iş lerinden çok daha farkl ı  idi ve Hazreti Peygamberin Ebü Bekr'i imam 

olarak seçmesinde hilafet için bulundu ğu ileri sürülen iş aret vaz ıh değ ildi. 

Ensar, hilafet meselesini aralar ında görü ş mek maksadıyle Sa`d İbn 

`13-büde ba ş kanhğı nda Ilazrec'ten Benü Sa` ıde'nin evinde topland ıkları  za-

man, muhacirlerden Ebü Bekr, `Omer ibnu'l-ljattöb ve Ebü `Ubeyde de 

onlara kat ılmış lardı . Hazreti Peygamberin vefat ından sonra müslümanlar 

aras ında zuhur eden ilk büyük ihtilaf bu tolant ıda çıktı . Ensar, halifenin 

kendi aralar ından birinin olmas ını  istiyordu; çünkü onlar, islam ın hâmisi, 

Rasülün yard ımc ılar ı  idiler. Bu makama geçecek bir ensari, ona di ğ erlerin-

den daha çok lay ık idi. Buna kar şı lık, baş larında Ebü Bekr ve `Omer'in bu-

lunduğu muhacirler ise, hilafetin kendilerine ait oldu ğ unu ileri sürdüler. 

İ slam onlarla ba ş lamış tı ; halife de onlardan yani Kurey ş 'ten olmal ı  idi. Di-

ğ er bir gurup ise, hilafetin Benü Ha ş inı 'e ait olduğunu iddia ettiler; bunlar, 

Peygamberin ailesi efrad ı  idiler. Aralar ında bulunan 'Ali İbn EM Talib, is-

lânı 'a ilk girenlerdendi; ş ecaat ve dirayetiyle tanmm ış tı ; bu itibarla herkes-

ten önce hilafete o lay ıkt ı . 

Benü Sâ' ıdenin evinde, hilafet yüzünden müslümanlar aras ında zuhur 

eden bu ihtilaf uzun sürmedi. Ebü Bekr, isabetli konu ş mas ıyle onlar ı  ikna 

etmi ş ti". O diyordu ki: "Biz emir, siz ise vezirsiniz. Allah' ın elçisi, imamla-

rın Kureyş 'ten olaca ğı m söyle ıni ş tir 2 °. Allah bizi "e ş - ş üdıkün", sizi de "el-

ınuflilifın" olarak isimlendirdi 21  ve "ey iman edenler, Allah'tan sak ınınız ve 

e ş - ş ad ıkfın ile beraber olunuz" 22  ayetiyle, size, bizimle birlik olman ı zı  em-

retti" 23 . 

Ebü Bekr'in sözlerinin tasvib görmesi üzerine `Omer ibnul-ljattab'm 

ona biy`at etmesi ve di ğ er müslümanların da `Omer'i takip etmeleri, hilafet 

19 Ibnu'l-`Arabl, el-`Avö şı m, s. 43. 

20 Hadis için Bkz. el-Buhâri, VIII. 105 (kitabu'l-a1,1köm) 

21 Başr süresi 59, ây. 8-9. 

22 Tövbe süresi 9, ay. 119. 

23 Bkz. ibnu'l-`Arabi, el- Av a şı m, s, 44 vd. 
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meselesinin kat' ı  bir neticeye ula ş mas ına vesile oldu. Bununla beraber, ensar ın 

reisi Sa`d İbn Tbâcle'nin kendi görü şünde ısrar etti ğ i görülüyordu. Ancak 
bu görü ş  İ slam tarihinde her hangi bir ihtilaf konusu olmamakla beraber, 

hilafetin, Hazreti Peygamberin ailesine ve hassaten 'Ali İbn Ebi TWibe ait 

olduğu yolunda ortaya at ılan görüş , üçüncü Halife 'Osman devrinin son 

zamanlar ında yeniden zuhur etti ve müslümanlar ın, gerek siyasi ve gerekse 

itikadi yönden çe ş itli fırka ve mezheplere ayr ılmalarına sebep oldu. 

Ebn Bekr'in hilafeti zaman ında, baz ı  müslüman kabilelerin zeka -t ver-

mekten imtina etmeleriyle 24, Hz. Peygamberin k ızı  Fatuna'n ın babasının 

miras ını  istemesi25  gibi, fazla mühim olmayan baz ı  olaylar istisna edilirse bu 
devirde müslümanlar aras ında büyük bir ihtilaf zuhur etmi ş  değ ildir. 

24 Zekât meselesi Usöme ordusunun Ş arkı  Ürdün'e do ğ ru hareket etti ğ i bir zamanda 
Esed, Gatafön ve Tayy kabilelerine mensub bir heyetin Medine'ye gelerek kendilerinin zekat 

vermekten muaf tutulmas ını  istemeleriyle ortaya ç ıkmış tır. Ebü Bekr, tabiat ıyle onlar ın bu 
arzusunu reddetmi ş , baz ı  sahabilerin araya girip, onlar ı  İ slama ahş tırıncaya ve kalplerindeki 

iman kuvvetleninceye kadar kendi hallerine b ırakılmaları  yolundaki milracaatlar ı  da hiç bir 
fayda sa ğ lamamış tı . Ebü Bekr'e göre en do ğ ru hareket, zeköt vermeyenlerle dövü şmek ve kl-
hçla onları  yola getirmekti. `Omer İbnu'l-tlattöb' ın, "bana, dü ş manla ş ehadet kelimesini söy-

letinceye kadar dövü şmek emredildi. Bunu söyledikleri zaman canlar ını  ve mallarını  korumuş  
olurlar" mealinde Hazreti Peygamberin bir hadisini naklederek "bunu söyledikleri halde ze-

kât yüzünden onlarla dövü ş mek misin?" demesine de "Allaha yemin ederim ki, O'nun elçisine 
verdikleri "` ıköl"i (yani zekât olarak al ınan hububatı  bağ lamak için kulland ıkları  ipi) dahi 

vermekten imtina etseler, onlarla yine dövü şürüm" cevab ını  vermiş tir. Ebü Bekr, bu husus-
taki karar ını  tatbik etmek üzere harekete geçti ğ i zaman, bütün sahabe onu takip etmi ş  ve çok 

geçmeden kararmdaki büyük isabeti görmü ş tür. 
Bu konudaki haberler için Bkz. Ahmed İ bn Hanbel, el-Musne d, I. 11, 19, 36, 35; el-

Bağ dödi, el-Fark, s. 15; İ bn Ke ş ir, el-Bidöye, VI. 311; İbnu'l-`Arabi, el-'Avrışı m, s. 46; 
e ş -Sehristöni, el-Milel, I. 25. 

25 Hazreti Peygamberin k ızı  ve 'Ali İbn Ebi Tölib'in zevcesi Fötıma, Ebü Bekr'e haber 
göndererek Medine, Fedek ve Ijayber'de Hz. Peygamberden kalan baz ı  araziden hissesine dü-
şen kı smının kendisine verilmesini istemi ş ti. Ebn Bekr ise, Hz. Peygamberin "biz mi-
ras b ırakmayız. Bizden kalanlar ın hepsi de sadakad ır. Muhammed ailesi bu maldan yerler; 
fakat daha fazlas ına haklar ı  yoktur" mealindeki hadisini hat ırlatarak "Allah'a yemin ederim 
ki, ben Peygamberin kendi zaman ında tatbik etti ğ i sadaka ahlrâmından hiç bir şey değ iş tir-
mem" demi ş  ve Fötıma'nm miras talebini reddetmi ş tir. Bu konu ile ilgili haberler için Bkz. 
el-Buhöri, III. 197; IV. 209-210. 

İbn Teymiye Hz. Peygamberin mirasla ilgili hadisini bahis konusu ederek der ki: Bu ha-
dizi, Ebü Bekr, `Omer ibnu'l-Hattöb, `Osman İ ki `Affan, İ bn Ebi Tölib, Talha , ez-Zubeyr, 
Sa'd,'Abdurrahmön İ bn `Avf, `Abbas İbn `Abdil-Muttalib, Hazreti Peygamberin zevceleri 
ve Ebû Hurayra gibi me ş hur sahabiler, Hz. Peygamberden rivayet etmi ş lerdir. Bu bakımdan 
haber, sahih ve musned eserlerle sâbittir" (Bkz. Minhöcu's-Sunna, II. 158). 

"Allah Ta`ölö, peygamberi dünya mal ını  miras b ırakmaktan muhafaza etmi ş  ve bu su-
suretle 'onlar, dünya mal ı  toplamak ve vereselerine bu mali miras b ırakmak için ortaya çık-
mış lar" diyerek onlar ın nübüvvetlerinde şüphe yaratmak istiyenlere f ırsat vermemi ş tir. Son-
ra, Hz. Peygamberin rniras ında hakkı  olan yalnız Fötıma değ ildi. Hz. Peygamberin bütün zev-
celeri ayn ı  hakka sahip idiler ve bunlar aras ında Ebü Bekr'in k ı zı  `dişe de bulunuyordu. Fa-
kat bu hadis sebebiyle kendi k ız ını  da bu mirastan mahrum b ırakmış tır. Eğer o, fı tri meyline 
tabi olsa idi, her halde kendi k ızım diğ erlerinden evvel dü şünürdü" (ayn ı  eser, II. 157). 
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Eba Bekr'den sonra hilafet makam ına geçen Omer ibnu'l-tlattab dev-

rinde, yukar ıda iş aret etti ğ imiz benzeri olaylar da zâil olmu ş tur. Bunda 'O-
mer İbnu'l-tlattab' ın sert ve o derece adil hareketi rol oynad ığı  gibi, müs-
lümanların Allah yolunda cihadla me ş guliyetleri, yeni ülkeler fethedilmesi 

ve bunlarla ilgili sevinç verici haberlerin birbirini takip etmesi müslüman-
lar aras ında her hangi bir anla ş mazlık zuhuruna da mani oluyordu. Bu du-
rum, ancak, 'Osman İbn `Affan' ın hilâfetine kadar devam etti. On iki sene 

kadar hilafet makam ında kalan 'Osman, bu müdd.etin ilk yar ı sında fetihleri 
daha da art ırnuş , İ slam topraklar ına pek çok yeni ülkeler kazand ırmış tı . 

Bu arada, Kur'ân âyetlerinin yeniden toplan ıp ter tiplenmesinde ve bugün-

kü tam ve mükemmel ş eklinin yaz ılmasında muvaffakıyyete ula ş mış tı . Fa-

kat, hilafetinin alt ıncı  senesine kadar refah, saadet ve emniyyet içerisinde 
ya ş ayan müslümanlar, bu seneden sonra nereden geldi ğ ini pek anlayama-

dıkları  bir esintinin tesiriyle yava ş  yavaş  kımıldamaya ba ş ladılar. Bu lumıl-
dama, esintinin ş iddetlenmesiyle artmış , iri dalgalar halinde Halifenin ka-
p ı sını  dövmeye ba ş lamış tı . Baz ı  müslümanlar, onun hilâfetinin ilk yar ı sını  
refah ve saadet içerisinde geçirenler kendileri de ğ illermi ş  gibi, bir takım i-

dari iş lerdeki siyasetini be ğ enmemeğe ve onu ayıplamağa ba ş lamış lardı . 
Müslümanlar ın, Halifelerine kar şı  takınd ıkları  bu tavır, sadece kendi ara-
larında kalsa idi, belki de büyük hadiselerin zuhuruna meydan vermeden 

geçi ş tirilebilirdi. Fakat i ş , müslüman toplulu ğun kontrolünden ç ıkmış , müs-

lüman olmayanlar ın eline dü ş mü ş tü, Kas ıtları , müslümanlara ve daha zi-
yade onların dinine idi. Bu sebeple müslümanlar aras ında, Halifelerine kar şı  
baş layan ufak çaptaki hareketleri f ırsat bilmi ş ler ve bir fitne ç ıkarabilmek 

için onlar ı  körüklemeğe ba ş lamış lardı . Netekim çok geçmeden Halifenin evi 

önünde, onu öldürmek isteyen kalabal ık bir gurubun toplanmas ın ı  temin 

ettikleri zaman, bu arzular ında kat'i bir muvaffak ıyyete eri ş mi ş  bulunu-

yorlardı ; çünkü bir müddet sonra Halife öldürülmü ş tü. Bu andan itibaren 
İ slam binası  çat ırdamış , bir taraftan Ali'ye brat edilirken di ğer taraftan 

'Osman' ın ölümünden mes'ill olduğu ileri sürülerek yine "Ali'den onun "dem" 
i taleb edilmeye ba ş lannuş tır. Bu ise, birbirine dü ş man iki guruba ayr ılmış  
olan müslümanlar ın, önce Basra civar ında, sonra da şı ffin'de, büyük say ıda 

ölü b ırakan çarp ış malarına yol açmış tır. Bundan sonraki hadiseler süratle 

inki ş af etmi ş , harplerin perçinledi ğ i siyasi düş manlıklar, İ slam akâ'idini 

kökünden sarsm ış tır. Müslümanlar, önce ş i`a ve havaric olmak üzere iki gu-

ruba ayr ılmış lar, her gurub, siyasi emellerini gerçekle ş tirebilmek için çok 

defa dini na şş lardan istifade etme çarelerine ba ş vurmuş tur. Bu faaliyet, dai-

ma belirli hükümler vazeden na şş lara, gruplar aras ındaki görü ş  ayrı lıklar ına 

paralel olarak birbirinden farkl ı , bazen de birbirine z ıt anlamlar kazand ır-
mış tı r. Bu farkl ı  anlamlar, İ slam aka'idindeki ihtilaflar ın ilk tezahürleri ol- 
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muş , daha sonralar ı , bu ihtilâflara bir hal çaresi bulmak maksad ıyle ortaya 

çıkan bazı  mezhepler ise, İ slam dışı  görüş  ve inançlara fazlas ıyle bel bağ la-

dıklar ı  için, bu ihtilaflar ın daha çok büyümesine sebep olmu ş lardır. Bununla 

beraber, müslümanlar aras ındaki bu kar ışı klıkların İ slam akâ'idinde meydana 

getirdiğ i büyük sars ıntıları  farkeden, ba ş ta hadisçiler olmak üzere, bir çok 

samimi müslümanlar, dinin ba ş lı ca iki kaynağı  olan Kur'ân ve Hadise da-

yanarak, bu mezheplere kar şı  ş iddetli bir mücadeleye giri ş mi ş ler ve bu aldı -

idi korumak için büyük gayret sarfetn ı iş lerdir. 

Biz, hadisçilerle bu mezhep taraftarlar ı  aras ında cereyan eden bu mü-

cadeleleri, önce, akâ'id üzerinde ortaya ç ıkan ihtilaflar ın belli baş lı  sebep 

ve neticelerini de gözönünde bulundurarak ayr ı  bölümler alt ında incele-

meğe çalış acağı z. 

B. İ Tİ KAD İ  IHTİ LAFLAR VE SEBEPLER İ  

S İ YAS İ  İ HT İ LA.FLAR 

1. Halife 'Osman İbn 4.A.Mn' ın Katil 

Müslümanlar aras ındaki ilk itikadi ihtilaflar ın menş eini inceleyenler, 

bunların, siyasi ihtilaflarla do ğ rudan doğ ruya ilgili olduğunu ve her siyasi 

akâ'id üzerinde belli veya belirsiz zorlamalar yapt ığı nı  açık bir 
ş ekilde görürler. Bunun ba ş lıca sebebini, İslam dininin tabiatında aramak, 

muhakkak ki hatal ı  sayılmaz. Çünkü isla ıniyet, bir bütün olarak 

mütalaa edildiğ i zaman, onun, yeni bir dünya görü şü getirdiğ i ve fertlerin, 

dini olduğu kadar siyasi, ictimai ve iktisadi hayatlar ını  da belirli bir niza- 

ma sokmaya büyük ölçüde de ğ er verdiğ i görülür. Dünya nizam ı  ile ilgili ola- 

rak getirdiğ i hükümler, insanın, toplum içerisindeki günlük davran ış larını  
daima kontrol eder bir durumda oldu ğu için, müslümanlar, hayatlar ını  bu 

hükümlere göre ayarlamak zorundad ırlar. Bu kaide, memleketin idaresini 

elinde tutan devlet reisinden, da ğda sürüsünü otlatan çobana kadar her fert 

için câridir. Bu bakımdan insan, ister devlet reisi olsun, ister çoban olsun, 

omzuna aldığı  vazifelerde, İslami nizama uydu ğu nisbette "mü'min" ve 

"müslim" isimlerine lay ık olur. Aksi halde, di ğer müslümanlar ın ithamlar ına 

uğ rar ve yerini ba ş kalarına terketmek zorunda kal ır. O halde, bir devlet re- 

isinin muvaffakıyyeti, onun devlet i ş lerindeki dirayet ve liyakati ile ilgili 

olduğu kadar, Islami kaidelere uyan davran ış larıyle de yakından ilgilidir. 

Siyasi ihtilâflardaki durum, yine ayn ı  açıdan mütalaa edilir. Bu ihti-

Ulla; müslüman topluluklar aras ında cereyan etti ğ i için, muhtelif gurup-

lar, birbirlerini itham ederken, hatalar ı , daima dini kaidelere göre de ğ erlen- 
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dirirler; fakat kar şı lıklı  ileri sürülen ithamlarda, çok defa, birbirini bast ır-
mak ve onları  ileri sürenleri üstün duruma getirmek gayesi görüldü ğü için, 
ithamlara mesned te ş kil eden dini kaideler, taraflar aras ında değ i ş ik, bazen 
de birbirine z ıt manâlar kazanır. Ileride, üzerinde ayr ıca duraca ğı mız (bü-

yük günah sâhibi) mürtekibu'l-kebire nin, baz ı  guruplar tarafından "kafir", 
diğer baz ıları  tarafından da "munafır, "fasir veya küfürle iman aras ında 
bir başka isimle itham olunmas ı , bunun tipik örneğ ini te şkil eder. Bu suret-
le çe ş itli meselelerde beliren görü ş  ayrılıklar', Islam' ın getirdiğ i as ıllara da 
aykırı  olarak yeni bir inançlar sistemi te ş kil etmiş  olur. 

Bu kısa giri ş ten sonra diyebiliriz ki, islam'da ilk itikâcli ihtilaflar ın men-
şei, tamamiyle siyasi olarak tezahür eden ve üçüncü Halife 'Osman İ bn "Af-

fan'm öldürülmesine kadar varan hadislerden ba ş ka bir ş ey de ğ ildir. Daha 
sonra zikredece ğ imiz sebepler ise, bu ihtilâflara yön veren ve onlar ı  belirli 

sistemler içerisinde de ğerlendiren ikinci derecedeki âmillerdir. 

Halife 'Osman İbn 'Affan' ın katli olayı , Hz. Peygamberin vefat ından 

aş ağı  yukarı  24 sene sonra vukua gelen ilk dahili kar ışı klığı n bir neticesi ol-

mu ş tur. Kaynaklar, bu olay ın çe ş itli sebeplerini zikrederler. Bizce en mühim 

sebep, her halde, 'Osman İbn 'Affan' ın, selefleri EM"' Bekr ve `Ömer İbnu 

1-IJattab'm yerine göre müslümanlar üzerinde takip ettikleri sert ve ş iddet-

li politikayı  takip etmemi ş  olmasıdır. Onun yumu ş ak politikas ı , bilhassa 

‘`muhaciran" ve "en ş ar"ın ileri gelenlerinin Medine dışı na çıkmalarına göz 

yummasıyle baş lamış tır. Halbuki 'Omer attab'm siyaseti gözden 

geçirilecek olursa, onun, bu sahabilerin Medine'den ayr ılmalarını  menettiğ i 

veya ç ıkmaları  gerektiğ i zaman muayyen bir vakte kadar onlara izin ver-

diğ i görülür. Çünkü bunlar, islam'a ilk girmi ş  olan kimselerdi. Hz. Peygam-

berin nazarmda da mümtaz bir mevkie sâhip bulunuyorlar, bir çok mesele-
lerde onun müş aviri oluyorlard ı . Daha o zamandan geni ş  bir tenkid hürri-

yetine alış mış lard ı . Bu bakımdan, 'Omer ibnu'l-tlattab, Peygamberin ve 

yine onun yolundan giden Eba Bekr'in siyasetini takip ediyor ve bu saha-

bilerin Medine'den ayr ılmalarına müsaade etmiyordu. Her türlü devlet i ş -

lerindeki tasarruflar ından onlara hesap veriyor, iyi veya kötü neticelenebi-

lecek her türlü i ş te onlara dan ışı yordu. Onlar ın tenkidleri, 'Omer'in devlet 

idaresindeki siyasetine gerçek bir yön veriyordu. Bu suretle bir taraftan 

onlardan istifade ediyor, di ğer taraftan, onlar ın Medine haricinde kalmalar ı  
halinde, devam edeceklerinden ş üphe etmediğ i tenkid hareketlerinin halk 

arasında yaratabilece ğ i karışı klıklar' önlemi ş  oluyordu. 

`Ömer ibnu'l-I-Jattab'tan sonra devletin idaresini eline alan 'Osman 

İbn 'Affan, seleflerinin yolunda gitmedi. idari i ş lerde büyük rolleri bulunan 

sahabiler yava ş  yava ş  Medine'den ayr ılmağa ve başka ş ehirlerde yerle ş me- 
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ğ e ba ş ladılar. Gittikleri yerlerde, Hz. Peygamber devrinden beri al ış ageldik-

leri tenkid hürriyyetini de elden b ırakmıyorlardı . Ya bulundukları  yerin 

vâlisini, yahutta do ğ rudan doğ ruya Halifeyi, dini veya idari davran ış ların-

dan dolayı  tenkid ediyorlard ı . Muhtelif kaynaklar ın, `Osmân İbn `Affân 

aleyhine kaydettikleri hâdiselerden biri olan Ebü Zerr'in Ş am'a, Ş am'dan 

da er-Rebeze'ye nefyi meselesi, bu nevi tenkidlerin. bir neticesi idi. Ebü Zerr, 

Kinâne'ye mensup bir G ıfüri idi. Müslüman olmadan önce, halkla temas ı  
olmayan, onlardan daima uzak duran bir hayat sürerdi. Bir gün Mekke'ye 

gelmiş , orada Hz. Peygamberi görmü ş , onun konu ş masmı  dinlemiş  ve he-

men müslüman olmuş tu. Bu bakımdan ilk müslümanlardan addediliyordu. 

Hazreti Peygamberle birlikte Medine'ye hicret etmi ş , Ebü Bekr ve `Omer 

devirlerini orada geçirmi ş , `Osınân' ın hilâfete geçtiğ i ilk günlerde ondan 

izin alarak Ş am'a gitmi ş ti. Hâcc mevsimlerinde Medine'ye gelir, yine `Os-

mân'ın izniyle Hz. Peygamberin kabrine yak ın olarak bir müddet orada 

kalırdı  İş te bu seferlerden birinde `Osmân İbn `Affân' ı n, karde ş i el-Hüris 

İbnu'l-Hakem'e üçyüz bin, Zeyd İbn Sübit'e yüz bin dirhem ve Mervân ib-

nu'l-13akem'e de pek çok mal verdi ğ ini görünce, bunlar ı  gözünde büyütmü ş  
ve "altın ve gümüş  toplayıp da onlar ı  Allah yolunda sarfetmeyenlere elim 

azab ı  haber ver"26  âyetini okuyarak itiraz etmi ş ti. Onun nazarında, bir kim-

senin ihtiyac ından fazla para veya mal muhafaza etmesi, ilâhi emre ayk ırı  
düşüyordu; çünkü bu fazlal ık, âyette zikredilen "kenz" den ba şka bir ş ey 

değ ildi. Ş errate uygun olarak yap ılmas ı  gereken i ş , "fazla" n ın fakirlere 

sadaka olarak da ğı tılması  idi27. Netekim, `Abdurralımün İbn `Avf vefat et-

tiğ i zaman geride b ıraktığı  külliyath miktardaki para ve mal ı  da Ebü Zerr, 

âyette belirtilen ve Cehennem ate ş i ile cezayı  müstelzim. olan "kenz" den 

addetmiş  ve Halife `Osmün ile ş iddetli bir münaka ş aya giri şmiş tir. Bu mü-

nakaş a esnas ında yanlarma gelen ve 'Osmün' ın görü şünü müdafaa eden 

Ka`b el-Atıbâr' ı  da döverek susturmak 

Ebü Zerr'in fazla mal hususundaki bu görü şü, ş üphesiz kendisine raci 

idi ve diğ er sahabiler, âyette zikredilen "kenz"i, zekât ı  verilmemiş  mal ma-

nâsında alıyorlardı . Bir kimse ne kadar çok mala sâhip olursa olsun, 

zekât ım verdikten sonra, onu dilediğ i ş ekilde kullanabilirdi. Hazreti Pey-

gamber devrinde de bir çok zenginler vard ı  ve o, bu zenginlerden hiç birisine 

karşı  para ve mal biriktirmekten dolay ı  itirazda bulunmamış tı 29 . 

26 Tövbe söresi 9, ây. 34. 

27 eg,-Zehebi, el-Muntekâ, s. 396. 
28 Aynı  eser, s. 397. 
28 Aynı  eser. s. 397. 
29 Aynı  yer. 
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Ebü Zerr, bu mevzudaki görü ş ünü halk aras ında yaymakta ve Halife-

yi yanlış  bildiğ i davranışı ndan dolayı  tenkid etmekte ısrarl ı  davran ıyor, 

Halife ise ses ç ıkarmıyordu. Fakat ayn ı  mevzuda Ebn Zerr ile, o s ıralarda 

Ş am valisi olan Mu'aviye aras ında da yeni bir münaka ş an ın çıkmas ı  ve bu-

nun müslümanlar aras ında bir fitneye sebep olma korkusu, Mu'aviye'yi, 

Ebü Zerr hakk ında 'Osman'a ş ikayette bulunmağ a mecbur b ırakmış  ve 'Os-

man da onu Medine'ye davet etmi ş ti. Kaynaklar, bundan sonraki hadiseler-
de farkl ı  görüş ler ileri sürerler. Baz ılarına göre, EM]." Zerr, halk aras ında her 

hangi bir fitne ç ıkarmas ından korkulduğu için `Osman tarafından er-Rebe-

ze'ye sürülmü ş tür 30 ; diğ er baz ıları  da, onun, oraya kendi arzusu ile yerle ş -

tiğ ini kaydederler ". Fakat gerçek ne olursa olsun, zikredilen haberler, Ebü 
Zerr ile `Osman İbn 'Affan aras ında belirli bir ho ş nutsuzluğun bulunduğuna 

ve Ebü Zerr'in, dini ve idari görü ş lerinden dolay ı  'Osman'a kar şı  kalbinde 

bir kırgınlık olduğu halde Medine'den ayr ıldığı na delâlet etti ğ i gibi, sonradan 

`Osman aleyhine giriş ilen hareketlerde, onu suçland ırmak için ileri sürülen 

sebeplerden baz ı sı  olmak vasfına da sâhiptir. 

Muarızları  tarafından 'Osman. İ bn 'Affan aleyhine kaydedilen notlar-

d.an biri de onun, baz ı  vilâyetlerde yapt ığı  azil ve tayin i ş leridir. Akrabala-

rına fazlaca dü şkün olmas ı  ve devlet i ş lerinde onlar ı  istihdam etmesi, ileri 

sürülen ba ş lıca tenkitlerden olmu ş tur. Bunlar aras ında bilhassa emeviler, 

idareyi ellerine geçirmek istiyorlar ve bu sebeple ona, ne türlü tenkit yap ı -

lırsa yap ılsın, ne türlü levmedilirse edilsin, bunlara k ıymet vermem esini 

tavsiye ediyorlard ı ; zaman zaman yükselen itiraz seslerinin men ş e'ine inip 

sebebini ara ş tırmak yerine, bu seslerin duyulmamas ım temine çal ışı yorlard ı . 

Yine bunların tesiriyle, baz ı  vilâyetlerde bulunan valiler azlediliyor, yerleri-

ne kendi yak ınları  getiriliyordu. Bu vilâyetlerden bilhassa Küfe, Basra. Ş am 

ve Mı sır, İ slam devletinin mühim merkezlerini te ş kil ediyor ve devletin id a-

mesi bakımından bu merkezlerin her yönden muhafaza edilmesi gerekiyor-

du. `O ıner ttab vefat etti ğ i sıralarda Küfe'de el-Mu ğire İbn Şube, 

Basra'da ise MA.  Müsa el-E ş `ari vali olarak bulunuyorlard ı . `Osman, ha-

lifeliğ inin ilk senesinde her ikisini de bulunduklar ı  yerlerde muhafaza etmi ş ti. 
Fakat birinci sene dolunca Kiife'den el-Mu ğ ire azledilmi ş , yerine önce Sa`cl 
İbn Ebi Vala ş , sonra da Velid İbn `/T15.ba getirilmi ş ti. Ancak halk, Velid-

ten ho ş lanmam ış tı ; hakkında çe ş itli söylentiler dola şı yordu 32 . Bu sebeple 

30 e ş -Ş ehristani, el-Milel, 1. 26. 

31 İbnu'l-'Arabl, el-'Ava şı m, s. 73; ez-Zehebi, el-Munteka, s. 396. 

32 Velid, 'Osman' ın ana bir karde ş i idi. Ktife emiri bulundu ğu sırada bir sabah namaz ım 

sarho ş  olarak dört rik'at k ı lmış tı . Rivayet sahih olmamakla beraber, hakk ında Kur'an ayeti na-

zil olmuş  ve onu fâsik olarak ilan etmi ş ti. Bu husustaki haberler için bak: İ bnu'l-'Arabi, el-`A-

ya şı m, s. 85, 90; İbn Kuteybe, el- im ame ve's-siyase, s. 32; ez-Zehebi, el-Munteka, s. 

381, 399. 
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o da Kafe valili ğ inde uzun müddet kalmamış  ve yerine Said İbnu'l-`itş  is-
minde genç bir emevi getirilmi ş ti. Basra valisi Ebu Masa'nm azlinden sonra 
yerine getirilen 'Abdullah İbn `A mir ise, Halifenin 25 ya ş larındaki dayıs ı  
oğ ludur. 

Diğer iki büyük vilayet Ş am ve M ıs ır'a gelince, Ş am'da Mu'aviye, M ı -
şı r'da ise 'Am" ibnu'l-'71. ş  bulunuyordu ve her ikisi de 'Omer İbnu'l-Hattab 
tarafından tayin olunmu ş lardı . Ancak, 'Amr 'Osman'm hilâ-
fetinin ikinci senesinde azledilmi ş  ve yerine Halifenin süt karde ş i olan 'Ab-
dullah İbn Sa'd İ bn Ebi Serh tayin edilmi ş ti. 'Abdullah, hakkında çe ş itli 
söylentiler dola ş an ve halk tarafından sevilmeyen bir kimse idi. Mekke dev-
rinde demi heder edilenlerden, olmakla beraber, 'Osman İbn 'Affan' ın ş e-
faatiyle Hz. Peygamber taraf ından affedilmi ş ti Bu sebeple Mışı r halkı , daha 
tayin edildiğ i zaman ondan ho ş nut olmam ış tı . Bu ho ş nutsuzluk, 'Abdullah-
ın sert, kırı c ı  ve s ıkı cı  idaresiyle hergün biraz daha artm ış tı . Halkın onu Ha-
lifeye ş ikayeti de her hangi bir fayda sa ğ lamıyordu. Zira 'Osman' ın, haber-
ciler vas ı tas ıyle gönderdiğ i tehditkar mektuplara k ıymet vermiyor, haber-
cileri dövüyor ve hattâ öldürüyordu 33 . Son çare olarak M ışı r halkı , 700 kiş i-
lik bir heyet te şkil ederek, vali hakk ında te ş ebbüslerde bulunmak maksa-
d ıyle bu heyeti Medine'ye göndermi ş ti. Baz ı  sahabilerin de araya girmesiyle 
durum Halifeye aksettirilmi ş  ve nihayet "Abdullah' ın azli ve Muhammed 
İ bn Ebi Bekr'in onun yerine tayini hakk ında yaz ı lı  bir karar alınabilmiş ti. 
Fakat rivayete göre yeni vali beraberindeki heyetle birlikte M ışı r'a giderken 
yolda yine Mı sır'a gitmekle olan Halifenin bir ba şka habercisiyle kar şı laş -
mış lard ı . Haberciden ş üphelenerı  heyet, üzerini arad ıkları  zaman 'Osman 
tarafından yaz ılmış  gizli bir mektup bulmu ş lardı . Bu mektupta Halife, 'Ab-
dullah İbn Ebi Seri:1'a şunlar ı  yaz ıyordu: "Muhammed İ bn Ebi Bekr, fulan 
ve fulân kimseler sana geldikleri zaman onlar ı  öldür; ellerindeki yaz ıyı  ibtal 
et. Yeni emrim sana ula şı ncaya kadar yerinde kal'''. Bu yaz ı , Mışı r heyeti-
ni büyük bir deh ş et içinde b ırakmış  ve hemen Medine'ye geri dönmü ş lerdi. 
Bu s ırada Kafe'd.en ve Ba ş ra'dan gelen kalabal ık guruplar da Halifeden 
ş ikayetçi olarak evini muhasara etmi ş  bulunuyorlard ı . 

Burada, müslümanlar aras ında fitneyi körükleyen ve 'Osman' ın öldü-

rülmesinde büyük rol oynayan bir hususa daha i ş aret etmek gerekmektedir. 

33 İbn 1, teybe, el- İ möme ve's-siyöse, s. 36. 
34 Aynı  eser, s. 37. Böyle bir haberin s ıhhatini tayin etmek hakikaten güç olmakla be-

raber, biz, 'O ş mön İbn 'Affön' ın bu ş ekilde bir mektup yazm ış  olamıyaca ğı nı  söyliyerek onu 
müdafaa etmek lüzumunu hissetmiyoruz. 'O ş mön bu iddia kar şı sında kendisini müdafaa et-
miş  ve "bu mektubu benim yazd ığı mı  iddia edenlerin iki ş âhidle iddialarını  isbat etmeleri, be-
nim de yazmadığı ma dair yemin etmem gerekir. Ben yazmad ığı ma yemin ediyorum" demi ş -
tir. Bu haber hakkmda ve onun ilmi tahkiki için bak: İ bnu'l-'Arabl, el- A v ö şı m, s. 109-110, 
et-Zehebi, el-Muntek5., s. 376-377. 

25 



Bu, belki de sebepleri'', en büyü ğüdür. Müslümanları  siyasi yönden parça-

ladığı  gibi inanç ve itikadmı  sarsan, bir çok ki ş ileri pe ş inden sürükleyen bu 

âmil, müslümanlar aras ında İ slâmiyetten intikam almak, çe şitli hile ve de-

siselerle "tevhid" kelimesini unutturmak gayesini güden bir tâifenin mev-

cudiyeti idi Bunlar zâhiren İ slama girmi ş ler ve onun gölgesine s ığ mmış lardı , 

fakat küfürlerini içlerinde gizliyorlard ı . Ebü Bekr ve `Ömer ibnu'l-ljattâb 

devrinde, onlar ın aç ık vermiyen kuvvetli idareleri alt ında hemen hemen 

hiç kımıldıyamarruş lard ı . `Osmân İbn "Affân halife olunca arad ıkları  havayı  
bulmuş lardı . çünkü sahabe, yukar ıda da kaydetti ğ imiz gibi, Medine'den 

çıkmış  ve muhtelif İ slam ülkelerine da ğı larak 'Os ınân' ın devlet idaresini 

bu ülkelerden tenkit etme ğ e ba ş lamış lardı . Sahabenin "Osmân' ı  tenkidi, bu 

tâifenin tenkit mevzuunu mubalâ ğ alı  bir ş ekilde müslümanlar aras ında yay-

malarına ve müslümanlar ı  idare aleyhinde ş üpheye te şvik etmelerine yol 

açıyordu. Bu tâifenin ba şı nda 'Adullah İbn Sebe' isrninde bir yahudi bulu-

nuyordu. İbn Sebe', İbn Cerir et-Taberi'nin kaydetti ğ ine göre, Ş an'â' ehlin.- 
den olup anas ı  siyahi bir köle idi. `Osman zamamnda müslüman olmu ş , müs-

lümanlar aras ına girerek onlar ı  sap ıkla ş tırmağa çalış mış tır i ş e, önce I-Jicaz-

dan ba ş layan İbn Sebe', oradan Ba ş ra'ya, sonra da Ş am'a gelerek faaliye-

tine devam etmi ş tir. Ancak buralarda, emellerini tam manâs ıyle gerçekle ş -

tiremeyip Mu'âviye tarafından Ş am'dan ç ıkarılınca Mısır'a gelmi ş tir. Burada, 

İ sânın birgün yeryüzüne tekrar dönece ğ inin iddia edildiğ i, halbuki Muham-

med'in son Peygamber oldu ğu ve `isâ'ya nisbetle onun yeryüzüne dönme ğ e 

daha çok hakk ı  bulunduğu; her peygamberin bir vasIsi oldu ğ u, Muhammed-

in vasisinin de 'Ali' den başkas ının olamıyacağı  gibi fikirleri yayma ğ a baş la-

mış tır". 

İbn Sebe', İ slam itikad ını  yıkmak için ona tamamiyle z ıt fikirler yay-

mağ a çalışı rken, siyasi havay ı  da buland ırmay ı  ihmal etmemi ş  ve esasen 

böyle bir hava içerisinde kendi fikirlerinin daha kolay yay ılabileceğ ine bü-

yük bir imanla ba ğ lanmış tır. Ona göre, madem ki 'Ali Peygamberin vasisi-

dir; o halde Peygamberden sonra imamet, hilâfet veya devlet reisli ğ i her-

kesten ziyade 'Ali'nin hakk ı dır; `Osman, bu hakkı  ondan gasbetmi ş tir; bi-

nâanaleyh, müslümanlar ın hemen harekete geçip bu hakk ı  sahibine iade 

etmeleri gerekir. Böyle bir hareket, "el-emru bil-ma`rüf ve'n-nehyu `ani'l-

munker" hükmüne de tamamiyle muvaf ıktır36 . 

İbn Sebe', fikirlerini yayabilmek için siyasi havadan büyük bir maha-

retle istifade ediyordu. Baz ı  meş hur sahabilerin K ılfe, Basra ve M ı sır gibi 

vilâyetlerden azledilerek onlar ın yerine Halifenin yak ınlarının getirilmesi, 

35 e-Tabari, Tarih, III. 378. 

36 Aynı  yer. 
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İ bn Sebe' için kaç ırılmaz bir fırsatt ı . Zaten insan, tabiat ı  itibariyle bu çe ş it 
azil ve tayinleri ho ş  karşı lamaz; içerisini nereden geldi ğ ini pek arılıyamad ığı  

bir ho ş nutsuzluğun kaplad ığı nı  hissederdi. İnsanlık tarihi, bu tarz idarenin 

yarattığı  çe ş itli hadislerle doludur. `Osman İbn "Affan.'m yak ınlarının işba şı -

na getirilmesi, müslümanlar aras ında böyle bir ho şnutsuzluk yaratmış  ola-

bilirdi. Fakat bu ho ş nutsuzluğun, Halifenin öldürülmesine varacak, müs-

lümanların, sarsıntı sı  as ırlar boyu devam ederek büyük hadiselerle tefrikaya 

düş melerine sebep olacak dereceye gelebilece ğ ini kabul etmek cidden güç-

tür. Netekim, 'Osman İbn 'Affan, muar ızlarının bu mevzudaki iddialar ını  
reddetmek için "ben, Rasillu'llah (A. S.) in, kendi kabilesinden ve kendi 

cinsinden vazifelendirdiğ i kimselerden ba şkas ına vazife vermedim" diyor-

du." Ebü Bekr ve 'Omer ibnul-Ijattab da ayn ı  yolu tutmu ş lard ı . Ebii Bekr, 

Ş am' ın fethinde Yezid İ bn, Ebi Sufyan' ı  oraya vali olarak tayin etmi ş , 'O-

mer ise, onu yine ayn ı  yerinde bir müddet tutmu ş , sonra onun karde ş i Mu-

`aviye İbn Ebi Sufyan' ı  göndermiş ti. Bu tayinler, Emevi sülâlesinin devlet 

iş lerinde vazife almalar ının her hangi bir mahzuru olmadığı nı  gösteriyordu. 

Akrabaların tayin edilmesi iş ine gelince, bunda da her hangi bir garabet 

yoktu. Eğ er 'Osman' ın öldürülmesindeki sebep bu olsa idi, ondan sonra hi-

lafet makam ına geçen 'Ali İbn Ebi Talib'in aynı  siyaseti takip etmemesi, 

yani kendi akrabalar ına devlet i ş lerinde vazife vermemesi gerekirdi. Fakat 

görüyoruz ki, 'Ali de baba ve ana taraf ından olan akrabalar ını  idari iş lerde 

kullanmış , hattâ bu mevzuda 'Osman'dan da ileri gitmi ş ti. Mesela amcas ı  
çocuklar ı  'Abdullah ibn. 'Abbas ile "Ubeydullah İbn 'Abbas'', Kusem İbn 

`Abbas ve Sumame İbn 'Abbas'', kızkarde ş i Umm Haiti'nin o ğ lu Ca`de'yi 

muhtelif vazifelere tayin etmi ş  ve daha garibi - ş l'ilerin ileri sürdüklerine 

göre - imamet ve hilafet müessesesini, o ğulları  Hasan ve Huseyn'e miras 

olarak bırakmış tı  " 

Burada, ibn, Sebe'in ifsad faaliyeti ile ilgili bir noktaya daha temas e-

derek bahsimize son vermek istiyoruz. Yukar ıda, muhtelif beldelere da ğı -

lan sahabilerin, Hazreti Peygamber ve ondan sonraki iki halife devrinde 

alış ageldikleri tenkit faaliyetine devam ettiklerini kaydetmi ş  ve bu yüzden 

Ebü Zerr'in 'Osman tarafından er-Rebeze'de ikamete icbar edildi ğ ine veya 

Ş am'dan Medine'ye ça ğı rılmakla beraber, kendi arzusu üzerine münzevi bir 

hayat sürmek için er-Rebeze'ye yerle ş tiğ ine i ş aret etmi ş tik. Et-Tabari'de 

gelen bir haberden ö ğ rendiğ imize göre, İbn Sebe' Ş am'a geldikten sonra Ebü 

Zerr'le kar şı laşmış  ve ona Mu'aviye'nin "mal Allah' ın malı dır; zaten her ş ey 

O'nun değ il mi?" sözünü naklederek müslümanlar ın hakkını  örtmeğe ve bu 

suretle Ebü Zerr'i Mu'aviye aleyhinde te şvik etmeğ e çalış mış tır. Netekim, 

37 ez-Zehebi, el-Muntekü, s. 383. 

38 Aynı  eser, s. 382. 
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sonradan Ebü Zerr, bu yüzden Mu'âviye ile münaka ş aya giri ş mi ş  ve neti-

cede hâdise büyüyerek Ebü Zerr'in Ş am'dan Medine'ye ça ğ rılmas ına sebep 

olmuş tur.39  Biz bu hâdisede Ebü Zerr'in, do ğ rudan do ğ ruya İ bn Sebe'in te-
siri alt ında kaldığı nı  ve onun telk ınleriyle Mu'âviye'ye çatt ığı nı  zannetmi-

yoruz. Netekim, Medine'ye döndükten sonra, ayn ı  mesele yüzünden `Os-
mân İ bn. `Affân ile aralar ında ç ıkan münaka ş aya iş tirak ederek `Os ın ıı  ta-
rafını  tutan Ka`bu'l-Ahbür'a ş iddetli bir dil kullanmış , "ey yahudi o ğ lu, 

dinimizi bize sen mi öğ reteceksin" diye ba ğı rmış tı . 4° Ka`b, İbn Sebe'e nis-
betle çok daha evvel müslüman olmu ş , sahabe aras ında ya ş amış , müslüman-
lığı ndan ş üphe edilmeyen bir kimse idi. Ebü Zerr'in ona bu ş ekilde davra-
nışı ndan, onun, İ bn Sebe'in tesiri alt ında kalmıyacak kadar müdebbir bir 
kimse oldu ğu kolayca anla şı l ır. Bununla beraber, İ bn Sebe'in, ayn ı  telkin-
leri diğer müslümanlar aras ında da yaptığ mı , et-Tabari'nin verdi ğ i haber-

lerden ö ğ reniyoruz." Onun telkinleriyle Ş am halkının, mal mevzuunda Mu-
`âviye'nin sözlerini münaka ş a etmeğ e ba ş lamalar ı  ve Ebü Zerr'in, mevzuun 

bu derece ehemmiyet kesbetmesi üzerine Mu'âviye'ye ba şvurmuş  olması  
akla daha yakınd ır. Fakat her ne ş ekilde olursa olsun, İ slâmiyetin çok k ı sa 
bir zamanda bu kadar süratle geni ş lemesi, aralar ında İbn Sebe'in de bulun-
duğu baz ı  dü ş man unsurlar ı  harekete geçirmi ş , bunlardan baz ılar ı  zâhiren 
müslüman da olmu ş lar ve Halifenin yumu ş ak idaresinden istifade ederek 
müslümanlar ı  birbirlerine dü ş ürmeyi ba ş armış lard ır. Bu kar ışı kl ık içerisin-
de Halife `Os ın5n İbn `Affân ş ehit edilmiş  ve bu suretle, müslümanlar ı n 
önünde daha geni ş  bir fitne kap ı s ı  açılmış tır. Bu fitnenin gölgesi alt ında şra 
fırkas ı  yeş erip büyüdüğü gibi, `Alrinin imameti zamanında da şraya kar şı  
havâric zuhur etmi ş  ve müslümanlar, bu iki fırkanın bayrağı  altında müca-
delelerine devam etmi ş lerdir. 

2. Cemel ve Şı ffin Muharebeleri 

`Os~ İbn `Afnıfın öldürülmesinden be ş  gün sonra Medine halkı  'A-
li İbn Ebi biat etmi ş  bulunuyorlard ı42 . Bununla beraber, `Osmö ın' ın 

katli olay ı , baz ı  sahabe aras ındaki ehemmiyetini henüz kaybetmemi ş ti. Bun-
lar her ş eyden önce, kaatillerin bulunarak cezaland ırılmalarını  istiyorlard ı . 

Fakat bu, zannedildi ğ i kadar kolay bir i ş  değ ildi. Yukar ı da da kaydetti ğ i- 

39 et-Tabari, T ürlh, III. 335. 

40 Aynı  eser, III. 336. 

41 İ bn Sebe' Ebü Zerr'den sonra Ebii'd-Derdü'ya gitmi ş  ve aynı  ş eyleri ona da söylemi ş -

tir; fakat Ebu'd-Derdö, "sen kim oluyorsun, zannediyorum ki sen bir yahudisin" diyerek onu 
kovalamış tır. Daha sonra `Ubüde İ bnu' ş - Ş ümit'a gitmi ş  ve fakat `Ubücle onu Mu`öviye'ye 

göstererek "i ş te, Ebü Zerr'i senin üzerine k ış kırtan adam" demi ş tir. Muhtemelen bundan son-

ra İbn Sebe' Ş am'dan çıkarılmış tır. Bu konudaki haberler için bak: et-Tabarl, III. 335. 
42 Aynı  eser, III. 454. 
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miz gibi, Halifenin evini saran asiler, M ışı r'dan, Küfe'den ve Ba ş radan ge-
len iki binin üstünde kalabal ık bir cemaat te ş kil ediyorlard ı  ve hepsi de Ha-
lifeden ş ikayetçi idiler. Bu bak ı mdan aralar ında belirli bir suçlu yoktu; bel-

ki hepsi de suçlu idiler. Halifenin katli esnas ında Medine halkının hiç bir 
harekette bulunmamas ı  ve ısyan hareketini âdeta tasvib eder bir durum 
takınması  da suçlular ın cezaland ırı lmas ı  iş ini güçle ş tirecek meselelerden 
biri idi. Yeni Halife 'Ali İbn Ebi Talib, bu güçlükleri görüyor ve hareketi 
mümkün olduğu kadar geciktirme ğ e çalışı yordu. Bununla beraber, ba ş ların-

da Ummul-Mdminin 71.i ş e ile Talha ve Zubeyr'in de bulundu ğu sahabiler-

den bir gurup, suçlular ın hemen cezaland ırı lması  için acele gösteriyorlard ı . 
Bu s ıralarda Mekke'de bulunan 'A iş e, 'Osman' ın mazIân ı  olarak öldürül-
düğünü söylüyor, halkı  intikam almağ a davet ediyordu'. 

Davan ı n gerçekle ş tirilmesi için Mekke'de bir toplant ı  yap ılmış tı . Bu 
toplantıya Medine'den gelen Talha ve Zubeyr, Ba ş ra'dan gelen 'Abdullah 
İbn 'Amir, Yemen'den Yana İbn Umeyye ve Sa`id el-Velid İbn 

`Ukba ile sair Umeyye o ğ ulları  kat ılmış lard ı44 . Uzun münaka ş alardan sonra, 
Ba ş ra'ya gidilerek i ş e oradan ba ş lanmas ına karar verildi. Ummu'l-Mu'mi-
nin 'Ai ş e ş öyle diyordu: İş i Ba ş ralı  karde ş lerinizle hallediniz; e ğ er onlar bu-

nu reddederlerse Ş am halkı  size yeter'''. 

`Aiş e ve diğer baz ı  sahabilerin Ba ş ra'ya hareket ettikleri ve `A.iş e'nin 

'Osman hakkındaki sözleri 'Ali'ye ula şı nca, o da harekete geçmi ş  ve er-Re-

beze'ye kadar gelmi ş ti". Maksad ı  öbürlerini durdurmak ve her hangi bir 
hadisenin ç ıkmas ını  önlemekti. Di ğ erleri ise, Ba ş ra'ya varm ış lar ve ora emi-
ri 'Osman İbn Huneyf ile aralar ında geçen bir çatış madan sonra, emin ber-
taraf ederek Ba ş ra'ya girme ğe muvaffak olmu ş lard ı '". 

Bundan sonraki hadiseler süratle cereyan etmi ş tir. 'Ali, Küfe'den te-

min ettiğ i yardanc ılarla birlikte Ba ş ra'ya gelerek `,; -̂kiş e tarafıyle müzakere-
ye giriş miş , müsbet bir netice alma ğ a muvaffak olmu ş sa da kısa bir müddet 

sonra patlak veren tarihin me ş hur Cemel harbini önliyememi ş tir. 

Harbin zahiri sebepleri, a ş ağı  yukarı , yukar ıda zikretmi ş  olduğ umuz 

hususlardır. Bununla beraber, burada üzerinde durulmas ı  gereken mühim 
bir husus daha vard ır ki, biz bunun, İ slam dini ve aka'idi ile çok yakından 
ilgili olduğu kanaat ındayız. Bu da, harbin zahiri sebepleri yan ında baz ı  giz- 

43 İbn Kuteybe, el-I ınâme ve's-siyâse, I. 52-53; et-Tabari, Târih, III. 469. 
44 et-Tabari, Târrı Iı , III. 469. 
45 Aym yer. 

46 Aynı  eser, III. 473. 'Ali'nin niyeti, kendisine biat etmiyen Ş am valisi Mu'âviye üzeri-

ne yürümekti ve bunun için haz ırlanıyordu. 
47 Bak: et-Tabari, Türih, III. 485. 
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li sebepleri"). bulunmu ş  olması d ır. Ancak kaynaklar, bu meseleyi kat'i suret-
te ortaya koymaktan uzakt ır. Bize öyle geliyor ki, ne Ummu'l-mu'minin 
`.71.i ş e ve taraftarlar ı , ne de 'Ali ve adamlar ı , Ba ş ra'ya ç ıktıklar ı  zaman, bir-
birleriyle çat ış mak gayesi güdüyorlard ı . `.7ki ş e'nin gayesi, e IrâVta haz ırlık-
larını  tamamhyarak Medine'yi istilâ etmi ş  olan âsilere kafi bir darbe indir-
mek ve bu sûretle, `Osmân' ın kaatillerini cezaland ırmaktı  Ş üphesiz böyle 

bir hareket, herkesten önce `Ali'den beklenirdi. Fakat Medinede Yenice dev-
let idaresinin ba şı na geçmi ş  olmas ı  sebebiyle, elinde âs ılere kar şı  hemen ha-
rekete geçirebilece ğ i bir kuvvet yoktu. Bi' at, Medine içerisinde tamamlan-
mış  olmakla beraber, diğ er beldelerden henüz müsbet bir cevap gelmemi ş ti. 

`Ali, `şkiş e' ıı ii". pe ş inden Ba ş ra'ya yürüdüğü zaman gayesi, onunla harbe 
girmek ve taraftarlar ıyle birlikte hepsini susturmak de ğ ildi; fakat bir anla ş -

ma zemini temin ederek meseleyi beraberce halletmekti. Ancak hâdiseler, 
her iki tarafın da gayesi d ışı nda inki ş af etti ve ba ş ka âmiller, onlar ın birbir-
leriyle çarp ış malarına yol açt ı . Biz bu âmillerin ba şı nda, daha önce `Osmân-
ın katli olayında büyük rol oynayan İbn Sebe' ve adamlar ını  görüyoruz. 
Eğ er İbn Sebe', daha M ışı r'da iken 'Ali adına vasıyyet fikrini ortaya atma-
mış , `Osinân' ın 'Ali'nin hakk ı  olan imamlık ve halifelik makamm ı  gasbet-
tiğ ini ileri sürmemi ş  olsa idi, Cemel harbinin zuhurunda ba şka sebepler ara-
mak lüzumunu hissetmiyecek, hiç olmazsa, biraz önce i ş aret etti ğ imiz gibi, 
harbin zuhurunun İ slam dini ve akâ'idi ile ilgisi bulunabilece ğ ini düş ünmi-
yecektik. 

İbn Sebe' ve adamlar ı , `Tkiş e'nin kendilerine kar şı  harekete geçti ğ ini 
biliyorlardı . Hattâ, bizzat İ bn Sebe'in de dedi ğ i gibi, 2500 veya 2600 ki ş ilik 
bir çapulçu alay ı  ile `A.iş e'nin kar şı sında duram ıyacaklar ım da çok iyi anl ı -
yorlard ı". Hele ` ıki ş e'nin 'Ali ile anla ş ması  ve i ş in sulh yolu ile halledilmesi 
halinde as ılerin âkıbeti belli olmu ş  demekti. İbn Sebe', bunu da biliyor ve 
arkada ş larına ş öyle diyordu: "Sizin hayat ınız, halkın birbirine düş mesine 
ve Allah' ın `Ali'yi, Talha, Zubeyr ve onlar ın görüş ünde olan kimseleri ba ş ka 
ş eylerle me ş gul etmesine ba ğ lı dır"49  Halkın birbirine dü ş mesi ve âs ılerin bir 
kenarda unutulmas ı ...Yani 'Ali ile `Aiş e aras ında çok yakla ş mış  olan harbi, 
her ne bahas ına olursa olsun körüklemek ve bundan âzami derecede istifade 
etmek. Filhakika İ bn Sebe', bu dü ş üncesini tatbik mevkiine koymu ş  ve tam 
bir muvaffakıyet sağ lamış t ır. 36 Hicri senesinin bir CumMi'l-âlpra gecesi 
`Gişe ile aras ında hiç bir çat ış ma olmadan sevinçli bir anla ş ma olmu ş , 

taraflar rahat bir gece geçirmek için karargâhlarma çekilmi şken sulbtan 
korkan İ bn Sebe' ve adamlar ı", gizlice harekete geçmi ş ler ve sabaha kar şı  

48 et-Tabari, T5.ritı , III. 507. 
49 Aynı  eser, III. 508. 

50 et-Tabari, T'nrib, III. 523. 
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herkes uykuda iken 'Ai şenin karargah ına sald ırarak tarihin "Cemel" ismini 

verdiğ i, müslümanlar aras ındaki ilk kanl ı  hâdiseleri yaratmış lardır". Ya-

rıs ı  'Ali tarafından, yarı sı  da `giş e tarafından olmak üzere on bin ölü b ıra-

kılan bu harpte, `21..i ş e hezimete u ğ ramış tır.52  Talim ve Zubeyr, ölenler ara-

sındadır. 

Cemel harbinden sonra Ba ş ra'dan Köfe'ye dönen 	o zamana kadar 

kendisine biat etmemi ş  olan Ş am valisi Mu'aviye'ye bir elçi göndererek brat 

etmesini istemi ş tir." Fakat Mu'aviye, Ş am'da bulunan baz ı  sahabe ve kuman-

danlarmı  toplıyarak 'Ali'nin talebini gözden geçirmi ş  ve neticede ona ş u 

cevab ı  göndermi ş tir: 'Oman' ın kaatillerini cezaland ırmadıkça, veya onlar ı  
bize teslim etmeikçe 'Ali'ye bi`at etmiyece ğ iz. 

Mdaviye'nin bu cevab ı  üzerine, 'Ali, kuvvetlerini topl ıyarak Ş am yo-

luna çıkmış , Mu'aviye de 'Ali'nin harekete geçti ğ ini haber alarak `Irak'ta 

Şı ffin mevkiine do ğ ru yürüme ğe ba ş lamış tır. İki taraf kuvvetleri, 36 Hicri 

senesi Zi'l-kl ıcce ay ında, bu mevkide kar şı laş mış  ve tarihin Şı ffin harbi ad ı -

nı  verdiğ i, Cemelden sonra ikinci büyük muharebe cereyan etmi ş tir. Harp, 

tamamiyle 'Ali'nin lehine dönmek ve Ş am ordusu bozguna uğ ramak üzere 

iken, Mu'aviye, takkim fikrini ileri sürmek suretiyle bozgundan kurtula-

bilmiş  ve daha sonra da hadisâtin seyrini kendi lehine çevirme ğ i ba ş arm ış -

tır. Mu`aviye'nin bu husustaki ilk hareketi, da ğı lmak üzere olan askerlerine 

ellerinde bulunan mushaflar ı  havaya kaldırtarak, ihtilâfı , Kur'âna göre hal-

letmeyi izhar etmesidir. 'Ali, harbin devam ı nı  ve yakla ş mış  olan neticenin 

kat'i olarak al ınmas ını  istiyordu. Ancak askerlerinden bir k ısmının, Kur-

ânla hükmedilmesi hususunda Mdaviye ordusunun teklifini kabul etmesi 

ve bunda ısrarı , 'Ali'nin de ayn ı  fikri kabul etmesine sebep olmu ş tur. 'Ali 

ile Mu'aviye aras ında cereyan eden harp bu sürede son bulmu ş  olmakla be-

raber, 'Ali'nin askerleri aras ında yeni bir hareket ba ş göstermi ş  ve garip bir 

tecelli olarak, tahkim fikrinde ısrar edenler, anla ş manın tahakkukundan 

sonra, talı kimi kabul ettiğ i için 'Ali'yi suçlama ğ a ba ş lamış lard ır. Bu suret-

le ortaya ç ıkan anla ş mazlık müslümanlar aras ında yeni ve daha ş iddetli bir 

ihtilaf kap ı sının açılmas ına sebep olmu ş tur. 

3. Siyasi F ırkalarm Zuhuru 

a. ŞCa Fı rkası  

Hazreti Peygamberin vefat ından sonra, hilâfetin. 	Ibrı  Ebi 

geçmesi gerektiğ ini savunan bir tâifenin te şkil ettiğ i mezhebe bu isim veril- 

51 Aynı  eser, III. 518. 

52 Aynı  eser, III. 543. 

53 Aynı  eser, III. 560. 
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miş tir. Mezhebin hilafet meselesinden zuhur etmesi, onun siyasi bir hüviyet 

ta şı dığı nı  aç ıkca gösterir. Bununla beraber, yukar ıda da belirtti ğ imiz gibi, 

İslam siyasetinin din ile yak ından ilgili olması  dolay ı sıyle din, bu siyasetin 

menş eini te ş kil eder ve siyasi mezhebler, esas kâidelerini Binden al ırlar. An-

cak bu kaidelerin, bazen dini esaslardan uzakla ş mas ı , mezhep içerisinde, 

itikad ve iman meselelerinde kendine has bir görü ş ün zuhuruna sebep olur. 

İş te bu bakımdan, ş i`a mezhebi de, di ğ er mezhepler gibi, siyasi bir mezhep 

olarak ortaya ç ıkmış , zamanla, mümessillerinin itikadi meselelerdeki de ğ i-

ş ik görü ş leri sebebiyle itikadi bir mezhep hüviyetine bürünmü ş tür. 

Si`a, üçüncü Halife 'Osman İ bn 'Affan devrinin sonlar ına doğ ru tc ş ek-

kül etmiş , 'Ali İbn Ebi Talib zaman ında daha çok büyüyüp geni ş lemiş  bir mez-

heptir. Emeviler devrinde, 'Ali o ğullarına yap ılan zulümler sebebiyle mez-

hebin taraftarlar ı  daha da artm ış  ve onlara kar şı  duyulan sevgiyi de kuvvet-
lendirmi ş tir. Mu'aviye tarafından ihdas edilen 'Ali ve taraftarlar ına sövme 

adetim, ayn ı  ş ekilde, 'Ali sevgisinin artmas ına yol açmış t ır. 

Hazreti Peygamberin vefat ı  üzerine, 'Ali'nin, onun yerine imam ve ha-

life seçilmesi için ileri sürülen teklifin, Ş l'anın zuhurunda ne dereceye kadar 
rol oynadığı nı  tesbit etmek güçtür. Bununla beraber, 'Osman' ın hilafeti za-

man ında, Mı sır'da 'Ali ad ına da'ilik yapan ve hilâfetin, 'Ali'nin hakk ı  oldu-

ğu halde, 'Osman' ın, bunu ondan gasbetti ğ ini ileri süren İbn Sebe'in", Haz-

reti Peygamberin vefat ı  üzerine ortaya ç ıkan imamet meselesindeki bu ilk 

ihtilâftan ustal ıkla faydaland ığı  anla şı lmaktad ır. Halbuki Hz. Peygamber, 

vefat etmeden önce ileride yerini i ş gal edecek bir kimse b ırakmam ış tı . E ğ er 

böyle bir durum olsa idi, müslümanlar onun tavsiyesini bir emir telakk ı  e-

derler, hiç bir münaka ş aya meydan vermeden onu yerine getirirlerdi. Bunun-

la beraber, hastal ığı  esnas ında, Ebil Bekr'i, müslümanlara namaz k ıld ırma-
s ı  için bir kaç defa vazifelendirmi ş  olmasın ı , sahabe, imamet ve hilafet için 

bir i ş aret kabul etmi ş ler ve onu seçmi ş lerdir. Eb ıl Bekr, hayat ının sonlar ın-

da, aynı  vazife için Müslümanlara `Omer'i tavsiye etmi ş ; üçüncü Halife "Os-
mn ise, `Omer'in bir ba ş ka sahabiyi arzu etmesine ra ğmen, altı  kiş ilik bir 
Ara aras ından seçilmiş tir Görülüyor ki ilk üç halife devrinde imametin 

verasetle hiç bir ilgisi yoktur. Di ğ er taraftan, böyle bir idare tarz ı , hürriyet-

le idare edilme ğ e alış mış  olan 'Arab tabiat ına da uygundur. Halbuki M ı sır-
da zuhur etmekle beraber 'Irak'ta geli ş en ve kuvvet bulan ş i`a mezhebi, 

verasetle intikal eden hükümdarl ık idaresine alışı k, seçim yolunu bilmeyen 

Fürslerin tesiri ile, imameti, Peygamberden sonra do ğ rudan doğ ruya 'Ali'ye 

54 Mu`5viye'nin, Kiifç'ye vali tayin etti ğ i Muğ ire İ bn Şu`be'ye, 'Ali ve ashab ına şetmet-

meyi terketmemesi hususundaki tavsiyesi için bak: et-Tabari, IV. 188; İ bnu'l-E ş ir, el-K5- 

mil, III. 234. 

55 et-Tabari, T5r113, III. 378. 
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hamletmiş , ona tekaddüm eden üç halifeyi, hakk ı  sahibinclen zorla alan gâ-

sıplar olarak ilan etmi ş tir. Bu mezhebe göre, madem ki Hz. Peygamber, ye-

rini alacak bir evlat b ırakmam ış t ır, o halde bu makam ın en yakın vârisi, 

onun amcas ı  oğ lu "Alrclen ba ş kas ı  olamaz. Ayn ı  ş ekilde Fürsler, hükümclar-

larma takdis nazar ıyle bakmaya al ış mış lardır; böle bir nazar ın şra mezhe-

binde 'Ali ve evlatlarma tevcih edilmesi de garip kar şı lanmamak gerekir. 

Onlara göre imama itaat, her şeyden önce vacibtir; çünkü ona itaat, Allah'a 

itaatt ır.56  Maamafih, 'Ali ve oğullarına isnâd edilen bu kudsiyyetin, yahudi 

menş eli olduğunu kabul etmek de akla yak ın gelmektedir. Çünkü ş le a mez-

hebinin Mışı r'da ilk banisi olan ve 'Ali'nin takdisini ilk defa izhar eden İbn 

Sebe', bir yahudiden ba şkas ı  değ ildi." İbn Hazm'in aç ıklamasına göre, ya-

hudiler, İ lyas ve Fenhas ibnu'l- ıkzar' ın bu güne kadar hayatta olduklar ını  
ileri sürüyorlard ı . Bugün, Hı z ır ve ilyas' ın halen ya ş adığı  inancı  da bunun 

kalınt ılarından ba şka bir ş ey değ ildir." 

İbn Sebe'in 'Alryi, Hazreti Peygamberin vasisi olarak tavsifi, Muham-

med (A. S.) in birgün yeryüzüne geri dönece ğ i fikrini yaymağ a çalış ması , 

`Ali'nin öldürülmesi üzerine de, onun ölmedi ğ ini, Hz. 'Isa gibi semaya çekil-

diğ ini, nasıl ki halk, aslında 'Isa yerine bir ba şka ş ahsi maslab gördüğü hal-

de 'Isa'n ın öldüğünü ileri sürdülerse, havaricin de, 'Ali'nin yerine öldürülen 
bir berızerini gördükleri halde 'Ali'nin öldürüldü ğünü ileri sürdükleri...gibi 
çeşitli fikirler de yine bu eski itikad kal ıntılarındandır." Fakat men ş e ne 

olursa olsun, şriler, bu tesirler alt ında 'Ali'nin ve ondan sonra gelen imam-

ların ölmediklerine, semaya yükseltildiklerine ve bir gün yeryüzüne dönüp 
düş m.aıdarından intikam alacaklar ına inanmış lardır.6° 

Ş ra aras ında, 'Ali sevgisinden ziyade, ba ş ka maksatlara ma-t -af olarak 

yayı lıp geli ş en bu akidelerin en korkuncu, ş üphesiz, 'Ali'nin ulahiyyetini 

iddia eden bir görü ş tür. Mutedil ş ra imamlar ından İbn Ebil-Hadid'in de 

kaydettiğ i gibi, bu akidenin de mucidi yine 'Abdullah İbn Sebe' olmu ş tur: 

Birgün, 'Ali'ye "sen, sensin" kelimelerini tekrarhyarak sokulan İbn Sebe'e 

"ben kimim" diye sormas ı  üzerine, "sen Allah'sm" cevab ını  vermiş tir. 'Ali, 

56 Ahmed Emin, Fecru'l- İ slam, s. 271. 
57 et-Tabari, Târil ı , III. 378. 

58 tim Ilazm, el-Fa ş l fi'l-Milel ve'n-nihal, Bu gibi akâ'idin Si`a mezhebi taraf ın-
dan vazolunmayıp yahudi mesihi men şeli olduğu Goldziher tarafından da ileri sürülmü ş tür 

(Bak: el-`Akide ve' ş -Seri`a fi'l-Islâm, s. 192). Keza Ahmed Ernidin Wellhausen'den 
naklettiğ ine göre, şra akidesinin men şei yahudiliktir; çünkü kurucusu İbn Sebe' bir yahudi-
dir (bak: Fecru'l- İ slam, s. 277). Bununla beraber Dozy'ye göre yukar ıda açıkladığı mız se-

bepler dolayı sıyle, bu akâid fârisidir (bak: Ahmed Emin, ad ı  geçen eser, s. 277). 

59 el-Bagdâdl, el-Fark beyne'l-firak, s. 143; et-Tabari, Tarih, III. 378. 
60 el-Bagdfıdi, el-Fark beyne'l-firak, s. 143; et-Tabarl, Tarih, III. 378. 
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orada bulunanlara İ bn Sebe'in yakalanmas ını  emretmi ş se de, onu kendi 

görüş üne sahip olan kimseler al ıp götürmü şlerdir.' 

Sra fırkas ı , bidayette, İbn Sebe'in telkinleriyle te ş ekkül etmiş  olsa bile, 

ileri sürdükleri görü ş lerin hepsi, bütün şriler tarafından kabul edilmi ş  değ il-

dir. Kalplerinde gerçekten 'Ali ve evlad ı  sevgisini ta şı yan baz ı  müslüman-

lar, 'Ali hakkında ifrad dereceye vard ırılmış  olan inançlar ın asıl gayesini 

anlamakta güçlük çekmemi şlerdir. Bununla beraber, sramn milel kitap-
larında görülen çe ş itli kollar ı , 'Ali ve evladı  hakkında beslenen bu sevginin, 

muhtelif derecelerde İbn Sebe'in tesiri alt ında kalmış  birbirinden farkl ı  te-

zahüründen ba şka bir ş ey değ ildir. 

Hulefa-i Ra ş idin devrinin sonlar ına doğ ru te ş ekkül etmi ş  ş ra mezhebi-

nin akâ'idini, burada hulâsa etmek gerekirse, bunlar ı  ba ş lıca dört gurupta 

zikretmek mümkündür; bu akâ'id, Islam ın çok erken denilebilecek bir devrin-

de, müslümanlar ı , birbirleriyle kanlı  bir ş ekilde mücadeleye sürükleyecek 

derecede parçalam ış  bulunuyordu: 

1. Ric`a: Bu akideye sahip olan bir tak ım şnler, 	ölmediğ ine, 

hayatta ve gizli olduğuna, birgün geri dönüp arz ı  "'adi" ve "cevr" ile dol-

duracağı na inanıyorlard ı . Bunlardan baz ıları , aynı  inançları  Muhammed 

Ibnu'l-Hanefiyye hakk ında beslerler (Keysaniyye). 62  

2. Nübüvvet: Baz ı  ş iea fırkaları , Muhammed (A. S.) den sonra nübüv-

vetin 'Ali'ye intikal etti ğ ini, baz ıları  da Cebra'ilin, risaleti yanl ış lıkla Mu-

hammed (A. S.) e getirdiğ ini, halbuki bu hakkın, ashnda 'Ali'ye ait oldu-

ğunu iddia ederler (Gurabiyye). 63  

3. Ulühiyyet: Baz ı  şnler de, 'Ali'nin uliihiyyetine inanm ış lardır (Se-

be'iyye). 64  

4. Takı yye: İ dare ba şı nda olan halifeye veya valilerine itaatlar ını  izhar 

etmekle beraber, kendi imandan hakk ındaki görü ş lerini gizlerler ve gizli o-

larak bunlar ı  yaymağ a çalışı rlar. Vasat, ne ş redilen bu görü ş lerle müsait bir 

duruma gelince, hakim olan idareyi silah kuvvetiyle devirmeyi kendileri için 

farz addederler. Bunlara göre tak ıyye, dinin bir cüz'üdür. Bu iddialar ını , 

baz ı  Kur'an âyetlerini te'vil etmek suretiyle isbat etme ğe çalışı rlar. 

Netice: islami fetihlerin geni ş lemesinden sonra, müslüman topluluk, 

muhtelif din ve mezheplerde birçok kavimlerle kar şda ş mış tır; bu kavim-

lerden birço ğu ve belki de hepsi İ slama girmi ş  olmakla beraber, daha evvel- 

61 Ilı n 	 Ş erhu Nehei'l-belEığ a, I. 425. 
62 Bak: el-Ba ğdAcli, el-Fark beyne'l-firals s. 26. 

63 Aynı  eser, s. 152. 

64 Ayni eser, s. 18. 
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ki dini duygu ve dü ş üncelerinden s ıyrılamamış , bunları  Islam akâ'idi ile 

mezcederek yeni ve tabiat ıyle Islam dışı  alcideler vücuda getirmi ş lerdir. Bu 

durum, İ slama kasdeden tâifenin faaliyetini fazlas ıyle kolaylaş tırmış , bir 

taraftan ihtilal ate ş i körüklenirken, di ğer taraftan eski din ve mezhep ak ı% 

deleri yeniden canland ırılarak, bunlara İ slami bir renk verilme ğ e çalışı lmış -

tır. Eski itikadlar ın ın tesirinden henüz kurtulam ıyan bazı  müslümanlar ise, 

daha evvelki akidelerinin. Islami bir renge bürünmü ş  olarak kar şı larına çık-

ması  halinde, onlar ı  kabullenmekte tereddüt göstermemi ş lerclir. Ş ra, böyle 

bir geli şmenin en güzel örne ğ ini te ş kil eder. Bunlar, asl ında müslüman bir 

topluluk olmakla beraber, tarihçiler, akidelerinin esas ını  bazen yahudilikte, 

bazen de eski Fürs dinlerinde ararlar. 

b. ljavc7ric 

Ş ranın te ş ekkülü ile havaricin zuhuru aras ında uzun bir zaman fark ı  
yoktur. Her ne kadar `Ali taraftarl ığı , daha önce de i ş aret etti ğ imiz gibi, 

Hazreti Peygamberin vefat ı  ile baş lamış  ve baz ı  sahabiler, onun hilâfete ge-

tirilmesi fikrini ileri sürmü ş lerse de, bu fikir, 'Osman' ın son günlerinde ba ş -

layan ve 'Ali'nin hilafeti ile daha çok ş iddetlenen `Ali taraftarh ğı ndan ta-

mamiyle farkl ı  idi. Bu bakımdan ş ramn, 'Ali zaman ında bir fırka olarak 

te şekkül ettiğ i kabul edilirse, havaric de ayn ı  zamanda ve 'Ali taraftarlar ı  
aras ından zuhur etmi ş tir. 

Yukarıda Cemel ve Şı ffin sava ş larının neticesi olarak, 'Ali'nin, yine 

kendi taraftarlarnun ısrarı  üzerine tahkim fikrini kabul etti ğ ini ve Mdavi-

ye ile bir anla ş maya vardığı nı , fakat, garib bir tecelli olarak, tahkim fikrin-

de ısrar edenlerin, sonradan, tahkimi kabul etti ğ i için 'Ali'ye ş iddetle cephe 

aldıklarını  kaydetmi ş tik. `Ali ordusundan, ona kar şı  cephe alan 12 bin ki-

ş ilik gurup, Kafe civar ında Harara' denilen bir mevkie yerle ş miş  ve orada 

`Ali'ye ısyanlar ını  ve huruclarnu ilan etmi ş lerdir'. Onlar ın bu çe ş it tasar-

ruflarında dayand ıkları  ba ş lıca nokta, inand ıkları  bir fikrin müdafaas ı  için 

Mdaviye ordusuna kar şı  harbe giri ş tikleri zaman, hak üzere olduklar ına 

kuvvetle inanmalar ı  ve hiç bir ş iiphenin, onlar ın bu inançları  üzerine baskı  
yapmadığı nı  bilmeleri idi; halbuki 'Ali'nin, hezimetle kar şı  karşı ya gelmi ş  
olan Mdaviye ve ordusu tarafından ba şvurulan hileye boyun e ğmesi, uğ -

runda harp ettikleri ve ölümü göze ald ıkları  inanca şüphe karış tırmış , onu 

zayıflatmış  ve hattâ yoketmi ş ti66 . I-Javâric, bu esas üzerine k ısa bir zaman içe-

risinde vücut bulup geli ş miş tir. Maamafih `Alryi tahkim fikrine zorhyan-

ların, yine onlar olduğu gözönünde bulundurulursa, 'Ali'ye kar şı  ayaklan- 

65 es- Ş ehristffill, el-Milel ve'n-nihai, I. 115. 

66 Bak: Ahmed Emin, 	 s. 256. 
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malarında, ba şka sebeplerin de olabilece ğ i akla gelir; fakat ş imdiki halde, 
kaynaklar ın da ittifak ıyle tahkim hâdisesi, havricin zuhurunu haz ırlayan 
ba ş lı ca âmil olarak görülmektedir. 67  

avaricin, imamlar ve halifeler hakk ında ileri sürdükleri birtak ı m 
görü ş ler, bu görü ş lere istinaden yap ılacak halife seçimlerinde kendilerinin 
de hak sâhibi olduklarına inanmalar ı , 68  daha do ğ rusu, hilafet meselesinden 
`Ali'den yüz çevirip istiklâllerini ilan etmeleri, bu mezhebin de ş i`a mezhebi 
gibi siyasi bir te ş ekkül olduğunu göstermektedir; fakat daha önce de i ş aret 
ettiğ imiz gibi, bu as ırda siyasi mesail, dini mesail ile bir ve ayn ı  ş eydir. Di-
ni talim, devlet siyasetinin üzerine kal ın olduğu esaslardan ba ş ka bir ş ey 
değ ildir; bir ba şka ifade ile siyaset, dini esaslar üzerine kurulmu ş tur. Bu 
itibarla, siyasi her hangi bir mesele hakk ında verilecek hükmün men ş eini, 
o meseleye terettüp eden dini mesail te şkil eder. Ilavarie, önce tah-
kim fikrini kabul ettiğ i için hatal ı  saymış tır; bunu, üçüncü Halife 'Osman 
İbn `Affan.'m baz ı  davranış larından dolay ı  suçlandırılmas ı  takip etmi ş , son-
ra da Cemel ve Şı ffin sava ş larının mes'ulleri hakkında ileri sürülen suç ve 
hatalar gelmi ş tir. 69  Havaricin, halifelerle di ğ er harp mes'ullerine isnad et-
tikleri hatalar ın, ilk bakış ta siyasi görü ş  ve davramş larla ilgili olduğ u an-
laşı lmaktad ır; ancak bu hatalar, havarie taraf ından dini yönden de ğ erlen-
dirilmi ş  ve bunlar ın iman ve küfür yönünden dereceleri ara ş t ırdmış tır. Bi-
lindiğ i gibi Kur'an, insanlar ın dünyevi gidi ş atlar ına uygun olarak baz ı  mer-
tebeler zikretmi ş tir. Mesela, iman, küfür, fısk ve nifak bu mertebelerden 
olup, davranış lar ı  bunlara uyan kimseler de mü'min, kafir, fasik ve müna-
fık isimlerini almış lard ır. Buna göre havaricin nazar ında hata i ş lemiş  bir 
kimse, büyük günah sâhibi ( ş ahibu'l-kebire veya murtekibu'l-kabire) dir; 
fakat büyük günah sahibi, yukar ı da zikretmi ş  olduğumuz iman-küfür mer-
tebesinden hangisine dahildir? İş te, havarici di ğer fırka ve mezheplerden 

67 Burada 'Abdullah İbn Sebe'in, havöricin zuhurunda da büyük rol oynad ığı  düşünüle-

bilir. Her nekadar o, 'Ali'ye kar şı  çok ş iddetli sevgi hisleriyle me şbû olduğunu izhar ediyor ve 

`Oş mön' ın hilMeti zamanında 'Ali nâmına ortaya at ılan dâilerin ba şı nda geliyor ise de aslında 

halk aras ında yaymağ a çalış tığı  akaid, İ slâm dinine tamamen yabanc ı  idi. 'Ali'nin, Hz. Muham-

med'in vasisi olduğunu iddia ederek yasaya akidesini müslümanlar aras ında ilk defa yayan 

o idi (Tabari, III. 378). Önce Hz. Muhammedin, sonra da 'Ali'nin isimlerini zikrederek bir gün 

yeryüzüne döneceklerini söylemek suretiyle rica akidesinin yarat ı cı sı  yine o idi (el-Bağ dödi, 

el-Fark, s. 143). Halifelere kar şı  ı syan bayra ğı nı  ilk defa açan keza İ bn. Sebe' idi. Bilhassa bu 

bakımdan, onun düşünceleriyle havöricin ı syam ve halifeleri tekfiri aras ında büyük bir benzer-
lik görülür. Diğ er taraftan, 'Ali'nin talikin.  1 fikrini kabul etmek suretiyle Mu'öviye'nin fikrine 

kat ılmas ı  da, İbn Sebe'in bu kitleye a şı ladığı  inancı  tamamen yıkmış tır. Bu bak ımdan `Ali, 

vazifesinde sadakat göstermemi ş tir. 
68 Bak: e ş -Sehristâni, e 1-Milel ve'n-nihal, I. 116. Havârice göre imam I.urey ş 'ten 

olabileceğ i gibi sair kabilelerden de olabilir; bunun için her hangi bir ş art ko şulmamış tır. 
69 Bak: Ayn ı  eser, 1. 117. 
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ayıran ba ş lıca esas, bu konuda verdikleri hüküm olmu ş tur; onlara göre, sa-
hibu'l-kebire, kafirdir. İnsan kebire ile islamdan ç ıkar ve Cehennemde sâir 
küffâr ile birlikte daimi kal ır." 

13avaric, bu hükmü ile, İ slam itikadiyat ında yeni bir devir açm ış tır. 
O zamana kadar, dini esasa da istinad etse, asl ında siyasi olan ihtilaflar, bir 
yenisini daha kazanm ış  ve bu sefer müslümanlar, birbirlerini tekfir etme ğ e 
baş lamış lardır. Daha aç ık söylemek gerekirse, siyasi ihtilâflar yan ında bir 
de itikadi ihtilaflar zuhur etmi ş , Kur'an ve Sunnetin getirdi ğ i aka'id, müs-
lümanlar aras ında münaka ş a konusu olmu ş , Kur'an ve Sunnette hiç zikre-
dilmeyen bir tak ım yabanc ı  meseleler ise İ slam itikadiyat ı  içinde mütalaa 
edilmiş tir. 

ljavarice göre, serbest seçime istinad eden Elia. Bekr ve `Omer'in hilâ-

fetleri sahibtir 'Osman İbn `Affan' ın hilafeti de sahib olmakla beraber, hi-
lafetinin ilk alt ı  senesinden sonraki devrede, vilâyetleri kendi akrabalar ına 
tahsis ettiğ i, kendinden önceki iki halifenin yolundan uzakla ş tığı  ve layık 
olmayan davran ış larda bulundu ğu için, büyük günah i ş lemiş  ve bu günah 
üzerine ölmüş tür. 'Ali, kendisiyle Mdaviye aras ında cereyan eden SIMI]. 
muharebesinde, Mu'aviye'nin ileri sürdü ğü tahkim fikrini kabul edinceye 
kadar hilafeti sahibtir; fakat talıkim fikrini kabul etmekle kafir olmu ş  ve 
küfründen tövbe etmemi ş tir. Mu'aviye ise, istibdad ı  ve hilafeti hak sâhi-
binden gasb ı  dolayısıyle küfür iş lemiş tir." Buna göre, 'Osman ve ondan uzak 
durmayanlar, 'Ali ve şras ı , Mu'aviye ve adamlar ı , hepsi de havaricin 
nazar ında kafirdirler, kanlar ı  helaldir72 . 

Görülüyor ki, havarice göre müslümanlar ın ekseriyyeti, kendi görü ş  ve 
inançlarma sahip olmadıkları  için, kafirdirler. Bir taraftan ücretini ödeme-
dikçe bir hristiyandan hurma kabul etmezken, di ğ er taraftan 'Abdullah 
İbn ljabbab gibi bir sahablyi, 'Osman ve `Alryi hay ırla yaclettiğ i için öl-
dürmeleri, bir taraftan taassup derecesine vard ırdıkları  takva ve ihlasa 
sımsıkı  sarıhrken diğer taraftan, en basit İ slami kaidelerden inhiraflar ı  ve 
birçoklaruu reddetmeleri, anla şı lması  güç bir haleti riih ıyyeye sahip olduk-
larını  göstermektedir. Maamafih, büyük ekseriyetini bâdiye Araplar ımn te ş -
kil etmesi, aralar ında, ş ehirde yaş amış  olanların ın yok denecek kadar az 
bulunmas ı , onların nas ıl mütenakız fikirlerde birle ş tiklerine ışı k tutmak-
tadır. 

Bâdiye Araplar ı  islamiyetten önce büyük bir fakirlik içinde ya şı yor-
lardı . Çadırlarından, belki de s ırf yağmacıhk için çıkıyorlar, ticaret kervan- 

70 Bak: el-Bağ dkil., el-Fark, s. 50; e ş -Ş ehristânt, el-Milel, I. 122. 
71 e ş -Şehristkli, el-Milel, I. 118. 

72 el-Ba ğ dfıdi, el-Fark, s. 50-51; e ş -Ş ehristkıi, el-Milel, I. 120-121. 
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larından ele geçirebildikleri mallarla geçin ıneğe çalışı yorlard ı . Islâmiyet, 
kendi aralarında, birbirlerine kar şı  takip ettikleri muamelelerinde, az veya 
çok müessir olmu ş  olsa bile, maddi ya ş ayış larını  değ iş tirmemi ş , daha do ğ -
rusu kanıtlarını  doyurmamış tı . Yine bâdiyede ya şı yorlar, yine çölün sert 
ve şiddetli hayat ş artlar ına göğüs germiye çalışı yorlardı . Islâmiyete inan-
mış lard ı ; fakat yeni din hakk ında bilgileri yoktu; aralar ında Kitap ve Sun-

nete vukufu olan tek bir kimse hemen hemen yok gibi idi. Bütün emellerini, 
bu kasvetli hayat içerisinde, islâmiyetin telkin etti ğ i âhiret hayat ında top-
lamış lard ı . İş te, bir taraftan islâmiyetin çok az ını  izale edebildiğ i cahili fikir-
leri, diğ er taraftan yine islâmiyetin, verdi ğ i baz ı  itikadi görü ş ler, dar bir dü-
ş ünce çerçevesinde badiye Araplar ımn fikir hayatını  te ş kil ediyordu ve `AIT 
ile Mu'aviye arasında cereyan eden harbe i ş tirak ettikleri zaman, böyle bir 
taassub içinde ya şı yorlard ı . Talıkimi kabul etmiş lerdi; fakat Mu'aviye lehine 
neticelenmesini, kasvetli hayatlar ının devamına bir i ş aret sayd ılar. Bir ta-
raftan Mu'aviye'yi gas ıp olarak ilan ederken, `AlVyi, tahkimi kabulünden 
dolayı  tekfir ettiler; bir taraftan da hilâfetin Kurey ş iler elinde kalmas ında 

her hangi bir kurtulu ş  çaresi görmedikleri için , halifenin, halk aras ından 
serbest bir seçimle i ş  ba şı na getirilmesi fikrini savundular. Islâmiyet hak-
kındaki dar bilgileri ve taassuplar ı , en küçük hatalara dahi ş iddetle kar şı  
koymalar ına yol açt ı . Kendi inançlarına ayk ırı  telâkki ettikleri bir tak ım 
davranış ları  da küfürle vas ıflandı rdılar. 

Aralar ında, onlara Kitap ve Sunneti do ğ ru olarak ö ğ retecek bir kim-

senin bulunmamas ı , okuduklar ı  Kur'an ayetlerini veya kendilerine ula ş an 
nebevi hadisleri, sadece anl ıyabildikleri kadar izah ve tefsir etmiye sevke-
diyordu: Ayetin kimler hakk ında ve ne maksatla n.azil oldu ğunu, hadisin 

kimler hakk ında ve ne maksatla söylendi ğ ini ara ş tırmıyorlard ı ; belki de 

ayetin nuzalünde, veya hadisin vuradunda her hangi bir sebebin mevcudi-

yetini ve bu sebebin bilinmesi gerekti ğ ini de bilmiyorlard ı . Cehaletleri, on-
ları , çoğu kafirler ve mü şrikler hakkında nazil olan ayetlerin zahiri mana-
larnı a göre hüküm vermiye sevkediyordu. Onlara göre hacc ı  terkeden 14- 

firdi; çünkü bu hususta nazil olan ayette 

j.d cy ısj 	11),a;;„,,, (bu) eve haccetme ğ e yol 

bulabilenlerin (onu haccetmeleri) Allah'a kar şı  borçtur; kim bunu inkar 

ederek kafir olursa (vars ın inkâr etsin), Allah, bütün ale ırderden müste ğ -

nidir"73  deniliyordu ve bu âyete dayanarak haccetmiyen kimsenin küfürle 

vasfedildiğ ine inanıyorlard ı . Yine onlara göre hacc ı  terketmek büyük gü-

nahtı ; o halde büyük günah sahibi, kafirden ba ş ka bir ş ey değ ildi 74. 

73 Ali 'Imrün süresi 3, ây. 97. 

74 Ibn 	 Ş erhu Nehei'l-Belü ğ a, II. 307. 
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j 	"Allah'ın indirdikleriyle 

hükmetmiyenler, i ş te onlar kafirdirler " 75  ayeti, iddialar ına mesned 

olarak en fazla ba şvurduklar ı  âyetlerdendi. Kur'an]. terkedip kendi 

hevesine göre hükmedenler, en büyük günah' i ş lemiş  olanlardır. Bunlara 

kafirden ba şka bir ş ey denilmez.76  Ijavaricin bu görü ş ü, tabiat ıyle ameli 

imamn bir cüz'ü olarak kabul etmelerine yol açm ış tır. Bir insan, diliyle ik-

rar eder ve sonra da salât, zekât, hacc ve savm gibi Islam' ın en mühim farz-

ların' yerine getirmezse, iman ın bir cüz'ünü ifa etmemi ş  sayı lır ve dil ile ikrar, 

ona ş efaatc ı  olmaz; dolay ıslyle kafirler zümresine iltihak etmi ş  olur. 

Havaricin, amelleri imanın bir cüz'ü saymas ı  ve dolayıslyle büyük gü-

nah sahiplerini kâfir olarak ilan etmesi, o zamana kadar müslümanlar a-

ras ında hakim olan inanç ve itikada ayk ır ı  idi. Gerek Kur'ânda ve gerekse 

Hz. Peygamberin Sunnetinde bu hükme varacak hiç bir nass olmad ığı  gibi, 

hiç bir sahabi de havaricin huccet olarak ileri sürdü ğ ü ayet ve hadisleri, on-

ların tevil ettikleri ş ekilde tevil etmiyor ve onlar ın anladıkları  manâda an-

lamıyordu. Netekim 'Ali, onlara hitap etti ğ i zaman, bu mevzuya da temas 

ederek ş öyle demişti: "Benim hata i ş lediğ ini ve küfretti ğ imi iddia ediyor-

sunuz; fakat Muhammedin ummetinden olan di ğer müslümanlara niçin da-

lâlet isnad ediyor ve onlar ı  da benim hatamla suçland ırıyor, benim güna-

lunda tekfir ediyorsunuz ? Siz günah i ş leyenle iş lemeyeni birbirine kar ış tı -

rıyorsunuz. Biliyorsunuz ki Hazreti Peygamber, evli oldu ğu halde zina ya-

pan bir erke ğ i recmetmi ş , sonra da onun cenaze namaz ım kilmış t ır; ailesini 

de onun veresesinden addetmi ş tir. Keza kaatili ölümle cezaland ırmış , mi-

rasını  ehline b ırakmış tır. Hırs ı zııı  elini kesmiş , mulış an olmayan erkeğ e celd 

(sopa) cezas ı  tatbik etmi ş  sonra da onlara haractan mal vermi ş , müslüman 

kadınlarla evlendirmi ş tir. Peygamber, onlar ı  büyük günahlarmdan dolay ı  
muahaze, ve Allah' ın bu gibiler hakkında emretti ğ i cezalar ı  tatbik etmekle 

beraber, isimlerini Islam dili aras ından silmemiş , haklarını  ödemekten de 

imtina etmemi ş tir". 77  

Görülüyor ki bavaricin zuhuruna kadar, müslümanlar aras ında günah 

sahibinin kafir olduğuna dair her hangi bir inanç mevcut de ğ ildir. Sahabe, 

Hazreti Peygamberin söz ve fiillerinden, büyük günah sahibinin islam Seri-

atındaki mevkiini anl ıyor, onu günah ından dolayı  muahaze etmekle beraber, 

günah]. küfür derecesine ç ıkarmıyordu. Daha sonralar ı  "ehli sunnet" in de 

ittifak ettiğ i gibi, günah sahibinin, şeriatın emrettiğ i ceza ile tecziye edil- 

75 Mt'ide süresi 5, ây. 44. 

76 İ bn 	 Ş erhu Nehei'l-belü ğ a, II. 307. 

77 Muhammed Ebü Zehra taraf ından zikredilmiştir; bak: Târihu'l-meâhibi'l-is-

lâmiyye, I. 77. 
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mesine rağmen, iman ve küfür yönünden durumunu Allah' ın takdirine b ı -
rakıyor, o günahtan dolay ı  isterse onu cezaland ıraca ğı na, isterse affedece-
ğ ine inan ıyordu. Tabiidir ki sahabenin bu inanc ı , yukarıda da i ş aret etti ğ i-

miz gibi, Kur'ân ve Sunnete dayanan gerçek Islam itikad ından ba şka bir 

şey değ ildi. 

Ilavâricin, 	̀Osman ve Mu'âviye ile onlara tabi olan diğer bütün 
müslümanları , günah sahiplerini ve hatta muhaliflerini 78  tekfir etmekle or-
taya ç ıkışı , İ slam âlemini büyük bir sars ınt ı  ile harekete geçirdi. Murtekibu 
1-kebire meselesi, günün konusu olarak müslümanlar aras ında münaka ş a 

edilmeğe ba ş ladı : Murtekibu'l-kebire, kâfir midir, de ğ il midir? Aynı  mevzu 

bir gün, el-Hasanu'l-Ba ş ri (Ö. 110 /728) nin meclisinde talebelerinden birisi tara-
fından ortaya at ıldı  ve el-Hasanull-Ba ş rrnin bu konudaki fikri soruldu. 
Fakat yine talebelerinden olan Vâ şı l İbn kocas ın ın cevab ını  bekleme-

den murtekibu'l-kebirenin el-menzile beyne'l-menzileteyn yani iman ile küfür 

arasındaki bir mertebede oldu ğu fikrini ileri sürdü. Bu suretle Vâs ıl, hoca-
s ına muhalif olarak onun meclisinden i`tizâ/ etti veya hocas ı  tarafından mec-

listen tardedildi. 79  Vâşı l' ın, el-Hasanu'l-Ba ş fi meclisinden ayr ılmas ı  ve et-

rafına topladığı  talebelerle yeni bir ilim meclisi kurarak ders verme ğe baş -
lamas ı , İ slam itikadı  tarihinde yeni bir devir açt ı . Zira Vâ ş il ve talebeleriyle, 

mdtezile mezhebi zuhur ve dersleriyle de "Kelâm ilmi" ne ş 'et etmi ş  bulunu-

yordu. Ancak biz, ilerde bu konulara tekrar dönmek üzere, burada, Islam 

akâ'idinde vücut bulan çe ş itli ihtilâflarm di ğ er sebeplerini ve Kelâra İ lminin 

doğu ş unu haz ırlayan ve dolayı sıyle hadisçilerin ş iddet nazarlar ının, mü-

messilleri üzerine yönelmesine önayak olan di ğer faktörleri ara ş tırmağ a de-
vam edece ğ iz. 

II. HARICI TES İ RLER 

1. ıslam'm Arap Olmayan Kavimler Aras ında Yayı lmas ı  

Bilindiğ i gibi, ilk islâmi davet, 'Arap yar ımadas ında ba ş lad ı  ve Pey-

gamberin hayat ı  müddetince bu yar ımadaya münas ır kaldı . Müslümanlar, 

dış  âleme yönelmeden önce bütün kuvvetlerini, bu daveti ve esaslar ını  yar ı -

mada hudutları  içerisinde yaymağa ve sâbitle ş tirme ğe hasrettiler. Her yeni 

nizamda olduğu gibi, Islami nizamda da onu vücuda getiren esaslar ın belir-

li bir arazi parças ı  üzerinde ve belirli ki ş iler aras ında benimsenmesi ve kuv- 

78 Bak: el-Bagdödi, el-Fark, s. 50. ljöricilerin kollar ından olan Azörikaya göre, ken-

dilerine muhalif olan bütün müslümanlar mü şriktir; dörlan, dön küfürdür. Kadu ılarun ve ço-

cuklanm öldürmek mubahtır. Çocuklar ı , ebedi olarak Cehennemde yanacaklard ır. 
79 el-Bagdödi, el-Fark, s. 71; e ş -Ş ehristfıni, el-Milel, I. 48. 

40 



vetlenmesi gerekiyordu; o nizama inananlar ın ve onu her çe ş it tehlikeye kar şı  
müdafaa edenlerin ço ğ almas ından sonra, dar hudutlar ı  a şı p kuvvet ve m ı -

fazunu daha geni ş  sahalarda yaymak elbette daha kolayd ı . 

Islami davet, bu basit kâide ile ba ş lad ı . Arabistan çölünde, yaln ız Mek-

ke'ye miinhas ır kalan dar bir muh ıt içinde islam ın ilk ışı kları  görülme ğ e 

ba ş ladığı  zaman, etrafında henüz iki veya üç ki ş i vard ı ; fakat çok geçmeden 

vücut bulan Islam devleti önünde, en büyük ve en zengin, en kuvvetli ve 

en azametli devletler boyun e ğ diler. 

Müslümanların, bu günün insanlar ım bile ş a şı rtacak derecede bu kadar 

kısa bir zaman içerisinde kuvvet ve azamet sâhibi devletlere galebe çalmas ı , 

her halde, onlar ın mal ve mülk edinmek veya mücerred toprak ve arazi ge-

ni ş letmek için harbe girmelerinin bir neticesi de ğ ildi; fakat gayeleri, yeni 

dini, nusrete kavu ş turmak, Allah ismini kavimler aras ında yaymak ve yü-

celtmekti. Islamın getirdiğ i nizam, kalplere ferahl ık veriyordu; ona inan ı -
yorlar ve her hangi bir zora gelmeden kendiliklerinden ko şuyorlard ı . Bu ise, 

fetihleri daha da kolayla ş tırıyordu. 

Peygamber devri, Arap Yar ımadasında bulunan kabileleri yeni akide 

etrafında toplamak ınaksad ıyle giriş ilen fetih hareketlerinden ibaret kalm ış  
olmakla beraber, Peygamberin, kom şu milletleri de İ slama devat etti ğ ine 

burada i ş aret etmek gerekir. Baz ı  devlet resislerine gönderdi ğ i elçiler ve ri-

saleler, ve hattâ bu maksatla Bam diyar ına ç ıkardığı  bir ordu ve yine ve-

fatından önce ikinci bir Rum seferi için Usarne kumandas ında haz ırlad ığı  

bir ba şka ordu, bu cümleden olarak zikredilebilir." Bu faaliyetler gösteri-

yor ki Hz. Peygamber, kendisinden sonra, halifelerinin takip edecekleri yo-

lu tesbit etmi ş  ve bu suretle Eba Bekr ile ba ş lıyan fetihleri kolayla ştırmış -

tır. 

Eba Bekr devri, biraz önce de i ş aret etti ğ imiz gibi, fütahatla ba ş lamış -

tır. Ridde harplerinin neticesinde Yemâme fethedilmi ş , bunu Ş am civarın-

da Ecnadeyn fethi takip etmi ş  ve daha sonraki halifeler devrinde ise islam 

Devleti, 'Irak, Ş am, Mı sır, Ermenistan, Afrika ve Hindistan da içine alarak 

geni ş lemi ş tir. 

Bu beldelerin fethinde as ıl gaye, İ slama davet olmakla beraber, fethe-

dilen yerlerde ya şı yan halk, müslüman olmak için zorları rrıamış tır; ancak 

müslüman olanlara, diğer müslüman araplar ın hükmü tatbik edilmi ş , 'Arap 

ve 'Acem aras ında hiç bir fark gözetilmemi ş tir. İ slama girmiyenler ise, yine 

80 Hz. Peygamber 8 H./630 senesi yaz ortalar ında Bizans hududuna kadar (Tebük) bir 

sefere ç ıkmış tır. 10 H./632 senesinde ikinci bir sefer için ordunun kumandas ımUsüme'ye vere-

rek haz ırlıklara baş lamış  bulunuyordu. Fakat bu sefer, ikmal edilmeden vefat etti. Bak: et-

Tabarl, Tarih, II. 
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kendi dinlerinin hükümlerini tatbik etmekte serbest b ırakılmış , fakat İ slam 

Devletine cizye ödemek ve rrtemleketlerinin idaresini müslümanlara terket-

mek gibi baz ı  ş artlara tabi tutulmu ş lardır. 

Islam fütuhat ı , bütün ülkelerde bu kaide üzerinde geni ş lemiş  ve muh-
telif renk ve ırka mensilb milletler, yeni dinin esaslar ına büyük bir imanla 
bağ lanarak İ slama girmi ş lerdir. Bunlar ın, dini ve ilmi islam fikir hayat ının 

geliş mesinde tesirleri çok büyük olmu ş tur. Diğer taraftan, çe ş itli milletlere 

mensup pek çok kimse de ya cizyeden kurtulmak, veya gâlipler saf ına geçip 

onlarla birlikte izaz ve ikram görmek için müslüman olmu ş , yahutta Islam 

akâ'idine fesat katabilmek gayesiyle islam kisvesine bürünmü ş tür. Fakat 

her ne hal için olursa olsun, Islam dininin Arap Yar ımadas ı  haricinde ve ya-

bancı  milletler aras ında intiş ar ı , müslümanlarm, de ğ iş ik din ve kültürde, 

değ iş ik taklid ve örflere sâhip milletlerle s ıkı  bir şekilde temas ını  sağ lamış -

tır. Bu temas ise, müslümanlar aras ında felsefi dü ş üncenin yerle ş ip kısa bir 

zaman içerisinde islami bir hüviyetle geli ş erek semere vermesini intac etmi ş -

tir. Itikadi mezheplerin zuhurunda ba ş lıca âmil olan bu fikri değ işmenin 
safhalar ını  gözden geçirmek, mevzumuzla yak ından ilgili olması  dolayı sıyle 

lüzumlu görülmü ş tür, Zira, ileriki bahislerimizden de anla şı lacağı  vechile, 

kelâmcdarla hadisçiler aras ında zuhur eden büyük ihtilaflar ın başhca men-
ş e'i, kela ıncılarm, İ slam akâ'idini, bu felsefi tefkirin konular ı  içerisinde mü-

talaa etmeleri olmu ş tur. 

2. Felsefi Düşüncenin Baş lamas ı  

a. Islam'ın Bidayetinde Arap Yar ımadası ndaki Diğ er Dinler 

Hazreti Muhammed, islâmiyetin ilk esaslarm ı  tebliğ  etmeğe ba ş ladığı  

zaman, Arabistan, çe ş itli din ve mezheplerin, inanç ve itikadların birbirle-

riyle mücadele ettikleri bir belde idi. Bir taraftan yahudilik ve hristiyanl ık, 

diğ er tarafintan ş abi'i, meeüsi: ve çe ş itli s ınıflar ıyle müş rik dinleri, Arap Ya-

rımadas ında en fazla yayg ın olan dinlerden idi. En eski ve en güvenilir kaynak 

olan Kur'âm Kerim, zaman zaman bu dinlerin isimlerini zikretti ğ i gibi,müdafaa 

etmeğ e çalış tıkları  baz ı  inanç ve itikatlar ını  da aç ıklamış tır. mesela, el-Hacc 

süresinin 17 nci âyetinde, bu dinlerin isimlerini toplu olarak görebiliriz: 

j5..1,4 	 (.5.) LaJli 	 j.lıb 	 (:), 2 

j.c. 4511 	 "İman edenler, 

yahudiler, sabi'iler, nasraniler, mecasiler ve mü şrikler (yok mu), i ş te 

kıyamet günü Allah, onlar hakk ında hüküm verecektir; O, her şeye kadir- 

dir". Bunlardan sabi'ller, uliihiyyeti ikrar ediyor ve Allah ile, O'nun bir 
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"mutavass ıt" a tebliğ  ettiğ i emir ve nehiyleri hakk ında bir tak ım bilgilere 

sahip olmak gerektiğ ine inanıyorlard ı . Fakat bu mutavass ı t ın rûhani olup 

cismani olamıyacağı nı  iddia etmek suretiyle yollar ını  değ iştirdiler ve 

heyCtkilu-ervCı lz' a iltica ettiler. Ruhlar ı  temsil eden yıldızlar, bu iddiamn 

neticesi kudsiyyet kazand ı  ve onlara ibadet etme ğ e baş ladılar 81 . 

Mecûsiler ise; âlem için iki as ıl icad ederek birisine nfı r, diğ erine de  zul-

met dediler. Onlara göre nür, hayr ı , zulmet de şerr i yaratmış tır; ancak 

her iki ashn da kadim olmas ı  caiz değ ildir; belki kadim olan yalnı z niir dur; 

ulnı et ise muhdestir. Fakat muhdes olan bu z ulmet in yaratı cısı  kimdir'? 

N ı-ı r mudur, yoksa ba şka bir ş ey midir? Nür un şerr i yaratmas ı  nasıl müm-

kün olur? Mecüsiler, bu meselelerde ihtilafa dü şmüş ler ve her birinin kendine 

has görü şleri olan çe ş itli kollara ayr ılmış lardır.. 82  

Müş rildere gelince, Kur'an= zaman zaman onlar hakk ında verdiğ i ha-

berlerden de anla şı ldığı  gibi, bunların da muhtelif kollar ı  vardır. Bir kısmı  

ba ş  ve i'etcle (öldükten sonra dirilme) yi inkâr ederek 	'51 1 Leo vl 

1.j„.01 "bu dünya hayat ımızdan başka hayat yok, tekrar 

dirilecek de de ğ iliz" 83  demiş lerdir. Bunlar ayn ı  zamanda tialik' ı  da inkâr 

etmiş lerdir: ifb,..01 j Uji uft. L. "Dediler 

ki: Hayat, bu dünyada ya ş adığı mız hayattan ibarettir; ya ş am, ölürüz; bizi 

ancak zaman helâk eder" 4. Bir kısmı  Halik' ı  ikrar etmi ş , âlemin hudûsuna 

inanmış , fakat öldükten sonra clirilmeyi inkar etmi ş lerdir. Kur'ânda bunlar 

hakkında ş u haber gelmi ştir: „A j Lie 	(Aüzl L.5.4 	(il; "dedi ki: 

Bu çürümü ş  kemikleri kim tekrardan diriltecek ki?"." Bir k ısmı , Ijalik '1, 

"i`ade" nin bir çe ş idini ikrar etmi ş , âlemin hudiisuna ve yarat ılış a inanmış , 

fakat Peygamberleri inkar ederek putlara tapm ış lar ve bu putlarm, kıyamet 

günü, Allah' ın huzurunda kendileri için ş efaatçi olacaklar ı  inancıyle onları  
haccetmi ş , onlara kurban kesmi ş lerdir. Yine Kur'ân bu gibiler hakk ında 

şu haberi vermi ş tir: ‘31...,„,'jj1 	 j 

J-- 	 . 1  J:1; 4" 3  ,,•21 	4t 1  

5k,:-)1 J,se 	<51 	 "Dediler ki: Bu Peygambere 

ne oluyor? Yemek yiyor, çar şı larda dola şı yor. Neden ona bir melek gönde- 

81 Ş âbriler hakk ında daha geni ş  bilgi için bak: e ş -Ş ehristrınl, el-Milel ve'n-nihal, 

II. 5-54. 

82 Bak: Aynı  eser, I. 233 vd. 

83 En'âm sûresi 6, ây. 29. 

84 Casiye sûresi 45, ây. 24. 

85 Yasin sûresi 36, ây. 78. 
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rilmedi ki Meme ihtarda bulunsun. Yahut niçin ona bir hazine indirilmedi. 

Yahut niçin ona (meyvelerinden) yiyece ğ i bir bahçe verilmedi ? Ve zalimler 

dediler ki: Siz ancak büyülenmi ş  bir adamın peş inden gidiyorsunuz". 86  

Diğer bir k ısmı  da, melaike ve cinlerin, Allah' ın kızlar ı  olduklarını  iddia 

ederek onlara ibadet etmi şler ve bunlar ın, kıyamet günü şefaatçi olacak- 

larına inanmış lardır. Kur'ân bunlar hakk ında der ki: 

C)),63:..,:, 1 ,, <4.J 	"Allah' ın kızları  olduğunu ileri sürerler; (ha ş a), 

Allah, onların iddialarından münezzehtir. Kendileri de dilediklerine nâil 

olmak isterler". " I j4r,  l . °1;1;1. 	 ç‘A v jj .1<i5W 

"Rahman olan Allah' ın kulları  melâikeyi 

diş i kılarlar. Onlar ın yarat ıhşı na ş ahit mi oldular? Onlar ın bu ş ahadetleri 

yazılacak ve kendileri de sorguya çekilecekler,,. 88  

Arabistan Yar ımadasında yayılmış  olan din ve mezhepler aras ında 

münaka ş a hiç bir zaman eksilmiyordu. Mecüsilerin dini, putlara tapanlar ın 

dininden çok daha farkl ı  olduğu gibi, ehli kitaptan olan yahudi ve nasrani-
lerin dinlerine de aykır ı  idi. Yahudi ve nasraniler aras ındaki ihtilaf da pek 

küçümsenemezdi." Kur'âm Kerimin de aç ıkladığı  gibi, yahudiler, nasrani-

lerin her hangi bir esasa istinad etmediklerini ileri sürüyorlar, nasraniler 

ise, yahudiler hakkında yine ayn ı  şeyleri söylüyorlard ı : 	 j  

• LL.4  cjP 	 ı; , 	jp 4.5 j1.„,;11 

t 44;  
4i 1;15-  "Yahudiler de nasraniler de ayn ı  kitab ı  okudukları  halde, 

yahudiler, nasranilerin hiç bir ş ey üzere olmad ıklarını , nasraniler de yahû-

dilerin hiç bir şey üzere olmad ıklarını  söyledikler. Bilmiyenler de bunlar ın 

sözlerine benzer sözler söylediler. Allah, k ıyamet günü, aralar ında ihtilaf 

ettikleri noktada hüküm verecektir". 9° Filhakika her iki taraf da, dinlerinin 
esasından olmıyan itikadlara saplanmakla dinden ç ıkmış lar ve kendilerinden 

önceki kavimler gibi küfre gitmi ş lerdir: 	j  41 cj1 j 

J,; 	dA 	e43); 	c.7) 	4s,t,,J1 

86 Furkün süresi 25, ây. 7-8. 

87 Nahl süresi 16, ây. 57. 

88 Zuhruf sûresi 43, ây. 19. Mü şrik dinleri hakk ında daha geni ş  bilgi için bak: e ş -Ş eh-

ristürıi, el-Milel ve'n-nilı al, II. 235. 
89 e ş -Ş üll'i Muhammed İ bn Idris, Kitübu'l-Umm, IV. 96. 

90 Bakara süresi 2, ây 113. 
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"Yahudiler e Uzeyr'e Allah' ın oğ ludur, dediler. Nasraniler de v. 
Mesih Allah' ın oğ ludur, dediler. Bu onlar ın kendilerinden önce kâfir 

olanlar ın sözünü takliden a ğı zlarında dola ş an sözlericlir". " 

Kur'an, Arap mü ş riklerinin inanç ve itikatlar ım zikrettikten sonra on-

lar ın, İ slama kar şı  giriş tikleri mücadelelerinde ileri sürdükleri iddialar ı  ke-

sin bir ş ekilde reddetmi ş tir. "Ijalik" 1, "ba's ve yi inkâr eden mü ş rik- 

ler hakkında ş öyle diyordu: 	 ,t," La.' L4  
• 	• 

jdA 	 "(Arkada ş larının) aklındahiç bir 

bozukluk bulunmacl ığ nu ve onun apaç ık bir korkuducu olduğunu düş ünmüyor 

lar mi?-Göklerle yer saltanat ına bakm ıyorlar mı?". 92 jilk..> (Lit 

"Allah'ın yaratt ığı  ş eylere bakm ıyorlar m ı" 93  

‘;,>_,J4 j4_,„;_,`jt1 "Arz ı  iki günde yaradan 

Allah'ı  siz mi tan ımıyorsunuz ve O'na e ş  ve ortaklar ko ş uyorsunuz? 

Memlerin Rabb ı  iş te O'dur". 94 	c..52 F;)  

"Ey insanlar, sizi yaradan Rabb ınıza ibadet ediniz" 95  

ı  ikrar, "ba's ve i`ade" yi inkar eden ve "çiirümü ş  olan bu 

kemikleri kim diriltecek" diyen m.ü ş rikler hakkında tit,h.,;1 J 

'4; J, J 31 "(o çürümüş  olan kemiklere) ilk defa varl ık veren (Allah), onu 

diriltecektir" 96  J 3'51' "Biz, ilk 

defa yaratmada aciz mi gösterdik ki f  (yeniden yaratmada aciz olal ım); 

fakat onlar, bu yeni yaratmadan ş üphe içindedirler" 97  diyor, "bu nas ıl 
Peygamber, yemek yiyor ve sokaklarda geziniyor" iddias ıyle Peygamberi 

inkâr edenlere ise şu cevab ı  veriyordu: 	 A ,34 i W. )1 t j 

I j 	r b,611 ),5,15.1.„) "Senden önce hiç bir peygamber gön- 

dermedik ki, yemek yemesin ve sokaklarda dola ş masın". 98  

91 Tövbe sûresi 9, ây. 30. 

92 .A`raf sûresi 7, ay. 184-185. 

93 Nabi süresi 16, ây. 48. 

94 Secde (Ha mim) süresi 41, ây 9. 

95 Bakara süresi 2, ây. 21. 

96 Yasin sûresi 36, ay. 79. 

97 Raf süresi 50, ay. 15. 

98 Furkan süresi 25, ây. 20. 
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Dinler aras ında veya çe ş itli din salikleri arasında devam edegelen bu 

mücadeleler, zaruri olarak, ulahiyet, risalet, ba's (öldükten sonra dirilme), 
ahıret, mela'ike, cin, rakı  vb. gibi çe ş itli mevzular üzerinde cereyan ediyor ve 
her gün geçtikçe daha çok ş iddetleniyordu. Bununla beraber, baz ı  Araplar, za-

man zaman ta'zim ettikleri putlarm ın etrafında toplamyorlar, bu duymaz, 
görmez, zarar veya faydas ı  dokunmaz bir ta ş  veya toprak parças ına ibadet 

etmenin abesliğ ini, aralar ında müzakere ve gerçek yolu, ecdadlar ı  Ibrahim-

in yolunu bulmak gerekti ğ ini birbirlerine tavsiye ediyorlard ı . 99  Netekim bu 

müzakerelerinin neticesinde Varaka İbn Nevfel nasrani dinini seçerek ona 
intisab etmiş , bu dine ait bir çok kitap okuyarak geni ş  malâmat edinmi ş -

tir."° Tbeydullah İbn Cahş , İ slâmiyet gelinceye kadar fikri iltibas içerisinde 
ya ş amış  ve sonra müslüman olmu ş tur.'" 'Osman ibnu'l-ljuveyris de Ram 
Meliki Rayş ar'a giderek onun yamnda kalm ış  ve hristiyan olmu ş tur'". Zeyd 
İbn `Anır İ bn Nufeyl ise, ne yahudi ve ne de hristiyan dinlerine girmi ş , fa-

kat kavminin dinini, putlar ı  ve hepsini terkederek İbrahim'in Rabbına iba-

det ettiğ ini ilan etmi ş tir.'" 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Islam' ın zuhuruna tekaddüm eden günler-

de veya zuhur etti ğ i sıralarda 'Araplar, ulikhiyet, âlemin k ı demi veya hudû-

su, rnblar, melekler, cipler ve ba's gibi tabiat ötesi meselelerle ilgisi dolay ı -
sıyle az çok felsefenin konusunu te şkil eden bahislerde bir nevi akli ara ş tır-
malara giri şmiş ler, müzakere ve münazaralarda bulunmu ş lardır. 

b. İslam Dini ve Felsefi Dü şünce 

islâmiyet, bütün insanlara, hak dinin bir ve Allah' ın vahyinden ibaret 

olduğunu beyan ederek geldi. Vazetti ğ i bir takım as ıl ve kâideler hiç bir nesh 

olayı  ile değ iş tirilmediğ i ve Peygamberin de de ğ i ş tirmesine müsaade edil-

mediğ i gibi, müslümanların, as ıl ve kâideleri olduğu gibi tasdik ve kabul 

etmeleri farz lul ındı . Ancak, yine bu dinin asıllarından olan ve ameli ş errata 

taalluk eden bir tak ım hükümlere i ş aret edilmekle beraber, bunlar ın aç ıklan-

ması , ş erh ve izah', Peygamberin ve müslümanlar ın ictihad ına b ırakıldı . 

Kur'a ıu Kerimde as ılları  gösterilen ve ameli ş eriattan olan bu hükümleri 

bir kaç gurupta toplamak mümkündür: 1. Namaz, oruç, hacc ve zekât gibi 

ifas ım müslümanlara farz, buna kar şı lık hı rs ızhk, zina, sarho ş  edici içkiler, 

ölü eti, kan ve domuz eti gibi i ş lenmesini veya yenilip içilmesini haram kı -

lan hükümler; 2. Na şş ları  Kur'ânda zikredilmekle beraber, zaman ı , rik'at 

99 İbn Hişüm, Sira, (Dinu'l-`Arab) I. 242. 

100 Aynı  yer. 

101 Aynı  yer. 

102 Aynı  yer. 

103 Aynı  yer. 
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adedi, miktar ve cinsi (namaz ve zekât için) nin aç ıklanması , ş erit ve tefsiri 

Peygambere b ırakılan hükümler: 3. Kur'ânda sarih bir na şş  bulunmadığı  

halde, yine Peygamber taraf ından vazolunan. hükümler; 104  4. Kur'ân ve Sun-

net'te na şşı  bulunmamakla beraber, müslümanlar ın içtihadına taalluk eden 

hükümler.'" 

Buna göre, İ slam dinini teşkil eden hükümler, akide ve ameli ş errate 

taalluk etmeleri bak ımından iki guruba ayr ılmış tır Biraz önce de zikretti-

ğ imiz gibi, akaidle ilgili hükümler, vahyedildi ğ i şekilde Peygamber taraf ın- 

dan müslümanlara tebliğ  edilmiş  ve itikad ı  farz kı lınmış tır. ,.....,' 15-"I II ..9..: 

• 	"Bu gün dininizi ikmal ettim""6  âyetincle geçen "din" lafz ımn .,., 

İbn 'Abbas tarafından "iman" lafz ı  ile tefsir edildiğ i gözönünde bulundu-

rulacak olursa, akaidle ilgili konularda hiç bir ş eyin noksan b ırakılmadığı , 

Peygamberin, bu hususlarda kendisine indirilen her ş eyi noksans ız olarak 

müslümanlara tebli ğ  ettiğ i anla şı lır. Esasen, Peygamberin akaid konusun-

daki yegâne vazifesi, kendisine indirileni oldu ğu gibi nakletmektir; onun, 

bunlardan her hangi bir ş ey çıkarmağ a veya bunlara her hangi bir ş ey ilave 

etmeğ e hakkı  ve selâhiyeti yoktur. Buna kar şı lık, yine yukar ıda zikretti ğ imiz 

gibi, ameli ş eriate taalluk eden meselelerde, Kur'ânda as ılları  bulunsun veya 

bulunmas ın, baz ı  ahka ın, onun tarafından vazedildiğ i gibi, bazısı  da müs-

lümanların ictihad ına terkedilmi ş tir. 

Akaidle ilgili ahkamm, ziyade ve noksandan ari olarak, müslümanlar 

tarafından tasdik ve ikrar ı , bir bakıma bunlarm cidal konusu yap ılamaya-

cağı na delâlet eder. Filhakika, Kur'ânda vârid olan bir çok ayet, müslüman-

lara, bu cidaller sebebiyle tefrikaya dü şmemelerini ihtar ve sair din mensup- 

larına da bir kelime etrafında toplanma ğ a davet etmi ş tir: LW j,,..c. I.,,,,2:zpI ...9 

 1*?: "Topluca, Allah'ın ipine s ımsıkı  sardıp ve bölünmeyin". 107 

J‘.,/c3 	 j 	 ii 1,J ,..> ı ..z.ğı  c.}›11, 

ıj ıi.; 	,ct, ı 	 A).  

bt.  I,. I "Ey kitap ehli, Allah'tan ba şkasına ibadet etmiyece- 

104 e ş -Ş âfi'i, er - Ris âle, s. 22. Kur'ân, Peygambere itaat ı  farz k ılmış tır Onun emir ve 

nehiylerine uymak, Allah'ın emir ve nehiylerine uymak demektir. Bu itibarla kim, Peygamber-

den gelen emre ve nehye mütealhk hükümleri kabul etmi ş se, Allah'ın onu farz k ı lması  sebebiy-

le kabul etmi ş tir. 
105 e ş -Ş âfi`i, er -Ris âle, s. 22.-Allah ictihad ı  müslümanlar üzerine farz k ıldığı  gibi, bu 

ictihadm eseri olan hükümlere de uymay ı  farz kılmış tır. 
106 11/Wide süresi 5, ây. 3; mezkür âyetin tefsiri hakk ında bak: ot-Tabari, Tefsir, 

107 Ali lf ınrün sûresi 3, ây 103. 
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ğ imize, O'na hiç bir ş eyi şerik ko ş mıyaca ğı mıza, Allah'tan ba şka içimizden 
hanlarını  tanr ı  ittihaz etmiyece ğ imize dair aram ızda bir olan (birle ş ece-
ğ imiz) kelimeye geliniz Eğer onlar yüz çevirirlerse, ş ahit olun, biz müslü-

manı z deyiniz""s Lc) ;.9" f 
A 

 

C.) >bul! l iAS-1C "Dinlerini darmada ğmık ederek 

parçalarıarılar yok mu, sen hiç bir suretle onlardan de ğ ilsin. Onların iş i 

Allah'a aittir. O da onlara yapt ıklarını  haber verecektir" 109  , 

‘: .y.  t c11 	;111 	j...: o 	j 	j 	 .t) 

"Allah'a ve Rasillüne itaat edin; birbirinizle nizaa dü ş meyin ki muvaffa-
kıyetsizliğ e uğ ramıyas ınız ve kuvvetiniz kaybolmas ın; sabrediniz, muhakkak 
ki Allah, sabrederlerle beraberdir""°. 

Kur'an' Kerimin, di ğer din saliklerinin Islam akaidi etrafında uyan-

dırd ıkları  şüphe ve tereddükleri reddetmek maksad ıyle kullandığı  uslüb, 

müslümanlar ı  bu nevi cidallere giri ş mekten menedici mahiyettedir: 

c.1 M1 1 ry. 	 : Jnı  

"Ş ayet seninle cidale giri ş irlerse de ki: Allah ne yapt ığı nı zı  daha iyi bilir. 

Allah Kıyamet günü aran ızda ihtilaf etti ğ iniz ş eylerde hüküm verecek"m 

_J 	4.ı  j 	 Ul 1,31; ,...7 .111 

"Biz nasraniyiz, diyenlerden de misak ald ık. Onlar da kendilerine tebli ğ  
olunanın bir kısmını  unuttular. Onun için biz de onlar aras ında kıyamete 

kadar sürecek dü ş manlık ve nefret soktuk. Allah, ne yapt ıkları nı  yüzlerine 

çarpacakt ır" " 2. Bu son ayette zikredilen ö 

ibaresi bir çok müfessirler taraf ından "dinde cidal sebebiyle ortaya ç ıkan 

husumetler" ş eklinde tefsir edilmi ş "' ve bu suretle, müslümanlar ın bu nevi 

cidallere giri ş memeleri istenmi ş tir. 

Diğ er taraftan, Hazreti Peygamber de zaman zaman müslümanlar ı  din 

üzerinde münaka ş a ve mücadeleye giri ş mekten sak ınmalarını  ihtar etmi ş , daha 

önceki kavimleri misal göstererek, bunlar ın, cidaller sebebiyle birbirlerine 

108 Aynı  sûre, ây. 64. 

109 En`âm süresi 6, ây. 159. 
110 Enfâl süresi 8, ây. 46. 

111 Ilace süresi 22, ây. 68-69. 

112 M8'ide sûresi 5, ây. 14. 

113 Bak: İbn `Abdi'l-Barr, Câmi' beyâni'li ı l ın, II. 93. 
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has ım olduklarını  belirtmi ş tir. Ebü Umüme'clen muhtelif isnâdlarla nakle-

dilen bir haberden ö ğ rendiğ imize göre, Hazreti Peygamber "bir kavmin hi-

dayetten, ancak, (dinde) cidale giri ş mesi sebebiyle uzakla ş acağun ve dala-

lete dü ş eceğ ini" söylemiş  ve L. j.a. P  I j,.>*- 1;44' Il 

j.; j, "dediler ki: Bizim ilahi= m ı  daha hayırh, yoksa O mu? 

sana yaln ı z cidal olsun diye ileri sürerler. Onlar kavgac ı , düşman insanlar-

dır" 114 ayetini okumuş tur." 5  Bir ba ş ka rivayette ise, Ebu'd-Derda', Ebn 

Umüme, Vüsile ibnu'l-Eska' ve Enes İbn Malik, din e taalluk eden bir 

mevzu hakkında münaka ş a ederlerken üzerlerine Hazreti Peygamber gelmi ş  
ve onların münaka ş a konusunu öğ renince, o ana kadar kendisinde hiç 

görülmeyen bir luzgınlıkla ş öyle demi ş tir. "Nefislerinizi, ate ş  harareti derece-

sinde heyecana sokmaymiz; bununla m ı  erarolundunuz? (Bu nevi cidalden) 

nehyolunduğunuzu, sizden evvelki (kavim) lerin de bu yüzden helâk olduk-

larını  bilmiyor musunuz ? Hayrı  ve faidesi olmayan eidal ve niza' ı  terkediniz; 

zira bu, karde ş ler aras ına düşmanhk sokar; fitneye sebep olur; (kalplerde) 

ş üphe uyandı rır, amelleri ifsad eder. Mu'min cidale giri ş mez... 9,116 

Kur'an Kerim, müslümanlar ı  itikadi münaka ş a ve mücadelelerden 

menetmekle beraber, Araplar aras ında eskiden beri marüf olan Itikmeti 

övmü ş  ve onunla ilgili hayata onlar ı  te ş vik etmi ştir. e ş -Safflye göre 

+4 ı, sk, "onlara Kitab ve Hikmeti ö ğ retir"" 7  âyetinde 
F 

zikri geçen Hikmet kelimesi, Sunnet kar şı lığı  kullandmış t ır" 8. 	j  

1 ),„,:- j I 	,:k..„Ç>JI "Kime Hikmet verilmi ş se, pek çok hayra nâil 

olmuş  olur""9  âyetindeki "Hikmet" kelimesi ise, İbn 'Abbas tarafından 

"lı alül ve haramla ilgili ahkam ı  bilmek" manas ında tefsir edilmi ş tir120. Buna 

göre "Hikmet", ş eriat ilmi veya furü' ilmi de denilen F ıkıh ilminin tam 

kar şı lığı dır. 

Gerek Kur'an ve Sunnette ifade edilen manadan ve gerekse müfessir-
lerin beyan ından anla şı ldığı na göre "Hikmet", amelle do ğ rudan do ğ ruya 

ilgili olan bir ilme delâlet etmektedir. islamiyetin ne ş 'etinden itibaren müs-

lümanlar aras ında tesbit edilmi ş  olan bu dini mana, akli ara ş tırmalar ın tev-

cihinde yegane 'an ın olmuş tur. Bu suretle, dinde veya Allah' ın s ıfat ve isim- 

114 Zuhruf süresi 43, ây. 58. 

115 Ebü Bekr erieurri, e ş - Ş  eri' `a, s. 54. 

116 Ebü Bekr el-qeurri, e ş -Seri`a, s. 55. 

117 .11i `Imrân sûresi 3, ây. 164. 

118 Bak: er-Risâle, s. 32. 

119 Bakara süresi 2, ây. 269. 

120 es-Serahsi, el-Mebsüt, 
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leri gibi itikada taalluk eden meselelerde, cidal ve münaka ş a nehyeclilirken, 
Kur'ân ve Sunnetin de te şvik ettiğ i gibi, amelle ilgili fıkhi meselelerde bu 
münaka ş alar zaruri görülmü ş tür. Çünkü F ıkıh ilminde fer'i meselelerin asil 
meselelerle irtibat ım sağ lamak zorunlulu ğu vard ır' 21 ; bu ise, cidal ve müna-
ka ş a kap ı sını  açan akla ve akl ın faaliyetine muhtaçt ır. Halbuki itikadi me-
seleler böyle de ğ ildir. Allah, kendisini, Kur'ânda nas ıl vasfetmi ş se, biz, an-
cak bu s ıfatlarla O'nu vasfedebiliriz. Bir ayette de aç ıklandığı  gibi, "hiç bir 
ş ey O'nun misli gibi değ ildir". Bu aç ık beyan kar şı sında O'nu, kıyasla veya 
aldi ara ş tırmalarla idrak etmenin imkans ız olduğunu, hiç bir cidal ve mü-
naka ş amn insan ı  gerçe ğe ulaş t ırmıyacağı m kabul etmek gerekir 122 . 

ş er'i ve ameli meselelerde akli ara ş tırma, İslam ile birlikte dini teyid 
etmek maksad ıyle ne ş 'et etmi ş  Kitap ve Sunnetin, am.eli ahkâma delâlet 

eden "Hikmet" i her vesile ile övmesi de bu faaliyetin geli ş ip büyümesine 
yardımcı  olmuş tur. İ lmi düş ünce diyebilece ğ imiz aklın bu faaliyetlerine, 
ş er'i na şş ların ihata etmesine imkan olm ıyan yeni vak'alar kar şı sında hü-
küm istinbat ıııı da daima ihtiyaç duyulmu ş  ve Hazreti Peygamber devrinden 
bu yana, Fıkıh ulemas ı , bütün hükümlerinde akla veya bir ba ş ka tabirle "k ı -

yas"a ba şvurmuş tur 123 . 

Hazreti Peygamber, uzak beldelere gönderdi ğ i valilerine, Kitap ve Sun-
nette na şşı  bulunmıyan meselelerde kendi re'yleriyle ictihad etmelerini ve-

ya hüküm vermelerini enuetmi ş tir. Me şhur sahabi Mu'az İbn Ceberden ri-

vayet edilen bir hadis bunun en güzel örne ğ ini te ş kil eder. Bu rivayete göre 
Hazreti Peygamber, Mu'az ı  Yemen'e gönderirken ona Kitap ve Sunnette 
aslı  bulunmıyart her hangi bir mesele ile kar şı la ş tığı  zaman nas ıl hareket 
edeceğ ini sormu ş , o da "re'yimle ictihad edece ğ im" cevabını  vermiş tir. Bu 
cevap, Peygamberi ho şnud etmiş  ve Mdaz ın göğ süne vurarak "Allah' ın 
elçisinin elçisini, Allah' ın elçisini raz ı  edecek ş ekilde muvaffak k ılan Allah'a 
hamdolsun" d emi ş tir.124. Bir ba şka rivayete göre Alı zâb günü, Hazreti Pey-
gamber, ashab ına "hiç kimse Beni Kurayza'ya varmadan ikindi namaz ını  
kılmasın" demiş ti; fakat onlar henüz yolda iken namaz vakti girmi ş , baz ı s ı  
Peygamberin emrini hat ırlatarak namaz ın ancak Beni Kurayza'ya vard ık-
tan sonra k ılınmas ı n ı , bazıs ı  da Peygamberin ba ş ka maksatla bunu söyle-
mi ş  olduğunu ve yolda k ıhrımas ında bir mahzur bulunmad ığı m ileri sürmüş -

tür. Sonradan bu ihtilaf Hz. Peygambere arzedilmi ş  ve onun, her iki guru- 

121 İ bn Haldun, el-Mukaddime (`IImu'l-F ılsh ve Usfı lu'l-Fı lsh) s. 372, 378; İ bn `Ab-
di'l-Barr, Cami` beyni'li ı lm, II. 92. 

122 İ bn `Abdi'l-Barr, ad ı  geçen eser, II. 92. 
123 İ bn `Adi'l-Barr, 	bey5.ni'l-`11m, II. 66. 
124 Aynı  eser, II. 56. 
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hun fikrine de i ş tirak ettiğ i görülmüş tür. İş te bu olay, bütün fukahâ'da gö-

rülen. bir ictihad ş eklidir. 125  

Netice olarak diyebiliriz ki, ş erei ahkâmda re'y ile ictihad, İ slamda ilk 

defa ba şhyan ve aklın faaliyetine dayanan ilmi dü şüncenin bir nevidir. Kur-

an ve Su ıı ,netin himayesinde zamanla inki ş af etmi ş  ve Islam te şrr ınin as ıl-
larmdan biri olmuş tur. Muhtelif beldelerde rivayet edilen hadislerin azli ğı na 

veya çokluğuna göre, re'y ile ictihad, azalm ış  veya çoğ almış tır. Bu sebeple 

mesela, Hicâz, mervi hadislerin çoklu ğu dolayısıyle, re'ye daha az ba şvur-

duğu halde, e IA.k, hadislerin azl ığı  dolayısıyle re'y ile ictihadm, merkezi ol-

mu ş  ve ehline "ehlu'r-re'y" denilmi ş tir; buna kar şı lı k Hicâz ehli, "ehlu'l-

hadis" ismini almış tır. Her iki belde aras ında gerek rivayetlerin azlığı  veya 

çokluğu ve gerekse bu rivayetlerdeki ihtilaflar dolay ı sıyle fıkhi mezhepler 

te ş ekkül etmi ş  ve `Irak'ta Ebu Hanife (Ö. 150 /767) re'y ehlinin, klicâz'da ise 

Malik İbn Enes (Ö. 179 /795) hadis ehlinin mümessilleri olmu ş lardır. Re'y ehli 

ile hadis ehli aras ında bir yer alan ve ilk defa "Us -Elli Fıklı" ta ş erei istinbat 

usillünü vazeden e ş - Ş âfiei (Ö. 204 /819) ve mezhebi, hadis ehline ve mezhebine 

daha yakın kabul edilir. Mervi na şş lara re'yden daha fazla itibar eden ve 

zaruret olmad ıkça re'y ile ictihada hiç ba şvurmıyan Ahmed İ bn Hanbel 

(Ö. 241 /855) ile re'y ve k ıyası  tamamiyle rededen. ve  "ziihiri" ismini alan 

Dâvâd İbn el-I ş fahâni (Ö. 270 /883), daha sonra ortaya ç ıkan ve isim-

lerine izafe edilen mezheplerin imamlar ıdır.' 26  

Ileride, Kelâm ilmiyle ilgili baz ı  tarifleri zikrederken de görece ğ imiz 

gibi, Fıkıh ile Kelânı  ilimleri aras ında büyük bir fark mevcut de ğ ildir ve 

Islam ulemas ı , ekseriyetle, Kelâm ı  itikadi konulara, F ıkhı  ise, ameli ş erei 

ahkâma tahsis etmi ş lerdir. Bu bakımdan, islâmiyetten. önce Arap Yar ıma-

das ında cari olan felsefi dini dü şünceye itikadi konulara taalluk etmesi do-
layısıyle kelâmi bahislerin bir nev'i demek mümkün olursa - ki böyle bir 

tahsise bizce hiç bir mani yoktur -, İ slâmiyetin, bu bahisler üzerinde cidali 

menetmesi sebebiyle, ilmi dü ş üncenin yalnız amen ş errata taalluk eden ba-

hislere münhas ır kald ığı nı  ve yaln ız Fıkıh İ lmiyle bu ilmin kayna ğı nı  teşkil 

eden Kitap ve Sunnet (Kur'ân tefsiri ve hadis rivayeti) ilimlerinin inki ş af 

ettiğ ini kolayca anl ıyabiliriz. Gerek Hazreti Peygamber devrinde ve gerek-

se onu takip eden dört halife devrinde müslümanlarm inayeti, yaln ız bu üç 

ilme münhasır kalmış , ilmi düşünce, yaln ız bu ilimler için hizmet etmi ş tir. 
Ancak, devlet idaresinin. Emevi sulâlesine geçmesinden sonra, durumda 
belirli de ğ iş iklikler ba ş lamış , yukarıda da belirttiğ imiz gibi, siyasi ihtilafların 

ve bu ihtilafların neticesinde zuhur eden siyasi fırkalarm, değ iş iklikler ü- 

125 Aynı  eser, II. 65. 

126 Bak. İ bn Haldun , el-Mukaddime, I. 372. 
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zerinde tesiri pek büyük olmu ş tur. Bilhassa İ slam fütflhatunn yabanc ı  ül-

kelerde geni ş lemesi ve müslümanlar ın Fürs, Rilm gibi çe ş itli milletlerle te-
mas ı , ilmi düş ünceye yeniden ba ş ka bir yön vermi ş tir. Bu temaslar netice-

sindedir ki, Fürsler ve bilhassa Rumlar aras ında geni ş  çapta göze çarpan 

felsefi fikirler, Araplar aras ında yayılmağ a ve felsefi konular, münaka ş a 

konusu olma ğ a ba ş lamış tır. 

Fürsler ve Rumlar aras ında felsefeye müteall ık ilimler, büyük bir de-
ğ ere sâhipti. İ bn Haldun, bu hususu teyid ederek der ki: "Bize gelen haber-
lerden öğ rendiğ imize göre, İ slâmiyetten önce akli ilimlerle u ğ ra ş an iki büyük 

devlet vard ı : Fâris ve Râm...Bilhassa Fürslerin nazar ında bu ilimlerin kadri 

pek büyüktü; müslümanlar, ülkelerini fethettikleri zaman bu mevzularda 
yaz ılmış  bir çok kitap buldular. Sa`d İ bn Ebi Vakkâş , bu kitaplar ve onlar ın 

müslümanlara ö ğ retilmesi hakk ında `Ömer İbnu'l-tlattâb'a yazd ığı  zaman, 

Halife, bunlar ın hidayet edici bir vasfı  varsa, Allah' ın müslümanlara onlar-

dan hayırlı sını  verdiğ ini belirterek kitaplar ın suya at ılmasını  emretti; on-
lar da kitaplar ı  suya att ılar veya yakt ılar; bu suretle Fürs ilmi bize ula ş a-

madan gitmiş  oldu". 127  Maamafih bu habere istinaden Fürs meüellefat ından 

hiç bir kitab ın müslümanlara intikal etmediğ ini iddia etmek güçtür. Du-

rum ne olursa olsun, bu ilimlerin Arap dü ş üncesinde büyük tesiri oldu ğu-

nu kabul etmek gerekir; ş u kadar ki bu tesir, Rüm (Yunan) tesirine nisbeten 
daha zayıf olmuş tur. Bu bak ı mdan Araplar aras ında yay ılmağ a ba şhyan 

felsefenin kayna ğı nı , eski Yunan te şkil eder. 128 Araplar ın, iki kelimeden 

mürekkeb Yunanca "felsefe" tabirini kullanmalar ı  da bunun en açık delili-

dir. 129 

Felsefi ilimlerin, müslümanlar aras ına s ızmağa ba ş lamas ından sonra, 

bilhasa İ slâm akaidi içerisinde mevzuuna uygun bahisler bulmas ı , kısa bir 

zamanda geli ş ip taraftar toplamas ını  sa ğ lamış tır. Bu ilimlerle u ğ ra ş anlar-
dan baz ıları , Allah'ın Kur'ânda zikri geçen s ıfatlar ını  ele alarak, bunlar ın 

mevsüfun zat ı  olup olmadığı nı , "Kelâm" s ıfatı nın, Allah' ın s ıfatiar ından 

addedilip edilemiyece ğ ini, bunun neticesi, Kur'ân ın mahlük olup olmadığı nı  
münakaş a etme ğe ba ş lamış lard ır. Baz ıları  kader meselesini ele al ıp, insan 

iradesi üzerinde durmu ş lar, onun, hareketlerinde tam bir hürriyyete sâhip 

ve her ş eye kaadir olduğunu iddia ederken, diğer baz ılar ı , insanı  hava cer-

yanına kap ılmış  bir tüye benzetmi ş  ve onun, hareketlerini ayarl ıyacak, is-

tedi ğ i zaman istedi ğ ini yapmas ını  sa ğ lıyacak her hangi bir kudret ve kuv-
vete sâhip olmad ığı nı  ileri sürmü ş lerdir. Bu suretle ba ş lıyan fikri mücadele 

127 İbn ljaldfm, el-Mukaddime, I. 400. 
128 es- Ş ehristard, el-Milel ve'n-nikal, II. 60. 

129 Ayn ı  eser, II. 58 ve İ bn IIaldnn, el-Mukaddime, I. 453. 
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ve münaka ş alar, müslümanlar ın muhtelif görü şler etrafında gurupla ş ma-

larma yol açm ış , bu guruplaş malar ise, itikadi mezhepleri do ğurmu ş tur. 

c. Kader 

Kader meselesi, islâmiyetten önce, Araplar aras ında münakaş a konu-

su olduğu gibi, diğer din mensuplarının, filezof ve mütefekkirlerin de zihin-

lerini me ş gul etmi ş , zaman zaman insan iradesinin hür oldu ğunu iddia eden 

fikirler yan ında, bu hürriyeti tamamen selbeden ve insan ı , bütün kareket-

lerinde kuş  tüyüne benzeten sesler de yükselmi ş tir. Kur'ân ı  Kerim, bu Man-

ca saplanmış  ve ş irklerinin mes'ûliyetini kader ad ına üzerlerinden atma ğ a 

çalış an Arap müş riklerine iş aretle der ki: ,:k .£1 

jA 	 L. 

ç;,*1vi 	"Müş rik olanlar diyecekler ki: Allah dileseydi 

biz de, babalar ımız da Allah'a ş irk ko ş maz, O'nun haricinde, kendimize 

hiç bir şeyi haram k ılmazd ık. Onlardan evvelkiler de böyle yalan 

söylemişlerdir de azab ımı zı  tatmış lardır. De ki: Sizin, meydana ç ıkararak 

bize gösterece ğ iniz bir bilginiz varsa getirin, Siz, zandan ba şka bir şeye uy-

muyorsunuz ve kupkuru yalanlar at ıyorsunuz".° 3 ° Müş rikler, âyetin ba ş  
tarafında yer alan sözleriyle, irtikâb ettikleri kötülüklerden itizara ya-

naşmıyorlar, aksine, yapt ıklar ının iyi ve hay ırlı  olduğunu iddia ediyor-

lardı . Onlara göre tahrim, Allah'tan geliyordu; keza irtikâb ettikleri fiiller 

de Allah'ın meş iyyet ve iradesine uygundu: Allah dilese idi, ne kendileri ve 

ne de ecdadlar ı  O'na şirk ko ş mazlard ı . 

Kur'ân ı  Kerimin, bu ve buna benzer âyetlerle Arap mü ş rikleri hakk ın-

da verdiğ i haberler, kader meselesinin onlar aras ında büyük revaç bulmu ş  
olduğunu, İ slâmiyetin gelmesinden sonra da kendilerini imana davet eden 

Peygambere, ayn ı  meselede deliller getirme ğe çalış tıklarını  gösterir. 

Kader meselesi, İslâmiyetten sonra da ehemmiyetini kaybetmemi ş , 

münakaş aların mühim bir kısmı  bu konu üzerinde cereyan etmi ş tir. Maama-

fih onları  bu münaka ş alarında bir dereceye kadar hakl ı  görmek de gereki-

yor; çünkü ilk müslümanlar, câhiliye devri inançlar ın ın, üzerlerinde b ı rakt ığı  

tesir bir yana, Hazereti Peygambere nâzil olan âyetlerden baz ılar ının, in-

sanı , her türlü hareketlerinde hür ve bu hareketleri vücûda getiren müstakil 

iradeye sâhip bir varl ık olarak tavsif ettiğ ini görüyor ve bu âye ilerden, sevab 

veya ıkabın, bu hareketlere göre kazan ı ldığı  manâs ım anhyorlard ı . Fakat, bu 

130 En'âm süresi 6, ây. 148. 
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ayetler yanında, diğ er baz ı  ayetler de vard ı  ki, bunlar, insanın her türlü ha-

reketlerinde mecbûr oldu ğunu, hiç bir irade ve ihtiyara sâhip bulunmad ığı -

nı  aç ık bir şekilde ortaya koyuyordu. 

Baz ı sı  kader ve cebre, baz ı sı  da irade ve ihtiyara delâlet eden ve netice 

itibariyle zahiri manalar ında bir tearuzun bulundu ğu açıkça görülen bu a-

yetler, müslümanlar aras ında münaka ş a ve cidale sebep olmu ş , daha sonra-

ları , bazıları  cebre delâlet eden âyetleri alarak kaderi isbat etme ğe çalışı r-

ken, diğer baz ıları  da irade ve ihtiyar cihetine yönelip kaderi nefyetme ğ e 
gitmiş lerdir. Maamafih, daha önce de zikretmi ş  olduğumuz gibi, tefrikadan, 

bölünüp parçalanmaktan korkan sahabe, Kuran ın ve Hazreti Peygamberin 

akaide taalluk eden meselelerde müslümanlar ı  cidalden menetmeleri sebebiy-

le, kadere inanmış , fakat s ırr ına eri ş ebilmek için bununla ilgili âyetleri te-

vil ve tağyire çalış mamış , mümkün olduğu kadar münaka ş alardan uzak 

kalmış tır. Ancak, siyasi havan ın bulanık olduğu, insanlar ın birbirlerini it-

ham ettiğ i ve hattâ öldürdü ğü devirler, dahili harpler veya "fitne", memnû 

olan ş eylerin kolayca ortaya ç ıktığı  devirlerdir. Bu sebeble 'Osman İbn `Af-

fan' ın katlinden sonra ve bilhassa devrinde, kaderle ilgili münaka ş a-

larm, ilk devirlere nisbetle daha yayg ın bir ş ekil aldığ nı a şüphe yoktur. Di-

ni sultanın daha fazla zayıfladığı  Emevi devrinde ise, kader meselesinin da-

ha yaygın bir ş ekilde münakaş a edildiğ i ve müslümanlar ın cebr ve ihtiyar 

konuları  etrafında gurupla ş mağa ba ş ladıkları  görülür. Fakat bu gurupla ş -

manın gerçek amili nedir? Kur'ân, insan ın bütün fiillerinde mutlak mecbur 
olduğunu tasrih etti ğ i halde ihtiyar ve iradeden hiç bahsetmemi ş  olsa idi, 

ş üphesiz, mes'illiyetin manas ı  kaybolur, çe ş itli amellere göre derecelendiril-

miş  olan sevap ve ıkab, aslı  olmıyan vdd ve vdidden ibaret kal ırdı . Bunun 

aksine, insanın mutlak ihtiyar ve irade sâhibi oldu ğu belirtilip, cebre yer 

verilmesiydi, insan ın, fiillerinin mutlak hâliki oldu ğu düşünülürdü; bu ise, 

Allah'ın yaratma kudretine ortak olmaktan ba şka bir manâya gelmezdi. 

Fakat Kur'an' Kerim, ihtiyara delâlet eden âyetleriyle insandan mes'ûliyeti 

ı skat eden mutlak cebri selbetmi ş , cebre delâlet eden âyetleriyle de Allah' ın 

yaratma kudretine insan ı  ortak ko ş an mutlak irade ve ihtiyar ı  nefyetmi ş tir. 
Bir ba ş ka ifade ile, insana bir dereceye kadar ihtiyar hürriyeti tan ırken, bir 

dereceye kadar da onun mecbur oldu ğunu ortaya koymu ş tur. Ancak bu 

ihtiyar ile cebrin hudutlar ı  nedir, insan ne dereceye kadar füllerinde hür, 

ne dereceye kadar mecburdur ? Kur'an bu hususta kesin bir hüküm verme-

diğ i halde, Emevi devrinde cebr ve ihtiyar meselesi etraf ında te ş ekkül et-

miye başhyan guruplar, Kur'ân ın çizdiğ i bu yoldan inhiraf etmi ş , bir kısmı  
cebre delâlet eden âyetleri terkederek insan ın mutlak muhtar, bir kısmı  da 

ihtiyara delâlet eden âyetleri hiç nazar ı  dikkata almaks ı z ın, mutlak mecbur 

olduğunu iddia etmi ş lerdir. Bu suretle te ş ekkül eden iki mezbepten birin- 
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cisine kaderiyye, diğerine de cebriyye denilmiş tir. Yukar ıda da belirtti ğ imiz 

gibi, İ slam dini, ne mutlak ihtiyar ı  ve ne de mutlak cebri getirmedi ğ ine göre, 

bu müfrit taraftarl ığı n aslım yine İ slam dışı nda aramak gerekmektedir. An-

cak mevzumuzla do ğ rudan doğ ruya ilgisi olm ıyan bu bahisleri, mezhepleri 

incelerken kısaca gözden geçirece ğ iz. 

d. Murtekibu'l-Kebire (Büyük Günah Sahibi) 

IJavaricin zuhurundan bahsederken, 'Ali İbn Ebi 	Şı ffin har- 

binde, Mu'aviye tarafından teklif edilen "talıkim." fikrini kabul etmesi üze-

rine ordusundan büyük bir k ısmı '', 'Ali'ye kar şı  ayakland ıklarmı  ve hurac 

ettiklerini kaydetmi ş tik. Ancak bu hurac hareketi, siyasi hudutlar ı  içerisin-

de kalmamış , 'Ali ve taraftarlar ı , Mu'aviye, 'Osman ve bunlarla beraber 

hatal ı  oldukları  iddia edilen bir çok müslüman, hatalarından dolayı  tekfir 

edilmiş lerdir. Bu suretle, kader meselesi yan ında yeni bir cedel mevzuu daha 

ortaya çıkmış  bulunmaktad ır Bu, murtekibu'l-kebire meselesidir. 'Ali dev-
rinde ba şhyan ve Emevi devrinde ş iddetlenen bu cidal ve münaka ş alarda 

murtekibu'l-kebire, meselenin özünü te şkil etmi ş tir: Mur'tekibu'l-kebire, kâ-

fir midir, yoksa mu'min midir? Cehennemde daimi midir, yoksa ak ıbeti Al-

lah'a mı  irca edilmelidir? Zira, O'nun rahmeti her ş eyin üstündedir: Dile-
diğ ini affeder, diledi ğ ini cezaland ırır. 

Bu meseleler üzerinde ba ş lıyan münaka ş alar, ulemâ aras ında büyük 

ihtilafa yol açm ış , muhtelif fikirler etraf ında toplanan guruplar, yeni mez-

heplerin zuhuruna a ınil olmuş lardır. Bu suretle, kader meselesinin ortaya 

çıkard ığı  cebriyye ve kaderiyye mezhepleri yan ında murtekibu'l-kebire'nin 

alubetini Allah'a irca eden murci'e ile, onun, el-menzile beyne'l-menzileteyn-

de olduğunu ileri süren mutezile mezhepleri te ş ekkül etmi ş tir. Ancak, ileride 

de üzerinde duraca ğı mız gibi, murtekibu'l-kebire meselesi, mutezilenin zu-

hurunda ba şhca âmil olmakla beraber, felsefi tefkirle mezheplerinin geli ş -
mesinden sonra, bu mesele hakk ındaki hükümleri, mezhep as ıllar ından sa-
dece bir as ıl olarak kalm ış tır. 
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II. BÖLÜM 

IMAM IHTILULARIN NETICELERI 

A. IKTIKADi MEZHEPLERIN DO Ğ UŞ U 

1. Murci'e 

Yukarıda da i ş aret etti ğ imiz gibi, murci'e mezhebi, murtekibu'l-kebire 

nin mu'min mi yoksa kâfir mi olduğu yolunda ortaya ç ıkan münaka ş aların, 

müslümanlar aras ında şuyubulduğu bir s ırada zuhur etmi ş tir. Maamafih 

irca kelimesi, murtekib in âkibetini Allah'a havale ve hakk ında mu'min olup 

olmadığı  yolunda her hangi bir hüküm vermekten imtina etmek manâsmda 

alınırsa"°, bu mezhebin men ş e'ini, sahabe devrine kadar götürmek müm-

kündür. Zira, "Osmân İbn 'Affân zaman ında ba ş  gösteren ve onun katlini 

intac eden, 'Ali devrinde ise, ş iddetini daha çok art ıran karışı klıklar esnasın-

da, baz ı  sahabenin susmayı  tercih ettikleri, bu fitnelere i ş tirakten çekindik-

leri görülür. Sahabenin bu hususta istinad etti ğ i delil, Ebü Hurayra, Ebâ 

Bekra ve diğer baz ı  me şhur sahabiler tarafından rivayet edilen bir hadistir. 

El-Bul ıCtri, Muslim ve Sunen'lerde yer alan bu hadise göre, Hazreti Peygam-

ber, gelecekte bir tak ım fitnelerin zuhur edece ğ ini haber vererek ş öyle de-

miştir: "Fitne zuhur etti ğ i zaman, oturan yürüyenden, yürüyen ko ş andan 

hayırlıdır. Dikkat ediniz, e ğ er böyle bir ş ey olursa, devesi olan devesine, ko-

yunu olan koyununa, arazisi olan arazisine s ığı ns ı n; hiç birisi yoksa s ığı -

nacak bir yer bulsun"" 2. Görülüyor ki Hazreti Peygamber bu hadis ile 

müslümanlar ı  fitneden sak ınmağ a, ç ıktığı  zaman da kar ış mamağ a davet 

etmiş tir. Filhakika, bu davete uyan sahabe, 'Os ınân İbn "Affân' ın katli ü-

zerine, ne onun mazlum olarak öldürüldü ğ ünü söyliyenlere, ne de "Ali ve 

ashab ının haklı  olduklar ını  ileri sürenlere muvafakat etmi ş ler, bunlar hak-

kındaki hükmü, onun asıl sâhibi olan Allah'a b ırakmış lardır. 

`Osmân İbn "Affân' ın katlinden sonra, birbirini takip eden hâdiseler 

kar şı sında, sahabenin yolunu tutarak görü ş lerini aç ıklamıyan ve bu hâdise- 

131 el-Milel ve'n-nihal, I. 139. 

132 Bak:. el-Buhüri (K. el-Fiten), VIII. 92; Muslim (K. el-Fiten 52), hadis No. 10-13. 
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lere adlar ı  karış an kimseler hakkındaki hükmü Allah'a irca etmek suretiyle 

murci'e ismini alan bir gurup yan ında ortaya ç ıkan bir ba şka gurup, "imanla 

birlikte günah ın zarars ız olduğu "iddias ında bulunmu ş , "im.anın tasdik, itikad 

ve ma'rifetten ibaret olup amelden ayr ıldığı nı  ve dolayı sıyle ma's ıyetin, ima-

na zarar vermiyece ğ ini" söylemiş lerdir. ı 33  Ehli Sunnet aras ında ho ş  kar şı -

lan ınayan ve ismi geçti ğ i zaman lanetlenen murci'enin bunlar olmas ı  gere-

kir. Bu arada İ mam Eh -ii Hanife ile ashab ına da murci'e tabirinin ıtlak olun-

duğu görülür. Bunun, mutezilenin, kader meselesinde kendilerine muhale-

fet eden herkese murci'e demelerinden ileri geldi ğ ine ş üphe yoktur." 4  Keza 

Ebü Hanife'nirı , imanı  "kalbile tasdik" ş eklinde tarif etmesi ve onda eksil-

me veya artman ın bahis konusu olam ıyaca ğı nı  söylemesi de, onu murci-

eden addetmek için kafi bir sebep te şkil etmez; çünkü amel için günah i ş le-

mekten korkan bir kimse, onun terkedilebilece ğ i hakkında fetva vermez." 5  

Murci'e mezhebi aralar ında büyük görü ş  farkı  bulunmıyan çe ş itli kol-

lara ayrılmış tır. Mümessillerinin, diğ er kelâmi mezheplerdeki yerlerine göre 

‘`murci' avâric", "murci' etu'l-kaderiyye", "murci' etu'l-cebriyye", ve 

‘`murci'etu'l-lı aliş a" gibi isimler almas ı  da mezhebin, müstek ıl ve kendine 

has bir mezhep olmad ığı nı  gösterir."' 

2. Cebriyye 

Yukarıda da i ş aret etti ğ imiz gibi, kader meselesi, islamdan önce muh-

telif din saliklerini ve mü ş rik Araplar ı  me ş gul etmi ş , islâmiyetten sonra ise, 

Kur'an]. Kerimin ve Hazreti Peygamberin akaid meselelerinde cidal ve mü-

naka ş ayı  menetmelerine ra ğmen, zaman zaman müslümanlar aras ında da 

cidal konusu olmu ş tur. Bilhassa Emevi devrinde zuhur eden bir gurup, ka-

deri isbat etme bab ında insanın sâhip olduğu cüz'i iradeyi selbederek, onun, 

fiillerinin yarat ı cı sı  olamıyacağı nı , onun tarafından yap ılan her hangi bir 

hareketin kendisine nisbet edilemiyece ğ ini iddia etmi ş tir. Bu suretle te şek-

kül eden mezhebin esas ı  "kuldan fiili nefy ve onu Rabba izafe etmek" olmu ş -

tur."' Bunlara göre, "insan hiç bir ş eyi yapma ğa kaadir de ğ ildir; istitaatla 

tavsif olunamaz. O, fiillerinde mecburdur; çünkü hiç bir kudreti, iradesi ve 
ihtiyar ı  yoktur. Allah, sâir cemadattaki harekat ı  yaratt ığı  gibi insanın ef-
âlini de yarat ır. Ancak bu fiillerin insana nisbeti mecazidir. Cemadattâ oldu-
ğu gibi, nas ıl ağaç meyve verdi, su akt ı , güne ş  doğdu ve batt ı , hava bulut- 

133 e ş -ŞehrisUni, el-Milel ve'n-nilı al, I. 139; el-BağdMi, el-Fark, s. 202. 
134 Bak:. es- ŞehriaUmi, el-Milel ve'n-nihai, I. 141. 
135 Aynı  yer, 

136 Aynı  eser, I. 139. 

137 Aynı  eser, I. 85. 
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landı  ve yağ d ı , yer sars ıld ı  veya ye ş erdi, denirse, insan ın filleri de böyledir. 

Bütün fiiller cebri olduğu gibi, sevab ve ıkâb da cebridir." 8  

Sahabe devrinde yay ılmağ a ba ş lıyan bu nevi fikirler, yukar ıda da zik-

rettiğ imiz bir Kur'ân âyetinden anla şı ldığı  gibi, müş rikler aras ında fazlas ıy-

le yaygın bulunuyordu. Bu fikirlerin, müslümanlara intikalinde bir yahudi 

isminden bahsedilmesi, ı 39  ilk tahmin bir yahudiden gelmesi, yahudilerin de 

müş rikler kadar bu meselelerle me ş gul olduklarını  gösterir. 

Kaynaklar ın açıkladığı na göre, bu fikirleri ilk defa yayma ğ a çalış an 

müslüman, Ca'd İbn Dirhem isminde bir köle olmu ş tur."° Bu ş ahıs, Beni 

1-jakim'in mevalisinden olup Ş am'da ikamet ediyordu." 1  Ş am, risalet muhi-

tinden uzak, ekseriyetle nasranilerin ikamet etti ğ i bir belde idi. Bu da, ke-

lâmi bahislerin, bura halk ı  aras ında fazlas ıyle cidal konusu yap ılmasında 

rol oynıyan mühim âmillerden biri idi. İ slâmiyet, bir müddet için bu nevi 

cidalleri durdurmu ş  olmakla beraber, bu fetret devresi uzun sürmemi ş , E-

mevi idaresinde yeniden ş iddetlenmi ş tir. İş te bu s ıralarda, Emevi emirlerin-

den birisinin terbiyesiyle vazifelendirilmi ş  olan Ca'd İbn Dirhem,"2  kelâ-

mi görüş lerini Ş am müslümanlar ı  aras ında yayma ğ a ba ş lamış tır. Ancak bu 

faaliyet uzun sürmemi ş , fikirlerinin ifsad edici mahiyette oldu ğunu gören 

Umeyye oğulları , onu Ş am'dan ç ıkarmış t ır."' 

Ca'd İbn Dirhem, cebr akidesini müslümanlar aras ında yayan ilk ş ahı s 

olmuş tur. Fakat onun kelâmi bahislerle me ş guliyeti, yaln ız cebr akidesine 

münhasır kalmamış , bu akide yanında daha iki akidenin dâ'ili ğ ini yapmış -

tır. Bunlardan biri ta`til, diğeri de hallcu'l-KurYın meselesidir."' Tdti/in 
esas ı , Allah'ın sıfatlarını  nefyetmektir. Buna göre Allah, insan ın mevsûf 

olduğu sıfatlarla tavsif edilemez. Meselâ "kelâm" (konu ş ma) s ıfat ı , be ş ere 

mahsûs bir sıfatt ır ve bunun z ıddı  olan "bukem" (konu ş mama) da, keza 

ânzi veya fıtri olarak insanda bulunabilecek bir s ıfatt ır. Nas ıl ki Allah'a 

"ebkem" denilemezse "mutekellim" demek de câiz de ğ ildir. ijallcu'l-lur- 

138 el-Bagdüdi, el-Fark beyne'l-firak, s. 128; e ş -Ş ehristüni, el-Milel 

I. 87. 

139 Bak: İbn Teymiye, el-`Akidetu'l-ljamaviyye (Meemü'atu'r-resü'il), I. 

425 

140 Aynı  müellif, Risületu'l-Furkün (ayn ı  meemu'a), I. 137 ve el-Hamaviyye, 

I. 425. 

141 el-Ias ımi, Türihu'l-eehmiyye ve'l-mu'tezile, s. 27. 

142 Sonradan Halife olan bu emir Mervün İ bn Muhammed'tir. Ca'd İbn Dirhem'in ter-

biye ve telkinleriyle yeti şen bu halifeye sonradan Mervün denilmi ş tir; bak. el-RAs ıml, 

Tarlbu'l-eehmiyye, s. 27. 

143 el-Iüs ımi, adı  geçen eser, s. 27. 

144 İbn Teymiye, Risületu'l-Furkün, I. 137. 
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ön meselesine gelince, bunun da s ıfatları  nefyetmenin bir neticesi oldu ğuna 

ş üphe yoktur; zira, Allah'a "mutekellim" demek câiz olmay ınca, Kur'ân 

hakkında da "Kelâmu'llah" demek do ğ ru olmaz; ancak di ğ er e şya gibi, Al-

lah onu da yaratm ış tır; bunun için, "Kur'ân mahlatur" demek gerekir.145 

Ca'd İbn Dirhem tarafından müslümanlar aras ında yay ılan bu çe ş it 
fikirlerin kayna ğı , ş üphesiz Kur'ân veya Sunnet de ğ ildir; çünkü Kur'ân, 

Allah'ın sıfatlar ını  nefyetmek bir tarafa, aksine, Ca'd taraf ından nefyedilen 

bütün sıfatları  Allah hakkında isbat etmi ş tir. Keza Hazreti Peygamberden de 

nefiy hakkında her hangi bir haber gelmemi ş tir. O halde Ca'd İbn Dirhem 

bu görüş leri nereden almış tır, as ıl kaynağı  kimdir ? Baz ı  kaynaklar, bize bu 

hususta ışı k tutmaktad ı rlar. İbn Teymiye'nin verdi ğ i bir habere göre, Ca'd 

İbn Dirhem, bu görü ş lerini Ebân İbn Sem`ând an almış tır; Eirân, Lebid İbn 

A` ş am' ın kız karde ş inin oğ lu Tâlât'tan T âlât da yahudi Lebid İbn A` ş am'dan 

almış tır; bu ş ahıs, yani Lebid ise, Hazreti Peygambere sihir yapan bir büyü-

cüdür146. ibnu'l-Esir de buna benzer bir haber verir: "Ijalku'l-Kur'ân aki-

desini müslümanlar aras ında ilk defa ne ş reden yahâdi Lebid İbn A` ş am'd ır. 
Bu ş ahıs, daha önce Tevrât' ın mahliik olduğunu söylüyordu. Ayn ı  akideyi 

Lebid'ten kız karde şinin oğ lu Tâlât almış  ve Kur'ân ın mahla olduğuna 

dair bir de kitap tasnif etmi ş tir. islâm'da bu i ş i ilk yapan ş ahıstır". 147  Bir 

ba şka rivayette "halku'l-Kur'ân" meselesini müslümanlar aras ında ilk defa 

yayan ş ahs ın el-Muğ ire İbn Said (Ö. 119 /737) oldu ğu zikredilir. Aynı  haberin 

belirttiğ ine göre el-Mu ğ ire yahudi 'Abdullah İbn Sebe'in etba' ındandır. 148 

 Ca'd İbn Dirhem veya el-Mu ğ ire İbn Sdicl'ten hangisinin bu i ş e ilk defa 

baş ladığı nı  tayin etmek güçtür; fakat bizim için mühim olan mesele, Kur-

ân hakkında ileri sürülen bu görü şüp yahudi asılh olmasıdır. 

"1-jalku'l-Kur'ân" meselesinin, Allah' ın s ıfatlarını  nefyetmenin bir ne-

ticesi olarak zuhur etti ğ i gözönünde bulundurulursa, "td -til" meselesinin 

de yahudilerden gelmi ş  olduğu düşünülebilir; fakat kaynaklar, s ıfatlar ın 

nefyini, daha ziyade Hristiyan diyauetine ba ğ larlar; bu mevzuda en mühim 
rolü oynıyan ş ahıs, mesihi Yakyâ ed-D ımış ki (81-137 /700-754) olmu ş tur. 

Babas ı  Sercus İbn Man şür er-Rümi, Mu'âviye'nin en yak ın müş avirlerden-

di 149. Yezid devrinde de bu mevkiini muhafaza etmi ş , vefat ından sonra ise, 

yerini oğ lu Yahyâ ed-D ımış ki almış tır. 112 H. /730 senesine kadar Emevi sa-

raylarında kalmış  olan Yalıyâ, Ş ark ve Garp kiliselerince tan ınmış  bir kıddis, 

145 Mustafü. 	 s. 25. 
146 Bak. el-Akide el-ljamaviyye, I. 425. 

147 Bak. el-Kümil 

148 IbrA lutaybe, `ITyrinu'l-abbrxr, II. 148-49. 

149 et-Tabari, 
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me şhur bir din alimiydi"°. Ortodoks iman ına ait telif etti ğ i bir eser, onun 

Kelâm ilmindeki mevkiini, dini akaidi müdafaa etmek için akli delillerden 

nas ı l istifade ettiğ ini gösterdiğ i gibi, o as ırda, Ş arkta hristiyan tefekkürünün 

ula ş tığı  yüksek dereceyi de gözönüne serer."' İş te ad ı  geçen bu mesihi Yah-
ya'nın müdafaa etti ğ i kelâmi bahisler aras ında Allah' ın isim ve sıfatlar ının 

nefyi meselesi de yer al ı yordu. Ona göre "insan, Allah Ta'alay ı  tandid veya 

onun tabiat ını  idrak etme ğ e kaadir de ğ ildir; zira tabiat ın, tabiat üstü olan 

şeyi anlamas ı  imkansızdır. O'nun cevherini bilmek ve idrak etmek için, bize 

gereken kudret verilmemi ş tir. Allah' ı , kıdem, hayat, sem`, ba ş ar gibi baz ı  
sıfatlarla tavsif edenler çok yan ı lıyorlar; çünkü bu s ıfatlar, "terkib"i iktiza 

eder ve Allah Ta'ala, muhtelif unsurlardan mürekkeb bir varhk olur; bu 

ise, O'nun hakkında caiz değ ildir; zira Allah Ta'ala, mürekkeb olmayan tek 

bir unsurdur. Bir an için Allah Ta'ala'y ı  bu s ıfatlarla tavsif etsek, şunu tam 

manas ıyle bilmemiz gerekir ki, bu s ıfatlar O'nun cevher (nature) ine dela-

let etmez... 5,.152 

Ş am'da Emevi saray ında ya şı yan ve mühim mevkileri i ş gal eden böyle 

bir hristiyamn, müslümanlar ın dini tefekküründe geni ş  tesirler husule ge-

tirebilece ğ ini kabul etmek kadar tabii bir ş ey olamaz. Bu tesir bir yana, Yal ı -
ya'mn bu çe ş it görü ş leri, hiç olmazsa hristiyanlar ın o devirde kelâmi bahis-

lerdeki mevkilerini gösterme ğe kâfi gelir. 

Son Emevi Halifesi Mervan İ bn Muhammed (127-132 /744-749) in mürebbii 

olduğunu kaydettiğ imiz Ca`d İ bn Dirhem'in, Emevi saray ında mühim mev-

kü olan bu mesihi Yalıya ile ittisal derecesini bilmiyoruz; fakat her ne hal 

ise, Ca`d, s ıfatlar ın nefyi akidesini ondan veya Ş am'da bulunan diğ er hris-

tiyanlardan alm ış  olabilir; her iki ihtimalde de, böyle bir görü ş ün, hristiyan 

menş eli olduğunun anla şı lmas ı , bizim i ş aret etmek istedi ğ imiz noktadır. 

Ca`d İbn Dirhem, kelâmi görü ş lerini Halife Hiş am İbn 

(105-125 /723-742) zaman ında yaymağa ba ş lamış tır; ancak bu faaliyeti 

uzun sürmemiş , görüş lerinin müslümanlar ı  ifsad edici mahiyette oldu ğu 

anla şı lınca Ş am'dan tardedilmi ş tir. Köfe'ye gelen Ca`d, burada Cehm İ bn 

Ş afvan (Ö. 128 /745) ile kar şı la ş mış  ve görüş lerini ona da a şı lamış tı r. Ca`clın 

K ıife'deki faaliyetleri de fazla devam etmemi ş , Hiş am' ırt emri ile 'Irak Va-

lisi ıplia İ bn `Abdillah el-Ka ş ri (vilayeti 105-120) taraf ından, bir Kurban 

bayramı  sabahı , hutbeyi müteakıb minber önünde öldürülmü ş tür.'" 

150 Zuhdi Hasan Caru'llah, 	 s. 23. 

151 Aynı  eser. 

152 Zuhdi Hasan, el-Mu'rezile, s. 27-28. 

153 Ibnu'l-Esir, 
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Ca'd İbn Dirhem öldürülmü ş  olmakla beraber, onun talebesi ve ceb-

riyyenin ba ş lıca mümessili Cehm İ bn Ş afvân, Ca`dtan ald ığı  fikirleri önce 

Tirmiz'de yayma ğ a baş lamış t ı r [54. Ancak o, Ca`dtan ald ıklarına yeni baz ı  
fikirler daha ilave ederek, ismine izafe edilen cehmiyye mezhebinin ilk ima-

mı  olmuş tur. Tirmiz'den sonra Belb'te ikamet etmiye ba ş lam ış  ve burada 

me şhur müfessirlerden Mukatil İ bn Suleyman ile s ıfat meselesi üzerinde ci-

dal ve münaka ş aya giri ş miş tir. Bu münaka ş alarda her iki taraf da fikirleri-

ni o derece ifrata götürmü ş lerdir ki Cehm, s ıfatları  nefyederken "Allah Ta-

'Ma hiç bir ş ey değ ildir" demi ş , Mukatil ise, s ıfatlar ın isbatında, Allah Ta- 

halkettiğ i varlıklarla ayn ı  olan bir ş ekilde tavsif etmi ş tir'''. 

Cehm İbn. Ş afvan, mezhebini, Kur'an âyetlerini te'vil etmek esas ı  üze-

rine kurmu ş tur. Bu i ş e önce, Kur'ânda mevcut olan Allah' ın s ıfatlar ıyle 

ayetlerden ba ş lamış , bunların te'vili neticesinde O'nun zat ından gayri 

bütün sıfatlar ını  nefy, ah ırette gözle görülmesini red ve nihayet O'nun ha-

kikatte "mutekellim" olmad ığı nı  beyanla, Kur'âm Kerimin ırn.ahliık olduğu 

neticesine varm ış tır 156 . 

Cehm İbn Ş afvan tarafından yay ılan bu fikirlere bir çok kimseler tâbi 
olmuş lardır. Bu s ıralada zuhur etmi ş  olan mutezile, Cehm'in cebr akidesi 

müstesna diğ er görü ş lerini kendisine malederek, onlar ı  daha sistemli bir ş ekilde 

müdafaa etme ğe baş lamış tır. Bu suretle cebr, cehmiyyeye münhas ır kalmış  
ve cebriyye ad ıyle ş öhret kazanm ış t ı r. 

Cehm İbn Ş afvan, Emevi Devletinin sonlar ına doğ ru, Iforasan'da  kâ-
tipliğ ini yaptığı  el-Hari ş  İbn Surayc ile birlikte hurac etti ğ i için Salim İbn 

Ahvaz tarafından öldürülmü ş tür (128 H. /745).° 57  

3. Kaderiyye 

Hulefâi Ra ş idin devrinin sonlar ı nda ve Emevi devrinde, baz ı  müslüman-

lar, kaza ve kader meselesi üzerinde cidal ve münaka ş alara giri ş miş ler, bun-

lardan bir kısmı , kaderin müdafas ında ifrat dereceye vararak insan ın her 

türlü fiil ve hareketlerinde, cüz'i de olsa, rol oyn ıyan iradeyi nefyedip cebri 

isbata çal ış mış lard ır. Bunlar, biraz önce mümessilleriyle beraber, üzerinde 

durduğumuz cebriyye fırkas ının mensuplar ı dır. Müslümanlardan diğer bir 

gurup ise, iddialar ında yine ifrata vararak Allah' ın iradesi d ışı nda, insan 

için müstekıl bir iradenin varlığı nı  isbata çal ış mış lar ve kaderi tamamen 

reddetmi ş lerdir; bunlara da kaderiyye denilmi ştir. ileride ayr ıca üzerinde 

154 es-Ş ehris -Uuti, el-Milel ve'n-niIı al, I. 86. 
155 el-I“ısimi, Tarilı u'l-cehmiyye ve'l-mu`tezile, s. 8. 
156 el-Rits ımi, Taribu'l-cehmiyye, s. 13. 157 et-Tabari, Tarih, VI. 4. 

157) et-Tabari, Tarih IV. 4. 
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duraca ğı mı z gibi, mutezile kaderiyyeden addedilir; fakat bu fırka, diğ er 

kelâmi bahislerle de me ş gul olduğu ve aslında itizal, zât ıyle kâim bir mez-

heb addedildi ğ i için, kaderiyye isminden ziyade mutezile ismiyle ş öhret 

kazanmış  ve kader meselesi, di ğ er kelâmi meseleler aras ında sadece bir bahis 

olarak kalmış tı r. 

Tarihçiler, cebriyyede oldu ğu gibi, kaderiyye mezhebinde de kaderi 

nefyederek insan iradesini hâldm k ılan bu görü ş ün, nereden geldi ğ ini, nere-

lerde yerle ş ip ne şvu nemâ bulduğunu ve ilk defa kimlerin bu fikrin  dâiliğ i-

ni yaptığı nı  tesbit etme ğe çal ış mış lardır. Ancak halk aras ında şuyilbulan 
bu çe ş it görü ş lerin mebde'ine eri ş mek ve onu tam bir kat' ıyetle tesbit et-

mek güç ve hattâ imkâns ız olduğu için, ileri sürülen haberler, tahmini ol-
maktan ileri geçmemi ş , bununla beraber gerçe ğe yakın addedilmiş lerdir. 

Kaynaklar ın aç ıkladığı na göre müslümanlar, kaderi nefiyle insan iradesini 
isbat etme ğ e çal ış an bu görü ş ü hristiyanlardan alm ış lard ır; onun müslüman-

lara geçi ş inde en mühim rolü oyn ıyanlar da sadece iki ki ş idir: Biri Ma`bed 

el-Cuheni (Ö. 80 H. /699), di ğ eri de Gaylân ed-D ımış ki (Ö. Hiş âm İbn `Abdi'l-

Melik zamanı) dır. Bu hususta el-Makrizi bize ş u haberi verir: " İ slâm'da 

kader meselesinde ilk defa konu ş an ş ahıs, Ma`bed İ bn Hölid el-Cuhenrdir. 

el-Hasan el-Ba ş ri'nin meclisine devam edenlerdendi. Basra'da bu görü ş ü 

yaymağa ba ş ladığı  zaman, `Anar İbn `Ubeyd de ona intisap etmi ş , bunu 

gören Basra halk ı  da onun pe ş inden gitmiş tir. Ma`bed el-Cuheni, kader gö-

rüş ünü, Ebü Yunus Sinseveyh isminde bir suvariden al ınış tır".° 58  Ağ âni müel-

lifinin verdiğ i bir ba şka haber, bu görü şün men ş e'ine i ş aret etmek bak ımın-

dan büyük bir de ğ er ta şı r: "A' ş â İ bn Bekr, kader meselesini, Hire hristiyan-
larından almış t ır Bu ş ahıs, onlara hamr ( ş arap) almak için gelir giderdi; bu 

geliş  ve gidiş lerinde, ona kader hakk ındaki görü ş leri a şı ladılar"'". 

Bu haber gösteriyor ki, kaderi nefyederek insan iradesini isbat eden 

görüş lerin aslı , insan iradesini nefyeden ve kaderi isbat ederek insan ın mec-

bur olduğunu iddia eden cebriyye gibi, Kitap ve Sunnet de ğ il, hristiyan di-

yanetidir. 

Ma`bed el-Cuheni'nin kader görü ş ünü yayabilmek için giri ş tiğ i faali-

yetler ve aralar ında me şhur mutezile imamlar ından. `Anar İ bn `Ubeyd'in de 

bulunduğu Basra halkından büyük bir kitlenin ona tâbi olmas ıyle müslü-

manlar aras ında ba ş lıyan cidal ve münaka ş alar, Emevileri yine harekete 

158 Bak. el-g ı t at, IV. 181. Zikretmi ş  olduğumuz bu ve buna benzer haberler kaderiy-

yeciliğ in, müslümanlar arasında bir meslek veya bir mezhep olarak ba ş langıcına delâlet eder-

ler. Yoksa yukar ıda da belirtti ğ imiz gibi, kaderi reddeden görü ş ler, islâmdan önceki devir-

lerde de Araplar aras ında vardı . Hz. Peygamberden kaderiyyeyi zemmeden çe ş itli hadislerin 

rivayeti de buna aç ıkça delalet etmektedir. 

159 el-Ağ ni 
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geçirmiş  ve Ma'bed, Halife 'Abdul-Melik 'bn Mervan' ın emriyle Haccac 

tarafından as ılarak öldürülmü ş tür (80 H. /699). 160 

Ma`bed el-Cuheni'nin ölümünden sonra, onun kaderle, ilgili görü ş leri-

nin, kıpti."' Gaylan ed-D ımıski tarafından Ş am'da ne ş rine devam edildiğ ini 

görüyoruz. Gaylan bu faaliyetinde o derece ileri gitmi ş tir ki Halife `Ömer 

İbn `Abdi'l-"Aziz (hilafeti 99-101 H. /717-719) in elinden yakas ını  ancak 

kader görü şünden rüca etti ğ ini aç ıklamak suretiyle kurtarabilmi ş tir."2  Ma-

amafih, Gaylan' ın tövbesi ancak iki sene kadar devam etmi ş  ve Halifenin 

ölümünden sonra yeniden faaliyete geçmi ş tir. Fakat kaderiyyeye kar şı  çok 

ş iddetli hareket eden Hi ş am İbn `Abdil-Melik (105-125 H4723-742), Gay-
lan'ı , İmam el-Evza`inin huzuriyle imtihana tâbi tutmu ş  ve bu imtihan ne-

ticesinde önce el ve ayaklar ını  keserek bir çöplüğ e atmış , burada Gaylan' ın, 

etrafına toplanan halka kaderle ilgili baz ı  ş eyler söylemesi üzerinde de dili-

nin kesilmesini, sonra ba şı nın gövdesinden ay ırlmas ım emretmi ş tir; 163  bir 

ba şka rivayette, Gaylön öldürüldükten sonra D ıma şk kap ı sında as ılmış tir."4  

Gaylan' ın ölümünden sonra, halk aras ında yaymış  olduğu fikirleri de-

vam etmiş tir. Her ne kadar "kaderiyye" ismi alt ında, yalnız kaderi nefye 

den müstekil bir mezhep te ş ekkül etmemi ş se de, bu s ıralarda ortaya ç ıkmış  
olan mutezile mezhebinin istinad etti ğ i as ıllarından biri "kaderiyyecilik" 

olmu ş  ve daha as ırlarca bu fikrin müdafaas ı  yap ılmış tır 

4. Mutezile 

a. Mutezilenin Zuhuru 

İ slam fikir hayat ında mühim rol oynıyan bu medresenin ne ş 'eti, tarihi 

seyri içerisinde geli ş ip büyümesi, tarihçilerin, dini fırka ve mezheplerle ilgili 

160 el-Makrizi, el-Hrtat, IV. 181. 
161 İbn luteybe, Kitübu'l-Ma'ürif, s. 212. 

162 Bak. el-Endelüsi, el-`11Fdu'l-ferid, II. 379. 

163 el-Endelusi, el-`1kdu'l-ferid, II. 380. 
164 İbn Irı teybe, 	 s. 212. el-`1kdu'l-ferld müellifi, Halife Hi- 

ş üm İ bn `Abdifl-Melik'in, Gaylün' ın kaderle ilgili faaliyetlerini büyük bir ş iddetle takip et-
tiğ ini kaydettikten sonra, ona ş öyle dediğ ini nakleder: `Omer İ bn `Abdi'l-`Aziz'in, sana Allah-
ın meş iyyetini delil olarak getirip de senin buna ehemmiyet vermedi ğ ini görünce hakkında 
bulunduğu beddua ba şı na gelmedikçe sen bu faaliyetlerinden vazgeçmiyeceksin. Halife `O-
mer demi ş ti ki• Allah' ım, e ğer bu adam yalanc ı  ise, elini aya ğı nı , dilini kes ve boynunu vur. 
Bundan sonra Hi ş âm Gaylüm imtihan etmesini istemi ş , sonra da `Omer'in dua-
sında görüldüğü ş ekilde onu öldürmü ş tür. Bu haber için bak. ad ı  geçen eser. II. 379. 

Mutezili ibnu'l-Murtaza ise, Gaylün'm öldürülmesini, dini de ğ il siyasi sebeplere ba ğ lar. 
Ona göre `Omer İ bn `Abdi'l-`Aziz, hazine mallar ının satılması  iş ini Gaylün'a havale etmi ş , o 
da bu malları  halkaras ında "hainlerin mallar ına gelin, zülimlerin mallarına gelin; Peygambere, 
onun Sunnetine ve siretine ittiba etmeksizin halef olanlar ın mallarını  gelin" diyerek sat-
mağ a baş lamış tır. Hiş üm, Gaylürı 'm Beni Umeyyeye bu küfrünü i ş itmiş  ve onu öldürmeğe ah-
detmi ş tir. Bak. Tabakiitu'l-Mu`tezile, s. 2 
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biyografi yazarlar ının büyük inayetine mazhar olmakla beraber, bugün ayni 

mevzuda ara ş t ırmaya giri ş enler, mutezilenin zuhuruna ş ahit olan seneyi, 

bu zuhuru haz ırlayan âmilleri kafi olarak belirtmek hususunda âciz kal ır-
lar. Elde mevcut bütün bilgi, el-Hasanu'l-Ba ş ri meclisinde murtekibu'l-ke-
bire meselesi üzerinde cereyan eden bir münaka ş a neticesinde talebelerinden 
Vas ıl İ bn 'Ata'n ın, meclisten itizal etmesi ve ayr ı  bir ilim halkas ının merkezi 
olmas ıyle ilgilidir. Hattâ zay ıf bile olsa, Vas ı l İbn 'Ata yerine, el-Hasanu'l-

Basri meclisini terkeden talebenin İbn Tbeyd oldu ğunu kaydeden ri-

vayetler bile vard ır. 165  Mamafih mutezile tarihinde mühim rol oynam ıyan 

bu gibi rivayetler bir tarafa b ırakı lırsa, kaynaklar ın, Va şı l İ bn 'Ata' ismi 

ile, onun, m.ezkür mesele yüzünden el-Hasanu'l-Basri meclisini terketmesi-

ni, mutezilenin zuhuruna bir ba ş langı ç te şkil etmesi yönünden birle ş tikleri 

görülür. Vas ı l İbn 'Ata, Hicri 80 senelerinde do ğ nıu ş tur. Aralar ında ya ş  
farkı  olmayan 'Am" İbn Tbeyd, onun en yak ı n arkada şı dır ve her ikisi de 

Basra'da ya ş amış lar, el-Hasanu'l-Basrrden ders alm ış lard ır. el-Hasanu'l-

BasrVnin vefat tarihi 110 H. dir. Muhtelif haberlerden ö ğ rendiğ imize göre, 

itizal hareketi, I. Hicri asr ın sonlar ına do ğ ru, havâric ve mürci'e mezhep-

lerine kar şı , yahutta ilk yüz seneden sonra ba ş lam ış tır; yani gerek Vas ınn 

ve gerekse 'Amr'in faaliyetleri, Hi ş am İbn hilafetiyle da-

ha sonraki baz ı  Emevi halifeleri devrine rastlar ki, bu seneler, 105 H ile 131 

H. aras ında i ş aret edilebilir.' Bu haberler, itizal hareketinin ne ş et ettiğ i 

seneleri azçok belirtmek imkan ını  vermekte ve bir çok kayna ğı n üzerinde 

ittifak ettikleri görü ş ü doğ rulamaktad ır. Mamafih bu hususta di ğer baz ı  
görüş ler daha vard ır ki, bunlara da i ş aret etmek yerinde olacakt ır. Bu gö-

rüş lerden biri, mutezilenin ne ş e'etini, el-Hasanu'l-Basri'den çok daha evvelki 

bir devre, 'Al ı  ile Mu'aviye aras ındaki anla ş mazlıklar ın had safhaya geldi ğ i 

ve müslümanlar aras ında bir gurupun zuhur ederek bu anla ş mazlıklar kar-

şı sında tarafs ız bir mevki ald ıklar ı , yahutta M ı sır amili Kays İbn Sa`clin, 

`Ali'ye gönderdiğ i bir mektupta da ifade edildi ğ i gibi, bu kimselerin "itizal 

ettikleri ve kendi hallerine b ırakılmayı  istedikleri" bir devre kadar götü-

rür. 167  Bu görü ş e göre, Vas ıl İbn 'Ata ile ba şhyan itizal, aslında, 'Alı  devrin-

de ortaya ç ıkarak hadiseler kar şı sında bitaraf kalan ve ne 'Ali, ne de Mu`a. 

viye tarafını  tutan bir gurupun devam ından ba ş ka bir ş ey değ ildir. 

İkinci görüş e gelince, bunun sahibi, mutezili ibnu'l-Murtaia'd ı r; ona 

göre itizalin ash Hazreti Peygambere kadar uzan ır."8  

165 İ bn Klıteybe, KitMtu'l-Ma`a. rif, s. 212. 

166 el-Makrizi, el-IL -tat, IV. 164; Encyclopaedia of Islam (shorter), s. 422. 

167 Ahmed Emin, Fecru'l- İ slam, s. 290'; Encyclopaedia of Islam, s. 421-422. 

168 Bak: Tabakütu'l-m'uteizle, s.7. 
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Bu iki görü ş ten birincisinin, Yani Ahmed Emin'in ileri sürdü ğü ve Ya-

şır ıl", itizali ile 'Ali ve Mdaviye devrinde siyasi mü şkiller karşı sında taraf-

sız kald ıklarını  ilan eden bir gurupun itizali aras ında bir ilgi bulunduğunu 

ortaya koyan görü ş ün, ne kadar zayıf bir temele dayand ığı  ilk bakış ta an-

laşı lmaktadır. Zira Ya şı ' ile ba şlıyan ve "itizal" ismiyle vasıflandırılan fik-

ri hareketin, `Ali devrinde zuhur eden siyasi bir davran ış la isim benzerliğ in-

den ba şka ilgisi olduğunu kestirebilmek çok güçtür. 

Mutezili ibnu'l-Murta za tarafından ileri sürülen ikinci görü ş e gelince, 

birincisine nisbetle daha fazla garabettedir ve mutezileye, sâhip oldu ğundan 

daha fazla bir de ğer kazand ırmak gayesinden ba şka her hangi bir hususi-
yeti yoktur; zira mutezile, asl ında bir takım felsefi görü şleri olan fikri bir 

medrese olarak te ş ekkül etmi ş tir ve çok defa müslümanlar ın, dini inanç ve 

akidelerine aykırı  bir fikir sistemine sâhip olmu ştur. "vdd ve vdid", 

"menzile beyne menzileteyn", "emru bi'l-mdraf ve nehy`anil-munker", 

mutezilenin temel ta ş larını  te şkil eder ve bunlardan birisine muhalefet, mu-

tezili vasfmın mahvına kafi gelir; 1" ayrıca, e ğ er bu as ıllarm mahrecinin Pey-

gamber olduğu kabul edilirse, bir bak ıma, ayn ı  muhalefetin Peygambere de 

müteveccih olmas ı  gerekir. Halbuki biz, gayet iyi biliyoruz ki, bu be ş  asil-

dan biri, yani "menzile beyne menzileteyn", "murtekibu'l-kebire" nin mu-

tezile nazarmdaki hükümdür ve müslümanlar aras ında bu konuda zuhur 

eden büyük ihtilaflar ın bir neticesidir. Oysa ki Peygamber, dinin kaicielerini, 

usal ve füra'nu, hiç bir noksanl ık b ırakmadan müslümanlara tebli ğ  etmiş , 

sonra da aç ıklamış tır; Peygambere dayanan ve onun taraf ından aç ıklanan 

meselelerde, bilhassa akaid konular ında, müslümanların ihtilafa dü şmeme-

leri gerekir. Bu bak ımdan, ib ılu'l-Murtaza taraf ından ileri sürülen bu görü ş  
de diğeri gibi her hangi bir esasa istinad etmemektedir. 

Bu konuda e ş - Ş ehristani tarafından kaydedilen baz ı  söylentiler daha 

vardır. Bunlardan biri, Va şı l'ın, itizali Eba Ha ş im 'Abdullah % ıl Muham-

med ibnil-Hanefiyye'den diğ eri ise el-Hasanu'l-Ba ş ri'den aldığı m gösterir ' 7° 

ki, birincisi, muhtemelen, ibnu'l-Murtaza taraf ından zikredilen ve Hz. Peygam-

bere kadar uzanan isnad zincirinin ayn ıdır; fakat e ş - Ş ehristani, bu isnadtan 

yalnız Ebu zikretmi ş , Eba Haş im ile Hazreti Peygamber aras ında-
ki diğer halkalar ı  kaydetmemi ş tir.'n 

e ş -Şehristanrnin diğ er rivayetine, yani Va şı l'ın, itizali el-Hasanu'l-

Başrrden ald ığı nı  açıkhyan görü ş e gelince, bunun tamamiyle hoca-talebe 

165 Bak. Ebu'l-Hasan el-Hayyât, 	 s. 126. 
170 es-Şehristöni, el-Milel ve'n-nilı al, I. 49. 
171 İ lınu'l-Murtaiö'ya göre Ebfi. Hösim, itizali babas ı  Muhammed 

den, ibnu'l-ljanefiyye, 	İ bn Ebi Tölib'ten, 'Ali de Hazreti Peygamberden alm ış tır. Bak. 
Tabakatu'l-mu`tezile s. 7. 
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münasebetlerine istinad eden bir görü ş  olduğu a şı kardır; zira çok defa ta-

lebe hocasuun tesiri alt ındadır. Hoca ile talebe aras ında her hangi bir me-

sele hakk ında zuhur eden ihtilaf, di ğ er meselelerde de böyle bir ihtilaf ın mev-

cudiyetine adalet etmez. Bu noktadan hareketle, Va şı l' ın, itizali hocas ı  el-

Hasanu'l-Ba ş ri'den aldığı  neticesine ula ş mak mant ıkidir. Ancak ş unu göz-

önünde bulundurmak gerekir ki, mutezile, yukardarda da aç ıkladığı mı z gi-

bi "murtekibu'l-kebire" meselesinde, müslümanlar aras ında zuhur eden ih-

tilaflardan ve hassaten Va şı l' ın, hocas ı  el-Hasanu'l-Ba ş ri'nin bu meseledeki 

görü ş üne muhalefet etmesinden sonra mezhep olarak zuhur etmi ş tir. Binaan-

aleyh Va şı l'ın, m.ezhebini tesis ettikten sonra, hocas ına muhalif olarak ileri 

sürdüğü "menzile beyne menzileteyn" prensibini, mezhebin en mühim kai-

desi olarak tesbit etmesi gayet tabiidir. O halde onun, itizali el-Hasanu'l-

Ba ş ri'den almış  olması  mümkün görülmemektedir. Di ğ er taraftan mutezile, 

be ş  esas üzerine kurulmu ş tur. Me şhur mutezili Ebu'l-Hasan el-Hayyat' ın 

da kaydettiğ i gibi bir kimse bu be ş  esas ı  kabul etmedikçe itizal ismine müs-

tehak olamaz. 172EI-Hasanu'l-Ba şri, bu esaslardan bir kaçmda mutezile ile 

ittifak etmi ş  olsa bile, onu, itizalin müessisi olarak kabul etmek yine güçtür. 

Mutezilenin zuhuru ile ilgili olarak ileri sürülen muhtelif rivayetlerin 

sıhhat dereceleri, basit baz ı  mülahazalarla anla şı ldıktan sonra Va ş il İbn 

`Ata'yı  itizal mezhebinin asil müessisi kabul etmemiz, do ğ ruya en yak ın 

olan haberi tercih etmek kabilinden olacakt ır. Esasen mutezile, fikri bir med-

rese olarak İ slam fikir hayat ının tevcihinde büyük rol oynam ış  ve bu yüzden 

büyük ve geni ş  bir ş öhret kazanmış tır. Eğ er Va şı d İbn 'Ata', böyle bir mües-

sesenin zuhurunda gerçek rolü oyn ıyacak bir kaabiliyete sâhip bulunmasa 

idi, onun hocas ı  ile ihtilaf', sonra onun derslerini terkedip gitmesi, böyle bir 

neticeyi do ğ urmazd ı . Fakat onun felsefi ve dini meselelerdeki geni ş  bilgisi-

dir ki, el-Hasanu'l-Ba ş ri meclisini terkettikten sonra etraf ına yeni bir ilim 

halkasmın çevrilmesini sa ğ lamış  ve bu halka, mutezilenin nüvesi olmu ş tur. 

b. Mutezilenin Zuhurunu Haz ı rlayan .;iıniller 

Her ne kadar itikadi mezhepleri inceleme ğe giri ş meden önce, bu mez-

heplerin zuhurunda rol oymyan belli ba ş lı  âmilleri zikretmi ş  isek de bun-

lar ın, muhtelif mezhepler aras ında mü ş terek olduklar ı  ve umumi bir mahi-

yet arzettikleri a ş ikardır. Bu bakımdan, mesela "murtekibu'l-kebire" üze-

rinde müslümanlar ın ihtilaf', siyasi oldu ğu kadar itikadi bir hüviyete de 

sâhip olan havaricin zuhurunda, mürci'e ve mutezile mezheplerinin belir-

mesinde baş lıca rolü oymyan bir âmil olarak zikredilebilirse de, mutezilenin 

zuhurunda ve geli ş mesinde aynı  derecede tesiri olan felsefi cereyanlar ın di- 

172 Bak. el-Ijayy4., el-IntisAr, s. 126. 
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ğ er mezheplerin zuhur ve geli ş mesinde de ayn ı  tesiri icra etti ğ ini ileri sürmek 

güçtür. Bu itibarla biz, mutezileyi ve hassatan onun zuhurunu haz ırlayan 

âmilleri incelerken bu hususu da gözönünde bulundurmam ız ve onlar ı , baz ı-
ları  daha önce zikredilmi ş  olsa bile - toplu olarak belirtmemiz gerekmekte-

dir. 

1. Mutezilenin Zuhuruna Tekaddüm Eden senelerde Siyasi Durum 

Daha önce muhtelif vesilelerle bu konu üzerinde durdu ğumuz için, bu-

rada tafsilâta giri ş meden, bir kaç kelime ile siyâsi durumu özetliyecek ve 

daha ziyade, bu durumun müslümanlar aras ında yaratt ığı  fikri ihtilat üze-

rinde durmağa çalış acağı z. 

Gerek Hazreti Peygamber devrinde ve gerekse onun vefat ını  takibeden 

ilk seneler içerisinde İ slam Devletinin hudutlar ı , henüz m.uayyen bir arazi 

parças ına münhas ır bulunurken, müslümanlar ın maruz kald ıkları  müşkilât 

da mandut idi ve bu mü şkilâtın halinde fazla bir s ıkıntı  ile veya alt ından 

kalkılamıyacak bir güçlükle kar şı la ş mıyorlardı . Halal ve haram, farz ve sun-

net onlarca malâmdu. Cehaletleri, iman ın erkan ı  veya kiifrün esas ı  olarak 

kendilerine ö ğ retilen ş eyleri anlamalar ına mani olmuyordu. Her hangi bir 
müşkille karşı la ş salar bile, Hazreti Peygamberin hayatta bulundu ğu sene-

lerde, ona ba şvuruyorlar, vefat ından sonra ise, dinin esas ına vakıf bilgin 

sahabiler, onlar ın imdad ına yeti ş iyorlard ı . İ slâmiyetin ilk müslümanlar ü-
zerinde b ıraktığı  en büyük tesir, halal ve haram meselesiyle ilgili hususlarda 

olmuş tu. Bu sebeble günlük hayatlar ını , Kur'an ve Sunnetin getirdiğ i hala' 

ve haramla ilgili ayet ve hadislere göre ayarlama ğ a çalışı yorlar ve bu hu-

susta büyük gayret sarfediyorlard ı . Bu âyet ve hadislerle yap ılması  em-

rolunan veya yap ılmas ında mahzur görülmiyen fil ve hareketler, onlar ın 

günlük ya ş ayış larının baş lıca hed.efini te şkil ediyor, buna mukabil, nehyo-
lundukları  fil ve hareketlerden de öbürlerine yakla ş tıkları  nisbette uzakla şı -

yorlard ı . Islâmiyetin ilk müslümanlar üzerinde icra eyledi ğ i bu tesir, 

tabiat ıyle onlar ı , karşı laş tıkları , fakat çözüm ş eklini Kitap ve Sunnette bula-
mad ıkları  bir takım müşkiller üzerinde durma ğ a sevketti: Bu fil, halal ve 

haram ikilisinden hangisine daha yak ındı ? Bu fiili iş leyen, hala1 olan bir 

fil mi iş lemiş ti, yoksa haram mı  irtikab etmiş ti? Eğ er haram irtikâb etmi ş -

se, günalun ın derecesi ne idi? 

Peygamber devrinden uzakla şı ldıkça, buna benzer mü şkiller çoğ almış , 

bu müşkillerin hallinde çok defa kendilerine ba şvurulan bilgin sahabi adedi 

de azalmış tır. Hilafet ve imamet meselesinde zuhur eden cidal ve münaka-

ş alar, baz ı  müslümanları , günah addedilen baz ı  fillerin kuca ğı na atmış , ni-

hayet halife `Osman katledilmi ş , bunu diğ er katil olayları  ve dahili harpler 
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takip etmi ş tir. O halde kar ışı klığ a, fitne veya dahili harplere ve dolay ısıyle 

bir çok müslüman kan ının dökülmesine sebep olanlar, bir nevi a ğı r günah 
i ş lemiş lerdir; ancak bu müsebbibler kimlerdir? Bir tarafta Halife 'Osman 
ve taraftarlar ı , diğer tarafta onun kaatilleri ve katil olay ına iş tirak etmese-

ler bile, onun katlinden ho şnud olanlar; bir tarafta 'Ali ve taraftarlar ı , di-

ğer tarafta 'Ai ş e, Talha , Zubeyr ve onlarla birlik olanlar; bir tarafta yine 
`Ali ve taraftarlar ı , diğ er tarafta Mu'aviye ve adamlar ı ...Görülüyor ki müs-

lümanlar, bu suretle farka ve hiziplere ayr ılmış lar, her farka veya hizip, kar-
şı sındaki guruba fitnenin mes'aliyetini yükleme ğe çalış mış  ve onu a ğı r gü-

nah iş lemekle itham etmi ş tir. Ancak bu ittiham, sadece bu kadarla da kal-

mamış , belki de daha ileri giderek günahkarlara küfür isnad edilmi ş tir 
Ağı r günah sahipleri kafirdirler; onlara mü'min denilemez. 

Kur'ân ı  Kerimde ve Sunnette gelen ayet ve hadislerin ş üphe götürmez 
bir ş ekilde aç ıkladıkları  ve müslümanlar ın da üzerinde ittifak ettikleri en 

büyük günah (kebire), Allah'a ş irk ko ş maktır; müş rik kâfirdir ve Cehennem-

de ebedidir. 

"Allah kendisine ş irk ko şmağı  asla bağış lamaz; bunun haricindeki günahlar 

için dilediğ ini bağış lar" 173 . ) 1;i1 	 kUl.! 

"Müşrik olarak ölen kimse Cehenneme girer". 174  Ayette zikri geçen 

ş irkin danunda olan di ğer keba'ir ise, Hazreti Peygamber taraf ından 
açıklandığı  vechile, haks ız olarak insan öldürmek, zina, anaya babaya isyan 
(`ukaku'l-valideyn), yalan ş ehadet ( şehadetu'z-zar), sihr, yetim mal ı  yemek, 

riba' (faiz) yemek ve muh ş an (iffet sâhibi) kad ına ş üphe ile iftirada bulun- 

makt ır. 175  Görülüyor ki "keba'ir" olarak isimlendirilen suçlar, ba ş lıca iki 

gurupta toplanm ış tır: Birincisi, hangi ş ekilde olursa olsun Allah'a ş irk ko ş - 
makt ır ve ayette de aç ıkça belirtildiğ i gibi, ş irk ko ş an kimse, hiç bir sarette 
Allah tarafından affa mazhar olam ıyacakt ı r. İ kincisi ise, yukar ıda s ırala- 

nu ş  olduğumuz günahlard ır ve bunlardan birisini irtikâb eden kimsenin af- 

fı , Allah' ın me ş iyyetine bağ lıdır: O, dilerse affeder, dilerse azabeder. 

Müslümanlar, Allah'a ş irk koş an kimseye kâfir vasfının ıtlakında ve 

onun, daimi olarak Cehennemde kalaca ğı nda ittifak etmi şlerdir; fakat di ğ er 

günahlar ı  irtikab eden kimsenin durumu nedir? Ona kafir vasf ım ıtlak et-

mek ve onun Cehennemde, mü ş rik gibi, daimi olarak kalaca ğı m ileri sürmek 

gerçe ğe uygun mudur? Yoksa aslında, bu günah (kebire) ın mürtekibi mü-

mindir de sadece günah nisbetinde mi azab görecektir? 

173 Nisâ' sûresi 4, ây. 51. 

174 Bak. Muslim, Ş  a } ı l b , I. 94, hadis No. 92. 

175 Bak. Aynı  eser, I. 91-92 (bab beyâni'l-kebâ'ir). 
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Sunnet ehlinden olanlar nazar ında "murtekibul-kebire" mü'mindir; 

iş lemiş  olduğ u kebTıre, ş irk olmadıkça onu imandan ç ıkarmaz; iman ın aslı  
olan tasdikin vücûdu dolay ı sıyle, küfre sokmaz; ancak gün.ah ından dolay ı  
cezai and ırıhr.'" 

kjavaric, bu hükümde sunnet ehline muhalefet ederek, onun görü şüne 

z ıt bir görüş  ileri sürmü ş  ve günah sâhibi, i ş lemiş  olduğu günah büyük olsun 

küçük olsun, kâfirdir ve Cehennemde daimidir; zira amel olmad ıkça imanın 

tam olduğuna hükmedilemez, iddias ında bulunmu ş tur.'" 

Mürci'e ise, havaricin bu görü şüne itiraz ederek iman ı  amelden ay ırt 
etmiş  ve ma's ıyetin, mü'minin imanına zarar vermiyece ğ ini ileri sürmü ş tür. 

Nasıl ki tâ'at kafirin küfrünü izale etmezse, günah da mü'minin imannu 

yoketmez. Bu bak ımdan, "murtekibu'l-kebire" mü'mindir, ancak kebire-

den dolay ı  üzerine terettüp edecek ıkabı , K ıyamet Günü Allah tayin eder. 

Ş imdiden bu hususta herhangi bir hüküm vermek kabil 

"Murtekibu'l-kebire" meselesi, müslümanlar aras ında bu suretle mü-

nakaş a ve cidal konusu olmu ş , mescid ve camilerde ilim halkalar ı  te ş ekkül 

ederek meseleye bir çözüm ş ekli bulabilmek maksadiyle münazaralar tertip 

edilmiş tir. Bu halkalarm en me şhuru, Ba ş ra Câmiinde te ş ekkül eden el-1-4- 

sanu'l-Ba ş rl' ılin ilim halkas ıdır. el-liasanul-Ba ş rrye göre, "murtekibu'l-

kebire" tam mü'min olam ıyacağı  gibi kafir de de ğ ildir. Ona ancak münafık 

denebilir. 179  Onun "murtekibu'l-kebire" hakk ında ileri sürdüğü bu görüş , o 

devirde diğ er bazı  kimselerin görü şüne uygun olmakla beraber, el-Ba ğ da-

drnin kaydetti ğ i gibi "münafık", küfrünü izhar eden kâfirden daha teh-

likelidir.'" 

"Murtekibu'l-kebire" hakkında ileri sürülen bu görü şler, birbirinden 

çok farkl ıdır ve meseleye kafi bir çözüm ş ekli bulmaktan uzakt ır. Ehli sün-

netin görüşünde, iş in, bir nevi kolay tarafı na yönelme vard ır. tlavaricin 

görü ş ü çok sert ve ş iddetlidir. Mürci'e ise, bu konuda kafi bir hüküm izhar 

etmekten kaç ınmış tır. O halde bu meselede yeni görü ş ler getirmek için kap ı  
henüz aç ık demektir. İş te bu hava içerisinde, el-Ha ş anu'l-Ba şrrnin Ba şra 

Câmiind.eki derslerine devam eden talebelerinden biri, Va şı l İbn 'Ata', yeni 

bir formülle ortaya ç ıkmış  ve "murtekibu'l-kebire"nin ne mü'min ne de ka-

fir olduğunu, ona ancak "fasik" denebilece ğ ini ileri sürerek "menzile beyne 

menzileteyn" hükümünü ortaya atm ış tır. Gerçi bu as ırda tabi`fından olan 

176 Sa`du'd-Din et-Teffiz1, Ş erVal6' metni'liakVid li'n-Nesefi. s. 141 vd. 

177 Ş erh `a1â 	 li'n-Nesefl, s. 141. 

178 e ş -ŞehrisUni, el-Milel ve'nihal, I, 139. 

179 el-tlayynt, 	 s. 164; Ş efi). `alrı  metni'l-`akFid, s. 142. 

180 Bak. el-Ba ğdIldi, el-Fark beyne'l-firak, s. 70. 
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ulemâ ile müslümanlar ın ekseriyeti, murtekibu'l-kebirenin rasik oldu ğunu 
söylüyorlard ı . Ama Va şı l' ın tarifindeki fasik ile onlar ın kulland ığı  fasik ta-
birlerinin malı:alan aras ı nda büyük fark vard ı : Birincilere göre, "murtekibu'l-
kebire", fasik olmakla beraber mü'mindir de; f ıskı , onun iman ve İ slam 

vasfmı  nefyetmemektedir. Halbuki, Va şı l'm ortaya koydu ğu fasik ise, mü'- 
min değ ildir, kâfir de de ğ ildir; ancak, bu iki mertebe aras ında bir yerdedir 
ki Va şı l bunu "el-menzile beyne'l-menzileteyn" tabiriyle formüle etmi ştir."' 

Vaşı l İbn 'Ata' bu fikrini ileri sürdükten sonra, ister el-Ba ğdadrnin 
kaydettiğ i gibi, el-Hasarıu'l-Ba şri tarafından meclisten tardedilmi ş  olsun,"2 

 ister bizzat kendisi ayrılmış  olsun, gerçek olan taraf şudur ki, onun ayrılma-
sıyle Başra Câmiinde, siyasi hâdiselere bir ba şka zâviyeden ışı k tutmağ a 

çalış an yeni bir ilim meclisi te ş ekkül etmi ş  ve Vaad İ bn 'Ata', bu meclisin 

ilk mümessili olmu ş tur. 

Vaşı l'ın "murtekibu'l-kebire" hakk ında ileri sürdüğ ü formül, mücer-
red bir görü ş  veya hocas ına alalade bir muhalefet olarak kalmam ış , tatbik 
sahasında da diğ er görü ş lerle beraber sadas ı  duyulmuş tur. Havaric, 
Zubeyr, "Ai ş e ve Cemel vak'as ında bunlarla birlikte 'Ali'ye kar şı  harekete 

geçenleri ve daha sonra, 'Ali'nin tahkim fikrini kabul etmesi üzerine 'Ali 
ve taraftarlar ıyle onlara kar şı  harbeden Mu'aviye ve adamlar ını  tekfir eder-

ken; ehli Sunnet, eAlryi doğ ru yolda görüp karşı sındakilerin hatal ı  olduk-
larını , ancak bu hatan ı n "küfür" addedilemiyece ğ ini ileri sürerken, Va şı l 
'bn 'Ata' meclisinden şu ses yükselmi ş tir: Kar şı lıklı  harbeden iki fırkadan 
biri hatandır ve hatal ı  olan taraf fasikt ır; ancak bu hatan'n hangi tarafta 

olduğunu kestirmek güçtür. Onun, her iki taraftan birisinde olmas ı  dolayı -
sıyle, heriki tarafın da ş ahadetleriyle amel edilmez 1 " Ba şra Câmiinde ilk 

defa ortaya at ılan bu görüş , mutezile ismiyle te ş ekkül eden fırkanın ilk gö-
rüş lerinden olmu ş  ve bu görü şün sahibi Va şı l İbn 'Ata' da mutezilenin mües-

sisi ve ilk reisi kabul edilmi ş tir. 

Mutezilenin te şekkülünde mühim rol oyn ıyan siyasi âmiller gözönünde 

bulundurulursa, şu husus aç ıkça anla şı lır ki, bu as ırda müslümanlar, bir 

takım hayati mü ş killerle me ş gul bulunuyorlard ı ; mutezile, herkesi mem-

MM edebilecek yeni hükümlerle bu mü ş killeri halletmek gayesiyle ortaya 
çıkmış tır. Ancak takip etti ğ i yol ve tatbik ettiğ i usuller, mezhebin ömrünü 

kısaltmış , bir iki as ır içerisinde, müslüman toplulu ğundan her hangi bir te-
veccühe mazhar olmaks ızın tarihe intikal etmi ş tir. 

181 Bak. el-Bağ drıdi, el-Fark beyne'l-firak, s. 70. 

182 Aynı  eser, s. 71. 

183 Aynı  eser, s. 72. 
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2. Yabancı  Din ve hikadlar 

Vaşı l İbn `Ata'nın Basra Câmiinde hocas ı  el-Hasanu'l-Ba şrrye veya 

tabi`iindan olan diğer Islam ulemas ına ve hattâ o zamana kadar te şekkül 

etmiş  bulunan havaric ve mürci'e gibi fırkalara muhalif olarak, "mürteki-

bu'l-kebire" hakk ında ortaya koydu ğu yeni görü ş le mutezile mezhebinin 

temelini att ığı nı  kaydettik. Burada şuna iş aret etmek gerekir ki, bu yeni 

görüş , her ne kadar mutezile tarihinde büyük ehemmiyete sâhip olmu ş  ise 

de, mezhebin geli ş ip büyümesinde, İ slam fikir hayat ında geni ş  tesirler hu-

sule getirecek bir medrese olarak te şekkülünde her hangi bir rol oynamam ış , 

belki de basit bir fıkhi mesele olmaktan ileri geçmemi ş tir. Bu itibarla diye-

biliriz ki, eğ er mutezile, Vöşı l'dan itibaren veya daha sonra ba ş lamak üzere 

bir takım akli-felsefi, dini-ahlaki esaslara sar ılıp, onlar ı  mezheplerinin pren-

sipleri olarak muhafaza etmeselerdi, onlar yolunda mücadeleye giri şmese-

lerdi ve sadece fı kkî bir meseleden ibaret oldu ğuna i ş aret etti ğ imiz "murte-

kibu'l-kebire" hakk ındaki görü ş leriyle iktifa etselerdi, k ısa bir zaman içinde 

eriş tikleri bu ş öhrete sâhip olamazlar, belki de böyle bir mezhep te ş ekkül 

etmezdi. Bir ba şka ifade ile, Vö şı l tarafından konulan temel ta şı , bu medre-

senin binas ına kâfi gelmezdi. O halde burada, mutezilenin geli ş ip büyüme-

sinde olduğu kadar zuhurunde da rol oymyan ba şka âmiller de vard ır ki, 

biz bunlardan birinin İ slam d ışı  yabanc ı  din ve itikadlar olduğunu söyledik. 

Bilindiğ i gibi Hazreti Muhammed'e ilk vahiy Mekke'de nazil oldu; bu-

nu, hicretten sonra Medine'de nazil olan vahiyler takip etti ve burada ilk 

İslam Devletinin temelleri at ıldı . Ancak bu devletin hudutlar ı , Medine'ye 

münhasır kalmayıp çok kısa bir zaman içerisinde Arap Yar ımadas ında ge-

nişlemeğe başlad ı . Halifeler devrinde ise, Yar ımada dışı ndaki bir çok ülke-

ler, İ slam Devletinin hudutlar ı  içine girdiler. Müslümanlar, fethettikleri bu 

yeni ülkelerde, muhtelif dinlere mensup kavimlerle kar şı la ş tılar. Mesela, 

Suriye ve- M ışı r'da hristiyan ve yahudiler, 'Irak ve Iran'da ş aneviyye, zer-

duş tiyye, möneviyye, dey ş öniyye ve mezdekiyye gibi çe şitli fırka ve mezhep-

leri bulunan mec ılsiler ya şıyordu. Fetihlerd,en sonra müslümanlarm, yaban-

c ı  din mensuplar ı  arasında ve onlarla birlikte hayat sürmeleri gerekiyordu. 

Bu devamlı  ittisal, tabiat ıyle bu kavimlere ait görü ş  ve fikirlerin ve dini 

akidelerin müslümanlar aras ında yayılmasına vesile oldu. Bu yay ılmada, 

bilhassa kendi dinlerini terkedip İ slama girenlerin rolü çok daha büyük olu-

yordu. Bunlar İ slam akaidini kabul etmekle beraber, eski akidelerinden 

tamamiyle tecerrüd edemiyorlard ı ; zira dini akidelerin insan üzerindeki 

tesir ve nüfuzu çok büyüktür ve bunlar ı  kolayca unutmak imkan ı  yoktur. 

Bu sebeple, İslami kabul eden kimseler, her hangi bir kas ıdları  olmaksızın 

eski alcidelerini de yeni girdikleri dine naklediyorlard ı . Bunlar haricinde 
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diğer bir takım kimseler - bilhassa Iran dilinden olanlar - islâm'a girmekle 

beraber içlerinde daha ba şka gayeler besliyorlar, ya elde edecekleri rutbe-

leri veya sahip olacaklar ı  bol serveti dü ş ünüyorlar, yahutta kendi dinlerine 

son veren Islamiyeti ve müslümanlar ı  içten vurma çareleri ar ıyorlard ı . Bu 

gaye ile dü ş manhklarmı  içlerinde gizliyerek ve müslüman görünerek, müs-

lümanlara tesir etme ğe, hile ve desiselerle Islam akaidini y ıkmağ a çalış t ılar. 

Bunlar tarafından getirilen bir tak ım görüş  ve fikirler, zamanla müslüman-

lar aras ında yayılmağa başladı . 

Nihayet bir ba şka gurup da İ slama girmeksizin kendi dirderini muha-

faza ederek müslümanlar aras ında ya ş ayış larına devam ettiler. Islam, onla-

rın din değ iş tirmelerini ve müslüman olmalarnu. zorlam ıyordu. Islam Dev-

leti hudutlar ı  içerisinde cizye ödemek suretiyle müslümanlarla ayn ı  haklara 

sahip olarak ya ş amak, yabanc ı  din mensupları  için mümkündü. Islam Dev-

letinin büyümesi ve devlet i ş lerinin geniş lemesi neticesinde bu kimseler, i-

dari i ş lerde mühim vazifeler almak imkan ı  da bulmuş lard ı . 

Müslümanlarla yabanc ı  din mensuplar ı  arasında, fetih hareketlerinin 

hızlanmas ından sonra ba şhyan bu ittisal aç ık bir ş ekilde görülünce, diğ er 

dinlerin, itizalin zuhurunda ve geli ş ip büyümesinde ne derece büyük rol oy-

nadığı  kolayca anla şı lır. Netekim biz, yukar ılarda, gerek Kur'a= mahlik ı -

yeti meselesinde ve gerekse cebr ve ihtiyar meselelerinde bunlarla ilgili id-

diaların nas ıl yahudi ve mesihi menşeli olduklarına iş aret etmi ş tik. Aynı  
meselelerin, mutezile akaidi içerisinde de yer almas ı , bu yabanc ı  tesiri sade-

ce teyid eder. 

Müslümanların yabanc ı  din mensuplar ıyle ittisali, Islam akaidi için bü-

yük bir tehlike arzediyordu. Çünkü bu kimseler, o zamana kadar hiç bir 

müslümanın hatırmdan geçirmedi ğ i bir takım lahuti meselelerden bahsedi-

yorlar, bunlar ın münakaş asını  yap ıyorlardı . Her ne kadar sahabe ve tabi-

Lindan olan Kitap ve Sunnete vak ıf bilgili kimseler, müslümanlar ı n, diğ er 

din salilderi aras ında görülen bu nevi münaka ş a ve cidallere kap ılmamaları  
için büyük gayret sarfetmi şlerse de kafi bir netice elde edememi ş ler, daha 

doğ rusu, müslümanlar aras ından baz ı  kimseleri, bu gibi kimselerin tesiri 

altında kalmaktan kurtaramam ış lardı . Kı sa bir zaman içerisinde, lahuti 

meseleler, baz ı  müslümanlar aras ında münaka ş a edilen mevzulardan olmu ş -

tur. 

Yabanc ı  akidelerin ne şri bakımından yahudi ve mesihi gibi kitap eh-

linden olan kimselerin rolü ve islam akaidi için yaratt ıkları  tehlike, fürslere 

nisbetle daha az olmu ş tur. Netekim Kur' ân ı  Kerim de müslümanlara, elli 

kitaba iyi muamelede bulunmalar ım emretmiş , onlara kar şı  giriş ilecek her 

hangi bir cidal ve münaka ş ada yine iyi muamele hudutlar ı  dışı na ç ıkmama- 
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larnu bildirmiş tir: 1),I; 	')P 	 `1 Lr> 	cjıbI 

ı4 ı  , 	JI J51.  t~JI Jyt cssob LAT 1,1,s, 
"Ehli Kitapla, içlerinden zulmedenler müstesna, en iyi bir şekilde 

mücadele ediniz ve deyiniz ki: Biz, bize vahyolunana da size vahyolunana da 
inandık. Bizim İ lahi= da sizin kan ım da birdir; biz O'na münkad ız59.184 

Her ne kadar, ayette zikri geçen "ehli kitap" tabiri, yahudi ve mesthilere 

delalet etmekte ise de, bununla daha ziyade mesikilerin kasdedildi ğ i anla-
şı lmaktad ır. Zira bir ba şka ayette, yahudilerden ba şka bir ifade ile bahse-

dilmekte ve onlar ın, mesihilere nisbetle daha tehlikeli bir dü ş man olduklar ı  
aç ıklanmaktad ır: 4.„!;,Î 

Ul 1.31 	,:j:01 IywÎ c)...0 jA çt...)11 	 1,0"A 
"İnsanlar içinde, iman edenlere en ş iddetli düşmanlık gösterenlerin yahudi-
lerle mü ş rikler olduklar ını , müslümanlara dostluk itibariyle en yak ın olan-
ların da, biz nasraniyiz, diyenler olduklar ını  görürsün".i" Fihakika, İ slami-

yetin ilk günlerinden itibaren onlar ın, Hazreti Peygambere ve müslüman-
lara karşı  takındı klar ı  tavır ve Halife `Osman' ın katlinde oynadıkları  rol 

gözönünde bulundurulursa, ayetin ifade etti ğ i manâ daha kolay anla şı lı r. 

Fürse gelince, islamiyetten önce ş an ve ş öhreti, kuvvet ve nüfilzu olan 

bir devlete sâhip bulunuyorlar ve kendilerini Araplardan daha üstün adde-
diyorlard ı ; hakikatte de, Yemen ve 'Irak Araplar ı , bunların idaresi alt ında 
ya şı yorlard ı . Islamın gelmesinden çok kısa bir zaman sonra, bu büyük dev-

let müslüman kuvvetler önünde hiç bir mukavemet göstermeden y ıkıldı  ve 

Fürsler, kendilerinden a ş ağı  addettikleri Araplar ın hükmü altına girdiler. 
Bu bakımdan, müslümanlara ve İ slama karşı  büyük bir kin besliyorlar, on-
ların kuvvet ve nüfilzunu k ırmak, dinlerini ifsad etmek için çe ş itli yollara 
ba şvuruyorlard ı . Bunlar ın büyük bir kısmı , gayelerine eri şebilmek için, Haz-
reti Peygamberin ehli beytine kar şı  büyük bir sevgi izhar ederek müslüman 
olmuşlar ve 'Ali'nin ş i`ası  içerisine girmi şlerdir. Bu suretle bid'at ve dala-

letlerini daha kolay yayabiliyorlard ı . Müslümanlar aras ında islâmiyetini 

izhar eden, fakat içlerinde mecUsili ğ ini gizleyen bu kimseler, z ındık ismiyle 
ş öhret kazanm ış lardır. 

Mutezile, zuhurundan itibaren z ınd ıklarla büyük bir mücadeleye giri ş -
mi ş ti. Telif ettikleri kitaplar ın büyük bir kısmını , bunlara ve medisilerin 
çe şitli fırkalar ına reddiye olarak tahsis etmi şlerdi. Yine bu maksatla mü-
nazaralar tertip ediyorlar, akidelerine mesned olarak ileri sürdükleri delilleri, 

184 `Ankebût sûresi 29, ây. 46. 

185 M8'ide sûresi 5, ay, 82. 
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birer birer çürüterek onlar ı  tehlikesiz bir hale sokuyorlard ı . Bu iş e ilk ba ş -
hyan yine Va şı l 'bn 'kW olmu ş tu. Kar ı sından rivayet edilen bir habere 
göre Va şı l, gece namaza ba ş ladığı  zaman, önünde daima bir kalem ve ka ğı t 
bulundurur, namazda okudu ğu ayetler aras ında muhaliflerine delil olarak 

ileri sürebilece ğ i bir ayet gelirse hemen onu kaydederdi. 186  El-Maneviyeye 

reddiye olarak yazd ığı  bir kitap, bin meseleyi ihtiva ediyordu."' 'Al= İbn 

Tbeyd'in beyanına göre gulat ı  ş ra, havaric, zandaka, dehriyye ve mürci-

enin kelammı  Vaşı l İbn `Ata' gibi iyi bilen bir kimse yoktu." 8  Bu meseleler-
de 'Am" İbn `Ubeyd de Va şı rdan geri kalmıyordu. Bunlardan her hangi 

birisiyle kar şı la ş tığı  zaman münazaraya giri ş meden onu b ırakmazd ı . 

Va şı l'dan sonra gelen diğ er mutezile imamlar ı  da aynı  yolu tutmu ş lar, 

gerek telifleriyle ve gerekse tertip ettikleri münazaralarla z ındıklarm büyük 

bir mücadelesine giri ş miş lerdir. Ancak ş u hususa i ş aret etmek yerinde ola-

caktır ki, mutezile ile ilgili bu nevi haberleri, biz, ancak mutezili kitaplar-

dan öğ renebiliyoruz. Bu haberlerin s ıhhatini tahkik etmek bugün için im-

kans ız görülmektedir. Zira ehli sunnetin nazar ında mutezile İ slami yoldan 

uzakla ş mış  sair gulât fırkalardan farks ızdır. Bu sebeple, sunni kitaplarda 

mutezilenin medhini tazammun eden haberler görmek mümkün de ğ ildir."9  

Maamafih, mutezile tarafından, kendilerinin kadrini yükseltmek mak-
sadıyle pek çok haber uydurulmu ş  olsa bile, İ slam akâ'idini zm ılıklara ve 

sair dü ş manlara kar şı  sistemli olarak müdafaa babl ıada ilk ad ımı  atanlar ın 

yine mutezile oldu ğunu kabul etmek gerekmektedir: O halde burada şu sual 

akla gelmektedir: Mutezileye, muhtelif din mensuplar ıyle giriş tikleri müna- 

186 tbnu'l-Murtaia, Tabakatu'l-mu`tezile, s. 32. 

187 Aynı  eser, s. 35. 

188 Aynı  eser, s. 29-30. 

189 Bu konuda yine tbnu'l-Murtaiâ, ihtiyatla kar şı lanması  gereken dikkate de ğer bir 

haber nakleder. Bu haber ş öyledir: Halife Hariin er-Re ş id, din üzerinde cidal ve münaka ş ayı  
ho ş  görmediğ i için bütün mütekellimini hapsetmi ş tir. Bu s ıralarda Sind Kral ı , ona bir mektup 

yazarak baz ı  ithamlarda bulunur ve "e ğer dinine guvenin varsa bana bir adam gönder onunla 

münazara edelim; sen muvaffak olursan ben sana tâbi olurum; ben muvaffak olursam sen bana 

tabi olursun" der. Halife, bu mektup üzerine din adamlar ından bir "kai ı" gönderir; fakat bu 

kadı , krahn huzurunda, bir semeni âlimiyle giri ş tiğ i münazarada mağ lup olur. Kral, Halifeye 

ikinci bir mektup yazar; "Mektuba ilk defa ben ba ş ladım. Sizin hakk ımzda anlatı lanlardan 

şüphe içinde idim; fakat kad ının gelmesiyle şüphem kat'ıyyet kesbetti". Bundan sonra mek-

tupta münazaradan bahsedilir ve kad ının nasıl mağ lup olduğu anlatılır. Bu hâdise Halifeyi 

çok üzmüş tur. Yanmdakilere "bu dini müdafaa edecek hiç kimse yok mudur" diyerek endi ş e-

sini izhar ettiğ i zaman "evet, var; din üzerinde münaka şadan menetti ğ iniz kimseler; halen 

bunlarm bir kısmı  hapistedir" derler. Halife, onlar ın getirilmesini emreder. Aralar ından kelam-

cı  mutezili Mu`ammer İbn `Abbad es-Sulerni seçilir ve Sind'e gönderilir. Fakat kailyi delille-

riyle mağ lup eden semeni, Mu'ammeri tamd ığı  için, onunla münazaraya giri şmeğe cesared e-

demez. ibnu'l-MurtaiWıun bu haberi için bak. Tabakatu'l-mu'tezile, s. 54-55. 
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zaralarda üstün gelme ş ans ım veren bir âmil vard ır ve bu âmil, ayni zaman-

da onlar ın bir medrese olarak te ş ekkülünde en mühim rolü oynam ış tır; bu 

âmil nedir? Biz, bunun, kadim Yunan felsefesinin tetebbuu neticesinde mu-

tezile kelâmc ılarında beliren felsefi dü şünceden ba şka bir şey olmadığı nı  söy-

liyebiliriz. 

3. Eski Yunan Felsefesi 

İ slam akâiclinin müdafaas ına ba ş ladığı  ilk devirlerden itibaren mute-

zile, münazaraya giri ş tikleri çe ş itli din mensuplarının, cidal ve münaka ş a 

yönünden kendilerinden çok daha kuvvetli olduklar ını , çok daha tesirli bir 

silaha sâhip bulunduklar ını  farketmi ş lerdi. Bu kuvvetin men ş e'i, geni ş  bir 

kültürle felsefe ve di ğer aldi ilimlerden ba şka bir ş ey değ ildi. Gerek Süriye 

ve Mı sır, gerek `Irâk ve Irân sakinleri, böyle bir kültürle felsefi tefkirin te-

siri altında idiler. Çünkü Süriye ve M ı sır, Islâmiyetten önce dünyaya hakim 

olan Bizans Devletine tâbi iki belde idi ve bu Devlet, Ş arki Roma Impara-

torluğunun vârisi olarak kar ışı k Rumen ve Yunan medeniyetlerine sâhip 

bulunuyordu. Bu iki belde halkı , tabii olarak böyle bir medeniyetin tesiri 

alt ında ondan bir çok ş eyler iktibas etmi ş , muhtelif medreseler kurarak, 

buralarda felsefe ve çe ş itli ilimlerle lahâti meseleler üzerinde geni ş  ara ş tır-
malara girişmiş lerdir. Bilhassa Yunan felsefesini lahâti meselelerin müza-

kere edildiğ i İskenderiyye medresesi ile mesihi dininin Nastüriyye ve Yar-

kfıbiyye mezheplerinin tekvininde ba ş lıca rolü oyn ıyan Antakya medrese-

sinden alarak Ş arkta te şekkül etmi ş  olan Reha (Urfa), Nusaybin, Harrân 

ve Cundisâbiir medreselerinde ne şrini sağ lıyan süryanilerin faaliyeti göz-

önünde bulunclurulursa,"° bu bölgelerde hakim olan kültür seviyesi hakk ın-

da bir fikir edinmek mümkün olur. 

Ruhâ (Urfa) medresesinin kapat ılmasından sonra ikinci defa aç ılan 

Nusaybln medresesi ve Anu ş irvan tarafından tesis edilen Cunclisübrır med-

resesi, lahuti ve felsefi ara ş t ırmalar ın belli ba ş lı  merkezleri olmuş , Nas-tl-Iri 

ulemas ının celbedildiğ i Cundisâhâr'da bilhassa terceme faaliyeti son derece 

ileri gitmiş  ve yunancadan farsçaya pekçok kitap terceme edilmi ş tir '" Di-

ğ er taraftan yak ın olması  sebebiyle Hind medeniyetinin de s ızmas ı  güç ol-

mamış tır. Bu suretle Fürsler, Hindistan ile Arabistan aras ında, bu medeni-

yetin Garba intikalinde mutavass ıt rol oynamış lardır.° 92  

Görülüyor ki islarniyete tekaddüm eden senelerde, gerek Süriye ve M ı -

sır, gerekse `Irâk, yüksek bir kültürle, muhtelif medeniyetleri bünyesinde 

190 De Boer, '1'.11ı u'l-felsefe 	 (Ebu Ricle'nin arapça tercemesi, 1“thire 

1957), s. 19. 

191 Aynı  eser, s. 21-24. 

192 Aynı  eser, s. 16. 

75 



cemeden birer ilim merkezi halinde bulunuyorlard ı . Bu itibarla, buralar 
halkı , dini akidelerini felsefi usullere göre tertip etmekte güçlük çekmiyor-

lar, bu mevzularda her hangi bir münazara ve münaka ş aya giri ş tikleri za-
man, mantıki delillerinin kuvveti muhalifleri için kat'î bir hezimete vesile 
teşkil ediyordu. 

Mutezile ilk günlerinden itibaren bunu anlam ış , dini bilgilerini felsefe 

ile tertip ve takviye etmedikçe, muhalifler nazar ında kat'i bir huccet olm ı -
yan nakli deliller yan ında akl ın faaliyetine fırsat b ırakmad ıkça onlara gale-
be çalamıyacaklarma inanm ış lard ı . Bu inanç, onlar ın felsefeye yönelmelerine 
ve has ımlarımn avladıkları  dille ve alış kın olduklar ı  uslabla, daha do ğ rusu, 
onlar ın kullandıkları  aynı  silahla mücadeleye giriş melerine yol açm ış tır. 

Mutezilenin, felsefe ö ğ reniminde istinad ettikleri ba ş lıca kaynak, Yu-
nancadan terceme edilmi ş  kitaplardır. Her ne kadar bize kadar vas ıl olan 
terceme kitaplar ın tarihi, Halife el-Me'mün devrinden daha öteye geçmez-

se de Süryanuerin önce yunancadan kendi dillerin, sonra da arapçaya pek 

çok kitap terceme ettikleri bilinen hususlardand ı r.° 93  Ancak bu kitaplar, 
bize kadar intikal etmemi ş tir. 194  

Mutezilenin zuhurunda ve geli şip büyük bir mezhep olarak te ş ekkülün-
de Yunan felsefesinin oynad ığı  mühim rolü incelerken ş u husus üzerinde 
bilhassa durmak gerekir: Bidayette sadece İ slam akaidini müdafa etmek 
gayesiyle felsefi ilimlere yönelmi ş  olan bu mezhep imamlar ı , sonralar ı  Yu-
nan kültürünün tesiriyle yeni bir devre girmi şler ve bu gayeleri ıı den tama-
men uzakla ş mış lardır. Daha do ğ rusu, felsefe, hayatlar ında büyük bir inkı -
lab yaratm ış , onu, Islam akaidinin müdafaasmda kullanmak için de ğ il, fa-
kat, lizatihi öğ renmeğe ve onda derinle ş meğ e ba ş lamış lardır. Bunun neti-

cesi, bir taraftan Islam akaidini ve onun müdafaas ını  bir tarafa iterken, di-
ğer taraftan, Yunan feylesoflarm ı , nübüvvete yakın bir kudsiyetle büyüt-
müş ler, sözlerinin do ğruluğuna kat' ıyetle inanmış lard ır; nihayet felsefi bir 
mezhep olarak üzerine e ğ ildikleri konular, hareket-süldın, cevher-araz, mev-
cad-ma'dam gibi yaln ız felsefeyi ilgilendiren meselelere münhas ır kalmış t ır. 

c. Mutezilenin Akâ'idi 

Mutezile mezhebi, be ş  temel prensip üzerine kurulmu ş tur; bu prensip-
lerin hepsine de inanan ve onlar ı  tasdik eden kimse, mutezile ismine lay ık 

193 Süryüniler eliyle M. IV. as ırda baş lıyan tereceme faaliyeti, VIII. asra kadar devam 
etmiş  ve bu müddet içerisinde Yunan felsefesiyle ilgili bir çok eser terceme edilmi ş tir (De Bo-

er, s. 25). Yunanca eserlerin arapçaya nakli ise VIII. as ırla X. as ırlar aras ında yine Süryünfier 

eliyle eski süryanca tercemelerden veya tashih ettikleri nüshalardan, yahutta do ğrudan doğ -
ruya yunancadan olmu ş tur (De Boer, s. 35). 

194 De Boer, s. 36. 
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olur; bunlardan bir veya birkaç ına inanmıyan veya bu be ş  asla yeni ilave-

ler getiren kimse ise, mutezili vasfını  kaybetmi ş  olur."' Be ş  asla taalluk eden 

fer'i meselelerde ihtilaf, muhalif için zararl ı  değ ildir; mühim olan be ş  aslı n 

muhafazas ıdır. Bu be ş  ana prensip, ehemmiyet derecesine göre şunlard ır: 
1. Tevhid 2. 'Adl 3. Va`d ve va`id 4. el-Menzile beynel-menzileteyn 5. Euı r 
bil-mdrılf ve nehyu `ani'l-munker. Burada, fazla teferruata girmeden bu 

be ş  asl ı  ayr ı  ayr ı  zikredece ğ iz. 

1. Tevhid 

Mezhebin, üzerine kuruldu ğu en kuvvetli aslı  tevhidtir. Bu bak ımdan 

mutezile, kendilerini Islam toplulu ğu içerisinde Allah' ın vandaniyetine en 

çok iman eden, onu müdafaa ile her türlü ş ek ve ş üpheden uzak tutan ye-

gane tâife olarak görürler." 6  Mutezile imamlarmdan en-Nazzam'm ölüm 

dö ş eğ indeki du'as ında, onlar ın tevhide ne derece ehemmiyet verdikleri aç ı k-

ça görülür. en-Nazzam der ki: "Ya Rabbi, sen herkesten daha iyi bilirsin 

ki, ben, tevhidinin nusretinde kusur etmedim. E ğ er latif bir mezhebe (fel-

sefeeilerin mezhebine) itikad etmi ş sem, s ırf tevhidine sar ılmak için itikad 

ettim. Tevhide muhalif ne varsa ben ondan beriyim; onun için, günahla-

rımı  affet, ölüm sekerat ımı  kolayla ş tır". 1 " 

Filhakika mutezile, te ş ekkülünden itibaren birden fazla dalım vücû-

duna inanan mec ılsiyye ve dehriyye gibi din mensuplar ına kar şı  ş iddetli bir 

mücadeleye giri ş miş ler, bir taraftan telif ettikleri kitaplarla, di ğer taraftan 

tertip ettikleri münazaralarla bu dinlerin mezhep ve akidelerini y ıkmağ a, 

tevhid akidesini a şı lamağ a çal ış mış lardır. Bu akideye olan inanlar ı  o derece 

ş iddetli olmuş tur ki, Allah' ın vandaniyeti ve ezdi olmas ı  ile çatış abilecek 

her şeyi reddetmi ş ler ve bunun neticesi, Allah' ın zat ından gayri s ıfatlar ı  
olabilece ğ ini inkar etmiş lerdir."' Onlara göre, onun zat ından ayrı  kadim bir 

sıfat ın vüdıdu, zat ından ayr ı  kadim ezdi bir ş eyin vüdıclun.a delâlet eder 

ki bu, ilahm teaddüdünü gerektirir. Binaanaleyh, zat ından ayr ı  kadim bir 

s ıfatın vüdicluna inanmak, tevhid akidesine ayk ır ı dı r. 

Mutezile bu esastan hareketle, Kur'âm Kerimin mahlük oldu ğunu id-

dia etmi ş tir; çünkü Allah' ın kelâm ı , onlara göre, mulıdestir, mahlaktur; 

harf ve sözlerden ibarettir." 9  Yine bu as ıldan hareketle, Allah' ın ahıret günü 

gözle görülebilece ğ ini reddetmi şlerdir; çünkü ru'yet, kul ile Rab aras ında 

195 e1-Ijayy8t, 	 s. 126. 

196 Aynı  eser, s. 13-14. 

197 Aynı  eser, s. 41-42. 

198 eş -Ş ehristffiıi, el-Milel ve'n-nikı al, I. 44-45. 

199 eş -Şehristani, el-Milel ve'n-nibal, I. 45. 
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ittisali iktiza eder. İ ttisal, cihet, mekan ve cisim olmad ıkça mümkün değ il-

dir; bu ise, tecsim ve te şbihi gerektirir ki, bunlar da Allah için muhal olan 
ş eylerdir. 2°° 

Şüphesiz tevhid akidesi, asl ında İ slam dininin as ıllarından biridir. Her 

müslüman, te ş ehhüd kelimesiyle Allah' ın vandaniyetini kalbiyle tasdik ve 
dili ile ikrar eder. Bu akideye inanm ıyan bir insan ın müslim ve mü'min olabi-

leceğ i hiç bir zaman ileri sürülemez. Hal böyle iken, mutezilenin, yaln ız ken-

dilerini tevhid ehlinden addetmelerinde ve di ğer müslümanlardan ayr ılma-

larmda, tevhidle ilgili görülen bir tak ım meseleler mühim rol oynuyorsa ki 
buna ş üphe yoktur bu meselelerin islam dini ile ilgi dereceleri nedir? E ğ er 

bunlar, İ slami as ıldan gelme meseleler ise, di ğ er müslümanlar ın bu mesele-

lere iltifat etmemeleri, islâmiyetle ne dereceye kadar kaabili teliftir ? E ğ er 

as ıllar ı  ecnebi ise, mutezilenin di ğ er müslümanları  ittiham etmeleri ne dere-

ceye kadar hakl ı  görülebilir? Bu sualler, mevzu ile ilgilenenlerin, ister iste-

mez akıllarına gelen ilk suallerdir. Öyle zannediyoruz ki, bu suallerin cevap-

lar ı  da, bilhassa mutezilenin eski Yunan felsefesiyle yak ından ilgilendiğ i ve 

ondan pek çok iktibaslar yapt ığı  bilindikten sonra, güç olmıyacaktır. Netekim 

e ş - Şehristanrnin ş u ifadesi, bu konuyu ayd ınlatacak derecede aç ıktır: " İ lim, 

kudret, irade ve hayat gibi, Allah Tdalamn s ıfatlar ını  nefyeden kavl, bida-

yette (yani mutezilenin ilk devirlerinde) henüz tekemmül etmemi ş ti. Vaşı l 

İbn `Ata', bu meselede iki kadim ezdi ilahm vüdıdunun imkans ız olduğ u-

nu söylüyordu. Ona göre, Allah için kadim bir s ıfat isbat eden, iki kah isbat 

etmiş  olurdu. Va şı rclan sonra gelen ashab ı , felsefe kitaplar ını  mütalaa et-

menin neticesi, Allah' ın bütün s ıfatlar ını  reddettiler" 201  Biz, biraz yukar ıda, 

en-Naz zam' ın tevhidin zaferi için felsefecilerin mezhebine nas ıl inandığı nı , 

ölüm dö ş eğ indeki sözleri aras ında görmü ş tük. 

Netice olarak diyebiliriz ki, Allah' ın vandaniyeti, zat ı  ve s ıfatlar ı  ile 

ilgili olarak mutezile taraf ından ileri sürülen görü şler, hakikatte, daha önce 

Yunan filezoflar ının tekrar ettikleri görü şlerden ba şka bir ş ey değ ildir. 

Mutezile, bu görü ş leri Yunan felsefesinden alm ış  ve dini akidelerini müdafaa 

etmek maksad ıyle muhaliflerine kar şı  silah olarak kullanmış lardır. 

200 Aynı  yer. 
201 Aynı  eser, s. 46. e ş -Ş ehristâni, Ebu'l-HugeyPden bahsederken der ki: "-Ebu'l-Hugeyre 

göre- Allah Ta`alâ, ilmile âlimdir, ilmi zât ıdır; kudretle kaadirdir. kudreti zât ıdır; hayatla hayy-

dır, hayat ı  zât ı dır Ebu'l-Hugey1 bu görü şü, Allah ın "bir zât ı  olduğuna, hangi vechile olursa 

olsun, bunda kesretin bulunmad ığ ma, O nun zâtiyle kâim fakat zattan ayrı  sıfatlar ı  olmadı -

ğı na, ancak bu s ıfatlarm zat ın kendisi olduğuna inanan ve bu suretle s ıfatlar ı  selbeden feylesof-

lardan alm ış tır (Bak. el-Milel ve n-nihal, I. 49). 
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2. 'Adl 

Mutezile akidesinin be ş  aslından ikincisi ve tevbidden sonra en mühim-

mi, 'adi" akidesidir. Mezhebin dini dü şüncesinde büyük rol oynamış  olan 

bu akide, münaka ş a ve cidallerine konu te ş kil eden bir takım fer'i meselele-

rin asl ıdır. Bu meseleler: a. Kaderin nefyi, insan fiillerindeki mutlak muh-

tariyet, b. ş alûh ve aslab e. husn ve lsubb. meseleleridir. 

Allah'ın adaletine itikad ve zulmü O'ndan nefyetmek, islâm, ş errat ı -

nın as ıllarındandır. Hiç bir müslüman, adli ilâhiden şüphe etmez ve Allah-

ın zulmeclebileee ğ ini aklından geçirmez. Ancak mutezile, bu meselede de 

felsefeden geni ş  çapta istifade ederek mevzuu derinle ş tirilmişler ve yukar ı -

da zikrettiğ imiz teferruatla geni ş letmi şlerdir. Mutezilenin "'adi" akidesini 

anlamak için bu meselelere de k ısaca temas etmek gerekmektedir. 

a. Kaderin nefyi ve insan hürriyyetinin isbatt 

Kaderle ve kaderiyye mezhebiyle ilgili bahislerimizde de kaydetti ğ imiz 

gibi, bu mesele, İ slâmiyetten önceki devirlerde oldu ğu kadar, İ slâmiyetten 

sonra da, felsefeci olsun din adam ı  olsun, bütün mütefekkirlerin• zihinlerini 

me şgul etmi ş tir. Müslümanlar ın cidal ve münaka ş aları  da çok defa bu mev-

zu üzerinde ortaya ç ıkmış tır; çünkü bunlar, nâzil olan âyetler aras ında, insanın 

bütün fiillerinde hür oldu ğunu, bu filleri yaratan müstekil bir iradeye sâhip 

bulunduğunu, sevap ve 'kab ın da insan tarafından iş lenen bu fiillere göre tes-

bit edildiğ ini belirten hükümler gördükleri gibi, bu hükümlerin tamamiyle 

aksine, insanın, fillerinde mecbilr oldu ğunu, bu fiillerin vücûdunda onun hiç 

bir irade ve ihtiyara sâhip bulunmad ığı nı  ortaya koyan âyetler bulmu ş lar-

dır. 

Ayetlerin zâhiri manâlar ında görülen bu tearuz, kaderin nefyi ve isbat ı  
gibi cidal ve münaka ş aların zuhuruna sebep olmu ş tur. İ slâmiyetin ilk devir-

lerinde müslümanlar, muhtemelen "kadere, hayr ına ve ş errine iman etme-

dikçe bir mü'min tam mümin olamaz' ,202  gibi , Hz. Peygamberden rivayet 

edilen baz ı  hadisler dolay ı sıyle kaderin isbat ına yönelmişlerdir. Bununla 

beraber onu nefyeden baz ı  kimseler de yok de ğ ildi. Mutezile zuhur ettiğ i 

zaman da bu inanca yöneldi ve kulun sevab ve ıkab olarak füllerinden elde 

ettiğ i kazanç üzerinde Allah Ta'alân ın hiç bir rolü olmad ığı nı  ileri sürdü. 

Yani insan, fiillerinin hâlikıdır; çünkü onlar ı  i şleyip i şlememekte hürdür, 

irade sâhibidir. Mutezileyi bu inanca sevkeden âmil, Allah' ın adaletine ve 

kullarına zulmetmiyece ğ ine olan inançlar ıdır. Aksi halde, yap ılmamasını  
emrettiğ i bir fiile tevcih veya te şvik etmek, o fiili yaparken ona yard ımcı  

202 Ahmed Ibn Hanbel, Musned, II. 181; Muslim, Ş ahiti, K. el-link', hadis No. 1. 
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olmak, sonra da fiilinden dolay ı  onu günahkâr olarak cezaland ırmak, Allah-

in adaletinden olamaz; bu bir zulümdür. Halbuki "adl", Allah' ın sıfatlar ın-

dandır ve 0, zâlim de ğ ildir. 

Netice olarak diyebiliriz ki, kaderin nefyi ve insan irade ve hürriyeti-

nin isbatı , mutezile nazar ında adli ilahi iktizas ındand ır ve Allah' ın adaletini 

te'kid etme ğ e matüftur. Ancak, bu meselede de biz, ecnebi görü ş ünün mu-

tezile üzerindeki tesirini bariz bir şekilde görürüz. De Boer, bu hususta ş öyle 

der: " İ lk İ slam kelâmcdarm ın mezhebi ile mesihi akaidi aras ında kuvvetli 

bir benzerlik vard ır. Bu bak ımdan, her ikisi aras ında doğ rudan do ğ ruya bir 

ittisalin vüdidunu hiç kimse inkar edemez. İ slam uleması  aras ında, ilk defa 

zuhur eden cidal, ihtiyar meselesi üzerinde olmu ş tur. Mesihilerin hemen 

hepsi de ihtiyara inamyorlarcl ı ,,n3 . 

Biz, Gaylan ed-D ımış Vnın, kaderle ilgili görü ş lerinden bahsederken, 

ona tekaddüm eden Mal ı ed el-CuhenVnin, bu görü ş leri yine mesihilerden 

aldığı nı  kaydetmi ştik. Müslüman tarihçilerle, müste ş rıklarm ayn ı  nokta 

üzerinde ittifaklar ı , bu fikri sadece teyid eder. 

b. Sa/ah ve aş lalı, meselesi 

Yunan felsefesinin mutezile üzerinde b ıraktığı  tesir, o derece büyük 

olmu ş tur ki, bilhassa kader meselesinde insan ın, kendi fiillerinin halikı  ol-

duğunu da kabul ettikten sonra, Allah Ta`ûlan ın, mutlak tasarruf sahibi 

olamıyaca ğı m, ancak tesis etti ğ i nizam üzerine hareketle, bu nizama mu-

halif hareket edemiyece ğ ini ileri sürmü ş lerdir. Bu inanç, onlar ı , Allah' ın 

tasarrufat ında gerçek bir tandide sevketmi ş  ve neticede O'nun, ancak hayr 

olan filleri yapaca ğı nı , ş err olan filleri yapmas ının muhal olduğunu iddia 

etmiş lerdir204. Yine bu manâda, Allah' ın bütün filleri, "salah" ve "hayr" 

ile muttas ıftır. Yani O, kullar ı  için ne yapmış sa, onlarm " ş a14_"1 için yap-

mış tır. "Salah" lar ı  hilafına olabilecek her hangi bir ş eyi yapmağa kaadir 

değ ildir205 . Sonra kulların "Salah"' için yapt ığı  ş ey, "a ş lah" olan ş eydir; e-

ğer, "salah" ın "a ş lah" tan derece itibariyle noksan oldu ğu düşünülürse, 

Allah'ın noksan olan fiili i ş lemesi caiz de ğ ildir; eğ er kullar ı  için yaptığı  ş ey-

de "Salah" larma olmak bak ımından bir noksanl ık varsa, bu zulümdür 206 . 

Halbuki "'adi" fâili, "zulm" kudretiyle tavsif edilemez 207. Bunlar. Allah 

Ta'alan ın dünya iş lerine taalluk eden kudretidir. Ah ırette ise 0, Cehennem- 

203 Türibu 1-felsefe fi 1- İ slam, s. 94. De Boer burada mesih! akaidinin Yunan fel-

sefesiyle mü ş tereken müessir oldu ğuna da i ş aret etmi ş tir. 
204 eş -Şehristüni, el-Milel, I. 54; el-Ba ğdüdi, el-Fark, s. 80. 

206 e ş -Şehristüni, el-Milel, I. 54. 

206 el-Ba ğ dadi, 	 s. 80. 

207 eş - Şehristüni, el-Milel, I. 54. 
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deki bir insanın azab ını  ziyadele ş tiremiyece ğ i gibi, azaltmağ a da kaadir ola-

maz; Cennet ehlinin nimetlerinden de noksanla ştıranuyaca ğı  gibi, her hangi 

birini Cennetten ç ıkaramaz. Allah Tdâlâ yapaca ğı  ş eye kendini mecbur 

kılmış tır208 . 

Mutezile akaidine ilk defa en-Nazzüm taraf ından dercedilmi ş  olan bu 

görüş lerin asl ı , yine e ş - Ş ehristâni'nin beyan ına göre, kadim Yunan felsefe-
sidir2". 

c. husn ve lculı tt meselesi 

Mutezile Allah' ın adaletine bu suretle inand ıktan ve zulmu O'ndan nef-

yederek bütün fiillerini kullarm ın salâhı  için yaptığı na hükmettikten sonra, 

kulların fiillerine yönelmi ş ler ve onlar ı  "husn" ve "lublı." yönünden bir a-

ra ş tırmağ a tâbi k ılmış lardır. Bu fiiller, asl ında iyi ve güzel "hasen" olan 
şeyler midir, yoksa kötü ve çirkin "kabih" olan şeyler midir; yahutta ş eriat 
mı  bunlar ın iyiliğ in veya çirkinliğ ini tayin ve tesbit etmi ş tir? Şüphesiz, di-
ğ er meselelerde oldu ğu gibi, bu meselede de mutezile, akl ı  ilk ve esas merci 

ittihaz ederek onun hükümüne tâbi olmu ş lard ır. Buna göre mutezile nazar ın-

da "husn" ve "kubh", e şyalar ın zâti s ıfatlar ındandır."° Akıl, şerrat ın ta-
yin ve tesbitinden evvel iyi olan ş eyleri, kötü olan şeylerden ay ırt etmeğ e 

kaadirdir. Ş eriat, bunu sadece haber verir, yoksa tesbit ve tayin etmez. 

Mutezilenin, aklı  bu derece kudsile ş tirmesi ve ona bu derece güvenme-
si, İ slam fikir hayatında yeni bir ça ğı r açmış tır; esasen mezhebe k ısa bir zaman 
içerisinde büyük ş öhret kazand ıran gerçek âmil de akl ın mutezile nazar ın-
daki mevkii olmuş tur. 

3. Va`d ve Va'id 

Mutezile mezhebinin be ş  ashndan üçüncüsü, vdd ve vdid meselesidir 
ve bu mesele, ikinci as ıl olan 'adl ile yakından ilgilidir. Çünkü Allah' ın ada-
letine inand ıktan sonra, vd ıl ve vdidin takakkuk edeceğ ine ve Cennet ehli ıa-
clen olanlar ın Cennette, Cehennem ehlinden olanlar ın Cehennemde amelle-
rinin kar şı lığı nı  bulacaklar ına inanmak gerekir ve bu, tabii olarak adaletin 
iktizas ındanchr. 'Adli ilahi, insan ın her ameline göre tecziye edilmesini gerekti-

rir. Yani hayr ehli hayrile, şerr ehli şerrile cezaland ırdır. Tâ'atle emrolunmakta 
bir gaye oldu ğu gibi, iş lenmesi günah addedilen fiillerden nehyolunmakta 
da bir gaye vard ır ve her iki halde de bu gayenin tahakkuku zaruridir. Em- 

208 Aynı  yer. 

209 Aynı  yer. 

210 el-Gazali, el-Musta ş £8, I. 55-56. 
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rolundu ğ u ş ekilde itaat eden sevaba müstehak olur; bu va'dt ır; nehyolun- 

duğ u fiile yönelen ve onu i ş leyen kimse ise ıkaba müstehak olur, bu da vdidtir. 

Mutezile, va`d ve va`f,din mutlak surette tahakkuk edece ğ ine inand ık-

tan sonra, af ve şefaati reddetmi ş ler, bunlarla ilgili ayetlerin te'vili yoluna 

gitmi şler, hadisleri ise kabul etme ıniş lerdir. 

4. Menzile Beyne Menzileteyn 

Mutezilenin zuhurunu haz ırlayan âmillerden biri olmas ı  itibariyle mez-

hebin ilk aslı  addedilebilirse de ehemmiyet bak ımından diğ er be ş  as ıl arasın-

da dördüncü dereceyi alm ış t ır Biz daha evvelki bahislerimizde murtekibu'l-

kebire üzerinde cereyan eden münaka ş aları , lıavaric ve mürci'e fı rkalar ını n 

görü şlerini ve nihayet Va şı l İbn 'Ata'n ın meseleye bir hal çaresi bulmak 

maksadıyle nas ıl menzile beyne'l-menzileteyn görü ş ünü ortaya atarak el-lja-

sanu'l-Ba ş rl mecilisinden ayr ıldığı nı  ve bu ayr ı lış la nasıl filen mutezile mez-

hebinin te ş ekkül ettiğ ini anlatmış t ık. Burada, meseleye ilave edecek her han-

gi bir ş ey görmüyoruz. 

5. Emr 	 ve Nehy `anil-Munker 

	

Mutezile akaidinin be ş inci ve son aslı  emr 	 ve nehy `anil-mun- 

ker, yani islamın getirdikleriyle amel etmeyi ve nehyetti ğ i ş eylerden sak ın-

mayı  emretmektir. Mutezile, bu as ıl ile diğer müslümanlardan ayr ılmaz; 

her müslüman, durum gerektirdi ğ i zaman ma`rüfu emr ve munkerden neh-

yeder. Ancak burada, baz ı  sunni mezhepler aras ında olduğu gibi, mutezileyi 

diğer mezheplerden ay ıran bir görü ş  vardır ve asl ın vücilbu tatbik ş ekliyle 

ilgilidir. Kur'an' Kerimde emr bi'l-mdriif ve nehy`ani'l-munker"in tatbik 

edilmesini emreden ayetler vard ır: ..),.;.,11 L11 ‘:j  

çeb '.).".331 3 .) :JAvy 	jr?.. 	L:9 j i.14 (:) ,3 741,..) "Içinizde öyle bir 

cemaat bulunsun ki (herkesi) iyili ğe ça ğı rs ın, iyi iş  iş lemeğ i emretsin; kötü-

lükten nehyetsin.' ;,;1.1 uÇ4;1  j L:9 j^it, jAl . 	 L .5.; 

"Oğ lum, namaz ı  doğ ruca k ıl, iyiliğ i emret, kötülü ğü nehyet"." Kur'ânda 

varid olan bu emrin tatbiki, her müslüman üzerine vacib midir? E ğ er 

vâcibse emrin tatbiki yaln ız dil veya sözle mi olmal ı dır, yoksa silah ve 

kuvvet kullanarak m ı  olmalıdır? Umumiyetle fıkhi mezhepler, emrin 

tatbikinin vücüburıd,a ittifak etmi ş lerse de tatbik ş ekli üzerinde birbirlerin-

den ayr ılmış lardır. Mutezile ise bu konuda daha ş iddetli davranarak her 

mü'minin kudreti nisbetinde k ı lı ç ile emrin tatbikine gayret göstermesi 

211 Ali `lmran sûresi 3, ay. 104. 

212 Lokman snresi 31, ây. 17. 
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gerektiğ ine inanmış larchr. Onlara göre, l ıarpte cihad ile, kâfir ve fâsik 

olanlara kar şı  silahla mücadele etmek aras ında hiç bir fark yoktur 213 

Mutezileyi ş iddete sevked en âmil, muhtemelen, dini z ıdıklara, fâsik 

ve kafirlere kar şı  korumak gayesine matuftur. Her ne kadar sonralar ı  bu gaye 

zayıflanuş  ve mezhep felsefi konulara ışı k tutma ğ a çahş an bir medrese hali-

ne gelmiş  ise de, yukar ı dan beri zikredmi ş  olduğumuz bu be ş  aslın hiç biri-

sinden feragat etmemi ş , durum gerektirdi ğ i zamanlarda, onlar ı  korumak 

için büyük gayret sarfetmi ş lerdir. 

d. Tarihi Seyr Içerisinde ~zile 

`Abbasi halifesi el-Mütevekkif Ala'llah(232-247 H. /846-861) idareyi ele al ın-

caya kadar mutezilenin zaman zaman y ıldı zının parladığı , zaman zaman bu 

parlaklığı n zayıfladığı , fakat her yeni parlay ış ta, evvelkine nisbetle daha 

fazla bir kuvvet kazand ığı  ve nihayet el-Me'mfın (198-218 H. /813-833) ve kar-

de ş i el-Mu`taşı m. (218-227 H. /833-841) devirlerinde ş öhretin zirvesine eri ş tiğ i 

görülür. Kendilerine tekaddüm eden kaderiyye ve cebriyye gibi f ırkalarla ilk 

müslümanlar ın s ıkı  bir ş ekilde bağ landıkları  katıksı z İslam akâ'idinden in-

hiraf etmi ş  dini veya siyasi te ş ekküllerin durumu, mutezile ile mukayese 

edilemiyecek kadar kötü idi. Bunlar, Emevi halifeleri tarafından daima ta-

kip ediliyor ve sert bir ş ekilde cezaland ırılıyorlard ı . Benfi Umeyye devir-

lerinin nübüvvet devrine yak ınlığı , İ slam akaidinin asıl kaynaklar ı  olan Ki-

tap ve Sunnete ba ğ lılıkları  ve nihayet İ slami fethin ve bu fetihler neticesi 

yabanc ı  milletlerle temas ın henüz yaygınla ş mamış  olması  dolayısıyle 

basilere nisbetle yabanc ı  fırkalara kar şı  daha ş iddetli davran ıyorlard ı . Hat-

tâ Emevilerle `Abbasiler aras ında görülen bu fark, bizzat Emevi halifeleri 

aras ında bile görülebilir. Mesela Hi ş am İbn `Abdi'l-Melik (105-125 H. /723-742), 

Kitap ve Sunnete ba ğ lılığı  dolayı sıyle ijalku'l-Kur'an fikrini izhar eden ve bu-

nu müslümanlar aras ında yayma ğ a çalış an Ca'd İbn Dirhem'i 'Irak Valisi 

Wlid el-K a ş ri'ye öldürtürken, son Emevi Halifesi Mervan İbn Muhammed 

(127-132 H. /744,749) Ca'd İbn Dirhem'in mezhebim sülfıku dolayısıyle kaderi 

olarak ş öhret kazanm ış  ve ayrıca ona Ca`di lakab ı  verilmiş tir. 

Mutezile zuhur etti ğ i zaman, durum ne olursa olsun, Emevilerin kendi-

lerine kar şı  nasıl bir tav ır tak ınacaklarun biliyorlard ı . Kendilerinden ön-

cekilerin durumlar ı  onlar için canl ı  bir misal te şkil ediyordu. Eğ er kendileri-

ni bu badireden kurtaracak kuvvetli bir destek bulamazlarsa ak ıbetleri di-

ğ erlerinden farkl ı  olmıyacakt ı ; bu kuvvetli destek de halifeden ba şkas ı  ola-

mazd ı . Onun gölgesinde, sadece ya ş amak değ il, görü ş lerini de serbestçe ve 

korkusuzca yaymak mümkün olabilirdi. Bu gaye ile mutezileyi ilk defa Ye-

zid Ibrıu'l-Velid (Ö. 126 H./743) in etraf ında toplanmış  görüyoruz; Yezid bir 

213 el-Eş `ari, el-MakFtMt, I. 266. 
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kaderi idi' ve mutezilenin be ş  usülünü itiraf ediyordu.' Bu sebeple mute-

zile, daha halife olmadan onu destekleme ğ e ve hilafet makam ında Velid 
İbn Yezid'e kar şı  harekete geçmesini sa ğ lamağ a çal ış mış lar ve bunda mu-

vaffak olmu ş lardır.' 

127 Hicri senesinde, son Emevi halifesi Mervan İbn Muhammed idareyi 

ele aldığı  zaman, mutezile yeni bir deste ğe daha kavu ş muş  oluyordu; zira 

Mervân, Ca`d İbn Dirhem tarafından terbiye edilmi ş , kaderin nefyi ve Kur-

an ın mahlüklyeti gibi meseleleri ondan ö ğ renmi ş ti; bu yüzden, halk aras ın-

da Mervan lakab ıyle ş öhret kazanmış tı .'" 

Emevi. Devleti yıkı lıp yerine 'Abbasi Devleti kuruldu ğu zaman, mu-

tezile, kendilerine biraz daha nefes ald ıran, biraz daha kuvvet kazanmalar ı -

nı  sağ lıyan ikinci `Abbsi halifesi Ebü Cdfer el-Mansür (136-158 H. /753-774)a 
sarılmış lardır. Man şür, mutezile imamlar ından `A ıur İ bn Tbeyd'in yakın 

dostu idi; ona, zühd ve takvas ından dolay ı  büyük hürmet besler, onun va`z 

ve nasihatlar ından faydalanmağa çalışı rdı .218  

Ebi1 Cafer el-Mansür'un vefat ı  ve yerine o ğ lu el-Mehdi (158-169 H. 

774-785) nin geçmesi, mutezilenin biraz sinmesine sebep oldu; çünkü 

el-Mehdi, zındıklara karşı  çok ş iddetli davran ıyor, onlar ı  adamları  vasıtas ıyle 

takip ettiriyor ve öldürtüyordu. 219  Ancak bu durum, Hariin er-Re ş id (170- 

193 H. /785-808) in hilafet makam ına geçmesiyle son bulmu ş  ve mutezile, 

bu halife ile derin bir nefes alm ış tır. Onun hilafeti zaman ında baz ı  kade-

riyyenin mühim mevkilerde vazife ald ıklar ı  da görülür.22° 

Harun er-Re şid'in oğ lu el-Emin zaman ında (193-198 H. /808-813) mu-

tezile, yine sinmek zorunda kalm ış tır; zira el-Emin, dini meselelerde, z ın-
dıklara ve bilhassa cehmiyyeye kar şı  babas ına nisbetle çok daha ş iddetli 

davran ıyordu. Bu hal, el-Emin'in katline kadar devam etmi ş , yerine karde ş i 
el-Me'miin geçti ğ i zaman (198-218 H. /813-833), mutezilenin yald ızı  bir 

daha parlam ış  ve bu yıldız, İ slam tarihinde onlar ın en parlak y ıld ı zı  ol-

mu ş tur. Bu devirde hüküm tamamen mutezilenin eline geçmi ş  ve Halife 

el-Me'mün, onlar ın sultas ı  alt ında hükmünü icra etmi ş tir. 
Mürebbilerinin tesiri alt ında mutezili fikirlerle me şb'û olarak yeti şen 

halifenin ilim ve felsefeye kar şı  büyük bir sevgisi vardı . Cidal ve münaka ş a- 

214 et-Tabari, V. 596. 

215 el-Mes'fıdi, Murncu z- ğ e heb, II. 190. 
216 Aynı  eser, II. 193. 

217 İ bnu 1-Eşir, el-Kamil, IV. 332. 

218 İbn `Abd Rabbih, el-`1kdu 1-Ferid, 

219 Ahmed İbn Cafer 	 Târill, III. 133. 

220 Mesela Yabyâ İ bn Hamza el- Hazrami (O. 183) bunlardan biridir ve D ıma şk kadı -

lığı na tayin edilmi ş tir. Bak. ez-Zehebi, Mizânu 1-i`tidal, III. 285. 
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dan ho ş lanır, ileri gelen ilim ve din adamlarm ı  sarayına davet eder, izaz ve 

ikramdan sonra, onlar ın münaka ş a ve münazaralar ını  takibederdi22t . el-

Me'marı 'un ilim ve felsefe sevgisi, Sumame ve Ebu'1-Huzey1 gibi bir çok 

mutezile imamlar ıyle ittisaline ve onlar ın tesiri altında kalmas ına vesile 
01,111. 222 

Halife el-Me' ıniidurt mutezile mezhebini resmen itiraf etmesi ve halk ı , 

mezhep umdelerine iman ve onlar ı  ikrar etme ğ e daveti, mutezilenin devlet 

idaresinde ne dereceye kadar hüküm ve sulta sahibi olduklar ını  göstermeğ e 

kafi gelir. Bu idare, el-Me'mandan sonra yerine geçen karde ş i el-Mdta şı m 

(218-227 H. /833-841) ve el-Mdta şı m' ın oğ lu el-Vü ş ik (227-232 H. /841-846) 
devirlerinde de devam etmi ş , halkın ileri gelenleri, Hadis ve F ıkıh imam-

ları , el-Me'marı  devrinde olduğu gibi, yine imtihana tâbi tutularak Kur'a= 

mahlûkıyetini ikrar etme ğe zorlannu ş lar, ikrar etmiyenler, en a ğı r işken-

celere marilz b ırakı lmış lar veya öld.ürülmü ş lerdir. Islam tarihinde milpıa 

tabir edilen bu olaylar üzerinde ayr ıca durulacakt ır. 

232 H. /846 senesinde el-Mutevekkil 	el-Vasik'tan sonra hilafet 

makam ına geçince, durum birden bire de ğ iş miş  ve mutezilenin yıldız ı  ya-

va ş  yava ş  sönmeğe ba ş lamış t ır; bu sönü ş , mutezile için, dönü ş ü olmıyan 

bir sönü ş  olmu ş tur. 

el-Mutevekkil, halife olduğu ilk sene içerisinde mutezileye kar şı  açıkça 

harb ilan etmi ş  olmamakla beraber, önce Kur'an üzerindeki cidal ve müna-

ka ş aları  kat'î olarak menetmi ş  ve bununla ilgili emirlerini bütün valilerine 

yazmış tır.223  Bunu, el-Vasik tarafından muhtelif beldelerde hapsedilen müs-

lümanların, serbest b ırakılmas ı  takip etmi ş , daha sonra Sunnete ve ehli Sunnet 

akid,esine kar şı  meylini izhar eden Halife, 234 H. /848 senesinde, fukahâ ve 

muhaddisini hediyelerle taltif ve mescidlerde ilim halkalar ı  kurup hadis ri-

vayet etmelerini emretmi ş tir. 224  Nihayet 237 H. /851 senesinde bizzat mutezi-

leye kar şı  harekete geçerek mühim vazifelerde bulunan mutezilileri azledip 

hanların' hapsetmi ş tir.225  

Mutezilenin hilafet makam ından yediğ i bu ş iddetli darbe yan ında, on-

ları  zayıf düşüren ve bilhassa ehli Sunnetin galebesinden sonra ba ş lıyan hü-

cumlar kar şı sında, kendilerini zafere götürecek müdafaada aciz b ırakan di- 

221 el-Mes'ildi, Murücu z-zeheb, 

222 Bilhassa Ahmed İ bn EM. Du'âd, balkul-Kur'ân ıneselesinde Halifeye en çok tesir 

edenlerden biri idi. Ilerde üzerinde aynca duraca ğı mız gibi halkın bu meselede imtihana tâbi 

tutularak, Kur'an ın mahlük olduğuna inanmak için zorlanmas ı  bu ş ahsın telkinleriyle vuku-

bulmuş tur. 

223 Ibnu'l-E şir, el-Kâmil, V. 291; el-Ya`kübi, III. 209. 

224 Ebu'l-Feree 	 Menak ı b İ mam Ahmed İ bn Hanbel , s. 357-58. 

225 et-Taban', VII. 367-8; Türilau'l-Ya`kübl, III. 213. 
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ğ er mühim bir mesele de, aralarmda birbirlerini tekfir etme ğe kadar varan 

ihtilüflarıdır. Gerçi ak ıldan başka hiç bir ölçü tan ımıyan bir mezhep için ih-

tilâf veya görü ş  ayrılığı  tabii bir neticedir; çünkü akl ın faaliyeti, fikir hür-

riyetiyle kâimdir; bu hürriyet ise, çe ş itli ve bazen de birbirine tamamen 
zıt görü şlerin belirmesine sebep olur. Bu bak ımdan mutezile aras ında bir 

çok görü ş  ayrılığı  zuhur etmi ş  ve her biri tevbid 'adi v. s. gibi meselelerde 

kendine has yeni görü ş ler ileri sürerek, bunlar ı , derecesi asiî meselelerden 

aş ağı  olmıyan bir hamasetle müdafaa etmi ş tir. Bu suretle mezhep içerisinde, 

be ş  as ıl üzerinde müttefik olsalar bile, bu as ıllara müteall ık fer'i meselelerde 

ayrı  ayrı  görüşlere sâhip olan ve adedi 22 ye varan f ırkalar ortaya ç ıkmış -

t ır.226  Bu fırkalarm kendi aralar ında birbirlerinin görü ş lerini çürütmek mak-
sad ıyle giriş tikleri mücadeleler, bu görü ş lerden dolay ı  birbirlerini tekfir et-

meleri, has ımlarmın mezhep üzerine hücumlar ını  kolaylaş tırmış , onlar ise, 
aralar ındaki ş iddetli ihtilâf sebebiyle, bu hücumlara kar şı  mezheplerini bir 

bütün olarak koruyabilecek kuvvetli bir birlik temin edememi ş lerdir. Ni-

hayet, müdafalar ının münferid, fakat, mezhebi yeniden canland ıracak kuv-

vetten uzak baz ı  gayretlere münhas ır kaldığı  bir s ırada kendi aralar ında, 

el-Cubbâ'inin dizi dibinde yeti ş miş  ve zamanının bir mutezile imamı  olarak 
ş öhret kazanmış  227  Ebu'l-Hasan el-E ş 'ari (260-330 H. /873-941) nin mutezi-

leden ayr ı larak ehli Sunnete intisab ı , mutezilenin zevali için kat'l bir darbe 

te şkil etmiş tir. Çünkü el-E ş 'arI, mutezileden ayr ıldıktan sonra, onlar ın 

usülleriyle mezhep üzerine ş iddetli hücumlara giri ş miş , ehli Sunnet de bu 

hücumlarda ona yard ımc ı  olmuş tur. 

E ş 'ariyyenin zuhurundan sonra mutezile, ölüm kal ım sava şı na giriş mi ş  
olmakla beraber, o s ıralarda zuhur eden Buveyhi (334-437 H. /945-1045) lerin 
hizmetine girmek suretiyle, ş iilerin bulundukları  yerlerde hayat ına bir müddet 

daha devam edebilmi ş tir. Mamafih, Buveyhi Devletinin sukâtundan sonra 

Tuğ rul Bey kumandas ında Bağdâd'a kadar uzanan Selçuklu futilhat ında, 

mutezilenin Tuğ rul Beye galebe çalmas ıyle durumları  biraz daha düzelmi ş tir. 
Tuğ rul Beyin veziri Ebü Na ş r Muhammed ibn, Man şür (416-456 /1025-1063), 

itizal mezhebinin ş iddetli müdafilerinden olunca, baz ı  mutezilenin mühim 

devlet i ş lerinde vazife almalar ı  gayet tabiidir.228  Ancak, i ş  bununla kalmamış , 

e ş 'arilerin ş ahs ında ehli Sunnete küfür ve ş etm son haddini bulmuş , ehli sun-

net mensuplar ı  vdz ve derslerden menolunmu ş , eza ve cefa tahammül edil-

mez bir hal alm ış tır 229  Bu suretle mutezile ve e ş 'ariyye aras ında 1-jor5sün'da 

226 el-Ba ğıradl, el-Fark beyne'l-firak, s. 67. 

227 el-Makrizi, el-H ı ta -Ç, IV. 186. 

228 fleu'd-Din es-Subki, Tabaktu's- ş fi'lyye, II. 270. 

229 Aynı  yer. 
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baş lıyan fitne (sene 445 H. /1053), bütün islâm ülkelerine yay ılmış tır.230  İş te bu 

sıralarda Horâskı  imamlarmdan el-Ku ş ayri tarafından yaz ılan e ş 'ariyye 

ile ehli sunnetin maruz kald ı kları  zulüm ve i ş kenceleri anlatan bir risale, 23 ° 

`Irâk'ta Ş âfri ve Hanefi imamlar ını  ve ilim adamlar ını  harekete geçirmi ş , 

bu mevzuda fetvalar ç ıkar ılmış , ehli sunnet ve bilhassa e ş 'ariyyenin müdafaas ı  
yapılmış ;232  ne var ki I-Jorâsân.'cla patlak veren bu fitne, Tu ğrul Beyin ölümüne 
kadar devam etmi ş tir. Onun yerine geçen Alparslan (455-465 H/1024-1034), 

eski veziri de değ iş tirip yerine Nizâmülmülk (408-485 H/1017-1092) ü geti-

rince durum sükema kavu şmuş  ve bunu takip eden günlerde, ehli sunnet 
kuvvetlenme ğ e, mutezile ise kaybolma ğa ba ş lamış tır. Nizâmülmülk, e ş 'arrı  
ş afi`i idi; Ba ğdad ve Nisâblir'da tesis etti ğ i Nizâmiyye medreselerinde ehli 

sunnet usülüne göre tedrisat yap ıllyordu.233  
Netice olarak diyebiliriz ki, mutezili imam olarak bu devirlerde yeti ş en 

bir kaç ş ahıs istisnâ edilirse, mutezilenin islâm fikir hayat ındaki rolü tamam-
lanmış  ve haberleri tarih sahifelerine intikal etmi ş tir. Her ne kadar `Irâk ş i-

`am ile irân, Hind, Ş üm ve Yemen'deki Zeydiyye ş i`as ı , mutezile mezhebi 

üzerine bu güne kadar devam etmi ş lerse de asl ında mezhebin safiyyeti kal-
mamış tır.234  

B. KELAM İ LM İ Nİ N DOĞ UŞ U 

1. Kelâm İlminin Tarifi 

Birinci Hicri asrm sonlar ına doğru, mutezile ve kaderiyye gibi baz ı  mez-

heplerin zuhuru ve itikad ı  konularda ortaya ç ıkan cidal ve münaka ş alar, 

Kelâm ilminin do ğuşunu haz ırladığı  gibi, bu filmin, İ slam ilimleri tarihinde 
büyük bir yer almas ını  da sağ lamış tır. Aslında kelâm, en basit manâs ıyle, 

akaid üzerindeki cidal ve münaka ş alara delâlet ettiğ i için, biz, bu ilmin do-

ğ uşunu, itikadi ihtilâflarm tabii bir neticesi olarak mütalaa etmeyi uygun 
bulduk. Filhakika a ş ağı da zikredece ğ imiz baz ı  kelâm tariflerinden de an-
laşı laca ğı  gibi, bu ilim, islâm akaidinin müdafaas ı  gayretlerinden do ğ muş -

tur; ş üphesiz bu müdafaa, akaide yöneltilen ve onu y ıkmak gayesini güden 

delile müstenid tecavüzlere kar şı  yapılmakta ve bunda, mütecavizlerin ayn ı  
silâhma, yani tecavüzü zarars ız hale getirebilecek daha kuvvetli ba şka de-

lillere dayan ılmaktadır. Bu itibarla, delile dayanan bu tecavüz ve müdafaa, 
aslmda metodlu bir münaka ş adan ibaret olup, kelâm ın özünü te ş kil eder. 

230 Aynı  yer. 
231 Adı  geçen bu risalenin tam metni için bak. Tabakrı tu's- ş rı fi` ı yye, II. 276-288. 

232 Aynı  eser, II. 272-75. 
233 Aynı  eser, III. 90. 
234 el-Isımi, Tü.ribu'l-eehmiyye ve'l-mu`tezile, s. 42. 
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Binaanaleyh, böyle bir mün.aka ş arun, fikri ihtilâflann çat ış mas ı  olarak iza- 

hı , 	itikadi ihtilâflarm tabii bir neticesi oldu ğu hükmünü doğ rular. 

İ slâm ulemasmın, kelâm hakkında, daha ziyade görü ş  yönünden değ i-
şen çe ş itli tarifleri vard ır. Bu tarifler aras ında, bize kadar ula ş an ve hemen 

hemen onlar ın ilki diyebilece ğ imiz en eski tarif, el-Fârâbl (Ö. 339 H. /950) nin 

tarifidir. el-Fârâbl bu tarifinde, Kelâm ilmi ile F ıkıh ilmini mukayese ede-

rek, her ikisinin de birbirine yak ın, fakat birbirinden farkl ı  tariflerini verir. 

Ona göre "kelâm san'at ı , ş eriat koyucusunun, tasrih etti ğ i bir takım mah-

dut amel ve itikadlar ın müdafas ında ve onlara muhalif çe ş itli söylentilerin 

temizlenip at ılmas ında, insanın sâhip olduğu kudrettir. Bu, amel ve itikad-
lara göre ikiye ayr ılır. Ancak, Kelâm san'at ı , "Fıkıh" tan ayr ıdır; zira F ıkıh, 
şeriat I oyucusunun aç ıkça ortaya koydu ğu amel ve akideleri al ır; onlar ı  
asil kabul eder ve sonra bu as ıllardan, gerekli di ğer amel ve itikadlar ı  "istin-

bât" eder; buna göre, mutekellim (kelâmc ı), "fakih"in istinabattan önce 

asil olarak kulland ığı  delillerin müdafiidir. E ğer, bir insanda her iki kudret 

birleş irse, o insana "fakih mütekellim" denir ki, "mütekellim" olmas ı  cihe-

tiyle as ılları  müdafaa eder, "fakih" olmas ı  cihetiyle de onlardan istinbatta 

bulunur'. 

el-Fürâbrnin bu tarifinden anla şı ldığı na göre, "Kelâm" ile F ıluh" ara-

s ında büyük bir fark mevcut de ğ ildir; ancak, birincisi, ş eriat koyucusunun 

tasrih ettiğ i akaid ve amellerin ba ş arısına mütealhk olduğu halde ikincisi, 

ş eriat koyucusunun tasrih etmedi ğ i akaid ve amellerin, di ğ er tasrih olunan-

lardan istinbat ım hedef tutar. Diğ er İ slam ulemas ı  aras ında, Kelâm ile Fık-

hı  böyle bir ayırıma tâbi tutan kimse bulunmadığı  için, el-Fârbi, bu tarifiy-

le diğ erlerinde ayr ılır. Maamafih, F ıkha 'ilmu'n-nefs tabirinin ıtlak olun-

duğu ve bütün dini ilimleri de içine ald ığı  gözönünde bulundurulursa, F ıkhı  
bu geniş  manâs ıyle zikreden el-Fârâbrnin tarifi gerçe ğe uygun addedilir 236 . 

Şu kadar ki, diğ er İ slam ulemas ı , Kelâm ilmini, yaln ızca itikadi meselelere, 

Fıkıh ilmini ise, yalnızca ameli ahkâma tahsis etmi ş lerdir. 

505 H. /1111 senesinde vefat eden el-Gazâli'ye göre Kelâm ilminin gayesi, 

"ehli sunnet akidesini, ehli bid'at ın te şviş inden muhafaza etmektir. Allah, 

kullanım, Rasillünün dilinde din ve dünyalannın selâmeti bak ımından hak 

olan bir akide vermiş tir. Sonra da ş eytan, mübtedi`an ın kalbine, sunnete 

muhalif ş eyler ilka etmiş tir. Onlar, şeytanın bu tellunleriyle hak olan akide-

yi te şviş  etmek üzere iken, Allah "mütekellimiln" tâifesini vücuda getirip, 

davalarını  Sunnetin zaferi için, ehli telbisat ım çıkarıp atacak mü- 

235 Bak. 	 s.107-108. 

236 Ebü Hanife de, F ıkhm sâhip oldu ğu bu geni ş  mana dolayı sıyle kelâma "el-F ı khu 

1-Ekber" ismini vermi ş tir. Kezâ bak. Ş erlı u'l-Maka şı d, I. 5. 

88 



retteb bir kelâm ile harekete geçirmi ş tir. Bunun neticesinde de Kelâm ilmi 

ve ehli ne ş 'et etmi ş tir"237 . 

756 H. /1355 senesinde vefat eden Aiudu'd-Din el-Ternin tarifinde Kelâm 

ilmi, delil irad ı  ve ş üphenin izalesiyle diniyye nin isbat ıdır. Akaid-
den murad, amel hariç s ırf itikadd ır. "Diniyye" ile de Muhammed (A.S.) ın 

dini kasdolunur. Has ım ne kadar bizim nazar ımızda hatal ı  da olsa, onu yine 

kelâm ulemas ından added,eriz 238 . 

el-Tel'nin bu tarifi, son ibaresi istisna edilirse, el-Gazali'nin tarifiyle 

uyu ş ur. O da el-Gazali gibi, akaidin şerrattan al ınması  gerektiğ ini belirtir; 

kelâmın faidesi, bu akaidin isbat ı  ve ş üphenin izalesidir; ancak son ibaresiy- 
le 	el-Gazölrden ayr ılır. e]-Gazali, Kelâm ilmini, selef akidesine ve Sun- 

netin müdafaas ına tahsis etti ğ i halde, 	her çe ş it akidenin müdafaas ım, 

Kelâm ilminin çerçevesi için sokar. Ona göre, mübtedi`an ın aktî delillerle 

kendi akidesini müdafaa etmesi kelâmdanrl ı r. 

792 H. /1389 senesinde vefat eden Sa`du'd-Din et-Teftazard'ye göre kelâm, 

diniyye yi yakinen has ıl olan delillerle bilmektir. Mevzuu, bu akai-

din isbatı dır"239 . 

Görülüyor ki, et-Taftazanrnin tarifi, kelâm ı , hasmın kelâmına da te ş -

mil eden el-Tci'nin tarifine bu yönden muhaliftir Bununla beraber, akâidin 

akli delillerle isbat ı  ve aynı  yolla müdafaas ı  cihetinden ayk ırı  olsa bile, diğ er 

cihetlerden el-Gazali'nin tarifiyle tamamen uyu şur. 

962 H. /1554 senesinde vefat eden Ta şköprü Zkle Ahmed efendi, Mifttı -
ttu'sse`iide24° sinde, Kelâm ilminin tarifini verdikten ve konusunu beyan ettik-

ten sonra, yukar ıdan beri baz ılar ını  zikrettiğ imiz tariflerde görülen ve ak-
lın Kelâm ilmindeki mevkii ile, mübtedi'mun kelâm ının da Kelâm ilminden 
addedilip edilemiyece ğ i ş eklinde ba ş lıca iki şı kta tezahür eden ihtilâflara 

temas ederek der ki: "Kelâm ilmi, delil iradı  ve şüphelerin izalesiyle dini akaidin 
isbat ını  mümkün kılan bir ilimdir. Konusu, mütekaddimine göre, Allah' ın 
zat ı  ve s ıfatlar ıdı r... Ancak bu ilim, gaye itibariyle Vücadu Mutlak ın ahva-
lini araş tıran el; den ayrıdır... Müteahhırine göre kelâmın. konu-

su, Muhammed (A.S.) in dinine mütealhk akaidin isbat ıdır. Bu da akideye 

konu te şkil eden meselenin, teslimiyetle kabul edilip, sonra akla istinad eden 
bürhan ile takviyesidir. Netice olarak denilebilir ki, kelâmda ş er`m akıl ile teyidi 

ve akidenin Kitap ve Sunnette vârid olan meselelerden olmas ı  ş art ko şul- 

237 Bak. el-Munk ı z 	 s. 132 vd. 
238 Ş erhu'l-Meviik ı f, I. 14-15. 

239 Ş erlı u'l-Makü şı d, I. 4. 

240 Müellifin oğ lu tarafından Türkçeye tercume edilen bu eser, "Meviii`tu'l-`U-
lüm" adıyle ş öhret kazanmış  ve ilk defa 1313 senesinde basılmış tır. 
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mu ş tur. Bu iki ş arttan birisinin bulunmamas ı  halinde kelâm, asla kelâm 

olmaz. Bununla beraber, baz ıları , Kitap ve Sunnete muvaf ık olmıyan mu-

tezile kelâm ım kelâmdan addetmi ş lerdir. Bu aç ıklama gösteriyor ki, Kelâm 
ilmi, Kitap ve Surmete muvaf ık bulundukça, ş er`i ilimlerden 

Yukarıdan beri zikretti ğ imiz tariflerden anla ş ildığı na göre, konusunu 
sadece dini akaidin te ş kil ettiğ i kelâm, mütekellimanun ittifak ıyle, akli gö-
rüş e istinad eden bir ilimdir. Ancak onun, bu akaidi akli delillerle isbat edip 

edemiyece ğ i konusu mütekelliman aras ında ihtilaf konusu olmu ş tur. Baz ı -

ları , kelâm, akaidi diniyyeyi bid'at ehlinin her türlü te ş vi ş inden muhafaza 
ettiğ i gibi, akli delillerle onu isbata çal ışı r, demiş lerdir. Di ğ er baz ılarına göre 

ise, kelâm, sadece Kitap ve Sunnet ile sâbit olan akaidden her türlü şüpheyi 

defetme ğ e çalışı r. Bu ihtilafın men ş e'i de akl ın, ş eri'at ile sâbit olan akaidi, 

yine ş errat yard ıınıyle bilip anlamas ı , sonra da nazari delillere ba şvurmas ı -

din Yahutta dini akaid, bizatihi akl ile sâbittir; yani dini nasslar, bu akaidi, 

akli delilleriyle birlikte beyan etmi ş tir; Bunun haricinde, onu isbat için ba ş -

ka akli delillere ihtiyaç yoktur. 

2. Kelâm İ lminin Târihi 

Taşköprü Zadenin Miftellffit' s- sa` Cıdesinde açıkladığı  gibi kelâm, Hicri 

100 senesi civarmda mutezile ve kaderiyye eliyle şuyubulmu ş tur; çünkü 

itazilin zuhuru, Va şı l İbn 'Ata'run ne ş 'etiyle ilgilidir. 80 H. /699 senesinde dün-

yaya gelen bu ş ahsm 131 H./748 de vefat etti ğ i gözönünde bulundurulursa, Hic-

ri 100 senesini, onun ilmi sahadaki olgunluk ça ğı  olarak kabul etmek yerin-

de olur. 242  Bu ifadeye göre, yukar ıda da i ş aret etti ğ imiz gibi, Kelâm ilminin 

zuhuru, itikadi mezheplerin zuhuru ile yak ınen ilgilidir. Filhakika, bu mez-

heplerin zuhurun,dan sonra, aralar ında çe ş itli niza ve ihtilâflar ço ğ almış , her 

muhalif, kendi iddias ını  kuvvetlendirebilmek için, akli ve nakli delillerden 

istifade etmi ş tir. Önceleri, oldukça siyasi meselelere münhas ır kalan müna-

kaş alar, zamanla itikadi meselelere intikal etmi ş  ve bunun neticesinde Ke-

lâm ilmi doğ muş tur. 

Mutezilenin müessisi Va şı l İbn `Ata'n ın. el- Menzile beyne'l-menzileteyn, 

Kitc-tbu'l-futyd, "Kiffibu't-tevItid 24' ve buna benzer kitaplar ıyle Kelâm 

ilminde tedvin ba ş lamış , bunu, el-Me'mün, devrinde vefat eden şi'a  kelâm-

c ılarından Hi ş am imamet meselesinde mutezileye redden 

er-Red ala'l-mu` tezile 2" isimli eseri ile İı avaric ve diğer fırkalara mensup ke- 

241 Adı  geçen eser, I. 594. 

242 Mift»u's-se' 	I. 613. 

243 İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 251. 

244 Aynı  eser, s. 264. 

90 



lameılarm. telifleri takip etmi ş tir. Ayn ı  devirde, elli Sunnet akaidiyle ilgili 

kitaplar da telif edilmi ş tir İ mam A' zam Eba Hanife (Ö.150 H./767) nin el- Fı ls-

hu'l-ekber ve ve '1-mutgallim isimli iki kitabı ,245  ekser bahisleri 

Kelâm ilmini ihtiva eden müellefattand ır. 

Gerek elli Sunnet cephesinden, gerekse mutezile ve sair f ırka ve mez-

hepler cephesinden islam akaidinin müdafaas ına tahsis edilen kitaplar ın 

ço ğ almas ı  ve mezhepler aras ında, cidal ve münaka ş alarm ş iddetlenmesi, Ke-

lam ilminin inkiş afında ba ş lıca rol oyn ıyan âmillerden olmu ş tur. Bilhassa 

itizal mezhebinin, nak ılden ziyade akla ve aklı' behislere yer vermesi, mü-

naka ş alarında mant ık ve cedel usülüne istinad etmeleri, Ta şköprü Zadenin 

de belirttiğ i gibi, onun ilk kelâmi mezhep olarak geliş mesini sağ lamış , II. 
H. asrın başı ndan IV. H. asr ın ba ş larına, yani el-E ş 'ari (Ö. 324 H./935) nin 

zuhuruna kadar, kelami bahislerde siyadeti elinde tutmu ş tur. 

Elli Sunnet tarikat ını n ihyas ı , Hicri 300 senesi civar ında Ebu'l-Ha-

sani'l-E ş 'ari eliyle olmu ş tur'''. El-E ş 'ari, mutezile imamlar ından el-Cub-

ba'i (Ö. 321 H. /933) nin dizi dibinde yeti ş mi ş , 40 sene kadar mutezile imaml ığı  

yapmış , bilahara bu mezhepten ayr ılarak elli smınete intisab etmiş tir. Mu-

haliflerine ve hassatan mutezileye kar şı  nakli ve akli delillere istinaden mü-
cadeleye giri şen el-E ş 'ari, elli sunnet akaidinin ilk ve en ş iddetli müdafii 

olmuş tur. Mutezileye red mahiyetinde telif etti ğ i kitaplar ında, selef akaidini 

müdafaa ederken bizzat mutezilenin silah ı /ıl kullanmas ı , yani nakli deliller 

yanında aldi delillere de ba şvurmas ı , mutezile mezhebinin kuvvetini sar-

san, onu siyaset sultan ının ç ıkardığı  siyadet ar şı ndan indiren en büyük dar-

be olmuş tur. 

Aynı  devirde ne ş 'et eden Ebü Man ş ar el-Maturidi (Ö. 333 /944) de el-E ş 'ari 

gibi ehli sunnet akaidinin ihyas ı  için muhalifleriyle mücadeleye giri ş miş tir247 

 el-Eş 'ari devrine kadar elli sunnet, itikadi meselelerde nalulden ba şka 

her hangi bir esasa itimad etmiyordu. Halbuki bu devirde, felsefe, elli firak ı  
akla yöneltme ğe ba ş lamış  bulunuyordu. el-E ş 'ari, Sunneti muhafaza etmek 

için sair fırka mensuplar ına karşı  aklile mücadeleye ba ş layınca, kendisinden 

sonrakiler de ayn ı  gaye ile akidelerinin aklile tesbiti yoluna gitmi ş ler, delil-

'erinin dayana ğı  olarak, mesela cevher ve hala/un isbat ı , araz ın ârâz ile kim 
olmıyacağı  gibi bir tak ım akıl ilkeleri vazederek bunlar ı  akaide tabi kılmış -
lerdır. Onlara göre, hakikat ın isbatmda, delilin butlanı , medlölün butlanını  
intac eder. Ba ş larında Elıa Bekr 	 (O. 403 H. /1012) ve daha sonralar ı  
İmam el-Harameyn 	 (O. 478 H. /1085) nin bulunduğu bu gurupa 

245 Ayni eser, s. 299. 

246 Taşköprü nde, I. 613. 

247 Bak. el-Makrizi, el-I-J ı tat, IV. 185-86. 
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mütelcaddimrı n denilmi ş tir. Bu devirde mant ık, felsefi filmlerin bir kolu itibar 

edildiğ i ve felsefenin hükmü, onun üzerinde câri olmakla felsefeden kaçm ı l-
dığı  gibi, ondan da kamruldığı  için, halk aras ında münte ş ir değ ildi. Fakat 

sonralar ı , el-E ş 'ari mezhebi taraftarlar ı  mant ığı  öğ renmiş ler, onu felsefeden 

ayırt ederek münazaralannda ve istidlâllerinde kâidelerinclen istifade etmi ş -

lerdir. Mütekaddim ıMun aksine demin butlam halinde, bir ba şka delille is-

bat ı  mümkün olan medltılün butlan ına hükmedilemiyece ğ i prensibini orta-

ya koymu şlardu; bunlara da müte' ahh ı riin denilmiş tir. Bu us-Cı le göre, 

kelâm mevzuunda ilk müellif el-GazIll olmu ş , bunu Fahru'd-Din 
takip etmi ş tir. Ancak daha sonralar ı , mütekellimılnun, felsefe kitaplar ıyle 

iş tigali neticesinde her iki ilme ait meseleler, biri di ğ erinden ay ırt edilemi-

yecek şekilde karış mış , kelâm ve felsefe kar ışı mı  bir ilim vüdı t bulmuş tur248 . 

3. Kelâm Ehli (Mütekellimfm) 

Kelâm ilminin muhtelif devirlerde, muhtelif kimselere ait tarifini ve-

rirken, onun, Islam akaidinin ve müdafaas ı  ile her türlü ş üphenin ondan 

defedilmesi gayesine matuf olarak ortaya ç ıktığı na i ş aret etmi ş tik. Bu tarife 

istinaden diyebiliriz ki, kelâmc ı  veya mütekellim (cem'i: mütekellimfm) 

Islâm akaidini deliller serdiyle isbat ve müdafaa eden ve bu gaye ile cidal 

ve münaka ş alara giri ş en kimsedir. Ancak, burada şuna hemen i ş aret etmek 

gerekir ki yukarıda zikretti ğ imiz târiflerde görülen ve "kelâm" tabirinin, 

mahza Kitap ve Sunnete dayanan akaidle, men şeini bu iki ashn dışı ndan 

alan akaidin müdafaas ına ıtlak olunmas ı  halinde ortaya ç ıkan hilâf, kelâm-

cı  veya mütekellim tabiri üzerinde de gözönünde bulundurulmak gerekir. 

Ş öyle ki: Ta şköprü Zâde'nin hulâsa etti ğ i gibi, el-Fk-âbl'aert itibaren gerek 

el-GazMi olsun ve gerekse ve et-TaMM olsun, "kelâm" tabirinin, 

ası llar ı  yalnız Kitap ve Sunnete muvaf ık olan akaidin müdafaas ına ıtlak 

olunabilece ğ i üzerinde ittifak etmi ş lerdir. Bununla beraber, el- İ crnin. "has ım 

her ne kadar, bizim nazar ımmda hatal ı  da olsa, onu, yine kelâm ulemas ın-

dan addederiz" demesi' ve Ta ş köprü Zâcle'rtin "Kitap ve Sunnete muvaf ık 

olmıyan mutezile kelâmm ı  da kelâmclan addetmi ş lerdir" diyerek2" 

nin sözünü teyid etmesi gözönünde bulundurulursa, birbirinden farkl ı  bu 

iki görüş e uygun "kelâmm" veya "mütekellim" vasf ında da bir ay ır ım yap-

mak gerekmektedir. Filhakika el-Gazâli, el-Mur ı lm'inde Kelâm ilminin, 

gayesinden bahsederken "ehli sunnet akidesini muhafaza etmek ve ehli bid-

atın te ş viş inden korumakt ır" dedikten251  ve Allah Ta`âlân ın, kullanım 

248 Daha geniş  bilgi için bak: Ibn Haldun , Mukaddime, I. 388 vd. 

249 Ş erhu'l-mevkif, I. 14-15. 

250 Mift'Ou's-se`'ade, I. 594. 

251 s. 132. 
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Rasûlü vas ıtasıyle hak olan akideyi gönderdi ğ ine iş aret ettikten sonra " şey-

tana, m.übtedi`an ın vesveselerine, Sunnete muhalif bir tak ım ş eyler telkin 

ederek, hak olan bu akideyi te şviş  etmek üzere iken, Allah Tdalan ın, müte-

kellim tâifesini yaratt ığı nı  ve Sunnetin zaferi için onlar ı  harekete geçirdi ğ ini" 

söylemi ş tir. 252  Kelâm ilmi ile kelâm ehlinin de bundan sonra ne ş 'et ettiğ ini 

belirten el-Gaz rill'nin253 bu sözlerinden anla şı lıyor ki, burada zikrolunan "ke-

lâm", Kitap ve Sunnete muvaf ık kelâm olup, Sunnetin zaferi için, mübtedi-

`aya kar şı  harekete geçen "kelâmc ı " ise, ehli sunnet kelâmc ısıdır. 

el-Gazülrye yak ın olarak ya ş ayan Ebu'l-Ferec İbnu'l-Cevzi ((5. 597 

11./1200) Kelâm ilminin,muhtelif imamlar nazar ındaki merdad mevkiinden bah-

sederken şöyle demektedir. "Kelâm nas ıl zemmolurtmas ın ki, mutezile ona 

dayanarak Allah Tdala ıun, e şyanın cümlesini bildiğ ini, fakat bunlar ın taf-

sillerini bilmediğ ini iddia etmi ş lerdir. Mesela Cehm ihn. ş afvan, Allah' ın il-

mi, kudreti, hayat ı , muhdestir, demi ş tir; Allah Ta'ala bir " şey" değ ildir, 

demiştir. Ebü Ebü Ha ş im ve Ba şralı  taraftarlar ı , ma`cliimun 

bir ş ey, zât, nefs, cevher, beyaz, sar ı  ve kırmı zı  olduğunu, Allah Ta'alan ın 

zatı  zât, arazi araz, cevheri cevher yapm ıya kaadir olmad ığı m, ancak zat ı , 

ademden vücüda ç ıkarmağ a kaadir oldu ğunu iddia etmi ş lerdir. el-`Allaf, 

Cennet ehlinin nimeti ve Cehennem ehlinin azab ı  için öyle bir husus vard ır 
ki, Allah Ta'ala, onun def'i bab ında kudretle tavsif olunamaz. Bu bak ım-

dan, o vakit (yani alurette) O'na ra ğbet etmek veya O'ndan kaçmak bir ş ey 

ifade etmez; çünkü O, o s ırada hiç bir hayra ve şerre, hiç bir fayda ve zarara 

kaadir değ ildir, demiş tir. Yine el-`Allaf'a göre, Cennet ekili, Cennette camia 

ve sakıt olarak kahrlar. Onlardan hiç bir kelime, hiç bir hareket sadir olmaz. 

Ne onlar ve ne de Rablar ı , bunlardan hiç birisine kaadir de ğ ildir; çünkü ha-

dis olan her ş eyin, kendisinde nihayet buldu ğu bir sonu bulunmak gerekir. 254  

mutezile imamlar ından nakletti ğ i bu sözler ve onlar ı  
kelâm olarak tavsifi, sonra da bu sözlere istinaden kelâm ı  zemmetmesi gös-

teriyor ki, ehli sunnet akâ'idine, daha do ğ rusu Kitap ve Sunnetten hiç biri-

sine muvafık olmıyan bil görü ş ler de "kelâm" dan addedilmi ş tir Buna göre, 

mutezile akaidine uygun olan bu kelâma, Kitap ve Sunnete yak ınlık veya 

uzaklık derecesi ne olursa olsun "mutezile kelân ı t" denilebilece ğ i gibi, taraf-

tarlar ına da "mutezile kelenetlart" demek gerekir. Ayn ı  husus, akaid yönün-

den ekili sunnetten ayr ılan sâir fırka ve mezhepler için de caridir: ş ra kel& 

mı  ve kelâmc ıları , harici kelâm ı  ve kelânıc ıları  gibi. Esasen bu görü ş , Kelâm 

ilminin mutezile eliyle zuhur etti ğ ine ve geli ş tiğ ine dair yukarıda geçen bah- 

252 s. 134. 

253 Aynı  yer. 

254 Telbisu İ blis , s. 83. 
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simize de uygundur. Bu bakımdan, ehli sunnet kelâm ının el-E ş 'ari ile ba ş ladığı  

da gözönünde bulundurulursa ki bu devirde hadis ve hadisle ilgili meseler 
kat'ıyet kesbetmi ş , tedvin ve tasnifiyle bir ilim olarak ortaya ç ıkmış  bulun-
maktad ır, el-E ş 'ari'ye tekaddüm eden devirlerde hadisçilerin kar şı  koy-
dukları , kendileriyle ş iddetli bir mücadeleye giri ş tikleri kelâm ehlinin, mute-
zile kelânı cılanyle, kelâm tarihinde bunlar kadar mühim yer i ş gal etmiyen 

sâir itikadi mezhep kelâmcdar ı  olduğu kolayca anla şı lır. 

C. HADIS İ LM İ N İ N GELI Ş MESI 

1. ihtilaflara tekaddüm eden devirlerde hadis meselelerine genel bir 

bakış  

Müslümanlar aras ında, önce siyasi olarak tezahür eden, sonra da akâ-

id meselelerine dönü ş en ihtilafları , İ slam topluluğu üzerinde yaptığı  tesir-

leri ve tevlid ettiğ i neticeleri gözden geçirirken, hadisle ilgili meseleleri de 

ele almak ve baz ı  mühim noktalar ı  aydınlığ a kavu ş turmak gerekmektedir. 

Çünkü, hadis, konumuzla do ğ rudan do ğ ruya ilgili olup, ilerideki bahisleri-
mizin s ıklet merkezini te şkil edecektir. Bu sebeble biz, İ slam dininin, Kur-

andan sonra ilk ana kayna ğı  olarak hadisin ehemmiyetini belirtme ğe çalışı r-

ken, islami bir ilim olarak da zuhurunu, geli ş mesini ve bunda rol oyn ıyan 
âmilleri ele alaca ğı z. 

Her ş eyden önce ş una hemen i ş aret edelim ki, hadis meselelerinin bir 
ilim dalı  halinde ortaya ç ıkıp geliş mesinde en büyük amil, müslümanlar ara-
sında ba ş lıyan ve as ırlar boyu devam eden cidal ve münaka ş alar olmu ş tur. 

Bu sebepledir ki biz, Hadis ilminin geli ş mesini, t ıpkı  Kelâm ilminin do ğuş u 

gibi, müslümanlar aras ında zuhur eden ihtilaflar ın bir neticesi olarak ele al-

dık. Ileriki bahislerimizde de aç ıklanaca ğı  gibi, bu görü ş ümüzü doğ rulayan 
çe ş itli sebepler vard ır ve bunlar ı , Hicri 110 senesinde vefat eden tan ınmış  
hadisçilerden, İbn Sirin'in ş u sözleriyle hulâsa edebiliriz: 

" İ lk devirlerde (hadis al ırken veya rivayet ederken) isnad sormu-
yorlard ı ; ne zaman ki f i t ne zuhur etti, bize, kendilerinden rivayet gitti ğ i-

niz kimselerin isimlerini söyleyiniz, deme ğe baş ladılar Bundan sonra hadis 
rivayet edenlere bak ıyorlar, e ğ er râvi sunnet ehlinden ise hadislerini al ıyor-
lard ı ; bid'at ehlinden olanlar ın hadislerini de terkediyorlard ı".2" 

255 Muslim, en-Nevevi serlii, 1. 44; İ bn EM' Ijatim, 	 ve't-ta`dil, I. 
28; Ahmed İbn Hanbel. KitUbu'l-`IIel ve ma'rifeti'r-rieM, v. 114 b; 	el-Ba ğ  

s. 122. 
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İbn Sirin'in bu sözlerinde yer alan isnâd tabirinin, hadis rivayetin-

deki ehemmiyeti gözönünde bulundurulur ve onun, Hadis ilminin yegane 

temeli olduğu kabul edilirse,256  bu filmin, hadis rivayetinde isnad kulla-

n ılmas ıyle ba ş ladığı  ve buna da müslümanlar aras ında zuhur eden f i t n e 

nin sebep olduğu kolayca anla şı lır. Ilerde, bu bahisler üzerinde daha geni ş  
ş ekilde duraca ğı mız için, biz, burada müslümanlar aras ında ihtilaflar ın zu- 

hurundan önceki devirlerde hadisin durumunu ele alacak, sonra da bu ihti- - 
laflar ın, hadis meselelerinde ne gibi neticeler do ğurduğunu inceleme ğe ça-

lış acağı z. 

Hazreti Peygamber zaman ında, Islam te ş ri`min baş lıca iki kayna ğı  
vardı : Kitap ve Sunnet. Kitaptan bir ayet nazil oldu ğu vakit, Hz Peygam-

ber, bunu bütün müslümanlara tebli ğ  ediyor ve onun maksad ve gayesini 

aç ıklıyordu. Âyet bir hüküm ifade ederse, o hükmü tatbik etmek suretiyle, 

müslümanlara, Kur'an âyetlerinden ne ş ekilde faydalanacaklar ını  göster-

miş  oluyordu. Bu bakımdan Rasûl (A.S.), siyasi, iktisadi ve sosyal meseleler-

de yegane mercii te ş kil ediyordu. 

Hazreti Peygamber vefat edince, müslümanlar ın önünde Kur'an ve 

Sunnetten ba şka bir ş ey kalmamış t ı ; fakat bu iki kaynak, onlara gerçek 

hayatı  sağ lıyacak, dünyevi meselelerde her türlü mü şkillerini halledecek bir 

kuvvete sahip bulunuyordu. Bu sebeple müslümanlar, her ikisine de uyma-

ğ a ve onlar ın gösterdiğ i yolda gitme ğ e davet olunmu ş lardır.257  Müslüman-

ların, bugünün tarihçilerini bile hayrete dü ş ürecek derecede k ısa bir zaman 

içerisinde kuvvet kazanmas ı  ve büyük bir imparatorluk kurmas ı , onlar ın 

Kitap ve Sunnete uymak hususunda kendilerine tevcih olunan bu davete 

nas ıl büyük bir a şkla icabet ettiklerini gösterme ğe kafidir. Bu hususu, hadis 

kitaplarının, sabifeleri aras ından seçece ğ imiz bir kaç haberle aç ıklamak da 

mümkündür: 

İ lk islam halifesi Ebü Bekr, Hazreti Peygamberin vefat ı  üzerine, onun 

mirasını  istemeğe gelen k ız ı  Füt ıma'ya bir hadis naklederek onun iste ğ ini 

reddetmi ş tir; Fât ıma, Ebü Bekr'in cevab ını  gayet sakin kar şı lamış  ve "sen, 

madem ki Peygamberden i ş ittin, daha iyi bilirsin" 

256 Hadis imamlar ı  isnâd hakk ında çe ş itli sözler söylenai ş lerdir. Meselâ, Sufyân e ş -Seyri 

"isnâd, mü'minin silühld ır" 'Abdullah İ lı nu'l-Mubârek de "isnâd dindendir; o olmasa idi her-

kes istediğ ini söylerdi" demi ş lerdir. Yine İbn Sirin "bu ilim dindir; dinini kimden ald ığı na dik-

kat et" derken isnâdm ehemmiyetine i ş aret etmi ş tir. Bu haberler hakk ında bak: Muslim, en-

Nevevi ş erhi, I. 44, 52; el-Küs ııni, Kayü` ı dn't-talı di ş , s. 186. 

257 Kur'ânda "Allah'a ve Rasüle itaat edin", "Rasnliin getirdiklerini al ın, nehyettik-

lerinden çekinin", "kim Rasüle itaat ederse Allah'a itaat etmi ş  olur" mealinde pek çok çe ş itli 
ayet gelmi ş tir. Bu ayetler, müslümanlar ın takip edecekleri yolu aç ıkça göstermi ş tir. 

258 Ahmed İbn Hanbel, Musned, I. 160, hadis No. 14. 

demiş tir. 258  `Osman İbn 
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`Affân, bir gün mescide giderek bir yerde oturmu ş , orada pi şmiş  yemek yemi ş , 

namaz k ılmış  ve sonra da ş öyle demiş tir: Rasillullahn ı  yerinde oturdum, 

onun taammdan yedim ve onun namaz ından kıldım".259  Ayakta su içtiğ ini 

söyliyen bir kimseye de 'Ali İbn Ebi Tâlib şu cevab ı  vermiş tir: "E ğer ayakta 

su içiyorsam, Rasûlullah (A.S.) ı  ayakta içerken görmü ş müdür. Oturarak 

içersem, onu oturarak içerken görmü şümdür".26°  Yine 'Ali İbn Ebi  Tâlib-
ten nakledilen bir haber ş öyledir: "Ben ayak üstlerinclen, ziyade ayak alt-
larınm meshe daha layık olduğunu görüyordum: fakat Rasidullah (A.S.) ı  
gördüm ki o, ayaklar ının alt ını  değ il üstünü meshediyordu". 261  Sahabe ara-

s ında, Hazreti Peygamberin sunnetine ba ğhlığ lyle ş öhret kazanmış  olan 

`Abdullah İbn `Omer, bir seferde, muayyen bir yerden geçerken oradan uzak-

laşmış , sonra yine yoluna devam etmi ş tir. Kendisine niçin böyle hareket 

ettiğ i sorulduğ u zaman ş u cevab ı  vermi ş tir: "Rasillullah (A.S.) ı  böyle ya-

parken gördüm". 262 

Sahabe Hazreti Peygamberden gelen sunnetin terkine veya her hangi 
bir görü ş le ona muhalif hareket edilmesine ş iddetle kar şı  koyduğu gibi, bu 

sunnetin nakli veya rivayetinde, ufak da olsa, bir hata yap ılmasına ve bu 

suretle onun yalan veya tahrife maruz b ırakılmasma hiç bir zaman r ıza gös-

termiyordu. Bu çe ş it rivayetlerin ço ğ almas ıyle hatamn da ço ğ alacağı  dü-

şüncesiyle, her fırsatta, hadis rivayetinin azalt ılmas ını  emrediyorlard ı . Sa-

habe içersinde bilhassa `Omer Ibriu'l-tlattâb, fazla hadis rivayet edenlerin, 

veya rivayet ettikleri hadislerin do ğruluğunu başka ş âhitlerle isbat edemi-

yenlerin karşı sına büyük bir ş iddetle dikiliyor, onlara, hadis rivayetini azalt-

malarını  emrediyordu. Bu suretle, halk ın, bu sahada fazla yay ılmasına ve 

rivayetleri aras ına fâcir ve münafık olan kimselerin yalan ve iftiralaruun da 

karış tırılmasma mani olmak istiyordu. Sahabenin ço ğu ve bilhassa uluları  
ve Peygamberin ehli beytinden olanlar, mümkün oldu ğu kadar az hadis ri-

vayet ediyorlar ve hattâ Cenn,etle teb ş ir olunanlardan Sa`d. İbn Zeyd İbn 

'Amr gibi baz ı  sahabiler de hiç hadis rivayet et ırtiyorlard ı . 263  

Hazreti Peygamber vefat etti ğ i sıralarda ordusu Ş am' ı  fetetmek için 

haz ırlıklarını  tamamlamış  bulunuyordu. Onun vefat], ordunun sefere ç ık-

mas ına mani olmadı . Kendisinden sonra devletin ba şı na geçen Ebü Bekr, 

sefer haz ırlıklarını  yeniden gözden geçirerek 1,1 ğlid İbn Velid kumandasmda 

Ş âm' ı  fetetti. Bunu di ğer sefer ve fetihler takip etti. Suriye, Lübnân, Ürdün 

ve `Irük, Hicretin 17 nci senesinde tamamen fetedildi. 20 nci senede M ışı r' ın 

259 Aynı  eser, I. 378, hadis No. 505. 

260 Aym eser, II. 179, hadis No. 916. 

261 Ahmed İbn Ijanbel, Musned, II. 103, 104, hadis No. 737. 

262 Aynı  eser, V. 54, hadis No. 470. 

263 İbn Kuteybe, Te'vilu 	 s. 48-49. 
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fethi tamamland ı . Bundan sonra müslümanlar Maveraunnehr'e kadar u-
zand ılar. Bunu bir taraftan Ş imali Afrikanın ve Endelus'un fethi, di ğer ta-
raftan da Semerkand' ın fethi takip etti. Fetih için sefere ç ıkan müslüman 

ordusunda Hazreti Peygamberin ashab ından bir çok kimse bulunuyordu. 
Bunların bir kısmı  kumandan, büyük bir k ı smı  da asker olarak hizmet gö-
rüyorlardı . Müslümanlar fetederek girdikleri beldelerde, ilk i ş  olarak mes-
cidler inş a ediyorlar,264  bu mescidlerde o belde halk ına ve bilhassa çocuklara 
Kur'an. ve Sunnet ö ğ rettikleri gibi, islam dininin esaslar ıııı  talim ediyorlar-
dı . Hazreti Peygamber zaman ında adet haline gelen ve s ık sık görülen ha-

diselerden olan bir beldeye hoca gönderme i ş i, bahçeler devrinde daha çok 
artırılmış  ve bu sistemli talim faaliyeti alt ında, çe ş itli beldelerde Kur'an ve 
Sunnete vak ıf, islam Fık.hını  bilen kimselerin sayısı  her geçen gün artmış -

tır. Neticede, bir çok İslam şehir ve kasabalarında büyük ilim merkezleri 
teş ekkül etmiştir. Bu ilim merkezlerinin ba şı nda, şüphesiz, Medine gelir. 

Hazreti Peygamber, ashabiyle birlikte bu ş ehre hicret etti ğ i zaman, ilk İ s-

lam Devletinin temellerini burada atm ış tır. Kur'an ayetlerinin büyük bir 

kısmı  burada nazil olmuş , İ slam te şrf ı  burada geli ş miş tir. Ashab, hayatı  
boyunca Peygamberin etrafında daha s ık ve daha geni ş  ilim halkasını  bu 

ş ehir mescidin.de te şkil etmi ş  ve onun hadis ve Sunnetini, burada onun ağ -

zindan dinlemi ş tir; bu bakımdan Medine'ye Daru's-Sunne denilmi ş tir. 

Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Peygamber, Medine'yi terketmedi-
ğ i gibi, onun vefatmdan som.a da halifeleri ve sahabenin ço ğu bu şehirde 

kalmış  ve Medine, İ slam Devletinin en mühim ilim merkezi haline gelmi ş tir. 

MedhLe'den sonra ilim merkezleri olarak ş öhret kazanan şehirler, Mek-
ke, 'Irak'ta Köle ve Ba şra, Ş am ve Mısır beldeleridir. eOmer ttab 
zamanında 'Irak fetedildi ğ i zaman, bu beldenin iki büyük şehri olan Kil& 
ve Baş ra, Horasan, Iran ve Hind gibi di ğer beldelerin fethinde askeri birer 
üs olarak büyük de ğ er kazanmış lardır. Bu bakımdan gerek Küfe'ye ve ge-
rekse Ba şra'ya büyük say ıda sahabe yerle ş miş  ve buralarda kurduklar ı  ilim 

merkezlerinde binlerce talebe yeti ş tirmiş lerdir. Burada te şekkül eden med-
resenin ba şı nda 'Abdullah İbn Mes' ıld gibi meşhur ve alim bir sahabi bulu-
nuyordu. Küfe'nin ilmi sahada büyük ş öhret kazanmasmda, bu sebebinin 
rolü çok büyük olmu ştur. 

Baş ra medresesinin ba şı nda ise Enes ibn. Malik vard ı . 'Ali tarafından 
Vali olarak tayin edilen 'Abdullah İbn 'Abbas, Ebii 'Utbe 
İbn Gazva ıı , 'Abdurrahman İbn Semura gibi bir çok sahabi de burada hadis 
ve Sunnetin öğ retilmesinde büyük gayret sarfetmi ş lerdir.265  Baş ra mekte- 

264 el-Malglz4 el-H ı ta, II. 247. 
265 el-Hakim Ebü `Abdillah, Ma`rifet 	 s. 192. 
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binde yeti şen talebeler el-Hasan el-Ba ş ri, Muhammed İbn Slrin, Eyyillı  es-

Sehtiyani, Yönus İbn Tbeyd, Cabir İbn Zeyd, Hi ş am ibn. Hassa'', Katade 

İbrı, Du'ame, 'As ım el-Ahval gibi hadisçiler, büyük ş öhret kazanm ış  olan-

lardan baz ıları dır.2" 

`Amr ibnu'l-' :Eh kumandas ındaki müslümanlar, Mıs ır' ı  fetettikleri za-

man, kalabalık bir sahabe gurubu, buraya gelip yerle ş nıiş lerdir. Bunlar ara-

sında 'Ijklı a İbn el-Cuheni, 'Abdullah İbn 'Amr Harice 
İbn Huzafe, 'Abdullah İbn Sa'd İ bn Ebi Serh, 'Abdullah İbnu'l-Haris, Eba 

Basra el-Gıfarl ş öhret kazanm ış  sahabilerdendir. 262  

Ş am'a gelince, bu belde, gerek buraya gelen sahabilerle ve gerekse fethi 

takiben bura halk ının büyük bir k ısmının İ slam dinine girmeleriyle müslü-

man nüfusu bakımından kalabalık bir belde haline gelmiş tir. Bu bak ımdan, 

halifeler, Ş am'a ayr ı  bir ihtimam göstermi ş ler, bilhassa ilmi sahalarda yük-

sek bir mevki kazanmas ında büyük rol oynam ış lard ır. Halifelerin, Kur'ân, 

hadis, halal ve haramla ilgili meseleleri ö ğ retmek maksad ıyle Ş am'a gönder-

dikleri sahabiler aras ında, Hz. Peygamberin Yemende amili olarak vazife 

gören Mu'az İbn Cebel bulunuyordu. Tbade ibnu' ş - ş amit, Ebn Tbeyde 

İbnu'l-Cerrah, Sa'd İ bn Tbade, el-Fail İbn. 'Abbas İbn 

Ebii Malik el-E ş 'ar1, el-Haris İbn Hiş am, Mu'aviye İbn Ebi Sufyan, Vasile 

İbnu'l-Eska` gibi pek çok me şhur sahabi de Kur'ân ve hadisin bu beldede 

yayılmasında ve öğ renilmesinde büyük rol oynam ış lard ır268 . 

Fetihlere müvazi olarak İslâmiyetin inti ş ariyle muhtelif beldelerde 

te ş ekkül eden ilim merkezleri, ş üphesiz bu zikrettiklerimizden ibaret de ğ il-

dir. Yukarıda da i ş aret ettiğ imiz gibi, Mı sır'ın fethini takiben, Ş imali Afrika, 

Endelus İ slam hakimiyetine girdi ğ i gibi, Ş arkta da Horasan, Buhara. , Se-

markand ve diğ er bir çok beldeler fethedilmi ş tir Bu beldelerde de di ğ erlerin-

de olduğu gibi, Peygamberin ashab ından bir ço ğu yerle ş miş  ve halka İ slam 

aka'idi yan ında Kur'an ve Sunneti, halal ve haram ı  ve diğ er dini meseleleri 

öğ reten ilim merkezleri kurmu ş lardır. 

Sahabenin, geni ş leyen Islam ülkelerinde bu ş ekilde dağı lıp yayılmaları  
bize şunu da göstermi ş tir ki, onların Hazreti Peygamberden i şitip hıfzettik-

leri hadisler, ilk anda, yerle ş miş  oldukları  yerlere inhisar etmi ş , çok defa 

bir beldede intiş ar eden hadislere, di ğ er belde halk ı  yabanc ı  kalmış t ır Şüp-

hesiz bu durum, muhtelif beldelerde yerle ş miş  olan sahabenin, Hz. Peygam-

berden çe şitli sayıda ve birbirinden farkl ı  hadisleri i ş itmiş  olmalarının tabii 

bir neticesidir. Baz ı  sahabe, Hz. Peygamberden ancak 5-10 hadis i ş ittiğ i 

266 Aynı  eser, s. 247-248. 

267 Macrifet 	 s. 193. 

268 Ayın yer. 
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halde, diğ er baz ısı  yüzlerce hadis i ş itmiş  olabilir. Bazen de yüzlerce hadis 
iş iten bir sahabi, uzak bir beldede ya ş ayan ve Hazreti Peygamberden sade-
ce 5-10 hadis i ş itmiş  olan sahabinin bu hadislerini i ş itmemi ş  olabilir ve eğ er 

bu 5-10 hadis, halal ve haramla ilgili hadislerclen ise dini yönden bir kat 

daha kıymetlenmi ş  olur. Bu durum, o hadisleri ö ğ renmek istiyen müslüman-
ları  harekete geçirir, ve hadis almak için uzun ve me ş akkatli seyahatlar ba ş -
lar. 

Baz ı  müste şı klar nazar ında bo ş  ve lüzumsuz bir gayretten ibaret olan 269 

 bu seyehatlar, gerçekte büyük ve tabii bir ihtiyaçtan doğ muş tur. Kur'ânda 

sarih olarak beyan edilmemi ş  bir çok hükümler, Hazreti Peygamberin ha-
dis ve sunnetiyle vazolunmu ş tu. Beyan edilmi ş  baz ı  ahkam da müslüman-
ların anlayamıyacaklar ı  derecede muciz olup ancak Peygamber taraf ından 

müslümanlara şerh ve izah edilmi ş ti. Aslında Kur'ânın tefsirinden ibaret 

olan bu hadisler, Hz. Peygamberin vefat ından sonra geniş leyen Islam ülke-

lerinde, onlar ı  bilen sahabenin da ğı lmasıyle dağı lmış sa, onlara muhtac olan 

müslümanlar, ba şka hangi yollarla bu hadisleri toplayabilirlerdi? Sahabenin 
hepsi, hadis h ıfz ında aynı  derecede olmad ıkları  gibi, her hangi bir hadisi 

hepsi de bilmiyordu ve bilmelerine de imkan yoktu. Hazreti Peygamber, 

sahabeden bir guruba irad etti ğ i hadisi, bir ba ş ka guruba tekrar etmiyordu. 

Bir gurubun önünde vaki olan bir hadise, bir ba şka gurubun önünde aynen 
vukubulmuyordu. Bu bakımdan sahabe, i ş itmedikleri ve bilmedikleri hadis-
leri öğ renmek zorunda kal ıyorlardı . Hazreti Peygamber hayatta iken Me-

dine'ye gelip, ondan dinleriyle ilgili meseleleri sorup ö ğ renme, sonra da tek-

rar memleketlerin dönme adetini, Hazreti Peyganiberin vefat ından sonra 

da devam ettirdiler. Bilmiyen sahabi, ö ğ renmek için bilen sahabiyi arayıp 
buldu; öğ reneceğ ini öğ renip memleketine döndü. Tabiat ıyle bu adet, son-
raki nesillerde daha çok artt ı . Tabakat kitaplar ında bu seyahatlarla ilgili 
bir çok habere tesadüf etmek mümkündür 27° ve bu seyahatlarm neticesidir 

ki, tek bir sahabi taraf ından iş itilmiş  olsa bile, Hazreti Peygamberin her 
sözü bir çok sahabi tarafından öğ renilmiş  ve müteakıb nesillere nakledil-
miş tir. 

Sahabe, Hazreti Peygamberden i ş itmiş  oldukları  hadisleri yazmıyordu. 

Esasen Islâmiyetin bidayetinde, müslümanlar aras ında yaz ı  bilenlerin sayı -
sı , yok denecek kadar azd ı .2" Her ne kadar, Hazreti Peygamberin takip etti- 

269 Meselâ bak: Alfred Guillaume, The traditions of Islam, s. 12. 
270 Meselâ Ebü Eyyüb el-En ş ari, Hz.'Peygamberle sohbetinin eskili ğ ine ve bir çok hadis 

işitmiş  olmasına rağmen tek bir hadis için günlerce süren me ş akkatli bir seyahata ç ıkmış tı . 
Keza Cöbir Ibn 'Abdillah bir hayvan sat ın alarak Mısır'a gelmi ş , orada bulunan `Ukba Ibn 
`A"ınir'e bir hadis sormu ş  ve tekrar Medine'ye dönmü ş tü. Bak: Marifet 
s. 8. 

271 el-Belözori, Fut 	b ul d ön, s. 457. 
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ğ i eğ itim politikas ı  sayesinde bir çok kimse yaz ı  öğ renmiş  olsa bile,272  Kur-

anın ba şka sözlerle kar ış tırılması  tehlikesine karşı , bazı  sahabiler hadiskrin 

yaz ılmasını  ho ş  kar şı lanuyorlard ı ?" Hazreti Peygamber de ba ş langıçta, 

hadis yazmağı  menetmiş ti.274  Bununla bereber bu yasak, bir müddet sonra 

ruhsata inkalab etmi ş 275  ve muhtemelen bu ruhsattan sonra ba ş ta 'Abdul-

lah İbn ibni'l-`ik ş  olmak üzere baz ı  sahabe, Hazreti Peygamberden 

iş itmiş  oldukları  hadisleri " ş alıife" ler halinde yazma ğ a baş lanuş lardır.276 

 Maamafih, sahabenin çoğunun hadis yazmad ığı  gözönünde bulundurulursa, 

çok sayıda hadisin yaz ılmaksızm hafızadan rivayet edildi ğ i anlaşı lır. Bu 

husus, hadislere kar şı  itimadı  zayıflatı cı  kuvvetli bir sebep olarak mütalaa 

edilebilirse de, sahabenin, Hazreti Peygamberin sunnetine kar şı  hissettiğ i 

bağ lılık ve onu muhafaza etmek hususunda gösterdi ğ i titizlik, böyle bir dü-

şüncenin gerçe ğe uymad ığı m ortaya koymaktad ır. Diğer taraftan sahabe, 

Hazreti Peygamberden i ş itmiş  oldukları  hadisleri yazmam ış  olsalar bile, 

fıtratan sâhip olduklar ı  hafıza kudretiyle, aralar ında daima müzakere et-

tikleri bu hadisleri muhafaza etmekte güçlük çekmemi ş lerdir. Kendilerin-

den hadis alan tabi'an aras ında ise, art ık hadis kitabeti bir mesele olmaktan 

ç ıkmış  ve bu neslin hemen bütün hadisçileri, sahabeden i ş ittikleri hadisleri 

kaydetmi ş lerdir. Devrin Peygamber devrine ittisali ve islâmiyetin kalpler-

de yaratt ığı  iman ve ihlas, ilk senelerde, hadislerin s ıhhatli bir ş ekilde mu-

hafaza edilmesinde yegane ama olmu ştur. Fakat bu devir, maalesef uzun 

sürmemiş , daha önceki bahislerimizde de inceledi ğ imiz gibi, nereden geldiğ i 

pek belli olmayan tehlikeli cereyanlar, müslümanlar ın vandetini önce sars-

mış , sonra da parçalamış tır. Genç Islam topluluğunun mukaddes kabul et-

tiğ i her ş ey üzerinde tesirini gösteren bu sars ıntı , en büyük tahribatm ı  ha-

dis üzerinde yapmış tır. Çünkü hadis, Islam dininin, Kur'ândan sonra, isti-

nad etti ğ i yegane temel olmakla beraber, Kur'an gibi, sa ğ lam bir temel üze- 

272 Bak: Dr. M. Hamidullah, The earliest extant work on the Hadith, s. 6. vd 

273 Bak: el-tiatib el-Ba ğdödi, Takyidu'l-` ı lm, s. 36 vd. 

274 Hz. Peygamberin "benden Kur'andan ba şka bir ş ey yazmaymız. Her kim benden 

Kur'ândan ba şka bir ş ey yazd ı  ise, onu imha etsin" hadisi, bu konuda rivayet edilen en me ş -

hhr hadistir. Bak: Takyidu'li ı lm, s. 29 vd. 

275 Bak: el-tlatib el-Ba ğdödi, Takyidu'l-`11m, s. 64 vd. 

276 'Abdulah İ bn `Anır Ibni'l-q ş 'm, bin kadar hadisi ihtiva eden sahifesi "e ş - Ş ahife 

e ş -Söd ı ka" ad ıyle ş öhret kazanmış tır Sonradan bu sahife, 'Abdullah'm torunlar ından 'Al= 

Ibn Su'ayb tarafmdan rivayet edilmi ş tir. Diğer sahabilerden 'Ali 'bn Ebi Tâlib , Crıbir Ibn 

`Abdillah, Semura İ bn Cundub, `Amr İbn İlazm, `Abdullah 'bn `Abblis ve Sa`d İ bn `Ubrıde-

nin hadis yazd ıklarmı  belirten haberler vard ır. Bu haberler hakk ında bak: Prof. M. Hamidul-

lah, Sahifetu Hemmöm Ibn Munebbih, s. 22 vd. 
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rine oturtulmuş  değ ildi. Daha doğ rusu, resmi elden toplan ıp kayda geçiril-
ınemiş ti.277  

2. İhtilafların Zuhurundan Sonra Hadis 

Ihtilaflar ın, ve hassaten fırkalar ın zuhurundan sonra, İslam Te ş rfinin 

ikinci kayna ğı nı  te şkil eden hadislerin büyük bir tehlikeye maruz kald ığı  

görülmektedir. Yukar ıda da zikretti ğ imiz gibi, sahabe devrinde Hazreti 

Peygamberin bütün had,isleri bir kitap içerisinde toplanm ış  değ ildi. Baz ı  
sahabiler, ufak çapta bir takyid te ş ebbüsüne girişmi ş  olsalar bile, kayde-
dilenler, hafızalarda yerle ş miş  olanların yanında hiç denecek kadar azd ı . 

Bidayette, hadislerin yaz ılmas ına karşı  olan sahabiler, sonralar ı  müsama-
hakâr bir tav ır takılmış  olmakla beraber, bu, hiç bir ş ey de ğ iş tirmemi ş ti; 
zira yaz ı  bilenlerin say ı sı  çok azdı  ve bilenler de böyle bir te şebbüse giriş mi-

yorlardı . 

Hadislerin muntazam bir ş ekilde kaydedilmemi ş  olması , siyasi ihtilaf-
ların zuhurundan sonra beliren tehlikeye kar şı  korunmalar ım güçle ş tirdi. 

Gerçekten Hazreti Peygambere ait olan hadisler, ayn ı  tehlike illetiyle at ı -
lırken, Hazreti Peygamberin hiç a ğ zından çıkmamış  olanlar ise a ğı zdan 
ağı za dola ş mağ a baş lad ı . Bu tehlike, ihtilaflardan sonra Peygambere nisbet 
edilen hadis sayısının birden bire kabarmas ıydı . 

Siyasi ihtilafların zuhurundan bahsederken, her muhalefetin, yeni bir 

takı m iddlialarla ortaya ç ıktığı na, bilhassa her fırkanın, aslında siyasi olmak-
la beraber, bir tak ım dini kaidelere istinad etti ğ ine ve bu bakımdan dini bir 

hüviyet kazandığı na iş aret etmi ş tik. Bu fırkalar iddialar ını  kuvvetlendire-
bilmek için Kur'an ve Sunnete ba şvurmak zorunda kal ıyorlard ı . Ş üphesiz 

bu iddialar, Islami her hangi bir hüviyete sâhip olmad ığı  için, iddia sahipleri 

kudretleri nisbetinde, baz ı  Kur'an ayetlerini veya baz ı  hadis metinlerini 
te'vil ve tefsir etme ğe çalışı yorlar ve tabii olarak bu gayret, çok defa, emel-

lerinin tahakkuku için kafi gelmiyor, yahutta Kur'an âyetlerini tahrif ede-

bilmek hususunda hiç bir ç ıkar yol bulamıyorlard ı . Te'vil ve tefsir yolunun, 

kendilerine bir fayda sa ğ lamadığı nı  avlad ıkları  zaman, hadislerden istifade 
cihetine gittiler. Ya, bir hadisi al ıyorlar, metinden i ş lerine yaramıyacak kı -
sımları  çıkarıp, kendi iddialarını  takviye edecek sözler ilave ediyorlar ve 

bunu halk aras ında yayıyorlard ı ; yahutta Hazreti Peygamberin hiç söyle- 

277 Halife Ebü Bekr ve `Omer Ibnu'l-Hatt ğb'in, Hz. Peygamberden rivayet edilen ha-

disleri toplamağ a te şebbüs ettikleri, fakat sonradan bu te şebbüsten vazgeçtikleri, zikredilen 

haberler arasmdad ır. Bu konuda bak: T akyldu'l-`11m, s. 50; ez-Zehebi, Tezkiratu'l-huf-

fz, I. 5. 
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mediğ i sözleri ona nisbet edip ortaya ç ıkarıyorlard ı . 278  Bu suretle, kısa bir 

zaman içerisinde uydurma i ş i büyük çapta geni ş lemiş  ve hadis sayı sı  birden 

bire kabarm ış tı . Sahih hadislerle uydurulmu ş  hadisleri birbirinden ay ırt 
etmek adeta güçle şmiş ti. 

Mevzu hadisler aras ında, ilk dört halife ile, fırka reis ve ileri gelenlerinin 

faziletlerini ve muhtelif mezheplerin dini ve siyasi görü ş lerini aksettiren, ve 

onları  takviye eden hadisler en fazla yekönu tutuyordu. Bununla beraber 

hadis uydurucular ı , sadece bu mevzulara ba ğ lı  kalmamış lar, hususi ve umu-

mi hayatın her safhas ında, şehir ve kasabalar ın, gün ve aylar ın, yenilecek 

ve içilecek maddelerin menak ıb ve faziletlerinde, namaz, oruc, zekât ve hacc 
gibi çe ş itli ibadetler ve çe ş itli muamelelerle ilgili meselelerde bir çok hadis 

uydurmu ş lardır. 

Burada şu hususu hemen belirtmek gerekir ki yak' (uydurma) hareketi, 
birinci Hicri asma ortalar ında ne ş 'et etmiş  olmakla beraber, sahih hadisleri 
hıfzetmi ş  olan ve onlar ı  çok iyi bilen sahabilerin ekseriyyetinin henüz ha-

yatta bulundu ğu bu devirlerde, uydurma i ş i, daha sonraki devirlere nisbet-
le büyük bir kuvvet kazanamam ış tı ; sahabiler, bu hareketin önünde büyük 

bir engel te ş kil ediyorlard ı . Ibn, Teymiye'nin de belirtti ğ i gibi, onlar, "sair-

lerine nisbetle aralar ında en az fitne olan kimselerdi. Nübüvvetten itibaren 

geçen her as ırda, bir evvelkine nisbetle daha fazla ihtilaf ve tefrika zuhur 

ediyordu. Bu sebeple, 'Osman' ın hilâfetinde zâhir bir bideat vukubulmam ış -

tı . Fakat onun katledilmesi üzerine, birbirine kar şı  iki bideat zuhur etti. Biri 

eAli'yi tekfir eden havaric, di ğ eri de onun imametini, ı smetini, yahut nübüv-

vetiıı i veya uliihiyyetini iddia eden rafı *a (gulat ı  ş ra) bideat ı  idi. Sahabe 

asma'n sonlar ına doğ ru, Ibnu'z-Zubeyr ve `Abdul-Melikin imaretleri s ıras ın-

da "mürci'e" ve "haderiyye" bideatlar ı  vukubuldu. Tabieiin asrmın ba ş la-

rında, Emevi hilafetinin sonlar ına doğ ru "cehmiyye" ve "mü ş ebbihe mü-

messile" bide atlar ı  zuhur etti. Sahabe devrinde bunlar ın hiç biri olmamış tı . 

Silaha istinad eden fitneler de böyle idi. Halk, Mueaviye devrinde, birlik 

halinde dü şmana karşı  harp ediyordu; fakat Mueaviye'nin ölümü üzerine 

Huseyn katledildi. Mekke'de İbnu'z-Zubeyr muhasaraya u ğ radı ; Medine-

de "Harra" fitnesi zuhur etti. Yezld'in ölümü üzerine Ş am'da Mervan. ile 

2ahhak aras ında ayrı  bir fitne ç ıktı . Ziyad.'m Muhtar tarafından öldürül-

mesi, Muş eab İbnu'z-Zubeyr'in Muhtar'', `Abdul-Melik'in de Mu ş eab'ı  kat-

li; klaccac' ın, Ibnu'z-Zubeyr'i bir müddet muhasara ettikten sonra öldür-

mesi ve 'Irak'a tayin edilmesinden sonra Muhammed Ibnu'l-E ş easın büyük 

bir kuvvetle Haccac üzerine yürümesi... hepsi de ayr ı  ayrı  fitnelerin ç ıkma-

sına sebep olmu ş tu ve bu fitneler, Mueaviyenin ölümünden hemen sonra 

278 es-Suyü;I, 	 fl'I-abildi ş i,1-mevill'a, II. 468. 
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baş lamış tı . Yine bu arada llorasan'da İbnu'l-Muhelleb fitnesi ç ıkmış , Kfife-

de Zeyd İbn 'Ali ve bir çok kimse öldürülmü ş , yine Horösan'da Eb ıl Mus-

lim ve diğ er baz ı  kimselerin ortaya at ılmas ıyle zikri uzayıp gidecek harpler 

ve fitneler vukua gelmi ş tir". 279  

Sahabenin en fazla bulundu ğu senelerde zuhur eden fitneler gözönün-

de bulundurulacak olursa, bu fitnelere sahabeden hemen hemen hiç kim-

enin iş tirak etmedi ğ i görülür. Mesela Cemel harbin i ş tirak eden sahabik-

rin sayı sı  hakkında gelen bir rivayette e ş -Sa`bi "Cemere, Peygamberin as-

hab ından 'Ali, `Ammar, Talha ve ez-Zubeyr'den ba şka hiç kimse i ş tirak 

etmemi ştir. Eğer be ş incisini bulurlarsa ben yalanc ıyım" demektedir. 2" Ah-

med İbn Hanbel ise, "ehli Bedr" den Şı ffin harbin i ş tirak edenlerin yetmi ş  
kiş i olduğuna dair ileri sürülen bir haberi, Su`benin nas ıl yalanladığ mı  ve 

Iluzeyme İbn Söbit'ten ba şka hiç kimsenin bu harbe kat ılmadığı nı  nas ıl kat'i 

bir ifade ile belirtti ğ ini zikreder.28°  

Bu haberler, bize şunu açıkça gösteriyor ki sahabiler, kendi muhitlerin-

de vuku'a gelen çe ş itli fitnelerden uzak kald ıkları  gibi, bu fitnelerin sebep 

olduğu hadis vaz` ından da uzak kalm ış lar, aralar ında bir tek ki ş i dahi bu 

işe te ş ebbüs etmemi ş tir. Esasen ak ıl da böyle bir ihtimali kesin olarak red-

detmekte, canlar ını  ve mallar ını  fi sebilillah Peygamberi müdafaa etmek 

için cömertçe harcayan, din için vatanlar ından hicret eden, mü ş riklerin çe-

şitli işkencelerine gö ğüs geren islam ın bu ilk mücahidlerinin, Peygamberin 

"bana yalan isnöd eden kimse Cehennemdeki yerine haz ırlansm" sözünü 

iş ite iş ite hadis uyduracaklar ım kabul etmemektedir. 

Hadis vaz`mın baş lıca sebebi, müslümanlar ın siyasi fırkalara ayrılma-

ları  ve her fırkanın kendi iddias ını  takviye etmek maksad ıyle dini nasslar-

dan istifade etmeleri oldu ğuna göre, bu fırkalarm hadis kar şı s ı ndaki durum-

lar ını  ara ş tırmak, uydurma faaliyeti ile gerçek hadislerin durumu hakk ında 

bize kat'î bir bilgi verecektir. 

a. Ş i`a ve Hadis Vaz`L 

Üçüncü Halife `Osmön İbn `Affan' ın katli ile neticelemn ve tarihte 

"el-fitnetul-kubrö" ad ıyle şöhret kazanan dahili kar ışı klıklardan sonra  ş i-
`amn fiilen te şekkül ettiğ ini yukarılarda kaydetmi ş tik. Buna göre, hadis vaz-

`mu da şra ıun te şekkülü ile fiilen ba ş ladığı nı  zikretmemiz, bizi yanl ış  bir 

neticeye ula ştırmaz. Çünkü şfa, islâmiyette ilk te ş ekkül etmiş  bir siyasi 

279 ez-Zehebi, el-MuntekEL min Minhei's-Sunne, s. 386-87. 

280 eg-Zehebi, el-Muntelat min minhrı ci's-sunne, s. 389. 

281 Ahmed İbn lIanbel, Kitâbu'l-'Ilel, I. 77; Ahmed İbn ljanberden rivayet edilen 

aym haber için bak: el-Muntekrı , s. 389. 
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fırka olmas ı  dolayısıyle, yalnız 'Ali taraftarlar ını  değ il, bilhassa 'Osmön 

zamanında geni ş leyen islörrı  hâkimiyetinden dah ş ete düş en yabanc ı  unsur-

ları  da bünyesinde toplanu ş  bulunuyordu. Bunlar İ slam aleyhine teksif et-

tikleri emellerini, zulme u ğ ramış  olan "'Ali ve evlöd ı" için, daha do ğ rusu 

"ehli beyt için" parolas ı  altında tahakkuk ettirmek yolunu tutmu ş lardı . 

"Te ş eyyd", onların bu emellerini gizleyen bir perde olmu ş tu. Ş i'a ise ehli 

beyt adına ortaya at ılan bu sahte ınücahidleri - aslında ehli beytin onlarla 

sıkı  bir mücadeleye giri ş mesine rağmen - büyük bir memnunlukla ba ğ rma 

bastı . 

şranın merkezi olduğu gibi, meviıV (uydurma) hadislerin de kay-

nağı  olmuş tu. Bu sebeple "Medine'liler, 'Irökhlar ın rivayet ettikleri hadis-

lerden tevakki ediyorlard ı"2 ". Medine İmamı  Mölik İbn Enes'e göre, "Irlik 

ehlinin hadisleri ehli kitab ın hadisleri ınertebesine inmişti. Bu bakımdan 

`Iröklılarm hadisleri hakkında "onları  tasdik de etmeyiniz, tekzib de" di-

yordum. Yine Mölik İbn Enes'e göre 'Irök bir "döru'i-iarb" idi; burada 

para basar gibi, hadis imal ediliyordu ve Medinenin me şhur imamı , 

lar hakkında "gece basarlar, gündüz harcarlar" diyordum. Şüphesiz 'Irök-

ta güvenilir hadis imamlar ı  da vard ı ; fakat durum, ihtilöflar ı  takip eden 

devirlerde Mölik İbn En.es'in tavsif etti ğ i ş ekilden de farkl ı  değ ildi. Bu ise, 

114 halkının ekseriyetini te şkil eden şf a cephesinden vücut buluyordu. 

Biz, bu hususu teyid edecek fazla bir delil aramak lüzumunu hissetmiyoruz. 

Zira şf anın. mutemed, kaynaklar ından olan Nehcu'l-Belağa şerhinde 	İbn 

aynen şu ibareleri kullanmaktad ır: "Bil ki, feia'il ile ilgili ya-

lan hadislerin asl ı  ş ra cihetinden gelmi ş tir. Onlar, bidayette imamlar ı  (me-

tinde sâhib olarak geçmektedir) hakk ında muhtelif hadisler vazetmi şlerdir. 

Onları  hadis vaz‘ma sevkeden âmil, has ı mlarımn düş manlığı  idi.. Ne zaman 

ki Bekriyye şranuı  bu faaliyetini gördü, onlar da kendi imam (sâhib) lar ı  
hakkında, ş iemun hadislerine mukabil ba şka hadisler vazettiler" 2". 

Fırkalar aras ında böyle bir yar ış ma, ağı zlarda dola ş an hadis sayı sını  
kısa bir zaman içerisinde tahminleri a ş an bir rakama yükseltti ğ i gibi, hadis-

çiler nazarında 'IrW ın mevkiini de düşürdü; yukar ıda da zikrettiğ imiz gi-

bi, Medine ehli, "Irök ehlinin hadislerinden tevakki etme ğe ba ş ladı . Mölik 

İhn. Enes, röflia (gulöt ı  ş i`a) ve hadisleri hakk ında soruldu ğu zaman "on-

larla konuşma, onlardan hadis rivayet etme; çünkü onlar yalan söylerler" 286  

282 ez-Zehebi, el-Muntekrı, s. 88. 
283 Aynı  yer. 

284 Aynı  yer. 

285 Bak: III. 26-27. 

286 e1-1_14lb el-Bağ cradi, el-Kifüye fi 	 s. 126; el-Muntekii, s. 21. 
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eş -Ş afri "rafiia kadar yalanc ı  ş âhidliğ i yapan kimse görmedim" 287, Yezid 

İbn Harün "bicl'atma davet etmedi ğ i müddetçe her mübtedi em hadisi yazı -

hr, fakat rafı iadan yaz ılmaz; çünkü onlar yalan söylerler" 2" diyerek, şra-

nın hadislerinden sak ınmak gerektiğ ini kesin bir dille belirtiyorlard ı . 

Ş ra tarafından vazedilen hadislerin büyük bir k ısmı , 'Ali'nin menalcı -

bı  ile ilgili olduğu gibi, baz ıları  da Mu'aviye ve Emevi sülâlesini, 'Aliye te-

kaddüm eden diğer üç halifeyi ve baz ı  sahabileri zemmetmek gayesini gü-

düyordu. Fakat bunlar aras ında, diğ erlerine nisbetle daha mühim addedile-

bilecek bir takım mevzü hadisler de vardı  ki ş ra bu hadislerle, Hz. Peygam-

berin, kendisinden sonra hilafeti Ali İbn Ebi Talib'e vasiyyet ettiğ ini isbat 

etmeğ e çalışı yordu. Bunlar ın en me şhuru "her nebiyyin bir vas ısi ve varisi 

vardır; benim vasim ve varisim de `AliBın Ebi Talib'tir" mevzu hadisidir 2" 

Mevki-1'U kitaplar ı  gözden geçirilecek olursa, çe ş itli konularda uydu-

rulmuş  olan haclislerin, kimlerin medh veya zemmine yöneltildi ğ ini gözü-

nünde bulundurmak suretiyle, kimler tarafından uydurulduğu kolayca 

anla şı lır. Fakat biz burada, İbn Teymiye'nin "rafı anın yalanı  darb ı  
mesel olmuş tur" 2" sözüne iş aretle, şranın hadis vaz` ındaki mevkiini bir 

defa daha belirterek, di ğer bir firkanın durumunu ele alaca ğı r. 

b. HavCirie ve Hadis Vaz` ı  

Şı ffin harbinden sonra murtekibu'l-kebire yi tekfir ederek ortaya ç ıkan 

ve inançlar ındaki taassup dolayısıyle islami fırkalar ın en ş iddetlisi addedi- 

len tjavkicin, hadis vaz` ı  karşı sındaki durumu • ara ş tır ı lmağa değer bir ko- 

nudur. Eğ er onlar ın, Hazreti Peygamberden rivayet edilen "men kezebe aley- 

ye mute`ammiden" hadisinclen haberdar olduklar ı  kabul edilirse ki bu hu- 

susta şüphe bahis konusu olamaz - havarie için Peygambere yalan isnad 

etmenin kebireden addedilmemesinde hiç bir sebep yoktur. Maamafih ya- 

lancılik umumi manda alınnuş  olsa bile, havaricin yalanc ıyı  murtekibu'l- 

kebire den addederek onu kâfir ilan etmesi gayet tabüdir. Bu bak ımdan on- 

ların, şra gibi hadis vazettiklerini gösteren aç ık bir delil mevcut değ ildir. 

Buna kar şı lık, 4avaricin lehine diyebilece ğ imiz muhtelif haberlere sâhip 

bulunmaktayız. Mesela İbn Teymiye bu konuya temas ederek, şra ile hava- 

ricin hadis vaz` ı  karşı sındaki mevkilerini karışı la ş tırır ve der ki: "Cerh ve 

kitaplarmı  gözden geçirenler, en fazla yalan uyclurardarm şra oldu- 

ğunu görürler, Ilavarie ise, Binden uzakla ş mış  olmalarına rağmen, halk ara- 

287 Aym yer. 

288 el-Muntekk s. 22. 

289 es-Suyati, el-La'fli'l-masnrı `a fi'l-ahrı cli ş i'l-meviii`a, I. 359. Buna benzer 

başka bir haber için bak: el-Muntekk s. 307. 

290 el-Muntekk s. 480. 
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smda en sâd ık kimselerdir ve hattâ hadislerinin, en sahil hadisler oldu ğu 
bile söylenir".292  Yine İbn Teymiye, bir ra.fı iiye karşı  ileri sürdüğü itiraz-

larmda ş öyle der: "Biz biliyoruz ki, lavâric sizden daha ş erdir; bununla be-

raber, onlara yalanc ıhk isnâd etmeğe dilimiz varmaz. Onlar ı  tecrübe ettik 
ve doğruyu arayan kimseler olduklar ını  gördük".292  

Netice olarak denebilir ki, İ slâmiyette, Hazreti Peygamberin hadisini 

ilk defa ifsad edenler ve müslümanlar aras ında ilk defa fesad tohumunu sa-

çanlar şra olmu ş tur. Peygamberden sonra hilâfetin 'Ali'nin hakk ı  olduğunu 

isbat edebilmek için, gerek Peygambere ve gerekse 'Ali'ye, be ş eri akla gele-

bilecek her türlü yala ıu isnâd etmekten çekinmemi ş tir. Müslümanlar aras ın-

da bilinen ve sahil olan 'Ali'nin faziletleri sayılamıyacak kadar çoktur; an-

cak şra, bununla iktifa etmemi ş , onun için çe ş itli faziletler vazetmi ş ler 293  

ve bu suretle İslamda ilk yaz' kap ı sını  açmış lard ır. Mamafih bu ifade, hadis 

vaz`m ın yalnı z şraya münhas ır kaldığı  manas ında alınmamak icab eder. 

Hadisle ilgili usill kitaplar ı , bu konuda daha büyük tehlikenin, İ slam akâi-

dini yıkmak gayesiyle ortaya ç ıkan z ındıklardan geldiğ ine i ş aret ederler. 

Biz burada, daha ziyade, hadis vaz'm ı n, müslümanlar arasında zuhur eden 

ihtilaflardan sonra ba ş ladığı nı  ve gerçek müslümanlar ın bu iş le ilgili olma-

dıklarım belirtmeğe çalış tık. 

c. Hadis Vaz` ı  Karşı sında Hadisçiler 

Sra, ile ba ş layan hadis vaz` ı , İ slâmiyet için ciddi bir tehlike arzetme ğ e 

baş ladığı  zaman, hadisçilerin bu tehlikeye kar şı  bütün güçleriyle harekete 

geçtikleri, sahil hadisleri uydurma hadislerden ay ırtedebilmek maksadıyle 

hadis üzerine büyük bir titizlikle e ğ ildikleri görülür. Bu faaliyet neticesinde, 

had,isler, sadece Hazreti Peygamberden i ş itilip ağı zdan ağı za ba şkalarına 

nakledilen sözler olarak kalmam ış , fakat onunla ilgili olarak isnad ı , râvile-

rinin güvenilir olup olmadığı nın ara ş tırılması , sıhhat bakımından merte-

besi, yalanc ı  ravilerin ısrarla takip edilmesi, uydurma olanlar ı  tesbit edebil-

mek için vazolunan kâideleriyle ba ş lı  başı na bir ilim olarak inkişaf etmiş tir. 
Burada Kur'ânclan sonra dinin ba şhca kayna ğı nı  teşkil eden Sunnetin, her 

türlü abesten selâmetini temin etmek, bir ba şka ifade ile yukarıda zikret-

tiğ imiz tehlikeye kar şı  onu korumak maksad ıyle hadisciler tarafından giri-

ş ilen faaliyetleri k ısaca zikredece ğ iz. 

Hadis rivayetinde isnâchn, yalan haclislerin İslam dinini tehdid etme-

ğe baş ladığı  zaman tatbik sahas ına girdiğ i fış ikârchr. Daha önce de muhte- 

291 Aynı  eser, s. 22. 

292 Aynı  eser, s. 480. 

293 el-MuntelFrı , s. 480. 
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lif vesilelerle zikretti ğ imiz gibi, islâmiyetin bidayetinde, yahut sahabe dev-
rinde müslümanlar, birbirlerine yalan isnâd etmekten çok uzak idiler. İ s-
lâm dinini'', onlar üzerinde b ıraktığı  tesir, sonraki nesillere nisbetle çok daha 
kuvvetli idi. Fakat Peygamber devrinden uzakla ş tıkça ve İ slâm Devletinin 
hududları  dört bir cihetten geni ş ledikçe, müslümanlar ın harekâtım daimi 
bir kontrol alt ında bulunduran iman, çe ş itli iç ve dış  unsurların tesiriyle za-
yıflamağa ba ş lamış , yukarıda izah ettiğ imiz vechile ihtilâflar artmış , arala-
rında fırka ve hizipler zuhur etmi ş ti. Bu ihtilâflar ise, hadis vaz`nn bütün 
ş iddetiyle süratlendirmi ş ti. Bununla beraber, hadislerin ve dolay ısıyle İ s-
lâm dininin büyük bir tehlike ile kar şı  karşı ya geldiğ ini gören ya ş lı  sahabi-
ler ve genç tâbi'ller, hadis rivayetini ş iddetlendirmiş ler ve hadis râvilerinclen 
rivayet ettikleri hadisleri kimlerden ald ıklarını  sormağa baş lamış lard ır. Biz 
bu hususlar ı , 110 H. /728 senesinde vefat eden me şhur imam Muhammed İbn 
Sitrin'in şu sözlerinde aç ıkça görürüz: " İ lk zamanlar, isnâd sormuyorlard ı ; 

ne zaman ki fitne vâki oldu, bize kendilerinden rivayet etti ğ iniz kimselerin 
isimlerini söyleyin, demeğe ba ş ladılar. Bu suretle, ehli sunnetten olanlara 
bakıyorlar ve hadislerini alıyorlar, ehli bid'attan olanlar ın hadislerini ise 
terkediyorlard ı".294  

Muhammed ibn. STrin'in "fitne" olarak zikretti ğ i hâdiselerin hangi ta-
rihlerde vukubuldu ğu, veya hangi hâdiseleri kasdetti ğ i açık bir ş ekilde bi-
linmemektedir. Zira üçüncü Halife `Osm ıı 'm katli ile ba ş layan hâdiseler, 
Mu'âviyenin, ölümü ile ba ş layan ve `Abdul-Melik İbn Mervân, zaman ında 
ş idcletini art ıran `Abdullah ibnu'z-Zubeyr hâdisesi, Velid İbn Yezid'in öl-
dürülmesi gibi bir çok dahili kar ışı klıklar "fitne" olarak vas ıflanclırılmış  
ve bu hâdiseler, İslâm tarihinde çok kısa fasılalarla tekerrür etmi ş tir. Bu-
nunla beraber biz, Muhammed İbn Sral ıfin isnâd tatbikine sebep olarak zik-
rettiği "fitne" nin, onun orta ya ş larında vukubulan ve ilk Emevi Halifesi 
Mu'âviyenin ölümü ile ba ş layan 'Abdullah İbnu'-Zubeyr hareketinden iba-
ret olduğuna kuvvetle inan ıyouz. 

"The Origins of Muhammadan Jurisprudence" adli eserin müellifi Prof. 
Joseph Schacht, İbn Sirin'in yukarıda zikredilen haberinde bahis mevzuu 
olan "fitne" nin Emevi idaresinin sonlar ına doğ ru Halife Velid İbn Yezidin 
öldürülmesiyle (126 H. /743) zuhur eden kar ışı klıklar olduğunu ileri sürer, ve 
Muhammed İbn, Sirin'ın H. 110 da ölmesi sebebiyle, bu hâdiselerden ihbar-
da bulunamıyacağı  ve dolayısıyle zikri geçen haberin, ona isnâd edilmesi-
nin yanlış  olduğu iddiasında bulunur."' Müellifin, İ slâm tarihinde s ık sık 

294 Muslim, Ş ahih (en-Nevevi serhi), I. 44; İbn EM IsMtim, Kitrı bu'l-Cerh ve't-

ta`d11, I. 28; Ahmed İbn İlanbel, Kitrı bu'l-`Ilet ve ma`rifeti'r-rie81, 114 b; el-114lb 
el-Bagd8d1, el-Kifrı ye, s. 122. 

295 Adı  geçen eser, s. 36-37. 
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zuhur eden ve hepsi de "fitne" olarak vas ıflandırilan bir çok hadiseler ara-
s ında, İbn vefat ından 16 sene sonra vukubulan bir hadiseyi seçip al-
ması , ilk bakış ta, insanm kar şı sına anla şı lmas ı  güç bir mesele gibi ç ıkarsa 

da, bu iddialarını  takip eden ibareler, meseleyi bütün aç ıklığı yle ortaya koy-
maktadır. Zira Prof. Schacht, hadis rivayetinde ilk isnad tatbikinin ba ş lan-
gıç tarihini, inanılmas ı  gereken bu ve bunun gibi haberlere de ğ il, fakat 

kendi arzusuna göre seçmek temayülündedir. Netekim bu hususta munta-

zam bir isnâd tatbikinin, ikinci asr ın ba ş langı cından daha eski olabilece ğ ini 

kabul etmedi ğ ini aç ıkça söylemi ş tin"' Prof. Schacht'm bu görü şü hilâfina 

Muhammed İbn. Sirin'in sözlerini teyid eden ve isnacim, onun iddia etti ğ i 

devirden daha önce bilindiğ ini ve kullanıldığı nı  gösteren ba şka haberler de 

vard ır. Mesela İbn Sihab ez-Zuhrrnin isn.acIs ız hadis rivayet eden İbn EbT 

Ferve'yi azarhyarak ona "hadisini niçin isnada ba ğ lamıyorsun da bize ipi 

halkas ı  olmıyan hadisleri rivayet ediyorsun" 297  dediğ i zikrolunur ki, bu me ş -
hur hadis imamm ın 124 Hicri senede vefat etti ğ i gözönünde bulun,durulur-

sa, Prof. Schacht'm isnad tatbikine sebep olarak ileri sürdükü ğü "fitne" 

den önce hadisçilerin, râvilere kaynaklar ını  sormağa ba ş ladıkları  kolayca 

anla şı lır. Bununla beraber, baz ı  meşhur tâbiîlerin, hadislerini irsal ettikleri, 

yani kendileriyle Peygamber aras ında, hadis aldıkları  sahabinin ismini zik-

retmedikleri ve ancak soruldu ğu zaman söyledikleri gerçe ğ ini de itiraf et-

mek gerekir. Fakat bu durum, Muhammed İbn Sirrın'in haberinde gördü-
ğümüz "fitnenin zuhurundan sonra hadisçilerin haber kaynaklar ını  ara ş tır-
maga ba şladiklan" fikrine ayk ırı  değ ildir. Zira, birbirlerinin marufu olan 
baz ı  meşhur hadisçilerin, bu devirde, sahabenin ismini zikretmeden "Pey-

gamber (A.S.) ş öyle dedi" demesi, her hangi bir yalan ihtimalinclen çok uzak-

tır. Bununla beraber, bu hadisi ayn ı  şekilde, hadisçiler aras ında tanınmamış  
bir kimse rivayet etmi ş se, o râviye hadisi kimden i ş ittiğ ini, nasıl ve ne za-
man iş ittiğ ini, kim olduğunu sormu şlar ve ancak ona inand ıktan sonra ha-

disini almış lardır. Netekim, daha sonraki devirlerde, tabi'f ınun sahabe is-

mini athyarak doğ rudan doğ ruya Hz. Peygamberden rivayet ettikleri "mur-

sel" hadisleri dahi tasnife tâbi tutulmu ş  ve mesela "fulanuı  murselleri, fula-

nın mursellerinden daha sahihtir" veya "fili:an ın murselleri, dinde huccet 

olarak kullan ılmaz, zayıftır" gibi ibarelerle tavsif olunmu ş tur. 

Hadislerde isnad tatbiki, sahih hadisle zay ıf ve yalan hadisleri birbirin-
den ayırtedebilmek için râvilerin her yönden hallerinin bilinmesini gerektir-

miş tir; zira bir hadisin s ıhhati, onu rivayet eden ravinin güvenilir olmas ına 

bağ lıdır. Bu sebeple hadisçiler, ravilerin hayatlar ını  incelemi şler ve onların 

296 Aynı  eser, s. 37. 

297 el-1.1Zikim Ebrı  'Abdillah, Marifet 	 s. 6. 
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hal ve durumlar ına uygun tarihler vücuda getirmi ş lerdir. 248  Bu tarihlerde 

onların hallerini aç ıkça beyan etmi ş ler, onları  ciddi bir cerh ve ta'idil süzge-

cinden geçirmi şlerdir. Bu i ş i yaparken, daima Allah için yapt ıklarnıa inan-

mış lar, bir ravinin cerhinde, kalplerinde Allah korkusundan ba şka her han-

gi bir his ta şı mamış lar, keza bir raviyi ta'dil ederken ona kar şı , hadis riva-

yetindeki adaletinden ve güvenilir olmas ından ba şka her hangi bir yak ınlık 

veya atıfet tesirinden tamamen uzak kalm ış lardır; bir ba şka ifade ile, ravi-

nin baba veya karde ş  olması , onu tenkid kıskacından kurtarmamış tır. 

Hadis ravilerinin hal ve durumlar ının ara ş tır ılmas ı , hafıza ve adalet 

yönünden zafiyetlerinin ortaya konulmas ı , hadis vazedenlerin yalanc ılık-

larmın ilan edilmesi, imamlar üzerine dini her hangi bir külfet yüklemiyor-

du. Belki tenkidclen ho ş lanmıyan baz ı  kimseler, hadisçilerin bu faaliyetini 

gıybet olarak vas ıflandırmak istiyorlar299  Kur'an ve hadisten bununla ilgili 

ayet ve hadisleri s ırahyarak onlar ın bu faaliyetini durdurma ğa çalışı yor-

lardı ; fakat hadis imamlarm ın dini ve "din" olarak vas ıflandırdıldarı  ha-

disi korumaktan ba şka her hangi bir gayeleri yoktu. Bu sebeple hadis riva-

yetinde kendilerine itimad edilmeyen ş ahısların bilinnıesini tabii ve din ba-
kımından zaruri görüyorlard ı . 3" Netekim, me şhur hadisçilerden Şu`be ib-

nu'l-klaccac, "bugün hadis günü de ğ il, gelin yalanc ıları  gıybet edelim" 3" der-

ken, hadisleri korumaktan ba şka her hangi bir gayeye sâhip değ ildi. Bu ga-

yeye ula şmak için hadisçiler, raviler hakk ındaki hükümlerinde azami titiz-

ligi gösteriyorlar, her hangi bir ş ahsın haks ız yere itham edilmesine raz ı  ol-

muyorlardı?" 

Hadis ravisinin zühd ve takvas ı  da tenkidcileri ilgilendirmiyordu. Bun-
ların bir çoğu, dini yönden salih kimseler olsa bile, hadis ehlinden olmama-

ları  sebebiyle yine kendilerini cerhten kurtaram ıyorlardı . Hadisçiler için, 

yalancılara ve hadisçi geçinenlere ta'n etmeleri sebebiyle Allah' ın huzuruna 
onların has ım olarak ç ıkmak, Peygamberin "bu hadisin yalan oldu ğunu bile 

bile nas ıl benden rivayet ettin" diyerek kendilerine has ım çıkmas ından evla 

idi.3 °3  

298 Sufygın eş -Sevrrnin "râvilerin yalan' kullanmalar ı  üzerine biz de onlar için tarihi 
kullandık" sözü de uydurma hadislerin zuhuru ile isnad tatbikinin ba ş ladığı na ve hadis  râvi-

lerinin ciddi bir ara ş tırma konusu olduğuna delâlet eder. Bu hususta bak: el-Hatib, el-Kifr ıye 
s. 110. 

299 Bu konuda gelen haberler için bak: el-Hatib, el-Kif üy e, s. 42-43. 
300 Yahya Ibn Sa` ıd bu konuda ş öyle der: Şube, Sufyün (e ş -Ş evri), Mülikibn Enes ve 

Sufyün Ibn `Uyeyne'ye hadiste itham olunan, yahut hadis h ıfzetmiyen kimse hakkında sor-
dum; bana, onun durumunu halka aç ıkla, dediler. Bu haber hakkında bak: el-Kiftıye, s. 43. 

301 Aynı  eser, s. 45. 
302 ez-Zehebi, tegkiratu'l-huffrıs, I. 77. 
303 el-ljatib, el-Kif üye, s. 44. 
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İş te yukar ıda zikrettiğ imiz bu çeş it faaliyetler neticesinde esas ını  saha-
be ve tabi`tinun vazetti ğ i "cerh ve ta`dil" ilmi do ğdu. Hadis râvilerinin cer-
hini gerekli kılan haller ayr ı  ayrı  tesbit edilerek bir hükme ba ğ landı . Bu 
hallerden bir veya birkaç ına sâhip olan râyiler "âı.`afa" kitaplar ına al ınarak 
zayıf taraflar ı  aç ıkça beyan edildi. Rivayet ettikleri hadisler, ayr ı  bir tas-

nife tâbi tutuldu, illetleri aç ıklandı . Bu suretle, sahih hadisin salçlm hadis-
ten ayırt edilmesi, bu mevzu ile u ğ ra ş anlar için kolayla ş tı rildr. 

Birinci Hicri asr ın ortalar ında müslümanlar aras ında önce siyasi olarak 
ortaya ç ıkan, sonra da akâ'id meselelerine dönü ş en ihtilaflar ı  ve bu ihtilaf-
ların neticelerini burada bir kaç kelime ile tekrar etmek gerekirse, bunlar, 
Islam fikir hayat ında büyük rol oyn ıyan mutezile ba ş ta olmak üzere baz ı  
itikadi mezheplerle bu mezheplerin fikri muhassalas ı  Kelâm ilminin do ğu şu 

ve daha ziyade siyasi bir vechey e sahip olan baz ı  firkalar ın, teş ekkülünden 
sonra hadis vaz' ı nın artmas ı  üzerine, Islam dininin bu ikinci kayna ğı nı  mu-
hafaza etmek gayretlerinden do ğ an Hadis ilminin geli ş mesidir. 

Kelâm ilminin zuhurundan ve hadis al ış  veri ş inin geliş ip kendine has 
metodlar ıyle bir ilim hüviyeti kazanmas ından sonra, bu birbirinden farkl ı  
iki ilmin mensuplar ı  aras ında ba şlayan münakaş alar ise, itikadi ihtilaflar ın 

ayrı  bir vechesini te şkil etmektedir. Buna göre diyebiliriz ki, hadisçiler, bir 
taraftan siyasi fırkalar ın sebep olduğu hadis vaz`ma kar şı  silahlamp yalan-

c ı larla mücadeleye giri ş irken, diğer taraftan, ellerinde bulundurduklar ı  sa-

hib hadislerle, islam akaidinde derin yaralar açan itikadi mezheplerin de 

karşı sına çıkmış lar ve Kur'ân ve Sunnete ba ğ lı  islam akâidini korumağ a 

çalış mış lardır. 

Birincilerle, yani yalanc ılarla mücadelelerinde, tamamiyle hadis ilmi-

nin kendine has metodlarmdan istifade eden hadisçiler, kelâm ehli ile yap-
tıkları  mücadelelerde bizzat Kur'ân ve hadis metinlerine ba ğ lı  kalmış lar ve 

akaidin, Allah tarafından elçisi vasıtas ıyle vazolundu ğu cihetle münaka şa 

konusu edilemiyece ğ ini kelamcılara anlatma ğa çalış m ış lard ır. 

Kelamcdar, ilerde de üzerinde duraca ğı mız gibi, hadise ve hadisin delil 

olarak kullanılabileceğ ine inanmam ış lardır; çok defa kendi akidelerine ay-

kırı  gördükleri hadisleri red ve hadisçileri de yalanc ıl ıkla itham etmi ş lerdir. 

Kelamc ılarm hadise inanmamalar ı  gözönünde bulundurulursa, onlar ın ha-

dis vaz`mdan m.üsteğni olduklar ı  ilk akla gelen husustur ve filhakika, hadis-

çiler tarafından da böyle bir ittihama maruz kalmam ış lardır. Bununla bera-

ber, onlar, hadisi reddetmekle, islam dininin, iki kayn.a ğı ndan birini ibtal 

etmiş ler ve akaidde de islami yoldan uzakla şmış lard ır. Hadisçileri yalanc ı -

Ula itham etmeleri ise, hiç bir esasa, hiç bir kaideye uymamaktad ı r; ya-

lanc ılarla mücadele edenler, bizzat hadisçilerin kendileridir. 
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Iş te hadisçilerle kelâmcdar aras ında bu esaslara istinaden, ba şhyan mü-

naka ş alar, tabiat ıyle kelâm ehlinin, ortaya att ığı  konular üzerinde cereyan 

etmiş tir ki, bu konular ın ba şı nda, mutezilenin be ş  aslından ilki olan "tevVid" 

le ilgili "Allah'ın sıfatlar ı" meselesi yer alm ış tır. Biz, bu münaka ş alarda, 

ehemmiyet kazanm ış  konuları  ele alarak ayr ı  ayrı  incelemeğe çalış acağı z. 
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III. BÖLÜM 

HADİSÇİLERLE KELAMCILAR ARASINDAKİ  
MUNAKAŞALAR 

I. KUR'AN VE HADIS KAR Ş ISINDA KELAM İ LMİ  

A. ALLAH'IN SIFATLARI MESELES İ  

1. Kur'an ve S ııfatlar 

Hadisçikrin, Hazreti Peygamberden rivayet edilen hadisleri her türlü 
te ş viş ten koruma arzular ıyle, ona isnad edilen uydurma sözleri, onun ger-
çek sözlerinden ay ıklama gayretleri, asl ında, onların, şerrat ve akaidiyle 

İ slam dinini korumak arzu ve gayretlerinden ba şka bir ş ey değ ildi. Çünkü 

onlar biliyor ve inan ıyorlard ı  ki, Allah Tdala, Hazreti Muhammed'i,'insan-
ları  karanlıktan nara, dalâletten hidayete ç ıkarmak ve İ slam dinini, diğ er 

bütün dinlere galip k ılmak için bir elçi olarak göndermi ş tir. Ayrıca onunla 

birlikte, insanlar ın ihtilaf ettikleri meselelerde aralar ım bulmak ve adaletle 

hükmetmek için bir Kitap indirmi ş  ve insanlara da, dini ve dilnyevi anla ş -

mazliklarında bu Kitapla Peygamberin Sunnetine ba şvurmalarını , bu iki 

ashn ışığı  altında mü şkillerini halletmelerini emretmi ş tir 

Allah Tdala Kitab ında, Peygamberi vas ıtas ıyle gönderdiğ i dini ikmal 

ettiğ ini ve insanlar üzerindeki nimetini tamamladığ uu sarahatla aç ıklamış -

tır3". Bu bakımdan Hazreti Peygamberin Sunnetine sar ılan ve onu "din" 

telakki ederek muhafazas ından ve doğ ru bir şekilde daha sonraki nesillere 

naklinden ba şka hiç bir endişesi olmıyan hadisçiler, bütün "esma-i husna" 

sıyle ve bunların delâlet ettikleri s ıfatlarla Allah'a, tevhidine, `adaletin, 

vdd ve vdidine, bütün mucizeleriyle Peygamberlerin, kitaplanna, melek-

lerin ve akaidle ilgili diğ er meselelere iman hususunda hiç bir ş eyin terke-

dilmemiş  olduğuna, hiç bir şeyde anla şı lması  güç, karanlık nokta b ırakılma-

dığ ma inanmış lardır. Daha do ğ rusu, Kur'ânda ne zikredilmi ş  ve Hazreti 

304 Bak: Wide sûresi 5, ây. 4. 
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Peygamber, bu zikredlilenlerden neyi aç ıklanuş sa, bunun, insanlar ın hay-

rına ve salahma oldu ğunu kabul etmi ş lerdir. 

Islam dininin, insanlar ı  davet ettiğ i ilk mühim akide, Allah' ın tevhidi 

akidesidir. "Senden evvel hiç bir Peygamber göndermedik ki, ona: Benden 
ba şka Hah yoktur, yaln ız bana ibadet ediniz, diye vahyetmi ş  olmayahm"3" 

Ayetinde de görüldü ğü gibi, bu aldde, islâmiyetin ilk rüknü olmu ş tur. Aye-

tin bize ifade etti ğ i diğ er bir husus da, ibadetin, tevk ıldle yakından ilgili ol-

masıdır. Bunu ba şka ayetlerde de görmek mümkündür: "Senden evvel 

gönderdiğ imiz peygamberlerden sor; Rahman (olan Allah) dan ba şka 

ibadet ettikleri ilahlar yaratt ık mı ?”"6 ; "biz, her millete, Allah'a ibadet et-

meleri ve ta ğat ( ş eytan) dan çekinmeleri için bir peygamber gönderdik"m 7. 

Bu bakımdan denilebilir ki, İ slam dininde ibadetler, tevhid akidesinin ameli 

tezahürleridir. Hazreti Peygamber, Mu'az İbn Cebel'i Yemen'e gönderdi ğ i 
zaman ona şu talimatı  vermi ş tir: "Sen, ehli kitaptan olan bir kavmin yan ı -

na gidiyorsun; onları  davet ettiğ in ilk husus, Allah Tdalanın, tevhidi olsun. 

Bunu kabul ettikleri takdirde onlara, Allah' ın gece ve gündüz be ş  vakit 

namaz ı  farz lulclığ uu haber ver. E ğ er namaz ı  kılarlarsa, Allah' ın, zenginler-

den alınıp fakirlerine verilmek üzere zekat ı  farz kıldığ nu bildir. Eğer kabul 

ederlerse, (bunu) onlardan ar 3". 

Kur'ân, ba ş ta 11,114 sûresi olmak üzere muhtelif âyetleriyle Allah' ın 

tevhidini beyan etmi ş tir: 

Tiiıç 	 ,11 ..k>1 
	

309 

411 Fi.ıı  
At ı  't ı  AJI cf. 	3" 

Ai 
	

312 

411 Ffil 
	313 

305 Enbiyâ' sûresi 21, ây. 25. 

306 Zuhruf sûresi 43, ây. 45. 

307 Nahl sûresi 16, ây. 36. 

308 el-Buhârl, VIII. 164 (K. Tevh1c1). 

309 thlâs sûresinin tevhid yönünden Kur'âmn üçte birine muadil oldu ğuna dair Hz. 

Peygamberin bir hadisi için bak: el-Bulffiri, VIII. 164. 

310 Bakara sûresi 2, ây 163; Nahl sûresi 16, ây. 22; Ham süresi 22, ây. 34. 

311 Mü'ide süresi 5, ây. 76. 

312 Ed ğm süresi 6, ây. 19; İbrahim süresi 14, ây. 52; Nahl sûresi 16, ây. 51. 

313 Kehf sûresi 18, ây. III; Enbiyâ' süresi 21, ây. 108; Secde süresi 41, ây 6. 
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31 4 

lrl^J I (:)I 3 " ve bunun gibi âyetler. 

Hazreti Peygamber de zaman zaman tevhid meselesi üzerinde durmu ş  
ve müslümanlara onun ehemmiyetini anlatma ğa çalış mış t ır. Bir taraftan, 

"kelimei tevhid"i bilen ve onu tekrarl ıyan kimsenin Cennete girece ğ ini ve 

Cehennem ate ş inin ona haram kı lındığı nı  müjdelerken,'" diğer taraftan, 

Allah'a ş irk ko ş an kimsenin Cehenneme girece ğ ini haber vermi ş tir. 317  Yine 

bu cümleden olarak "Allah' ın istediğ i ve senin istedi ğ in" gibi Allah ile ortak-

lığ a delâlet eden sözlerin sarfedilmesini, 318  Allah'tan ba ş ka kimse ad ına ye-

min edilmesini,'" kabirlerin m.escid ittihaz edilerek ölülerden manevi yard ım 

dilenilmesini"° tevhid akidesini zayıflatan hareketlerden oldu ğu için me-

netmiş tir. 

Kur'ân, Allah' ın varlığı nı  ve vandaniyetini kat' ıyet ifade eden deliller-

le isbat ederken, O'nu, "Allah" veya "ilâh" isimlerine inhisar eden müp-

hem ve mücerred bir metinim olarak b ırakmamış , fakat Kaadiri Mutlak bir 

Zât olarak bir çok s ıfatlarla tavsif etmi ş tir. Bu s ıfatlara tekabül eden isim-

ler (es ınüi husnâ) in 99 tane oldu ğu, Hazreti Peygamber tarafından aç ık-

lanmış  olmakla beraber,'" bunlar ın hepsi de Kur'ânda zikredilmemi ş tir. 
Zikredilenler, muhtelif süre ve âyetlerde müteaddit defalar yer alm ış t ı r Bu 

isim ve sıfatlardan baz ılarım, kendi içerisinde toplad ığı  için, şu âyet büyük 

bir ehemmiyeti haizdir: f. '̂ 11' I ıllc. jft,yl a11  ")1 L5:01 43,J1 9A, 

‘.5.431,1 	Q".121I 	41I 	L■31 9› 	j11 

j9 .,41.1 	:;11;.1 I 4".o 	 d141 	j%.,".1A 

1.4 	 ı  Allah, "`Alim.u'l-gayb 

ve' ş - ş ahâde" 322  dir. Rahmân ve Rahim'dir. Melik'tir. Kuddiis'tur. Selâm'd ır. 

314 'Ankebiit süresi 29, ây. 46. 

315 Saffât süresi 37, ây. 4. 

316 Muslim, Sahili, Hadis No. 43, 47. 

317 Aym eser, Hadis No. 150 vd. 

318 el-Buhâri, VII. 223 (K. Eymân); Ebii Drı vüd, K. Edeb 76; İbn Hanbel, Musned 

I. 214, 224; İ bn Mâce, Keffürgı t 13. 

319 el-Buhâri, 221; İbn Hanbel, Musned, VI. 7. 

320 el-Bub -ari, I. 110 (K. Salât); Muslim, Hadis No. 19 vd. El ı fı  Dâvüd. K. CenWiz, 72, 

78; et-Tirmizi, 121; en-Nesâ'i, Mesâeid, 13. 

321 Ebü Hurayra tarafindan rivayet edilen "Allah' ın 99 ismi vardır. Bunları  sayan Cen-

nete girer" mealindeki hadis için bak: el-Bul:AH, VIII. 169 (K. Tevhid). 

322 Bu ibare 13 muhtelif âyette yer alm ış tır. 
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Mu'mindir. Muheymin'dir. 	Cebbâr, Mutekeb bir, ljalik, Bari, 

Mu ş avvir'dir. 323 	£.(.9;;; 	 % i1 .3 

O' Evvel'dir, Ah ır'dir. 	Bâtın'd,ır. 'Alim'dir."4  L54-Iyi 411 

Î I Hayy (diri) dir. Kayyüm (bizatihi kaim) dur."' 	 (*.ı l 

Semie dir. Ba ş ir'dir. 326 	 41.)1:" 	L»; 

öft;i11., (31 j illyt, J331 vl Latirtir Razzak't ır, Kaviy'dir. Metin'dir. 327  

et:Ji 	"'irj 	 4,0 	Mutekellim'dir.328  

Kur'ândan hanlar ın,' naldetmi ş  olduğumuz bu isimler haricinde, Allah'a 

izafe edilen, daha do ğ rusu, Allah Ta'alan ın, kendine izafe etmi ş  olduğu 

diğ er bazı  isimler daha vard ır: "Yed" (el), "vech" (yüz), 'Ar ş  üzerinde "is-

tiva" gibi. U, 4.,„; "Ey iblis, (bizzat) 

iki elimle yarattığı m (Adem) a secde etmene mani olan şey nedir ?"329 

 er.j'! /  (3) .11J 1 *. 4.1J 1  4.)ykl1., e LC. 1 ‘01;y1..> ta JJi 4;,) I "Gerçekten sana biy'at 

edenler, hakikatte Allah'a biy'at etmi ş  olurlar. Allah'ın eli, onların ellerinin 

üzerindedir". 330  ev. 41 1 JAY 411 "O'ndan ba şka ilah 

yoktur. O'nun yüzünden ba şka her ş ey helâk olucudur" 3" ‘!„b.  

j5"«% 1 .3 Lbk.e,11j "Celal ve ikram sahibi olan Rabb ının yüzü baki kala-

caktır"3" (.5 	 (.5,...)1 "Rahman (olan Allah) `Ar ş  üzerine 

istiva etti". 333 	(: r t.,T 	 „5.2 
"Rabbınız O Allah'tır ki, semavat ve arz ı  altı  günde 

sonra da 'Ar§ üzerine istiva etti". 334  

yaratt ı , 

323 I;lasr süresi 59, ây. 22. 

324 kladid süresi, 57, ây. 3. 

325 Balsara süresi 2, 255. 

326 Glıfir süresi 40, ây. 20. 

327 Ş iirü süresi 42, ây. 19 ve Züriyüt süresi 51, ây. 58. 

328 Nisü' süresi 4, ây. 164 ve Ali 'Imrün süresi 3, ây. 77. 

329 Ş üd süresi 38, ây. 75. 

330 Feti.' Süresi 48, ây. 10. 

331 1Ç.asas süresi 28, ây. 88. 

332 Ral3mün. süresi 55, ây. 27. 

333 Taha süresi 20 ây, 5. 

334 A`raf süresi 7, ây. 54. 
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Zikretmi ş  olduğumuz bu ayetlerde görüldü ğü gibi, Allah Ta'ala, kendi-

sini çe ş itli s ıfatlarla tavsif ederken bu s ıfatlar aras ında her hangi bir tefrik 

yapmamış , bunlardan bazilarm ın zatına, diğer baz ılar ının da fiilleri ııı e taal-

luk ettiğ ine dair her hangi bir beyanda bulunmam ış tır. Keza Hazreti Pey-

gamber de kendisine vahyolunan bu âyetleri tebli ğ  ederken her hangi bir 

açıklama yapmam ış , bununla beraber, s ıfatlar hakk ında gelen ilahi haber-

lere inanmış , müslümanlar ı  da bu inanca davet etmi ş tir. 

2. Hadis ve S ıfatlar 

Hazreti Peygamberin, Allah'm s ıfatlarmı  isbat eden en güzel hadisi, şüp-

hesiz O'nun 99 ismi (esmai husna) bulundu ğunu açıklayan sözleridir: 

ı›L„ğ_,-1 	j.. Lı,-1 	1L- ı  
"Allah' ın 99- yüzden bir eksik - ismi vard ır. Bu isimleri sayan Cennete gi-

rer". 335  Ebü Hurayra taraf ından rivayet edilen ve el-Buhar! ile Muslim'in 

ş al>11.ı 'lerinde de yer alan bu hadis, Kur'ân ın müteaddit sürelerinde geçen 

"esmai busna" ile ilgili ayetlerin ş erh ve izalu mahiyetindedir. 336  Gerek Kur-

an âyetleriyle ve gerekse Hazreti Peygamberin hadisleriyle Allah' ın en gü-

zel isimlere sahip oldu ğunun açıklanmas ı , O'nun, aynı  zamanda bu isimlerin 

delâlet ettikleri s ıfatlarla mevsaf oldu ğunu bize göstermektedir. Çünkü Al-

lah, Ta'alamn mevcut olu şu ve mesela "Hayy" (=Diri) ismiyle isindendiril-

mesi. 337  O'nun "hayat" s ıfatma delâlet eder. Keza O'nun "'Alim" ismi, "i-

li ın", "Kadir" ismi, "kudret" s ıfatlarıyle mevsüf olduğunu gösterir. 

Hazreti Peygamberden, Allah' ın isim ve sıfatlar ını  isbat eden pekçok 

hadis rivayet edilmi ştir Biz bu hadislerden baz ı  örnekler verece ğ iz. 

a. Allah Tdcildn ın "1-Jaycit" S ıfat ı  

L-" k'1 4° j".0 	C) 	J ıs 	Al11 	 (*j) ‘5P 

L■IJ. 9 	c±-4/1 	 j 	 (*.Aç 

 y L5.3,11 u4-1 Cji c.:944i;fi 	fi yi 4I1 %)!  

Ly.; 411 j 

335 Bak: el-Bul:dul, VIII. 169 (K. TevIdd); Muslim, s. 2062, Hadis No. 2677. 

336 Bak: A'raf süresi 7, ây.179 	 I .Lc.1 
Isrâ süresi, ây. 110. (.5„,,,• 	 ddi jp..13 L. t?.1 

Ila şr süresi 59, ây. 22. ,),;_»51 1j û IDI 3 L. 	 . 1-4-"'S 1  aJ 

337 Bak: Bakara süresi 2, ây. 255. 
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`Abdullah ibn. `Abbâs'tan rivayet edilen bu hadiste, Hazreti Peygam-

ber ş öyle derdi: Allahı m, sana teslim oldum, sana inand ı m, sana güven-

dim, sana yöneldim, senin için dövü ş tüm, senin izzetine s ığı ndım. Beni 

doğ ru yoldan sapt ırmayacak senden ba şka İ lüh yoktur. Sen ölmey en 

dirisin: cinler ve insanlar hep ölürler. 33 8  

	

Lh.; 41‘..4i 	Lb I jy0 ;:tA 	j 	jA 	 J3k,. 

	

.44c .1.1)1 j„,o 	I c„.4,4  A;1 

	

. 43 	 cs.,11,,,,,Y1 411 'SJ 	.111 

Bilöl İbn Yesör İbn Zeyd, babas ı  vasıtas ıyle dedesinden Hazreti Pey-
gamberin şu hadisini rivayet eder: Her kim Hayy ve K ayyfi m o-

lan O Allah'tan ba şka ilüh olmayan Allah'tan mağ firet dilerim derse, 

mağfiret olunur. 339  

b. Allah Ta' alönı n Dim Stfat ı  

	

p 4:131 ül.P .43,ı 1 	 J.1> vy 
jj-J1 	T.A1 

	

0.ıi ı  :s4 	L.)`^"J 

2‘4 	fi 	 4t..t 

• ‘....;`11 	3 
Cöbir İbn `Abdillah, Hazreti Peygamberden şu hadisi rivayet ederken 

der ki: Allah' ın elçisi, her hangi bir i ş  için bize istihare (Allahtan, ken-
disi için hayırlı  olanını  isteme) yi, Kur'ândan bir süre ö ğ retir gibi öğ -

retirdi ve derdi ki: İ çinizden biri, bir i ş e niyet ettiğ i zaman, farzlardan 

ayrı  olarak iki rik`at namaz Uslu ve sonra şu duâyı  okusurı : "Ey Al-

lahım, senin ' İ lminl e, kudretinle senden ve senin büyük fadl ından 
hayırlı  olanı  istiyorum. Çünkü sen kaadirsin, ben de ğ ilim; sen bilirsin, 

ben bilmem; sen bilinmeyenleri bilicisin...".' 

43.l 	cjp 

ci 1.4 	 j '' 1 1 	 Lull 

338 Elya Bekr el-Beyhaki, el-Esma' ve's-s ı fat, s. 111-2. Hadis, muhtelif yönlerden 
el-Buhari (K. Teheccud 1, K. Tevhid 8, 35, 54), Muslim (K. Salati'l-musafirin 199, 201) ve di-
ğer Sunen sahipleri taraf ından rivayet edilmi ş tir 

339 el-Beyhaki, el-Esma' ve' ş -S ı fat, s. 112. 
340 el-Buhari, VIII. 168 (K. Tevhid). 

117 



,11 	„?.,er L.4 ‘.„1., 	zwv ı  ,kıı 	.cu ı  

	

. .1.1/1 	 rjz ;4 

`Abdullah İbn `Ömer, Hazreti Peygamberden şu hadisi rivayet etmi ş -

tir: Gaybm anahtarlar ı  beş tir. Bunlar ı  Allah'tan ba ş kası  bilmez: Do ğ a-
cak şeyi yaln ız Allah bilir. Yar ın ne olaca ğı nı  yalnız Allah bilir. Yağ -

murun ne zaman gelece ğ ini Allah'tan ba şka kimse bilmez. İnsanın nere-
de ölece ğ ini yalnız Allah bilir. K ıyamet gününü yalnız Allah bilir. 34 ° 

c. Allah Taf Cı lıin ın Kudret ve 'Izzet &tatlar ı  
Allah'ın bu sıfatına delâlet etmek üzere, Hazreti Peygamberden riva-

yet edilen hadisler aras ında, yukar ıda zikretmi ş  olduğumuz "istibâre" ha-

disi örnek olarak gösterilebilir. Netekim el-Bubâri de ş allib'inin. "tevhid" 

bâbıncla "kul huvel-kadir" 342  ayetini isim olarak verdiğ i bir bâb içerisinde 

Câbir İbn, "Abdillah' ın "istibâre " hadisini zikretmi ş tir. Hazreti Peygam-

ber bu hadisinde, Allah' ın ilim sıfatıyle birlikte kudret s ıfat ını  da isbat 

etmiş tir.' 43  

401P 4.1)1j..00 £ 	j0.4) 	t.‹..!:# 4 cjitfi 1),01*.1 	(4.,'  P cfr  

4.Ip 4u ı d..0 .Cu ı  Ji,i 	 4 1 3.ış  t-,3  

4„xii 	.5,t ı  C.J 	 1 16(s.:111jp 

4.5,4 

`Osman İbn Ebil-`A ş , müslüman olduğu günden beri vücudunda be-

liren bir ağ rıdan Hazreti Peygambere şikayette bulunmu ş tu. Hazreti 

Peygamber ona ş öyle dedi• "Elini vüdıdunun ağ r ıyan, yeri üzerine ko-

yarak üç defa "bismi'llah" ve yedi defa da buldu ğum ş eyin şerrinden 

Allah'a ve kudretine s ığı nırım, de".344  

Aynı  hadisin bir ba şka varyant ı  ş öyledir: `Os ın.ân, İbn Ebil-`.A. ş  der ki: 

Beni helâk edecek derecede ş iddetli bir ağ rım vardı , Allah' ın elçisi ba-

na şöyle dedi: "Sağ  elinle yedi defa meshet sonra de ki: Buldu ğum ş eyin 

şerrinden Allah' ın `Izzet ve Kudretine s ığı nırım". 3  45  

O'nun "Izzet" s ıfatı  ile tavsif olundu ğuna delâlet eden bir ba şka hadisi 
de, yukarıda "Hayât" s ıfatı  ile ilgili olarak zikretmi ş tik. Hazreti Peygam- 

341 el-BulAri, VIII. 165-6 (K. Tevlıid) 
342 Bak: Eu'ûm sûresi 6, 3y 65. 
343 el-Butik-I, VIII. 168 (K. Teykid). 
344 Muslim Kitiibu's-selam, Hadis No. 67. 
345 el-Beyhaki, el-Esma' ye' s-siffı t, s. 131. 
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ber bu hadisinde "` ızzetine sığı nırım" demek suretiyle bu s ıfatı  da isbat et-

miş  bulunmaktad ır. 

d. Celcil, Kibriy ır ve ıhamet &tatları  

Hazreti Peygamberin bu s ıfatları  isbat eden sözleri, el-Bulsıari ve Mus-

lim tarafından da rivayet edilen " ş efa`at" hadisi içerisinde yer alm ış t ır. Haz-

reti Peygamber bu hadisinde, Allah Ta'alaclan "la ilahe illallah va'llahu 

ekber" diyen kimseler hakk ında şefaat taleb etti ğ i zaman, Allah' ın ş öyle di- 

yeceğ ini haber vermi ştir: jt; ‘.5,4 

d:Inh ally "`Izzetim, Celalim ve A?arrı etim üzerine yemin ederim ki 

lâilâhe illa'llah diyen kimseyi Cehennemden mutlaka ç ıkaraca ğı m".346 

(.51.J ı 	1.4.111 	1,4 	5Lai; 

Hz. `.giş e der ki: Allah' ın elçisi, namazdan sonra şu ddayı  okuyacak 

kadar otururdu: Allah' ım, Selam sensin, selam sendendir. Sen kutlu 

oldun ey Celal ve ikram. sahibi (olan Allah). 3" 

Lık?)  

L.; 	j* 	 4b1 

Ebü Hurayra ve Ebü Said, Hazreti Peygamberin, Allah Ta'aladan 

şu hadisi kudsiyi naklattiğ ini haber verirler: Allah (`Azze ve Cell) der 

ki: 'Izzet gömle ğ imdir. Kibriya' da elbisem. Her kim beni bunlar-

dan soyarsa ona azab ederim" 3" 

e. Me ş iyyet ve İrlide &tatları  

Her ikisi de ayn ı  manaya gelen kelimelerdir. Yine Allah Ta'alamn ira-
de s ıfat ıyle doğ rudan do ğ ruya ilgili olan diğ er baz ı  sıfat isimleri daha vard ır 
ki, bunlar da Kur'an ayetleriyle sabit oldu ğu gibi, Hazreti Peygamberin 

hadislerinde de yer alm ış lardır. Bu isimler: Rahman'd ır ve dünya ehlinin 

346 el-Butniri, VIII. 200-202 (K. Tevhid); Muslim, K. el-iman, Hadis No. 326. 

347 Muslim, KitAbu'l-MesAcid, Hadis No. 135-136. 

348 el-Beyhaki, el-Esma' ve's- Şı f At, s. 138. Aynı  hadis için bak: Muslim, KitAbu-

I-Birr, Hadis No. 136. 

119 



rızkını  iradesinde tutan Allah Ta'alan ın ismidir. "Rahim" dir; ayn ı  mana-

da olmakla beraber, Cennet ehlinin nimetleriyle ilgilidir. "Gaffar" d ır; ka-

zandmış  olan ukûbetlerin izalesini irade etmesi dolay ı sıyle Allah Ta'alanın 

bu sıfatıyle ilgili bir ismidir. "Vedat" tur; vilayet ehline ihsan etmek bak ı -

mından Allah' ın iradesine taalluk eden bir isimdir. "`Afv" d ır; marifet eh-

linin iş lerini kolayla ş tırmayı  irade etmesi yönünden O'na izafe edilen bir isim-

dir. “Ra'fıf" dur; kullarm ın cezalar ını  hafifletmeyi iracleden bir isimdir. 

"Şabör" dur; uköbetlerin tehirini irade etmek yönünden Allah Ta e alanın 

bir ismidir. "Halim" dir; a ğı r günâhlarda uköbetleri iskat etmesi iradeden 

bir isimdir. "Kerim" dir; muhtaç olanlara hayrat ı  çoğ altmay ı  irade etmesi 

yönünden O'nun ismidir. "Birr" dir; vilayet ehline izaz ı  iradeclen isimdir. 349  

Allah' ın meş iyyet ve irade s ıfatlar ını  isbat eden bir çok hadis rivayet 
edilmiş  ve bunlar sahih hadis kitaplarmda yer alm ış  bulunmaktad ır: 

p 	 : J ı; csju ı  
ıS.L. 1t:11 j ı.; 	z43 	 ı ; ı  : ; I,. 

(.:9)I 	j5":51.  L7J) 	 1,5,.4.! j  

• ‘.142.̀ : 

Huzeyfe, Hazreti Peygamberden şu hadisi rivayet etmi ş tir: "(Ana kar-

nında) ceninin te ş ekkülü için 42 gece geçtikten sonra, Allah ona bir me-

lek gönderir; cenini ş ekillendirir; kulağı nı , gözünü, cildini, et ve kemik-

lerini yaratır; sonra melek sorar; Ya Rab, erkek mi k ız mı ? Rabbın. 

hükmeder, Melek de yazar. Sonra ecelini sorar; Rabb ın, dile-

diğ ine hükmeder. Melek, onu da yazd ıktan sonra r ızkım sorar; Rabb ın, 

dilediğ ine hükmeder; melek bunu da yazar ve sonra elinde bir sahife 

çıkar. Bu sahifeye, ne bir şeyi ilave etmi ş tir, ne de ondan bir şeyi nok-

sanlaş tırmış tır".35° 

ttı l (},a. 	 JI; 

(1, '(s.t 	Lıı l .>1)1 	 JS,j,.1. . JUI 

345 Bak: el-Beyhaki, 	 ve's-s ı frı t, s. 139. 

350 Muslim Kitiibu'l-kader; Hadis No. 2. 
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rivayet eder: Hazreti Peygambere "`az1" hakkmda 

sorulmuş tu; ş öyle cevap verdi: Her su (meni) den çocuk olmaz; fakat, 

Allah Ta`âlâ bir ş ey yaratmayı  irade ettiğ i zaman, hiç bir ş ey ona mani 

olmaz. 3" 

	

41 C.)1 	 Jt.; Jti aal ‘:)P 	131 c 7  41 	cf« 

(» 1 

• 

 

J 	 (;‘?.— 	4.JT 

`Abdullah İbn EM. Ratkle, babas ından. Hazreti Peygamberin şu hadi-

sini rivayet etmi ş tir: Allah dilediğ i zaman ruhlarmı zı  kabz, dilediğ i za-

man da reddetmi ş tir. Bundan sonra hacetlerini görmü ş ler, güneş  ağ a-

rıncaya kadar abdest alm ış lar, sonra da Hazreti Peygamber kalk ıp na-

maz kılmış tır."2  

	

jbe..; 	 4:kı l 	j  J1; : Jl; 	j.4 

4}..„1 	 ,}2,y 

Ebrı. Hurayra, Hazreti Peygamberden Allah Ta`âlân ırı  şu kudsi 

rivayet etmi ş tir: :Adem o ğ lu, ümitsizlikten dolay ı  (gece ve gündüz-

den ibaret olan) "dehr" (zaman) i kötülemesin; zira "dehr" benim; ge-

ce ve giinclüzli (birbiri arkas ına) gönderen benim. Diledi ğ im zaman da 

onları  ben kabzederim. 353  

45A Js^^ 65,) 1 	C.)P 

o 

• ç44LF'l 	 ‘.?LOT 	 4-i4 ı  

`Abdullah 'bn. `Ömer, Hazreti Peygamberden rivayet etmi ş tir.: Allah, 

bir kavme azab etmek diledi ğ i zaman, aralar ından birine isabet eder 

(onu diğerlerine musallat eder); âh ırette de amellerir ıe göre onlar ı  diril- 

tir (ve hesaba çeker). 354  

351 Muslim, Kitübu' ıl-nikah, Hadis No. 133. 

352 el-Bulı üri, VIII. 192 Ezan bab ında daha mufassal olarak zikredilen bu hadisin ş erhi 

için bak: bn Hacer, F etlı u'l-b üri, II. 44. XIII. 348. 

353 Araplar ölüm, tufan, zelzele gibi çe ş itli felliketlerle kar şı laş tıkları  zaman, bu şekilde 

uzayıp giden günleri kötülerler ve onlara söverlerdi. Sonra da gece ve gündüzden ibaret 

olan bu zamanın, kendilerini helük ettiğ ini söylerlerdi. Sanki kendilerini helük eden bu musi-

betlerin gece ve gündüz tarafından yap ıldığı na inanırlardı . Halbuki bütün bu i ş lerin faili 

yalnız Allah Ta`ülü idi. Hadis için bak: el-Buhürl, VII. 115; Muslim, Kitühu'l-elfaz, Hadis 

No. 3; İbn Hacer, F etlı u'l-b üri, VIII. 406, X. 429-30. 

354 Muslim, K. el-Cenıı e, Hadis No. 84; el-Bul ıjıii, VIII. 98 (K. Fiten). 
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J t 	ZA J4,0 L9.:3I 	: JI; 

4.) 1'  ciP jiP4g 

C.74 L-L.;1.  C.rai 	 4j 	 L'441  &9 L 

al o 	S. U. 	 d 	L-0 o J.,..; 

`Ubâde İbnu' ş - Ş âmit'ten rivayet edilmi ş tir: Allah' ın elçisinin yanında 

bulunuyorduk; bize ş öyle dedi: Allah'a her hangi bir ş eyle sirk ko ş ma-

mak, zina etmemek ve h ırs ı zlık yapmamak üzere bana bif at ediniz. 

Her kim biy`at ına vefa gösterirse Allah onun ecrini verecektir. Her kim 

bunlardan bir ş ey yapar ve cezaland ır ılırsa (dünyada), bu ceza ona keffa-

ret olur. Eğer yaptığı  halde (cezas ız kalır) Allah onun günah ını  örterse, 

(cezas ı  âhıret günü) Allah'a kalır, dilerse azabeder dilerse affeder. 3" 

j;..■Y 	 L■11 	 Jli 	J+ ..)10 

4:JLA 	 L;?-.) 1 

. 43 

Ebii Hurayra, Hazreti Peygamberden ş u hadisi rivayet etmi ş tir: İ çi-

nizden hiç kimse meselenin ehemmiyetini art ırmak maksad ıyle "Alla-

hım, dilersen bana mağ firet et" veya "dilersen bana rahmet et", yahut-

ta "dilersen benim r ızkımı  ver" demesin. Allah diledi ğ ini yapar. O'nun 

için icbar yoktur.' 

f. Sem' (i ş itme) ve Ba ş ar (görme) stfatlart 

Allah Tae âlâmn aç ık olsun, gizli olsun her ş eyi iş ittiğ i, gece olsun gün-

düz olsun, büyük küçük, her hareket eden veya etmeyen ş eyi gördüğü Kur-

ân âyetleriyle sâbit olduğu gibi, Hazreti Peygamberin hadisleriyle de ifade 

edilmiş tir. Bu sebeple Allah Ta`âlâ kendisini Kur'ânda "Semi"' ve "Ba ş ir" 

sıfatlar ıyle tavsif etmi ş , Hazreti Peygamber de bu tavsife uyarak Allah Ta-

`âlâ hakkında zaman zaman ayn ı  sıfatlar ı  kullanmış tır 

%/_, 	c3ğ -.1 	 jc, li".! 	 J1;73 

• tsj ) Tj 4j. t‘f'  

355 el-Buljri, I. 10 (K. iman); VIII. 15 (K. Ijudfid). 

356 el-Bu1Arrı , VII. 153 (K. Da`vnt; VIII. 190 (K. Tevhid); Muslim, Kitiibu'z-zikr, 

Hadis No, 7-9. 
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Hazreti Peygamber dedi ki: Kendinize hakim olunuz. Siz sa ğı r ve gâib 

olan bir kimseye de ğ il, i ş iten, gören ve çok yak ında olan (Allah) a 

du'â ediyorsunuz."' 

C1,,.A1 AA& tı4i  (Sj 	44J-4 	 l:.p 	Z2lp •JP 

z:>. ı; 	ArİP âulj..¥0 zul 	 zbıı  

j ı Ji; 	)ı 	J5iı  J j;; 

Hz. e A.işeden şu haber rivayet edilmi ş tir: İş itmesi bütün sesleri kapsa-

yan Allah'a hamdolsun. Peygambere "el-Mucr ıdile" gelmiş , (kocası  hak-

kında) ş ikayette bulunuyordu; ben ise evin bir kösesinde idim ve onun 

ne söylediğ ini iş itmiyordum. O s ıralarda Allah Ta`âlâ şu âyeti indirdi: 

"Allah, kocas ı  hakkında seninle mücadele eden (o kad ının) sözünü iş it- 
tr ,.358 

41.'W J.No L.9:J1 •fra.z 43,11 4.3,4; .) L412;J I :7: 

	

ola 4!JjtS" 	(.."1 : 	 tA 44.4 	: Lit; 

A;li ol; ),,_<;Y 

`Ömer İbrıu'l-tlattâb, imân hadisinde, Hz. Peygamberin "ibsân" ın 

manâs ı  ile ilgili şu hadisini rivayet etmi ştir: " İ lısân", Allah'a, her ne 

kadar O'nu görmesen bile, görüyormu ş  gibi ibadet etmendir; zira O 

seni görür. 359  

k. Kelüm S ıfat ı  

Allah Ta`Wınnı  "Kelâm", "Teldim", "Tekellüm" ve "Kavl" gibi aynı  
manâya gelen s ıfatlar ı , Kur'ânda oldu ğu gibi hadiste de isbat edilmi ş  ve 

Hazreti Peygamber lüzum gördükçe, bu s ıfatlardan bahsetmi ş tir: 

c.J1' dîJl 	 J 11.  4L".3 4:1` 4341  J'*:'vc  °J. J' ‘3. T  
C.)1 4115" 

	

j 1 .7.4 	 cs.:111 	aseri.  

Eb ız Hurayra, Hazreti Peygamberden şu hadisi rivayet etmi ştir: Allah 

Ta`âlrı , evinden ancak O'nun yolunda dövü şmek ve O'nun "kelime" 

357 el-Bubiiri; VIII. 168; Muslim, KiUbu'g-zikr, Hadis No. 44-46. 
358 Bak: el-BulAri, VIII. 167. 
359 Muslim, KiUbu'l-iingın, Hadis No. 1. 
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'erini tasdik etmek için ç ıkan kimseleri Cennetine sokmay ı , yahut ç ık-

mış  olduğu evine nâil oldu ğu ecr veya ganimetlerle döndürmeyi tekef-

fül etmiş tir". 36° 

.Culj„0 L.5:,31 Ljt : J ı; 

j 	 j;La 	 1.!  

	

: 	 Lif...)  (..1l; 

Ebü Müsâ'dan rivayet edilmi ş tir: Bir ş ahıs Hazreti Peygambere gele-

rek "ş ecâ'at, hamiyet ve riyâ' ile dövü şen kimselerden hangisinin Al-

lah için dövü ş müş  olduğunu" sorar. Hazreti Peygamber ona şu cevab ı  
verir: Allah' ın Kelimesini yükseltmek için dövü ş en kimse Allah yo-

luncladır". 361  

	

j a lc 4u1 J.o 41,1 	 Ji2; 

	

4.ıs 	,cu ı 	» J ı;St..;,. 	‘:). Jj 'k 

435,4 	 a4sJ,. _A (1 

Havle, Hazreti Peygamberden i ş itmiş  olduğu şu hadisi rivayet etmi ş -

tir: Her kim bir evde "Allah' ın yarattığı  şeylerin ş errinden yine O'nun 

her noksandan münezzeh kelimelerine s ığı nırım" derse, o evden ç ıkın-

caya kadar hiç bir şeyden zarar görmez. 362  

4.}..J.  J. 	 1j.,4 	1(..1.,,,.)  435-  Jl; 

jj; 	 g.I11 : J1; 

İbn `Abbüs'tan, rivayet edilmi ş tir: Hazreti Peygamber gece namazma 

kalktığı  zaman ş öyle du`ü ederdi: Ey Allah ım, hamd sana mahsustur; 

sen yer ve göklerin nurusun; Hamd sana mahsustur; sen göklerin, yerin 

ve içindekilerin kayyimisin. Sen Hak'sul; va`din hak' kavlin hakt ır 

360 el-BubAri, VIII. 188 (K. Tevhid); Muslim, K. el-Imüra, Hadis No. 104. 
361 el-BuljAri, VIII. 189 (K. Tevbid); Muslim, K. el-imiira, Hadis No. 149-51. 

362 Muslim, KiUlm'z-gikr, Hadis No. 54. 

363 el-BulAri, VIII. 167, 184 198; Muslim, K. ş aliiti'l-musffirin, Hadis No. 199. 
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1. Allah Ta'ökiya izafe edilen "vech" (yüz), "`ayn" (göz), "yed" (el) "`c ış ü-

bi" (parmaklar), leadem, ricl" (ayak) la ilgili haberler 

Hazreti Peygamberden rivayet edilen hadisler aras ında, Kur'âna uy-

gun olarak, Allah Ta`ülün ın "yüz" (vech); "göz" (`ayn), "el" (yed), "par-

mak" (ı slı d) ve "ayak" (kadem, ricl) mi ishat eden, bununla beraber 

bu isimlerin hakiki veya mecazi manâlarcla kullan ıldığı na dair en küçük bir 

işareti tazammun etmiyen haberler, oldukça büyük bir yekün tutmaktad ır. 
Biz, bu haberlerden de baz ı  örenekler verece ğ iz. 

Lülj„4 Lı.ı l 	(ili' J1; 

.£W 4>i 4? jı :Z,■? « A/iN1 4fi y fi 	cyt; 

eAtbün İbn Mülik, Hazreti Peygamberin şu hadisini rivayet etmi ş tir: 
Allah, la ilühe illa'llah diyen ve bununla Allah' ın "vechi" ini taleb eden 

kimseyi, Cehennem ate şinden masün. k ılmış tır. 3" 

4:51 j.c, 	J; » 	3.4 	: 

J; pj;v. ;L:1P 

Cübir İbn `Abdillah'tan rivayet edilmi ş tir. "De ki: O, tepenizden size 

azab gönderme ğe kaadirdir" âyeti nâzil oldu ğu zaman, Hazreti Pey-

gamber ş öyle demiş tir: "Vech" ine s ığı mrını...'. 

j.,0 L5J1 	 : 	 4.5p 

_ 	L ı 	 .■11 

jipt .  

`Abdullah 'bn `Om.er'den rivayet edilmi ş tir. Hazreti Peygamberin ya-

nında "deccül" zikredildi ğ i zaman, Allah' ın elçisi ş öyle demiş tir: Siz bilir-

siniz ki Allah "afver" (gözü ş aşı ) değ ildir; fakat mesih deccülin sa ğ  gö-

zü ş aşı chr3" 

: J 	 L9J1 c.) ı 	J ı; 
1;AS.• 	 jç. 

‘yı  lyY Cjfi ‘ r •r ı  : 
364 el-Butniri, I. 109-110 (K. Ş alat); Fetbu'l-bari, I. 352. 

365 el-BulAri, VIII. 171 (K. Tevbid). 

366 el-Bub'ri, VIII. 172; Enes ibn Mrtlik'ten gelen bir ba şka rivayet için bak: el-Bubrtri, 

aynı  yer; Muslim, Kitabu'l-Fiten, Hadis No. 100. 
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Enes, Hazreti Peygamberin şu hadisini rivayet etmi ş tir: K ıyamet gü-

nü mü'minler toplanırlar. Bulunduklar ı  yerde rahat etmeleri için "Rab-

bımızdan ş efaat dileyelim" diyerek Adem'e gelirler ve ona "ey Adem, 

sen insanlar ın babas ısın; Allah seni eliyle yaratt ı ..." derler'. 

JL; 4;1 el., j  4:,,Ip 4:ıı l j,o 	 ‘:JP 

U 4İ. 	 ,„;.) 	ı  z. ı..;i ı  
`Abdullah İbn "Omer, Hz. Peygamberden rivayet etmi ş tir: Allah Ta- 

`ülü. K ıyamet günü arz ı  tutar; gökler sa ğ  elindedir ve der ki: Melik be-
nim36s .  

: 	4:u1 	4,.1P 411 	Zfl 	Jt; : J ı; 

	

jıtı .lt ı  u ı  „ib-J ı 	r ;1-  

Ebii Hurayra, Hz. Peygamberden, Allah Ta`Mnm şu kudsi hadisini 

rivayet etmi ş tir: "Dehr" ben oldu ğum halde, Adem o ğ lunun "dehr"e 

sövmesi, bana eza veriyor. (Her) i ş  benim elimdedir; gece ve gündüzü 

ben de ğ iş tiririm.369  

: Jt; 	dl ı 	L$J ■ cf.," <:.7: 	‘.f 

c.51  J; C, 

	

.1i1 	j rirel e - 
`Abdullah İbn `Amr, Hz. Peygamberden rivayet etmi ş tir: Hükümle-

rinde, ehillerinde ve üzerlerine ald ıkları  işlerde âdil olanlar, K ıyamet 

günü Allah' ın yanında, Rahmkı 'm "yemin" inde rıurdan bir minber 

üzerindedirler; O'nun her iki eli "yemin" idir...3" 

Lu ı  J.,4 	 J ı; 
ıp 	 ‘ r,v2 	: Jt 

ıft : J;2.! 	‘3,5k.;.11 j 	jp ‘.5 j,11 

367 el-Buhöri, VIII. 172; 'bn Hacer, Feth.u'l-b'arrde "yed" kelimesi ile ilgili baz ı  gö-

rüş leri zikretmi ş  (XIII. 305), XI. 344-352 de ise hadisin geni ş  bir şerhini vermiş tir. Keza bak: 

Muslim, Kitabu'l-iman, Hadis No. 322 

368 el-Buhöri, VIII. 173. 

369 Muslim, Kitfıbu'l-elföz, Hadis No. 1-6. 

370 Muslim, 
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t.4 	» 	e" O 	 - 	 ‘9:,11 

. o 	‘5,- 

`Abdullah'tan rivayet edilmi ş tir: Ehli kitaptan bir ş ahıs, Hazreti Pey-

gambere gelerek ş öyle demiş tir: Ey Ebu'l-1“s ım, (sana ula ş tı  mı ? Mus-

lim rivayetinde) Allah gökleri bir parma ğı nda, yerleri bir parma ğı nda, 

ağaç ve topra ğı  bir parma ğı nda, mahliikatı  bir parma ğı nda ta şı r ve 

"Melik benim, Melik benim" der. (Wavinin sözü) Hazreti Peygamberin, 

yan diş lerinin göze çarpacak derecede güldü ğünü ve sonra da "Allah-

in kadrini hakkıyle takdir etmediler" 371  ilyetini okuduğunu gördüm.' 

371 Zumer süresi 39, ây. 67. 

372 el-Bubari, VIII. 174, 187, 202; Muslim, Kitabu şı fatil-munrıfıkki, Hadis No. 19-21. 

Hadisin bazı  varyantlarmda Hz. Peygambere gelen ş ahsm bir yahudi olduğu zikredilmekte 

ve sonunda da Hz. Peygamberin bu yahudinin sözlerini tasdik ve teacciil ı  manasmda güldü-

ğüne i şaret edilmektedir. Ravilerin mütalaalarmdan ba şka bir şey olmayan bu husus, yani 

Hz. Peygamberin, yahudinin sözlerini tasdik etmesi, gerçe ğe uygunsa, bununla Hz. Peygam-

ber, Allah Ta'alamn kudretinin yükseltilmesini kasdetmi ş  ve okumu ş  olduğu ayetle de insan-

ların, bu yüceliğ i hakkıyle takdir etmediklerini belirtmek istemi ş tir Yine Hz. Peygamberin, 

yahudinin sözlerini tasdik etti ğ i doğ ru ise bu sözlerde geçen ve Allah'a izafe edilen " ış bac" (par-

mak lafularnun, O'nun bilâ keyf s ıfatlarmdan oldu ğunu kabul etmek gerekir. Bununla bera-

ber, bir yahudi taraf ından Allah'a izafe edilen bu s ıfatların Kur'ânda geçmemi ş  olması , bu hu-

susta daha ihtiyatl ı  olmayı  gerektirmektedir. Bu takdirde, hadisin baz ı  varyantlarmda görü-

len ve Hz. Peygamberin, yahudinin sözlerini tasdik mahiyetinde güldü ğünü belirten ibarenin, 

onu hadise ilave eden ravilerin bir hatas ı  olduğu neticesine vardır. Filhakika bu görüşü müda-

faa eden el-Hanabi, "parmak" lafz ının Kur'ânda ve hadiste geçmedi ğ ine iş aretle der ki: "Yed" 

tabirinin bir uzva delalet etmedi ğ i ve bizzat Allah tarafından kendisine izafe edilmi ş  tekyif ve 

te şbilıten uzak sıfat olduğu bir gerçektir. Bunun isbat ı , hiç bir zaman, ona bağh parmaklarm 

da olabileceğ ini gerektirmez. O halde bu, yahudinin görü şünden başka bir şey değ ildir. Çünkü 

yahudiler, mü ş ebbiheden olup, Tevratla yaymak istedikleri bir çok görü ş ler vardır ki bunlar 

te şbihe delalet eder ve islami mezheplerin görü şlerine uymaz. 
Hz. Peygamberin gülmesine gelince, tasdike delalet etti ğ i kadar, inkara da delalet eder ve 

ravinin, bunu tasdike hamletmesi, onun zamundan ba şka bir şey değ ildir. Netekim aynı  hadisin 
ba şka rivayetlerinde bu ibare yer almam ış tır" ( İbn Hacer, Fe tbu'l-b ari, XIII. 310). Ancak, 

el-IjaWı lı i'nin "parmak" tabirinin hadiste de geçmedi ğ ini söylemesi, baz ı  itirazlara yol açm ış -

tır. Netekim daha sonra bu konuda zikretmi ş  olduğumuz bir başka hadis, gerek Muslim ve ge-

rekse di ğer baz ı  Sunen sahipleri tarafından nakledilmiş tir 
el-Kurtıı bi'ye göre hadis yahudinin bir sözüdür; yahudiler tecsime inamrlar ve mü şebbi-

he gibi, Allah'ın, çeş itli uzuvlar ın sahibi bir ş ahıs olduğunu kabul ederler. Hazreti Pey-

gamberin gülmesi ise, yahudinin cehaletine hayretten ileri gelmektedir. Netekim onun bu söz-

leri üzerine "Allah' ın kadrini hakk ıyle takdir etmediler" (yani O'nu gere ğ i gibi bilmediler ve 

yiiceltmediler) mealindeki ayeti okumu ş tur. Rivayetin doğ ru oldu ğuna şüphe yoktur; fakat 

Hz. Peygamberin yahudiyi tasdik mahiyetinde güldü ğünü belirten ifade, ravinin ilâvesidir 
ve bâtıldır. Zira onun imkans ız olan bir şeyi tasdik etmesi düşünülemez. Imkans ız olan şey 

ise, Allah'ın bu ş ekilde tavsifi ve O'na insan uzuvlar ı  gibi uzuvlar izafe edilmesidir. Bu bak ım-

dan, yahudinin sözleri yaland ır ve Allah, mezkür âyeti bu sebepten indirmi ştir. Ama "insan 
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Enes ibn, Mâlik Hazreti Peygamberden rivayet etmi ş tir: "Rabbu'l-

`ızze", "kadem" (ayak) ini üzerine koyuncaya kadar Cehennem, "da-

ha ba şka atılacak yok mu?" diye sorar; Allah, "kadem" ini üzerine 

koyunca "yeter, yeter" der.'" 

m. `Ar ş  ve Istvii ile Ilgili Haberler 

Kur'ânda, "`Ar ş ", "Kürsi" ve Allah Ta`âlân ın bunlar üzerinde "isti-

vâ" ettiğ ine dair zikri geçen âyetlere uygun olarak, Hazreti Peygamberden 

de muhtelif hadisler rivayet edilmi ş tir. Müfessirlerin, `Ar ş 'ı , Allah tarafın-

dan yarat ılmış  ve meleklere de bir taraftan ta şmması, diğer taraftan ta-

zimle tavaf edilmesi emredilmi ş  bir serir olarak tarif ve tefsir etmeleri, Kur-

anda ve hadiste vâricl olan haberlerin teyidi ile gerçe ğ e uygun görülmekte-

dir. Biz, yine bu konuda gelen haberlerden baz ı  örnekler verece ğ iz: 

(:)15- 	 4531 	4.1,1İ (.9 ; 
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İbn. `Abbâs'tan rivayet edilmi ş tir: Hazreti Peygamber s ıkıntı  anında 

ş öyle du'â ederdi: ""Alim" ve "Halim" olan Allah'tan ba şka ilâh yok-

tur; "`Arş " ın "'Azim" olan Rabb ı  Allah'tan ba şka ilâh yoktur; gök-

lerin, yerin ve "`Ar ş " ın "Kerim" olan Rabb ı  Allah'tan ba şka ilâh yok-

tur. 374 

oğ lunun kalbi Allah'm parmaklar ı  arasmdadır" gibi sahili hadislerle kar şı laş tığı mız zaman 

bunları  da tevil ederiz yahutta bu hususta her hangi bir fikir ileri sürmeyiz. E ğer yalan söy-
lemesi muhtemel olan kimselerden bu çeş it haberler gelirse, onları  tekzib ederiz (F etlı u'l-
bari, XIII. 310). 

el-Kurtubi, Hz. Peygamberin gülmesini, yahudinin sözlerini inkar manas ında almış  ol-

makla beraber, İ bn Iluzeyme, bu görü şe sahip olanlara ş iddetle itiraz etmi ş  ve eğer inkar ma-
nasında olsa idi, Hz. Peygamber, yahudiye gülmek yerine, huzurunda Allah Ta'alay ı  layık 

olmadığı  sıfatlarla tavsif ettiğ i için k ızar ve onu azarlardı . Çünkü Allah'm sıfatlarmdan olm ı -
yan şeylerle O'nu tavsif etmenin ne büyük bir suç oldu ğunu o, herkesten daha iyi bilirdi. Bu 
bakımdan yahudi, te şbih ve tecsıme itikad etse bile, Allah' ı  tavsif ettiğ i sıfat, Hz. Peygamber-

den rivayet olunan diğ er baz ı  hadislerdeki s ıfatlardan farkl ı  değ ildir (F etbu'l-b ari, XIII. 

310). 
373 el-Bubari, VI. 47, VIII. 167, 186-7; Muslim, Kitabu'l-Cenne, Hadis No. 35-38. 
374 el-Bubari, VIII. 177, VII. 154; Muslim, Kitabu'z-zikr, Hadis No. 83. 
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Tamamını  burada nakletmediğ imiz, Ebü Hurayra'dan rivayet edilmiş  
uzunca bir hadistir. Hazreti Peygamber bu hadisinde, Allah'a ve peygam-
berlerine iman eden, namaz k ılan, oruc tutan ve Allah yolunda mücahede 

(veya muhaceret) eden kimselerin, Cennete girece ğ ini haber verir. Hadis' i 

dinleyenlerin, bunu halka müjdeleyelim mi, diye sormalar ı  üzerine, Haz-

reti Peygamber, Cenneti tasvir eder ve Cennet nehirlerinin f ış kırdığı  "`Arş " 

in, bu Cennetin üstünde oldu ğunu söyler. 375  

jt 	ci_p; 	 4.:1G 	d:W 	 Jli J :5 (JY c fr 

	

jziAJI-4.-.  1:4 .)k—A : (it; I 	(sA: 	» 

Ebü Zerr'in "güne ş  istikrar bulaca ğı  bir yere do ğru seyretmektedir" 376 

 âyetinin manası  hakkında sorduğu bir suale, Hazreti Peygamber, bu 

hadisinde güne ş in istikrar bulaca ğı  yerin, "'Arş " ın altında olduğunu 

açıklamış t ır.377  

J ı 	(31 (:> 	: 

Z*).) 	 .1;jiz. 	4:7.p 

Lal 	j j 	 ;4; 

ciA 	‘;>:1 	 Jlı; 

: 	 J11 j.4 L9:J 1  

375 el-Buljûri, VIII. 176. 
376 Yasin süresi 36, ây. 38. 
377 el-Butı gıri, VIII. 178-9; Muslim, Kitâbu'l-iman, Hadis No. 251. Bu haber, `"Ar ş"in, 

güne ş  sistemi dahil bütün semavat ı  kaphyan bir mevkide oldu ğu duşüncesini doğrulamak-
tadır; bu ise, arz üzerinde ya ş ayan bir varlık için gökyüzü veya sema doğ rultusunu verir. E-
ğer hiç bir tevile gitmeden Kur'anda gelen "Rahman, 'Ar ş  üzerine istiva etti" (Taha sûresi 
20, ây. 5) gibi, "istiva" ile ilgili ayetler gözönünde bulundurulursa, Hz. Peygamberin, Allah 
Ta`âlgıyı  semâ (gökyüzü) do ğrultusunda olarak tavsif etti ğ i söylenebilir. Bu görüş , Kur'ânda 
gelen "semâda olan (Allah Ta`âlâ) mn size şunları  yapmıyacağmdan emin misiniz'?" (Mülk 
sûresi 67, ây. 16-17) âyetine oldu ğu kadar, bu konuda örneklerini verdi ğ imiz diğer hadislere 
de uygundur. 
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Ebü. Sa`ld'ten rivayet edilmi ş tir: 'Ali İbn Ebi plib, Hazreti Peyga ırı -

bere Yemen'den i şlemeli bir deri içerisinde ora topra ğı nda çıkmayan 

küçük bir alt ın parças ı  göndermi ş ti. Hz. Peygamber bunu isimleri me-

tinde geçen dört ki ş i aras ında taksim etti. Fakat ashabu ıdan 

"biz bu (hediyye) na di ğ erlerinden daha lây ıktık" demesi üzerine, Haz-

reti Peygamber ş unları  söyledi: "Ben, semâda olan (Allah) dan emin oldu-

ğum halde, siz benden emin değ il misiniz ? Seman ın haberi sabah ak-

ş am bana geliyor". 378  

	

Lu ı  : cJ ı.; ?.Cu ı  y : ( 	434 ı  csLo,Cu ı  Jj, j ) t4J Jui:4 
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Muslim tarafından rivayet edilen uzunca bir hadiste, Hz. Peygambe-

rin bir cariyeye suali: 

— Allah nerede? 

—Semada. 

—Ben kimim ? 

—Sen Allah' ın Rasûlüsün. 

—(Bu kad ın) mü'minedir; onu âzâd et."' 

L411 	 ,43.ıı 	 : J ıi 

£3.).1,,14.-1 	.1,_,J ı  

zs-j 	 j,•z ıj  

LIA 	4.4...M.i..!■+ (.54 Çom '  

Bir hastal ık dolayı s ıyle ş ifa arayan ş ahsa Ebu'd-Derdâ', Hazreti Pey-

gamberin ş u du'âsnıı  nakletmi ş tir: "Semada olan Rabb ımız, ismini tak-

dis ederim. Hükmün semâ ve arzdad ır; nas ıl ki rahmetlin de semadadır. 
Rahmetini arz üzerinde de (câri) k ıl ve günahlar ımı z ı , hatalar ımın mağ -

firet et; sen iyilerin. Rabbim]. Bu a ğ rı  için rahmetinden bir rahmet, 

ş ifandan bir ş ifa ver". İnş aallah bundan sonra iyi olur?" 

Allah Ta'âlân ın semada ve 'Ar ş  üzerinde oldu ğuna clelâlet eden bu ha-

berler yanında, (Hz. 'Isâ hakk ında) "seni öldüren ve nezdim.e yükselten 

benim 3 81 (yine Hz. " İsâ hakkında) "lâkin Allah onu nezdine yükseltti' 382  ve 

378 Muslim Kitübu'z-zeküt, Hadis No. 144. 

379 Muslim, Kitübu'l-mes'acid, Hadis No. 33. 

380 Ebü Dâvüd, II. 338 (Kitübu't-t ıb, bâb, 19). 

381 71.1i `Inırün süresi 3, ây. 55. 

382 Nisâ' süresi 4, ây. 158. 
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"Melekler ve rah, O'na mikdar ı  50 bin sene olan bir günde yükselirler""i 
gibi âyetler de ayn ı  hususu teyid eder. Hazreti Peygamberden Ebü Huray-
ra, `13135.cle İbnu ' ş -Sömit, İbn Ebi Tölib, 'Abdullah İbn Mes`fıd, Cöbir İbn 

`Abdullah ve Umm Seleme gibi me şhur baz ı  sahabiler tarafından rivayet 

edilen bir hadis de yine bu manda en kuvvetli delillerd,en biridir: 

.) 1:; 1,j"0 	<-) j.`") 4.-> 1  

c.  'd 	 LhaP 	 .111 PLC' 

JFI 	Cia 	jt.„›..  
Bu hadisinde Hazreti Peygamber ş öyle demiş tir: Allah Ta`ölö, her ge-

cenin son üçte biri vakitlerinde dünya semas ına iner ve ş öyle der: Kim 

bana du'â ederse, onun du'âsma icabet ederim; kim benden isterse ona 
veririm; kim benden ma ğ firet dilerse ona ma ğ firet ederim" 4. 

Allah Ta`ö.lönnn. sıfatlar ıyle O'na izafe edilen baz ı  isimleri, gerek Kur-

ön âyetlerinden ve gerekse Hazreti Peygamberin hadislerinden baz ı  örnek-
ler vermek suretiyle zikretmi ş  bulunuyoruz. Bu örneklerle, dinin tebli ğ ine 

memur edilen Hazreti Peygamberin, Kur'ânda zikri geçen s ıfatlar kar şı sın-

daki mevkiini tesbit etme ğ e çalış t ık. Bu haberler, bize şu hususu aç ıkça gös 
termiş tir ki, Hazreti Peygamber, Allah Tdölön ın çe şitli sıfatlaruu ve bil-
hassa, Kitab ında kendisine izafe etmi ş  olduğu "yed", "yedi," "ayn" ve bu-
nun gibi diğ er isimleri tam bir serbesti içinde kullannu ş tır. Ashabı  da onun 
muhtelif vesilelerle müslümanlara tevcih etti ğ i bu isim ve sıfatlar ı  muh-
tevi sözlerini, aynı  şekilde muhafaza ederek daha sonraki nesillere naklet-
miş lerdir. Bu suretle ba ş ta sahabe olmak üzere, sahabeden sonra gelen ve 
onların ilmini tevarüs eden hadisçiler, bir taraftan Allah' ın vandaniyetine 

ve Hazreti Muhammed'in risalet ve nübüvvetine tam bir imanla ş ehadet 

ederken, ayn ı  zamanda, iman ve Ibadet ettikleri Rablar ını , Kur'ânda va-
hıy yolu ile gelen ve Peygamberden güvenilir kimseler taraf ından rivayet 

383 Mdüric süresi 70, ây. 4. 

384 el-Butı üri, I. 47 (K. Teheccüd); Muslim, Kitrıbu ş alöti'l-musrıfirin, Hadis No. 168— 
70. Mezkusr hadisin ş erhinde İbn Hacer der ki: "Nüzül" kelimesinin manas ı  üzerinde çe ş itli 
görüş ler ileri sürülmü ş tür. Baz ıları  kelimenin züldri ve hakiki manas ını  kabul etmişlerdir; bun-
lar müşebbihedir. Baz ıları , bu mevzuda varid olan hadislerin s ıhhatini inkâr etmi ş lerdir; bun-
lar hav aric ve muteziledir. İş in garib tarafı , buna benzer Kur'an âyetlerini de tevil etmi ş -
lerdir. Fakat bu, gerçe ğ i bildikleri halde s ırf inathktan ba şka bir ş ey değ ildir. Yahutta cehalet-
leri yüzünden bu hadisleri inkar etmi ş lerdir. Baz ıları  da Allah Ta`ülöp, keyfiyet ve te şbihten 

tenzih ederek, hadisin manasnu icmal suretiyle kabul etmi şlerdir Bunlar da sahabe ve trıbi-
`ündan olan eksen" seleftir. el-Beyhakrnin nakletti ğ ine göre 4 İ mam, Mülik, e ş -Süfri, Ahmed 
İbn Hanbel, Ebii Hanife ile Sufyön İbn `Uyeyne ve e ş -Sevri, Hammüd İbn Zeyd ve İ bn Sele-
me, el-Evzn, el-Ley ş  ve diğ er bir çok imam, bu görü şe sahiptir (bak: F etbü'l-b üri, III. 20). 
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edilen doğ ru haberlerin teyid etti ğ i sıfatlarla tan ıyıp öğ renmi ş lerdir. Allah, 

kendi Kitab ında ve elçisinin dilinde, kendisi hakk ında her ne s ıfatı  isbat 

etmiş se, onlar da ayn ı sını  isbat etmi ş ler, isbat ederken, bu s ıfatlardan hiç 

birisini, O'nun yaratt ığı  varlıklardan hiçbirisinin s ıfatma benzetmemi ş ler-

dir. Kur'ânda "ey iblis, ellerimle bizzat yaratt ığı m Aclem'e secde etmene 

mani olan ş ey nedir?" âyetine istinaden, Allah Ta'alan ın, A. demi elleriyle 

yarattığı nı  söylemişler, fakat hiç bir zaman, ba şkalarının yaptığı  gibi, ayet-

te zikri geçen "yed" kelimesini, "nimet" veya "kuvvet" manalar ı  üzerine 

hamlederek onu tahrif etmek cihetine gitmemi ş ler, keyfiyyetini ara ş tırma-

ğa çah ş mamış lard ır; yahutta bu "yed" i, el manas ında mahlakat ın ellerine 

benzetme ğe kalkış mamış lardır. Tevlyid ve ten.zih için, talil ve te şbihi terke-

derek bir taraftan Kur'ânda ve hadiste vârid olan s ıfatlarla ilgili aç ıklama-

ları  olduğu gibi almış lar, diğer taraftan, bu s ıfatlarm, yine Kur'ânda gelen 

leyse ke mi slihi ş ey'un ayetin.e istinaden mahlakatm s ıfatlarnıdan ayr ı , 

Allah'ın ş an ve azametine layık sıfatlar oldu ğunu söylemiş lerdir. K ısacas ı , 

hadis ehlinin, Allah Ta'alannı  sıfatlar ı  meselesinde takip ettikleri yol, Kur'-

ana ve Hazreti Peygamberden rivayet ettikleri hadislere uygun olarak, bu 

sıfatlarm isbat ıyle birlikte Allah' ı  tecsim ve te şbihten tenzih etmek olmu ş -

tur3". 

3. Kelâm İ lmi ve Sıfatlar 

Kelâm ilminin tarifini, gayesini ve tarihi seyrini incelerken dedik ki: 

Kur'an ve Hadise dayanan, yahut kayna ğı  Kur'ân ve hadis olan İslam akâ-

idini, her türlü te ş viş ten korumak, yabanc ı  itikadlara kar şı  yine Kur'ân 

ve hadise muvafık olan aldi ve nakli delillerle müdafaa etmek, "Kelâm" is-

miyle vücad bulan filmin ba ş lıca gayesidir. Bu aç ıklamaya göre, Kelâm il-

minin, veya bu filmin mümessilleri olan kelâmcdarm, kayna ğı  Kur'ân ve 

Hadis olan sıfatlar meselesi kar şı sındaki mevkü, az çok belirmi ş  olmak-

tadır. Yani Allah Ta'alan ın, Kur'ân ve hadiste zikredilen s ıfatlar ımn, diğ er 

itikadi meselelerde oldu ğu gibi, yine bu iki kayna ğı n ruhuna uygun olarak 

Kelâm ilmi tarafından muhafaza ve müdafaa edilmesi gerekmektedir. 

Biz yukar ıda, Kur'ân ve hadise göre s ıfatlar ı  gözden geçirirken, her iki 

kaynağnı  da selbi olmaktan ziyade icabi bir yol takip ettiklerini gördük 3 ". 

Buna göre diyebiliriz ki, Kelâm ilminin de s ıfatlar meselesinde ayn ı  yolu 

385 Bak: el-E ş 'ari, el-Makalât, I. 201, 207. 

386 Huva'l-Evvelu ve'l-Ahnu ve'z-Zaluru ve'l-Ratin - Yedu'llahi fevka eydihim - er-

Rabmanu `ala'1-`Ar ş i's-tevâ - Allahu nüru's-semâvâti ve'l-arta gibi Allah Ta'alanm s ıfatlarmı  
isbat eden ayetler icabi yola delalet ederler. Bununla beraber, di ğerlerine nisbeten Kur'ân ve 

hadiste daha az yer alan selbi evsâfa misal olarak da leyse kemislihi ş ey'un - lem yelid ve lem 

yâled ve lem yekun lehü kufuven ahad âyetleri gösterilebilir. 
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tutmas ı  gerekmektedir. Bu yolun haricinde takip edilecek her hangi bir yol, 

Kur'an ve hadise aykırı  olaca ğı  gibi, yukar ıda tekrarlad ığı mız Kelâm ilmi-

nin tarif ve gayesine de ayk ırıdı r. 

Bu kısa açıklamadan sonra, kelâm ın ilk mümessilleri olan mutezilenin 

ve s ı fatlar meselesinde takip ettikleri yol ile onlara tekaddüm eden cehmiy-

yenin, bu mevzudaki görü şlerine temas edece ğ iz; çünkü bu görü ş ler, hadis-

çiler tarafından ilk defa reddedilen görü şlerden olmu ş tur. 

İ tikacli mezheplerin zuhuru ile ilgili bahsimizde, cebriyyeyi incelerken 

de zikrettiğ imiz gibi, Allah Tdalân ın sıfatlarm ı  ilk defa münaka ş a konusu 

yaparak, bu mevzuda ileri sürdü ğü yeni görü ş lerle ismine izafe edilen bir 

mezhebin te ş ekkülüne önayak olan ş ahıs, Cehm İbn ş afvan'd ır. Cehm'in 

görü ş ü, Kur'ânda ve hadiste varid olan s ıfatlarm, Allah Tdaladan nefyi 

esas ına dayan ır. ona göre, her kim Allah' ın, kendisini Kitab ında ve Hazreti 

Peygamberin, O'nu hadisinde vasfetti ğ i sıfatlarla Allah' ı  tavsif ederse ka-

fir olur ve mü ş ebbiheden addedilir. Allah Tdalan ın, kendisini vasfetti ğ i 

ayetlerin zâhiri, te şbihi ifade eder; Yani ayetlerde zikri geçen bu s ıfatlardan 

mahlakat ın s ıfatlar ı  anlaşı lır; bu sebeple s ıfat ayetlerinin te'vili gerekir 3 8 7 . 

Cehm'e göre le yse k emislihi ş  ey'un ayeti, "e şyadan hiç bir ş ey O'nun 

misli ve benzeri gibi de ğ ildir" manasmdad ır. Binaanaleyh O, "Ar ş " üzerin-

de olduğu gibi, yedi kat yerin de alt ındadır. Hiç bir mekan onsuz de ğ ildir. 

O, konuş maz; dünya ve ah ırette hiç kimse O'nu görmez; O, vasfolunamaz; 

her hangi bir s ıfat veya fiille O bilinmez; gaye ve müntehas ı  yoktur; ak ıl ile 

idrak olunmaz; O, kâmilen "vech" tir; kamilen "` ılm" dir; kâmilen "sem' 

dır; kâmilen "Ba ş ar" d ır; "nfirdur", "kudret" tir. İ ki ş ey değ ildir; iki z ıt 
vasfile vasfolunamaz. O'nun için ala ve esfel, taraf ve yan, sa ğ  ve sol yoktur. 

Hafif değ ildir, ağı r değ ildir. Rengi ve cismi yoktur. Mdmill ve ma`kill de-

ğ ildir. K ısacas ı , hatırına her ne gelirse O, onun hilaf ınadır. 388  

Görülüyor ki Cehm İbn ş afvân' ın s ıfatlar meselesinde takip etti ğ i yol, 

Kur'an ve hadisin hilâfina tam manas ıyle selbîdir. Cehm, bu neticeye, Kur-

an ayetlerini te'vil ederek, Hazreti Peygamberden rivayet edilen hadisleri 

de yalanl ıyarak ve reddederek ula ş mış tır. Bu sebeple görü ş ü, İ slami değ il-

dir; Kur'ân ve hadiste, s ıfatlarla ilgili olarak her ne gelmi ş se, onları , hiç bir 

te'vile giri şmeden, Allah' ın ş an ve azametine lay ık olduğ u ş ekilde kabul 

eden hadisçilerin ş iddetli itirazlar ına maruz kalaca ğı  tabiidir. 

Cehm İbn ş afvan taraf ından ilk defa ortaya at ılan bu görüş , mutezile 

kelâme ıları  tarafından da benimsenmi ş tir. Mezhebin ilk mümessillerinden 

387 el-Rüsuni, Türibu'l-Cehmiyye ve'l-mu'tezile, s. 14. 

388 Ahmed İ bn Hanbel , er-Reddu `ala'l-eeh ıniyye (eski il ıihiyat Fakültesi mec-

muasında ne şredilmiştir, say ı  5-6, s. 282. 
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olan Vaşı l İbn 'Ata' da, kudret, irade, hayat ve bunun gibi s ıfatları  nefyet-
miş , bunların isbatı  halinde, kadimin teaddüt edece ğ ini, halbuki Allah'tan 
başka hiç bir ş eyin kadim olamıyacağı nı  iddia etmi ş tir. Ne var ki Vasfi, ken-

dinden önceki Cehm gibi, meseleyi daha basit zaviyeden mütelaa etmi ş , iş in 

felsefi cephesine inememi ş tir. Netekim e ş -Ş ehristani de bu hususa i ş aret 
ederek şöyle demiştir: "Bu görü ş , bidayette aç ık değ ildi. Vaşı l mezhebini, 

iki ezeli kadim ilah ın mevcudiyetinin imkans ı zlığı  üzerine tesis etmi ş ti ve 

ş öyle diyordu: Her kim kadim bir s ıfat ihdas ederse, iki Wall ihdas etmi ş  olur. 

Vaşı ldan sonra gelen ashab ı , felsefe kitaplar ını  mütalaa ettikten sonra, bu 
meseleye daha ba şka zaviyed.en bakmış lardı r'. 389  

Yaşırdan sonra gelen Ebu'l-Huzeyl, e ş -Ş ehristannım iş aret etti ğ i gibi, 

sı fatlar hakkındaki görü ş ünü felsefi yönden aç ıklayan ve bu açıklamas ında 

kadim Yunan felsefesinin tesirleri aç ıkca görülen ilk kelâmc ı  olmuş tur. 

Bu kelâmeı , önce Allah' ın sıfatlarını  zât ve fil s ıfatları  olmak üzere iki 

kısma ayırarak i ş e baş lamış , birincisini, yâni zât s ıfatlarm ı , Allah Tae alanın, 

zıdlanyle tavsif edilmesi caiz olmayan, fiil s ıfatlarım ise z ı dlarıyle tavsifi caiz 

olan sıfatlar olarak tarif etmi ş tir. Mesela 'ilim", kudret, hayta gibi s ıfatlar, zât 

s ı fatları dır; çünkü Allah Ta'ala, bu s ıfatların zıddı  olan cehalet, eacz ve ölüm 

sıfatlarıyle tavsif olunamaz. İ rCıde, hub, rda, emr, illyCı  gibi s ıfatlar da fil 

sıfatlarıdır; çünkü Allah Ta'ala, bu s ıfatlar ın zıdlanyle tavsif olunabilir: 

Kerühet (iradenin z ıddı ), buğ i (hub, sevginin z ıddı), sulu (nianın zıddı), ne-

hiy (emrin z ı ddı) ve imCı te (ikyanın zıddı) gibi. 

Ebu'l-Huzeyl, Allah' ın sıfatlarm ı  bu ş ekilde iki kısma ayırdıktan sonra, 
bunlar hakkındaki görü ş ünü aç ıklamış  ve kudret, hayat, sem', baş ar, 
gma, a?amet, celal, kibr, siyadet, mülk, rubübiyet, kahr, `ulav ve k ı dem 

gibi zât sıfatlarmm, 39° Allah'ın zatından başka bir şey olmadığı nı , zâtı  üzeri-

ne zâit bir hüküm ifade etmedi ğ ini ileri sürmü ş tür. Bu görüş e göre, "Allah 

`Ali.mclir" denildiğ i zaman, O'nun ilmi isbat ve cehl O'ndan nefyedilmi ş  o-

lur; fakat bu ilim, asl ında Allah'ın zatından başka bir şey değ ildir. Diğ er 

zât sıfatları  hakkında da aynı  hüküm caridir."' 

Ebu'l-Huzeyl'in fiil s ıfatları  hakkındaki görü şüne gelince, bunlar, ka-

dim değ ildir; Allah, hacet ânında bir fiilde bulundu ğu zaman bu fiile uygun 

olarak s ıfat da vücut bulur. 

Aralarında bazı  ihtilaflar ın bulunmasına rağmen umumiyetle mutezile 

kelâmcılarmm sıfatlar meselesinde takip ettikleri yolun esas ını  te şkil eden 

389 Bak: el-Milel ve'n-nil ı al, I. 46. 
390 el-Ea`arl, el-MaktiUt, I. 157-169. 
391 Ayın eser, I. 158. 
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bu görüş ler, aslında Cehm İbn Ş afvan' ın görüş leriyle aynı  neticeye ç ıkmak-

tadır. Ş u var ki mutezile kelâmc ıları , "ilk muharrik" (Allah) nazariyesiyle 

Allah'a has s ıfatlarm, O'nun eserlerinden ne ş 'et etti ğ ini söyliyen Eflâtun'un 

tesiri alt ında görü ş lerini süslemi ş ler ve onlara felsefi bir veche vermi ş lerdir 392  

Şuras ı  muhakkaktır ki, gerek Ebul-Huzeyfin ve gerekse onu takip eden ke-

lamcıların, sıfatlar meselesindeki görü ş lerinin men şe'i, Kur'an ve hadis de-

ğ ildir. Eğer böyle olsa idi, kelâm ulemas ı  arasında ayn ı  mevzuda beliren 

ihtilallar hiç olmaz, hepsi de ayn ı  görü ş ü müdafaa ederlerdi. Halbuki aki-

delerini yalnız Kur'an ve hadise dayayan ve bu iki kaynak d ışı na ç ıkmakta 

büyük tehlike gören hadisçiler, bu çe ş it ihtilafların haricinde kalm ış lar, Kur-

an ve hadiste zikredilen muayyen say ıdaki sıfatlar üzerinde durarak, bun-

ların "tevkifi" oldu ğuna, bunlara ilave edilebilecek veya bunlardan ç ıkar-

tılabilecek hiç bir ş eyin bulunmadığı na inanmış lardır. O halde, netice olarak 

diyebiliriz ki, kelâmcdar ı , Kur'an ve hadiste bulunmad ığı  halde, Allah'ın 

sıfatlarmı  zât ve fiil s ıfatlar ı  olmak üzere iki kısma ayırmağa, sonra da bun-

ları  Allah Ta'aladan nefyetme ğ e sevkeden en büyük âmil d ış  tesisler olmu ş  ve 

bu bakımdan, takip ettikleri yol Islami olmaktan ç ıkmış tır. 

Kelamc ılarm, Kur'ânda ve hadiste Allah'a izafe edilen "yed", "vech", 

"arı", "kadem, ricl", "`Ar ş  üzerinde istiva", "yer semas ına iniş  (nüzfil)" 

gibi isimler kar şı sındaki tutumları , kel:arada te şbih ve tecsim meselesinin 

zuhuruna ve bu mesele üzerinde, kendi aralar ında olduğu kadar, hadisçiler-

le de ş iddetli münaka ş aların baş lamasına sebep olmu ş tur. Kelâmc ılar, her 

ş eyden önce Kur'an ve hadiste varid olan ve Allah Tdalan ın semada "`Ar ş " 

üzerinde oldu ğuna delâlet eden ayet ve hadisleri hiç nazar ı  itibara alm ıya-

rak O'nun mekan] meselesini münaka ş a konusu yapmış lar ve aralar ında 

ihtilafa dü şmüş lerdir. Mesela bunlardan `Abbad İbn Suleyman ve el-Fu-

vati gibi baz ı  kelamcılar, Allah' ın "la fi mekan" (her hangi bir mekânda de-

ğ il, ~kandan münezzeh) oldu ğunu iddia etmişler,'" el-Iskan, `Abdu'l-Veh-

hab el-Cubba'i ve Ebu'l-Huzey1 gibi di ğer baz ı  kelamcılar da Allah'ın "fi 

kulli mekan" (her mekanda) oldu ğu görü ş ünü ileri sürmü ş lerdir. 394  

Kelânı cılar aras ındaki bu ihtilaf, onlar ın, Kur'ân veya hadiste bu mese-

le ile ilgili olarak varid olan haberler üzerinde ittifak edememelerinin tabii 

bir neticesidir. Maamafih, Allah Ta e alanın "mekan"' üzerinde, aralar ında 

ortaya ç ıkan bu çe şit ihtilâflara ra ğmen gaye üzerinde ittifak ettiklerini bu-

rada kaydetmek yerinde olur. Bu gaye, tecsim ve te şbih meselesinde cihet 

ve cis ıniyyetin Allah Ta`alad.an nefyidir ve derler ki: E ğer Allah'm, her han- 

392 Eflatun ve Aristo'nun ilahi görü ş leri hakk ında bak: el-Milel ve'n-nihal, II. 88— 

94, 120-21. 

393 Malsitlatu'l-E ş 'ari, I. 150. 

394 Aynı  eser, I. 149. 
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gi bir cihette bulundu ğu kabul edilirse, O'nun için mekan ve cismiyyet isbat 
edilmiş  olur. Bu noktada Cehm İbn Ş afvan' ın, zahiri manalar ı  tecsim ve 

te şbihe delâlet eden ayetlerin tevili gerekir görü ş üne uyarak, Allah' ın 'Ar§ 

üzerinde istiva etti ğ ini reddederler ve ayette zikri geçen "istiva" kelimesi-

nin, hakiki değ il mecazi manâda kullan ılmış  olduğunu ve bununla "istila" 

manas ımn kasdedildiğ ini ileri sürerler. 395  Halbuki hadisçiler, bu konuda Al-

lah Ta'alamn eArş  üzerinde istiva etti ğ ini, fakat bu istivan ın "bilakeyr ol-

duğunu söylemi şler ve kelimenin tevili cihetine gitmemi ş lerdir. 396  

Kelâmedar ın, "vech", 'ayrı", "yed" gibi, Allah' ın kendisine izafe et-

miş  olduğu isimler hakk ındaki görü şleri de yine aynı  te'vil esas ı  üzerine da-

yanır; fakat bu tevillerinde dahi çok defa ihtilafa dü şmeleri, insan ı  ister is-

temez görü ş lerinin s ıhhatinden ş üphe etmeğe sevkeder. Mesela, mutezile 

kelâmedar ından Ebu'l-Huzeyre göre ;$:,‘A 	kar şı lığı  4:Wyt, t ır. Yani 

"vech", Allah' ın zatıdır. Halbuki diğ er kelamc ılara göre "vech"in bu manas ı  

Ayetinde kullandmaz; buradaki "vech" zâittir 

demek gerekir 397 . 

Kelamcdarm tevilinde "yed" kelimesi "kudret" ve "ni`met", ""ayn" 
ise "'ilim" manas ındadır398 . 

Görülüyor ki kelâmcdar, Allah Tdalay ı  mahlakat ından her hangi biri-

sine benzetmi ş  olmamak için, te şbih ve tecsime delâlet eden her şeyi reddet-

mişlerdir. Kur'ânda, bu manâda her ne gelmi ş se onu kendi arzularma göre 

tevil etme cihetine yönelmi şler, ileride ayr ıca üzerinde duraca ğı mız gibi, Hz. 

Peygamberden rivayet edilen hadislere ise hiç iltifat etmiyerek, daha do ğ ru- 

395 Makülâtu'l-E ş `ari, I. 150, 201. 
396 Aynı  eser, I. 201, 277. 

397 Aynı  eser, I. 208. 

398 Aynı  yer. el-Buhürl, Kitübu't-tevhidde "li mü halaktu bi yedi" âyetini ba ş lık olarak 

koyduğu bâb içerisinde "yed" ile ilgili dört hadis zikret ıniş tir. Bu bâbm ş erhinde İbn Hacer, 

İbn Battül'a atfen şu açıklamayı  yapmış tır: Allah' ın iki elinden bahseden bu ayet, O'nun iki 
zât s ıfat ına delâlet eder. Yoksa mü ş ebbihenin dedi ğ i gibi, bunlar, iki uzuv olmadığı  gibi muat-

tıladan cehmiyyenin iddialar ını  ve kelimeyi "kudret" manâsmda tevil edenlerin görü ş lerini 

de reddetme ğe kâfidir. Zira Allah' ın tek bir kudreti oldu ğunu ileri süren müsbiteye kar şı  ceh-

ıniyye, O'nun zâtmdan kaadir oldu ğunu söyliyerek kudretini nefyetmi ş lerdir. Fakat ayet, "yed" 

in "kudret" manüs ında olmadığı na delalet etmek manas ında olmad ığı na delâlet etmektedir 

Çünkü bu hitapla Adem'in İ blise üstünlüğü gösterilmiş  ve bu sebeple Adem hakkında "onu 

bizzat kendi elin ıle yaratt ım" denilmi ş tir. Eğer "yed" "kudret" manüs ında olsa idi, Ademle 

iblisin aynı  kudretle yaratı lnuş  olmalar ı  bakımından aralarında hiç bir üstünlük fark ı  olma-

mak gerekirdi. Keza iblis, kendisine niçin secde etmedi ğ i sorulduğu zaman "aramızda ne fark 

var ki; onu topraktan, beni ate ş ten yarattm" dedi ğ i gibi "beni kudretinle yarattm, onu da kud-

retinle yarattm" derdi (Fe üri, XIII. 305). 

4.) 
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su, hadisçileri kötüleyip, rivayetlerine uydurulmu ş  nazar ıyle bakarak, Pey- 

gamberin ve onun izinden gidenlerin yolundan ayr ı  bir yol takip etmi ş lerdir. 

4. Hadisçilerin S ıfatiar hakk ındaki Görüş leri 

Sıfatlar hakkında selli bir yol tutarak onlar ı  reddeden ve Allah' ı  bun-

larla tavsif edenleri de küfre nisbet etmek cihetine giden cehmiyyenin zu-

hurundan sonra, s ıfatlarla ilgili ayet ve hadisler üzerinde çe ş itli görüş ler 

ileri sürülmü ş , inançlar de ğ işmiş , ayr ı  ayrı  inanç ve görü ş leri müdafaa eden 

ayr ı  ayrı  fırka ve hizipler te şekkül etmiş tir. Bu ihtilaflar ın ve gurupla ş ma-

larm sebep ve neticelerini inceleyen baz ı  elli sunnet taraftarlar ı , bunun mes-

ûliyetini, kendilerini, Allah' ın me ş gul olunmasına izin vermediğ i bir ilme nisbet 

edenlerde ararlar. Bunlar ın bir kısmı , tenzihte ifrata dü şerek, Kur'an ve 

hadiste, güne ş  ışığı  kadar aç ık ve seçik olan s ıfatları  tatil etmi ş ler, bu hare-

ketlerinin gerçeğ e ve Allah' ın isteğ ine daha uygun oldu ğunu sanarak, haki-

katte, as ıl doğ ru olan yoldan uzakla ş mış lardır. Diğer bir kısmı , ileride de 

üzerinde duraca ğı mız gibi, kudretin isbatı  meselesinde yine ifrata giderek, 

bunun haricinde hiç bir müessirin olmad ığı nı  ileri sürmü ş  ve neticede, cebr 

görüşüne ba ğ lı , peygamber gönderilmesinde ve Kitap indirilmesinde büyük 
bir fayda olmadığı  kanaat= kâkim k ılan bir sistem vücûda getirmi ş tir. Ta-

biat ıyle bu görü şün kar şı sında ortaya ç ıkan diğer müfrit görü ş  de-, kudretin 

nefyi ve insan ın, fiillerinin yegane hâliki olarak tavsifi olmu ş tur. Fakat her 

gurup, görüş lerini teyid etmek maksad ıyle, Kur'an âyetlerini tevil ve aç ık 

delillerini tahvil ederek asil gayeden uzakla ş mış , münaka ş a ettikleri konu-

larda, insanlar ı , birbirini tekfir eden bir ortam yaratm ış lard ır. Eğer daha 

sonralar ı  ortaya ç ıkan ve yukar ıda zikrettiğ imiz çe ş itli guruplar aras ında 

mümkün olduğu kadar orta yoldan ayr ılmamaya gayret sarfeden ve fakat 

aynı  münaka ş alara iş tirak eden bir ba şka gurup da gözönünde bulunduru-

lursa, orta yolda yürüdü ğü bilinen bu gurupa nazaran ifrat ve tefrite 

Kur'an ve hadise dayanan Islam akaidi kar şı s ındaki mevkileri ko-

layca anla şı lmış  olur. Oysa ki, orta yolda gitti ğ ine iş aret etti ğ imiz üçüncü 

gurup —ki biz bununla E ş 'arVyi kasdediyoruz— dahi selef dedi ğ imiz sahabe ve 

müte şekkil ilk müslümanlar ı  ve onlar ın akaid meselesinde takip 

ettikleri yolu gerçek m.anas ıyle temsil etmiyorlard ı . Selefin veya onlar ı  ha-

kikaten temsil etme çabas ı  içinde bulunan ve onlar ın yolunu Peygamberin 

irş ad ında, gerçek Islam yolu olarak kabul eden hadisçilerin görü ş leri, ifrat 

ve tefrite gittiğ ini veya orta yolu takip etti ğ ini söylediğ imiz diğ er gurup-

larm görü ş lerinden farkl ı  idi. Onlara göre, dinin gösterdiğ i yolda olan her şey 

hayırlı , bunun haricinde bid'at ve muhdes olan ş eyler ise hay ırsızdı , yani 
ş erdi. Bu kaideden hareketle Hz. Peygamberden rivayet ettikleri "insan-
ların en hayırlıs ı  benim çağdaş larım, (yani ashab), sonra da onlar ı  takip e- 
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denlerdir" mealindeki hadise uyarak, hakk ın ve do ğ ru yolun, sahabe ile on-

ları  takip eden tâbi'tin taraf ında oldu ğuna inanıyorlard ı . Bu sebeple, s ıfat-

lar meselesinde, Kur'ânda gelmi ş  olan âyetleri, zâhiri manâlanyle kabul 
etmişler, bilmedikleri, daha do ğ rusu, bilinmesi ve künhüne eri ş ilmesi insan 

kudreti d ışı nda kalan şeyleri ara ş tırma yoluna gitmemi şler, tevil ve talırif-
ten uzak kalm ış lardır. Bu husus, a ş ağı da naldedece ğ imiz baz ı  sözlerinden 

de anla şı lacağı  gibi, inkâr kabul etmez bir aç ıklıktadır. Eğer aralar ında, 

Hazreti Peygamber devrinden beri bütün müslümanlarca bilinen gerçeklere 

aykırı  hareket eden veya ayk ırı  görü ş ler ileri süren biri ç ıkmış sa, câmi veya 

mescidlerde veya umumi toplant ı  yerlerinde, onun gaye ve maksad ım halka 

açıklamış lar, yolunun dalâlet yolu olduğunu, Peygamber ve ashabmm yolu-

na aykırı  bulunduğunu bildirmi ş ler, ve halktan, bu gibi kimselerden uzak 

durmalarmı  istemiş lerdir. 

Onlar, s ıfatlar meselesinde âyetlerin zâhiri manâlaruu kabul etmekle 

beraber, tevil ve tahrifin yol açt ığı  cebir, te şbih ve ta'tilden de uzak bulu-

nuyorlardı . Bir kimse sıfatlarla ilgili bir mesele hakk ında sorduğu zaman, 

delil olarak âyet ve hadisi okuyorlar, bunun haricinde kal ve Mb veya kendi 

görüş lerini terkederek "i şte bu âyet ve hadisten ba şka bir şey bilmiyoruz; 

bilmediğ iniz şey hakkında hiç bir ş ey söyleyemeyiz ve söyleme ğ e de Allah 

tarafından me'ziın değ iliz" diyorlardı . E ğer bu suali soran, âyet ve hadisin 

haricinde, ufak da olsa bir söz koparabilmek için ısrara yeltense, onu, ken-

disini hiç ilgilendirmeyen mevzulara dalmaktan, elde edilmesi hiç bir zaman 

imkân dahilinde olm ıyan ş eyleri istemekten hemen menediyorlard ı . 

Yukarıda zikrettiğ imiz fırka ve hiziplerin zuhuruna kadar durum böy-

le idi. Yani sahabe ve tâbi'l'indan olan ilk müslümanlar ın sıfatlar hakk ında-

ki sözleri bir, yollar ı  tek idi. Me şguliyetlerini, dini meselelerde Allah'a iman 

etmek, namaz k ılmak, zekât vermek, oruç tutmak, hacca gitmek gibi fera-

izin ifas ı  ile cihad, malm hay ırlı  işler için sadaka olarak verilmesi, hay ırlı  
ve faydalı  bilgi tahsili, halkın hayırlı  iş lere yöneltilmesi ve bunun gibi, Al-

lah Ta`iıl ııııı  ifasım emrettiğ i işler te şkil ediyordu. bunlar aras ında "'ilim" 

tahsili, islâmiyetin üzerinde durdu ğu en mühim meselelerden biri idi. Kur-

ön ve hadiste, müslümanlar ı  "ilim"e te şvik eden, her müslüman erkek ve 

kadına 'ilim" tahsil etmenin farz oldu ğunu belirten hükümler bulunuyor-

du. Ilim, dini ve ilâhi olduğu gibi dünyevi de olabilirdi. Dini ve ilâhi 

ilimlerin yegâne kayna ğı , hiç şüphe yoktur ki Peygamberdir. Allah, onu, 

bu dini tebliğ  etmekle vazifelenclirmi ş , tebliğ  iş inin bitiminde de dinin ik-

mal olunduğuna son defa vahyetti ğ i âyetle ş ehadette bulunmu ştur. Bu ba-

kımdan Hazreti Peygamber, ba şkalar ı na nazaran, dini meseleleri en iyi bi-

len, en iyi tarif ve tavsif eden kimsedir. Onun dini meseleleri aç ıklamas ı , ya 
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mücerred haber vermek yolu iledir; yahutta bu haberleri, aldi delillerle te-

yid eder ki, her iki hususu da, gerek Kur'ânda ve gerekse hadiste bol misal-

leriyle görmek mümkündür. Fakat hiç bir ş üphe ve tereddüde mahal bu-

lunmamas ı  gereken şu hususa da i ş aret etmek yerinde olur: Hz. Peygamber, 

dini ve ilahi meselelerde, her neyi beyan etmi şse, onu, Rabbimn kendisine 

vahyi ile beyan etmi ş tir. Kur'an da bu hususa "Peygamber kendi nefsin-

den konu ş maz; onun konu ş tuğ u ş ey, sadece kendisine vahyolunan bir vahiy-

dir."399  âyetiyle ş ehadet etmi ş tir. Buna göre diyebiliriz ki, Hz. Peygamberin 

beyanma muhalefet eden bir kimse, hakikatte dine muhalefet etmi ş  olur. Mu-

vafakati ise, yine dine muvafakat demektir. Ahmed İbn Hanbel, dini mesele-

lerde birbiriyle münaka ş a eden çe ş itli fırka ve mezheplere i ş aretle, onların 

"Kur'an hakk ında çe ş itli görüş lere sâhip olduklar ım, fakat hakikatte, Ki-

taba muhalefet ettiklerini ve bu muhalefette müttefik bulunduklar ını" söy-

ler ve sözlerine ş öyle devam eder: "Onlar, sözün müte ş abih olanlar ıyle ihti-

cac ederler ve sonra da bununla halk ı  doğ ru yoldan ay ırırlar".40°  Bu açıkla-

madan şu neticeyi ç ıkarmak mümkün olur: Dini meselelerde ba ş  vurulacak 

yegane merci, Kur'ân ve onun müfessiri olan Hz. Peygamberdir. E ğ er Pey-

gamber, müte ş abih olarak gelen âyetleri te'vil etmi şse -ki bunu Allah' ın 

kendisine verdiğ i ilme dayanarak te'vil etmi ş tir- bu takdirde, ancak onun 

te'villerinin do ğ ru ve Allah' ın murad ettiğ i manaya uygun olmas ı  gerekir. 

Fakat şu da var ki, Hz. Peygamberin müte ş abih bir ayeti te'vili, ba şkaları -

na, o ayeti de ğ iş ik manâlarda tevil etmeleri hakk ını  tanımaz. Çünkü onun 

tevili, dinde bir hüküm koymak manasında olaca ğı  için, başkas ınm bu hük-

me muhalif değ iş ik teville ba şka hüküm ileri sürmesi düşünülemez. E ğ er Hz. 

Peygamber, müte şabih ayetlerden hiç birisini tevil etmemi ş , veya aç ıkla-

mamış sa, bunda yine Allah Ta'alan ın vahyine istinaden aç ıklamamış tır. 
Daha do ğ rusu kendisine bu hususta hiç bir bilgi verilmemi ş tir. Maamafih 

burada ikinci bir şı k da dü şünülebilir; bu da Hazreti Peygamberin, müte-

ş abih ayetlerin tevillerini bildiğ i halde, her hangi bir hikmete mebni aç ıkla-

mamı§ olmasıdır. Fakat hangi şekilde olursa olsun, bu hususta müslüman-

lar için takip edilecek yol, yine de Hazreti Peygamber taraf ından gösteril-

miş  demektir; bu yol, müte ş abih ayetlerin tevil edilmemesidir. 

İş te hadisçileri, akaid meselelerinde ve bilhassa s ıfatlar meselesinde 

müteşabih ayetleri kendi arzular ına göre tevil ve tahrif etmeme ğe ve bu 

mesele ile ilgili olarak Kur'an ve hadiste her ne gelmi şse, onu, Hz. Peygam-

berden iş ittikleri şekilde kabul ve muhafaza ederek, hiç bir ilave ve eksilt-

me yapmadan nakletme ğe sevkeden yegane âmil, yukar ıda belirtmeğe ça-
lış tığı mız görü ş ler olmuştur. Hadisçilerin bu konuda en me şhur mümessili 

399 Necm sûresi 53, ây. 3. 
400 İbn Teymiye, Risrı letu'l-Furkân (MeemWatu'r-resit'il), s. 110. 

139 



olarak gördüğümüz Ahmed ibn. Hanbel'in, ş u sözleri, yukar ıdaki görü ş leri 

aksettirmesi bak ımından büyük ehemmiyeti hâizdir: 

"Allah Ta'ala, bizzat kendisinin, Kur'ânda kendisini ve elçisinin O'nu 

vasfettiğ i s ıfatlardan ba ş ka s ıfatlarla tavsif olunmaz. Bu hususta Kur'an 

ve hadisin dışı na ç ıkılmaz. Biz ş unu biliriz ki, Allah Ta'alannı , bu s ı fatlarla 

tavsifi haktır; bunda gerçe ğe aykırı  hiç bir husus yoktur ve manas ı , Allah 

Ta'alan ın, sözleriyle murad etti ğ i mana olarak bilinir. Bununla beraber, 

O'nun esma ve s ıfatlar ıyle birlikte zikredilen mukaddes nefsi ve filleri ba-

kımından hiç bir benzeri yoktur. Biz inamr ız ki, O'nun hakikaten bir zat ı , 

hakikaten fiilleri vard ır; keza hakikaten s ıfatlar ı  vardır; fakat ne zat ında, 

ne s ıfatlar ında ve ne de fiillerinde hiç bir ş ey O'nun benzeri, misli de ğ ildir. 

O, noksanlık ve hudasu gerektiren her ş eyden münezzehtir; kemale müs-

tehakt ır"."' 

Görülüyor ki Ahmed İbn Hanbel, Allah Ta'alannn zatim, mahlukattan 

birinin zat ına benzetmediğ i gibi, O'nun kendisini ve Peygamberin O'nu tavsif 

ettiğ i sıfatları  da mablakat ın s ıfatlar ına benzetmemekte, fakat bunlar ı , Al-

lah Ta'aladan nefyetmek cihetine de gitmemektedir. Halbuki cehmiyye 

olsun, mutezile olsun, Allah' ın esma ve s ıfatlar ım nefyedenlerin, bu esma' 

ve sıfatlara ancak mahlükata bir tak ı m isim ve s ıfatlar manas ı  verdikleri 
ve bunlar ı , Allah' ın ş an ve azametine lay ık isim ve s ıfatlar olarak kabul e-

demedikleri anla şı lmaktad ır. Netekim, onlara önce bu mal ı:ayı  verdikten 

sonra, verdikleri bu manân ın mahlükata lay ık olduğunu görüp, ya teville, 

yahut tahrif ve tahville Allah Ta'alan ın, bizzat kendisini Kitab ında tavsif 

ettiğ i sıfatlarla tavsif edilemiyece ğ ini ileri sürmeleri ve s ıfatları  çe ş itli yol-

larla O'ndan nefyetme ğ e çalış maları  bunun aç ık delik sayılmak gerekir. Bu 

hususu biraz daha aç ıklamak icab ederse, mesela, Allah Ta'alan ın 'Ar§ üze-

rinde istiva etti ğ ini bildiren Kur'an ay-etini iş ittiğ i zaman, bir cehminin ve-

ya s ıfatları  nefyeden bir ş ahs ın zihnl faaliyeti şu yolda olmaktad ır: `Ar şın 

sema ve Allah' ın da 'Ar§ üzerinde istivrı  ettiğ i düş ünülürse, sema üzerinde 

yer alan `Arşı n, ya sema büyüklüğünde ya da ondan büyük veya küçük ol-

mas ı  gerekir; bu üç şı k dışı nda başka bir durum dü şünülemez. Keza 'Ar§ 

üzerinde istiva etmi ş  olan Allah Ta'ala için de durum ayn ıdır: O, 'Ar§ üze-

rinde istiva etti ğ ine göre, bu yer bir serir veya bir minder olsa gerek ve Allah 

Ta'ala, bu seririn üzerinde oturmu ş  istirahat veya i şlerini tedvir etmekte-

dir. `Arşı n sema üzerindeki durumu gibi, Allah' ın 'Ars üzerindeki durumu 

da üç şı ktan hali de ğ ildir: Allah, üzerinde istiva etmi ş  olduğu `Arştan ya 

büyüktür, ya küçüktür, ya da ayn ı  büyüklüktedir; fakat bütün bunlar Al-

lah Ta'ala içi do ğ ru değ ildir. Çünkü Kur'ân ın da belirtti ğ i gibi "hiç bir şey, 

401 İbn Teymiye, Risâletu'l-Ilamaviyye (MeemWatu'r-resnl), I. 428. 
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O'nun misli ve benzeri de ğ ildir". O halde, Allah Ta e ülânın `Arş  üzerinde is-

tivâ ettiğ i ş eklinde gelen ayetin zahiri manas ıyle kabulü do ğ ru olmaz. Bi-

naanaleyh, ayette zikri geçen "istivâ" kelimesini, hakiki manas ıyle 

fakat onu tevil ederek, te şbihe yol açm ıyacak ba ş ka bir mana ile kabul et-

mek gerekir. 

Görülüyor ki bir cehmi veya muteziliyi, Allah' ı , mahlükatından hiç 

birine benzetmemek için, zahiri man.as ı  te şbihe delâlet eden ayetleri tevile 

yönelten âmil, mezkiir s ıfatlar kar şı sında, mahliıkatın s ıfatlar ından ba şkas ı -

nı  düş ünememesi ve bunlar ı , insanların sıfatlarıyle kar şı laş tırıp mukayese 

etmesidir. `Ar ş  üzerinde istivây ı , ancak insanın minder üzerindeki oturu şu 

keyfiyetiyle anlayabilmektedir; "yedu'llah" veya "vechu'llah", ona, kendi 

taşı dığı  "el" ve "yüz" den ba şka bir şey ifade etmemektedir. Kezâ 

"Semi" "Ba şir", "Kadir" gibi s ıfatlar da ona, insanlar ın çe ş itli hususiyet-

leriyle birlikte ar ızi olarak sâhip olduklar ı  'ilim, iş itme, görme ve kaadir 

olma sıfatlar ından ba şka bir ş ey hatırlatmamaktad ır. O halde kendisinde 

bu çe ş it zihni faaliyetlere yol açan ayetlerin hakiki manalanyle kabulü, te ş -

bih ve tecsime de müncer oldu ğu için, yanlış t ır, hattâ küfürdür. 

Halbuki hadisçilerin, bu çe ş it sıfat âyetleri kar şı sındaki tutumlar ı  ga-

yet basit olmu ş tur. Ahmed İbn klanbel'in, yukar ıda naklettiğ imiz bir sözün-

den de anla şı ldığı  gibi, Allah Ta`âlâ, Kur'ânda kendisini nas ıl vasfetmi ş se, 

O öyledir. O kendisine "yed", "vech", 'ayrı" gibi baz ı  isimler izafe 

etmi ş tir. kendisinin `Arş  üzerinde istiva etti ğ ini bildirmiş tir; sonra da 

`Lgt. 4.1,5- 47.,x3 demek suretiyle, hiç bir ş eyin kendisine benzer olmad ığı nı  

haber vermi ş tir. O halde kendisi için isbat etti ğ i "yed", "vech, "`ayn" ve 

"istiva", elbetteki insanlar ın el, yüz ve gözleriyle bir minder üzerindeki 

oturu ş larmın aynı  olmıyacakt ır. O kendisi için bu s ıfatlar ı  isbat etmiş se, 

elbette ki bunlar kendisine, kendi ş an ve azametine lay ık olacakt ır. 

Allah Ta`âlâ, bu s ıfatlar ı  isbat ederken onlar ın keyfiyetlerini bize bil-

dirmemi ş tir; Hazreti Peygamber de bu hususta hiç bir aç ıklama yapmamış -

tır. O halde insan bunlar ın keyfiyetini idrak edemez. Kendisine verilen ak ıl 
sınırlı  olduğu için ara ş tırmakla bu keyfiyeti bilm.e ğ e, yani Allah Ta`alâmn 

zatı  ve s ıfatlar ı  hakkında Kur'an ve hadiste bildirilenden fazlas ını  öğ ren-

meğe kaadir de ğ ildir. Binaanaleyh, "yedu'llah", bilakeyf "yedu'llah" t ır; 
"vechu'llah", bilâkeyf "vechu'llah"t ır. 

Hadisçilerin, genel olarak, s ı fatlar hakkındaki görü ş lerini inceledikten 

sonra, burada, baz ı  hadis imamlar ından bu konuda rivayet edilen sözlerini 

nakledece ğ iz. Bu sözler, yukar ıdaki aç ıklamamı z ın delilleri olacakt ır. 

Rabia İbn Ebi 'Abdi'r-Rahman, (Ö. 136 H./753) 
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Zamanının meşhur fakihlerinden biri idi. F ıkıhta re'y taraftar ı  olduğu 

icin Rabratu'r-Re'y ismiyle ş öhret kazanm ış tır. Enes İbn Mâlik, es-Sâib 

İbn Yezid , Hanzala İbn Kays ve Saeid İbnu'l-Museyyib gibi sahabi ve tâ-

bnlerden hadis rivayet etmi ş  me şhur bir tâbridir. "Zaman ında 'Artır İbn 

`Ubeyd ve Vâşı l İbn `Atâ' zuhur ederek Ba ş ra'da halkı  itizal ve kadere, Horâ-

sün.'da Cehm İb ıı . ş afvân. Allah Ta`ülünnı  ta'tiline ve Kur'ân ın mahla oldu-

ğu görüşüne davet etmeğe ba ş lamış lar, yine Ijorâsân'da da Cehm'e kar şı  
çıkan müfessir Mukâtil İbn. Suleymân, s ı fatlar ın isbat ında, tecsim ve te şbih-

te ifrat derecede görü ş ler ileri sürmü ş tür. Bunlara kar ş / tübrün ulemas ı  
ve selef imamlar ı  harekete geçerek halk ı  bu gibi kimselerin bid'atlar ından 

sakmmaya davet etmi ş lerdir. Bu maksatla hadis kitaplar ının tedvini ba ş -

lamış , tasnif gün geçtikçe ço ğ almış tır. Daha önceki devirlerde sahabe ve 

tübrünun ilmi göğüslerde mahfûz bulunuyordu'''. 

ez-Zehebrnin k ısaca tasvir etti ğ i böyle bir devirde ya ş amış  olan Rabi-

a, "istivrmn keyfiyetini soran bir kimseye ş u cevap ı  vermi ş tir: " İstivr 

mechul, "keyf" makul de ğ ildir. Risalet Allah'tand ır; Rasöle bunun tebli ğ i, 

bize de tasdik ve iman ı  vâcibtir"". 

el-Evzâ'i e Abdu'r-Rahmân İ bn `Amr (Ö. 157 H. /773) 

eAtit' İbn Ebi Rabâh, ş eddüd İbn `Ammâr, Rabia İbn Yezid, ez-Zuhri ve 

daha bir çok kimselerden hadis rivayet etmi ş  me şhur bir imamdır. Hazreti 

Peygamberin hadislerine ba ğ lılığı  ile ş öhret kazanm ış tır. Bu hususta ş öyle 

derdi: Hazreti Peygamberden sana bir hadis ula ş tığı  zaman, bundan ba ş ka 

bir söze dayanarak hüküm vermekten sak ın; zira Peygamber, ancak Allah-

in bildirdiğ ini tebliğ  eder". 

Sıfatlar hakk ında ise, el-Evzü'iden ş u haber rivayet edilmi ş tir: "Biz 

ve bütün tübriler, Allah Tdülâmn 'Ar ş  üzerinde oldu ğunu söyler ve s ıfat-

lar hakkında Hazreti Peygamberden gelen haberlere inan ırdık"". el-Ve-

lid İbn Muslim de bize şu haberi vermektedir. "el-Evzâ`i, Mâlik, Sufyân 
es-Sevri ve el-Leyş  İbn Sa`d, zâhiri manâlar ı  te şbihe delâlet eden âyet ve 

hadisler hakk ında sorulduklar ı  zaman ş u cevabı  veriyorlard ı : Onlar ı  geldik-

leri ş ekilde, bilâ keyfiye kabul ediniz'''. 

Mâlik İbn Enes (Ö. 179 H. /795) 

Fıkıh bâblarına göre tasnif edilmi ş  Muvatfö' isimli me şhur hadis kita-

bının sâhibi ve kendi ismi üzerine teessüs etmi ş  olan Mâlild mezhebinin ima- 

402 ez-Zehebi, Tegkiretu'l-l ı uff4, I. 159-60. 

403 el-Beyhalf..i, el-Esma ve's-s ı fAt, s. 408-9; ez-Zehebi, Tekira, I. 158. 

404 Tegkira, I. 180. 

405 el-EsmA' ve's-s ı fAt, s. 408; Tezkira, I. 179-80. 

406 el-Es ınA' ve's-s ı fAt, s. 453. 
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mıdır. Yukar ıda el=Evza t'i ile ilgili olarak el-Yelia İbn Muslim'in haberine 

ilaveten. 'Abdullah İbn Vehb ve Yahya İbn Yahya'nın aynı  manda gelen 

şu haberlerini zikredebiliriz: "Malik İbn Enes'e bir adam gelerek er-Ratı -

mCınu `ala'1-` Arş i's-tev5. âyetini okumuş  ve "istiva"n ın keyfiyetini sormu ş -

tur. Malik, ba şı m bir müddet önüne e ğerek dü ş ünmüş , sonra da ş u cevabı  
vermi ş tir: " İstiva" meçhul, "keyf" makal de ğ ildir; buna inanmak vacib, 

sual sormak ise bid'att ır. Sen bir m.übtedi'clen ba şka bir ş ey değ ilsin. Malik 

İbn Enes, bu sözleri söyledikten sonra, orada bulunanlara adam ın dış arı  
çıkarılmas ını  emsetmiş tir"407 . Malik İbn Enes'e göre Allah Ta:S.1a semada 

ve ilmi her mekandad ır"s. 

Şurayk ibn. 'Abdillah (Ö. 177 H./793) 

Cami' İbn Ş eddad, Cami.' İbn Ebi Raş id, Seleme İbn Kuheyl, Eba İ s-

hak ve Ziyad İbn 'Alaka gibi bir çok kimselerden hadis rivayet etmi ş  meş -

hur bir imam ve fakihdi. 

"Abbad ilmu'l-"Avvam'dan rivayet edildi ğ ine göre, bir gün bu hadisçi, 

Şurayk'a, mutezileye mensab baz ı  kimselerin s ıfatlarla ilgili hadisleri red-

dettiklerini söylediğ i zaman, Şurayk, ona bu konuda on kadar hadis rivayet 

ederek ş öyle demi ş tir: "Biz, bu dinimizi tabi`andan ald ık; tabi`ön ise Haz-

reti Peygamberin ashab ından almış tır; peki bunlar kimden ald ılar ?"."9 
 Şu-

rayk, bu sözüyle, s ıfatlarla ilgili hadislerin de di ğer dini meseleler gibi, tabi-

`an ve sahabe taraf ından Hz. Peygamberden nakledildi ğ ini ve bunlara da 

inanmanın gerekli olduğunu belirtmek istemi ş tir. 

`Abdullah ibnal-Mubarek (Ö. 181 H./797) 

Baba tarafından Türk olduğunu kaydeden ez-Zehebnain ifadesine gö-

re 'Abdullah ibnu'l-Mubarek, İ mam, Hafız, Allâme, Ş eyhu'l-islam, müca-

hidlerin mefhari, zahidlerin kudvesi olan bir kimse idi. 41 ° Kendisine "Rab-

bımı z ı  nasıl biliriz ?" denildi ğ i zaman, Allah Ta'alan ın, yedinci semada eArş  
üzerinde olduğunu söylemi ş tin. Ona bu suali soran kimsenin, cehmiyyenin 

aynı  fikirde olmad ıklarını  ve bunun ba şka mana ifade ettiğ ini ileri sürdük-

lerini söylemesi üzerine de şu cevab ı  vermi ş tir: Biz cehmiyyenin söyledik-

lerini değ il, Kur'an ve Sunnette her ne gelmi ş se onu söylüyoruz. Ayn ı  habe-

rin bir ba şka rivayetinde ibnul-Mubarek, eliyle yeri i ş aret ederek "biz, Al-

lah Ta'alanın burada olduğunu söylemeyiz" demiştir.411 

407 el-Esma' ve' ş - şı f.t, s. 408; Tezkira, I. 209; ez-Zehebi; 	 'uluv 

(Menar meemılasmda ne ş redilmiş tir) bak: XVII. 661-62). 

408 Tezkira, I. 209. 

409 el-Esma' ve' ş - şı ft, s. 451. 

410 Tezkira, I. 274. 

411 el-Esm a ' ve' ş - Şı fat, s. 427. 
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Allah' ın ıı .üzalu, yani yer semas ına iniş i ile ilgili olarak, Hazreti Pey-

gamberden rivayet edilen hadise istinaden "nas ıl iner?" diyen ve nüzü-

lürı  keyfiyetini soran bir kimseye önce "sözlerin kendi eral ve harekat ın-

la ilgili olsun; Allah'ın füllerini kontrol etmekle mükellef de ğ ilsin" man.ası -

na gelen farsça bir ibare ile cevap vermi ş  sonra da, "Allah nas ıl dilerse öyle 

iner" demi ş tir.412 `Abdullah ibnu'l-Mubarek, bu ifadesiyle, Allah Ta'alön ın 
sıfatlarıyla ilgili olarak gelen haberlerin, mahlakat ın fili ve hareketlerine 
kıyasla değ erlendirilmemesi gerekti ğ ini aç ıklamış t ır. Mezkör hadiste ifade 
edilen Allah' ın arz semasma nüzölü, ş üphesiz cisimler için bahis konusu olan 

yüksekten a ş ağı  iniş  veya alttan yukar ı  intikal gibi marialar ı  ta şı maz. Al-

lah' ın nüzölü, kendi kudretine, ş an ve azametine lay ık olan bir niiziildür. 

Hiç kimse bunun keyfiyetini ara ş t ırmakla mükellef de ğ ildir. Aksine "Allah 

Ta'ara, bu çe ş it haberlerin zâhirine inanmay ı , bâtımn.a inmemeyi emretmiş -

tir; zira bunlar müte ş abih cümlesindendir. Bu hususta Kur'âncla şu ayet 

vârid olmuş tur: "O Allah't ır ki sana Kitab ı  inzal etti. Bu Kitabta, onun ash 

olan muhkem ayetler vard ır; diğerleri ise, müte ş abih ayetlerdir". 4 " Muh-

kem ayetler, ilm-i hakikiyi ve ameli intac eder; müte ş abih âyetlerle de iman 

ve zâhiri ile amel vaki olur; bât ım ise, Allah'a tevkil olunur. Bu hususu 
"(müte ş abih ayetin) tevilini yalnız Allah bilir" ibaresi ifade eder." " İ limde 

rusah bulanlar da, biz ona inand ık, hepsi de Rabb ımadandır demekten 

haz duyarlar". 4" 

Sufyan İbn `Uyeyne (Ö. 198 H./813) 

'Artır İ bn Dinar, ez-Zuhri, Ziyöd İbn 	el-Esved İbn Kays, Zeyd 

İbn Eslem gibi bir çok me şhur imamlardan hadis dinlemi ş , e ş -Safn, Ahmed 

İbn Hanbel, Yahya İbn Ma`in ve İ shak İbn Rahaye gibi ş eyhlerin de ima-

mı  olmuş  me şhur bir hadisçi idi. S ıfatlar hakkında kendisinden şu haber 

rivayet edilmiştir• Allah Ta'alan ın, Kitab ında kendisini tavsif etti ğ i sıfat-

larmın tefsiri, s ıfat âyetlerinin tilavetidir. Allah ve Peygamberinden ba şka 

hiç kimse, bu âyetleri tefsir etmek hak ve salâhiyetine sahip de ğ ildir.' 

İ mam e ş -Safi`i (Ö. 204 H./819) 

İ mam e ş -Safnden bu konuda nakledilen haber, hadisçilerin görü ş lerini 

formüle etmesi bak ımından büyük bir de ğer ta şı maktadır. e ş -Safi`i der ki: 

Benim üzerinde bulunduğum, Sufyan, Malik ve di ğer hadisçilerin de üzerin-

de bulunduklar ını  gördüğüm Sunnet hakkındaki söz, Allah'tan ba şka hah 

412 Aynı  eser, s. 453. 

413 Ali 'Imran. sûresi 3, ây. 7. 

414 Bak: Ayn ı  ayetler. 

415 Aynı  ayetler. el-ljattabl, Ma'alimu's-Sunen, IV. 331. 
416 el-Esma' ve's-s ı fat, s. 409-429. 
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olmadığı na, Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna, Allah' ın semada 'Ars' 

üzerinde bulundu ğuna, mahlükat ına dilediğ i ş ekilde yakla ş acağı na ve iste-

diğ i ş ekilde dünya semas ına ineceğ ine ş ehadetle ikrardan ibarettir 4". 

Ahmed İbn Hanbel (Ö. 241 H/855) 

Hazreti Peygamberin Sunnetine ş iddetli bağ lılığı  ile ş öhret kazanmış  
olan bu büyük ima= s ıfatlar hakk ındaki görüş ü, diğer hadisçilerin görü ş -

lerinden farklı  değ ildir. Cehmiyyeye kar şı  giriş tiğ i savaşla da meşhur olan 

Ahmed ibn. Hanbel'in bu konudaki görü ş ünü, yukarıda İbn Teymiyeden 

nalden zikretmi ş tik. Buna ilâveten, `Ars hakk ında kendisine sorulan bir 

suale verdiğ i cevab ı  da burada misal olarak gösterilebilir. Bu cevapta Ah-

med İbn Hanbel, Allah Ta`âlânın yedinci semada "Ars üzerinde bulundu ğu-

nu, hangi cihetten olursa olsun mahhikat ına benzemediğ ini, hiç bir şeyin, 

O'nun ilmi haricinde kalmadığı nı  belirtmiş tir418  

Sıfatlar hakkında, hadisçilerd,en rivayet edilen haberler, şüphesiz bun-

lardan ibaret de ğ ildir. Biz, burada bunlardan baz ı  örnekler vermekle iktifa 

ettik. 

B. İ NSANLARIN EF"..A- L İ  VEYA "KADER" MESELESI 

1. Kur'ân ve Kader 

Kader ve cebr meselesi, daha önceki bahislerimizde de i ş aret ettiğ imiz 

gibi, İ slâmiyetten önce çe şitli dinlere mensup kavimlerin zihinlerini fazla-

sıyle me ş gul eden meselelerden biri idi. Bilhassa hristiyanlar, kaderi redde-

derek insan ın mutlak irade sâhibi ve füllerinde hür oldu ğuna inamyorlard ı . 

islâmın zuhurundan ve hassaten müslümanlar ın yabancı  din mensuplarıyle 

ihtilâtı  artt ıktan sonra, bu mesele, müslümanlar aras ında da müzakere ve 

münakaş a edilen konulardan biri oldu. 

Hazreti Peygamber, ashab ını , hiç bir zaman neticesi almam ıyacak olan 

bu çeş it meselelere dalmaktan, bunlar üzerinde cidal ve münaka ş alar yara-

tarak halkın aras ında fitne ve fesada müncer olabilecek akide bozuklukla-

rından sakınmalarmı  emrediyordu. Sahabeyi içine alan ilk dört halife dev-

rinde İ slâm akaidi safiyetini muhafaza etmi ş ti. Müslümanlar, Kur'ânın ışı -

ğı  altında Hazreti Peygamberin gösterdi ğ i yolda dini düş ünce ve kannatla-

rım tanzim ediyorlar, akidelerine z ıt gördükleri yabanc ı  cereyanlara ş iddet-

le kar şı  koyuyorlardı . Fakat ilk dört halife devrinden sonra, İ slam akaidini 

zorlayan dış  cereyanlar, müslümanlar aras ında taraftar bulma ğa ba ş lamış , 

417 ez-Zehebi, 	 (el-Menar) XVII. 661-2. 
418 Aynı  eser, XVII. 783. 
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bilhassa Emevi Devletinin sonlar ına doğ ru ve eAbbasiler devrinde İ slami 

renge bürünmü ş  olarak dini fırka ve mezheplerin prensipleri aras ında yer 
almış t ı r. itikacti mezheplerin zuhurunu incelerken, Cehm İbn Ş afvan ile 

Ma`bed el-Cuheni. ve  Gaylan ed-D ımış ki'nın önderliklerinde tarihi seyrine 

temas ettiğ imiz cebriyyecilik, bu cereyanlar ın ba şı nda gelir. 

Cehm İbn Ş afvan' ın dâiliğ ini yaptığı  cebr akidesine kar şı  geliş en kade-

riyyecilik, mutezile kelâmedar ı  tarafından da benimsendiğ i ve bu görü şün 

yayılmas ına çalışı ldığı  için, bu akide, di ğerlerine nisbetle daha çok 

taraftar toplam ış  ve daha uzun ömürlü olmu ş tur. Aynı  zamanda, bu aki-

denin müdafaasnıı  üzerine alm ış  olan mutezile kelâmc ıları , felsefe ile süsle-

dikleri görü ş lerini, baz ı  Kur'an ayetleriyle de takviye etmek imkan ını  bul-

mu ş lardır. Çünkü bu ayetler, hakikaten kaderiyyenin kabul etti ğ i "insanın 

füllerinde hür ve muhtar, bir ba şka ifade ile, füllerinin halikı  olduğu görüş ü-

ne açık bir ş ekilde d,elâlet etmekte idiler. Misal olarak, bu âyetlerden bir 

kaçını  burada zikredebililiriz 

j.S.-  "Her nefis, kendi kazanc ıyle tutulur"4 ' 9 , 

1J-1-„:3 J.4c-c.r. "Her kim iyi amel i ş lerse kendine 

iş lemiş  olur; her kim kötülük ederse yine kendinedir” 42° 	J.; 
ÇI 4:y4 	 1.:.; 	j  "Ve de ki: Hak (olan ı) Rabbm ı z 

göstermiş tir; isteyen iman etsin isteyen küfretsin" 42I  _L; 	tt.:(  

(s...İ :zıo cji 

"De ki: Ey insanlar, Rabbm ızdan hak gelmi ş tir; her kim (ona) uyarsa 

kendi nefsi için uymu ş  olur. Her kim (ondan ayr ılır) dalâlete dü ş erse yine 

kendisine olur" 422  

Misal olarak bir kaç ını  aldığı mız ve bahsi uzatmamak için bir ço ğun-

dan sarfınazar etti ğ imiz bu ayetler gösteriyor ki, insan, fiil ve hareketlerinde 

hürdür, mutlak irade sahibidir. Bu Irade d ışı nda onu, fiillerini i ş lemeğ e sevk 

ve icbar eden hiç bir kuvvet yoktur. Bu sebepledir ki o, fil ve hareketleri-

nin mes'illüdür; iyi ve do ğ ruyu iş lerse sevab kazan ır; kötüyü i ş lerse cezaya 

müstehak olur. Fakat, e ğer Kur'ând,a yalnız bu görü ş e delâlet eden ayetler 

bulunmuş  olsa idi, elbette ki mesele kalmaz ve mülümanlar ın akaidde veya 

yalnız bu akidede takip edecekleri yol, ihtilaftan, uzak, daha basit ve sade 

419 Mudde şş ir sûresi 74, ây. 39. 

420 Fu şşı let süresi 41, ây. 46. 

421 Kehf süresi 18, ây. 29. 

422 Yünus süresi 10, ây. 108. 
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bir manzara arzederdi. Halbuki biz, bu âyetler yan ında diğer baz ı  âyetier 

daha görürüz ki, insan akh, her iki gurupta yer alan bu ayetlerin birbirleriy-
le telifinde bu güne kadar âciz kalm ış , bunlardan yalnız bir gurubun kabûlü, 

diğerlerinin de reddi halinde, Islâm ın çızdiğ i çe ınberin dışı na çıkmış tır. 
Bu âyetler, di ğerlerinin aksine, cebre delâlet etmekte, insan ın fiil ve ha-

reketlerinde muhtar olmad ığı nı  göstermektedir. Ş imdi, bu âyetlerden de 

baz ı  örnekler zikredebiliriz: 

<5.31..'z,31.3 .3  "Allah dilemeyince siz (bunu) dileyemezsiniz" 423 . 

L. ...111 	"Allah dilese idi onu yapmazlard ı '"24  

alJl .-12„.! (...„)11 1 	Ii; 	"Allah dilemedikçe iman edecekleri yoktu" 425  

Lt, Lite Q.„,.:2; 	 j  "Eğer biz dilese ilik herkesi hidayete 

erdirirdik"426  
1/4 	 . 

1/45.• 1/4,,A 	ILU) 	"Eğer Rabb ın dilese idi yeryü- 

zünde bulunan herkes topyekiın iman ederdi. 427 	Lul 

(},). 
"Allah dilese idi hepinizi tek bir ümmet yapard ı ; fakat O, diledi ğ i kimseyi 

sapıklıkta bırakır, dilediğ ini hidayete erdirir. Yapt ığı nız ve yapacağınız 

iş lerden mutlaka sorguya çekileceksiniz" 428  u9â,l g.U.' <..)1 

t ly "(Allah) dilerse münafıklara azab eder, yahutta tevbelerini kabul 

eder"429 . Ls-ırs. 4s..ı ı: Ls..1;1 "Sen, sevdiğ in 

kimseleri hidayete erdiremezsin; fakat Allah diledi ğ i kimseyi hidayete 

erdirir" 430 . 4511 <51 "Allah dilediğ ini yapar"". `cs,.t.1 

.5,11 	 "Hiç bir şey hakkında, ben bunu yar ın 

mutlaka yapaca ğı m deme; ancak Allah' ın meş iyyetine bağ larsan (diyebi- 

lirsin)" 	ZU1 	<51/1 	<51 	U )  "Ona dönmemiz bizim 

423 Insan sûresi, 76, ay. 30. 
424 En'am süresi 6, ay. 137. 
425 En`fam sûresi, 6, ây. 111. 
426 Secde süresi 32, ay. 13. 
427 Yünus süresi, 10, ây. 99. 
428 Nahl süresi 16, ây. 93. 
429 Ahzâb süresi 33, ây. 24. 
430 Kasas sûresi 28, ây. 56. 
431 klacc süresi 22, ay. 14. 
432 Kehf sûresi 18, ây. 23. 
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için olacak ş ey değ il; meğer ki Rabb ımız dilemiş  olsun'. 

4, ı  ,4; "Allah'ın hidayete erdirdi ğ i 

kimse, iş te o, do ğru yoldadır. Kimi sap ıldıkta bırakırsa, o kimse için 

doğ ru yolu gösteren bir dost bulamazsm." 434 . 

Zikretmi ş  olduğumuz bu âyetlerle, zikrinden sarf ı  nazar etti ğ imiz bu 

konudaki diğer bir çok âyet, bize yukar ıda ilk gurupta bulunanlara na-

zaran daha de ğ iş ik bir mana vermektedir. Meselâ birincisinde de ki "Rabb ı -

rıiz hak olanı , doğ ru olanı  göstermi ş tir; isteyen iman etsin, isteyen küfret-

sin" denilmek suretiyle, iman etmenin de küfre dalmann ı  da insanın mutlak 

iradesi dahilinde oldu ğuna iş aret edilmi ş , fakat ikinci gurupta ise "Allah 

dilemedikçe iman edecekleri yoktu" denilerek, iman etmenin Allah' ın me ş iy-

yet ve iradesine ba ğ lı  olduğu kaydedilmi ş tir, Keza "de ki: Ey insanlar, Rab-

blluzdan hak olan size gelmi ş tir; her kim ona uyarsa kendisi için uymu ş  o-

lur..." âyetiyle "sen istedi ğ ini hidayete erdiremezsin; fakat Allah diledi ğ ini 

hidayete erdirir" âyeti aras ında ayn ı  mana göze çarpmaktad ır. Biz bu ma-

nâyı  ceza ve ıkab meselesinde de görebiliriz: "Her kim zerre miktar ı  hayır 
iş lerse onu görecek; her kim zerre miktar ı  ş er işlerse onu görecek". "Gök-

lerde ve yerde ne varsa hepsi Allah' ın; O, diledi ğ ine mağ firet eder, dilediğ ine 

azab". 

Aralar ında her hangi bir tenakuz bahis konusu olmamakla 

beraber, zahiri manâlar ı  buna d.elâlet eden yukar ıda mezktir âyetler, ister 

istemez insan ın önüne şu sualleri çıkarmaktad ır: İman ve küfür, insan ın hür 

ve mutlak iradesiyle mi kazaruhr, yoksa insan üzerinde Allah' ın takdiri 
mi câridir? Hidayet, insan ın hiç bir kuvvetin tesiri alt ında kalmadan kendi 

arzusu ile mi eri ş ebilece ğ i gayedir, yoksa, onun hidayete eri ş mesi, Allah Ta-

âlâmn  me ş iyyet ve iradesine mi ba ğ lıdır? Allah dilerse, suçlunun 

suçundan geçer mi, yoksa suç, zerre miktar ı  da olsa, suçlu onun kar şı lığı nı  
görür mü, yahut suçluya, dilerse, suçunun kar şı lığı  olandan fazla ceza verir 

mi? Bu suallerin hepsini kısaca ifade etmek istersek, insan, dünya yüzün-

de, kelimenin tam manâs ıyle hür müdür, yoksa bir takım kayıt ve çerçeve-

ler dahilinde mi hareket etme ğ e mecburdur? islâm akaidi içerisinde bu sua-

lin değeri nedir ve hüküm neye göre verilmelidir? Daha do ğ rusu bu konu-

daki akide ne olmal ıdır? Görüldüğü gibi Kur'an, insanın mutlak mecbur 

olduğunu aç ık bir nass ile ortaya koymamaktad ır; onun iradesini nefyeden 

kat'i ve aç ık bir hüküm yoktur. Her ne kadar ona, irade sahibi ve kaadir 

olarak hitab eder ve tekliflerle bulunursa da, insan ı n mahlük olması , fiil- 

433 A'râf sûresi 7, ây. 89. 

434 Kehf sûresi 18, ây. 17. 
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lerinin çe ş itli bir çok müessirler kar şı sında kalmas ı  ve çok defa irade etti ğ i 

ş eyi yapmamas ı  itibariyle, onun mecbür oldu ğunu söyleyen bir kimse de 

görüş ünde hatal ı  sayılmaz. Kur'ânda, insana bu vechesiyle hitap eden ayet-

ler de bulunmaktad ır. 

Karşı mıza "kader" meselesini ç ıkaran bu gibi istifhamlarm hallinde ve 

bir akide olarak müslümanlar ın üzerinde birle şebilecekleri bir görü ş üp or-

taya konulmas ında ilk ve son otoritenin, di ğ er dini meselelerde oldu ğu gibi, 

yine Hazreti Peygamber olmas ı  gerekir. Biz bu konuda, Hazreti Peygam-

berden rivayet edilen ve sahih hadis kitablar ında yer alan çe ş itli hadisler-

den örnekler vererek, kelâmcdarm, sonra da hadisçilerin ayn ı  konudaki gö-

rüşlerini incelemeğe çalış aca ğı z. 

2. Hadis ve Kader 

Hazreti Peygamberden kaderle ilgili olarak rivayet edilen hadisler ara-

sında, bilhassa Muslim il ınu'l-klaccac' ın, şalıfb'inin, ba şı nda naklettiğ i 1 

No. lu hadis, islam akaidini formüle etmesi bak ı mından büyük bir de ğ er 

ta şı maktadır. `Omer ibnu'l-Ijattab taraf ından rivayet edilen bu uzun ha-

disin yalnız kaderle ilgili olan kısmına burada evvela i ş aret ederek di ğer ha-

dislere geçece ğ iz. 

`Ömer ibnul-f_lattab mezkar hadisin ba ş  tarafında, Hazreti Peygam-

berin yan ında bulunduklar ı  bir s ırada yanlar ına bir adam ın geldiğ ini ve Haz-

reti Peygambere Islam ın man:as ıllı  sorduğunu, aldığı  cevab ı  da tasdik ettik-

ten sonra ikinci bir suale geçti ğ ini anlatır ve sözlerine ş öyle devam eder: 

,u_ğ • yt. 9  Zu ı , cy•3; :J1 : J ı; 	j -t;) : J ıi 
: J . oy.tj  

"(Adam sordu ve ş öyle) dedi: Bana imandan haber ver. Hazreti Peygam-

ber de ona şu cevab ı  verdi: İ man, Allah'a, meleklerine, kitablar ına, 

peygamberlerine ve ah ıret gününe, kadere, hayr ına ve ş errine inanmak-

tır. Hazreti Peygamber, bu yabar ıcnun diğ er suallerine de cevap verdik-

ten sonra, yanuıdakilere onun Cebra'll oldu ğunu aç ıklamış  ve dininizi 

size öğ retmek için geldi, demi ştir"4" 

Said İbnu'l-Museyyib'in, babas ından rivayet ettiğ i bir habere göre, 

Ebfi Talib ölüm dö ş eğ inde iken Hazreti Peygamber onu ziyarete gitmi ş tir. 
Bu s ırada yanında Ebfi. Cehil ile 'Abdullah İbn Ebi Umeyye bulunuyordu. 

Hazreti Peygamber, amcas ına kelime-i tevhidi okumasnu, Allah' ın huzurun- 

435 Muslim, KiUbu'l-iman, Hadis No. 1. 

149 



da, bununla ona ş efaatçi olaca ğı m söyleyince, orada bulunan Ebü Cehil ve 

`Abdullah buna itiraz etmi şler ve "`Abdull-Muttalib'in yolundan m ı  uzak-

laş acaksm" diyerek, Ebü Talib'in, kelimeyi okumamas ını  istemi ş lerdir. Ne-

tekim EVI Talib, onların sözüne uyarak okumamış , Hazreti Peygamber de 

"Allah'a kasem ederim ki sen bunu söylesen de söylemesen de ben senin için 

mağ firet dileyece ğ im" demiş tin Bunun üzerine Allah Tdala, Hazreti Pey-

gambere şu âyeti indirmiştir: "Cehennem dilinden olduklar ı  anla şı lclıktan 

sonra, yakın akraba da olsalar, mü şrikler için ma ğ firet dilemek, ne peygam-

bere ve ne de mü'minlere do ğ ru olmaz".436  Ebü 'rabb hakk ında nazil olan 

ayette de ş öyle denilmektedir: "Sen, sevdi ğ in kimseyi hidayete erdiremez-

sin; fakat Allah dilediğ ini hidayete erdirir". 4" 

: J 	et..., 4.ip acil j.40 45, ı 	4J ı 	 Luı  

k....1.;25--  Al 	 l415" 

	

4111 : 	ı tJ.,0^u ı Jy Jt; 

L.:9J-40 

`Abdullah İbn 'Arar, Hazreti Peygamberden şu hadisi i ş itmiş tir: Adem 

oğullarının kalpleri, Allah Tdalan ın parmaklar ından ikisinin arasın-

da bir tek kalp gibidir; onlar ı  dilediğ i gibi tasarruf eder. Hazreti Pey-

gamber sonra da şu du'ayı  okumuş tur: Ey kalpleri tasarrufunda bu-

lunduran Allahım, kalplerimizi taatma yönelt. 438  

t; ib 	 Zı l Lk,o .1.b1 	: 	.Ctı l 

ı 	 ı5" 	/5.4 • 
,t„..i ı  

ıjlapti 1); 

<!: ..f „„J ı  

L.) 	; ı),:t ı  

: Jt y : 1)Lai ? ''L44 5.4 •JJ4 	u2.-4 iri 	°5 

436 Teybe süresi 9, ây. 113. 

437 lasas süresi 28, ây. 56. Hadis için bak: el-Bubari, VI. 18, II. 98; Muslim, Kitâbu 

1-imân, Hadis No. 17. 

438 Muslim, Kitübu'l-kader, Hadis No. 17. 
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`Abdullah 'bn `Ömer, Hazreti Peygamberin, minber üzerinde halka 

ş öyle hitap ettiğ ini haber vermi ş tir: Sizin bakâmz, geçmi ş  milletlere 

nazaran, ikindi namaz ı  ile güne ş in batı sı  aras ındaki zaman nisbetinde-

dir. Tevrat, Tevrat ehline verilmi ş  ve onunla ancak ö ğ le vaktin kadar 

amel etmi şler, sonra âciz kalm ış lardır. Bu sebeple onlara birer (ölçü 

sevap) verilmi ş tir Incil, İncil ehline verilmi ş  ve onunla ancak ikindi vak-

tin kadar amel etmi ş ler, sonra âeiz kalmış lardır. Bu sebepten onlara 

birer (ölçü sevap) verilmi ş tir Sonra size Kur'an verildi. Onunla güne-

şin batı sına kadar amel ettiniz. Bu sebepten size iki şer (ölçü sevap) ve-

rildi. Bunun üzerine Tevrat ve Incil ehli dediler ki: Rabb ımız, bunlar 

daha az amel ettikleri halde daha çok sevaba nâil oldular. Allah Ta`âlâ 

onlara ş öyle hitap etti: Sevabm ızdan ötürü size zulüm mü ettim? "Ha-

yır" dediler. Allah Ta`âlâ ş öyle dedi: Bu benim fadl ve keremimdir. onu 

dilediğ ime veririm 439 

‘:).431A (.312,4 : 	4.1.C. £1)1 j..,4 .$11 Ji..4) LA; : LA; 

: 	 lt:71 	e»1I 

C.İ0 
Ebü Hurayra, Hazreti Peygamberden rivayet etmi ş tir: Mu'minin mi- 

sali, rüzgârla sa ğa sola eğ ilip kalkan, rüzgâr ın kesilmesiyle de hareket- 

siz kalan bir ot gibidir. Mu' ınin de böyledir: Belâ kar şı sında bocalar. 4" 

41■1 	Lıı' I J, ,"e' 	: 	 jlitA 

L512A.L, 	 (J 	c:74 

Mu`iıviye 'bn Ebi Sufyân, Hazreti Peygamberden i ş ittiğ i şu hadisi ri-

vayet etmi ş tir Allah bir kimse için hayr murad ederse, onu dinde fa-

kih kılar. Ben sadece taksim ediciyim; veren ise Allaht ır.4" 

	

41 	 LA; Jl; 

: ;+:4,1 	j 	 : 	JI:JI 

	

j  Jp 	LA.a; 

: J UJ j 	4 

439 el-Bubrari, I. 139. VIII. 191, 211. 
440 el-BulAri, VII. 2, VIII. 191; Muslim, Kitrıbu'l-munffilfin, Hadis No. 58-60. 
441 el-ButıA.ri, VIII. 149; Muslim, KitFibu'l-im'ara, Hadis No. 175. 
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Ebü Hurayra rivayet etmi ş tir: Cennet ve Cehennem birbirleriyle müna-

kaşaya girerler; Cehennem der ki: Bana büyüklenenler (cebbâr) girer. 

Cennet de şöyle der: Bana miskin ve zay ıf olanlar girer. Allah l'a`âlö 

Cennete hitap eder ve der ki: Sen benim rahmetimsin; seninle diledi-

ğ im kimseye rahmet ederim. Cehenneme de ş öyle der: Sen benim aza-

bımsın; seninle dilediğ im kimseye azab ederim. Her ikiniz de dolacak-

snuz.442 

J: Q! 	 cl.k) I J.)—. j jei 	(it; 

4;1. 	 4..) ı  (s..; ;, ı , ı 	 .€rw 
. 

Ebıl Hurayra Hazreti Peygamberden rivayet etmi ş tir: Hiç biriniz, i ş i-
nin ehemmiyetini art ırmak ve olmas ını  sağ lamak için "Allahım, diler-

sen bana ma ğ firet et", yahut "dilersen bana rahmet et, dilersen bana 

rızkııııı  ver" demesin; O, diledi ğ ini yapar; O'nun için zorlama yoktur. 443  

: 	 Jl; 411 

çc: 	 ÇC 	 •)2J. 

‘Jş•-) 1 	4:>1. 411) • 	 41?-1 9 	 •L'a 

J.> 1.  

:Lj:A ,j/rT 	 ;1:J:1  JAI J 	J4"i 

JU 1  

`Abdullah, Hazreti Peygamberden rivayet etmi ş tir: Bir kimse anas ının 

karnında 40 gün kald ıktan sonra kan p ıhtı sı  haline gelir, sonra et ve 

kemik teşekkül eder. Bundan sonra Allah bir melek gönderir. Bu me-
leğ e şu dört emir verilmi ş tir: Do ğ acak olan insan ın rızkı , eceli, âsi veya 

muti olacağı . Buna göre, Allah'a kasem ederim ki, içinizden biri veya 

bir kimse, Cehennem ehlinin i şini iş ler, öyle ki Cehenneme girmesine 

bir kulaçl ık mesafe kal ır; fakat kitap (burada al ın yaz ı sı  veya kader 

anlaşı labilir) öne geçer, Cennet ehline yara şı r bir iş  iş ler ve Cennete gi-

rer. Bir ba ş kas ı , Cennet ehlinin i ş ini iş ler; Cennete girmesine bir iki ku- 

442 el-Bu135r1, VI. 48; Muslim, Kit8bu'l-Cenne, Hadis No. 34-36. 

443 el-B48ri, VII. 153, VIII. 190; Muslim, Kitribu z-gikr, Hadis No. 7-9 
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laçlık bir mesafe kal ır; fakat kitap öne geçer ve bu kimse, Cehennem 
ehline yara şı r bir i ş  iş leyerek Cehenneme girer. 4" 

JUi 	(szl- 	4.:ıp 	L5:31 L)p 	 L
•
jp 

„9„,,A 

41 Juz..; ?z:J7 1 	2.L.;z; 	ı sÇu 

jidl c .11 

: 	J ı; 
Ebn Hurayra rivayet etmi ş tir: I\ dem (A.S.), Masa (A.S.) ile yapt ığı  

münaka ş ada galip gelmiştir. Masa ona demi ş ti ki: Sen, Allah'ın kendi 
eliyle yarattığı , kendinden sana ruh verdi ğ i ve melekleri de sana secde 
ettirdiğ i halde bizi ve kendini Cennetten niçin ç ıkartt ıri ? ı=clem Ona şu 

cevab ı  verdi: Allah' ın konuş tuğu ve Tevrat ı  yazdığı  Masa değ il misin? 

Bu kitapta ben yarat ılmadan kaç sene önce A dem'in, Rabb ına Isyan 

ettiğ i hususunda bir yaz ı  bulursun ? Mı:Isa'nın 40 sene demesiyle iiclem- 

in delili, Masa'ya galebe çald ı .445  

Ji.).;11 ı 	j siLer 	J ı; ,4;.p 	(iP 

(:).4 F.,ı4 la j1:4i 	 5../41.4 AOCA 439>. C.74: j 414".. 
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`Ali İbn Ebi Tdlib'ten rivayet edilmi ş tir: Baki` mezarl ığı nda bir cenazede 

idik. Oraya Hazreti Peygamber de geldi ve bir yere oturdu. Biz de et- 

444 el-Buböri, VII. 210; Muslim, Kitöbul-kader, Milis No. 1-5. Enes İbn Mölik riva-

vayetinde şu ifadeler yer almış tır• Ana rahmine gönderilen melek sorar: Ya Rab, bu kan p ıh-
tı sı , et ve kemik olarak (tesekkül edecek midir?). Allah Ta`ölit kaza etmek dilerse onu halke-

der. Melek sorar: Ya Rab, erkek mi, k ız mı ? Asi mi ııı uti mi? Rızkı  ve eceli nedir? Buna göre 
anasının karnında iken yazar. 

445 el-Butıöri, VIII. 203; Muslim, Kitöbu 1-kader, Hadis No. 13-15. 
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rafinda bulunuyorduk. Hazreti Peygamber, elindeki bir sopay ı  yere 

vurarak ba şmı  kaldırdı  ve ş öyle dedi: Içinizde hiç bir nefis yoktur ki 

Cennet veya Cehennemdeki yeri, âsi veya muti oldu ğu yaz ılmış  olma-

sın. Topluluktan bir zat ş öyle dedi: Ey Allah' ın elçisi, bu yaz ımız üze-

rinde durmayal ım mi? Ameli terkedelim mi ? Nas ıl olsa bizim saadet 

ehlind.en olanlar ımız saadete, ş ekavet ehlinden olanlarmuz ş ekavete 

yönelerek? Hazreti Peygamber ona ş u cevabı  verdi: Amel ediniz. Her-

kes (ameline göre) müyesserdir. Ş ekavet ehli ş ekavete müyesserdir (ya-

ni şekavet kendileri için kolayla ş tır ılmış tır); saadet ehli de saadete mü-

yesserdir. Hazreti Peygamber bunlar ı  söyledikten sonra ş u ayeti oku-

mu ş tur: "Kim verir ve sak ınırsa ve en güzeli de tasdik ederse biz de ona 

en kolayı  haz ırlarız. Fakat kim cimrilik eder ve kendisini müste ğni gö-

rür ve en güzeli de yalanlarsa biz de onun için en güç olan ı  kolaylaş tı -

rırız".446  

J 	 ‘51 : JL; 	. 1 j".0 Z,2tp Ç..)p 

J.,..*; 	S. 	 jfrj«  

j3h ıi.j 
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Yukarıda zikrettiğ imiz hadisin ayn ı  manâcla bir ba şka ş eklini, Hz. 'Iki-

ş e, Hazreti Peygamberden rivayet etmi ş tir: Bir kimse, kitab ında (ka-

derinde) Cehennem dilinden oldu ğu yaz ıldığı  halde Cennet ehlinden 
olanların amelini i şler; fakat ölümünden önce de ğ iş ir ve Cehennem eh-

linden olanlar ın amelini i ş ler, ölür ve Cehenneme girer. Bir ba şka kim-

se, Cehennem amelini i ş ler, fakat kitab ında Cennet ehlinden 

olduğu yaz ı lıdır; ölümünden önce de ğ iş ir; Cennet ehlinden olanlar ın 

amelini işler; ölür ve Cennete girer. 447  

4II Jy, 	 : 	*i> jıe 

: 	 j .1.;111 	• 

. « 

446 Leyl soresi 92, ây. 5-10; hadis için bak: Muslim, Kitâbu'l-kader, Hadis No. 6-7; 

el-Bubâri, II. 99, VI. 85. 

447 Bak: el-Es'ari, Kitâbu'l-Ibâne, s. 72. 
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Ebıl Hurayra'dan rivayet edilen bu hadise göre Kurey ş  müş rikleri Hz. 

Peygambere gelerek kader meselesinde onunla münaka ş aya girişmiş -

lerdir. Bu hâdise üzerine şu ayet nazil olmu ş tur: "O gün yüzüstü Ce-

hennemde sürüklenecekler. (Onlara) ate ş in temasını  (yakmasna) tad ın, 

denilecek. Biz her ş eyi bir "kader"e göre yaratt ık". 8  

c.5_,..41! L5.4 j.0 : 	 4.1.11 	;1.11 	 jı; jj* (3Î 

« uç, 	 » L}Z;5 	 c*JI 	 44 

. cı jo4 ,,L!.* 	j..l; D : j; 

Ebâ Hurayra rivayet etmi ş tir: Kuvvetli mü'min, zay ıf mü'minden 

daha hayırlı  ve Allah için daha sevgilidir. Hepsinde de hay ır vardır. Sa-

na faydas ı  olan ş eyin pe ş ine dü ş , Allah'a güven, acizlik gösterme. E ğ er 

bir musibet gelirse " ş öyle yapsayd ım şu olurdu" deme; lakin "Allah' ın 

kaderi, O dilediğ ini yapar" de.449 

Kaderle ilgili olarak rivayet edilen hadisler aras ından geliş i güzel ayı -
r ıp hiç bir tasnife tabi tutmaks ımn yukarıda s ıraladığı mız haberlerin, bizi 

bu konuda yeteri kadar ayd ınlataca ğı  kanaat ındayız. Hadisler tetkik edi-

lecek olursa, her şeyden önce şu husus insan ın dikkatin]. çeker: Hazreti Pey-

gamber, kat'î ve aç ık ifadelerle kaderi isbat etmi ş  ve müslümanlarm ona 

inanmalan gerekti ğ ini ortaya koymu ş tur. Üzerinde durulmas ı  gereken di-
ğ er mühim bir nokta da, hadislerin, yaln ız kaderi isbat eden konularda gel-

mesi, fakat insan ın fil ve hareketlerinde hür, kendi fiillerinin halik ı  olduğu 

görüşüne hemen hemen hiç temas etmemesidir. 

Bugün elde mevcut büyük küçük, s ıhhat bakımından güvenilir olan 

veya orta derecede bulunan bütün hadis koleksiyonlar ı , halı ları  aras ına ka-
derle ilgili ve kaderi isbat eden hadisleri de alm ış lar, bununla beraber, yine 

kaderin isbatmda ifrat edereceye varan, ayn ı  zamanda Allah' ın sıfatlarm ı  
da nefyeden cehmiyyenin reddini ihmal etmemi ş lerdir. Bize öyle geliyor ki. 

Hz. Peygamberi, kader meselesi üzerinde fazlaca durma ğa, onu isbata ve 

müslümanlar ın ona inanmalan gerektiğ ini zaman zaman hat ırlatmağ a sev-

keden âmil, islam öncesi devirlerden itibaren Araplar aras ında devam ede-

gelen kaderle ilgili münaka ş alar olmuş tur. Bu münaka ş aların mihverini, ka-

derin reddi görü şü te şkil ediyordu. V-akla Araplar kadere inan ıyorlard ı  ve 

hattâ Kur'ân ın Arap mü şrikleri hakkında "Müş fik olanlar diyecekler ki: Al- 

448 Kamer süresi 54, ây. 48-49. Hadis için bak: Muslim, Kitübu'l-kader, Hadis No. 19. 

449 Muslim, Kitübu'l-kader, Hadis No. 34. 
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lah dilese idi biz de babalar ımız gibi ş irk koşmaz ve hiç bir şeyi haram lul-
mazdiv,:ıso âyetiyle de şehadet etti ğ i gibi, kadere ifrat dereceye varan inanç-
ları  sebebiyle, kendilerini, ş irklerinin mes'illiyetinden kurtarmağa çalış tıkla-

rı  bile görülüyordu. O halde Kur'ân ın şiddetle takbih etti ğ i bu görüş  
Hz. Peygamberin tebliğ  ve talim ettiğ i Islâm akaidine tam bir teslimiyetle 
bağ lanan müslümanlar için büyük bir tehlike te şkil edemezdi. Kur'ân, bu 

konuda vâz ıhtı ; hiç kimse gül:tahmin mes'fıliyetini bir ba şkasına, hele, Allah-

in kaza ve kaderine yükleyemezdi; herkes kendisinden mes'uldü. K ıyamet 

günü, iyilik veya kötülüğ iinün hesab ını  Allah'a verecekti; fakat burada ü-
zerinde durulmas ı  gereken mühim bir mesele zuhur ediyordu: Acaba Allah 

günahlarnun mes'ûliyetini "Allah dilese idi ş irk ko şmazdık" demek 

suretiyle Allah'a yüklemek isteyenleri takbih etmekle, veya herkesin, kendi 

amellerinin karşı lığı nı  göreceğ ini bildirmekle kaza ve kaderi nefyetmi ş  olu-

yor mu idi? İş te müslümanlar ı  bekleyen büyük tehlike, bu sual kar şı sında 

takınacaklar ı  tavra göre tezahür edecekti. Ancak böyle bir suale verecek-

leri "hayır" veya "evet" cevab ı , hangi esasa istinad etmeliydi? Bu bir akide 
meselesiydi ve ş ahsi düşünce ve kanaatlar ımn, yeni bir aldde vaz' ında rolü 
olmaması  gerekirdi; çünkü bu i ş , din kurucusu olan Allah'a ve O'nun yer-

yüzündeki elçisine aitti. 

Bu kısa mutalaa, bizi şu neticeye ula ş tırmış  bulunmaktadır: Hazreti 

Peygamber, müslümanlar ın, kaderi reddeden hristiyan topluluklarla mü-
nasabetlerinin artmas ı  neticesinde, aralar ında ba şlayan münaka ş aları  da 

gözönünde bulundurarak, Allah Ta`âlân ın, günahlarmın mes'illiyetini kade-

re dayanarak üzerlerinden atma ğa çalış an müş rikleri takbih etmesinin, ka-

deri nefyetmek manasma gelmedi ğ ini aç ıklamış , yukarıda zikrettiğ imiz ha-

dislerinde de görüldüğü gibi, müslümanlar ı  kadere inanmaya davet etmi ş -

tir. Bir ba şka ifade ile, Hazreti Peygamber, bu meselede müslümanlar için 

en büyük tehlikenin, kadere dayanarak mes'fıliyeti ibtal eden görü şten zi-

yade, kaderi reddeden bir görü şün yayılmas ı  halinde ortaya ç ıkabileceğ ini 

anlamış  ve müslümanları  böyle bir tehlikeye kar şı  haz ırlarn ağa çah şmış tır. 
Vâkıa kaderin isbatmda ifrata varan ve mes'illiyeti kadere yüldeme ğ e he-

veslerıen bazı  kimseler ç ıkmamış  değ ildir; netekim bunlar ın "cebriyye" ad ı  
altında bir mezhep tesis ettiklerini de biliyoruz. Fakat şunu da biliyoruz ki, 

bu mezhep, aynı  devirde ortaya ç ıkan ve kaderi tamamen reddetti ğ i için 

"kaderiyye" ismini alan diğer mezhep kadar yayg ın olmamış , Islam akaidi 

üzerine icra etti ğ i tesir, berikinin icra etti ğ i tesir derecesine hiç ula ş mamış -

tır. Bu sebeple biz, hadis koleksiyonlar ıncla kaderiyyeciliğ in reddini istihdâf 

eden bâblar görüyorsak bu, Hazreti Peygamberin, aldde bütünlü ğünü mu- 

450 En`ânı  sûresi 6, ây. 148. 
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hafaza etmek maksad ıyle zaman zaman müslümanlar ı  uyarmas ınnı  tabii 

bir neticesinden ba şka bir ş ey değ ildir; bu uyarma ise, kaderi reddeden gö-

rü şün yayılma istidadı  göstermesiyle yak ından ilgilidir. Netekim, bir akide 

meselesi olarak, müslümanlar ın kader mevzuunda inanmalar ı  gereken hu-

susları  açıklamış , insan aldnun idraki d ışı nda kalması , ayni zamanda yanl ış  
ve tehlikeli akidelere yol açmas ı  sebebiyle meselenin münaka ş a edilmesini 

de kat'i surette menetmi ş  olmasına rağmen', ölümünden daha bir as ır bile 

geçmeden bu mevzudaki münaka ş alar ş iddetlenmiş , nihayet yukar ıdaki 

bahislerimizde de kaydetti ğ imiz gibi, kaderi tamamiyle reddeden veya ak-

sini isbat eden ve fakat, isbat ında ifrata giden mezhepler ortaya ç ıkmış tır. 
Daha sonra zuhur eden mutezile mezhebi kelâmedar ı  ise, kaderi reddeden 

görüş  üzerinde ittifak etmi ş ler ve meseleyi bir kelâm mevzuu yaparak, iddia-

larını  felsefi yollardan isbatlama ğ a çalış mış lardır. Bu görü ş leri sebebiyle 

kaderiyye ismini de alan mutezile kelâmedarnun, akâidin bu bölümü üzerin-

deki tesirleri de pek ş iddetli olmuş tur. 

3. Kelânı  İ lmi ve Kader 

Daha evvelki bahislerimizde, kaderiyyecili ğ in nas ıl te ş ekkül 

Malı ed el-Cuheni ile Gaylân ed-D ımış ki'mn, mezhebin yay ılmasmda ne gi-

bi rol oynadıklarım, bilâhara teessüs eden mutezile mezhebinin kaderiyye-

ciliğ in 	benimsemek suretiyle bu mezhebi de kendine nas ıl malet- 

tiğ ini tarihi seyri içerisinde k ısaca izah etmi ş tik. Burada, kelâmc ılarm ka-

der hakkındaki görü ş lerini, bu görüş lerin ne gibi yeni meseleler tevlid 
teferrüata girmeden aç ıklamağ a, daha do ğ rusu, bunları n Kur'ân ve Sun-

netle uygunluk derecesini belirtme ğe çalış acağı z. 

Daha önce, e ş -Sehristânrnin bir görü ş üne istinaden' kaydetti ğ imiz 

gibi, Kelâm ilmi, müslümanlar aras ında felsefi kitaplar ın okuyucu bulma-

smdan sonra geliş meğ e ba ş lamış  ve bilhassa Islam akaidi, eski Yunan felse-
fesi prensiplerinin ışığı  altında izah edilme ğ e çalışı lmış tır. Her ne kadar Vâ şı l 
İbn `Atâ' ve 'Arar İbn `Ubeyd, bu mezhebin kurucular ı  olarak kabul edilir-

lerse de, felsefe hareketlerinin asil mümessili, bu iki kelâmc ıyı  takip eden 

Ebul-Huzey1 olmu ş tur. Ebu'l-Huzeyl, diğer akaid meselelerinde oldu ğu 

gibi, kader meselesinde de müslümanlar ın o zamana kadar bilmedikleri bir 
çok meselelerin münaka ş asmı  yapmış  ve bunlara, Kur'ân ve hadisten deliller 

bulmağ a çalış mış tır. Tabiatıyle Ebu'l-Huzeyrin münaka ş a mevzuu yapt ığı  

meselelerin asil kayna ğı , yabanc ı  inanç ve görü ş lerdir. Kur'ân ve hadisle 

ilgi dereceleri, onlar ın bu iki asla mutabakat ettikleri nisbettedir. 

451 Mesela bak: İbn M(lee, es-Sunen, I. 44. 

452 Bak: el-Milel ve'n-nihai, I. 46. 
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Ebui-Huzeyl'i ve dolay ı s ıyle mutezile kelümc ılar ını  kaderin redidne ve 

insanın fiil ve hareketlerinde mutlak hür ve muhtar oldu ğ u görüş ünü isbata 

sevkeden ba ş lıca âmil, Allah Tdülünn ı  yüklediğ i amellerden insan ın mes'ül 

oluşudur. Eğer insan, fiil ve hareketlerinde muhtar olmasa idi, onlardan 

elbette ki mes'iil olamazd ı . Bir ba ş ka ifade ile, insan, fiilen için hakikaten 

mecbur olsa idi, Allah Ta`ülânın ona teklifte bulunmas ı , sonra da onu fil ve 

hareketinden dolay ı  sorguya çekmesi abes olurdu. Halbuki abes, Allah için 

muhaldir. O halde insan, fiillerinde muhtard ır. Istediğ ini yapar, istediğ ini 

terkeder. Allah Ta`ülâ ona bu kudreti vermi ş tir. 
Mutezile kelâmc ılarmın ihtiyar meselesindeki bu görü şleri, "kâfirin, 

ancak içinde bulunduğu küfre kaadir olup, terketti ğ i imana kaadir olmad ı -

ğı nı  iddia eden cebriyyeye itirazlar ında daha iyi anla şı lmaktad ır. Bu cebri 

görü ş e kar şı  Ebul-Huzey1 der ki: "Size göre kâfir, içinde bulundu ğu küfür-

den ç ıkmağ a kaadir de ğ ilse, o hakikaten muhtar de ğ ildir, fiili de yoktur; 

onu yapmağ a muztard ır; ona cebrolunmu ş tur. (Yani cebriyyenin dedi ğ i gibi, 

küfrü i ş lemeğ e dahi kaadir değ ildir). Çünkü bu fiili i ş lemeğ e kaadir olan kim-

se onun terkine de kaadir demektir". 4" 

Ebu'l-Huzeyri ıı  bu görüş ünden, anla şı lan ş u ki, insan bir filin terkine 

kaadir değ ilse, onu işlemek hususunda muhtard ır denilemez; yani kâfir, 

filinin z ıddı  olan imana kaadir de ğ ilse, küfründe muhtar de ğ il demektir. 

Mü'min için de durum ayn ıdır: E ğer küfre kaadir değ ilse imanında muhtar 

sayılmaz. Halbuki muhtar olan insan, dilediğ i zaman bir fiili i ş lemeğe, di-

lediğ i zaman da onu terkedip z ıddını  iş lemeğe kaadir olan insand ır. 

Insanın füllerindeki muhtariyeti, yaln ız bu dünya için bahis mevzuu-

dur; çünkü dünya teklifler dünyas ıdır. Allah Ta`ülü, insanlara baz ı  fülleri 

emir, baz ı  fiillerden de onu nehyetmi ş tir. Binaanaleyh, insan dünyada bu 
nehiylere muhatap t ır ve bunlara itaat etti ğ i müddetçe muti aksi 

halde üsi olur. Bu dahi onun, itaat ve isyan ında muhtar oldu ğuna delâlet 

eder; yani insan dünyada muhtard ır, fakat ühlrette muhtar de ğ il mecbür-

dur; çünkü üffiret, teklifler üffireti de ğ ildir. Burada onun uyma ğ a mükellef 

olduğu emir ve nehiyler yoktur. Ancak dünyada kazand ığı  sevab ve 'kab ın 

cezas ına nâil olur. Netice olarak insan dünyada fa`üldir, fiillerinde muhtar-

dır; ühlrette ise Cennet ve Cehennemin nimetlerine kavu ş mu ş  olarak Allah 

Ta`ülünın muztar k ılacağı  fiil ve hareketlerin d ışı na çıkamaz.454  

Allah Ta`ülü insanları  bir hikmete mebni olarak yaratm ış t ır. Onları  
yaratmas ında O'nun her hangi bir menfaati olam ıyacağı  gibi, onların muti 

veya üsi olmalarının da Allah Ta`ülü için fayda ve zarar ı  yoktur. Fakat bu 

453 el-Hayy4, Kitübu'l-inti ş (ı r, s. 17. 

454 Bak: el-Ba ğ dkli, el-Fark beyne'l-firak, s. 74. 
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fayda veya zarar insanlar için bahis konusudur. Allah insanlara iyi yolu tav-
siye ettiğ ine ve bu tavsiyeye uyanlarm âhiret sevab ından faydalanabilecek-

lerini bildirdiğ ine göre, insanlar ı  yaratmak suretiyle, onlar ın menfaatlar ını  
murad etmi ş tir. Bu bak ımdan Allah Ta'ala, insanlara "ihsan." da bulunmu ş -

tur. "ihsan" Allah' ın s ıfatlar ındand ır; ancak Allah Ta'ala, bu s ıfatm z ıddı  
olan ve "kötülük" manas ına gelen "isâ'e" s ıfat ıyle tavsif olunamaz. Yani 

Allah, kullar ı  için hiç bir zaman kötülü ğü murad etmez; sadece "a ş lalı." o-

lanı  yapar. 

Allah Ta'alan ın "muhsin" ve "cevad" olu şu, kulları  için yalnız "bayr" 

olanı  yapmas ı , O'nun zulüm ve cevrden münezzeh oldu ğuna delâlet eder. 

Kullarını , menfaatlar ı  için yaratm ış  olmasına rağmen, bunlar bazen hay ır 
iş lerler ve bu hayr, onlar ın saadetlerine sebep olur. Bazen de ş err iş lerler ve 

bu ş err, onlar ın felaketlerirli haz ırlar. Allah Ta'ala, kullar ı  için yalnız hayrı  
murad etti ğ ine göre, insan ı , şerr olan ameli i ş lemeğe sevk eden âmilin, Al-

lah Ta'aladan gayri bir ş ey olmas ı  icab eder; kelâmc ılar, bunun " ş e)qan." 

olduğuna kaanidirler ve insanda hay ır illeti Allah oldu ğu halde, ş err illeti 

" ş eytan"d ır derler.455  

insanın, amellerinde muhtar ve Allah huzurunda bunlardan mes'id 

oluşu, yaratılışı  itibariyle onun ne hay ırlı , ne de şerir olduğuna delâlet eder; 

yani insan doğuşunda beyaz bir sahife gibidir; sonradan kendisi amelleriyle 

ona hayra ve ş erre delâlet eden ş ekiller verir. Bir ba şka ifade ile, Allah Ta- 

kâfiri kâfir olarak yaratmam ış tır; o sonradan küfretmi ş tir. Mü'min 

de böyle(111456 Kelemcılarm ço ğu, kâfirin küfründe ısrar etmesinin Allah 

Ta`alanın ona hidayet etmediğ i manasında olmadığı  görüş ü üzerinde ittifak 

etmiş lerdir. Onlara göre Allah, kâfire hidayet etmi ş tir; fakat o, isymundan 

vazgeçmemi ş tir. Allah onu taat üzere kuvvetlendir ınek suretiyle menfaat-

landırmış tır; fakat o bundan faydalanmam ış tır. Allah onu ıslah etmiştir; 
fakat o salah bulmam ış tır4". Anla şı lıyor ki, mutezile kelâme ılarma göre Al-

lah Ta'ala, mü'mine hidayet etti ğ i kadar, Wire de hidayet eder; ancak mü'-

min, kendi arzusu ile Allah' ın hidayetine uyar ve mü'min olur; kâfir ise, bn 

hidayete uymaz ve yine kendi arzusu ile küfründe devam eder. 

Madem ki Allah Ta'ala mü'mine de Wire de hidayet etmektedir, o 

halde, O'nun her hangi bir kimseyi "izlari, yani sap ıklıkta b ırakmas ı  bahis 

konusu olamaz. Bu sebeple mutezile kelâmc ılarmın çoğu Kur'âncla geçen 

"onları  dalâtlette b ırakt ı" ve "dilediğ ini dalâlette b ırakır" gibi ayetlerde 

geçen "iilar fillinin, dalâlette bulunanlar için "zall" isim manas ında kul- 

455 el-Es`rıri, el-Mal~, I. 414. 

456 Ayni eser, I. 217. 

457 Aynı  eser, I. 249. 
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landmış  olabileceğ i, yahutta Allah' ın emrinde yani dininde dalâlete dü ş tüler 

man,as ına gelebilece ğ ini ileri sürmü ş lerdir458 . Burada şu husus, bir daha kar-

şı mıza ç ıkmış  bulunmaktad ır: Kelâmc ılar kaderi nefyederken, görü ş lerine 

aykırı  düş en Kur'an ayetlerini, ancak tevil etmek suretiyle delil olarak kul-

lanabil ınişler, bu mevzuda yaln ız kaderi isbat için gelen had,islere ise hiç 

iltifat göstermemi şler, onların uydurulmuş  olduğunu ileri sürerek ravilerini 

yalanc ı l ı kla itham etmi ş lerdir. 

Mutezile imamlarmdan el-tlayyat' ın aslına uygun, vaz ıh ve ma'kfil 

olarak tavsif etti ğ i459  bu tevillerden baz ısmı  misal olmak üzere burada zik-

redebiliriz Bu suretle kelân ı cılar tarafından tevil edilen bu ayetlerin, ashn-

da kaderi isbat eden hadisçilerin delilleri olabilecek bir manâ ta şı dıkları  
görülecektir. 

AYET 	 o 	 41,„J,. 	c.re "Allah Ta'ala, bir 

kimseyi sap ıklıkta b ırakmak isterse gö ğüsünü darla ş tırır, kasvetle ş tirir"4". 

TE V İ  L : Allah Ta'ala, kâfiri sap ıklıkta b ırakmak ister; bu, onu sap ık 

olarak isimlendirmesi ve içinde bulunduğu sap ıklıktan dolayı  onun hakkın-

daki hükmüdür46 i. Yoksa, göğ sünü daraltarak iman etmesine engel olmu ş  
değ ildir. 

AYET £4,7,,İ9 JP aul 
	

"Allah kalplerini mühürlemi ş tir"462  ve 

e„rı, 	43)1 <j,. "fakat Allah, onlar ın kalpleri üzerini küfürleriyle 

damgalad ı"463  

TEV İ  L: Kalplerinin mühürlenmi ş  veya damgalanmış  olması , onlar ı  
Allahın emretmi ş  olduğ u ş eyleri yapmaktan ahkoymaz. Fakat bu, onlar 

hakkındaki isme, hükme ve ş ahadete delâlet eder. Netekim ayette "bi kufri-

him"diyor; yani içinde bulunduklar ı  küfür ile onlar ın kalplerini mühürle- 
miş tir464 .  

AYET 1.4:1.1to 	 '51 	"Dilese idik her nefsi (herkesi) 

hidayete erdirirdik" 465 . TEV İ  L: Bu ayet Allah Ta'alan ın kudretini haber 

vermektedir. Allah'a isyan ve küfredenler, O'na galip gelemezler. E ğ er O 

dilese idi kudretiyle zorla, cebirle hepsini de imana sokabilirdi." 6 . 

458 el-Es'ari, el-Makaist, L 250. 

459 Bak: el-ljayyat, 	 s. 90. 
460 En'am süresi 6, ay. 125. 
461 el-intisar, s. 89. 
462 Bakara süresi 2, ay. 7. 
463 Nisa' süresi 4, ây. 155. 
464 el-intisar, s. 89. 
465 Seede süresi 32, ây. 13. 
466 el-intisar, s. 89. 
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AYET 0,L,t) 	LÇJ ‘,: 	 ‘s,),,t; 	"Sen sevdiğ ini 

hidayete erdiremezsin; Fakat Allah diledi ğ ini hidayete erdirir" 467. T E VIL: 

Ayet, Hz. Peygambere, bir kimseye kabul ettirmek istedi ğ ini, onun kabul 

etmiyece ğ ini, fakat Allah Ta e alannı  dilediğ ini zorla ve cebide imana sok-

mağa kaadir oldu ğunu haber veriyor468 . Aynı  ayetin bir ba şka tevili de ş öy-

ledir: Sen sevdi ğ in kimse hakkında hidayetle hükmedemezsin; çünkü sen 

mahMkat ın içyüzünü bilemezsin; lakin Allah To`ala, dilediğ i kimse hak-

kında hükümde bulunabilir :t". 

Kader meselesinde kelâmc ıllarm Kur'an âyetlerini tevillerinden zikret-
ıniş  olduğumuz bu bir kaç örnek, bize şu hususu aç ıklamış  bulunmaktad ır: 
Onlar, itikad meselesinde, Kur'an ve hadisi kaynak olarak almam ış lardır; 
fakat, ba şka kaynaklardan edindikleri görü şlerle, bu görü ş lere dayanan ve 

Kur'an ile hadise nazaran pe ş in olan hükümlerine, bu iki Islami kaynakta 

deliller bulma ğ a çalış mış lard ır. Eğer böyle olmasa idi, manas ı  gayet aç ık 

olan âyetleri, asl ına uymayan manalar vermek suretiyle görü ş  ve inançlar ı -
na uygun dü şürmeğ e veya güvenilir isnadlarla rivayet edilmi ş  olan ve s ıh-

hatınden şüphe etmek için hiç bir sebep bulunmayan hadisleri reddetme ğe 

hacet kalmazd ı . 

Burada ş u hususa da iş aret etmek yerinde olur: Kelâmc ılarm, kaderi 

reddetmeleri, görü şlerini do ğ rulamak maksadıyle yalnız Kur'an âyetlerini 

tevile veya hadisleri hükümsüz k ılmağ a sebep olmam ış , aynı  zamanda, Al-

lah Ta'alanın kudret s ıfatında da baz ı  tanditler yapmalar ına yol açmış tır. 
Mesela en-Nazzam, " şer" ve "kabilı" olan fiilleri, Allah Ta'aln ın yapmağa 

kaadir olduğunu fakat yapmıyacağmı  söyliyeıı . Ebu'l-Huzey1 ve diğ er baz ı  
ashab ına aykırı  olarak, O'nun, bu gibi fiillere kaadir olmadığı m, böyle bir 

kudretle tavsif olunam ıyacağı nı  ileri sürmü ş tür47°. Yine ona göre, Allah Ta-

%la, kullanımı  salahnıa olan bir şeyin hilâfmı  yapmağ a, Cennet ehlinin ni-

metlerinden zerre miktar ı  noksanla ş tırmağa ve Cehennem ehlinin azabm ı  
zerre miktarı  ziyadeleş tirmeğ e, yahut ondan eksiltme ğ e, Cehennem dilinden 
olmadığı  halde bir kimseyi Cennetten ç ıkarıp Cehenneme sokma ğa kaadir 
değ ildir471 . Görmek görevin, zenginlik zenginin salaluna ise, gördü âmâ, zen-
gini fakir yapma ğ a kaadir değ ildir472. Bir canlı , bir akrep veya bir cisim, ba ş -

ka bir şeyin yarat ılmas ından daha hay ırlı  değ ilse, Allah Ta`ülü öbürlerini 

467 Ra ş aş  28, ây. 56. 

468 e1-ljayy4, el-Intisâr, s. 90. 
469 Aynı  yer. 

470 e ş -Şehristâni, el-Milel ve'n-nihal, I. 54. 

471 el-Bağ drıdi, el-Fark beyne'l-firak. s. 80; el-Milel ve'n-nibal, I. 54. 

472 el-Fark beyne'l-firals, s. 81. 
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yaratmağa kaadir değ illdir473 . Mutezili el-Murdar, Allah Ta'alan ın zulüm 

yapma ğ a, yalan söyleme ğ e kaadir olduğunu, fakat bunlar ı  yaptığı  takdirde 

zâlim ve yalanc ı  olaca ğı nı474 , el-IskUi, O'nun çocuklara ve delilere zulmet-
meğ e kaadir olduğu halde, ak ıl sahiplerine zulmedemiyece ğ ini iddia etmi ş -

lerdir475 . 

Kelânı cıların kaderi reddederek ihtiyar fikrini savunmalar ında, istinad 

ettikleri adlar, yukar ıda da kaydettiğ imiz gibi, Kur'an ve hadis olmam ış -

tır. Eski Yunan felsefesinin, di ğ er meselelerde olduğu kadar ihtiyar fikrinde 

de bu kelâmc ılara kaynak te şkil ettiğ i bilinen gerçeklerdendir. Eflatun, Sok-

rat ve Aristo, insanda ihtiyar fikrini ileri süren feylesoflardand ır. Keza in-

sanın doğ u ş tan beyaz bir sahife gibi oldu ğu fikri, yine bu felsefe içerisinde 

münaka ş a edilmi ş ; Allah' ın yalnızca "lpyr" illeti olduğu fikri ise, Eflatun 

tarafından ileri sürülmü ş tür. Kelâmcdarm eski felsefeden aktard ıklar ı  bu 

gibi görüşlerin, Kur'an ve hadisle uyu ş mamas ı , tabii kar şı lanır; fakat bu 

uyuş mazlığı  bertaraf etmek için iki Islami esastan birini sadece Peygamber 

kelâm ı  olduğu için reddetmek, di ğ eri de Allah kelâm ı  olduğu için reddetmek 

cesaretini göstermeseler bile, onu tevil ve tahrife giri ş mek, kendilerine "tev-

hid" veya "'adi" ehli isimini lay ık gören kelâmedar hakk ında insan, ister 

istemez şüphe ve tereddütlere dü ş mektedir. 

4. Hadisçiler ve Kader Meselesi 

Hadisçilerin, kader ve ihtiyar meselesinde, birbirine girift, tevil ve tah-

rife dayanan uzun ve çe ş itli görü ş leri bulunmadığı  veya bulunmamas ı  ge-

rektiğ i, ilk akla gelen hususlardand ır. Sıfatlar meselesini incelerken de üze-

rinde durduğumuz gibi, hadisçiler, Kur'âncla varid olan müte ş abih ayetle-

rin tevilini, Allah'tan ba ş ka hiç kimsenin bilemiyece ğ i hükmüne inanmış -

lar, Hazreti Peygamberden bu hususta her hangi bir aç ıklama gelmemi ş se, 

takatlar ının dışı nda kalan tevilâta giri ş memiş lerdir. 

Kur'ânda kaderle ilgili olarak gelen ayetler, bazen ihtiyara, bazen de 

cebre adalet etti ğ i için, müte ş abih oldukları  anlaşı lmaktad ır; fakat insan ın, 

fiil ve hareketlerinden mes'al oldu ğu, iyi veya kötü amellerine göre ceza-

land ırılacağı  ş ek ve şüpheden uzak olarak belirtilmektedir. O halde, mes'illi-

yet meselesinde insanı  tereddüde sevkedecek bir nokta yoktur. İyi hareket-

lerinin kar şılığı nı , Cennet nimetlerind,en faydalanmak suretiyle, kötü hare-

ketlerinin kar şı lığı nı  da Cehennem azabiyle ödeyerek, tayin edilmi ş  olan 

neticeye ula ş acakt ır. K ısacas ı  insan, amellerinden mes'aldür. Ancak bu a- 

473 Aynı  yer. 

474 Aynı  eser, s. 100. 

475 Aynı  eser, s. 102; el-Milel ve'n-nil ı al, I. 58. 
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meller, önceden takdir olunmu ş  bir ölçüye göre mi insandan sad ır olmak-

tad ır? Yoksa bizzat insan, kendisi mi, kelamc ıların ifadesine göre, filleri-

nin halikı , yani yarat ıcıs ıdır ? Bir ba ş ka ifade ile kader var midir? Bu su-

aller, bir bakıma, müte ş abih Kur'an ayetlerinin insan zihninde yaratt ığı  

bir istifhamın ifadesinden ba şka bir şey değ ildir. Ancak bu çe ş itli istifham-

ların hallinde ba şvurulacak ilk otoritenin, di ğ er dini meselelerde olduğu gibi, 

yine Hazreti Peygamber olmas ı  gerekir. Hazreti Peygamber ise, kader me-
selesinde müslümanlar ın inanmaları  gereken hususlar ı  çe ş itli vesilelerle a-

çıklamış , fakat mahiyetinin insan idraki d ışı nda kalmas ı  sebebiyle mesele 

üzerinde münaka ş a edilmesini, müte ş abih ayetlerin birbiriyle kar şı laştırıla-

rak hükümler ç ıkarılmasını  menetmi ş tir. Hazreti Peygamber, ashab ını  bu 

çe şit münakaş alardan menederken. "sizden evvelki kavimler de bu yüzden 
helak olmu ş lard ı "476  demek suretiyle meselenin ehemmiyetini ve münaka-

ş amn insanlara faydal ı  neticeler de ğ il , bilâkis felaketler getirece ğ ini açıkla-

mış  oluyordu. Münaka ş alar, ancak görü ş  ayrılıklarının bulunduğu meseleler-

de cereyan edebilirdi; halbuki burada münaka ş a edilmemesi istenen konu, 

bir akicle konusu idi ve böyle bir konuda görü ş  ayr ılığı  bulunmamak gerekir-

di. 

Bu kısa açıklamadan sonra, hadisçilerin kader meselesinde takip et-

tikleri yol, inand ıklar ı  ve akide olarak kabul ettikleri hususlar az çok anla-
şı lmış  demektir. Her ş eyden önce şunu da hatırdan ç ıkarmamak gerekir ki, 

Hazreti Peygamberden, dini veya gayri dini meselelerde varid olan ve Is-
lam te ş riinde Kur'ânın müfessiri olarak ilk mühim kayna ğı  teşkil eden çe-

ş itli konulardaki hadisleri rivayet etmi ş  olan ve güvenilir olduklar ı , tanın-
mış  hadis tenkidçileri tarafından tevsik edilen hadisçaer, ayn ı  zamanda, 

kaderle ilgili hadislerin de râvileridir. E ğer biz bu konudaki hadisleri red-

detmek cihetine yönelirsek, sadece ravilerinin yalan söylemi ş  veya yalan nak-
letmiş  olmaları  ihtimaline istinaden reddetmemiz gerekir; bu takdirde, sadece 

akaid meselesinde de ğ il, ibadet ve muamelat da dahil, bütün dini konularda 

varid olan hadislerin de s ıhhatinden ş üphe etmek icab eder ki bu, dini teh-

dit eden en büyük tehlikeyi te şkil eder. 

Hadisçikr kadere inanm ış lardır; fakat onlar ın bu inançlar ında, kelam-

mlarm ileri sürdükleri gibi, "kaza ve kader sebkat edince amellerde fayda 

yoktur; çünkü nas ıl olsa Allah' ın kazas ı  ve kaderi vukubulacakt ır; ameller 

bu kaderi değ iş tiremiyecektir" anlay ışı  yer bulmamış tır. Netekim kadere 

dayanarak amelin terkedilmemesi gerekti ğ ini belirten Hazreti Peygambe-
rin bir mezarl ıkta söylediğ i sözlerini, 'Ali İbn Ebi Talib'ten, naklen yukarıda 
zikretmiş tik. Yine buna benzer bir hadis Cabir İbn 'Abclillah tarafından 

476 İ bn 11ce, Sunen, I. 44. 
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rivayet edilmi ş tir. Her ş ey kadere göre cereyan etti ğ ine göre "amel niçin?" 

diyen Surâka İbn Malik'e Hazreti Peygamber• "Çal ışı nız, her amel kolay-

laş tırıhr" demiş tir477 . Bu ve buna benzer haberler gösteriyor ki, kader-i sa-

bık, amele mani olmamakta, aksine daha ciddi bir ş ekilde çal ış mayı  gerek-

tirmektedir. Netekim Hazreti Peygamberin kaderle ilgili bu sözünü i ş iten 

baz ı  sahabiler, geçmi ş e nisbetle ş imdi daha çok çalış tıklarını  ifade etmi ş ler-

dir478  ki bu, onların kader hakk ındaki anlayış larını  ve bilgilerindeki do ğ ru-

luğu ve samimiyeti gösteren delillerden biridir. Filhakika Hazreti Peygam-

ber, onlara kader-i sab ıkı  ve onun mahlakat üzerinde çe ş itli sebeblere daya-

nan cereyan tarz ını  göstermi ş tir. İnsan kendisi için takdir olunan ş eye, yine 

kendisi için haz ırlanan bir sebeble nâil olabilir. İnsana, iş te bu sebebe s ıkıca 

tutunabilmesi ve ona hükmedebilmesi için muhtac oldu ğu kudret verilmi ş -

tir. Bu sebebe tutundu ğu zaman, kendisi için yaz ılmış  olan kader-i sab ık 

tahakkuk edecektir. Bunu bir misalle aç ıklamak gerekirse, bir kimse hakk ın-

da eğ er çocuk sahibi olmak takdir edilmi ş se onun, kendine bir e ş  aramas ı  ve 

onunla evlenmesi icabeder ki bunlar çocuk sahibi olman ın sebebleridir. İn-

san, bu sebeblere yap ış mak suretiyle kaderi sab ıka ula ş mış  olur. Keza karın 

doyurmak veya susuzluk gidermek gibi mukadder olaylarda dahi durum 

aynıdır. İnsan yemek ve içmek gibi sebeblere tevessül etmek suretiyle kade-

rin tahakkuku için yönelmi ş  olur. Bununla beraber hiç kimse, kar ın tokluğ u 

veya susuzluk gidermek benim için nas ıl olsa takdir olunmu ş tur, diyerek, 

yani kadere dayanarak yemek ve içmek 'Metini kald ırmaz; asl ında böyle bir 

hareket, onun için, yiyecek ve içecek temin etmek kadar kolay de ğ ildir. 

İnsanın uhrevi iş leri de böyledir. Allah Ta'ala, insan için Cennet ve Ce-

hennem hayat ı  vadetmiş , onun Cennet ve Cehennemdeki yerini takdir et-

miş , sonra da kulunu bu iki yere ula ş tıracak sebepleri önüne sermi ş tir. Mü'- 

min, kendisini Cennetin nimetlerine ula ş tıracak olan sebeplere büyük bir 

hı rsla yap ışı r ve bundan büyük bir ferahhk duyar. Allah, onun için bu yolu 

kolayla ş tırmış tır. Kâfir ise, kendisini azaba götürecek olan esbaba yap ış mış  
olup, gönlünde hissetti ğ i ferahhk, asl ında, onun küfre kar şı  hırs ını  art ırmak-

tan ba şka bir şeye yaramaz. 

İş te Hazreti Peygamber, hadisleriyle müslümanlara bunlar ı  aç ıklama-

ğ a çalış mış  ve bu suretle kader meselesinde, saadetin ba ş lıca iki unsuru olan 

şu hususlara onlar ı  irş ad etmi ş tir: Birincisi tevhidin esas ı  olan kadere iman, 

ikincisi ise, insanı  hayrına ula ş t ıracak ve ş errinden uzakla ş tıracak olan es-

baba sarılmak; bu da " İ slam dini" adı  alt ında toplanmış  olan emir ve 

nehiylerden ibarettir. 

477 Muslim, Kitübu'l-kader, Hadis No. 7. 

478 ibnu'l-layyim el-Cevziye, 	 alll, s. 25. 
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Hadisçiler, Hazreti Peygamberin ir ş adıyle kadere inanman ın tevIrid 

esaslar ından, biri olduğunu kabul etmi ş lerdir; çünkü tevhicl, Allah Ta`âlffiun 

me ş iyyet ve iradesinin her ş eyin üstünde tutulmas ı  suretiyle tahakkuk eder. 

Birin.cisinden sonuncusuna kadar bütün peygamberler, bu esas üzerinde 
ittifak etmi şlerdir. Kur'ânda geçmi ş  peygamberlerden naklen zikredi]en 

me ş iyyet ve irade ile ilgili bütün haberler "Allah' ın dilediğ i olmuş , dilemediğ i 

olınamış t ır" h  r , I 1,, 	 formülüne uygun olarak gelmi ş tir. ..r   
L)„.1J1 	 j  "E ğer Rabb ın dilese idi bütün insanlar ı  

tek bir ümmet yapard ı".4" 	 £.4"4...4••• LA 	"Eğ er Allah dil- 
( 	• L ese idi hepsini de hidayet üzerinde toplard ı". 4" ta$1.k.:b 	 51 	

t. 
' 

"E ğ er dilese idik herkese hidayet eclerdik". 4" 

"Dilediğ ine mağ firet eder, diledi ğ ine azab". 482 	 C).312..,1* 

"Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz." 4" tdP 	s-U 

"Allah dilerse münafıklara azab eder, yahutta tevbelerini kabul eder". 484 

 j3e; 	 15,; 	9.Lt; 	L:137 	 ef,l11 

• J Lo.  jc- olt.5 J.:1,7 i  "De ki: Allah' ım, 

mülkün as ıl sâhibi sensin. Onu diledi ğ ine verir, dilediğ inden alırs ın. 

Dilediğ ini aziz kılar, dilediğ ine zelil edersin, Hayr, yaln ız senin elindedir. 

Muhakkak ki sen her ş eye kaadirsin"." 5  

Zikretmi ş  olduğumuz bu ve bunun gibi âyetler, Allah' ın me ş iyyetine 

uygun olarak hadisçilerin kader hakk ındaki inançlar ını  doğ rulamaktad ır. 
Allah Ta`âlâ bu âyetlerle, kâinatta cereyan eden veya vukubulan her ş eyin, 

ancak kendi me ş iyyetiyle olduğunu haber verdi ğ i gibi, me ş iyyeti olmadıkça 

hiç bir ş eyin olmıyacağı nı ; keza diledi ğ i zaman, dilediğ i ş eyin, vâlcı 'ın, ya-

hut kader-i sâblk ın hilâfına vukubulaca ğı nı ; dilese idi âsinin, Isyan etmiye-

ceğ ini, dilese idi bütün kullanın hidayet üzere topl ıyacağı m; dilese idi bütün 

insanları  tek bir ümmet yapaca ğı nı  açıklamış tır Bütün bunlar, vukubulan 

şeylerin, O'nun me ş iyyetiyle vukubulduğuna, vukubulmayan ş eylerin ise, 

hakkında me ş iyyetinin olmadığı na ve dolayısıyle O'nun gerçek rububiye- 

479 Hüd sûresi 11, ây. 118. 
480 En'âm süresi 6, ây. 35. 
481 Secde sûresi 32, ây. 13. 
482 Ali 'Imrân süresi 3, ây. 129. 
483 İnsan süresi 76, ây. 30. 
484 Abzüb süresi 33, ây. 24. 
485 Ali `Inırân süresi 3, ây. 26. 
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tine ve her şeyin mutlak sahibi ve kald ı:ni olduğuna delâlet eder. Buna göre, 

Allah' ın izni ve me ş iyyeti olmadıkça ne hayat vard ır ne ölüm; ne d.alâlet 

vardır ne hidayet; ne ş akavet vard ır ne saadet. O'ndan ba şka Malik, O'ndan 

başka Müdebbir, O'ndan ba şka Rab yoktur."' 

Hadisçilerin Malik ve Hakim olarak Allah Ta'alan ın me ş iyyet ve ira-

desini her şeyin üstünde tutan bu görü ş leri, tevhid akidesine uygun oldu ğu 

kadar, kendilerini "tevhid ehli" olarak isimlendiren baz ı  kelamc ıların, bu 

meşiyyet ve iradeyi veya Allah' ın kudretini tandid, hattâ insanlar ın fiil ve 

hareketleri meselesinde ve diğer bir çok meselelerde nefyeden görü ş lerine 

aykırı  olduğu ve onlar ı  hükümsüz b ıraktığı  aç ıkça görülmektedir. Mesela 

en-Nazzam, yukar ıda da zikretti ğ imiz gibi, kullar ının salahma olan ş eylerin 

hilafını  yaratma ğa Allah Ta'alanın kaadir olmad ığı nı  ileri sürerken, keza 

dilediğ i zaman günahkar' affedemiyece ğ ini veya günahs ıza azab edemiyece-

ğ ini iddia ederken, Allah Ta'alamn me şiyyet ve iradesini nefyetmi ş  ve do-

layısıyle "dilediğ ine mağ firet eder, diledi ğ ine azab" ve "diledi ğ inde müna-

fıklara azab eder, yahutta tevbelerini kabul eder" ayetlerinin sarahatle or-

taya koydu ğu manâya muhalefet etmi ş tir. Ayn ı  şekilde kelamcdar ın çoğu, 

kafirin küfründe ısrar etmesinin, Allah Ta'alamn ona hidayet etmedi ğ i ma-

n:asma gelemiyeee ğ i görüş ünde birle ş miş ler, Allah'ın Wire de hidayet et-

tiğ ini ve fakat onun ısyandan vazgeçmedi ğ ini, onu taat üzere kuvvetlendir-

mek suretiyle menfatlendirdi ğ ini, fakat onun bundan faydalanmad ığ mı , 

onu "dalı  ettiğ ini, fakat onun salah bulmad ığı nı" iddia etmiş lerdir487. El-E ş 'arl 

tarafından mutezile kelamcdar ından nakledilen bu ifadeler, insana ister is-

temez, bir mürebbi ile, onun terbiye etme ğ e çalış tığı  ve fakat muvaffak ola-

madığı  ısyankar bir çocuk aras ındaki mücadeleleri hat ırlatmaktad ır. Fakat 

çocuk ne kadar terbiye kabul etmez olursa olsun, bu mücadelede miirebblin 

kudretinden ş üphe etmek için bir çok sebeblerin bulundu ğu düşünülebilir. 

Halbuki acz, Allah Ta'ala için bahis konusu olamaz. E ğer O, bir Wire hida-

yet dilerse, kâfir art ık küfründe ısrar edemez. Onu taat üzere kuvvetlendir-
mek suretiyle menfaatland ırmayı  dilerse, kâfir, bu faydadan nefsini hali 

kılamaz. Onu ıslak etmeyi dilerse, salah, bulur ve bu dile ğe kar şı  duramaz. 

Kaderiyye, insan ın fiil ve hareketlerinde hür bir iradeye sahip oldu ğunu 

isbat edebilmek için bu görü şü kabul etmemi ş , insan kudretini, amellerinde 

hakim kılmak pahas ı na Allah Ta'alan ı n me ş iyyet ve iradesini tandid etmek 

suretiyle tevhid akidesini zedelemi ş tir. 

Cebriyye, do ğ ru olduğuna ş üphe bulunmayan görüşünde, yani Allah 

Ta'alannı  meş iyyet ve iradesini isbat sadedinde, insan ın kudretini selbet- 

486 Bak: Ibnu'l-Rayyim eI-Cevziye, 	 alil, s. 44. 

487 el-Es`ari, el-Makrilrıt, I. 249. 
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miş  ve onun mutlak mecbur oldu ğunu ileri sürerek hataya dü ş müştür. Hem 

kaderiyye ve hem de Cebriyyenin delilleri vard ır. Kaderiyye, insanm kaadir 

ve mürid olduğunu iddia ederken ileri sürdü ğü delillerinde haklıdır. Filha-

kika insan kaadirdir; ondan sad ır olan fiiller onundur; onun kudretiyle, me-

ş iyyetiyle ve iradesiyle vukubulmu ş tur; muhtard ır, mecbar değ ildir. Fakat, 

Allah Ta'alân ın, onun fiilleri üzerindeki kudretini, bu fiilleri Allah' ın yarat-

tığı nı, kısacas ı  O'nun me şiyyet ve iradesinin, insan ın meş iyyet ve iradesi 

üstünde ona hâkim bir durumda oldu ğunu nefyeden delillerd,en mahrum-

dur; böyle deliller ileri surmekten âcizdir. Cebriyye, Allah Tdalân ı n me ş iy-

yet ve iradesiyle yegane hakimi mutlak oldu ğunu ileri sürerken iddias ında 

haklıchr. Gerçekten O'ndan ba şka hâlik, O'ndan ba şka mâlik, O'ndan ba şka 

müdebbir yoktur. O'nun olmas ını  dilediğ i şey olur; olmasuu dilemediğ i şey 

olmaz; O, her şeye kaadirdir. Cebriyye bu görü ş ünde hakhd ır; bununla be-

raber, insan ın kaadir ve mürid olduğunu, ondan sad ır olan fiillerin kendisi-

ne ait bulunduğunu, bunların, onun me ş iyyet ve iradesiyle vukubuldu ğunu, 

muhtar olduğunu, mechar olmad ığı m nefyeden delillerden mahrumdur; bu 

çeş it deliller ileri sürmekten, acizdir. 4" 

Kur'ân, insana emir ve nehiyler getirmek, tekliflerde bulunmak, sonra 

da amellerinden mes'al oldu ğunu, bu amellere göre sevab ve ıkab yönünden 

cezaland ırılacağı nı  beyan etmek suretiyle, onun kaadir, mürid ve muhtar 

olduğunu, mecbür olmadığı nı  ortaya koymu ş tur. Bunlar ın yanında şunu da 

ortaya koymu ş tur ki: Allah Ta'alâmn me ş iyyet ve iradesi her ş eyin üstün-

dedin O dilemedikçe hiç bir şey olmaz; olan her şey, O'nun izni ve iradesiyle 

olur. Keza Hazreti Peygamber de Allah Ta`alâmn, insan ı  ya mü'min ya da 

kafir olarak yaratt ığı nı  aç ıklamış , bir sahabinin sorduğu sual üzerine de "ça-

lışı nız, her ş ey insan için kolayla ş t ırıhr" demek suretiyle, insan ın çalış arak 

bazı  ş eyler kazanabilece ğ ini, bu yönden onun da kaadir ve mürid oldu ğunu 

ifade etmi ş tir. 0 halde Kur'an ve hadis, insan ın hem muhtar hem de mec-

bur olduğu görü ş ü üzerinde birle ş mişlerdir ve onlar ın birle ş miş  oldukları  
bu görüş , kaderiyye ile cebriyyenin ayr ı  ayrı  nefyettilderi hususlar ı  da içe-

risine almış  bulunmaktadır. Bir ba ş ka ifade ile, Kur'an ve hadis, ne kaderiy-

ye ile, ne de cebriyye ile ittifak halindedir; fakat kaderiyyenin hakl ı  olduğu 

görü ş te kaderiyye ile, cebriyyenin hakl ı  olduğu görüş te de cebriyye ile müt-

tefiktirler. Kur'ân ın tefsiri olduğunda ş üphe bulunmayan hadisleri rivayet 

eden ve bu hadislerle amel etmeyi dinin kaç ın ılmaz ş artlar ından addeden 
hadisçiler de ayn ı  görüş  üzerinde birle şmi ş ler, gerek kaderiyyenin ve gerek-
se cebriyyenin yanl ış  yolda olduklar ını  kabul etmi ş lerdir. 

Hadisçilerin kader meselesinde sahip olduklar ı  inancın Kur'ân ve ha-
dise uygunluğunu, "selefi ş ahlı" ismiyle anılan şalıabe ve tabi`iinun ayn ı  

488 Bak: ihnu'l-Ruyyim el-Cevziye, Ş  if u '1- ahl, s. 51. 
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mevzudaki görü ş  ve inançlar ıyle de isbatlamak mümkündür. Çünkü saha-

benin gerek akaid yönünden ve gerekse ibadet ve muamelât yönünden di-

nin bütün. meselelerini, Hazreti Peygamberin kendilerine talim etti ğ i ş ekil-

de öğ renip bildiklerine şüphe yoktur. Bu husus gözönünde bulundurularak 
sahabenin kader meselesindeki görü şleri incelenecek olursa, bunlar ın, yu-

karıdan beri aç ıklamağ a çalış tığı mı z Kur'an ve hadisin ruhuna uygun ol-

dukları  görülecektir. Filhakika Hazreti Peygamberin en yak ın arkada şı  ve 

ilk İ slam Halifesi Eba Bekr e ş - Şı ddik'tan "Allah Ta'alan ın, mahlakat ı  iki 

kısım olarak yaratt ığı nı , bir kısmına, siz Cennete, diğer bir kısmına da, siz 

de Cehenneme, dedi ğ i" haberi rivayet edilir ki"' bu haber, yukar ıda Hazre-

ti Peygamberin hadisleri aras ında zikrettiğ imiz "içinizden hiç bir kimse yok-

tur ki Cennet ve Cehennemdeki yeri, asi ve muti oldu ğu yaz ılmamış  olsun" 

haberine tamamen uymaktad ır. Bir ba şka rivayette, Cabir İbn 'Abdullah, 

Hazreti Peygamberin Eba Bekr'e ş öyle dediğ ini haber verir: "Ey Eb ıl. Bekr, 

eğer Allah Ta'ala, ısyan olunmayı  dilemese idi iblis ( ş eytan)i yaratmazd ı".49 ° 

Aynı  manayı  ifade eden bir ba şka haber 'Omer ibn.u'l-tlattab'tan rivayet 

edilmiş tir; haberin ravisi 'Abdullah Ibnu'l-Haris İbn Nevfel der ki: "Cabi-

ye'de "Omer ibnu'l- İjattab bize hitabede bulundu. Rum emirlerinden "el-

Caselik" da önünde onu dinleyenler aras ında idi. "Omer ibuul-ljattab hut-

be aras ında "Allah' ın hidayete erdirdi ğ i kimseyi dalâlete sevkedecek, veya 

O'nun dalâlette b ıraktığı  kimseyi hidayete erdirecek hiç kimse yoktur" de-

yince, emir oturduğu yerden lafa kar ış arak "Allah kimseyi idlal etmez" 

mukabelesinde bulunmu ş tur. Rumun dilini anlamayan "Omer, yan ındaki 

mütercime "ne diyor" demi ş , fakat mütercim "bir ş ey değ il" demek suretiy-

le hadiseyi geçi ş tirmek istemi ş ; ne var ki "Omer attb' ın, aynı  iba-

reyi tekrarlamas ı  ve Rumun da aynı  mukabelede bulunması  üzerine, ona 

söylediğ i sözü terceme etmek zorunda kalm ış tır. 'Omer İbnu'l-tlattab me-

seleyi anlayınca ş öyle hitap etmi ş tir: "Yalan söyledin ey Allah' ın düş manı ; 

eğer elinde anla şma olmasa idi boynunu uçururdum. Fakat şunu bil ki, seni 

yaratan Allah't ır; seni clalâlette b ırakan Allah't ır; sonra diledi ğ i zaman seni 

öldürüp Cehenneme sokacak olan da O'dur. Allah Ta'ala Adem (A.S.)i ya-

rattığı  zaman zürriyyetini nesretmi ş , Cennet ehlinden olanlar ı  ve amellerini, 

Cehennem ehlinden olanlar ı  ve amellerini yazm ış tır; Cennet ehlinden. olan-

lar Cennet için, Cehennem ehlinden olanlar da Cehennem. içindir". 4" 

`Omer 	,Hattab'm yukar ıda zikretti ğ imiz kader anlayışı  ne ka- 

dar Kur'an ve Sunnetin ruhuna uygun bir anlay ış tır ki, Cennet ve Cehen- 

nem ehlinin daha yarat ılmadan önce amelleriyle birlikte takdir olunup "Um- 

489 el-qeurri, e ş - Ş eria, s. 200. 

490 Aynı  yer. 

491 Aynı  yer. 
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mul-Kitab" ta yaz ıldığı nı , kadere inanmayan bir nasraninin yüzüne hay-

kıran `Omer, h ırs ızlık yapan, huzuruna getirilince de h ırs ızlığı nı  Allah' ın 

kaza ve kaderine hamleclerek mes'isıliyeti üzerinden atma ğ a kalkış an bir 

arabinin, önce, h ırs ı zlık yapt ığı  için elini kesmi ş , sonra da h ırs ı zlığı nı  kadere 

bağ lıyarak Allah'a yalan isnâd etti ğ i için üzerine had tatbik etmi ş , yani so-

pa ile dövdürmütür. 492  

İbn Ebi Talib'irı  kader hakk ındaki görü ş ü, seleflerinin görü ş lerin-

den farkl ı  değ ildi. Zaman zaman "halka, kaderin isbat ım ve Allah Ta'ala-

nın, insanları  ş akiy ve sa'id olarak yaratt ığı nı  öğ retiyordu". 493  Kendi me ş iy-

yetiyle oturup kalktığı m, tutup b ıraktığı m söyliyen bir kaderiyle yapt ığı  

münakaş ada ona ş öyle demiş ti: "Sana üç sual soraca ğı m; eğ er bu suallerden 

birine "hayır" dersen küfrettin, "evet" dersen sen sensin, Ş imdi bana cevap 

ver: Allah, seni diledi ğ i gibi mi yarattı , yoksa senin dilediğ in gibi mi? Allah 

seni kendisi dilediğ i için mi yarattı , yoksa sen dilediğ in için mi? Kıyamet 

günü O'na diledi ğ in şeyle mi varacaks ın, yoksa O'nun dilediğ i şeyle mi? 

Kaderi, her suale, Allah' ın me ş iyyetiıni ikrar eden bir tarzda cevap vermi ş , 

Ali İbn Ebi Talib de ona "o halde senin hiç bir me ş iyyetin yok" diyerek ka-

deriyi susturmu ş tur.494  

Hazreti Peygamberin Sunnetini korumak maksad ıyle valilerine emir-

ler ç ıkararak, ah ırete göçetme ğ e yüztutmu ş  ve bu sebeble say ıları  bir hayli 

azalm ış  olan hadis ali ırılerinin, ellerinde bulunan hadislerin toplan ıp yaz ıl-
masını , sonra da kendisine gönderilmesini isteyen ünlü Emevi halifesi 'O-

mer İbn `Abdi'l-`Aziz (99-101 H.), "bu tarafta baz ı  kimseler zuhur etti; bun-

lar kader yoktur, diyorlar. Bize bunlar hakk ındaki görü şünü ve hükmünü 

yaz" diyen 'Adiy İbn Ertat'a şu mektubu göndermi ş tir: 

"Rahman ve Rahim olan Allah' ın ad ıyle. Kendisinden ba şka İ lah ol-

mayan Allah'a hamd ederim. Sana da, Allah'a kar şı  mütteki olmam, kul-

luğunda ölçülü hareket etmeni, Peygamberinin (Salât ve Selam onun üze-

rine olsun) Sunnetine uyman ı , Sunnetin cereyan etti ğ i meselelerde bil:Yat-

çilarm ihdas ettikleri şeyleri terketmeni tavsiye ederim. Çünkü Sunnet, hi-

lafında hata ve sükütun, ak ılsızlik ve çöküntünün bulundu ğunu bilenlerin 

takip ettikleri yoldur. Onlar ın rıza gösterdikleri şeye sen de raz ı  ol. Onlar, 

bir ilimden el çekmi şler ve derinli ğ ine dalmam ış lardır Bununla beraber, 

meselelerin ke şfinde, hele ecr ve mükafat ı  olan meselelerde çok daha kuv-

vetli idiler. E ğer bu mesele, onlardan sonra zuhur etmi ş tir, dersen, bunu ih-

das edenler, diğerlerinin sünnetine uymayan, nefsini onlardan uzak tutan 

492 Muhammed Ebü Zehre, ritrihu'l-mezhibi'l- İ sUmiyye, I. 117. 

493 el-qeurri, e ş - Ş eri`a, s. 201. 

494 İ bn `Abd Rabbih, 	 II. 378-9; es- Ş eri`a, s. 202. 
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kimselerdir. Onlar, bunlar için önce gelenlerdir. Bu meselede kâfi geleni söy-

lemiş ler, Ş ifa olanı  vasfetmi ş lerdir. Onlar ın a ş ağı smda kalanlar âciz, i ş i bü-

yütenler anlayış sızdır. Sunnete uyamad ıkları  için dalâlete dü ş müş lerdir. 

Bu iki yol arasmdakiler ise, do ğ ru yolda olanlard ır". 

"Bana kader hakk ında sormu ş tum, Allah' ın izniyle isabet ettin. Müslü-

manlar, kader meselesinden daha aç ık ve daha kat'i bir meselede bu kadar 

bid'at ihdas etmemi şlerdir. Câhiliye devrinde câhiller onu zikrediyorlar, 
sözlerinde ve ş iirlerinde tekrarl ıyorlar, kendilerine her hangi bir musibet 

geldiğ i zaman onunla teselli buluyorlard ı . islâmiyet, buna şiddet ve kuv-

vetten ba şka bir ş ey ilave etmedi. Hazreti Peygamber, bir de ğ il, iki değ il 

fakat bir çok hadislerinde kaderi zikretti; müslümanlar onu i ş ittiler; gerek 

Hazreti Peygamberin hayat ında ve gerekse vefat ından sonra, Rablar ı  
ilminin ihata, Kitab ının zikr ve kaderinin nüffız etmediğ i hiç bir ş eyin ol-

madığı nı ; kendileri için ise bu meselelerdeki zay ıflığı  bilerek tasdik ve tes-

lim ederek bu mevzuda konu ş tular, E ğer Allah Ta`ala Kitab ında, şunları  
ş unlar ı  söyledi, şu ayeti niçin indirdi. derseniz, onlar da sizin okumu ş  oldu-

ğunuz bu âyetleri okumu ş lar ve sizin bilmediğ iniz manayı  anlamış lar, son-

ra da "hepsi kitap ve kader; ş akaveti ve olacak ş eyi yazdı ; olmasını  dilediğ i 

ş ey oldu, dilemediğ i şey olmadı ; biz nefislerimiz için ne faydal ı  ve ne de za-

rarlı  olmağa mâlik değ iliz" demiş ler, bunun ötesine geçmeyip ondan kaç ıp.- 

mış lardır. Selam üzerine olsun". 

"Bana kaderiyye hakk ındaki hükmü sordun; e ğer onlardan birisi geti-

rilirse döv, hapset; bu kötü görü şünde teybe ederse ne ala; aksi halde boy-

nunu vur".4" 

Halife `Omer İbn `Abdi'l-`Aziz tarafından yaz ılan bu mektup, Haz-

reti Peygamberin sohbetinde bulunmu ş  ilk müslümanlar ın kader hakk ında-

ki görüş  ve anlayış larmı  açık bir şekilde ortaya koydu ğu gibi, kaderi redde-

den kimselere tatbik edilecek cezay ı  da göstermektedir. Bu bak ımdan biz, 

"kötü görü ş ünden teybe ederse ne ala; aksi halde boynunu vur" diyer 'O-
mer İbn `Abdi'l-`Aziz ile, "e ğ er aram ızda ahid olmasa idi boynunu uçurur-

dum" diyen islamın ikinci Halifesi `Omer ibuu'l-Hattab'm görü ş leri ara-

sında kesin bir birlik görürüz. Ayni şekilde `Omer İbn `Abdi'VAziz'den bir 

halife sonra gelen Hiş am İbn 'Abc:lig-Melik (105-125 H./723-742) de kade-
riyyeciliğ in ilk mümessili Gaylan ed- D ımıskryi aynı  sebepten öldürmü ş tür4". 

495 erAeurri, e ş  - Ş  eri a, s. 233-4. 

496 Kaynaklar, Gaylön ed-Dun ıski;nin, `Omer İ bn `Abdi'l-`Aziz tarafından kader me-

selesinde imtihana tabi tutuldu ğunu, imtihan neticesinde ma ğ lubiyeti kabul ederek bu kötü 

görüşünden döndüğünü ve teybe ettiğ ini kaydederler. Fakat `Omer İ bn `Abdi'l-`Aziz'in ve-

fatmdan sonra yine kaderiyyecili ğ i yaymağ a devam etmesi, onun bu tevbesinde samimi olma-

dığı nı  göstermektedir. = 
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`Abbas oğullarından el-Me'man hilafet makam ına geçinceye (198-218 H. 
813-833 daha do ğ rusu mutezile kelâmcdar ı  siyasi iktidarda hakimiyet tesis 
edinceye kadar, arada bir kaç ı  müstesna bütün halifeler, kaderi reddedenlere 
karşı  ş iddetli bir mücadeleye girişmiş ler ve bu mücadelede hadisçikrin geni ş  

Hiş am /bn `Abdi'l-Melik zaman ında mezhebin bütün İ slam ülkelerinde yayılma istidadı  
göstermesi ve devletin büyük bir tehlike ile kar şı  karşı ya kalması  halifeyi harekete geçirmi ş  
ve kaderiyyeeilere kar şı  şiddetli bir savaş  açılmasına önayak olmu ş tur. Hiş am, her şeyden ön-

ce mezhebin eleba şı larmın imha edilmesi gerekti ğ ine inanıyordu. Bu maksatla Gaylâm huzu-

runa getirmi ş  ve muhtemelen onu öldürtmek için elinde bir delil bulunsun diye önce imtihana 
tabi tutmu ş tur. İ mtiham veya kaderle ilgili münakaş ayı , huzurunda, Ş am Will:derinden İ mam 

el-Evz-di yapmış tır. Gaylan'ın arzusu üzerine, el-Evzti`i ona şu üç suali sormu ş tur: 1- Allah 

Ta'alânın nehyettiğ i şey üzerine kazas ı  olmuş  mudur 2- Emretti ğ i şeyin yerine getirilmesini 

önlemiş  midir'? 3- Haram etti ğ i ş ey için yard ımda bulunmuş  mudur? Her bir suali diğerinden 

daha güç bulan ve bunlara cevap veremeyen Gaylan, Halifenin emriyle öldürülmü ş tür (el- 

du'l-f e ri d, II. 380). Ayn ı  suallerin cevaplar ım Halife, el-Evzgı `iden sormu ş , o da bunları  
ş öyle izah etmiş tir: 1- Allah Ta'ara, nehyetti ğ i şey üzerine kaza etmi ş tir. Yani Adem (A. S.) i 

memnû ağ acın meyvesini yemekten nehiy, sonra da yemesi üzerine kaza etmi ş tir. 2- Emret-

tiğ i şeyin ifa edilmesini önlemi ştir. Yani Allah Ta`ölö, İ blise, Adem'e secde etmesini emretmi ş , 

sonra da secde ile onun aras ına girerek secde etmesine mani olmu ş tur. 3- Haram k ıldığı  şey 

üzerine yard ımda bulunmuş tur. Yani ölü etini, kanı , domuz etini haram k ılım% sonra ş iddetli 
hacet 'anında bunların yenmesine cevaz vermi ş tir (aynı  yer). 

Aynı  haberi nakleden Muhammed Ebü Zehre bu hususta der ki: E ğer bu münazara do ğ -

ru ise (bizce kabulüne her hangi bir mani yoktur) iki taraf aras ında eş it olmayan bir münaza-

radır. Birisi sual sormak hususunda hür ve rahat, di ğ eri hiç bir tefsir talebinde bulunmadan 

cevap vermek zorunda. Ya cevap ya k ılıç. Sözün geliş inden anla şı ldığ ma göre idam hükmü ön-

ceden verilmiş . Münazara halkın önünde idamı  haklı  göstermek içindir, sebep de ğ ildir. Bu, 

hakkında hüküm verilen sonra da bu hükmü tenfiz edebilmek için ş ahidleri dinlenilen bir kim-

senin örne ğ idir. Diğer taraftan sualler tek bir gayeye yöneltilmi ş , müpheın, bilmece mâhiye-

tindedir. Hattâ Halife Hişam bile bunları  anlamamış  ve ne kaydettiğini el-Evzil`iden sormuş -

tur. Eğer hakkı  murad etmi ş  olsa idi, onu öldürmeden önce suallerin aç ıklanmasını  isterdi" 
(Tarihu'l-mezahibi'l- İ slâmiyye, I. 136-7). 

Ebü Zehre, imtihan usâlü hakkındaki mütalaasmda şüphesiz ki hakhdır Aslında böyle 

bir münazara ııııı , her iki tarafın da normal ve e şit şartlara sahip olduklar ı  bir hava içeri-

sinde yapı lması  gerekir. Ancak şu hususu da gözönünde bulundurmak lazımdır ki, 
bu çe şit münazaralar ın gayesi, münaka ş as ı  yapılan zıt görüşlerin gerçe ğe en uygununu bu-

lup çıkarmaktır. Halbuki kader meselesinde, onun reddi ile isbat ı  gibi iki zı t görüş  üzerinde 

yapılacak böyle bir münazarada, bu çe ş it bir gayenin güdülmesi bahis konusu olamaz. Halife, 

Peygamberin halifesidir ve emiru'l-mu'minin olarak İ slam akaid ve şeriatini korumakla mü-

kelleftir. Farzedilebilir ki el-Evzrı `i. ile Gaylan arasındaki bu münazara e ş it ş artlar içerisinde 

cereyan etmi ş  ve Gaylan fevkalade zeka ve dirayetiyle bat ıl görüşünü hak olan İ slami gö-

rüşe, sadece bu görü şü müdafaa eden zat ın aczi dolayısıyle, üstün duruma getirme ğe muvaf-

fak olmuş tur. Böyle bir durumda dahi Halifenin Gaylân' ı  serbest b ırakıp kaderiyyecilik görü ş -

lerini yaymasma müsade edece ğ ini veya etmek zorunda kalaca ğı nı  düşünmek abes olur. Bu 

bakımdan, EM'.  Zehre'nin de i şaret ettiğ i gibi, hüküm önceden verilmi ştir ve hattâ zararl ı  fa-

aliyetlerinden dolay ı , onu hiç bir münazaraya tabi tutmaks ızm da öldürebilirdi. Fakat böyle 
bir münazaraya lüzum görmü ş  ise bu, bizzat kendi kula ğı  ile onun görüş lerini dinlemek iste-
miş  olmasmdandır. 
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çapta yard ımlarını  görmüş lerdir. Bu bakımdan hadisçikr, Hazreti Peygam-

berden rivayet ettikleri hadislerle Islam akaidinin saf haliyle muhafazas ını  
deruhte eden en kuvvetli fikir askerleri olmu ş lardır. 

C. RU'YETU'LLAH (ALLAH'IN GÖRÜLMESI) 

MESELESI 

1. Kur'ân ve Ru'yetu'llah 

Allah Ta`âlânin ah ırette gözle görülmesi meselesi, yine kelamcdar ta-
rafından münaka ş a konusu yap ılmış , ru'yat'a delâlet eden ayetler maruf 

olan usullerle tevil, Hazreti Peygamberden rivayet edilen hadisler ise ayn ı  
gaye ile reddedilerek ru'yat ın imkansızlığı  ileri sürülmüş , buna inanan müs-

lümanlar küfr ile tavsif olunmu ş lardır497 . Hiç olmazsa Hazreti Peygamber-

den bu konuda her hangi bir haber gelmemi ş , Kur'ânda da ru'yat ın vuku-

una-kat'i ve aç ık surette olmasa dahi-delâlet eden ayetler bulunmam ış  olsa 
idi, ş üphesiz ru'yetin isbat ı  bütün müslümanlar tarafından bidat telakki 

edilir, onu, hiç bir delile istinad etmeksizin isbata kalk ış anlar mübtedi` 

veya kâfir olarak vas ıflandırd ırlarch. Halbuki durum bunun aksine olmu ş , 

Kur'ânda ru'yetin vukubulaca ğma delâlet eden ayetler gelmi ş , Hazreti Pey-

gamberden de Kur'an ayetlerini tefsir ve teyid eden bir çok hadis yine bir 
çok salıabi tarafından nakledilmi ş , nihayet sahabe ve tabi'il ıı  ba ş ta olmak 

üzere bütün müslümanlar, bu aç ık hükümlere istinaden ru'yetin vukubula-
cağı  inancı  üzerinde ittifak etmi şlerdir. Bununla beraber, konuya girerken 
de iş aret ettiğ imiz gibi, kelâmeilar, ru'yetle ilgili hükümleri hiç nazar ı  dik-

kata almadan sadece Allah Ta'ala ılan cismiyyeti, O'nun her hangi bir cihet-

te veya mekanda olabilece ğ i görüşünü nefyetmenin neticesi, önce ru'yeti 

reddetmişler, sonra da Kur'ânda bulduklar ı  ru'yetle ilgili âyetleri, inkar-

larma uygun manalara gelecek ş ekilde tevil etmi ş ler, reddi Kur'ana nisbetle 

daha kolay olan hadisleri de hiç hesaba katmam ış lardır. Ilerde, kelâmcilar ın 

bu konudaki görü şlerini tekrar ele almak üzere, burada, Kur'ân ve hadiste 

gelen ru'yetle ilgili baz ı  haberleri zikredece ğ iz. 

Kur'ânda, ru'yetin vukubulaca ğnia en açık surette adalet eden a-

yet, el-K ıyame (75) süresinin 22 ve 23 üncü âyetleridir: 

"Yüzler (vard ır) o gün (yani kıyamet günü) terü tazedir; 

Rablarını  görecektir". Hiç bir tevil ve tahrife giri ş meden, bunu vahyeden 

Allah Ta'alaya hiç bir yalan isnad etmeden ayetin ortaya koydu ğu açık ma- 

n.a üzerinde durulacak olursa, mü'minler k ıyamet günü Rablar ını  ıyan be- 

497 Bak: el-Ba ğdadi, el-Fark beyne'l-firak, s. 100. 
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yan görecekkrdir. Hadis ehline mensup bütün müfessirler, ayeti bu mana-

da anlad ıkları  gibi, sahabe de Hazreti Peygamberden ayn ı  manâya gelen 

tefsiri rivayet etmi ş lerdir498 . 

"Hayır, şüphesiz ki onlar, o gün (kıyamet 

günü) Rablarnu da görmekten mahrunıdurlar"499. Ayetin bulunduğu "el-

Mutaffifiin" süresi, ba ş ta, ölçü ve tartdarda hile yapanlar olmak üzere, k ı -

yamet günü yeniden dirilmeyi ve amel defterlerini inkar edenleri, kafirleri 

ve akıbetlerini tavsif ederken, onlar ın, Rablaruu da görmekten mahrum 

kalacaklar ını  açıklamış tır. Ahıret günü Rabb ı  görmekten mahrum olmanın, 

bu ayetle yaln ız kafirlere tahsis edilmesinden de anla şı lıyor ki, mü'minler 

bundan mahrum kalm ıyacaklar, evvelki ayette aç ıklandığı  gibi, bu büyük 

nimetin ve diğer nimetlerin yüzlere verdi ğ i tazelik, parlakl ık ve sevinç için-

de Rablarm ı  görecelderdir. 

İ mam e ş -Safi`i, kafirler hakk ında nazil olan bu ayetin., mü'minlerin 

kıyamet günü Rablar ım göreceklerine kat'i surette delalet etti ğ ini söyle-

miş tir"°. 

J 

t.:i ,J19 *4.1 	"İyi iş , güzel amellerde bulunanlara iyilik ve 

bir de ziyade vard ır. Onların yüzlerine ne bir toz ve ne de bir zillet bula şı r. 
Onlar Cennet ehlinden olup orada daimidirler'"° 1 . 

Zikretmi ş  olduğumuz bu ayetin, ru'yete adalet edip etmedi ğ i ilk bakış -

ta anla şı lmamakla beraber, Muslim'in ş altitt'de nakletmiş  olduğu bir hadis, 

bu müşkili gün ışığı na çıkarmakta ve ayette zikri geçen "ziyade» kelimesinin 

"Allah Ta'alayı  görmek" manasma geldiğ ini, bizzat Hazreti Peygamberin 

ağ zıyle açıklamaktadır. Muslim'in nakletmi ş  olduğu bu hadis ş öyledir: "Hz. 

Peygamber dedi ki: Cennet ehli Cennete girdi ğ i zaman, Allah Ta'ala onlara 

ş öyle hitap eder: Ba şka bir ş ey istiyor musunuz? Size ziyade edeyim. Onlar 

da derler ki: Yüzümüzü a ğ artmad ın mı , bizi Cehennemden kurtar ıp Cennete 

sokmadın mı ? Bunun üzerine perde kalkar ve Rablar ım görürler -ki o za-

mana kadar onlara bundan daha tatl ı  bir ş ey verilmemi ştir. Sonra Hazreti 

Peygamber yukar ıda zikretti ğ imiz ayeti okumu ş tur: İyi iş , güzel amellerde 

bulunanlara iyilik ve bir de ziyade vard ır 9 502 

498 Ebu'l-Ferec Ibnu'l-Cevzi, H di'l-ervâh. II. 71. 

499 Mutaffifün sûresi 83, ây. 15. 

500 Ibnu'l-Cevzi, Hâdi'l-ervâb, II. 63. 

501 Yilnus sûresi 10, ây. 26. 

502 Muslim, Kitübu'l-iman, Hadis No. 297. 
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Jl; 	 4.; _> 	 j  

"Masa, tayin ettiğ imiz vakitte geldi ğ i ve Rabb ı  onunla 

konu ş tuğu zaman dedi ki: Rabbim, bana göster, seni göreyim. (Allah) 
ona ş öyle dedi: Beni göremezsin; lakin şu dağ a bak; e ğer o yerinde du-

rabilirse sen de beni görürsün. Rabb ı  o dağ a tecelli edince onu param parça 

ediverdi" 5". 

Bu ayette, Masa (A.S.) n ın görme arzusuna kar şı  Allah Ta`al. "beni 

kat' ıyyen göremezsin" demi şse de hakikatte bu olay, çe ş itli yönlerden ru-

yetin vukubulaca ğı na delâlet etmektedir: 1-E ğer ru'yet imkans ı z bir ş ey 

olsa idi, Hz. Masa böyle bir talebte bulunmazd ı . Çünkü Peygamberler için 

Allah üzerine caiz olmayan ş eyleri istemek mümkün de ğ ildir. 2-Hz. Masa, 

Allah Tdalayı  görmeyi veya O'ndan kendisini göstermesini istemi ş , fakat 

Allah, onun bu iste ğ ini red ve inkâr etmemi ştir. Eğer ru'yet muhal olsa idi, 

Allah bunu ş iddetle reddederdi. Kur'ânda bunun çe ş itli örneklerini görmek 

mümkündür: Hz. İbrahim, Allah Tdaladan ölüyü nas ıl dirilttiğ ini göster-

mesini istemiş , bu isteğ i reddedilmemi ş tir. Hz. 'Isa, semadan ma'ide (sofra) 

indirmesini istemi ş , isteğ i reddedilmemi ş tir. Fakat Hz. Nalı , Isyan eden o ğ -

lunun kurtulu şu için "o ğ lum, o benim kendi âilemdendir" diyerek du'â ve 

niyazda bulundu ğu zaman, Allah Tdala onun bu iste ğ ini kabul etmemiş  ve 

ona "cakillerden olmaman için sana ö ğüt veriyorum" kitab ı nda bulunmu ş -

tur. Bunun üzerine Nah teybe ederek "bilmedi ğ im ş eyi sana sormaktan sana 

sığı nırım. Eğ er sen bana rahmet ve ma ğ firet etmezsen muhakkak ki husra-

na dü şenlerden olurum" demi ş tirs". 3- Allah Tdala, Hz. Masa'nm görme 

isteğ ine karşı  daimilik ifade etmeyen manâda "len teranr (beni göremezsin) 

demiş , fakat kat' ıyyet ve devaml ı lık ifade eden manada "la terini" (beni 

-hiç bir zaman- göremezsin) veya "lestu bi-mer'iyyin" (ben görünücü de ğ i-

lim), yahutta "la tecazu ru'yetr (görünmem caiz de ğ ildir- imkans ızdır) 
dememi ş tir5". Her iki mana aras ında aç ık farklar vard ır ve bu da Allah Ta-

`alanın görülece ğ ine delâlet eder. Ancak, Hz. Masa, Allah' ı  görmek arzu ve 

hevesiyle, bu geçici dünyada sâhip oldu ğu görme kudretinin bundan âciz ka-

lacağı nı  hesaba katamam ış tır. Netekim kuvvet ve salabetine ra ğmen dağ  
bile, bu tecelliye mukavemet edememi ş tir. Fakat burada mühim olan nok-

ta, Allah' ın, ru'yetin vuku'unu da ğı n istikrar ına atfile görülebilecek bir ş e-

kilde tecelli etmi ş  olmasıdır. Eğer, ru'yet imkans ız olsa idi, dağı n istikrar ı  

503 A`raf süresi 7, ây. 143. 

504 Bak: Hüd sûresi 11, ây. 46-47. 

505 Ibrıu-Cevzi, Hüdi'l-ervab, II. 55. 
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ş art ına bağ lı  böyle bir tecelli vukubulmazd ı . Oysa ki burada üzerinde duru-

lan ru'yet insanlar ın yeniden dirilece ğ i âhıret günü ile ilgilidir ve Allah Ta-

`ffifi o gün, mü'minlere tecelli etti ğ i zaman, O'nu ıyan beyan görecek göz kud-

retini de insanda yaratma ğa hiç ş üphe yoktur ki kaadirdir. 

2. Hadis ve Ru'yetu'llah 

Hazreti Peygamberden Allah Ta'âlân ın âhırette görülmesi ile ilgili o-

larak rivayet edilen hadislerin say ısı  pek az olmad ığı  gibi bu hadisleri riva-

yet eden sahabi adedi de ru'yet haberini mütevatir derecesine yükseltecek 

kadar çoktur. ibnu'l-Cevz1, ru'yet hadisini rivayet eden sahabilerin bir lis-

tesini verir; bu listede ş u sahabiler yer alm ış tır. 

Ebfı  Bekr es-S ıd", Ebii Hurayra, Eb ıl Said 	Cerir İbn 'Ab- 

dillah el-Beceli, Suheyl İbn Sinan er-Rami, 'Abdullah İbn Mes'fıd, 'Alt İbn 

Ebi Tâlib, Eb ıl 	 'Adiy İbn Hâtim 	Enes İbn Malik 

el-Enş ârT, Burayda İbn ljaslba 	 Ebfı  Razin el-Ukayli, Câbir İbn 

`Abdillah 	 Ebii Umâme 	Zeyd İbn Sabit, 'Am ınür İbn 

Yâsir, `A'iş e (Ummu'l-mü'minin), 'Abdullah İbn "O ıner, "Umâra ibn Ru- 

vaybe, Selman 	 I-Juzayfe ibrıu'l-Yemân, 'Abdullah İbn "Ablı âs, 

`Abdullah İbn 'Anır 	 Ubeyy İbn Kal), Ka`b İ bn 'Aceze, Fu- 

zâle İbn `Ubeyd ve ismi zikredilmeyen bir sababi 5". 

Şüphe yoktur ki, ismi zikredilen bu sahabilerin hepsi de, bir tek hadis 

metnini rivayet etmi ş  değ illerdir. Bazan bunlar ın bir kaç ı  bir tek hadisi ri-

vayet ettikleri halde, bazan da her biri ayr ı  ayrı  hadisleri Hazreti Peygam-

berden rivayet etmi ş lerdir. Bu bak ımdan, aralar ında belirli bir hadis metni 

üzerinde ittifak has ıl olmasa bile, rivayet ettikleri de ğ iş ik hadislerin, ru'ye-

tin isbat ı  ile ilgili olmas ı , bu husustaki İ slam inanc ını  bir kat daha kuvvet-

lendirmi ş  ve ona belirli bir yön vermi ş tir. 

Ru'yetle ilgili olarak rivayet edilen hadislerin en me şhuru, el-Bulı fırl 
ve Muslim'in Ş alülı 'lerine ald ıklar ı  Elif" Hurayra hadisidir: 

Jy-4.) Lita 	ry 	L5„: jft. 	 ıit ıi L ı ; v ı  
J:»1 	: J ı.; 	;t4I J .4>J0.11 	 Zil 

: ıit ı .; 	 Jus 

4; 

Baz ı  kimseler Hazreti Peygambere dediler ki: Ey Allah' ın Rasidü, 

kıyamet günü Rabb ımızı  görecek miyiz? Hazreti Peygamber şöyle 

506 Bak: 115.di'1-erv51 ı , II. 71-72. 
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sordu: Bedir gecesi ay ı  görmek için aran ızda izdiham olur mu? Hay ır, 
dediler. Hazreti Peygamber tekrar sordu: Bulutun örtmedi ğ i güne ş i 
görmek için izdiham olur mu? Birbirinizle iti şip kakışı r mı sını z 2  

Yine hayır, dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ş öyle demiş tir: 
İş te Rabb ımzı  ayı  ve güne ş i gördüğünüz gibi göreceksiniz" 7. 

45)1 ci3O L9 :,11 	 : JUi 

Lue v, , Ttl:P 	 Jt21 s.ap 	j..;111 

Cerir İbn `Abdillah'tan rivayet edilmi ş tir• Aym ondördüncü gecesi 

Hz. Peygamberle oturuyorduk; aya bakt ı  ve ş öyle dedi: Rabb ınızı , şu 

ayı  izdihams ız gördüğünüz gibi göreceksiniz" 8 . 

Cerir İbn 'Abdullah hadisi, bir evvelki hadisin varyant ı  olarak görül-

mektedir. Ancak Cerir, bu hadisi, Ebii Hurayra'n ın hikaye ettiğ i böyle bir 

toplatıda mı  iş itmiş tir, yoksa Hazreti Peygamber her ikisini de ayr ı  ayrı  
zamanlarda m ı  söylemi ş tir, bu husus kafi olarak tesbit edilememektedir. 

Mamafih, biz her iki hadisin de yaln ız konumuzla ilgili olan ba ş  taraflar ın 

aldık. Hadislerin son kısındarnun ayr ı  konularla ilgili olu şu, onların ayrı  
ayrı  zamanlarda söylenmi ş  olduğuna delâlet edebilir. 

Ru'yetle ilgili diğer bir hadis, Şuheyb tarafından rivayet edilmi ş tir 
Biz bu hadisi yukar ıda "iyi iş , güzel amellerde bulunanlara iyilik ve bir de 
ziyade vard ır" mealindeki âyetle birlikte zikretti ğ imiz için burada tekrar 

etmiyoruz. Allah Ta'alan ın ahıret günü gözle görülece ğ ine clelâlet eden bu 

haclisler, Kur'ânda bu konuda gelen âyetleri daha çok vuzuha kavu ş turmak-

tadır. Ru'yet meselesinde, ayet ve hadislere istinad eden İ slam inanc ı , bu 

suretle tahakkuk etmi ş , sahabe ve tabi`ün ba ş ta olmak üzere bütün müs-

lümanlar bu inanç üzerinde birle ş mi ş  iken, Cebm İbn ş afvan ç ıkmış  ve Al-

lah Ta'alanın ahırette gözle görülemiyece ğ ini iddia etmi ş tir. 509  Bundan son-

ra gelen mutezile kelamc ıları  da Cehm'e uyarak ayn ı  iddiada bulunmu ş lar-

cbr. 519  Burada, ru'yeti inkar eden kelâmc ıların iddialar ına mesned te şkil e-

den görüşleri aç ıklamağa çal ış acağı z.. 

3. Kelâm İ lmi ve R'uyetu'llah 

Gerek s ıfatlar meselesini ve gerekse kader meselesini incelerken şu hu-

sus açıkça anla şı lmış tır ki, akâ'id problemlerini halletmek için büyük faali- 

507 el-BulArl, VIII. 179; Muslim, Kitâbu'l-imfm, Hadis No. 299. 

508 el-BulAri, VIII. 179. 

509 el-Malati, et-Tenbih ve'r-red, s. 89. 

510 Bak: el-E ş 'ari, el-Mak"UlEtt, I. 150, 256. 
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yetlere girişen kelamcdarm hareket noktalar ı , bu akaidin kaynağı nı  te şkil 

eden Kur'an ve hadis olmam ış , fakat akaid meseleleriyle ilgilenmeye ba ş -

lamadan önce geni ş  çapta mütalaas ına giriş tikleri eski Yunan felsefesi, bu 

faaliyetlerinde ba ş lıca müessir rolü oynamış tır Bir taraftan felsefe, di ğer 

taraftan ona paralel olarak geli şen ve aynı  derecede tesir icra eden hristiyan 

akaidi, kelâmc ılar üzerinde hem tatil, hem de ihtiyar akidelerinin te şek-

külünü sağ lamış ; bunun neticesi Allah Ta'âlâyı  tecsim ve te şbihten tenzih 

eden (fakat Kur'an ve hadisin tenzihine uygun de ğ il), O'nun ilim ve kud-

retini hudutland ıran (fakat Kur'an ve hadise tamamen ayk ırı  olarak) yeni 

bir görüş  ortaya ç ıkmış tır O halde, madem ki kelâmcdar Allah Tdalây ı  
tecsim ve te şbihten tenzih etmi şlerdir, yani O, bildiğ imiz ve bilmediğ imiz 

hiç bir cisme benzemez, daha do ğ rusu, bir cisim değ ildir; cüssesi, gölgesi, 

sareti, eti, kan ı , ş ahsi, cevheri, araz ı , rengi, tad ı, kokusu, s ıcakl ığı , soğuk-

luğu, yaş lığı , kuruluğu, uzunluğu, geniş liğ i, derinliğ i, birliğ i, ayrılığı , hare-

keti, sükanu, cüz'ü, baz ı , uzvu, azas ı , yönü, sa ğı , solu, önü, arkas ı , üstü altı , 

mekan, zaman ı ... velhas ıl hat ıra her ne gelirse o'su yoktur; O, bunlar ın hiç 

birisi değ ildir,"' binaanaleyh Allah Tdalâ, dünyada da olsa, ah ırette de ol-

sa gözle görülebilecek bir mahiyette de ğ ildir. 

Hareket noktalar ı  harici olan, yani Kur'an ve hadisin d ışı nda bulunan 

kelâmc ılar, ru'yetu'llah hakk ındaki görü ş  ve inançlarını  bu netice ile ba ğ -

lad ıktan sonra, Kur'an ve hadiste görü ş lerini takviye edecek, yaln ız takvi-

ye edecek de ğ il, aynı  zamanda bunlar ı  tamamiyle aksi görü ş lere sâhip olan 

müslüman bir topluluk içinde yayabilinelerini sa ğ liyacak deliller arama ğ a 

koyulmu şlardır. Ancak bulmu ş  oldukları  deliller onları  tatmin etmemi ş , 

hattâ tatminden de öte görü ş lerini tekzib de etmi ş tir. Bununla beraber, Al-

lahın ahırette gözle görülemiyece ğ ine inannuşlard ır. Bu inanç onlar ı  yine 

Kur'an ayetlerini tevile ve hadisleri de inkara sevketmi ş tir. 

Ru'yeti isbat eden ilk mühim ayet şudur: tr  JI ;_).„ 

) 
j;t; "Yüzler (vard ır ki) o gün (k ıyamette) terü tazedir; Rablar ını  göre- 

cektir". Kelamc ılara göre, ayette geçen v1 (ila) harfi veya harfi cerri, hakikatte 

harf değ il bir isimdir. Aslşj _ _ `‘ ve ço ğ ulu 0 'Tr olup "nimet" 

manasma gelir. Bu kelimeden sonra gelen Ir J  (Rabbihâ) ise yine bir isim 

ve bir zamirden ibarettir. Buna göre Ir) vI ibaresi, iddia edildiğ i şekilde 

cerr ve mecrard.an ibaret bir isim de ğ il, fakat iki isimden te ş ekkül 

etmiş  bir izafettir ve manas ı  "Rabb ının nimeti" dir. Tabiat ı yle ikinci isme 

511 Bak: el-E ş 'arl, el-Makrı lt, I. 148. 
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muttas ıl olan o  (h) zamiri, daha önce geçen o 	"yüzler" kelimesine râcidir. 
• 

'iyetin sonunda gelen kelime '0'.71;t; d ır ki ismi fail olarak "bak ı cı", 

"görücü" manas ına gelmektedir. Fakat kelâmeilara göre bu manâ da yan-

lış tır. Doğ rusu jtj.1 (beklemek) dan gelen ö,f (bekleyici) manas ı  olma-

lıdır. Bu tevil ve tahriflerden sonra âyet, şu manâ ile kar şı mıza ç ıkmış  oluyor: 

"Yüzler (o gün) Rablar ını rı  nimetini beklerler"." 2  Gayet tabiidir ki âyete 

böyle bir mana verdikten sonra, onun, ah ırette Allah Ta`âlân ın gözle görü-

leceğ ine delil teşkil ettiğ ini ileri sürmek çok güç olacakt ır. 

Kelamcıların, bu âyetin tevilinde çe ş itli görüşlere sahip olduklar ı  an-

la şı lmaktad ır. Netekim el-E ş 'arVnin "e ğ er bir kimse '3');1; tr,..> vl ibaresin-

den maksat ;),;,1; j 	yani "Rabb ının sevab ım muntaz ırcbr", 

bundan ba şka bir manâya gelmez, derse, ona ş öyle denilir" ibaresi alt ında 

mutezile kelâme ısma cevap verdiğ i görülmektedir ki bundan, baz ı  kelâmc ı -

larm ayetin ru'yete delalet etme vasfnu kald ırabilmek için vjharfine, Ir)  

ismine muzaf olabilecek ba ş ka bir mecrur isim takdir ettikleri anla şı hr. 5 " 

Zoraki bir tevilden öte geçmiyen bu görü ş e kar şı  el-E ş 'ari ş u itirazda bulu-

nmuş tur: 514  E ğ er siz jr, ) vj ibaresindeki apaç ık manay ı  tahrif ederek 

t» harfine ba şka bir ismi mecrür k ıllar ve ona Ir 	 manas ı  

verirseniz, ru'yetin nefyinde delil olarak kulland ığı nız i t :v1 

"gözler O'nu idrak etmezler" âyetinde de ayn ı  değ iş ikliğ i yapmanız gerekir. 

Yani burada da "gözler O'nu idrak etmezler" yerine mesela "gözler 

O'nun sevab ıru, yahut nimetlerini idrak etmezler" diyebilirsiniz. Tabiat ıyle 

böyle bir tevil, "gözler O'nu görmez" manas ında kendinize delil olarak 

kullandığı nız bu ayeti elinizden ç ıkaracakt ır. Mamafih, her iki ayetin tevil 

ve tahriften uzak olarak manalar ı  gayet aç ıkt ır. Ne ikincisinde "gözler 

O'nun sevabun idrak etmezler" denilebilir; ne de ilkinde "Rablarnun seva-

bını  muntaz ırdır" denilebilir. Fakat biri "gözler O'nu idrak etmez", di ğ eri 

de "Rablar ını  görücüdür (görür)" marı as ındad ır ve "idrak" ile "görmek" 

aras ındaki fark ise zahirdir. 

Kelânı cılarm tevilinde göze çarpar], mühim noktalardan biri de vj 

harfi ile birlikte kullan ılan '<kik kelimesine intizardan "muntaz ı ra" (bek- 

512 Bak: İbn 11azm, KitMı u'l-Fasl, III. 3. 

513 el-Es'ar1, el- İ bane, s. 11. 

514 Aynı  yer. 
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leyici) manös ı  vermeleridir. Ayetin cümle terkibi, Kur'ân ın uslöb e hususiyet-

lerinden biridir. 5.);t; 6' .),„;A; denilmi ş , ikinci kı sımdaf

cerr ve mecrör ;;;..));1; keli ııı esine takdim edilmi ştir. Burada L J,  5.),:+1; 

demek de mümkündür ve mana de ğ i ş mez. Buna göre ' .)1;1; nın ash olan 

"nazar", J,J harfi ile Rabba tevcih edilmi ştir. Diğer taraftan, yine "nazar" 

kelimesinin, ayetin ba şı nda yer alan 0 
9 

 "yüzler" kelimesi ile de ilgili 

olması , "nazar" ın yüzlerde bulunan gözlerle ve görmekle alakasn ıa delâlet 

eder. Ancak kelâmc ılar 	)j "ş eye bakt ı" manasma gelen ibareye 

"ş eyi bekledi" manös ı  vererek Arap dilinde hiç kullan ılmayan bir tabir 

ortaya koymu ş  oluyorlar. Halbuki nazar, "beklemek" manas ında kullanıldığı  

zaman J
,

harfi hiç bir zaman o kelime ile gelmemi ş tir. Kur'ânda bunun 

pek çok örne ğ ini görmek mümkündür. Mesela: 

bi "Bir tek sayhadan ba şkasını  beklemezler". 5" 

;■$■;'5111.1 	C.)1')I1 C.) 	(}% "Ille (azab edecek) meleklerin gelme- 

sini mi bekliyorlar"" 6 . 

4:,,J9'51 1 	 jfi "Daha öncekilerin kanunundan ba şkasını  mı  

bekliyorlar" 5 ". 

"Hediyeler gönderen Belk ıs'ın sözünden" 

elçilerin ne ile döneceklerini bekliyorum" 5". 

Kur'ândan buna benzer misalleri ço ğ altmak mümkündür. Hepsinde de 

görülüyor ki "nazar" kelimesi "beklemek" manas ında kullanıldığı  zaman 

harfi zikredilmedi ğ i halde, aş ağı daki misallerden anla şı lacağı  gibi, bu 

kelime "bakmak" ve "görmek" manas ında kullanıldığı nda JI harfi daima 

zikredilmi ş tir: 

4-) 	s 	. 	.,Ji.a."?. 4/61  

halbuki onlar göi'mezler"" 9. 

"Onları  sana bakar görürsün, 

515 Yâsin. sûresi 36, ây. 49. 

516 Edâm sûresi 6, ây. 158. 

517 Fât ır süresi 35, ây. 43. 

518 Neml sûresi 27, ây. 35. 

519 A.`rüf sûresi 7, ây. 198. 
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L.. 1 19 	"Üstlerindeki semaya hiç bakmaddar m ı ?"520 . 

"K ıyamet günü Allah onlarla 

konu ş maz, onlara bakmaz" 52 '. 

Bütün bu misaller gösteriyor ki, kelâmc ılarm ileri sürdükleri iddialar, 
tevil ve tahrifler, hiç bir esasa müstenid olmay ıp, sırf, Allah Ta'alan ın ahl-

rette görülece ğ i inancı  üzerinde birle ş miş  olan İ slami görü ş ü inkar edebil-

mek gayesine matuftur. Yine bu gaye ile, Kur'ânda bulduklar ı  bir ba ş ka 

ayeti en kuvvetli delil olarak ileri sürmü şlerdir. Bu ayet şudur: 

jk„,z.ı .  L3 	 ,A5":),k; `1 "Gözler O'nu idrak etmezler; O, göz- 

leri idrak eder" 522 . 

Ayette geçen "idrak" (yudriku' ımn masdarıdır) kelimesini, kelâmc ılar 

basit olarak "nazar" ve "ru'yet" manasmda alm ış lar ve âyete "gözler O'nu 

görmez; fakat O gözleri görür" manas ı  vermi ş lerdir. Halbuki "idrak" keli-
mesini; manas ında "nazar" ve "ru'yet" le birlikte "ibata" ve "künhüne va-
kıf olma" manaları  da yer alm ış  bulunmaktad ır523. Bu bakımdan gözler, 
Allah'ı  ahırette görecektir; fakat yukar ıdaki ayetin de aç ıkça belirttiğ i gibi, 

- O'nu görse bile, idraktan, künhüne vak ıf olmaktan aciz kalacakt ır. 

4. Hadisçilere Göre Ru'yetu'llah 

Kelâmi meselelerden uzak olan ve zihinlerini bu gibi meselelerle me ş -

gul etmiyen hadisçilerin, Kur'ânda okuduklar ı  ayetlerin ve Hazreti Pey-

gamberden rivayet ettikleri had,islerin zâhir manalarma göre amel ettikleri, 

bu manâlar d ışı nda, heveslerine uygun de ğ i ş ik yönler aramağ a kalkış ma-

dıkları , tevil ve tahrife giri ş medilderi, daha evvelki bahislerimizde de tebel-
lür etmi ş  bulunuyordu. Bu itibarla biz, kelâmc ılarda gördü ğümüz fikir de-

ğ işmelerini hadisçilerde görmeyiz. Esasen baz ı  dini meselelerde, bilhassa 

inanç ve itikad meselelerinde, ba şka türlü dü ş ürülmesi de makul addedile-
mez. 

Kur'an ve Hazreti Peygamber, yukar ıda zikretmi ş  olduğumuz ayet ve 

hadisleriyle, Allah Ta'alan ın ahırette gözle görülece ğ ini açık bir ş ekilde or-

taya koymu ş tur. Buna ra ğmen mesela Mutezili el-Murdar, Allah' ın gözle 

görülece ğ ini söyliyenlerin kafir olduklar ını  iddia etmi ş 524, Ebul-Huzey1 ise, 

520 Kaf sûresi 50, ây. 6. 

521 ili 'Inırân sûresi 3, ay. 77. 

522 En'am sûresi 6, ây. 103. 

523 Ibn 11azm, Kitâbu'l-Fasl, III. 2-3. 

524 el-Bağdâdi, el-Fark beyne'l-firak, s. 100. 
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O'nun kalple görülece ğ ini ileri sürmü ş 525 , ancak eAblı âd ve el-Fuvati'nin 

ş iddetli itirazlar ına maruz kalm ış tır ki bu son ikisi de mutezilenin ileri ge-

lenlerindendir. Muhtemelen Ebul-Huzey-1, bu itirazlardan sonra olacakt r, 

kalple görmenin O'nu bilmek manas ında olduğunu da ilk görüşüne ilave 

etmiş tir. 

Kelameı larda pek çok görülen bu çe ş it fikir ayr ıhkları , bir bakıma, 

onların içinde bulunduklar ı  düş ünce hürriyetine delâlet edebilirse de, bu 

hürriyet, dini ve bilhassa itikadi meselelere taalluk ederse, bunun ayn ı  za-

manda, dinde ve akidedeki zay ıfhğ a da delâlet edebilece ğ ini gözönünde bu-

lundurmak gerekir. Ilerde daha geni ş  bir ş ekilde üzerinde duraca ğı mız gibi, 

hadisçiler, kelamc ıları  bu zaviyeden görmü şler ve çok defa inançlar ından 

dolayı  onları  itham etmi ş lerdir. 

Hadisçiler, Kur'an ve hadisin aç ık beyanlar ına dayanarak ru'yete inan-

mış lar, diğ er meselelerde oldu ğu gibi, bu meselede de muhalefet edenlere 

karşı  ş iddetli itirazlarda bulunmu ş lardır. Mesela Ahmed İbn klanbel, Allah-

in ahırette görülmeyece ğ ini söyliyen bir şahsa, kı zg ın bir ş ekilde "bunu söy-

leyen kimse kafirdir; Allah' ın lâneti ve gadab ı  onun üzerinedir. Allah Ta-

`âlâ "yüzler vard ır ki, o gün terli taze Rablar ını  görecek" demedi mi? Ka-

firlerin o gün bu büyük nimetten mahrum kalacaklar ını  bildirmedi mi? Bun-

lar, müminlerin O'nu göreceklerine delil te ş kil eder" diyerek onu susturmu ş -

tur526. Bir ba ş ka haberde yine Ahmed İbn Hanbel ş öyle demektedir: "Ceh-

miyye, Allah Ta`âlân ın ah ırette görülmeyece ğ ini söyler Halbuki Kur'an 

ve hadis, O'nun görülece ğ ine delâlet etmektedir"; "O'nun görülmeyece ğ ini 

söyleyen kafirdir" 527  'Abdullah ibnu'l-Mubarek, yine ru'yet meselesinde "biz, 

yahudi ve nasranilerin sözlerini anlat ırız, fakat cehmiyyenin asla" diyerek 

yabanc ı  din mensuplarının görü ş  ve inançlar ının müslümanlar ı  ilzam etmi-

yeceğ ini, fakat İ slam topluluğu içerisinde türemi ş , müslüman adı  alt ında, 

yabancı  görü ş ler getiren cehmiyyenin din için büyük tehlike te şkil ettiğ ini 

anlatmaya çal ış mış tır.528  Hazreti Peygamberden rivayet edilen ru'yetle 

hadisler hakk ında sorulan Ebii Tbeyd el-Kas ım İbn Sallam, bu hadis-

lerin hak oldu ğunu, halkın, Hazreti Peygamberden itibaren onlar ı  büyük 

bir dikkatle naldettiklerini söyliyerek bu hadislere inanmak gerekti ğ ini be- 

lirtmi ştir. 529  İ mam Malik İbn Enes ise, E,..)1;t; tr 	ay-etini ■.r.)  
şeklinde tevil ettiklerini söyleyen bir ş ahsa "yalan söylüyorlar; k ıyamet 

525 el-Eş 'arl, el- MakM.lit, I. 206. 

526 el-qeurrl, es- Ş eri.`a, s. 254. 

527 el-qeurri, e ş - Ş eria, s. 255. 

528 Aynı  yer. 

529 Ayn ı  yer. 
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günü, kafirlerin O'nu görmekten mahrum kalacaklar ını  bildiren ayet° ne 

derler" diye mukabelede bulunmu ş tur.'" 

Hadisçiler, bu haberlerin de delâlet etti ğ i gibi, ahırette Allah Tdalan ın 

görüleceğ ine inanmış lar, fakat görme olay ının nas ıl cereyan edece ğ ini, Al-

lah' ın nasıl tecelli edip onlara ıyan beyan zâhir olaca ğı nı  düş ünmemiş lerdir. 

Hazreti Peygamber, O'nun ay ın on dördüncü gecede görülü ş ü gibi görüle-

ceğ ini söylemiş , fakat bu hususta fazla tafsilat vermemi ştir. E ğer böyle bir 

tasilat ın verilmesi, dinin icablar ından olsa idi, her halde Peygamber bunu 

terketmez, müslümanlara gerekli olan ş eyleri aç ıklard ı . Bununla beraber, 

kelâme ılarm ortaya att ıklar ı  görüş ler, Hazreti Peygamberin aç ıklanmas ını  
gerekli görmediğ i bu gibi konularda, müslümanlar ın yine de ihtilafa dü ş me-

lerine yol açm ış , hattâ bu ihtilaf, ru'yeti isbat edenler aras ı nda bile görül-

müş tür.'n Mamafih, ru'yetin isbat ından sonra, onun manâ ve mahiyeti üze-

rinde, müslümanlar aras ında ortaya ç ıkan bu ihtilâflarm hadisçilerle hiç 

bir ilgisi olmadığ ma burada kesinlikle i ş aret edebiliriz. Bunlar daha sonraki 

devirlerde, muhtelif mezheplere mensup ehli sunnet kelâmcllarma aittir. 

Çünkü Kur'an ve hadis, ru'yetin vukubulaca ğı nı  haber vermi ş  olmakla be-

raber, onun mana ve mahiyetini bildirmemi ş tir. Bunu ara ştırmayı , kelam 

ehli üzerlerine alm ış t ır; hadisçiler ise kelamc ı  değ ildir. 

Allah Ta'alannn k ıyamet günü mü'minler tarafından görülece ğ i ayet 

ve hadislerle şüpheden uzak bir ş ekilde tebeyyün ettikten ve bu hususta 

kelâmc ılarla hadisçiler aras ında ortaya ç ıkan birbirine z ıt görü ş ler anla şı l-

dıktan sonra burada, yine ru'yetle ilgili olan ve hakk ında kesin bir hükme 

var ılamıyan bir meseleye daha temas etmek istiyoruz. Bu mesele, Hazreti 

Peygamberin mirac gecesi Rabb ını  görüp görmediğ i hususunda sahabe, ve 

daha sonra, hadisçiler aras ında beliren tereddütlerdir. 

Kufanda bu mevzu ile ilgili olarak şu ayet gelmi ş tir: nj j: oT) 

u ,rU 	 "O'nu en son sidrenin yanında bir daha görclü"" 2. 

Ayette "O'nu gördü" manas ım veren j.)  fiilinin merülü o  "h" zamirinin neye 

veya kime râci oldu ğu kafi olarak anla şı lamamaktad ır. Bu hususta iki görü ş  
vard ır. Baz ıları , zamirin Allah Ta'alaya, baz ılar ı  da Cebra'ile râci oldu ğunu 

söylemi şlerdir. Keza Beyiavi, mezkar ayeti:o. tefsirinde "Cebra'll veya Al-

lah Ta'alay ı  gördü" demek suretiyle her iki görü ş e de iş aret etmi ş tir.'" Za-

miri Allah Tafalaya atfederek Hazreti Peygamberin O'nu gördü ğü fikrini 

530 İbn Hacer, Fetbu'l-bari, XIII. 328. 

531 Bak: Fetb.u'l-bâri„ XIII. 328. 

532 Necm sûresi 53, ây. 13-14. 

533 Beyiâvl tefsiri, zikri geçen ayet, s. 698. 
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savunanlar, İbn Abbas'tan gelen rivayetlere dayan ırlar. en-Nesa'inin sahih 

isnâdla ve Ikrime tariluyle nakletti ğ i bir habere göre !bn `Abbas "dostlu-

ğun İbrahim (A.S.), konu şmanın Masa (A.S.) ve ru'yetin. de Muhammed 

(A.S.) için olduğuna hayret mi ediyorsunuz" demi ş , 534  et-Tirmiii ise şu ha-

beri nakletmi ş tir: İbn 'Abbas, Muhammed (A.S.) in Rabb ını  gördüğünü 

söylediğ i zaman 'Iklime, Allah Ta'ala. "O'nu gözler idrak etmez" demiyor 

mu? diye sormu ş , İbn 'Abbas ise şu cevab ı  vermi ştir: Sana yaz ıklar olsun; 

O, nuru ile tecelli etmi ş  ve o da Rabbim iki defa görmü ş tür. Bu ayet ise, gör-

me anında O'nu ihata etmenin mümkün olmayaca ğı na delalet eder, yoksa 

ru'yetin değ i1. 535  

Hazreti Peygamberin Allah Ta`May ı  görmediğ ini ileri sürenler ise, Hz. 

7iiş e'nin haberine istinad ederler. Bu haberi naldeden Mesrah der ki: A.i ş e-

nin yanında bir yere yaslanm ış  duruyordum; bana dedi ki: Ey Eba 
üç ş ey vard ır ki, bunlardan birini söyleyen kimse, Allah üzerine en büyük 

yalan söylemiş  olur. Bunlar nedir, dedim O da "bir kimse Muhammed (A. 

S.) in, Rabb ını  gördüğünü iddia ederse, o, en büyük yalan söylemi ş  olur" 

dedi. Bunun üzerine yerimde do ğ ruldum ve ona ş öyle dedim: Ey mü'min-

lerin anası , bak, acele etme; Allah Ta'ala. "O'nu apaç ık ufukta gördü" 536  ve 

"O'nu en son sidrede bir daha gördü" 537  demedi mi? 7§,..iş e şu cevab ı  verdi: 

Ben bu mesele hakk ında Rasalu'llah (A.S.) a sora ıdarnı. ilkiyim. O, gördü-

ğ ü şeyin Cibril olduğunu ve onu, yarat ılmış  olduğu suretle bu iki defadan 

ba şka görmediğ ini söyledi. İş itmiyor musun ki "Allah, be ş er ile ancak vahiy 

yolu ile, yahutta perde arkas ından konuşur, yahut elçi gönderir ve izniyle 

dilediğ ini vahyeder" 538  diyor. Her kim Allah' ın elçisinin, O'nun Kitabuidan 

bir ş ey gizlediğ ini iddia ederse, Allah'a en büyük yalan isnad etmi ş  olur. 

Allah Ta'ala diyor ki: Ey Rasal, sana Rabb ından gönderileni tebliğ  et; e ğ er 

yapmazsan O'nun risaletini tebli ğ  etmemiş  olursun" 539. Üçüncüsü de, her 

kim, yarın ne olaca ğı nı  haber verdiğ ini iddia ederse, Allah'a en büyük ya-

lan' söylemi ş  olur. Allah bu hususta da diyor ki: "Yer ve göklerde Allahtan 

başka hiç kimse gayb ı  bilmez, de" 54°. 

İbn 'Abbas ve `.Ai şe'clen gelen ve birbirine z ıt olan bu haberler, mese-

lenin kat' ıyetle tesbit edilememi ş  olduğunu göstermektedir. Di ğer sahabi-

lerden gelen haberler de a ş ağı  yukarı  bu iki görü ş  üzerinde birle ş ir. Mesela, 

534 İbn Hacer, F ethu'l-b üri, XIII. 430. 

535 Aynı  eser. 

536 Tekvir süresi 81, ây. 23. 

537 Necm süresi 53, ây. 13. 

538 şürgı  süresi 42, ây. 51. 

539 Mâ'ide süresi 5, ây. 67. 

540 Neml süresi 27. ây. 65. Mezkur hadis için bak: Muslim, Kitübu'l-iman, hadis No. 
287. 
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Enes İbn Mülik, İbn `Abbüs'ın görü ş üne uyarak Hazreti Peygamberin Rab-

bim gördüğünü söylerken Ebii Hurayra ve İbn Mes‘fıd gibi diğ er baz ı  saha-

biler de, Hazreti Peygamberin Cibrili gördü ğünü söyliyerek Hz. `ki ş e'ılin 

görü ş üne tâbi olmu ş lard ır'''. Mamafih, burada ş u hususa da iş aret etmek 
yerinde olur: İ bn Abbâs'tarı  gelen baz ı  rivayetler, Hazreti Peygamberin, 
Rabbim "fu'âd ı" yani kalbi ile gördüğ ünü tasrih etmektedir. E ğ er bu husus 

dikkata al ınacak olursa, İbn Hacer'in de i ş aret etti ğ i gibi, İbn 'Abbs' ın 

isbatı  ile Hz. `.71i ş e'nin nefyi aras ı nda bir telif yapmak imkân ı  has ıl olabilir. 
Ş öyle ki: Hz. `:-Aiş e, Hazreti Peygamberin, Rabbim gözle gördü ğünü nefyet-

miş , fakat kalple görmü ş  olup olamıyaca ğı  hususunda hiç bir fikir beyan 
etmemi ş tir. İbn `Abbs ise, O'nu kalple gördü ğünü söylemiş tir. Bu bakım-

dan haberler aras ında bir tenakuzun bulunmad ığı  söylenebilir'''. Fakat ne 

olursa olsun, deliller, bu mevzuda kesin bir hüküm verecek kadar vânh ol-

madığı  gibi, meselenin münaka ş asında, ru'yetin nefyi veya isbat ı  hususun-

da ınüsbet bir neticeye ula ş tıracak evsafa da sâhip de ğ ildir. 

D. HALKU'L-KUR'A.N (KUR'.ANIN MAHLUK OLUP 

OLMADI Ğ I) MESELESI 

1. Kur'ân ve Ijalku'l-Kur' ân 

Biz, böyle bir meseleyi inceleme ğ e giri ş irken, kullanm ış  olduğumuz bu 

ba ş lığı  biraz garipsedi ğ imizi itiraf etmek zorunday ız. Bu husus, ileride ko-

yacağı mız hadlsle ilgili ba ş lık için de aymyle vâkıdir. Çünkü ne Kur'ân içe-

risinde ve ne de Hazreti Peygamberden rivayet edilen hadisler aras ında, 

Kur'ân ın mahlük veya gayri mahlük oldu ğunu, yani Allah Ta`âlâ tarafın-

dan yarat ıldığı nı , yahutta O'nun zât ıyle birlikte ezelden beri mevcut bulun-
duğunu kat'i surette ortaya koyacak vâz ıh bir hüküm yoktur. Bununla be-

raber, kat' ıyetle sabit olmu ş tur ki, Kur'ân, diğer bazı  peygamberlere gön-

derilmiş  olan büyük küçük bir çok mukaddes kitap gibi Allah Ta`âln ın ke-

lâmıdır. Kur'ânda bu hususu aç ı k surette ortaya koyan pek çok Ayet vard ır. 
Meselâ bunlardan baz ılar ı  şunlard ır: 

.,ti 	 (:)1 )  "Müş riklerden biri 

sana aman dilerse ona aman ver; ta ki Allah' ın Kelâmını  (Kur'ân ı )  dinle- 

sin"sas £111 (.515- 	4:,)Î vi* ., "Allah' ın Kelânum (Kur'ân ı  veya Kur'ân 

541 İbn Hacer, Fetb.u'l-b âri, VIII. 430. 

542 Aynı  yer. 

543 Teybe soresi 9, ây. 6. 
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dan bir ayeti) değ iş tirmek istiyorlar". 5" 	 e  t:a  4:9 	‘3" 

(:) j•,.104J ..A 	oi,LcipI. .lae ı  ‘.5,4 	 ,1331 r5s- "Onlardan (yahudilerden) 

bir zümre vard ır ki Allah' ın Kelamm ı  (Tev- rat ı) dinlerler de ak ıllar ı  aldık-

tan sonra bunu bile bile tahrif ederlerdi" 5" 

Zikretmi ş  olduğumuz bu ayetlerde vahyolunan kitaplara "Kelâmul-
lah" ismi ıtlak olunduğu gibi, bu ismi daha geni ş  bir mana ile ifade eden 
"kelime" tabiri de, Kur'âncla s ık sık yer alan hususlardan biridir: 

41.tc "De ki: Rabb ımın kelime (söz) leri için deniz mürekkeb olsa da 

ona bir misli daha ilave etsek, Rabb ı mın kelime (söz) leri tükenmeclen 

önce denizler tükenirdi". 546  (.5k;Î ö, cJA4 

âul \,15-‘,::J..1;z; J. ,ST âR 	o.W v . o ..l.c "Yeryüzündeki bütün a ğ açlardan 

kalem, deniz de, arkas ından yedi deniz daha ilave edilerek mürekkeb olsa 

idi, Allah' ın kelime (söz) leri yine de tükenmezdi"." 7  Bir ayette de Kitap 

(Kur'an) ve "kelime" birarada kullan ılmış  ve "kelime" ile Kur'an âyetleri 

kasdedilmi ş tir• as, cJJ4:; 1 	 tA J.; 
Lk,%: ■1.  A 4 	"Rabbmın Kitab ından sana ne vahyolunmu şsa oku, Onun 

kelimelerini değ iştirebilecek yoktur ve sen ondan ba şka bir melce bula-
mazs ın.".5" 

Kur'an dünya ve ah ıret hayat ı  için insanlara müjdeler getirmi ş tir. Bu 

müjdelerin tahakkuk edece ğ inden hiç kimsenin ş üphe etmemesi gerekir; 
zira Allah va'detmi ş tir ve O va'dinden dönmez. Kur'an bu müjdeleri ve va'd-
leri birbiri arkas ına zikretmi ş tir. Bu hususta gelen ayetlerden biri ş öyledir: 

.0•,-*St ı 	 45_74 efi 

"Dünya ve âhiret hayat ında onlar için müjdeler vard ır. Allah' ın kelimele- 
rinde asla de ğ iş me olmaz. Bu en büyük saadettir". 549  Bir çok ayetlerde Al- 

lah, "kelam" ve "kelime" ile ayn ı  manâya gelen "kav]." kelimesini de zikret- 

miş tir: 4,„U (
.5 
	 L. "Benim yan ımda söz de ğ iş ti- 

544 Feth süresi 48, ây. 15. 

545 Bakara süresi 2. ây. 75. 

546 Kehf süresi 18, ây. 109. 

547 Lokman süresi 31, ây. 27. 

548 Kehf süresi 18, ây. 27. 

549 Yünus süresi 10, ây. 64. 
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rilmez. Ben kullar için zâlim de de ğ ilim 	vA  43,), 0 1. 	 .411..kp 

bk.,; 	"Allah' ın dosdo ğru bir va'di; Allah'tan daha do ğ ru sözlü kim 

olabilir ?". 551  

Zikretmi ş  olduğumuz bu ayetler, Allah Tdalan ın "Kelam" ı  olduğunu 

ve Kur'a= da O'nun kelâm ından ba şka bir ş ey olmadığı nı  açık bir surette 

ortaya koymaktad ır. 

Yukarıda bu bahse girerken, ne Kur'an âyetlerinde ve ne de hadisler-

de, Kur'ân ın mahlisık veya gayri mahlük oldu ğuna dair her hangi bir hükme 

rastlamad ığı mı za i ş aret etmi ş tik. Bununla beraber, Kur'ân ı n Allah' ın Ke-

lâmı  olduğu ve bu kelâmın O'nun zat ı  ile kâim bulunduğu hesaba kat ılırsa, 

Kuran ın mahlak olduğunu ileri sürmek oldukça güçle ş mi ş  olacakt ır. Bu 

hususa adalet eden ba ş ka ayetler de vard ır: 

• -UI £.19 	
ni I4 "ti (Hitap Hazreti Peygamberedir:) "Seni 

"" 
(emir ve nehiyleriyle vdd ve vdidiyle İ slam dininin esas ını  te şkil eden) bir 

ş errate memur k ıldık; ona tabi ol, bilmeyenlerin heveslerine uyma"." 2 

 Görülüyor ki ayette zikri geçen /j11 (el-emr) kelimesi, Allah Tdalarun kelâmı  

veya bu kelarad,an olan ve ş erratm kayna ğı nı  te şkil eden Kur'âna adalet 

etmektedir. Bu ayetin hemen önünde yer alan bir ba ş ka ayette de ş öyle 

denilmektedir: A'jll •
e

v. Lıı  0,1;.,:,.T "Onlara "emr" (din) den aç ık deliller 
4"-->  ...  

de vermi ş tik" 5" Bir başka ayet: It...) 	L9t, J,5-" ./ ...17 "O, Rabb ı run emriyle 

her ş eyi helak eder". 

emreder ve o da hemen olursa, olan bir ş eyi de aynı  şekilde bir emirle helâk 

eder ve bu emir, O'nun kelâm ından ba ş ka bir ş ey değ ildir. Netekim bu 

husus, Kur'ând,a aç ık olarak belirtilmi ş tir: ‘jI 0 L.,5 j i 

43  J 	"Bir şeyin olmas ını  dilediğ imiz zaman, sözümüz, ancak 

ona "ol" dememizden ibarettir; o da hemen olur"" 5  

Misal olarak bir kaç ını  zikrettiğ imiz bu âyetlerden anla şı lıyor ki, "emr" 

kelimesi, hazan emir ve nehiylerle çe ş itli meseleleri içine alan "din" mana-

sında kullanıldığı  gibi, Allah Tdalan ın kel:am veya kavli manalar ında da 

550 R.af sûresi 50, ây. 29. 

551 Nisa' süresi 4, ây. 122. 

552 Câsiye süresi 45, ây. 18. 

553 Câsiye süresi 45, ây. 17. 

554 AlAâf süresi 46, ây. 25. 

555 Nalıl süresi 16, ây. 40. 

5 " Allah Tdala bir ş eyi yaratmak için nas ıl cş  (ol) diye 
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kullandmış tır." 6  Eğer bu manâda Allah Ta`âlân ın bir ş eyi yaratmak veya 

helâk etmek diledi ğ i zaman, "kelâm" ı  yahut "kavl"i ile tezahür eden "emr"i-

ni gözönünde bulundurursak, "emr"in yaratmaktan ayr ı  bir ş ey olduğu ve 

vücâcl bulmanın, bu "emr" ile kâim bulundu ğu hemen anlaşı lır. Netekim 

bir âyette ş öyle denilmektedir: ...., 	- J Le 14.1 	"Haberin olsun ki yarat- 

mak ve emretmek O'na mahsustur"." 7  Bir ba ş ka âyet de ş öyledir: 

Cf4 	Ç.Y4..A1 	
"Eninde de sonunda da emir Allah' ındır"." 8  

Yani mahlölcat ı  yaratmadan önce de sonra da emir O'nundur." 9  Bu 

açıklamalardan sonra şunu istidlâl etmemiz kolayla ş mış  olacakt ır: Emir 

Allah'a mahsustur; onunla diledi ğ i zaman dilediğ i ş eyi halkeder; yahutta 

helâk eder. Onun, Allah Ta'llön ın zât ıyle kâim olmas ı  tabiidir. E ğer biz 

bu emre 	emrinde olduğu gibi O'nun kelâm ı  dersek, aynı  hükmün bu 

kelâm için de câri olmas ı  gerekir. Buna göre emir veya kelâma mahlöktur 

demek hatal ı  olur ve emirlerinin teselsülünü gerektirir. 56 ° 

Netice olarak, Kur'ân ın mahlük veya gayri mahlük oldu ğuna dair yu-

karıda iş aret etti ğ imiz açık ve kat'i bir nass ın bulunmamas ı  keyfiyetini bu-

rada tekrar etmekle beraber, baz ı  âyetlere dayanarak yapt ığı mız açıklama-

lardan da, Allah' ın Kelâmından ibaret olan Kur'ân ın mahlük olmad ığı nı  
istidlâl etmek akla daha yak ın gelmektedir. 

2. Hadis ve Halkn'l-Kur'ön 

Hicri birinci asrın sonlarına doğ ru ortaya ç ıkan Ivıalku'l-Rur'ân mese-

lesi hakkında, Hazreti Peygamberden rivayet edilen hadisler aras ında her 

hangi bir hükme rastlanmamas ını  garib kar şı lamamak gerekir. Bununla 

beraber, Kur'ân ın Allah kelâm ı  olarak müslümanlar üzerinde b ı raktığı  te-

sir, hiç bir ş eyle ölçülemiyecek kadar büyük olmu ş tur. Ş üphesiz bunda, Haz-

reti Peygamberin zaman zaman Kur'ân hakk ındaki beyanlar ı  da büyük 

rol oynamış t ır. Çünkü o, bir peygamber olarak kavmi aras ından seçilip is-

lâm dini esaslar ım tebliğ  etmekle görevlendirildiğ i zaman, etrafında top- . 

lanan ilk müslümanlar, ona büyük bir güvenle ba ğ lanmış lardı . Vahiy çok 

defa onlar ın gözleri önünde cereyan ediyordu. Her hangi bir mü ş kille kar- 

556 Kur'ânda pek çok geçen bu kelimenin 13 çe ş itli manâya delalet ettiğ i misalleriyle 

el-Beyhaki tarafından zikredilmi ştir. Bu hususta bak: el-Esmâ' ve' ş - şı fat, s. 227-8. 

557 A`rüf süresi 7, ây 54. 

558 Rüm süresi 30, ây. 4. 

559 el-Eş 'ari, el- İ büne, s. 19-20. 

560 Yani Allah' ın "kun" emri e ğer mahlük olursa, önce bu emri yaratmak gerekecek 

ve bunun için mukaddem bir "kun" emrine ihtiyac has ıl olacaktır. Bu suretle emirler birbirini 

takip edip gidecektir. 
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şı la ş tıkları  zaman, Hazreti Peygambere ko ş arak ondan yard ım talebinde 

bulunuyorlar ve bir çok hallerde de mü şkillerin hani için yeni vahiylerin 

gelmesini bekliyorlard ı . Kur'an âyetlerinin onlar üzerinde b ıraktığı  tesir, 

be ş er kelâm ınd,an olan her hangi bir nesir veya naz ım halindeki yaz ının bı -

raktığı  tesirle k ıyas kabul etmiyecek kadar sonsuzdu. Hazreti Muhammed'i 
çocukluğundanberi çok iyi tan ıyorlard ı . O, ne bir ş air ve ne de kabilesi ara-
sında büyük ş öhret yapm ış  bir hatipti. Fakat do ğ ru ve güvenilir bir kimse 

olduğundan da hiç kimse ş üphe etmiyordu. Bu sebeble ona "emin" lakab ını  
takmış lardı . İş te ş imdi böyle bir kimse, Allah'tan ald ığı  vahiyleri tebliğ  edi-

yordu ve bu vahiyler, ne kuvvetli bir ş airin ve ne de ş öhretli bir hatibin söy-

liyebileceğ i sözlerdi. Daha do ğ rusu bunlar, bir be şer kelam ı  değ ildi. Müşrik-

ler de bunu böyle anl ıyorlar ve Hazreti Peygamberden asil korkular ı  bu se-

bepten ileri geliyordu. Yoksa onun, kavmini İ slama davet ederken okudu ğu 

ayetler, en az ından cahiliye devrinde ş öhret yapm ış  ş air ve hatiplerin söz-

leri ayarmda olsa idi, belki hiç kimse, üzerinde durmayacak, onun ilahi cez-

besine kap ılmayacaktı . Halbuki bu sözler, dinleyenleri teshir ediyor ve Haz-

reti Peygamberin, bunlar ın alemlerin Rabb ı  ve yarat ı cısı  olan Allah' ın söz-

leri olduğu hakkındaki beyanlarma halkı  inandırıyordu. Müslümanların 

sayılarının gün geçtikçe artmas ı , ş irklerinden dönmek istemeyen Kurey ş -

lileri çileden ç ıkarıyor ve Hazreti Peygamberin, kendisine vahyolunan a-

yetleri halka tebli ğ  etmesine mani olma ğ a çalışı yorlard ı . Fakat bütün gay-

retleri bo ş a çıkıyordu. Nazil olan ayetler, k ısa bir zaman içerisinde önce müs-

lümanlar aras ında yayılıyor, sonra da mü ş riklere intikal ediyordu. 

Müslümanlar için, mü şrikler yönünden gelebilecek tehlikenin artt ığı  

ve Hazreti Peygamberin, ne olursa olsun bertaraf edilmesi gerekti ğ ine ina-

nıldığı  sıralarda, bir hacc mevsiminde Hazreti Peygamber, müslümanlara 

ş öyle hitap etmi ş ti: 81 ‘:,)1 	 jI 

.316-  "Beni kavmine götürecek bir kimse yok mu? Zira Kurey ş , Rabb ı - 

mın 	tebliğ  etmeme mâni oluyor" 561. Aradan çok geçmeden hicret 

vukubulmu ş , Hz. Peygamber müslümanlarla beraber Medine'ye göçetmi ş  
ve orada ilk İ slam Devletini kurarak tebli ğ lerini tamamlamış tır. 

Kur'âmn insanlar üzerindeki tesiri, İ slâmiyetin kısa bir zaman içerisin-

de yay ılıp kökle şmesini sağ lamış tır. Hazreti Peygamberin, zaman zaman 

bu konudaki konu ş malar ı  da bu tesiri daha kuvvetlendirmi ş tir. Mesela bu 

hususta şöyle diyordu: ‘s,,ıje 4.541 	j  ,C)1 c....> 	 4:)U 

;t15k,,„ Zy* 	 "Sözlerin en güzeli Allah' ın 

561 Ebü IMvi,ocl, II. 536. ed-Wrimi, II. 440. 
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Kitab ı , hidayetin en hay ırlı sı  Muhammed'in hidayeti, i şlerin en kötüsü 

ise muhdesat ı  (sonradan ihdas olunanlar ı) d ır. Her bidat dalalettir" 562 . 

-1.4515-«  .ı.U1 	 j  tA9  4,,,k5" 
LI

A,531 	
I 	i

(.51/45" ciA t,4 

"Allah kat ında hiç bir kelâm kendi kelâmı  kadar yüce de ğ ildir. 

Kul, Allah'a, O'nun kelâm ından daha güzel bir kelâm ile hitap etmemi ş - 

tir"" 3 	 „CW 'AZ>. 	(.9 L 	"Allah' ın kelammın 

mahliikat ı  üzerindeki fazileti, Allah' ın mahlakat ı  üzerindeki fazileti gibidir" 5". 

or 	31.,*-L. 	l4.15" 	 J ı ; 

4.9
ı" "Bir eve inen kimse, Allah' ın halketti ğ i 

ş eylerin ş errinden, noksandan ari tam kelimelerine s ığ mırım derse, o evden 

ayrılıncaya kadar hiç bir şey ona zarar vermez" 565 . 

İş te ilk müslümanlar ın Kur'an hakk ındaki telakkıleri, onu okuduldar ı  
veya dinledikleri zaman, içlerinde duyduklar ı  ilahi hitab ın azameti ile Haz-

reti Peygamberin, zaman zaman bu Kitab hakk ında yaptığı  beyanlarm, 

üzerlerinde b ıraktığı  tesirin inanç ve iman dolu bir muhassalas ı  idi. Bu se-

beple Kur'a= "Kelamu'llah" oldu ğunu söylüyorlar fakat bu kelâm ın, mah-

lük veya gayri mahlük olabilece ğ i onlar için bir mesele te şkil etmiyordu. 

Ne bizzat Kur'an ve ne de Hazreti Peygamber, böyle bir mesele ortaya koy-

mamış lardı . O halde bu, bir inanç ve iman meselesi de ğ ildi. 

Birinci asrm sonlarına kadar müslümanlar aras ında hâkim olan bu kanaat 

Emevi Halifelerinden Mervan II. (127-132 H. /744-749) nin mürebbii ve anas ı -

nın karde ş i olarak tan ınan Ca'd ibn Dirhem'in zuhur edip Kur'ân ın mahlük 

olduğu görüşünü yaymağ a ba ş lamas ıyle sars ılmış  ve müslümanların ittiha-

dı  bozulmu ş tur. Her ne kadar Ca`cl, 'Irak emiri taraf ından, bu görü şünden 

dolayı  öldürülmüş  ise de, o s ıralarda ortaya ç ıkan mutezile kelamcdar ı , ayn ı  
görü ş ü benimseyerek, onu sistemli bir ş ekilde müdafa etme ğ e ba ş lamış lar-

dır. Ilerde, kelamc ılar elinde geli ş en halku'l-Kur'an inanc ırurı , müslüman-

lar ın ve bilhassa hadisçilerin ba ş larına ne gâileler açt ığı nı  ayrıca inceleye-

ceğ iz. 

562 el-Buhâri, VII. 96, VIII. 139; Muslim, Kitübu'l-Cuma, Hadis No. 43-45. 

563 ed-Warimi, II. 440. 

564 Aynı  eser, II. 441. 

565 Muslim, Kitâbu z-zikr, Hadis No. 54. Hazreti Peygamber bu hadisinde Allah' ın ke-

limeleriyle, O'nun kelümmı  veya Kur'âm kasdetmi ş tir. el-Hattübrnin aç ıkladığı na göre, Ah-

med ibn Hanbel, "Allah' ın tam kelimeleri" ibaresiyle Kur'ân ın gayri mahlük oldu ğunu istid-

lâ1 ederdi. Zira böyle olmasa idi Hz. Peygamber, mahlük ve noksan olan bir kelâma s ığ mmaz-

dı . Kelimelerin tam olarak tavsif olunmas ı , onların mahlûk olmadıklarına delâlet eder; bak: 

Ma`âlimu's-Sunen, IV. 332-3. 
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3. Kelâm İ lmi ve ljalku'l-Kur'an 

Yukarıda s ıfatlar meselesini gözden geçirirken kelân ı cıların Allah'ın 
sıfatlar ını  nefyederek ortaya bir ta'til akidesi getirdiklerini ve bu arada suht, 

riM, irade, kelam, kerahet, 'adi, halk, r ızk, ihya' ve imate gibi baz ı  fil sıfat-
larının, Allah Ta`alanın kadim s ıfatlarmdan olmay ıp, bunlar ın hacet an ın-
da muhtelif füllerine uygun olarak vücut buldu ğu, yani Allah tarafından 

yarat ıldığı  görü şünü ileri sürdüklerini kaydetmi ş tik. Kelamcdar, bu suretle 
s ıfatlar ın mahlilk ve muhdes oldu ğunu iddia ederken, o s ıralarda Ca'd İbn 
Dirhem taraf ından yayılmış  olan ıjalku'l-Kur'an akiclesi de, onlar ın bu sa-
hadaki faaliyetlerini kolayla ş tırmış  bulunuyordu. Çünkü halku'l-Kur'an 
inanc ı , hakikatte tatil akidesinin bir neticesi idi. Her ne kadar Ca`d, İbn 

Dirhem'in felsefesini bütün teferrüat ıyle tesbit edemiyorsak da, onun s ıfat-

ların nefyi meselesinde de baz ı  ş eyler bildiğ ini ve gerek bu meselede ve ge-
rekse halku' İ -Kur'an meselesinde temasa geçti ğ i Cehm İbn Ş afvana telkın-

lerde bulundu ğu görülmektedir. Ne varki bu bilgi, ba ş langıçta çok basit idi 
ve henüz tekemmül safhas ına girmemi ş  bulunuyordu. Daha önce de üzerin-
de durdu ğumuz gibi, mutezile kelân ı cı sı  Ebu'1-Huzey1 zaman ında, felsefe 

kitaplarının ışığı  alt ında bu çe ş it fikirlerin sistemli olarak müdafaas ına ba ş -
lanmış  ve ilk müdafiler, onlar ın ilk mucitleri yerine kâim olmu ş lardır. 

Kelamc ılarni iddialar ına göre, söz veya kelâm, seslerden ve harflerden 
müte ş ekkildir; câri oldu ğu mahal de dildir. Bu sebeple onun, ilim ve kudret 
gibi, Allah' ın zatı  olan s ıfatlardan olmas ına imkan yoktur; ya cisimdir, ya 
arazd ır. Ancak bu konuda, aralar ında tam bir ittifak has ıl olmamış , el-E ş `a-
rinin açıkladığ ma göre, birbirinden farkl ı  alt ı  görüş  ortaya ç ıkmış tır566: 1-

Allah Ta'alanın kelâmı  bir "şey" dir; bu ş ey mahlOktur, araz ve cisim de-
ğ ildir. 2- Mahlaat ın kelâmı  arazd ır ve hareketten ibarettir. Çünkü bu gö-
rüşü savunanların nazar ında hareket olmayan araz yoktur. Allah ta'alan ın 
kelâmı  ise cisimdir. Bu cisim, kesik, birle şik ve i ş itilen seslerden ibarettir. 

Bu, Allah'ın fili ve halkıdır İnsanın okuyuşu, onun fiilidir; bu okuma da 

harekettir ve Kur'ândan ayr ı dır. Bu görüş ün sahibi en-Nazzam'd ır. Ona 

göre, Allah'ın kelammın iki ayrı  mekanda aynı  anda bulunması  imkansız-

dır; fakat bu kelâm Allah Ta'alan ın yarattığı  mekandad ır. 3- Allah Ta'ala-
nın kelâmı , O'nun mahlOkudur, cisim de ğ ildir. Aynı  anda bir çok mekan-

larda bulunmas ı  mümkündür. Bir kimse onu okudu ğu veya yazd ığı  zaman 

bu kelâm, onun okuyu ş u veya yaz ışı  ile birlikte bulunur. Bu görü şün sahibi 

ise Ebû'l-Huzey1 ve arkada ş larıdır. 4- Kelâmullah arazd ır; mahlûktur. Ayn ı  
anda muhtelif yerlerde bulunmaz. Allah' ın onu yaratt ığı  yerden ba şka bir 

yere intikali inıkans ızclu. Bu görü şü Cafer İbn Harb ileri sürmü ş tür. 5- Kur- 

566 Bak: el-E ş 'ari, el-MakMt, I. 181 vd. 
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an arazd ır. Araz, iki k ısımda mütalaa edilir: Birincisi, diri olanlar ın. filleri-

dir. İkincisi, ölülerin fülleri olup bunlar ın yapt ıkları  ş eyleri dinlerin yapmas ı  
imkans ızdır. Kur'ân yap ılmış  olan bir ş eydir ve arazd ır. Hakikatte onu, Al-

lah' ın yapmış  olması  imkanı  yoktur; çünkü araz, Allah Ta` alan ın füllerin-

den de ğ ildir. 0 halde Kur'ân iş itildiğ i yerin fiilidir; e ğer ağ açtan i ş itilmi ş se 

ağ acın fiilidir567. Bu görü ş ün mümessili Mdammerdir. 6- Kelamu'llah arazd ır, 
mahlüktur; ayn ı  anda bir çok yerlerde bulunmas ı  mümkündür. 

Mutezile kelâmc ıları , Kelamu'llah ın harf olup olmadığı  meselesi üze-

rinde de ihtilaf etmi şler, baz ıları  bu kelâmın harflerden ibaret bulundu ğu-

nu, diğer baz ılar ı  ise harf olmad ığı nı  iddia etmi şlerdir.'" 

Yukarıda nakletti ğ imiz bu çe ş itli görüş lerden anla şı lıyor ki, kelâmc ı -
lar Allah Tdalanın kelâmını  tamamiyle felsefi aç ıdan inceleyerek, önce o-

nun araz veya cisim oldu ğunu ileri sürmüş ler, buradan mahlük ve muhdes 

olduğu neticesine ula ş mış lard ır. Ancak baz ılarına göre, Allah Tdalâ, arazi 

yaratmağ a kaadir olamad ığı  için O'na kelamm ın yarat ıcısı  demekten imti-

na etmiş lerdir. Bunlara göre arazi cisimler yarat ır; bu da ya cisimlerin tabi-

at ındandır; ate şin yakmas ı , güneş in ı sıtmas ı  gibi; yahutta ihtiyaridir; hay-

vanın hareket ve sükünu 

Allah Tdalamn kelâm ı  mahlük ve muhdes olunca, Kur'ân ın da mah-

Ilk ve muhdes olmas ı  gerekir; çünkü Kur'an, O'nun kelâm ıdır. Fakat Al-

lah'ın, kelâmını  yaratt ığı  mahal, zat ı  olamaz; yani bu kelân ı. O'nun damdan 

sücliir etmez. Aksi halde Zatu'llah, mahlük ve muhdes olan kelâma mahal 

olurdu.'" Netekim Allah Tdala, Masa (A.S.) ya hitap etti ğ i zaman kelâm ı -

nı  bir ağ aç üzerinde yaratm ış  ve Masa (A.S.) a ğ açtan gelen bu sesi i ş itmiş -

tir. 57 ' 

Kelâmcıların Kur'ân hakk ında ileri sürdükleri bu görü ş lerin men ş e'i-

nin, ne Kur'ân ve ne de Hazreti Peygamberin hadisleri oldu ğunu iddia et-

mek güçtür. Bu hususta iddialar ına delil olabilecek her hangi bir ayet veya 

hadis bulabildikleri zannedilemez. Bununla beraber, tevil ve tahrif faaliyeti 

hatırlanacak olursa, kelâmc ıların bu konuda da güçlük çekmedikleri görülür. 

ilerde daha geni ş  bir ş ekilde üzerinde duraca ğı mız tı alkul-Kur'anla ilgili 

imtihanlarm birinci derecedeki mes'alü Halife el-Me'man'un, kelâme ılarm 

mümessili olarak Kur'ân ın mahlak ve mandes oldu ğunu bir âyete dayana- 

567 Mutezile kelâme ı ları , Allah'ın Hz. Miisâ ile doğ rudan do ğ ruya konu şmadığı nı , fakat 

kelâmı  bir ağ aç üzerinde yaratt ığı nı  iddia etmiş lerdir. 
568 el-Eş 'arl, el-Makülüt, I. 184. 

569 Bak: el-Bağ drıdi, el-Fark beynel-firak, s. 92. 

570 el-Gazali, el- İ ktisüd 	 s. 115. 

571 İbn klazm, Kitübu'l-fasl, III. 5. 
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rak isbata konuşması  bunun aç ık delilini te şkil eder. Haliferıin ileri sürdüğü 

ayet şudur: L j.c. "Biz, onu Arapça Kur'an k ıld ık". 572  Bu âyete 

dayanan Halife, sonra da der ki: "Allah' ın kı ldığı  her ş ey O'nun mahlisıku-

dur". Ş üphe yoktur ki kelâmc ı lar, Kur'ânda pek çok geçen jAy. "cal." ke- 

limesinin daima yaratmak manas ına gelmediğ ini çok iyi bilirler. Fakat yu-

karıda zikrettiğ imiz ayeti iddialar ının en kuvvetli delili olarak kullanabil-

mek için bu ayette geçen "cal" kelimesine "yaratmak" manas ı  vermek zo-

runluluğunu kendilerinde hissetmi ş lerdir. Biz bu meseleye ilerde tekrar dön-

mek üzere, kelamc ılar tarafı ndan Ortaya at ılan, halku'l-Kur'an görü şünün, 

müslümanlar aras ında ne gibi kar ışı klıklara sebep oldu ğunu ve islam akai-

dinde nas ıl büyük sars ınt ılar yaratt ığı nı  gözden geçirece ğ iz. Tarihte "milı -

ne" tabir edilen bu devir, kelâm ehlinin siyasi iktidar ı  ele geçirmesiyle ba ş -

lamış  ve iktidarda kald ıkları  müddetçe, tamamiyle felsefeye dayanan aki-

delerini, Kur'an ve hadise dayanan islam akaidine hakim k ılmak gayesini 

gütmüş lerdir. Bu gayeyi tahakkuk ettirebilmek için, Islam akaidinin 

müdafas ım üzerlerine alm ış  olan hadisçilere kar şı , ş iddetli bir mücadele kam-

panyas ı  açmış lar, hapis, k ırbaç ve ölüm tehditleriyle en a ğı r işkenceleri on-

lara reva görmü ş lerdir. Biz bu olaylar ı , tarihi seyri içerisinde fazla teferrua-

ta girmeden inceleme ğe çalış acağı z. 

4. Kelamedarm, ljalkul-Kur' ün Meselesinde 
Hadisçileri imtihana Çekmeleri (el-Mihna) 

a. el-Me' ınCın Devri (198-218 H.) 

Daha önceki bahislerimizde de kaydetti ğ imiz gibi, Hicri ikinci asr ı n 
baş larında Emevi halifesi Mervan II. (127-132 H. /734-749) nin mürebbii ve 

anas ının karde ş i Ca'd İbn Dirhem, Kur'a= mahlük olduğ u görü ş ünü ilk defa 
müslümanlar aras ında yayma ğ a ba ş lamış tı . Bu ş ahıs, Irak Valisi ljalid İ bn 
`Abdillah el-Ka ş ri tarafından bir bayram sabah ı  öldürülmüş  olmakla bera-

ber, 573  yaymış  olduğu fikirler, kısa bir zaman içerisinde kök salm ış tı . Baz ı  
`Abbas): halifelerinin bu çe ş it fikirlere kar şı  ş iddetli davranmalar ı  sebebiyle, 

diğer Kur'âni meseleler gibi, Kur'a= mahla oldu ğu fikri de aç ıktan açığ a 

yayılamamış , daha do ğ rusu, bu fikrin taraftarlar ı , her ş eyden önce kendi 

ba ş larını  korumak endi şesi içinde bulunmu ş lardır. Bu halifelerden bilhassa 

Hariin er-Re şid, böyle fikirlere kar şı  hiç müsamaha göstermiyordu. İbn Ke-

skin isnad vermeksizin nakletti ğ i bir habere göre, Halifeni ıı  odas ına giren 

bazı  kimseler, onu, önünde boynu vurulmu ş  bir cesedin kafas ında kılı c ının 

572 Zubruf sûresi 43, ây. 3. 

573 İ bn Keşir, el-Bidâye ve'n-nibâye, X. 19. 
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kanlarmı  temizlerken görmü şlerdi. Halife er-Re şid diyordu ki: "Onu, Xur-

anın mahlük olduğ unu söylediğ i için öldürdüm ve bu suretle Allah'a daha ya-

kın olmak istedim" 574. Mutezile ş eyhlerinden murci'i Bi şr İbn Gıyas el-Me-

risi (O. 217-18 H. /832-33), Hanefi imamlar ından Ebü Ylisurtan Fıkıh öğ ren-
miş , Hammad İbn Seleme, Sufyan İbn Tyeyne ve daha baz ı  hadisçilerden ha-

dis dinlemiş , sonra da Kelam ilmi ile me ş gul olmağa ve eş -Safi'inin kelâm ı  
terketmesi hususundaki tavsiyelerini de reddederek Kur'ân ın mahlük oldu-

ğu fikrini yaymağa ba ş lamış t ır575. Halife er-Re ş id, Bişr el-Merisrnin Kur'an 

hakkındaki bu faaliyetlerini haber ald ığı  zaman ş öyle demiş ti: "Bi şr'in, Kur-

anın mahlük olduğunu iddia eden sözleri kula ğı ma geldi. Allah'a kasem ede-

rim ki, eğ er onu ele geçirmek bana müyesser olursa, ş imdiye kadar hiç kim-

seyi öldürmediğ im bir şekilde onu öldüreceğ im" 576. Biş r, Halifenin kendisi 

hakkındaki bu görüşünü haber ald ığı  zaman ortadan kaybolmu ş  ve muhte-

melen onun ölümüne kadar 20 sene müddede saklanmak zorunda kalm ış - 
tır577 .  

Halife er-Re ş id'in ölümünden sonra yerine geçen o ğ lu el-Emin'in kısa 

devam eden hilafeti zaman ında durum değ iş memiş tir. Fakat di ğer oğ lu el-

Me'mün'un hilafeti, daha öncekilerden çok farkl ı  bir devir getirmi ş , bu de-

vir, kelâmcdarm hadisçiler üzerindeki bask ı  ve tahakkünderini siyasi yol-

lardan zafere ula ş tırmış tır. 

Halife el-Me'mün, çe ş itli ilimlere karşı  büyük sevgisi olan bir kimse 

idi. Babas ı  er-Re ş id, Haş im İbn Biş r, Ebü Mu'aviye ei-2arir, `Abbad ibnu-

l- e Avvam, İ sma`il İbn `Uleyye, Haccac İbn Muhammed el-A`ver gibi kim-

selerden hadis rivayet ediyordu. Söylendi ğ ine göre, müteaddit halifeler ara-

sında 'Osman İbn "Affan'clan sonra Kur'an' h ıfzetmi ş  olan ikinci Halife idi"' 

Felsefi ilimlere kar şı  da büyük meyli vard ı . Bu hevesle tesis etti ğ i "Daru'l-

Hikme" de "Rüm" diyar ından getirttiğ i kadim Yunan felsefesine ait kitap-

ları  tercume ettirip bunlar ı  mutezile ve cehmiyyenin istifadelerine sunuyor-

du579. Sık sık tertip etti ğ i münazaralarda, mutezile imandan büyük mevki 

iş gal ediyorlard ı . Bu imamlardan Sumame İbnu'l-E ş ras, Ebu'l-Huzey1 el-

`Allaf ve Biş r İbn Gıyas el-Merisi'nin Halife üzerindeki tesirleri pek büyük-

tüm. İş te bu hava içerisinde el-Me'mün, ilk defa 201 H. /816 senesinde 'Ali 

oğullarından 'Ali er-Razryi veliand olarak ilan etmi ş , 'Abbasi alâmederinden 

574 Aynı  eser, X. 215. 

575 Ibn Hallikân , Vafeytu'l-A`yn, I. 251; Ibn Kesir, el-BidAye, X. 281. 

576 W. M. Patton, Ahmed İ bn ljanbel The Mihna, s. 92. 

577 Aynı  yer ve Ibnu'l-Cevzi, Men -4 ı b Ibn klanbel, s. 308. 

578 Ibn Kegr, el-Bidrı ye, X. 275. 

579 el-Mahrizi, el-tl ı tat, IV. 183. 

580 el-BaWdi, el-Fark. s. 104; Ibn Ke şir, el-Bidiı ye, X. 275, 279, 281. 
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olan siyah renkli elbise yerine ye ş il renkli elbise giymek ve sonra da 'Ali İbn 

Ebi Talib'i, Ebü Bekr, `Ömer ve 'Osman'a takdim ve tafdil ederek te şeyyd 

göstermi ş tir"i. 

Halifenin, bir taraftan ş i`a mezhebine meyli, di ğ er taraftan mutezile ş eyh-

lerinin halife üzerindeki tesirleri, onun, 218 H. /833 senesinde Kur'ân ın malı -
lük olduğunu resmen ilan edip muhtelif vilayetlerdeki âmillerine hadisçile-

rin ve fıkıhç ıların Kur'an üzerinde imtihana çekilmeleri, daha do ğ rusu, Kur-

anı n mahlük olduğunu ikrar etmelerinin temini emrini vermesine vesile oldu. 

1. el-Me'man'un. İ mtihanla Ilgili İ lk Mektubu 

O sıralarda (218 /833) Tarsus'a do ğ ru Rum seferine ç ıkmış  olan ve er-

Rakkaı 'da bulunan Halife el-Me'mün, ilk mektubunu Ba ğdad'taki nâibi 

İ shak ibn, Ibrahim'e yazd ı . Bu mektupta ş öyle deniliyordu: 

"Müslüman imamlarıyle halifelerinin, Allah' ın kendilerinden muha-

faza etmelerini istedi ğ i dinin tatbikinde ve kendilerine terkedilmi ş  olan nü-

büvvetin miraslar ında ictihadda bulunmalar ı , üzerlerine ald ıkları  ilmi nakl, 

teb'alar ına hak ile muamele ve Allah' ın taati için öncülük etmeleri, bu imam 

ve halifeler üzerindeki Allah' ın haklar ındandır. Allah Halifeyi do ğ ru yolda-

ki azmind,e ve teb'as ıyle ilgili hususlardaki adaletinde rahmet ve minnetiy-

le muvaffak kılmak ister. Emiru'l-mu'minin ş unu gayet iyi bilir ki, teb'an ın 

ha ş iyesinden olan ekseriyet ve a ş ağı  tabaka, Allah' ın delâlet ve hidayet ma-

nalarında istidlali, fikri, görü şü olmayan, ilim nurundan ışı k almıyan bir 

tabakad ır; bu tabaka, Allah' ın cahili olan, O'nu gözü görmeyen, dininin 

gerçeklerinden, tevhidinden, imar ımdan uzakla ş mış , adalet etti ğ i açıklık-

lardan, O'nun yolunda gitmenin gereklili ğ inden yüz çevirmi ş , O'nu hakk ıy-

le takdir etmekten, künhüne vak ıf olmaktan, kendisiyle mahlükat ı  aras ını  
ayırmaktan, görü ş lerinin zayıflığı , akıllarının azlığı , tefekkür ve tezekkür-

den uzaklıklar ı  dolayı sıyle aciz olan bir tabakad ır". 

"Bunlar, Allah ile O'nun Kur'ândan indirmi ş  olduğu hususlar ı  müsavi 

kılmış lar, hepsi birden, onun (Kur'ân ın) kadim olduğu, Allah'ın onu halk, 

ihdas ve icad etmediğ i fikri üzerinde ittifak etmi şlerdir. Allah Ta'ala gö ğ üs-

lere Ş ifa, mü'minlere rahmet ve hidayet k ı ldığı  kitab ı nda demi ş tir ki: "Biz 

onu Arapça Kur'an. k ıldık"; 582  Allah' ın kı ldığı  her ş ey O'nun mahlükudur. 

Yine demiş tir ki: "Semavat ve arz ı , karanlık ve ntiru yaratan Allah'ad ır hamd"' 

"Elif, lam, ra. Öyle bir Kitap ki âyetleri muhkemle ş tirilmi ş , sonra be-

yan edilmiş  ve Hakim ve Habir olan (Allah) taraf ından gönderilmi ş tir""4  

581 İbn Kesir, el-Bidâye, X. 247, 275. 

582 Zubruf süresi 43, ây. 3. 

583 En`âm süresi 6, ây. 1. 

584 Hild süresi 11, ây. 1. 
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her muhkem mufassald ır ve onun bir muhkimi ve mufass ı lı  vardı r; Allah, 

Kitab ının muhkim ve mufass ılıdır, yani halikı  ve maciclidir. Sonra; bat ıl 
yolunda mücadeleye giri ş en bu kimseler.. (herkesi) kendi inançlar ına çağı r-

maya ba ş ladılar ve kendilerini Sunnete nisbet ettiler. Kitabu'llah ın her fas-

hnda onların sözlerini ibtal eden, davalar ını  çürüten, mezheblerini redde-

den kıssalar vard ır. Bununla beraber onlar, kendilerini, hak, din ve cemaat 

ehli olarak izhar etmi şler, ba şkalarının, bat ıl, küfür ve fırka ehlinden olduk-

larını  ileri sürmüş lerdir. Bu suretle halka yönelmi şler ve bununla cahilleri 

kand ırmış lar, neticede yalan yolda giden, Allah'tan ba ş kas ına huşa duyan 

ve dinden ba şkas ına sarılan kimseler, onlar ın nazar ında iyi görünerek, ada-

let ve riyaset ötrüsüne bürünerek onlara uyma ğ a, kötü görü ş lerini benim-

semeğ e meyletmi şler, hakk ı  bâtdlar ı  için terketmi ş lerdir; dalâletleri için 

Allahtan ba şkas ını  sır dostlar ı  edinmiş ler ve bu suretle onlar ın tezkiyeleriy-

le ş ahadetleri kabul olunmu ş , Kitap alıkamı , dinlerinin, vücutlarının, niyet 

ve gerçek görü ş lerinin fesad ı  üzerine tatbik olunmu ş tur. Bu, onların yönel-

dikleri ve yönelmelerini istedikleri gaye idi. Mevlalar ı  üzerine bir yaland ı ; 

halbuki Allah üzerine yalan söylememeleri için onlardan misak al ınmış tı  
ve onlar, Kitab ın içindekileri biliyorlard ı . Bunlar, Allah' ın kulaklar ını  sağı r, 

gözlerini kör etti ğ i killıselerdir. Kur'an' iyice anlamazlar m ı ? Yoksa kalp-

leri üzerinde kat kat kilitleri mi var?". 585  

"Emiru'l-mu'minin şunu görmü ştür ki, bu kimseler, halk ın şerleri, 

dalâletin reisleri, tevhidden en az hazz ı , imandan en az nasibi olan cehalet 

hammallar ı , yalanc ılığı n önderleri, evliyalar ı  hakkında konuş an iblisin li-

sam, Allah' ın dini ehlinden olan dü ş manına kar şı  ş iddetli doğ ruluğunda it-

ham, ş ahadetinde ıskat olunmağa layık, sözüne ve i ş ine güvenilmeyen kim-

selerdir. Amel, her ş eyden önce ancak yak ın has ıl olduktan, yakın de ancak 

Islam gerçe ğ inin tekemmülünden ve tevhide huliis ile ba ğ landıktan sonra 

mümkün olur. Doğ ru yoldan, Allah'a ve tevkidine inanma hazz ından mah-

rum olan kimse, amel ve ş ahadetinde, niyet gibi sâir meselelerde de dala-

let ve karanl ık içinde olur. Emiru'l-mu'minin, şunu kasemle bildirir ki, sö-

zünde tabiat ı  icab ı  yalana en çok ba ğ lanan ve ş ahadetinde bât ıla en çok 

sarılan kimse, Allah'a, vahyinde en çok yalan söyliyen ve Allah' ı  gerçek bil-

gi ile bilmeyen kimsedir. Allah' ın hükümünde ve dininde ş ahadeti reddolun-

mağa en çok layık olan kimse, Allah' ın, Kitab ı  üzerine gelen ş ahadetini 

red ve bat ıl görüşü ile Allah'ı n hakkına bühtan eden kimsedir". 

"Yanındaki kadılar' topla ve onlara, Emiru'l-mü'mininin sana yaz-

dığı  bu mektubu oku; Allah' ın, Kur'an' halk ve ihdas ı  meselesinde görü ş  ve 

inançlarını  anlamak maksad ıyle imtihanlarma ba ş la. Onlara ş unu bildir ki, 

585 Bak: Muhammed süresi 47, ây. 23-24. 
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Emiru'l-mu'minin, i ş inde yard ı mcıya muhtac de ğ ildir; Allah' ın kendisine 
teslim ettiğ i ve muhafazas ını  istediğ i teb'as ının i ş lerinde, dinine, tevhidinde-
ki samimiyetine ve doğ ruluğuna güvenilmiyen kimselere güvenmemektedir. 
E ğer bunu (Kur'a= mahlak oldu ğunu) ikrar ederler ve bu i ş te Emiru'l-

mu'minine tâbi olurlar ve hidayet ve necat yolunda bulunurlarsa, kendile-
rine halk aras ından huzurlar ına gelen ş ahicileri, Kur'ân ın mahlak olup ol-
madığı  meselesi hakkında imtihana çekmelerini ve Kur'ânin mahlak ve muh-
des olduğunu ikrar etmiyenlerin, bu görü ş e sahip olmayan ve ikrar ından 
imtina edenlerin ş ahadetlerinin terkedilece ğ ini, emret. Çevrendeki kuzat ın, 

bu mesele ile ilgili faaliyetleri hakk ında Emiru'l-mü'minine yaz. Onlar için 
durum böyledir. Onlar ın iş leriyle me ş gul ol, faaliyetlerini kontrol et; zira 
Allah'ın ahkamı , ancak dinde basiret ehlinin ş ahadeti ve tevh ıddeki sami-

miyyeti ile tatbik olunur. Bu hususta cereyan eden olaylar ı  Emiru'l-mu'mi-
nine yaz"." 6  

Hicri 218 senesinin Rabi` el-evvel ay ında, yani Halifenin ölümünden 
a ş a ğı  yukarı  dört ay kadar önce yaz ı lmış  olan bu mektup, İ slam Devletinin 
ba şı nda bulunan bir Halifenin din ve mezhep meselelerindeki görü ş ünü ak-

settirmesi bak ımından çok dikkata ş ayandır. Babas ı  Halife er-Re ş idin, Kur-
anın mahlak olduğunu söyleyen bir kimseyi nas ıl öldifirdüğü gözönünde bu-

lundurulursa, el-Me'miinun mektubunda aksettirmi ş  olduğu görüş ler, daha 

fazla bir hususiyet arzeder. Mamafih Halifenin Kur'an hakk ındaki görü şü 

ne olursa olsun, mektubun as ıl dikkati çeken tarafı , dini meselelerdeki bil-
gisi belirli bir seviyenin üstüne ç ıkmayan ve bir bak ıma da tabii kar şı lan-
ması  gereken halk ı n, inancı  dolayı sıyle cehalet ve dalâlete nisbet edilmesidir. 
Bu bakımdan, el-Me'manun mektubunda gördü ğümüz bu fikirler "hadis 
ashabının, avam tabakas ından ve tahsil ve tetebbudan uzak taklid dilin-
den" olduğunu söyliyen el-Calnz' ı n fikirleriyle t ıpat ıp uyu ş maktad ır. Mek-

tubun, dikkati çeken di ğ er bir hususiyeti de, Halifenin muhalif fikirlere kar-
şı  gösterdiğ i ş iddet ve ta şı dığı  koyu taassubu aç ık bir ş ekilde ortaya koy-
ması dır. Bu, hür fikrin mümessilleri olarak zuhur eden ve devlet sultasm ı  
ele geçirinceye kadar geli ş mesine ve kuvvetlenmesine devam eden mutezile 

için, üzerinde durulmas ı  gereken mühim bir noktad ır. Eğer iş , sadece bu 

mektupla kalmış  ve Bağ dad'taki naibi, Halifenin emirlerini yerine getirmek-

le iktifa etmi ş  olsa idi, gerek Halife ve gerekse mensup oldu ğu mezhep hak-

kında, nihayet yukar ıda bir kaç kelime ile ifade etti ğ imiz baz ı  görüş ler ileri 

sürülür belki de üzerinde hiç durulmayan bir mesele olarak kal ırdı . Fakat 
iş , basit bir imtihanla kalmam ış , bu imtihan daha büyük imtihanlar takip 
etmiş , imtihana çekilenler çe ş itli işkencelere maruz b ı rakılmış lard ır. Bu de-

vir, el-Memanun Ba ğdacrtaki nâibi İ shak İbn Ibrahim'e yazd ığı  ikinci ve 

586 et-Tabari, Tarih, VII. 195-197. 
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üçüncü mektuplarla ba ş lamış , el-Me'mündan sonra el-Mdta şı m ve el-Vöş ik-

ın hilâfetlerinde tarihin mühim sahifelerini i ş gal etmiş tir. 

2. el-Me'mün'un İ mtihanla ilgili İkinci Mektubu 

Birinci mektubun yaz ı lmas ından çok kı sa bir zaman sonra el-Me'mün, 
metni kaynaklar tarafından aç ıklanmıyan ikinci mektubunu yazm ış  ve Bağ -

död'taki nâibine göndermi ş tir. Bu mektupta, hadisçilerden yedi ki ş inin se-

çilerek kendisine gönderilmesi emredilmekte ve imtihan ı  bizzat kendisinin 
yapaca ğı  bildirilmektedir.'" Bu harekette, el-Me'miinun Ba ğdöd, imtihan-
lar ı  baş lamadan önce imtihana çekilecek olanlara gözda ğı  vermek ve mane-
vi bir bask ı  yapmak gayesinin güdüldüğü aç ık bir ş ekilde anla şı lmaktad ır. 
Çünkü imtihan ı  yapacak olan Halifenin bizzat kendisidir; imtihan ın yap ı -

lacağı  yer, sefere ç ıkmış  bir ordunun karargâh merkezidir; çevrenin havas ı , 

imtihana çekilecekler üzerinde çok daha ba ş ka tesir b ırakacak ve Ba ğ dAd'a 
nisbetle daha iyi neticeler al ınacakt ır. Bu bak ımdan, Kur'ân ın mahlök ol-
duğunu ikrardan imtina edecek bir hadisçirtin, Halifenin huzurunda ölüm 

korkusunun verece ğ i gevş eklikle ona tabi olaca ğı na ve istemiyerek de olsa, 
onun görüşünü kabullenece ğ ine muhakkak nazar ıyle bakılabilirdi. Netekim, 
et-Tabani tarafından zikrolunmamakla beraber, es-Subki'nin beyan ına göre, 

yedi hadisenin" Halife tarafından istenmesinin sebebi, Bağdöd'ta Kur'ân ın 

mahlük olduğunu kabüle yana ş mamalar ıdır; halbuki bunlar, Halifenin 

huzurunda zahiren bile olsa, korkunun tesiriyle kabul etmi ş lerdir."' 

Bizzat el-Me'miin taraf ından imtihan edilen bu yedi hadisçi şunlardır: 

Yahyö İbn Ma`in Ebü Zekeriyya' el-Ba ğ dödi (Ö. 233 H /847). 

Hadis külliyatına vak ıf, cerh ve ta`clil usülünde e ş ine ender rastlanan 

me şhur imamlardan biriydi. Bizzat kendi eliyle 600 bin hadis yazm ış tı . Ah-

med İbn Hanbel ondan sena ile bahseder ve "Yahya İbn Ma`inin bilmediğ i 

hadis hadis de ğ ildir" derdi. Yine İbn klanbel'e göre, Yabyö İbn Ma`in, ha-

dis rivayetinde "yalanc ılarm yalanım ortaya ç ıkaran, Allah' ın bu saha için 

yarattığı " bir imamd ı . 589  Ne var ki Halife el-Me'miinun ljalku'l-Kur'an me-

selesinde hadisçilere kar şı  giriş tiğ i mücadelede ilk defa öne sürülüp imtihan 

edilenlerden biri olmak talihsizli ğ ine uğ ramış  ve öldürülmek korkusuyle, 

Kur'ân ın mahlük olduğunu Halifenin önünde ikrar etmek zorunda kalm ış -

tır.'" 

587 e-Tabari, Tarih, VII. 197; es-Subki, Tabakiitu' ş - Ş 5.fi'lyye, I. 207. 

588 Bak: T abaktu' ş - Ş fi'lyye, I. 207. 

589 Bak: el-ljatib, Târihu Ba ğ cl'cl, XIV. 180; İbn Hallikân , Vafeyt, V. 190 vd. İ bn 
Ebi Ijatim , KiUbu'l-Cerlfr ve't-ta`d11, IV. 2, 192. 

590 Tabak"atu' ş - ş fi'lyye, I. 207. 
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Yalıya İbn Mdinin halku'l-Kur'an ı  ikrarı , İ mam Ahmed İbn Hanbel 

üzerinde çok büyük tesir icra etmi ş ti. Ilerde de zikredece ğ imiz gibi, İbn Han-
bel, mutezile mezalimine kar şı  direnen yegane kimse idi. Ona göre, içlerinde 
Yahya İbn Mdirı  ve Zuheyr İbn Harb gibi me şhur hadis imamlar ının bulun-
duğu bu ilk gurup, eğ er Halifeye kar şı  direnseler, Kur'arun mahla olmad ı -
ğı m savunsalard ı , durum bu derece inki ş af etmez ve Halife, daha ba şkaları -

nı  da imtihan etmek cesaretini gösteremezdi. 5 " Fakat onlar ikrar ettiler ve 

imtihan hadisesinin daha geni ş  bir ş ekilde yayılmas ına önayak oldular; Ah-
med İbn. Hanbel, bu sebepten Yahya İbn Mdine darılmış tı  O derecede ki, 
İbnu'l-Cevzinin rivayeti do ğ ru ise, bir hadis imamı  olarak daima medhet-
tiğ i Yalıya İbn Halifenin arzusuna uydu ğu ve Kur'âmn mahMk 
olduğunu söylediğ i için, hadislerinin yazdamayaca ğı m, ondan hadis rivayet 
edilemiyeceğ ini söylemi ş tir. 592  Yine İbnu'l-Cevzi'nin rivayetine göre, Ah-
med İbn Hanbel hastaland ığı  zaman, kendisini ziyarete gelen Yahya İ bn 
Mdine, aynı  sebepten, yatt ığı  yerde arkas ını  dönmü ş , onun yüzüne hiç bak-
mamış  ve onunla hiç konu ş mamış tır. Bu ş ekilde evi terketmek zorunda ka-
lan Yahya ç ıkıp giderken, "bu kadar uzun sohbetten sonra konu ş mamak..." 

demek suretiyle teessürünü izhar etmi ş tir."' 

Muhammed İbn Sa'd (Ö. 230 H. /814) 

Mağ azi sahibi me şhur el-Vak ıdi (Ö. 207 H. /822) nin katibi olarak da ş öh-
ret kazanm ış t ır. Sabahe, tabi`iin ve zaman ına kadar gelip geçmi ş  olan hali-
felerin tercemelerini içinde toplad ığı  Tabalceı t kitab ı , bugün en önemli kay-

naklardan addedilir. İbn Sdd Hadis ve F ıkıh sahas ında pek çok kitablar ı  
olan bir alimdi. 594 

Ahmed İbn İbrahim ed-Devraki (168-24,6 H. /784 - 860) 

isma`il tim `Uleyye, Yezid İbn Zuray`, Hu ş eym, `Abdurrahman İ bn 

Mehdi, Behz İ bn Esed, ve Eba Davad et-Tayalisi gibi bir çok hadisçilerden 

hadis almış  rivayetine güvenilir bir kimse idi.'" 

Zuheyr İbn Harb Eba Hay ş.eme 

Hu ş eym, 	İbn `Uleyye, Cerir, Yahya İ bn Sdid el-Kattan gibi 
kimselerden hadis rivayet etmi ş  güvenilir bir hadisçidir. 596  

EM Muslim 

591 W. M. Patton, Ahmed İ bn Hanbel, The Mihna, s. 109. 
592 Menak ı bu'l- İ mam Ahmed İ bn Hanbel, s. 388. 
593 Ayni eser, s. 389. 

594 Bak: İ bn Ijallik3n, III. 473. 

595 el-Ija41b, T 1.1.13u Ba ğ dad, IV. 8; İ bn Ebi Hatam , Kit3biu'1-Cerh, I. 1, 39. 

596 İbn Ebi 1:13tim, KiMbu'l-Cerlı  ve't-ta'clil, I. 2, 591. 
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Yezid İbn Haran'un hadis rivayetinde yard ımcısı  idi. 

İ smail İbn Davad 

Ismail İ bn Ebi Mes`fıcl 

Haklar ında açık bir malumat temin edemedi ğ imiz son üç isimle birlikte 
bu yedi hadisçi, Halifenin askeri karargah ında, Kur'a= mahlük oldu ğ unu 
ikrar ettikten sonra Ba ğdad'a geri gönderilmi ş lerdir. Yine el-Me'münun 
emri ile Naib İ shak İbn İbrahim'in evinde toplanan bu gurup, di ğer Fıkı h 

ve Hadis ulemas ımn da bulunduğu bir toplulu ğun huzurunda Kur'ân ın mah-

lök olduğunu tekrar itiraf etmi ş lerdir- 597  

3. el-Me'miln'un Üçüncü Mektubu 

Aradan henüz k ısa bir müddet geçmi ş ti ki, Ba ğ clad naibi İ shak İbn İ b-

rahim, Halifenin üçüncü mektubunu ald ı . et-Tabari tarafından metni tam 

olarak verilen bu mektubunda el-Me'mön, ilk mektupta oldu ğ u gibi, Allah-
ın halifeler ve imamlar üzerindeki haklarmdan bahsederek, Kur'a= ınah-

lük oldu ğ unu isbat edebilmek için yine baz ı  ayetler zikretmi ş , muhaliflerini 
cehalet ve dalâlete nisbetle, haklar ında yap ıılmas ı  gereken i ş lemi nâibine ş u 
ibarelerle emretmi ş tir: 

"... Emiru'l-mu'mininin sana yazm ış  olduğu bu mektubu, Cdfer İbn 
`Isa ve Kazi 'Abdurrahman 'bn ishak'a oku ve onlar ın Kur'ân hakkı n-

daki görü ş lerini tesbit et. Onlara şunu bildir ki, Emiru'l-mu'minin, müs-
lümanlar ın i ş inde, ihlas ve tevhidine güvenilen kimselerden ba şka hiç 

bir şeyden yardım beklemez; Kur'a= mahlök oldu ğunu ikrar etmiyen 
kimselerde tevhid yoktur. E ğ er bu mevzuda Emiru'l-mu'mininin görü-
ş üne uyarlarsa, onlar ı n huzurunda ş ehadetlerine müracaat olunanlar ın 

imtihamna ve Kur'ân hakkındaki görüşlerinin tesbitine geç. Bunlar 
arasında Kur'ânın mahlök olduğunu söylemiyen kimse olursa, (yuka-
rıda ismi geçen iki zât), onun şehadetini ibtal ederler ve sözüyle hüküm 
vermezler. Bunu muhitindeki bütün kuiat hakk ında tatbik et ve bu 
iş le s ıkı  bir ş ekilde me ş gul ol. Allah, bununla basiret sahibinin basire-
tini art ırsın". 598  

İ shak İbn İbrahim, Halifenin mektubunu al ır almaz, emirlerini tatbike 

koyulmu ş , hadis ve fıkıh ulemas ından kalabalık bir cemaati toplayarak, ön-
ce Halifenin mektubunu iyice anlamalar ı  için iki defa okumu ş , sonra da, te-

ker teker sorguya çekip Kur'ân hakk ındaki fikirlerini tesbit etme ğe baş -

lamış tır. et-Tabari'nin verdi ğ i isim listesine göre, İ shak İ bn Ibrahim'in 
imtihan için toplad ığı  hadisçiler ş unlard ır: 

597 et-Tabari, Tarih, VII. 197. 
598 Mektubun tam metni için bak: et-Tabari, VII. 197-200. 
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Ebn Hassân 	Biş r 	 el-Kindi, 'Ali Ibn Ebi Mukâtil, 
el-Fazl 'bn Ganim, ez-Zeyyül ibnu'l-Hey ş em, Seccâde (el-Hasan İbn Ham- 

mâd), el-Kavirirl, Ahmed !bn. IIanbel, Kuteybe İbn Said, Sddilya el-Vâ- 
sı ti, 	İbnu 1-Cdd, İ shak İbn Ebi İ srâ'll, İbnu'l-Hirş , İbn `Uleyye el- 

Ekber, Yahya Ibn `Abdirrahmân. 	 `Ömer ibnu'l-Hattüb'm torun- 
larından bir baş ka ş eyh (er-Rakka kad ı sı  idi), Eb ıi Naşr et-Tammâr, Ebn 
Mdmer el-Kati`i, Muhammed İbn Ilatim İ bn Meymün, Muhammed İbn 

Nfıtı 	 ihnu'l-Ferhan, en-Nazr İbn Ş umeyl, İbn 	İbn 

Ebu'l:Avvâm el-Bezzâz, İbn Şucü`, 'Abdurrahmân İ bn. İ shak ve listede 
bulunmadığı  halde sorgu esnas ında ismi geçenlerden `Uheydullah İbn Mu-

hammed İ bni'l-Hasan, ibnu'l-Bekkâ', `Abdu'l-Mud ım İbn Idris, el-Mu-

zaffer İbn Muraccâ'."9  

Bu gurub aras ında sorgusu ilk yap ılan ş ahıs Bi şr ibnu'l-Velid el-Kin-
di oldu; bunu diğ erleri takip etti. Burada, sorgular ın ne şekilde yapıldığı nı  
göstermek için bir kaç misal vermek faydal ı  olacakt ır. 

Nâib Iskük 'bn İbrahim Halifenin mektubunu iki defa okuduktan son-
ra Biş r İbnu'l-Velide dönerek sorma ğa baş ladı : 

Nâib - Kur'ân hakk ında ne dersin? 

Bişr - Bu husustaki görü ş ümü Emiru'l-minine müteaddit defalar söy-
ledim. 

Nâib - Emiru'l-mu'mininin mektubuna binaen bunu yeniden aç ıkla-
man gerekiyor. 

Bişr - Derim ki Kur'ân Kelâmu'llaht ır. 

Nâib - Bunu sormuyorum; o mahlük mudur? 

Bişr - Allah her ş eyin hâlikıdır. 

Nâib - Kur'ân " şey" değ il midir? 

Bişr - " Ş ey" dir. 

Nâib - O halde mahlüktur. 

Bişr - Hâlik de ğ ildir. 

Nâib - Bunu sormuyorum; o mahlfık mudur? 

Bişr - Sana söylediğ imden başka bir ş ey bilmiyorum. Emiru'l-mu'- 
mininden bu hususta ba ş ka bir ş ey söylemek üzere ahid aldım. 

Sana söylediklerimin haricinde bir ş ey yoktur bende. 

Bunun üzerine, İ shak İbn İbrahim, önünde bulunan bir ka ğı dı  eline 

almış  ve Bi şr'e okuyarak ş öyle demiş tir: 

599 isim listesi hakk ında bak: e-Tabari, VII. 200-201. 
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Nâib — Allah'tan ba şka ilâh olmadığı na, bir ve tek oldu ğuna, O'ndan 

önce ve sonra hiç bir şeyin bulunmad ığı na, mahlhkat ından hiç 

bir şeyin hiç bir mana ve yönden ona benzemedi ğ ine ş ehadet 

ederim. 

Biş r — Evet, ben de halka buna benzer misaller verirdim. 

Bu konu şmalardan sonra İ shak İbn Ibrahim, kâtibine dönerek Bi şr 
den aldığı  cevaplar ı  yazd ırmış , 	İbn Mukatire sormağ a ba ş lamış tır. 

Nâib — Sen ne dersin ya 'Ali? 

— Görüşümü Emiru'l-mu'minine müteaddit defalar duyurclum. 

Bunun haricinde bende ba şka bir ş ey yok. 

Nâib, yaz ılı  kağı t üzerinde de imtihan ettikten ve müsbet cevap ald ık-

tan sonra tekrar sormu ş tur: 

Nâib — Kur'ân mahlük mudur? 

`Ali — Kur'ân Kelamu'llaht ır. 

Nâib — Onu sormuyorum. 

`Ali — Kelamu'llaht ır. Eğer Emiru'lmu'minin bize bir şey emrederse 

dinleriz ve itaat ederiz. 

İbn Ebi MukatiPin cevapları  da katip tarafından kaydedildikten 

sonra, nâib ayn ı  sualleri ez-Zeyyare sormu ş  ve ayn ı  cevaplar ı  almış tır. Bun-

dan sonra sorgu s ıras ı  Ebh Ijassan ez-Ziyadrye gelmi ş tir 

Nâib — Sen ne dersin? 

— istediğ in şeyi sor. Nâib elinde bulunan ve "Allah'tan ba şka Üâh 

yoktur" ibarelerini havi yaz ılı  kağı dı  okumuş  ve Ebii. 11assan' ın bu husus-

taki fikrini sormu ş tur. 

E.H. — Bunu kabul etmiyen kafirdir. 

Nâib — Kur'ân mahlük mudur? 

— Kur'an Kelâmu'llaht ır. Allah her şeyin halikı dır. Allah'tan ba ş -

ka her şey mahlhktur. imam ımızdır; onun 

sayesinde bütün filmleri i ş ittik; o bizim i ş itmediğ imiz ş eyleri 

iş itmiş , bilmediğ imiz ş eyleri ö ğ renmi ştir. Allah, onu bizim iş -

lerimiz için görevlendirmi ş tir; hacc ımızı , namaz ımı zı  o ikame 

eder oldu; mal ımı z ın zekat ım ona öderiz; cihada onunla ç ıkarı z; 

onu her ş eyde imam görürüz. Bize emretmi ş se emrine, nehyet-

mişse nehyine, davet etmi ş se davetine icabet etmi ş izdir. 

Nâib 	Kur'ân mahlük mudur? 
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(Eb ıl Has4n bu husustaki görü ş ünü tekrarlam ış t ır). 

Nâib — Bu (halku'l-Kur'An görü şü), Emiru'l-mu'mininin görü ş üdür. 

• — Onun görü şü olabilir; (fakat) bunu halka emretmez; halk ı  ona 

davet etmez. E ğ er söylemekli ğ imi Emiru'l-mu'minin sana em-

rettiğ ini bildirirse, bana emretti ğ in ş eyi sana söylerim. Sen onun 

bana tebli ğ  edilmesini istediğ i ş eylerde güvenilir bir kimsesin. 

Ondan bana bir ş ey tebliğ  etmi ş sen onu yerine getirdim 

Nâib — Sana tebliğ  etmek üzere bana hiç bir ş ey emretmi ş  değ ildir. 

Bu s ırada sorgusu biraz önce bitmi ş  olan 'Ali İbn Ebi Muktil söze ka- 
rış mış  ve ş öyle demi ş tir: 

Ali — Onun sözü, Peygamber (A.S.) in ashab ının fera'iz ve miras me-

selelerindeki ihtilâfı  gibidir. Onlar, bu meselelerde halk ı  zorla-

mamış lardır. 

• — Benim için dinlemek ve itaat etmekten ba ş ka bir şey yoktur. 

Bana emret, ona ittiba edeyim. 

Nâib — Bana, sana emretmemi de ğ il, seni imtihan etmemi emretti. 

Nâib, bundan sonra, Ahmed İ bn Hanbel'in sorgusuna baş lamış t ır. 

Nâib — Kur'ârt hakk ında ne dersin? 

A.H. — Kur'ân Kelâmullaht ı r. 

Nâib — Mahlfık mudur? 

• — Kelâmullaht ır. buna ilâve edecek ba şka bir ş eyim yoktur. 

Nâib bundan sonra kâ ğı t üzerindeki ibarelere geçerek onlardan imti- 

han etmeğe baş lamış tır. 	/2.: U  	41Ç 	"Hiç bir ş ey 
" 

O'nun misli gibi olmad ı ; O, "Semi' (i ş itici) ve "Ba ş ir" (görücü) dir" âye-

tine gelince, orada bulunanlardan ibnu'l-BekkW söze kar ış mış  ve ş öyle 

demiş tir: 

İ .B. — Allah seni do ğ rulas ın, o der ki: Kulak ile i ş itici, göz ile görücü-

dür. 

Nâib — "Semi' ve "Ba şir" in manâs ı  nedir? 

A.H. — Allah kendisini vasfettiğ i gibidir. 

Nâib — Manâs ı  nedir? 

— Bilmiyorum. O, kendisini vasfetti ğ i gibidir. 

Ahmed İbn Hanberden sonra orada bulunan di ğ er kimselerin sorgusu-

na geçilmi ş , dokuz ki ş i müstesnâ hepsi de Ahmed İbn Hanbel'e uyarak Kur- 
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anın Kelamu'llah oldu ğunu söylemişler, bunun haricinde ba şka bir söz ila-

ve etmemi ş lerdir. Diğ er dokuz ki ş i ise, Kuteybe İbn Sa`id, Tbeydu'llah İ bn 
Muhammed, İbn `Uleyye, İbnu'l-Bekka' `Abdu'l-Mud ım İbn İ dris, el-Mu-

zaffer İbn Muracca; Fıkıh ehlinden olmayan kör bir ş ahıs, `Omer ibnu'l-

tlattab' ın torunlar ından er-RaMa kad ısı  olan bir ş ahıs ve ibnu'l-Ahmer, 

Halifenin görüşüne yakın cevaplar vermek suretiyle Kur'ân ın mahlûk ol- 

duğunu ikrar etmi ş lerdir. Bunlardan mesela ibnu'l-Bekka' 	1;1") 
"biz, Kur'an' Arapça k ıldık" âyetine dayanarak, onun "mec`fıl" olduğunu 

ileri sürmü ş tür. Bu konuda Nâib İ shak İbn İbrahim ile aralar ında şu ko-

nuş ma geçmi ş tir. 

Nâib — Mec`fı l, Mahlük demektir. 

İ .B. — Evet. 

Nâib — O halde Kur'an mahlüktur. 

İ .B. — Mahlûktur demem; fakat o mec`fildür. 

Orada bulunanlar ın sorgular ı  bu ş ekilde tamam olunca, İ shak İbn İb-

rahim sorgusu yap ılanlarla vermi ş  olduklar ı  cevaplar ı  hâvi listeyi Halifeye 

göndermi ş tir. Aradan henüz dokuz gün geçmi ş ti ki, el-Me'mân, naibine dör-

düncü mektubunu yazmış  ve bu mektubta yeniden yap ılmas ı  gereken i ş ler 

hakkında emirlerini bildirmi ş tir. 

4. el-Me'mün'un Dördüncü Mektubu 

kıble ehli gösteri ş çileriyle, ehil olmadıklar ı  ş ey-

lerde riyaset dü şkünlerinin Kur'ân hakk ındaki görü şlerini anlamak maksa-

dıyle sana yazd ığı  mektubun cevab ını  ald ı" ibareleriyle ba şhyan bu mektup-

ta Halife, İ shak İbn İbrahim'in imtihanla ilgili olarak yapm ış  olduğu iş leri 

teker teker zikrederek hepsini anlad ığı nı  belirtmi ş  ve mektubun ikinci kı s-

mına, imtihana al ınanların ne gibi bir muameleye tâbi tutulacaklar ı  hak-

kında yeni emirlerini s ıralamış tır. Mektubun bu kısmında ş öyle denilmek-

tedir. 

"Emiru'l-mu'minin, Kur'ân hakkında sorguya çekip isimlerini yazd ığı n, 

görüşlerini aç ıkladığı n kimselerle, herbirinin sana ba şvurduğu mese-

leler hakkında düşündü. Mağ rur Bişr te şbihi nefyi ve 

fakat Kur'ânm mahlük oldu ğunu söylemekten imtina' ı  ve bu hususta 

konu ş mayı  terkettiğ ine dair iddias ı  ve Emiru'l-mu'mininden ahid al-
mış  olmas ına gelince, o, bu meselede yalan söylemi ş  ve küfretmi ş tir. 
Sözü zûr ve münkerdir Emiru'l-mu'minin ile onun aras ında veya bir 

ba şkas ı  aras ında ihlas kelimesine ve halku'l-Kur'an sözüne itikad ını  
bildirmesinden ba şka hiç bir ahid cereyan etmemi ştir. Onu ça ğı r ve 
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Emiru'lmü'mininin sana bildirdi ğ ini tebliğ , Kur'ân hakk ındaki görü. 

ş ünü tekrar tesbit ve onu tevbeye davet et. Emiru'l-minin, kendi görü-

ş ünü savunanlar' tevbeye davet etmeni zaruri görür; çünkü bu görü ş  
Emiru'l-mu'minin nazar ında aç ıkca küfür ve mahza ş irktir. E ğer teybe 

ederse durumunu orada aç ıkla ve elini ondan çek; e ğ er küfründe ısrar 

ve Kur'ân ın mahla olduğunu küfrü ve ilhad ı  sebebiyle reddederse boy-

nunu vur ve ba şı nı  Eırıiru'l-mu'minine gönder. 

künyesiyle maruf Ahmed İ bn Yezid ise Kur'an hak-

kında güzel cevap vermiyor; ona ya şı  itibariyle değ il akl ı  itibariylr " ş a-

biy" (çocuk) oldu ğunu, cahil oldu ğunu söyle. Kur'ân hakk ındaki ce-

vabını  düzeltmezse te'dip onu yola getirir; o da olmazsa bunun arkas ın-

dan kılıç gelir. 

Ahmed İbn Hanbere ve onun hakk ında yazdıklarına gelince, ona şunu 

bildir ki, Emiru'l-mu'minin bu görü şün marı âsm ı  ve onun takip etti ğ i 

yolu anlamış , cehaletine ve bu i ş teki fesad ına hükmetmi ş tir;". 

Halife, imtihana çekilen ve a ş ağı  yukar ı  aym cevaplar ı  veren hadisçi-

lerin her biri hakkında yap ı lmas ı  gereken i ş lemleri ve hükmünü yukar ıda 

bir kaç misalini verdi ğ imiz şekilde, ayr ı  ayr ı  bildirdikten sonra, mektubunu 

şu ibarelerle bitirmi ş tir: 

"... Mektubunda Emiru'l-mu'minine isimlerini zikretti ğ in ve Emiru'l-

mu'mininin de sana zikretti ğ i veya zikrinden sarfı  nazar etti ğ i kimse-

lerden, eğ er ş irkinden rücü etmiyen ve Kur'ânm mahlük oldu ğunu söy-

lemiyen kimse olursa (Bi ş r İbnu'l-Velid ve İbrahim İbnu'l-Mehdi'den 

başka), Emiru'l-mu'mininin onlar ı  sorguya çekmesi ve yine ş irklerin-

den rücü etmezler ve tevbeye yana şmazlarsa, hepsini de k ılıçtan geçir-

mesi için onlar ı  bağ lı  olarak emin bir ş ahsa teslim edilmek üzere muha-

faza altında karargâha gönder". 6°° 

el-Me'man'un bu mektubu bize ş u hususu açıkça gösteriyor ki, ba ş lan-

gıçta hadisçilerin Kur'ân hakk ındaki görüş lerini anlamak maksad ıyle giri-

ş ilen hareketler, bu mektubun aç ıklanmas ından sonra yön de ğ iş tirmiş , mu-

tezile akaidi, k ılıç tehdidi ve zor kullanmak suretiyle devletin en yüksek ma-

kamından halka kabul ettirilmek istenmi ş tir. Gerçi mesele, henüz halka ak-

settirilmiş  değ ildir ve esasen buna da lüzum yoktur; çünkü halk, dini mese-

lelerde, bilhassa akaid meselesinde ictihad sahibi de ğ ildir; ancak bu mese-

leleri kendilerine tebliğ  ve telkin eden imamlara tabidir. Zaten halife el-Me'- 

mün da bunu ilk mektubunda az çok belirtmi ş , her ne kadar onlar ın inanç 

ve itikadlar ını  cehalet ve dalâlet olarak tavsif etmi şse de, her ş eydan önce, 

600 Mektubun metni için bak: et-Tabari. VII. 202-205. 
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onların büyük bir güvenle ba ğ landıklar ı  hadis ve fıkıh ulemasma mutezile 

akaidini kabul ettirmek gerekti ğ ine inanmış  ve i ş e bu yoldan ba ş lamış tır. 
Ulemâ bu görü şü kabul ettikten sonra, halk ın da onlara tâbi olaca ğı  gayet 

tabiidir. İş te bu gaye ile ba ş lıyan imtihan, Halifenin son mektubunda gör-

düğümüz gibi, hadisçilere Kur'ân ın mahlök olduğunu kabul ettirebilmek 

için boyun vurup, ba şı n Halifeye gönderilmesi gibi a ğı r tehdit ve tedhi ş  ha-

vas ına bürünmüş  ve beklenen neticeyi vermi ş tir. Mektup, yukar ıda isim-

lerini zikretti ğ imiz topluluğa okunduğu zaman, dört ki ş i müstesna diğ erleri 

Kur'ân ın mahlök olduğunu ikrar etmek zorunda kalm ış lardır. Eski görüş -

lerinde ısrar eden Ahmed İbn Hanbel, Seccade, el-Kavarki ve Muhammed 

İbn Nah ise, İ shak İbn İbrahim'in emri ile zincire vurulmu ş lardır.sol Bir gün 

sonra naib, bu dört ki ş iyi bağ lı  olarak huzuruna alm ış  ve Kur'ân hakk ındaki 

sorusunu tekrarla ırlış tır. Bu sorguda Seccade, Halifenin görü ş üne uygun 

cevap vermi ş  ve zincirleri çözülerek serbest b ırakılmış tır. Ertesi günü tek-

rarlanan sorguda da el-Kavariri icabet etmi ş , diğ er ikisi, Ahmed İbn Han-

bel ve Muhammed İbn Nfı lı  sözlerinde ı srar ettikleri için zincire ba ğ lı  olarak 

Tarsas'a müteveccihen yola ç ıkarılmış lard ır. Ancak yola ç ıkarılanlar bu iki 

kiş iden ibaret kalmam ış , bunlar ın arkas ından Kur'ân ın mahlök olduğunu 

ikrar edenler de Halife taraf ından yeniden imtihan edilmek üzere Tars ıls'a 

sevkedilmi ş lerdir. et-Tabari'nin ifadesinden anla şı ldığ nı a göre, Kur'ân hak-

kında Halifenin görü şüne cevap verenler, cevaplar ını  kerhen, tazyik ve teh-

dit alt ında verdiklerini aç ıklamış lar, hattâ bunlardan Bi şr İbnu'l-Velid, ce-

vap verenlerin durumunu, mü ş riklerin azab ına maruz kalan ve hakk ında 

bir de ayet nazil olan `Ammar İbn Yasir'in durumuna benzeterek, mez-

kör ayeti de bu suretle tevil ederek, as ıl imanlarnun içlerinde sakl ı  olduğunu 

beyan etmi ş tir. 602  İshak 'bn İbrahim tarafından Halifeye duyurulan bu key-

fiyet, onu tekrar harekete geçirmi ş  ve hadisçilerin durumu ile `Ammar'm 

durumunun ayn ı  olmadığı m, çünkü `Ammar' ın kalbi iman dolu oldu ğu hal-

de zor kar şı sında dili ile küfrü izhar etti ğ ini, halbuki hadisçilerin kaibleri 

küfür ve sirk dolu iken gerçek iman ı  ikrar ettiklerini ileri sürerek, yeniden 

601 Aynı  yer. 

602 Kureyş  müş rikleri, sahabeden Yâsir ve kar ı sı  Sumeyye'yi dinden ç ıkarmak için çe-

ş itli eziyetler etmi ş ler, fakat muvaffak olamayınca her ikisini de öldürmü ş lerdir. Aynı  i şken-

ceye o ğulları  `Ammör da maruz kalm ış , fakat imarunda ısrar edince onu da öldürmek kasd ıyle 

bir kuyuya atmış lardı . `Amınrır suda boğulmak üzere iken canını  kurtarmak için mü şriklere 

kar şı  zâhiri bir uysalhk göstermi ş , kuyudan kurtulduktan sonra da a ğhyarak Hz. Peygarnbere 

gelmiş  ve olayı  ona anlatmış tır. Hz. Peygamber onu teselli etmi ş  ve yine böyle bir zor kar şı sın-

da kalırsa dili ile uysal davranmas ını  söylemiş tir. Iş te bu hâdise ile ilgili olarak şu ayet nâzil 

olmuş tur: "Kalbi iman ile mutmain oldu ğu halde zora getirilenler müstesnâ, kim iman ından 

sonra Allah'a küfreder, gö ğ sünü küfre açarsa Allah' ın gazabı  bu kimsenin üzerindedir. (Nabi, 

16,106). 
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imtihan edilmek üzere karargaha sevkedilmeleri ıı i emretmi ştir. Ne var ki 

bu gurup er-Rakka'ya geldi ğ i zaman, Halife el-Me'm.anun ölüm haberi or-

talıkta yay ılmış  ve hadisçilere kar şı  giri ş ilen mücadelenin ilk devresi bu su-

retle sona ermi ş tir. 

b. el-Mdtaşı m Devri (218-227 H. /833-841) 

Halife el-Me'nranun 218 H. senesi Recep (833 Tummuz) ay ının 15 nci günü 

vefat etmesi üzerine, karde ş i Ebıl İ shak el-Mdta şı m Muhammed İbn Harran er-

Reşkl, hilafet makam ındaki yerini almış t ır.603  Bu suretle ba ş layan yeni devir, 

geniş  çapta olmasa bile İ mam ve Muhaddis Ahmed İbn Hanbel için meş 'ilm 

günler getirmi ş tir. Halife de ğ işmiş  olmakla beraber, eski Halifenin kendisin-

den sonrakine b ırakt ığı  vasiyyet dolayı sıyle halkın Kur'a= mahlak oldu ğu 

inancına davet edilmesi ve bu maksatla imtihana çekilmesi son bulmam ış -

tır. 

Halife el-Me'manun vefat ı  üzerine Tarsas'tan iade edilen Ahmed İbn 

1.1anbel, yolda arkada şı  Muhammed İbn Nail'un da ölümü ile yalnız ola-

rak Bağdad'a gelmi ş  ve İ shak İbn İbrahim tarafından hapsedilmi ş tir. 604 

 Hicri 219 senesi Ramazan (834 Eylül) ayinin 17 nci gününe kadar 14 ay müd-

detle umurni hapishanede kalm ış , sonra da İshak İbn İbrahimin evine nakle-

dilmiş tir. 605  Ayağı ndan bağ lı  olarak üç gün kaldığı  bu evde, her gece, İ shak ta-

rafından gönderilen iki ş ahısla münazara ve münaka ş aya giri ş miş , bir defas ında 

Allah'ın ilminin niahlak olduğunu söyliyenlerden birisine "ey kâfir, küfr i ş -

ledin" diyerek mukabele etmi ş tir. Her münazaradan sonra aya ğı na bir zin-

cir daha bağ landığı  için, üçüncü gecenin sonunda zincirler dördü bulmu ş -

tur. 606  Dördüncü gece, Halife el-Mdta şı m' ın elçisi gelerek Ahmed İbn Han-

bel'in saraya gönderilmesi emrini İshak'a tebliğ  etmiş tir. İ shak Halifenin 

adamlarına İbn Hanbel'i teslim etmeden önce son bir nasihat veya tehdit 

etmek lüzumunu duymu ş  ve ona şunlar ı  söylemiş tir: 

"Ey Ahmed, hayat ın büyük bir tehlike içinde; Halife yemin etti, seni 

kılıçla öldürmiyecek; fakat dayak üstüne dayak atacak, sonra da hiç 

ışı k yüzü görmiyen bir zindana sokacak. Allah Tdala Kur'ânda buyur- 

madı  mı  ki t:„,.". 	 t; I "biz onu arapça Kur'an klinik". "Mec- 
, 

`al", "mablak" tan ba şka bir şey midir? Ahmed İbn Hanbel, İ shak'm 

bu sualine k ı sa ve kesin bir cevap vererek şöyle demiş tir: Allah Ta- 

`ala, Kur'ânda 475- 1„ 	Q, Ç 	"onları  yaprakları  yenmi ş  bit- 

603 et-Tabani, VII. 223. 

604 es-Subki, Tabak5tu' ş - Ş 5fi'lyye, I. 210. 

605 es-Subki, I. 210 ve El:of' Nu'aym, el-Ij ı lye, IX. 197. 

606 es-Subki, I. 210; Ebil N ıı `aym, H ı lye, IX. 197. 
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kiye çevirdi" 6° 7  der. Buradaki "ca'ale" kelimesi "halaka" manasma 

midir ?608  Bu söz kar şı sında söyliyecek bir ş ey bulam ıyan İshak tbn 

İbrahim, "onu götürün" demekle iktifa etmi ş tir. 

Ertesi günü saraya getirilen Ahmed İbn Hanbel, Halife el-Mdta şı m'ı n 

huzuruna ç ıkarılmış , Rail 'Abdurrahman İ bn İ shak, Ahmed İbn Ebi Duvad 

ve ba şkalar ının bulunduğu mecliste yeniden imtihana çekilmi ş tir. Huzura 

giriş inde söz için izin talebinde bulunmu ş  ve bu izin verilince Halifeye şu 

suali sormu ş tur: "Allah' ın Resülü (insanlar ı) neye davet etti?" el-Mdta şı m 

şu cevab ı  vermiş tir: "Allah'tan ba ş ka hah olmadığı na şehadete". Ahmed 

İbn Hanbel, kendisinin de buna ş ehadet etti ğ ini , keza Hazreti Muhammed'in 

Allah' ın Rasülü olduğ una, be ş  vakit namaza, zekâta, Ramazan orucuna ve 

hacca da ş ehadet ettiğ ini belirtmi ş , bu suretle, meselesinde 

tutulan yolun, din ve itikadla ilgisi olmad ığı nı  Halifeye anlatmak istemi ş -

tir. Filhakika Halife, Ahmed İbn Hanbel'in ileri sürdü ğü bu sual ve cevap-

taki manayı  sezmi ş  ve ona daha önceki Halifenin bu i ş i omuzlarına yükle-

diğ ini söyliyerek kendisini tebriye etme ğe çalış mış , sonra da orada bulunan 

`Abdurrahman İ bn İ shâk'a münazaraya ba ş lamas ını  emretmi ş tir. Aralıkl ı  
olarak üç gün devam eden bu münazara ve münaka ş alarm ilki, 'Abdurrah-

man İbn ishâk'm yine "Kur'an hakk ında ne dersin" suali ile ba ş lamış  
ve bunu iddialar ını  isbat edebilmek için ileri sürdü ğ ü muhtelif Kur'an ayet-

leriyle baz ı  hadisler hakkındaki sualleri takip etmi ş tir. Ahmed İbn Hanbel 

bu suallere cevap bulmakta güçlük çekmemi ş tir. Mesela 'Abdurrahman İbn 

islıük'm "Kur'an hakk ında ne dersin" sualine müba ş ereten cevap vermemi ş  
sadece "Allah' ın ilmi hakkında sen ne dersin?" suali ile mukabele etmi ş tir"' 

`Abdurrahman da bu suale cevap vermemi ş tir; fakat her ikisinin de sualleri 

cevaps ı z bırakışı nda belirli bir fark vard ır. Çünkü Ahmed İ bn Hanbel'in 

Kur'ân hakkındaki görü ş ü malumdur ve bunu 'Abdurrahman da çok iyi 

bilmektedir. İbn Hanbel, daha önceki münazaralar ında müteaddit defalar 

Kur'ân hakk ındaki görü ş ünü aç ıklıyarak onun "Kelamu'llah" oldu ğunu 

söylemiş  ve bu sözüne bir kelime daha ilave etmemi ş tir. İbn Hanbel'in "Al-

lah' ın ilmi" hakkında muar ı z ına tevcih etti ğ i sualde ise, Kur'ân ın mahlük 

olduğunu iddia eden bir kimse için kolayca cevap veremiyece ğ i bir güçlük 

vardır; çünkü Kur'an, İbn, Hanbel'e göre, Allah'tan gelen bir ilimdir. 'Ab-

durrahman İbn İ shak için, ya bu ilmin mahlak oldu ğunu söylemek vard ır 
ki bu, mutezile görü ş üne de ayk ır ıdır; çünkü onlar, daha önce de üzerinde 

durduğumuz gibi, s ıfatlar ı  nefyetmek suretiyle Allah' ın ilminin Allah'tan 

başka bir ş ey olmadığı nı  iddia etmi şler ve " ılmu'llah huve Allah" demiş ler- 

607 Fil sûresi 105, ây. 5. 

608 es-Subki, Tabakâtu' ş - Ş âfi'lyye, I. 210; Ebü Nu'ay ırı , Fidye, IX. 197. 

609 es-Subki, 	abakEttu' ş - Ş â'fi` ı yye, I. 211. 
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dir - yahutta Allah' ın ilminin mahlük olmad ığı nı  söylemesi gerekmektedir; 

bu takdirde Allah' ın filminden olan Kur'ân ın da mahluk olmad ığı nı  söylemiş  
olacakt ır; bu da takip etti ğ i yola aykırıdır. Bu sebeple 'Abdurrahman sus-

mayı  tercih etmi ş tir. 

Münazara esnas ında delil olarak ileri sürdükleri âyetlerden birisi şudur: 

J et..3t 	"Rablarmdan kendilerine yeni (muhdes) 
k • 

bir ihtar (zikr) gelince..." 6" kyeti zikreden ş ahıs demi ş tir ki: "Muhdes ol- 

duğu halde mahlük olmayan ş ey olur mu ?" Fakat Ahmed İbn Hanbel bir 

başka âyeti delil olarak okumu ş  ve onlar ın dayandığı  delilin, iddialar ım is-

bat için kullandam ıyaca ğı m göstermi ş tir: Ş .1$1 4_5:5 (:)«rii:11 Q,0"Ş ad. Ş anlı  

ve şerefli olan Kur'âna yemin ederim".'" Bu âyette harfi tarifle birlikte ya-

zılan "zikr" kelimesi, Kur'âna delâlet eder; fakat onlar ın ileri sürdükleri 

âyette harfi târiften âri yani nekre olarak gelen "zikr" den maksat Kur'ân 
değ ildir» 2 

Orada bulunanlardan biri, 'Imrân İbn Haşin'd en rivayet edilen 

j.:01 	 "Allah zikri halketti" hadisini ileri sürmü ş , Ahmed İbn 

Hanbel ise, hadisin yanlış  olduğunu ve doğ rusunun .75:2 	C.)1 

"Allah zikri yazd ı" ş eklinde olaca ğı n ı  söylemiş tir ki bu da Kur'ân cevherinin 
ve elfaz ının mahlük olmadığı na delâlet eder. 613  

Bir ba ş ka delilleri, 'Abdullah İbn Mes`üd'tan rivayet edilen hadistir: 

"Allah Ta`âlâ hiç bir Cennet, Cehennem, sema ve arz yaratmam ış tır ki 4e-

tu'l-Kursiden büyük olsun". Hadisi zikredenler, Allah' ın "halk" fülini, Cen-

net, Cehennem, semâ ve arz ile birlikte Kursi âyetine de te ş mil etmiş lerdir. 

Halbuki İbn Hanbel, "halk" fülinin âyete te ş mil edilmiyeceğ ini söylemiş -
tir. 614 

Bu şekilde üç gün devam eden münazaralarda Ahmed İbn' Hanbel, ken-

disini ikna etmek için ileri sürülen delillerin hepsini de çürüt ınüş , ba ş ta Ha-

life olmak üzere Ahmed İbn Ebu Duvâd, 'Abdurrahman İbn İ shök ve orada 

haz ır bulunanlar ı  müş kil durumlara düş ürmüş tür. Onların sabırlarmı  en çok 

taşı ran, kı zgınlıklarmı  en çok art ıran ş ey Ahmed İbn Hanbel'in Kitap ve 

610 Enbiyâ' sûresi 21, ây. 2. 

611 Şad sûresi 38, ây. 1. 

612 es-Subki, Tabakatu' ş -Sâfi` ı yye, I. 211. 
613 Aynı  yer ve Ibnu'l-Cevzi, Menâk ı bu'l-Imâm Ahmed, s. 322. 
614 es-Subki, Tabalsâtu's- Şı ifi` ı yye, I. 211; Ibnu'l-Eevzi, el-Menâk ı b, s. 322. 
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Sunnet d ışı nda, mesela kelâm ile ilgili olarak sorulan suallere "bilmiyorum", 

bana Allah ın, Kitab ından yahut Peygamberin Sunnetinden bir ş ey veriniz, 

onu söyliyeyim" demesi oluyordu. 6" Böyle anlarda ibn. EM. Duvad ona so-

kuluyor ve "sen Allah' ın Kitab ında, yahut Peygamberin Sunnetinde olan 

şeylerden ba şka bir ş ey söylemez misin" diyordu." Bu sab ırsızlık içerisinde 

gerek Halife ve gerekse adamlar ı  bazan Ahmed İbn Hanbel'in 

ikrar etmesi için tehdit ediyorlar, bazan da yumu ş ak sözlerle onun gön-

lünü almağa çal ışı yorlard ı ; fakat hiç bir şey onu Halifenin görü şünü ikrara 

yöneltmiyordu. Nihayet imtihanlarm üçüncü günü Halife, her çe ş it tehdit 

ve temennilerin yine faydas ız kaldığı nı  görünce, adamlar ına Ahmed ibn. 

Hanbel'in kırbaçlanmas ı  emrini vermi ş tir. K ırbaçlanma olayı , İbn Hanbel-

in tercumesi ile ilgili kaynaklarda mufassal olarak aldat ılmış tır Biz şu ka-

clarına iş aret edelim ki, bu olay, Halife ve adamlar ının gözü önünde cereyan 

etmiş , her iki kırbaç vurulu şunda, vurucu de ğ iş tiğ i gibi, Halife de bu aradan 

istifade ederek Kur'an hakk ında bilinen suali sormu ş , fakat Ahmet'ten ar-

zu ettiğ i cevab ı  alamamış tır. Bunun üzerine adamlar ına işaretle yeniden 

kırbaca ba ş lamalarmı  emretmi ştir. Bu olay, Ahmed İbn, Hanbel bayılıncaya 

kadar devam etmi ş , vücudunda aç ılan yaralar ın tedavisinden sonra tekrar 
İ shak İbn İbrahim'in evine gönderilmi ş , oradan da evine iade edilmi ş tir. 

İş kencenin ş iddetli olmas ına rağmen kısa sürmesi ve Ahmed İbn Han-

belin serbest b ırakılması , Halife el-Mdta şı m'a 'am olan bir korkunun neti-

cesinden ba ş ka bir ş ey değ ildi. Yoksa hangi meselede olursa olsun, kendisi-

ne muhalefet eden bir kimseyi öldürmek Halife için güç de ğ ildi ve el-Mid-

taşı m onu da öldürür ve ba şı nı  Bağdad sokaklar ında halka te şhir edebi-

lirdi; ancak halka güvenebilse idi; halk ın, halk.u'l-Kur'an meselesinde kendi 

peş inden gelece ğ ine inanabilse idi. Halbuki onlar ın, Ahmed İbn Han-

bel'in hayat ı  dolayı sıyle büyük bir endi ş e içinde bulunduklarını  biliyor ve 

saray etrafında vücuda getirdikleri büyük kalabal ığı  gördükçe, önüne geçil-

mez bir fitnenin do ğ acağmı  tahmin edebiliyordu. İş te içerisine düşen bu 

korku, onun, bir an önce Ahmed İbn Hanbel'i saraydan ç ıkarmas ına vesi-

le oldu. Önce Ahmed İbn Hanbel'in amcas ım ça ğı rdi; sonra saray önünde 
toplanmış  olan halka Ahmed İbn Hanbel'i göstererek onu tan ıyıp tanıma-

dıklarmı , bedence sağ  ve s ıhhatte olup olmad ığı nı  sordu; müsbet cevap al ın-

ca içi ferahlam ış  olarak onu saraydan ç ıkardı . Eğ er Halife bunu yapmamış  
olsa idi, önünü alamıyacağı  hadiselere önayak olacakt ı ."' 

c. el-Viisilc Deri (227-232 H.) 

615 Ibnu'l-Cevzi, s. 322. 

616 Aynı  yer. 

617 ez-Zehebi, 'I'ritı u'l-IslEı m'dan (bak: el-Musned, I. 102-103, Ahmed M. Ş akir 

neş ri). 
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Hicri 219 senesinde Ahmed İbn IJanbel'in k ırbaçlan ıp serbest b ırakıl-
mas ından sonra el-Mdta şı m, halkın Kur'an hakk ında imtihana çekilmesi 

i ş ini gev ş etmiş , hattâ valilerini bu i ş ten menetmi ş ti. 6 " Bu sebeple, onun ve-

fatma ve kendisinden sonra yerine geçen o ğ lu el-Vasik'm hilafetinin üçüncü 

veya dördüncü senesine kadar (231 H. /845) geçen 11-12 senelik müddet içeri-
sinde, halk ın, Kur'âmn m.ahliık olduğu görü ş üne hamli oldukça gerilemi ş -

tir. Fakat 231 /845 senesinde Ahmed İ bn Ebi Duvadm devaml ı  telkinleri neti-

cesinde, Halife el-Vasik, hadisçilerin yeniden imtihana çekilmeleri hususun-

daki emirlerini ç ıkarm ış t ır. Ancak, onun, kimleri imtihana çekti ğ i hakkın-

da elimizde aç ık bir kayıt yoktur. Bununla beraber, üzerinde durulan iki 

üç ismin, halku'l-Kur'an ı  red ve Halifenin görü ş üne muhalefet etmeleri se-

bebiyle ş öhret kazand ıklar ına, zor kar şı sında sessiz sedas ız ikrar edenlerin 

de unutulup gitti ğ ine ş üphe yoktur. Burada şu hususa da iş aret etmek ge-

rekir ki, Ahmed İbn Hanbel, el-Vasik tarafından imtihan edilenler aras ında 

mevcut de ğ ildir. Halife, ya onun zor kar şı sındaki sabr ım bildiğ i, yahutta 
el-Mdta şı mdan sonra ikinci defa onun i ş kenceye maruz b ırakılması  halinde, 

halkın buna r ıza göstermiyece ğ ini düş ündüğü için onu imtihana çekmemi ş  
olacakt ır. Bununla beraber ona haber göndermi ş  ve "kendisinin bulunduğu 

arzda oturmamas ını" emretmi ş tir. 619  Bu sebebledir ki Ahmed, el-Vasik' ın 

hayatta kaldığı  müddetçe gizlenmi ş  ve ancak ölümünden sonra evine dön-

müş tür. 

el-Vasik tarafından imtihan edilen, halku'l-Kur'an ı  ikrar etmediğ i için 

de cezaland ırılan hadisçilerden isimleri üzerinde durulanlar, Ndaym İbn 

liammad, Ebü Ya`kfıb el-Buvayti ve Ahmed İ bn Na ş r 

Ndaym İbn Hammad (Ö. 229 H. /835) 

İbrahim İbn To,hman Ebü Hamza es-Sekeri, 'Isa İbn `Ubeyd 

`Abdullah ibrıu'l-Mubarek, Hu şeym ve daha bir çok kimselerden hadis din-

lemiş tir. Hadisleri aras ında baz ı  zayıf hadisler bulunmakla beraber, Ahmed 

İbn 11anbel ve Ebü Hatim, onun güvenilir bir kimse oldu ğ unu söylemi ş ler, 

en-Nesn ise "kdif" demi ş tir. Hadis toplamak için 'Irak ve 1,licaz'a seya-

hat etmi ş , sonra da M ı sır'a yerle ş miş tir. Ndaymin, Musned denilen hadis 

koleksiyonlar ın ın ilk müellifi olduğu söylenir. 62 ° 

Ndaym İ bn I-Jammacl, 	 hilâfete geçti ğ i sıralarda Ebü Yar- 

kah el-Buvayti ile beraber M ışı r'dan Bağclarl'a getirilmi ş , imtihanda hal- 

618 İ bn Tanr ı  Berdi, en-Nuefl ınu'z-z5.hire, II. 259. 

619 ibnu'l-Cevz ı , Men5.k ı bu'1- İ m5m Ahmed, s. 348. 

620 eg-Zehebi, Tezkiratu'l-b.uffüz, I. 418. 
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ku'l-Kurüm ikrar etmediğ i için Samarrü'da hapsedilmi ş tir. 621  228 /842 veya 229 

/843 senelerinde hapiste iken vefat eden Nu'aym, cehmiyyeye ş iddetle muar ızdı  
ve "ben bir cehmi idim ve kelâmlar ım çok iyi biliyordum. Fakat hadis top-

lamağa baş ladıktan sonra onlar ın tatile gittiklerini gördüm" diyordu. 622  

Ebfi Ya`kfib el-Buvayti (Ö. 231 H. /845) 

İmam eş -Ş üli`i ve 'Abdullah İbn Vehb el-Mülikrden hadis dinlemi ş tir. 
talebesi, vefat ından sonra da talebelerinin hocas ı  idi. Ilim ve , 

fazilet yönünden Mı sır'da büyük bir ş öhreti vardı . Rivayet olunduğuna gö-

re, Mışı r kadı sı  İbn Ebi'l-Ley ş , el-Buvaytrye çok hased ederdi. el-Vii ş ik'm 

imtihanla ilgili mektubu M ı sır'a gelince Kad ı , e ş - Ş üfi'inin ashab ından yal-

nız el-Buvayti'yi Mışı r'dan ç ıkarmış tır. Bağdâd'ta imtihan edilen el-Buvay-

ti, balku'l-Kur'ân ı  ikrar etmemi ş , buna karşı lık onun Kelümu'llah ve gayri 

mahlük olduğunu söylemiş tir. 623  e ş - Ş üfnnin ashab ından olan er-Rabr İbn 

Suleymân, el-Buvaytryi bir hayvan üzerinde boyundan ve ayak bile ğ inden 

bir ucunda 40 r ıtl (bir r ıtl 12 okkad ır) ağı rlığı nda tüba bulunan bir zincire 

vurulmuş  olarak gördüğünü ve onun ş öyle konu ş tuğunu anlatmaktad ır: 
"Allah mahlükât ı  "kun" (ol) sözü ile yaratm ış tır. Eğer "kun" mahlük olur-

sa, mahlüku bir mahlük yaratm ış  demektir. Allah'a kasem ederim ki ben bu 
demirlerin alt ında öleceğ im; ta ki benden sonra gelenler, bu u ğurda demir-

ler alt ında ölenlerin de bulundu ğunu öğ rensinler". 624 Filhakika el-Buvayti, 

halku'l-Kur'üm ikrar etmediğ i için hapsedilmi ş  ve 231 H. /845 senesinde 

vefat edinceye kadar hapis kalm ış tır.625  

Ahmed İbn Naş r İbn Mâlik el-Huzül 

Mülik İbn Enes, Hammüd İbn Zeyd, Huşeym ve daha bir çok kimseler-
den hadis dinlemi ş , dili sunnet akidesine ş iddetli bağ lılığı  ile ş öhret kazan-

mış t ır. İş te bu bağ lılık, onu, ş icldetini art ıran imtihan olaylarma ve müseb-

biblerine kar şı  bir takım hal çareleri arama ğ a sevketmiş tir. Her şeyin Ha-

life el-Vâsik ile yard ımc ı s ı  Ahmed İbn Ebi Duvüdın ba şları  altından ç ıktı -
ğı nı  biliyordu. Idarenin onlar ın elinden alinmas ıyle durumun düzelece ğ i 

düşünülebilirdi. Bu dü ş ünce ile ve dış arıdan temin ettiğ i baz ı  kimselerin 

621 Aym yer. 227 Hicri senesinde el-Va ş ils'ın imtihanla ilgili emri Mı sır'a geldiği zaman, 

Mısır valisi, muhaddis, fakih, müezzin ve muallim olmak üzere halk aras ında ne kadar göze 

çarpan insan varsa hepsini de imtihana çekmi ş tir. Halk ın çoğu kaçmış , hapishaneler, imtihana 
rıza göstermiyenlerle dolmu ş tur (el-Kindi, Kitabu'l-vulat, s. 451). Ayn ı  zamanda Mısır 
valisi Muhammed İ bn Ebi'l-Ley ş  "Mahlök Kur'âmıa Rabbı  olan Allah'tan ba şka Will yoktur" 

ibaresinin mescidlere yaz ı lması  emrini de vermi ş tir (bak: Kitabu'l-vulat, s. 451). 

622 ez-Zehebi, Tezkiratu'l-huffaz, I. 419. 

623 İbn Hallikân, Vafeyatu'l-a`yan, VI. 60--62. 
624 tbnu'l-Cevzi, Menals ı bu'l-imam Ahmed, s. 398. 
625 İbn Hallikân , el-Vafeya t, VI. 62. 
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yardımı  ile bir tak ım haz ırlıklara giri ş ti. Fakat dü ş üncelerini tatbik sahas ı -

na ç ıkarmak üzere iken el-Vâsik taraf ından haber al ındı  ve yakalandı . An-
cak Halife, onun hilâfete kar şı  giriş tiğ i bu hareketi, her nedense bir tarafa 
bırakarak onu hallsul-Kur'ân meselesinde imtihana çekti. Ahmed İbn Na ş r, 
Kur'ân ın Kelânıu'llah olduğunu söyledi; ru'yetu'llah meselesinde tevcih 
edilen suale de "rivayetlerin bu şekilde geldiğ i" cevabmı  verdi. Bu cevap, 

Halifeyi daha çok sinirlendirmi ş  ve "sana yaz ıklar olsun, Allah' ı  mandud 
ve mücessem bir ş ekilde mi göreceksin" diye ba ğı rmış tır. Gelen haberlerden 
öğ rendiğ imize göre, Halife, bundan sonra bir k ı lıçla bir de ip istemi ş , başı nı  
bağ lamış  ve ipi çekmelerini emretmi ş , sonra da elinde bulunan k ılıçla ba şı -
nı  gövdesinden ayırmış tır. Bu ba ş , önce Ş arkı  Bağa dâd'ta, sonra Garbi Ba ğ -

d,âd'ta baz ı  günler halka te şhir edilmiş tir. Te şhir esnas ında, ba şı n bir kula-

ğı na as ılmış  olan ve el-Vâ şik tarafından yaz ılan bir kâ ğı tta şu ibareler bu-

lunuyordu: 

Bu ba ş , Allah'm, 	 el-Vâsik eliyle katletti ğ i kâfir, müş - 

rik, dâll Ahmed İbn Na şr' ın ba şı d ır. Kur'ân ın mahliıklyeti ve te şbihin 

nefyi hakkında deliller getirilerek teybe etmesi ve hakka dönmesi is-

tenmiş , fakat inad ı  yüzünden buna yana ş mamış t ır. Onun Cehenneme 

girmesini ve elim âk ıbetine kavu ş mas ını  kolayla ş t ıran Allah'a hamdol-

sun, Emiru'l-mu'minin, bu mesele hakk ında ona sordu ğ u halde, o, te ş -

Mhi ikrar etmi ş  ve küfür ile konu ş muş tur. Bu sebeple onun kan ını  ve 

lânetlenmesini Emiru'l-mu'minin halâl k ılmış t ır 626  

el-Vâsik' ın, Ahmed İbn Na ş r' ın başı nı  vurduktan sonra nedamet duy-

duğu, hattâ kendisini bu i ş i yapmağ a te şvik eden İbn Ebi Du'âdı  ve el-Bağ -

dâdî  göre bu i ş te parma ğı  olan Sumâme İ bnu'l-E ş ras' ı  azarladığı  

zikredilir'. 627  Hayat ının son günlerinde, halkul-Kur'ân meselesinde takip 
ettiğ i yolun hatal ı  olduğunu anlamas ı  ve bu i ş ten rüdı  etmesi ile ilgili haber-

ler gözönünde bulundurulursa, Ahmed, ibn. Na şr' ın öldürülmesi olay ından 

nedamet duymu ş  olması  akla yak ınd ır. 

halku'l-Kur'ân meselesinde seleflerinin yolundan ayr ılma-

smda rol oynayan ba ş lıca âmil, huzuruna zincire vurulmu ş  olarak getirilen 

saçlar ı  ağ armış  yaş lı  bir ş ahs ın İbn EM Du'âd ile yapt ığı  münazara olmu ş -

tur. İ smi kaynaklar tarafından zikredilmeyen ş eyh, İ bn Ebi Du'âcl ın, 

meselesindeki görü şünün, mü'minlerin ikrar etmesi gereken 

iman as ıllarmdan bir as ıl olduğuna binâen, ona baz ı  sualler sorarak müna- 

626 et-Tabari, VII. 326-330; Ibnu'l-Esir, el-Kömil, VII. 15; el-Ya`kfıbi, II. 589; es-

Tabakötu' ş -Söfi` ı yye, I. 215. 
627 Bak: el-Fark s. 104. el-Ba ğ dödnıin Şumöme ile ilgili bu haberinin yanlış  olduğu 

anla şı lmaktad ır. Zira Sumöme 213 H. senesinde ölmü ş tür. 
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zaraya ba ş lamış tır. Şeyhin ilk su'ali, risaleti tebliğ  etmekle görevlendirilen 

Hazreti Peygamberin, kendisine gönderilen vahiyden her hangi ş ey gizleyip 
gizlemediğ i hakkında olmu ş  ve İbn Ebi Du'ad, bu suale, vahiyden hiç bir 
ş eyin gizlenmemi ş  olduğu cevab ını  vermi ş tir. Bu cevab ı  as ıl olarak ele alan 
ş eyh, Kur'ânla ilgili olarak şu mühim sualini sormu ş tur: Madem ki Peygam-
ber, tebliğ ine konu olan vahiyden hiç bir ş ey gizlememi ş tir, o halde tebliğ  
ettiğ i ş eyler aras ında halku'l-Kur'an da var m ıdır ve Hazreti Peygamber, 
mülümanlar ı , bu inanc ı  ikrara davet etmi ş  midir? !bn Ebi Du'ad,, bu suali 
cevapsız b ırakmış  ve ş eyh de Halifenin bu duruma dikkatini çekmi ş tir Ş ey-

hin ikinci suali, delil olarak zikretti ğ i bir Kur'an âyetine dayan ır: "Bugün 
dininizi kemale erdirdim, üzerinizcleki nimetimi tamamlad ım ve sizin için 
İ slam dinini (seçip) ondan raz ı  oldum" 628 . Ş eyh, İbn Du'ad.a ş u suali sormu ş -

tur: "Bu âyet nazil olduktan sonra, Allah Ta`ala m ı  dinini ikmal ettiğ i hak-
kındaki beyan ında sacl ıkt ır, yoksa dinde noksanl ık bulunduğu inanc ı  ile 
Kur'ân ın mahlâk olduğu görüş ünü ikrara zorlayan sen mi ?" İbn Ebi Du'ad 
bu suale de cevap vermekten âciz kalm ış  ve ş eyh ikinci defa Halifenin dik-
katini çekmiş tir. 

Ş eyhin üçüncü suali, Hazreti Peygamberin ıjalku'l-Kur'an meselesini 
bilip bilmediğ iyle ilgilidir ve İbn Ebi Du'ad, bu suale "evet biliyordu" di-
yerek cevap vermi ş se de, bunu takip eden "o halde halk ı  buna davet etmi ş  
midir ?" sualini cevaps ız b ırakmak zorunda kalm ış  ve ş eyh yine Halifenin 
dikkatini çekerek iddias ını  kuvvetlendirmek maksad ıyle şunları  söylemiş tir: 

"Eğer Hazreti Peygamber ve ondan sonra gelen halifeler, bu meseleyi 
biliyor idiyseler ve halk ı  buna davetten imtina ettiyseler, onlarm kalk ış -
madığı  bu iş e kalkış mak gerekli midir" ? 

Halife el-Vasik'm huzurunda ve bir şeyh ile İbn Ebi Du'ad aras ında 
cereyan eden bu münazara, Halifenin o ğ lu el-Muhtedi Billah tarafından 
nakledilmi ş tir. el-Muhtedi, bu münazaraya ş ahid olduktan sonra halku'l-
Kur'an fikrinden rucil etti ğ ini söylemiş  ve (zann ına göre) el-Vasik'm da bun-

dan sonra bu görü şü terkettiğ ini sözlerine ilave etmi ş tir629 . 

d. el- Mutevekkil Devri (232-247 H. /846-861) 

Halife el-Vasik'tan sonra yerine geçen el-Mutevekkil, hilafetinin ikinci 
senesinde (234 H /848), Kur'an hakk ındaki münazara ve münaka ş aları  menet-
tiğ i gibi, Kur'ân ın mahlak olduğu görü ş ünün izhar ını  da yasaklam ış tır 630 .  

628 Mâ'ide sûresi 5, ây. 3. 

629 Özet olarak verdi ğ imiz bu münazaran ın tam metni için bak: el-qcurri e ş  - Ş err a, 
s. 92-94; İbnu'l-Cevzi, Menüktbu'l- İ mam Ahmed, s. 350-356; es-Subki, Tabakâtu's-
ş âfi`ryye, I. 216. 

630 es-Subki, Tabakâtu' ş -sâfi` ı yye, I. 215. 

213 



Bu suretle, Halife el-Me'mânun 218 /833 senesinde yazd ığı  ilk mektupla ba ş la-

yan "mihne", 16 sene devam ettikten sonra el-Mütevekkil'in hilafetiyle son 
bulmuş tur. "Milıne" nin ilga edildiğ i aynı  sene içerisinde, Halife, aralar ında 

Muş 'ab ez-Zubeyri, İ shak İbn Ebi isra'fi, İbrahim İbn `Abd.illah el-HerevY, 

`Abdullah İbn Ebi Ş eybe ve karde ş i 'Osman' ın da bulunduğu baz ı  hadisçi-
leri ve fakihleri topl ıyarak, onlara hediyeler da ğı tmış , ayr ıca cami ve mes-

cidlere devam ederek halka hadis rivayet etmeleri emrini vermi ş tir631 . Bu 

bakımdan, Halife el-Mutevekkil devri, ehli sunnetin zafere ula ş tığı , dini 

inançlarmı  felsefi görü ş lerin mezcederek tesis ettikleri mezheplerini devlet 
sultas ı  ile sağ lamla ş tırmak isteyen ve muar ızları  nazar ında ehli bid'at ola-
rak yer alan mutezile kelâmc ılarmın da kat'i hezimete u ğ radığı  bir devir 

olmuş tur. 

5. İmtihanla ilgili Olaylara Genel Bak ış  

Halife el-Me'mân ile ba ş lıyan ve el-Vasik'm ölümüne kadar devam e-

den "mitıne" veya hadisçilerin zor kullan ılarak halku'l-Kur'am ikrara da-

vet edilmeleri olayına umumi cepheden bir nazar atfedilecek olursa, sulta 

sahiplerinin, halku'l-Kur'an ı  ilan etmekten ziyade Kitap ve Sunnete daya-

nan gerçek ve saf Islam akaidini ifsad etmek gayesine yönelmi ş  oldukları  
hemen anla şı lacakt ır. Filhakika, gerek Kur'ânda ve gerekse Sunnette Kur-

anın mahlak olduğuna delâlet eden aç ık bir nass mevcut de ğ ildir. Zaten böy-

le bir nass bulunsa idi, Kitap ve Sunnete sair f ırka ve hiziplerden daha çok 

bağ lı  kalan ehli sunnetin, bu nass ın gere ğ ini yerine getirece ğ i gayet tabii idi. 

Hattâ bunun aksi bile dü ş ünülse, yani kitap ve sunnete ba ğ l ılıkları  bilinen 

sunnet ehlinin, halku'l-Kur'an hakk ında bulunduğu bir an için farzedilen 

naşş lara temessük etmekte zaaf gösterdikleri de kabul edilse, hiç olmazsa 

Emiru'l-mu'minin s ıfat ıyle onlara yol gösterecek olan Halifenin elinde, k ı -

lı c ından daha keskin deliller bulunmu ş  olurdu. Fakat biz gördük ki, Râm 

seferine ç ıktıktan sonra, Ba ğ dad'taki nâibine ve di ğ er valilerine yazd ığı  mek-

tuplarıyle ani olarak imtihan kampanyas ını  açmış  olan Halife el-Me'mân, 

bir n.ass ı  delil olarak ileri sürmekten âciz kalm ış t ır Mamafih iddias ını  isbat 

edebilmek için yine de baz ı  ayetler zikretmemi ş  değ ildir. Halku'l-Kur'an 

görüşünü savunanlar için en kuvvetli delil olabilecek bu ayetlerin ba şı nda 

jÇ ti-j; ol i»...e.1.1 "biz Kur'an" arapça k ıldık"632  n.ass ı  gelmektedir. 

Mühim olan mesele, ayette zikri geçen 	kelimesini)" 431_4- (yaratmak) 

631 Ibnu'l-Cevzi, Men'ah ı bu'l-Im(ı m Ahmed, s. 357. Burada bilhassa mutezile ile 

cehmiyyeye red mahiyetinde olan hadislerle "ru'yet" hakk ında varid olan hadislerin rivaye-

yetinin bahis konusu edilmesi, üzerinde dikkatle durulacak bir noktad ır. 
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manâs ında olduğunu tesbit edebilmektir; çünkü bu kelime, Kur'ânda muh-

telif manâlarda kullan ılmış tır. Mesela baz ı  yerlerde insanlarm fiillerine ve 

bir şeyi isimlendirmelerine, baz ı  yerlerde de Allah Ta`âran ın fiillerine ve bu 

arada (yaratma) fiiline delâlet eden manMara sahiptir.633 u J pJ (;) .1",‘ 

,T,TLi "Parmaklar ını  kulaklar ına ttkarlar"6" ây etin& insanlar ın fiillerine 

delâlet eden bir manâs ı  vard ır; "t ıkamak" yerine "yaratmak" n ıanâs ı  kul- 

lan ılsa idi, âyetin manâs ı  için "parmaklar ını  kulaldar ında yarat ırlar" demek 

gerekirdi. LUI 	(2, ‘:).,3,11 :5,5.3)LIA 	"Allah' ın halis kulları  

olan melâ'ikeyi di ş i tesmiye ettiler" 635  âyeti de insanların melekler hakkında 

diş i dediklerini beyan eder; yoksa "melekleri yaratt ılar" manâsında de ğ ildir. 

‘2412 	 "Semavât ve arz ı , 

zulmet ve nuru yaratan Allah içindir hamd". 636  Burada ise kelime, Allah 

Taeaâmn yaratma fiiline delâlet eder. t,t,1 (.)„Lij 	(.. 1 "Ben seni 

insanlara imam yapaca ğı m." 6" 	 "Yâ Rab, bu beldeyi
cJ  

emin kıl". 6" *e; 5ıL„,..11 	 "Yâ Rab, beni namaza devam eden- 

lerden eyle". 639  Bu âyetlerde de 	kelimesi, Allah' ın yaratmak fiili hari- 

cindeki diğer fiillerine delâlet eder. Zira ilk âyette ibrâhlin (A.S.) e hitaben 

"seni insanlara imam (önder) yapaca ğı m" denilirken "seni imam yarataca ğı nı" 

manas ı  kasdedilmemi ş tir; keza beldenin emin, namazmda devaml ı  kilmması  
fiillerinde de "yaratmak" manas ı  düşünülemez. 

Kur'ânda zikri geçen 	kelimesinin bu kadar çe ş itli menâya geldi ğ - 

ni gördükten sonra, Halife el-Me'mfinun, ilk mektubunda Kur'ân ın mahla 

olduğunu isbat edebilmek için ileri sürdü ğü âyette geçen mezkiir kelimenin, 

bu manâlardan hangisine delâlet etti ğ ini kestirebilmek için elimizde hiç bir 

ölçü yoktur. O halde diyebiliriz ki bu âyet, müte ş abih âyetlerdendir, muh-

kem ve mufassal de ğ ildir. Buna göre Halifenin bu kelimeye "yaratmak". 

manâs ı  vermesi, basit bir tevildir ve bu tevil üzerine, hadisçilerin. imtihana 

632 Zul,ıruf sûresi 43, ây. 2. 

633 Ahmed İbn Banbel, er-Reddu `ala'l-eehmiyye (Daru'l-Funf ın Ilahiyat fakül- 

tesi meema'as ı , sayı 	5-6, s. 	284-5). 

634 Bakara sûresi 2, ây. 19. 

635 Zubruf sûresi 43, ây. 20. 

636 En'am sûresi 6, ây. 1. 

637 Balsara sûresi 2, ây. 124. 

638 Aym sûre, ây. 126. 

639 Ibrâhim sûresi 14, ay. 40. 
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çekilmeleri, dövülmeleri ve öldürülmeleri ve hattâ müsliimanlarm, Halife-

ye kar şı  ayaklanarak büyük bir fitnenin zuhuruna ramak kalacak derecede 

saray önünde toplanmalar ı , Kur'ânda, müte ş âbih ayetlerin tevili ile ilgili 

olarak gelen bir âyetin i ş aret etti ğ i duruma t ıpa t ıp uymaktad ır: 

"Sana Kitab ı  indiren O'dur. Bu Kitab ın âyetlerinden bir kısmı  muhkem 

olup, bunlar Kitab ın temelidir, diğerleri ise müte ş abihtir. Kalplerinde 

ş üphe ve e ğ rilik bulunan kimseler, fi tn e ç ı kar m ak ve (kendi) tevil-

lerini vermek için müte ş abih olan âyetlere tâbi olurlar. (Halbuki) mü-

teş abihin tevilini Allah'tan ba şka kimse bilmez. İ limde rusah bulan 

kimseler de derler ki: Biz ona inand ık, hepsi de Rabb ımı zdandır; bunu 

ancak akıl sahipleri düşünür ve anlarlar". 640 

Hadisçilerin 	 meselesinde imtihana çekilmeleri ve bu 

inanca zorlanmalar ı , bir kaç Halife ile ilgili tarihi olaylar çerçevesi içinde 

incelenecek olursa, meselenin, bu halifelerin ş ahsi görü ş  ve inançlar ınm bir 

neticesi olduğu zannma vard ır. Hatta Halife el-Mdta şı m'ın, ilim yönünden 

hiç bir nasibi bulunmad ığı  ve sadece el-Me'münun vasiyyeti ile imtihan gö-

revini yüklendiğ i"' ve el-Vasik' ın, da, ne kadar ş iddetli davran ırsa davran-

s ın, sonradan bu görü ş ten rüca etti ğ i gözönünde bulundurulursa, olaylar ın 

bütün ınes'aliyeti el-Me'mana yüklenir. Fakat bu olaylara, bu kadar dar 

bir çerçeveden bakmak biraz insaf ölçülerini'', d ışı nda kal ır Bu bakımdan, 

hiç tereddüt etmeden diyebiliriz ki, mesele sadece bir el-Me'man meselesi 

değ ildir; aslında, onun arkas ında, bütün olaylar ı  ustalıkla idare eden kuv-

vetli bir kadro vard ır; bu da muteziledir. 

el-Me'miinun ilmi hüviyeti, onu bize bir mutezili olarak tan ıt ır. Fel-

sefe ve kelâm ilimlerine sevgisi ve derin vukufiyeti ile ş öhret kazanm ış , bu 

sebeple, imparatorlu ğun muhtelif memleketlerinden celbetti ğ i felâsife ve 

mütefekkirlerle saray ını  doldurmu ş tur. Ş üphesiz bunlar aras ında zaman ın 

felsefecilerini temsil eden mutezile birinci planda yer alm ış t ır. Bu bakımdan, 

el-Me'manun, balkul-Kur'a ın ilan ederken mutezilenin geni ş  çapta te şvik 

ve sonra da tasvibine nâil oldu ğuna, hatta had.isçilere kar şı  giriş tiğ i hare-

ketin bir mutezile hareketinden ibaret bulundu ğuna ş üphe yoktur. 

Burada üzerinde durulmas ı  gereken mühim bir nokta daha vard ır. Her 

ne kadar bunun tesbit ve tahkiki bugün için imkans ız gibi görünmekte ise 

de zikrinde fayda millahaza edilebilir: Ilalku'l-Kur'au meselesinin Kitab ve 

Sunnette istinad, edece ğ i ne bir ayet ve ne de bir hadis mevcut de ğ ilken, 

keza iman esaslar ı  aras ında hiç bir hükmü bulunmazken, mutezile  kelâm- 

cılarmın, hadisçileri, halku'l-Kur'ân ı  ikrara davet etmelerinin gerçek sebebi 

640 tlli 'Imrân siiresi 3, ây. 7. 

641 es-Subki, 	abaktu's- Ş fi'lyye, I. 219. 
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nedir? Eğer halku'l-Kur'ân. meselesi, Allah' ın sıfatlar ının ve bu arada Ke-

lam sıfat ını  nefyetmenin bir neticesi ise, mutezilenin h,alkul-Kur"andan 
evvel s ıfatlar meselesinde hadisçileri imtihana çekmeleri gerekirdi; fakat bu 
yolu tutmam ış lardır, niçin? Mutezile akâidini ehli sunnet akâ'idinden ay ıran 

bir çok hususlar vard ır; daha do ğ rusu mutezilenin kendine has çe şitli aki-
desi vard ır ve bunlar, halku'l-Kur'an akidesinden daha az önemli de ğ ildir. 

O halde mutezile niçin halku'l-Kur'an akidesini di ğ erlerinin önüne almış  
ve halkı  önce bu akideye davet etmi ş tir ? Bu bir tesadüf müdür, yoksa her 

hangi bir kasda ma mebnidir ? imtihan olay ı  veya hadisçilerin 

'an akidesini ikrara zorlanmalar ı , el-Me' ıniinun son günlerinde başlamış , 
el-Mdtas ım ve el-Vasik devirlerini de içine almak suretiyle 16 sene devam 
etmiş  ve kafi bir muvaffakıyetsizlikle son bulmu ş tur. Eğer bu hareket mu-

vaffak olsa idi, bunu ne gibi olaylar takip eder ve mutezile, İ slam dünya-
sına ne gibi yeni fikirler getirmek f ırsatını  bulmuş  olurdu ? 

Bize öyle geliyor ki, muhtelif istifhamlar arkas ında yer alan bu mü şkil-

lerin birle ş tiğ i bir tek cephe vard ır; bu da mutezilenin, Kur'ân ın her ş ey 

demek olmadığı na inanmalar ı  ve müslümanlar ı  da bu inanca zorlamalar ı d ır. 
Biz bunun ba şka bir delilini, Halife el-Mu`ta şı m önünde Ahmed İbn Han-

beli sorguya çeken mutezile imam ı  İbn Ebî Du'adm, zaman zaman tekrar 
ettiğ i şu sözlerinde buluruz: "Sen yaln ız Allah' ın Kitab ı  ve Peygamberin 

Sunnetinde olan ş eyleri söylüyorsun". İbn Ebi Du'ad, kendi zâviyesinden 
bu ş ikayetinde hakl ı  idi; çünkü imtihan esnas ında Ahmed İbn Hanbel, âyet 
ve hadislerle ilgili ne sorulmu ş sa ona cevap vermi ş , fakat sual bu iki aslm 
dışı ndan, mesela kelâm veya felsefe ile ilgili bir meseleden gelmi ş se ona da 
"bilmiyorum" demekle iktifa etmi ş tir. Keza k ırbaçlanma esnas ında Halife 
ona Kur'an hakkında ne diyece ğ in sorduğu zaman, Ahmed İbn Hanbel 
"bana Allah' ın Kitab ından veya Peygamberin Sunnetinden bir ş ey verin, 
onu söyliyeyim" demi ştir. Mutezilenin bu hususta Kitab ve Sunnete daya-
nan delilleri çok zay ıftı ; fakat ba ş vurduklar ı  mantığ a uygun kelime oyun-
ları , kar şı larındakini ikna edemiyordu. Bütün bunlara ra ğmen tazyiklerini 
artırıyorlard ı . İş te biz, yukar ıdan beri aç ıklamağa çalış tığı mız bu ve buna 
benzer durumlar ı  gözönünde bulundurarak kuvvetli bir ihtimalle mutezi-
lenin, Kur'ana lüzamunclan fazla de ğ er vermeğ e taraftar olmad ıklarını  söy-
lemek istiyoruz. Ş üphesiz onlar bunu aç ıklamamış lar veya aç ıklamağ a cesa-
ret edememi şlerdir; fakat takip ettikleri yol, onlar ı  muvaffakiyete ula ş tırsa 
idi, daha doğ rusu, halkın kendilerini desteklemesini sa ğ layabilselerdi, düşün-
celerinin gerçekle ş mesinde en büyük engeli bertaraf etmi ş  olurlarch. 642  

642 Meşhur mutezile imamlar ından en-Nazzam' ın Kur'ân hakkındaki "Kur'ân ın nizamı  
ve kelimelerindeki telifin güzelli ğ i, Hz. Peygamberin mucizelerinden de ğ ildir ve bunlar, onun 
nübüvvet davas ında doğ ruluğuna delâlet etmezler. Delâlet yönü sadece gaybten verdi ğ i ha-
berlerindeki do ğ ruluğudur. Kur'a= nizam ı  ve ayetlerindeki tertibin güzelli ğ ine gelince, her-
kes bunun gibisini ve daha güzelini yapma ğa kaadirdir" (el-Fark b e yne'l-fir ak, s. 87) gibi 
görüş leri, mutezilenin Kur'an hakk ında zay ıf itikadlarunn delillerinden sadece biridir. 
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Mutezilenin halku'l-Kur'an meselesinde takip ettikleri yol ile ilgili ola-

rak, Ahmed Emin tarafından ileri sürülen baz ı  görü ş lere de burada k ısaca 

temas etmek istiyoruz. 

Ahmed Emin, "21111aq-islam" adlı  kitab ının üçüncü cildinde (s. 161— 

186) halku'l-Kur'önla ilgili meselelerin umumi bir muhasebesini yapm ış  ve 

bizce do ğ ru olmayan baz ı  neticeler ç ıkarma ğ a çal ış mış tır. Onun bu mevzu-

daki ilk sözü mutezilenin lı alku'l-Kur'an meselesindeki niyetlerinin sami-

mi olduğunu belirtmek olmu ş  ve bu görü ş ünü doğ rulamak maksad ıyle şu 

izahatı  vermi ş tir: 

"Vöşı l İbn `Ata' ve `Amr İbn `Ubeyd devrinden sonra, halk ın akaidi bo-

zulmu ş tu ve bunu düzeltmek icab ediyordu. Mutezileye göre böyle bir düzeltme 

i ş i, ancak Allah' ın tevhidi ve adli üzerinde cari olabilirdi. Bu görü ş  onlar ı  
bütün manas ıyle tevhid üzerinde durma ğ a sevketti. Onlar ın nazar ında Kur-

an ın kulemi, kadimin teaddüdü demekti. Netekim bu sebepten s ıfatlar ı  in-

kâr ettikleri gibi, tecsim sebebiyle de ru'yetu'llah ı  inkâr etmi ş lerdi. Netice-

de te şbih ve teaddütten âri felsefi bir tenzih ve tevhide halk ı  davet etmi ş -

lerdir; bunun için, muhtelif beldelere adamlar salm ış lar, her hangi bir sulta 

veya kuvvete sahib olmak fırsat ını  elde ettikleri zaman, onu kullanarak, 

halkm akidesini bozan, Binden inhiraf etmi ş , ilhada yönelmi ş  kimselere kar şı  
harp veya onlar ı  tehdit etmi şler, öldürmek fırsat ını  ele geçirdikleri zaman 

da öldürmüşlerdir (s. 187)". 

Ahmed Emin, mutezilenin niyetlerinde bu derece samimi olduklar ını  
belirttikten sonra el-Me'miin devrinde haWu'l-Kur'an meselesinde takip 

edilen yolun muhasebesine giriş mekte ve ş öyle demektedir: 

"`Ablı ösi Devletinin ba şı na el-Me'mün geçti ğ i zaman, çe ş itli mezhep-

ler üzerinde ciclal ve münaka ş alarda bulunan, bunlar ın doğ rusunu eğ risin-

den ayırdetmek için tenkidlerde bulunan ilmi bir kurul te ş ekkül etmi ş tir. 
Bu kurulda münaka ş alar hür ve serbest bir hava içinde cereyan ediyordu. 

Her hangi bir mesele üzerinde ittifak has ıl olduğu zaman, halk ın o mesele 

ile amel etmesi isteniyordu. İş te o devirde Halku'l-Kur'an meselesi bu ş ekil-

de ortaya ç ıkmış  bir mesele idi. Daha önceki devirlerde de üzerinde durul-

mu ş tu ve tevhidle ilgili dini bir as ıldı . Bununla beraber, Allah' ın görülmesi 

ve efalin halk ı  gibi sair mühim meseleler de ele al ınabilircli, fakat 1,1411'1- 

Kur'an meselesi daha vaz ıhtı  ve onu inkar edecek kimsenin özrü daha zay ıf-
tı . Halbuki Allah' ın görülmesi meselesinde, buna inanan kimse, "biz ah ıret-

te daha de ğ iş ik bir mahliık olaca ğı z; o zaman sâhip olaca ğı mız göz, elbette 

ki dünya gözümüz gibi de ğ ildir" demek suretiyle kendisini kurtarabilirdi. 

Ef' alin yarat ılmas ı  meselesi ise vaz ıh değ ildi ve Kur'ânda her iki görü şe de 

delâlet eden ayetler bulunmakta idi..." 
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Mutezilenin tialkul-Kur'an meselesinde samimiyetine inanan ve do-
layı sıyle onlar ı  müdafa etme ğ e çal ış an Ahmed Emin'in yukar ıda nakletti-

ğ imiz görü ş lerindeki isabetsizlik ve hattâ çeli ş mezlik, ilk sat ırlarmdart itiba-

ren hemen göze çarpmaktad ır. Her şeyden evvel şuna i ş aret etmek laz ımdır 
ki müellif, Islam dinini müdafaa etmek maksad ıyle mutezilenin sumeni, 

mecasi mülhıdler ve sair din mensuplar ıyle giriş tikleri mücadeleyi, balhu'l-

Kur'an meselesinde hadisçilere kar şı  açtıklar ı  muharebe ile kar ış tırmış , ha-

dis ehline, dinden inhiraf etmi ş  ve ilhada yönelmi ş  kimseler olarak tam bir 

mutezili gözü ile bakm ış t ır. Mutezilenin niyetinde samimi oldu ğunu söyler-

ken, halk akidesinin bilhassa tevbid meselesinde bozuldu ğunu ileri sürmü ş , 

Kur'ân ın kıdemi, Allah' ın ahırette gözle görülmesi ve s ıfatlarm isbat ı  gibi 

inançlar ın kökle ş miş  olmasını  da, tevhirldeki bu akide bozukluğunun delil-

leri olarak mutezile yönünden belirtme ğe çalış mış t ır. Halbuki biz, gerek el-

Me'in.ıin ve gerekse el-Mdtas ım devirlerinde balkul-Kur'an hakk ında im-

tihana çekilen hadisçilerin, Kur'ân ın mahlak olduğunu ikrar etmemekle 

beraber, "Kelân ıu'llah"t ır dediklerini ve bunun haricinde ba şka bir görü ş  
ileri sürmediklerini yukar ıda zikretmi ş tik. Netekim Ahmed Emin de, ba ş -
larında Ahmed İbn Hanbel oldu ğu halde, hadisçilerin, Kur'an hakk ında ne 

mahlak ne de gayri mahlak dediklerini, daha do ğ rusu bu konuda her hangi 

bir fikir ileri sürmediklerini ve böyle bir fikir ileri sürmenin de do ğ ru olma-

dığı  görüş üne sahip bulunduklar ını  zikretmi ş tir (s. 189). Bundan anla şı lıyor 

ki mutezilenin halhu'l-Kur'an meselesinde, ba ş ta Ahmed İbn Hanbel olmak 

üzere hadisçilere reva gördükleri i şkencelerde, onlar ı  haklı  gösterecek veya 

Kur'ânın, Allah'ın Kelâmı  olduğunu söylemelerinde hadisçilerin dinden ve 

akaidden inhiraf edip ilhada yöneldiklerine adalet edebilecek en ufak bir 

nokta mevcut de ğ ildir. Mamafih Ahmed Emin, mutezilenin felsefeye da-

yanan görü şlerinde tamamen hakl ı  olduklar ını  söylemekle beraber, iki nok-

tada hataya dü ştüklerini de aç ıklamaktan kendini alamam ış tır. Hatalardan 

birincisi, halkı  da bu meselelere i ş tirak ettimek istemeleridir; zira halk ın 

aklı , çok ince bir ilim olan kelâmı  anlamaktarı  âcizdir. Bu ilim sadece felâ-

sife ve benzerleri içindir, halk için de ğ ildir. İkinci hatalar ı  da hükameti, k ı -

lı cı , kırbac ı  ve askerleriyle bu i şe sevketmeleridir (s. 91). İkinci hata hakkın-

da söylenecek bir şey yoktur. Fakat ilkinde balku'l-Kur'an meselesini, sade-
ce felsefecilerin ve benzerlerinin anlayabilece ğ i bir akide konusu yapmas ını , 
insan ister istemez hayretle kar şı lar; çünkü bu mesele, yukar ıda da naklet-

tiğ imiz gibi, Ahmed Emin'in nazar ında mutezileye göre, dinin as ıllarmdan 

olan bir akaid meselesi idi; hem de düzeltilmesi gerekli olan fesada u ğ ramış  
bir akide. 

Her ne olursa olsun, biz bu mesele üzerinde daha fazla durmak yerine, 

sadece mühim gördü ğümüz şu hususa iş aret ederek bahsimize son vermek 
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istiyoruz: tialku'l-Kur'an meselesi, ya sadece felsefecilerin anlayabilece ğ i 

bir felsefe veya kelâm (ilk devirlerde felsefe ve kelâm ayn ı  ş eydi ve tabi-

atiyle, burada mutezile kelamm ı  kasdediyoruz) konusudur; daha sonraki-

kilerin ifadelerine göre bir bid`att ır; bu takdirde, halk ın böyle bir görü şü 

ikrar etmeleri için zorlanmas ı , Ahmed Emin.'in de söylediğ i gibi büyük bir 

hatadır, hattâ zulümdür; yahutta bu mesele, dinin as ıllarnıdan olan bir aki-

cleclir ve Va şı l İbn 'Ata' devrinden sonra bozulmu ş  olabilir; bu takdirde şu 
husus düşünülebilir: Hazreti Peygamberin hiç bir ş ey terketmeden zama-
nının müslümanlarına tebliğ  ettiğ i sair akâid içerisinde bu akicl,enin de esas ı  
ve mekan tesbit edilerek, daha sonralar ı  meydana gelen bozukluk gideri-

lebilir. Bir ba ş ka ifade ile, halka gerçek olan ı  öğretilirdi. Çünkü ne çe ş it aldı -
de olursa olsun, müslümanlar ın feylesofu, kelâmc ı sı , âlimi veya cahili, o aki-

deye temessük etmekle mükelleftir. Yoksa baz ı  akâidin felasife ve ak ı l sahip-

lerine, baz ı sının da cahil halk tabakalarma mahsus oldu ğunu ileri sürmek, 

din ile bağ da ş tırılabilecek bir görü ş  değ ildir. 

Netice olarak diyebiliriz ki, mutezile, birinci şı kta zikretti ğ imiz husus-

lara uygun olan felsefi görü ş lerini, dinin as ıllarından bir akide addederek, 

bunu halka veya halk ın ileri gelenlerinden olan hadis imamlar ına talim 

etmeğ e kalkış mış lardır. Ne varki, Hazreti Peygamberin tebli ğ  ve tayin etti-

ğ i sair akaid aras ında bu görü ş lerinin bir aslını  bulamadıklar ı  için zor kul-

lanmak, tehdit ve i şkence etmek yolunu tutmu ş lar, fakat bu yol, onlar ı  mu-

vaffak ıyete götürmemi ş tir. 

6. Hadisçilere Göre I-Jalku'l-Kur'an Meselesi 

tlalkul-Kur'ânla ilgili bahisimize ba ş larken, gerek Kur'ânda ve gerek-

se Peygamberden rivayet edilen hadisler aras ında Kur'âmn mahlük veya 

gayri mahlük oldu ğuna delalet eden her hangi bir hükmün bulunmad ığı nı  
ve islam ın ilk asrı  boyunca müslümanlar ın böyle bir mesele ile me ş gul ol-

madıklar ını  kaydetmiş tik. Filhakika sahabeden Kur'ânla ilgili olarak gelen 

haberler aras ında bu hususa delâlet edebilecek en küçük bir i ş aret yoktur. 

Bununla beraber mesela, ilk Halife Ebü Bekr e ş - Şı ddik' ın Mekke mü ş rik-

lerine, Rümlarm Fürslere galip geleceklerini söyliyerek bunu haber veren 

Kur'an âyetini okumas ı  ve müş riklerin de "bu okudu ğun senin sözün mü 

yoksa dostunun sözü mü?" demeleri üzerine, "ne benim ne de dostumun 

sözü, fakat Allah' ın sözü" diye cevap vermesi," 3  Ummul-mü'minTın `kiş e-

ye yap ılan iftira olay ından sonra bir ayet nazil olmas ı  ve onun bu âyetle teb-

riye edilmesi üzerine "Allah'a yemin ederim ki, ben kendimin, iftira edilen 

ş eylerden beri olduğumu biliyorum, Allah da beni tebriye ediyor; fakat hak- 

643 el-Beyhaki, el-EsnW ve's-s ı ft, s. 239. 

220 



kımda, okunur bir vahiy gelece ğ ini zannetmezdim. Allah Taeala benim hak-

kımda konu ş acağı  yerde Hz. Peygamber uykuda iken bir ru'ya görse idi 

benim için daha sevindirici olurdu" demesi, 6" `Omer ibnu'l-ljattab'tan, "Kur-

anın Kelamu'llah oldu ğunun",645  keza İbn Mesefıd'tan "Kur'ân ın Kelâmul-

lah olduğu ve bu sebeple onu tekzib eden kimsenin Allah' ı  tekzib etmiş  o-

lacağı nın" 646  rivayet edilmesi ve buna benzer bir çok haberler, sahabe ara-

sında Kur'ân ın sadece Kelâmu'llah olarak bilindi ğ ini ve aralar ında geçen 

müzakerlerin yaln ı z bu konuya münhas ır kaldığı nı  göstermektedir. O halde 

biz, hiç tereddüt etmeden diyebiliriz ki, Kur'ân ın mahlük veya gayri mah-

lük olduğu görüş ünü getiren veya bu iki görü ş ten birini müdafa eden bir ha-

ber, e ğer sahabe ad ıyle rivayet edilmi ş se o haberin do ğ ruluğundan şüphe 

etmek gerekir. Çünkü Kur'ân ın mahlük olup olmad ığı  meselesi, sahabe za-

manında bilinen bir mesele de ğ ildi. Netekim hafız Ebii Ahmed İbn eAdiy, 

meşhur sahabi Enes İbn Mülik'ten kendisine ula ş an "Kur'an Kelamu'llah-

tır. fakat mahlük olan bir kelâm de ğ il" sözünü, isnad ıyle birlikte rivayet 

ettikten sonra ş öyle demi ş tir: "Bu hadis, her ne kadar mevküf olarak Enes-

ten nalçlediliyorsa da münker oldu ğuna ş üphe yoktur; çünkü sahabenin, 

Kur'an ile ilgili meselelere bu' derece dald ığı  bilinmemektedir".' 

Sahabenin Kur'ân hakk ındaki görü ş leri bu suretle anla şı ldıktan sonra, 

hadisçilerin bu konuda takip ettikleri yol daha iyi ayd ınlanmış  olacakt ır. 
Netekim Halife el-Me'münun emriyle imtihana çekilenler de inanm ış  ve 

güvenmiş  olduklar ı  bu yolun dışı na ç ıkmamış lar, baz ılar ı  ölüm tehdidi kar-

şı sında sulta sahiplerinin tekliflerini kabul eder görün,mü şlerse de gerçek i-

nançlarını  içlerinde saklam ış lar, diğ er baz ılar ı  ise tehditlere ald ırış  etmedik-

leri için ya öldürülmü şler ya da k ırbaçlanmış lard ır. 

Caed İki Dirhem eliyle yay ılan ve daha sonra da mutezile kelamcdar ı  
tarafından sistemli bir ş ekilde müdafa edilen halkul-Kur'an inanc ı , ilk zu-

hur ettiğ i günlerden itibaren hadisçilerin ş iddetli muhalefetiyle kar şı laş mış -

tır. Müslüman halka, bu gibi cereyanlara kar şı  uyanık bulundurmak mak-

sadıyle cami ve mescidlerde telk ınler yap ılmış , inanc ın bir İslam inanc ı  ol-

madığı , Kur'ân hakk ında aç ılacak her münaka ş anın bideat oldu ğu, bu ko-

nuda sual sorars ın da cevap verenin de bu bid,eata i ş tirak etmi ş  olacağı , ya- 

644 Muslim, Kitübu't-tevbe, Hadis No. 56. 
645 el-Esma' ve' ş - şı föt, s. 242-43. 

646 Aynı  eser. s. 241. 

647 Aynı  eser, s. 243-44. Bu konuda el-Beyhakl de şu açıklamayı  yapmış tır: İ lk devir-

lerde Kur'ânın mahlük olduğunu iddia eden bir kimse çıkmamış tır ki bunun reddine ihtiyaç 
hasıl olsun. Bu bak ımdan Enes İbn Mülik'ten böyle bir görü şün nakli sahih olmaz. Bununla 

beraber, muhtelif sahabilerden rivayet edilen Kur'ân ın Allah'a izafesiyle ilgili haberler sâbit-
tir ve sahihtir. 
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rat ı cı  olarak Allah'tan ba şka hiç kimsenin neyi yarat ıp neyi yaratmacl ığı nı  
bilemiyece ğ i, O'ndan ba ş ka her ş eyin mahlük, Kur'ân ın ise O'nun kelâm ı  
olduğu aç ık aç ık anlatılmış , bu konuda Hazreti Peygamberden ve ashab ın-

dan gelen hadisler rivayet edilerek kelamc ılar ın iddiaları  çürütülme ğ e çalışı l-

mış tır. Burada büyük bir memnuniyetle ş u noktaya da i ş aret edelim ki, ha-

disçiler, halku'l-Kur'ân inanc ını  reddetmek maksad ıyle, Hazreti Peygamber-

den Kur'ân ın Allah'ın kelâm ı  olduğunu belirten hadisler rivayet ederken, 

bu hadisler aras ına, görü ş lerini daha çok kuvvetlendirecek hadisler sokma-

ya, daha do ğ rusu Kur'ân ın kadim olduğunu, yahut mahlük olmadığı nı  orta-

ya koyan hadisler uydurma ğ a te ş ebbüs etmemi ş lerdir. Aksine, "Kur'an mah-

lük değ il kadimdir" manas ında hadis olarak dola ş an her hangi bir sözle kar-

şı laş tıklar ı  zaman, onun mevzii yani uydurma oldu ğunu ve yalanc ılar tara-

fından Hazreti Peygambere isnâd edildi ğ ini büyük bir itmi'nân ile aç ıkla-

mış lardır. 

inanc ının zuhuruna kadar, Kur'ân ın Allah' ın kelâmı  
olduğunu söyleyen hadisçiler, bu inanc ın zuhurunclan sonra sözlerine iki 

kelimelik bir ibare daha eklemi ş ler ve bununla kelâmc ılar ın görüş lerini red- 

detmek gayesini gütmü ş lerdir. İ ki kelimelik bu ibare ş udur: 43_91;.,,L. 

 "Mahlük değ ildir". Mesela Malik İbn Enes ş öyle derai ş tir: 	(.315" ,31-  211 

c.)„,J "Kur'an Allah' ın kelâmıdır; mahlük de ğ ildir". 648  Veki` 

Cerrah: 	,k;ıi V9Is 4.1 çec. 	 jtoe; 	 ,..)1).11v. 

,AA, "Kur'an Allah Ta`alanin kelâm ıdır; mahlük de ğ ildir. Her kim 

mahlük olduğunu iddia ederse Allah'a küfretmi ş  olur". 649  e ş -Ş afri: 

r 5ks- vT)1 "Kur'an Allah' ın kelamıdır; mahlük de ğ ildir". 6" 

el-Buhara: jl -I 4 İt- 	 L 	r bS." 

Lphi j 	zk,ğı  j,%i j  
"Kur'an Allah Ta'alamn kelâm ı dır; mahlük de ğ ildir. Mekke 

ve Medine ehlinden Hicaz ulemas ını , Kiife, Basra, Ş am, Mı s ır ve Horasan 

alimlerini bu innaç üzerinde bulduk". 6" 'Affan İ bn Muslim: 

41 ı  (İ 5aç 	: 	 c): 

648 el-Beyhaki, 	 ve's-s ı f(ı t, s. 248. 

649 Aynı  eser, s. 249. 

650 Aynı  eser, s. 251. 

651 Aynı  eser, s. 253. 
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"Şu'be, HammM 'bn. Seleme ve el-Hasan (el-Ba ş ri) ın ashab ı  devrine 
yetiş tim, hepsi de Kur'ân Kelamu'llaht ır, mahlük de ğ ildir, diyorlard ı". 652 

 Büyük İ mam Ahmed ibn. Hanbel'in bu konudaki görü ş lerini burada 
tekrarlamağa lüzum görmüyoruz. Imtihan olaylar ıyle ilgili bahsimizde 

gerek onun ve gerekse onunla birlikte imtihana alman di ğ er hadisçi-
lerin görü ş leri bütün aç ıldığı  ile ortaya ç ıkmış  bulunmaktad ır. Burada Hal- 

bahsine son vermeden önce mühim gördü ğümüz bir noktaya 

daha temas etmek istiyoruz. Bu, kelamc ılarm "Kur'an mahlûktur" sözüne 
kar şı  hadisçiler tarafından ileri sürülen "Kur'an mahlük de ğ ildir" sözünde, 
Kur'ân üzerinde münaka ş a açacak bir mana= bulunmay ışı dır. Kela ıncı -
lar, Kur'ânın mahlük olduğu görü ş ünü ileri sürerken o zamana kadar müs-
lümanlar aras ında hiç bilinmeyen ve Hazreti Peygamber taraf ından da bir 
akide meselesi olarak aç ıklanmamış  olan yeni bir inanç ihdas etmi ş ler ve 
baz ı  Kur'an âyetlerini tevil ve tahrif ederek bunu müdafaya çal ış mış lardır. 
Bu bakımdan, onlar ın faaliyetinde, İslam akaidine yöneltilmi ş  bir müda-
hale vard ır; bu müdahale, Kur'ânla ve Hazreti Peygamberin aç ıklamas ıyle 
kesinle ş miş  olan akaidi ifsad. edici mahiyettedir. 

Hadisçilerin, kelamc ılara yönelttilderi itirazlarda ve bu itirazlar ın ifade 
edildiğ i "Kur'an mahlük de ğ ildir" sözünde ise, bir hüküm koymaktan ziya-
de, kelânı c ılar ın "mahlüktur" sözüne kar şı  basit bir red manas ı  vardır. Ne-
tekim bu sözün. "Kur'an Kelam.u'llaht ır" ibaresiyle birlikte tekrarlanmas ı  
da bunu aç ıkça göstermektedir. Yani yukar ıda örne ğ ini verdiğ imiz bir kaç 
haberin de delâlet etti ğ i gibi, hadisçi, kelamc ıya ş unu aç ıklamak istemi ş tir: 
Siz Kur'ân ın mahlük olduğunu iddia ediyorsunuz; halbuki bu hususta hiç 

bir hüküm yoktur. Kur'an mahlük de ğ ildir, fakat sadece Allah Ta'alan ın 
kelâmıdır. Gerek Ahmed İbn Hanbel'in ve gerekse di ğer baz ı  hadisçilerin 
imtihan esnas ında Halifeye verdikleri cevaplar bu mahiyettedir. Keza ha-
disçilerin, Kur'ân ın mahlük olmadığı nı  isbat hususunda bu manay ı  teyid 
edebilecek âyetleri çok defa isti şhad etmemeleri de Kur'ân üzerinde bu çe ş it 
münakaş alar ın aç ılmamas ı  gayesine matuftur. 

II. KELÂMCILARIN KUR'AN VE HADIS GÖRÜŞ LERI 

A. KELAMCILARIN KUR'AN TEL AKK İ LER İ  

1. Genel Manada Kur'ân 

İ slam dininde Kur'ân ın yeri, en ufak bir ş üphe dahi götürmiyecek ka-

dar aç ık ve kat'idir. Gerek akaid yönünden ve gerekse ibadet yönünden ba ş -
vurulacak ilk merci Kur'ând: ır. Bu bak ımdan Kur'an "din" dir veya "din" 

652 eg-Zehebi, Kitübu'l-'uluv, (el-Menâr mecmuas ı) XVII. 611. 
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Kur'âncbr, denilirse yanl ış  bir söz söylenmiş  olmaz. Hazreti Peygamberin 
Sunneti, Kur'ân ın tefsiri oldu ğu için, her hangi bir görü ş  ayr ı lığı nda, bu iki 
as ıl dışı nda ba şka bir kayna ğ a ba şvurulmaz. Bu hususta Kur'ân ın getirdi ğ i 
Allah Ta`alân ın emri gayet aç ıktır: 

Ey iman edenler, Allah'a itaat eden; Peygambere ve sizden olan emir 

sahiplerine de itaat edin; E ğer bir ş eyde görü ş  ayr ılığı na dü ş er ve çeki-
ş irseniz, onu Allah'a ve Peygambere döndürün (yani Kur'âna ve Sun-
nete ba ş vurun), e ğer Allah'a ve ah ıret gününe inamyorsan ı z 653  

Bu emirle Allah Ta'ala, dini meselelerde Kur'an ve Sunnetin terkedi-
lerek ba ş ka bir kayna ğ a veya ba şka bir otoriteye ba ş vurulmas ım ş iddetle 

menetmi ş  ve haram k ılmış tır. Bu tahrim, zikretmi ş  olduğumuz ayette emir-
den sonra gelen ş art cümlesiyle büyük bir ş iddet kazanm ış t ır. Bu ş art cüm-
lesinde deniliyor ki: "Eğ er Allah'a ve âhiret gününe inamyorsan ız" O halde 

Allah'a ve Peygambere itaat her hangi bir ihtilaf vukuunda Allah' ın Kita-
b ına ve Peygamberin Sunneti ıı e müracaat, ancak Allah'a ve ah ıret gününe 

iman ile kaabili tatbik olacakt ır. Aksi halde, yani mezkar âyetle sâbit olan 

emrin tatbik edilmemesi halinde, tatbik etmiyenin mü'min olarak tavsifi im-
kansız olduğ u gibi Allah'a ve ah ıret gününe inanm ıyan bir kimseden de böy-
le bir tatbikat beklenemez. 

Kur'an ve hadisin, dini meselelerde ba ş vurulacak iki otorite olarak be-

lirtilmesi ve bunlar ın haricinde ba şka bir merciin aranmas ının kat'i surette 

menedilmesi, zuhuru muhtemel dini ihtilaflar ın ve zihinlerde beliren çe ş itli 
istifhamlarm hallinde bu iki kayna ğı n yeterli oldu ğuna delâlet eder. Esasen 
ba ş ka türlü olmas ı  da düş ünülemez; çünkü din, yaln ı z bu iki kaynaktan gel-
miş tir. Hazreti Peygamber, risaleti ald ığı  andan itibaren, bu risaletin teb-
liğ i ile görevlendirilmi ş  ve görevi, Allah' ın son vahyini tebli ğ  edinceye kadar 
devam etmi ş tir. Görevin bitimi ise yine Allah Ta`ffia taraf ından "bugün, 

sizin için dininizi kemâle erdirdim, size nimetimi tamamlad ım ve din olarak 
islam'dan raz ı  oldum" 6" ayetiyle aç ıklanm ış tır Bu ifadeye göre insan ın 
Rabb ına kar şı  kulluğunu ne ş ekilde yapabilece ğ i, O'nu bir Rab ve bir yara-
tı cı  olarak nas ıl bilebilece ğ i, kısacas ı  bir din içerisinde mevkiinin ne olabile-

ceğ i, Allah' ın bilinınesini zaruri k ıldığı  bütün hükümleri ile ortaya konul-
mu ş tur. Ortaya konulan her ş eyde insan için sonsuz fayda vard ır. Zikrinden 

sarfı  nazar edilmi ş  bir ş ey varsa insana faydas ı  olmadığı  için zikredilmemi ş -

tir. Bu bak ımdan din, Allah Ta' alan ın takdir ve tayin etti ğ i ş ekilde tamam-

lanmış , onu insanlara tebliğ  etmekle görevlendirilen Hazreti Peygamber 

ise, görevini Allah' ın emrettiğ i şekilde yapm ış t ır. Tebliğ inde en ufak bir ha- 

653 Nisa' sûresi 4, ây. 59. 

654 Ma'ide sûresi 5, ây. 4. 
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tadan, en ufak bir noksanl ıktan söz edilemez. Aksi halde "O'nun risaletini 

tebliğ  etmemiş  olurdu".6" 

Hazreti Peygamber, islam dinini tebli ğ  etmekle görevlendirildi ğ i za-

man yegane gayesi, insanlar ı  bu din üzerinde vandete, birle ş meye, tefrikaya 

düş me ırteğe davet etmekti. Kur'ân ı  Kerim, bu hususu hat ırlatarak ş öyle 

diyordu: "Dinleri (bir k ısm ına inanıp bir kısmına inanmamak suretiyle) 

parçalayanlar; ayr ı  ayrı  fırkalara ayr ılanlar. ( İş te) sen hiç bir vechile onlar-

dan de ğ ilsin, Onlar ın iş i (akıbeti) Allah'a aittir". 656  

Dinde fırka ve hiziplere ayr ılmak, onun getirdi ğ i ahkâm üzerinde bir-

birinden farkl ı , değ iş ik görü ş lere sahip olarak bu görü ş ler hakkında cidal 

ve münaka ş alara giri şmek suretiyle te şekkül eder. Yukar ıda zikretmi ş  oldu-

ğumuz ayet meali bu hususu ortaya koymakta, bir ba şka yerde de, bu gibi 

fırka ve hiziplere sebep olan cidal ve münaka ş aları  yasaklamaktad ır; "Eğ er 

seninle (dini meselelerde) mücadeleye giri ş ecek olurlarsa onlara de ki: Allah 

sizin ne yapt ığı nız' çok daha iyi bilir. Ihtilaf edegeldi ğ iniz şeyler hakkmdaki 

hükümünü Allah kıyamet günü aran ızda verecektir". 65 ° 

Hazreti Peygamber de Kur'ânin gayesine uygun olarak din üzerinde 

cidal ve münaka ş alar sebebiyle çe ş itli felaketlere u ğ rayan kavimleri hat ır-
latarak onlar ın durumuna düş memeleri için müslümanlar ı , bu çe ş it müca-

delelere giri şmekten menetmi ş tir. Ebu'd-Derda', Ebü Umöme, Vasile İbnu 

1-Eska' ve Enes ibn Mölik'ten rivayet edilen bir hadiste ş öyle denilmekte-

dir: Din üzerinde münaka ş a yap ıyorduk ki üzerimize Hazreti Peygamber 

geldi. Bizi münaka ş a eder halde görünce, ş imdiye kadar hiç görülmemi ş  de-

recede k ızdı  ve ş öyle dedi: Ey Muhammed'in ümmeti, nefislerinizi bu dere-

ce ate ş lendirmeyiniz. Bununla mı  emrolundunuz ? Bundan nehyedilmediniz 

mi ? Sizden öncekiler de sadece bu sebebten yok olmad ılar mı ? Hayri az ol-

duğu için mücadeleyi terkediniz. Münaka ş ayı  terkediniz, zira münaka ş a 

karde ş ler aras ına düşmanlık sokar. Münaka ş ayı  terkediniz, zira fitnesinden 

emin olunmaz. Münaka ş ayı  terkediniz, zira o, (zihinlerde) şüphe yarat ır, 
amelleri yokeder. Münaka ş ay ı  terkediniz, zira mü'min (dinde) münaka ş a 

yapmaz. Münaka ş ayı  terkediniz, zira münaka ş a yapanın haserât ı  tamam 

olmuş tur. Münaka ş ayı  terkediniz, zira münaka ş ada devam günah için kafi-

dir. Münakaş ayı  terkediniz, zira o, Rabb ımın putlara tapmak ve ş arap iç-

mekten sonra beni nehyetti ğ i ilk ş eydir. Münaka ş ayı  terkediniz, zira şeytan 

ibadetten me'yös, fakat aran ıza fitne ve fesat sokmaktan memnun olur; i ş te bu, 

dinde münaka ş adır. Münaka ş ayı  terkediniz, zira İsrail oğulları  (bu yüzden) 

655 Wide süresi 5, ây. 67. 

656 En'âm süresi 6, ây. 159. 

657 Hacc sûresi 22, ây. 68-69. 

225 



71 fırkaya, nasraniler 72 f ırkaya ayr ıld ılar; ümmetim ise 73 fırkaya ayrda-

cakt ır. Bunlar ın bir kısmı  müstesnâ hepsi de dalâlet üzerindedir. Hazreti 

Peygamber, (bu bir k ısmın) kimler olduğu soruldu ğu zaman ş u cevab ı  ver-

di: "Benim yolum üzerinde olanlar, ashab ım, Allah' ın dini üzerinde cidal 

ve münazaraya giri ş meyenler ve her hangi bir günah sebebiyle tevhid ehlin-
den birini tekfir etmiyenler". 658  Bir ba şka haber de, Hz. Peygamberin ş öyle 

dediğ ini belirtmektedir: "Ummetim ad ına en çok korktu ğum ş ey, Kitab ve süt 

hakkındad ır. Süte karşı  olan sevgileri dolay ı sıyle onun pe ş inden giderler; 

(hayvan sâhibi olmak, onu k ırlarda otlatmak ve zamanla onlar ı  üretmek 

h ı rs ı) onlara cemaati terkettirir, Kitab ı  (Kur'âm) ise, ona inananlarla mü-

cadele etmek için açarlar". 659  Aynı  haberin bir ba şka varyant ına göre Hz. 

Peygamber ş öyle demi ş tir: "Kur'ân ı  öğ renirler ve onu Allah Ta'alan ın ver-

diğ i mana dışı nda de ğ iş ik bir manâ ile tevil ederler". 660 

İ bn `Abdi'l-Barr' ın ifadesine göre, "bu konuda Hazreti Peygamber-

den rivayet edilen haberlerin hepsi de, Kur'ân üzerinde miii' ve cidali neh-

yeder. Said İ bnu'l-Museyyib ve Elif' Seleme'nin Ebfı  Hurayra vas ı tasıyle 

rivayet ettikleri bir hadiste Hazreti Peygamber, "Kur'an üzerinde mirâ' kü-

fürdür" demi ş tir. Hangi vechile olursa olsun, bunun d ışı nda Hazreti Pey-

gamberden rivayet edilen bir haber do ğ ru de ğ ildir. "Mira" ın manas ı , iki 

kiş iden birinin daima bir âyeti inkâr etmesi, öbürünün de kar şı  koymas ı  ve 

bu suretle ayet hakk ında bir ş üphe yarat ılmas ıdır. İş te küfrolan mirâ', cidal 

ve münaka ş a budur. Yoksa Hazreti Peygamberin ashab ı  aras ında çok defa 

görüldüğ ü gibi, Kur'ân ın baz ı  (fıkıh) hükümleri üzerindeki niza ve ihtilaf-

lar ı  bundan ayrıd ır. Netekim Allah Ta'ala mirâ' ı  Kur'ânda ş öyle zikretmi ş -

tir : 

"Küfredenler, ondan (yani Kur'ândan.) daimi bir ş üphe içinde kal ırlar"" 

Selef (Allah onlara rahmet etsin), Allah üzerinde, O'nun s ı fatlar ı  ve isimleri 

üzerinde cidal ve miinaka ş ay ı  menetmi ş lerdir Fıkıh hakkında ise, cidal ve 

münazara üzerinde birle ş miş lerdir. Çünkü bu ilimde, fer'i meselelerin asil 

meselelere reddine ihtiyaç vard ır. Fakat akaid meselesi böyle de ğ ildir; çün-

kü Allah Ta'alâ, hadisçilere göre, kendisini veya Hazreti Peygamberin O'nu 

vasfetti ğ i sıfattan ba ş ka bir ş eyle tavsif olunmaz. O'nun hiç bir misli ve ben-

zeri yoktur ki k ıyasla veya ara ş tırma ile idrak edilsin. Bu sebeple biz, Allah 

658 el-7Icurri, e ş - Ş eria, s. 55. Haberde s ık sık kullanılan "münaka şa" kelimesini biz, 

metinde ş üphe üzerine ç ıkan cidal ve münaka şa manasındaki "mirâ" kelimesinin kar şı lığı  ola-

rak ald ık. 

659 İbn `Abdi'l-Barr, Câmi' beyâni'li ı lm, II. 193. 

660 Aynı  yer. 

661 Ilacc süresi 22, ây. 55. 
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hakkında tefekkürden nehiy, fakat O'na delâlet eden her mahlûkat 

üzerinde tefekkürle emrolunduk". 662 

Büyük İ mam Mülik İbn Enes de bu konuda ş öyle demi ş tir: "Dinde ke-

lâmı  kötü görüyorum. Beldemiz halk ı  da bunu kötü görmekte, cehmiyye, 

kaderiyye ve buna benzer görü ş lerden nehyetmektedir. Sevdi ğ im kelâm, 

altında amel olan kelâmd ır. Fakat Allah' ın dini veya Allah hakk ındaki ke-

lâma gelince, bunlarda sükût etmek evlâd ır; çünkü görüyorum ki beldemiz 

halkı  da alt ında amel olmad ıkça din hakk ında kelâm ı  ncyyetmektedir". 663  

İbn Kuteybe ed-Dh ıeverrnin kelâmc ılar hakkındaki görü ş leri ise şöy-

ledir: "E ğer ihtilâflar ı  fer'i meselelerde ve Sunnette olsa idi, hiç bir mahzur 

görmezdik; çünkü fıkıh ehli de bunu zarûri bulmu ş  ve onlara örnek olmu ş -

tur. Fakat onlar ın ihtilâfı  teviddde, Allah' ın sıfatlar ında, kudretinde, Cen-

net ehlinin nimetlerinde, Cehennem ehlinin azab ında, lavhı  mahfûzcla ve 

bunun gibi Hazreti Peygamberin ancak vahiy yolu ile bilebilece ğ i mesele-

lerde ortaya ç ıkmış tır".664  

Kur'ân ın İ slam dinindeki yerini bu suretle tayin ve tesbit ettikten ve 
sözümüzü İbn Kuteybe'den nakletti ğ imiz bu son haberle kelâme ılara in-

tikal ettirdikten sonra, onlar ın bu konudaki görü ş lerini, bundan evvelki ba-
hislerimizde inceledi ğ imiz sıfatlar, insanlarm fiilleri, ru'yet ve tıalu'l-Kur 

ân meselelerinin ışığı  alt ında kısaca özetlememiz kolayla ş mış  olacaktır. An-

cak bu özet, kelâmc ılarm genel olarak Kur'ân kar şı sındaki davran ış larıyle 

ilgili baz ı  haberlere inhisar edecek, bundan sonraki bahsimizde bu konuyu 

biraz daha aç ıklamaya çal ış aca ğı z. 

Kur'ânın din üzerinde cidal ve münaka ş ayı  menetmesine 665  ve bu çe ş it 
münakaş aları , zihirderde ş üphe yaratmas ı  dolayı sıyle "küfr" olarak vas ıf-
landırmasına ra ğmen, kelâmcdar ın bilhassa itikadi konularda münaka ş a 

kap ı sı  açmış  olmaları , üzerinde ehemmiyetle durulmas ı  gereken bir konudur. 

Bununla beraber, burada hemen esefle kaydedelim ki, onlar ın kelâm ilmi 

ile ilgili cidal ve münaka ş aları  dışı nda, itikad, ibadet, zühd ve takvalar ı  ve 

bu meselelerdeki samimiyet dereceleri hakk ında bizi aydınlatacak doğru ve 

kesin bilgilerden mahrum bulunuyoruz. Bildi ğ imiz ve şüphe etmediğ imiz 

bir husus varsa, o da kelamc ılarm o zamana kadar müslümanlar aras ında 
ortaya ç ıkıp geliş mi ş  ve ilim hüviyetini kazanmış  olan Fıkıh, Tefsir ve Ha- 

662 Bak: Cami` beyni'l-'11m, II. 92. 

663 Aynı  eser, II. 95. 

664 Te'vilu 	 s. 17. 
665 İ bn 'Abdi l-Barr' ın yukanda nakletti ğ imiz ifadesinden de anlaşı ldığı  gibi, "din" 

tabiriyle sadece itikadi meseleler kasdedilmi ş tir. Fıkhi meselelerin bir k ı smında ise biliıkis mü-
zakere ve münaka şaya aç ık kapı  bırakılmış tır. 
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dîs meseleleriyle yak ın bir münasebet tesis etmi ş  olınamaları dır. Bu bakım-

dan bir kelâmc ı  (hangisi olursa olsun), ne bir fakihtir ve ne de bir müfessir 
veya rnuhaddistir. Diğer taraftan, ya ş adıklar ı  as ır, dahili kar ışı klıklar ın az 

çok sükün buldu ğu, imparatorluğun cihanş umill bir mahiyet kazandığı , mal 

ve mülkün bolard ığı  servet ve enginli ğ in artt ığı , bütün bunlara parelel ola-
rak bir taraftan mücfın ve lehviyyat ın, diğer taraftan çe ş itli fikir cereyanla-

num salg ın haline geldi ğ i bir as ırdır. Kad ın ve ş arap, bu devirde gerçek an-
lam ıyle Arap ş iirinde yer almış tır. Z ındıklığı  sebebiyle halk tarafından sopa 

ile öldürülen cebriyyeci ve mecusi ş air Be şş âr ibn. Burd, kad ın ve gılman 

sevgisini terennüm eden ş ürlerin mümessili olmu ş ; 666  Halife el-Me' ınfin'dan 
önce hilâfet makam ın iş gal eden karde ş i el-Emin'in içki meclislerinde yan ın-
dan ay ırmad ığı  ş âir Ebü Nuvâs ise, ş arapla ilgili tasvirleriyle Arap edebi-

yat ında yeni bir ç ığı r açmış t ır. Isimlerini zikretti ğ imiz bu iki ş âirden birin-
cisinin, yani Ba şş âr İbn Burd'un, mutezile kelüm.c ılarmın ileri gelen altı  
simas ı  ile düş üp kalkt ığı  ve ancak çe ş itli mezhepler aras ında bocalay ıp dur-
duğu için kelümcılardan ayr ıldığı , Umiliyye fırkas ına intisabla V -aşı l İbn 

'Atâ'y ı  hicve ba ş ladığı  kaycledilmektedir. 667  Be şş âr da dâhil bu alt ı  kelâmc ı  
aras ında ne gibi fikri ittifaklar oldu ğu bizce malfun de ğ ildir. Fakat ş arap ve 

kad ından ba ş ka hiç bir dü ş üncesi olmayan Be şş ür' ın baz ı  kelânıc ılarla mü-

nasebet kurmu ş  olmas ı , hat ırımıza ister istemez me ş hür mutezile imam' 
Suınâme ibnu'l-E ş ras' ın Halife el-Me' ıniin ile olan bir hikâyesini getirmek-
tedir. Bizzat mutezili el-Câh ı z tarafından nakledilen bu hikâyeye göre, bir 
gün Halife hayvan s ırt ında giderken Sumâ'me'yi sarho ş  olarak çamur içeri-
sinde yıkılmış  vaziyette görünce "ne bu hal?" diye sormu ş , Sumâme ise "ey 

va'llah" cevab ında bulunmuş tur. Halifenin "utanm ıyor musun?" sualine 
de "1 -â. va'llah" (vallahi hay ır) demesi üzerine el-Me'mfın "Allah' ın lâneti 

üzerine olsun" diyerek onu azarlam ış tır. 668  Yine mutezile imam ı  el-Câlp?' ın 

bildirdiğ ine göre "namaz vaktini"' geçmek üzere oldu ğunu söyliyerek kalkıp 

namaz k ı lmas ını , sonra tekrar istirahat etmesini isteyen kölesine, Sumffine 

"beni b ırakırsan daha iyi istirahat edece ğ im" demiş tir. 669  

666 Aslan F'örisi olan Be şş âr, Basra da yeti şmiş , sonra da Ba ğdâd a gelerek oraya yer-
le ş miş tir. Ş iirlerinde bir taraftan cebriyyecili ğ i müdafa ederken di ğer taraftan mecusili ğ iyle 

:3 de övünmüş tür: 	1 _LA,. t__Lb 	 aSI_p y  4;4 ,. !. 1,11 JI 
41.t.`,5 	 ,s.:ı i ■ 	 L. 

"Tabib, tıbbı  ve devasıyle kaderi bozma ğ a muktedir olamaz ve daha önce tedavi 
ettiğ i aynı  hastalıktan kendisi ölür 

r ;1_, o 

"Iblis babanız kdem'den hay ırı lı dır; çünkü onun asl ı  ate ş tir; A.dem'in ise toprak". 
667 Bak: Islâm Ansiklopedisi, Be şş âr md. II. 575; el-Ba ğdâdi, el-Fark beyne'l-

firak, s. 35. 

668 el-Bağ dödi, el-Fark beyne'l-firak, s. 104. 
669 Aynı  yer. 
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Tarib'inde Ebu'l-Huzeyl'le ilgili şu haberi nakletmiş tir: "Mu-

tezin. Ebu'l-Huzey1 'Osman İbn `Abdi'l-Vahhab' ın bir oğ lunun 

yanına gelir ve orada içerdi. Bir gün halâda bu o ğ landan talebte bulundu; 
fakat o ğ lan, orada eline geçirdi ğ i bir tas ı  Ebu'l-Huzeyl'in ba şı na indirdi. 

Darbenin ş iddetiyle tamn alt ı  ç ıkt ı  ve üstü halka ş eklinde Ebu'l-Huzeyl'in 

boynuna geçti. Bu halkay ı , ancak bir demirciye k ı rdırmak suretiyle ç ıkara-

bildiler"." Haberin do ğ ruluğu hakkında kesin bir bilgiye sâhip de ğ iliz. Fakat 

yukarıda da i ş aret etti ğ imiz gibi, o devirde fazlas ıyle bozulmu ş  olan ictimai 

durum ve el-Ba ğdadi'den naklettiğ imiz bu olayın bir çok örnekleri gözönünde 
bulundurulursa, bizce haberin s ıhhatinden ş üphe etmek için hiç bir sebep 

yok demektir. Buna ilaveten, kelâmc ı  Ebu'l-Huzeyl'in mütedeyyin ve mu-

tekıd bir kimse olduğunu ileri sürerek haberi reddetmek de güçtür. Yoksa 
onun zekas ı , eski Yunan felsefesine derin vukufu, has ımlarına kar şı  giriş ti-
ğ i cidal ve münazaralarda sa ğ ladığı  üstün ba ş arı  da, onun din ve akaid me-
selelerinde güvenilir bir kimse olmas ını  gerekirmez. 

Bu haberler, gerek Ebu'l-Huzeyl'in ve gerekse Halife el-Me'nra'na iti-
zal fikrini a şı ladığı  ve hadisçilerin tıalku'l-Kur'an meselesinde imtihana çe-

kilmelerinde onu te şvik ettiğ i bilinen Sumame'nin dinî vechesini aç ık surette 

ortaya koymaktad ır. Her ne kadar, bütün kelâmc ı lar hakk ında bu çe ş it ha-

berlere rastlam ıyorsak da onlar ın Kur'an ve hadis ile sabit olan ve üzerinde 

münaka ş a edilmemesi kat' ıyetle emredilen akaid meselelerinde, bilhassa 

Kur'an âyetlerini tevil ve tahrif ederek yeni görü şler ortaya koymalar ı , is-

ter istemez, Kitab ve Sunnete ba ğ lı  kalanlar ı , onlar ın akidelerinden ş üpheye 

davet etmektedir. Mesela Vasil İbn `Ata'nın yakın arkada şı  `Amr İbn `1.T- 

beyd Kur'âncla .1;_, J*24 ^^J j L jr) yto 	"hakikatte o şerefli bir 

Kur'ândır ki Lavhı  mahlüzdad ır"671  ayetine göre ,3 L31 w 

"Ebü. Leheb'in elleri kurusun" 672  ayeti de bu Lavh ı  mahfüzda var m ıdır?" 

diyen bir kimseye, bu 'ayetin Lavh ı  mahfüzda öyle olmad ığı nı , fakat "Ebu 

Leheb gibi i ş  yapanlar ın elleri kurusun" şeklinde olduğunu söylemi ş , suali 
soran ş ahs ın "öyle ise namazda böyle mi okuyal ım" demesi üzerine de k ızmış  
ve onu terketmi ş tir. 673  `Anır İbn Tbeyd'in ayeti bu derece tahrifi, kaderi 

reddetmek gayretinden ba şka bir ş ey değ ildir. Bu sebepledir ki `An ır "Tebbet 

ayeti Lavh ı  mahfüzda varsa, Allah ın Adem oğullarına kar şı  delili yok 

demektir" iddias ında bulunmak cesaretini göstermi ş tir. 674  

670 Târibu Ba ğ dâd, 111. 369. 

671 Burüe süresi 85, ây. 21-22. 

672 Leheb süresi 111, ây. 1. 

673 el-Ratib el-Bağdâdi, Târihu Ba ğ dâd, XII. 171. 

674 el-Ijatibul-Ba ğdâdi, Türihu Ba ğ dâd, XII. 171, 183. 

229 



Buna benzer bir ba şka âyet tahrifi, hattâ ayetin delâlet etti ğ i açık ma-
nayı  reddederek ona tamamiyle aksi bir manâ vermek gayreti, yine mute-
zile imamlar ından Hiş am İbn `Anır el-Fuvati (Ö. 226 H.) de görülür. Bu 

kelâmc ı , 	 F.:31 	T „,:ı l • 	"size imanı  sevdirdi ve 

kalplerinizde onu süsledi 675  âyetine kar şı  "Allah, mü'minlere iman ı  sevdirmez, 
kalplerde de onu süslemez" iddias ında bulunmu ş ", aynı  iddiayı  

Cr<5., L. "onlar ın gönüllerini sen birle ş tire-

mezsin; fakat Allah aralar ını  birle ş tirdi" 677  âyeti hakk ında "Allah, onlar ın 
gönüllerini birle ş tirmedi; lakin onlar kendi ihtiyarlar ıyle birleş tirdiler" 
diyerek ileri sürmü ş tür. 678  Keza ayn ı  kelâmc ı , mutezili el-Ijayyat'm da 

teyid ettiğ i gibi. 679  1,511 	41,1 	âyetinde Allah Tdalan ın isimle- 
Q- 

rinden olan "el-Vekil" kelimesini okumaktan imtina eder ve onun yerine 

"el-mütevekkil" kelimesini kor, halka da böyle okumalar ını  söylerdi. 6" Niha-

yet iki me şhur kelâmc ı  en-Na?zam ve el-Murdar, Kur'ân ın 

u<JS, kt.c jtc.  J 

lb 	 ' J "de ki: İnsanlar ve cinler bu Kur'an gibisini getirmek üzere 

birleş seler, birbirlerine yard ımcı  da olsalar yine onun gibisini getiremezler" 6" 
ayetine kar şı , insanlar ın, belâgat, fesahat ve naz ım bakımından Kur'an sü-
resi gibi süreler getirebileceklerini ileri sürmü ş lerdir. 682  

2. Kur'ân Ayetlerinin Tevil 

Kelâmc ılarm, Kur'an hakkında her hangi bir kayda tabi olmayan ser-
best görü ş leri, çe ş itli mevzulara taaluk eden ve zamanlar ına gelinceye ka-

dar müslümanlar aras ında her hangi bir mü şkil yaratmam ış  olan âyetleri 

büyük bir rahatl ıkla tevil ve tahrif etmelerini sa ğ lamış t ır. Bu teviller, dai-
ma o zamana kadar müslümanlar aras ında Hazreti Peygamberin tâlimine 

uygun olarak biline gelen âyet manalarma ayk ır ı  bir ş ekilde tezahür etmi ş , 
ve Islam ın vazettiğ i akide bütünlüğünü bozucu bir mahiyet kazanm ış tır. 

`Ali İbn Ebi 'rabb, kendisine Hazreti Peygamber taraf ından din ile il-

gili olarak her hangi bir s ır tevdi edilip edilmedi ğ i sorulduğu zaman, kasem e- 

675 Bueurât sûresi, ây. 7. 

676 es-Ş ehristâni, el-Milel ve'n-nibal, I. 72. 

677 Enfâl süresi, ây. 63. 

678 el-Milel ve'n-nihal, I. 72. 

679 Bak: el-Intisâr, s. 48. 

680 el-Bağdâdi, el-Fark, s. 96. 

681 lir -ü' süresi ây, 88. 

682 el-Bağdâdi, el-Fark, s. 87; es- ş ehristâni, el-Milel, I. 57, 69. 
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derek Allah' ın Kur'ânda kullar ına bahsettiğ i bir anlay ış la bu anlay ışı  per-

çinleyen baz ı  hadislerden ba şka bir ş ey b ırakmadığı nı  bildirmi ş tir."' Bu 

anlayış , şüphesiz, fertlere bah ş edildiğ i nisbette olup birbirinden farkl ı dır; 
fakat bu farkl ı lık, dinde çe ş itli görü ş  ve inançlar ın ortaya ç ıkmas ını  gerek-

tirmez. Hazreti Peygamberin, bir Peygamber olarak en ba ş ta gelen görevi, 

bu farkl ı  anlayış lar ı  belirli bir yöne tevcih etmektir; bu yönün, Kur'a= 

i ş aret etti ğ i yöne aykırı  olabileceğ i düş ünülemez. Bu itibarla, Hazreti Pey-

gamber, Kur'an âyetlerini müslümanlara aç ıklamış , onların ne ş ekilde an-

la şı lmas ı  gerekti ğ ini bildirmi ş , sonra da müslümanlara "kendisinden bir ayet 

dahi olsa nakledilmesini, i ş itenler aras ında onu daha iyi anlay ıp muhafaza 

edenlerin bulunabilece ğ ini" 684  söylemi ş tin. 

Sahabe bu anlay ış  içerisinde Kur'ân ı  tefsir etmi ş , fakat tefsirleri, Haz-

reti Peygamberin anlay ış lar ını  tevcih etti ğ i yönün haricine ç ıkmamış tır. 
`Abdullah İbn Mes'fı d ve 'Abdullah İbn 'Abbas gibi Kur'ân tefsirine hak-

kıyle vakıf olan sahabilerden gelen haberlerden ö ğ rendiğ inıize göre, bunlar, 

Hazreti Peygamberden onar ayet ö ğ renirler, bu ayetlerin şümölüne giren 

ilim ve ameli de ö ğ renmedikçe di ğ er on ayete geçmezlerdi. 685  

Sahabeyi takip eden nesil de bu yoldan ayr ılmad ı . Hazreti Peygambe-

rin tevcih ettiğ i yönde, sahabenin ir ş ad ıyle Kur'an ı  ş erh ve izah ettiler; akâ-

id meselelerinde aralar ında hiç bir ihtilaf zuhur etmedi. Ihtilaf ın olmayışı  

da zaten bu tek yöne müteveccih olduklar ını  göstermeye kafidir. Ancak: 

Müslümanlar aras ındaki bu vandet ve Kur'ân anlay ışı ndaki tek istika-

met, baz ı  kimselerin zuhuru ile bozuldu. Allah Ta'alan ın s ıfatlar ı  hakkında, 

kudreti, kelâm ı  hakkında Kur'ânda gelen ve Hazreti Peygamber taraf ından 

şerh ve izah edilen, sahabe ve tabi`iin taraf ından tam bir tasdikle kabul gö-

ren ayetler, bu kimselerin te'vil ve tahrifine u ğ radı . Kaynaklar ın ittifakla 

belirtikleri gibi, bu ç ığı r ı  açan ilk ş ahıs Ca'd İbn Dirhem olmu ş , onu Cehm 

İbn Safvan takip etmi ş tir. Ancak İbn Teymiye'nin, İ mam Ahmed İbn 1-1an-

bel'den nakletti ğ i bir habere göre, Cehm'in kayna ğı  yaln ız Ca'd İbn Dirhem 

değ ildir. Cehm ayn ı  zamanda sumeniyyeden olan baz ı  Hind feylosoflar ından 

da bir takım görüş ler iktibas etmi ş tir. Buna göre Cehm'in mezhebi, Ca'd 

İ bn Dirhem vas ı tas ıyla gelen yahudi, ş abi'l ve mü ş rik görü ş leriyle, sumeni 

Hint feylesoflar ımn görüş lerinin bir karışı undır 686  Hicri 100 seneleri civar ın-

da yunancadan yap ılan tercemelerle Cehm'den gelen bu görü ş lere yeni baz ı  
görüş ler daha kar ış mak suretiyle, ikinci Hicri asr ın sonlar ına doğ ru, hadisçile- 

683 1bn Teymiyye, 	 s. 30 (Mecmü'atu'r'resü'il, cüz 2). 

684 Çeş itli varyantlar ı  olan bu hadis için bak: Ahmed İ bn Hanbel, Musned hadis No. 

4157. 
685 T e fsiru' - T ab e ri, I. 80 (A. Muhammed Ş akir ne şri). 

686 Bak: el-`Akide el-ljamaviyye, s. 425 (Meemil'atu' 
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rin "el-cehmiyye" dedikleri ve Bi ş r İbn Gıyas el-Merisi (Ö. 218-9 H. /833-4) 687 

 nin önderliğ ini yaptığı , Kur'ân âyetlerinin tevili esas ı  üzerine kurulu bir 

sistem te ş ekkül etmi ş tir. Mutezile kelâmeilarm ın da geni ş  çapta faydalan-

dıkları  bu sistem, halk aras ında dola ş an tevillerin kayna ğı  olduğu gibi, Ebü 

Bekr İbn Fürek'in "Kitclbu't - te'vElcit" ında, er -RazVnin "Estısu't-talcclis" 

inde, Eb ıl Hamid el-Gazali'nin kitablar ıncla ve sair kitablarda bu teviller 

bol bol zikredilmiş tir. 688  

Allah Ta'ala "sana Kitab ı  indiren O'dur. Onda bir k ısım ayetler muh-

kemdir ki bunlar Kitab ın temelidir; diğer bir kısmı  da müte ş abihtir" âyetiy-

le Kur'ân içerisinde muhkem ve müte ş abih olmak üzere iki gurup ayet bu-

lunduğunu haber vermi ş , sonra da kalplerinde e ğ rilik bulunanlarm, s ırf fit-
ne yaratmak ve kendi heveslerine göre teviller yapmak için sadece Kur'ân ın 

müte ş abih âyetlerine tabi olduklar ını  beyan etmi ş tir."9  

Kur' anın bu aç ıklamas ı  gözönünde bulundurularak Ca'd İbn Dirhem 

ile baş layan ve mutezile kelamc ılanyle geli ş en tevil hareketleri incelenecek 

olursa, onlar ın bilhassa müte ş abih âyetlere tabi olduklar ı  ve bu âyetlerden 

kendi felsefelerine uygun hükümler ç ıkard ıklar ı  aç ıkça görülecektir. Filha-

kika biz, gerek Allah Ta'alanu ı  s ıfatlar ı , kudreti, insan ın fiilen meselelerin-

de ve gerekse Kur'âmn mahlük oldu ğu görüş ünü müdafalarmda, daima bu 

çe ş it âyetlere sar ıldıklarm ı , bu ayetlerin zahiri manalar ı  kendi görüş lerini 

desteklemese bile, tevil yolu ile onlara görü ş lerine uygun manâlar verdik-

lerini gördük. 

Kur'ân, yukar ıda zikretmi ş  olduğumuz âyetle, kalplerinde iğ rilik bulu-

nanlar ın fitne yaratmak için müte şebih âyetlere tabi olduklar ını  bildirdikten 

sonra, bu çe ş it ayetlerin tevilini Allah Ta'aladan ba ş ka hiç kimsenin bile-

miyeceğ ini, filmde rusülı  bulan, yani en yüksek mertebeye eri ş en kimselerin 

ise, "biz ona inand ık, hepsi de Allah' ın nezdinden gelmi ş tir" diyeceklerini 

haber vermi ş tir. Bu ifadeden anla şı lıyor ki, tevil, her hangi bir mesele hak-

kında insanı  kafi hüküm sâhibi yapabilecek bir metod de ğ ildir. Diğer taraf-

tan, yalnız bu metoda dayanarak yeni akideler te şkiline çalış mak, Kur'ân ın 

da haber verdi ğ i gibi, taraftarlar ının, heveslerine uygun manalarla, müslü-

manlar aras ında fitne ç ıkarmak gayesine matuf olmaktan ileri geçmez. Bu 

noktada, insan ister istemez kelâmcdarm da ayn ı  gaye ile müte ş abih ayet-

lere tabi olduklar ı  ve tevile saplanarak mezheplerini tesis ettikleri kanaati-

na varıyor. Ne var ki onlar yine tahrif metodu ile müte ş abih ayetlerin. tevil 

687 Hayat ı  ve görü ş leri hakkında daha geni ş  bilgi için bak: el-Hatib, Târi bu B a ğ d d, 

VII. 56-67. 

688 İbn Teymiye, el-`Akide el-ljamaviyye, s. 426. 

689 Ali `Imrân süresi 3, ây. 7. 
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edilebileceğ ini ileri sürdükleri gibi, Kur'ân ın, bu çe ş it âyetlere tâbi olarak 

fitne ç ıkarmak isteyenler hakk ındaki itham ınclan da kendilerini kurtarma-

ğa çalış mış lard ır. Bu mevzuda kelâmc ılarm tahrifine u ğ rayan ayet, yuka-
rıda zikretmi ş  olduğumuz ayn ı  âyettir. Burada denilmektedir ki: "(Müte ş a-

bihin) tevilini ancak Allah bilir. İ limde rusûh bulanlar ise, biz ona inand ık, 

hepsi de Rabb ımı z ın nezdindendir". Kelâmc ılar bu manây ı  tahrif ederek 
"(müte ş abihin) tevilini Allah'tan ve ilimde rusûh bulanlardan ba şka kimse 

bilemez. Onlar derler ki: Biz ona inand ık, hepsi de Allah'tand ır" 69° demiş -

lerdir. Bu suretle, bir taraftan kendilerini müte ş abih âyetlerin tevilini en iyi 

bilen kimseler olarak arzederken, di ğer taraftan mezki ır âyette yer alan ve 

fitne yaratmak gayesi güden e ğ ri kalpli kimselerden olmad ıklarını  da isbat 
etmeğe çalış mış lard ır. Fakat olaylar, bize bunun tamamiyle aksini göster-
miş tir. En bâriz misali de Kur'ân ın mahlük veya gayri mahla oldu ğuna 

dair ne bizzat Kur'ânda ve ne de hadiste her hangi bir, na şş  mevcut olmad ığı  

halde, kelân ıc ılarm müte ş abih âyetlerin teviEne giderek Kur'ân ın mahla 
olduğu inanc ını  zorla müslümanlara kabul ettirme ğe çah ş mış lard ır ki bu 

olaylar, yukarıda da incelediğ imiz gibi, mezkisır âyette i ş aret olunan bir fit-

nenin zuhuruna önayak olmak durumuna gelmi ş tir. 

Burada bir hususa daha i ş aret etmek yerinde olur: Her ne kadar Kur'an, 
müteş abih âyetlerin tevillerini menetmi şse de onlar ın tefsirini, manâlarm ın 

690 Bak: ez-Zemab ş ari Tefsir, I. 294; es-Suyüti, el- İ tkan' ında (II. 3) muhkem ve mü-
teş âbih âyetlere ay ırdığı  bir fası lda hulâseten ş öyle demektedir: Müte ş abihin bilinip bi'inmi- 

yece ğ i hususunda ortaya ç ıkan ihtilafın men ş e'i (1.-11 	 ibaresidir. Bu ibare matuf 

mudur, yoksa mübteda m ıdır? Matuf veya mübteda olu şuna göre ibareyi takip eden (:) .jii .-4 

fiili ya haldir, ya da mübtedan ın haberidir; bu takdirde (:).>-:-... 1 .711 , nin., harfi isti'naf için-
dir. Ibarenin matuf olmas ı  halinde mana "tevilini Allah ve ilimde rusûh bulanlardan ba şkası  
bilmez" ş eklindedir ki bu görü şe çok az müfessir kat ı lmış tır Bunlardan biri Mücâhid olup İ bn 
`Abbas'tan bu ayet hakk ında şu haberi nakletmi ş tir: "Ben, müte ş abihin tevilini bilenlerden-
im". Bir ba şka müfessir es-2ahlıâk'tan gelen rivayette de ş öyle denilmi ş tir: " İ limde rusûh bu-
lanlar müte ş abihin tevilini bilirler; e ğer bilmemi ş  olsalard ı , nâsihini ve menstihunu, halahm 
ve haram ını , muhkemini ve müte ş abihini de bilmezlerdi". en-Nevevi de Müslim ş erhinde bu 
görü şe gitmiş tir. Bununla beraber sahabe, tabi`fın ve etbalannın ekseriyeti ve hususan sunnet 
ehli, ikinci yani yukar ıda zikredilen ibarenin mübteda oldu ğunu doğ rulayan görü şe katılmış -
lardır. Buna göre mana "müte ş abihin tevilini Allah'tan ba ş ka kimse bilmez. İ limde rusûh 
bulanlar, biz ona inand ık derler" ş eklindedir. İ bn `Abbas'tan gelen rivayetlerin do ğ rusu da 

budur. `AbdurrazzâVm tefsirinde, el-ljakim'in Mus t e dr ek'inde ç ıkard ıkları  habere göre, 

İbn Abbâs, âyeti kiI ı3 vy.wl ,ll J ZuI yl A4. it; k.ı  L. şeklinde okurdu. 

Bu da gösteriyor ki J harfi, isti'nâf içindir. Di ğer taraftan ayetin umumi manas ı  da bu 
hususun doğ ruluğunu ortaya koymaktad ır. Ş öyle ki: Allah Ta'ala, müte ş abih âyetlere tâbi 
olanları  zemmetmekte ve onlar ı  fitne ç ıkarmak için kalplerinde e ğ rilik bulunmakla vas ıflan-
dırmaktad ır. Buna kar şı lık medh ise, te'vili bilenler için de ğ il, bilakis müteş abihe inand ıklarını  
söyliyerek onun bilgisini, ilmini Allah'a terkedenler içindir. 
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bilinmesini veya bu maksatla yap ı lacak çat ış malar ı  kötülememi ş , bilâkis 

bunlar ı  emretmiş tir. Netekim bu hususta "bu (Kur'an), âyetlerini iyice dü-
ş ünsünler ve ak ıl sahipleri ibret als ınlar diye sana indirdi ğ imiz mübarek bir 

Kitabt ır" denilmi ş tir ki, burada bütün Kur'ân âyetleri kasdedilmi ş  olup, 

müte ş âbih ayetler istisnâ edilmemi ş tir. Şu halde bütün âyetleri dü ş ünmek 

ve onlardan ibret almak, mal ı:alarmı  bilmek suretiyle mümkün olur. Tefsir 

veya manân ın bilinmesi için sarfedilen gayret, tabiat ıyle Allah' ın ilmini, 

kelâm ını  veya çe ş itli s ıfatlar ın ı  nefyetmek, yahut hiç bir nass yok iken bir 

takım zorlamalarla Kur'a= mahlûk oldu ğunu isbata çal ış mak manas ında 

değ ildir. Keza müte ş abih ayetlerin tefsiri dahi, müfessirlerin kendi hevesle-

rine değ il Kur'ân ın ruhuna ve Hazreti Peygamberin Sunnetine uygun ol-
mas ı  gerekir. Sahabe ve tabi'ön, s ıfat, irade, me ş iyyet ve ru'yet de dahil 

olmak üzere Kur'âm ı l bütün âyetleri hakk ında görü ş lerini aç ıklamış lar ve 

onlar ı  tefsir etmi ş lerdir. Onlar ın bu tefsirleri, Kur'ana uygun oldu ğu gibi, 

Hazreti Peygamberden bu mevzularda rivayet ettikleri hadislere de uygun 

bulunuyordu. Hattâ bu hadisler tefsir faaliyetlerinde ba ş lıca kaynağı  te şkil 

ediyordu. Bu sebepledir ki biz, ne sahabeden ve ne de tabi'i ından gelen tef-

sirlerde, s ı fatlar ın nefyi, irade ve me ş iyyetin tandidi, Kelâmullahm mah-

liik oluş u ve ru'yetin inkar ı  gibi kelamc ı lar taraft ından ileri sürülen görü ş le-

re rastlamay ız. Çünkü sahabe ve tabi'ü ıl da, Hazreti Peygamberden rivayet 

edilen hadisler aras ında bu meselelerle ilgili bir tek hadise rastlamam ış lar-

dı r. Ancak kelamc ı larm, hadisle uzaktan veya yak ından her hangi bir ilgileri 

bulunmamas ı  dolay ı sıyle, bu çe ş it meselelerin hadisler aras ında yer al ıp al-

mamış  olmas ı  da, onlar için büyük bir de ğer ifade etmemi ş tir. 

B. KEIAMCILARIN HADIS VE HAD İ SÇ İ LER 

HAKKINDAK İ  GÖRÜ Ş LERI 

1. Genel Manâda Hadis 

Daha önce hadisle ilgili meseleler üzerinde dururken de belirtti ğ imiz 

gibi, Sunnet, Islam te ş irinde Kur'ânclan sonra ba şvurulan ilk mühim kay-

nağı  te ş kil eder. Sahabi olsun tabi`i olsun, selef ismini alan ilk müslüman-

lar, hüküm istinbat ı  için Kur'âncla her hangi bir na şş  bulamadıklar ı  zaman 

daima Sunnete ba şvurmu ş lardır. Ancak siyasi ihtilaflar ın zuhurundan ve 

bu sebeple uydurma hadislerin ço ğ al ıp Sunnetin gerçek de ğ erine gölge dü-

şürmesi tehlikesinin belirmesinden sonra bir tak ım koruyucu tedbirler al ın-

mış , her ş eyden önce hadis rivayeti s ıkı  bir kontrole tâbi tutularak sahih 

olan hadisler, sakim olanlar ından ayırt edilmi ş , hadis râvileri hakk ında ba-

z ı  mühim kaideler konularak, güvenilir olanlarla zay ıf veya yalanc ı  olanlar 
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ayr ı  ayr ı  tasnif olunmu ş lard ır. Hadisi korumak maksad ıyle alman bütün bu 

tedbirlere ra ğ men, hüküm istinbatma giri şen kimseler, sahih olan Sunnetin 

tahkik ve tesbitinde yine de baz ı  güçlüklerle kar şı  kar şı ya kalmış lard ır. Bu 

durum, Sunnet üzerinde ba ş lıca iki noktada toplanabilen baz ı  ihtilaf kap ı -

lar ının aç ılmas ına sebep olmu ş tur: 1. Sunnet, Islam te şri'inde Kur'ân ı  ta-

mamlayan as ıllardan birisi midir? 2. E ğer as ıl olduğu kabul edilirse hangi 

yollardan ona güvenmek mümkün olur ? 6". 

Birinci noktada akla ilk gelen husus, müslümanlar ın, Sunneti Islam 

te şri'inin as ıllar ından biri olarak kabul ettikleri merkezindedir ve bu nok-

tada her hangi bir ihtilaf ın bulunmamas ı  iktiza eder. Çünkü Sunnetin İ s-

lam dininin esaslarmdan biri, hem de Kur'ândan sonra en mühimmi oldu- 

ğuna Kur'ân da ş ehadet etmektedir: 	‘-- r* .j 	 L. j  

4;..c. "Peygamber size ne verdi ise al ın, size ne yasak etti ise ondan da 

sakının"692 	 zo 	 J; 
■,J,; 

"De ki: Allah' ı  eğer seviyorsan ız bana tâbi olunuz ki Allah da sizi sevsin 

ve günahlarm ı zı  mağfiret etsin; çünkü Allah Gafil'. ve Rahimdir. De ki: 

Allah'a ve Peygambere itaat edin. E ğ er yüz çevirirseniz, ş üphesiz ki Allah 

kâfirleri sevmez". 693  

Peygamberi sevmek, onun emir ve nehiylerine tabi olmak, k ısaca ona 

her bak ımdan itaat etmek, yukar ıda zikrettiğ imiz ayetlerin de belirtti ğ i 

gibi, islamın önde gelen ş artlar ından biridir. Onun emir ve nehiylerinin topu-

na birden Sunnet denildi ğ ine göre, ş art ko şulan itaat Sunnet içindir; yani 

Sunnete itaat, Kur'a= getirdi ğ i bir emirdir ve bundan hiç kimsenin şüp-

hesi olmamak gerekir. Hal böyle iken, İ mam e ş -ş afi`i, bize "haberleri (yani 

Hazreti Peygamberin Sunnetinin, sözle ifade edilmi ş  ş eklinden ba şka bir şey 

olmayan hadisleri) reddeden bir tâifenin sözleri" ba ş lığı  alt ında Sunneti 

as ıl olarak kabul etmiyen bir guruba mensup ismini zikretmedi ğ i bir ş ahı sla 

yaptığı  münaka ş ayı  nakleder. 694  Bu münaka ş ada, kim olduğu bilin-

meyen ş ahıs e ş - ş afi`iye ş öyle demektedir: 

"Sen bir Arabs ın ve Kur'an, senin mensub olduğun kavmin dili ile gön-

derilmiş tir. Içerisinde Allah' ın indirdiğ i baz ı  farzlar vard ır ki, bir kimse Kur-

ânı  anlamayıp bu farzlardan birisi hakk ında ş iipheye dü ş se onu hemen tev- 

691 el-tbri'ari, TârIbu't-te ş rI` el-Islâmi, s. 183. 

692 Ha şr süresi 59, ây. 7. 

693 Ali 'Imrân süresi 3, ây. 31-32. 

694 Bak: e ş -Ş Edn, Kitâbu'l-Umm, VII. 250 vd. 
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beye devet edersin; teybe ederse ne alâ, etmezse öldürülmesine cevaz ve- 

rirsin. Allah Kur'ândaKJ Lx; buyurdu ğ u halde,695  senin veya bir ba ş - 
CS" ••• 

kasının Allah' ın farz kıldığı  bir ş ey hakk ında bazen "bundaki farz âamd ır", 
bazen "hâast ır", bazen "bundaki emir farzd ır", bazen de "delâlettir" de-
meniz nas ı l câiz olur? Bu çe ş it ayırmalar ı , çok defa senedi Peygambere ka-
dar ula ş an iki üç hadiste de yap ıyorsun. Görüyorum ki, sen ve senin yolunda 
gidenler, kar şı laş tığı nız ve do ğ ruluk ve hâfıza yönünden diğ erlerine takdim 
ettiğ iniz, hattâ benim de bildi ğ im bir kimseyi, rivayet etti ğ i hadislerinde, 
yine de galattan, unutkanl ıktan ve hatadan beriy addetmiyorsunuz; bir 
ba ş kas ı  hakkında da "şu hadiste hata etti", "bu da, beriki hadiste hata et-
ti" dediğ inizi görüyorum. Keza bir kimse, kendisiyle halâl ve ilmi haassadan 
haram k ıldığı nız bir hadis hakkında "Peygamber bunu söylemedi. ancak siz 
hataya dü ş tünüz ve yalan söylediniz, yahutta onu size rivayet eden hataya 

düş tü ve yalan söyledi" dese, o kimseyi tevbeye davet etmedi ğ iniz gibi "söy-
lediğ in ne kötü" demekten ba ş ka bir şey de yapm ıyorsunuz. Böyle kimse-
lerin haberlerini Allah' ın Kitab ının yerine koyup, onlarla veriyor, onlarla 

menediyorsunuz... Onlar ın haberlerini kabul etti ğ inizde ve bu kabulde zik-
rettiğ iniz husus da gözönünde bulundurulursa onlar ı  reddeden kimseye kar-
şı  ne gibi delil ileri sürebilirsiniz 9  Bu kimselerde (hadis râvilerinde) vehim 

mümkün olunca ben haberlerinden hiç bir ş ey kabul etmem". 

e ş - Ş Affluin, haberleri külliyyen reddeden bu tâife mensubu ile yapt ığı  

münakaş adan anla şı ldığı na göre, has ım, haberleri râvilerinin hata ve nis-

yandan sâlim olmamaları  dolayı sıyle reddetmi ştir; fakat bu has ım kimdir? 
ve mensup olduğu töiferiin hüviyyeti nedir? e ş -Mi`i, gerek haberleri top-
tan reddeden bu tâifeyi ve gerekse münaka ş a ettiğ i ş ahsi kitab ında aç ıkla-
lamamış tır. Bununla beraber, Törtilı u't- teş ri` el-İsltımi müellifi 

bize bu hususta ışı k tutar; mezkör kitab ında (s. 183), e ş -Ş M.i.`inin, yukar ıda 
bir kısmını  naklettiğ imiz ibarelerini aynen al ır ve der ki: 

"e ş -Ş fi`i, bu görüş e (yani haberlerin reddi görü ş üne) sâhip olan kim-

senin ş ahsiyyetini bize aç ıklamamış tır. Bununla beraber, müteakip bahiste 

(haberi haassay ı  reddedenlere mensup bir ş ah ısla yaptığı  münaka ş ayı  nak-

lederken), haberleri külliyyen reddedenlerin mezhebim ba ğ lı  olan ş ahs ın 

Baş ra'ya mensup oldu ğunu tasrih etmi ş tir. Bu s ıralarda Basra, ilmi ve ke-

lâmi hareketlerin merkezi idi. Mutezile mezhebi burada vücud, bulmu ş , bü-

yük i ınamlar ı  ve yazarlar ı  burada ne ş 'et etmi ş ti. Bunlar, hadis ehline husu-

metleriyle de ş öhret kazanm ış lard ı . Bu itibarla, e ş -Ş .afi`i ile münakaş a eden 

ve haberleri külliyyen reddeden bu ş ahs ın mensup olduğu bu tâifenin mut e zi- 

695 Nahl süresi 16, ây. 89. Ayetin tamam ı : "Biz sana Kitab ı , mü'minler için her ş eyi 

açıklayıcı , doğ ru yolu gösterici ve rahmet edici olarak gönderdik". 
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le olmas ı  kuvvetle muhtemeldir. Bu ihtimal, bende, Ebü Muhammed 'Ab-

dullah İbn Muslim İbn Ruteybe (Ö. 276 H. /889) nin Te'vilu mulı telifi'l-ba-

dis adlı  kitab ın ı  gördükten sonra daha da kuvvetlenmi ş tir İbn K.uteybe, 

bu kitabın ba şı nda "Allah seni taatlyle mes'üd, muhafaza, rahmetiyle hak 

için muvaffak etsin ve seni kendi ehlinden Uslu, Bana kelam ehlinin hadis 

ehline küfretmeleri, onlar ı  imtihana çekmeleri, onlar ın zemmi için kitablarm-

da sözü uzatmalar ı , onlar ı  yalanc ı lık ve m.ütenak ız hadis rivayetiyle itham 

etmeleri ve bunun gibi meseleleri yaz ıp bildirdin" diyerek birbirine muhalif 

fırkalar ın ayr ı  ayrı  hadislere bağ land ı ldarm ı , daha sonra da en-Na??am ve 

el-Caİnz gibi şöhrete eri ş miş  büyük kelamc ılar ın hadis ehline nas ıl hücüm 

ettiklerini zikretmi ş tir". 

e ş - Ş afi'inin, ismini ve mezhebini zikretmedi ğ i bir şahısla münazaras ı  
ve el-ljuiarnıin ayn ı  mevzudaki aç ıklamas ı , bize göstermi ştir ki, mutezile-

nin hadise kar şı  tutumlar ı , Kur'âna kar şı  olan tutumlar ı  gibi menfidir. Şu 

kadar ki, Kur'an Allah' ın kelâm ı  olmas ı  dolayı sıyle, Sunnet gibi aç ıkça red-

dedilmemiştir; yahut mutezile, müslüman topluluk içerisinde Sunnet gibi, 

onu da reddetmek cesaretini gösterememi ş tir. Mamafih biz, mutezilenin ha-

disler hakkındaki tutumlar ıyle ilgili hükmümüzü, yaln ızca e ş -Ş afi'inin is-

mini ve mezhebini zikretmedi ğ i bir ş ahısla yapt ığı  bir münakaş aya ve el-

ljularrnin belki de bir tahminden ileri geçmeyen aç ıklamas ına istinad et-

tirmiş  olmamak için mevzuu ba şka yönlerden de inceleme ğ e devam edece ğ iz. 

Bilhassa mutezilenin, hadisin ilk kayna ğı nı  te şkil eden sahabe ile, onlar ı  
takip eden sair hadis ravileri ve "mütevât ır" ve "ahad" olmak üzere ba şhca 

iki kısma ayr ılmış  olan hadisler hakkmdaki görü ş leri, bizi bu hususta kafi 
bir neticeye ula ş t ıracakt ır. 

2. Mutezilenin Sahabe ve Di ğ er Hadis 
Ravileri Hakkındaki Görüş leri 

İ slam te şri'inin Kur'ândan sonra ilk mühim kayna ğı nı  teşkil eden Sun-

netin veya onun sözle ifade edilmi ş  şekli olan hadisin ilk râvileri olarak sa-

habenin İ slam dini tarihindeki rolü pek büyüktür. Sahabe, ilk vahiyden 

itibaren, islam ın yayılmas ı  ve kuvvetlenmesi için her türlü eza ve cefaya 

katlanmış , malını  mülkünü, çocuğunu, ailesini b ırakarak hicret etmi ş , harp-

lere girmiş , müslüman olmayan baba veya karde ş ini öldürmü ş ; ve bütün 

bunlar ı  yaparken hiç bir menfaat gözetmemi ş , yalnızca islamın zaferi gaye-

sini gütmüşlerdir. Bu bak ımdan, bütün İ slam ulemas ı , sahabenin adaleti 

üzerinde hiç bir ihtilafa dü ş memi ş , bunlardan hiç biri, onlar ın adaletinden 

şüphe ile sual sormamış tır. Esasen Kur'ân da sahabenin adaletine şehadet 

etmek suretiyle, be ş erden her hangi bir kimsenin onlar ı  tadiline hacet b ırak- 
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irı amış , müteaddit âyetleriyle sahabeyi medhederek k ıymetlerini yüksek-

miş tir. Hazreti Peygamber de onlar ı  ümmetinin en hay ırlı  nesli olarak müj-
delemiş tir. Bu itibarla sahabe, aralar ında her hangi bir ihtilâf vukubulmu ş sa 

veya bir tak ım siyasi meseleler yüzünden ve bilhassa İ slâma kasdetmi ş  kim-

selerin ortal ığı  buland ırmalar ı  sebebiyle İ slam târihinde fitne tabir edilen 

kanlı  olaylar meydana gelmi ş se, onlar ı  bu bâdireye seveden yegane âmilin, 

her muhalif gurupun, müslümanlar ın hayır ve salâhuıa olduğuna inandığı  

bir görüş  veya ictihada sahip bulunmas ıdır. İ slam, hiç bir müctehidi ictiha-

d ındaki isabetsizlikten veya hatadan dolayh tekfir etmemi ş tir. Selefi sâlih 

denilen ilk müslümanlar ın yolu bu oldu ğu gibi elli sunnetin yolu da bu ol-
mu ş tur. 

İ lk bahislerimizde müslümanlar aras ındaki siyasi ihtilâflar ı  incelerken, 
Halife 'Osman İbn 'Affin' ın öldürülmesi neticesinde "Ali İbn Ebi Tâlib ile 

Hazreti Peygamberin zevcesi `gi ş e  aras ında İ slâmiyetin ilk büyük kanl ı  hâ-

diselerinin vukubuldu ğunu ve bunu yine 'M ile Mu'âviye aras ında cereyan 
eden Şı ffin muharebesinin takip etti ğ ini kaydetmi ş tik. Bu hâdiselerde baz ı  
sahabileri kar şı lıklı  olarak mücadeleye, hatta muharebeye sevkeden tek 
âmil, yukar ıda da i ş aret etti ğ imiz gibi, kendi görüş  ve ictihadlar ı  olmuş tur. 

Bu ictihadlar ında her iki tarafta İ slâmiyetin selameti ve müslümanlar ın 
hayrına olan bir hedefe yöneldiklerine inanm ış lardır. Bu inanç elbette ki 
onların adaletinden hiç bir ş ey noksanla ş tırmam ış  ve Hazreti Peygamber-

den rivayet ettikleri hadislerin s ıhhatinden ş üphe etmek için gerçek sebep 
olmamış t ır. Bu sebebledir ki bütün hadis tenkidcileri, sahabeyi icmal ve 

tafsil yönünden ta'clil etmi ş ler, yani onlar ın âdil olduklar ına hükmetmi ş ler, 

onlardan hiç birisine yalan isnâd etmemi ş ler, hiç birinin ş ehadetini bat ıl 
saymam ış lard ır. İş te durum böyle iken, siyasi ihtilâflar neticesinde te ş ekkül 

eden siyasi ve itikadi fırka ve mezhepler, daha önce de üzerinde durdu ğu-

muz gibi, yeni bir tak ım görü ş ler getirmi ş ler ve bu görü ş leriyle sahabeyi 

ağı r bir töhmet alt ında bırakm ış lar, hattâ onlar ı  tekfir etmi ş lerdir. Ortaya 

att ıklar ı  murtekibu'l-kebire meselesi, sahabeyi ithamlar ında ilk büyük ve-
sile olmu ş , lavâric "All'yi ve taraftarlar ını  tekfir ettikleri gibi, muhalif cep-

heyi te şkil eden Mu'âviye ve taraftarlar ın ı  itham etmi ş ler, buna mukabil 
ş i'a da lavâric ve Mu'âviyeye'ye ayn ı  ithamı  yöneltmi ş lerdir. Bu s ıralarda 

Vâ şı l İbn "Atâ' ve "Anır İbn Tbeycl'le birlikte tarih sahnesine ç ıkmış  olan 

mutezile, daha önce de üzerinde durdu ğumuz gibi, menzile beyne menzileteyn 

formülü ile bu mücadeledeki yerlerini alm ış lard ır. 

Mutezile imamlar ının sahabe kar şı s ındaki mevkileri İ slam tarihçisini 

tereddüde sevketmiyecek kadar aç ıkt ır. Vâşı l İbn `Ata' ortaya ç ıktığı  zaman 

lavâric, `ki ş e, Tallı a ve ez-Zubeyr'i Cemel harbinde 'Ali'ye kar şı  ayaklan- 
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dıklar ı  için; 'Alryi de, kendisi hak sâhibi oldu ğu halde Şı ffin'de tahkimi ka-
bul ettiğ i için tekfir ediyor, ehli sunnet ise, her iki f ırkan ın da hak üzere ol-
duklar ını , hataya dü ş mü ş  olsalar bile, hatalar ının küfür, veya ş ehadetlerini 

hükümsüz kılan bir fısk olam ıyacağı m ileri sürüyorlard ı . Va şı l İbn 'Ata' bu 
iki görüşe aykır ı  bir görü ş  getirmiş  ve iki fırkadan birisinin fâsik oldu ğ unu 
iddia etmi ş tir. Yani ona göre ya 	Hasan, Huseyn, İbn 'Abbas, "Ammar 
İbn Yasir, Eba Eyyilb el-En ş ari ve diğer taraftarlar ı  fasiktır; yahutta 
Talha ve ez-Zubeyr fasikt ı r; ancak fıskın her iki guruptan hangisinde oldu-
ğunu kestirmek güçtür. Bu itibarla iki guruptan 'Ali ve Talha veya 	ve 
ez-Zubeyr ş ehadet etseler, ikisinden birisinin fâsik olmas ı  dolayısıyle ş eha-

detleri kabul olunmaz 696  Görülüyor ki mutezilenin ilk imam ı  Va şı l İ bn 'Ata' 

mezhebinin temel ta ş larından birini bu esas üzerine dikmi ş , Kur'an ve Sun-

netin teb ş irine mazhar olan sahabileri fısk ile itham etmi ş tir. Va şı l'm ar-

kada şı  'Amr İbn Tbeyd ise, Va şı l'dan ileri giderek Cemel harbine i ş tirak 

eden her iki guruptaki bütün sahabilerin fâsik olduklar ına hükmetmi ş  ve 

hiç birisinin ş ehadetini makbul saymam ış tır. 697  Va şı l ve "Amr'dan sonra mu-

tezile kelamolar ı  bu mesele üzerinde ihtilafa dü ş mü ş ler, en-Naam, Muam-
mer ve el-Catnz, Va şı l' ın görü ş ünü kabul etmi ş ler, Hav ş eb ve Ha ş im el-
Aykaş  ise "kumandanlar ın necat bulduğunu, etba' ın da helal olduğunu" 
söylemiş lerdir. 698  İmamet meselesinde ise, yine en-Nazzam, ehli sunnetin 
görüşüne muhalefet ederek, Hazreti Peygamberden imamet için 'Ali ad ına 
bir na şşı n bulunduğunu, fakat "Omer ibnu'l-Hattab' ın bu na şşı  gizlediğ ini 

ve Sekife günü Eb ıl Bekr'e biy`at etmek suretiyle 'Ali'nin hakk ını  gasbet-

tiğ ini ileri sürmü ş tür. 699  el-Calpz'm el-Mgetrif isimli kitab ında aç ıkladığı na 

göre yine en-Naz zam, `Ömer ibnu'l-Hattab'm Hudeybiye'de Hazreti Pey-

gambere sordu ğu suallerle ş üpheye dü ş tüğünü iddia etmi ş ; Ebil Hurayra-

dan rivayet eden bütün hadisçileri ay ıplamış , Ebn Hurayra'y ı  da yalanc ı -

Ula itham ederek onun hakk ında "insanlar ın en yalanc ısı " tabirini kullan- 

mış t ır. 70° Yine ona göre 4,41 J," j
4.74 	

hadisi ile in ş ikakul-kamer 
. 

hadislerinin râvisi 'Abdullah İ bn Mes'ad yalanc ıdan ba şka bir kimse değ il-

dir.'" Nihayet fetvalar ında re'yile hüküm veren bütün sahabileri cehalet ve 

nifak kayna ğı  olarak ilan eden en-Nazzam, bu görü ş ü ile onlar ın ilelebed 

Cehennemde kalacaklar ını  ileri sürmü ş tür; çünkü ona göre din ahkamm ı  
bilmeyen, kafir; inatla bir ş eyin aksini iddia eden münafık, kâfir, veya fa- 

696 el-Bağelkli, el-Fark beyne'l-firak, s. 71-72. 

697 Aynı  yer. 

698 Aynı  yer. 

699 es-Şehrisfani, el-Milel ve'n-nibal, I. 57. 

700 eş -Şehristni, el-Milel ve'n-nihal, I. 57; el-Ba ğdadi, el-Fark, s. 89. 
701 İbn Kuteybe, Te'vilu 	 s. 25, 30. 
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cirdir ve her ikisi de Cehennemde daimidir." 2  Bunlara ilaveten, Halife el-

Me'man devrinde tıalku'l-Kur'an meselesine öncülük eden Sumame İbnu-

l-Eşras hakk ında gelen bir haberi de burada zikretmek yerinde olur. İbn 

Kuteybe'nin kayd ına göre, bir Cuma günü namaz vaktini geçirmemek için 

halkın camiye ko şu ş tuğunu gören bu mutezile kelâmc ı sı , yanındaki bir ar-

kadaşı na "bak şu öküzlere, bak şu e ş eklere" demi ş  ve sonra da Hazreti Pey-

gamberi kasdederek "bu arab, halk ı  ne hale soktu" sözlerini ilave etmi ş tir.'o3 

 Mutezilenin meşhur imamlar ından addedilen Sumame'nin Hazreti Peygam-

ber hakk ındaki bu sözleri gözönünde bulundurulursa, onun ve onun yolun-

da olanlar ın sahabe hakk ında yukar ıda baz ı  misallerini verdi ğ imiz görüş -

lerini garib kar şı lamamak gerekir. 

Mutezilenin, sahabeden sonra gelen sair hadis râvileri hakk ındaki gö-

rüş leri de yukar ıdakilerden farkl ı  değ ildir. Mesela el-Caluz, muhtemelen 

Fatiletu'l-mu` tezile adl ı  kitabının bakıyyelerinden olan bir risalesinde', 

hadis ashab ının avam tabakas ından olduğunu, tahsil ve tetebbudan uzak, 

taklidcilikten ileri geçmedi ğ ini, halbuki taklidin aklen merci -ii olup Kur'an 

ile nehyedilcliğ ini söylemi ş , hadisçilerin "âbidler ve zahidler bizdendir, bizim 

aramızdan ç ıkmış tır" sözlerine kar şı  "havaricin sayı sı  onların say ısından 

daha az oldu ğu halde, âbid ve zahidleri, onlar ın abid ve zâhicllerinden daha 

çoktur. Ijavarie, niyetleri daha samimi, kazançlar ı  daha tath ve me ş riı , gü-

nahtan ve her türlü gösteri ş ten uzak, inand ıklarma ba ğ lı , zühd ve cehdleri 

apaç ık olan kimselerdir" iddias ında bulunmu ş tur. 

İbn Kuteybe'nin Te'vilu muhtelifi'l-t ıadiş, adlı  eserinde, mutezilenin 

hadisçiler hakk ındaki görü ş lerinden, el-Caluz'm yukar ıda zikretti ğ imiz gö-

rüş lerine benzer ba şka örnekler bulmak mümkündür. Mutezile der ki: 

"Onlar ın (hadisçilerin) garib olan hallerinden biri de her hangi bir ş ey-

hin Yahya İbn Ma:nin, ibnu'l-Medini ve bunun gibilerin cerhine uyarak 

yalanc ı  olduğunu kabul edip ondan muhaddislerin de muvafakat ettikleri 

hadisleri yazmamalar ıdır; fakat yine bunlar, hiç bir sahabenin muvafakat 

etmediğ i, `Omer, 'Osman ve `Iii ş e'nin yalanc ı  olarak ilan ettikleri Elia Hu-

rayra'n ın hadislerini rivayet ederler ve delil olarak kullan ırlar. Keza `Ömer 

ve `A-iş enin yalanc ı  olarak zikrettikleri ve hakk ında "biz Rabbunız ın Kita-

bını  ve Peygamberimizin Sunnetini bir kad ının sözü için terketmeyiz" de- 

702 el-Bağdadi, el-Fark, s. 90. 

703 !bn I.uteybe, 	 s. 60. 

704 el-Cölt ı z'a ait baz ı  risaleler "el-Fu ş ülul-mulı tiira" ad ı  altında ne şredilmiş tir. 
Ancak bu risaleler mecmuas ını  görmek maalesef mümkün olmam ış tır. el-CMtı z'a atfen burada 

yaptığı mız ve ileride yapaca ğı mız bazı  nakıller W. M. Patton'un "Ahmed Ibrı  Hanbel, the 

Mihna (Leiden 1897) adl ı  eserinde el-Câhı z' ın mezkür risalelerinden ald ığı  pasajlardan yap ı l-
mış tır. 
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dikleri Fâtıma Bint Kays' ın sözü ile hükmederler. Gaylân, 'A= İbn `Ubdey, 

Ma`bed el-Cuheni. ve  'Alım İbn Fâ'id gibi baz ı  kimseleri kadere nisbet eder-

ler ve onlardan hadis almazlar; fakat yine kaderiyyeden olan Katâde, İbn 

Ebi İbn Ebi Necilı , Muhammed ibnu'l-Munkedir ve İbn Ebi Zi'b 

gibilerden hadis rivayet ederler. 'Ali ile `Osmân' ı  (fazilet yönünden) musavi 

addeden, yahut `Alryi `Osmân'dan üstün gören bir şeyhi cerhederler; fakat 
el-Muhtâr' ın sanca ğı m ta şı yan Ebu't-Tufayl Amir İbn Vâsile'den ve Câbir 

el-Cdfi'clen hadis al ırlar. Halbuki her ikisi de rica akidesine inanan kim-

selerdendir. Bununla beraber bunlar (hadisçiler), rivayet ettikleri şeylerde 

halkın en câhilleri, taleb ettikleri ş eylerden de en az haz alanlar ıdır". 

"Hadisçiler, ilmin ş ekli, hadisin ismiyle kanaat etmi ş lerdir. Fulan kim-
se rivayet yollar ını  iyi bilir, hadis râvisidir, deme ğ e raz ı  olmuş lar, yazdığı nı  
iyi bilir veya bildiğ i ile âmildir, denilmesini terketmi ş lerdir. Bunlardan (ha-

disçilerden) elli sene devammca hayvan s ırt ında kendisine gelinip hadis al ı -

nan birine halk ın önünde, bir kuyuya dü şen fareden sual sorulunca kuyunun 

temiz olduğunu söyler. Bir ba şkas ına Allah Ta`âlân ı
n J 

"" p I. 	sözü 

sorulunca, ş iddetli soğuk manas ına gelen " şı rr" kelimesini geceleri daima 

sesi duyulan bir ha şereye atfeder. Bir ba şkas ı  "seb`atin ve seb`ineden riva-
yet eder, fakat bunlar ın Şube ve Sufyân oldu ğunu anlamaz". (Me şhur ha-
dis imamlar ından Ş ube ve Sufyin' ın isimleri noktas ız olarak yaz ıldığı  za-
man bunlar ın "seb`a ve seb`in" ş eklinde okunması  ihtimali de vard ır). 

"Muhaddis çok defa ahmak, onlara göre "enfak" olur. Harflerle ve 
kelimelerde hatas ı  çoğ aldığı  zaman güveni artar. Yarat ı lışı  kötü olduğu za-
man ş iddeti hiddeti artar; ondan hadis almak güçle ş ir; etrafında izdiham 
ba ş lar"."5  

İbn Kuteybe'nin aç ıklamas ına göre, mutezilenin hadisçiler hakk ında 

sahip olduklar ı  görüş lerden baz ılar ı  bunlardır. Ancak şuna hemen i ş aret et-

mek gerekir ki, mutezile kelâmc ılar ı  tarafından hadisçilere yöneltilen bu 
ithamlar, bizzat hadis imamlarm ın, hadisin sahihini sakiminden veya ger-
çek hadisçi ile hadisi geçim ve ş öhret vâs ıtas ı  sayanlar ı  birbirinden ay ırt et-

mek için lüzumlu gördükleri cerh ve ta'dil metodu içerisinde s ık sık karşı -
laş tığı mız sözlerden farkl ı  değ ildir. Hadis usülü ile ilgili kitablar ı  gözden 

geçirenler, rivayetleri terkolunan râvilerin, tasnife tâbi tutulup ayr ı  ayrı  
bâblar alt ında s ıraland ıklarım görürler. Meselâ bu bâblarclan baz ıları  şun-
lardır: Ekseriya ya şhlık sebebiyle hafızalar ına âr ız olan ihtilât ve te ğ ayyür-

den dolayı  hadisleri terkolunanlar. Rivayetinde hata ve vehmin ço ğ alması  
halinde hâdisleri terkolunanlar. Telkin alt ında kalmalar ı  sebebiyle hadisleri 

705 Adı  geçen eser, s. 10-12. 
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terkolunanlar. Hadis sema' ında tesahül ile bilinmeleri sebebiyle hadisleri 

terkolunanlar. Salah ve ibadet yönünden kuvvetli olsalar bile, zabt 
ve dirayet ehlinden olmamalar ı  sebebiyle hadisleri terkolunanlar. Bid'at 
ehlinden olup da bid'atin ın dâiliğ ini yapmalar ı  sebebiyle hadisleri terkolu-
nanlar."6  

Usid kitablar ında görülen bu çe ş it bahisler, kelâmedar ın ithamlar ını  
celbeden ve hadisçi geçinen kimselerin gerçek hadisçiler taraf ından da ne 
derece bilindiklerini ve nas ıl s ıkı  bir kontrol alt ına al ındıklar ını  bize aç ıkça 
göstermektedir. Ebu'l-Ferec 	 (Ö. 597 H. /1200), ömürlerini hadis 
dinlemeğ e, bunun için uzun süren seyahatlara ç ıkmağ a,çe ş itli 	isnadlar ını , 
garib olanlar ın toplamağa hasreden kimseleri iki k ısma ay ırarak der ki: 
Bunlar ın bir kısmı , şeri'atm muhafazas ı , sahih olan hadisin bilinmesi ve 
sekiminclen ay ırt edilmesi gayesini gütmü şlerdir. Onlar bu gayelerinden 
dolay ı  ş ükre layıktırlar. Diğer bir kısmı  ise, hadis sema` ını  çoğ altan kimse-
lerdir ve gayeleri toplad ıklar ı  çe ş itli isrladlanyle sahih olan hadisi di ğerlerin-
den ayırıp ç ıkarmak değ il, sadece 'ili ve garib olanlar ı  elde etmektir. Bun-

lar "fulan kimseye mülaki oldum; bende hiç kimsede olmayan hadisler var" 
diyebilmek için beldeler dola şı rlar; Ba ğdad'a baz ı  hadis talebeleri gelir ve 
ş eyhi Dicle kenar ında er-Rakka denilen bir bahçede oturtur ve ondan hadis 

dinlerler; sonra defterlerine "fulan ş eyh bize er-Rakka'da rivayet etti" diye 
yazarlard ı . Bunlar ı  dinleyen halk da onlar ın hadis dinlemek maksachyle 
Ş am civar ındaki er-Rakka'ya kadar me ş akkatli seyahatlar yapt ıklar ını  zan-
nederdi. Şeyh, nehriyle Fırat nehri aras ında oturur ve hadis rivayet 
eder; ondan iş iten ise "bana fulan ş eyh ma vera'en-nehr de rivayet etti" di-
yerek hadis talebi için Horasan'a kadar r ıhlet etti ğ i zâniuni uyand ırırd ı . 
Bunların hepsi de ihlastan uzakt ır ve bu gibilerin gayesi riyaset ve gösteri ş -
tir. 707  Görülüyor ki mutezile tarafından hadisçilere yöneltilen ithamlar, as-
lında hadisçiler için de meçhul de ğ ildir ve onlar da kelâmedar kadar hadisçi 
geçinen bu kimselerin kusurlar ını  görmü şler ve aç ıklamış lardır. Ne var ki, 
hadisçiler kendi meslekta ş lar ını  cerhederken İ slam te ş riinin ikinci ana kay-
nağı  olan sunneti her türlü te şviş ten muhafaza etmek, sahih olan hadisi sa- 

706 Mutezilenin bu bâbta hadis ehlini itham etmek maksad ıyle ileri sürdükleri iddiaları , 
yukarıda İ bn Kuteybe'nin onlara atfen nakletti ğ i şu sözleridir: "Gaylön, 'Artır İ bn `Ubeyd 

gibi bazı  kimseleri kadere nisbet ederler ve onlardan hadis almazlar; fakat kaderiyyeden olan 

Iatöde, ibn. Ebi `Arfiba vb. den hadis rivayet ederler". Halbuki hadis imamlarmdan 'Abdullah 

ibnu'l-Mubörek'e, `Amr İ bn `Ubeyd'in hadisini terkettiğ i halde niçin 'Anar gibi kaderi olan 

Hiş öm ed-Dustuva'i ve Sa`id İbn Ebi `Arüba'dan hadis ald ığı  soruldu ğu zaman, 'Amr'in, ka-

deriyyenin dö'ili ğ ini yapt ığı nı  ve bu sebepten ondan hadis rivayet etmedi ğ ini söylemi ş tir (el-

Hapb, el-Kif üye, s. 127). Bu misal hadisçilerin İ slam akaidinin safiyetini muhafaza edebil-

mek için ne kadar titiz davrand ıklarını  gösterme ğe kafidir. 

707 İ bnu'l-Cevzi, Telbisu Iblis, s. 114-117. 
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kiminden ayırmak gayesini glitmü ş ler, kelâmc ılar ise, ithama layık olanlar 

bulunsa bile, itham ettikleri kimselerin ş ahıslarmda, sahabe de dahil olmak 

üzere bütün hadis râvilerine bu ithamlar ım te ş mil etmi ş ler; dolayısıyle Sun-
neti ve onunla ilgili haberleri hükümsüz k ılmanın yegane yolunu bulmuş -
lardır. 

3. Mutezile Kelâmellart ve Hadis 

Mutezilenin bir k ıs ı m sahabiyi rivayet ettikleri hadislerden dolay ı , di-
ğer bir k ısmını  da Cemel vak'as ına i ş tirak ettikleri için fâsik ilan edip ş eha-
detlerini hükümsüz k ılmalar ı  sebebiyle, külliyatl ı  miktarda hadisin makbul 
olmaktan ç ıkacağı  pek tabiidir. Hele sahabeden ve daha sonraki as ırlarda 

birbirlerinden rivayet eden hadisçilerin de yukar ıda naklettiğ imiz şekilde 
itham edilmeleri, mutezile elinde güvenebilecekleri bir tek hadisin kalmad ı -
ğı nı  kesin bir ş ekilde ortaya kor. Çünkü hadisin s ıhhati, ravilerinin güveni-
lir olmasıyle ölçülür. Eğer mutezile nazar ında, baz ı  sahabe dahil hayat ını  
hadis rivayetine hasretmi ş  ravilerin, hepsi olmasa bile büyük bir k ısmı  gü-
venilir kimseler de ğ ilse, elbette ki bu kimselerin hadisleri de kabule ş ayan 
olmıyacakt ır. Mamafih biz, hadisin daha umumi bir ifadesi olan "haber"i, 

"mütevatir" ve "had" olmak üzere ba ş lıca iki kısımda inceleyen usüleülere 
uyarak, mutezile kelâmc ılar ımn, iki kı sım haber kar şı sındaki mevkilerini 
burada ayr ıca gözden geçirece ğ iz. 

a. Mütevatir Hadisler 

Bilindiğ i gibi mütevatir, sahabeden itibaren bütün devrelerde yalan 
üzerine ittifak etmeleri tasavvur olunmayacak ş ekilde sayısı  bilinmeyen 
bir kalabal ık tarafından rivayet edilen haberlerdir. Hazreti Muhammed'in 

Peygamber olarak gönderilmesi, Kur'ân ın ona indirilmesi, namazlar ın sayı -
s ı , her namaz ın rik'atinin adedi, baz ı  zekat ve hacc hakk ındaki hükümler 
ve buna benzer Kur'âncla aç ıklanmıyan bir çok meseleler tevatür yolu ile 
öğ renilmiş tir. Bütün deliler, bu yolun s ıhhatini ve zaruri olarak kabulünü 
gerektirir. Bizzat görülüp mü ş ahede edilmeyen memleketler, gelip geçmi ş  
peygamberler, ilim adamlar ı , feylesoflar, hükümdarlar ve nihayet tarihi 
vak'alar bu yolla bilinmi ştir. Bunu inkar eden, havass ı  hamseden ilkinin 

idrak rolünü inkar eden kimse mertebesindedir ve aralar ında hiç bir fark 
yoktur.'" 

Tevatürün tarifinde "yalan üzerinde ittifak etmeleri imkan dahilinde 
olmayan kalabal ık bir cemaat tarafından rivayet"... denilmekle beraber, 
usüleiller aras ında bu kalabal ığı n asgari haddinin tesbiti hakk ında baz ı  uyu ş - 

708 Ibn ljazm, el-IIIkFı m, I. 104. 
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mazlıklar görülür. Bunlardan bir k ısmı , kalabalığı  "ehli me şrik ve ma ğ rib" 

olarak tavsif etmi ş  ve Ş arktakilerle Garptekilerin ittifak halindeki rivayet-

lerinin tevatür derecesinde oldu ğunu söylemi şlerdir. Bir kı smı  "bizim saya-

mıyaca ğı mız adetteki bir kalabal ığı n rivayeti" olarak tarif etmi ş tir. Bun-

dan sonraki görü şler ise, baz ı  mandut rakamlara dayanmaktad ır. Bunlara 

göre tevatür, ancak 310 ki ş inin rivayetiyle sâbit olur ki bu rakam, Bedir 

harbine i ş tirak edenlerin say ı sını  gösterir 709". İ leri sürülen diğer rakamlar 

ise, 70, 50, 40, 20, 12, 5, 4, 3, 2 dir; fakat bunlar ın hiç birisi de kat'i bir esa-

sa istinad etmemektedir 7". 

Mütevatir haberin zaruri olarak ilim ifade etti ğ i ve ameli gerektirdi ğ i, ha-

disçiler ve fıkıhç ılar olmak üzere bütün islam ulemas ı  tarafından kabul edilmi ş -

tir. Çünkü her devirde birbirini görmemi ş , birbiriyle ittisali olmamış  kiş ilerin 

te ş kil ettiğ i kalabalık bir cemaat taraf ından rivayet edilen böyle bir haberin 

yalan olmas ı  ihtimali dü şünülmiyece ğ i gibi, o haberi nakledenlerin de belirli 

bir yalan üzerinde ittifak etmeleri ihtimali yoktur. Ancak en-Nazzam müs-

tesna, sâir mutezile imamlar ının, mütevatir haberler hakk ındaki görü ş leri 

kesinlikle belirtilmemiş tir. Mamafih muhaddisler aras ında, say ılar ı  bir kaç ı  
geçmeyen bu çe ş it haberlerin zikri çok az geçti ğ i için,711 , bu mevzuda mute-

zilenin de görü şünü tesbit etmek oldukça güçtür. Bununla beraber, el-Ba ğ -

dadi, en-Nazzâm' ın mütevatir olarak rivayet edilen haber ravilerinin de 

yalan üzerinde ittifak edebilecekleri görü şüne istinaden mütevatir haber-

lerin huccet olarak kullan ı lmas ını  reddetti ğ ini kaydeder712 . Bu görüş , saha-

be de dahil oldu ğu halde bütün hadisçilere ş üphe ile bakan mutezilenin meto-

duna uygundur. 

b. Haberi 

Bir veya iki kiş inin yine bir veya iki ki ş iden rivayet ettikleri haberlere 

"â11 -ad" denilmi ş tir; ancak bu haberlerin bir veya iki kiş i tarafından rivayet 

edilmi ş  olmas ı  ş art ko şulmamış tır. Bu bakımdan ahad ın tarifinde râvi say ı -

sı  kaç olursa olsun, mütevatir mertebesine eri ş memiş  haberlerdir demek 

daha do ğ rudur. 

İ slam uleması , râvileri Mil ve isnâdi Hazreti Peygambere kadar mutta-

s ı l olarak rivayet edilmi ş  olan her haberi ahad ın ilim ifade etti ğ ini ve ameli 

gerektirdiğ ini kabul etmi ş lerdir. Her ne kadar baz ılarına göre bu çe ş it haber-

ler ilim yerine zan ifade etmi ş  olsalar bile, yine de ahad ın huccet olarak kul-

lanılabilece ğ i ve onunla amelin gereklili ğ i üzerinde ittifak etmi ş lerdir. 

709 Aynı  yer. 

710 Aynı  eser, I. 105. 

711 es -Suyüti, Tedribu'r-r8.vi, s. 371. 

712 Bak: el-Fark beynel-firak, s. 87. 
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Hazreti Peygamberin, yak ın olsun uzak olsun yabanc ı  memleket hü-

kümdarlar ına İslami tebliğ  etmek maksad ıyle elçiler göndermesi, haberi 

ahad ile amel etmenin gerekli oldu ğunu gösteren en güzel delillerdendir. 

Keza sahabeden Mu'az İbn Cebel'in Yemen cihetine, Ebü Müsa'mn bir ba ş -

ka cihete, Elin Tbeyde'nin Necran'a, 'Ali'nin kad ı  olarak Yemen'e gön-

derilmeleri ve herbirinin, gittikleri yerlerde İ slam şeri'at ının as ıllarmı , Ki-

tâp ve Sunneti ora halk ına öğ retmeleri ve yine bu mevzuda ileri sürülebile-

cek delillerclendir Halk ın kendilerine gönderilen bu muallimleri dinleme-

leri, İslam dini ile ilgili olarak getirdikleri ahkam ı  tereddütsüzce kabul et-

meleri kendilerine emredilmi ş  ve hiç kimse, bu muallimlerden hiç birisini 

ahadcları  addederek İslam dini ile ilgili haberlerini reddetmek cihetine git-

memi ş tir. Esasen bir kavme Kur'an hocas ı  olarak gönderilen bir kimse ile 

Peygamberin sunnetini ö ğ reten kimse aras ında hiç bir fark ın olmamas ı  gerekir; 

kavim, ilk defa Kur'ân hocasunn a ğzmdan iş ittiğ i kelâmın, Allah kelâmı  
olduğunu nas ıl teredddütsüzce kabul etmi ş  ve hocan ın alı:addan oldu ğunu 

ileri sürüp ş ek ve şüpheye dü ş memi ş se, Peygamberin sunnetini rivayet et-
tiğ i hadislerle ö ğ reten kimseyi de ayn ı  sebepten reddetmemi ş  veya kula ğı na 

gelen hadislerin, Peygamberin hadisleri olup olmad ığı  hususunda tereddüt 

göstermemi ştir. Hazreti Peygamber hayatta iken ve vefat ettikten sonra 

durum böyle idi. Fakat ne zaman ki H. 100 senelerinden sonra mutezile zu-

hur etti, o zamana kadar müslümanlar ın inmâ' ı  ile dinin tesbitinde büyük 

rol oynıyan haberi âhâd, bu mezhep imamlar ı  tarafından kabule sayan ad-
dedilmedi; bir ba ş ka ifade ile mutezile, bu hususta gelen icn ı a'a muhalefet 

etti. 7 ı 3  

Mutezilenin haberi ahad ı  reddi hususunda kaynaklar bize kâfi malu-

mat vermi ş lerdir. el-` ıimidrnin kayd ına göre "haberi valud ile amel etmek, 

ekseriyyetin mezhebidir; fakat el-Cubba'i ile mütekellimündan bir cemaat ın 

görüşü, bu mezhebe muhaliftir". 7" el-Bağdadi ise, "mutezilenin fezâyih ı" 

baş lığı  altında, mutezile kelâmalarm ın sâir görü ş leri aras ında haberi ahad 

hakkındaki görü ş lerini de zikreder ve mesela Ebu'l-Huzeyrin alt ınc ı  fa-

zihati olarak şu bilgiyi verir: 

"Doğ rudan doğ ruya gözle görülmesi veya kulakla i ş itilmesi artık müm-

kin olmayan geçmi ş  peygamberlere ait meseleleri'', haber yolu ile bilinmesi, 

aralar ında Cennet ehlinden bir veya daha fazla kimselerin de bulunduğu en 

az yirmi ki ş inin rivayet etmesi halinde mümkün olur. Aralar ında Cennet 

ehlinden bir kimse bulunmazsa, kafir ve fâsik olanlar ın haberleri, say ıları  
yalan üzerinde birle ş melerini mümkin kı lmayacak mütevatir derecesine 
baliğ  olsa bile huccet olarak kullan ılamaz. Sayıları  dört ki ş inin alt ında olan- 

713 İbn Hazm, el-Ibk ın, I. 114. 
714 el-Amidi, el-Ible'nm, II. 68. 
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larm haberleri hiç bir hüküm ifade etmez; dörtle yirmi aras ında olurlarsa, 

haberlerinin ilim ifade etmesi muhtemeldir, fakat kafi de ğ ildir. Yirmi kiş i 

olduklar ı  ve aralarmda Cennet ehlinden de bir ki ş i bulunduğu zaman habe-

rin ilim ifade edece ğ ine şüphe yoktur". 715  

el-Bağdadrye göre Ebu'l-Huzeyl'in bu görü ş ü, ş er`i ahkamda varid o-

lan haberlerin faydalar ını  ibtal etmek gayesini güder; çünkü onun yirmi ki ş i 
aras ında bulunmas ını  ş art ko ş tuğu Cennet ehlinden biri, asl ında itizal ve 

kader fikrine sâhip olan kimsedir; bu fikre sâhip olmayan kimse, Ebu'l-Hu-

zeyl'e göre, mü'min olam ıyacağı  gibi Cennet ehlinden de de ğ ildir.716  Ve ni-

hayet, mutezilenin me şhur imamlarından olan ve ibnu'r-Ravendi isimli bir 

rafıdiye reddiye olarak yazd ığı  el- İntiş dr adlı  kitab ıyle de ş öhret kazanan 

el-ljayyat, bu kitab ında Allah Ta'aln ın gözle görülmesi meselesini inceler-

ken, "biz, adil bir kiş inin haberi (haberul-vah ıdi'l-`adil) nin huccet olarak 

kullamlabilabikceğ ini kabul etmiyoruz" demek suretiyle mutezilenin bu 

husustaki görü şünü kesin bir ş ekilde ortaya koymu ş tur. 717  

Haberi ahad ın huccet olarak kullan ılmas ını  reddedenlerin belli ba ş lı  
dayanakları , baz ı  Kur'ân ayetleriyle sahabenin baz ı  hususi hallerde haberi 

valudi teyid etmek maksad ıyle râvisinden ş ahit taleb etmeleridir. Kur'an- 

dan delil olarak ileri sürdükleri iki ayet şudur: ç,lç. 4, ,!,,11 	cjakv.  

"Bilmediğ in şeyin pe ş ine düş me"718  ve 	 •
4..r4 ';‘, 
	• WI 	"zan, 

haktan hiç bir şey ifade etmez". 719  Onlara göre haberi âhâd, râvilerinin dâimâ 

unutkanlığ a maruz bulunmalar ı  ihtimali dolay ı sıyle kat' ıyyet ifade etmez; yolu 

zannidir; zan ise Kur'an âyetinde de belirtildi ğ i gibi hakikatten hiç bir şeye 

delalet etmez; hakikat olmayan ş eyin pe ş ine düş mek de, Kur'an ayetiyle varid 

olan emre muhalefet etmekten ba şka bir ş ey değ ildir. Halbuki haberi ahadın 

dinde delil olarak kullan ılmas ı , sahabe devrinden beri iema yolu ile sabit 

olmuş  ve kat' ıyyet kazanmış tır. Bu bakımdan onun kullan ılması  veya onun-

la amel olunmas ı  zanni bir delil de ğ il, icma ile kat' ıyyet kesbetmi ş , ilim ifade 

eden kat'i bir delildir. 72 ° 

Haberleri reddedenlerin di ğer bir delilleri, Hazreti Peygamberin bir 

yats ı  namaz ırn iki rik'at olarak k ılmas ı  üzerine orada bulunanlardan Zul-

yedeyn isimli bir sahabinin "namaz ı  kısalttın m ı  yoksa unuttun mu?" diye-

rek Peygambere durumu bildirmesi ve fakat onun, Zulyedeyn'in haberini 

715 Bak: el-Fark beyne'l-firak, s. 77. 

716 Aynı  yer 

717 Adı  geçen eser, s. 55. 

718 isrü' süresi 17, ây. 36. 

719 Necm süresi 53, ây. 28. 

720 el-Aanidi, el-Ilı krı m, II. 71-72; İ bn klazm, el-Ibkâm, I. 114. 
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kabul etmiyerek Ebü Bekr, `Omer ve ayn ı  safta bulunan diğer sahabilerden 

haberi tahkik etmesi, do ğ ruluğunu öğ rendikten sonra da namaz ı  tamam-

layıp sehiv secdesi yapmas ı dır. E ğer haberi vah ı d huccet olsa idi, Peygam-

ber, Zulyedeyn'in haberini sorgusuz kabul eder ve namaz ını  tamamlard ı . 

Haberleri reddedenler için bu delilin de zay ıf olduğu görülmektedir. Zira 

Hazreti Peygamberin haber kar şı s ında duraklamas ı  ve orada bulunanlara 

sormas ı , Zulyedeyn'in namazda hataya vehmeclebilece ğ inclenclir; çünkü 

orada, ondan ba şka kimseler de vard ır ve o, Peygambere noksan namaz k ı l-
dığı m diğ erlerinden önce haber vermi ş tir. Haberi vâhıdd.e bir vehim alâmeti 

görüldüğü zaman, o haber hemen kabul edilmiyece ğ i gibi, red de edilmez 

Netekim Hazreti Peygamber, durumu Ebü Bekr'e ve `Omer'e sormak su-

retiyle tahkik etmi ş  ve Zulyedeyn'in sözünde do ğ ru olduğunu anlay ınca 

namaz ını  tamamlam ış t ır. Diğer mühim bir mesele de Ebü Bekr, `Omer ve 

orada bulunanlar ın ş ehadetiyle Zulyedeyn'in haberi yine de mütevatir mer-

tebesine ula ş mış  değ ildir; yani haberi âhâd olmaktan ç ıkmamış tır. Bunun-

la beraber Hz. Peygamber bu haberle amel etmi ş  ve namaz ını  tamamlamış -

tır.72 ' 

Diğer bir delilleri, baz ı  sahabilerin bu çe ş it haberlerle amel etmemeleri-

dir. Bunun için ileri sürdükleri misaller, Ebü Bekr'in cedde (nine) nin mi-

ras ında, ancak Muhammed İbn Mesleme'nin de ş ehadet etmesiyle el-Mu ğ i-

re'nin, `Omer ibnu'l-tlattüb' ın ise, ancak Ebü Sdidin ş ehad.etiyle Ebü Mü-

sü'nın izin hakkındaki haberiyle amel etmeleridir. Keza `Ali İbn Ebi Tülib, 

Ebü Bekr'den ba şka hiç kimsenin haberini yemin etmedikçe kabul etmiyor-

du. ` ..kiş e ise, İbn `Omer'in "hane halk ının ağ lamas ıyle ölünün azab içinde 

kaldığı na" dair rivayet etti ğ i hadisi reddediyordu. 722  

Halbuki sahabenin haberi vâhidle amel ettikleri, tevatür derecesine 

baliğ  olan haberlerle sâbit olmu ş tur. Her ne kadar onlar ın da baz ı  haberler 

üzerinde durduklar ı , kabul veya reddetmedikleri olmu ş sa da, bu, haberi 

vâhıdi külliy. yen, reddettiklerine veya onunla amel etmediklerine delâlet 

etmez; belki daha ziyade kendilerinde beliren bir şüphe dolay ısıyle o ha-

beri teyid etme arzular ındand ır. Mesela Ebü Bekr, ceddenin miras ı  hakkın-

da el-Muğire tarafından rivayet edilen haberi, asl ında haberi ahadı  kabul 

etmediğ i için reddetmi ş  değ il, fakat ceddeye 1 /6 (südüs) miras hakk ı  tanıyan 

ve Kur'ânda na şşı  bulunmayan bir haberi teyid etmek ve dolay ı sıyle müt-

me'm olmak için ona ş âhid aram ış , Muhammed !bn Mesleme de haberin 

doğ ruluğunu teyid edince miras meselesinde maruf olan hükmü koymu ş tur. 

721 eljimic11, II. 94. 

722 Mezkfır haberler için bak: el-.Amidi, II. 94-95. 
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`Omer Ibnu'l-ljattab' ın, Ebu Müsa'nm Hazreti Peygamberden rivayet 

ettiğ i izin hadisi üzerindeki tavakkufu ve Eb ıl. Mılsa'd,an, ba şka ş âhid olup 

olmadığı nı  sormas ı  da, onun haberi âhâd ile amel etmedi ğ ine clelâlet etmez. 

Bununla beraber Ebii. Ebü Müsü'n ın haberini teyid etmesinden son-

ra `Omer'in Ebn M ı:Isa'ya "maksad ım seni itham etmek de ğ ildir, fakat Haz-

reti Peygamberden hadis rivayet etmek güçtür" demesinde, gerek sahabe 

ve gerekse sahabeden sonraki nesiller için Peygamberin hadislerine kar şı  
nas ıl ihtiyatlı  davranmak gerekti ğ ini gösteren büyük bir ders vard ır. Ebil 

Sa`idin, Ebil Miisa'nın haberinin do ğ ruluğuna ş ehadet etmesi, o haberi, ha-

beri ahad olmaktan ç ıkarmamış tır; fakat şunu aç ıkça göstermi ş tir ki, saha-

be, daha sonraki nesillerde oldu ğu gibi, haberi vah ıdle amel etmi ş , ancak, o 

haberin do ğ ruluğunu ara ş t ırmış , bunu birbirlerine sormu ş , her hangi bir 

hata vukuunda birbirlerinin hatalarm ı  düzeltmiş  ve haberin doğ ruluğundan 

mütme'ın olarak onu kendilerinden sonrakilere nakletmi ş lerdir. 

Gerek sahabe devrinde ve gerekse daha sonraki devirlerde haberi aha-

dm nas ıl huccet olarak kullan ıldığı , e ş -Safi'l tarafından er-Risöle sinde ve 

el-Buljari taraf ından el-C.mi`u ş -,Sahib inde bol misalleriyle gösterilmi ş tir.723 

 Ancak bu deliller kelâmedarı  tatmin etmemi ş , Hazreti Peygamberden gö-

rüş lerine aykı rı  olarak rivayet edilen her haberi çe ş itli sebepler ileri sürerek 

reddetmi ş lerdir. Bize öyle geliyor ki, onlar ın her hangi bir hadisi kabul et-

memelerinde rol oynayan en mühim âmil, o hadisin haberi vah ıdd,en olmas ı  
değ ildir; bu sadece zahiri bir sebep olabilir; fakat as ı l sebep, bu bahsin ba ş -

taraflar ında e ş -Safi'Iden nakletti ğ imiz bir haberin de teyid etti ğ i gibi, ke-

lamcıların, sahil olsun sakin' olsun, mervi haberlere itimad etmemeleridir 

ve doğrudan do ğ ruya onlar ın ta şı d ıklar ı  akide ile ilgilidir. Bunun en 

aç ık misalini kelâmcı  `Anır İbn Tbeyd'in, 'Abdullah İbn Mes' ıld tarafından 

rivayet edilen "bir kimse anas ının karnında 40 gün kald ıktan sonra kan p ıh-

t ısı  haline gelir" hadisi hakk ında sarfetti ğ i sözlerdir; 'Anar der ki: "E ğer bu 

hadisi el-A`me ş  söylerken i ş itse idim onu tekzib ederdim. Zeyd İbn Vehb 

söylerken i ş itse idim ona cevap vermezdim. 'Abdullah İbn Mes'ild söylerken 

iş itse idim kabul etmezdim. Peygamber bunu söylerken, i ş itse idim reddeder-

dim. Allah böyle söylerken i ş itse idim O'na da derdim ki: Sen bu esas üzeri-

ne bizden misak almadm". 724  Görülüyor ki kelâmcı  için haberin alı:ad veya 

mütevatir olmas ı  mühim de ğ ildir. Hattâ Peygamber ve Allah kelânu olmas ı  
da onlar için bir k ıymet ifade etmez; fakat prensiplerine uygunsa delil olma-

ğ a elveri ş li sayılır; uygun de ğ ilse, ayetin, tevil ve tahrifi, hadisin reddi gere-
kir. Netekim bundan evvelki bahislerimizde, prensiplerine uymayan Kur'an 
âyetlerini nas ıl tevil ve tahrif ettiklerini, yine 'A= ibn. `Ubeyd'in "Ebii 

723 Bak: er-RisAle, s. 401; el-CAmi`us- Ş abil), VIII. 132 (BAbu ınA cA'e fi icAzeti 
lıaberrl-vAIM). 

724 el-I-Ja -tib, TAritı u Ba ğ clAd, XII. 172. 
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Leheb'in elleri kurusun" âyeti hakk ındaki sözlerini misal göstererek zikret-

miş tik. Ayni misali nakleden Faliru'r-RâzI de, bunun, 'Am'. ibn `Ubeyd'in 

Kur'ânın s ıhhati üzerindeki ş üphesine delâlet etti ğ ini söylemekten kendini 

alamamış tır725 . Kelâme ılar, Kur'ân hakk ındaki ş üphelerini bu derece izhar 

ettikten sonra, Hazreti Peygamberin hadislerini reddetmeleri, onlar için, 

büyük bir mesele olmamış t ır. Ancak yukar ıda da i ş aret etti ğ imiz gibi, ha-

disleri doğ rudan doğ ruya de ğ il, fakat baz ı  sebeblere istinaden hükümsüz 

kılmaya çal ış mış lard ır ki bu, cidal ve münaka ş a esas ı  üzerine kurulmu ş  olan 

mezheplerinin metod ve prensiplerine tamamen uygundur. Misal olarak 

burada bir hadisi ele alabiliriz. 

Ebn Hurayra tarafından rivayet edilen ve güvenilir hadis kitablarmda 

yer alan Adem (A.S.) ile Müsâ (A.S.) arasmda kaderle ilgili bir muhavereyi 

aksettiren Hazreti Peygamberin bir hadisi 726, kelâme ılar tarafından muh-

telif yönlerden tenkidi yap ılarak reddedilmi ş tir. Kelâmcılar demi şlerdir ki: 

1. Bu haber, bir günahtan dolay ı  14i.-  dem'in Miisâ tarafından zemmedilmi ş  
olmas ını  ve Müsâ hakkında cehli iktiza eder; bu câiz de ğ ildir. 

2. Bir oğul babas ına karşı  böyle galiz bir dille nas ıl hitap eder? 

3. Miisâ, bu habere göre diyor ki: İnsanlar ı  ısyan ettiren ve onlar ı  Cen-

netten ç ıkaran sensin. Halbuki M ılsâ, insanların isyan ı= ve Cennetten ç ı -

kar ılmalarının 'Adem yönünden gelmedi ğ ini, bilâkis onlar ı  oradan ç ıkaran ın 

Allah olduğunu biliyordu. 

4 Adem huccet olmayan bir delil getiriyor. Yoksa onun delili bir huc-

cet olsa idi, Firavun. da, Hâmân ve bütün kâfirler de ayn ı  delili huccet ola-

rak getirirlerdi. Bu bat ıl olunca, huccetin de fâsid oldu ğu anla şı lmış  olur. 

5. Hazreti Peygamber -Adem'i tasvib etmi ş tir; bununla beraber, biz 

bunun doğ ru olmadığı nı  aç ıklad ık. O halde burada üç ihtimal vard ır ve ha-

disin bu ihtimaller gözönünde bulundurulmak suretiyle mütallaa edilmesi 

gerekir. Birinci ihtimal: Hazreti Peygamber, bu hikâyeyi Allah Ta`âlâdan 

veya kendi nefsinden de ğ il de yahudilerden nakletmi ştir. Fakat haberin 

râvisi, yahudilerle ilgili olan ba ş tarafnu duymam ış , yalnız bir kısmını  duy-

muştur ve bunu Hazreti Peygamberin kendi nefsinden hikâye etti ğ ini zan-

netmiş tir. İkinci ihtimal: Hazreti Peygamber "fe hacce Ademu" ibaresinde 

"Adem" ismini man.süb söylemi ş  
• 	

ve münaka ş ada Miisâ'n ın 

gâlip geldiğ ini belirtmiş tir. Zira ı'idem'in getirdiğ i delil bir huccet ve özür 

725 Bak: Tefsir, I. 269. 

726 Bu hadis "Hadis ve Kader" ba şlıklı  bahsimizde metin ve tercemesiyle zikredilmi ş - 

tir. 
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değ ildir. 'üçüncü ihtimal ki bu daha do ğ ru olabilir: Münazaradan maksat, 

bir günah üzerine zemmetmek veya Allah' ın ilmine dayanarak bunun için 

özür beyan etmek de ğ ildir. Fakat Masan ın, onu Cennetten ç ıkaran bu güna-

hı  iş lemesindeki as ıl sebebi sormas ıdır. Adem onun bu sualine şu cevab ı  ver-

miş tir: Benim Cennetten ç ı kmama bu günah sebep olmu ş  değ ildir. Asıl sebep, 

Allah Tdalanın, benim Cennetten ç ıkıp yeryüzünde halife olmam ı  yazmış  
olmasıdır. Bu mana Tevrat'ta da yaz ılıdır. Bu bak ımdan Adem'in delili da-

ha kuvvetli olmu ş  ve Masa mağ lab durumuna girmi ş tir727. 

Görülüyor ki, kelâme ılar kaderle ilgili olan bu hadisi do ğ rudan do ğ ruya 

reddetmemi ş ler, fakat çe ş itli ihtimaller ileri sürerek, onun, kaderi isbat eden 

bir delil olma vasfını  nefyetme ğe çal ış mış lard ır. Bununla beraber, Eba 

el-Cubba'i gibi, hadisin yalan oldu ğunu iddia eden kelâmc ılar da yok değ il-

dir728 . Esasen çe ş itli ihtimal ve tevillerle, hadisten kaderi isbat eden ba ş lıca 

vasfı  nefyetmekle, hadisi yalanlamak aras ında hiç bir fark yoktur. Kelam-

cılar için mühim olan mesele, akidelerine ayk ırı  olarak gelen bir nass ı , mua-
r ızlar ı  nazar ında çürütmek ve onun delil olarak kullan ılmasını  önlemektir. 

Bu ise, ya tevil ve tahrifle, ya da tekzib ile mümkün olur. 

Er-Razi tarafından zikredilen ve be ş  maddede toplanm ış  olan itirazla-

ra gelince, hiç bir mahlak, Allah' ın izni olmadan, başka bir mahlaku i ş lemiş  
olduğu günahtan dolay ı  kötülemeğ e, ona levmetme ğe hak sâhibi değ ildir. 
Bu hak yaln ız Allah'a mahsustur; çünkü emir ve nehiy O'nundur; bunlara 

tâbi olmayanlar ı  yalnız O kötüler. Adem'in günah olan fiili, kendi kesbi ile 

kaderinin neticesidir. Teybe, Allah kabul etti ğ i takdirde, kesbin eserini yok-

eder. Adem günah ından dolayı  Allah'a teybe etmi ş  ve o da tevbesini kabul-

etmi ş tir. Bu suretle kesbin eseri izale edilince geriye kader kalm ış t ır ki bu da 

Allah Taealanın fiilidir ve bu fiilden dolayı  insan kötülenemez. Allah Ta`ala 

ise yaptığı ndan sual olunmaz. 729  Burada bir hususa daha i ş aret edebiliriz: 

Adem ile Masa aras ındaki bu münazara, Adem'in tevbesinden sonra cere-

yan etmi ş  ve bu sebeple Adem, Masa'nuı  kötülemesini kaderi ileri sürerek 

reddetmi ş tir. Bu demek de ğ ildir ki, yer yüzünde, Allah' ın emirlerine yüz 

çeviren bir kimse, günah olan fiillerinden dolay ı  levmedilmez ve levmedil-

diğ i zaman da o, kaderine dayanarak kendisini mazur gösterebilir. Fakat 

aksine yeryüzünde her günahkar levmedilir, fiillerinden dolay ı  cezaland ırı -

lır; ki teybe ile nefsini islâh etsin, sonra da kadere r ıza göstersin. Allah 

tevbesini kabul eder ve onu do ğ ru yola çevirirse art ık onu levmetmek için 

bir sebep de kalm ıyacakt ır. Bu bak ımdan kelamc ıların hadis hakk ında ileri 

727 er-lUzi, Tefsir, I. 270 

728 1bn Teynnye, el-11ı tie 	 s. 9. 

729 Ibn Hacer , Fetbu'l-bari, XI. 411. 
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sürdükleri mütalâalar gerçe ğe uygun de ğ ildir ve yukar ıda da iş aret ettiğ i-

ğ imiz gibi, hadis, kaderi isbat eden bir nass oldu ğu için, gayeleri, onun delil 

olma vasfını  ibtal etmektir. 

Haclisin cebriyye tarafından hucret olarak kullan ılmasına gelince, her 

ne kadar Â dem, Miisâ'ya cevab ında kaderi öne sürerek onu susturmu ş  ise 

de, bu cevap, Cennette iken i ş lemiş  olduğu günahtan dolay ı  kendisini Allah'a 

karşı  kaderle tebriye etmek manâsm ı  tazammun etmemektedir. E ğer Hz. 

Rabbma kar şı  gelip de ş aşı rıp kaldığı m ( r ;1-  
sonra da Rabb ınclan ceza olarak "birbirimize dü ş man oldu ğunuz halde oradan 

(Cennetten) inip. Art ık ne zaman benden size hidayet gelir de kim benim hida-

yetime uyarsa, o, sapmaz ve bedbaht olmaz", 731  sözlerine muhatap olduğu 

zaman, kadere dayanarak "bu, Allah' ın kaderi, O'na kar şı  geleceğ imizi ezel-

de yazmış tı" dese ve kendisini bu günahtan tebriye etme ğe çalış sa idi, bu, 

belki de cebriyye için bir delil te şkil eclebilirdi. Fakat buna delâlet eden en 

küçük bir iş aret mevcut de ğ ildir. Aksine, Hz. Adem Kur'ân âyetinin de şe-

hadet etti ğ i gibi, günah ından dolayı  Rabb ına teybe etmi ş , O'ndan af ve mağ -

firet dilemiş , Rabb ı  da onun tevbesini kabul etmi ş tir: "Âdem Rabb ından 

kelimeler belleyip ald ı  (ve O'na yalvard ı), O da tevbesini kabul etti. Çünkü 

tevbeyi en çok kabul eden, as ıl esirgeyen. O'dur". 732  "Sonra Rabb ı , yine onu 

seçti ve tevbesini kabul etti; ona do ğ ru yolu gösterdi". 733  

III. HAD İ SÇ İ LER İ N KELÂM İ LM İ  VE KELÂMCILAR 

HAKKINDAK İ  GÖRÜ Ş LERI 

A. HAD İ SÇ İ LER VE KELÂM İ LM İ  

1. Genel Manâda Kelâm 

Daha önceki bahislerimizde, Kelâm ilminin do ğu ş unu ve geli ş mesini 

incelerken, bu ilmin muhtelif devirlerde yap ılan baz ı  tariflerini zikretmi ş -

tik. En eskisi el-Fârâbi (Ö. 339 H. /950) ye ait olan bu tariflerde mü ş terek olan 

husus, Kelâm ilminin. Kitap ve Sunnete dayanan islam akaidini deliller ser-

diyle müdafa etmek ve her türlü ş ek ve ş üpheden onu temizlemek gayesini 

gütmüş  olmasıdır. Ancak dördüncü as ırla daha sonraki devirlere ait olan bu 

tariflerin, Kitab ve Sunnete dayanan İ slam akaidinin müdafasuu esas alm ış  
olmaları  dolayısıyle, aynı  asrın ba ş larında el-E ş 'arl (Ö. 324 H./935) taraf ın- 

730 Taha süresi 20, ây. 121. 

731 Aynı  süre, ây. 123. 

732 Bakara süresi 2, ây. 37. 

733 Taha sûresi 20, ây. 122. 

251 



dan ihya edilen "Ehli Sunnet" kelam ını  bize tamtmaya çal ış tıklar ı  kolayca 

anla şı l ır. Filhakika biz, yine bu bahisleri incelerken, Kelâm ilminin daha 

önceki devirlerde mutezile ile ba ş ladığı nı  ve temelinin onlar taraf ından at ı -

lıp bina edildiğ ini görmü ş tük. Fakat mutezilmin hadisçilerle olan münaka-

ş aları  ve bu münaka ş alarda takip ettikleri metodlar bize göstermi ş tir ki, 

mutezile kelâm ı , esas ı  Kitab ve Sunnet olm ıyan bir tak ım görüş lerin müda-

fas ını  gaye edinmi ş  ve bu sebeble dördüncü Hicri as ırdan itibaren verilmeye 

baş layan kelâm tariflerinin şümillüne girmemiş tir. Bununla beraber Adudud-

Din el-Tcl (Ö. 756 H. /1355) nin de kaydetti ğ i gibi, müdafa edilen bu görü ş ler, 

Kitab ve Sunnete uymasa bile, müdafilerinin kelâm ulemas ından addedile-

ceğ i söylenmi ş tir. 734  Demek oluyor ki, Kelâm ilminin as ıl kurucular ı  mutezi-

le olmakla beraber, müdafa ettikleri görü ş ler, ehli sunnet kelâm ının ihyas ın-

dan sonra ayn ı  ilme intisap eden ehli sunnet kelâmc ılarm ın görüş lerinden 

çok daha farkl ıdır ve bu fark, müdafas ını  üzerlerine ald ıklar ı  akidelerin 
Kitab ve Sunnete uygunluk derecesi üzerinde tezahür etmektedir. 

el-E ş 'ari ile ortaya ç ıkan ehli sunnet kelâm ının konumuzla ilgisi bulun-

madığı  cihetle, el-E ş 'arlye tekaddüm eden devirlerde hadisçilerin "kelâm" 

ad ı  altında tan ı d ıkları  filmin, ve Kitab ve Sunnete ayk ırı  görü ş leri dolay ı sıy-

le mücadeleye giri ş tikleri bu ilim müntesiplerinin, mutezile ile di ğ er baz ı  
mezhep kelâm ı  ve taraftarlar ı  olduğunu burada tekrar izah etme ğe lüzum 

yoktur. Fakat şu kadar ını  söylemek yerinde olur ki, islâm dininin bütün 

usül ve fürü'unun rivayet metoduna dayanarak Hazreti Peygamber ve asha-
bından al ıp nesilden nesile naklini bu suretle dinin ba ş ta akaid olmak üzere 

bütün meselelerinin muhafazas ını  gaye edinen hadisçiler, ilk defa yeni bir 

ilimle karşı laşı yorlar ve bu ilim, bir tak ım metodlarla onlar ın muhafazas ına 

çalış t ıklar ı  islâm akaidini kar ış tırıyor, ifsad ediyor. Bu kar ış tırma ve ifsad, 

çok defa Kur'ân âyetlerinin tevil ve tahrif edilerek, aç ık manalar ın ın uyma-

yan manalarla değ iş tirilmesi, bu âyetlere uygun olarak gelen ve s ıhhatinden 

şüphe edilmemesi gereken hadislerin de reddedilmesi suretiyle yap ı lıyor. 

Yukar ıki bahislerimizde gördü ğümüz gibi, bu filmin mensuplar ı , Kur'ânda, 

Allah Ta`âPân ın kendisini vasfetti ğ i sıfatlar ı  O'ndan nefyediyorlar; kudreti 

üzerinde münaka ş aya girişerek O'nun nelere kaadir olup nelere kaadir ola-

mıyaca ğı nı  say ıp sıral ıyorlar İ lmini ele alıp, onunla neleri bilip neleri bile-

miyeceğ ini görüş üyorlar. O, kendisinin Müsâ (A.S.) ile konu ş tuğunu Kita-

bında aç ıkça bildirdiğ i halde, onlar "O, mütekellim de ğ ildir; Müsâ ile ko-

nuş madı" diyorlar; O'nun kelâm ının mahlük olduğunu iddia ediyorlar; Kur-

ânda bu hususta hiç bir âyet bulunmad ığı  halde, baz ı  âyetleri tevil ve tah-

rif ettikten sonra, bunlar ı , iddialar ına deli olarak ileri sürüyorlar. Kur'ân 

hiç bir varl ığı n, Allah' ın kaza ve kaderi d ışı na ç ıkamıyaca ğı nı , bununla be- 

734 Bak: Ş erkı u'1-Mev4 ı f, I. 14-15. 
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raber herkesin ffillerinin mes'ölü oldu ğunu aç ık aç ık bildirdiğ i halde, onlar, 

kaderi red ve inkâr ediyorlar. Bütün bu meselelerde Kur'âm teyid eden ve 

onunla aynı  mana üzerinde birle ş en hadisleri yalanl ıyorlar, ravilerini de 

yalanc ı lıkla itham ediyorlar. 

İş te, Kelâm ilmi ad ına, bu filmin mens ıibu kelâmcılardan sad ır olan bu 

çeş it görü ş  ve hareketler, hadisçileri memnun etmemi ş , kelâm ve kelâme ı -

larla mücadeleye giri şınek ve müslümanlar ı , onlar ın, dini ifsad eden telk ın-

lerine kar şı  ikaz etmek gerekti ğ ine inanmış lard ı r. 

2. Kelâm İ lmiıı in Hadisçiler Taraf ı ndan 

Kötülenmesi (Zemmu 4flmil-Kelâm) 

Hadisçilerin kelâmedara kar şı  giriş tikleri mücadeleler, hiç bir zaman 

münaka ş a ve münazara ş eklinde olmamış  veya Kitab ve Sunnetten deliller 

serdederek, onlar ın Kitaba ve Sunnete uymayan görü ş lerini münaka ş a yo-

lu ile çürütmek yoluna gidilmemi ş tir. Çünkü böyle bir münaka ş a, her ne 

ş ekilde olursa olsun, Allah Ta'alan ın kat' ıyetle menetti ğ i Kur'an âyetleri 

üzerinde çeki şmeyi zaruri k ılar Diğer taraftan, cidal ve münaka ş a, kelam-

e ı ların san'at ıdır; mezheplerini bu esas üzerine tesis etmi ş lerdir. Bir mezhep 

içerisinde her kelâm imam ının kendine has bir fırkas ı  olması  da bunun aç ık 

delillerindendir. Bu sebeble bir hadisçinin mant ığ a uydurulmu ş  tevil ve tah-

riflerin usta müdafii olan bir kelâme ıya, onunla giri ş ece ğ i münazaralarda 

galebe çalmas ı  çok defa beklenen hususlardan de ğ ildir. Hasmın galebesi ise, 

müdafa etti ğ i bat ıl inanc ın hak olmas ını  gerektirmez. Aksi halde, İ mam 

Malik İbn Enes'in de dediğ i gibi, hadisçi, her gün birbirinden daha mücade-

lesi kelâmc ı larla kar şı la ş tığı  zaman, günde, bir din değ iş tirmek zorunda ka-

lırd ı ."5  Bu sebebledir ki, ba ş ta, Kur'an âyetleri üzerinde şüphe yaratmak-

tan ve sonra da bat ılın hak olarak tezahürüne yol açmaktan ba şka hiç bir 

faydas ı  olmayan bu çe ş it münaka ş alardan hadisçiler uzak kalm ış lar, müs-

lümanlara da bunu tavsiye etmi ş lerdir. 

110 H. senesinde vefat eden el-Hasanu'l-Ba ş ri-ki kaderiyye, cehmiyye 

gibi mezheplerin ve Va şı l İbn 'Ata' ve `Anır İbn `Ubeyd ile mutezilenin zu-

huru onun devrine rastlar- bu hususta "ehlu'l-ehva' (heva ve heveslerine 

uyanlar) ile bir araya gelmeyiniz; onlarla münaka ş a etmeyiniz ve onlar ı  din-

lemeyiniz" 736  demiş , el-Hasanu'l-Ba ş ri'den tam bir as ır sonra vefat eden ve 

el-Butı arrnin şeyhlerinden olan me şhur hadisçi `Abdurrazzak İbn Hemmam 

(Ö. 210 H.) da, kendisiyle biraz konu ş mak isteyen mutezili İbrahim İbn 

735 İ bn `Abdi'l-Barr, C(ı mi.` bey 	i'l-`11m, II. 95. 
736 Aynı  eser, II. 96. 
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Ebi Yalıya'mn bu teklifini "hay ır kalp zay ıft ır; din ise galebe çalan kimse 
için değ ildir" diyerek reddetmi ş tir. 7" İnsan, yukar ıda zikrettiğ imiz 

tavsiyesini okuduğu ve yan ına gelen bir m.utezilinin kou ş -

masuu dinlememek için kulaklar ını  tıkayan, sonra da o ğ luna kulaklar ını  tıka-

masını  söyliyen İbn Tavasun haberini de gördüğü zaman738, bu tavsiyenin 

ne kadar yerine getirilmi ş  olduğunu hayretle mü ş ahede eder. 

Hadisçiler, kelâm ı  bid'at (asl ı  dinde olmadığı  halde bir ş eyi dine sok-

mak ve ona dindenmi ş  gibi itibar etmek), heva (kalbin arzu etti ğ i ş eye y'li-

nelmek) ve bat ıl (hak ve do ğ runun z ıdd ı ) gibi çe ş itli isimler altında zikretmi ş -

ler ve bu isimlerle onu zemmetmek gayesini gütmü ş ler, mensupları  hakkın-

da da bunlardan türeme "mübtedi"' veya "ehlu'l-bida"', "ehlu'l-ehva'" ve 

"ehlu'l-bat ıl" gibi tabirler kullanm ış lardır; "bütün beldelerdeki hadis ve 
fıkıh ehli, kelâm ehlinin bid'at ehli oldu ğunda ittifak etmi ş lerdir". 739  

Kaynaklar, hadisçilerin kelâm ı  zemmetmeleriyle ilgili pek çok haber 
muhafaza etmi ş lerdir. Bu cümleden olarak Malik İ bn Enes (Ö. 179 H.), din-

de gayesine kelâm yolu ile ula ş mak isteyen kimselerin z ınd ıklaş acaklar ını  
saylerken740, müslümanlara da bid'attan sak ınmalar ını  tavsiye etmi ş , bid-

'atın ne demek olduğunu soranlara da, bunun, Allah' ın isimleri, s ıfatları , 

kelâm ı , ilmi ve kudreti hakk ında konu ş mak, sahabe ve tabi`fınun sükat 

ettikleri meselelerde sükat etmemek" oldu ğunu aç ıklamış tır.' 
Malik İbn Enes, cehmiyye, kaderiyye ve buna benzer mezheplerin görü ş -

lerinden ibaret olan kelâm ilmini kerih görüyor, beldesi halk ının da onu kerih 
gördüğüne iş aretle "Allah' ın dini ve Allah' ın zat ı  hakkında kelâm ı  sevmi-

miyorum; daha do ğ rusu taht ında amel olmayan dindeki kelâmdan ho ş lan-

mıyorum" diyordu. 742  

Malik'in nazar ında kelâm bir ilim değ ildi. Sadece 'Anl ı- İbn `Ubeyd 

tarafından ihdas edilmi ş  bir bid'atti. Bu görü ş ünü, Kur'an hakk ında sual 

soran bir ş ahsa ş öyle aç ıklamış t ır: "Bu çe ş it suallerinden anla şı ldığı na göre 

sen, her halde `Anır İbn Tbeyd'in ashab ından olacaks ın, Allah `Amr'e la-

net etsin. Çünkü kelâmdan bu bideat ı  ihdas eden odur. Eğ er kelâm bir ilim 

olsa idi, sahabe ve tabi'ün, ahkam ve ş eri'atle ilgili meselelerde konu ş tuğu 

gibi, bu meselelerde de konu şurdu. Fakat kelâm ilim de ğ il, bât ıla delâlet 

eden bir bât ıldır". 743  

737 el-Herevi, Zemmu'l-kelâm, II. 158 a. 

738 Aynı  yer ve Ebfi. Nu'aym, H ı lye, IX. 218. 

739 İbn `Abdi'l-Barr, C0nı i` beyhni'l-`11m, II. 95. 

740 el-Herevi, Zemmu'l-kelâm, II. 172 b. 

741 el-Herevi, Zem ınu'l-kelâm, II. 172 b. 

742 İ bn `Abdi'l-Barr, 	beyüni'1-`11m, II. 95. 

743 el-Herevi, Zemmu'l-kelâm, II 173 a. 
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Tevhidi öğ renmek hususunda kelâm ın lüzumuna inananlara da itiraz 

eden Malik, bu konuda ş öyle diyordu: "Hazreti Peygamberin müslüman-

lara istincâ' ı  (hacet gördükten sonra temizlenmeyi) ö ğ retip de tevhidi öğ -

retmediğ ini zannetmek imkans ızdır. Onun "ben insanlarla Iâ ihihe illa'llah 

deyinceye kadar dövü ş mekle emrolundum; bunu söyledikleri zaman kanlar ı  
ve mallar ı  muhafaza alt ındad ır" sözü tevhidden ba şka ne olabilir". 7" 

İmam 	 kelâma kar şı  takındığı  tav ır çok daha ş iddetli olup 

kelâma dalmak hususunda mezhebini tesis etti ğ i asıl da kerahiyetti. 745  Bu 

sebeble halk ı  böyle meselelerle u ğ raş maktan ve kelâma dalmaktan mene-

derdi.746 "Kelâm.a bürünen hiç kimsenin felâh bulmad ığı nı",747  "kelamm, 

kelâm ehlini lânetledi ğ ini",748  "ilimde, aslın, hatal ı  olana hata yapt ın demek 

olduğunu, halbuki kelâm meselelerinde hasm ına muhalif olan kimseye, has-

mın, kâfir oldun, dediğ ini" söylerdi. 749  

kelâm meselelerine çok iyi vak ıf olduğunu ve dilediğ i tak-

dirde muhaliflerine kar şı  büyük hacimde bir kitab ı  reddiye olarak yazabi-

leceğ ini yine kendi sözünden anlıyoruz; fakat kelâma kar şı  kerahiyeti, böy-

le bir kitab tasnifine engel oluyor. Bu hususta diyor ki: "Kelâm benim i ş im 

değ ildir; ondan bana bir şey nisbet edilmesi ho şuma git ıniyor"."° 

e ş -Ş afi`i, halkı  kelâmdan menetti ğ i gibi, kendisi de kelâmla ilgili me-

selelerde hiç bir münaka ş a ve mün.azaraya giri ş miyordu. Bir defas ında, ca-

mide bir ş ahısla ba ş ka meselelerde giri ş tiğ i bir münazara uzay ıp da ş ah ı s 

sözü kelâma intikal ettirince onu hemen susturn ıuş  ve "bırak bunu, bu, ke-

lâmla ilgili bir mesele" demi ş ti."' Yine bir defas ında ınutezili Hafs el-Ferd 

ile bir münazaraya girmi ş , fakat sonradan pi şman olmuş tur. Bu sebeple di-

yordu ki: "Allah Ta'alarun bir insana ş irk müstesna bütün günahlar ın ka-

kap ı sını  açmas ı , ona kelâmdan bir ş ey vermesinden daha hay ırlıdır. Hafş -

tan kelâmla ilgili öyle sözler i ş ittim ki bunu anlatmama imkân yok". 752  Aynı  
haberin bir ba şka rivayetinde Haf§ yerine "kelâm ashab ı" tabirini kullan-

makta ve şöyle demektedir: "Kelâm ashab ından öyle bir şeye muttali oldum 

744 Aynı  eser, II. 209 b. 

745 İbn Ebi Hatim, Ad'abu's- Ş afi`i ve men -ak ı buh, s. 188; el-Herevi, II. 211 a. 

746 İbn Ebi Hâtim , Adâbu' ş - Ş âfi`i ve menrı k ı buh, s. 189; Ebü Nu'aym, 

IX. 113; el-Herevi, Zemmu'l-kelâm, II. 213 b-214 a. 

747 Zemmu'l-kel â m, II. 210 a; H ı lye , IX. 112. 
748 Zemmu'l-kelâm, II. 213 a. 

749 !bn Ebi 	 s. 185. 
750 el-Herevi, Zemmu'l-kelâm, II. 215 a. 

751 İbn Ebi 	 s. 185; Zemmu'l-kelâm, II. 215 b. 

752 A..clrı bu' ş - Ş fi'l, s. 182; ibn. `Abdi'l-Barr, Ciimi` beyil ıı i'l-`11m, II. 95; Zem-

mu'l-keUm, II. 211 a. H ı lye , IX. 111; el-Gazali, İ byW, I. 93. 
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ki, bir müslüman ın bunu söyliyeceğ ini zannetmezdim' 753 . Bir haberde de 
eş -Safi`i, yaln ız bir defa bir ş ahısla münazara yapt ığı nı  ve bundan dolay ı  
Allah'a istiğ far etti ğ ini söyler754  ki, bu ş ahs ın, yukarıda ismi geçen Hafş  ol-

duğu anla şı lmaktad ır. Münazara halku'l-Rur'an meselesi üzerinde cereyan 
etmi ş , e ş -Safi'l, Kur'ân ın Allah' ın kelâm ı  olduğunu söyliyerek, onun mah-

lük olduğ unu söyliyen Hafş ' ı  tekfir etmi ş tir."' 

Halife el-Me'mün eliyle hadisçilerin halku'l-Kur'an meselesinde im-

tihana çekilmelerini gerçekle ş tiren ve bu suretle Kur'an hakk ında Kitab 

ve Sunnete uymayan bir inanc ı  onlara zorla kabul ettirmek gayesini güden 

kelamc ılara kar şı  Alymed İbn Hanbel'in gösterdi ğ i ş iddetli mukavemet ma-

lümdur. Bu husus, iratihanla ilgili bahislerimizde de gördü ğümüz gibi, imam 

Ahmed'in, Kitab ve Sunnet'e kar şı  içinde beslediğ i derin sevgi ve bağ lılığ ;ın 

tabii bir neticesi olup, dini meselelerde bu iki asl ın dışı nda her türlü kelâm ı  
merdüd ve mezmam görmesidir. Netekim kendisi de bu hususta ş öyle de-

mektedir: "Kitab ve Sunnetten olan veya sahabe ve tabi'andan gelen bir 

ş ey olmadıkça konu ş acak de ğ ilim. Bunlar ın haricindeki her türlü kelam 

ho ş  değ ildir"."6  "Kelâma dalan kimse felâh bulmaz; tecehl ıüm (cehmiyyeye 

intisab) etmekten de kurtulamaz". 757  "Üzerinize Sunnet ve hadis vacibtir; 

fakat kelâma dalmaktan, cidal ve miradan sak ınınız; çünkü kelâm ı  seven 

kimse felah bulmam ış t ır". 7" "Kelâmc ılarla toplant ı  yapma; onlardan hiç 

birisiyle konu ş ma Bizim ş imdiye kadar kendilerine yeti ş tiğ imiz herkes bunu 

böyle biliyor ve onlardan kaç ıyorlard ı". 759  "Kelam pe ş inde ko ş an ve ona 

kar şı  iş tihas ı  olan kimsenin felah bulduğunu hiç bir zaman görmedim; çünkü 

bu kelam, insan ın ba şı na çok büyük i ş ler açar. O zaman öyle kelam ettiler 

ve öyle deliller getirdiler ki, bunu anlatma ğ a kalbimin kuvveti yetmez, di-

lim dönmez". 76° 

Ahmed İbn Hanbel, kelâma dalmay ı  ve kelâmc ılarla cidal ve münaza-

raya giriş meyi ho ş  karşı lamadığı  gibi, onların görü ş lerini çürütmek maksa-

dıyle kitab telifine de r ıza göstermiyordu. Kelâmc ılara kar şı  böyle bir red-

diye yazan 'Abbas el-Hemedünrye ş öyle demi ş ti: "Allah'tan sak ın, kendini 

bu i ş e vererek kelam ile şöhret kazanman ve kitablar telif etmen ho ş  değ il. 

753 Zemmu'l-kelm, II. 211 a; 	 s. 182. 

754 Zemmu'l-kelm, II. 212 b. 

755 Ij ı lyetu'l-evliya'', IX. 112-3. 

756 eg-Zehebi, T'aribu'l-IsUm. Tamam ı  ne şredilmemi ş  olan bu eserin Ahmed ihn 

Hanbel'in tercemesiyle ilgili k ı smı  için bak: el-Musned, I. 81. (M ısı r 1949). 

757 Aynı  eser, I. 81. 

758 eg-Zehebi, Türibu'l-Isl -am, Bak: el-Musned, I. 82. 

759 Aynı  yer. 

760 Aynı  yer. 
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Eğer bu hay ırl ı  bir şey olsa idi, sahabe bize tekaddüm ederdi. Bu kitablarda 

hiç bir fayda görmüyorum. Bunlar ın hepsi de bid'att ır". 'Abbas, Ahmed İbn 

Hanbere şu cevab ı  vermi ş tir: "Sözlerin makbuldür. Bundan dolay ı  Allah'a 

teybe ve istiğ fat ediyorum. Ancak ben onlar ı  (kelâmc ılar ı ), ne istediğ im ve 

ne de kap ılarını  çaldığı m için kitablar haz ırlıyorum. Fakat i ş itiyorum ki, 

onlar, bir tak ım sözler (kelâm) ediyorlar ve hiç kimse de onlar ı  reddetmiyor. 

Bu beni kederlendiriyor, sabredemiyorum ve reddediyorum". Bir bak ıma 

haklı  olan bu söze Ahmed İbn Hanbel "e ğer sana, ir ş ad olunmak isteyen bir 

kimse gelirse onu ir ş ad et" demekle iktifa etmi ş  ve bu sözünü bir kaç defa 

tekrarlam ış tır."'I Yine bir habere göre "burada baz ı  kimseler var ki, cehmiy-

ye ile münazaraya giri ş ir ve hatalar ım ortaya ç ıkar ırlar; bunlar hakk ında 

ne dersin" diyen bir kimseye de şu cevab ı  vermiş tir: "Bu gibi hevalarm hiç 

birinde kelâmı  doğ ru bulmuyorum. Hiç kimsenin onlarla munazaraya giri ş -

mesini caiz görmüyorum. Mu'aviye İbn Kurra, husumetler amelleri yokeder 

demiyor mu ? Kelâm kötüdür insan ı  hayra götürmez. Cidal ve kelâm ehlin-

den sak ının ı z. Sunnete ve sizden önceki ilim ehlinin üzerinde bulundu ğu 

ş eye sarılınız. Bunlar, kelâm ı  ve bidat ehli ile birlikte ona dalmayı  kötü gö-

rüyorlard ı . Selamet bunun terkedilmesindedir. Cidal ve husumet ile emro-
lunmadmız. Kelâmı  seven bir kimse gördü ğünüz vakit ondan uzakla şı ruz"762  

Kelam ın zemmi hakk ında diğ er hadisçilerden rivayet edilen haberler 

de yukar ıda ismi geçen imamlar ın görüş lerini bize aynen aksettirmektedir. 

Bunlardan mesela, Sufyân e ş -Seyri (ü. 161 H. /777) "heva ehline kar şı  ş iddetli 

buğ z beslerdi. Müslümanlar ı  onlarla temas etmekten nehyeder ve Hazreti 

Peygamberin Sunnetine sar ılmalarını , Allah' ın zat ı  hakkında "kelâm" da 

bulunmaktan sak ınmalar ım isterdi". 763  Bir gün kendisine kelâm hakkinda 

sual soran bir ş ahsa "b ırak bat ılı , hakka yönel, Sunnete tâbi ol" demi ş ti'''. 

`Abdurrahman İbn Mehdi'ye "fulan kimse, fulan kimseye reddiye ola-

rak bir kitab tasnif etti" denildi ğ i zaman, reddiyenin Kitab ve Sunnetle 

mi yapıldığı nı  sormu ş , "kelâm" ile yap ıldığı nı  öğ renince de "'Abim bât ılla 

reddi" diyerek ho şnudsuzluğunu ve kelâm hakk ındaki görüş ünü izhar et-

miş tir. 7" 

İbnu'l-`7kliye, etrafına dört ki şiden fazla topland ığı  zaman, Kur'ân ı  
öğ renmelerini, öğ rendikten sonra da ondan uzakla şmamalar ın ı , "ehyr dan 

sakınmalar ım, çünkü bunlar ın insanlar aras ında buğz ve adavet yaratt ığı - 

761 Aynı  yer. 

762 Aynı  yer. 

763 Zemmu'l-kelüm, II. 185 a. 

764 Aynı  eser, II. 179 a. 

765 Il ı lyetu'1-evliy3', IX. 10-11. 
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nı , 766  Ebû Hâtim ve Ebli Zur`a ise "kelâm" yolu ile "din" ö ğ renmek isteyen-

lerin clalâlete dü ş eceklerini söylerlerdi. 767  

Netice olarak, hadisçilerin kelâm hakk ındaki görüş lerini hulâsa etmek 

gerekirse, el-Gazali'nin bu mevzudaki ş u sözlerini zikredebiliriz: 

"Seleften hadis ehli, kelâm ın zemmi üzerinde ittifak etmi ş lerdir. Bu 

mevzuda onlardan naklolunan ve ş iddete delâlet eden haberlerin haddi 

hesabı  yoktur. Onlara göre sahabe, ba şkalar ına nisbetle gerçeklere da-

ha vâluf, lafızlar ın tertibi bak ımından daha fasilı  olmalarına rağ men 

kelamdan tevellüd edecek ş erri çok iyi bildikleri için bu mevzuda sü-

kût etmi ş lerdir. Netekim Hazreti Peygamber, bu meselenin derinli ğ ine 

inenlerin helâk olduklar ını  söylemiş tir. Diğer taraftan, e ğ er kelâm din-

den olsa idi, Hazreti Peygamberin emretti ğ i, yolunu ve usûlünü yücelt-

tiğ i mensuplarıyle birlikte övdüğü en mühim meselelerden biri olurdu. 

Halbuki o, "istincâ' ı  (tahareti) ö ğ retmiş , farâ'iz ilmini ö ğ renmeyi 

te ş vik etmiş , onlar ı  övmüş , fakat kader hakk ında kelâmdan 

nehyetmi ş tir. Sahabe bu yol üzerinde yürümü ş , hocalar ın ın öğ rettiğ i 

meselelere yap ılacak her hangi bir fazlal ığı n, zülüm ve isyan olduğuna 

inanmış lard ır. Tâbrün da kendi hocalar ı  olan sahabenin yolunda yürü- 

meğ e devam etmi ş  ve her meselede onlara tâbi olmu ş lard ır". 768  

B. HAD İ SÇ İ LER VE KEL.A.MCILAR 

1. Hadisçilerin Kerdme ılar Hakkındaki Görüş leri 

Kelâm ilminin, çe ş itli haberlere dayanarak hadisçiler taraf ından nas ıl 
zemmedildiğ ini belirtmiş  bulunuyoruz. Zemmedilen bir filmin, mensuplar ı -

nın da ayn ı  muameleye maruz kalacaklar ı  ve kelâmdan bid'at ve bat ıl ola-

rak bahsedildiğ i zaman, kelamc ılar hakkında da bid'at ve bât ıl ehli denile-

ceğ i gayet tabiidir. Esasen kelâm ı  zemmeden haberlerde çok defa görüldü-

ğ ü gibi, kelâmcmın da zemmi hedef tutulmu ş , veya bunun aksine, kelâmc ı  
zemmedilirken, görü ş ü, inanc ı , usül ve metodu da zemmedilmi ş tir. Bu bak ım-

dan, kelâm ilminin zemmi ile kelâmcm ın zemmini hedef tutan haberleri 

birbirinden ay ırmak oldukça güçtür; hattâ böyle bir ay ırım yersiz ve lü-

zumsuz gibidir. Ancak biz, bundan sonraki bahsimizde, hadisçilerin, kelâ-

mı  ve kelâmc ılar ı  zemmetmekle beraber, bunlar ın, müdafa ettikleri bir ta-

kım görüş  ve inançlara sâhip olan baz ı  kimseler hakkında gösterdikleri mü-

samahayı  da söz konusu edece ğ imiz ve bu suretle hadisçilerin, kelâmc ılar ı  

766 Zemmu'l-kelâm, II. 162 b. 

767 Aynı  eser, II. 231 b. 

768 	̀uliimi'd-din, I. 93-94. 
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zemminde her hangi bir derecede taassub bulunmad ığı nı  belirtmeğe çalış a-

cağı mız için böyle bir ayırımı  faydalı  gördük. 

Kelâm tabiri, çe ş itli görüş  ve inançlar ın çe ş itli yollarla müdafas ını  üze-

rine alan ve bu bak ımdan oldukça geni ş  bir manâya delâlet eden bir usu 

ve sisteme ıtlak olunduğu için, onun mensubu olan kelâmeı , çok defa kelâ-

mm şumülüne giren bu çe ş itli görü ş  ve inançlardan dolay ı  zemmedilmiş tir. 
Bu bakımdan biz, zemmile ilgili olarak gelen haberlerde kelâme ırun bazen 

cehmiyye mutezile gibi Allah' ın s ıfatlar ını  nefyettiğ i için, bazen -Allah'ın 

kelammı  reddetti ğ i ve Kur'ân ın mahla olduğunu ileri sürdüğü için, bazen 

kaderiyye-mutezile gibi kaderi reddetti ğ i için, bazen de cebriyye gibi insan 

fiil ve iradesini selbederek, onun kader kar şı sında cereyana kap ılmış  bir tüy 

misali mes'üliyetini kabul etmedi ğ i için zemmedildiğ ini görürüz. Daha önce 

de iş aret ettiğ imiz gibi, bu ve buna benzer inançlara sahip olanlar ın hepsi, 

bid'at ve heva ehlidir. Hadisçller "heva ehlinin kelâm ehli oldu ğunda ittifak 

etmiş ler ve her mütekellim heva ehlindendir, demi ş lerdir". 769  Yine hactisçi 

lere göre, hevâ ve bid'at ehli taraf ından yaz ılmış  bütün kitablar, mutezile 

ve diğerleri gibi kelâm ashab ından olanlar ın kitablaruhr.77° Buna göre gerek 

el-Hasan el-Ba şri ve gerekse Muhammed ibn "hevâ ehli ile bir ara-

da ictima etmeyiniz, onlar ı  dinlemeyiniz ve onlarla münaka şaya girişmeyi-

niz"771  dedikleri zaman, "hevâ ehli" tabiriyle Kur'an âyetleri üzerinde cidal 

ve münakaş aya girerek kalplerde ş üphe yaratan sonra da Peygamber 

ve ashabm ın ve onlara tabi olanlar ın Kur'âna dayanan inançlar ını  reddeden 

kelâm ehlini kasdettiklerini anlamak gerekir. Keza bid'at ehli, Malik !bn 

Enes'in de söyledi ğ i gibi, Allah'ın esma ve s ıfatlar ı , kelâmı , ilmi ve kudreti 

hakkında konu şanlar772, cidal ve münaka ş a açanlard ır. Dinde veya Kur'an 

âyetleri üzerinde cidal ise, İ mam el-Evza`inin belirttiğ i gibi, Allah Ta`ala-

nın bir kavme şerri murad etti ğ i zaman, o kavmin ba şı na musallat kıldığı  

bir beladır773 . Çünkü kelâmc ılar, ihdas ettikleri bid'at ve bu bid'at üzerinde-
ki cidalleri yüzünden takvalar ı  selbedilmiş  ve amelden menolunmu ş  kimse-

lerdir774. Takva ve amelini yitirmi ş  kimse ise, Malik nazarmda zmd ıktan 

başka bir ş ey değ ildir ve bu, kelâm ile din ö ğrenmek istiyen kimsenin tıkibeti- 
dirrı s .  

İmam el-Evznye göre takvas ı  selbedilmiş  ve amelden menolunmu ş , 

İmam Malik'e göre z ındıklaşmış  olan kelâme ı , eş -Ş afi'inin nazarmda dinini 

769 Ibn `Abdi'l-Barr, C'a ıni` beygı ni'l-`11m, II. 96. 
770 Aynı  yer. 

771 Zenı mu'l-keltı m, II. 157 b. 
772 Zemmu'l-keUn, II. 172. 
773 Aynı  eser, II. 181 b. 
774 Aynı  yer ve II. 182 a. 
775 Aynı  eser, II. 172 b-173 a. 
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ve güvenini kaybetmi ş"' bir kimsedir. Ahmed İbn Hanbel ise, onun hakk ı n-

da "kelâm sahibi hiç bir zaman felah bulmaz; kalbinde daima bir şüphe ve 

fesad vard ır"777. Bu bakımdan onlarla ayn ı  mecliste bulunmak caiz de ğ ildir; 

hattâ bir yahudi veya bir nasrani yan ında yemek yemek, böyle bir bid'at 

sahibi yanında yemekten evlad ır778. Aksi halde, kendi sap ıklıkları  içine sok-

malar ından korkulur 779 . 

Hadisçiler nazar ında, sair akaid ıneselelerinde oldu ğu gibi, Kur'ân üze-

rinde münaka ş a eden ve onun mahliık olduğunu ileri süren her kelamc ı  ceh-

midir; çünkü bu meseleyi müslümanlar aras ında ilk defa yayma ğa baş layan-

lar cehmiyye olup, bu iddialar ıyle "kelâm s ıfatını  Allah Ta'aladan nefiy, 

Kur'a= Kelamu'llah oldu ğunu ve Allah' ın Hazreti Masa ile konu ş tuğunu 

inkâr etmi ş lerdir" 7". Bu sebeble cehmiyye, bid'at ehli aras ında hadisçiler 

tarafından tekfire müstehak görülmü ş  olan kimselerdir. Ne-

tekim 'Abdurrahman İbn Mehdi'ye aş kibu'l-ehvg arkas ında namaz kılmıp 

kıhnmıyacağı  sorulduğu zaman, şu cevab ı  vermiş tir: "Ba şkalarını  bid'atına 

davet etmediğ i ve bunun için cidal ve münakaş aya giri ş mediğ i müddetce 

arkas ında namaz' kılnur; ancak cehmiyye ve rafila, müstesna; çünkü ceh-

miyye Allah' ın Kitabını  inkâr etmiş , raffla ise, Hazreti Peygamberin asha- 

ayıplamış tır"7". Bir ba şka rivayette `Abdurrahman, Kur'ân ın mahlük 

olduğunu söyliyen kimsenin arkas ında namaz kılınamıyaca ğı nı , yolda onun-

la birlikte yürünemiyece ğ ini, kız alıp vermek suretiyle akrabal ık kurulamı -

cağı nı  söylemiş tir782 . Aynı  manda ba şka haberler Elia Bekr İbn ‘Ayyrış  ve 

Hafs İbn Gıyas'tan da rivayet ed.ilmi ş tir783 . Vekr 'huni-Cerrah ise, "Kur'a= 

mahlfık olduğunu söyleyen kimse kafirdir" demi ş tir784. Dinle mücadele eden 

kâfir hakk ında Islam ın getirdiğ i hüküm marfıftur. 'Abdurrahman İbn Meh-

di'nin, bu hükmün tatbikinde ne kadar titiz ve müsamahas ız olduğu şu söz-

lerinde görülür: "E ğer iktidar benim elimde olsa idi, bu köprünün ba şı nda 

dikilir ve her geçene Kur'a= mahlfik olup olmad ığı nı  sorardım. Mahlfık-

tur dediğ i zaman, boynunu vurur, ba şı nı  suya atard ım."785. ke-

kelamc ılar hakk ındaki görü şü ise, ba ş larının sopa ile parçalan ıp memleket 

dışı na at ılmalan786, veya dövüldükten sonra bir deveye yüklenip kabile ve 

776 Aclübu's- ş üfi`i, s. 184; İbnu'l-Cevzi, Telbisu iblis, s. 82. 
777 İbn `Abdi'l-Barr, Cami` beyüni'1-`11m, II. 95. 

778 Fuzayl İ bn `Iyüi'm bu sözü için bak: Zem ınu'l-kelü ın, II. 198 b. 

779 Aynı  eser, II. 167 a. 

780 B ı lyetu'l-evliya', IX. 7. 
781 Aynı  yer. 
782 Aynı  eser, IX. 6. 
783 el-Beyhaki, el-Esma' ve's-s ı füt, s. 250. 
784 Aynı  yer. 
785 Ij ı lyetu'l-evliyü', IX. 7. 
786 Zemmul-kelEı m, II. 211 b. 
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aş iretler aras ında dola ş tırılmaları  ve halka da "i ş te Kitab ve Sunneti terk-

edip kelâma yönelenlerin ak ıbeti budur" diyerek te ş hir eclilmeleridir 787 . 

mahlük olduğu görü ş üne sâhip olan ve bu yolda cidal ve mü-

nakaş alara giri ş en kelâmc ılar hakkında ileri sürülen bu hükümler, tabiatiy-
le cehmiyyeye ve ayn ı  zamanda onlar ın fikir ortaklar ı  olan mutezileye yö-

neltilmi ş tir. Esasen daha önce de üzerinde durdu ğumuz gibi, cehmiyye ve 

mutezilenin zuhuru, ayn ı  as ır içerisinde olmu ş , ancak cehmiyye çok az bir 

zaman fark ıyle mutezileye tekaddüm etmi ş tir. Bu bak ımdan cehmiyye ta-

rafından yayılan görü şlerin bir ço ğu mutezile tarafından benimsenmi ş tir. 
Her ne kadar baz ı  fer'i meselelerde, aralar ında bir takım görüş  ayrılıklar' 

varsa da, s ıfatlarm ve ru'yetin nefyi, kelâm ın mahlûk olu şu gibi asli mese-

leler ve bu meselelerin isbat ındaki Kur'ân âyetlerinin te'vil ve tahrifi, hadis-

lerirı  de reddi gibi takip edilen usill ve metodlar, asl ında cehmiyye tarafın-

dan ortaya at ılmış  ve mutezile taraf ından al ın ıp müdafas ı  yap ılmış  görüş -

lerdir. İki mezhep aras ında asil meselelerdeki bu ittifak, onlar ı  tek bir mez-

hep haline getirmi ş  ve bu sebeble hadisçiler, çok defa, cehmiyye lafz ı  ile mu-

tezileyi kasdetmi ş lerdir788. Ahmed İbn Hanbel'in, el-Buharrnin ve ed-Da-
rimi. ile diğerlerinin cehmiyyeye reddiye olarak telif ettikleri kitablar, haki-

katte mutezileye yöneltilmi ş tir. Bununla beraber, cehmiyye lafz ının kul-
lan ılmas ı , ba ş lang ıçta as ı l görüş  sahiplerinin onlar olmas ı  sebebiyledir789 . 
Netekim İbn Teymiye, mutezilenin Halife el-Me'miin eliyle ortaya ç ıkard ık-

lar ı  halku'l-lur'ânla ilgili imtihan olaylar ından bahsederken "üçüncü Hicri 

asr ın ba ş larında el-Me'mün, karde ş i el-Mdtaşı m, sonra da el-Vâsik devir-

lerinde, s ıfatları  nefyeden cehmiyyenin mihnet olaylar ı  zuhur ettiğ i ve halk 

tecehhüme davet edildi ğ i zaman..., sunnet ehli onlara tâbi olmad ılar" demek-

tedir ki, onun bu ibarelerinde mutezileden cehmiyye ve davet ettikleri yol-

dan da "tecehhüm" olarak bahsedildi ğ i aç ıkca görülm.ektedir 790. Buna göre 

hadisçilerden nakledilen ve kelâmc ılarm zem ve itham ını  hedef tutan çe ş itli 
haberlerde çok defa mutezile ismine rastlanmamasm ın ve yalnız cehmiyye-

den bahsedilmesinin gerçek sebebi anla şı lmış  olmaktad ır. 
Burada mühim gördü ğümüz bir noktaya daha temas etmek istiyoruz. 

Bu nokta, mutezilenin, cehmiyye ismiyle an ıldığı  gibi, yine kendisine çok 
az bir zaman fark ıyle tekaddüm etmi ş  olan kaderiyyenin görü ş lerini benim-

semesi sebebiyle kaderiyye lakab ım da almış  olmasıdır. O halde mutezile, 

cehmi görü ş lerinden dolayı  cehmiyye, kaderi görü ş lerinden dolay ı  da kaderiy-

yedendir. Ancak hadisçilerclen gelen rivayetler aras ında kaderiyyenin sade- 

787 Aynı  eser, II. 212 a ve ihy'a'u '11h-1/n1'd-din, I. 93. 
788 Bak: el-Ias ımi, 	 s. 44. 
789 Aynı  yer. 

790 Bak: Minhücu s-Sunne, I. 256. 
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ce kaderi reddetti ğ i için tekfir edildiklerine dair her hangi bir habere rasla-

mıyoruz. Bununla beraber, kaderiyyetlen mutezile kasdedilmi ş  ve aynı  za-

manda tekfir edilmi şse, ancak cehmi görü ş lerinden dolayı  tekir edilmi ş , ka-

deri reddederler hakk ında ise, bid'at veya hevâ ehli denilmi ş tir. Yukar ıda 

`Abdurrahman. İbn Mehdi'den naklen vermi ş  olduğumuz bir haberden de 

anla şı lacağı  üzere, cehmiyye ve raf ıda müstesna, bid'at ehlinin arkas ında 

namaz kı lınır. İbn Mehdrnin burada cehmiyye ile kasdetti ğ i kimseler, sıfat-

lar ı , ru'yeti ve kelâm ı  red ve inkar eden cehmiyye-mutezile oldu ğu halde, 

bid'at ehli, cehmi-mutezili olmayan ve tekfir de edilmemi ş  olan sair kelâm 

ehlidir. Bu noktaya da i ş aret ettikten sonra, hadisçilerin, zemmetmi ş  olduk-

ları  bid'at ehlinden hadis rivayet edip etmediklerini incelemek mümkün ola-

caktır. 

2. Bid`at Ellinden Hadis Nakli 

Bu meselenin tetkikine giri şmeden önce, Cemalu'd-Din el-Kas ıml. (18- 

66-1914) nin, "el-Butı ari. ve  Muslim'in Salti,4'lerinde hadislerini rivayet et-

tikleri cehmiyye ve mutezile (kaderiyye) ricali" ba ş lığı  altında ileri sürdüğ ü 

baz ı  görüş lere i ş aret etmek istiyoruz. Burada el-K as ımi demektedir ki: 

"Usalen mukarrer oldu ğuna göre, hadis imamlar ı , bid'at ehlinden ri-

vayet hususunda menfi davranmam ış lar, bilakis, a, mürci'e, kade-

riyye, kavaric ve diğerlerinden hadis alm ış lard ır. Bu imamlardan iki 

şeyh, yani el-Butiari ve Muslim, hadis ravilerini s ıhhat ve adalet yö-

nünden ara ştırmalar ında çok büyük bir titizlik göstermi ş  olmalarına 

rağmen, bid'atla itham edilenlerin en me şhurlarından bile hadis rivayetine 

mani bir husus görmemi ş lerdir. Fetbu'l-bari mukaddimesinde İbn 1-.1a-

cer, el-Buljarrnin, Tedribu'r-Rtıvi'de ise es-Suyüti, el-Buliari ve Mus-

lim'in hadis ald ıkları  bid'at dilinden olan ravilerin isimlerini zikretmi ş -

lerdir. Diğer hadis imamlar ı  tarafından hadisleri al ınan sâir bidatd-

lar ise, rical kitablar ında ayrı  ayrı  gösterilmi ş tir. Bu kitablarm en me ş -

huru ez-Zeheld-nin Nalcdu'r-ricöl idir". 

"Bahsimiz Cehmiyye ve mutezile oldu ğuna göre, " Şaiıiltan" (el-Bu-

kari ve Muslim) de ismi geçen "cehmi ve mutezili" hadis ravilerini zik-

retmeyi, bu bahsin tamamlanmas ı  bakımından lüzumlu gördüm. Bu 

suretle hadisçilerin, güvenilir olmas ı  şartıyle, bid'atla itham olunan kim-

selerden hadis rivayet etmek ve Sunnet'in tesbitinde taassubu atarak 

fazilet sahiplerinin kadru k ıymetini itiraf hususunda ne kadar müsa-

mahakar davrand ıklarım göstermeğe çal ış t ım'?.79 ° 

791 Bak: lirihu I-cehmiyye ve 1-mu`tezile, s. 56. 
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el-Küs ımrnin yukar ıda nakletmi ş  olduğumuz ifadesinden anla şı ldığı na 
göre, el-Buh,ârTI ve Muslim, ş i` a, kaderiyye ve havâriçten oldu ğu kadar ceh-

miyye ve mutezileden de hadis rivayet etmi ş lerdir. Fakat biz, daha önce, 
gerek cehmiyyenin ve gerekse mutezilenin, s ıfatları  ve ru'yeti nefyettikleri, 
kelâmın ve dolay ı sıyle Kur'ânın da mahlük oldu ğunu ileri sürdükleri için, 
hadisçiler tarafından çok ş iddetli olarak kötülendiklerini ve hatta tekfir e-
dildiklerini baz ı  haber örnekleriyle birlikte görmü ş tük. Buna göre acaba ha-
disçiler ve bilhassa hadis ricali hakk ında çok daha titiz davranmış  olan el-

Buhâri ve Muslim, çe ş itli görü ş lerinden dolayı  tekfir edilen cehmiyye ve 
mutezileden hadis alm ış lar mıdır? Halbuki el-Buhârrnin, "Salıirin sonu-
na aldığı  "tevhid" bâb ı , cehmiyye (mutezile) ye kar şı  tertipledi ğ i bir red-

diyeden ba ş ka bir şey değ ildir. Bu hususlar gözönünde bulundurulursa, ha-
disçilerin, hassaten el-Buhâri ve Muslim'in, cehmiyye (mutezile) ricalinden 
hadis rivayet etmedikleri, aksini ileri süren el-Küs ımirnin ise, bu görü ş ünde 

yanıldığı  kanaatına varıhr. 

el-Rrı sıml, el-Buhüri ve Muslim'in, cehmiyye (mutezile) den hadis al-

dıklar ını  teyid etmek maksad ıyle, es-Suyüti'den naklen 32 hadis ricalinin 

isimlerini verir. Her ne kadar es-Suyâti, bu ricalin itham edildiklerini söy-
lemiş se de,792  mutezileden olduklar ına dair her hangi bir kay ıt koymamış tır. 
Öyle anla şı lıyor ki, el-Râs ımi, es-Suy ıl'ılin kullanmış  olduğu "kaderle it-

ham" tâbirini cehmi (mutezili) manâsmda tefsir etmek suretiyle yukar ıda 

iş aret ettiğ imiz hataya dü ş müş tür. Gerçi daha önce de belirtti ğ imiz gibi, 

mutezile, kaderi reddettikleri için "kaderiyye" ismiyle de şöhret kazanm ış -
lardır. Bu bakımdan her mutezilinin kaderi oldu ğu söylenebilir; fakat bu, 

her kaderinin mutlaka mutezili olmas ını  gerektirmez. Me şhur mutezile i-
mamlar ından el-I-Jayygut' ın dediğ i gibi,793  mezhebin be ş  umdesinden yaln ı z 

birine inanmamak dahi, mutezile saflar ı  dışı nda kalmak için kâfi bir sebeb-
tir. Bu bak ımdan bir kimsenin kaderi de olsa mutezileden say ılmas ı  için 

daha çok ş artların tahakkuk etmesi gerekir. 

es-Suyüti tarafından kaderi olarak zikredilen bu 32 hadis ricalinin, el-
Râs ı mirnin iddia etti ğ i ş ekilde cehmiyye (mutezile) den olmad ıkları , rical 

kitablar ında, onlar hakkında verilen bilgilerden de anla şı lmaktadır. Bura-

da, konumuzla ilgili bu haberleri, İbn Hacer'den naklen k ısaca zikretmeyi 
faydalı  gördük. 794  

1. Biş r İ bnu's-Sirri (Ö. 195 H. /810): Ahmed İbn Hanbel'e göre hadiste son 
derece güvenilir bir kimse idi. Hayat ının sonlarına doğru, ru'yet hakkında 

792 Tedribu 	s. 219. 
793 Bak: el-Intislir, s. 126. 
794 el-Bulı ki tarafından hadisleri rivayet edilen bu rical hakk ında bak: Fethu 

mukaddimesi, II. 112-176. 
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kelâma dalmış , el-Humeyd1 tarafından itham edilmi ş , hadisleri de makbul 
sayılmamış tır. Yalıya İbn Maein ise, onun Mekke'de k ıbleye dönerek ken-

disini cehmi görü ş le itham edenler aleyhine du'â ederken gördü ğünü söy-

lemiş tir. Bununla beraber, el-Buhari ondan bir tek hadis rivayet etmi ş tir. 
el-Kas ımi ise, ez-Zehebrden naklen onun tecehhümden rüca etti ğ ini kaydet-

mişse de buna inanmad ığı  anla şı lmaktadı r. 

2. Sevr İbn Zeyd el-Medeni 	 ş eyhlerinden olup İbn Ma- 

Ebü Zur`a, en-Nesa'i ve di ğ erleri, onun güvenilir bir kimse oldu ğunu 

söylemiş lerdir. İbn `Abdi'l-Barr'a göre " ş aclar tur ve hiç kimse tarafından 

itham edilmemi ş tir. Ancak havaric ve kader görü ş üne nisbet ediliyordu. 

ez-Zehebi ise, onun kaderle itham olundu ğunu ve muhtemelen Sevr ibn. Ye-
zid ile kar ış tırıldığı nı  söylemiş se de İbn ljaccer, buna itirazla ne itham edil-

diğ ini ve ne de ba ş ka s ıyle kar ış tırıldığı nı , ancak Malik İbn Enes'e bu ve bu-

nun gibi baz ı  kader görü şüne sâhip olan kimselerden nas ıl hadis rivayet et-

tiğ ini sorduklar ı  zaman, Malik'in "semadan arz üzerine yüzüstü dü ş meleri, 

onlar için yalan söylemekten daha kolay geldi ğ i için..." ş eklinde verdi ğ i ce-

vaba dayanarak onun güvenilir bir kimse oldu ğunu belirtmi ş tir. 

3. Sevr İbn Yezid (Ö. 153/769): Kader görü ş üne sahip olmakla beraber 

doğ ruluğu üzerinde ittifak etmi ş lerdir. Sufyan es-SevrT "ondan hadis al ını z, 

fakat boynuzlar ına dikkat ediniz size vurmas ın" diyerek kader görü şünden 

sakınmalar ını  tavsiye ederdi. Medine'ye geldi ğ i zaman Malik, halk ı  onunla 

oturmaktan nehyetmi ş ti. Sevr, ayn ı  zamanda "na şb"795  ile de itham olunu-

yordu. Bununla beraber 'Ali'ye sövmezdi. 

4. Hassan İbn `Atıyye: Said İbn `Abdr1-`Aziz taraf ından kader görü-

şü ile itham olunmu ş sa da el-Evzn bunu reddetmi ş tir. 

5. el-Hasan ibn. Zekvan: el-`Acurri, Ebü Davüd'tan naklen onun kaderi 

olduğunu söylemiş tir. Hadiste tedlisi sebebiyle zay ıf râvilerden addedilmi ş -

tir. Bununla beraber el-Buhari, ondan yaln ız bir hadis rivayet etmi ş tir. Bu 

tek hadis Hazreti Peygamberin ş efaatiyle, baz ı  kimselerin Cehennemden 

çıkacaklarını  beyan etmektedir. Bu rivayet dahi, kaderiyyecililde itham 

edilen bu râvinin mutezileden olmad ığı nı  isbat etmeğ e kâfi gelir. Çünkü mu-

tezile, ş efaati reddederler ve bu mevzuda gelen hadisleri yalan sayarlar. 

6. Davad 	 1javaric görü ş ü ile itham olunmu ş tur. Burada 

kaderiyyeden olduğuna dair her hangi bir kay ıt bulunmamakta beraber, 

Sevr İ bn Yezid'in tercemesinde Malik İbn Enes'e tevcih edilen sualden ka-

deri olduğu anla şı lmaktad ır. el-Butik-1, bu râviden de yaln ı z bir hadis alm ış -

tır. 

795 'Ali İbn Ebi Tülib e dü ş man olup diğ erlerini ondan üstün görmek 
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7. Zekeriyya' İbn İ shak: Hadis imamlar ı  tarafından güvenilir bir ravi 

olarak zikredilmi ş , Yahya İ bn Ma'in, kaderi oldu ğunu söylemiş tir. el-Bu-

hari, ondan yaln ız bir hadisle diğer baz ı  basit haberler rivayet etmi ş tir. 

8 Salim İ bn `Atlan el-Eftas: İ mamlar tarafından güvenilir bir ravi ola-

rak tan ınmış t ır. Itham olundu ğu husus ise, mürcie'den olmas ıd ır. Bununla 

beraber el-Bubari ondan yaln ı z bir hadis rivayet etmi ş tir. 

9. Sellam İbn 	İ mamlar güvenilir oldu ğunu söylemi ş lerdir. Ebn 

Davad'a göre kaderidir. el-Buhar! taraf ından yaln ız iki hadisi rivayet edil-

miş tir. 

10. Seyf İbn Suleyman• Güvenilir bir 'iyi olup kaderle itham olunmu ş -

tur. 

11. Ş ibl İbn "Abbad: Kaderle itham olunmu ş tur. Güvenilir bir ravidir. 

12. Şureyk İbn Ebi Nemr: Kaderle itham olunmu ş tur. İ mamlar umu-

miyetle güvenilir bir ravi oldu ğunu söylemiş lerdir. 

13. 'Abdullah İbn 	İ bn Ebil-klaccac: Kaderi olmakla beraber bu 

konuda konu ş mazd ı . İmamlar tarafından güvenilir bir kimse oldu ğu söy-

lenmiş tir. 

14. `Abdullah İ bn Ebi Lebid: Kaderle itham olunmu ş tur. el-Buharide 

yalnı z bir hadisi vard ır. 

15. 'Abdullah İbn Ebi Necih: Güvenilir bir raviclir. Eba. Hatim, Ah-
med İbn Hanbel ve 	onun kaderiyyeden oldu ğunu söylemiş lerdir. 

16. 'Abdul-AS İbn 	 İmamlar güvenilir bir ravi oldu ğun- 
da ittifak etmi ş lerdir. Ahmed İbn Hanbel, kaderle itham edildiğ ini, İbn kl ıb-

ban ise, onun hiç kimseyi kadere davet etmedi ğ ini söylemiş lerdir. 

17. `Abdu'l-Vari ş. İbn Sdid: Baş ra ş eyhleri aras ında en güvenilir bir 

kimse olarak zikredilmi ş , fakat kaderle ilgili görü şünden dolay ı  baz ı  hadis-

çiler tarafından kötülenmi ş tir. el-Buharrnin 'Abdul-Varis'in o ğ lu 'Abdu' ş -

ş amed'ten nakletti ğ ine göre bu ş ahıs babas ından kaderle ilgili hiç bir şey 

iş itmemi ş tir. Bir ba şka rivayette 'Abdul-Varis, hiç bir zaman itizal fikrine 

sahip olmadığı nı  belirtmiş tir. Bu haberi veren es-Saci, onun kaderden ba ş ka 

bir görü şü bulunmadığı nı  söylemiş tir. İ bn klacer'e göre de `Abdul-Varis, bu 

görüşünden rüctı  etmiş , yahutta cAn ı r İbn `Ubeyd'i övdüğü için bu görüş le 

itham olun.muş tur; çünkü "Amr İ bn "Ubeyd, hadisçller taraf ından ş iddetle 

kötülenen bir mutezile ş eyhi idi. 

18. 'Ata' ibn. Ebi Meymane: Kader görü şüne sahip bulunuyordu. el-
Buhari tarafından yaln ız bir hadisi rivayet edilmi ş tir. 
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19. `Omer İbn EM Za'ide: Kader görü ş üne sahiptir. el-Buharrde yal-

nız bir hadisi vard ır. 

20. `Inıran İbn Muslim el-Ka şir: Yahya el-Kattan taraf ından kader 

görüş üne sâhip olduğu söylenmi ş tir. el-Buliari yaln ız iki hadisini naldetmi ş -

tir. 

21. `Avf el-A`rabi: Ahmed İbn Hanbel, Yahya İbn Maein ve en-Nesa'i 

tarafından tevsik edilmekle beraber kaderiyyeden oldu ğu söylenmiş tir. 

22. `Umeyr İbn Hani: Kaderiyyeden oldu ğunu Ebil David Zikretmi ş -

tir. el-Buhari yaln ız bir hadisini rivayet etmi ş tir. 

23. Kemhes İbnul-Minhal: el-Buliari taraf ından yalnız bir hadisi rivayet 

edilen bu ş ahs ın kaderi olduğu söylenmiş tir. 

24. Muhammed İbn Sevva' : Müfrid bir kaderi oldu ğu söylenir. el-Bu-
bari tarafından üç hadisi rivayet edilmi ş tir. 

25. Harun İbn Müsa el-A`ver: Kaderi oldu ğu Suleyman İbn Harb tara-

fmdan söylenmi ş tir. el-Buhari yaln ız iki hadisini rivayet etmi ş tir. 

26. Hiş am ed-Dustuva'i: Bütün imamlar güvenilir oldu ğunda ittifak 

etmiş lerdir. İbn Saed da hadiste güvenilir oldu ğunu, ancak kader görü şüne 

sahip bulundu ğunu, bununla beraber da'ili ğ ini yapmadığı nı  söylemiş tir. 

27. Vehb İbn Munebbih: el-Filas müstesna umumiyetle güvenilir oldu-

ğunda ittifak etmi ş lerdir. el-Filas' ın ş üphesi ise, onun, kaderle itham olun-

masmdan ileri gelmektedir. Vehb, bu mevzuda bir de kitab tasnif etmi ş tir. 
Bununla beraber, bu görü şünden rücû etti ğ i doğ rudur. Kendisinden naklo-

lunan bir habere göre Vehb ş öyle demiş tir: "Peygamberlere ait yetmi şe ya-

kın kitab okuyuncaya kadar kader görü ş üne sahip idim. Kendisine me ş iy-

yetten bir şey veren kimsenin küfretmi ş  olacağı nı  anladığı m zaman bu gö-

rüşümden rücii ettim". el-Buhar -I, Vehb İbn Munebbih'ten yaln ız bir hadis 

rivayet etmi ş tir. 

28. Yalıya İbn Hamza: Ahmed İbn Hanbel, Yahya !bn Ma`in ve Ebü 

Davud, onun güvenilir bir ravi oldu ğunu söylemi ş ler, bununla beraber ka-

deri olduğunu da belirtmi ş lerdir. Ancak Yahya, bu görü ş ün chriliğ ini yap-

mıyordu. 

el-Kas ımrnin, es-Suyiitrden naklen verdi ğ i hadis ricalinden 28 ini, el-

Buhari İbn Hacer'in el- Feti). mukaddimesinden ç ıkardığı m= kısa bil-

gilerle zikretmi ş  bulunuyoruz. Bu râviler hakk ında gelen haberler, bize gös-

termi ş tir ki, cebinî görü ş lerinden dolay ı  itham edilen ilk ravi Bi ş r 
müstesna, diğerlerinin kader görü ş üne sahip olduklar ı  söylenmiş tir. 
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Esasen es-Suyati de bu isimleri Bi şr ibnu's-Sirri'den ayr ı  olarak s ıralamış  
ve hepsine birden "bunlar kaderle itham olunan, yani ş errin de insan tara-

fından yarat ıldığı  iddiasında bulunan kimselerdir" demi ş tir. Ayrıca zikret-

tiğ i Bişr hakkında ise, "cehmi görüş le itham olunmu ştur. Bu da s ıfatlarm 

nefyi ve Kur'ân ın mahlük oldu ğu görüşüdür" aç ıklamas ını  yapmış tır796. Bu 

ifadelerden anla şı lıyor ki, kaderle itham olunanlar ın, sıfatlar ı  nefyeden ve 

Kur'ân ın mahlük olduğunu iddia eden cehmiyye veya mutezile ile her hangi 

bir ilgileri yoktur. E ğer böyle bir ilgi olsa idi, es-Suyati, Cehmi görü ş lerinden 

dolayı  itham olunan Bi şr'i diğerlerinden ay ırmaz, hepsinin de cehmi ve ka-

deri görü şleriyle itham olunduklar ını  kaydederdi. 

Netice olarak diyebiliriz ki, el-Buhari, el-Kas ımi'nin iddias ı  hilafina 

cehmiyye-mutezile ricalinin hiç birisinden hadis rivayet etmemi ş tir. Cehmi 

görüş le itham olunan Bi ş r'den rivayeti ise, muhtemelen onun bu görü ş ten 

rücü etti ğ ine dair gelen haberlere güvenmesinin bir neticesidir. Bununla 

beraber, el-Buharrnin ondan rivayet etti ğ i hadis sayısı , yukarıda da kay-

dettiğ imiz gibi, sadece biridir. 

Hadisçilerin, cehmiyye-mutezileden rivayet etmemeleri, hadis usülün-

de vazettikleri kaicleye uygundur. Netekim en-Nevevi, Talcrib'inde "bid'at-

la tekfir olunan kimsenin rivayetinin delil olarak kullan ılamıyacağı  üzerinde 

ittifak edildiğ ini" zikretmi ş , es-Suyilti ise, mezkür ibarenin şerhinde, e ş - 

Hafş  el-Ferd hakk ındaki hükmüne de i ş aretle, Kur'ân ın mahlük 

olduğunu söyleyen kimsenin, bu kaidenin ş ümülüne girece ğ im dair bir gö-

rüşü kaydetmiş tir. 797  

Tekfir olunmayan bid'at ehline gelince, hadislerinin kabul olunup o-

lunmıyacağı  hususunda hadisçiler aras ında çe ş itli görüş ler ileri sürülmüş -

tür. Ba ş larında Malik İbn Enes olmak üzere baz ı  hadisçiler, bid`at ehlinin 

rivayetiyle mutlak surette ihticac olunm ıyaca ğı nı  söylemiş lerdir. Çünkü 

onlara göre böyle kimseler, bid`atlar ı  sebebiyle fasikt ırlar. Fâsik olan bir 

kimseden rivayet, bid'at ının yay ılmas ına ve isminin yücelmesine yard ım 

eder."' Bu görü ş e sâhip olan hadisçilerin haberlerinden ö ğ rendiğ imize göre, 

hadis ilmi dindir; her müslüman ının dinini kimden aldığı na dikkat etmesi, 

onun selâmeti bakımından gerekli görülmü ş tür. 799  Netekim ilk devirlerde 

müslümanlar, birbirlerinden hadis rivayet ederken, bu hadisi kimden, nas ı l 
ve nerede ald ıklarını , aldığı  ş ahısla ne zaman kar şı la ş tıklar ını , kısacas ı  onun 

isnadmı  birbirlerine soruyorlard ı . Çünkü o zamanlar inançlar ı  birdi, gaye- 

796 Bak: Tedribu 	s. 219-20. 

797 Aynı  eser, s. 216. 

798 es-Suyi1g, Tedribu 	s. 216. 

799 el-tlafib, 	 s. 122. 

267 



leri tekdi. Hazreti Peygamberden ö ğ rendikleri dinin zaferi için elbirli ğ iyle 
çalışı yorlard ı . Fakat çok geçmeden aralar ında fitneler patlak verme ğe ve 
guruplara ayr ılan halk birbirlerini tekfir etme ğ e baş layınca, gerçek müslü-

manlar, dinin selameti için rivayet edilen hadislerin isnadlarm ı  sormay ı , 
râvilerini ara ş t ırmayı  zaruri gördüler. Bu suretle, Sunnete ba ğ lı  olanlar ın 
hadislerini, akidelerini kar ış t ıran ve dinlerini buland ıran bid'at ehlinin ha-
dislerinden ay ırmayı  mümkün kıldılar.'" 

Hadisçiler, çe ş itli fitnelerin zuhurunda bid'at ehlinin oynad ığı  mühim 
rolü biliyorlard ı . Bunlar, müdafas ı nı  yapt ıklar ı  görüş leri halk aras ında yaya-
bilmek için bu görü ş lere uygun hadisler uyduruyorlar ve onlar ı  Hazreti Pey-
gamberin ağ z ından ç ıkmış  gibi rivayet ediyorlard ı . Hatta bunlardan baz ı -
lar ı , bidatlar ından dönüp do ğ ru yola girdikleri zaman, hadisçilere, hadis-
lerini ald ıklar ı  ş ahıslara dikkat etmelerini söylemi ş ler, kendilerinin de bid'at 
yolunda iken ho ş lar ına giden baz ı  görü ş leri nas ıl hadis ş ekline çevirdiklerini 
samimiyetle itiraf etmi ş lerdir.'" Gerek bu çe ş it itiraflar ve gerekse her gün 

gözler önünde cereyan eden hadis imalat ı , hadisçilerin, ş i`a, kaderiyye, mür-
ci'e ve havaric gibi çe ş itli fırka ve mezheblere mensup kimselerle alakalar ım 
kesmelerine ve aralar ında hadis rivayet eden kimseler varsa onlar ın hadis-
'erini almamağ a sevketmi ş tir. Mesela Sufyan İbn `Uyeyne, Sa`id İbn Ebi 
`Araba'dan hadis rivayet ediyordu; fakat sonradan bu rivayeti azaltt ığı  gö-
rülünce sebebi sorulmu ş  ve Sufyan ş u cevab ı  vermi ş tir: "Ondan nas ıl riva-
yeti azaltm ıyayım ki kader hakk ında, bu benim görü ş üm olduğu gibi el-Ha-
san ve Katade'nin de görü ş üdür, dediğ ini i şittim". 802  Malik İbn Enes ise, 
hem "hadisleri kimlerden ald ığı nı za dikkat ediniz" diyor, hem de "kaderiy-

yenin arkasında namaz k ılınmaz, hadisleri de al ınmaz" hükmünü aç ıklıyor-
du". 8 °3  

Baz ı  hadisçilerin, bid'at ehlinden hadis rivayet edilmemesi hususunda 
gösterdikleri ş iddete rağmen, büyük bir ekseriyet, daha musamahal ı  dav- 
ranm ış , bilhassa sahabenin, havaricin ş ehadetlerini kabul etmelerini ve bun- 
lardan sonra gelen baz ı  tabii imamlar ının da ayn ı  yolda gittiklerini örnek 
göstererek bid'at ehlinden de hadis al ınabileceğ ini ileri sürmü ş lerdir. Filha- 
kika bid'at ehli aras ında, çe ş itli inanç ve akidelerine ra ğ men, gerçeğ i arayan, 
yalan ı  ve yalanc ılar ı  ş iddetle kötüleyen, mezmilm fiillerden kendilerini ko- 

ruyan, şüphe içinde bocalayan, kötü tarikat ehlini inkar eden kimseler yok 

Hadisçiler bunları  akideleri yönünden zemmetmekle beraber, do ğ - 

800 Aynı  yer. 

801 Aynı  eser, s. 123. 

802 Aynı  eser, s. 124-5. 

803 el-ljaib, 	 s. 125. 

804 Aynı  yer. 
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ruluklar ı  ve güvenilir olmalar ı  sebebiyle rivayetlerini alm ış lar ve kitablarm-

da nakletmi şlerdir. el-Bulı arl ve Muslim tarafından hadisleri alı -

nan hayaric, ş ra, kaderiyye ve mürci'e ricalinin isimlerini bir liste halinde 

vermi ş tir."' 

Bid'at ehlinden olup da do ğ ruluğundan ş üphe edilmeyen kimselerden 

hadis alınmasında her hangi bir mahzur görmeyen hadisçilerin. ba şı nda İ -

mam e ş -Safi`i gelir. İbn Ebi Leyla, Sufyân e ş -Seyri ve Kaii Eb ıl. Yfısfırun 

da aynı  görü ş e sâhip olduklar ı  söylenir.'" Ancak e ş -Ş afi`i, rafı zanın 

tâbiyye kolunu bu görü ş ünden müstesna k ılmış tır; çünkü Hattabiyye, ona 

göre, kendi taraftarlar ı  için yalan ş ehadeti tecviz ederler. 807  Ebii Yiisuf ise, 

e ş -Sâfi'inin müstesna birli ğ i el-Uattabiyyeye, Allah Ta'alan ın bir ş ey vü-

cud bulmad ıkça onu bilemiyece ğ ini iddia eden kaderiyyeyi de ilave ederek, 

bu iki tâife haricinde bid'at ehlinden sözüne güvenilir olanlar ın şehadetleri-

nin kabul edilece ğ ini söylemiş tir. 8° 8  

Baz ı  hadisçiler, rivayetlerini kabul ettikleri bid'at ehlinde do ğ ruluğu 

ve güvenilir olmay ı  ş art ko ş tuklar ı  gibi, bid'atlarm ın dâiliğ ini yapmamak 

hususunu da birinci planda ele alm ış lardır. Çünkü da'ilik, çok defa mezhe-
bin halk aras ında yay ılmas ı  ve kuvvet kazanmas ı  için onun prensiplerini 

teyid etmek maksad ıyle uydurulmu ş  hadislerin rivayetini mubah görür. 

Da'ilik yapan bir ravi, ne kadar güvenilir bir kimse olursa olsun, mezhep 

bağ lı lığı , bazen onun kalbini, zay ıf hattâ uydurulmu ş  hadislerin rivayetine 

meylettirebilir. Bu mahzuru önlemek için hadisçiler, bid'at ehlinden olan 

kimselerin da'ilik yap ıp yapmadığı nı  da tesbit etme ğe çalış mış lardır. Bu 

hususta Abdurrahman İbn Mehdi, "bir kimse, her hangi bir görü ş e sâhip 

olduğu halde, ba ş kalar ını  bu görü ş e davet etmezse ondan hadis al ınır; aksi 

halde terkolunur" demi ş ,'" "Hi ş am ed-Dustuv'a'i ve Salid İbn Ebu `Araba 

gibi baz ı  kaderiyyeden hadis rivayet etti ğ i halde ayn ı  görü ş e sahip olan 'Anı" 

İbn `Ubeyd'ten rivayet etmemesinin sebebini soranlara da, 'Amr'in, görü ş leri-

nin da'iliğ ini yapt ığı nı  söylemiş tir810 . Keza Ahmed İbn Hanbel, kaderi Ebii 

Kutn'dan hadis dinledi ğ ini, çünkü onun, bu iş in da'iliğ ini yapmadığı nı  söy-

lemiş , "eğer böyle bir şey olsa idi ondan hadis almazd ım" demiş tir. 8" 

Hadisçiler, ekseriyetle sözüne güvenilir olan ve da'ilik yapmayan bid-

'at ehlinin hadislerini ald ıklar ı  gibi, daha çok ş iddet gösteren ve onlardan 

805 es-Suyiiti, Tedribu r-v1, s. 219-20. 

806 el-Kifye, s. 120. 

807 Aynı  yer. Keza bak: el-Ba ğ dgıdi, el-Fark beyne 1-firak, s. 151. 

808 el-Kifa'ye, s. 126. 

809 el-Kiffı ye, s. 126. 

810 Aynı  eser, s. 127. 
811 Ayn ı  eser, s. 128. 
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ne olursa olsun, hadis al ınmamas ı  gerekti ğ ini savunan diğer baz ı  hadisçilere 

de itiraz etmi ş ler ve hareketlerinin do ğ ru olmadığı nı  belirtmiş lerdir. Mese-

lâ Yabyâ İ bn Said el-Kattan, "ben bid'atta reis olan kimselerin hadisini 

terkederim" diyen `Abdurrahman İbn Mehdi hakkında "peki, Katâcle'yi 

ne yapacaks ın, `Omer İbn Zerr'i ne yapacaks ın? Eğer 'Abdurrahman, bun-

lar gibi bid'at ehlini terketmi ş se bir çok hadisi terketmi ş  demektir" 812  diye-

rek, `Abdurrahmân' ın görü ş üne kat ılmadığı nı  belirtmi ş tir. Böyle bir görü-

şü'', bilhassa bidatlar ın kuvvetli olduğu beldelerde, ora halkı  aras ında yay-

gın bulunan hadislerin kaybolmas ına yolaçaca ğı  tabiidir. Çünkü İ slâmiyetin 

daha ilk günlerinden itibaren buralara gelerek yerle ş miş  pek çok sahabi var-

dır ve bu sahabilerin Hazreti Peygamberden rivayet ettikleri hadisler yaln ız 

buralarda bilinmektedir. Bu hususu gözönünde bulunduran 'Ali İbnu'l-Me-

dini, bidat ehlinden hadis rivayetini tecviz etmiyen hadisçiler hakk ında 

ş öyle demi ş tir: "Kader sebebiyle Ba ş ra, te ş eyyd ( ş i`a görüş ünü benimsemek) 

sebebiyle Küfe halk ın ı  terkedecek olursan hadis elden gider". 8 i 3  

Hazreti Peygamberin hadislerini muhafaza edebilmek için hadisçiler 

tarafından bicl'at ehli hakk ında gösterilen bu müsamaha, hadis ve hadisçi-

ler hakkında kelâme ılarm gösterdikleri taassuba nisbetle cidden takdire ş a-

yand ır. Her ş eyde `Alryi gören ve her şeyin onunla kâim olduğunu zanne-

den mutaass ıb bir ş i`a imamı , eğ er elinde do ğ ru olduğu bilinen bir kaç hadis 

varsa, had.isçi, onun inanç ve itikadma k ıymet vermeksizin hadisleri ondan 

dinlemeğ e çalışı r. Kas ım İ bn Zekeriyya' anlat ır: "Kilfe'ye geldi ğ im zaman, 

`Abbâd İbn Ya`kilbtan ba ş ka bütün şeyhlerinden hadis yazd ım. Sıra 'Ah-

bâd'a gelmi ş ti. Bu ş eyh, kendisinden hadis alma ğa gelenleri imtihana tâbi 

tutmadan rivayet etmezdi. Yan ına girdiğ im zaman, bana denizi kimin kaz-

dığı nı  sordu. Allah' ın halk ettiğ ini söyledim. Oras ı  öyle, dedi; fakat kim kaz-

dı ? Bunu şeyh söylesin, dedim. Bunun üzerine onu 'Ali İbn Ebi Tâlib'in 

kazdığ mı  söyledi ve ikinci suali sordu: Sular ını  akıtan kimdir? Nehirleri a-

kıtan ve p ınarlar' kaynatan Allah Ta`âlâcl ır, dedim. Ş eyh yine, oras ı  öyle; 

fakat denizleri ak ı tan kimdir, diyerek sualini tekrarlad ı . Bunu da ş eyh zik-

retsin, dedim. Bunun cevab ın ı  da o verdi ve denizleri el-Huseyn İbn 'Ali'nin 

akıttığı nı  söyledi. Ş eyhin gözleri görmüyordu. Evinin duvar ında as ılı  bir 

kı lı ç ve kalkan gözüme ili ş ti; bunlar ın kime ait olduğunu sordum. Kendisine 

ait olduğunu ve Mehdi ile birlikte çarp ış mak maksadıyle onlar ı  muhafaza 

ettiğ ini söyledi. Ş eyhten dinlemek istediğ im hadisleri dinledim; şehirden 

ayrılacağı m zaman tekrar yan ına uğ rad ım. Bana yine denizin kimin tara-

fından kaz ıldığı nı , sularının kimin tarafından akıtıldığı nı  sordu. Ben de ona, 

812 Aynı  yer. 

813 Ayn ı  eser, s. 129. 
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denizi Mu'aviye'nin kazdığı nı  sularını  da "Anı r Ibnu'l-`/X ş 'ın akıttığı nı  söy-

liyerek önünden kaçt ım. Ş eyh ise, arkamdan, fasik ı , Allah' ın düşmanı= 
yakalayın; onu öldürün, diye ba ğı rıyordu. 8" 

el-liatib tarafından nakledilen bu hikaye, hadisçilerin hadis toplamak 
maksadıyle bid'at ehli hakk ında ne kadar müsamahakâr davrand ıklarım, 
inanç ve akidelerinden dolay ı  bazen böyle kimseleri kötüleseler bile, riva-

yet ettikleri hadislerin sahih oldu ğuna inandıklar ı  zaman bu kimselerle te-
mas etmekten çekinmediklerini aç ık bir ş ekilde ortaya koymaktad ır. Bu 
geniş  faaliyet neticesindedir ki, bu gün elimizde, s ıhhatinden şüphe edilme-

yen büyük bir hadis koleksiyonu te ş ekkül etmi ş  bulunmaktad ır. 

814 el-Kifrı ye, s. 131. 
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NETICE 

Islam Târihinde hadisçi kelâmc ı  münaka ş aları , gerek hadis çephesinden 

ve gerekse kelâm cephesinden, itikadi ihtilüflarm, belirli konular üzerinde 

yoğ unla ş mış  tipik örneklerinden birini te ş kil eder. Siyasi iktidarlar ın da 

zaman zaman i ş tirak ettikleri, ve sâhip olduklar ı  silâh gücüyle kanl ı  müca-

dele haline getirdikleri bu münaka ş alar, bir bak ıma, dini din olarak muha-

faza etmek isteyenlerle, yeni yeni ö ğ renmeğe ve zevkine varmaya ba ş ladık-

lar ı  felsefeyi din makam ına ikame etmek isteyenlerin mücadelesi olarak te-

zahür eder. Birincilerin muhafazasma çal ış t ıklar ı  akâid, Kitab ve 

Sunnet yolu ile vazetti ğ i inançlar ın mecmu'udur. İ nsan için, bunlara taalluk 

eden her hangi bir meselede de ğ iş iklik yapmak, veya bu de ğ i ş ikliğ e yol aça-

bilecek keyfi tevil ve tefsirlere giri şmek mesmüh de ğ ildir. Çünkü ş âri', onu 
en mükemmel bir ş ekilde vaz' ve insanlara da ona uymalar ını  kesinlikle em-

retmi ş tir. 

Kalble tasdik ve dil ile ikrar etmekten ibaret olan iman, Hazreti Pey-

gamberin bir hadisinde "Allah'a, meleklerine, Peygamberlerine, bunlara 

indirilen Kitablara, ühlret gününe, kadere ve onun hayr ve ş errinin Allah-

tan oldu ğuna inanmak" ş eklinde tarif edilmi ş , Kur'ân ın muhtelif sürelerinde, 

ayn ı  iman esaslar ını  ortaya koyan âyetler yer alm ış t ır. Hadiste de görüldü-
ğü gibi Allah, bütün varlık ve füllerin yaradan ı  olduğu için, iman esasları -

nın ba şı nda, iman her ş eyden önce O'na tahsis edilmi ş , bunula beraber, O'-

nun öz ve hakikati, ne Kur'ân âyetiyle ve ne de Peygamberi diliyle insan-

lara bildirilmemiş tir. Çünkü insan idraki, O'nun öz ve hakikat ını  anlamaktan 

âcizdir; O, idrakin çok üstündedir. 

Allah Ta`âlâ kendi öz ve hakikat ını  bildirmiş  olmamakla beraber, ken-

disine baz ı  isim ve s ıfatlar izafe etmi ş , önce bir ve tek oldu ğunu, fiillerinde 

hiç bir orta ğı  bulunmadığı nı , ilim, kudret ve irade sâhibi oldu ğunu bildir-
miş , sonra da bütün noksanlardan tenzih edilmesini emretmi ş tir. 

O'nun, bir taraftan kendisine mahlûkât ın sâhip olduğu ilim, kudret, 

irade, görme, i ş itme, konu şma, el, yüz, göz vb. gibi baz ı  isim ve s ı fatlar ı  izafe 

etmesi, diğ er taraftan her türlü noksanl ıklardan tenzihini emretmesi, bu 
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konularda gelen âyetlerin müslümanlar aras ında çe ş itli yönlerden anla şı l-

masma yol açmış  ve gurupla ş malar, isbat ve tenzihin ifrat dereceye varan 

uçlar ı  üzerinde te ş ekkül ederken, bu iki z ıt kutup aras ında da Kitâb ve Sun-

nete dayanan akâidin korunmas ını  üzerine alan guruplar orta yolu muha-

faza etmi ş lerdir. 

Z ı t kutuplarda te ş ekkül eden bu guruplardan cehmiyye-mutezile, ten-

zihte ifrata giderek, Allah Ta`'âlây ı  mahlilkattan her hangi bir ş eye benzet-

mek endi ş esiyle bütün s ıfatlar ı  O'ndan nefyetmi ş ler, bu konuda gelen âyet-

lere te'vil yolu ile de ğ iş ik manâlar vermi ş ler, hadisleri ise reddetmi ş lerdir. 

Bunların karşı sında yer alan mü ş ebbihe-mücessime gibi di ğer guruplar ise, 

el, yüz, göz ve buna benzer isim ve s ıfatlardan bahseden âyetlere dayana-

rak Allah Ta`âlây ı , eli, yüzü, gözü ve çe ş itli s ıfatlar ı  olan mahlûkâta ben-

zetmi şler ve isbatta ifrata gitmi ş lerdir. Bu suretle guruplar aras ında ba ş -

layan mücadele, "kelâm" ad ı  alt ında gün be gün ş iddetini art ırmış , müs-

lümanlar ın vandetini bozmu ş , akâ'idinde derin yaralar açm ış tır. 

Allah Ta`âlân ın öz ve hakikat ına taalluk eden meselelerle ilgili olarak 
çıkan bu ihtilâflarda orta yolu benimseyen hadisçiler, Kitab ve Sunnetin 
bildirdiğ i iman esaslar ı  dışı nda her hangi bir inanca yönelmemi ş ler, insan 

için lüzumlu her ş eyin bu iki kaynakta beyan edildi ğ ine, beyân edilmeyen 

her hangi bir husus varsa, bunun ak ıl yolu ile idrak edilemiyece ğ ine ve ileri 

sürülecek her görü ş ün Allah Ta`âlâ hakk ında zan ve tahminden ileri geçmi-
yeceğ ine inanmış lardır. Onların mezhepleri, insan idrakinin kuvvet ve kud-
retinin mandut olduğunu kabul ile, Allah Ta`âlân ın emirleriyle amel etmek 

ve kendi saadetine sebep olan inan ve akâidini korumak esas ı  üzerine kurul-
mu ş tur. Onlar bu görü ş leriyle ald ı  ve onun idrak kudretini küçültmü ş  değ il-

lerdir. Netekim fıkıh bâblarma taalluk eden meselelerde Hazreti Peygam-
ber, Yemen'e gönderdi ğ i âmiline, Kitab ve Sunnette bulamad ığı  meseleler-

de re'yi ile amel etmesini söyledi ğ i zaman, aklın doğ ru bir ölçü olduğunu, 

hükümlerinin yakin ifade etti ğ ini, onda yalan ve yanl ış lık olmadığı nı  belirt-

miş  oluyordu. Hadisçiler bu meselelerde akl ı  büyük bir güvenle kullanmış -

lar, ihtilâfa dü ş mekten, birbirleriyle cidal ve münaka ş aya giri şmekten kork-
mamış lardır. Fakat Allah Ta`âlân ın birliğ i, âhıret, peygamberlik, ilâhi s ı -

fatlar, k ısacas ı  Allah' ın öz ve hak ıkat ına taalluk eden meseleleri ak ılla ölç-

mek tamah ına kap ılmamış lardır. Sarrafın altın ölçmek için kullandığı  aletle 

dağ lar ı  ölçmeğ e kalk ış madığı  gibi, onlar da akl ı , Allah Ta`âlânm özünü ölç-

mek için kullanmam ış lar, onun da bir hududu oldu ğunu ve bu hududun 

ötesine geçilemiyece ğ ini kabul etmi ş lerdir. Akl ın, kullanılmas ı  gereken mese-

leler dışı nda kullanılmas ının yanlış  neticeler tevlid edece ğ i bir gerçektir. 

Netekim kelâmc ılar, Allah Ta`âlân ın öz ve hakikat ı  ile ilgili nakli terkede- 
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rek akla itimad etmi ş ler ve hatal ı  neticelere varmış lardır. Sonradan üzerin-

de durduklar ı  meselelerle ilgili nakli tevil ve tahrif etmeleri, onlar ı , ula ş mış  
olduklar ı  neticelere uydurmak arzu ve gayretlerinden ba şka bir ş ey de ğ ildir. 

Bu sebebledir ki, akl ın yanlış  istikamette bir ölçü olarak kullan ılması  neti-

cesinde "kelâm" ad ı  alt ında te ş ekkül eden ilim, hadisçiler nazar ında zem-

me lây ık bir bid'at olmu ş , taraftarlar ı  da, i ş tigal ettikleri bu ilim kadar mez-

müm ve merdüd say ılmış t ır 

Kelâm ilminin zuhurunda en mühim rolü oynayan mutezile ile akâ'id 

konusunda takip ettikleri yol, hadisçiler taraf ından zemmedilmiş  olmakla 

beraber, müteakip as ırlarda, bilhassa mutezilenin sukiitundan sonra, ger-

çek İ slam akaidinin müdafas ını  yapacak ehli sunnet kelâmcdar ırun zühuru, 

mutezile lehine kaydedilebilecek en mühim noktalardan birini te şkil eder. 

Çünkü İ slam düş ünürleri aras ına felsefi tefkirin girmesini sa ğ layanlar, bu 

ilk kelâmcdar olmu ş tur. Dördüncü asr ın ba ş lar ında zuhur eden ve Kitab ve 

Sunnete dayanan İslam akaidinin yine bu kelâmc ılara kar şı  ilk defa müda-

fas ını  yapan Ebu'l-ljasani'l-E ş 'ari, bidayette bir mutezile imam ı  idi ve ehli 

sunnet akaidinin müdafas ına giri ş tiğ i zaman, mutezile metodundan istifade 

etmi ş ti. Ebul-ljasanil-E ş 'ariden sonra gelen Ebü Bekr el-Bâk ıllâni de ayn ı  
metoda sâhip olarak telif etti ğ i eserlerle, müslümanlar ın akaid meselelerinde 

rehberi oldu. Onun devrine kadar, sunni kelâmc ılar aras ında felsefe ilim-

lerinden sayılan ve pek fazla iltifat görmeyen mant ık ilmi de el-Bâk ıllâni-

den sonra müslümanlar aras ında yayılmaya ve felsefede oldu ğu kadar, di-

ğ er ilimlerde de bir ölçü olaca ğı  dü şüncesiyle ve fakat felsefeden ayr ı  olarak 

itibar görmeğe ba ş lad ı . 

el-Bâk ıllâni'den sonra gelen kelâmc ılar, eski filezoflar ın akaide ayk ırı  
görüş lerini de aynı  metodlarla reddetmek gayretine girince, felsefe ile kelâm 

ilminin konusu birbirinden ay ırt edilemiyecek derecede kar ış tı . 

Son söz olarak şu noktayı  bir daha tekrar edelim: islâm ın bidayetinde 

siyasi olarak zuhur eden,bilâhare akaid üzerine yönelen ihtilâflar İ slam 

dininin bünyesinde ş iddetli sars ıntılar yaratm ış  olmakla beraber, İ slam fi-

fir hayat ın ın gelişmesinde de en mühim âmil olmu ş , bilhassa hadisçi kelâm-

c ı  münaka ş alar ı , taraflar ın müdafa ettikleri konularda, bir taraftan hadis 

ilminin geliş mesini, diğer taraftan müslümanlar aras ında kelâm-felsefe ilim-

lerinin zuhurunu sa ğ lamış t ır. 
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3-Um ı t ıni indeks 

A 

`AblAd 181 

`Abbk1 İ bnu'l-`Ay~ 143, 193 

`AbbEid İ bn Suleym5n 135 

`Abbad İ bn Ydkiib 270 

`Abbs 171, 257 

`Abbs el-Hemeclni 256, 257 

`AblAs İ bn `Abdi'l-Muttalib 19 

`AblAsi 83, 84, 146, 192, 193, 218 

`Abdullah 127, 150, 152 

`Abdullah İ bn `Abli's 27, 97, 100, 117, 175, 

231 

`Abdullah İ bn `Arar ( İ bni'l-`A ş ) 25, 29, 98, 

100, 126, 150, 175 

`Abdullah İ bn `Amr İ bn Ebil-ljacate 265 

`Abdullah İ bn Ebi 1.atEıde 121 

`Abdullah İ bn Ebi Lebid 265 

`Abdullah İ bn Ebi Necih 265 

`Abdullah İ bn Ebi Umeyye 149 

`Abdullah İ bn DablAb 37 

`Abdullah ibnu'l-1-ri ş  98, 168 

`Abdullah İ bn Mes`fid 97, 131, 175, 208, 

231, 239, 248 

`Abdullah ilmu'l-MulArek 95, 143, 144, 

181, 210, 242 

`Abdullah İ bn `Ömer 96, 118, 121, 125, 126, 

151, 175 

`Abdullah İ bn Sdd İ bn Ebi Serli 25, 98 

`Abdullah İ bn Sebe' 26, 33, 36, 59 

`Abdullah İbn Vehb (el-MWiki) 143, 211 

`Abdullah İ bnu'z-Zubeyr 107 

`Abdu'l-Melik İbn Mervün 63, 102, 107 

`Abdu'l-Mudim İ bn İ dris 200, 203 

`Abdu'l-Muf(alib 150 

`Abdu's- Ş amed 265 

`Abdu'l-Vk-iş  İ bn Sdid 265  

`Abdu'l-Vehhb el-CubWi 135 

`Abdurrahman İ bn `Avf 19, 23 

`Abdurrahman ( İ bn İ shak) 199, 200, 207, 

208 

`Abdurrahman İbn Mehdi 198, 257, 260, 

262, 269, 270 

`Abdurrahman İ bn Semura 97 

`Adurrazzrils. ( İ bn Hemnitm) 	233, 253 

el-Acurri 168, 169, 170, 181, 213, 264 

AclEibu's-Safi`i ve menMFIbuh 255, 259 

Adem (A.S.) 115, 126, 132, 136, 150, 153, 

168, 171, 228, 229, 249, 250, 251 

`Adiy İ bn Er(5.t 169 

`Adiy İ bn Hâtim et-T5'i 175 

'Adi 34, 65, 77, 79, 80, 81, 86, 162, 190 

`Adli İ l5hi 81 

`Affin İ bn Muslim 222 

Afrika 41 

`Afy 120 

el-A0ni 62 

Alirld 237, 243, 244, 245, 246, 247, 248 

Ahır 115 

Alikff 186 

Ahmed Emin 33, 35, 64, 65, 218, 219, 220 

Ahmed İbn Cdfer el-Ydkilbi 84, 85 

Ahmed İ bn Ebi Du'kl. 85, 207, 208, 210, 

211 

Ahmed İ bn Hanbel 17, 19, 51, 79, 94, 95, 

96, 103, 107, 131, 133, 139, 140, 141, 

144, 145, 181, 189, 198, 200, 202, 204, 

205, 206, 207, 208, 209, 210, 215, 217, 

219, 223, 231, 256, 260, 261, 263, 265, 

266, 269 

Ahmed İ bn Hanbel, The Mihna 193, 

198, 240 

Ahmed İ bn İ brMilm ed-Devraki 198 
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Ahmed İ bn Na ş r el-ljuz ğ 'i 210, 211, 212 

Ahmed İ bn Yezid 204 

Ahmed Muhammed Ş akir 209, 231 

Ahz ğb 50 

Mizah (suresi) 147, 165 

Afş e 19, 29, 30, 31, 68, 70, 119, 123, 154, 

175, 183, 184, 220, 238, 239, 240, 247 

`Aka'idi diniyye 89 

el-"Akidetu'l-Hamaviyye 58, 59, 231, 

232 

el-"Akide ve' ş - Ş eria fi'l- İ slam 33 

el-`Akidetu'l-Vas ı tlyye 12, 13 

Alfred Guillaune 99 
Ali Imrün 17, 38, 47, 49, 82, 115, 130, 144, 

165, 180, 216, 232, 235 

`Ali ibnu'l-Ca'd 200 

Ali İbn Ebi Mulsğ til 200, 201, 202 

`Ali İ bn Ebi Tğ lib 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 54, 55, 56, 64, 65, 68, 70, 73, 96, 

97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 130, 

131, 153, 163, 169, 175, 193, 194, 230, 

238, 239, 241, 245, 247, 264, 270 

`Ali İ bnu'l-Medini 240, 270 

`Ali er-Raii 193 

`Alim 115, 116, 128, 134, 141 

ve'l-mute'allim 91 

Alemu'l-gayb ve' ş - şehade 114 

el;Allaf (Ebu'l-Huzey1) 93 

Allahu Naru's-semaN ğ ti ve'l-ari 132 

el-Amidi 245, 246, 247 

"Amınğ r 103 

"Ammar İ bn Yğ sir 175, 205, 239 

`Anır Ibnu'l-`A ş  25, 98, 271 

"Amr İ bn Dinar 144 

"Arnr İ bn F ğ 'id. 241 

Amr İ bn Hazm 100 

Amr İ bn Şdayb 100 

`Arnr İ bn `Ubeyd 62, 64, 74, 84, 142, 157, 

218, 229, 238, 239, 241, 242, 248, 249, 

253, 254, 265, 269 

`Ankebat 73, 114 

Antakya 75 

Anuş irvan 75 

Arabistan 41, 42, 44, 75 

A.`r5f 45, 115, 116, 148, 174, 179, 187 

Arap Yar ımadas ı  41, 42, 51, 71 

Aristo 135, 162  

`Ar ş  115, 128, 129, 130, 133, 135, 136, 140, 

141, 142, 143, 145 

Aşğ bi` 125 

Aş lığ bu'l-ehva' 260 

'11.~ el-Ahval 98 

Aşlah 159 

A' şğ  İ bn Bekr 62 

"A(.' İ bn Ebi Meymün 265 

İ bn Ebi Rabğh 142 

"Atlığ n İ bn Malik 125 

el-"Ava şı m (mine'l-kav ğşı m) 17 18, 

19, 24, 25 

A'ver 125 

`Avf el-Krabi 266 

Ayetu'l-Kursi 208 

`Ayn 125, 131, 135, 136, 141 

"Azamet 119, 134 

Azarika 40 

`Azim 128 

`Aziz 115 

"Az1 121 

el-Tei 89, 92, 252 

B 

Bağdğd 86, 194, 196, 197, 199, 206, 209, 

210, 211, 212, 228, 242 

el-Bağ dadi ('Abdu'l-K ğhir) 5, 17, 19, 33, 

34, 36, 37, 40, 57, 58, 69, 70, 80, 86, 

158, 161, 172, 180, 191, 193, 212, 214, 

228, 229, 230, 239, 240, 245, 246, 269 

Bakara 44, 45, 49, 113, 115, 116, 160, 185, 

215, 251 

Baki 153 

Bari 115 

Bd ş  46 

Bd ş  ve iade 43, 45 

Ba şar 122, 133, 134 

Ba şir 122, 141, 202 

Ba şra 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 62, 64, 69, 

70, 71, 97, 142, 222, 236, 265, 270 

Batın 115 

Bedir 244 

Behz İ bn Esed 198 

Bekriyye 104 

el-Befazori 99 

Belh 61 

Belkı s 179 

Bena Hakim 58 
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Benü Ilü ş im 18 

Benü IÇurayza 50 

Benü SW ı de 18 

Be şş ür İ bn Burd 228 

el-Beyhaki 117, 118, 119, 120, 131, 142, 187, 

220, 221, 222, 260 

el-Beyiiivi 182 

el-Bidüye ve'n-nihüye 17, 19, 192, 193, 
194 

Bi-kufrihim 160 

Bilü keyf 136 

Bilül İ bn Yesür İ bn Zeyd 117 
Bir 120 

Bi ş r İ bn Glykş  el-Merisi 193, 232 
Bi ş r İ bnu's-Sirri 263, 266, 267 
Bi ş r İ bnu'l-Velid el-Kindi 200, 203, 204, 

205 

Bizans 41 

Buğ i 134 

Buhürü 98 

el-Bubüri 17, 18, 19, 56, 113, 114, 116, 117, 

118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 131, 136, 150, 151, 152, 

175, 176, 189, 253, 261, 262, 263, 264, 

265, 266, 267, 269 

Bukem 58 

Burayd İ bn ga ş ibe el-Eslemi 175 

Burüc 229 

Buveyhi 86 

C 

Cdale 207 

Cübir el-Cdfi 241 

Cübir İ bn 'Abdullah 99, 100, 117, 125, 131, 

163, 168, 175 

Cübir İ bn Zeyd 98 

Cübiye 168 

Cdde 27 

Cdd İ bn Dirhem 58, 59, 60, 61, 83, 84, 189, 

190, 192, 221, 231, 232 
Cdfer İ bn Harb 190 

Cdfer İ bn " İ sü 199 
el-eüluz 5, 196, 228, 237, 239, 240 

Cdl 192 

Cümi` beyünn-' ı lm 15, 48, 50, 226, 227, 

253, 254, 255, 259, 260 

Cümi` İbn Ebi Ritş id 143 

Cü ıld İ bn Ş eddüd 143  

el - C ıı i'u' ş - Ş a1ı ily. 248 

el-Cüselik 168 

Cüş iye 43, 186 

Cebbür 115, 152 

Cebr 54, 55, 58, 61, 145, 146, 

Cebrü'il 149, 182 

Cebriyye 55, 57, 61, 62, 133, 156, 158, 166, 

167 

Cehennem 114, 119, 125, 128, 150, 152, 154, 

155, 158, 161, 162, 164, 168, 173, 208, 

212, 227, 239, 240, 264 

Cehm ( İ bn ş afvün) 60, 61, 93, 133, 134, 135, 

136, 142, 146, 176, 190, 231 

Cehmiyye 3, 102, 133, 143, 145, 155, 181, 

193, 253, 254, 256, 259, 260, 261, 262, 

263, 267 

Celül 115, 119, 134 

Cemülu'd-Din el-Kas ımi 262 

Cemel 28, 29, 30, 31, 35, 36, 103, 238, 239, 

243 

Cennet 114, 116, 120, 124, 129, 152, 153, 

154, 158, 161, 162, 164, 168, 173, 208, 

227, 245, 246, 249, 250, 251 

Cerir 198 

Cerit. İbn 'Abdillah (el-Beeell) 175, 176 

Cevüd 159 

Cevr 34 

Cibril 183, 184 

Cin 46 

el-Cubbü'I (Ebü 'Ali) 91, 93, 245 

Cunclistbür 75 

D 

ed-Dürimi 188, 189, 261 

Darulfunün ilühiyat Fakültesi Mecmuas ı  
215 

Düru'l-1;l ıkme 193 

Dürds-Sunne 97 

Düru'i-iarb 104 

Düviid İbn 'Ali el-Isfahüni 51 

Düvüd İ lı nu'l-kla şin 264 

De Boer 75, 76, 80 

Deceül 125 

Dehr 121, 126 

Dehriyye 74 

Deysüniyye 71 

D ımaşk 63, 84 

Dozy 33 
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E 
EbAn İ bn Sem'An 59 

Ebkem 58 

Ebü Ahmed İ bn `Adiy 221 

Ebü `A- ise 183 

Ebü 'Ali el-Cublı A'i 250 

Ebu'l:AvvAm (el-Bezznz) 200, 204 

Ebü Basra el-G ıfAri 98 

Ebü Bekra 56 

Ebü Bekr el-eurri 49 

Ebü Bekr el-BAk ı llAni 91, 274 

Ebü Bekr el-Beyhaki 117 

Ebü Bekr İ bn `Ayyns 260 

EMIL' Bekr İ bn Ffı rek 232 

Ebü Bekr (es- Şı ddlk) 17, 18, 19, 20, 22, 23, 

26, 27, 32, 37, 41, 95, 96, 101, 168, 175 

194, 220, 239, 247 

EM) Cdfer el-Mansfır 84 

Ebü Cehil 149, 150 

Ebü DAvfıd 114, 130, 188, 264, 265, 266 

Ebü DAvhd et-TayAlisi 198 

Ebu'd-Derda' 28, 49, 130, 225 

Ebn Eyynb el-Ensnri 99, 239 

Ebu'l-Ferec ilmu'l-Cevzi 85, 93, 173, 174, 
175, 242 

Ebü Hamid el-Gazali 232 

Ebü Hamza es-Sekeri 210 

Ebü Hanife 51, 57, 88, 91, 131 

Ebu'l-Hasan el-Es`ari 13, 86, 274 

Ebu'l-Hasan el-HayyAt 65, 66 

Ebü HassAn ez-ZiyAdi 200, 201, 202 

Ebü Haş im 93 

Ebü Ha ş im `Abdullah İ bn Muhammed İ b-

ni'l-Hanefiyye 65 

Ebü HAtim 210, 258, 265 

Ebü Hurayra 19, 56, 114, 116, 119, 121, 122, 

123, 126, 129, 131, 151, 152, 153, 155, 

175, 176, 184, 226, 239, 240, 249 

Ebu'l-Huzeyl 78, 85, 134, 135, 136, 157, 

158, 161, 180, 181, 190, 193, 229, 245, 

246 

Ebü İ shak 143 

Ebü İ shak el-Mdtas ım Muhammed İ bn 

HArfın er-Resid 206 

Ebu'l-Ins ı m. 127 

Ebü Kutn 269 

Ebü Leheb 248-9 

Ebü Malik el-Es`ari 98  

Ebü Mdmer el-Rhti'l 200 

Ebü Mansfı r el-MAturidi 91 

Ebü MdAviye ei-Zarir 193 

Ebü Muhammed 'Abdullah İ bn Muslim 

İ bn 1“ıteybe 237 

Ebü MfısA 124, 245, 247, 248 

Ebü Miisa'l-Es'ari 24, 25, 97, 175 

Ebü Muslim 103, 198 

Ebü Nasr Muhammed İ bn Mansfır 86 

Ebü Nasr et-TemmAr 200 

Ebn Ndaym 206, 207, 254, 255 

Ebn NuvAs 228 

Ebü Hazin erUkayli 175 

Ebü Ride 75 

Ebn Sdid 119, 130, 247, 248 

Ebü Said el-Budri 121, 175 

Ebü Seleme 226 

Ebü Tnlib 149, 150 

Ebii't-Tufayl `2,141ir İ bn VAsile 241 

Ebü `Ubeyd 245 

Ebn `Ubeyde 18 

Ebü `Ubeyde ibnu'l-Cerrah 98 

Ebü `Ubeyd el-KAs ım İbn Sallfım 181 

Ebü UmAme 49, 225 

Ebü UmAme el-BAhili 175 

Ebü Ydisfıb el-Buvayti 210, 211 

Ebü Yfınus Sinseveyh 62 

Ebü Yfısuf 193, 269 

Ebü Zerr 23, 24, 27, 28, 129 

Ebü Zur'a 258, 264 

Ecnadeyn 41 

Eflatun 135, 162 

Ehli Bedr 103 

Ehli Beyt 104 

Ehlu 1-bidd 254 

Ehlu'l-ehvn' 253, 254 

Ehlu'l-hadis_ 51 

Ehlu'r-re'y 51 

Emevi (Emeviler) 27, 32, 51, 54, 55, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 83, 84, 102, 105, 107, 

146, 169, 189, 192 

el-Emin 84, 193, 228 

Emr 134, 186, 187 

Emr bi'l-mdrfıf nehy 'ani'l-munker 26, 65, 

77, 82 

En`Am 43, 48, 53, 113, 118, 147, 156, 160, 

165, 179, 180, 194, 215, 225 

EnbiyA' 12, 113, 208 
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Enes İ bn Millik 49, 97, 125, 126, 128, 142, 

153, 175, 184, 221, 225 

Encyclopaedia of Islam 	(Shorter) 
64 

Endelüs 97, 98 

el-EndelüsI 63 

Enfül 48, 230 

Ermenistan 41 

Esüsu't-takclis 232 

Esed 19 

ve's-s ı füt 117,118,119,120,142, 

143, 144, 187, 220, 221, 222, 260 
Esmri Ilusnrı  112, 114, 116 
el-Esved İbn I ıı ys 144 

el-Es'ari 83, 91, 92, 94, 132, 134, 135, 136, 

137, 154, 159, 160, 166, 176, 177, 178, 

181, 187, 190, 191, 251, 252 

Evvel 115 

el-Evzri (Abdurrahman İ bn 'Anar) 63, 

131, 142, 143, 171, 259, 264 
Eyyrı lı  es-Sehtiyrıni 98 

F 

Fahru'd-Din er-Rrızi 92, 249 

el-FrırübI 88, 92, 251 
Füris 52 

el-Fark beyne']-firak 5, 17, 19, 33, 34, 

36, 37, 40, 57, 58, 69, 70, 80, 86, 158, 

161, 172, 180, 191, 193, 212, 217, 228, 

230, 239, 240, 244, 246, 269 

Füsik 22, 36, 69, 70, 239, 245, 267 

el-Fasl fi'l-Milel ve'n-Nihal 33 

Fütıma 19, 95 

Frı tıma Bint R.ays 241 

Frıtır 179 

Failletu'l-mu`tezile 240 

el-Fail İ bn `Abbas İ bn `Abdi']-Muttalib 98 
el-Fail İ bn Ganim 200 

Fecru'l- İ slüm 33, 35, 64 
Fedek 19 

Fenhas Ibnu'l-Azar 33 

Feth 115, 185 

Fethu'l-Brı ri 121, 126, 127, 128, 131, 136, 

182, 183, 184, 250, 262, 263, 266 
el-F ı khu'l-ekber 88, 91 
Fırat 244 

el-Fihrist 90 

mekün 135  

Fil 207 

el-Filüs 266 

Firavun 249 

Fitne 94, 95, 107, 108, 216 

el-Fitnetu'l-kubrrı  103 

Furkrın 44, 45 

Fu şşı let 146 

el-Fusülu'l-muhtüra 240 

Futübu'l-buldün 99 

el-Fuvati 135, 181 

Fuiüle İbn `1.1beyd 175 

Fuiayl İbn `Iyrıi 260 

Fürs (Fürsler) 32, 33, 35, 52, 72, 73, 75, 220 

G 

Gaffür 120 

Güfir 115 

Gafil'. 235 

Gatafrın 19 

Gaylün ed-D ımaslsi 62, 63, 80, 146, 157, 170, 

171, 241, 242 

el-Gazüli 81, 88, 89, 92, 93, 191, 255, 258 

Gıfüri 23 

Gınü 134 

Goldziher 33 

Gulratı  sra 74, 102, 104 

Gurübiyye 34 

H 

ljabaru'l-vrı ludr1-`adl 246 

Ijacc 15, 42, 48, 113, 147, 225, 226 
Ilaccüc 102 

Ilaccrı c İbn Muhammed el-A`vex 193 

Hadid 115 

Hüdi'l-ervrı b. 173, 174, 175 

Hafş  el-Ferd 255, 256, 267 

Ijafs İ bn Glyris 260 

Hak 124 

Urıkim 166 

Ebü. `Abdillah 97, 108 

Halaka 207 

Hrılid İbn 'Abdullah el-Iasri 60, 83, 192 

Ijülid İbn Velid 96 

Walik 115 

Halim 120, 128 

Halk 190, 208 

ljalku'l-lur'ün 58, 59, 83, 85, 184, 187, 189, 

190, 192, 197, 202, 203, 207. 209, 210- 
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1, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 

220, 221, 222, 223, 227, 229, 240, 256, 

261 

lihman 249 

ljammhd İbn Seleme 131, 193, 223 

Hammild İbn Zeyd 131, 211 

Hanzala İbn Kais 142 

Wırice İ bn kluzhfe 98 

İ bnu'l-Hakem 23 

İbn Hishm 98 

el-Hhris İbn Suraye 61 

Harrh 102 

Harrhn 75 

Ilkün İbn Müsh el-A`ver 266 

Hhrün (er-Resid) 74, 84, 192, 193, 196 

Harkh' 35 

Hasan (ibn. 'Ali İbn Ebi Thlib) 27, 239 

el-Hasan 268 

el-Hasan el-Basri 40, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 

71, 82, 98, 223, 253, 254, 259 

Hasshn İ bn `Apyye 264 

el-Hasan İbn Zekvhn 264 
Hasen 81 
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