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ÇEVIRENiN ÖNSÖZÜ 

Bundan sonraki sayfalarda çevirisini verdi ğ imiz A. S. Tritt on'un 
"Muslim Theology" adlı  eseri, 1947 yı lında Luzac tarafından Kraliyet 
Asya Cemiyeti (The Royal Asiatic Society) adına yay ı nlanmış tır. Bu 
eser, görülece ğ i üzere, baş langıcından özellikleVI / XII. yüzyıla kadar, 
düşünce faaliyetlerinin ve yenili ğ in en yoğun olduğu bir devredeki kelâm 
düşün.cesinin geçirdi ğ i çe ş itli a ş amaları  ele almakta ve bunu yaparken 
de, eserin yay ı nlandığı  yıla kadar özellikle bat ı da yap ı lan incelemelerin 
sonuçlar ını  da dikkate alarak, büyük ölçüde ana kaynaklara dayanmak-
tadır. Eser, bu itibarla, kelâm dü ş ünceysiyle ilgili önemli metinleri 'bir-
leş tirici' (terkipçi) bir anlay ış la biraraya toplamakta ve bu metinler ço-
ğunlukla ayrı nt ı lara kadar inmektedir. Metinlerin ayr ı ntı lara girdiğ i 
konularda, okuyucunun, hiç ku şkusuz, kelâm hakkı nda temel bilgilere 
sahip olmas ı  gerekmektedir. 

Eser, düzenli bir biçimde yaz ılmış  olmas ına rağmen, kullanılan 
kaynakların genellikle bas ım yerlerini vermemekte, hattâ baz ı  eserlerin 
sadece isimlerini vermekle yetinmektedir. Biz, elimizdeki olanaklar öl-
çüsünde bu eksiklikleri gidermeye çal ış t ı k; hazan bir kayna ğı '', eserde 
kullanılan baskı sından farkl ı  bir baskı sını  kullanmak zorunda kald ık 
ve bir kaç yerde dipnotlarm ı  o baskı ya göre düzenledik. Öte yandan 
yazarın, British Museum'da bulunan elyazmalar ıal kullandığı  Ahmed 
b . Ha nb e l'in "er- Redd alâ'z-Zanâdtka ve'l-Cehmiyye" adlı  eseri ile 
el-E ş  'arrnin "Kitâb el-Luma"s ı nın bugün elimizde bulunan bask ıları -
nı  dipnotlara ve bibliyografyaya ekledik. 

Eserin genel okuyucuya ve islâmi alanda çal ış anlara yararl ı  olma-
sı  dileğ iyle. 

16.VIII.1978 
Ankara 

Mehmet DAĞ , 
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YAZARIN ÖNSÖZÜ 

F orlon g Be que,st Fonu'nun mütevelli heyeti, bu kitab ın ya-
yınlanması  için gerekli bütün masraflar ı  ödemiş lerdir; bu nedenle önce 
bu ince tutumlarından dolayı  içten te ş ekkiirlerimi sunar ım. Ayrıca güç 
bir i ş  olan provalar ı  okuduğu için S. Hillelson'a da şükranları mı  be-
lirtmek benim için zevkli bir ödevdir. 

Dipnotlar ın düzensiz bir biçimde da ğı tıldığı  görülecektir; dizinleri 
olan tanınmış  eserlerden veya el-Milel ve'n-Nihal'in içindekiler tablo-
sundan gerekli bilgilerin kolayca elde edilebilece ğ i hallerde kaynaklar 
belirtilmemi ş tir. Sadece tarihi önemi olan isimlere dizi ıı imizde yer 
verilmemi ş tir. 

Geriye mürettip ve yay ı mlay ıcuun dikkat ve titizli ğ ine takdirlerimi 
belirtmek kal ıyor. 

A. S. Tritton 
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I. BÖLÜM 

GIRIŞ  

KUR'AN 
	

ORTAM 
	

ÖZET 

Islam kelâmı  hakkı nda verilecek her bilginin Kur'ân'la ba ş lamas ı  
gerekir. Burada Kur'an, kelamın temeli olarak kabul edilir. Hz. Mu-
hammed bir kelâmcı  değ il, dini tebli ğ le görevli biri idi. Bundan dolay ı , 
kendi sözlerine verilen arılamlardan baz ı larına, yaş asaydı , hiç kimse 
kendisinden daha çok hayret edemezdi. Islam dinine göre, Allah âlemden 
ayrıdı r; âlemin yarat ıcısı  ve mutlak hâkimidir. O'nun yüceliğ i, kelime 
anlamı  ile ele alm ınca, Kendi arzuları  dışı nda hiçbir kanun ve kural tan ı -
mayan bir mutlak hükümran (Kur'an, Abese, LXXX, 22) biçiminde ifade 
edilmi ş tir. "Allah sizi ve yapt ıklar ın ız ı  yaratt ı " (Kur'ân, Süffüt,XXXVII, 
95) ayeti bu mutlak hükümranl ığı  ifade yollanndan biridir. Allah mut-
lak olduğ u için Kendi kararlar ı  ve buyruklanyla ba ğ l ı  olamaz (Kur'an, 
Ra'd, XIII, 39); nesh görüşü iş te bu anlayış tan gelmektedir. Öte yan-
dan insanın bağı msız olduğ u da belirtilmi ş tir (Kur'an, Nebe, LXXVIII, 
40). Her iki fikir de 'bir ayette birlikte bulunmaktad ı r; "Rabbinizden af 
dilemek için yar ışı n,— O, bunu diledi'g'ine verir" (Kur'an, Hadîd, LVII, 21). . 

Hz. Muhammed, hayatının sonuna doğru, insana hür seçim sahibi 
(muhtar) bir yaratık olarak seslenmi ş , fakat Kur'ân' ı n son bölümlerinde 
(sürelerinde) insan ı n Allah'ın denetiminde oldu ğu üzerinde daha çok 
durulmu ş tur. "Allah, insanlar ı  doğ ru yoldan ç ı kar ır" sözü, anlamı  ne 
olursa olsun, sonraki devrelerde daha çok ya.ygmla ş mış t ı r.; "Allah kalp- 

i mühürler" ayeti daha sonraki devirlere aittir; "kalbin üzerine bir 
perde örtmek", hem ilk zamanlara hem de sonraki zamanlara aittir. Ço-
ğunlukla Allah' ı n doğru yoldan sapt ırMası  günahı n sonucu ve cezası dı r; 
bunun genellikl. kazan ı ldığı  söylenir; kötülük (ş err) ise insanlardan ge-
lir (Kur'an, Nisâ, IV, 81). 



Allah bağış layıcıdır (rahim) ve insanlara en iyi ödülü ihsan eder. Al-
lah'a ve resulüne inanan kimsenin iyi i ş ler i ş lediğ i pe ş inen kabul edilir; 
"inanan ve doğ ru yolda yürüyen" sözlerinin birarada kullan ılmaH yay-
gıındı r, fakat faziletin (erdemin): iman ın bir ürünü oldu ğunu gösteren 
hiçbir i ş aret yoktur. İman, ilahi bildirinin (tebliğ in) doğ ru olarak kabul 
edilmesi, tasdikidir (Kur'an, Muhammed, XLVII, 2); S a in t Paul'un 
kulland ığı  anlamda hayatın ilkesi değ ildir. İ man artabilir (K.ur'ân,Müd-
dessir, LXXIV, 31); Hz. Muhammed'e tabi olanlara özgü de ğ ildir 
(Kur'an, Mâide, V, 73); islam (gerçek din) imandan daha fazla bir şey-
dir (Kur'an, Hucurât, XLIX, 14). Su sözlerin altında kat ı  ferdiyetçilik 
yatmaktad ır: "Herkes kendi yükünü ta şı r". Bu ayet Kur'an'da 5 kez 
tekrarlanmış tır; bir ş air bu ayeti ş u ş ekilde ifade etmektedir: "Herkes 
sadece Allah'la karşı  karşıya gelecektir". Daha toplumsal bir hayat gö-
rüşü ş u ayette yer almaktad ır: "Onlar hem kendi yüklerini hem de do ğ ru-
dan saptı ! &klor:. kimselerin yükerinden bir k ısm ı nı  taşı rlar" (Kur'an, 
Nahl, XVI, 25); aynı  görüş , sadece Allah'ın izniyle de olsa, ba ş kaları  
için dua etmenin geçerli oldu ğu düşüncesinde de bulunmaktad ı r.. İyi 
ameller kötülerini giderir (Kur'an, Hâd, XI, 114). Bir çok ayetler, Al-
lah'ın inananlar ı  cennete sokmas ı  gerektiğ ine iş aret eder. 

Günah ekseriya Allah'a kar şı  isyan biçiminde• gösterilir; günah ş ey-
tarım vesveselerinin veya nefsin arzular ını  takip etmenin bir sonucudur. 
Bundan dolay ı  daha sonraki bir tarihte, ayr ılanlara "Ehva Ehli" adı  ve-
rilmiş tir. Küfür büyük günaht ır; dolay ısıyla affedilemez, fakat küfre-
den tövbe ederse, yine de affedilir. Günah ın dereceleri vard ır (Kur'an, 
ş ârâ, XLII, 34). 

Cehennem azab ı  ebedi olduğu için içindekilere şefaat etmek faydas ı z-
dır (Kur'an, Müddessir, LXXIV, 48). 

Peygamberler günah i ş leyebilii (Kur'an, Hacc, XXII, 52). Her pey-
gamberin bir hasm ı  (dü ş manı ) olduğu fikri - (Kur'an, Furkân, XXV, 
31), baz ı  aş iri kimselerin a şı rı  davranış larını  teşvik etmi ş  olabilir 
(Bak., bu eser, ss. 31-32). 

Bir kaç diişünce tarz ı , Kur'ân' ın âlemden önce yarat ıldığı  görüşünü 
ortaya koymak için, biraraya gelmi ş  olabilir. Hz. Muhamm ed'den 
önceki peygamberlere hakikat ın bir kısmı  öğretilmiş  ve onlara Kur'ân' ın 
neshettiğ i kitaplar 'verilmi ş tir. Bir veya bir kaç kitapta ecelden söz edil-
miş tir (Kur'an, Ra'd, XIII, 38); âlemdeki her şey bir kitapta yaz ıhdı r 
(Kur'an, l'ânus, X, 62). Kur'ân' ın kendisi ise "Levh-i Mahfüz" ıladır 
(Kur'ân, Burâc, LXXXV, 22). Allah' ın kelâmı  tükenmez (Kur'an., Kehf 
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XVIII, 109). "Allah' ın kelâm ı " Islamın bildirdikleri anlamına gelir 

(Kur'an, Teybe, IX, 6); el- B eyd avi'ye göre ise, o, Yahudi ş eri'atı  de-

mektir (Kur'an, Bahara, Il, 70). Hz. İ sa, Kelimetullah't ır 
IV, 171). Allah "benim kelâm ı m" sözünü Hz. Musa ile 'konu ş ması  
için kullanı r (Kur'ân,A'rtıf, VII, 144). 

Alemdeki ola ğanüstü olaylar ın; Allah' ı n kudret ve hikmetine delil 
olduğu üzerinde ısrarla durulmas ı  vahiyden bağı msız tabii bir din bu-
lunduğu görü ş üne yard ı mcı  olmuş tur.' 

"Allah ve resulü" deyi ş inde Allah ve Hz. Muhammed'in sürekli 
birarada zikredilmesi, Hz. Peygamberin ayr ı  bir saygı  ve tazim görme-

sine zemin haz ırlamış tır. Burada Kur'ân' ın Hüküm Günü ve cesedlerin 
dirilmesinden söz ettiğ ini söylemek gereksizdir. 

Bazı  fikirleri geli ş tirenler Kelâme ı lar . değ ildi. Allah'ın insanlara 

olan sevgisi bir kaç kez tekrarlan ır ve Allah'a, güzel isimlerden (el-esn ı Ct 
el-hüsna) biri olan vedâd (seven) ad ı  verilir; bunun yan ı ndan Allah' ı  
sevmek insanlara dü ş en bir ödevdir. 

Kelam bunu re ddetmi ş tir; C ü veyni'nin yazd ığı na göre, Allah ne 
sever ne de sevilir. "Biz seni bo ş una yaratmadık" (Kur'ân, Mü' ıninün, 
XXIII, 115) ayeti âlemin insanlar için yarat ı ldığı nı  ileı i süren Nahl, XVI, 

14 gibi âyetlerle biraraya getirili ı se, b ı  , Allah' ın yaratmada bir hedefi 
nin bulunduğuna iş aret eder. Kelâm, Allah' ın hedefinin veya amac ının 
ne olabilece ğ i sorusunu insanların sormas ına izin vermemektedir. Bir 

kaç yerde ise kesin tevhid ifade etmeyen ve uknumlar ı  telkin eden bir 
ş eye iş aret edilmektedir. Allah' ın ruhu ve emr'i O'nunla Mem aras ı nda 

yer ahr.2  

ORTAM 

Islam, fetihler ba ş ladığı nda, kendine özgü bir durumda idi. Bir ke-
lânı  ilmi olmad ığı  gibi, hukuk denebilecek pek az şeye sahipti; bu neden-
i, herkes geniş  sını rlar dahilinde, kendilerine( do ğ ru olan ne ise onu yap ı -
yordu. İ lk üç yüzy ı lda sünni görü şe bağ lı  bir zümre tesis edildi; bu devir- 

1 . Karş ., Ebfı 'l-Kâsım ez-Zemah ş eri, el-Ke şş âf an Hakâ'ik et-Tenzil, Bakara, II, 25'in tefsiri, 

Mak 1318 /1900: dünyevi menfaat yan ında, "hakim ve kudretli bir yaradanm delilleri olan dini 
menfaat, âlemin ve oradaki ola ğanüstü olayların tefekkürü de bulunmaktad ır" (yine Al-i İm-

ren, III, 185'in tefsiri). Bu, Taberrnin "Rablerinin bir oldu ğu ile ilgili bir delil" ile karşı laştırıhr, 
Ta'rih el-Rushl ve'l-Mulük, neşr. J. de Goeje, 15 cilt, ',elden 1879-1901, c. I, s. 149. 

2. The Encylopedia of Islâm, "Nefs" maddesi, (eski baskı), Emrin burada ne anlama gel-
diğ ini kimse bilmemektedir. 
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de e ş it haklara sahip olan 4 sünni fıkıh mezhebinin ortaya ç ıktığı  özellikle 

göze çarpmaktad ır. Bu, din çe ş itli biçimlere büründü ğü bir s ırada, ba ş -
langı çta egemen olan kar ışı k durumun bir yans ı mas ıdır. 

Devletin Dini. Devlet, memurlar ı n, dindarliklarma göre de ğ il, ye-
teneklegine (ehliyetlerine) göre seçmi ş tir; müslüman olmayan millet-
lerle anla ş malar yapmış ; bu âlemin nimetlerinden yararlanm ış t ır; belki 
de dini pek ciddiye almamış tır. Abdülmelik hakk ında ş öyle denir: 
Halife oldu ğ u, haberi geldiğ inde, Kur'ân onun dizleri üzerinde idi. O, 
ş u sözleri söyleyerek Kur'ân' ı  bir tarafa b ıraktı : "Bu, benimle senin ay-
rı lınan demektir". 3  Daha ilk zamanlardan itibaren devlet, ş errat ın bil-
mediğ i ınuldı s ad ı  verilen baz ı  vergiler toplamakta idi. Bu, belki de, 
vergi memurları n ı n kurt ve çakallara dönü ş tükleri fikrinin kayna ğı n ı  
oluş turmaktadir. 4  

Devletin kendi taraftarlar ı  bulunuyordu. Süleyman' a el-Mehdi 
lakabı  verildi ve aynı  lâkab II. Ömer için de kullan ıldı .5  Bir ş air şun-
ları  söylemektedir: "Mü'minlerin emiri ve sebep olduğ u yaralar ecel gi-
bidir ; onda kimse hata bulamaz",6  Bir asinin, insanları  halife Mu'avi-
ye'yi tahtuıdan indirmeye ve Allah'a inanmamaya davet etti ğ i söyle-
nir.7  Daha sonraki bir devrin yerli yersiz her ş eyde suçlanan adam ı  
el-Hacca e, kendi dinini Kur'ân'a göre düzenlemi ş 8  ve "Iskim ın çadı -
rini kuran kimse" olarak takdir edilmi ş tir. 9  Kendisi dindar değ ildi, bu-
nun nedeni onun ş unları  söylemiş  olması  idi: "İnsanların, Allah'tan 
çok bana itaat etmesi gerekir ; zira Allah diyor ki, 'gücün yettiğ ince Al-
lah'tan kork', fakat yine diyor ki, 'hiçbir ay ı rım gözetmeden dinle ve itaat 
et', Bu nedenle, bir kimseye ş u kapıdan çıkmas ını  söylerim de, o da ç ıkmaz-
sa, onu öldürmek benim me ş ru hakkı m olur". 10  El-Haceac yine dedi ki: 
"Bizi öteki dünya için yaratt ığı na göre keşke Allah yiyecek, içecek, giyim 
ve evlilik ihtiyac ından kurtararak bu dünyadan bağı ms ız k ı lsaydı  ; veya 
bizi bu âle ıne yerleş tirdiğ ine göre, bizi ötekinden bağı ms ız k ı lıp, azaptan 
kurtaracak ş eylerin endişesinden azade k ılsaydı".'l 

3. el-Müberred, el-Kamil, neer.: W. Wright, Leipzig 1864 vd., s. 575. 

4. el-Caluz, Kiri& el-Hayaveın, Kahire 1323-24/190'7, c. VI, s. 24. 

5. İbn Kuteybe, Kittı b el-Ma'ârtf, Göetingen 1850, s. 183; İ bn Sa'd, et- Tabaktit el-Kübrâ, 

neer.: E. C. Sachau, Leiden 1904 vd., c. V, s. 245. 

6. Ebu'l-Ferec el -İ sfalıâni, Kit ılb el-Agâni, Bülük 1868, (I. Baskı), c. X, e. 93. 

7. Ayn ı  eser, e. XVI, ss. 7, 111. 

8. el-C8hız, adı  geçen eser, e. V, s. 63. 

9. el-Agâni, c. XX, 13. 

10. el-Câblz, adı  geçen eser, c. III, s. 5. 

11. el-Câluz, el- Beyan ve't -Tebyin, Kahire 1351 /1932, e. I, s. 145. 
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Daha sonraki bir tarihte halâ Mu'aviy e'nin, ilk üç halifeninkine 
eş it bir unvanı  olduğunu bildirenler bulunuyordu: Bir vâiz Ba ğ -
dat'ta ş unlar ı  söylüyordu: "Kıyâmette Allah Mu'aviye'yi Kendisine 
çekecek, sağ  yanı na koyacak, eliyle onu örtecek ve sonra da bütün insanlara 
bir güvey gibi gö,sterecektir".1 2  Biri de diyordu ki: "İnsanlar beni cehen-
neme götüren dü ş üncelere sahip olmakla suçlasalar da, soyluları n ve bek-
çilerin bulunduğ u bir toplulukta olmak, çekip gitmekten daha de ğe rlidir".13  
C ahiliy e dü ş üncelerini islâma ta şı yan, ş arap içen, eski ş arkı ları  te-
rennüm eden ve eski cömertli ğ i taklit eden kimseler ayni ruha sahipti-
ler. Bu ruhtu ki, Araplar ı  islâmın aristokrat s ınıfı  haline getirdi, bütün 
mevaliyi (Arap olmayardar ı ) hakir gördü ve Has an el-Basri gibi 
seçkin bir müslümana barbar (kuzeyli = min ashâb e ş -ş e'm) adını  ver-
di." Hz. Osman' ı n kaym.babası  gündüzün, tutmaktan daha kolay 
olduğu için geceleyin oruç tutard ı . Halife onun bu mazeretine sadece 
olilümsedi. 15  

"Vali, bilginlere danış tıktan sonra, kendi düşüncesine göre hareket 
etmelidir"; bu, devlet erka ıumn görü ş lerini velilerinki ile birle ş tirme te-
şebbüsüdür. 16  Bunu dinen uygun gören ş öyle bir hadis vard ır: "Sab ı r, 
kötü bir efendiye kar şı  koymaktan daha iyidir"." 

Devlete Karşı  Faaliyetler. Bir bakıma öteki uçta kendi ideallerine 
uymadığı  için devlete muhalif olanlar yer al ı yordu. Onlar ın, Allah'ın ki-
tab ında belirtilen velilerin yönetimi biçimindeki bir idealin, d ışı nda, ra-
kip adayları  yoktur. Devletin yapt ığı  her ş ey yanlış t ı . Baz ı  kimseler, 

• hayvanı nı  devletin kazd ırdığı  kuyudan sulamazken, 18  bazıları  da gan.g-
ren olan aya ğı nı , el- Velid'in itibarını  kazanmaya çah ş tığı  için, kaybet-
ti. 19  Bu duygu çe ş itli ş ekillerde ifadesini buldu. El-Haccâc'a mü'min 
diyen Iraklı  karde ş lerimize ş aş arnn.20  Sanı rd ı k ki, tek me ş ru olmayan i ş , 
devlet kat ı nda görev olmakt ır; devlet kat ında görev almak küfürdür. 21 

 Devlet benim dinimden bir ş ey almad ıkça, ben ondan bir ş ey alantara. 22  

12. el-Makdisi, Ahsen et-Tek ılsim, nesr.: de Goeje, Leiden 1877; ss. 126, 399. 

13. Ibn Sa'd, Tabakta., c. VI, s. 191. 
14. Ibn Sa'd, adi geçen eser, e. VII, 1, s. 119 
15. Belözurl, Ensâb el-Eş râf, e. IVB, ne ş r. M. Sehlösinger, 1938-40 ve c. V, nes/. : S. D. 

Goitein, 1936, c. V s. 106. 

16. bn Sa'd, ad ı , geçen eser, e. V, s. 139. 

17. Ayni eser, e. 1V, 1, s. 166. 

18. Ş a'ra'ni, Levak ıh el-Envar, Kahire 1321/1903, s. 43. 

19. Ayni eser, s. 33. 

20. Ibn Sa'd, adi geçen eser, e. V, s, 394. 

21. Ayni eser, e. VI, s. 54. 

22. Ayni eser, e. VI, s. 60. 
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Ticaretle kazanılan bir dirhem, maa ş  olarak alman on dirhemden daha 
iyidir.23  Bir kimse devletin huzuruna girince, dinini de beraberinde 
götürür, fakat oradan onsuz ç ıkar.24  S a 'id b . C üb eyr dedi ki: el-
Haccâc ve onun gibiler sap ı k hükümlere sahiptiler, dini terkettiler, AI 
lah'ın kulları na zulmettiler, namaz ı  yok ettiler ve müslümanlar ı  hakir 
gördüler 25  Bu ş ekilde dü şünen kimselerin el -Haccâc 'in ölümünde se-
vinç gözyaş ları  döktiiğ iine ş a şmamak gerekir. 26  Gerçekte devlet kat ında 
bulunan her ünlü ki ş i bir kâfirdir. 27  

Zfthidler. Zâhidler egemen s ını fın dininin tam kar şı  kutbunda yer 
alı rlar, fakat her zaman onlar ın hasmı  olmamış lardır; zümreler aras ı n-
daki ayırı m çizgileri umulmayan yerlerde birbiriyle kesi şmektedir. 
Allah korkusu ve ebedi ate ş te yanma ihtimali, bu kimseler üzerinde 
ağı rlığı nı  duyurmakta idi. 

Baz ıları  her zaman sanki en iyi arkada şı nı n cenazesinden dönüyor-
muş  gibi görünür, bazıları  da ş öyle derdi: "Ölüm dü ş üncesi mü'minde ne-
ş e b ırakmıyor, onun Allah' ın şerr atı  hakk ı ndaki bilgisi ona ne gümüş  ne-
de altın bırakır, onun Allah'ın emrine uymas ı  ise onu dostsuz b ıraktr".28  
Bir adam ölüm döşeğ inde idi, arkada ş ları  onu ümitlendirmek için ziyare, 
tine gittiler; adam dedi ki: "80 Ramazan oruç tuttum, ama yine de umu-
dum yok”. 29  Rebr b. Hüseyin ünlü bir zâhiddi; Kazvin.'deki bir 
camiye onun ad ı  verildi; orada onun kürdan ından yeti ş en bir a ğaç var-
dı . Abdullah b. Tâh ir bu a ğacı  halk ona sürtünüyor diye kestirdi. 30 

 RebV, ş iirde!' nefret eder, zara dokunmaktansa domuz ya ğı na dokun-
mayı  tercih ederdi. Helalar ı  temizler ve sava ş tan kazand ığı  bütün ga-
nimeti da ğı tı rdı . Kad ınları n bulunduğu bir camiye girmez ve küçük k ı -
zına oynamas ı  için izin vermezdi, çünkü kendisi hakk ı nda herhangi bir 
kimseye oynama izni verdiğ inin, yazılmasını  istemezdi. Hep Allah dü-
ş üncesiyle ya ş ad ı ; dedi ki: "Yaln ı z Allah için yap ı lmayan i ş ler bir hiç-
tir".31  

Kıyamet günü dü şüncesi bu kimseleri o derecede sürekli bir biçimde 
meş gul ediyordu ki, eehennem ate ş inden söz edilince, onlardan birinin 

23. Ayni eser, c. VI, s. 68. 
24. Ayni eser, c. VI, s. 145. 
25. Ayni eser, c. VI, s. 185. 
26. Ayni eser, e. VI, s. 195. 
27. Ayni eser, c. VI, s. 193. 
28. Ayni eser, c. VI, S. 114. 
29. Ayni eser, e. VI, s. 121. 
30. Bellizurl, adı  geçen eser, c. V, s. 322. 
31. İ lın Sa'd, adi,geçen eser, e. VI, s. 128. 
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uzuvları  eklem yerinden dış arı  fırladı ,32  bir baş kas ı  ise fırından çıkan bir 
baş  görünce, dü ş üp bayıldı . 33  Bir diğeri de, cehennemin sadece kendisi 
için yarat ı ldığı nı  sanıyordu. 34  

Bu tutum umulmadık yerlerde görülür; emirlerin dostu el- A hn af, 
Maksûra'da namaz kılmaktan hoş lan.mazd ı . 38  Biri manda ya ğı  bile ye-
ıneyi rededen bir vejeteryand ı , camilerde namaz k ılmazdı , bekar ve ka-
naatkard1. 36  E bü Müsâ dedi ki: "Bir kadını n kokusunu duymaktansa, 
bir cesedin kokusuyla burun deliklerimin delmas ın ı  tercih ederim". 

Gene, kadı nlara ihtiyac ı  olmayan, bunun yerine zevk için güvercin 
besleyen biri ş öyle derdi: "Benim için kad ınlardan daha korkunç bir ş ey 
yoktur". 37  islam ın uygulamas ına tamamıyla ayk ırı  olan kad ınlardan 
kaçma öyle görünüyor ki, Hristiyanl ığı n etkisinin bir sonucudur; ra-
hiplere özgü olan yün elbiseler de bundan ötürü idi; yün elbise giyen 
birine Hristiyanlığı nı  terketmesi söylen.irdi. 38  "Çok kahkaha kalbi öldü-
rür" sözü bu çevreden gelir. 39  Bunlardan biri "kendi nefsi ile me şguldü". 40  

Bazan onların dini, sağcluyularından daha yüceydi, "O, kadehten 
içmeyecek kadar dindard ır fakat Ammeir'i öldürecek kadar değ il" sözü mu-
taass ıp kimselerin ac ı  bir dille yerilmesidir. 41  Muhammed b. Sirin'e 
dendi ki: "Sen , kendi gözünde saç k ı lından daha ince ş eylerle ilgileniyor-
sun; Hz. Peygamber zaman ında biz onları  büyük günah (kebire) sayardık"; 
Muhammed b.,Sirin dedi ki: "Doğ ru, sanı rsam, peş temalin yeri sürü-
mesi bunlardan biridir".42  Bazıları  daha maktildü; biri yeri sürüyen el-
bisesi dolayı sıyla kendisini şöyle savundu: "Onları  uzun .giymek gösteri ş -
ti; ş imdi ise k ısa giymek gösteri ş  oldu".43  Bir baş ka ünlü zâhid, Mu'- 
aviye'yi ele ştirdiğ i için ba şı nı  ilerde sokan Ebû Zerr'di. Fakirli ğ i ve 
cömertliğ i ile ünlü idi; zenci bir kad ınla evlendi, çünkü kendisini yüksel- 

32. Sa'rüni, adı  geçen eser, s. 40. 

33. Ayn ı  eser, s. 43. 

34. Ayn ı  eser, s. 32; İbn Kuteybe, adı  geçen eser, e. 225. Bir hikaye ço ğunlukla birden faz-

la kiş i hakkında söylemni ş tir. 
35. İbn Sa'd, adı  geçen eser, e. VII, 1,s. 68. 

36. Ayn ı  eser, e. VII, 1, s. 74. 

37. Ayn ı  eser, c. IV, 1, s. 84; e. V, s. 110; e. VII, 2, s. 60. 
38 . . İbn Abd Rabbihi, el-liıd el-Ferid, Kahire 1346 /1928, e. I, s. 250; kar ş ., İbn el-Cevzi, 

Nakd (Telbis iblis), Kahire 1340/1921, s. 208. O, takvü sahibi, münzevi, daima Allah' ı  
tefekkür eden biri idi; yün elbise giyer ve et yemezdi. İ bn Sa'd, adi geçen eser, e. V, s. 225. 

39. İbn Sa'd, adı  geçen eser, e. VII, 1, s. 58. 
40. Ayn ı  eser, e. VII, 2, s. 25. 

41.. Ayn ı  eser, e. III, 1, s. 186. 

42. Ayn ı  eser, VII', 1, s. 58. 
43. Ayn ı  eser, c. VII, 2, s. 15. 
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tecek de ğ il , alçaltacak bir e ş  istiyordu; bir Habe ş i'n.ın ardında namaz 
kı lar ve devlet kat ında görev almay ı  yererdi.44  Bir ba şkas ı nı n iki dinarl ık 
geliri olan bir tuzla ğı  vard ı . Bu gelirle geçimini temin eder, dostlar ına 
armağan olarak hurma gön.derir ve kendisi arma ğan kabul etmezdi. 
Düğüne gider, fakat midesi a ğı r yiyeceklere alışı k olmadığı  için hiçbir 
ş ey yemezdi. Zekat, toplay ı cı sı  olmak istemeyiş ine ş öyle bir mazeret 
gösterirdi: "Zenginlik istemiyor um ; sahip oldu ğ um şeyler bana yeter".45  
Yoldan geçenler için dükkan d ışı na bir testi su koymak âdetti ve halâ da 
âdettir. Biri dedi ki: "Eğer ben bir sarrafın ya da vergi toplayı cısını n ka-
pı s ı ndan geçersem, onun suyundan içn ıem".46  Bir başkasının , evinde mah-
zeni vard ı  ve namaz d ışı nda başka amaçla dış arı  çıkmazdı .47  Toplum ha-
yatından tamam ıyla çekilme ülküsü şu temennide kendisini göstermek-
tedir: "Ben ne bir hadis ravisi, ne bir dini hikayeler anlatıcı sı , ne de bir 
müçtehit olmak isterim". 48  Kuşkusuz, bu davranış  hem benimsenmiş  hem 
de saldırı ya uğ ramış t ı r; bir yanda, "toplum hayatı nın bir yararı  varsa, 
inzivada da günvenlik vard ır",49  öte yanda ise "benim bir dul kad ından 
çok topluma ihtiyac ım var"50  sözleri yer almaktad ır. Bunlardan baz ılarına 
A ğı t ç ı lar adı  verildi. Onlardan birini i ş ittiğ inde biri dedi ki: "Kur'an'- 
da/d hiçbir ayet benim için Müsâ'n ın sözlerinden daha dehşetli 
`ancak Senin denemendir ki, dilediğ ini doğ ru yoldan• saptırır, dilediğ ini 
de doğ ru yola iletir'". Ağı tçı  dedi ki: "Eğer Kur'ân herhangi bir kimseye 
dehşet verseydi, ya şadığı  sürece ona tekrar seslenemezdi". 51  

Katı  dindarları  da ele ş tirenler vard ı . Kadı nın biri baz ı  kimseleri ya-
vaş  yava ş  yürüyerek alçak sesle konu ş urken gördü. Kad ına onların ko-
yu dindar olduklar ı  söylendi. Kad ın şu açıklamayı  yapt ı : "Ömer konu ş ur-
ken i ş itilir, yürürken hı zlı  gider ve vurunca incitirdi. O, gerçek dindar-
dı ".52  

Bu kimseler bütün. yeniliklere kar şı  koydular ve tekrar k ı r hayatına 
dönmeyi istediler. Kefen sat ın alacak kadar yeterli para b ırakmayan biri 
dedi ki:Kefen ücreti, bir çiftçiden de ğ il, ancak bir sığı r çoban ından ödünç 

44. Ayn ı  eser, e. VI, 1. 
45. Ayn ı  eser, e. V, s. 304. 
46. Ayn ı  eser, c. VII-, 83. 
47. Ayn ı  eser, c. VII-, 107. 
48. Ayn ı  eser, c. VI, s. 114. 
49. Ş a'rilni, adı  geçen eser, e. 49. 
50. Ibn Sa'd, adı  geçen eser, c. V1I, 1, s. 104. 
51. /bn Kuteybe, Tc'yi! Muhtelif el -Hadis, Kahire 1326/1903, e. 100. 
52. Ibn Sa'd, adı  geçen eser, c. III, 1, 208; Taberi, Ta'rilı , c. I, e. 2754. 
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e 
alınabilir. 53  Bir ba ş kası  da dedi ki: "Bu, bir ticaret dünyas ı dır. Eğ er bir 
kimsenin sana borcu var da, bir yük saman teklif ediyorsa, alma ; bu bir 
haks ız kazançt ır".54  

Orta Yol. Bu yolu izleyenlere sa ğduyunun temsilcileri demek alda-
tıcıdır. İkinci halifenin oğ lu olan Abdullah b. Ömer en iinlülerinden 
biri idi. 

Sürekli olarak oruç tutanlara, Abdullah b . Mes'ild bir örnek 
olarak gösterilirdi. Hiçbir bilgin ondan daha az oruç tutmam ış tır; nama-
zın daha iyi olduğunu kabul ederdi, çünkü oruç onu namaz k ıla-
mayacak kadar zayıflatı rdı . 55  

Onlar dış  görünüş e bağ lı  kalmaddar. EbüMüs â, ezan okundu ğu 
bir sırada, omer'e Kur'ân. okuyordu. Ömer, "biz namazday ız" dedi.56 

Aynı  duygu, "20 y ı ldan fazla hacca ve umreye gittim, sadece ikisinden biri 
benim lehime yaz ılm ış tır" sözlerinin söylenmesine sebep oldu; 57  namaz ı  
uzatanlarca, "ibâdet, Allah'ı  düş ünmek ve haram olan şeylerden kaç ı n-
makt ır".58  Bu, "ben müslüman değ il miyim? Nerede olursam olay ı m benim 
yüzüm Allah'a dünüktür" 59  ş eklindeki gurur dolu iddiay ı  doğurdu. Bir 
baş kası  hiçbir nafile ibadette bulunmad ı .60  Onlar insanlar ı n hoş lanma-
ya baş ladığı  hileli mantığ a itiraz ettiler. Farazi bir soru soruldu ğunda, 
birisi soru sahibine, soru ortaya ç ıluneaya kadar beklemesini, sonra ce-
vap vermek için ak ıl yoracağı nı  söyledi. 61  

Bu kimseler devleti tan ı dılar. Abdullah b. Ömer onlar ı n sözcü-
südür. O, bir iç sava ş  sı rası nda her valinin arkas ı nda namaz kı lıp, zekat ı  
ona ödemiş tir. 62  Devlet iyi olunca, ho ş nuttu; kötü oldu ğunda ise ta-
hammül gösterirdi, çünkü biattan dönmek, ş irkten sonra gelen en kötü 
günaht ı . 63  (A bdülmeli k'e kar şı  sava ş madığı  için üzüntü duyduğu 
söylenir). 64  Muhammed b. e 1-H anefi y ye alayc ıdır; insanlara, 
Emeviler iktidarda iken, onlara güleryüz göstermelerini, çünkü böylece 

53. Ibn Sa'd, adi geçen eser, e. VI, s. 56. 
54. Ayni eser, e. VI, s. 187. 
55. Ayn ı  eser, c. III, 1, s. 109. 

56. Ayn ı  eser, e. IV, 1, s. 81. 

57. Ayn ı  eser, e. V, s. 95. 

58. Ayni eser, e. V, s. 100. 

59. Ayni eser, e. V, s. 105. 

60. Ayni ser, c. VI, s. 207. 

61. Ayni eser, e. II, 1,2, s. 61. 

62. Ayn ı  eser, e. IV, 1,s. 105. 

63. Ayn ı  eser, c. IV, 1, s. 134. 

64. Ayni eser, c. IV, 1, s. 136. 
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kendi hayatlar ını  ve dinlerini kurtaraeaklarun ve daha lay ık olduklar ı  
Allah'ı n ücretini onlardan alacaklar ı nı  öğ iitlerdi. 65  Devlet kat ı nda 
görev alanların dürüstlüğünü savunmak ihtiyac ı  duyuldu; böylece 
bir bilgin ve hadisçi olan, fakat ödünç ald ığı  bir taylasân'dan ba şka 
giyecek hiçbir iç çama şı rı  dahi olmayan Baalbek kad ı sı  hakkında bir 
hikaye anlat ı lır. O, hazinedarl ı k görevini almaya haz ırdı , bu görev 
kendisine teklif edilseydi kad ılıktan daha kötü idi. 66  Bu kimseler yetkili 
kiş ilerden hiçbir ş ey istemezlerdi, fakat verileni al ırlard ı ; bu Allah'ı n 
rızkı  idi.67  Zâhid değ illerdi. Abdullah b. Ö m e r, aksine hikayeler 
bulunmakla birlikte, güzelce haz ı rlanmış  yiyeceklerden ho ş lanı rdı .68  

Bunlar dinde muhafazakard ı . Okul çocukların ın ve bedevilerin dinine 
s ı msıkı  sard ı n; bunun gerisinde kalmay ı n.69  Ve yine, ilk kavimler pey-
gamberleri hakk ında aynı  düş üncede olmad ıkları  ve kitaba kitapla kar şı  
çıkt ıkları  için doğ ru yoldan sapt ılar. Kur'an ,bir bölümünü ötekine kar şı  
koymak için, vahyedilmedi; aksine bir bölüm ötekini do ğ rular. Kur'an'- 
dan 'ne biliyorsan, ona göre har ı .ket et; müte ş âbih olanlara, inan. 70  

inançl ı  biri, Ömer'in helay ı  terkederken Kur'an okumas ından dola-
yı  deh ş etini saklamamış t ı r. Halife ise onu "sana bunu Müseylime mi ö ğ -
retti ?" cevab ıyla susturmuş tur. 71  Dindar 'ın kısa tan ımı , büyü kullanma-
mas ı , fala inanmamas ı  ve dağ lamak için k ı zgı n demir kullanmamas ıdır72 . 

Daha sonraki bir tarihte Basra kad ı sı  olan Ubeydullah b. Hasan 
bu kiş ilerin varisidir. O, Kur'an:1n hem kaderi hem de hür iradeyi ileri 
sürdü ğünü belirtmistir. 73  

Onların durumu bir cümlede ş öylece özetlenir: En iyiniz, her iki dün-
yadan da bir ş eyler aland ı r.74  

Din ve Akıl. Dini meselelerin tetkiki muhalefetle kar şı laş t ı . Bir râ-
viler zincirine dayanan hadislerle mücel ıhez bilgine ş u husus ı srarla be-
lirtildi: Bilgi, iş itilen ş eyin çoğunun tekrarı  değ il, sadece korkudur. 75  

•65. 	n eser, e. V, s. 70. 
66. ni eser, e. VII, 2, s. 172. 
67. Ayn ı  eser, e. IV,1, s. 110. 
68. Ryn ı  eser, e. IV,1, s. 109. 
69. Ayn ı  eser, e. V, s. 275. 
70. Ayn ı  eser, e. IV,1, s. 141. 
71. Ayn ı  eser, e. VII,1, s. 64. 
72. Ayni eser, e. VII,1, s. 52. 
73. İbn Kuteybe, adı  geçen eser, s. 55. 
74. Ş a'râni, adı  geçen eser, s. 27. 

75. Ş a'râni, adı  geçen eser, s. 24. 
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Bilgin, bu alemden kaçan, kendi kusurlarnu gören ve daima Allah'a 
tap ınan kimsedir. 76  Insanların bildikleri ş ey üzerinde, ak ıllarını  kullan-
maları  daha da kötü idi; bu gibi kimselerin sahabilerin otoritesine ba ğh 
olarak söyledikleri kabul edilmeli, onlar ın akla dayanarak söyledikleri ise 
hela çukuruna at ı lmand ı r.77  "Ben bir tabiyim, bidatç ı  (yenilikçi) de ğ il"78  
Eb ü B ekr'in ağ zına yerle ş tirilen sözlerdir. Di ğer deyi ş ler ş unlardır: 
"Tartış may ınız, tartış ma Kur'ân'a küfre götürür"; 79  "kim dinini tartış -
maya açık tutarsa, fırkaları  çoğaltı r"; 80  kelâm ilmi çekiş me demektir; a-
meller bir insana sözlerderı  daha uy gundur. 81  S a'i d b . C üb e y r dedi ki: 
Bu ümmetin yokolmas ı  hilginlerindendir. 82  Yine, bilgfillerin bilgisinden 
Allah'a s ığı nı rım. 83  Daha mutedil orta bir yerde ş u sözler yer al ır: 
Benim için bilginin fazileti, ibadetin faziletinden daha de ğerlidir; dini-
nizin en iyisi takvad ı r. 84  

Öte yanda, Eb ü B ekr'in Ö mer'i halife tayin edi ş ini ş öyle savun-
duğu söylenir; "Kavmim için neyi en iyi dü ş ündü isem onu yapt ım. Kud-
retim yettiğ ince anlayışı m kulland ım". 85  "Tartış mada bir kimse yalandan 
kaçar"86  sözü, "ibadetin en iyisi salim ak ı ldır"87  sözü kadar a ğı rlığı nı  
duyuran bir sözdür. 

Baz ıları , Mü eah id'in Kur'an tefsirinden ho ş lanmadı , çünkü onun 
ehl-i kitaba ku ş ku ile baktığı nı  düşündüler. 88  Bu, s ık sık yinelenen ş u 
emirleri hat ı ra getirir: Kur'an, müslüman olmaya/dara gösterilmemeli-
dir. Bu gizlilik, diğer dinlerle irtiba.t ı n Islam, ço ğu kimsenin be ğenme-
diğ i bir yola hızla sürüklediğ i bilincine bağ lı  görünmektedir. 

R ebi' b . Hüseyin dedi ki: Kelam iliminin sadece 9 sözüne ihti-
yaç vard ır:Yücelik Allah'ad ır, Allah'a hamdolsun, Allah'tan ba şka tanrı  
yoktur, Allah uludur, doğ ru olanı  emretmek, yanl ış  olanı  yasaklamak, 
'Kur'an okumak, Allah'tan rahmet dilemek, kötülükten kaçmmak. 89  

76. Ayni eser, s. 32. 

77. İ bn Kuteyle, adi geçen eser, s. 70. 

78. İbn Sa'd, adi geçen eser, e. III,1, s. 129. 

79. Ayni eser, e. V, s. 236. 

80. Ayn ı  eser, e. V, s. 273. 

81. Ayni eser, e. V, s. 274. 

82. Ayni eser, e. VI, s. 186: 

83. Ayn ı  eser, c. VII,2, s. 25. 

84. fıynı  eser, e. VII,1, s. 103. 

85. Ayni eser, e. III,1, s. 142; kar ş ., e. V, s. 139. 

86. Ayni eser, c. VII,1, s. 105. 

87. İ bn Kuteybe, adı  geçen eser, s. 100. 

88. İbn Sa'd, adı  geçen eser, e. V, s. 344. 

89. Ayni eser, e. VI, s. 133. 
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Kuşkusuz, eski güzel günler, ipekli giyinen sahabilerin yünlü giyi-
nenlerde, yünlü giyinenlerin de ipekli giyinenlerde kusur aramad ıkları  
en iyi giinlerdi.90  

ÖZET 

Önceki bölümlerde ileri sürülen karışı k durum, kel:anıt çeki şmelerin 
ba ş lamasıyla daha da kötüle ş ti. Bir takım siyasi meselelerden nazariye-
ler ortaya ç ıktı . Hz. Osman şehitlik mertebesine ula ş madan yatağuıda 
ölmüş  olsaydı , hiçbir zaman bir zümrenin simgesi olamazd ı . Bu nedenle, 
onun öldürülmesi ve bunu izleyen iç sava ş , "imamet" meselesini doğur-
du. Buna iki cevap verildi. Hz. Peygamberin sün.n.etini izlediklerini, o-
nun tarafından ifade edilen amel ve dü şüncelere göre ya ş adıklarını  iddia 
edip, bu sebeple Sünni ad ını  alanlar, bir kimsenin ümmetin seçmesiyle 
imam yapıldığı nı  söylediler. Hz. Peygamberin damad ı  ve amca çocu ğu 
olan Ali'yi imam olarak kabul edenler, Hz. Peygambere yak ınlığı n bir 
kimseyi imam yaptığı nı  ileri sürdüler. Bunlar Hz. Ali'nin taraftarlar ı  
idiler ve Sil ad ını  aldılar. Bu zümrelere Hz. Osman' ı n dini, Hz . Ali'- 
nin dini dendi, fakat din "tâ'at" tan daha fazla bir anlam ta şı yamaya-
cağı  için, bu ibare üzerinde fazla durulmarnal ıdıx.91  Hz. Peygambere ya-
kınlık çok geçmeden onun atamas ı  ş eklinde izah edildi; Hz. Peygambe-
rin Hz. Ali ile onun soyundan gelenleri tayin etti ğ i iddia edildi. Daha 
sonra, Si'a kendi yolunu tuttu. 

S ı  ffin sava şı ndan sonra, kendi dini duyguları na kulak vermekle za-
feri bir tarafa att ıklarını  görenler, öfkelerini Hz. Ali'nin üzerine bo ş altı p, 
imamhğ a layı k olmadığı m belirterek onu suçlad ıkları  zaman, bu mesele 
ikinci bir a ş amaya girdi. Gerçek mü'm.i ıı.lerin sadece kendileri olduklar ını  
iddia etmek suretiyle H â ricileri olu ş turan bu farkl ı  düşüncedeki 
kimseler92  müslümaıun ne olduğu meselesini ve daha bir çok y ard ımcı  
meseleleri ortaya att ı lar. Onların bu soruya cevapları  kesin ve ku şkudan 
uzaktı . Buna tepki olarak gürci'e93 doğdu. Bunlar cevab ı  (kararı ) kıya-
met gününde Allah'a b ırakarak, bir kimsenin müslüman olup olmad ığı nı  
söylemeyi reddettiler. İmanla ameller aras ındaki ilişkiye dikkati çektiler. 

Sonra kader ve hür irade ön plana ç ıktı . Kur'ân üzerinde dü şünmek-
ten doğan islâmdaki fırkalarm görüş leri, bu konularda nazariyeleri ba ş - 

90. Ş a'röni, adı  geçen eser, s. 41. 

91. Tabert, Ta'rilt, e. II, s. 342. 

92. Harace, ç ıkmak, üst anlamına gelmeğ e başladı , daha sonra ise keltbnt aç ıdan isyan 

edenlerin özel bir damgas ı  haline geldi. 

93. Reca'a, ertelemek veya reca, ümit etmek. 
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'atmış  olabilirse de, H ıristiyanliğm etkisinin, baş latmainış  olsa bile, bu 

düşünce hareketini te şvik ettiğ ini gösterecek baz ı  deliller mevcut-
tur. Öteki .mesele kaderle ilgili idi: Kur'ân' ın. mahiyeti, Allah'ın kelâmı , 
hadis ya da kadim olmas ı . 

Bazıları  bunları  ve daha geli ş igüzel nazariyeleri takip ederken, ba-
zıları  da Kur'ân'a, bütün. Kur'ân'a, yaln ız ve yalnı z Kur'ân'a, çocuklar ın 
ve yaş lı  kadınların dinine ba şvuruyor ve her dü şünceyi bitrat diye 
reddediyorlard ı . Bu çe ş itli unsurlardan Islam Siirmili ğ i geliş ti. 

Aş ağı daki tarihi özet, ayr ıntılarda yanlış  olmakla birlikte, ilgi çeki-
cidir: "İslamda ortaya çıkan ilk ayrı lık hareketleri hür irade ile Mürci'e'yi 
ilgilendirmektedir; sonra Allah'la birlenme ve hulâl gibi fikirler ortaya çı -
k ıncaya kadar, Ş i'a sahnede göründü".94  İ slam tarihçileri bu ayr ılık hare-
ketlerini yabanc ı  etkilere atfederler; bunlar ın oluşumu sadece geçmiş in 
bir tekrar ı d ır, çünkü 'Yahudilerin arasında yabancı  cariyelerin çocukları  
çoğalıp, bunlar Yahudilere nazar'', düş ünceyi tanı tınca Yahudiler yok Gidtt.95  

Ayrıl ı k hareketleri ve yan ılgılar sadece esirlerin çocuklar ından dolay ı  
idi.96  Başkaları  ise bu durumu İ ran etkisine bağladılar.97 Muhtâr' ı n 
doğ ru yoldan ayr ılmasına Sebe'iyye sebep olmu ş tur.98  Hür irade 
hakkında daha kesin ifadeler kullan ıldı . Ma'bed el - Cüheni, İ slamda 
hür irade sorununu, As âvira 'dan. biri olan E b ü Y n.us S ans a v e y h'- 
ten öğrenerek, tan ı tanlardan ilki idi.99 13ir ba şka rivayete göre, bir ara 
sadece iki ki ş i, Ma'bed ve S ans aveyh hür iradeden bal ı setti. 1- 00  Aş a-
ğı daki parça, Islamın ilk günlerine sünniliğ in bakış  tarz ı= bir örne ğ i 
olarak nakletmeye de ğer: " Fırkakrdan çoğ unun tslâmdan ayrı lma nede-
ni, ş u idi. İran, imparatorluğunun geniş liğ i ve diğer ülkelere üstünlüğ ü 
dolayısıyla —kendilerine hür ve efendi, ba şkalarına ise kul ve köle derlerdi-
imparatorluklarını  Araplara kaybetmekle çok ac ı  çekti, Uğ radıkları  afet, 
Arapları  küçük gördükleri için, çok daha kötü idi. İ ranlılar Ş enfed veya 
Senbâz (138 / 755), A şnis?, Usteulsis (150 / 767), el-Mukaffâ veya el-Mu-
kanna' (158 / 774) ve Bâbek komutas ı nda İslama silahla karşı  koymaya 

94. İbn Kayyim el-Cevziyye, 	Cuplş  el-İslâmiyye, Kahire 1352/1932, ss. 85 vd. 

95. Muhammed b. Ahmed el-Malati, et-Tenbfla ve'r-Redd alâ Ehl el-Ehvel ve'l-Bida, İ s-

tanbul 1936, s. 67. 

96. Ahdulkâhir el-Ba ğdadi, el-Fark beyn el-Firak, neş r : Muhammed Bedr, Kahire 1328/ 

1910, s. 101; el-Ilatib 	 Ta'rıih Bağ deid, 14 cilt, Kahire 1349 /1931, e. XIII, s. 394 vd. 

97. İbn Hazm, Kitâb el-Fisal frl-Milel, Kahire 1317/1899, e. II, s. 115. 

98. Abdulkâhir el-Ba ğ cladi, el-Fark beyn el-Firak, nesr. Muhammed Bedr, Kahire 1328 / 

1910, s. 34. 

99. el-Makrizi, el-Hatat, Bnlak 1270/1853, e. II, s. 356. 

100. İbn Sa'd, ada geçen eser, c. VII,2, s. 27. 
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çalış tı lar; daha önceleri de Anımeır Hidaş  ve Ebü Müslim es-Sarüh zama-
nı nda aynı  mücadeleyi yapm ış lardı . Sonra anladılar ki, hile daha başarılı  
olacaktır; bu nedenle bazı ları  müslüman gibi göründüler, Hz. Peygamberin 
âilesini seviyormu ş  ve Hz. Ali'ye yap ılan haksı zl ıktan nefret ediyormu ş  
gibi görünmek suretiyle Ş i' a'yi doğ ru yoldan saptırdı lar ve çesitli yollar-
la onları  hakikattan uzaklaş tırdı lar. Bazı ları  onları  aldatıp, hakiki dini 
getirecek olan. Mehdi'ye inand ırdılar (çünkü hakiki din, Sahabiler denen 
kafirlerden elde edilemez). Ba şkaları nın iddiası na göre, onların reisleri 
peygamberlerdi. Baz ı ları  hulüldan ve şeri'atı n iptalinden söz ettiler. Baz ı -
ları  günde 50 vakit namaz yükleyerek, onlarla alay etther; Abdullah b. 
Amr b. el-Hüris'in bir Hürici, bir Sufri olmadan önce yaptığı  gibi, bazıları  
da, her biri 15 rekatlı  17 vakit namazdan söz ettiler. Abdullah b. Sebe, müs-
lüman olduğ unu iddia etti; Hz. Osman'a karşı  halkı  k ış lartan ilk kiş i 
idi. Hz. Ali, kendisinin Allah oldu ğ unu yayd ıkları  için taraftarlarından 
bazılarını  yakt ırdı . İsmâ'iliyye ve Karmatiler bu kaynaklardan doğdu". 101  

Her şeyi yabancı  etkiye bağlamak yaygın bir eğ ilim oldu. Baz ı  
zahidler ş iir okumayı  kötülediler; bunun yabanc ı  zühd olduğu ileri 
sürüldü. 102  

101. el-Makrızi, ada geçen eser, e. II, s. 362. Kar ş ., Ibn 	el-Kdmil fi't-Tdrils, Leiden 

1851, e. VIII, s. 21. 
102. Uhla, Beydn, e. I, s. 174. • 
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II. BÖLÜM 

ILK FIRKALAR 

Ş ra. 	 Havâric. 	 Mürcre. 	Mücessime 

Fırkalar Arasındaki` İ lişkiler 

ŞPA 

Islam fırkaları ndan çoğu gibi, Ş ra da hem siyasi hem de dini bir 
fırka idi. 103  Ş ra için imam siyasi bir ihtiyaç de ğ il, dini bir zorunluktu. 
Sünni yazarlar ço ğunlukla bunlara rffızi (ravCıfız) derler. İ lk siyasi ha-
reketler, Hucr (51 / 671) ve Hüseyin (611 680)'in Kilfe'de ba ş kaldırması , 
Araplara münhas ırdı ; onları  bu yola sevkeden neden, belki de, Ali âile-
sin.e ba ğ lılık kadar Emevilerin egemenli ğ ine olan kin ve nefretti. 104  Fa-
kat rivayetlere inanmak gerekirse, erken bir tarihte, Hz. Ali hayatta 
iken, dini fikirler siyasi fikirlerle birle ş tirildi. Bu rivayetler Abdullah 
b . Sebe etrafında döner. Belirtildi ğine göre, Abdullah b. Sebe iki 
farklı  kiş iydi, çünkü onun ibn. S ebe ve /bn S evd e gibi en az ından iki 
adı  ve Kûfe ve Sana gibi iki vatan ı  vard1. 1.05  

103. Sira adı  bir kaç biçimde açıklamr. Onlar, Ehû. Bekr ve Ömer'i tammad ıklan için bu 

adı  aldılar, T. W. Arnold, al-Mu'tazila, Leipzig 1902, s. 16; Zeyd'i izlemeyi reddedenkre Zeyd 

tarafından verilen bir isimdi, Abdulktdür el-Ba ğdâdt, Muhtasar el-Fark, kı saltan: Abd er-Raz-

zâk 	neşr.: Philip K. Hitti, Kahire 1924, s. 34; yine Zeyd taraf ından, Ebû Bekr ve 

Ömer'i lanetlemekten vazgeçmedikleri için verilen bir isimdi, el-Makrizi, ad ı  geçen eser, c. II, 

s. 351; islâmı  reddettikleri için bu ad ı  aldılar, İbn Kuteybe, Tc'yi! Muhtelif el-Hadis, Kahire 
1326/1908, s. 97; Mugire b. Sa'id taraf ından, kendisine kar şı  çıkanlara bu ad verildi. 

104. Tarihi bilgi için bak., Wellhausen, Die religioes-politischen Oppositionsparteien iııı  
alten Islam, Abhandlungen der koenigl. Gesells. der Wissensch. in Goetingen içinde, Berlin 1901. 

105. I. Friedlaender, Abdullah b. Saha, Zeitschrift für Assyriologie, e. XXIII, (1909), e. 
XXIV, (1910). 
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Abdullah b. Sebe Yahudilikten dönme idi; müslüman olmadan 
önce, daha sonra Hz. Ali hakk ında söylediklerini Ye ş u hakkında da 
söylemiş ti. Hz. Ali'ye, "sen sensin" dediğ i şüphelidir; hal ne olursa olsun, 
el-Medâin'e sürüldü. Onca, Hz. Ali öldürülmedi, onun yerine öldürülen 
ş eytand ı , kendisi bulutlarda idi, sesi gök gürültüsü ve y ıldırım da kı rba-
cı  idi; Asasıyla arapları  gütmek için geri dönecek, ş imdi ş iddet ve zulmle 
dolu olan yeryüzünü adaletle dolduracakt ı r. Mü'minlerin emiri ıı in ya-
ralandığı , insanlar ın daha hafif yaralardan öldü ğü, fakat daha a ğı rları n-
dan kurtulduğu söylendiğ inde, dedi ki: "Onun beynini yüz torba içinde 
getirseydiniz dahi biz onun bizi asastyla güdünceye kadar ölmeyece ğ ini 
biliriz". 106  Ten.asühil (ruh göçünü) ve Allah' ın imamlarda ikamet etti ğ ini 
ileri sürdü ğü söylenir. Bu şüphelidir, çünkü bir tek imam tan ı dığı  görül-
mektedir. Onun ö ğ retisindeki hususlar,.imam ın tabiatüstil niteliğ i, ölü-
lerin bu âleme geri dönece ğ i ve mehdi 

İ lk bakış ta Has an'a imam demek, kötü bir ş aka olarak görün-
mektedir; fakat taraftarlar ından baz ıları , onu belki de siyasi nedenler-
le , ciddiye almış lardır. Mu'aviye ile barış  yaptıktan sonra, Kûfe'de 
21 / 641 tarihinde S a'd b. Ebî Vakk âs'a muhalefette eleba şı lık yapan 
onun el-Cerrah b. Sinân adl ı  bir hârici taraftar ı ,107  atı n ı  yulanndan 
tutarak b ı çağnx bald ırı na saplad ı  ve kemiğ ine kadar kesti. Sald ırgan 
linç edildi ve Hasan gerisin geriye el-Medâin'e götürüldü; yara iyile ş in-
ceye kadar da orada kald ı . 108  

Hüseyin'in ölümüne kadar varan olaylar —bunlara isyan demek 
saçmad ı r— dini bakımdan önemli oldu. Her ne kadar Hüseyin'in ölümün-
den sonra bir çok kimse Ş ra'dan ayrıld ıysa da, 109  onun ş ehadeti duy-
gu ve heyecanları  istismar açı sından ş i'a'ya yard ımcı  oldu. Muht âr' ın 
savaş  naras ı  "Hüseyin'e intikam", hem Araplar hem de mevla tarafı n-
dan benimsendi. Baz ıları  sadece tahta tokmak ve sopalarla silahlan-
dılar ve bu nedenle onlara kâfirçob adı  verildi. Wellhausen'in belirt-
tiğ i gibi, bunun Mezopotamyal ı  çiftçilerin kulland ığı  bir çe ş it silah ol-
mas ı  mümkündür, fakat buna kelâmi bir hava verildi; gelmesini umutla 

106. Taberi, Ta'rih, c. I, s. 2942; el-E ş 'ari, Makiilât 	 neşr.: H. Ritter, 1s- 

tabul 1929, s. 15; Ş ehrestilni, el-Milel ve'n -Nihal, neşr.: Cureton, Londra 1846, s. 132; Câluz, 

Beyan., e. III, s. 56; Friedlaender, adı  geçen makale, Zeitsehrift für Assyriologie, e. XXIII, s. 

325; bu metni Ahlwardt, Die Handschriften- Verzeichnisse der Königlischen Biblicthek zu 
Berlin, Berlin 1899, no. 4876'dan nakletmektedir. 

107. Taberi, Ta'rik, c. I, s. 2606. İ bn el-Cevzi, Telbis., e. 100. 
108. en Nevbahti, Ftrak eş -Ş ra, neş r.: H. Ritter, Istanbul 1931. s. 21; kan., el-Bagdadi, 

el-Fark., s. 26. 

109. en-Nevbahti, ad& geçen eser, e. 23. 
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bekledikleri Hüseyin gelinceye kadar demir silahlar kullanmaktan ka-
çı nmış  o!maları  da mubtemeldir. 110  

Onlar kötü bir ş öhreu, sahipti, çünkü "müslümanlarla savaş mak 
meş ru olsaydı , Liaş abiyye ile sava ş mak da me ş ru olurdu". ııı  ibn Haz ım, 
onlar ı  E b û Man sûr'un taraftarlar ı  olan 'boğ ucularla' ilgili görür. 
Muhtar, nâibi bulundu ğu imam Muhammed el- Hanefiyye'nin 
emrinde ve lehin le hareket etti ğini ilan etti. Öyle görünüyor ki, M uh-
t ar'ın imam hakkında mütevazi fikirleri vard ı ; nitekim diğer taraftarlar ı  
pek o kadar s ınırl ı  davranmadıkları  halde, Muht ar' ın onu ciddiye al-
dığı  şüphelidir. İ bn el-Hanefiyy e'yi imam olarak kabul eden herke-
se, bilinmeyen bir men şei olan Keys âniyye ad ı  verildi. 112  Baz ıları , 
imamın ölmeyip, Ridva dağı na sürüldüğü ve orada biri sütten öteki bal-
dan iki kaynak aras ında bir tarafında aslan öteki tarafında ise pars 
olmak üzere oturdu ğunu; yiyeceğ inin her gün kendisine getirildi ğ ini ileri 
sürdüler. 113  Diğerlerine göre, Abdülmelik'e biat etti ğ i için ceza olarak 
Ridva dağı na kondu. Baz ıları  dediler ki: Hz. Ali tarafından Hasan, Hü-
seyin'den sonra imam olarak tayin edildi; di ğerleri ise Hz. Ali'den he-
men sonra geldiğ ini; Hasan ve Hüseyin'in ise onun emirlerine göre hare-
ket ettiğ ini söylediler. Takriben 100f 718 y ı l ında Hamza b. Umare, 
onun peygamber ve İbn el-Hanefiyye'n.in. ise Allah oldu ğunu bildirdi. 114  

Bazılarının belirtti ğ ine göre, ölüler ye,ryüzüne kendi bedenleri için-
de gelecek; Hz. Ali, Mu'aviye'yi öldürüp, Ş am'ı  tahrip edecek ve Basra'y ı  
suyla bo ğ acakt ı r. 115  Yeni fikirler şunlardı r: imamın tayini, kaybolmas ı  
ve ölülerin geri dönmesi. Hz. Peygamber imanu tayin etti; imam da 
halefini. Bu, do ğ rudan do ğ ruya tayin edilen ş ahsi adland ı rmakla olduğu 
gibi, dolayl ı  olarak onun bir tavsifini vermekle veya simgesel bir hareket-
le de olabilir. Sözgeli ş i, Hz. Ali bir defas ı nda 1bn el-H- anefiy ye'yi 

110. İbn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 185, J.A.O.S. (Journal of American Oriental Society), 

e. XXIV. s. 63'deki ilavelerle birlikte. Sopa ta şı yıcılarma Haş ebiyye adı  da verilir. Bu isim bir 

kaç şekilde açıklamr• Muhtfır'm Mekke'ye gönderdiğ i birlikler 'bn ez-Zübeyr'in Muhammed b. 

el-Hanefiyye'yi yaktırmak için toplatmış  olduğu tahtalarla silahland ılar. Aynı  birlikler kı lıç-

ların; kmlarından çıkarmay ıp sopalar ta şı dı lar. Belfızuri, adı  geçen eser, e. V, s. 231. Bu sopalar-

dan, Ubeydullah b. Ziyad'm öldürüldüğü savaş ta söz edilir, bn Kuteybe, IVIa'drif, s. 300. 

Muhalleb, Nusaybin'de Ha ş ebiyye'yi ku ş attığı nda dedi ki: "Onlar ancak sopal ı  kölelerdir". 

c. VI, 50. 

111. İhn Sa'd, adı  geçen eser, c. VI, s. 195. 

112. Muhtâr'a zeldis ından ötürü Keysan liikab ı  verildi; Keysân, Hz. Ali'nin azadl ısının 

ya da Muhtâr'ın muhafızlarının reisinin adı  idi. •Nevbahti, adı  geçen eser, ss. 20, 24. 

113. el-Bağdâdi, Muhtasar el-Fark, s. 36. 

114. Nevbahti, adı  geçen eser, s. 25. 
115. Ayn ı  eser, s. 37. 
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bayraktan yapm ış t ı . Gizli imam, insanlardan uzakla ş t ırdmış tır ve meh-
il' olarak geri dönünceye kadar gizlenmeye devam edecektir; döndü ğün-
de kötülük ve zulmle dolu olan yeryüzünü adaletle dolduracakt ır. Ölü-
lerin geri dönmesi ilk Hristiyanl ığı n İsa'nın dönüp hükümran olaca ğı  fik-
rini hat ırlatmaktad ır. 

Muhtar' ı n görüşüne göre, Allah, fikrini de ğ iş tirebilir (ıst ı landa 
beda'). Bir rivayete göre o, bu görü şünü, zafer vadetti ğ i halde, uğ radığı  
yenilgiyi izah etmek için ileri sürdü. Bu fikir, ‘ İnensâh' Kur'ân ayetlerin-
den dolay ı  yabanc ı  de ğ ildi; Muhtâr, bu fikri ş eri'at alan ından tarih ala-
nı na nakletti. 

Keysaniyye'den baz ı sı , âlemin ebediyyen yok olmayacağı nı dü-
ş ündü." 6  

Daha uzun zaman geçmeden, Hz. Peygarabere yak ı nlığı  olmayan 
kimseler, kendilerini Hz. Peygamberin ailesinden biri tayin etti ğ i için, 
imam olduklar ı nı  iddia ettiler. İddialarında daha da ileri gittiler ve a şı -
Mar (gâ1i) ad ıyla tanınd ı lar; oysa gali sözü her a şı rı  zümreye verilmi ş  
olabilir. 

Beyan b. Sim'an et-Tem.imi (119 / 737'de idam edildi) Ham-
za b. Umare'nin taraftar ı  idi. 117 .1VIüridlerinden baz ı ları , onun Eba 
Ha ş im b. el-Hanefiy ye tarafından imam tayin edildiğ ini söylerken, 
baz ıları  da onu peygamber yapt ılar. Et-Temimi ise Hâzâ Beyân (Kur'an, 
Al-i İmran, III, 138) sözlerini kendisine mal etti. Allah insan ş eklinde-
dir ve yüzü d ışı nda tamam ı yla yok olacakt ır. (Kur'an, Kasas, XXVIII, 
88). Biri gökte, öteki yerde olmak üzere iki ilah vard ır; gö ğün Allah'ı  
daha büyüktür ve insanlar onun büyük oldu ğunu bilerek onu yücel-
tirler.1 18  En büyük ismin kudretiyle, Beyan Venüs gezegenine ba şvurdu 
ve Venüs de ona cevap verdi. Kur'ân' ın yarat ı lmış  olduğunu söyleyen-
lerin ilki idi.n 9  Onun öğ retisi hakk ı ndaki daha sonraki haberler daha 
tamdır, fakat ayr ınt ılarda ba şkalarının görüş lerinden ilavelerde bulun-
duğu görülmektedir. 120  

Cenahiye. Bunlar, Eb ıl Müslim tarafından 130 / 748'de öldürülen 
Ali'nin kardeş i Ca'fer'in soyundan gelen. Abdullah b. Mu'aviye'yi 

116. Ibn Hazin, el- Fisal., e. IV, s. 182. 

117. Taberi, Ta'rih, e. II, s. 1610. Nevbahti, adi geçen eser, s. 25. 

118. el-Ke ş si, Ma'rifet er-Rical, Bombay 1317/1899, s. 196. 

119. İ bn Kuteybe, Uydu el -Alıbcır, Kahire 1343-1349/1925-1930, e. II, s. 148. 

120. Allah insan biçiminde nurdur. Ba ğdadi, Muhtasar el-Fark, s. 134. Allah'ın ruhu 

peygamberlerde, sonra Ali'de, sonra İ bn el-Hanefiyye'de, Ebiı  Haş im'de ve Beyan'da idi. Ba ğ -

dat% Muhtasar el- Fark, s. 145; Makrizi, el-Hı tat, e. II, s. 352. 
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takip ettiler. Onlarca Allah' ı n ruhu Adem'e hulûl etti, daha sonra pey-
gamberlere, Ali'ye, o ğullarma, ve sonra da Allah oldu ğunu iddia edip, 
kendisine ibadet edilen Abdullah'a yerle ş ti. Abdullah dedi ki: "Bilgi, 
kalbimde yer mantar', ve çimen gibi biter". Yeniden dirilmeyi reddettiler, 
zira onlarca âlem sona ermez. ş araba ve di ğer yasak şeylere cevaz ver-
diler. 121  

Mu gire b. S a'id el-icli. 122  Bir kad ın Yahudiden büyü, elçabuk-
luğu ve hileler öğ rendi; 123  Allah' ı n yüce ad ını  bilen bir peygamber olduğu-
nu iddia etti. Imam, Muhammed, muhtemelen Muhammed B âk ır'- 
dı ; bazıları  ise Saf Nefs olduğunu söylerler. Ona göre, Allah tâea, uzuv-
lara ve hikmetin kayna ğı  kalbe sahip olan nurdan bir kimsedir. Alfabe-
nin harfleri Allah' ı n uzuvları nı n sayısmcadır; elif, büklümlü olduğu için 
Allah'ı n ayağı  durumundad ı r. Ölülerin geri dönmesi hakk ında hiçbir 
fikri yoktu. 124  içerisine pislik düşmü ş  olabilir diye, su kullanmayı , hat-
tâ Fırat suyunu bile kullanmay ı  yasakladı . 125  Beyün'la birlikte öldürül-
dü.126 

Ona göre, Hz. Ali ölüleri, Ad, Samüd ve di ğer eski milletleri diril-
tebilir. 127  Onun özel bir yaratma n.azariyesi vard ı . 128  "Allah tek ba şı na 
idi ; nesneleri yaratmayı  dilediğ inde en yüce ismi söyledi ; bu bir teic 
gibi başı na düş tü".t 29  Bu konuda Allah'ın sözü şudur: "Yüce Rabbinin 
adını  tesbih et" (Kur'ân, LXXXVII, 1). Sonra parma ğı yla avucuna 
insanların iyi ve kötü amellerini yazd ı . Kötü amellere k ızarak terledi; 
terinden, biri tuzlu ve karanhk, di ğeri parlak ve tatl ı  olan iki deniz 
meydana geldi. Denize bakt ı , sûretini gördü ve onu yakalamaya gitti, 
fakat sûreti uçup uzakla ş t ı . Sûretten gözü ç ıkararak, ondan güne ş i 

121. el-Fark ve Muhtasar'daki tarihi bilgi yanhş tır, çünkü Mugire'nin taraftarlar ım Saf 

Nefs olan Muhammed'in (145 /762) ölümünden sonra Abdullah b. Mu'aviye (130 /748) ile bulu ş -

turur. Benzeri bir hikaye Ilarbiyye hakkmda da anlat ılır. Eş 'ari, Maktı lât., s. 22. Bunlara Tay-

yöriyye dendiğ i görülmektedir. Abdulhöltir b. Mösi, Kitâb el-Gunye, 1892, s. 165. 

122. Beelle'nin mevlas ı . İbn Kuteybe, MaYırif, s. 300. 

123. Keşş i, adı  geçen eser, s. 147. 

124. Onun fırkası  Mugire'nin Saf Nefs'ten sonra imam oldu ğunu ileri sürdüyse de, ya ş eyh-

lerinin ölümüne inanmadılar ya da onun yeniden dirildiğ ine inandılar. Nevbahti, adı  geçen eser, 

ss. 53 vd. İbn el-Esir, onu Muhammed Bölt ır ve Ca'fer Söd ık'la ilgili bulur, el-Kiimilfrt -Ta'rih, 

e. V, s. 155. 

125. İbn Ilazm, el-Fisal., e. IV, s. 185. 

126. Taberi, Trerik, c. II, es. 1619 vd. 

127. İbn Kuteybe, Ma'arif, s. 300. 

128. Eş 'arl, Makdlen., s. 7; Bağdadi, Mulıtasar el- Fark, s. 150; el- Fark, s. 230. 

129. Bir başka okuyuşa göre, tâcm ın üzerine dü ş tü. İ bn el-Esir, 	fi't- Ta'rih, c. 

V, s. 155. 
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yaratt ı . "Benden ba şka ilah olması  uygun değ ildir" diyerek sûreti ö ğüttii. 
Bütün ş eyleri iki denizden, puta tapanlar ı  karanl ı k tuzdan 
parlak tatl ı  denizden yaratt ı . 130  O, insanların gölgelerini yaratt ı ; bun-
lardan ilki Hz. Muhammed'di, 131  zira "rahman olan Allah'ın bir oğ lu 
olsaydı , ibâdet edenlerin ilki ben olurdum" (Kur'an, Zuhruf, XLIII, 81) 
buyurulmaktad ır. Allah Hz. Muhammed'i, bir gölgeden ibaret olmas ına 
rağmen, bütün insanlara gönderdi.Göklerden. Hz. Ali'yi himaye etmeleri-
ni istedi, onlarsa reddettiler; yeryüzünden ve tepelerden rica etti, onlar 
da reddettiler; sonra insanlardan bunu diledi. Hz. Ömer, Ebû Bekr'e gi-
derek, himaye görevini yüklenip, ona hiyanet etmesini söyledi. Ebu' 
Bekr de bunu yerine getirdi. Bu konuda Allah' ın sözü ş udur: "Emaneti 
(sorumluluğ u) göklere, yeryüzüne ve tepelere sunduk" (Kur'an, Ahzab, 
XXXIII, 72). Hz. Ömer dedi ki: "Beni senden sonra halife yaparsan, A-
li'ye karşı  sana yardı m ederim". Bu konuda Allah ş öyle buyurmaktadu: 
"O, inkar et dediğ inde şeytanla aynı  duruma düşer" (Kur'ân, Haş r, LIX, 
16).Buradaki şeytan Ömer'di. Mehdi gelince, Cebrail ve Mikail kö ş eyle 
durak aras ı nda ona biat ederler. O, 17 ki ş iyi diriltecek, her birine en 
yüce ad ı n bir çok harfi verilecektir; onlar ordular ı  hezimete uğratıp, yer-
yüzüne hakim olacaklar. 132  

Ebû Mansûr el- teli (veya Abd Kaysi) Küfe'de do ğdu, çölde yeti ş -
tirildi; okuma yazma bilmezdi. Muhammed B ak ı r'dan sonra imam 
olduğunu iddia etti.. 133  Kisf olduğunu ("gökten dü şen bir parça gasp gör-
seler," Kur'an, Tar, LII, 44), göğe çıktığı m, orada Allah'ı n onun başı n ı  
okşadığı  (meshetti ğ i)'m134  ve ona Süryanca (veya Farsça), "git, bu bil-
diriyi benden ilet" dediğ ini iddia etti. Sonra tekrar yeryüzüne gönderil-
di. Daha sonra dedi ki: Ali, öteki imamlar ve kendisi hayali idiler. Il-
kin İ sa, daha sonra da Ali yarat ıldı . Havariler her zaman mevcuttu. 
Cennet ve cehennemi, onlar ın insan olduklarını  söyleyerek, inkar etti; 
gök Muhammed'in ailesi, yeryüzü ise Sra'd ır. 

130. Allah, Adem'in sağ  omuzuna vurdu ve cennet için yarat ı lan her hayat beyaz ve saf k 

olarak ortaya ç ıktı . Allah dedi ki: "Bunlar cennet ehlidir". Sonra onun sol omuzuna vurdu ve 

cehennem için yarat ılan her hayat kapkara ortaya ç ıktı . Allah dedi ki: "Bunlar cehennem ehli-

dir". Taberl, Tefsir, 30 cilt, Kahire 1320-2111902-3, IX, s. 72-73. Yazar bu hadisi tasvip eder 
görünüyor. 

131. Allah'ın tek yaratt ğı  şey Hz. Muhammed'in gölgesi idi; insanlar cesedlerinden önce 
yaratıldılar. Bağ dadi, el-Fark., s. 230. 

132 . E ş 'ari, Makâlât., s. 9. Bu hildlyenin büyük bir k ı smı  Iran kaynaklar ından gelmektedir. 
Reitzenstein ve Schaeder, Studien zum antiken Synkretism ıts, s. 217; Ş ehrestâni, el-Milel., s. 
182; el-BirUni, Chronology of Ancient Nations, İng. çev.: E. C. Sachau, Londra 1879, s. 99. 

133. Caler %Alk tarafından tayin edildi. E ş 'ari, Makeilât., s. 24. İ mam Muhammed Rau, 
ondan sonra Saf Nefs'ti. /bn Hazm, British Museum yazmas ı , Or., 843, var.: 93 r. 

134. Aynı  ş ey Yahudi Ebu İ shak hakkında söylenir. Makrizi, el-Hı tat, c. II, s. 478. 
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Hz. Muhammed vahiy, Ebû 1Viandır ise te'vtl (yorum) getirdi. O, 
dini vecibeleri ve mubah olan ş eyleri sevilecek ki ş iler ve yasaklanan ş ey-
leri de nefret edilecek ki ş iler olarak aç ıklad ı . 135  öğ retisi ahlak kanunlarıy-
la bağ lı  değ ildi, zira, onca, Allah insan ı  giiçlendiren hiçbir şeyi yasakla-
yamaz. Bildirildiğ in.e göre, o ğullarından alt ı sı  peygamber, sonuncusu ise 
mehdi olacakt ır. Onlardan biri peygamberli ğ ini iddia etti, mal üzerine 
mal koydu ve mallarını  müsadere eden halife Mehdi taraf ından idam et-
tirildi. Ebû Marı sûr, Yûsuf b. Ömer tarafından idam edildi. 

Onun taraftarlar ı , Thug'lar* gibi, kurbanlar ını  boğ arak veya kafa-
larım taş larla kırarak öldüren, adam öldürmeyi kendilerine meslek edi-
nen kimselerdi. Bo ğucular ad ını  buradan al ırlar. "Düşmanlartmızt ça-
bucak cehenneme, dostlar ı mız?, da cennete gönderelim" diyerek her-
kese salduulard ı . Ahvaz'a geleceklerinden korkan Naz z â m' ın zamanın-
da hala faaliyette idiler. Özellikle bel ve Kinde kabileleri, bu fırkaya 
mensup oldukları  için, kötü bir ş öhrete sahip idiler. 136  

Ş ra'dan bir ço ğu genel olarak sahabileri lanetledikleri halde, Kâmi - 
liyy Hz. Ali'ye, ilk üç halifenin kendisini yerinden etmesine izin 
verdiğ i için, kâfir demesi ilginç bir husus olarak belirtilebilir. 

Bir ba şka garip ş ey de, bu fı rkalarda kad ınlara verilen üstün mevki 
idi. Meyle, Ebû Mansûr'un arkada şı  veya bak ıcısi idi. Hamide on-
ların reisi idi ve hiç yeni elbise almayıp, eskilerini tekrar tekrar yamala-
yıp giymesiyle ün kazanan Leylâ'n ı n taraftar ı  olmu ştu. 137  

İ bn el- Haneffiyye, evlerinde a şı rı  kimselerin biraraya geldikleri 
iki kadına kar şı  bir uyarı  ilan etti. 138  

Ebii'l-Hattâb Muhammed b. Ebî Zeyneb (138/ 755'de 
idam edildi) Beni Esed'in mevlas ı  idi. 139  Onun öğretisi hakkında verilen 
bilgiler birbirine uy ınamaktadır. Belki de bu bilgiler iki ayrı  merlı aleyi 
işaret etmektedir. İmaınlar peygamberdir; Allah' ın yaratıklarmın kanıt-
ları dır; her zaman biri konu ş an, öteki ise sessiz olmak üzere, iki imam 

135. Ş ehrestâni, bu görü şü, dinin bir insana itaat etmek olduğu biçimindeki fikirlerin 

dayandırarak, genellikle Keystudyye'ye isnild eder, el-Milel, s. 109. 
136. Journal of Indian History, c. VIII, s. 41. Hasmılarından kırkını  öldüren kimse cen-

nete girer. Abaulhakir b. 15%4, el-Gunye, s. 166. 
* Bunlar, XIX. yüzy ıla kadar Ilindistan'da faaliyet gösteren ve adam öldüriip soyarak 

geçinen bir dini firkamn üyeleridir. (Çev.) 

137. Caluz, Hayclvdn, c. II, s. 97; c. V, s. 170; c. VI e. 129; Kitdb el -Buhald, nesr.: van 

Vloten, Leiden 1900, s. 39. . 

138. Tabert, Ta'rih, c. II, 731. 

139. Ibn Hazm, el- Fisal., e. II, s. 114. 
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mevcuttur. Hz. Muhammed konu ş an, Ali ise sessiz imamd ı ; onlar hala 
yeryüzündedir ve onlara itaat edilmesi gerekir. Eb<11-Hattab, Hz. Mu-
hammed ve Ali veya Ca'fer tarafından atannu ş , itaat edilmesi gereken 
bir peygamberdi. O, dü ş manlara kar şı  yalan tan ıkhğ a izin verdi.mo E ş -
Ş âfi'i dedi ki: "Yalana cevaz verdikleri için Hatteibiyye d ışı nda hiçbir 
fırkanın delilini reddetmem". 141  Yine söylendiğ ine göre, o ve Ca'fer tanr ı  
idi; kendisi daha üstündü. Lebbeyke Ca'fer (erarindeyim) diye ba ğı ran her-
kes Hâlid el-K asri tarafı ndan yakı larak öldürüldii. 142  Kuşkusuz, ta-
raftarlarından bazıları , onun öldürülmü ş  olduğunu inkar ettiler. Verilen 
bilgilerden birine göre, ibadet fiillerinin gizli bir anlam ı  bulunduğunu ve 
zevâhirin, imamı  bilenleri bağ lamadığı nı  ileri siirdü. 143  Bu, bir tarih 
hatas ı  gibi görünmektedir. Rivayet edildiğ ine göre, Elıû'l-Hattâb'- ı  
1Vley m ısı n el-Kadd âh e ğitti ve böylece bu firkaya Meymûniyy e ad ı  
verildi. 144  

Bu fırkalar kendi içinde oldukça bölünmü ş tü; bir kaç ı  Ebin-Hat-
tâb'dan kaynakland ı . Birine göre, onun ulûhiyeti Ma'mer ad ı nda bi-
rine geçti; Allah' ın kendisi olan Mir daha , sonra melek olan Ca'fer'den 
Ebisı l-Hattâb'a ve ondan da Ma'mer'e geçer ve Ebill-Hattâb melek o-
lur. Ma'mer yeryüzünün ilahi olarak gö ğün ilahına itaatkâr idi. 1-45  Aca-
ba bu, (E fl atun'un) san.atkâr tanr ı sını  (Demiurge) m ı  hatıra getirmek-
tedir ? Bir ba ş ka rivayete göre, Allah' ı n nuru Abd el—Muttalib'de idi 
ve Ebu Talib, Muhammed ve Ali vas ıtas ıyla Ma'mer'e geçti; bunlar ın 
hepsi de Allah't ı r. Bu, dü şmanca ortaya at ı lmış  alaycı  bir ifade gibi gö-
rünmektedir. Ma'mer namaz ı  terketti, nefslerin tenasühünü, âkmin 
sonu olmadığı nı  ve bu dünyada cennetin mutluluk, cehennemin ise elem 
olduğunu ileri sürdü. Onu B e zi g takip etti. 146  Bezig'in öğrencilerine 
göre, Ca'fer Allah't ır, fakat insanlar ın gördüğü, Allah'ın kendisi de ğ il, 
bir sûrettir. 147  Bütün insanlar valiye nail olurlar; nitekim vahy akla ge-
len herş eydir. Baz ı  insanlar Cebrail ve Mikail'den daha üstündii ı . 14s in- 

140. İ bn Kuteybe'de (Ilia'arif) de düşmanlar. Daha güç olmakla birlikte, bir kaç yerde 
"dostlar" biçiminde okunması  anlamsız 'görünüyor. 

141. el-Iel, Kitâb el-Mevdk ıf 	 neş r.: Soerensen, (V. ve VI. kısımlar), Leip- 

zig 1848, s. 29(1. 

142. el-Agginf, (I. baskı), s. XV, s. 121, 

143. İbn el-Esir, 	fi't-Ta'rth, e. VIII, s. 21. 

144. Keşş i, adı  geçen eser, s. 225. 

145. İbn el-Cevzi, Telbis., s. 182. 
• 146. tel, adı  geçen eser, s. 346. 

147. Insanların gördüğü Ca'fer ile Elı fi'l-Hatttıb'm ş eytan olması  alaycı  bir ifödedir. Nev-

bahti, adı  geçen eser, s. 40. 

148. Kar ş ., tel, adı  geçen eser, s. 346. 

30 



sanlar ölmezler, ancak ibadetleri mükemmele ş ince cennete yükseltilirler. 
Onlar, ak ş am sabah öliilerini gördüklerini iddia ettiler; ayn ı  fikir ba şka 
ş ekilde ş öyle ifade edilir: "ölüm şafakta onların nefslerinin bir bakıma 
uçmas ıchr".149  

Ume yr b. Beyan el- İ  011 150  (Halid el-Kasri taraf ından idam edil-
di) insanların öldüğünü, fakat imam ve peygamber olan çocuklar b ı rak-
tıklarını  kabul etti. Ca'fer'e ibadet etti ve peygamber oldu ğu iddias ı nda 
bulundu. 

O veya ekolü, Israillilere öldürmeleri söylenen ine ğ i Hz. Â iş e şeklin-
de yorumladı ; ş arap ve meysir (kumar) Elıtı  Bekr ile Ömer; Cibt ve Tagüt, 
Muaviye ile Amr b. el-Âs't ı r. 151  

Baz ı larına göre, es- Serri, Ca'fer'in mü' ıninlere kudretli olarak gön-
derdiğ i bir peygamberdi (Kur'an, Kasas, XXVIII, 26 Musa). Bunlar de-
diler ki: Ca'fer bar ış  ve Allah demek olan islamd ır. Yahudilerin, kendi-
lerinin Allah'ın çocukları  ve dostlar ı  olduklar ın ı  iddia ettikleri gibi, 
onlar da Islam ın çocuklar ı  idiler. (Kur'ân, Mdide, V, 18). Cafer'e hacca 
gittiler. Bütün bunlar Hattâbiyye idi.152 

Baz ıları , bütün imamların Allah olduğunu ileri sürdü. ş e i dedi 
ki: Allah, be ş  ş ah ısta, Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin ve Fat ıma'da 
idi153  ve be ş  karşı t mevcuttu ki, bunlar, Ebü Bekr, Ömer, Osman Mua-
viye ve. Amr b. el-Âs't ı . Baz ı larına göre, be ş  karşı tlar kısmen iyi idi, 
çünkü be ş  iyinin iyiliğ i onlar vas ı tası yla tecelli ediyordu; di ğerlerine gö-
re ise, onlar tamam ıyla kötü idi. Baz ı ları  Selman el- Fâ rsrnin Allah 
olduğunu ileri sürdüler. 

İ bn H a zm' ın küçümser bir ş ekilde i ş aret ettiğ ine göre, Bezig do-
kumacı , Ma'mer hububat tiiccar ı , Ömer ise saman sat ı cı s ı  idi. Hepsi de 
Küfe'li idi.154  Beyan'a Tebbein, "saman sat ı c ı s ı " ad ı  verildi."5  Ca'fer'in 
taraftarlar ı  saman sat ı cıları  ile birlikte ortaya ç ıktı ."6  

149. Ahmed. b. Sehl el-Belhi, el-Bed' re't-Ta'rih, Paris 1899 vd., c. V, s. 129. 
150. Isim ş üphelidir. 
151. Makrızi, el-Hatat, c. II, s. 352. 

152. Nevbalıti, adı  geçen eser, s. 39; İ bn Hazm, British Museum yazmas ı , Or. 843, vaı .: 

93 r. Bir ş ahsın hac yeri olması  hakkında bak., Wigram, The Cradle of Mankind, s. 143. 

153. Ya da Muhammed, Abbas ve Ebû Ttılib'in üç oğ lu olan Ali, Ca'fer ve Akil, Abdul-

kûhir b. lVfûsti, el-Gunye, s. 167. 

154. İ bn Hazm, el-Fisal., c. IV, s. 186. 

155. İ bn Kuteybe, Uyiin el-Ahbar, Kahire 1343-1349 /1925.1930, c. II, s. 148. 

156. el-Ageı nt, (I, baskı), c. XV, s. 121. 
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Ebû Ha ş im, kendi unvarun ı  henüz çocuk olan o ğlu Muhammed 
(28) için Abbasilerden Ali'ye verdi. 157  Abdullah b. Muaviye'nin 
taraftarlar ı  bu unvan konusunda Abbasilerle kavga ettiler, böylece Ebû  
Riyâh (? bir Cen:al:d) hakem tayin edildi. O, Abbasilerin lehine karar 

verdi ve ötekilerden ço ğu da ona kat ı ldı . Bu Muhammed imamdı r, Al-
lah'tır, her ş eyi bilir, hayat ı  ve ölümü veren odur. Onlar Allah' ın kudre-
ti olduğunu inkar etmediler, yani hür iradeyi kabul etmediler ve "mead" 
konusunda karars ızdılar. Her kim imam bilirse, diledi ğ ini yapabilir. On-
lar, üç fırkaya bölündüler: 

Ebû Müslindyye. Bunlar Ebû Müslim'in imam olduğu ve hayat-
ta bulunduğunu veya Mansûr tarafından gönderilen bir peygamber ol-
duğunu ve bütün gizli hikmetleri bildi ğ ini belirttiler. İman, imamı  bil-
mektir. Tespit edilmi ş  dini farzları  ortadan kald ırd ılar. 158  Bunlar aynı  
zamanda Hurremdiniyye olarak da bilinir. 

Ruzamiyye. "Kendilerini ilk nesillere ba ğ lı  saydılar", bu, ihtimal 
ki, onları n sahabileri kafir saymad ıkları  anlamına gelmektedir. Gizli 
olarak Ebû Müslim'e sayg ı  duydular, Allah'ın ruhunun onda oldu ğuna 
ve öldürüldü ğüne inanlı lar. 159  

Hureyriyye. Ebû Hureyre ad ı na nispetle bu ad ı  alırlar. Bunlar ger-
çek Abbasi yanlıs ı  idiler; Ebû Müslim'i yücelttiler, fakat Abbas' ın ta-
yin edildiğ i ve sonraki imamlar-nı  onun ailesinden gelmesi gerekti ğ i gö-
rüşünde idiler. Gizli olarak "kendilerini ilk nesillere ba ğ lı  gördüler" ve 
onlardan hiçbirini küfürle suçlamad ılar. 

Bu Abbasi yanlıları  hemen hemen R av endiy ye ile ayn ı  idi. On-
ları n görüş leri hakkı nda iki rivayet vard ı r. Birine göre, Hz. Peygam-
ber, imamhk görevini çocuklar ı na b ı rakan Abbas' ı  tayin etti; imam o-
num, ailesinden olmal ı d ır. Diğerine göre, isa'da bulunan ruh, önce Ali'. 
ye, daha sonra da imamlar vas ıtas ıyla İ brahim b. Muhammed'e 
geçti, dolayı s ıyla imamlar Allah't ır. Raven.diyye Mansûr'a, kendilerini 
besleyen Rabb ad ını  wrdi. Onlar tenasühe inand ılar ve ahlak kanunu-
nu bağ lay ıc ı  saymadılar. Adem'in ruhunun Ebû Müslim'i öldüren Os-
man b. Nahik'te oldu ğunu ve el-Heysem b. Mu'aviye'nin Ceb-
rail olduğunu düş ündüler. 160  

Hz. Muhammed'in Allah olduğunu söyleyen baz ı  kimseler bulunu-
yordu; diğerleri Allah' ın hiçbir ş ey yaratmarp, bütün yaratma i ş ini 

157. Nevbahtf, adı  geçen eser, s. 37; Bağdâdl, Muhtasar el-Fark, s. 37. 
158. Wall, Makâlât. , s. 22. 

159. Bağ dfull, Ustil ad-Din, İ stanbul 1346/1928, ss. 328, 337; Es'arl, Makdldt, s. 22. 
160. Taberi, Ta'rik, e. III, as. 129 vd., 418. 
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Hz. Muhammed'e b ıraktığı m saylediler. 161  Bazdarma göre, Adem'deu 
itibaren bütün paygamberler Allah't ı . G ur âbiyy e dedi ki: Hz. Mu-
hammed, bir kargan ın ötekine benzedi ğ i kadar, Ali'ye benzedi ğ i için, 
Cebrail bir hata yapt ı  ve vahyi yanl ış  kimseye iletti. Baz ıları , bunun 
onun kabahati olmad ığı nı  söylediler; diğerleri ise onun kasden böyle 
yaptığı nı  ileri sürdiller. 162  

Ul ya 'iyy e dedi ki: Ali Allah't ıx; Fatuna,Hasan ve Hüseyin bir 
bakıma ulûhiyyeti onunla payla ş tıkları  halde, o, en yücedir. Hz. Mu-
hammed ise onun kulu ve elçisidir. 163  

Ürdün. ve Tiberya civar ında hakim olan Na sri yye , Fatma, Hasan 
ve Hüseyin'i lanetledi, zira onlar insan suretinde şeytandı . Dediler ki: 
Abdurrahman b. Mülcem. insanlar ın en faziletlisidir, çünkü Ali'-
deki Allah' ın ruhunu bedenin zulmet ve pislik kar ışı mından kurtard1. 1- 64  

Ş amlı  Ebit Hulm an, Allah'ın bütün güzel suretlerde bulundu ğunu 
ileri sürdü. 165  

Ahmed b. el-Keyyal' ın ekolü ve Karmatiler Islam Kela ım-
nın geçirdiğ i geli ş imin dışı nda kafir; bu geliş im devrinin, her garip dü-
şüncenin bazdar ıxıca iyi kar şda.ndığı  bir kaynaş ma devri olduğunu gös-
termek için yeteri söz söylenmi ş  bulunmaktad ır. 

Burada, imamilerin daha mütevazi bir kolunun ele al ınması  uy-
gun olur. 

Zeydiyye, bu adı  Kafe'de isyana ba ş kanlık eden ve 122 740'da 
öldürülen Hz. Ali'nin torunu Zeyd'clen al ı r. Bunlar gerçek Ş ra ile 
diğer fırkalar aras ında bir yer i ş gal ettiler. "Zeyd'in V âs ı l b. At a'nın 
öğ rencisi olduğu" sözü de bunu göstermektedir. Ço ğu, Eba Bekr ve Ö-
naer'i me ş ru imamlar olarak tan ıdı lar; oysa Hz. Ali müslümanlar ın. en iyi-
si idi ve imaml ığ a en aç ık hakkı  olan da yine .o idi. Bu, daha az faziletli 
olan bir kimsenin imam olabilece ğ i ş eklindeki görüşün kaynağı  olmuş tur. 
Bazı ları  buna şu ş artı  eklediler: "En faziletli olanlarca tavsiye edilirse..." 
Aynı  zamanda iki imam bulunabilece ğ ini kabul ettiler; Hasan veya Hü-
seyin'in neslinden imambk için en uygun olan birini kabule haz ı rdı lar ve 

161. Ibn Teymiyye, IVIinhtic es-Sünne, Bûlak 1321/1903, c. I, s. 239. 

162. /bn Hazm, el-Fisal., c. IV. s. 183. 

163. Keşş l, adi geçen eser, s. 253. 

164. İbn Hazm, et-Fisaı ., c. IV, s. 188. 

165. Bağdkli, el-Fark., s. 215. 

33 



bu imamb ğı  kılı çla ek geçirmeğe çalış t ılar. 166Akıl, imamııı  gerekli ol-
duğunu göstermektedir.167  Büyük günah i ş leyenlerin ebediyyen cehen-
nemde kalacaklar ı  hususunda Haricilerle aynı  fikirde idiler. Öteki gö-
rüş lerle ilgili olarak aralar ı nda önemli sayılabilecek ayrılıklara düş tüler. 

Bazıları  dedi ki: İman Allah'ı  bilmek, ikrar etmek ve cezaland ırıla-
cağı  tehdidinde bulunulan günahlardan kaçmmakt ır. Diğerleri ise ima-
nın bütün iyi amellerin toplam ı  olduğunu ve cezaland ırı laca ğı  tehdidin-
de bulunulan günahlar ın i ş lenmesinin küfür olmad ığı nı  belirttiler. Baz ı -
ları  içtihada müsaade etti, baz ı ları  ise etmedi.Baz ıları , insanların fiil-
lerini Allah'ın yaratt ığı nı  kabul ettikleri için, C eb riy e'ye uydular. Baz ı -
ları  da dediler ki: İnsanların fiilleri, kendileri tarafından iktisab edilip, 
iş lenmiş tir. 

Bazıları  dediler ki: Allah, ilimle bilir, iradeyle muridtir, hayatla 
hayy'd ır (diridir) v.b.; di ğerleri ise bunu inkar ettiler. 

Bunlar 3 ana kola ayr ı ld ı lar; 

Carfıdiyye 

Hz. Peygamber, Ali'yi ismiyle de ğ il, tasvir ederek tayin etti. Bu 
fırka, Ebû Bekr ve Ömer'i imam yapan sahabilere kafir demek suretiyle 
Zeyd'den de ileri gitti. Baz ıları  dedi ki: Hz. Peygamber, Hasan ile Hiise-
yin'i tayin etti. Di ğerleri de dediler ki: Hz. Ali, Hasan' ı , Hasan da Hü-, 
seyin'i tayin etti. Ondan sonra in ıamın, bu iki karde ş in çocukları  aras ın-
dan oluşturulan bir heyet tarafından seçilmesi zorunlu idi. Mehdrnin 
kimliğ i hakkında ihtilafa düş tüler. Di ğer iki kol ise C â rûdi yy e'ye 
kafir dedi. 168  

Süleymaniyye. 

Bunlar S ül e y man b. C e rir'in ö ğrencisi idiler; ilk iki halifeyi ka-
bul ettiler, ancak Osman'a kâfir dediler. ima= seçilmesi gerekir ve 
iki iyi kiş inin imamı  seçmek için birle ş meleri yeterlidir. Bedâ' ve takiyye 
(tehlike anında dinin gizlenmesi) akidelerini reddettiler; bunlardan ilki 
ş l'a'ya özgü idi. Süleyman beda' ve takiyye akidelerini ele ş tirerek Sradan 
bir çok kiş iyi ihtida ettirdi. 169  İmama kar şı  isyan etmek küfürdür. 

166. imanumız, kendi üzerine perde çeken biri de ğ il, kıhenu kınmdan çıkaran biridir. 
Keşş i, adı  geçen eser, es. 261 vd. "Uygun" fikılıda bilgin ve müttaki olmay ı  içine ahr, Fahr 
ed-Din er-Razi, Muhassal Efkar el-NIütekaddinan ve'l-Müte'ahhirin. Nasir ed-Din Tasi'nin Ser-
hiyle birlikte, Kahire 1323 /1905, s. 180. 

167. iei, Mevölc ıf, s. 297. 
168. Carödiyye'nin fırkaları  farklı  mehdiler beklediler. Bazıları  Saf Nefs olan Muhammed'- 

i; ötekiler ise Talikan'da (219 /834) isyan eden Muhammed b. el-Kas ım'ı ; daha başkaları  da Kb-
fe'de (250 /864) isyân eden Yahya b. ömer'i bekledi. Nevbahti, adı  geçen eser, ss. 56 vd. 

169. Nevbalıti, adt geçen eser, ss. 56 vd. 
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Bu s ıralarda insanlar, aç ık bir Allah fikri oluş tur ınamn baz ı  güçlük-
lerini idrak etmeye ve O'nun kudretini, ahlaki niteli ğ i ile uzla ştırmanın 
kolay olmadığı nı  anlamağ a baş lamış lard ı . İ lk doğmatik açıklamalar ço-
cukça idi. Bu farka Allah' ı n zulm edebilece ğ ini veya yalan söyleyebile-
ceğ ini ifade etmenin yanlış  olduğunu ve bu ş eyleri yapamayaca ğı nı  be-
lirttiler; çünkü o, zulm edemedi ğ i gibi , yalan da söyleyemez. Yine, Al-
lah'ın bir ş eyi yapmayaca ğı  aç ıklanm ış sa (vahyedilmi ş se), O'nun bu şeyi 
yapıp yapamayaca ğı n ı  söylememeleri gerekir. Fakat bu konuda nass 
yoksa ve bu ş ey akla aykı rı  değ ilse, onu yapabilece ğ ini söyleyebilirler, 
çünkü onlar gayb ı  bilmeden ötekilere göre ise, Allah hem ruba edebilir 
hem de edemez, ve yapmayaca ğı m bildiğ i şeyi yapabilir. Süleymaniyye, 
Allah'ın yapmayaca ğı m bildiğ i şeyi yapabileceğ ini söylemenin caiz ol-
du ğunu ileri sürdü; ş u anlamda ki, onu yapacak olsayd ı , bu ş ey O'na 
malum. olurdu. Soyut bir imkan ı , ş artlarla s ı nırlı  bir imkanla açıkça uz-
la ş t ırmaya çalış tı lar. 

Butriyye, Ebteriyye veya Sillihiyye. 

Bunlar Küfe'li Hasan b. Salih b. Hayy' ın. (167 / 783) 170  ve 
Kesir en- Nevv a'n ı n öğ rencileridir. Bunlar adlar ını  Kesir'in el- E b-
t er lakab ından aldılar. İ lk iki halifeyi tanıyarak dediler ki: Hz. Ali ken-
di isle ğ iyle, biat ederek mevkiini ba şkaları na terkeden insanlar ın en 
üstünü idi. Bir başka rivayete göre, Hz. Osman hakk ında hüküm ver-
mekten kaçmd ıkları  halde, Hz. Osman, Talha, Zübeyr ve Ai şe'yi reddet-
tiler. Hz. Ali'nin soyundan herhangi biri ile isyana kalk ış mak bir ödev 
olup, bu türden bir 'ad i ınamdı r. 1-71  Ayakkab ı ları  meshetmeyi, 172  (Ş i'a'- 
mu yasakladığı ) hurma ş arab ı  içmeyi ve y ılan balığı  yemeyi caiz gördü-
ler. En- Ne vb ahti, onlara, Ali taraftar ı  oldukları  halde, bunu Ebü. 
Bekr ve Ömer'e sayg ı  ile birle ş tiren hadis ehli ad ını  veriyor., Onlar, cev-
herlerin arazlardan yoksun olabilece ğ ini ve arazları n daha sonra cevherde 
ortaya ç ıktığı nı  düşündüler. Bilgi ve öteki faaliyetler ölüde bulunabilir. 173  

Burada imamilerin ana fırkas ına dönüyoruz. 

Aşı rı  giden kimseler geli ş igüzel nazariyelerin geli ş tirilmesi ile u ğ raş - 
tıkları  halde, ılı mlı  kimseler Sünni 	tesis ettiler. Hz. Ali'nin aile- , 

170. Bağdödi, el-Fark., s. 24. 
171. Keşş i, adı  geçen eser, s. 152. 
172. Ayakkabiları  meshetme. Namaza hazırlanırken ayakları  yıkamak yerine ayakkab ı -

ları  meshetmek baz ı  ş artlarda caiz midir? Garip bir durum olarak bu ibadeti ilgilendiren ayr ın-

tılar İ slamda ayrılıkların bir iş areti oldu. ş ra bunu yasakladı ; diğ erleri ise caiz gördü. Kelüm 

kitapları  bazı  ehliyetli kiş ilerin görüş lerini ciddiyetle kaydederler. 
173. es-Sem'âni, Kitâb el-Ensdb, Leiden ve Londra 1902, var.: 348 a. 
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sinden hemen hemen her seçkin ki ş i, ş u veya bu fırka tarafından ya doğ -
rudan doğruya ya da dolayl ı  olarak tayinle imam olarak tan ı ndı . Ayrm-
tı lar sıkı cı  olup, Ek'de görülebilir. Bazıları  dedi ki: Din imamı  tanımak-
tan ve Hz. Peygambere verilen Seri'at ı  muhafaza etmekten ibarettir. 
Diğerleri de dediler ki: Tek vecibe imam ı  bilmektir. Ona, Allah tarafından 
kendisini bütün hata ve giinahlardan kurtaran özel lûtf ihsan edilmi ş tir. 

Bazılarına göre o, her şeyi biliyordu; diğerlerine göre, ise, dini me-
selelerde yan ı lmazdır. Ali er- R ı  z â (203 / 818raın sadece 7 ya şı nda o-
lan bir oğul bırakarak ölmesi bir çocu ğun imam olup olamayaca ğı  so-
rununu ortaya çıkardı . Bu sorun Mu 't e zile kelâm ı  açısından ele al ı n-
dı . Allah, insanların bir çocuğa itaatini dilerse, çocu ğ a sorumluluk yük-
leyebilir. 

Bu, tasavvuru imkansız bir şeydir. Yine ayn ı  ş ekilde bir çocu ğun 
çapra şı k bir hukuk meselesini çözme kabiliyeti de tasavvur edilemez. 
İmamın rüş d yaşı na yakı n olabileceğ ini kabul edersen, nerede dura-
caks ın ? Be ş ikteki bir çocuğu ve kundak çocuklar ını  imam olarak kabul 
etmek zorunda kalıncaya kadar imam ın yaşı nı  küçültmen mümkündür. 174 

 Bununla birlikte, bazılarına göre, be ş ikteki imam ı  bilmenin Peygam-
beri bilmeye e ş it olmadığı nı  söylemek küfürdür. Di ğerlerine göre ise, bil-
gi herkeste mü ş terektir; bir kimse imamlardan veya ba şkalarından bil-
mek istediğ ini öğ renemezse, kendi muhakemesini 

İmamlara kar şı  duyulan sayg ı  , onlara atfedilen baz ı  deyiş lerde en 
iyi biçimde görülür. Hz. Ali dedi ki: İster doğuda ister bat ıda olsun hiç-
bir mii'min bizden gizli değ ildir. 176  Ca'fer dedi ki: Ali'yi seven kimse 
şarap içmekten affedilir.m Er-R ıza dedi ki: Allah'ın sana bakmasuu, 
senin de aran ızda hiçbir perde olmaks ı zı n O'na bakman ı  isterse, Hz. 
Muhammed'in ailesine ve onlardan yetkili olan birine kendini ada. 178  

İmamlarm keramet gösterebilecekleri hususu baz ı larını n inanc ı  idi. 
Daha sonraki bir tarihte onlar ın bütün peygamber ve meleklerden daha 
üstün olduğu ilmi sürüldü; onlar peygamberlerin sahip oldu ğu kitaplara, 
Musa'nın asasma, Süleyman' ın mührün, Ynsurun gömle ğ inem (me-
tinde İbrahim geçiyor), gemiye, ş errat levhalar ına v.b. sahiptir. 1180  On- 

174. Nevbahti, adı  geçen eser, s. 74. 

175. Ayn ı  eser, es. 49 vd. 

176. Keşş i, adi geçen eser, s. 68. 

177. Ayn ı  eser, s. 185. 

178. Ayn ı  eser, s. 181. 

179. Metinde İbrahim geçiyor. 

180. Muhammed Bakır el-Meclisi, rtikadiit, 1879, s. 294. 
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lar, âlemin yarat ılmasmın amac ı d ı r; Allah'ı n bu ve öteki âlemdeki fa-
aliyet vas ıtalarıdı r. Onlar ayn ı  zamanda Allah'la insanlar aras ı ndaki el-
çilerdir. Bütün iyililderin ta ş ması  onlarda baş lar. Onlar bir bakı ma ilahi 
olanın ta ş maland ır. Hz. Peygamber dedi ki: Ben size iki kuvvetli ş ey 
bı rakt ı m: Allah'ın Kitab ı  ile benim âilem. 181  Gizli imamın döneceğ ine 
inanç, Ş ra'nın mazbut akidesinin bir bölümü haline geldi. 

İ lk imamlar ın yeni düşünce hareketlerinden ho ş lanmad ıkları  hak-
kında baz ı  deliller bard ı r. Muhammed Bak ı r dedi ki: Kur'an ne hâ-
distir (yarat ılmış t ı r) ne de kadim (öncesiz); yaratan ın kelâmıdı r. 182  C a'- 
fer dedi ki: Ki ş i kendisini hidayete (do ğ ru yola) götiı remez, Allah götü-
rür. Bu sebeple O'na şükretmelidir.183  Kıyas, benim dinime ait cle ğ ildir. 184 

 Allah, Kendisinin, yaratıncaya kadar nesneleri bilmedi ğ ini söyleyen 
Muhammed b. Müslim'e lanet etsin.1 85  Musa Kaz ı m, Adem'in 
Allah'ın cevherinden bir ş eye sahip olup olmad ığı  sorulunca, ş öyle dedi: 
Hiçbir iyi müslüman (sünnet ehli) böyle bir ş ey sormaz. 186  

Yan ı lmaz imam yanı nda, kadim (öncesiz) bir Kur'ân'a yer yoktu. 
Çeş itli İ slam fırkaları  ve aynı  ş ekilde bid'at ehlinin Kur'ân'a inanmad ı k-
ları  halde, Kur'ân'ı  delil olarak kullandıklarını  ve bununla has ı mlarma 
galip geldiklerini gördüler; böylece aç ıkça görüldü ki, Kur'ân' ın yorum-
lanmas ı  için yetkili bir ki ş iye ihtiyaç vard ır. 187  Bu ki ş i ise imamdı r. Ay-
nı  ş ekilde iiçü d ışı nda, bütün Ş i'i fırkalar, Kur'ân' ın tahrif edildiğ ine 
inandı lar. 188  Aslında, Kur'an'da yedi ki ş inin adı  zikredilir, fakat Kurey ş , 
E b û Le he b d ışı nda hepsini ortadan kald ırd ı . 189  

Felsefi düş ünceyi ilgilendiren bulan ık bir kaç iz mevcuttur. Görme, 
ışı kla göziin birlikte hareketinin bir sonucu oldu ğu gibi, bilgi de gözün 
kendisi olan nazarla (ak ı lyürütme) ışığı n kendisi olan imam ı n kel:anlı= 
birle ş mesinin bir sonucudur. 190  Bir tek kiş inin haberi (haber-i vâhid) 
eylem için emin bir temel olmad ığı  gibi, bilgi için daha da çürük bir te-
mel oluş turur.I 91  Ca'fer'e atfedilen " ı  ahmete nail olursak, O'nun rahme- 

181. Ayni eser, ss. 288 vd. 
182. Kesş i, ada geçen eser, s. 305. 

183. Kessi, ada geçen eser, ss. 263, 375. 
184. Ayni eser, s. 125; kar., s. 155. 
185. Ayni eser, s. 113. 
186. Ayni eser, s. 306. 

187. Ayni eser, s. 264. 
188. İbn Hami, el-Fisal., e. IV, s. 182. 
189. Kepi, adi geçen eser, s. 187. 
190. Fahr ed-Din er-RazI, Muhassal., s. 27. 
191. Imam el-Harameyn el-Cüveynl, Kitâb el-ırsâd, neşr. ve  fr. eev.: Luciani, Paris 

1938, s. 236. 
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tiyle rahmete nail oluruz; cezalandı rı lırsak, günahlar-1~d« dolayı  ce-
zalandzrdı rız" sözleri Mu'tezilenin görü ş üne aykırıdır. 192  

İ lk mürş idlerden baz ı ları na göre, yiyecek, ilaç, zehirler, ticaret ve 
sanatlar hakk ında insanlara bilgi vermek için bir imama ihtiyaç vard ı r. 
(Tıbben ancak bir peygamber taraf ından ke ş fedilmiş  olabileceğ i fikri yay-
gındı). Oniki İmamcılar (hat? A şeriyye) imam ı n, akl ın yiiklediğ i ve-
cibelerin yerine getirilmesine yard ım etmek, akılla bilinen kötiiliikler-
den kaçınmak ve fazlalık veya noksandan dini korumak için bir lütf ol-
duğunu ileri sürdüler. 193  Allah'a karşı  iş lenen günah tövbe halinde ba-
ğış lanacak, insanlara kar şı  işlenen günah ise taz ınin tövbeye yol açtığı  
takdirde  affedilecektir. 194  

Daha sonra Mu'tezilenin görü ş ü benimsendi, fakat kelâme ı lar Kur'- 
ân'ın yarat ılmış  olduğunu açıkça söylemekten kaçmddar. 

Onlara göre, ezeli s ıfatların varlığı nı  ileri sürmek küfürdür; böyle 
bir şeyi ileri süren kimse Hristiyanlar gihidir. 195  Bazıları  bütün bilgi-
lerin ilhamla elde edildi ğ ini söylediler. 196  Peygamber, hayat ını  kurtar-
mak için, kendisini kâfir gibi gösterebilir; 197  ne peygamber olmadan önce 
ne de olduktan sonra günah i şleyebilir. 198  Müslüman ancak imamın rıza-
sıyla doğru olanı  emreder, yanl ış  olanı  yasaklar. 199  

Sadece faziletli (ftiz ı /) bir kiş inin arkas ında namaz kı larlar,200  hur-
ma ş arabı  kullanmay ı  yasaklarlar201  buna kar şı lı k yılan balıkları  onlar 
için tedirgin edici bir ş eydir.202  Baz ı ları  9 kadınla evlenmeyi caiz görür 
ve Hüseyin'in kannıdan yetiş tiğ i için lahanayı  yasaklarlar. 203  Cehen-
neme gitmiş  olan bir kimse Allah'ın rahmetiyle oradan ç ıkanlabilir.294  

192. Keşşi. ada geçen eser, s. 147. Asit günah görüşü, yani Hristiyan etkisi gizlidir. 
193. Fahr ad-Din er-Rözt, Kitdb el-Erba'in fiUs41 	Haydarabad 1353/1934, s. 427. 
194. El-ffillt, Bâb el-Hadi A şar: A Treatise on the Principles of Shi'ite Theology, ing. 
Wm. M. Miller, Londra 1928. 
195. lel, ada geçen eser, ss. 30, 32. 
196. Abaurrallim el-Hayyfa, Kitdb el-huisdr, neşr.: Nyberg, Kahire 1925, s. 153. 
197. İel, ada geçen eser, s. 219. 
198. Ayni eser, s. 200. 
199. Ayna eser, s. 331; kar., İbn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 171. 
200. İbn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 176. 
201. Sa'd ed-Din Taftâzânî, Ş ark el-Alud'id en-Nesefiyye, Kahire 1335/1916, s. 116. 

202. Cöinz, Haydvdn, e. I, s. 111. 
203. İbn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 182. 
204. Muhammed b. Ubeydullah, Beydn el-Edydn, Schefer'in Chrestomathie Persane'i 

içinde, Paris 1885, s. 157. 
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HAVÂRfC 

Baş langıçta Haricfler, dar dü şüncelerin rağmen samimi idiler; 
sonraları  bozuldular, daha doğrusu, cinayet ve zorbal ık yolunu benim-
seyenler kendilerine Hârici ad ını  verdiler. Bunlar oruç ve namaz elli 
idiler; Kur'an tilaveti baz ılarım çığ l ı k nöbetlerine sokard1.205  "Onların 
namaz ve oruçları  yanında, sizlerden her birinin namaz ve oruçları  değer-
siz kal ır; fakat onların imanı  omuzlarını  aş maz." Bazı ları  onlara ce-
hennem köpekleri adını  verdi. Bunları  lel- s ını ftan insan olu ş turmakla 
birlikte, onların düşünce ve hareket tarzlar ının genel bir tavsifi yapıla-
bilir. Mirdâ s, kendine özgü karakteri olan bir zahiddi; Ziyad' ın ta-
hakkümü, onun Harici olmas ına neden oldu. 

Bütün firkalar onu kendilerine mal etmeye çal ış tılar. Bid'at elli, 
kendisini ihmal ettiğ i için, ona sahip ç ıkt ı . ş ra, onun kendilerine men-
sup olduğunu iddia ettiler. Mu'tezile ise bir yandan takvas ı  ve anlayışı  
dolay ı sıyla ve bir yandan da genel vali, masumlar ı  suçlularla birlikte 
cezaland ırmak istediğ inde "hiç kimse ba şkasını n yükünü taşı maz" (Kur'- 

• an,En'am, VI, 164) âyetini naklederek Ziyâd'a kar şı  çıkt ığı  için, ona 
sahip çıktı . Must avrid, n.amaz ı m sürekli kılardı  ve ate ş li bir müca-
hitti. Sadece kendilerinin gerçek müslüman olduklar ına inandıkları  için, 
başkaları na kafir muamelesi yap ıyorlardı  ve onlara gösterdikleri sert-
lik, zimmilere gösterdikleri yumu ş akhkla tam bir tezat te şkil ediyordu. 
Bunlar karakter bak ımından ınutaass ıp kimselerdi; fikirlerini mant ıki 
sonuçlarına kadar götürdüler; birbirleriyle ve di ğer müslümanlarla mü-
nasebetlerinde anlay ış a ve ho ş görüye yer vermediler. 

Va s ı l ve baz ı  arkada ş ları  bir grup Haricii ile kar şı laş tılar ve ölcIürü-
leceklerinden korktnlar. Vas ı l, arkadaş larına, onlarla kendisinin konu-
ş aea ğı nı  söyledi ve Haricileri kar şı lamak üzere ilerledi; Hariciler kim ol-
duklarını  sordu. "Allah'ın kelam ını  iş itmek için himaye dileyen kafirler" 
(Kur'ân,Tevbe, IX, 6). Hariciler, görü şlerini açıklad ılar ve 'V- as ı l söy-
lenenleri hem kendisi hem de arkada ş ları  için tek tek kabullendi. Ha-
rieiler bundan sonra onlar ı  kendilerine karde ş  edindiler ve kendilerine 
katılmaları  hususunda ısrar ettiler. V â s ı l, "öyle olmaz" dedi ve naklettiğ i 
ayetin sonunu getirdi: "Bizi emin bir yere götürmelisiniz". Onlar da öy-
le yapt ılar.206  

Onların en dar görü ş lü fırkasına mensup olan biri cariyesine k ıza-
rak, onu Hârici olmayan birine satt ı . Dostlarmdan baz ıları  hata ettiğini 

205. ibn el-Cevd, Telbis., s. 270. 
206. İbn Kuteybe, Uyan., e. I, s. 196. 
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söylediler; diğerleri ise fikir beyan etmeyi reddettiler. imamlar ına baş -
vurdular. İmam adam ın doğru hareket etti ğ ini belirterek, onu suçlayan-
lardan, hüküm vermekten kaçmanlardan ve nihayet ele ş tiricilerinden 
hemen teberri etmediğ i (uzak durmad ığı ) için adamın kendisinden te-
berri etti (onunla ili şkiyi kesti). 207  

Adamın biri, Salebe'nin k ızına, evlilik için haz ırsa ve müslümansa, 
ödeyeceğ i mehri dü ş ünmediğini söyleyerek, evlenme teklif etti K ı zın 
annesi, yeti şkin olsa da olmasa da, k ı zı nın müslüman olduğunu ve is-
lâmı  kabule davet edilmesine gerek olmad ığı nı  belirtti. 

Tâlip, bu cevaptan tatmin olmad ı , bu sebeple Sa'lebe evlenmeye 
engel oldu. İ bn Acr ad hikayeyi dinledi ve kı zın İ slâmı  kabule çaffird-
ması  ve İ slâmı  kabul edinceye kadar ondan teberri edilmesi gerekti ğ ini 
belirtti. Sa'lebe buna muhalefet etti ve bu da aralar ının bozulmas ına yol 
açt ı . 208  

Ne cdet'in müridleri, onun Abd el -Melik'e yazmakla ve kezâ 
başka hususlarda hata etti ğ ine karar vererek, tövbe etmesini istediler. 
O da tövbe etti. Daha sonra onlar imam ın tövbe etmesini gerektiren 
bir ş ey yapmayacağı na karar vererek, onu tövbesinden tövbe etmeye 
çağı rd ılar. O ise reddetti ve ayr ıhk baş gösterdi. Ünlü sava ş çı  Ş ebîb 
karargah ını  bir kilisede kurdu. Köylüler ondan kiliseyi terketmesini iste-
diler, çünkü kendisi zay ıflara ve kendisine ba ğ lı  olanlara karşı  nazik dav-
randığı  halde, hükümet kuvvetleri zâlimdi ve onlar ı  kendisini sakladıkları  
için öldürebilirlerdi. 

Necdet, derhal kiliseyi terketti ve köy d ışı nda yerle ş ti.209  

Onlar hasımlarmı  alaya almak için haz ırdılar. İ bn Züb e y r'in as-
kerlerine karşı  koyuyorlard ı ; Mu s' a b'ın yenilgisini ve öliimiinü ilk 
duyanlar onlarda. Dü şmana Ab d el-Melik hakkında ne dü şündükleri-
ni sordular. Onlar ın cevab ı , "hata yapan ve aldatan biri" oldu. İki gün 
sonra yine sordular; ald ıkları  cevap şu idi: "Doğ ru yolda bir rehber". 

Hoş görüden yoksunluklar ı , onları  düş manlarını n kötülükle ı ine ma-
ruz b ı rakt ı  ve el- Muhalleb bu zay ıflı ktan yararland ı . Onlara ş u soruyu 
sormas ı  için bir adam gönderdi: "İki ki ş i size kat ı lmak üzere yola ç ıkt ı ; 
biri yolda öldü; öteki sizin s ınavı nızdan geçemedi. Bu konuda nas ı l hüküm 
verirsiniz ?"Baz ıları  dedi ki, birincisi mü'mindir, ikincisi ise kâfirdir; 

207. Bagdâdi, el-Fark., s. 87; kar., E ş 'ari, Makeı lât., s. 110, Teberre'e; ili şkileri kesmek, 

teberri etmek, uzak durmak anlam ına gelir. Hristiyanhktaki afarozdan farkl ı dır. 
208. E ş 'ari, Makellat., s. 112. 

209. Taberi, Ta'rih., e. II, s. 934. 
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ötekiler ise her ikisinin de kâfir oldu ğunu söylediler. Bunu kötü bir tar-
tış ma izledi. Yine o, bir Hristiy an ı , Hâricireislerinden biri olan K at art '- 
y e gönderdi. Hristiyan Kat a rrnin önünde yere kapan ı dı . Aralarında 
ş öyle bir konuşma geçti: 

Kat ari: Ibadet Allah'ad ı r. 

Hristiyan: Ben sadece sana ibadet ettim. 

Bir H âri et: O, Allah'a de ğ il, sana ibadet etti:. "Siz ve Allah'tan başka 
taptıkları ntz cehennemin yak ı tıdı r" (Kur'ân, EnbiyCt, XXI, 98) 

Kat art.: Bu Hristiyanlar Isa'ya tap ınır ve bu tap ınma onu incit ım z. 

Haricilerden biri bir Hristiyan öldürdü, Katan ise onu azarlad ı  ve 
tart ış ma baş lad ı . 

Müslüman bir ele ş tirici sert bir tutum tak ınmaktadı r. Hâricinin ken-
disini süslediğ i dindarl ık (takvâ), ba şkaları nın kötü fillerinin şerrini 
mübala ğadan ibarettir, buna kar şı lık o, kendi a şı rılı klarma, insanlar ı  
uğ ratt ığı  haks ızlı klarına bakmaz; Allah' ı n en kötü kiş iye bile e z a ver-
mek istemediğ ini ve bütüq insanların haklarının bulunduğunu unutur. 210 

 Yine. "onlarla savaş manı n me ş ru olduğ unu düş ünmeyen bir faldh bula . 

mazstn". Hilsiyye'nin reisi Necedât la 211  sava ş maya haz ırdı . 

Hâriciler Islâm dii şüncesinin bir kaç konuda geli ş mesine yard ı m et-
tiler. 

1. imamet Görü ş ü. Onlar Hz. Ali'yi terkettiler, çünkü Ali halife-
lik hakkı ndaki karar ı  insanlara b ırakt ı , halbuki hüküm sadece Allah'a 
aittir. Bazıları , daha doğ rusu, Needet'in taraftarlar ı , insanlar kendi sos-
yal hayatlar ı nı  Allah'ın kitabıyla nas ı l düzenleyeceklerini bildikleri 
takdirde imametin gereksiz oldu ğunu belirtmek suretiyle mant ıkî adımı  
att ılar. Ne ak ıl ne de vahiy imameti gerektirir. 212  Bununla birlikte, ço ğu 

bu ölçüde köklü bir tutum içinde de ğ ildi. Ebü. Bekr ve Ömer'i, ayr ı ca 

hilafetinin ilk alt ı  yılı  sıras ındaki Osman'ı  kabul ettiler. Bu üçünden son-
ra islâm ümmeti, imam seçimi hususunda Kurey ş 'le s ınırl ı  değ ildi; ge-
rekli dini bilgiye sahip olan herkes, hatta Habe ş li bir köle bile imam ola-
bilir. Bu görü ş  bir hadiste ifadesini buldu 213  Ayrıca imam her zaman i-
çin hesaba çekilip, gerekirse yerinden al ınabilir. 

210. Ctıluz, Hayeıvân, c. I, s. 103. 
211. Câhı z, Beyân., c. III, s. 88. İ ç sava ş a katı lmayanlar Hils, yani eyer bezinden. 
212. İbn Haldân, Mukaddime, ne ş r.: M. Quatremere, 3 cilt, Paris 1858, c. III, s. 26. 

213. 611 Sa'd, adı  geçen eser, c. VIII, s. 224. 
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2 . İnsan Görüşü. Sadece ken.dilekrinin müslüman olduklar ı nı  ve 
kendileriyle ikili afl ı  olan herkesin ise kâfir olduğunu ileri' sürdüler. Ba ş -
langıçta Hâricilere yak ınlık duyma diye bir mesele yoktu; bir kimsenin 
ileri ç ıkıp, kötülüğe karşı  cihada kat ılmas ı  gerekiyordu; böyle yapmad ığı  
takdirde, kafirdi. Bunun sonucu olarak, iman ve amel meselesi onlar ı  
uğraşt ırmad ı ; onlarca amelsiz iman yoktu. Daha sonra kat ıhkları  biraz 
yumuş adı . Baz ıları  takiyye'ye, yani bir kimsenin, aç ıklamak tehlikeli 
olduğu takdirde, dinini gizleyebilece ğ i hususuna cevaz verdiler. 

Bundan "IsM ın Ülkesinin", ya da kendilerinin tercih ettikleri üzere, 
"tevhid ülkesinin" geni ş liğ i meselesi do ğdu. Aşı rllar için bu ülke Hâriel-
lerin ya ş adıkları  bölge idi. Az ri k a has ı mlarmın çocuklarım öldürmeyi 
uygulama alan ına soktu. Öteki fırkalar bunu tasvip etmemekle birlikte, 
çocukları n bu dünya ile öteki dünyadaki durumu hakk ı ndaki tartış ma-
lar devam etti. Baz ılarına göre, kendi iste ğ iyle islâmı  kabul etmedikçe, 
müslüman anne babalgrın çocuğu müslüman değ ildir. Kâfirlerin çocuk-
lar ı  ise cehenneme gidecektir. Hristiyanlara ait bu konudaki görü ş , bu 
fikirlerin geli şmesine yard ı m etmi ş  olabilir, ancak bunlar Islami bir temel 
üzerinde ortaya ç ıktı . Çocukların maruz kald ıkları  acı lar da aç ıklama 
yap ı lmas ına neden oldu. 

Amelsiz iman olmayaca ğı na göre, büyük günahlar açıkça küfürdür 
ve bunları  iş leyenler ebediyyen cehennemde cezaland ırı lırlar. Ne cd e' - 
nin -taraftarlar ı , küçük günahların belki cehennemde cezaland ırılacağı nı , 
belki de cezalan.d ırılmayaca ğı nı  ve cezanın ebedi olmayaca ğı nı  ileri sür-
düler. Bu fırka ayn ı  zamanda bilmeden i ş lenen suçlar meselesiyle kar-
şı laş t ı  ve bu meseleyi şu ş ekilde çözdü. Din iki kısma ayrıl ı r: 

a) Vacipler. Allah'ı  ve peygamberlerini bilmek, müslümanlar ın 
mal ve canım gözetmek, kaba kuvvete kötü gözle bakmak ve genel 
olarak Allah'ın bütün vahyettiklerini kabul etmek. . 

b) Vacip olmayanlar. Yukarıdaki hususlar d ışı nda kalan her ş ey, 
öğ retilinceye kadar insanlara vacip de ğ ildir. 

Hata yapar ı m diye düşüncesini ikinci s ınıf üzerinde kullanmaktan 
korkan bir kimsenin kâfir oldu ğunu belirterek kadar ileri gittiler. 

Hâriciler, bir ayırım yaparak, ş irki, yani bir Allah'a inanmamayı , 
küfürden daha kötü saydılar. Ayni şekilde küfr ni'me ile küfr ş irk (küfr 
el-mille) aras ı nda da bir ay ırı m yaptı lar. Kelimenin her iki anlam ının bu 
ayı rıma yard ı mcı  olduğunu, birinci ibarcnin. "kazanı lan nimetlere karşı  
nankörlük etmek" ve ikincisinin "gerçek küfür" demek olduğunu sanmak 
aldat ı cıd ı r. Her ne olursa olsun, ikincisi çok daha ciddidir. Allah' ı  bilmek, 
imanı  kiifürden ay ıran tek ş eydir. 
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3. Onların kendilerine has baz ı  fikirleri vard ı . Bazıları  Yûsurunki 
gibi müstehcen , bir hikayenin Kur'an:dar ı  bir parça olamayaca ğı nı  
düşündüler. Baz ı ları  da dediler ki: Müslüman olmayanlara bir peygam-
ber gelecektir; gökte bir Kur'ân yaz ılacak ve bölüm bölüm değ il, bir bü-
tün olarak ona vahyedilecektir. Bu ki ş i, Hz. Muhammed'in dinini kal-
d ıracakt ır. İ ster onda ister yirmide bir olsun, bir parça arazi ile ödenen 
vergi üzerindeki bir ihtilaf, bir f ırkamn doğmasına yol açt ı . Baz ı ları  de-
diler ki, aslında sarhoş luk zarars ı zd ır, ancak naniaz ın ihmali gibi bir 
başka günahla birleş tiğ inde küfür olur. ş ebib, kadının imam olmasın ı  
caiz gördii. 214  

Daha sonraki Hâriciler siyasette oldu ğu kadar dü şüncede de önce-
kilerden geni ş  ölçüde ayrıldılar; istitir atın (yapma gücünün) fiille birlik-
te mi yoksa fiilden önce mi oldu ğu hususunda tart ış anların ebib ve 
Azârika ile Abdullah b. Mu'aviye tarafında savaşanlar kadar az 
bir ortak yanlar ı  vardır: Hür irade, Allah'ın iradesi ve Kur'ân' ın yarat ıl-
mış  olmas ı  hususundaki fikirler onlara atfedildi; fakat bunlar Haricile-
rin özel görü ş leri olmayıp, Mu'tezile ile ilgili olan Bölümde, kendilerine 
uygun olan yerlerini alacaldard ır. 

Onların hepsi Kur'an'm yarat ılmış  olduğunu kabul ettiler. 215  Bir 
fırkaya göre, sabah ve yats ı  namazlarmdan her biri iki rekattan meydana 
gelmektedir.216  Bazıları  dediler ki: günahkar birinin cezaland ırılmas ı , 
sonra tövbe etmesinin istenmesi gerekir; e ğer reddederse, öldürülmeli-
dir. Allah'ı  inkar eden biri, bu inkarnu ikinci kez yinelemedikçe mutlak 
kafir de ğ ildir. Bazıları  insana kozmik bir önem verdiler, çünkü "Allah 
sorumlu varlıklar?, yok etseydi, âlem mahvolurdu, zira Allah alemi yaln ızca 
onlar için yarattı ; onlarsız onun sürekli varlığı nın anlamı  yoktur." 217  Baz ı -
ları  Allah'ın mü'minlere olan dostluğu ve kafirlere olan dü şmardığ unn 
O'nun zati s ıfatları  arasında bulundu ğunu ileri sürdider. 218  Onlar "mü' - 
minlerin icnı li'ı nı" islam ı n esaslar ından biri olarak kabul etmediler219. 

Baş lı ca firkalar ş unlardır: 

Azârika. 

Bunlar adlarını  Nâfi' b. Azrak (65/ 686)'dan ald ılar. Fırkanın 
doğuşuna sebep, bir Arap kad ıııııııı n bir mevali ile evlenmesiydi; kad ın da 

214. Bağdidi, Muhtasar el-Fark, s. 90. 
215. Eş 'ari, MakeıMt., s. 124. 
216. Ayn ı  eser, s. 126. 
217. Ş ehrestâni, el-Milel., s. 100. 
218. 13ağdadt, el- Fark., s. 73. 
219. Ayn ı  eser, s. 337. 
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erkek de Hariel idi. Kadını n âilesi adama karşı  ç ı kt ı ; bunun sebebi, hiç-
bir yerde ifade edilmemesine ra ğmen, adam ı n muhtemelen Arap olma-
masıydı . 

Hz. Ali ve iki hakem mutlak kâfirdir. İ slâm ülkesi küfür ülkesidir ve 
orada yaş ayanların hepsi kâfirdir. Onlar ilk Hârielleri kötülemezler. Ken-
dileriyle aynı  fikirde olmayan erkekleri ve çocuklar ı  görür görmez öldü-
rürler ve kad ınları  tutsak ederler. Bütün büyük günah i ş leyenler kâfirdir 
ve ebediyyen cehennemde cezaland ırılacaldard ır. Kâfirlerin çocuklar ı  
cehen.nemliktir. Kendi görü ş lerine kat ı lıp, aç ıkça isyana kat ılmayanlar 

kâfirdir. Onlara kat ı lmak isteyen herkesin bir s ı navdan geçmesi gere-
kir. Onlar Kur'ân' ı n lafzî anlam ı n ı  hayat tarz ı  olarak kabul ettiler ve 
içtihada cevaz vermediler. Peygamberler günah i ş leyebilirler. 220  

Recm cezas ı  ve namuslu erkeklerin (kad ınların değ il) iftirad an dolay ı  
kazfe (iftira cezas ına) tabi tutulmas ı  gibi baz ı  uygulamaları  reddettiler. 

Bir uzvun kesilmesi her çe ş it h ı rsı zl ı k için verilecek ceza idi. Hayatlar ı  
için güvenlik vaadedilmi ş  kimselerle andi bozmak caizdi. 

Necedât. 

Bunlar Necdet'in (72 / 693) tarafiarlar ıd ı r. 

Zinâ ve h ı rsızl ık gibi günahlar ş irk olmay ıp, küçük bir günahta ı srar 
etmek ş irkti. Açık Savaş a katılmak iyi olmakla birlikte, kat ılmamak da 
caizdi. Ki ş i hem söz hem de fiilleriyle imanını  gizleyebilir. Savaş  ülkesi 
(Ddr el-Harb) için takiyye ülkesi dediler; orada zimMileri öldürmek ca-
izdi. Baş lıca görü ş leri daha önce zikredilmi ş ti. 

İbâdiyye 

isimlerini Emevi Hanedanh ğı nın sonlarında ya ş ayan Abdullah 
b. İ bâd'dan ald ılar. 

Hz. Ali ile iki hakem "yap ı lan iyiliklere karşı  nankördüler"; kendile-
ri dışı nda kalan müslümanlar kâfirdir, ancak onlar mü ş rik de ğ ildir; on-
larla sosyal ili şki kurmak ve evlenmek caizdir. Sadece sulta ıun ordugah ı  
sava ş  ülkesi (küfür ülkesi)'dir. Müslümanlar sadece sava ş ta öldürülüp, 
malları  ya ğma edilebilir. İ badilerin görü şü ile kı lıç aras ında bir seçim yap-

ma teklifini tasvip etmediler; ancak kötü bir imama her ş ekilde kar şı  ko-

nabilir. Büyük günah i ş leyen bir kimse muvahhiddir, kâfir de mü'min 

220. tel, tat geçen eser, s. 218. Bütün peygamberler günah i ş leyebilirler; günah ise küfür-

dür Tahânevi, Kes şâf Ist ı ltıhât el-Funün (Dictionary of Technical Terms), ne şr.: Sprenger, 

Kalküta 1854 vd., s. 1048. 
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de değ ildir. Peygamberin peygamberlik iddias ı  ve ş ahsiyeti, görevinin 
yeterli delilidir; insanlar ı n onu daha ba ş ka bir delil beklemeden izleme-
leri gerekir. 221  İbâdiyye kâfirlerin çocuklar ı nın kaderi hakkında fikir 
yüriitmediler; mü'min.lerin çocuklar ı na babalar ı na d avranddığı  gibi dav-
ranı ldı  . Kendileriyle ayn ı  fikirde olmayanlar ın tan ıklığı  hukuken caizdir. 

Daha sonraki zamanlarda çe ş itli kaynaklardan gelen fikirleri benim-
sediler. Tövbenin, sadece bilmeden günah i ş leyerek derhal tövbe eden-
lere yarar ı  olduğu fikri onlara özgüdür. 222 Niikkar,a  göre, Allah'ın isim-
leri hâdistir (yarat ılmış tı r). Bütün ahlaki fâiller yok olunca, âlem sona 
ereeektir. 223  

Allah'ı n daima, olacağı nı  bildiğ i şeylerin olaca ğı m, olmayaca ğı n ı  bil-
diğ i ş eylerin de olmayaca ğı nı  irade etti ğ ini ileri sürdiikleri söylenir. 

Sufriyye 

Z iy âd b. el- Asfar' ı n adı na nispetle bu ad ı  al ırlar. 

Hâricilere kar şı  çıkan herkes mü ş riktir. Aç ıkça ortaya ç ıkmayan-
lar (kaade) kâfir de ğ ildir. İ slam ülkeleri sirk ülkesidir. Bunlar çocuklar ın 
öldürülmesine cevaz vermediler; bir ba şka rivayete göre, onlar ı  cehen-
n.emlik de saymad ılar. Bilmedikleri bir kimsenin arkas ında namaz lular-
lar. Gizlenme (takiyye) ülkesindeki diğer müslümanlarla ka.d ınların.1 
evlendirdikleri halde, Hâricili ğ in hakim olduğu yerde böyle yapmad ılar; 
imanı n amelde de ğ il, sözde gizlenmesini (takiyye) caiz gördüler. Her bü-
yük günah ş irktir ve ş eytana tap ı nmaktır. Sözgdiş i, namazm ihmali 
gibi Kur'ân'da ceza tayin edilmeyen günahlar küfürdür. Suçlu kâfir 
olmayıp, onun yetkili kimse tarafından cezaland ırı lı ncaya kadar iman ı  
vard ı r. Zinâ yapanlar hakk ında fikir beyan etmediler. 

"Kendimizi müslüman sayar ız ; belki de Allah bölyle dü ş iinmemektedir". 

111CRCPE 

Bir Hârici, kendi fırkasmın do ğ ru ve ötekilerin cehennemlik oldu-
ğundan emindi; Mürci'e 224  ise karşı t görüşe bağ lanarak, herkes için ümit 

221. Bağı :1MS, el- Fark., s. 210; Usid ed-Din, s. 175; E ş 'arl, Maktilat., s. 106. 

222. Mitteilungen des Seminars für Orientaltsche Sprachen (M. S. O. S.), (1899), c. II, 
kısım 2, s. 57. 

223. Bu, Hristiyan ve Yahudiler aras ında âlemin insanlar için yarat ıldığı  biçimindeki 
ortak iıı ançtan ç ıkarılan mant ılıt sonuçtur. A. Harnack, Dogmengeschichte, 4 cilt, Frieburg 
1886-90, s. 36; H. Malter, Saadia Gaon, His Life and Works, Philadelphia 1921, s. 212. 

224. Bu ad hususunda üç açıklama ileri sürülür. Bu ad, "ümit" le ilgilidir ve "herkes 
için ümit olduğunu söyleyenler" anlam ına gelir; "ertele ınekle" ilgilidir ve "hükmü erteleyenler" 
anlamına gelir; aynı  ş ekilde Hz. Ali'yi Hz. Peygamberden sonra dördüncü s ıraya koyarak,"Alf-
yi erteleyenler" anlamına da gelmektedir. "Amelleri imanm a ş ağı sına yerleş tirmek" anlamına 
gelmesi keltunc ıların bir uydurması  gibi görünüyor. 
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olduğunu ileri sürdü. Bu hareket, Abdullah b. t Ömer gibi mu tedillerin 
görüş lerinin geliş tirilmesinin hir sonucu idi; Hâricilere kar şı  bir tepki de 
olabilir. Derli toplu bir mezhep de ğ ildi; bazı  konularda ayn ı  şekilde dü-
şünen herkese bu ad verildi; bu sebeple Cebriye'den Cehn ı , Mu'tezile-
den G a yl â ıı. bu zümreye sokuldu. Ş i'a dışı nda bütün fı rkaları n taraftar-
ları  bu ,damgayı  taşı r. Bildirildiğ ine göre, Ilin el-Hanefiyye f ı rka-
nın ilk ş ahsiyeti idi, çünkü "Hz. Peygamber d ışı nda, babam Ali de dahil 
olmak üzere bir kimsenin güvenilir ve cennet ehlinden oldu ğ una tanıklık 
etmem" demiş tir.225  Bir ba ş ka rivayet Hz. Ali'nin o ğ lu Hasan' ı  bu mez-
hebin ilk temsilcisi sayar; onun bu görü ş  hakkı nda eser yazd ığı  söyle- 
nj.r .226 

Ş ehrestâni, Hasan' ın sadece sünnili ğ in müsaade etti ğ i ölçüde bir 
Müre,i'l olduğuna i ş aret edecek kadar ihtiyathd ı r. 

Bu mezhebin do ğuşunda siyasetin bir ölçüde pay ı  vardı ; bu mez-
hep taraftarlar ı  Hz. Ali ile Osman hakk ında hüküm vermekten kaç ındı -
lar; kâfir olduğunu söylemek şöyle dursun, birinin ötekine üstün oldu-
ğunu söylemeyi bile reddettiler ve karar ı  (hükmü) Allah'a h ı raktılar.227 

 Bir kimseden Hz. Ali'den nefret eden bir Mürci'i ş eklinde söz edil-
diğ inde, bu belki de onun Hz. Ali'yi Eb6 Bekr'den üstün görmeyi red-
detmesinden daha ba şka bir anlama gelmez. Muhammed b. Sirin'e 
insanların en çok Mürci'i olan ı , başkaları  hakkında hüküm vermekte en 
yava ş  davranan', denir. Devlet ba ş kanı  hakkında hüküm vermedikleri 
gibi, hiçbir müslüman hakk ı nda da hüküm vermediler; din bir vicdan 
meselesi idi ve sadece Allah onun s ıralarını  bilmektedir. 

b. Sureyc bu mezhebe mensuptu. Bir Arap müslüman ı n 
bir ba ş ka ı rktan bir müslümandan daha. iyi olmad ığı  noktas ından hare-
ket etti ve müslümanlara kar şı  kâfirlerle sava ş mak hususunda karar 
kıld ı . Bir Ş âir ona amellere ba ğlandığı nı  hatı rlatır ve Mürei'ilerin ke-
lâmı  kendisini bir mü ş rik haline soktu ğu için onu kâfirlerle sava şmaya 
te ş vik eder. 228  

Akidesi: İ man gerekli olan tek ş eydir; kâfir de ğ il, mü'min onun sa-
hibidir. İ man varsa, günahlar hiçbir zarar vermez; mevcut de ğ ilse, er-
demli fiillerin yarar ı  yoktur. Sünniler dediler ki: Mürci'e amelleri ima- 

225. ibn Sa'd, adı  geçen eser, c. V, s. 68. 

226. Ayn ı  eser, c. V, s. 67, 241; Ş ehrestânf, el-Milel., s. 106. 

227. İbn Sa'd, adı  geçen eser, s. VI, s. 214. 

228. Taberi, Ta'rih., c. H, ss. 1575 vd.; kar., Gabrielli, Healifato di Hisham, iskenderiye 

1935, s. 53. 
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n ın a ş ağı sına yerle ş tirir; Kerrâmiye de dedi ki: Onlar amellerin gereklili-
ğ ine inanmazlar. İman bir kaç şekilde tanı mlandı . 

Yilnus. İ man Allah' ı  bilmek, sevmek ve O'na teslim olmakt ır; bunla-
ra sahip olan kimse mü'mindir. Kibir ş eytanı  kafir yapmış tır. Daha ba şka 
bir iyi nitelikten yoksunluk imana zarar vermez. Ş ehr est anrye göre, 
o, bilgi ve iyi amellerin de ğ il, sevgi ve ibadetin mü' ınini cennete götüre-
ceğ ini ileri sürdü. 

Ebû Şemir.229  İ man Allah' ı  bilmek, sevmek ve kalben ona teslim 
olmak, dille ikrar etmektir; peygamberler O'na tan ıklık etmek için gön-
derildiklerine göre, ayn ı  ş ekilde onlara da inan ılmas ı  gerekir. Bir bütün 
olarak bindar imam oluş turur; tek tek onlar iman olmad ığı  gibi, onun 
parçaları  da de ğ ildir. İman, vahyin konusunu bilmeyi öngörmez. Eh 
Ş emir'in Allah ve hür irade hakk ındaki akidesiyle ihtilaf halinde olanlar 
kafirdir. 

Ebfi Seyhan. İ man Allah'a ve resullerine ş ehadet etmektir. Akl ın 
zorunlu olduğunu bildirdiğ i fiillerle yap ı lmas ı nın zorunlu olmadığı nı  
söylediğ i fiiller imanı n parças ı  de ğ ildir. 

Gassan230  b. Eban 	İ man, 	resûlünü ve genel olarak 
vahyi bilmek ve ikrar etmektir. Bundan dolay ı  bir insan, Ka'be'yi hac- , 
cet ınesinin farz oldu ğuna inandığı  halde, Ka'be'nin Hindistan'da bulun-
duğunu düş ürebilir. İ manı n dereceleri yoktur, bölünemez, ne artar ne 
de eksilir. Bir ba şka, rivayete göre, artabilir, fakat azalamaz. 

Ebıl Mu'az et-Tevmeni. İman, küfürden koruyan ş eydir; her biri,t ek 
başı na ne iman ne de iman ı  bir parças ı  olan bir kaç haslettir. 231  Bu has - 
letlerden birinin ihmali küfürdür. Büyük günahlar küfre sebep olmaz. 
iş  dolayı sıyla veya zevk için dini bir vecibenin ihmali fıska götiiriir; 
aksi takdirde böyle bir ihmal, onu te şvik eden ruhtan ötürü, küfürdür. 

IVIürci'e'n.in fikirlerinin bir özeti Sabit b. K utne (1 10 / 728)'nin 
bir ş iirinde yer al ır. Açık olanların bir yana b ırakı rsak, akidesi ş öyledir: 
Şüpheli olan bir şey hakkı ndaki hükmün ertelenmesi gerekir, kendile-
rine müslüman diyen herkes miislümand ır, ş aş kın ve asi hakkında vah-
yedilenlere in,anı lmandır (va'id), müslüman kanı  ancak nefs savunmas ı  
sırasında dökülebilir, Mil olan Allah' ın buyruğunu hiçbir ş ey de ğ iş tire- 

229. Nazzam'm çağdaş '. Cühlz, Beyan., e. I, s. 89. 

230. Sem'ânt, Ensdb, var.: 408 v.; Bağdii" el-Fark., s. 191. 

231. Sem'anrye göre (Ensdb, var.: 112 v.), "imamn eüzleri" (parçalar ı) görü şü Ebü ş e-

'inki ile aynı  idi. 

47 



mez, Allah'tan korkan kimse do ğ ruları n hakkı  olan mükafat ı  elde ede-
cektir. Hz. Ali de Osman da ödüllendirilecekler, her ki ş i yaln ız Allahla 
bulu ş aeakt ı r. İ çtihat hakk ın ı  kullanan hei Harici hatal ı dır.232  

Bunlardan baz ı ları  akılcı  bir din anlayışı ndan dahc fazlas ına sahip-
tiler: Dinin yeri kalpte, yani zihindedir, fakat din ayn ı  zamanda duygu 
ve fiil demektir. Onlar bu dini esasa iman ad ı m verdiler. İ man, tahlil 
edilebilir, ancak parçalara ayr ılmaya çah şı ldığ nıda, iman olmaktan. ç ı -
kar. Bazıları na göre , iman mü'minle kâfir aras ındaki ayı rımı  ortaya koy-
duğu için„ bir insan ya ona sahiptir ya da de ğ ildir, öyleyse iman sürekli 
olmalı dır; imanda derece diye bir ş ey yoktur. Diğerleri, iman ı n artmas ı n-
dan söz eden Kur'an ayetlerinden (Kur'ân, Enfâl, VIII, 2; Teybe, IX, 
124; Ahzâb, XXXIII, 22) hareket ederek, onun artabilece ğ ini , fakat 
azalamayaca ğm ı  kabul ettiler. 

Bazılarına göre ise, iman hem artabilir hem de eksilebilir. Baz ı larının 
bildirdiğ ine göre, böyle bir ş ey zorunlu de ğ ildir. 

Baz ılar ı  da dediler ki: Bütün günahlar büyük günaht ır, çünkü on-
ları n hepsi de Allah'a kar şı  isyand ı r;233  diğerleri ise büyük ve küçük şek-
lindeki mutad günah bölümlemesini muhafaza ettiler. 

Baz ıları  peygamberlerin büyük günah i ş leyebileceğ ini söylediler. 
Ceza hususunda ihtilaflar ortaya ç ıkt ı . Müslümanlar ebedi alarak ce-
henneme gönderilebildikleri gibi, peygamberlerin ş efaati ile bir zaman 
sonra serbest de b ı rakdabilirler veya cehennem d ışı nda cezaland ırdabi-
lider. Mukâtil b . Süley m an' ı  n bildirdiklerine göre, günahkar bir 
müslüman kı yamette cehennem üzerinde kurulacak köprüde cezalan-
dırılacakt ı r. 

Sıcakl ık ve alev ona ula ş acak ve s ı cak ate ş  üzerindeki tavada pat-
layan darı  gibi gün.ahm ın ölçüsüne göre ac ı  çekecektir. Allah bir kimse-
nin günah ın ı  affetseydi, ayn ı  derecedeki bütün günahlar ı  affetmek zo-
runda kalırd ı . Onlar tövbenin. büyük günahlar' silip götürdü ğü hususun-
da ayn ı  görü ş te idiler; tövbenin Allah' ın latfunun eseri mi yoksa in-
sanın hakkı  mı  olduğu üzerinde durdular. Allah' ı n "zorunlu olduğunu" 
söyleyenler sadece Mu'tezile de ğ ildi. Baz ıları nın bildirdiklerine göre, 
ş irk dışı nda her şey affedilecektir. Baz ıları na göre, ise, namaz bir zaydl ık 

232. Agani, (II. Baskı), e. XIII, 50. s. 48'de "müçtehit do ğ rudur" sözleri kullanıhr, 

fakat kelâmi: bir anlamda de ğ il. Bu kullams yukarıdaki ibarenin keltimi anlamda "içtihat 
yapma hakkı" biçiminde yaygın olduğunu hatıra getirmektedir. 

233. Kelam kitaplarmda. "isyan" (ma'siyyet) günah yerine kullan ılan yaygın terimdir. 
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iş aretidir, çünkü iman ı  kuvvetli olanlar namaz k ılmazlar.234  Ubeyd a- 
dında birine göre, Allah' ın ilmi, kelâm ı  ve dini daima zat ından baş - 
ka bir ş eydir ve Allah insan ş eklindedir. Kelâm halâ çocukluk devrinde 
idi.235  

Daha sonra bu isim (Mürci'e ismi) ba ş ka bir anlam kazand ı  .Mak-
d isi, Hazar denizinin güneyindeki dağ larda mescitleri olmayan, cünup 
olduktan sonra y ıkanmayan, fakat devlete her sene büyük paralar öde-
yen ve tevhidçi olduklar ını  iddia eden kimselerle kar şı laştı . Bunların 
Mürci'e olduğu ittifakla kabul edildi. 

Ebiı  Hanife en-Nu'mân b. Sâbit (150/ 767 ya da bir sonraki 
yıl), bir fıkıh mezhebinin kurucusu olmak yan ında, kelâmm geli ş mesinde 
önemli bir yer i ş gal eder; bununla birlikte onun ö ğ retilerini taraftarlar ı -
nınkilerden ayırmak güçtür.236  Kelâmı  bir din adamı  ruhuyla ele al-
d ı ; pek çok dü ş manları  onun sözlerini d ış  görünüş üyle olduğu gibi kabul 
ettiler. Ona atfedilen sözlerin do ğ ru oldu ğu veya dü ş manları  tarafın-
dan ona nispet edildi ğ i, ya da dostlar ı  tarafından düzeltildi ğ i hususun-
da karar vermek kolay de ğ ildir. 

Bir kimse, Ka'be'nin Mekke'de oldu ğunu bilmese de, mü'mindir. 

Ebû Bekr'in imanı  ile şeytamnki e ş ittir. 

Benim imanı m Cebrail'in imanıdır. 

"Abdest iman ın yarı sıdı r", o halde ima ıam kâmil olsun diye iki defa 
yıkan. 

Bir kimse şu ayakkabıya ibadet eder ve onunla Allah'a yakla şı rsa, 
bunda hiçbir kötülük görmem. 

Dinine inceliğ i sokmayan birinin sözlerine nas ı l kulak verebilirim? 

Namaz dinin parças ı  değ ildir. 

"O, bir öğ retmendi, iyi olanı  aldık ve kötü olanı  da terkettik" den-
mesi ş aşı rt ıcı  değ ildir. Bir dostunun yapt ığı  düzeltme de ş öyledir: "Ka'-
be'nin Mekke'de oldu ğunu bilmeyen kimse kâfidirr". 

O, Mürci'e reislerindencli ve ö ğ retisi kendisine özgüdür. İman sade-
ce kalptedir; Allah'a, resûlüne ve ona indirilene inanmak veya bunlar ı  
bilmektir. İ man bölünmez. Çeli ş ik ifadeleri kar şı laştırmak suretiyle şu 

234. Muhammed b. Ahmed el-Malatf, et-Tenlı th ve'r-Redd alt ı' Ehl 	ve'l-Bida, İ s- 

tanbul 1936, s. 112. 

345. ief, adi geçen eser, ss. 359 vd. 

236. el-Flatib el-Bağdtıdf, Ta'rih Bağdad, c. XIII, es. 324 vd. 
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neticeye varabiliriz: İmanın özü herkesde ayn ıdır, fakat yoğu ıı luk b ak ı  -
mindan değ işebilir.237  İ man lehindeki deliller onun bir parças ı  değ ildir. 
Ameller de imanm bir parças ı  de ğ il, ancak iman ın iş lemesini sağ layan va- 
sıtalard ır. Sadece Hz. Peygamber zaman ında henüz vahiy yeni vecibe-
ler yüklerken, iman amellerin'ilavesiyle artabilir 2 38  Ebû Hanife, bü-
tün amel eden müslümanlar ı  mü'min olarak kabul eder ve kötü ki ş ilikli 
birinin ard ında namaz kilard ı . 

Allah yaratmaya ba ş lamadaıı  önce yarat ıcı •idi 239  Sadece O, kendi 
mahiyetini bilir. 240  O'nun emri, alemi idare eder 2 4 1 Allah, insanı n tasar-
rufunda olan istitâ'at ı  veya onların fiillerini yaratir 2 42  İstitâ'at iyi bir 
fiili ya da kötü bir kar şı tını  meydana getirebilir. 243  Eğer Allah peygam-
berler göndermeseydi, insanlar ın O'nu; yapt ığı  ipleri gözönüne ald ıktan 
sonra akilla bilmi ş  olmaları  gerekir244  Kâfirler de ni'mete nail olurlar. 245  

İ çhtihat yap ı p, hakikatı  bulan kimse çifte sevaba nail olur; önce hakikat ı  
aradığı  , sonra da onu buldu ğu için.246  Ona çeli ş ki sözler isnad edilmiş tir; 
"Kötünün kötülüğünün sana zarara olmaz" ve "Allah'ı n lûtfuna nail olan-
lar, aşağı lık kimselerin fiilleriyle a ş ağ ilaşabilirler."247  Kâfirlerin çocukla-
rını n cennete mi yoksa cehenneme mi gidecekleri hususunda karar vere-
medi 248  Cennet ve eehennem yarat ılmış  olsayd ı , onlar yok ol ıı rlard ı . 
Baziları  dediler ki: Kur'ân' ı n yarat ı lmış  olduğunu ilk ileri süren o idi; 
ancak daha sonra bu fikirden vazgeçti. Zâlim imama kar şı  isyân câiz de-
ğ ildir. 249  İmamın Kurey ş 'ten olmasa gerekir. 250  Hz. Ali, Talha ve ez-
Zübeyr'le savaş makta hakh idi.251  

237. Muhammed b. el-Humân, Musâmere, el-Musâyere fi'1-Akâ'id el-Münciyye yan ında, 
Kah re 1317 /1899, sa. 2, 17, 41. 

238. Taftâzânî, Ş eyh., s. 129. 
239. Muhammed b. el-Humân, Musâmere, s. 85. 

240. Bağdâdf, Usûl ed-Dîn, s. 312. 
241. Allah bekâ sıfatıyla bâkîdir, (el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el-Behiyye, Hay.  

darabad 1322 /1904, s. 66) sözü tarihi bir yanllg ı  gibi görünüyor. 
242. Ebû Hanife, el-Fıkh el-Ekber, Haydarabad 1321 /1903, s. 11; Ba ğdâdf, Usûl ed-Dîn, 

s. 312. 
243. Taftâzânî, Şerh., s. 106. 
244. Muhammed b. el-Humân, Musâmere, s. 157. 
245. Muhammed b. Muhammed el-Murtazâ ez-ZebîdS, İ thâf es-Sâde, Kahire 1311 J1893, 

c. II, s. 9. 
246. lbn Hazm, el-Fisal., c. III, s. 247. 
247, el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el-Behiyye, s.8; Ebû Hanife, adi geçen eser, s. 14. 

248. Muhammed b. el-HÛma ıı , Musâmere, s. 234. 
249. Ayni eser, ş . 278. 
250. Nevbahtî, adi geçen eser, s. 10. 

251. Ayni eser, s. 14. 
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MCCESSİ MF, 

Sonraki yı lların Sünni müslümanları  bazı  ilk dir ş iiniirleri, dinlerini 
ifadeye çalışı rken,Allah'ın insana benzedi ğ ini veya bir cismi oldu ğunu 
belirten sözler kulland ıkları  için, suçlad ılar. Bu kimseler bir mezhep 

meydana getirmediler, nitekim onlardan ço ğu Sra'ya mensuptu; M ak-
ri zi'ni ıı  yaptığı  gibi, onların Mu'tezile'ye kar şı  bir tepki olarak ortaya 
çıktıklarını  söylemek yanl ış tı r. Onlar ilk Islamın bir çok cephelerinden 
birini oluş tururlar ve imana akla uygun bir anlam verme giri ş inderinden 
birini temsil ederler. 

Kur'an'da bildirildi ğ ine göre, Allah arş  üzerine kuruhrm ş tur, nürdur, 
yüzü, gözleri ve elleri vard ır. Bu sebeple en aç ık yol, O'nun şekli ve uzuv-
ları  olan bir cisim olduğunu söylenıekti. D av ü d el- C ev â. rib î, O'nun 
uzuvlarının ayrıntı lı  bir listesini verirken, herkesden deha ileri gitti. İkin-
ci adım, bu terimlerin, Allah'a uyguland ığı nda, insanlara uygulandı gın-
dan ayr ı  bir anlama geldiğ ini söylemekti. Bundan dolay ı , O, nesnelerde 
bulunmad ığı  gibi, arş  üzerinde de de ğ ildir, ancak onun üstündedir. Arş  
üzerinde olsayd ı , ona dokunmas ı  gerekirdi. Bazıları  dediler ki: Allah 
onu (arşı ) doldurdu: baz ı ları  ise onu doldurmad ığı nı , çünkü onun üzerin-
de Hz. Peygamberi de yan ına orturt ınası  için yel- bulundu ğunu söy-
lediler. 

O zaman ar şı n Allah'a destek olup olmad ığı  soruldu. Kur'an ar şı  
taşı yan ııı eleklerden söz eder. (Kur'an, Hâkka, ',XIX, 17). Baz ılarına gö- 
re, melekler Allah'a destek olmazlar. Söylendi ğ ine göre, Allah, akele- . 
runce ağı rlaşı r ve bir deve eyeri gibi a ğı rlı kından arş  inler. Diğerleri a ğı r- 
laş an ş eyin Allah olmay ı p, arş  olduğunu açı klad ılar. Ar şı  sekiz meleğ in 
mi yoksa sekiz cins mele ğ in mi ta şı dığı  hususunda ihtilafa dü şüldü. 

Hi ş am b . Salim el-Cevaliki, Bi ş r b. Mervan'm mevlas ıydı , 
ancak Sra'ya mensuptu. Onun görü ş ü .şöyledir: 

Allah 

Allah, be ş  ayrı  duyusu, uzuvlar ı  ve siyah nurdan kara saç ı  olan bir 
insan suretinde, yay ılan beyaz bir nurdur. O'nun üst yan ı  bo ş , alt yanı  ise 
doludur; ihtimal ki, bu, sarned sözü için bir anlam bulma giri ş imidir. O'-
nun kalbi, hikmetin kayna ğı d ır; nas ıl su kaynaklardan ç ıkarsa, hikmet 
de. O'nun kalbinden öylece ç ıkar. 252  Allah hareket eder ve bu hareket 
iradedir; irade edilen ş eyin yap ılmasıdı r. 

252..1bn en-Nedim, Kixâb el - Fihrist, nesr.: 	Leiden 1871, s. 177, n. 

51 



Tabiat 

Mem sadece cisimlerden ibarettir. 

İnsan 

Yapılan her şey cisimdir; insanların fiilleri, hareketleri ve suktin-
ları  cisimdir, bu sebeple insanlar cisimleri yaratabilir. istita'at bir cisim, 
fâilin bir parças ıdır; fiilden öncedir ve bütün sa ğ lıklı  insanlar ona sa-
hiptir. 

Diğerleri ise onun bütünüyle dolu oldu ğunu söylediler. 

Mürcie"nin ululanndan biri olan Muk âtil b . Süly man, Cehm'- 
in Horasan'daki çağdaş ' idi.253  Allah'ın insan suretinde bir cisim, et ve 
kandan ibaret oldu ğunu söyledi. Bazıları  da dediler ki: Allah üç boyutlu-
dur; rengi olmakla birlikte, tad ı , kokusu ve dokunması  yoktur; belli bir 
yerdedir; ve yaratma ffilinden sonra oraya buraya hareket etmekte idi. 
Yine Allah her yerdedir, onlar ı  doldurup taşar, sonludur, fakat her ş ey-
den daha büyüktür. 

Yine, O, âlemle aym ölçüdedir, ve yine insanlar O'nun ne kadar 
büyük olduğunu bilmezler. Baz ı ları  O'nu ruhani bir cisim olarak kabul 
ettiler, baz ı ları  da sonsuz olduğunu, fakat cisim olmad ığı nı  düş iindüler. 
Bazdannca O, mekândı r, sonsuzdur; her ş ey O'nda varolur. Bir ba ş ka 
fikir de şurdur: O, bir yerde olmay ıp, nerede ise oradad ır. O'nun, her ş eyi 
denetler anlamı nda, her yerde olduğu söylenir; yahut da O'nun zat ı  her 
yerdedir. Veya Allah bir insan olarak, Cebrail'in Hz. 1VIuhan ımed'e gö-
ründüğü gibi, görünebilir. Bu görü ş ün a şı rı  bir ş ekli ş udur.: İnsanlar 
Allah'ı  bu alemde görürler, sokaklarda O'nunla kar şı la ş abilir, O'na doku-
nabilir, elini tutabilir, O'nun ziyaret edebilirler ve O da onlar ı  ziyaret ede-
cektir. Ço ğuna göre, Allah görülecektir. 

Bazıları  dediler ki: Allah'ı n kudreti ve diğer s ıfatları  şey değ ildir, 
zira ş eyler cisimdir. Ba şlangıçta O'nun bilgi , kudret v.b. si yoktu, fa-
kat yaratma s ırasında O, irade etti; iradesi ise harekettir; hareket yer 
değ iş tirme değ il, yapmak demektir. Baz ıları  O'nun diri olmayıp sonra-
dan canlandığı nı  söyleyecek kadar ileri gittiler. Kabul edildi ğ ine göre, 
insanı n itaat ı  Allah' ı  razı  (hoş nut ) eder ve O'na yard ımcı  olur; isyan 
ise O'nun zayıflatir. 

Allah sadece cisimleri yarat ır ve insanlara da ayn ı  kudreti verir. 
İnsanların amelleri d' şı nda, bir şeyin olaca ğı m daba olmadan önce bilir; 

253. ibn Hazm, el- Fisal., e. IV, s. 205. 

52 



insanların amellerini ise sadece vuku bu'cluklan anda bilir; aksi takdirde 
günahlar' engellemi ş  olur. Kur'ân.' ı  meydana getiren harfler ve sesler eze-

lidir. 

Hi ş âm b. el-Hakem e ş - Ş ri ve Muhammed b. Kerrâm 
daima mücessime hareketinin en güzel örnekleri olarak zikredilir. 

Allah'ın, öteki cisimler gibi olmamakla birlikte bir cisim oldu ğunu 

söyleyenlerle, Allah' ın yüzü ve elleri vardır, çünkü Kur'ân, böyle bir 

ş eyin nas ıl mümkün olabileceğ ini hiç kimse bilmedi ğ i' halde, bu gerçe ğ i 

ifade etmi ş tir diyenler aras ında pek küçük bir fark vard ı . Mâlik dedi 

ki: Allah ar ş  üzerindedir, bu bilinmektedir, bunun keyfiyeti ise bilin-

memektedir; buna inanmak zorunlu (vâcib), ara ştırmak ise bid'attir. 

Aynı  çevrelerde Allah' ın isimlerinin Allah oldu ğu ileri sürüldü. Bazı ları  
ise Kur'ân hakkında orta bir yol tuttular; bunlar ondaki ilahi bilginin 
yarat ılmış  olduğunu, ya da Allah olmad ığı nı  söylemeyip, yalnızca emir 

ve yasakların yarat ı lmış  olduğunu ileri sürdüler. Onlar kötü bir imama 
karşı  isyana müsaade etmediler. Ku şkusuz, kelâm meselelerinin müna-
ka şası  yasakt ır. 

Hadise büyük ağı rlık vererek, Allah' ın kadim bilgi ile bildiğ ini, ve 

iyileri ebediyyen, cehenneme göndermeyece ğ ini ileri sürdürler. Peygam-
berin ş efaatini kabul ettiler. Cebriye'dendiler. Cennet ve cehennem ya-
rat ılmış t ır. Allah yapmayaca ğı m söylediğ i ş eyi yapabilir mi? sorusunu 

sormak saçmad ır. 

Bu kimseler kendilerine ehl es-siinne veya ehl el-hadis adım verdiler 

basından ise onla ı a Ha ş  e vi yye254  dediler. Bu isim serbestçe kullan ıldı . 

E ş - Ş ehrest â ni, Ha ş eviyye'nin mücessimlerinden söz etmekte-

dir; ayr ıca onlar ın Sünni Haş eviyyesinden de söz edilir. Onlara verilen 
bir başka ad ise Nâbita idi. 

Bir kimse bir Râfizrye ka ışı  ise Ehl-i Sünnet'den, bir Mu'tezili ile 
ilişkisi vaı sa Haş eviyye'dendir. 255  kelâmedardan biri ,b as ı  mlar ı na 

Kış ri diyerek onlarla alay eder. 256  

Onların zavall ı  cahil bir zümre oldu ğu söylenir. Ibn Havkal, 
IV. f X. yüzy ılın ortalarında yazarken, onlara i ş aret etmektedir. Onlar 

254. Kelime anlamı  "doldurınalt"tır; bu adın verilmesinin nedeni, "yan tarafta oturma-

lanydı". Amr. b. Ubeyd, bu kelimeyi ilk olarak kullanan ki ş iydi. O, bu kelimeyi Abdullah b. 

Ömer için kullanmıstır. İ lın Teymiyye, MinWie., e. I, s. 241; kar., Makdisi, adi geçen eser, s. 38; 

A. S. Halkın, The Hashwiyya, J. A. O. S. e. LIV, (1934), s. 1. 

245. Agend, (I. baskı), e. IX, ss. 112, 118. 

256. Muhammed %k ır el-Meclisi, ad ı  geçen eser, s. 300. 
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Sus'ta Mü s â vi ad ı  verilen mahallei Ş i'a il sürekli çat ışı yorlard ı  ve orada 
sadece bir cami bulundu ğu ve ayr ı  ayr ı  namaz k ı ld ı kları  için, camide 
her gün 10 vakit namaz k ıhnı yordu. 

Eş -Ş ehrestâni bunlara S ı  f at iy ye ad ını  verir. Ancak E ş 'ari bu ismi 
kullanmaz. Ş ehrestâni'nin bu ad ı  kullanm,as ı nın nedeni, onların ilahi sıfat-
ların ezeli olduğuna inanmalarıcbr. Bu do ğ ru olabilir, ancak daha sonraki 
kelâm ın kendisini yan ıltması  dolay ı sıyla Ş ehrestâni, bu meseleye o de-
virde sahip olduğundan çok daha büyük bir önem atfederek, a ğı rlığı  
yanlış  noktalara vermi ş tir. 

FIRKALAR ARASINDAKİ  İ LİŞ KİLER 

Dini ihtilaflar insanlar ı  çe ş itli tarzlarda etkilemi ş tir; bir kimsenin 
6 çocuğundan ikisi Ş ra'ya, ikisi Mürci'e'ye ve ikisi de Havâric'e men-
suptu;257  C a'fer b. Müb e ş  ş ir bir Ha şevi olan karde ş iyle konuşmaz-
dı ;258  halbuki bir Hz. Ali taraftar ı  düzenli olarak tart ış madan ya da 
kavga etmeden bir Osman taraftar ı  ile biraraya gelebilirdi. 259  Bir ba şka-
s ı  ise, S ıffin'de ölen dedesinin ölümünden sorumlu olduğu için, Hz. 
Ali'yi sevmeyebilirdi.260  Bir rivayete göre,. Hasan el-Basri, ölüm 
halindeki C abir el- Cu'fryi gizlice ziyaret etmi ş tir,261 İç sava ş  s ı ra-
sı nda Mutarrif b . Abdullah (87 f 706'dan sonra) ne sava ş tan ha-
ber vermiş  ne de haber sormu ş tur; o, iç sava ş tan kaçtığı  halde, Hasan 
evinde kalmış  ve sava ş a kat ılmayı  yasaklamış tir.262  Müslümanlar ara-
sındaki sava ş larda ölenler ş ehit olmayıp sadece gönüllülerdir. 263  

İ brahim en- Ne h a'i (94 / 714) Hz. Ali ile Osman'dan söz ederken 
dedi ki: "Ben ne bir Sebe'i ne de bir Miirci'iyim ; Hz. Osman'dan çok Hz. 
Ali'yi üstün görürüm, fakat Hz. Osman hakk ında sert sözler söylemekten-
se cennetten kovulmay ı  tercih ederim".264  O , Mürci'e'nin görüşünün bir 
bid'at olduğunu sanmış  ve topluma, e ş it say ı daki Az Lirika'dan daha bü-
yük bir tehlike te şkil ettikleri için, onlarla biraraya gelmekten kaçmm ış -
tir.265 S a'id b. Cübeyr (95 / 713) Mürci'e ile oturmaya kar şı  insanlar ı  
uyarmış t ı r.266  

257. İ bn Sa'd, adı  geçen eser, e. VI, s. 204. 
258. Mes'bdt, Malik ez -Zeheb, neşr.: C. Barbier de Meynard ve Pavet de Courteille, 9 

cilt, Paris 1861 vd., c. V, s. 443. 
259. ıbn Sa'd, adt geçen eser, e. VI, s. 71. 
260. Ayn ı  eser, c. VII,2, s. 170. 
261. Ayn ı  eser, c. VII,1, e. 132. 

Ayn ı  eser, c. VII,1, s. 103. 
263. Ayn ı  eser, c. V, s. 220. 
264. Ayn ı  eser, c. VI, s: 192; kar., c. VII,1, s. 82. 
265. Ayn ı  eser, c. VI, s. 191. 
266. Ayn ı  eser, e. VII,1, s. 166. 
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Bildirildiğ ine göre e ş - Ş a'bi bir Ş ri idi, buna rağmen dedi ki: "ş ra 
ku ş  olsaydı , akbaba olurdu ; hayvan olsaydı , eşek olurdu".267  Biri, her 

kötülük (ş err) Ş eytan gibi " ş " ile ba ş ladığı  için, ş ra'Yi sevmezdi.268  Bir 

başkası  ise, abdest almış sa, Ş ra'mn söylediklerini tekrarlard ı .269  Aynı  
nefret şu sözlerle kuvvetli bir ş ekilde ifade edilir: Ölüm korkusu,ndan ya 

da geri dönme arzusundan dolayı  gözya şı  dökmem", ve "Allah beni sevi-
yorsa, geri yeryüzüne getirmez." 270  

Biri, Ebû Kilâbe (104 f 721 veya 722)'nin kap ısını  çaldı . Ebû Kilâbe 

ş öyle dedi: "Girin, eğ er bir Harrıri değ ilseniz"; adam mü1hidlerin öldü-
rüleceğ ini sand ı .271  Mutarrif bir Hâricrye ş öyle dedi: "İki nefsim olsay-
dı , biriyle seni takip ederdi ın; sadece bir nefsim olduğ u için, onu tehlikeye 
atamam".272  Malik, ölü bir hadi ya da. Kaderrye dua etmenin, cenaze- 
]erin katı lmanın, ya da hastalarını  ziyaret etmenin do ğru olmadığı m 

düş ünmektedir.273  Görüş lerinde kat ı  olmayan sünnilerden bazıları  dedi 
ki: "Allah bilgisi Mücessime'de bulunmaz, onlar Allah'a itaat etrnezler ; 
bu bilgi -eğer varsa- kaderilerde,dir ve onlarAllah'a itaat ederler".274   Hi-
ş  am b. el -Hak e m'in Abdullah b. Zeyd el-Ibadi ile ve primmah el-
Hariernin Kuseyyir e ş -Ş ri ile dostluğunun dikkat çekici olduğu belirti-
lir.275  

İnsanın bütün ödevi ş öylece özetlenir: "Dürüst müslümanla Bentı  
Hiiş im'den dürüst bir kimseyi sevin, fakat Si'i olmay ın ; bilmediğ iniz 
şeyi umut edin, fakat bir Mürci'i olmay ın ; bilin ki, iyi Allah'tan, kötü ise 
kendinden g ı  lir, fakat kaderi olmay ın ; iyilik eden herkesi delik kulakl ı  bir 
Sindi ch olsa sevin". 276  Mürci'e II. Ömer'in kendilerinden oldu ğunu iddia 

ederek kar şı lık verdi; Ş ra ise İbn el-Hanefiyye'nin ş u sözleriyle cevap 
verdi: "Kim bizi severse, Allah ona Deylem'de de olsa, iyilik eder". 2" 
Çoğu dini tartış madan hoşlanmazdı ; "Allah' ın terkettiğ ini terket", kaderi 
tartış anlara verilen ti ğüttü278Irade hürriyeti en çok kar şı  konan bir gö- 

267. Ayn ı  eser, c. VI, s. 173. 
268. Cilnz, Hay(tetin. c. III, s. 7. 
269. İbn Sa'd, ada geçen eser, e. VI, s. 216. 
270. Ay ın eser, e. IV,1, s. 65; e. VI, s. 64. 
271. Ayn ı; eser, c. VII,1, s. 135. 
272. Ayna eser, e. VII,1, s. 104. 
273. Miilik b. Enes, Müdeveene, Kahire 1323/1905, e. I, s. 182. 

274. Eş 'ari, Makdlât., s. 430. 
275. Caluz, Beytin., e. I, s. 59. 
276. İbn Sa'd, ede geçen eser, e. VI, s. 173. 
271. Ayni eser, e. VI, s. 2 ı 8; c, V, s. 70. 
278. Ayna eser, e. VI, s. 173. 
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rüştü. Abdullah b. Avn b. Müsennâ, bu görü şü benimseyen bir 
kimseye selam vermezdi. 279  Huzurunda bundan söz edilince, dedi ki: 
"Ben bunun için çok ya ş lzy ım ; bu tarzda konu şan sadece iki ki ş inin, 
Ma'bed el-Cühedi ve Sansaveyh'in zaman ına geri gidiyorum".28° Biri, her-
hangi bir şekilde kendisine irade isnad eden kimsenin kafir oldu ğunu be-
lirtti.281 E ş  - ş afi'l düş üncesini şu güçlü sözlerle ifade etti: "İnsanlar 
kelâmdaki hata imkan ını  bilselerdi, aslandan kaçtıkları  gibi ondan da ka-
çarlardı . Bir kimsenin ş irke varmadan her türlü günahla yüklü olarak Al-
lah'la karşı laş ması  bir kelânı  bilgisiyle karşı laş masından daha iyidir. 
Kelâm' ınız doğ ru ise mükafat elde edemezsin ; hatal ı  ise kafir olursun. Ke-
lâmcı ları n hurma çubukları  ile dövülmesi ve her çe ş it halka teşhir edilmesi 
gerekir". bazan da alayc ıdır: "Kelei ıncı lar beni, varlığı nı  riiyamda 
bile görmediğ ini şeylerden haberdar etti". H a fs el - F e r d'in söyledikleri-
ni anlamayan bir kimseyi kutlad ı  .282  ş ehadetlerini kabul etmeyece ğ i 
tek mezhep taraftarlar ı  Hatt âbiyy e idi, çünkü bunlar yalan söyle- 
menin me şru olduğunu düş ünüyorlard ı .283  

Malik mülhidlerin ş ahit olmalar ını  kabul etmezdi; Ebû Yûsuf bir 
kelâme ı yı  zındık olarak adland ırd ı . İbn Hanbel, el-1V1uhasibryi suçlad ı , 
çünkü onun mülhidleri reddiyesi, insanlar ın mülhidliğ i öğ renmesine ve 
içtihat yapmalar ına yol açıyordu. Cevher ve araz gibi yeni deyin:Ilerden 
özellikle nefret edildi.284  Ed-Demiri, yeni terimlerin ihdâs edilmesi ge-
rektiğ ini söylerken daha akıll ı  idi, çünkü akı llı  bilgin, silahları nı  haz ı r-
lamadan savaşı n baş lamas ı nı  beklemeyen asker gibidir. 285  

279. Aynı  eser, e. VII,2, 
280. Ayni eser, e. VII,2, s. 27. 
281. Ayn ı  eser, e. V, e. 396. 
282. Subki, Tabakât es- Ş âfi'iyye, Kahire 1324/1906, ss. 241, 282; ez-Zebiell, adi geçen 

eser, e. II, s. 48. 
283. Ici, adi geçen eser, s. 290. 
284. ez-Zebidi, adı  geçen eser, e. II, s. 48; İ bn el-Cevzi, Telbîs., s. 178. 
285. Demiri, Hayat el-Hayâvân, Dalak 1305/1887, e. I, s. 11. 



III. BÖLÜM 

KELIMIN BAŞLAMASI 

I. Merhale 

Göründü ğü kadarıyla, üç mesele hemen hemen aynı  zamanda ön plâ-
na çıktı : Allah'ın kudreti ile insanlar ı n hayatları  aras ındaki ilişki veya 
kader ve hür irade meselesi; Kur'ân' ın mahiyeti, yarat ılmış  mı  (mahlük 
mu) yoksa öncesiz mi (kadim mi) oldu ğu; ve ilahi s ıfatlar meselesi. Hür 
irade tarafını  tutanlara K aderiyye 286  ad ı  verildi. Daha, sonra el - 
A ' ş  a'nı n "Allah, Kendisi için sadâkat ve adaleti seçerek insanları  yerdi" 
ş eklindeki mısram ı n, onun kaderi olduğunu gösterdiğ i rivâyet edildi. 
O, bu görü şü Hire'de ö ğ renmi ş ti.287  Bu söz, bu meselenin tart ışı lmaya 
baş lanmas ında Hristiyanlığı n etkisinin olup olmad ığı  sorusunu ortaya 
çıkarmaktad ır. Bu Mesele muhtemelen Islâm'm kendi içinde clo ğınuş tur, 
çünkü Kur'ân' ın birazc ık incelenmesi, bu konuda Kur'ân' ı n ihtiva etti ğ i 
karşı t ifadeleri ortaya ç ı karacakt ır. Hristiyanlarla temaslar bu geli ş me-
leri hızlandırmış  olabilir. 

Tart ış manın Suriye'de ba ş ladığı nı  gösteren iş aretler bulunmaktad ır. 
Abd al] ah b. Ömer'in orada bir dostu vard ı ; onun Allah' ın den.etle-
yici takdirinden ş üphe ettiğ i kanaat ında idi.288  Yine Suriye'clen ş öyle 
söz edilir: "Biz bu bölgeye sald ırdık ve ilahi takdirin bulunmadığı n ı  söyle-
yenlerle karşı laş tık".289  Genel olarak kabul edildi ğ ine göre, Ma'b e d 
el- Cii heni bir kaderi idi, ve Basra'da ikamet etmesine ra ğmen, 80 / 

286. Bu kelime kader, yani "düzenleme", dolay ı sıyla "takdir" den al ınmış tır. Bu harekete 

Kaderiyye dendi, çünkü ilk Hariellere Muhakkime, yani hakem tayininin do ğ ruluğundan 
şüphe edenler dendiğ i gibi, Kaderiyye de Allah' ın ne olduğunu ölçüde hüküm/in ortaya 
koymakta idi. 

287. Aglini, (III. baskı), e. IX, s. 113. 
288. Vlieger, Kitâb el-Quadr, Leiden 1903, s. 201. 
289. Subki, adi geçen eser, e. I, s. 50. x, 
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699'da Ş am'da idam edilmi ş  olabilir.290  Hi ş am, H ali d el- K asri'ye 
125 743'de C a 'd b. Dirhem'i öldürtmesini emretti, çünkü o, Kur'- 
ân'ın yarat ılmış  olduğunu ileri sürüyordu. Halid, halka ş öyle seslendi: 
"Bu adam diyor ki, Allah M ılsci ile konu şmadı  ve İbrahim'i dostu (halil) 
olarak kabul etmedi".29 I Aynı  yıl Gaylân idam edildi,292  ve diğer 
kadcriler öldürülmü ş  ve siiriilmüş tü.293  III. Yezid'e kaderi ad ı  verilir,294 

 ve II. Mervân Kur'anfın yarat ılmış  olduğu ve hür irade görü şlerini 
Ca'd'd an, ö ğ rendi. 295  E ş  - Ş  ehris t âni'nin belirtti ğ ine göre, Emeviler-
den baz ıları  Kaderleri himaye ettiler. Bir iki y ıl sonra Cehrn b . 

S afv an. Horasadda mülhid diye idam edildi. 

II. Mervan'ın bir mektubu muhafaza edilmi ş tir. Bu mektupta Mer-
van ş liyleder: "Kendimi kaderilere karşı  güçlendirip, onları  kı lıcımla ezece-
ğ im".296 DeVletin kader görü şünü desteklemesi pek tabii idi; devlet de 
dahil olmak üzere mevcut olan her şey Allah'ı n hirnayesindedir. 

Dini fikirler her zaman ciddiye al ı nmadı . Eğ ik bir deve çubuğuyla 
çad ırlardan mallar ı  çeken ve kendisinin de ğ il, çubuğunun çaldığı nı  söy-
leyen bedevi bir h ırsı zın hikayesi anlatıhyordu. Dinleyicilerden biri 
ş öyle haykırdı : "O adam ş u anda hayatta olsaydı , Eki, Hanıfe'nin, öğ ren-
cisi olurdu". 

İ bn Ebi Leyla, önemli bir Suriyeli ile seyahat ediyordu. O anda 
yanlarındaıı  nar ta şı yan bir hamal geçti. Suriyeli bunlardan bir tane al ıp 
yenine saklad ı . İbn EM Leyla gözlerine inanamad ı  ve bir yanlış lı k yaptığı  
sonucuna vard ı . Zavallı  bir fakir geçiyordu; Suriyeli meyvay ı  ona verdi. ,  
İbn Ebi Leyla, arkada şı na çalmakla ne yapmak istedi ğ ini sordu. Suriyeli, 
yaptığı  hırsızlığı n kötü bir i ş  olduğunu, ancak iyi olan verme fiilinin 10 
katı  mükafat getirece ğ ini söyleyerek cevap verdi. İbn Ebi Leyla'n ı n 
karşı lığı  ise şu oldu: "Senin kötü hareketin kötü olarak kal ı r, iyi fiil ise 
sen,de ıı  kabul edilmez". 

Aşı rı lardan biri olan Ha ş nam b. Hind çabuk sinirlenirdi. Ken-
di oğ lunun anas ına daima fahi şe diyordu. O, bunu ş öyle açıkladı : Karınlı  
boş ad ım ve sonra onunla bir defa günah i ş ledim. Dolay ıs ıyla doğ ruyu 

290. Ehtfl-Mehâsin, Havâdis ez-Zuhûr fî madgi'l-eyyâm ve' ş -Şuhûr, 2 cilt, esr.: 

W. Popper Leideu 1932 ve 1942 c. I, s. 222. 

291. İbn el-Esir, el-KI:indi 	 e. V, s. 196. 
292. Taberf, 7'a'rth., c. II, s. 1733. 

293. Ayn ı  eser, e. II, 	1777. 

294. Ayni eser, e. II,- s. 1874. 

295. bn el-Esir, el-Kkimil 	 e. V, s. 329. 

296. Taberi, 	c. II, s. 1851. 
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söylüyorum. Bir zina 10 bin yalan kadar kötü de ğ ildir. Allah biliyor ki, 

ben sadece kar ı ma iftira etmek korkusundan günah i ş ledim. O, bu günah" 

iyi bir fiil yapacakt ır.297  

Birasalak dedi ki: "Allah kaderilere lanet etsin. Kim beni ş u yiyece ğ i 

yemekten al ıkoyabilir? Levh-i Mahfliz'da benint onu yement yaz ıhyd ı ".298  

Aynı  ş ekilde Ş ra'n ı n görü ş leri de alaya al ınd ı . Ali taraftarlarm ın, 

Ali'nin cliibbet el-arz olduğ una, kıyametten önce yeniden diriltilece ğ ine 

inancl ıkları  nakledildi.299  Fere z d ek Hz. Peygamber'e " ş u Kurey ş 'li" 

diyebiliyordu. 300  

Kur'ân' ın yarat ılmanu ş  olduğ u görüş ü gariptir ve Allah' ın birliğ ini 

haleldar eder görünüyor, ancak yine de bu görü ş  erken bir tarihte ortaya 

çıkmış tır. Yuhanna e d -D ı me ş ki'nin i ş aret etti ğ i üzere, Kur'an mah- 

biktur, demek ilhad'di. 301  Muhtemelen H. 2000 M.800 yıllarından ka- 

lan Musul'daki bit mezar ta şı nda ş unlar yaz ı lı dır: Kur'an Allah' ı n kelâ 

mıdır, vahyedilmiş , yaratdmamış t ır. 302  

Muhtemelen bunun izahuu, ş eri'at ı , kanun koyucunun d ışı na veya 

üstüne yerle ş tiren e ğ ilimde aramak gerekir. Yunanblar ın "Kaderleri" 

(Fates) ve Babillilerin kader levhalar ı  vard ı . Müslümanlarla temasa 

gelenler aras ınd ı  Yahudiler Ş eri'at ın alemden önce yarat ı ldığı na inan ı -

yorlard ı . Bir başka tarafta ise Hristiyanlar Logos'un ezdi olarak Allah-' 

ta mevcut olduğ unu ileri sürüyorlard ı . Bu kelimenin bir anlam ını  kul-

lanarak Yuhanna ed-D ı me ş  ki ş u delili ileri sürer: Müslümanlar, 

Mesih'in Allah'ı n kelâm ı  ve ruhu olduğunu kabul ettiklerine göre, 

O'nun yaratı lmamış  olduğunu, ya da Allah'ın bir zamanlar ak ı l ve ruh-

tan yoksun olduğunu kabul etmeleri gerekir. 303  Kelime (kel:am) anlam ın-

daki Logos, Kur'an'ın yaratılmadığı  görüşünü pekala harekete geçirmi ş  
olabilir. Bir rivayete göre, Bey an b . S im' an , Kur'ân' ın yarat ılmış  
olduğunu söyleyen ilk ki ş iydi; bir başka rivayet ise bu ş erefi, daha sonra 

terketmi ş  olmasına ra ğmen, E b û H anife'ye verir. Bir üçüncü rivay et 
ise Beyan'', Kur'ân' ın yarat ı lmış  olduğunu söylediğ i için Ebû Hanife'- 

ye bir sald ı rıda önder olarak gösterir. 304  

297. Câluz, Hay'dvân, e. III, s. 6. 
298. edluz, Buhold, s. 160. 
299. İbn Sa'd, adı  geçen eser, e. IZI, 1, s. 76. Da.bbet 	kıymet allimetierinden biri- 

dir; kar., Kur'ân, Nemi, XXVII, 82. 
300. Agani, (II. baskı), e. XIX, s. 39. 
301. J. P. Migne, Patrologia Graeca, Paris 1857-1866, XCVI, 1341. 
302. Repertoire, Chronologique d'Epigraphie arabe, e. 	s. 95. 
303. Migne, adt geçen eser, XCVT, 1341; XCI.V: 768. 
304. tim Kuteybe, Uyttn., e. II, s. 148; ez-Zebidi, adt geçen eser, ss. 46 vd. 
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Sıfatlar 

Ilahi sıfatlarla ilgili görüşüiı  bir kaynağı , Allah'ın zikredilmesine ek 
olarak hakim, kâdir gibi isimleri Kur'ân' ın kullanmış  olmas ı  olabilir. 
Bu da Arapların ş iir geleneğ ine kadar gidip dayanabilir. Hristiyanlar bir 
sıfatlar sistemi meydana getirmi ş  bulunuyorlard ı . Her iki dinde de Al-
lah fikri birbirine çok benzedi ğ i için, sıfatlar listesinin geni ş  ölçüde bir-
birine uyması  şarşı rtıci de ğ ildir. Yuhanna e d -D ı  me ş ki onların tabiat 
bakımından Allah'a ait oldu ğunu ve baş ka yerden al ınmadığ in ı  ileri sü-
rer; böylece s ıfatlarla Allah' ın gayri olmadığı  şeklindeki müslümanlar ı n 
görüşüne öncülük yapar. 305  Her iki inançta da ortak olan bir s ı fatlar 
tesi Ek'de verilmiştir. 

Diğer Görüş ler 

Müslümanları n cefa çekerek kurtulu şa erme düşüncesiyle ce zbe dil-
dikleri husunda i şaretler vardı r. Peygamberlerin insanlar aras ında en 
çok cefa çeken kimseler olduklar ı  söylenir,306  ve daha genel olarak, ate-
ş in demirden pislikkri al ıp götürdüğü gibi, s ıtma da müslümanların gü-
ıı .ahı nı  alıp götürür. 307  Bu fikir ilgi görmedi. 

Geliş menin merkezinde 110 / 728'de 87 ya şı nda iken ölen Ebii. 
Sâ'icl Hasan el-Basri bulunuyordu. O, bir sava ş  esirinin oğ lu olduğu 

için Arapların aşağı lamalarından kurtulamadı . Mutaass ıp kanada men-
suptu; yürürken, yak ın bir akrabama cenazesinden geliyormu ş  gibi gö-
rünürdü; otururken ise idam ı  emredilmiş  biri gibiydi. Ate ş ten söz ,edil-
diğ inde, sanki ate ş  yalnı z onun için yarat ılıiuş tı .308  Ş iirden ho ş lanan, 
çağ daş], ve rakibi olan Muhammed b. Sirin'in aksine, onun ilgisi 
sadece öteki dünyada idi. 309  Yün giyenlerin kalplerinde gururlar ım giz-
lediklerini, elbiselerinde alçak gönüllülüklerini gösterdiklerini söyleye-
rek, dış  görünü şe önem vermezdi. 310  Onun dini, kendisine egemen olan 
bir kuvvetti. İman, istenilen ya da giyinilen bir ş ey olmayıp, kalpte bu-
lunan bir yüktür ve ameller onu tasdik eder. 311  İ lahi rahmetin s ırrı  bü-
yüktür; yok olanlara de ğ il, kurtulanlara hayret edin. 312  Hadislerin ço-
ğunda açıkça görülen sade bir duyguya sahipti; zâlim valilere niçin kar şı  

305. Mugne, adı  geçen eser, XCIV, 860. 
306. İbn Sa'd, ad ı  geçen eser, c. VIII, s. 238. 
307. Ayn ı  eser, c. VIII, s. 226. 
308. İbn Kuteybe, Ma'drif; s. 225. 
309. Ibn Sa'd, adı  geçen eser, e. VII, 1, s. 121. 
310. Ayn ı  eser, c. VII, 1, s. 123. 
311. Uhla, Beyan., c. III, S. 96. 
312. Müberred, Kamil , s. 91. 
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çıkmadığı  sorulunca, k ı lıçların, kendi dilinden daha keskin oldu ğu şek-
linde kar şı lı k verdi.313  Kendi ba şı na bir ki ş i olarak polise (şurta) ne 
gerek olduğunu sorarak yönetimi ele ş tirmi ş ti, fakat kad ı  tayin edilin-

ce gördü ki, bir ölçüde denetleme gercklidir. 314  Kad ı  olarak -ücret alma-
d ı . 315  

Devletin Allah taraf ından kurulmu ş  olduğunu kabul etti, dedi ki, 
onunla (Haccâcla ?) sava ş may ı n, çünkü devlet Allah'ın bir •eezas ı chr 
ve O'nun cezas ı nı  kıhçlarmı zia geri çeviremezsiniz; e ğer o bir s ınavsa, 

Allah karar verinceye kadar sab ırlı  olsun. Ve yine, Allah Hacctic' ı  sadece 
bir ceza olarak vali yapt ı . 316  Onun, otoriteye olan •sayg ı sı  körü körüne 
değ ildi, çünkü Mu'aviye'yi ele ş tiriyordu. Halife dört ş ey yapmış tı ; bun-
lardan biri kebire (büyük günah) idi. O, iktidarı  hiç kimseye, danış madan 

zorla ele geçirdi; Yezicl'i halife olarak tayin etti; Ziyâd' ın, akrabas ı  sa-
yılmasına izin verdi; Hucr b. Ad ryi öldürttü. 317  Bu nedenle o, devleti 
olduğu gibi kabul etmedi. Kendisine bu insanlar ın kan döktükleri ve 
fiillerinin Allah' ın buyruğuna uygun olduğunu söyledikleri ifade edilince, 
şu karşı lığı  verdi: Allah'ı n düş manları  yalan söy/er". 318  Mütevazi biriy: 
di; Hz. Osman'ı  yiiceltip, katillerine lanet etti; Hz. Ali hakk ında "ha-
kem tayin edinceye kadar, zafer daima ona yard ı mc ı  olmu ş tu" dedi. 319 

 Tarafsı z olduğu için ş ra, onun Hz. Ali'den nefret etti ğ ini söyledi.320  

İç savaşa kat ılmadı , ancak vatanı ndan da kaçmad ı .321  Biliyordu ki, 
kılı ç de ğ il, tövbe insanların kalplerini de ğiş tirir. 322  

Çoğu onun irade hür ı iyetini ileri sürdü ğünü inkar eder, fakat bu in-
kar kuşku uyandıracak kadar ısrarhd ır. Bir rivayete göre, o, hür irade 
görü ş ünü benimseyerek i ş e baş ladı , fakat daha sonra bu görü şü bıraktı . 323  

313. tim Sa'd, adi geçtn eser, e. VII, 1, s. 128. 
314. Müberred, Kamil, s. 152. 

315. !bn Saa'd, adi geçen eser, e. VII, 1, s. 152. 
316. Ayni eser, e. VII, 1, ss. 119, 120. 

317. E. W. Arnold, al-Mu'tazi/a, Leipzig 1902, s. 15. 
318. /bn Kuteybe, Ma'ârif, s. 225. 

319. Müberred, Kâmil, s. 562. 

320. eş -Ş erif el-Murtazâ, ed-Durer vel-Gurer, Kahire 1325 /1907, 30 a. 

321. Un Sa'd, adi geçen eser, e. VII, 1, ss. 103419. 
322. Ayn ı  eser, s. 125. 
323. Ayni eser, s. 122. H. Ritter, Studien zur Geschichte der Islamischen Froemmigkeit, I. 

Hasan al-Basri, Der İ slâm, e. XXI, (1933), es. 67-83; J. Obermann, Political Theology in Early 

Islam. Hasan al-Basri's Treatise on Qadar, J. A. O. S., e. LV, (1935), ss. 138 vd. Kaderiler onu 

doğ ru yoldan sapt ıırdı . Taberi, Ta'rilı ., e. III, 2, s. 492. Mu'tezill oldu ğu ileri sürülür. el-Hasan 

b. Abd el-Muhsin, Ravzat el-Behiyye, ss. 29 vd. 



Daha sonraki yazarlar onun ş öhrctini sünnilik lehine kurtarmaya çal ış -
tılar. Insanın bir ölçüde sorumlu olduğunu ileri sürdü. Kaz ığ a vurulmu ş  
olan bir h ırsı z, Allah'ın takdiri ve emri ile ceza çekti ğini söyledi. Hasan 
şu soruyu sordu.: "Allah seni çalmaya da m ı  sevketti?" 324  Hasan ş öyle de 
di: Günah d ışı nda her şeya Allah'ın takdiri ve emri iledir. 325  Allah'ın 
alemi, az çok kendi h ızıyla sürecek ş ekilde yaratmış  olduğunu düşün-
dü.326  İ nsanlar Allah'a itaatte ittifak ederlerse„ bu kazançs ı z değ ildir, 
çünkü Allah onlar ın hidayetine hidayet, takvasma da takva ekler. 327  

Tabiat bakımından ınuhafazakard ı  ve yenilikleri tasvip etinezdi, 
fakat gördü ki, yeni silahlara yeni sald ırıları  karşı lamak için ihtiyaç 
vard ı r. 328  Kaderilerin, irade hürriyetini benimseyenlerin önderlerin.den 
bazıları , bu halkaya mensuptu, 329  ve rivayet Mu'tezile'yi onun ö ğretisin-
den bir ayr ılma olarak gösterir. 

Sıfatlardan söz etmez. 

Basra'da kader konusunu ilk tart ış an kiş i olmas ı  dışı nda Ma'bed '- 
in görüş ü hakkında ayrıntılar bilinmiyor. 330  Ma 'bed, Hasan'ın halka-
s ı na mensuptu ve öğ retisi yayg ınlığı nı  Amr b. Ubey d ' in d e ste ğ ine  
borçlu idi. 33 1 Bazen kendisine Mu'tezili ad ı  verilir. 332  C a 'd b. Dirhem, 
bir yandan Kur'ân' ın yarat ılmış  olduğunu ileri sürerken, bir yandan da 
akılyürütme (nazar= istidlal) temeline dayamnayan zaruri bilginin, faill 
olmayan bir fiil olduğunu söyledi. 333  Gözönüne al ınması  gerekir ki, 
müslümanlar için, zaruri hem a priori hem de tarihi bilgiyi içine 
al ıyordu. Wilsiz fiil fikri daha sonra geli ş tirildi. 

Eb ıl Mervan Ga.ylân b. Mervân ed-D ı me ş ki el-Kulı tr-
nin bir kaderi, bir Mürci'i ve bir Harici oldu ğu söylenir; fakat bu hita-
betle ilgili Lir süslemedir. O, ünlü mehktuplarm yazar ı  idi.334  Be şer oto-
ritesine kötü gözle bakt ı  ve Meym ün b. Mihran' ı  devlet kat ında gö- 

324. Arnold, adı  geçen eser, s. 14. 
325. Ayn ı  eser s. 12. 

326. tim Sa'd, ad ı  geçen eser, e. VII, 1, s. 127. 

327. ibn Abd Rabbihi, el-Ikd., e. I, s. 331. 
328. Arnold, adı  geçen eser, s. 13. 

329. Ibn Kuteybe, 	s. 225. 

330. Ebül-Mehasin, adı  geçen eser, e. I, s. 222; Malati, adı  geçen eser, s. 30; Ahmed b. Han  
bel, el-Müsned min 	Eki AbdilTah Ahmed, British Museum yazmas ı, Or. 2675, ,var.: 861). 

331. Makrizi, Hitat, e. II, s. 356. 

332. Ba ğ clAdf, el-Fark., s. 93. 
333. Ayn ı  eser, s. 262. 

334. Caluz, Beyân., e. T, s. 239. 
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rev aldığı  için yerdi. 335  Halife Hiş am'ın Meyınfin'a onunla tart ış maya 

sevketmesi adâletin tecellisi idi: G ayl â n sordu: Allah. Kendisine isyan 
edilmesini irade eder mi? Mey mün bu soruya ş u soruyla kar şı lık verdi: 

Allah, Kendi iradesine ra ğmen, isyana maruz kal ı r m ı  ? Gaylâ n 
buna cevap veremedi. 336  

Onun baş lı ca görü ş leri ş unlard ı : iyilik ve kötülü ğü insan yapar. 
Günahkür müslümanlar cezaland ırılabilir, hatta cehenneme bile gtinde 
rilebilir. Aynı  günah için daima ayn ı  ceza vard ı r. Irna'n ın Kurey ş 'ten 

olması  gerekmez İman konusunda Eb ü S e vb ânia hemen hemen 
aynı  fikirde idi. Insan ın, yarat ılmış  olduğu ve âlemin yönetildiğ i hakkın-

daki bilgisi zaruridir, Allah' ı n bir fülidir ve dolay ı sıyla iman de ğ ildir. 

Ayrı ca, •insanı n, adâleti, Allah'ın birliğ ini, O'nun va'd ve va'idlerini 
ve ş errat ı  bilmesi emredilmiş tir. İ man aş k, teslimiyet ve Peygamberin 
bildirisinin kabulü ile birlikte bu ikinci bilgiden ibarettir. 337  Yaradamn 

bir olduğunun bilgisi naklidir. Kâfirlerde iman yoktur. Allah neyi irade 
ettiyse onun olaca ğı nı , irade etmediğ i ş eyin olmayaca ğı nı , fakat ş eyleri 

irade etmeden de yapabilece ğ ini ileri sürdü ğ ü rivayet edilir. 338  

Hareketin bir sonraki merhalesi Hasan' ın halkasmdan geldi. Güve-
nilir rivayete göre, tart ış ma, günah i ş leyen müslümanlarla ilgili olar ak 
ortaya ç ıkt ı . Baz ıları  onların halâ mü'min olduklarını , baz ıları  da kâfir 
olduklarını  söylediler; Hasan ise onlara miinâfık dedi; sonra Vâs ı l,onl ar ı  
kendilerine özgü bir sını fa sokarak, onlara füs ık dedi. Bu teklif kabul edil-
medi. böylece Vâs ıl toplant ıy ı  terketti ve Hasan "Vetstl bizden ayttld 
(i' tezele annii)" dedi; Mu'tezile ad ı  buradan doğ rdu. Bu hikaye Ahı r ile 
Hasan ve Amr ile Katâde hakk ında da söylenir. 339  Bu rivayet doyurucu 

değ ildir; Haşeviyye'nin "bir köşede oturanlar" ş eklinde izah edilmesiyle 
birlikte, bu, yaygın bir deyimdir. • İ 'tezele fiili münzevileri ve iç sava ş a 

katı lmayanlar' göstermek için kullan ı ldı . 34° Mu'tezile ad ı  verilen kimse-
ler İ bn Avn'ı , halkı  145 /762'de ibrâhim'e kat ılmaktan abkoymakla 
suçlad ılar Baz ı  Basra Mu'tezilileri sefih ş âir Muhammed b. M u-
n â z ı r ' ı  dini bir hayata davet etme ğe çal ış tı lar. 342  Göze çarpar derecede 

335. İbn Sa'd, adı  geçen eser, e. VI1,2, s. 178. 
336. Taberi, Ta'rih., e. II, s. 1733. 

337. Bağdad?, 	s. 32; kar., s. 257. 
338. Es'art, Makâlât., s. 513. 
339. İbn Kuteybe, Ma'itirif; s. 243; es-Serif el-Murtazâ, ed-Diire ı e'l-Gure 	: 33 r.; 

kar., İbn Manzur, Lisem el-Arab, e. XIII, .s. 467. 

340. C. A. Nallino, Sull'origine del nome dei IVI ıı 'tasiliti, R. S. O, (Rivista degli Studi 
Orientali), e. VII, (1916-1918), ss. 429 vd. 

341. İbn Sa'd, adı  geçen eser, e. VII,2, s. 27. 
342. Agiinf, (I. baskı), e. XVII, s. 10, 
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dindar olduğu için, kelâmc ı  bir zümrenin, zaten dini bir anlam ta şı yan 
mevcut bir ismi benimsemesi tuhaf de ğ ildir. Günahkürlar ı n doğru bir 
biçimde tasnifi hakk ındaki tartış ma pekala tarihi olabilir, çünkü küçük 
ayr ı l ı klar çoğunlukla esasl ı  bölünmeleri ortaya ç ıkarmış tı r. Gözönüne 

alınmas ı  gerekir ki, bu günah görü şü (el-menzile beyn el-menzileteyn), 
mezhebin öğ retisinde sadece ufak bir yer i ş gal eder. 

Bu harekette iki önder bulunuyordu. El ı ti Huzeyfe Vâs ı l b. 

At â el - Ga z z âl, hayret verici yetene ğ i olan bir mevali idi, çünkü "r" 
harfini telaffuz edemeyip, bu harfi ihtiva eden kelimelerden kaçmmas ın.a 
rağmen, arzu etti ğ i her şeyi güzel bir Arapça ile söyleyebilirdi. Kendisi, 
bir te şkilat ın başkan ı  idi. Bir ş air diyor ki: Çin geçidinin ötesinde, çok 
uzaklardaki Sus'a kadar her s ınırda, ve Berberlerin ötesinde, onun dâ'i-
leri vard ır. Zülim bir kiş inin davran ışı , bir entrikac ını n hilesi onlar ı n 
azmini kıramaz. E ğer kışı n "git" derse, onlar boyun e ğ e der ; yaz ı n 
ise yakı cı  sıcak aydan korkmazlar. 343  

Amr b. Ubeyd b. B âb (145 762) da bir mevali idi, Halife Man-
sür ona büyük değer verirdi. Bir önder olarak Vâs ıl'ın gölgesinde kald ı ; 
bir rivayet onu Vüs ıl'ın ihtida ettirdi ğ i biri olarak gösterir. 344  III. Ye-
zid'in elçisi idi. Onun, "seni istemek husunda beni zenginle ş tir; sensiz 
olabilmek hususunda ise beni zenginle ş tirme"345  diye dua etmesi, kalben 
dindar oldu ğunu telkin etmektedir. Mansür, Amr b. Ubeyd ölünce, hak-
kında dedi ki: "O, bir mü'min. bir hanifti, Allah'a inan& ve Kur'esın't 
kendi dini yapt ı . Insanlar sünnet hakkında tanışı rken, hadisi açıkça ve 
hakimâne bir şekilde izah etti. Eğer kader bir kimseyi hayatta bıraksaydı , 
Ebû Osman'ı  bırakırdı".346  

Mu'tezile'nin Abbasi propagandan ın manevi kanad ı  olduğu ileri sü-
rülmii ş tür. 347  Bu görü şe göre, bütün Islam fırkaları  kısmen siyasi idi 

ve bazı  Emeviler Mu'tezile'ye zulmettiğ i için, onların Abbasiler taraf ı n-

da olmaları  gerekir. Tek gerçek kan ıt, Mu'tezile'nin davet faaliyetidir, 
fakat bunun siyasi oldu ğuna dair hiçbir belge yoktur. Hiçbir tarihçi bu 
hususa dokunmamış tır İkinci yüzy ı lın ilk yarısı  dini faaliyetin yaygın-
la ş tığı  bir zamanl ı ; bu sırada a şırı  Si'a dizginsiz hayallere kap ıldı ; sahte 
peygamberler ço ğ alnuş t ı . Din adamlar ı  sadece öteki dünyay ı  düşüne-
rek Kur'ân ve sünneti savunmaya pekala itilmi ş  olabilir. Makdisi, 

343. Câluz, Beydn., e. I, s. 37. 

344. eş -Ş erif el-Murtazâ, adı  geçen eser, var.: 32 v. 

345. Ibn Kuteybe, Uydn., e. II, s. 290. 

346. Ayn ı  eser, e. I, s. 209 

347. Mu'tazila maddesi, Eneyelopedia of Islam (eski baskı  
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IVIu'tezile)nin siyasi olmadığı nı  söylüyor. 348  Amr ,  b . Ub ey d, kaderi 
olduğu söylenen III. Yezid'in hizmetinde idi ve II. Mervân' ın ise Ca'd'la 
ilişkileri vard ı . 349  ibrâhim'e yardım eden Mu'tezile, kesinlikle Abbasi-
lere karşı  idi. Hârün, Mu'tezili kelamc ıları  hapsettirdi.350  Onun bu h ar e-
keti uzağı  gören devlet adaml ığı nın bir sonucu olabilir, çünkü bu fırka 
çok ileri gidiyordu; Me'mün.'un siyaseti ise gecikmi ş  bir te şekkür olabi-
lir; fakat bu, bir tahminden ibarettir. Ayr ıca Umeviyye'nin Mu'tezile 
yerine kullanılan bir isim olduğu anlaşı hyor.3 51  

Vassıl'ın (131 / 748) Oğretisi 

Allah adildir, bu sebeple insanlar ı  hata yapmağa zorlayıp sonra 
da bu nedenle cezaland ıramaz. İ nsanlar mükafatland ırı lıp cezaland ırıl-
dı klarma göre, Allah'ın onlara, seçtikleri şekilde hareket etme kudreti 
verdiğ i ve onlar ı  füllerinden dolay ı  sorumlu tuttuğu açıkça gör

. 
 ülm e k - 

tedir. Sadece bir kadim (öncesiz) Allah vardır; bir baş ka öncesiz daha ol-
sayd ı , iki Allah olurdu. Bu görüş  daha sonra "sıfa ı ları n inkarı  (ta'tili)" 

biçimine büründü ve tart ış ma bu ibarede aç ıklığ a kavuş tu. İ bn Ha zm'- 
ın ifade ettiğ i üzere, s ıfat sözünü Mu'tezile icad etti.3 52  Kuşkusuz, on-
lar Allah'ın diri, faal v.b. olduğunu inkar etmediler; onlahn inkar etti ğ i 
husus, Allah' ın diri oluşunun Kendi zat ı ndan ayrı  olarak bir çeş it var-
lığı nın bulunmasıydı . Sıfatlar görüş ü aniden belirmekte ve bu görü ş ün 
öncülerini tahmin etmemiz gerekmektedir. Bu sebeple Vüs ıl'ın öğretisi 
sanki Kur'ân'ın ezdi olu şuna yöneltilmi ş  gibi görünüyor, çünkü bu, 
bildiğ imiz kadarıyla, ilk günlerde ezdi say ılan tek şeydi. İman bazı  iyi 
niteliklerin toplamıdır; bu nedenle günah i şleyen müslüman şerefli bir 
isim olan mü'min adına layık değ ildir. Onun kâfir olmadığı  da açıktır. 
O, ancak fas ı ktır ve cehenneme gidecektir, çünkü bundan sonraki hayatta 
sadece iki kesim vardır, fakat onun cezas ı  hafifletilebilir. Vâs ıl, Hz. Os-
man hakkındaki hükmünde Amr'dan ş iddetli "idi. 353  Fâsıklar, iç sava ş  
ile İ slâmın birliğ ini bozmuş lardır. Va'sıl, kimin hatada olduğuna karar 
veremedi; "Hz. Ali'nin ya da Talha'nm hatal ı  olduğunu" söyledi: Ameli 
bir sonuç, onun hem Ali hem de Talha tarafına mensup olan iki ki ş inin 
şehadetini kabul etmesiydi. Hangi taraf ı  tutarlarsa tutsunlar, onlar iyi 
müslüman olabilirler. Fakat farkl ı  taraflara mensup iki ki şinin ş ehade- 

348. Makdisl, adı  geçen eser, as. 37 vd. 
349. İ bn el-Esir, el-Kamil 	 c. V, s. 329. 
350. Arnold, adi geçen eser, s. 32. 
351. e1-Hayy8t, adı  geçen eser, ss. 132, 144; kar., sa. 160 vd. 
352. İbn Hazm, el-Fisal., e. II, s. 121. 
353. Hayyk, adi geçen eser, sa. 97 vd. 
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tini kabul etmedi; çünkü onlardan biri mutlaka kötü bir miislülnancl ı . 

Bu hususta Amr b. Ubeyd, Vas ırdan daha kat ı  idi, çünkü o, her iki 
tarafı  da suçladı . 354  

Bir baş ka görü ş  de Horasan'da do ğdu. C ehm b. S afvân , el- H a-
ris b. Sureyc'in maiyetinde bir komutan idi ve 128 / 746'da idam e-
dildi. Sadece kendisinin temsil etti ğ i bir ekolü vard ır, çünkü, taraftarla-

r ı  olmas ına rağmen, hiç kimse onun ö ğ retisini geli ş tirmedi. Hz. Muham-

med'i ve Kur'ân' ı  ele ş tirdi. Bir ayet okuyarak dedi ki: "Muhammed 
ne zeki bir ki ş idir". Sonra "Rahman arş  üzerine kuruldu" ây etini okudu 

ve "enu çizip atabilseydim, öyle yapard ım" dedi. Sonra XXVIII. süreyi 

(Kasas süresini) okudu ve Masa ismine gelince ,dedi ki: "Bu da ne? Bu 
hikâyenin bir bölümünü bir ba şka yerde anlamı  ve bitirmedi; sonra onu 
tekrar anlatıyor". Kur'ân'a z ı t düş en hukuki bir hükümde de bulundu. 355 

 Sümeniyye, ona Allah'ım görüp görmeyece ğ ini sordu. Uzunca bir 
süre düşün.dükten. sonra Hristiyanlara benzer bir ş ekilde ş öyle cevap 

verdi: "Hz. İsa'da bulunan ruh, Allah'ı n zatı ndan olan ruhudur. Allah 
bir şeyi yaratmay ı  isterse, ruh yaratıkları ndan birine girer ve onun di-
liyle konu ş ur, dilediklerini em ı  edip, dilediklerini yasaklar. 0, görünme-
yen bir ı  uhtur".356  Ahmed b. Hanbel, Cehm'in, çoğunlukla, Allah 

doktrini ile ilgilendiğ ini söylüyor. "Hiçbir şey Allah'a benzemez. O, ar ş  
üzerinde olduğ u gibi, 7 yerin de altındadı r. Hiçbir yer O'ndan yoksun de-
ğ ildir ve O, bir mekândan ziyade ötekinde de ğ ildir. Konuş mam ış tır, konuş -
maz da. Bu alemdP ve ötekinde hiç kimse O'na bakamaz. Tasvir edilemez, 
hiçbir sıfat ya da fiille bilinemez, s ını rı  ya , da sonu yoktur ve ak ı lla kavra-
namaz. O'nun sahip olduğ u ş eyler yüz, nur ve kudretten ibarettir ; iki ayr ı  
şey değ ildir. O'nda ne yukarı  ve ne de a ş ağı  vardı r; ne paı  ça ne bölüm, 
ne sağ  ne de sol bulunmaktad ır. O, ne ağı rdır ne de hafif. Ne zaman O'nun 
bildiğ in bir şey olduğ unu düş ünürsen, o ş eyden fakl ıdı r".357  

Eskiye bağ lı  bir müslümand ı , Allah'ın yüceliğ i karşı sında ezilmiş ti. 
Hiçbir ş ey Allah'a benzeyemez. O'nun kudreti vard ır, bu nedenle insa-

nın hiçbir kudreti olamaz. İnsan ın iradesi, yapma gücü ve amelleri hep 

354. Bakdadt, el-Fark., s. 101. 

355. rdfil, Merhem 	el-Mu'azzile fi def' es- Ş ubh re'r-Redd 	 neş r.: De- 

nison Ross, Kalküta 1910, s. 185. 

356. Ahmed ü. Hanbel, er-Redd alii'z-Zendd ıka ve'l-Cehmiyye (British Museum yazmas ı , 

3106), var.: 2b. Bu eserin Dar el -F ılnun Ilölaiyat Fakültesi Dergisinde t ıpkıbasımı  yapılmış tır, 
sayı : 5-6, Istanbul 1927, s. 315: Tiirk. çev.: K ıvameddin (Burslan), ayn ı  dergi, ss. 282-283. 

357. Ayn ı  eser, var.: 3; t ıpkıbasım, adı  geçen dergi, s. 315; Türk. çev. s. 283. Bu çeviride 

Kıvameddin Burslan "veeh" (yüz) kelimesini "vüdid" biçiminde okumu ş  ve çeviriyi ona 

göre yapmış tır. (çev.); Malati, adı  geçen eser, as. 70 vd. 
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Allah tarafından yarat ılmış tir. İ nsan hakkında söylenebilen şey Allah 
hakkında söylenemez; mezheplerin dilinde, Ceh ın sıfatlar ı  inkar etti, bu-
nun içindir ki, Allah' ı n diri ya da bir şey olduğunu söylemek yanl ış tır; bu 
O'nun diğer ş eylere benzediğ ini ifade edecektir. Aksine o, muş i el-eşyâ'- 
d ı r, şeyleri dileyendir.3 58  Fiilleri sonsuz de ğ ildir. Kudret tek başı na kör 
olduğu ve sadece ak ıldışı  olan ı  hası l ettiğ i için, Allah' ın bilgi sahibi olma-
sı  gerekir (bu tutars ızd ı r). O, bilgiyi meydana getirinceye kadar bilmi-
yordu; baz ı ları  buna, bir mahalde sözünü de ekler. Cehm'in, Allah' ı n 
bilgisinin oMylara önceliğ inin b-ı lunmadığı nı , çünkü bunun onda değ iş me 
ifade edeceğ ini, bir ş eyin olacağı n ı  bilmenin onun oldu ğunu bilınekten 
farklı  olduğunu ileri sürdüğü söylenir. Her malam (bilinen) için bir bilgi 
vard ı r. Allah'ın Kendi hayatını  Kendisinin yaratt ığı  söylenir. 359  Allah 
görülemez. Cennet ve cehennem yarat ılmış tır ve sakinleri ile birlikte 
sona erecek ve Allah o zaman ba ş langı çta olduğu gibi tek ba şı na kala-
caktır. Kur'an ezdi olamaz, o , ancak yarat ılmış  bir cisimdir. Hareket-
ler cisinıdir, çünkü cisim olmasalard ı , cisim olmayan Allah'a benzer-
lerdi. Vahiysiz ak ıl doğru olana götüren yeterli bir rehberdir. İman kalp-
tedir, peygamberi ve vahyi bil ınektir; iman bindir; inanç (akide), 
söz ve amele ayrı lamaz. Cehalet tek kiifürdür ve kâfirin iman ı  yoktur. 
Allah'ı  bilen, O'nu diliyle inkar eden, veya O'na inan ı p Peygambere 
inan.mayanlar mutlak surette mü'min olmad ıkları  gibi, mutlak surette 
kâfir de olamazla ı .360  Bir peygamberin iman ı , fazla iyi ameli olmad ık-
ça, diğer insanlarınkinden fazla de ğ ildir, çünkü ilim derece tan ımaz. 

Her iki ekol de sı fatlar ı  ve KUr'ân' ın ezeli olduğunu inkârda birleş -
tikleri halde, ruhta birbirinden apayr ı  idi. Cehm, kelâmın doğurduğu 
ahlak meselelerine ilgi duymad ı  ve Allah' ı  insana ve tabiata kar şı  sa-
vunmak üzerinde durdu. El-C â h ı z , onu tabiatı  inkar edenlerle bir 
sını fa sokar. 361  Yas') mutlak' ı  kabul ederken, Allah'ı  kendisine 
karşı  savunmakla 

Bu arada, halk k'elame ı ları  reddederek, şu bildiğ imiz mezar ta ş ları -
nın da gösterdiğ i üzere, ilk islam ın kaba şekillerine ba ğ land ı . 

Onlar, Allah'tan ba ş ka ilah olmadığı na. e ş i ve dengi bulunmadığı na, 
Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi oldu ğuna, cennet ve cehennemin 

358. Ş ehrestâni, Nihayet el -Bcdant, neşr. ve  kısaltarak İng. çev.: A. Guillaume, Oxford 
1934, s. 151; el-Belhi, el - Bed' ee't - Ta'rih, s. V, S. 146, bu son eserde " ınuşt" "munş i" ş eklindedir. 

359. 'bn el-Cevzi, Telbis., s. 88. 
360. Bir insan kalben inamrsa, zâhirde mü şrik bile olabilir. ibn Hazm, el- Fisal., e. IV, 

s. 204. 
361. Câluz, Hayavan, e. IV, s. 96. 
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hak olduğuna şehadet eder, O'nun lakdirine, hem iyi hem de kötü 
olana, bütünüyle inamrlar. (M ı sır, 179 / 795). 

Kur'an Allah' ın kelâmıd ı r, vahyedilmiş tir, yaratdmış  değ ildir, iyi 
ve kötü O'ndan gelir, cennet ve cehennem hakt ır, Münkir ve Nekir de 
hakt ır, Allah kıyamet gününde mutlaka , görülecektir. (Musul, 200 /815 ?). 

O'nun arşı  ile yeryüzünün temeli k ras ınd:. O'nun yüzü d ışı nda iba-
det edilebilecek her ş ey yok olacakt ır; İ slam O'nun gönderdi ğ idir, din 
buyurduğudur, hak söylediğ idir, adalet ise emretti ğ idir. (Mısı r, 227 / 840 
840).362 

Birkaç tarihi bilgi ilave edilebilir. Vezir Ebû Ubeydullah Mu' - 
aviye'rıin 161 / 777'de irade hürriyetine inand ığı ndan kuşkulanddı 363 

 ve 1691785'de bazı  kaderiler tutuklu olarak Medine'den halife Mehdi' 
ye göndefildiler. Bununla birlikte halife onlar ı  saliverdi. 364  Hims sakin-
leri, irade hürriyeti ıii desteklediğ i için S e vr b. Ye zid'i (153 / 770) sür-
düler ve evini yakt ılar.365  Bir hadise göre, kaderiler Deccal' ın. taraftar-
landır.366  İmam C a'fer es- S a d ı k,bu görü şün karşı  uydnru 
lan bir yalan, Hz. Peygamberin ailesine olan kini ihtiva etti ğ ini ve onlar 
hakkında yalan söylemeyi me şrulaştırdığı nı  belirtti.367  

Abd el-Vahid'in ye ğeni Bekr, Vas ıPın çağdaşı  idi; el-Caluz, onun hak-
kında baz ı  hikayeler anlat ır.368  Onun kendine özgü bir öğ retisi vard ı . 

İnsan 

İnsan, cesedden ba şka bir ş eydir. İkinci fiiller yoktur. Çocuklar suç-
lu olamaz; Allah bile onlar ı  suçlu yapamaz. Ağ lamaları  aksini gösterse-
de, acıyı  duymazlar;- ac ıyı  hissetselerdi, bu Allah' ın adil olmaması  de-
mek olurdu. Çocukların uğ radığı  acı , onların anne ve babalar ı na ait ceza; 
hayvanların uğradığı  ac ı  ise insanlığı n yarar ına olan ceza olabilir.369  

Din 

Kıyamette Allah, yarataca ğı  bir sûret içinde görülecek ve bu sûret 
içinde insanlarla konu ş acakt ı r. Günah ö ğ retisi hakk ında iki rivayet var- 

362. Reportoire Chronologique d'Epigraphie arabe, e. I, es. 43, 95, 222. 
363. Tabert, Ta'rih., e. III, s. 490. 
364. Taberl, Ta'rih., e. III, e. 534. 
365. Ygıfil, Merhem., s. 116. 
366. Ibn Manzûr, List-in el-Arab, e. X, s. 55. 
367. Keşş i, adı  geçen eser, s. 252. 
368. Cilluz, Hayeıvan, e. VI, s. 104; kar., Ba ğa», Usâl. s. 338. 
369. Ibn Kuteybe, Te'vil Muhtelif el-Hadis, s. 58. 
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dır: 1) Büyük günah i ş leyen bir müslüman münafıktır; dolayısıyla Al - 
lah'ı  inkar etmi ş  olur, fakat o, cehennemde bile müslüman olarak kal ır. 
2) Küçük günah i ş leyip de tövbe etmeyen bir müslüman ise mü ş rikler 
kadar kafirdir.3 70 ,Hatta denir ki, o bir kâfirden de kötü durun ıdadır. 371 

 Nafile ameller farzlann ihmalin gidermez. Ebü Bekır'in seçilmesi husu-
sunda hiç ş üphe yoktur.372  Hz. Ali ile Talha münafık ya da kâfirdir, 
fakat Bedr'do sava ş tıkları  için, cennettedirler.3 7 3 

Bekr, so ğan ve sarımsak yemeyi yasaklad ı . 

Z er âre b. A'yân (150 / 767) f ıkıh, hadis ve kelâmda Ş l'a'nın en 
büyüğü idi. Bir taraftar olarak da böyleydi.3 74  Abdullah b. C a'fer'i 
(no. 16) 375  imam olarak kabul etti, fakat daha sonra Müsâ'ya (no. 17) 
rue:ü' etti. Baz ıları  dedi ki: Onun imam ı  Kur'ân'd ı .376  Hristiyanlann., 
Yahudilerin, Mecusilerin ve Mü ş riklerin görü ş lerinin Allah tarafından 
mı  irade edildiğ i sorusunu ortaya att ı  ve imamı  ş aşı rtn.377  

Allah 

Allah, her faaliyeti için hadis (yarat ılmış ) bir s ıfat meydana ge-
tirdi ve, bunu yapmadan önce, ne alim, ne kadir ve ne de diri (hayy) idi. 
Yaratılmadan önce ş eyleri bilmiyordu. 

İnsan 

istita'at (yapma, gücü) sa ğ lıklı  olmaktır ve fiilden önce gelir. Zerare'- 
nin istita'at fikrinin geli ş mesinden sorumlu oldu ğu anlaşı lıyor. (Bak., 
sonraki bölüm). 

Din 

Zerâre Mücebbire'dendi ve Allah' ın, insanlara, yaparnayacaklan 
ş eyi yüldemediğ ini  , çünkü onların yalnız Allah' ın irade ve takdir 
ettiğ i ş eyleri yaptıkların ı  ileri sürdü. 

F a zl b Ş  â z 'an Allah' ın cisim olmad ığı nı  talim etti; O, ar şı n üze-
rindeki yedinci gökte idi; s ıfatlar ı , yaranklannkinden her bak ımdan 

370. Ibn Hazm, el-Fisca., c. 	s. 229; c. IV, s. 191. 
371. Makrızi„ Hı tat, c. II, s. 349. 
372. British Museum. yazmas ı , Or. 3736, var.: 713. 
373. nın Hazm, el-Fisal. c. IV, s. 45. 
374. Ibn en-Nedim, adı  geçen eser, s. 220. 
375. Sayılar secere tablosuna i ş aret eder. 
376. Sehrestâni, 	s. 142. 
377. Keşş l, adı  geçen eser, s. 102. 



farklı d ır; hiçbir şey O'na benzemez, semi ve basirdir (i ş itir ve görür). Mü-
kemmel din Allah yolunda çah ş an ve kesin bilgiye ulaşı ncaya kadar O'- 
na hizmet eden Hz. Peygambere verilmi ş tir. Peygamberlik iyi amellerin 
mükafatıdır. Peygamber, bu bilgiyi temsilcisi (vekili) yapt ığı  birine 
vermiş tir. Böyle biri her zaman mevcuttur; onun bilgisi do ğ rudan doğ ru-
ya vahiy yoluyla Peygamberden gelir.3 78  

Ali b. Haseke ve el—Kas ı m b. Yaktin, namaz, zekât ve 
orucun insan oldukların ı  ileri sürdü. 379  

Muhammed b. Be ş ir, Mfisa'nuı  (no .17) nâibi olduğunu iddia 
etti. Mûsâ'run, kendisini, nurlu insanlara nurda ve kötü insanlara da 
kötülükte cismani insanl ık görünümünde gösterdi ğ ini ve o sırada onlar 
arasında olmas ına rağmen, onları n gözlerinin perdelenerek onu kavra-
yamadığı nı  belirtti. 380  

Merhale 

Daha ileriye gitmeden baz ı  tanımlara ihtiyaç vard ır. 

Zaman ve Mekan. Zaman ve mekan birimlerin (atomlar ın) bir-
birini takip etmesidir. Sebeplerden biri bir zaman biriminde, eseri ise 
diğer zaman biriminde vuku bulur. Bele& birbirini izleyen iki zaman 
biriminde var olmaktır. Süldin, iki zaman birimi süresince bir mekan 
birimindeki süre durumdur. Hareket her zaman yer de ğ iş tirmeyi gerek-
tirmez, çünkü sükûn da bir harekettir. Hatta baz ı larına göre, sükün 
bir hareket biçimidir. Sükfirm iki zaman birimi süresince bir mekan 
birimindeki hareket ş eklinde tarif ederler. Hareket ise zahirde bir za-
man biriminde baş layıp, diğerine ulaş arak, bir mekan biriminden öteki-
ne intikal etmektir. 

İkinci Eserler. Bir fiilin herhangi bir yan ürünü ikinci eserdir. Bir 
taşı  fırlatırken as ıl fiil, taş  elden çikinca, sonra erer; onun havadaki 
seyri ikinci bir eserdir. Ayn ı  şekilde yemek yemek ilk fiildir, fakat yiye-
ceğ in tad ı  ikinci fiildir. Bu sürecin, bu sebeplilik zincirinin teknik ad ı , te-
vellüd, eserler ise mütevelled'tir. 

Irade. Bu, İngilizce'deki "will" den daha dar bir anlama sahiptir. 
Bir Sebep olmaktan çok bir yol gösterici, bir yönelticidir. Sebep, kör 
kudrettir. Kudret faaliyete geçince bir eser veya aynı  ihtimalle karşı tın ı  
meydana getirecektir. Irade, kudreti bir ş ey üzerine yöııeltir ve ona 

378. Ayn ı  eser, s. 335. 

379. Ayni eser, s. 321. 

380. Ayni eser, s. 297. 
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akı l verir. Bu sebeple baz ıları  su fikri ileri sürdü: Allah' ın iradesi yok-
tur, çünkü O'nun bilgisi, kudretinin muhtaç oldu ğu yol göstericidir. 
Irade kar şı lığı  olan iki kelimenin bulunması , bazılarının kılı  kırk yar-
masma yol açt ı . 

Kesb, Iktisab. Bir fiile bir kaç aç ıdan bakılabilir. Sözgeliş i, yazmak, 
bir fizyolog için bedenin, kas ve sinirlerdeki de ğ iş iklikleri izleyen bir 
faaliyetidir; ö ğretmen için ise bir sanatt ır. Bir kölede, efendiye olan 
ödev baş lığı  altında yer alabilir. Bir çok muhtemel cihetler aras ında, 
her fiilin bir Allah'a bir de insana yönelik ciheti vard ı r. Fiili!' _Allahla 
ilişkisi yaratma insanla ili şkisi ise kesb'tir. Bu ili şki vasıtası yla insan 
hareketlerinden sorumlu olur ve böylece de n ıükafat ya da ıniicazat elde 
edebilir. Öyle görünüyor ki, bu kelimeKur'ân'da.n al ı nmış tır. Bu kelime 
Kur'an'da devaml ı  olarak insanların filleri için kullan ılır; Kur'an "iyi-
liğ i" ve "kötülü ğü kesbetmekten” söz eder. 381  

istita'at (Yapma Gficü). 382  istita'at kesble ayni de ğ ildir; insandaki 
bir fiili kesbetme (kazanma) gücüdür. Insanlar bu gücün zaman bak ı-
mından fiilden öne,e mi, yoksa beraber mi, yahut da hem önce hem de 
beraber mi oldu ğu hususunda ihtilafa dü ş tüler. Istita'at ın normal sağlık-
lı  erginlik yaşı  ve engellerin yokluğu mu, yoksa bunun ötesinde bir şeymi 
olduğu konusunda da ayr ıldılar. Gariptir ki, The o d or e Ebû K urr a 
bu kelimeyi kullanır; "İnsan tabiat ı nı n bütün hareketleri için varl ık, diet 
ve istitir at, bedendedir", ve "Keleını  aşı lamaz, çünkü O'nun uluhiyetine 
ulaş mak amac ıyla eziyet çekmek konusunda ne yol, ne haz ı rlık, ne de isti-
ta'at vard ı r". O aynı  zamanda "istiterat kudretinden" ve "kudretlerin  is-
titâ'at ından" da söz eder. 383  Görünüş e bakıl ırsa, Ebû Kurra bu kelimeyi 
müsliimanlardan almış tır, çünkü Hristiyard ığı n akidesinde bunun hiçbir 
kökeni bulunmamaktad ır. Açıkça anlaşıhyor ki, bu fikir Kur'ân'ın bu 
kelimeyi kullanmış  olması ndan doğmuş 384  ve özel bir durumun, yani 
haccın genelle ş tirilmesi biçiminde ortaya ç ıkmış tı r. "Hac, gücü olan her-
kes için farzd ı r". (Kur'an, Al-i ını reın, III, 97). ş i'a "gücü olma" kelime-
sini tartışı r. Birine göre, ı>, sağ lığı  yerinde ve bir binek hayvan ı  olan kim-
se anlam ına gelir. Bir ba ş kasına göre, ise, gerekli yiyece ğe ve bir binek 

381. Eş 'ari, Makeillit., s. 72. Zeydiyye'den bazıları , insanların, fiillerini, kendilerinin ya. 
ra tığı m ileri sürdüler. İş te bn kelime (kesb) insanların o faaliyeti hakk ında kullanı lır 

382. Batan "güç", mekke biçiminde tercüme edilir. Pro£ L. Massignon, (Essai sur les ori• 
gine du Lexique technique de la mystiq ıte musulman, Paris 1922) bu terimi sadece Naccar'm kul. 
lanış ma uygun dü şen "lûtf" (grace) biçiminde tercüme eder. 

383. Theodore Ebû Kurra, Sermons, ss. 122, 133, 124. 
384. Kur'an bu köke rağbet eder, çünkü kader "gücü olma" anlamında dört kez kulla•

ıuldığı  ve ınekn hiç kullanı lmadığı  halde, bu, kırk defadan fazla geçer. 
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hayvanına sahip olan kimse, gitmese bile, hacca gidebilecek güçtedir; 
imam bu sözü tasvip etmeyerek dedi ki: Böyle biri mutlaka hacca git 
mek zorundad ı r, fakat ima= izni varsa böyle bir şeyi yapabilecek 
güçtedir. Z er âre b. A'yan' ın bir istitâ'at nazariyesi bulunuyordu. 385  

istita'at yerine ayn ı  an.lama gelen başka kelimeler de kullan ı lır. 

E ş  -Ş ehre st ani, kela ınc ı larm anladığı  manada "güe'ün. filozoflarm 
"etki ve edilgi gücünden" farklı  olduğuna i şaret etmeye dikkat eder. 386  

Bu noktada bir ayr ı lı k belirir, çünkü kela ıneilar felsefenin basit fi-
kirlerini kullaıurlar. Sonraki sünnili ğ in bütün esaslar ının, nazari dü şün-
cenin daha baş langı cında mevcut oldu ğunu söylemek büyük ölçüde 
doğ rudur. 

Bir ekolde geli şen fikirlerin ço ğunlukla ekolün kurucusuna nispe t 
edildiğ i , oysa bunu ispat etmenin güç oldu ğunu, insan ister istemez dii-
şünmektedir. 

D ir âr b. Amr, Basra'da hemen hemen resmi bir mevkii olan ilk 
önderdi; Vas ıl'ın çağdaşa idi387  ve aynı  zamanda Kutrub (206 / 821)'la 
buluş tu. 388  Görüşü şöyle idi: 

Allah 

Allah kadirelir demek, O'nun aciz olmad ığı nı  söylemektir; di ğer 
sıfatlarda da durum böyledir. Bu, mutlak' ı  smırland ı rmadan tan ımla-
mak yolunda bir te ş ebbüstür. Allah'ın bir tabiat ı  (mahiyeti) vard ır ve 
bunu ancak Kendisi bilir; Allah, bunu do ğ rudan do ğ ruya, insanlar ise 
istidlal yoluyla bilir.3 89  Eba Ha nife 'nin bu fikrin kayna ğı  olduğu söy-
lenir. Allah'ın iradesi iki türlüdür: 1) irade edilen ş eydir, ya da ba ş ka 
deyi ş le yaratma iradesi yaratma fülidir. Bu ifadenin anlam ı  ş udur: Ila-
hi irade âletlere (vas ı talara) muhtaç de ğ ildir, aksine hemen tasavvurdan 
icraata geçer Allah' ın mürld olmas ının zat ı  olduğunu söylemek iradesinin 
bu cihetine i ş aret eder.3 90  2) Emirdir, veya fiildir, ya da insan ın fülleri-
nin yarat ı lmas ı dır. Bir tek fiil iki filin i ş i olabilir; insanin füllerini 
iş leyen hem Allah hem de insan ın kendisidir; Allah onlar ı  yarat ır, in-
san da iktisâb eder (kazan ır). Allah gözlerle görülemez;fakat k ı yamette 
insana Allah) idrak etmesi için alt ı ncı  bir duyu verilecektir. 

385. Kessl, adı  geçen eser, ss. 97 vd., 113. 
386. Ş ehrestâni, Milel., s. 44. 
387. Bağeltıdi, el-Fark., s. 16. 
388. Calaz, Bayern., e. I, s. 34. 
385. Diri; Allah' ın gerçek tabiatınm bilinebileceğ inden emin değ ildi. tel adı  geçen eser, 

s. 105. 

72 



Tabiat 

Cisim arazları n en az ından on tanesinin toplam ıdı r; bunlar birara-

dad ı r, fakat tedâhül etmezler, çünkü iki şey ister cisim isterse araz ol-
sun, aynı  yerde buJunaraaz. Cisinderden hiçbiri renk, tad. hayat veya 
bunların zıtları  olmadan var olmaz. Bunlar biraraya gelirler ve biraraya 
gelince de ayr ı lamazlar, aksi halde renkli bir ş ey olmadan renge sahip 

olmak mii,m.kün olurdu. Bunlar varlıklarını  bir zaman biriminden daha 
fazla sürdürürler. Ba şka deyişle, uzla ş maz nitelikler, biri gizli öteki a ş i 

kar olarak ayn ı  zamanda bir cisimde bulunabilirler. Bir ba şka görü ş e 

göle, nitelikler, biri zuhur etmeden öteki yol olmak suretiyle. sadece ard-
darda mevcut olabilirler; böylece arazlarm bâki (sürekli) olmad ıklar ı  ka-
nıtlanmış  olur. Hareket, ac ı  ve bilgi gibi diğer arazlar cisimlerde bulunur 
lar, onlar ı n bir parças ın ı  teşkil etmezler ve bir zaman biriminden fazla 
sürmezier. Bir rivayete göre, Allah arazlar ı  cisimlere dördiş türebilir. 
Bir ş ey , Allah onda bekây ı  (sürekliliğ i) yaratt ığı  için, süreklidir (bâki-

dir); e ğer Allah bunu yaratmazsa, o ş ey yok olur. Ya ğ  zeytinde sâbit-
tir (gizlidir), fakat ona tedâhül etmez.; bakla yiyinceye kadar tatbl ık, 
bedende yaralan ı ncaya kadar kan yoktur; çakmak ta şı nda ateş  yok-

tur, çünkü, ate ş  olsaydı , bu onu yakard ı , Ağı rl ık ve hafiflik bir cismin 
cüzleridir. 

İnsan 

Insan da diğer cisimler gibidir; istitâ'at insan ın bir eiizüdür; idrak 
Allah tarafından yarat ı lmış , kul tarafından da iktisap edilmi ş tir. İnsan 
bazan., (isimlerin ciizleri olduklar ı  halde, uzunluk, geni ş lik ve derinliğ i 
meydana getirebilir. Insan ı n irâclesiyle engelleyebilece ğ i, fiili') ikinci e-
serleri kendisine aittir; engelleyemedikleri ise kendisinin de ğ ildir. Kendi 
dışı nda eserlere sahip olabilir; bunlar Allah taraf ı ndan yarat ı lır, kul 
tarafı ndan da kazand ı r.391  D irâr, insan ı n, tabiata boyun e ğmekle, ken-
disine hizmet ettirece ğ ini söyJeme ğ e çalışı r. 

Din 

Allah, insan için yapt ığı ndan daha iyisini yapabilir; O'nun sonsuz 
lâtfu vard ır. Brı  lûtf bir kâfire verilince, iman eder ve sevaba hak ka-
zamr. 392  Allah'a iman ve Allah' ı  bilmek ancak ak ı llı  bir yeti ş kinde bulu-
nur, fakat din ak ı ldan de ğ il vahiyclen kaynaklamr; bu, Allah için böyle. 

390. tel, an ı  geçen eser, s. 60; Talı ânevl, adı  geçen eser, s. 519. 
391. Kar., tel ad ı  geçen eser, s. 117. . 

392. bn ilazm, el-Fisal., e. III, s. 165; e. IV, s. 192. 
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değ ildir. Vahiy olmadan ak ı llı  bir yetişkine dini vecibeler yüklenerr ıez. 
Bütün insanlar kafir olabilir. Hiçbir peygamber di ğerinden daha üstün 
değ ildir. Bir Kureyşliden ziyade bir iranh, bir Habe ş li ya da, bir Nabat'- 
'ıyi imam olarak kab ın etmek daha iyidir; yetersizse, böylece onun ye-
rinden alı nmas ı  daha kolayilır. Kur'an okumak Kur'ân'd ır; onu Allah 
yaratır, insan da i şler. Dirâr, Ubey ve Ibn. Mes'ûd'un okuyu ş  tarzlarını  
reddetti. Cennet ve cehennem henüz yarat ılmanuş tır; Adem yeryüzün-
deki bir bahçede idi. Dirâr kabir azab ını 393  ve alın-ede ilgili yaygın gö-
rüş lerden bazısını  inkar etti. Peygamberin ölümünden sonra dinde oto-
rite iczna'ı  ümmettir. Allah kâfirde küfrü yarat ıp, onu kötülük haline 
soktu. 

Hafs el- Ferd önce Mu'tezili idi; sonra cebriyeci oldu. F ıkıhta 
Ebû Yüsuf Ya'ktib'un ö ğ rencisi olmu ş tu. Ş  afi'i ile kar şı laş tığı  zik-
redilmiş tir. Onun ö ğ retisi, ilahi irade meselesi bir yana b ırakı lacak olur-
sa, Dirar' ınki ile aynı  idi. Dedi ki: Allah' ın iradesi iki türlüdür 394 : 1) 
Zati irade. Bu , kendi dışı ndaki bütün fiilen ve yarat ıklarm fiillerini be-
lirler; 2) Fiili irade. Bu , insanlar ı  kendisine itaat etmeye emretn ıesidir. 
Fiilin, bu iradesi Allah de ğ ildir. Bi ş r el- Merisi de ayni görü şü ileri 
sürdü. 

Bu sırada, sonralar ı  Mu'tezilenin benimsediğ i bazı  fikirler ortal ıkta 
dolaşı yordu. Bu sebeple bu fikirler daha sonraki dü şünürleri etkiledi. Bu-
na göre, Allah, ciizkri ve durumu (hali) olan bir cevher de ğ ildir; zaman, 
mekan ve s ı nırı  da yoktur. Öte yandan, Allah bilinebilece ğ i için, 0'- 
nun akıl ve şuurla bir irtibatnun olmas ı  gerekir. Bu sebeple adil bir Al-
lah'ı  aramak mutlak Allahla çat ış tı  ve ona herhangi bir hususiyet verme 
te şebbüsü, kudretinin inkar ı  olarak kötülendi. 

Ilüseyn. b. Muhammed, genellikle en-Neecar ad ıyla bilinir 
Yaklaşı k olarak III. yüzy ılın, ortaları nda ya şadı . en- Nazzâm ona , laf 
atmaktan ho ş lanırdı . 395  "Onun Allah görü şü, irade, cömertlik (cila) ve 
kader dışı nda, Mu'tezililerinki ile ayni idi; Mürei'e'ye mensuptu'. Mu'- 
tezin de ğ ildi, çünkü Allah'ın bir mahiyeti olduğunu ileri sürüyordu. 

Allah 

Allah, sadece bilgi ve kudret yönünden de ğ il, zat yönünden de her 
yerdedir. Bu her yerde var olu ş  huhil değ ildir. 396  "Göğ ün ve yerin nüru", 

393. Ayn ı  eser, e. IV, s. 66. 

394. İbn en -NedInt, ad ı  geçen eser, s. 179. 

395. Ayn ı  eser, s. 179. 

396. İbn Asakir, Tebygn Kezib el -Mnfterr, Ş am 1347/1929, s. 149. 
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Allah onlar ın rehberidir, demektir. O, zar ı  dolayısıyla irade eder; 
zoı lanmaz, ya da isteksiz de ğ ildir; burada da selb (olumsuzluk) yoluyla 
taıumlam.a göze çarp ı yor. Iradesi selbidir (olumsuzdur), hatta mevcut 
değ ildir, çünkü' o, zorla ınanı n hulunnı amasıdır.397  Allah daima, belirli 
bir zamanda olaca ğı m bildiğ i ş eyin o anda olacağı nı  irade eder. O'nun 
iradesi evrenseldir (küllidir) ve hem iyiyi hem kötüyü hem de insanlar ın 
bütün füllerini kapsar. 398  O'nun cömertli ğ i, cimri de ğ il demektir; ke-
lamı  dilsizliğ in bir inkarıd ı r; doğ ru kiş i (sad ık) daima do ğ ruyu ifade 
edecek güçtedir. Allah gözle görülemez, fakat onlar taraf ından bilinmesi 
için onlara zihnin gücünü verebilir.3 99  Öteki dünyada Allah çocuklara 
elem verebilir ya da onlara lûtufkar davranabilir. O'nun öyle lûtfu var-
dır ki, bu kafi" insanlara verseydi, hepsi inan ırlard ı . 

Akıl 

Aklıyla Allah'ın bilgisini elde etmek insanın ödevidir. Allah, insan-
larla olan bütün ilişkileri içinde bilinmelidir; öbür ş eyler sadece baz ı  iliş -
kiler içinde bilinebilir. 

Tabiat 

Cisim görüşü Dirar' ınki ile ayn ı dır. Ancak arazlarm cis in. e birle ş me-
den önce mekan i ş gal ettiğ i hususunda ondan ayr ılı r. 

İnsan 

İnsan ceset ve ruhtan ibarettir; iktisab (kazanma) gücü denen ha-
dis bir kudreti vard ır. Bu güç yarat ı cı  kudretle uzlaşamaz. İnsanı n fiil-
leri insan ı n ortak güçleriyle meydana gelir" istita'at fiille bera-
raberclir ve baki de ğ ildir; insan ı n esash bir parças ı  olmayıp, Allah'tan 
gelen bir yardı mdır, ve sadece bir tek fül için yeterlidir. Allah' ı n hidayet 
ve tevfiki iman gücüdür; Allah' ı n tekretmesi ise küfür gücüdür. İnsan 
yalnı z kendisinde eserler meydana getirebilir, ancak elem ve idraki mey-
dana getiremez, çünkü bunlar Allah' ı n fiilleridir. İ nsan ikinci eserlerin 
de yaratan de ğ ildir. 

Din 

İ man Allah'', peygamberi ve emirlerini teslimiyetle 
man yarat ılmış tı r.401  Fırsat bulan, fakat bu bilgiye sahip 

bilmektir; 
olmayan, -  ya 

39 ı 	adz geçen eser, ss. 57, 60;„ er-Razi, Mulatessal., s. 132. 
398. Merzubâni, el-Muvaşş ah, Kahire 1343 /1924, s. 379. 
399. Merhern., s. 218. Allah görülmez, Kendisine Kendisini ne de bi 
400. İ cî, adi geçen eser, s. 106. 

baş ka ş eyi görür. 
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da sahip olup, ikrar etmeyen kimse kâfirdir. imar ım parçalar ı ! (cüz-
leri) iman değ ildir; yaln ı z bir,parça, takva de ğ ildir; herhangi bir parça-
nın eksikliğ i ise küfür olmayıp günahtır. 

Bilgi ye inanc ı nı  dereceleri vard ı r; iman artar ama eksilmez. Küfür 
olmayan hiçbir ş ey insan ı  kafir*yapamaz. Günahkar olarak ölen bir mü'- 
man cezaland ırı l ı r, ama daha sonra cehennemden ç ı karılabilir. Allah U 
firlere zay ıf oldukları  için de ğ il, Kendisi onlar ı  terketti ğ i için, güçleri 
yetmeyecek teklifler yükleyebilir. 

İnsanın eceli tespit edilmi ş tir; öldürülen kimse, kendisi için belirle-
nen zamanda ölür. Sahte bir peygamber mucizeler gösteremez. Allah' ı n 
kelâm ı  olan Kur'an yarat ı lmış tı r; okunduğu zaman o, bir arazd ı r, yaz ıl-
dığ nıda ise cisim. emmetin uygun birini imam seçmesi gerekir. 

En-Neccar'ın. Reyy'de bir çok takipçileri vard ı ; bu ekol Müs - 
tedrike, Bergtisiyye ve Za'feran.iyye diye üç fil-kaya bölündü. 
Bu sonuncular Allah' ın kelâmını n, yaratılmış  olduğu için, Allah olmad ı -
ğı nı , ama yine de Kur'ân' ın yaratılmış  olduğunu söylemenin küfür ol-
du ğunu ileri sürdüler. E ş -Ş ehre stani ş u aç ı klamayı  yapar: Onlar ya 
saçmahyorlard ı  ya da Allah' ı n kelâmı  ile Kur'an sözeülderini iki ayrı  
ş ey için kullamyorlardı . Baz ı ları  Allah'a ait görmenin bilgi anlamına 
geldiğ ini söylediler.402  

Bi ş r b. Gayyâs 	 (ölm. tak. 218 /833), ortaya koydu ğu 
görüş leri aç ı sından önemli bir yer i ş gal etmemektedir, fakat ayr ı l ı kç, - 
ligin simgesi olduğu için kendi zamanında önemli idi. Bağdatlı  bil- Yahu-
dinin oğ lu,403  Ebû H an.ife'nin. öğrencisi idi. Ebû Yûsurtan fı kıh 
dersi ald ı , sarayda itibar kazand ı  ve Me' ıniin'un huzurunda tart ış ma-
lara kat ı ldı .404  Bu tartış malardan birinde katolikler, zerdü ş tiler, ba ş  hir-
bad*, da ğı lma reisi, Sabi'i reisleri, Yunanl ı  Anastasius, kelâmc ılar ve Ali 
Rıza bulunuyordu. 4" Kitâb el- Hayddya göre, Bi ş r'in görü ş ü halka aç ık 
olarak öğ retilen ilk görü ş tü, fakat bu, bir mübala. ğ adır.4" Hakkındaki 

401. İbn Asbkir, Tebyin,. s. 150. 

402. es-Sekuni, Temyiz li-Beytin mâ Tefsir ez-Zemal ıse ııı in el- 	S. O. A. S. var.: 
327 a. 

403. bozy, Supplement aux Dictionnaires Arabes, Leiden 1881, Marlsa maddesi. 
404. Taberi, Ta'rilı ., e. III, gs. 1039 vd. 
* Meefı si rahibi. 

405. et-Tabersl, Kitdb el-ihticac, Tahran 1302 1885, e. 211. 
406. British Museum yazmas ı , Or. 3104, Bisr ile Abd el-Aziz b. Yahyk aras ındaki bir 

münazaranm nakli. ( İbn en-Nedim, adı  geçen eser, s. 189). Bu, onun kelâmı  hakkında bizim bil-
gimize hiçbir ş ey katmamaktad ır. 
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çirkin hikayelerin, de gösterdi ğ i gibi fena halde nefret edilen biri idi. 
I ş te bu hikayelerden. ikisi: Bir genç öldü ve gömüldü. Biri onu rüyas ında 
gördü ve saçlarnun k ı rlaş mış  olduğunu farkederek ş aşı rdı . Genç bunu 
ş öyle aç ıklad ı : Biş r de aynı  mezarlığ a gömülmüş tü; mezara konunca, 
cehennemi öyle ac ı  bir haykırış la haykı rdı  ki, o mezarl ıkta gömülmü ş  
olan herkesin saç ı  kı rlaş tı . Yine, bir sünni bilgin Biş r'in cenaze merasi-
mine katıldi ve böyle yaptığı  için tekdir edildi. Bunun üzerine bilgin 
dedi ki: Böylesine büyük bir mükafat bekledi ğ im hiçbir cenazeye kat ıl 
inad ımı . Ş öyle yakarmış tı : "Ey Allah' ı m, bu adam seni temasa edebile-
ceğ ine inanmadı  ; onu Senin yüzüne bakmaktan cdıkoy ; o, kabir azabına 
da inanmadı , onu başka hiç kimseyi cezalandtr ınaclığı n biçimde cezalan-
dir ; Tartıy ı  (Miilu ı) inkar etti, onun tartı sını  hafif tut; şefaati de inkar 
etti, yaratıklarındanh içbiri onun için yardım dilemesin". 1bn Hanbel 
dedi ki: O, bir cedelci de ğ il, bir vaizdi; onunla bir Hristiyan aras ındaki 
tek fark, namazlar ı  eda etmesiydi. 407  Cehm'i görmedi, ama ö ğretisini 
kabul etti. Bir ş air onun hakk ında şöyle der: "Iman ına cebr karış -
masaydı , Allah'a gerçekten iman edecekti". 408  

Biş r, Allah görü şüyle insanın iradesi konusunda Hafs el-Ferd'i 
ve "Iman hem kalple hem de dille do ğru olarak kabul etmektir" 
diyerek Mürcre'yi büyük ölçüde izledi. İman ancak akıl sahibi bir 
yeti şkinde bulunabilir.4°9  Güneş in karşı sında eğ ilmek küfür de ğ il, küf-
rün bir belirtisidir Oto  istita'at fülle beraberdir4 11  Her günah büyük 
güna.htır, çünkü (Allah'a) isyand ır, bununla birlikte günahkar müslü-
manlar cehennemden ç ıkarılabilirler. Kur'an bir mucizedir ve, yara-
tilnuştu..412 Biş r, kabir a.zalımı  ve halkı n âhiretle ilgili dü şüncelerin.in 
çoğunu reddetti. Hz. Ali hakl ı , muhalifleri Talha, Ai şe ve Mu'aviye 
haks ızdıx.413  

Hi ş am  b . el-Hakem bir mevali idi; Allah' ı n cisim olduğunu söy-
leyenlerin reisi idi; ayn ı  zamanda Hz. Ali'nin Allah olduğunu düş ündü. 
Bildirildiğ ine göre, Cehm'in öğren.cisi ve Yahy â el-B ertnekrnin 
yardım ettiğ i biri idi. Onun tertipledi'gi dini münazara toplant ılarına 

407. Ahmed b. Hanhel, el-Müsned, British Museum yazmas ı , Or. 2675, var.: 150 a, 152 a. 

408. es-Straft, Biogrophies of Grammarians (Ahhâr en-Nuhât el-Basriyytn), nesr.: F. Kren. 

kow, Paris-Beyrut 1936, s. 47. 

409. Bağdâdt, Usîı l., s. 256. 

410. Ş ehrestânt, 	s. 107; Sem'tuıt, adı  geçen eser, var.: 254 a. 

411. Ibn Hazin, M-Fism., e. III, 54. 

412. Bağdadf, Usül., s. 308; Tahânevt, acı geçen eser, e. I, s. 177. 

413. Nevhahtt, adı  geçen eser, s. 13. 
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başkanlık ederdi 414  Keskin zekal ı  bir tartış mam idi. Halifenin huzurun-
da birisi, Hz. Ali ve Abbâs'ı n çözümlenmek üzere bir meseleyi Eb ıl 
Bekr'e getirdiklerini hat ırlatarak, hangisiıı in hatalı  olduğunu sordu. 
Hz Ali'nin' hatada oldu ğunu söylemek imkans ızdı , Abbtıs'ın hatalı  ol-
duğunu söylemek ise halifeyi k ızdıracakt ı . bu sebeple dedi ki: Dâvild'u 
denemek için bir mesele ile gelen iki melek gibi, her ikisi de hakhd ı r.41.5 

 Mu'aviye Bedr savaşı nda bulundu mu diye sorulunca, "evet-öteki ta-
rafta" cevab ını  verdi. Bir Mecûsi ile tart ış masında, kendisini engelleyen 
bir karanlık olmadığı  halde, âlemin d ışı nda hiçbir ş ey görmediğiniyle- 
di. Sand ı  ki, kendisine itiraz etmeyen Meciisi n ıir olmadığı  için hiçbir ş ey 
göremiyordu. "Nasıl olur da iki din daima birbiriyle çeli ş tikleri halde 
(demin d ışı nda hiçbir şey olmad ığı  konusunda anla şı rlar?" Mecüsi tasvip 
eden bit i şaret yapt ı .416  Bir yıl içerisinde Hiş âm, Allah hakkında 5 ayrı  
görüşü benimsedi. 

Görüş leri hakkındaki rivâyetler her zaman tutarl ı  değ ildir. 

Allah 

Allah sını rları  olan bir cisimdir; O'nun uzunlu ğu, geniş liğ i ve derin-
liğ i e ş ittir417  ya da hemen hemen e ş ittir; bir parças ı  diğerinden üstün 
değ ildir. O, saf eriyik metal gibi özel bir yerde bulunan, özel bir miktar ı  
olan ve yayı lan bir nurdur, yuvarlak bir inci gibi her yönde parıldamak-
tadır. Rengi, tadı , kokusu ve dokunması  vardı r; O'nun rengi tad ı , 
tadı  kokusu ve kokusu dokunrnas ıdı r. O, mutlak renktir. Muhtemelen 
Ebrt Kubeys dağı  , O'ndan daha büyüktür. Allah' ın en mükemmel siirete 
sahip olduğu, kendi ölçüsüyle 7 kar ış  boyunda olduğu biçimindeki bir 
başka ifade Mücessimeye ait bir fikre i ş aret eder. Allah' ın kadim varlığı  
cennet sâkinlerinin kadim varl ığı ndan farklıdır, çünkü onlarınki dış arı -
dan elde edilen bir kadim varl ı ktır.418  

Mevcut olan ş eylerin hepsi ya cisimdir ya da bir cismin fiilidir; ya-
ratan sırf bir fiil olamaz. 419  Allah mekanda de ğ ildi; sonra hareket etti ve 
hareketiyle mekam oluşturdu ve ona yerle ş ti; bu mekan ar ş tı . Allah arş a 

414. Bermokilerin çökii ş ii 187 /803 tarihine rastlar. Bir rivâyet Hi ş âm b. el-Hakem'i ölüm 
tarihi olan 197 /812 veya 199 /814'te Ba ğdat'a getirin. Anar• b. Ubeyd'le münazarada bulundu ğu 

söylenir, 145 /762. Karışı klığı  çözmenin yolu yoktur. 

415. Ibn. Kuteybe, Uy ı'ın., e. II, s. 150. 
416. Ayn ı  eser, e. II, s. 153. 

417. Yuhanna'n ın Vahyi (Revelation), XXI, 16. Göksel kentin uzunluk, geni şlik ve yük-

sekliğ i eş ittir. 
418. Keşş i, adı  geçen eser, s. 177. 
419. Bilteır el-Enviir, e. II, s. 94. 
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dokunur ve onu tam olarak doldurur. Allah için kullan ılan "mevcut" de-

yimi, O cisiındir, bir şeydir, demektir. Bir rivayete göre, Allah ba ş ka ş ey-

lere benzemez; İ  b n er-R âvendrnin Hi ş âm'ın görüşü hakkında anlat-

t ıklar ı  içersinde ba şka şeylere bir bakıma benzerlik vard ı r, aksi halde 

insanlar O'nun hakk ı nda hiçbir ş ey hilemezler. 

Bir rivayete göre, Allah Kendi zat ın her zaman biliyordu; bir ba ş ka 

rivayet ise bunu reddeder. O her zaman şeyleri bilmiyordu; onlar ı  sadece 

bilgisizlikten sonra biliyordu, böyle olmasayd ı , bilgi bir bilineni içerdi ğ i 

için, ş eyler kadim olurdu. Allah, ne Allah olan, ne O'ndan ba ş ka ,ne de 

O'nun bir parças ı  olan bir bilgi ile bilir. Hişam, bir ba ş kası n ı  tavsif eden 
ş eyin, kendisinin tavsif edilemeyece ğ i esas ı nı  benimseyerek Allah'ın 
bilgisi ve diğer sıfatları n kadim mi yoksa hadis mi oldu ğ u sorusuna» kaç-
mış  oldu. 

Bilinen ş eyler kadar Allah tarafından yarat ılmış  bilme fiilleri vard ır. 
Bu fiillerden hiçbiri bir mahalde bulunmaz. Baz ılarına göre, Hi ş am, bilgi 
dışı ndaki s ıfatlarm bir ba ş langı cı  (hadis) oldu ğunu ileri sürdü. His,am' ı la 

muhalifleri "Allah diri olmadan önce Allah ne idi?" sorusunu sordular. 

Cab ı z'a göre, Hi ş am, Allah' ı n kendisinden sudûr eden ve yeryüzünün 
derinliklerine ula ş an ış mlarla yer alt ında bulunanlar ı  bildiğ ini ileri sür-

dü; bu iliş ki olmasayd ı , Allah orada ne oldu ğunu bilemeztli. 

Allah hareket eder, hareketi, irade ve irade edilen ş eyin yıpılmas ıdır. 
Allah'ın iradesi bir s ıfat olup, ne Kendisidir ne de Kendisinden ba şkas ı -

dır. O, zat bakumndan sonlu, kudret bak ı mı ndan ise sonsuzdur; Allah 
zulm iş lemez, fakat her şeyin hatta kötülü ğün bile yarat ı cı sıdır. Bir ça-

kiltaşuu, ona hiçbir şey eklemeden veya ondan aran ya da cisim ç ıkarma-

dan bir miktar araziyi kaplayan bir da ğa çevirebilir420  

Akı l 

Bilgi ya zaruridir ya da nazar'idir. Zaruri bilgi, kazand ırma» veya 
incelemeye dayarunadan ziline gönderilir, çünkü Allah, onu diledi ğ ine 

verir421  Allah bilgisi eisimlerin s ı fatlar ı ndan (arazlarmdan) elde edile-
mez, çünkü onun zaruri olmas ı  zorunludur. Bu arazlardan baz ı ları  ise 

ancak nazarla (istidlâlle) bilinir. 

Tabiat 

Tisim, mevcut olan ve kendiliğ inden var olan bir ş ey demektir; ei-
simlerden baz ı ları  kadimdir. Renkler, tadlar ve kokular cisimdir. Hi ş am 

420. Ibn Kuteybe, Tc'yi' Muhtelif el-Hadis, s. 60. 

421. Bihrir el-Enviir, e. II, s. 94. 



araz sözünü kullanmaz, fakat hareket, irade, isteksizlik, bilgi , iyi ve 
kötü füllere cismin s ıfatlar ı  der; bunlar ne cisimdir ne de cisimden ba ş - 
kadır (cismin gayrıdır). Yaratma (halk), bekâ ve fenâ bu türden s ı fatlar- 

Sükıllo dışı nda bütün bu s ıfatlar "m.a'nalar"d ı r.422  Yağ  zeytinde, 
ate ş  ise çakmakta şı nda sâbittir (bulunur). Atom (cevher-i ferd) diye bir 
ş ey yoktur. Hareket, ikinciden geçmeksizin bir cismin bir mekan biri-
minden bir iiçüncüsün.e intikalidir. 

İnsan 

Insan cans ız olan cismi (mevat) ve faal olan ruhu ve idrak eden bö-
lüm olan bir naru ifade eder. Insan ı n fiilleri Allah tarafindan yarat ılmış -
tır. Istita'at sa ğ l ık , engellerin yoklu ğu, yeterli zaman, aletler (el, bal-
ta, v.b.) ve sâik diye bir ş eyden ibarettir; bütün bunlar mevcutsa, fül 
ortaya çıkar . Istitâ'at ı n bir kı smı  fiilden önce, bir kısmı  da fiilden, son-
rad ı r. 

Din 

Allah öteki dünyada çocuklar ı  cezaland ıramaz, onlar cennettedirler. 
Eğer Allah insanlar ın yapaca ğı  ş eyi önceden bilseydi, bu âlem bir s ı nav 
yeri olmazdı . Ş eytan, kendisi girmeksizin, insanlar ı n kalplerine soktuğu 
ş eyi bilir; belki de hava onun âletidir. Kur'an Allah' ın sıfatlanndan biri-
dir; ne yarat ılmış t ır ne de yaratan. 

Kur'an gökyüzüne götürülmü ş tür; yeryüzünde kalan ı  ise değ iş tiril-
miş tir.423 Peygamber günah i şleyip hata yapabilir ve kendisini düzelte-
cek valiye nail olur; imam ise günah i şleyemez. İmam kıble kadar iyi 
bilinmektedir, bu sebeple Ebt ıs Bekr'in seçilmesi irtidad't ır. 

Duyular, kendilerini düzeltip denetlemesi için akla muhtaçt ır, do-
layı s ı yla insanlar imama muhtaçt ır. İ slam ümmeti hatada karar k ı lan:Laz 
ve kâfirlerin tevâtüriine dayanan tarihi bilgi do ğ rudur. 

Sadece eisimlerin, var olmas ı  ve irâdenin bir çe ş it hareket olmas ı  Yu-
n.anhlara ait fikirlerdir. Allah' ı  be ş erî smı rlamalarin üzerine yerle ş tir-
mek için Hi ş âm, O'nu bütün parçalar ıyla değ işken bir hale koydu. "Ya-
y ılan nür" ibâresi Aristo'ya atfedilen Esolocya kitab ı nda bulunmakta-
dır. Bu eser yakla şı k olarak 227 / 841'de Arapçaya çevrildi 424 

422. M. Horten, Ma'net, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, Z. D. M. G., 
e. LXIV, (1910), s. 391. 

423. Malati, adı  geçen eser, s. 20. 
424. Kittlb Esiilacya Aristâtalis, nesr. F. Dieterici, Leipzig 1883, s. 111. 
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Muhammed b. Ali b. Nu'man, Ş eytan et-Tâk ad ıyla bi-
linir. Oysa Ş t'a ona Mü'min et-Tak adım vermektedir. Genel rivayetler 
onu İmam Ca'fer'le ça ğdaş  olarak gösterir, halbuki ibn. Hazm ona en-
Nazzam ' ın çağda ş ' demektedir.425  

Allah'ı n Kendisi hakkında bilgisi olduğunu, cahil olmadığı nı  ileri 
sürer. Kendisindeki bir eksik,likten ötürü de ğ il, bilinecek şeyler orada 
bulunmadığı  için, ancak irâde ettikten sonra şeyleri bilir. irade hareket-
tir; takdfir ise irâde ile aynı dır. 

Her beş er bilgi zaruridir, fakat Allah bu bilgiyi baz ılarına ihsan 
edip, başkalarından al ıkoyabilir ve yine de onlar ı  sorumlu tutabilir. 

İnsan ve istita'at hakk ı ndaki öğ retisi, şeylerin, ancak Allah öyle 
irâde ettiyse, vuku buldu ğu hususunun ilavesiyle Hi ş am b. S alinı 'in-
kiyle aynı  idi. 

425. nın Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 181. 
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IV. BÖLÜM 

MU'TE ZILE 

Mu'tezile. 

"Keletmc ı lar olmasaydı , bütün kavimleri olu ş turan halklar yok olur-
du; Mu'tezile olmasayd ı , bütün İslam firkalartna mensup kimseler yok 
olurdu ; her ne kadar İbrahim (en-Nazzâm) ve ö ğ rencileri olmasaydı , tüm 
Mu'tezile yok olurdu diyemezsem de, onun Mu'tezililer için yeni yollar 
açtığı nı , büyük yararı  olan şeyleri 'ortaya koyduğ unu söyleyebilirim". 426  

Bu övgü gerçek Mu'tezile'nin incelenmesine iletir. Bunlar kendile-
rine ehl el-adl ve't-tevhicl dediler. Kendi nazarları nda görevleri, bütün 
ihlallere kar şı  Allah'ın birliğ ini savunmak ve O'nun takdirine en küçük 
bir kötülük gölgesi dü ş mediğ ini göstermekti. Mu'tezile 5 ilke benimsedi: 
a) Allah birdir, b) âdildir, c) iyili ğ i mükafatland ırır, kötülüğü cezalan-
dırır, d) Günahkar müslümanlar füs ıkt ı r, ve e) insanlar iyili ğ i destekleyip, 
kötülüğe karşı  koymalıdır.427  Onlar yaygı n olan kelânun, yarı  bağı msı z, 
sıfatlar ın ı  ho ş göremiyorlard ı , bu sebeple onlara Allah' ı  sıfatlardan so-
yutlayanlar anlam ında, Mu'attı la denildi. Allah'ı n diri, hakim: kudretli 
v.b. olduğunu tasdik; bu s ı fatları n kendilerine ait ayr ı  bir varb ğı  olduğu-
nu ise reddettiler:128  Allah'ı  selbi (olumsuz ) s ıfatlarla tasvir etmek ve 
O'nun hakkındaki bütün ifadeleri be şeri meselelerin yans ı mas ı  saymak 
yoluna gittiler. Allah' ı n ho şnut olduğunu, sevdiğ ini, üzgün veya kı z-
gın olduğunu söylediğ imizde, bunlar, iyi ameller ya da günahlar, mü-
kafat ya da ceza ölçüsündeki sözlerdir. Allah'ta hiçbir gizli dü şünce, 
ho ş nutluk ya da k ı zgınlı k hareketi ya da sükün tasavvur etmemleyiz. 429 

 Allah'ın bütün sıfatlar ını  bilgi ş ekillerine indirmek e ğ ilimi vard ı ; belki 

426. Ulla, Haydvân, e. IV, s. 69. 

427. Hayyllt, adı  geçen eser, s. 126; Mes' ıldl, adı  geçen eser, e. VI, ss. 20 vd. 

428. Allah'ın mahiyeti yoktur. tim Hazm, el-Fisal., e. II, s. 173. 

429. M. Guidi, La Lotta fra l'Islam e il Manicheismo, Roma 1927, s. 38. 
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de bu, Allahla insan arasındaki farkı  belirtmek içindi. İnsan bir sandal-
yeyi nas ıl yapacağı nı  bildiğ i halde, onu yapmayabilir; kâmil olan Allah'-
ta ise, bilgi, ba ş ka herhangi bir s ıfat ın yardı mı  olmaksızın hemen fiile 
geçer. Irade, irâde edilen ş eydir, yaratma da yaratılan ş eydir, sözü bu-
radan doğ ar. Bunun bir sonucu olarak bazı  Mu'tezililer Allah'ın irâdesi 
bulunmadığı nı  öğretmekle suçland ı rıld ı lar. Daha sonra onlar s ıfatlan 
ikiye ay ırdılar: a) Zati s ı fatlar, b) Fiili s ıfatlar, ya da a) Allah'ı n zatına 
ait olan s ıfatlar ve b) Allah' ı n fiillerini ilgilendiren nfatlar. Cömertlik 
(crıd) sıfatını  hangi sınıfa sokacaklarına karar veremediler. Fiili s ıfat-
lar yarat ı lmış tı r, hâdistir. 

Allah'ın akla tabi oldu ğunu benimsedikleri için ak ı lcı  idiler; bu ne-
denle Allah hakkındaki önemli hususlar nakil olmadan akı lla bilinir. 
Tabii bir din ve bütün insanlar ı n bilmesi gereken bir adil Allah'a ibadet 
göze çarpmaktadı r. 

Ayrı ca, Allah' ı n fiillerinin bir sebebi olmas ı  gerekir; Allah insanlar ı  
Kendisine ibadet etsinler diye yaratt ı . Ancak bu, yaygı n olan, Allah için 
bir takı m sâikler ara ş tırılamayacağı  fikrine aykı rı  idi. Genel bir itiraz 
ş udur: Mu'tezile, ş eri'an Allah' ı n üstünde tutarak O'nun mecbur oldu ğu-
nu söyler. Nakil akl ı  destekler ve onun ötesine geçer. İnsan olması  dolayı-
sıyla Allah'a ibadet etmesi gereken ki ş i, Peygamber hakk ı nda hiçbir ş ey 
duymamış sa, İ slam Şeria'n ın bilmekle sorumlu değ ildir. Bazılannca, 
gün.ahkarlann cehennemde cezaland ırılması  akılla bilinir, halbuki ce-
zanın ezdi olu şu nakille bilinmektedir. - 

Adil yarat ı cıyı  mutlak yarat ı c ı  haline getirme te ş ebbüsü belli güçlük-
liiklere yol açt ı : Acaba yaratma Allah'ta bir de ğ iş ikliğe yol açmaz m ı ? 
Bir görüşe göre, Allah mahalle olmayan bir irâde yaratt ı ,430  işte bu, 
âlemin yarat ıcı sı  idi. Bu, bir sani' (demiurge), faal ak ı l, ya da Logos gö-
rüşüne yakla şı r. Allah'ı n yaratıklarıyla ilişkisi hususunda farkl ı  fikirler 
bulunur. Allah tabiat düzenini de ğ iştirebilir mi? Yoksa bu düzen ba ş la-. 

dığı  gibi devam etmeli midir? Mezheplerin diliyle, Allah kelimelerin an-
lamlarmı  değ iş tirip, Kendisine cahil diyebilir mi? Bir ba şka mesele de 
Alkh'ın kötülükle ve imkans ı z olanla mün.asebeti idi. Baz ıları nın dü-
şüncelerine göre, Allah kötülük yapamaz; baz ı larına göre ise, yapabilir, 
ancak yapmaz. Yayg ın ibare şudur: Allah, bir ş eyi, yapmayaca ğı m söy-
lemi ş se, yapabilir mi? Dii şünürler büyük meseleler kar şı sında idiler. Bu 
meseleleri sade bir dille ifade ettiler, ancak Araplar ı n bizzat kelimelere 
gösterdikleri dikkat onlar için bir engel te şkil etti; -Allah' ın sını rı  oldu- 

430. E ş 'arl, mek3n sözünü, Ş ehresttıni ise mahalli kullan ır. 
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ğunu telkin eden herhangi bir ibare, saçma da olsa, ku ş ku ile karşı landı . 
Ele ş tiriciler biri hakk ı nda ş unları  söylediler: O, Allah' ın kötülük yap-
ma kudretini de ğ il, iyilik yapma kudretini s ını rland ırdı ; onlar adil 
bir Allah'ı n zorunlu olarak s ınırlı  olduğunu göremiyorlard ı . Allah 
duyularla idrak edilemez, bu nedenle öteki dünyada da görülemeye-
cektir; Rüyetullah bir kaç ş ekilde izah, edildi. 

Allah adil olduğu için kötülü ğün yarat ı cı s ı  olamaz, bu nedenle kötü-
lük, füllerinden sorumlu olan insanlar ı n ya da şeytanlarnı, iş i olmalıd ı r. 
Allah onlara, istedikleri gibi kullanmalar ı  için kudret vermi ş tir; onlar 
i ş te bundan dolay ı  sorumlu tutulurlar. Niçin Allah insanlar ı  iyi yarat ı p, 
onları  kötü olmaktan alı koymadı  ? Bu soruyu cevapland ırmak imkan-
sı zdır. Iyilik, ancak iyilik yapan kendi ihtiyar ıyla bu fiili i ş lediğ inde, 
iyidir; mecbur tutulursa, onda ne iyi kal ı r ne de kötü.431  Sonra ba şka 
sorular ortaya ç ıktı . Çocuklar ve deliler öteki dünyada ne olacaklard ır? 
Allah' ın insanlara verdi ğ i kudret üzerinde herhangi bir denetimi var nn-
dı r ? İ ster kas ı tlı  isterse kas ı tsız olsun, be ş er fiillerinin dolayl ı  sonuçları  
olan olayların durumu ne olacakt ır? Mü'min olmayan bir kimse, iyi bir 
fiili i şleyebilir mi? 

Baz ı larına göre, bu âlem, mümkün olan alemlerin en iyisidir. Bunlar, 
Allah'ın bu en iyi alemi daima tekrarlayabilece ğ ini söyleyerek, ilahi kud-
reti kurtard ılar. Baz ıları  ise. Allah bütün ltitf gücünü yöneltti ğ i takdirde 
herhangi bir kafirin ihtida edece ğ ini ileri sürdüler; bu durumda baz ı ları  
da dediler ki: Böyle bir mühtedi, Allah'tan hiçbir özel yard ım görmeyen 
biri de ı ecesinde büyük bir miikafata hak kazan ı r. 

İnsan hakkında çe ş itli görüş ler ileri sürdüler. İnsan, onlarca, bir 
ruhtur, bir cisimdir, ya da her ikisinin bir bile ş imidir. Tabiat konusunda 
çoğu atom (cevher-i ferd) görü şünü kabul etti, fakat bütün cisimler, on-
lara göre, bile ş iktir. Memili hareketi cevhPrlerle arazlar ın birbirlerini etki-. 

 lemelerinden doğar Be ş er fiili sadece iradenin varl ığı  ile bütün, diğ er fi-
illerden ayrılı r. Istita'at fiilden öncedir; bu görü şün irade hürriyeti ile tu-
tarlı  olduğu kabul edildi. Baz ı ları  insanın, çevresini do ğ rudan do ğ ruya 
etkiledi ğ ini ileri sürdüler, baz ıları  ise iradenin insanın tek faaliyeti ol-
duğunu ve bütün, dış  eserlerin tabiat gücü sayesinde huna tabi oldu ğunu 
söylediler. İman geri plana itilip, bilgi onun yerini ald ı , çünkü iman Al-
lah'ı  bilmektir; her ki ş i ilk prensipler vas ı tasıyla buna sahip olabilir., 
dolay ı sıyla bu hususta söz söylemeye gerek yoktur. 

Insanın kendi nefsini bilince, kendisini yaratan ve r ı zıklandıran biri-
ne tabi olduğunu anlamas ı  gerekir. Bu, nazar ve istidlal yoluyla elde edi- 

431. Guidi, acil, geçen eser, s. 20. 
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len bilgidir. Insan i ş itme, ebeveynlerin ya da mür ş idlerin rivayeti yoluy-
la Allah'ı  bilebilir, bazıları na göre böyle bir bilgi küfürden daha iyi de-
ğ ildir. Iman ekseriya ilahi emirlerin bilinmesi ş eklinde tarumlamr ve 
fısk] meydana getiren isyân derecesi dikkatle hesaplan ır. Bazıları  Allah' 
ın bütün emirlerinin , ayrı ntı lı  bir bilgisini elde etmenin zorunlu olduğunu 
kabul ettiler, baz ı ları  ise bu emirlerin ba ş lı calarını  ana ha.tlanyla tan ı -
makla yetindiler. Içtihat yapan ki ş i ayrı ntı lara ilişkin husUslarda doğru-
dur, ancak bunun esasa ili şkin konularda böyle olmas ı  zorunlu de ğ ildir. 
Her zaman yap ıldığı  gibi, günahlar büyük ya da küçük olmak üzere as-
nif edildi, fakat fısk, yani ne mü' ınin ne de kâfir olan kimse, fikri geri 
plana itildi.432  Tövbesiz ba ğış lama imkansızd ır; insanlara kar şı  iş lenen 
günahlardan tövbe, tazmini gerektirir. 433  Ş efaat görü ş ü red.dedildi. Ölü-
ye yap ılan dualar ve onlar ad ına verilen sadakalar yarars ızdır.434  Görev-
lendirilmeden önce veya görevlendirildikten sonra peygamberlerin günah 
iş leyip iş leyemeyece ğ i,435  peygamberlerin, mü'minlerin ve meleklerin bir-
birine nispetle dercceleri tart ış malıdır. Veliler mucize göstermezler. Kur'- 
ân. yarat ılmış tır; Kur'ân' ı n. Allah'ın kelâmıyla ilişkisi ele almmaraış tı r. 
Bu kelâm ya yarat ıcı  (tekvirti) ya da emredici, insanlara ödevler yükle-
yicidir (teklifi). Allah'ın irâdesi de buna benzer bir ş ekilde bölünür. 

Insanın ödevi olan iyi olanı  yapıp, kötü olandan kaç ınmak konusun-
da ve dolay ı sıyla imam hakkında ihtilafa dü ş tüler. Baz ıları  ima.mın ge-
reksiz bir lüks olduğunu diiş ündüler; diğerleri ise Ş i'a'ya yaklaş tılar. Ço-
ğu dedi ki: hayatta bulunan en mükemmel ki ş i kendisi olmasa da, her 
müslüman imam. olabilir. 

Ş ehitliğ in arzu edilmemesi gerekti ğ ini ileri sürdüler ve daha son-
ra ise onun , sab ırla ezaya tahammül göstermek oldu ğu söylendi. Onlar 
halkın öteki dünya dü şüncelerinden ço ğuyla ilgilenmediler ve Hz. Pey-
gamberin gö ğe yiiceli ş ini (mirctetitt) inkâr ettiler. 

Onlar yaklaşı k olarak H. 300 / M. 900 y ıllarında daha psikolojik bir 
tutum tak ınarak, tövbe meselesini ayr ıntıları yla incelediler. Daha son-
raları  bu psikolojik tavırları  giderek daha da artt ı  ve onların Basra ve 
Bağdat ekollerine böliin ıneleri su yüzüne ç ıkt ı . Basrahlara göre Allah 
zatıyla bâkidir, bekâ s ı fat ıyla değ il,; buna kar şı lık Bağdathlara göre, Zo- 

432. Büyük günah iş leyen kimse ş irkle 	nankürlük dolay ı sıyla kâfirdir. British Mu- 
seum yazması , Or. 2606, var.: 147 a. 

433. Talıânevi, adı  geçen eser, s. 162. 

434. Abdulkâhir b. Musa Kitâb el-Gunye, 1310/1892, s. 175. 
435. Peygamberler büyük günahlardan masum olmal ıdır, aksi takdirde hiç kimse onlara 

saygı  besleınezdi. İ cî, adı  geçen eser, s. 219. 
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runlu varl ı k (Allah) bekâ olmadan bâkidir; hadis varl ık hariei bir bekay ı  
gerektirir436  Çok az kimse İ bn Kuteybe kadar sade bir dillk konu ş a-
bilirdi: "Sözlere sükutla karşı  çıkı /amaz, ş üphe tereddiitle tedavi edilemez; 
aprı cı lığ t ortaya çıkaran sünntlik değ ildir".437  Onlar ayn ı  zamanda 
bir ş eyin tabiat ı  hakkında da farkl ı  görüş leri benimsediler. 

Tartış maları  sırasında farklı  cevaplar verdikleri bir çok meseleler 
ortaya ç ıktı . Eğer bir kimse zoraki bir ölümle öliirse, eceliyle mi ölür, 
yoksa böyle olmaz mı ? Öteki dünyada hayvanlar ın durumu ne olacak-
tır; bu dünyada çektiğ i acı ların karşı lığı nı  alacak midir? Zararl ı  hayvan-
lar cehenneme mi gidecektir ? Allah insana gücünün yetmeyece ğ i bir şeyi 
yükleyebilir mi? Haram olan şeyler Allah' ın insanlara verdi ğ i rı zkın bir 
parças ı  midir? Çoğu, insanın fiillerin.in, kendisine dış arıdan gelen telkin-
lerin (havatır) bir sonucu olduğunu ileri sürerler. Bu fikir, öyle görünüyor 
ki, Kur'an'da sözü edilen "Ş eytân'ın vesveseleri" ibaresinden kaynaklan-
maktadır. Onlar bu telkinlerin nas ıl i ş lediğ i hususunda anlaş amad ı lar. 
Onlar muhalifleri olan hadisçilere kar şı  ınüsamahas ı z olmaları  ile tanı -
nırlar; kendi aralar ında da mutlu bir topluluk te şkil etmiyorlard ı ;" Ab d 
el-K â hir'e göre, birbirlerini küfürle suçlamaya daha da yatk ındılar. 
Hareketin iki kolu vard ı : 

Basra Ekolü 

Bir çok ünlü Mu'tezilinin ya şadığı  H. III / M. IX. yüzyı lın ilk yarı -
s ı nda yoğun dü ş ünce faaliyetleri mevcuttu. Bunlardan ilki Ebill-
Huzey1 Muhammed b. el-Huzeyl el-Allart ır. 226 /841 veya 
235 / 850 y ı lı nda takriben 100 ya şı n&-, iken öidü. Bir ara V as ı l b . At a'- 
nı n öğ rencisi oldu, fakat "Osman et-Tovil" isminden başka aralar ında bir 
bağ  bulunup bulunmadığı  bilinmemektedir. Kendisine eehennem ehli 
dediğ i halde halife Me' ınfl'un düzenlediğ i dinî münazaralara ba şkanlık 
ederdi. Pek itibar görmemekle birlikte, hakk ı nda baz ı  güzel ş eyler söy-
lenmi ş tir. Bi ş r b. el -M ıı  't emir, onun bilgin. ve tan ı nmamış  olmaya 
cahil ve ünlü olmaya, ş erefli ve küçük görülmeye de zavall ı  ve itibarl ı  
olmayı  tercih etti ğ ini söyleyerek, bir riyakâr oldu ğunu. ifade eder. Ona 
yalancı , cimri ve kinci adlar ı  verilir. C ah ı z'a göre, damgas ını  vurduğu 
bir çağ  yaşad ı ; bu ça ğ  Muveys b. Imr an'a bir k ı sı r horoz verdi ğ i gün 
ba ş lar. Gençliğ inde bir Yahudi ile tartış maya tutu ş tu. Yahudi ona ş u 
soruyu sordu: M ılsa ile ş eris'atı  hakkı nda ne dü ş iinüyorsun ? O da ş öyle 
cevap verdi: "Eğer onlar Kur'an'da sözü edilen Masa ile şerratı  iseler, 

436. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el -Behiyye, var.: 66 vd. 

437. ilın Kuteybe, Bıtilitfirl-Lafz, Kahire 1349/1930, s. 60. 
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birincisini peygamber, ikincisini de vahyedilmi ş  bir kitap kabul ederim". 
Hareket ve f_dildinu delil olarak kullanmaks ı zı n âlemin hüdis oldu ğunu 
ispat etmef,i istenince, ş öyle cevap verdi: "Sen hasmina yargıç huzuruna 
çıkmas ı nı , fakat delilini geride bırakmastn,ı  söyleyen bir davac ı  gibisin". 
Biri ona ş öyle dedi: "Delil ileri sürerken şaşı rtmaya ve galip gelmeye ça-
lışı rsan ve hasmın da Nazzönt ise, senin için en iyisi insaların her ikinizden 
de ş üphe etmesidir". Ebü '1 -Huz e yrin. kar şı hğı  ş öyle oldu: "50 ş üphe bir 
hakikattan daha iyidir". İnsanların, uykunun haz verici olduğunu ne 
zaman idrak ettikleri sorusuna cevap veremedi. Uyku s ıras ı nda idrak e-

demezler, çünkü ortada zihin yoktur, uykuya dalmadan önce de idrak 
edemezler, çünkü yok olan ş ey eser meydana getiremez, nihayet uyan-
dı ktan sonra da idrak edemezler, çünkü e anda uyku sona ermi ş tir.438  

Allah 

Bir rivayete göre, Allahla âlem aras ında bir benzerlik vard ır; bir 

başka rivayete göre ise, hiçbir benzerlik yoktur. 439  Allah, her ş eyi de 
netlemesi anlam ında, her yerdedir. S ı fatlar O'nun zat ıd ı r; O, zay olan 
bir bilgi ile bilir ve yine zat ı  olan bir kudretle bir fiili i ş ler, fakat bilgisi 
kudreti değ ildir44° İ nsanlar çe ş itli sıfatlardan söz ederler, çünkü Allah'-
ı n fiilleri kendisini farkl ı  ş ekillerde gösterir. E ş  - Ş  ehr e st âni hakl ı  ola-
rak bunun, s ıfatları  Allah'ın hallerine indirmek oldu ğunu ileri sürer. 
Bu, halleri kabul etmektir. S ı fatlar muayyen say ı  ve ş ahıs gösteren fiil-
lerle de ğ il, sı fatlarla ifade edilir (sözgeli ş i, yesrna'u ile değ il, semi ile), 
çünkü fiil bir ş eyi gerektirir ve Allah'tan ba şka bir şeyin varlığı nı  telkin 
eder. Allah, Kendisini bildi ğ i için, bilgisi sonsuz olmalıdı r. Soyut bir öner-
me olarak diyebiliriz ki, Allah kötülük i ş leyebilir, fakat ahlaki aç ıdan 
iş leyemez; kötülük i ş leyebilseydi, bu O'nda bir eksiklik olurdu. Yapa-
bileceğ i ş eylerin bir s ınırı  vard ır, lütfu sonsuz de ğ ildir. Allah'ın iş leyebi 

leceğ i her ş ey fiilen gerçekle ş ecek olsayd ı , artık iş  yapamaz olurdu; fa-
kat bu her ş ey hiçbir zaman kuvveden fiile ç ıkmaz."' Kadim sonsuzdur 
ve ne parçalar ı  ne de bütünü vard ır, bu sebeple hüdisin sonlu olmas ı , hem 
parçalar (cüz) hem de bütün olması  gerekir. Allah yapmayaca ğmı  söy-
lediğ i bir ş eyi yapabilir, fakat imkâns ız olanı  yapamaz, hayat veya kud 
reti ölümle birle ş tiremiyece ğ i gibi, cevheri arazlaruıdan da soyutlaya-
maz . Kudret vermeden hayat; ve göze kör oldu ğu halde görme gücü 

438. Demiri, Hayat el-Hayinıân, "birzevn" maddesi. 

439. İbn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 193; Hayyât, adı  geçen eser, s. 8. 

440. Kar., Sâ'id b. Ahmed, Tabakta el-Umem, Masnk'da 1911, s. 666. 
441. İ bn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 193; e. V, s. 95; kar., Hayyât, adı  geçen eser, es. 9 vd. 
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verebilir. İlahi irade hakkında iki rivayet vard ır: Bunlardan biri ilahi i-
radenin Allah'ta oldu ğunu ileri sürer, diğeri ise Allah'ta olmad ığı na iş a-
ret ederek, bir mahalde bulunmad ığı nı  belirtir; E I) ü'l-Huz eyl'in ta-
raftarlar ı  ikinci görüşü benimsediler. Yaratman ın nedeni Allah'ın ya-
rat ıklar] yararlandırmayı  amaçlam.asıdır. Bir şeyi irade edip, ona "ol" 
(kun) deyince yaratma olur; bu yarat ı cı  (tekvf.ni) sözcük bir mahalde de-
ğ ildir.442  Yaratma yarat ı lan şey değ ildir.443  Bile ş ik ş eyler birle ş menin 
bir sonucu olmayıp, bile ş ik olarak yarat ılnuş tır. Yaratı cı  kelam, insanlara 
sorumluluk yükleyen emirle, yani ahlaki emirle ayn ı  değ ildir. Bu bir 
cisimde bulunur. İnancın mevcut olmas ı nı  irade etmek, inanmay ı  em-
retmekle aynı  değ ildir. 

Akil 

Bilgi ve inanç türde birbirinden farklıdır. İnsan bilgisi iki çe ş ittir: 
a) Zaruri, b) Kazan ı lmış . Allah hakkı ndaki bilgi ve O'nun varl ığı nı n 
delilleri zaruridir. İnsanın akıllı  bir varlık olması , onun kendi nefsini bil-
mesini gerektirir. Bu bilgiyi ise ikinci anda Allah' ın bilgisi takip eder; 
eğer böyle olmazsa, o insan kafirdir. Bu bilgiyi elde ettikten sonra, onun 
tevhid ve adalet hakk ında bütün bildikleri ıı e, yani Allah' ın onlara yiik-
lediğ i her şeye boyun eğmesi gerekir. E ğer bir kimse Allah' ı  sadece ba ş -
kasından duyarak (semâ el-ahbar) biliyorsa, o da aynı  derecede sorumlu-
dur.444  Duyular veya nazarla (k ıyasla) elde edilen öteki bilgi, her ne ka-
dar Allah bunu zaruri yapabilirse de, kaza ıulmış tır (kesbi).445  Bilgi ne 
artar ne de eksilir, yani bir ş ey ya bilinir ya da bilinmez 446  

Tabiat 

Atom (cevher-i ferd) sükûn ve hareket halinde olabilir, ba şka arazla-
rı n bulunmas ına izin vermez. Atom cisim de ğ ildir, çünkü cismin üç bo-
yutu bulunur. Atom varl ığı n birimidir; onun varlığı  ve birle ş me kudreti 
vardır. Bir cismi meydana getirebilecek atom shy ı s ı  en az alt ı dır; bu bir-
leş meden ön ve arka, üst ve alt, sa ğ  ve sol meydana gelir. Bir ba şka yer-
de' belirtildiğ ine göre, uzunlu ğu olmayan iki atom, uzunlu ğu olan bir 

442. Muhtemelen do ğru olan daha sonraki bir rivâyete göre, Allah bir ş eyi "yok ol" (ifna) 

diyerek ortadan kald ırır. 
443. Halk, hem yaratma fiili hem de yarat ılan ş ey olabilir; ilk anlamda ona mectizi olarak 

yaratılmış  denebilir; ikinci anlamda ise, gerçekten yaratilm ış tır. Eş 'ari, Makâlât., as. 363 vd., 

366. 

444. Bağdtali, UsiU., s. 258. 

445. Ay ın eser, s. 32. 

446. Makrızi, Hstat, c. II, s. 346. 
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eisim meydana getirmek için birle ş ir; ba ş ka deyiş le, iki atom birle ş im., 
arazıyla birlikte uzunlu ğu meydana getirir. Iki aran ayni zamanda bir 
yerde olabilir, fakat iki cisim ayn ı  zamanda bir yerde olamaz. Yarat ı cı  
kelam görüşü, arazm mahalle muhtaç, olmad ığı nı  söylemeyi zorunlu 
kılmış tır. Arazlar iki çe ş ittir: a) Hareket, sülça ı'n, hayat ve ölüm gibi ma-
hiyeti bilinenleri insanlar meydana getirrbilir ve onlar yenilenebilir; 
b) renkler, tadlar, kokular, kudret, i ş itme ve görme gibi mahiyeti (key-
fiyeti) bilinmeyenleri ise insanlar meydana getiremezler ve onlar yenile-
ıı em.ez. 

Hareket ve sükıin. oluş la (kevnle) aynı  değ ildir ve her ikisi iki ana 
muhtaçtır. Bu terimlerin tan ı mı  güçtü. Siikün ikinci bir cismin ilk yere 
(kayyiz.-----mekan) varmas ı , hareket ise ilk cismin ikinci yere varmas ı dır, 
ya da hareket ikinci yerdeki bir cisme ula şı r. Yaratma sıras ında bir cisme 
kendi yerinde hiçbir ş ey tekaddüm etmez, dolayı sıyla bu cisim ne hare-
ketli ne de sakindir.447  Görme ve dokunma ile idrak edilebilen hareket, 448 

 her zaman bir yerden ötekine intikal değ ildir; kalbin fiilleri hareket 
değ ildir, ve hareket s ı ras ında "tafra" değ il (bak., en -Nazzam) sükün 
lar vard ır. Bir hareket, iki fâilin eseri olabildi ğ i halde, bir atomda iki 
hareket olamaz. Bir tek hareket mevcuttur; hareket, kendisine yön ila-
vesiyle ayırdedilir. 

Beka ve fena bir mahalde olmayan şeylerdir (me'Cıni) ve Mkî ya da 
fâni olan şeyle aynı  değ ildir. Tabiat düzeni sabit de ğ ildir, tabiat düzeni 
bulunmadığı nı  söylemek daha doğ ru olabilir, çünkü bir ta ş  havaya fır-
latı ldığı  halde dii şmeyebilir. Allah, âlemin hiçbir ş eye dayanmama.s ı nı  
sağlamış tır. 

Sonraki bir yazar diyor ki, Ebül-Huzey1 ma'cla ına (yoka) s ırf nefy e 
(salt yokluk) admı  verdi.449  

insan 

İnsan ceSettir; onun bütün parçalar ı , saç ve tırnakları  hariç, faildir. 
Hayat, rıO's, ruh ve be ş  duyu arazd ı r; nefs cisim, ruh,450  hayat ve be ş  
duyudan başka bir ş eydir. Idrak duyularda de ğ il, kalpte bulunur. Tel 

 (hweıttr) düşünce ya da bilginin mahiyetine ait arazlard ır; iyi 
olanları  Allah'tan, kötü olanlar ı  ise şeytandan gelir; onlar fiil için gerekli 
değ ildir?  çünkü onlar olmadan da insan sorumludur. Irade, ilk eserlerinin 

447. Tahânevi, adı  geçen eser, s 1274; Bağdâdi, el-Fark., s. 144. 

448. Mes'ûdt, adı  geçen eser, e. VII, s. 232. 
449. er-Râzi, Muhassai., s. 34. 

450. Ruh bâki olmayan bir arazdır diyen ilk kiş iydi. /bn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 215. 



zorunlu olarak kendisini izlemesin.e sebep olur. istitâ'at bir ara; d ı r, 
bedenen sâlinı  ve sağ lı klı  olmaktan daha fazla bir ş eydir; kalbin fiilleri 
iEtitâ'atla ayn ı  anda ortaya ç ıkar, uzuvlar ın fülleri ise ikinci anda mey 
dana gelir. İnsan kendisinde hareket, siikün, irâde ve bilgiye sebep ola-
bilir, fakat mahiyeti bilinmeyen renk ve tad gibi arazlara sebep olamaz. 
Fiillerinin, bir darbenin sebep oldu ğu ac ı  ya da iki ş eyin çarpmas ıyla 
meydana gelen gürültü gibi, ikinci eserleri onun i ş idir. Bu sebeple ölü 
bir kimse, ölümünden sonra ortaya ç ıkan olaylardan sorumlu olabilir. 
Buna bir ok atıp, diiş marum öldüren, fakat ok hedefine ula ş madan ön-
ce kendisi de öldürülen kimse örnek olarak verilir. ölü bir kimse ne bilgi 
ne de irâcle sahibi olabilir. Bütün di ğer ikinci eserler Allah' ın iş idir, bu 

sebeple insan bir ba ş kas ın.da idrak ya da bilgi meydana getirernez. 

İnsanların fülleri, Allah'ın füllerine benzemez. Allah' ın, insan ı n 
kudretine verdi ğ i ş ey üzerinde hiçbir kudreti yoktur, çünkü bir filiin iki 
yarat ı cı sı  olamaz (Kar., iki fâil ve bir hareket hakk ında söylenenler). 

Din 

İnsanın bir tek eceli vard ı r; bu sebeple zoraki bir ölümle ölürse, 
eceliyk ölmü ş  olur. Öteki diiny-a görüş üyle ilgili olarak iki rivayet var-

dır: a) Öteki dünyada insanlar zorunlu olarak hareket edeceklerdir. Ge 
nel olarak söylendiğ i üzere, Ebû'l-Huzey1 bu âlernde kaderi, fakat öteki 
dünyada ise bir cebriyeci idi. b) Bütün fiili« yok olacakt ı r. Bu husus şu 

ş ekilde aç ı klanır: Bir ba ş langı c ı  olan ş eyin sonunun da olmas ı  gerekir, 

bu sebeple, insanlar ın fiillerinin, aç ı kça görüldü ğü üzere, baş langı cı  
olduğu için, sona ermesi de gerekir. Aç ıklamanın felsefede de ğ il, dinde 

bulunmas ı  daha muhtemeldir. Elı ii'l-Huzeyl, belki de Hristiyanl ık ya da 

Yeni-Eflaturıculuktan ınülhem olarak sükûnet durumunu tasvir etmek " 

isteruiştir. Theodore Ebü K ıl rra ş unları  yazar: "Klytimet gelip bütün 
ş eyler clegiş mez olunca" 451  Aristo'ya atfedilen Esolocya kitab ında ise, 

"yukarı  alemde nefsin konu ş maya ya da hareket etmeye ihtiyac ı  yoktur."452  

İ man hem farz olan hem de ~Sile olan iyi amellerin toplamma veri-
kır isimdir. Büyük bir günah i ş lemeye azmetmek büyük günah ın kendi-

sidir. Be ş  dirhem çalmak fısktır. Fiiller, özellikle Allah' ın hizmetine 
yöneltilmese de, iyi olabilir; bu demektir ki, kâfirler de iyi i ş ler 

iş leyebilirler; ancak bu, genel görü ş e aykınd ı r.453  

451. Theodore Ehıl Kurra, Sermons, s. 20. 
452. Ayn ı  eser, s. 15; kar., s. 107 vd. 

453. Muhammed, Sa'sa'a"ya onun k ızları  ölümden kurtarmasuun yararı  olmadığı m, zi-

ra bunun Allah için yapılmadığı nı  söyledi. Müberred, Kâmit, s. 279. 
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Akıl değ il vahiy bize günahın cezas ı nın ebedi olaca ğı n ı  söyler. Rü-
yetullah (Allah' ı n görülmesi) insanlar ı n Allah') kalplerinde bilmelerin-
den ibarettir. Hayvanlar cennete gitmezler. Ders vermek ya da uyarmak 
amac ı yla verilmiş  olmasa da, bu dünyada çekilen ac ını n kar şı lığı , öteki 
âlemde verilecektir 4 54  "Tart ı " (Mile))) hüküm anlamı na gelen bir ~az-
dır; sı r& ise gerçek olabilir, ancak bu da kesinlikle teyid edilmemi ş tir. 

Kafirler, iki davul sesi aras ı nda cezaland ırılacakt ır.455  Tehlike anın 
da, insan, imannu gizleyebilir (takiyye). D ıTılarla idrak edilmeye ıı  şey, 
ancak 20 ş abidin ş ebadetiyle kabul edilebilir; bu 20 ş abitten de 1 ya da 
l'den fazlasnun cennet ehli, yalan söylemeyen biri olmas ı  gerekir. Bu, 
hadislerden bir ço ğunu iptal edecektir. 

Kur'an bir arazd ı r ve bir defada 'bir çok yerde birden bulunabilir. 
Onun Allah kelâm ı yla münasebeti belirlenmemi ş tir. 

Tara konularda Ebül-Huzeyl, Hz. Osman' ın öldürülmesi ve ayn ı  
ş ekilde Hz. Ali, Talha ve _lise hakk ında hükmü Allah'a b ı rak ır, fakat 
Mu'aviye' yi takbilı  eder. Söylendi ğ ine göre, Hz. Ali ve Ebil Bekr'i de ğ er 
bakı mı ndan e ş it tutar.456  

Allah'ı  kiş iliğ i olan , her ş eye nüfuz eden bir inâyet 
olarak dü ş ünmeye çal ışı r, çünkü Allah, s ı fa.tlar ı  demektir. Buna ra ğ -
men kendisini Allah' ı n hiçbir şekilde tan ınalanannyaca ğı  fikrinden kur-
taramamış tı r. Karma şı klığı n bile ş ik olmak anlamı na geldiğ i ve bütün 
bile ş iklerin de h.adis oldu ğu korkusundan tedirgin oldu ğu için, Allah'ı  
basit tutmaya çal ışı r. Bu nedenle diyor ki: Allah' ı n, çe ş itli eserlerinden 
dolay ı  bir çok süretlerde tezakiir eden bir tek fiili vard ı r. Ayn ı  fikir Y u-
hanna ed-D ı me ş ki'de de bulunmaktad ır.457  Bir mahalde olmayan 
yarat ı c ı  irade, gerçekte alernle Allah aras ında bir vas ıtadır. Ebill-Huzey1 
insanlar ı , d ış arıdan gelen telkinlerden ba ğı ms ı z kılarak, bir otomat ol-
maktan kurtarmaya ve ahlaki kelâmdan ay ırmaya çalış t ı . Bütün. dü ş ü-
nen insanlar ı n bir yarat ıcı nı n varlığı nı  tan ı maları  gerektiğ i ş eklindeki 
bilgi görü ş ü. Islamın temeli olan tabii bir dine ve bunu kabul etmeyen 
herkeste aklı' bir noksanlığ a i ş aret eder. Onun yalan söylemeyen ve haki-
katın tek tan ıkları  olan insanlar hakk ı ndaki nazariyesi Sra'n ı n görü ş ü-
nü hatı rlatmaktad ır. 

Ebül-Huzeyrin daha genç bir ça ğda şı  Ebu. İ shak ibr âhina 
b. Seyyar en Nazzâm (231 / 845)'d ı . 

454. Ici, adi geçen eser, ss. 141 vd. 
455. Ayni eser, ss. 273 vd., 
456. 1Malatl, nde geçen eser, s. 33. 
457. Migne, adı  geçen eser, XCIV, 860. 



Halil b. Ahmed'in öğ rencisi eldu.458  Kaderilerden hiçbiri on-
dan daha fazla küfür türlerini biraraya toplamad ı . Gençliğ inde, dualist-
lerle (seneviyye) dehrilerle, ş üphecilerle (delillerin kar şı lı kl ı  olarak bir-
birini geçersiz kı ldığ mı  söyleyenler= Tektifü'el-Edillecikr) ve bir kaç 
filozofla ilişki kurdu. Dehrileri izleyerek atomlar ı  (cevher-i ferdleri) inkar 
etti; senev.  iyyeyi izleyerek de dedi ki: adâletli davranan kimse zulm 
edemez. Hi ş  â ın b. el- H ak e m'den renklerin, tadlar ı n, kokularm ve 
seslerin cisim oldu ğu fikrini ald ı .459  S ı r tutamazd ı , cömertti ve ş akadan 
anlardı . Zeki idi, iyi bir dosPtu, fakat aptallara pek tahammül eden ıezcli. 
En - Nazzâm, tehlikeden sonraki emniyetten, hastal ı ktan sonra gelen 
sağhktan ve kıtlıktan sonraki bolluktan daha tathd ı r.460  Dü ş manları  
dedi ki: Gece gündüz sarho ş tu; hiç de ğ ilse o, ş arap kadehin dü şman 
değ ildi; çünkü ş öyle yazd ı : 

Nefsi ş işeden alırım; yarasız kanda günah yoktur. 

öyleyse ben sarho ş um ve iki nefsim var, halbuki ş iş e nefssiz bir cisim 
gibi durur. 

Bir kelânı cı  olarak bilgisi ve mevkiine ra ğmen Hristiyan bir genci 
sevdiğ i ve onun için teslisin tevhidden daha iyi oldu ğunu ispat eden bir 
kitap telif etti ğ i için gün.aha girdi. 461  Oğ lu ölen birine bir teselli ziyaretin-
de bulundu. Baba üziintülü idi, çünkü o ğ lu, onun her ş eyden şüpheye 
düşüren bir eserini, şüphe hakk ı ndaki kitab ını  okumannş t ı . Ziyaretçi 
ona kendi kitab ını  kendisinin okumas ı m öğütledi; daha sonra baba, 
bir oğ lu olduğundan bile şüpheye düş tü.462  En -Nazzâm, kötü talihten 
başka hiçbir ş eyle karşı laşınadığı , fakat iyi bir ş ekilde sona eren bir se-
yahatten söz eder;,bu olay onu bu tür ş eylere inanmaktan kurtard1. 463 

 Hitabette güvenilirdi ve doğ ruyla yanlış  konusunda nadiren. yanı lmış -
tır. Onu hiç terketmeyen bir hata şu idi: Onun faraziyeleri kötü, an-
cak faraziyekre dayanarak delil getirmesi iyi idi. Ke şke sonuçlamaları  
(istidlâlleri) yerine öncüllerini tahkik etmi ş  olsaydı . Bir zandan hareket 
edip, delillerini bu zana dayand ı rdı  ve akılyürütmesinin esas ının bir zan 
(sam) oldu ğunu unuttu. Fakat bir ş eyi görmüş  olduğunu söylediğ i zaman 
hiç kimse onun sözünden ş üphe etmezdi.464  Öldüğünde 36 ya şı nda idi.465 

458. eş -Ş erif el-Murtazâ, ed-Dürer., var.: .38 v. 
459. Semlıd, adı  geçen eser, s. 564. 
460. eş -Ş erif el-Murtazâ, ed-Dürer., var.: 38 r. 
461. Ibn Hazm, Tavk el-Hamânte, neşr.: D. K. Petrof, Leiden 1914, s. 122, 
462. Ilın el-Cevzi, Teltds., s. 43. 
463. Câhız, Hoyclvân, c. III, s. 139. Mu'tezililerin çocuklar ı  eine inımmazIar. el-Muhassin 

et-Tenithi, Ni ş var el-Mukadara, s. 274. 
464. Câhız, Ilayâvân, e. II, s. 83. 
465. Ş erh el-Uyeı n, s. 125. 
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Allah 

Allah'ın hakim (bilge) oldu ğunu söylemek O'nun varlığı nı  teyid 
edei- ve cahil olmad ığı nı  bildirir. Yuhann.a ed-D ı  meş ki hemen he-
men aynı  ş eyleri ifade etmi ş tir.466  Allah'ın kudreti ve bilgisi vard ı r, çün-
kü Kur'an, böyle söylemektedir; O'nun hayat sahibi oldu ğunu söyleye-
meyiz, çünkü Kur'an böyle buyurmamaktad ı r. Çoğu bilginler der ki, en-
Nazzam Allah 'in iradesini inkar etti; O'nda kudret muharrik (hareket 
ettiren) güçtür ve bu kudrete gerekli yönü veren bilgidir. Fakat Allah'in 
bir fiili i ş lemesi ihtiyanylad ı r; O, bu fiili ihtiyar etti ğ i (seçtiğ i) için ada-
letle davranır. En - Nazzam'dan söz ederken, el-E ş 'ari belki de kolayl ı k 
olsun diye irade sözünü kullanı r ve der ki: Allah' ın iradesinin iki ciheti 
vardı r. Bir yönüyle o yaratmad ır, çünkü, insanı n aksine, hiçbir zay ıflık 
O'nun kudretini hemen fiile geçntekten al ıkoya.maz. Öteki yönüyle ise, 
insanların Allah'a itaat etmelerini emretmedir; ancak bu inan.ma irade-
si imanı  yaratmaz, çünkü insanlar Allah' ın elinde alet de ğ ildir. Allah se-
mi'dir. (iş itir) demek, bilgilidir demektir, çünkü idrak O'nda mevcut 
değ ildir. 

Allah haksızlık yapmaz, çünkü kötülük ve yalan ancak eksik cisim-
krce rneydanna getirilir ve , Allah'ta eksiklik yoktur. Ihtimal ki, en-
Nazzam, Allah' ı  Mil olduğunu ve dolayı sıyla haks ızlı k (zulm) yapama-

, yacağı nı  söylemek istemi ş tir. Allah insanlar için mümkün olan en iyi ş eyi 
yapmaktan uzak duramaz; dolay ısı yla cennetin nimetleri ile cehennem 
azab ıru artt ı ramaz, ve cehennemin e ş iğ inde duran bir çocu ğu oraya ite-
mez.467  

Yaptığı  bir ş eyin benzerini sonsuz kez yapabilir:, ancak daha iyisini 
değ il Yaratman ın sebebi, onun amac ı  ve Allah'ın yarat ı klaruun yarar ı  
dır. Baş langıçta Allah, bütün şeyleri yaratt ı ; bu şeyler sanki zaman için-
de bir depodan ç ıkıyor gibi ortaya ç ıkar.468  Bu fikir Yahudilere aittir. 
Allah, bir ak ş am yemeğ i hazırlanırken bütün y,iyeceklerin bir anda pi-
ş irilmesi ve yemeklerin teker teker masaya yerle ş tirilmesi gibi, alemi 
ilk günde yaratt ı .469  insanın denetimine verdi ğ i ş ey üzerinde Allah' ın 
hiçbir kudreti yoktur ve Allah soyut olarak hayat ve kudreti yarata-
ınaz,,470  Allah cehli ya da haks ızlığı  yaratamaz471  

465. Migne, adı  geçen eser, XCIV, 836. 
467. Bağdtıcli, Usûl. , s. 239. 
468. Kumfm; bu söz bir ba şka anlamda yaguı  zeytinde bulunuşu biçiminde kullanı lır. 
469. Tanchuma, Bereshith, 2; kar.; 4. Ezra, IV, 41 vd.; Job of Edessa, Book of Treasures, 

Ing, çev.: A. Mingana, Cambridge 1935, s. 358. 
470. Allah illemdeki bileş imleri atomlara indiremez. Atomlar var olmad ıklarına göre, bu 

açıktır. 
471. Bağdfıdi, Usûl., s. 133; Taftfı zAni, Ş erh., s. 68. 
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Akıl 

Akılyürüten bir kimse kendisini ve etrafındaki âlemi düşününce, 
bir yaratıcısı  olduğunu bilmek zorundad ır. öteki dü şünceler daha sonra 
ortaya çıkar. Yarat ıcı  bir cisim midir? gölülebilir mi? O'nun benzeri bir 
ş ey var midir? İyi bir amaçla mı  yaratt ı ? Insanın bu sorulara akli ce-
vaplar bulmas ı  gerekir.472  Duyularla bilinen ş eyler zaruridir; bunlar is-
tidlâ1 ve ha.berle bilinemez; kıyas ve istidlâlle bilinen şeyler zaruri bilgi 
olamazlar 473  İki insan zümresi bOyun e ğer, başka deyişle, O, 
iki ş ekilde bilinir• a) Dü ş ünenlerce ve b) İyi insanlarca. 

Bilgi ve cehl (bilgisizlik), iman ve küfürde de oldu ğu gibi, birbir-
lerine yakındır; onlar türde farkl ı  değ ildir, çünkü her ikisini de ayn ı  me-
leke has ıl eder.474  

Tabiat 

Mem cevher ve tek araz olan hareketten ibarettir. Her fil hareket-
tir; sükfı n ise bir itimad, gerilime hareketidir. 

Yaratma s ı rasında her ş ey bir gerilme durumunda idi 475  Renkler, 
sesler, tadlar, kuvvet, ~aldık ve liafiflik hepsi cisimdir. Bu fikirler aç ı k-
ça Stoal ı lara aittir; bunlardan baz ı ları  Hi ş âm b. el-Hakem ara-
cılık. ' ile Islâma sokulmu ştur. Bir rivayetin bildirdi ğ ine göre, cisimler bâ-
kidir.478  ancak bu inkar edilmiş tir; bekâ bir ma'nâ değ ildir.477  Cisimlerin, 
hafif ve canl ı  , ağı r ve. ölü gibi çe ş itleri vardır; bir cisim türü di ğ erine 
dön4işemez. 333  Atomlar (cevher-i ferdler) yoktur, bu sebeple bir cismin 
bölün.ebilec ıii parçaların sınırı  yoktur. İki cisim birbirine tedâhül edip, 
aynı  mahalli iş gal edebilir; böylece ate ş  taşta, yağ  da zeytinde bulunur 
(sâbittir). Idrâk böyle bir tedâhülden do ğar.479  Bütün hayvanlar, görü- 

472. Bagdadi, Used., s. 256. 
473. Ayn ı  eser, s. 16. 
474. Her ikisinin de gerçek tabiat', sûretin ak ıl gücü üzerine yüklenmesidir; aralar ındaki 

fark, harici bir ş ey, yani bu sûretin ilgili olayla uyumu ya da uyumsuzluğu dolayı slyltıdır. Tel, 
adı  geçen eser, s. 337. 

475. İ bn Hazm, el-Fisal., e. V, s. 55 
476. Eş 'ari, Makal ılt., s. 367. Bunun inkarı : 	Merhem., s. 194; er-11621, Muilas.sal., 

s. 11; Dist, adı  geçen eser, s. 2. "Cevher sürekli yenilenir; böyle olmasayd ı  âlem sona eterdi" 
(Muhammed lı . el-Humân, Musdmere, s. 221) sözü yaratma doktrini ile tutars ı zdır, fakat bu, 
Nazzilm'm bu görü ş ü benimsemesini imkansız kı lınaz. 	 • 

477. Bagdadi, Usû/., s. 42. 
478. Bagdödi, el-Fark., s. 119; Usul., s. 54. 
479. Tenkitçiler bunu alaya ald ılar, Ebû Leheb, Hz. Muhammed'i gördü; öyleyse Hz. 

Muhammed'in parçalar ı  ondadır, Ebû Leheb cehennemdedir, öyleyse Hz. Muhammed'in parça-
ları  da cehennemdedir. 
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ini ş e göre hayvâni nefs kastedilir, ayn ı  türdendir. Ate ş , pislikten kurtul-
muş  ise, Allah' ı n ar şı na yükselecektir. (Bu da Stoal ı ların etkisini gös-
termektedir). Hareket bütünüyle ayn ı  türdendir; ilk yerde (hayyizdel 
eisimdedir ve bununla cisim ikinci yere (hayyize) hareket eder. Hareket 
"tafra”larla (s ı çramalarla) olabilir; cisim mekan birin ılerini, onları  iş -
gal etmeksizin geçebilir; hareketler bu nedenle h ı z bak ımı ndan farld ı k 
gösterir. 

İnsan 

İ nsan Latif bir cisim olan ruhtur, 480  hem ona bir engel te şkil eden 
hem de onun için bir alet olan maddi cisme nüfuz eder4 81  Hayat insana 
ilave edilmi ş  bir ş ey de ğ il. ruhtur. Bütün ruhlar ayni türdendir ve fiille-
ri de tek çe ş ittir; bedeni terkedince âlemden yukar ı ya doğ ru yükselir. 

En-Nazzam'm ş unu söylemek istedi ğ i anla şı lı yor: Ruh, nefs vas ı ta-
tas ıyla nedene ili şmi ş tir ve onunla duyular arac ı lığı  sayesinde idrak eder; 
bu duyular insan ı n bir parças ıd ı r; ancak IVIu'tezile nefsle ruh aras ında 
açık bir biçimde ay ı rı m yapmamış tı r. 482  Bilgi ve irade zihnin hareketleri . 
dir. Insanın tek fiili irâdedir ve bu da zorunlu olan ve her ikisi de Allah'- - 
tan gelen telkinlerin sonucu olarak ortaya ç ıkar. Kötülük insanlar ı  doğ -
ru yoldan sapt ırmaz, ancak onlar ın ihtiyarlar ını  (seçtiklerini) gerçek-
le ş tirir. Irade insanda bulunan harekettir; onun d ışı nda olan şey tabiat 
vası tas ı yla Allah' ı n i ş idir. Doğ rudan do ğ ruya irâcleden çıkan fiiller zaru 
ri olarak irâdeye tâbi olur. Istita'at insan ı n kendisidir. Allah kötülük 
yapamayaca ğı  için, kötü fiiller insanlar ın eseridir. 

Din 

Allah'ın emretmesi mümkün olup da emretmedi ğ i her fiil kötüdür, 
çünkü yasaklanm ış tır (haramd ır); emredemeyece ğ i bir fiil ise bizatihi 
kötüdür. Allah' ın yasaklamas ı  mümkün olup da yasaklamad ığı  her fiil 
ise iyidir, çünkü yasaklanmam ış tır. Yasaldayamayaca ğı  bir fiil ise biza-
tihi iyidir. Bu nedenle doğ ru ve yanlış  Allah'ın irâclesinden ba ğı msı zdır. 
Bu alemde mükafat yoktur; burada nail olunan nimet iman ı  arttırmak 
ve itaati te şvik etmek içindir. İ man büyük günahlardan kaçuunakla 
ortaya ç ıkar. 200 dirhem (hukuken zekat ı  verilmesi gereken en az 

480. Ruh iatif eisimdir, gülsuyunun gülde deverân etmesi gibi, o da cisimde dolap; do 
ğıundan ölüme kadar devam eder. Eksiklik ya da de ğ i ş ikliğe uğ ramadığı  için, bir uzuv kesilir-
se ondaki ruhun parçalar ı  kalan uzuvlara çekilir. Talı ânevi, adı  geçen eser, s. 541. 

481. Stoalılara ait. Kar., Job of Edessa, Book of Treasures, s. 465. 
482. es-Sekûni, Kitt'i?) et-Temyiz, S. O. A. S. var.: 44 a. 



miktar) çalmak fiskt ır. 7Wat veya ma'siyet,bak ı mından e ş it olan ameller 
aynı  mükafata ya da ayn ı  cezaya tabi olurlar. Müslümanlar ı n ve kafir-
lerin çocuklar ı  cennete gidecektir; hayvanlar da cennete gideceklerdir, 
çünkü hayvanlar, çocuklar ve deliler aras ı nda hiçbir ayırı m yap ı lma-
mış t ır. Daha do ğ rusu, cennete giden ve orada güzel bedenler verilenler 
hayvanlar ın ruhlar ıd ı r.483 Eb€di azap sadece vahiyle 

Cennette cesetler, ruhlar ın yiyip içmeleri için gereklidir. Cehennem-
de insanlar tahammül edemeyecekleri azaba çarpt ı rı lamayacaklard ı r; 
çarpt ı rı lsalar bile, azab ı  duymayacaklard ır. 

Peygamberler, ihmal veya hata dolay ı s ıyla itibar kırı cı  değ il, küçük 
günahlar i ş leyebilirler,484  fakat bu kötülenmi ş tir ; bu günahlardan ötürü 
cezaland ı rı labilirlerse de, on/ara tabi olanlar ı n cezaland ırılmaları  gerek-
nıez.485  Mucizeler vuku bulmaz. 486  

Allah'ı n yarat ıcı  kelâmı  (kun) bir araz, bir harekettir. Allah' ın ke-
lâmı  aynı  anda iki mekanda bulunmayan bir cisim, ayr ı  seslerin bir bi-
leş imidir, Kur'ân' ın i'caz ı  için iki neden ileri sürülür: 1) Kur'an hem geç-
miş ten hem de gelecekten haber verir; böyle olmasayd ı  bu olaylar biline-
rnezdi. Kur'ân' ın i'caz ı  ş ekli ve ushibu dolay ı sıyla değ ildir; 2) Allah in- 
sanları  Kur'ân' ın bir benzerini yapmaktan al ıkoymu ş tur; oysa böyle 
bir ş eyi yapmak onlarm'kudretleri dahilinde idi. Ruhlar insanlara hiz-
met etmediğ i gibi, bilgi de vermezler. K ıyas'a ya da ümmetin icma'n ıa 
dayanan delillerin dinde hiçbir de ğeri yoktur. 

Imam gerekli değ ildir. En - Nazzam Hz. Ali'yi müdafaa etti; Talha, 
Aiş e ve Mu'aviye'yi takbih etti; iki z ıt firkaya mensup iki ki ş inin şeha-
detini de ğ il, Hz. Ali'ye veya Talha'ya mensup iki ki ş inin ş ahadetini ka• 
bul etti. Tedivih gibi ümmetin kabul etti ğ i bazı  amelleri reddetti, Saha-
bileri tenkit etti, ve söylendi ğ ine göre, peygamberliğe inanm.ad ı . Naz-
zarrı 'ın, amellerini yerine getiren bir müslüman ın kafir olabilece ğ ;ni ilk 
söyleyen ki ş i olduğu iddia edilir.487  

Sadelik bu sistemin bir i ş aretidir. Alem, madde ve, hareket olmak 
üzere, sadece iki parçadan meydana gelir. Allah' ın iradesi yoktur, çünkü 
bilgi ile kudretin birle ş mesi fiili meydana getirin Insan ın aynı  fiili, ş art- 

483. Cılluz, Hayavan, e. II, s. 122. 
484. tel, adı  geçen eser, s. 220. 
485. Bagdadi, Usûl., s. 168. 
486. Bir başka rivâyete göre, Allah, peygamberin mueizelerini vuku bulduklar ı  anda ya-

ratır. Ilayyat, adı  geçen eser, s. 52. 
487. Abdulkâhir b. MUsa, el-Gunye, s. 176. 
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lara göre, ya iman olur ya da küfür. Psikolojiye yap ılan gereksiz ilave, 
yani is,titâ'at reddedilir; bunun nedeni 'muhtemelen yaln ı zca düş ünüle-
bilen ş eyin (nta'kül) mevcut olmamas ıdır. Bu, Stoahlardan alman bir 
ba ş ka fikirdir. Söylemek gerekir ki, en - Nazzâm bir filozofun vas ıfları nı  
haizdi; ş ansının biraz yard ımıyla büyük bir bilgin olabilirdi. Bazı  me-
seleleri o ortaya att ı , fakat bunlar Mu'tezile d ışı nda dikkati çekmedi. Onu 
takip ederek, insanın iradesinden. do ğan dış  fillerin mahiyeti ele al ın-
dı . İ nsanın ruhani tabiat ı  gibi diğer fikirler ise pek kabul görmedi. 

Bağdat Ekolü 

Ebû Sehl Bi ş r b. el-Mu'temir (210/ 825) köle tiicar ı , ş air, 
cüzzaınh ve aynı  zamanda da kelâme ı  idi. Bildirildiğ ine göre, Kiifeli idi, 
sonra Bağdat'a göçtü. Hârtsı n er - Re ş id, onu' Ş II olduğu için hapsetti; 
bu akidenin, tek delili Hz. Ali'yi tercih edi ş iydi, Bir ş iirinde onu Hâricl-
lerden üstün tuttu: 

Hasan'ın babas ı , Abbüs'ın oğ lu ve sünniler Onların ataları  aras ında 
değ ildir. 

Karanlıktaki nurlar, asiller, iş te bunlar, bedeviler de ğ il, imamlardır. 

Alt ,üst gibi değ ildir; bedeviler hikmet madeni olamazIar. 488  

Kelâm konularında ş iirler yazd ı  ve Allah'ın varlığı nın delillerinin 
tabiattan ç ıkarılacak"' hususuyla büyük ölçüde ilgilendi. 

Akil, yol gösterici, iyi ve kötü zamanlarda arkada ş  olarak, ne yüce 
ş eydir, 

Hem de gördü ğü şey üzerinde tanıklık eden biri gibi kolayca görün" 
meyen üzerinde karar veren bir Yarg ıç olarak.489  

Kat ıldığı  tartış manın bir bölümü muhafaza edilmi ş tir. Cebriyeden 
biri ona sordu: "'inanın için Allah'a hamdeder misin?" 

"Evet". 

"Öyleyse, o, (Mu'tezili prensiplere göre) yapmad ığı  şey için hamle-
dilmeyi 	sever; bu Allah' ın, kitabında kötülediğ i bir yoldur". 

"Allah, sadece, yapmadığı  şey için övülmeyi isteyen kimseyi takbih 
eder : Yardı mc ı  olduğ u ve yap ı lmasını  emrettiğ i şey için değ il...". Bunun 
üzerine Siimâme ş öyle dedi: "Hayır, Allah beni bana söyleneni yaptı- 

488. Muz, Hayavân, e. VI, s. 155. 

489. Ay ın eser, e. VI, s. 95. 
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ğı m için üver ; ben de O'nu bana emri verdiğ i ve ona uymak üzere beni güç-
lendirdiğ i için överinı ". 

Cebriyeci böylece susturuldu. 490  

Allah 

Şüphesiz akıl, Allah'ın bilgisine ileten yeterli bir rehberdir. O'nun 

iradesi iki türlüdür: 

1. Nefsi (zati). Allah daima insan ın günahların değ il, taatını  ira-

de eder; bu iradenin günahla hiçbir ili şkisi yoktur, ancak ba şka her şeyle 

ilgili olabilir. Böylece ş u deyi ş  ortaya ç ıktı : "Allah daima müridtir"; 
bununla birlikte ço ğu Mu'tezile bunu kabul etmedi. Ele ş tiriciler dedi ki: 

"Allah, insan ın belli bir tarzda hareket edeceğ ini bilip, onu engellemez-
se, o fiili irü'de etmi ş  demektir". 

2. Fiil Sı fat ı . Bu da yine iki türlüdür: a) irade fiili Allah'ta ise, 
bu yaratmad ır; b) O'nun d ışı nda bir ş eyle ilgili ise, bu, ahlaki emirdir. 

Bu nedenle, yaratma Allah' ın bir ş eyi irade etmesidir; o, yarat ı cı  ke-

lam olan "ol" sözü de ğ ildir; o, yarat ı lmış  ş ey de değ ildir, ancak ona te-

kaddüm eder. Bir rivayete göre, Allah arazlar ı  yaratmaz ; 491  bu fikir 

tevellüd doktrininin bir sonucu olarak görünüyor (bak., a ş ağı ya). Bir 

başka rivayete göre ise, baz ı  arazlar Allah' ı n, baz ıları  da insanların ese-

ridir ve baz ı ları  da her ikisinin..492  

Allah'ın kudreti son.suzdur, insanlara verdi ğ inden daha fazlas ını  
elinde tutmaktad ır; bu nedenle Bi ş r, Allah insanlar için en iyi olan ı  
yapmış t ır, görü şünde olanlara kafir der. inanmayaca ğı nı  bildiğ i bir kim-

seye Allah latfunu ihsan etseydi, o kimse kendi arzusuyla inan ı r ve mü-

kafata olan hakk ı  bu lütfa nail olmas ıyla azalmazd ı . 

Biş r'in, Allah'ın insanlara en yararl ı  olanı  yaratmas ı  gerektiğ i dü-

şüncesine dânerek, bu görü ş ü terketti ğ i söylenir.493  Allah, ödevlerini ye-

rine getirmeleri için insanlara, tebli ğ  ve peygamberler vas ıtas ı yla, ye-

terli Fadıl ihsan etmi ş tir. Allah'ın insanlar için yapabilece ğ i her ş eyi 

yapması  gerekmez; onlar ı n, dini için en iyi olan ı  yaratmas ı  gerekir. İ h-

tida, Biş r'e göre, bir güçlüktür, zira onun kelam ı  bu noktada kat ı dır. 
Allah'ın inananlar için bir dost oldu ğunu, dostlu ğun vahiy .hamd ve 

490. Arnold, al-Mu'tazila, s. 30. 

491. Ibn Hazin, el-Fisal., e. IV, s. 197; es-Sern'âni. Ensttb, var.: 83 vd. 
492. Bağ dâıll, Usûl., s. 135. 

493. Ibn Hazm, el-Fisal., e. III, s. 165. 
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liitfla ortaya kon.duğunu ileri sürer; Allah kafirler için bir dü ş mandı r, 
O'nun düş manlığı , bu üç nimetin zı tlarıyla yansıtıhr. Biş r, bu görüşü ileri 
süren tek ki ş i idi. Bu görüş  bir kafirin inanmas ın imkansız kılar. 

Allah'ın hakim (bilge) ki ş ileri (mü'minleri) ilkin cennete koymas ı , 
inanaeağnu bildiğ i kimsenin de küfre dü şmeden ölmesine müsaade etme-
mesi daha iyi olacakt ır. 

Akıl 

İnsan bir rıesnenin bir cihetini bilip, diğerlerini bilmeyebilir, fakat 
aynı  ciheti ayn ı  zamanda hem bilir hem de bilemez olamaz. Bu bilgi za-
ruri veya kazan ı lmış  olabilir ya da bir cihet zaruri, di ğeri ise kazamlmış  
bilgi ile bilinebilir. Arazlar, bir kaç cihetten de olsa, ancak kazan ılmış  bil-
gi ile bilinebilir. 

Bilmek birinci anda bir fikre sahip olmak, ikincisinde onun üzerinde 
düş ünmek ve üçüncüsünde ise bilgiye sahip olmakt ı r. 

Dini ş eylerde insan kendisini bildikten sonra üçüncü anda Allah' ı  
bilir.494  Bilgi ister duyulara ister akla dayansm, bedihi olabilir, söZge-
liş i, insanın kendisini yaratmad ığı  hususu bedihi. bilgidir. Öyle görünü-
yor ki, ilk iki çe ş it bilgi zaruridir. Mütevâtir habere dayanan bilgi ise 
kazanılmış tır. Akı l bize günahların affedilebilece ğ ini söylemez. 

Tabiat 

Yaratma s ı ras ında, cisim fiilen sükün. halindedir. 

Bir tek atom (cevheri- ferd) arazları  taşı yamaz. 8 atom bir cismi olu ş -
turur; ikisi bir hat, 4'ü bir kare ve 8'i de bir küpü meydana getirir. Ha-
reket, shk ıln., insanları n bütün fiilleri, s ı caklık ve soğukluk cisim 
arazd ır. Bekâ bir ma'nad ı r; arazlar, di ğerleriyle yer de ğ iş tirinceye kadar 
bâki kalı rlar, bu nedenlerdir ki, ya ğ  zeytinde, ate ş  de ta ş da bulunur. 

Sebep eserden önce gelir, ancak aralar ında hiç fas ı la olmayabilir. 
Ikinci eserler insan ın eseri olabilirler; dolay ı sıyla insan bir darbenin a-
c ı sını  hissedip, birinin kendisine vurdu ğunu bilince, o kimse acıya ve 
bilgiye sebep olmu ş tur. İş te bu me şhur tevellüd görüşüdür; bu görü ş  
her zaman Bi ş r ad ını  hatırlat ır. Hareket ilk mekanda olmad ığı  gibi, ikin-
cide de değ ildir, fakat bununla cisim birinci mekandan ikincisiue hareket 
eder. 

494. Bağatıdi, Usûl., s. 260. 
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Insan 

İnsan ceset ve ruhtur; her ikisi birlikte fâildir. İnsan, zaruri ola-
rak irâdeyi bir fiil takip etmeksizin, irade edebilir. Telkinler olmadan 
bir fiili i ş leyebilir, çünkü her iki telkin de ş eytandan gelir, ancak onları  
ilk akı llı  insana gizlice sokacak ş eytan mevcut değ ildi. istita'a.t sağ lam-
hk sağ lık ve nöksanlı klardan kurtulmaktı r; hem fülden önce hem de 
onunla birliktedir.495  Allah'ın insanları n fillerinde, adland ırmak ve 
hükmetmek tarz ında bir rolü vard ı r; yani, o, her filin do ğru (sevab) ya 
da yanlış  (hata) olduğuna hiikmeder, bu sebeple insanlar bu füllere iyi 
(hasep) ya da kötü (kabil ı ), tâ'at ya da ma'siyyet (isyan) der. 496  Allah, 
insanlara arazları , renkleri, tadlar ı  v.b. yi meydana getirme gücü 
vermiştir, fakat hayat ya da ölümü meydana getirme gücünü de ğ il. 

Din 

Nafile ameller imarun parças ıdır. Eğer bir insan tövbe eder ve tekrar 
günah i ş lerle, ilk günahın cezas ı  silinmez, bu sebepledir ki, bir kafir -  ihti-
da eder ve sonra günah i ş leyip tövbe etmezse, küfrü için cezaland ı rılır. 
Allah zulm i ş lemeksizin küçük çocuklar ı  cezaland ı rabilir; Allah'ı n böyle 
davranmas ı  şu demektir: E ğ er onlar yeti ş selerdi, günahkar olacaklard ı . 
Bir çocuğun dine karşı  gelmesi küfür de ğ il, yalandır. 10 dirhem çalmak 
fısktı r.497  Kabir azab ı  gerçektir (hakt ı r.) 

Kafirler, iki davul sesi aras ında cezaland ı rı lacakt ı r. Tart ı  hüküm 
anlamına gelen bir mecazdır; s ı rât (köprü) mecaz de ğ il, gerçek olabilir. 
Cennet ve cehennem daha önceden yarat ılmış tır.498  Hz. Ali haklı  idi; 
Mu'aviye dahil, han ı mları  haksı zdı . İnsanların şehitliğ i arzulamalar ı  
caizdir.499  

Sümâme b. E ş res el-Basri (213 / 828)'nin Bi ş r b. el-Mu'- 
temir ile ili şkisi vard ı , saray çevrelerinde dola ş tı , ve söylendi ğ ine göre, 
Me' ıntin'U Mu'tezilenin akidesini kabule ikna etti. Pek kela ıncı  değ ildi; 
bir ba şka çağda ona nüktedan denebilirdi. Bir defas ı nda söz konusu 
aşkt ı , Sümâme şöyle dedi: Nefslerin cevherleri birle ş erek benzerlik ka-
zannıca, yayı lan nurdan bir kıvı lcım doğar. Bununla basiret gözleri 
aydnılatur ve canl ı  tabiatlar bu parlakt ıkta irkilir. Bu kıvı lcımdan 

495. tbn Hazm, el-Fisal., c. III, s. 22. 
496. Ayn ı  eser, c. III, s. 54. 
497. Kar., ayni eser, e. IV, s. 203, bir mübala ğ'a. 
498. İ ci, adi geçen eser, ss. 254, 270, 273. vd. 
499. tbn Hazm, el- Fisal., e. IV, s. 202. 
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nefse has bir nur olu şur ki, bu nur, kendi cevheriyle birle ş ir ve a şk ad ını  
al ır. Sümâme sarho ş lukla ve büyük günah i ş lemekle suçlamr; dini ödev-
'erini her zaman ciddiye almam ış tır. Cuma günü geç kalmaktan korka-
rak camiye ula şmak için acele eden kimseleri gözlerken, ş unları  söyledi: 
Ş u eşeklere bak ı n. Ş u Arap, bu insanları  ne hale getirdi?soo Bi ş r el-Me-
risi gibi ondan da nefret edildi; denizde esrarengiz bir sesin ş öyle bağı r-
diğ i duyuldu: Sümâme ve Bi ş r'e lanet olsun."' 

Onun bir kelâm sistemi yoktu. Allah' ın mahiyeti olmadığı nı  ve âle-
mi Kendi tabiat ı yla yaratt ığı nı  ileri sürdü. Bu, filozoflarm Allah' ı  ilk 
sebeple ayn ı  saymalarının bir ş eklidir. Bununla birlikte, bu ö ğ retinin 
ona ait olduğu inkar edilir. Allah , varoluncaya kadar şeyleri bilmiyordu 
ve yarat ı lmadan önce onlar yoktu. 502  Allah hiçbir şeyi bir istidlâle temel 
ols-un diye yaratmad ı . İnsanlar doğru ve yarıb şı  akılla bilir. Bilgi ak-
l ın ürünüdür; bu sebeple de fâ'ili yoktur (bak,. a ş ağı ya). Bir insan, dini 
konularda zaruri bir bilgiye sahip olunca, yeti ş kinlik çağı na eriş ir; böyle 
biri Allah'a kar şı  sorumludur. Aksi takdirde, o, bir çocu ğun durumun-
dadı r ve, Allah' ı  bilmeyen bazıları  gibi , mazur görülebilir. Irâde insan ın 
tek fülidir; bütün di ğer şeyler bir muhdisleri (yarat ı cıları) clmadan mey-
dana gelir ve bunlar sadece mecazi olarak insanlara isnâd edilir. Sümâme 
bu duruma ş öyle delil getirerek ula ş tı : E ğer Allah ikinci füllerin se-
bebi ise, kötülüğ iin yarat ı cı sı dır; e ğer sebep insansa, o zaman da ölü bir 
kimse bir fiili i ş leyebilir demektir. Ebill-Huzeyl'e z ıt düş tü. Istitâ'at 
sağ lık, uzuvların sağ lamlığı  ve zayıflığı n yokluğudur; istitâ'at fiilden ön-
cedir. 

Günah, ancak insan Allah' ı  bilir, sonra da in.kâr eder veya O'na isyan 
ederse, olabilir. Tövbe etmeyen fâs ık biri cehennemde kafir; o, yeryü-
zünde ne mü'mindir ne de kâfir. Cennet ve cehe ımem mükafat ve miica-
zat yerleridir; hiçbirine lay ı k olmayanlar, kıyâmette toprağa dönüşür-
ler; bunlar hayvanlar, sadece ba şkas ından i ş iterek elde ettikleri (taklidi) 
bir imana sahip olan "ehl-i kitâb", putperestler ve müslümanlar ı n ço-
euklarıd ı r. Bir peygamberin, bildirisini ispat için mucizeye ihtiyac ı  yok. 
tur, ancak sa ğ lam bir akideye ihtiyac ı  vardı r. Kur'an Allah yap ı sı  ise, 
yarat ılmış tır; tabiat ın, yani ikinci bir fülin eseri ise, fâili yoktur, yarat ıl-
mamış tı r ve yaratan da de ğ ildir. Onun, çeli ş ik fikirleri biraraya toplad ığı  
şeklindeki ele ş tiri hakl ı dır. 

500, ilın Kuteybe, Tc'yi' Muhtelif el-Hadis, s. 60. 

501. el-Hatib el-Ba ğ dadı', Ta'rih Bağ dild, e. VII, s. 148. 

502. British Museum yazması , Or. 2606, var.: 152 vd. 
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Ma'mer b. Abb âd "ilahi s ıfatlar ı  ve denetimi (tedbir) inkar 
ederken en keskin biçimde ak ıl yüriittü". Bildirildi ğ ine göre o,Hârtin 
er-Re ş id tarafından Hint hükümdarlar ından birinin huzurunda bir 
S ümeni ile tart ış mak üzere gönderildi. Basra Mu'tezilileri onu, şeylerin 
sonsuza dek mevcut oldu ğunu ileri sürdü ğü için yönetime ş ikâyet etti-
ler. Ma'mer, Bağdat'a kaçtı  ve orada öldü, bu arada İ brahim b. es- 
Sindî b. ehik'in evinde gizlendi. 503  Umulmad ı k tuhaf fikirlere sahip-
ti. Her s ıfat ın Allah'ta bir ma'nâ ile sâbit oldu ğunu ileri sürdü; bu ma'- 
nâ, kendisini Allah'a bağ layacak bir ikincisine, bu ikinci de bir üçüncü-
süne muhtaçt ır; dizi sonsuzca bu biçimde devam eder. Ayn ı  ş ekilde, a-
raz sonsuz ma'nalar zinciri ile cisimde sâbittir. Yaratman ın bir nedeni 
vardır, bu neden bir ikinciye muhtaçt ır, bu sonsuza kadar bu biçimde 
gider. Birer olu ş  (kevn) olan sükün ve hareket bir ma'nâ ile ayr ılır. Ben-
zer ş eyler bir ma'na ile benzerdir ve yine bir ma'nâ ile ayr ıdır; bu husus 
açı kça ifade edilmemi ş se de, her ma'nâ'n ın sonsuzca bir zincirlemeyi ge-
rektirdiğ i varsayılabilir. 

Bu fikirler nereden geliyor ? Bu türden bir ş ey Hindistan'da bilin-
mekte idi. Prof. Dasgupta, Nyaya sisteminde, "herhangi bir şeyin 
yapma gücünün, meydana getirilen eser bilininceye kadar, bilinemiyece ğ i-
ni, ve eserler meydana getirme gücü varlık veya varolmak şeklinde görülür-
se, bu takdirde eserin varolınasının ya da varlığı n ın, başka bir eser yaratma-
dıkça ve bu eser bir başka eser v.b. meydana getirmedikçe, bilinemeyece ğ ini" 
yazar. 504  Diğ er bilgi dallarında Hint etkisi kesindir, bu sebeple onu özüm-
senmeden de olsa felsefede bulmak ş aşı rtı cı  de ğ ildir. Max Hort en'in505 

 bir arazın bir mahalde mevcut olmadan önce fazladan bir sübüt s ıfat ı na 
muhtaç olduğu biçiminde ileri sürdü ğü açı klama yaratmadaki sebepler 
zincirini izah edemez ve ayn ı  zamanda da çok felsefidir; o, bu insanlar ı n 
teknik donanımlı ' mübalağ a etmiş tir. 506  

503. el-Fisarin hasılı  nüshasınde Sâlük biçiminde geçiyor. (çev.). Ibn Hazm, c. IV, s. 

194-British Museum yazmas ı , Or. 843, var.: 99 a. Di ğer deliller arasında el-Makkari, Nefh et-

Ttb, Kahire 1279 /1862, c. II, s. 418'deki mı sra ismin Ma'mer olduğunu gösteriyor. 

504. Surendranath Dasgıı pta, A History of Indian Philosophy, 2 cilt, Londra (CUP), 

1922, e. I, s. 159. 

505. M. Horten, Die Philosophischen Systeme, Bonn 1912, s. 277. 

506. S. Horovitz'in belirtti ğ ine göre, Ma'mer, bir ş ey iki terimde ortak olmad ıkça, mant ıki 

bir hükmün mümkün olmadığı  hususuna takılmaktadır. O, bu görüşü nesneler âlemine kadar 

geniş leterek der ki: İ ki ş eyden hiçbiri di ğ eriyle doğrudan doğruya ba ğ lantılı  olamaz, ancak bir 

bağ  olması , bu ba ğı n da başkasına v.b. bağ lı  olması  gerekir. Bu, zekice bir bulu ş tur ve mesele-

yi gidermektedir; bunun delili olmad ığı  için, kendi gücüne dayanmas ı  gerekir. 
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Allah 

Sıfatlar görü şü daha önce ele almm ış tı . 507  Allah ,âlemi denetlemesi 
anlamı nda, âlemdedir, ancak bir mekan' i ş gal ederek değ i1. 508  Allah ,za-
man sahas ına da dahil de ğ ildir, bu sebeple yaratma vuku buluncaya ka-
dar O'na kadim de denemez. Allah , hareket ve siik ıinun sebebini yarat-
mış tır ve bu sebep O'nun iradesidir. Iradesi Kendi zat ı  olmadığı  gibi, 

irade edilen ş ey ve yaratma, emir ya da beyan de ğ ildir; o, bir mahalde 

değ il, Allah'ta bulunur, ve olumlu (subâti) ya da olumsuz (selbi) olabilir. 

Allah, arazlar ı  değ il, cevlı erleri yaratm ış tır. Allah, hiç kimse için kudret 
yaratmaz, çünkü kudret cismin eseridir. Yine hiç kimse için hayat ya 
da ölüm üzerinde bir kudret yarstmaz ve hayat, kudret ya da bilgiyi ö-
lümle birle ş tiremez. Allah, hayat ve ölümü yarat ınamış tır, çünkü bun-
lar arazd ı r, ancak hayat ve ölümün sebebini yaratm ış tır. Ma'mer ketdi-
run altn-cevri (baskıya kudreti olan) ile kâdirun en yeatra (bask ı  yapmaya 

kadir olan) aras ında bir ayırım yapmış tır. 

Tabiat 

Bölünmeyen cevher (atom) cisim değ ildir. Sekiz atom uzun, geni ş  
ve derin bir cismi meydana getirir; böyle bir cisim ise arazlar ı  meydana 

getirir ve bu arazlar say ı ca sonsuzdur. Ele ş tiriciler bunun, cismi Al-
lah'tan daha kudretli kıldığı nı  söylediler; çünkü Allah sonlu say ıda ci-

simler yaratm ış t ı r ve her cisim ise sonsuz say ı da arazları  meydana getir-

mektedir. Hayvanlar arazlar ı  ihtiyarla (seçmeyle); di ğer ş eyler ise tabi-
atla meydana getirirler. Ikinci eserlerin fiili yoktur. Yaratma s ıı as ında 

her ş ey sükan halinde idi. Bütün cisimler gerçekte süldin halindedir, 
çünkü süldin bir oluş  (kevn)'dir. 509  Hareket bir cismin ilk anda ve ikin-
cisinde sükan halinde olmas ı  demektir.. Yaln ız arazlar idrâk edilir, ci-
simler değ il. Ya ğ  zeytinde, ate ş  ise ta ş ta sâbittir. Cisimler bekâ ile baki-
dir ve fena ile de yok olur (fân'idir) ; bunlar, sonsuzca uzayan bir zincir 
te şkil eden arazlar ya da ma'nalard ır. Ele ş tiriciler diyor ki: bu cisimlerin 
kendi kendilerini yaratmalar ına ve yok etmelerine sebep olur. Bir ba ş -

ka rivayete göre, fenâ yok olan ş eyden (»lideri) başka bir ş eyde bulunan 
bir s ıfatt ır; bu, Allah' ı n alemi tamamıyla yok edemeyece ğ i ş eklindeki bir 
başka sözle uyu. ş mamaktad ı r. 510  

507. Bir rivayete göre, Allah Kendi zat ım bilemez, çünkü bu, O'nu bilen-bilinen ikiliğ ine 
sokacakt ır; başka ş eyleri de bilemez, çünkü bu da O'nun bilgisine bir ba şka ş eyin neden oldu ğu 
anlamına gelecektir. Bağdödi, el- Fark., s. 323; Bin Hazm, el-Fisal., c. IV, s. 194. el-intistir 
buna zıt bir görüş  ileri sürer, s. 53; e•B ş 'ari'nin Makellde ı  bu konuda sessizdir. 

508. Bağ dödi, el-Fark., s. 140. 
509. 'bn Hazm, et- Fisal., c. IV, s. 204. Alemde hareket yoktur. 
510. Ayn ı  eser, c. V, s. 41; E ş 'ari, Makeilat., s. 367. 
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• insan 

Ma'mer, insanın ruh olduğunu söylemeye çah ş tı ; ele ş tiriciler, onu 
ilahi s ıfatlari insana vermekle suçlarlar. İnsan mekan i ş gal etmeyen 

bir atom, bölünmeyen bir cüzdür, 511  ne cisimdir ne de aran; bedeni (ce-
sedi) denetleme anlam ında bedendedir, bedeni bir 'alet olarak kullan ı r. 
insanla ayni ş ey olan atomda ne hareket ne de sükûn vard ı r. Allah bilgili-

dir, kudretlidir, irâdelidir (müridtir), ancak renk ve birle ş tirme kudreti 
gibi arazları  yoktur. Nefs, be ş  duyu de ğ ildir; ne be ş  duyu ne de nefs be 
dendir. Hayat ve istitâ'at insandan ba ş ka ş eylerdir. istitâ'at bir aran o-
lup sağ lık ve sağ lamlıktaıı  başka bir ş eydir. İnsanın tek fiili irâdedir; , 
başka her ş ey ise bedenin tabiatla ortaya koydu ğu eserdir. İdrâk irâdi 

bir fiil olmayıp, vuku bulduğu mahallin eseridir. İradeyi hemen izleyen 
fiili zorunlu kılan irâdedir. Bi ş r b . el-Mu'tem.ir gibi, Ma'mer  de, 
üçüncü zaman ı  sistemine soktu. İnsan birinci anda hareket etmeyi irade 
eder. İkinci anda siikiın halinde kalabilir, fakat bu siikûn, kazaadm ış  
bir fiil ya da hareket etmeme de ğ ildir. Bu, ate ş le yanma gibi insanın ya-
pı sı nda ya da tabiattan do ğ ar. Baş arı sızhk ancak üçüncü anda ortaya 
çıkabilir. Ş eytan insan ın zihnine ancak d ış  iş aretlerle girebilir; insan ise 
orada ne geçtiğ ini bilir. 

Din 

Allah'ın mütekellim olmas ı , kelâma sebep olmas ı  demektir. Allah, 

kelâccun ı  ancak onu zaruri kamas ı  anlamı nda yol-atmış tır. Kelâm, için-
de bulundu ğu cismin tabii fiilidir, t ı pkı  birbirine vuruldu ğunda cisim-

lerin ses çıkarmas ı  gibi... Kur'an, vuku bulduğu yerin fiilidir, bu sebeple 

bir arazdır ve Allah tarafından yarat ı lmış  olamaz. 

Rüyalar tabiidir ve Allah'tan gelmez. Mucizelerde Allah' ın fiili y ok-

tur.512  Çocukların aciları 513  ve küfre sebep olma tabiat ın iş idir.514  

Ma'mer, Hz. Ali'nin mi yoksa Talha ve "ki ş e'nin mi hakl ı  oldu ğ u 

hususunda karar veremedi, fakat Mu'aviye"yi takbih etti. 

Kelâm hakk ı nda Ebii Yfisuf Ya'kûb •el-KindVnin bir risâle-

sinin parças ı  muhafaza edilmi ş tir; 515  kaderin incelenmesi kelâmc ılarınkin-, 

 den daha derirtdir. 

511. ihn Hazm, el-Fisal:, c. V, s. 74. 
512. Bakdkli, Usnl, 177. 
513. /bn Hazm, el-Fisal., e. III, s. 120. 
514. Ayaz eser, e. III, s. 49. 
515. İbn Abd Rabbihi, el-İkd., e. I, s. 334. 
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Mem düzenli bir bütündür ve onu yaratan . Allah idare eder. 

İnsan yapaca ğı  ş eyi seçehilir (ihtiyar edebilir), fakat bu kudret mut- 
., 

lak de ğ ildir. Alemin di ğer parçalar ıyla ili ş kisi olmas ın ın ve hiçbir yarat ı - 

ğı n ın âlemin düzenini tersine çevirmesine izin vermeyecek olan Allah'-  
in denetiminin koyduğu sınırlar içerisinde zorla de ğ il, serbestçe hareket 

eder. 

Önceki sayfalarda kaydedilen dü şüncelerin ço ğu bugün saçma gö-

rünmektedir; acaba hiç do ğ ru olarak görünmüş  olabilir mi? İnsanlar çok 
geçmeden zaruri ile kazan ı lmış  bilgi aras ında fark gördüler; baz ı  bilgileri 
bulmaları  gerekti, baz ıları  da onlar ı  buldu. "Zaruri" bilgi Çanl ı  olmayan 
bir fiildi (Ca'd), kazamInn ş  bilgiden daha iistündü ve bu nedenle de sa-
dece bu bilgiyle bilinebilen Allah' ın yiiceliğ ine uygundu (Gaylân). Bn 
fikirleri genel Ingilizce terimlerle ifade etmek in ıkans ı zd ı r. 

Hi ş am b. el-Hakem bu fikri geni ş leterek dedi ki: Kendi ba ş -
larnıa varl ığı  olmayan arazlar Allah' ın varlığı nın delilleri olamaz. Çok 
geçmeden anla şı ldı  ki Allah'ı  bilmek O'na inanmakla ayn ı  değ ildir (Gay-
lan, ibacliyye). İ kinci adım bilgi ile inancı  ayı rmakt ı . İnsan ak ı llı  bir var-
lı k olarak Allah' ı  zorunlu (zaruri) olarak bilir; di ğ er bilgiler zorunlu (za-
ruri) değ ildir, ancak, Allah onlar ı  zaruri yapabilir. Bilgi artmaz da eksil-
mez de; bir ş ey ya bilinir ya da bilinemez (Ebül-Huze3r1). En-Nazzam, 
n.azari bilginin hiçbir zaman zaruri olamayaea ğnu, daha üstün bir de ğ ere 
sahip olamayacağı n ı  ileri sürdü. 

Insanlar, mahiyetini bildikle ı i arazları  yaratabilirler; mahiyetini 
bilmediklerini ise yaratamazlar. Bir ta şı  yuvarlayan kimse hareketi 
meydana getirmi ş tir, fakat onu sar ıya boyayan kimse rengi meydana 
getirmemi ş tir. Bu, sözüm ona, bir s ı rdı r. 

MUHALEFET 

İ slam a şı rı  Ş i'a'n ı n (Gulât- ı  ş i'a) aşı rı lıklarm ı  reddetti ğ i gibi, Mü-
cessime, Ha ş eviyye ve Nâbita ad ı  verilen fırkaları n kaba yönlerini de 
üzerinden, att ı . Bu isimler onlara hasunlarmea verildi ve serbest bir 
biçimde kullan ıld ı . Caluz diyor ki: Bu kimseler öteki müslümanlardan 
daha dindard ı , ancak "ben bir Haş evi kokuyorum" diye ha.ykıran bir kimse 
için iyi duygular beslenmezdi; onlardan birinin bir duvar ard ına gizlen-
diğ i  Bu adlar D avüd e z -Z alliri'ye (270 /883) ve taraf-
tarlar ı  Allah'ı  bir cisim olarak gören İ b n H anb en?. (241 / 855) de 
verildi. Bu fikirlerin a şı rı  bir örne ğ i ş u ifadede görülür: Yarat ı lış tan 

516. Ygıfi'l, Merhem., s. 242. 
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önce, Allah n.urda yüzen bir nur bal ığı  üzerinde idi. 517  Bunlar, Allah' ı n 
özde (zat bakımından) sanki oldu ğunu ileri sürınekle suçland ılar; bu, 
kendilerinin ç ıkarmadıkları  bir sonuç olabilir. 

Bir kelâm sistemi yoktur. Yap ılabileceklerin hepsi şu ya da bu Ha şe-
viyye grubu aras ında dola ş an bazı  fikirleri kaydetmek ve aras ıra da ün-
lü bir ismi zikretmektir. Baz ı  fikirler ise sadece M ıftezileye ayk ırı  düş -
tüğü için kaydedilir. Davild'a göre, Allah sadece yedi ya da sekiz s ıfata 

sahiptir.518  Allah ar ş  üzerinde oturur; her iki alemde de görülecektir. 
Yalnız cans ı z maddenin yarat ılması  caizdir. Veliler keramet gösterirler. 
Peygamber vahiy getirmeyebilir, mucizeler göstermeyebilir ve bir şerr-
at ortaya koymayabilir; görevlendirildikten sonra büyük günah i ş leme-
ye azrnedebilir. Hz. Muhammed, görevlendirilmeden önce bir kâfirdi. 519 

 Suriye'de bazı  kimseler sahabilere itibar etmedi. Dav ıld ve diğ erleri dedi 
ki: Kur'an yarat ılmış  de ğ il , hâdistir; baz ı ları  da dediler ki: O, bir arazd ı r, 
ancak kadimdir. 520  İ bn Hanbel'in taraftarlar ına göre, Allah'ın kelâmı , 
O'nun zat ı nda bulunan kelimeler ve seslerdir; Allah' ı n kelâmı  kadinıdir 
(yarat ı lmamış t ı r). Kur'ân sahifesi ve cildi de kadin ıdir.521  Kur'ân' ın kal 
bi, sı rt ı , dili ve iki dudağı  vard ır; Kur'ân kutsalla ş tı rır, ş efaat eder ve 
giiclendirir. 522  Allah'ta birbirini izleyen sesler bulunur. Allah' ı n yaz ı lı  
ad ı  Allah'tır. Kadim kelâm cisimlerde yer al ır, ancak . Allah'ı n zat ını  da 
terketmez. 523  Kur'ân.'da anlams ı z ya da insanlar ı  deneyecek olan me-
tinler vard ı r. Melekler büyük günah i ş leyebilirler. 

Vahiy inıamlığı  tesis etmemi ş tir. Zafer, Kurey ş 'e mensup olmayan 
bir kimseyi imam yapabilir. Mu'aviye'ye gas ıp demek yanl ış t ı r. Yeziel, 
Hüseyin'den daha üstündür ve imam olarak kabul edilmi ş tir. Zararl ı  
hayvanlar günahkarlar ı  cezalandırmak için cehenneme giderler; onlara, 
cehenrıemin tadı nı  ç ıkarmalar ı n ı  sağ layan bir tabiat verilmi ş  ya da 

onlar ı n cisimleri cehennemin s ı caklığı ndan korunmu ş tur. El-Caluz 

ilave ederek diyor ki: Bu dli şüncelere sahip olan kimseler, Allah'ın, 

tedirgin etmek için çocuklara zulmetti ğ ini düşünenler kadar kötü de ğ il-
dirler. 524  Ekseriya ko ş ulan ş artlar yerine getirilse bile insanlar ın, kılıçla 
veya sesle doğ ru olan ı  enıretmesi gerekmez. 

517. Demiri, Hay& el-Hayet ınin,• e. I, s. 189 "cirın" maddesi. 

518. er•Blızi, Muhassa/., s. 135i 

519. Ayn ı  eser, s. 160. 

520. Es'nri, Maküldt., s. 583; Taft'azani, ada geçen eser, s. 79. 

521. iet, adı  geçen eser, e. 63, 65. 

522. Ciuz, Restril el.Câhax, nesr.: Sendfihi, Kahire 1352/1933, s. 154. 

523. Ciiveyni, 	s. 74. 

524. COnz, Hay 	e. III, ss. 122 %d. 
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Geçimini (rı zkım) kazanmak do ğru değ ildir; Allah, yard ı mı na ya-
ğış  ya da kuraklığı  çağı rmaksızın, ücretleri tespit eder. 

Daha sonraki bir tarihte Herat'ta Müeessime'd en biri dedi ki: El-
Eş 'arrnin taraftarlar ı nca kesilen hayvanlar helal yiyecek de ğ ildir.525  

Birine göre, hakim, kudretli gibi s ıfatlar gerçek manada insana ve 
,kı yaslaına yoluyla da Allah'a verilir. Bu fikri onun filozoflardan ald ığı  

öylenix.526  Marius Victorius dedi ki: Allah varolan de ğ il, yarı  var• 
olandır, asl ı nda ise O, bütün bunlar ın üstündedir. 

Gerek müslümanlar gerek Hristiyanlar, Allah'la insan aras ında bü-
yük bir uçurum oldüğunu söylemek isterler, fakat kelimelerini iyi seç 
memi ş lerdir. Baz ıları  ümınetin ic ına'mı  dinin bir temeli olarak Kur'an'- 
la ayn ı  'seviyeye koydu; bu nedenle ibn Huz ey ıne, Ş ra'ya Hz. Ali'yi 
Hz. Peygamberden sonra en üstün ki ş i saydı kları  ve böylece de icnı a'a 
aykırı  dü ş tükleri için kafir der. 527  

İ bn Kuteybe daha da ileri giderek Icn ı a' ı  Kur'ân'dan da üstün 
gördü; "Sünnet, Kitab ı  denetler, Kitap :sünneti değ il".528  Allah Hz. Milsâ'- 
ya sadece tahammül edebileceğ i ölçüde Kendi Keldm ıyla seslendi",529  buna 
göre, Kur'ân Allah' ın kelâm ını n tamamı  de ğ ildir. 

El-Haris b. Esed el-Mubasibi (213 /857) safi olarak daha iyi 
bilinmekle birlikte, ayn ı  zamanda bir kelam bilgini idi ve, buna rağmen, 
bir bakı ma 'bn Hanbel'in tasvibini de kazand ı . Dini düş üncelerinde ba-
bas ı ndan ayrı ldığı  için onun miras ı nı  kabul etmedi. On ın öğ retisi ile ilgili 
olarak nakledilen pek az maliimattan aç ıkça görülüyor ki, o, sonraki sün 
nili ğ in öncüsü durumunda idi. E ş - Ş afri, Malik, İbn Küllab ve daha pek 
ço ğu ile birlikte, Allah'a inanan bir kimsenin, iman ı n ı  delille savunmasa 
da, en az ından cennete gidece ğ ini ileri sürdü. 530  İ man yarat ılmış t ı r ve 
lehindeki delilleri içine almaz. 531  Akıl, bilgiyi idrak eden bir yetidir, bilgi 
değ ildir. 532  Bu tan ı m, daha sonraki dü ş iinürlerce reddedildi. Ak ıl hak-
kı ndaki diğer bilgiler de ş unlardı r: Akıl kalpte ya da beyinde yer alan 
latif bir cisimdir, veya ş eyleri gerçek tabiatlar ı nda idzak eden ş eydir; 

525. Subki, adı  geçen eser, e. III, s. 117. 
526. Wall, Malcidat., .ss. 184, 483. 

527. Muhammed b. Ishâk b. Huzeyme, Kitab , et-Tevhid, 1937, s. 31. 

528. İbn Kuteybe, Te'vil Muhtelif el-Hadis, s. 250, kar. s. 260; Malati, adı  geçen eser, s. 67. 

529. Taberl,• Ta'rilı ., e. III, s. 2503. 

530. Bağ dâdi, Usül., s. 254. 

531. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Rauzat el-Rahiyye, e. 75; Muhammed b. el-Huma , 

Musâmere, e. II, ss. 17, 53. 

532. Subki, adı -geçen eser, e. II, s. 42. 
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Cehm ve Mu'tezile, onun 6. bir duyu oldu ğunu söylediler. 533  Daha son-
raki kelâmedar ondan esinlendiler. 534  

Kendilerine "Sünnet ve Cemlf at" ehli diyenlere veya "Hadis"• ehli 
adını  verenlere has ımları  tarafı ndan baş ka adlar verildi. Mu'tezile onla-
ra Cebriyye dedi; Mürci'e ise onlara Ş ekkâkiyye ad ını  verdi, çünkü on-
lar müslüman olduklar ı  iddialar ı n ı  "Allah dilerse" (in ş a'e Allah) sözü-
nün ilavesiyle nitelendirdiler; Cehm ve Neccâr' ı  takip edenlere ise Mü-
cessime dendi; ismâ'iliyye ve benzerlerine ise Ha ş eviyye adı  verildi. 535  

533. Elya. Hanife, el-Fıkh el-Ekber, s. 19. 

534. Subld, tuh geçen eser, e. II, s. 37. 

535. Abdülkahir b Masa, el-Gunye, s. 159. 

108 



V. BÖLÜM 

TEPKI 

İ bn Küllâb ad ı yla bilinen Eb ıl Muhammed Abdillah b. 
Sa'id el-Kattân, Muhâsibrnin çasgda ı  idi. Abbâd b Süleymân'la 
tartış maya giri ş ti ve 240 /854'den kısa bir süre sonra öldü. Kendisine 
Ha ş ev1536  ve hadisçilerin kelâme ı s ı  adı  verilir. 537  

Görüş leri 

Allah vard ı r, ancak varl ık sıfat ı yla değ il; bir ba şka yerde, varlığı n 
O'nun s ıfatlarından biri oldu ğu söylenir. O'nun zat ı  da nefsi de Allah't ır. 
K ıdem bir ma'nad ır ve Allah, zatmda bulunan bir k ıdemle kadimdir. 
Allah daima zaman ve mekandan öncedir; daha önce oldu ğu gibidir, 
arş  üzerindedir (ya da onun üstündedir, fakat ona dokun ınamaktad ı r) 
ve nihayet her ş eyin üstündedir. Dostluk ve dü şmanlığı , el ve yüzü içine 
alan s ıfatlar ne O'dur ne de O'nun gaynd ı r (O'ndan ba şkadır); onlar Al-
lah'ta yer al ır, birbirinde de'ğ il, çünkü bizzat vas ıflayı cı  olan şey vasıflan-
dırdamaz. Onların ba ş langı cı  yoktur (ezelidir), fakat k ıdeme sahip de 
ğ illerdir.538  Cömertlik bir zat s ıfatıdır ve fiil s ıfatları  ezelidir. Onu takip 
edenler uhihiyetin bir ına'nâ olup olmad ığı  husun.da karar vereraediler. 

Allah, var olan her ş eSrin var olmas ı nı  irade eder, fakat Küllab' ı n 
ekohine göre, Allah günahlar ı  irâde etmemi ş tir. Allah "ol" demedikçe 
hiçbir ş eyi yaratmaz, fakat bu kelime yarat ı cı  de ğ ildir. Allah daima 
kadim sıfatı  olan kelânıla mütekellimdir; kelam ve kav) isimleri ayn ı  
anlama gelir. O'nun kelâm ı  biı dir, fakat emredilen , yasaklanan ve be- 

536. İbn en-Nediin, adı  geçen eser, s. 180. 
537. Bağdildi, Ustd., s. 254. 

538. Onlar Miii değ ildir, sona da ermezler, kadim ya da hildis de ğ ildir; her zaman için ya-
ratilmamistm İbn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 208. 

539. İbn Teymiyye, Risâle Bei'labekiyye, Kahire 1328 /1910, es. 393, 398. 
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yan edilen ş eyle ili şkisi dolay ısıyla çoğalı r, emir, yasak ve beyan olur. 
Ona kelam veya' kavl denmesi için böyle bir sebep yoktur Muhtemelen 
kelimeler veya sesler anlam ına gelen, harfler.  değ ildir İbn Küllâb kelâm-
la kitap, yani Kur'ân aras ı nda bir ayı rı m yapt ı ; kela ın Allah' ı n zat ı nda 
yer alı r, Arapça Kur'an ise bu ma'na'ya ilet en bir yol göstericidir ve y ara-
t ı lmış tır,539  ancak ne cisimdir ne de arazd ı r. Başka deyişle, Kur'ân' ı n 
okunmas ı  okunan maddeden ba şka bir ş eydiri madde Allah'ta bulunur, 
okuma ise yaiat ılmış , insan tarafı ndan kesbedilmi ş tir. Abb â d , ona, 
kelâmın Allah olduğunu söylediğ i için, Hristiyan demi ştir,540  ve bir Hris-
tiyan da dedi ki: ibn Küllâb ya ş amış  olsaydı , bütün müslümanlar Hris-
tiyan olurlard1. 541  Allah yarat ır, kul ise iktisap eder; fiil iki fâilin i ş i ola- 
bilir. 

• 
İ man Allah'a ve peygambere• ş ehadet etmektir; bilgiye ve kalpteki 

inanca dayan ı r. Bilgisiz ikrar, iman de ğ ildir. 

İ man yarat ılmış t ı r. 542  İ bn Küllâb, muvafat görü ş ünü, yani Allah 
nazar ında insanın ölümünde ne olacaksa daima öyle oldu ğunu ileri sür-
dü. Bu kimse müslüman olarak ölürse, her zaman Allah' ın nazarında 
müslüman demektir. İnsanlar Allah'ı  göreceklerdir; bu inanç varolan her 
şeyin görülebilece ğ i esas ı na dayanı r. "Alemin nfiru" sözleri Allah'a 
uygulanınca izah gerektirmez. 

İbn Küllâb, atom görü şünü kabul etmedi. 

Öğrencilerinden baz ıları  iStivâ'rtı n, yani Allah'ı n arş ta orturmasuun, 
zâti bir s ıfat oldu ğunu ileri siirdü.543  

Muhammed b. Kerrâm, Ni şabur'da veya muhtemden Sicis- • 
tan'da doğdu. Fikirlerinden örtürü hapse at ı ld ı  ve sürgiine gönderildi; 
Kudüs'te 255•/869'da öldü. Zahidlerden Ahmed b. Ilarb 'le ili şkisi var-
dı . Bu ş ah ı s Mürci'e'ye mensuptu ve bir muhaddis olarak "temelsiz ş ey-
ler" rivayet etti ğ i halde, bir abdal say ı ldı . 544  

Niş âbur ve Herat'ta say ısı z kiş iler İbn Kerram'a tabi oldu; bunlar 
çoğunlukla miskin kimselerdi. Bu ekol takva yönünden iyi bir ş öhrete 
sahip oldu* ve pek muhtemel olarak bu ekoliin kurucusu ne söyledi-
ğ ini kendisi de anlamıyordu. İbn Kerram'a tutucu demek pek do ğ ru 
olmaz, zira sisteminde, esaslar ı  bakımından, Zâhirilere mensup 
oldu ğ u halde, akla yer verir. 

540. Subk1 adı  geçenes'er, c. 	s. 51. 
541. İbn en-Nedfm, adı  geçen eser, s. 180. 
542. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el-Behiyye, s. 75. 
543. İbn Hazm; el-Fisal., e., 11,1, 23. 
544. el-Hatib el-13ağdklf, Ta'rih Bagdıld, c. IV, s. 118. 
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Allah •Görüşü 

Allah cevherdir, zat bak ı mı ndan e ş i yoktur ve a ğı rlığı  vardır. Al-
lah, orada burada hareket etmektedir. Ar ş , Allah'ı n, de ğerli bir yön olan 
yukarı dan dokunduğu bir yerdir, Allah ondan daha büyüktür ve ona do-
kunduğu tarafta son.ludur; O'nun a ı-şı n, herhangi bir parças ını n -üstünde 
olduğu kadar bütün ar şı n üstünde de olmas ı  celâlinin bir parças ı d ır. 
Alemden ayr ıdı r ve âlem °olmadan önce daima yarat ı c ı  ve rı z ı kland ı rıc ı  
idi. 

Onun sı fatlar görü şü siinnilerin görü şü ile ayni idi. 

Allah hâdis (yarat ılmış , önceli) varl ı klar için bir malı aldir. Bu var-
lı klar, O'nun zat ında kudreti sayesinde ortaya ç ıkar, ancak sonlar ı  olma 
sa da, s ı fatlar haline gelmez, Sonlar ı  olsayd ı , O'nun zat ındaki hâdisler 
(haviidis) zinciri kaç ı nılmaz olurdu ki, bu, inıkansı zd ır. Bu hâdisler O'-
nun arş a dokunması , irade filleri, konu ş maları , iş itme ve görmesidir. 
hem (Allah'ı n d ışı ndaki hâdisler), Allah ona "ol" deyip de olmas ını  dile-
diğ i anda Allah' ı n zatında yer alan bir hudûs arac ı lığı  ile var olur. Bu 
irâde fiili ve kavl sûretlerdir. (Acaba bu, Eflâtun'un zay ı f bir yank ı sı  
mı d ır?). 

Allah' ı n kelâmı  kadimdir, kavli de ğ il; 545  kelâm, O'nun zt ında bir 
çok,hâdisleri, sözgeli ş i, geçmiş le gelecek hakk ındaki beyanları , peygam-
berlere vahyedilen kitaplan, va'd ve va'idleri ve şerrat ı  ;te şkil eder. 
Allah'ın emri iki türlEdiir: a) Yarat ıcı  (tekvini) emir ki, bunu zorunlu 
olarak bir eser takip eder, ve b), ahlaki emir ya da beyând ır ki, bunu 
zorunlu olarak bir eser takip etmez. Allah' ın bilgisi de iki türlüdür: Ş ey-
leri bilgisiyle bilir ve bu bilgiyi de bir ikincisiyle bilir Ci ı imler ve araz-
ları  yaratt ıktan sonra art ı k onlar üzerinde kudreti yoktur. Yapt ığı ndian 
başka türlü yapamaz ve asil yahaml ığı na geri dönmek için, âlemi yok ede-
mez. 546  Allah, iyinin de kötünün de fâilidir. Allah'', doğ ruyu ve yanlış " 
bilmek sadece akla dayan ır. Hakikat, gerisinde manevi bir gerçekli ğ i 
olan haberdir. 

Tabii Felsefe 

Hâtlisler (önceli, sonradan olan, varl ıklar), hudûsun, tükendi ğ i 
ikinci zaman biriminde var olur. Yok olan hiçbir cisim ya da araz yeni-
lenemez, ancak ona benzer ba şka biri yarat ı labilir. Bütün arazlar bir za- 

545. Kur'im'a kavl denmesi herkesçe benimsenmi ş  değ ildir. İbn Manzfır, Lisan el-Arab, 
e. XV, s. 427. 

İ bn Hazin, el-Fisal., e. IV , s, 205; er-Itazi, Muhassal., s, 97. 
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man biriminden daha fazla kalabilir. Kudretli olmak d ışı nda canhya 

her ne yüklenirse, ölüye de yüklenebilir. Ilk yarat ık canl ı  idi. Hayat 

bir artomda bulunabilir. 

İnsan 

istita'atn ı, fiille birlikte oldu ğunu söylemek cebri (zorunlu ğu) kabul 

etmektir. 547  

nin 

Allah' ın insanlar için yapabilece ğ inin en iyisini yapmas ı  gerekmez. 
İ man kalple de ğ il dille tasdiktir; yaratma s ırası nda iman herkeste ol-

duğu için, çocuklar da mü'mindir. Mun.af ıklar bu alemde Cebrâilinki gibi 
bir imanla mii'mindirler, ancak öteki dünyada ceza göreceklerdir. Bir 
müslüman ş u andan söz ederken, "ben mü'minim" demelidir; gelecekten 
söz ederken ise "Allah dilerse" (in ş ere Allah) ibaresini ekleyebilir. Genel 
olarak Islami kabule niyet etmek yeterlidir, namaz için özel bir niyet ge-
rekmez. Peygamberler günah i ş leyebilirler, fakat ş ahit olarak hizmet et-

melerini engelleyecek bir ölçüde de ğ il, ve onlar tebliğ lerini tahrif ede-
mezler. Peygamberi dinleyen herkesin, onun görevi hakk ı nda delil olma-
sa da, onu kabul etmesi gerekir. (Bu fikir, Ibadiye'den al ınmış t ır). Veli-
ler peyga ırıberlerden üstün olabilirler; bu ekole göre, Ibn. Kerrâm baz ı  
sahabilerden üstündür. Günahkarlar cehenneme gideceklerdir, ancak 
Hz. Peygamberin ş efaati ile kurtar ı la.bilirler.548  İbn Kerramla ayni 
fikirde olmayan müslümanlar edebiyyen. cezaland ı rdmayacaklard ı r. 549  

İ çtihat hakkı nı  kullanan kimse temel konularda bile do ğ rudur. E ğ er 
farklı  ülkelerde iseler ayn ı  zamanda iki imam bulunabilir; bu görü şün 
sebebinin Hz. Ali'den nefret etmeleri oldu ğu söylenir. Cemel sava şı nda 

her iki taraf da hakl ı  idi. Akıl gösteriyor ki, kıyamete, iyileri mükafat-
landıxmak ve kötüleri cezaland ırmak için, ihtiyaç vard ır; fakat valiye 
göre, mükafat hak edilir. 

Bir ekol 12 fırkaya ayr ıldı , fakat onlar ı n kendilerine özgü ihtilafla-
rı  kaydedilmemi ş tir. Yapı lacak tek ş ey, çoğunlukla bir fı rkaıam ötekine 
aykırı  düş tüğü hususuna dikkati çekerek, onlar ın görüş lerinin bir liste-
sini vermektir. Allah, bir stı ret içerisindedir, cisimdir, veya mekan i ş gal 
eder. Dokunmak yerine ar ş la karşı  karşı ya gelir; Allah ar şı n karşı sında-

dır ve aralar ındaki mekan sonlu olduğu halde, aralarmda hiçbir ş ey yok- 

547. Nakdisi, Ahsen et-Teklisim, s. 38. 

548. İ bn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 45. 

549. bn en-Nedim, adı  geçen eser, s. 212. 
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tura Allah'ı n me ş i'as ı  (dileğ i) külli ş eylerle, irade filleri ise cüz'l şeylerle 
ilgilidir ve bu irâde fülleri aleme, yoklu ğun aksine, varl ık hususiyetini 

' verir. Bir tek yaratma fiili bir tek ş ey ya da aynı  türden iki ş ey meydana 
getirir. Bir şeyin yarat ılması  için Allah'ın zatında bir çak hâdisler mev 
cuttur ve yok olmada da durum ayn ıd ı r. Bunlar irâde ve yarat ı cı  "ol" 
kelâmıdır. Kadim kudret bu iradeyi ya da "ol " kelâmını  yarat ı r, bunlar 
da nesneleri yarat ır. Allah'ın zat ı nda bulunan hadisler muhdistir (yara-
tacıdır), bu ş ekilde olmayanlar ise muhdestir (yarat ı lmış tır). Kerra ıniye'- 
nin iddias ına göre, bütün akıl sahibi insanlar, hadislerin Allah' ın zatın-
da bulunduğu hususunda onlara uydular. 

Allah, bilgisini değ il, ş eyleri bilir. O'nun kelâm ı  konuş ma kudreti-
dir; Kur'ân kavldir, Allah., Kendisinde bulunan kavl ile konu şmaz, 
konuş an olmas ıyla (kdiliyye) konu şur. Allah, Kendi zat ında sesleri ya da 
kelimeleri yarat ınca konuşur.550  

Konuş ma kudreti olarak kelâm birdir; kavl olarak ise çoktur ve 
yaratalım zat ı nda bulunmaktad ı r. Hâdis veya kadim olan, harfler ve 
seslerdir. Allah' ı n iş itmesi dinleme kudretidir. Allah' ın "kaf" ve "mln" 
(kun-=-- ol sözünü meydana getiren sessiz harfler), irade, i ş itme ve görme-
ye karşı lık olan 5 kudreti vard ır. Allah görülecekse, görevin önünde 
olmas ı  gerekir. Aklın tasvip etti ğ i veya Allah' ı n fiillerinin telkin etti ğ i 
herhangi bir ad Allah'a verilebilir. 

Mem yak olmayacakt ır. Cisinder yenilenecektir, fakat bu, yok olan 
ş eylerin yeniden ilı das ı  değ il, da ğı lan parçalar ın biraraya toplanmas ı dır. 

Hz. Peygamber ve sahabileri, iman ı n delili olarak ikili sel:Mati ka-
bul ettiler, Munafı klar mü'mindir. Munafıklar kâfirdir ve cehenneme 
gidecektir. Allah'a inan ıp peygambere inanmayan hem mü'min hem de 
kâfirdir. Ölüler, diriltilmeden cezaland ı rıhr. Peygamber ölünce peygarn-
berli ğ ini yitirir. 551  

Muhammed b. el-Hey s um, bu sistemin gülünç yönlerini biraz 
gidermeye çalış tı . Bunu ş öyle izah etti. Allah' ın cisim olduğunu söyle-
mek, zatı yla var olduğunu söylemektir; Allah' ın yukarıda olması  celalini 
tasdik eder. Allah mekan i ş gal etmez, fakat ezdi olarak âleraden ayr ıdır. 
Yaratma ve yoketme, fiili bir iradeye i ş aret eder (bu görü ş  Kur'ânfin şu 
yetlerine dayan ır: Nahl, XVI, 40; YCI-Sin, XXXVI, 82). Fakat Allah' ın 

hadislerin mahalli oldu ğu görü şü, onun düzeltme gücünün ötesinde idi. 

Mücessi ıne ile ayn ı  kelimeleri kulland ı , ancak farkl ı  marıalarçla. 552  

550. er-Ha'zi, KÜM, el -Erbein, s. 177. 
551. 'd, adı  geçen eser, ss. 12, 22, 25, 64, 161, 270, 277; Y'afil, Merhem., ss. 166, 178, 244, 

247; Cüveyni, el-Irsetd, s. 58; İbn Hazm, el-Fisal., e. IV , s. 205; el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-
ravzat el-Behiyye, s. 13; er-Riizi, Muhassal., ss. 57, 97, 114 Daha sonraki devir için bak., W Bart-
hold, Turkestan doun to the Mongol Invasion, İng. çev.: H. A. R. Gibi', Londra 1928, s. 289. 

552. British Museum yazmas ı  Or. 2606, var.: 163 b. 
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VI. BÖLÜM 

ARA DEVRE 

Hicretin III. Milad ın IX. yüzy ı lı  büyük bir zihni faaliyet devri 
idi, fakat baz ı  Mu'tezili kelâmc ı lar ikinci dereceden, seleflerinden a ş ağı -
da olan kimselerdi, ve yeni bir ş ey söylemek amac ı yla kelimelerle oyna-
yıp, dilbilgisini zorlayarak kelâm ın ilerlemesi için hiçbir ş ey yapmad ı lar. 
Bir ya da ikisi İ slama tenâsüh ile Hristiyanl ıktan al ınan görü şleri sok-
maya çalış an "a şı rı" kimselerdi. 

Hi ş âm b. Amr e ş - Ş eybâni, el-Fuvati ad ıyla bilinir, Me'- 
miln devrinde ya şadı  ve Nazzâm' ın öğ rencisi idi. "Tafra" nazariyesini 
kabul edemeyece ğ i için öğ retmeninin eevher görü ş ünü terketti. Ş imdi 
onun öğretisini ortaya koyabiliriz. 

Allah 

Allah, mekanda olmad ığı  halde, daima nerede ise oradad ı r. O'nun 
hareketi bir ş eyi yaratmasıd ır ve bir mekan.dan di ğerine yer de ğ iş tirmek 
değ ildir. Bir kez bir ş eyi yarat ı nca, onun benzeri bir ba şkasını  yara-
tamaz. 553  Allah alet kullanmaz; yeryüzünü ya ğmurla değ il, yağmur 
ya ğı nea canland ırır. Allah her zaman Kendi zat ı n ı  kadim bir bilgi ile 
biliyordu, fakat ş eylerin kadim olduğu anlam ı na gelece ğ i için O'nun 
daima şeyleri bildiğ ini söylememiz gerekir. 

Allah daima ş eylerin, varolduklar ı  anda olacağı nı  biliyordu.554  0'- 
nun sıfatlarının bulunduğunu söylemek yanb ş t ı r. Allah'ı n tövbe etmeyen 
bir günahkârı  cezaland ıraca ğı n ı  ve tövbe edeni ise cezaland ırmayaca ğı nı  
bildiğ ini söylemememiz gerekir, çünkü bu gibi beyanlar bir ş art ı  gerek-
tirir; Allah'ı n bilgisi ise ş artlı  değ ildir. Allah kâfirleri yara tmam ış t ı r, 
çünkü bu, bir kimse ile küfrünü, yani iki ş eyi yaratmay ı  içine alı r. Allah 

553: İbn liazm, el-Fisal., e. IV, s. 196. 
554. Ayn ı  eser, e. II, s. 127. 

114 



z ı tları  birle ş tiremez; bu nedenle hayat , bilgi ve kudret ölümle birlikte 
aynı  kiş ide bulunamaz. Allah hata yapamaz; bu sebeple acaba yapabilir 
mi sorusu saçmad ı r. Vekil kelimesi sadece Kur'ân okurken Allah hakk ı n-
da kullan ılabilir, zira bu, O'nun ancak Kendisinden daha kudretli 
nin faili olduğunu ifade eder. Allah' ı  görmek, O'nu kalpte bil ınekten da-
ha fazla bir şeye iş aret eder. 

Akıl 

Aralar delille, yani ak ı lla bilinebilir. Allah' ı n varlığı n ın delilleri 
zaruri olarak idrakle bilinmelidir; bu nedenle hiçbir aran Allah'a delil 
olamaz. Kur'an arazlardan ibaret oldu ğu için Allah'a veya resûlüne de-
li! olamaz. Yoklu ğun bilgi olduğunu iddia eden bilgi, ona benzer bir ş e-
yin bilgisidir. 

Tabiat 

Atom'-(cevher-i ferd), ne hareket halinde ne de sükiin halindedir, 
ne tek ba şı nadı r ne de bileş iktir. Cisim 6 rükn (köşe)'den, her riik ıl de 
6 atomdan ibarettir; bu birle ş me arazlar için bir mahal olu ş turur. El-
Fuvati, arazlar listesinde Ebill-Huzeyrle ayn ı  görüş te idi. Bir şeyin 
yarat ı lmasi, onun bir niteliğ idir, kendisi de ğ ildir, baş ka bir ş ey de değ il-
dir. Atom, kendi ash, bekas ı  ve yenilenmesi için, masnalara ınuhtaçtı r.555 

 Henüz var olmayan ş ey bir şey değildir; yok clan şey ise hala bir şeydir. 
Yenilenebilen ş eyin ba ş langı cı  şey de ğ ildir, yenilenemeyen ş eyin ba ş -
langıcı  ise bizzat ş eydir. 

Allah, yeryüzünü, alt ı nda yukarıya doğ ru bir itimad (gerilme) ya-
ratmak suretiyle siikfin halinde muhafaza eder. 

insan 

Insan, yeri kalpte olan bir ato ındur.\ El-Fuvati, insan özgürlüğünün 
ateş li bir savunucusu idi, ve Allah' ın, insanlar ı n kalplerini birleş tiıdiğ i-
ni (Kur'an, Eııfiii, VIII, 63) 4ıkar etmek suretiy le siimı lleri ş aşkına çe-
virdi; Allah' ın insanlar üzerinde herhangi bir denetimi oldu ğunu inkar et-
ti. Istita'at insandan ba şka bir şeydir ve balddir. Irade, irade edilen fiili 
zaruri kılınaz. 'Şeytan insanları n kalplerine girmez; onlara f ısıldar ve Al-
lah bu ,fı sıltıyı  kalbe sokar. El-Fuvati, ıntıvafat görüş -ünü, yani insan ın 
öldüğünde ne olacaksa, Allah nazar ında daima öyle oldu ğunu ileri sü-
ren ilk kiş i icii.556  

555. Kar., Bağ dadi, Usn/, s. 42. Bekâ bir ma'nâd ır. 
556. Bı n Hatm, el-Fisal., -e. IV, s. 58. "Baz ıları  doğar ve mü'min olarak yasar, fakat ka-

fir olarak Mar v.b." (n ın Hanbel, el-IVIiisned., British Museum yazmas ı , Or. 2675, III, 19) söz-
leri bu görüşü desteklemek üzere benimsendi. 
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Din 

İman, Allah'ın emrettiğ i veya tasvip etti ğ i bütün iyi amellerdir; 
imanın iki derecesi vard ı r: 1) Allah'a iman (bi'llahi), bunun yokluğu kü-
fürdür, ve 2) Allah hakk ı nda iman (li'llahi); bunun kas ıtlı  olarak ihmali 
kiifürdür, fakat kas ıtsız ihmal fıskt ı r. Bu kas ıtsız ihmal, küçük bir günah 
da olabilir. Insanlara büyük günahlar ı n cehennemde cezaland ırılacağı n ı  
öğreten vahiy de ğ il , te'vildir. Zekat ı  ödemeyi reddetmenin büyük günah 
olması  için bu reddi ııı  sürekli olmas ı  gerekir; geçici bir red, hata bile de-
ğ ildir. 

El-Fuvati, cennet ve cehennemin henüz yarat ı lmadığı nı  ileri sürdü; 
diğer bakı mlardan cennet hakk ındaki görü ş lerinde yayg ın görü ş ten ay-
rı ldı . Mucizeleri inkar etti; öyle görünüyor ki, bu inkar, arazlar ı  delil 
olarak reddetmesi ile ilgili idi. Ebû'l-Hu zeyrin bir olaya tan ıklık için ş art 
koş tuğu "20 cennetlik ki ş iyi" ş öyle izah etti; 20 belirsiz bir say ıdı r ve cen-
net elli ise güvenilir tan ıklar demektir. 

Devlet adil ve barış  içinde ise, imam gereklidir, fakat gereklilik di-
ni bir mesele de ğ ildir. 557  Toplumsal kayna ş ma anlarında imam tayin edi-
lemez; bu, Hz. Ali'ye bir sald ı rı  idi.558  İ mam yoksa herhangi biri, bir 
döneğ i, güven içinde öldiirebileeekse, öldiirebilir. 

Baz ı ları  derler ki: El-Fuvati, kendisiyle ayn ı  düş üncede olmayanla-
rı n öldürülmelerine izin verdi; bu, bir iftira olsa gerektir. Sahabe'leri 
yüceltmek arzusu ile Hz. Osman' ı n, evinde kuş at ı lmadığı nı  ve Mı sırlı  bir-

kaç gayr-i memnun ki ş i tarafından öldürüldü ğünü beyan etti. Talha ve 
ez-Zübeyr, Hz. Ali ile sava ş mak niyetinde de ğ ildi; sava ş  sı radan askerler 
tarafından baş latı ld ı . 

Abb ad b. Süleyman es- Saymeri, 559  el-Fuvatrnin ö ğ rencisi 

idi; İbn. Küllabla münazaraya giri ş ti. Kelam yazarlar ı  onun hakkında 

ve doğ ru olarak pek az şey söylerler. Burada onun görü ş lerini uzun uza-

dıya nakleden E ş 'ari bir istisna te şkil eder. Onun görü şü önemli değ ildir, 

ancak burada onun görü şünden bahsetmemizin sebebi, kelam diye ne-
lerin onun yerine geçebilece ğ ini göstermektir. Ö ğretisi Fuvatrninkine 
pek benzer. Bu ö ğ retinin baz ı  ayrınt ıları  daha önce öğ retmeninin öğ re-

tisinden söz ederken verilmi ş ti. 

557. Sehrestâni, Nihayet el- İk ılant, s. 481. 

558. Kar., Bağdat% Usâl., s. 271. 

559. Mes'ilell, et-Tenbih 	neşr.: M. J. de Goeje, Leiden 1894, s. 395. SaymerVnin 
nishenin do ğ ru ş ekli olduğu anlaşı lmaktadır. A. S. Halkın'ın el-Fark beyn el-Ftrak çevirisinde 
tercih etti ğ i Zeymeri es-Sem'âni'de görülmemektedir. Kelimenin bütün bozulmu ş  şekillerini 
vermenin bir yararı  yoktur. 
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Allah 

alem aras ında bir zaman ili şkisi yoktur; Allah Kendi zat ı  
bakı mı ndan farklı dır, ancak bu farkl ılık bir farklılık dolayısıyla ve diğer 
ş eylerin insanlardan farkl ı  olmas ı  gibi değ ildir. O, bir ma'na da de ğ ildir. 
Kadim varlık daima mevcuttu; bu söz do ğrudur, çünkü bu önerme evi-
rilebilir ve onun her iki terimi de ay ındı r. 560  Allah'ın nefsi ya da da zat ı  
olmadığı  için, s ıfatlarm,  onun vas ıtasıyla icra etmez ve Allah bilgi ile 
ilim değ ildi'. Allah'ın alim olduğunu söylemek O'nun için bir isim ve bi-
linen bir ş ey hakk ı nda bilginin varlığı nı  saptamakt ır. Allah her zaman 
bilinenleri, şeyleri, atomlar ı , filleri, arazlar ı  ve yaratmay ı  biliyordu; Al-
lah'ın yarat ı klar', cisimleri ve bile ş ik ş eyleri her zaman bildi ğ ini söyleye-
ıneyiz, çünkü bunlar sadece zamanda mevcuttur. Allah' ın bilen (alim) 
olduğunu söylememeliyi;z, çünkü bu öner ıne evirilebilir bir önerme 
değ ildir; böyle olsayd ı , sonuç, "Allah tek bilen varl ıkt ır" olurdu. 

Hayat sdat ı  bütün di ğer sıfatları  içine ahr, fakat bunlar birbirinden 
ayrıdır; bilgi kudret de ğ ildir. Yarata ıam daima bir olduğunu söyleyebi-
lirsek de Yaratan' ın daima mevcut olduğunu .söyleyemeyiz, çünkü bu 
ifade sürekli yaratmay ı  ima eder. Abbad, ayn ı  zamanda, Allah her zaman 
yaratan de ğ ildi, ifadesini de reddetti. Bilen (alim) gibi yüklemler Allah'ın 
isimleridir; bilir gibi, yüklemler ise s ıfatlardır. Ümmet, bir yüklemi Al- 

, lah'a inkar etmenin hatal ı  olduğunda birleş ince, art ı k o yüklem Allah'ı n 
bir ad ı  olur. O'nun adları  3 sınıfa girer: 1) Bilen, kudretli (zati s ıfatlar) gi-
bi hiçbir fiil için verilmeye ıaler; 2) Yaratan, razzak (rız ıklandırı cı), mü-

ılsd. (fiili sıfatlar) gibi bir fiil için verilenler; 3) Bilinen, dua edilen şey 
gibi başkaları n ı n fiilleri için verilenler. Allah' ın daima yaratan, gören 
olduğunu söylememeliyiz; bütün fil s ıfatlarında da durum aynıd ı r. Gö-
ren Allah'ın daima mevcut olduğunu ise söyleyebiliriz. O'nun ne elleri 
ne de ayaklar ı  vardır; bu kelimeler O'nunla ilgili olarak ancak Kur'an ve 
Hadislerde kullanılabilir. Rahman zat ı  bir sifatt ır. Ferd ve latif Allah'a 
uygulanamaz, fakat O'na "insanlara karşı  ince (Latif)" demek caizdir. 
Allah mütekelli ın değ il, biriyle konnş andır (mükellim). Allah'ın iş iten 
olduğunu söylemek, duyulan şeyi bildiğ i anlamına gelmez. Allah' ın 
kelâmı  birdir, nefsi kelâmd ır; bu kelam i ş aret ettiğ i ş eylerin varolmas ıy-
la çoğ ahr, emir, beyan ve va'd olur. 561  

Allah'ın bütün yapt ı kları  doğrudur. Allah' ın yapmadığı  bir şeyin 
insan için kazançlı  olmas ı  mümkün de ğ ildir; eğer böyle bir ş ey kazançlı  

560. fi hakikat el-ktytis. Bu ibtırenin bulunduğu metinlerin karşı laştırması  gösteriyor ki, 

o, evirilebilir lir önerme anlam ına gelmektedir. 

561. ez-Zebicli, İthâf es-Stide, c. II, s. 6. 
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olsaydı , Allah zâlim olurdu. Allah küfrii yaratmaz, ama kâfire inanmama 
gücü verir. Aç ık ya da hastal ık gibi kötü ya da ş er dediğ imiz hiçbir ş eyi 
yaratmaz; cehennem azâb ı  bile, ne gerçekten ne de mecazi anlamda kötü-
dür. Karşı lığı  (ta'viz) olmasa bile elem 4ötü de ğ ildir. 562  Elemin amac ı  
sebepli ve sebepsi7 olarak tabiatlar aras ı nda bir ayı rı m yapmaktır.563  Al-
lah yapmayaca ğı m bildiğ i ş eyi yapabilir mi? sorusu aktar ı lmas ı  pek 
mümkün olmayan laf kalabal ığı  ile cevapland ırdı r. 564  

Akal 

Biz görülenden görülmeyene do ğ ru ak ı l yürütebiliriz. Hakikat ı n 
kanıtları  Kur'ân, icmâ ve akl ı  delillerdir. 

Arazlar Allah'a delil olamazlar. Bu tutars ı zd ır, çünkü Kur'ân araz-
lardan ibarettir; el-E ş 'arırnin bu nokta dikkatini çekmi ş tir. Mucizeler 
peygamberliğe delil olabilir de, olamaz da, fakat onlar böyle bir ş ey için 
kullanılmamandı r. 

Tabiat 

Yaratman ı n sebebi yoktur. Muhdesin (yarat ı lmışı n) iş areti, onun 
yarat ı lmış  olmasıd ı r, yok iken var oldu ğu değ ildir. Şeylerin, atomlar ı n 
ve arazların yarat ılmadan önce bir çe ş it varl ıkları  vardı , fakat bu, ci-
simlerle ilgili olarak doğ ru değ ildir. Abdad, ne bir ş eyin varolmadan önce 
nas ılsa öyle olduğunu söyler, ne de ondan farkl ı  olduğunu ileri sürerdi. 
Bir şeyin yarat ı lmas ı  o şey olmayıp , yaratmad ı r, çünkü yaratma hem 
bir şey hem de yaratma fiilidir. Atom (cevher-i ferd) mekan iş gal etmez; 
ağı rlı k onun kesâfetidir (yo ğunluğudur). Cisim atom ile ondan ayrda-
mayan arazlard ır. Arazlar görüle ınez, çiinkü sadece mn.ân i ş gal eden 
cisimler görülebilir. "Hareket etme", bir cismi ve hareketi niteler, oysa 
hareket hareketli şeyden farklı  değ ildir. Hareket zevâl (yokolma) olabilir. 
Hareket ve sükûn. dokunmalard ır (miimâsse). Bir cisim aynı  anda iki 
veya daha fazla cisme biti ş ebilir. Sebebi daima eser takip eder. Z ıtlar 
birleş tirilemeyen ş eylerdir. 

Abbâd, yenilenmi ş  olan bit şeyin , aslıyla aynı  olup olmadığı nda 
karar veremedi. Kelimeler âlemin esash bir parças ıdır ve bir kelime ile 
anlamı  arasında tabii bir orant ı  vardı r; bu nedenle ekollerin dilinde, Al- .. 
lah, kelimelerin anlamlar ı n ı  değ iş tiremez. 565  

562. Cüveyni, el-İrşdd, s. 159. 

563. M. Schreiner, Der Kalanı  in der jüdischen Literatur, Berlin 1895, s. 30. 

564, Bir ba şka ifade şudur: Allah' ın olacağı nı  bildiğ i ş ey zorunludur; olmayaca ğı nı  bil- 
bildiğ i ş ey ise imkans ızdır;bunlardan hiçbiri kudret alan ında değ ildir. er-Razi, Muhassal.,s. 130. 

565. Mizan el-Ptidal. ksm kökü fsm'den daha kuvvetli bir anlama sahiptir. 
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İnsan 

İnsan beşerdir, önermesi evirilebiur bir önermedir. İnsan atomlar 
ve arazlardan ibarettir; alt ı, duyusu vard ır, altıncı sı  ş ehvettir, istita'at 
bakidir, fakat bir sebep de ğ ildir. Fililin tavsifi kar ışı kt ı r. İrâde, kendisine 
bağ lı  olan fiili zorunlu k ılamaz. Hayat, yapma gücünü ifade edip, ölüm 
demek olan aczi meneder; fakat baz ı  aczler mevcuttur. Yapma gücü 
belirlidir; bir fülle ya da bir filler türüyle s ı nırlidır; acz genel olup her 
şeye uygulanır. İnsan, acz mevcutken, tükenmi ş  kudretle bir fiili i ş leye-
mez. Doğrudan bir fiilden kaçntabilir, ancak do ğrudan bir fiilden do ğan 
dolaylı  fiilen durduramaz. Abbâd, "kullan ıma ya da kudretle bir fiili 
iş lerim" şeklindeki deyi ş e cevaz vermedi. İnsan, ancak kudrete dini bir 
sâik yard ımcı  olduğu zaman, bir fiili i ş leyebilir; gerçi bu çocuklara, de-
lilere ve hayvanlara uygun dü ş mez. Sonuç olarak, fas ıkın tâ'atlan (iyi 
davramş lan) günaht ır. Öteki dünyada kesik bir uzuv sahibine tekrar 
verilecektir. 566  

Din 

İman görüşü el-Fuvatrainki gibidir. Allah' ı  tanımayan bir kimse-
nin fiilleri küfürdür. Fas ık bir kimse mü'min de ğ ildir; buna rağmen 
"i ı anclı" diyebiliriz. İyi insanlar bilirler ki , Allah, her günah ın karşı lı -
ğı nı  verir ve onu i ş leycnieri i ş lemeyenlerden ay ırır. Onlar bu karşı lığı n 
ne olaca ğı m bilmezler, ancak bu kar şı lık bilir. O, bir vahiy meselesidir. 
İkinci bir fiilden tövbe etmek ancak bu fiil vuku bulduktan sonra müm-
kündür. Büyük günahlardan kaç ınmak, tövbe olmadıkça, küçük günah-
ları n cezalandırı lmasun ortadan kald ırmaz. Allah'ı n kâfirlere laneti 
adalettir, onlar ın lehine bir şey değ ildir. Ümmet, benzeri bir mesele& 
ihtilaf halinde iken bir mesele üzerinde birle ş emez ve bunun aksi de ola-
maz. Allah'ın özel bir beyan ı  genel, genel bir beyan ı  da özel olamaz. Pey-
gam.berlik görevi, bil peygamberin amellerine kar şı lı k verilen bir müka-
fatt ı r ve âlem baki kaldıkça bakidir. Kur'an arazlardan ibarettir; Hz. 
Peygamber için bir yol gösterici de ğ ildir. Hayvanlar kıyamette hazır bu-
lunacaklar ve sonra da yok edileceklerdir. Hz. Ali'den sonra imam yok-
tur. Müslümanlar imamın yapabileceğ i her şeyi yapabilir. 

Hz. Ali hakem tayin etmedi; onunla Talha ve ez-Zübeyr aras ında 
sava ş  olmad ı . Abbad'ın namaz üzerinde özel görü ş leri vard ı ; namaz, bir 
çocuğu boğulmaktan kurtarmak gibi, iyi bir nedenle kesintiye u ğrarsa, 
eda edilen bölümü geçerli değ ildir. 

566. Bağdâcll, 	s. 261. 
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Ebû Miisâ Isa b. Sabîh, el-Murdar ad ıyla bilinir, Eb ıll-Hu-
zeyl'in çağdaşı  ve Biş r el-Mu'temir'in öğ rencisi idi. Zahid ve takva sahibi 
biri idi. Mu'tezilenin rahibi ad ıyla tan ınd ı . Kendisiyle ayn ı  görüş te ol-
mayan herkese kâfir dedi. Ibrahim es-S indi ona ş öyle dedi: Cennet, 
göklerle yeryüzü kadar geni ş tir, fakat yaln ızca sen ve sana uyan üç ki ş i 

ona girecektir. El-Murdar ap ışı p kald ı  ve söyleyecek cevap bulamad ı . 

Öte yandan dendi ki genç oldu ğu halde, bütün faziletlere - sahip olan 
bir kimse el-Murdar'm ö ğrencisidir. Görü şü ş u idi: 

Allah 

Allah, fâil-i muhtard ır, haksı zlık yapabilir,567  fakat o zaman Allah 
zâlim bir Allah olacaktır; bu nedenle o, haks ı z hiçbir ş ey yapmaz. Hak-
sı zlık yapmayaca ğı na dair deliller vard ır; haksı zlık yapsa idi, onun de-
lilleri olurdu. Gerçekle ş mesine izin verir anlam ı nda kötülü ğü irade eder. 
Meydana getirdiğ i ş eylerin sonu yoktur. Ş eyler Allah' ın meçhulü müdür ? 
sorusuna el-Murdar ş öyle cevap verdi: Allah' ın Kendisine aykırı  ş eyleri 

yapabileceğ ini kabul etmeyiz. Allah, gözlerle görülebilir. Yaratma •  bir 
kelime ile olmaz. 

Tabiat 

Yaratma, yarat ılan ş ey de ğ ildir; yaratman ın kendisi yarat ı lmış  
olmakla birlikte, bir yaratma ile yarat ılmış  değ ildir İkinci eserler nazari-
yesi, öğ retmeni Bi ş r inki ile`ayn ıdır. Bir ikinci eser, Allah' ı n fiili değ ildir 
ve bunun iki fiili olabilir. Renkler, tadlar, kokular ve idrakler ikinci 
eserler olamaz. 

İnsan 

istita'at bedenin sa ğ lı k ve sa ğ lamhğı ndan ba şka bir arazd ır. İ ki s ı  
nıf insan Allah'a itaat eder: a) Allah) bilen ve iyi amellerle O'na yakla-
kanlar, ve b) O'nu bilmedikleri halde, varl ığı nın delili -üzerinde dü ş ünen 
ve böylece O'nun hakk ı nda bilgi sahibi olanlar. 

Din 

Kur'an yarat ılmış tır; insanlar, onun dengini, hatta ondan daha iyi-
sini meydana getirebilirler. Büyük günah i ş leyenlfrin yeri ebediyyen 
cehennemdir. 568  

567. Makriz1 ilave eder ve der ki: Ve h ıı , O'nun uluhiyyetine zarar vermez. 

568. British Museum yazması , Or. 2606, var.: 152 a. 
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Hz. Osman ve kâtilleri fâs ıktır, fakat onun günah] ölümü hak ede-
cek kadar kötü de ğ ildi.569  

Ebü'l-Faz1 Ca'fer b. Harb (236/850) Basra'da Ebâ'l-Huzey1 
ve el-Murclar' ı n öğ rencisi idi ve el-Vâsik'm saray ı yla ilgisi vard ı . 570  Bağ -

dat'ta Mu'tezile reisi idi ve kendisine Zeydi deniyordu. 57 ° 

Allah 

Allah, her ş eyi den.etler anlam ında her yerdedir. i ş itme s ı fat ı  saye-
sinde i ş itir. 572  Fâil-i muhtar bir varl ık olarak haks ı zlı k yapabilir, fakat 
O'nun hikrnetinin sa ğ ladığı  delil, bize haks ı zlık yapmad ığı  güvence-
sini vermektedir. "Allah, küfrün kötü ve imanın z ıddı  olduğ unu irâde etti" 
sözü, onun öyle olmasına hükmetti demektir. Allah' ı n her zaman i ş iten 
olduğunu söylemek saçmad ı r. O, bildiğ i şeyi ve yapmayaca ğı m söylediğ i 
ş eyi yapabilir. "Eğer olamayacağı n ı  bildiğ i ş ey, yapacağı n ı  bilmiş  olacağı  
bir ş eyin parçası  olsayd ı , bu takdirde onun olacağı  beyân ı  önce gelmi ş  o-
lurdu". O, insanlar için en iyisini yapmış t ı r. Allah' ı n öyle lûtfu vard ı r 
ki, bu lâtf, kâfirlerin kendiliklerinden in.munalarma yol açar; ancak on-
lar lûtfa , ermeden inanm ış  oldukları  zamankinden daha az bir mükafata 
hak kazanirlar. İ lahi yard ım (tevfik) zoraki bir lûtf de ğ ildir, fakat bir 
kimse inan ırsa, ona sahip olur. Ca'fer'in bu bâtf görü ş ünü terketti ğ i söy 
lenir. Allah görülmeyecektir. 

Akı l 

Akli bilgi zaruri olamaz. Ak ı l. Allah'ı , ş eri'at ı m, s ı fatlarmr, O'nu 
bilmeyince cezaland ırılaca ğ imı zı , vahye ihtiyaç duymadan bilmemizi 
sağ lar. 573  Allah'i bilmekte gecikme olabilir; böyle bir durum vaki olursa, 
bu gecikme münkire dini bir rahmet olan delil üzerinde dü ş ünme zaman ı  
verir. 574  

Tabiat 

Ca'fer, en - Nazzâm'a atom nazariyesini reddetti ğ i için hüdim etti. 
Onun ortaya koydu ğu arazlar listesi, Ebül-Huzeylinki ile ayn ıdır. Ci-
sinderde yer alan ş eylere aran ad ı  verilir. Buna kar şı  hiçbir dini neden 

569. Bağdâli, Usta., s. 288. 

570. el-Hatib el-Bâgdâdî, Ta'rill Bağ dâd, e. VII, s. 163. 
571. ş ehrestâni, onun Nazzâm'm ö ğ rencisi olduğunu söylemesi yanh ş t 
572. Ilm Ilazm, el-Fisal., e. II, s. 140. 
573. Bağ dâdi, Usûl., s. 256. 

574. Ayn ı  eser, s. 258; kar., el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Rav at el-Behiyye, s. 11. 



yoktur. Onun bütünün parçalar ı yla olan münasebeti hakk ı nda kendine 
özgü bir nazariyesi vard ı . Parça biltünden tamam ıyla farkl ı d ı r; ele ş tirici- 
leri, buradan bütiinür ı, kendisinden farkl ı  olduğu sonucunu ç ıkard ılar. 575  

İnsan 

Ruh, bir atom ya da araz olabilir. Hayat bir arazd ır. Nefs ise, sa ğ lık 
ve sağlainlık gibi, bedenin bir arazi ,onun âletlerinden biridir; e, atom 
ve eisimlerin niteliklerini haizdir. Istita'at süreldidir (bâkidir), ikinci 
değ il, birinci fiille birlikte bulunur. "Bir fiilin ortaya çıkmas ı  anında 
yaprian şeyi yapmak için de ğ il, bir fiil kudretsiz, ölü bir alet tarafından 
yapı lamayacağı  için istitâ'at gereklidir. Mevcut bir ilk fil, tükenmi ş  bir 
kudret tarafı ndan yapı lamaz." Yalnız istita'at yeterli de ğ ildir, çünkü ka-
palı  bir göz göremez. Hareket, etmekten ahkonan bir kimse, kudreti ol. 
duğu halde, bu kudreti kullanamaT. Irade, hemen kendisini izleyen ş eyi 
zorunlu k ılan Telkinler irade için zorunludur. 

Din 

İman yarat ılmış tı r.576Küfür halindeki kafirler, küfürleri yerine iman 
sahibi olacak olsalard ı , bu , onlar için iyi olurdu; onlar ın küfürde iken 
herhangi bir biçimde inanabileceklerini söylemiyoruz. Baz ı  müslüman 
günahkârlar kafirlerden daha kötüdür. Küçük günahlar insanlar ı  ebediy-
yen cehenneme gönderir. 

Hükümden sonra zararl ı  hayvanlar cebenne ıne gönderileceklerdir. 
Onlar burada, kendileri zarar görmedikleri halde, fas ıklara eza yapmakta 
yard ı mcı  olacaklard ır. 577  

Kur'an Allah kelanud ır; Levha üzerinde yarat ılmış  bir arazd ı r; o-
rada kalır ve aynı  anda iki yerde birden olamaz. Insanlar ı n kalplerinde 
o, insanlar tarafından yap ılmış  bir hikayedir." 

Sarhoş luğun hukuki bir cezas ını n bulunmas ı  bir hatad ı r. Daha az 
üstün olan imam olabilir. Hz. Ali en üstündü; Hz. Osman masumdu; 
onun kâtilleri suçlu idi; Tanla ve arkada ş ları  tövbe etti. 

Elı ii Muhammed Ca'fer b. 1V1übe şş i ı  el-Kasabi el-Ba ğ -
(tad î de el-Murdar' ı rı  öğrencisi idi. Süleyman b. Cerir taraftar ı  olan Ane 
halkı n ı  ihtida ettirdi ve Bi ş r el-Merisi ile münazarada bulundu. 

575. Bağ clâcli, el-Fark., s. 154; kar., Taftazâni, adi geçen eser, s. 74. 
576. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el-Behiyye, s. 75. 
577. Cehennemde hurma ağ açları  gibi iğneleri olan akrepler bulunur. Taberl, Tefsir, e. 

XIV, s. 107 (süre: Nahl, XVI, 90). 

578. Ilı n Hazm, el-Fisal., e. IV, b. 197. 
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El-Murdar'm ölümünden sonra Bağdat'ta Mu'teziknin en takva 
sahibi olan ı  idi. Öğ retisi, arkada şı  olan Ca'fer b. Harb'inkine pek ben-
zemektedir; kay ıtlar pek o kadar zengin de ğ ildir; özellikleri ş unlard ı r: 

Akıl 

Akıl, Allah'ın, Kendisini bilmeden Kendisine kar şı  günah i ş leyenkri 
cezaland ı nnası  gerektiğ ini gösterir. 579  Bilgi, bitenin bir parças ıdı r. 

İnsan 

Nefs ne eisimdir ne de cevher, fakat bu ikisi aras ında bir ş eydir. 
iradede, fiili zorunlu kilmaz. 

Din 

Kasıtlı  olarak i ş lenen günahlar büyük günahlard. ı r, çünkü onlar ş e-
rratin ihlalidir; küçük günahlar ise cezaland ı nlabilir, ancak bu tür bir 
günah iş leyen insan sonunda mükafata nail olur. Müslüman bir günah-
kar, kâfir ya da putperest olmay ıp, bir muvahhiddir. Cebriye ve mücessi-
me dönekler kadar kötüdür. Peygamberler dikkatsizlik ve hata dolay ı  
sıyla günah iş leyebilirler ve bu şekilde yaptıklarından sorumludurlar. 580 

 Cezanın ebedi olması  akılla bilinir. İslam diyan bir fısk diyand ı r. 

Ebû Ca'fer Muhammed b. Abdillah el- İ skati (240/854) 
Ca'fer b. Harb'in ö ğ rencisi ve Ba ğdat'ta Mu'tezilenin reisi idi. Ş i'a'ya 
mütemayildi; hattâ ona Zeydi adi verilir. Hiiseyn b. Ali el- K ar â-
bisi ile münazarada bulundu. Görü ş ü ş öyledir: 

Allah 

Allah, her şeyi denetler anlam ı nda her yerdedir. Allah daima s ıfat 
ları  ile iş  yapar; "O görür" demek, O, görülen ş eyleri bilir demektir. Ke-
rim hem bir zat hem de bir fil s ıfat ı dır. Yaratan uzuv ya da alet kullan-
madan yaratan demektir. Allah, fail-i muhtar oldu ğu için, haks ı zlık ya-
pabilir.581  fakat O'nun inâyeti gösteriyor ki, zalim bir ş ekilde hareket 

579. Bağdkli, Usûl., s. 256. 
580. Ayn ı  eser, s. 168. 
581. Burada karışı klık vardır. Allah'ın akıllı  varlıklara değ il, çocuk ve kölelere zulm ede-

bileceğ i söylenir (Sehrestâni, 	s. 41; Bağ dâcli, el-Fark., s. 155). Bu bir iftirad ır. Es-Seın'- 
'6111 diyor ki: Allah çocuk ve delilere zulmedemez (var.: 53 a). Görünü ş e göre, baz ı  kelimeler 
atılmış tır. Eş 'Ari'de böyle bir şey yoktur; o, el-iskidi'ye şöyle söyletir: "Allah zulm edebilir; 
ancak kendilerinde ak ı l bulunan cisimler ve Allah' ın yaratıklarma verdiğ i nimetler gösteriyor ki, 
Allah zulm edemez. Sadece ak ıllar gösteriyor ki, Allah zulm edici de ğ ildir. Zulm, Allah' ın zulm 
kaynağı  olmadığı nı  ispat eden delille birleştirilemez. Onlar, "pekala zuhnetse ne olacak" diye 
sordular. Dedi ki: zulmedilmi ş  olacaktır ve cisimler, sade varl ıklan ile Allah' ın .ıı lnıetmeyece-
ğ ini gösteren akıllardan soyutlanacaklard ır" (s. 202). Aym fikir el-Fark, 188'de ifadesini bulma 
çabas ındadır. Adil bir Allah olmaks ızın illem kaos halindedir. 
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etmez. Miitekellim değ il, mükellimdir, çünkü tekelleme s ı gas ı  hulül tel-
kin eder. Allah aç ı sı ndan konu ş ma fiili, söylenen şeyin kendisidir; insan 
açı sından ise böyle değ ildir. Allah, .müzik âletlerini ş arab ı  ve domuzları  
yaratmad ı . 582  

Akı l 

İyi ve kötü ameller, öyle olmalar ı na hiçbir sebep olmaks ı z ı n zat 
bak ı mından iyi ve kötüdür. Bunun d ışı nda onun görü ş ü Ibn Harb'inki 
ile aynıd ı r. 

Tabiat 

Cisim en azından iki atomdan. miı rekkeptir. Arazlarm listesi, EbtV1- 
Huzeyl'inki ile ayn ı d ır; biti şme (ictimet) dışı nda her şey, bir atomda yer 
alabilir. İki hareket de ğ il, iki renk de bir atomda bulunabilir. Hadisler 
(sonradan olan varl ıklar) dünyas ında, beka iki zaman birimi sürme de-
mektir; ezelde ise, bu, ebediyyen devam etmek demektir. Baki olan araz-
lar yenilenebilir, baki olmayanlar yenilenemez, Ate ş , taş  ve odunda gizli-
dir. Tabiat düzeni sabit de ğ ildir, dolay ı sıyla ate ş  yanma olmadan odurı a 

değebilir ve ta ş  diişmeden havada kalabilir. Ba ş langı c ı  olmayan bir ha-
disler serisi imkans ı zd ı r, dolayı sıyla 'alemin bir ba ş langıc ı  olmal ıd ı r. 
Sonsuz seriler, failin fiiline tekaddüm etmedi ğ i (ondan önce gelmedi ğ i) 
anlamı na gelir. Eğer ba ş langıç değ işmeye tabi de ğ ilse, yani eğer o, Al 
lah ise, alemi ebedi olarak varl ıkta tutabilir. Bu delil, Ebül-Huzeyre 
karşı  yöneltilmi ş tir. 

İnsan • 

Hayat bir atomda bulunabilir; o, bir s ıfat olmayıp, bir hükümdür 
(haldir). İnsan, bir kudrete sahip olmadan, canl ı  olamaz. İ lk fiil, failde 

mevcut bir kudrete muhtaçt ır, ikinci fil ise değ il; bu nedenle istita'at 

bakidir, hem filden önce gelir, hem de onunla birliktedir. İkinci fiil, fa-

ilin ölümünden sonra ortaya ç ı kabilir. Sebep iki türlüdür: a) Iradi sebep, 
fülden, önce, b) gerektiren sebep ise onunla birliktedir. Iradenin fiili hafi-
d bir fiille birlikte olabilir, hemen kendisini izleyen fiili zaruri kilaı , ak-

si halde ise fil, üçünü zaman biriminde meydana gelir. Kas ı tlı  filler 

ilk, kayı ts ı z olanlar ise ikinci fiillerdir. E ğer bir kimse ba şka birinin 

yaktığı  ate ş e düş erse, kendi uğ radığı  acı nı n nedeni kendisidir. Eğer bir 

582. İbn Hazm, el-Fisal., c. III, s. 58, 140; e. IV, s. 202. Bu metinde ş arap ve domuzlar-

darı  söz edilmemektedir. Öyle görünüyor ki, yazar, çalg ı  anlamına gelen müteradif kelimeleri 

yanlış  okuyup, anlandanchr ınış tır (Çev.). 
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kimse iki zıt ş eyden birini yapm ış sa, bunu hala yapabilece ğ ini söyleme-
meliyiz; fakat o, z ıdd ı nı  yapabilir. Kör bir kimse göremez; bu ise, 
tabiat düzeninin sabit olmad ığı  inanc ıyla tutars ızd ı r, belki de insan 
tabiat d ışı nda say ılmış tı r. 

Din 

İ man ve zararl ı  hayvanlar hakkı ndaki öğretisi, Ca'fer b. Harb'inki 
ile aynıdır. Kâfirlerin üzerinde olan Allah' ı n laneti ve ceherınem azab ı , 

iyidir ve bir rahmettir. Allah' ı n kelâm ı  yarat ı lmış  bir arazd ır; bu, ayn ı  
anda yaz ı l ı , sözlü veya hat ırlanmış  olarak bir , çok yerde bulunabilir. 
Kur'ân' ı n muhkem âyetleri, tek bir anlama sahip olan âyetlerdir; miite-
ş abih ayetler ise, iki , veya daha fazla anlama sahip olabilirler. 583  Lafaza 
fiili, Kur'ân' ın tilaveti ile ilgili olarak kullan ı hıaamalid ır. Baz ı  müslüman 
günahkarlar z ınclı klardan daha kötüdürler. Cebriyecilik ıniicessimecilik-
ten daha kötüdür; en -Neccar ve Cchm gibi mücessimeden. olanlar Al-
lahı  bilirler, cebriyeciler ise tan ımazlar. Bunlardan her ikisinin de ger-
çekte kâfir olduklar ından ş üphe etmek küfiirdür. 

Hz. Ali, en üstündii, fakat daha az üstün olan da imam ola-
bilir. 584  Hz. Osman fas ık bir kimse de ğ ildi; kâtilleri ise fas ıktı ; Talha 
ve arkada ş ları  yapt ıkları ndan töybe ettiler. 

Ali el- E s v ari ilkin Ebal-Huzeyl'in ö ğ rencisi idi, daha sonra ise 
en-Nazzam' ın öğ rencisi oldu. Clğ retisi hakkında pek az ayr ı ntı  rivâyet 
edilir, bunun nedeni belki de bu öğ reticle farkl ı  pek az ş eyin bulurtmas ıdır. 
Onun kelâm görü ş ü en - Nazzam' ınki ile aymd ı r. 585  

Allah 

El-Esvari, Allah'ın kudretini karakteri ile uzla ş tırmaya çal ış tı . 
Allah, zulm iş leyemez; yalan da söyleyemez. O'nun ezdi bilgisi kudreti 
ile çat ışı r ma ? Bunun cevab ı  ş udur: E ğer Allah bir ş eyi yapma ğa karar 
vermi ş se, onu yapmadan b ırakıp bırakamayaca ğı nı  sormak bo ş tur. Bu 
genel sorunun özel bir ş ekli ş udur: Acaba bir kimse, Allah onun mii'min 
olmayaca ğı nı  biliyorsa, mü'min olabilir mi? Cevap ise ş öyledir: Bu kimse 
sorumlu değ ildir ve mü'min de olamaz. Her iki beyan da tek ba ş ları na 
almınca do ğrudur. Genel meselede, Allah' ı n ne olacağı nı  bildiğ i ve istedi-
ğ ini yaptığı , özel durumda ise, Allah' ı n insanlara inanmay ı  emrettiğ i ve 

583. Bağ cladf, Usûl., s. 222. 

584. Kar., Mes' ılcli, Murüc ez-Zeheb, e. VI, s. 58. 
585. Tahânevi, adi geçen eser, s. 661. 
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baz ı ları n ın inanmad ığı  doğ rudur; bu her iki, hususu birle ş tirmeye çalış -
mak imkans ı zd ı r. Eleş tiriciler dedi ki: Böyle bir ş ey Allah' ı  kudret bak ı -
mından smı rlandırı r; insanlardan daha zay ı f kılar ve ölü madde haline 
koyar.586  Bir ba şka tür ele ş tiri de şudur: Allah ancak bir ş eyi yapabilir, 
insanlar ise bu şeyi ya da zıddını  yapabilirler. El-Esvari, kelimelerin 
baskı sından kurtulmağa çal ış t ı . 

Allah insanlar 'için en iyi olan şeyi yapmadan edemez, ınü'minleri 
veya çocuklar ı  cehennemde eezaland ı ramaz, ve bütün insanlar ı n kafir 
olmas ı na sebep olacak ş eyleri yapamaz. 587  Allah, bir kafi/de Kendisini 
bilmemeyi yaratamaz.5 88 . 

 

İnsan 

Hayat ve istita'at insandan ba şka bir ş ey de ğ ildir. İnsan, ya yapma-
ğ a giri ş tiğ i ş eyi ya da zuld ın ı  yapabilir; insan Allah gibi tutarl ı  değ ildir. 

Hz. Ali, Talha ve ez-Zübeyr, Basra'ya gittiklerinde sava şmaya hiç 
niyetleri yoktu. 

EVI Bekr Abd er-Rahman b. Keysân el-Esamm, el -Mu'-
tar ım devrinde (218 / 833-227 / 842) kad ı  idi. 589  

Tabiat 

El-Asamm, sıfatların bağı msız bir varlığı  olamayaca ğı n ı  ileri süren 
Mu'tezill görüşü ateme de te ş mil etti , ve "arazlar ı  inkar etti". Cisi ırıden 
başka ş ty yoktur, ba şka deyiş le, geniş , uzun ve derin alan şeyden ba şka 
şey yoktur. Arazlar, içinde bulunduklar ı  cisimden ayrılamazlar; hareket 
ve sükan yoktur, sadece hareket ve siik ıln halindeki cisimler vard ı r. 59° 
Dolay ı sıyla Allah, hayat ve kudreti ancak bir cisimde yaratabilir. Bir 
ba şka netice de ş u idi: Kundı n fikri reddedildi; bir araz, ortaya ç ıkmak 
fırsat ı nı  gözleyerek bir cisimde gizli kalamaz. 

İnsan 

İ nsan, duyularla idrak edilen bir tek cevher, bir tek cisimdir; e,is . 
man dışı nda hayat veya ruh yoktur, "ruhun ne olduğ unu bilmiyorum". 
istitaat ve z ıdd ı , insandan baş ka bir şey de ğ ildir. 

586. Bağ dielli, 	s. 94; Sem'ilnl, Ensâb, var.: 37a; 'bn Hazm, el-Fisal., e. II, ss. 183, 
193; III, 102; IV, 197. 

587. nın Hazm, el-Fisal.; e. III, s.170. 

588. Bağ dfıdl, Usiıl., s. 133. 
589. Mes'ildf, Tenbih, s. 356; kar., el-Hatilı  el•Bağ cliidt, Ta'rih Bağdad, e. VI, s. 21. 
590. Ihn Hazm, el-Fisal., e. V, ss. 55.56. 
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Din 

Din iyi amellerin toplam ıdı r. Günahkür bir mü'min füs ıktı r; Bir 
Allah'a iman ve iyi ameller, onu kâfir ya da munâf ı k olmaktan kurta-
rır. Günahların cezaland ı rılaca ğı  hususu vahiy ya -da teville de ğ il, iyi 
insanlar kötülü ğe karşı  oldukları  için, bilinir. El-Esamm, günahkürlar 
ve ,cehennem konusunda sünni idi. 591  Hiç günah iş lememi ş  olan melekler, 
peygamberlerden daha yüksekte, biraz günah i ş lemi ş  olanlar ise daha 
aş a ğı dad ır. 592  Kur'ân yarat ılmış  bir cisimdir.593  

Ne akıl ne de vahiy bir imam! zaruri k ı laı . 594  Yaln ız ümmetin ic-
mü' ı  imamı  tayin eder. Müslümanlar, kendilerini kötülükten abkoya-
bilirlerse; inı am.a muhtaç olmazlar. 595  İmam yoksa yeterli say ı da müs-
lümanlar ş erVat ı  uygıdayabilirler. Adil bir imam, kötü insanlar ı  yok 
etmek için k ılıca sardabilir; aksi halde emrederken" k ı lıç kulla-
nılmamalı dır. 

Eğer Hz. Ali kendi menfaati pe ş inde idiyse hatal ı ; kamu yarar ı na 
gi3re hareket ediyor idiyse, hakl ı  idi. Hz. Ali değ il, Mu'aviye icnıa ile 
imam. oldu. Hz. Ali, Talha ve ez-Zübeyr sava ş makta hatal ı  idiler; bir 
yana çekilenler ise haklı  idi.596  

Muhammed b. Ş ebib, en-Nazzâm' ın öğ rencisi idi, 597  ve Mu'- 
tezile'ye oldu ğu kadar Mürci'e'ye de mensuptu; bunun ötesinde onun 
hayati hakk ında hiçbir şey bilinmemektedir. öyle görünüyor ki, herkesin 
anlayabileceğ i bir dili konuşmaktan gurur duyuyordu. 

Allah 

Allah, soyut bir imkan olarak, zulm i ş leyebilir, fakat zulm, fâilde 
bir eksikliğ i ifade etti ğ i için, gerçekte zulm. yapmaz. Allah zulmetse ne 
olur? diye sormanm anlam ı  yoktur. Muhammed şu örne ğ i bir açıklama 
olarak verdi: Allah, sadece bir e ş eğ in, ş u eve girebilece ğ ini söyleyip de 
ona bir insan girseydi, bu, insan ı n e ş ek olabileceğ i anlam ına gelmezdi. 

Tabiat 

Hareket ve silkün oluş lardır (kevnlerdir) ve hüld de ğ ildirler. İ lk me-
kandaki gefilme (itimad) ikinciye hareket olur; ikincideki hal sükün veya 

591. Ayn ı  eser, e. IV, s. 45. 
592. Bağdadf, Usta 	s. '295. 
593. ş ehrestânii, el-Milel., s. 53. 
594. ibn Haldûn, Mukaddime, e. III, s. 26. 
595. Baraiddi, Us6/., s. 271. 
596. Nevbahtt, Firak eş •Şra, s. 15; kar., nın Hazır', el:Fisal., e. IV, s. 153; Arnold, al. 

Mu'tozila, s.32. 
597. ş ehrestânt, 441/i/e/., s. 41. 

127 



hareket olabilir; hareket olursa, bu, -üçüncü bir mekana intikali gerek-
tirir. Hareketler yenilenemez. Bekamn ayr ı  bir varl ığı  yoktur. Fenâ, ci-
simde ortaya ç ıkan bir arazd ır; cisim ikinci anda yok olur; ikinci ana ka-
dar ona fena den emez. 598  

İnsan 

• istita'at insanda fiilden ön.cedir. 599 

 Din 

İ man, Allah'ı , peygamberlerini ve dinin 5 dire ğ i olan ilmi/Jetin üze-
rinde birle ş tiğ i her ş eyi bilmek ve ikrar etmektir. İ man tevazuyu da içi-
ne alır; kibir, ş eytanın imanını  yok etmiş tir. Ameller, iman kadar önem 

degfidir .600 iman ın dereceleri vard ır; onun herhangi bir parças ı , 
tâ'at, fakat herhangi birinin ihmali kiifürdür, Allah'a inan ıp da peygam-
bere inanmayan kafirdir.. 601  Şüpheli konularda hata yapmak küfür de-
ğ ildir. Günah imanı  yok etmez; müslüman (Mu'tezili) bir günahkar, 
fas ık olsa da, yine de m.ii'mirıdir. Günah iş leyenler ya bir zaman için 
ya da ebediyyen cehenneme gönderilebilirler. 692  Allah, tövbe edilmeden 
de büyük günahlar] ba ğış layabilir. Ayn ı  iyi amel daima ayn ı  mükafat ı , 
ayn ı  günah da ayn ı  cezay ı  getirmelidir. Allah, bir giinah ı  cezaland ırıp, 
daha kötüsünü ba ğış layamaz. 

Kur'ân'ın baz ı  âyetleri açık delildir; onların anlandarmı  ara ş t ı rmak 
gerekmez, hakikat bir anda aç ıkça anla şı lı r. ön.ceki kavimlerin tarihleri 
böyledir. K ı yamet ve hükümden söz edenleri gibi, miite ş abih ayetler, 
ancak teemmülden sonra anla şı labilir. 

Ebn'l-Hüseyn Muhammed b. Müslim es-Salihi hem bir 
Mürci'i hem de bir Kaderi idi 693  ve el-Hayyat'la tart ış malarda yer ald ı . 

Allah 

"sıfatları  inkar etti", fakat Allah' ın alim olduğu beyâru 
O'nun cahil olduğunun inkarından daha fazla şey ifade eder. Allah alim-
dir, ancak O'nun ilmi ba şkalarının ilmi gibi değ ildir; kudretlidir, kud ı e 
ti ba şkalarm ı n.ki gibi değ ildir; bir ş eydir, fakat ba şka ş eyler gibi de ğ il- 

598. Bagebidi, Usûl. , ss. 87, 231. 
299. İ bn Hazm, el-Fisal., e. III, s. 22. 
600. Ş ehrestâni, el-Milel., s. 105. 

601. Sem'âni, Ensâb, Muhammed b. Şebible ilgili olarak verilen bilgi. 
601. Kar., Bağdâdl, 	s. 242. 
603. Ş ehrestâni, 	s. 104. 
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dir; bütün bu beyanlar ayn ı  anlama gelir; yani O'nun s ıfatları  Kendisine 
özgü olsa da, bu s ıfatlar birbirine dönü şebilir (modalism). O, yarat ı lmaları  
sırası nda varolacaklarm ı  bildiğ i anlamı nda bilinen şeyleti ve bile ş ikleri 
her zaman biliyordu; yaratilmadan önce ise, şeyler bilinmemekte idi. 
O'nun kıdemi (öncesizli ğ i), gramer d ışı  ve tercüme edilemez bir tabir 
olan kablu'l-e şyei deyimiyle ifade edilir; bu, k ıdem ve zamanı n aynı  ölçü-
de olmadığı nı  söylemeye çalış maktır. Allah, z ıtları  birleş tiremez, bir 
başkas ı  vas ı tasıyla suskundur ,ve kelimelerin anlamlar ını  değ iş tirebilir. 

Akıl 

Bilgi zaroridir. İnsan ın Allah hakkındaki bilgisi birdir, çünkü 
Allah iki çe ş iı  bilgi ile bilinemez; Allah' ı  herhangi bir ş ekilde bilen kim-
se •ayn ı  zamanda O'nu bilmemezlik de edemez. Ezelf olsun hâdis olsun, 
bütün diğer ş eyler hem bilinir hem de bilinmez. Bir cismin var oldu ğunu 
bilmek, bilgiden başka bir ş eyle değ il, insanlar bir muhdisin (yarat ıcının) 
olduğunu bildiklerinde, onun hâdis olduğunu bilmek olur. Bu husus, aile 
hayatından bir örnekle izah edilir: Bir kimse, bir akrabal ık elde etmekle 
değ il, bir karde ş  edinmekle karde ş  olur. Sadece var olan şeyler bilinebilir. 
Sadece Allah' ı  bilen kimseler sorumludurlar. 604  Yokluğun bilgisi gibi 
görünen ş ey gerçekte ona benzer bil ş eyin bilgisidit. 

Tabiat 

Atomlar cisimdir ve ba şka ş ey olamazlar. Bütün arazlar atomlarda 
yer ahr, bunun istisnas ı  te'liftir (birle ş medir), ve bu bile kuvve halinde 
onlarda bulunabilir; bir atom, arazlar olmadan bulunabilir ve bu arazlar 
daha sonra onda yer alabilir. 605  Cisimler görülmezler, sadece araz ve renk 
görülür. Yoklu ğun hiçbir biçimde hakikatr yoktur, o, bir şey de de ğ ildir. 
Cans ız madde, yarat ılacak tek ş ey olmu ş  olabilirdi.606  Ağı rhk ve hafiflik, 
ağı r ve hafif şeylerle aynı  de ğ ildir. Tabiat düzeni sabittir. Z ıtlar birleş -
tirilemez, dolayısıyla hayat ve ölüm ayn ı  ş ahısta birlikte bulunamaz. 
İki araz birle ş tirilebilirse, onlar ın zıtları  da birle ş tirilebilir; cehâlet ve 
zay ıflık hayatla birlikte görüldü ğü gibi, bilgi ve kudret de ölümle birlikte 
olabilir. Bu nedenle, ölü ş eyler ve cans ız madde bilgi ve kudret ortaya 
koyabilir. Ele ş tiriciler buna, Allah' ın canlı  olduğu hususunda hiçbir de-
lil bırakmadığı nı  ileri sürerek itirazda bulundular. 

604. Bağellidi, Usûl., s. 155. 

605. Kar., Sem'âni, Ensiib, var.: 348 a. 

606. Bağdat% Usûl., s. 152. Bu, Mu'tezilenin olağan görüşü değ ildir. 
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İnsan 

İnsan kalpte yer alan bir atomdur; bu atom, bütün arazlar ın mahal-
lidir. Allah insana, hayat ve ölüm dahil, arazlar ı  meydana getirme gücü 
vermiş tir; ancak cisinıhri yapma gücünü vermemi ş tir. Fiilden önce is-
titâ'at, onu yapma ya da yapmadan b ırakma gücüdür; fiilin i ş lendiğ i an-
da ise o, onu yapma gücüdür; onu yapmama an ında bile o, onu yapma 
gücü olarak kalır; fil, yok olan kudretle i ş lenemez. -Dolayısıyla istitâ'at 
fiilden önce ve fiille birliktedir. 607  İnsan ikinci eserleri meydana getire-
mez. Z ı tlar hakk ı ndaki düş iinwlerine ba ğ lı  olarak es•Sâlihi dedi ki: 
Görme körlükle ba ğ lant-hdıı ; görme mükemmel olduğu, hiçbir engel 
bulunmadığı  halde, yine de görme olamayabilir. Yüz, ayn.adan yans ı yan 
ış m1ar gönderir. 

Din 

İ man bilgi; küfür ise cehâlettir. 608  İman ne artar ne de eksilir; bö-
lünmez bir tek niteliktir; küfür de böyledir. Allah' ı  bilmek, O'nu sevmek 
ve O'na teslim olmakt ı r. Allah'a iman peygambere iman ı  içermez. Tes-
lise iman küfür değ ildir, fakat sadece bir kâfirde bulunabilir. 609  Namaz 
ibâılet değ ildir, çünkü iman, tek ibâdettir. Allah, tövbesiz gün.ahlar ı  
bağış layabilir. Sadece Allah' ı  bilen kimseler, O'na karşı  sorumludurlar. 610 

 Ölüler, canlandırılmaksızı n, kabirde cezaland ırıbr. 611  Akı l ve vahiy göste-
teriyor ki, imam gereklidir. 612  

Ebt‘ı  Osmân Amr b. Bahr el-Câblz (255 / 869), Kinâne kabi-
lesinden bir mevlâ idi, hiç de ğ ilse bir süre devlet hizmetinde çal ış tı  ve 
İbn ez-Zeyyât'la (233 / 847) ili ş kisi dolay ısıyla zulme uğ rad ı . En-Nay-
zâm.'ın öğ rencisi idi. Kat ı  müslümanlar ın alayları na neden olan kitap-
lar yazd ı . Şu iki özdeyi ş  insanları  onun hakkında ne dü ş ündüklerini 
göstermektedir: "Onun dinine de ğ il, zekâs ı na güven.  irim", "san ı r ım ki, 
onun ibâ ılet biçimi, onu ihmal etmektir". Bir kelâmcıdan çok edebiyatç ı  
idi, bununla birlikte geniş  çapta tabiat felsefesi ara ştırı cıları na ilgi du-
yuyordu. Ona göre, ak ı llı  ki ş i, dini felsefe ile birle ş tirebilir, çünkü biri 

607. Eş 'ari'nin ifadesinde istita'at kelimesi f ırkanın unvamnda kullanılır, fakat Stılihi 

hakkmdaki paragrafta kudret kelimesi kullanılmış tır, s. 233. 
608. İ man, Hz. Peygamberin bildirdiklerini k ısmen bir bütün olarak, kısmen de ayrıntı -

larıyla kabul etmektir. ki, adi geçen eser, s. 275. 
609. Ş ehrestâni, el-Milel., s. 107. 
610. Bagdadi, 	s. 155. 
611. ici, adı  geçen eser, s. 270. 
612. Ayn ı  eser, s. 297. 
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ötekini tama ınlaınaktad ı r; Allah'ın hikmeti, en a ş ağı lık ş eylerde 'bile 
kendisini gösterir. Geni ş  dü şünceli idi; Haricileri, yalandan ho ş lanma-
dıkları  için alkış lard ı ; bunu ileri Ş l'a'nı n düş manlanna kolayca yalan 
söylemeleriyle kar şı laş tırırdı .613  Oğ retmeninin de ğerli bir ö ğ rencisi idi; 
tasviple şu sözleri nakleder: "50 ş üphe bir hakikatten iyidir", "hakikat, 
şaş k ınlık dolay ı s ıyla kendisiyle bağ lantının kesildiğ i herkese ait kay ıp bir 
deve gibidir ve kim kay ıp devesini bulursa, bundan sevinç duyar,' .614 

Allah 

Allah ne cisimdir, ne de sürettir; gözlerle görülmez. Adildir, zulmet-
mez ve günahlar] murad etmez. Kesin olarak söylemek gerekirse, Al-
lah'ın iradesi yoktur; O'nun iradesinden söz etmek elveri ş li olmakla 
birlikte, O'nun fiilinde dikkatsiz olmad ığı nı  söylemek daha yerindedir. 
Allah, fiilinde dahil olan her şeyi bilir, ayrı ca O, d ış arıdan bir zorlama 
altında da de ğ ildir. Allah, insanlar için en iyi olanı  yapmaktan kaçamaz; 
bu en iyi olam yapmazsa, buna e ş it olan bir ş eyi yapması  gerekir 
ve bunu yapmaya sonsuza dek devam edebilir. Allah iyi müslümanlar ı  
ve çocukları  cezaland ı ramaz ve cehennem ate ş ine atamaz. 

Akıl 

Bilgi zaruridir ve tabii i şlemlerle elde edilir. Peygamberlerin ö ğ ret-
tiğ i tecrübe, hakikatlar akl ı n gelişmesine yardımcı  olur.6 /5  Bütün dü-

, ş ünen insanlar bir yarat ıc ı larının bulunduğunu bilmelidir. O'nu bilinee-
ye kadar, O'nun emirlerine itaat etmeleri i ınkans ı zdı r. İnsan tabiî geli-
ş imi sayesinde sorumlu bir fiil olur; bu nedenle Allah' ın on.0 sorumlu 
bir fail yaptığı m söylemeye gerek yoktur. Call ı z, arazlar ın Allah hakkın-
da bilgi vermediğ i ş eklindeki Hi ş am b . el-Hak em'in görü şünü red-
detti; her şey O'na i ş aret eder, "Allah'a ileten bir yolgösterici olması  bakı -
m ı ndan dağ  çakı ltaşı ndan daha iyi değ ildir".616  Allah'a iletecek olan tec-
rübe, ancak iyilik ve kötülükten meydana gelen bir alemde edinilir. 6 /7  

Başka deyi ş le insan, akli bir alemde akli bir varhkt ır; çevresi üzerin-
de aklını  kullanmas ı , onu bu de ğ iş me aleminin, aklın kayna ğı  olan bir 
yaradanda ba ş langıcı  bulunduğu sonucuna ulaştırır, ve vicdan ı  ona, bu 
yaradanm adil oldu ğunu söyler. "İnsanlar önce tabiata, sonra bilgiye, son- 

613. Hayyat, adi geçen eser, s. 141. 
614. Ulu; Hayiktin, e. II, s. 48; VI, 11. , 

615. Caluz, 	s. 125. 
616. Câluz, Heyâvtı n, c. III, e. 92. 
617. Ayni eser, e. III. sl  93. 
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ra da adalete muhtaçtır".618  İnsan bu sonuçlara ula şı ncaya , dek, kanunu 
kendi içinde ta şı yan ahlaki bir fail değ ildir. Peygamberlerin araya gir-
mesi bir yana b ırakıhrsa, bu i ş lem bütünüyle tabiatm içinde bulunur; 
buna deism dememiz do ğ ru olur. Bir rivayet, gerçeklere uyuyor ve 
buna inanı liyorsa, doğrudur.619  

Tabiat 

Cisiraler hadistir, yok edilemez, fakat arazlar ın değ iş mesiyle bir 
halden ötekine de ğ iş irler.620  Bir başka söz de şudur: Cisimler kendi cüz-
lerine bölünebilirler ve bu cüzler, tahmin edilebilece ğ i gibi, o zaman baş -
ka bile ş iklerde biraraya gelider. 621  Cicisimlerin kendilerine has faaliyet-
leri olan tabiatlar ı  vard ır. Onlar tabiatlar ı  dolay ı sıyla bir fiili i ş lerler; 
yani onlar kendilerinde bulunan ve Allah' ın do ğ rudan doğruya eseri 
olmayan arazlar ı  meydana getirirler.622  

İnsan 

Miidrikin (idrak edenin) cevheri belirlenmemi ş tir; bu cevher beden-
deki açı klıklardan idrak eden nefstir. Duyumlar ın hepsi de aynı  türden-
dir; aralar ındaki fark, onlar tarafından idrak edilen çe ş itli ş eylerden 
ve idraki alıkoyan engellerden do ğar. Duyumlarla idrak edilen ş eyler 
üç çe ş ittir: a) Benzerler, b) Farkhlar, ve c) Z ı tlar. Irade bilgi ve ihmalin 
bulumnamasıdır. Bir rivâyete göre, el-Cahlz, iradenin bir araz oldu ğunu 
ve onun varlığı nı  inkar etmi ş tir. Iradenin insan ı n kendi fiiliyle münase-
beti ilımalin bulunmamas ı , ba şkasın ı n fiiline nispeii ise ona do ğ ru olan 
bir eğ ilimdir. Insanın tek fiili iradedir; bütün diğer ş eyler tabiat dolay ı -
s ıylad ır ya da Allah' ın ,eseridir. Kullan ılan deyim, el-Caluz' ın görüşünü 
ileri süren yazarın kelam görü şüne dayanır.623  Aşı rı  bir ifade şudur: 
Tabiattan sudiir etseler de, fiiller insana isnad edilir. 624  Çocukların azabı  
tabiat ı n eseridir -625  ; bu, tazmin (ta'viz) görü şüne kar şı  yöneltilir. Sadece 
insanlar kendi iyi ve kötü amellerini meydana getirirler. Nefs, insan ı  doğ -
ruluktan. sapt ı rı r. 626  

618. Ayn ı  eser, c. IV, s. 69, 

619. Tahtınevi, adı  geçen eser, s. 848. 

620. Bağclâdi, Usûl., as. 66, 87, 230. 

621. İbn Hazm, el-Fisal., c. IV, s. 195. 
622. Ayn ı  eser, e. III, s. 58. 

623. Bağdâdt, Usül., s. 84. 

624. eş -Ş erif el-Murtazâ, ed-Dürer ve'l-Gurer, var.: 39 b. 

625. İbn Hazm, el-Fisal., c. III, s. 120. 

626. Ayni eser, e. III, s. 49. 
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Din 

İ manı n iki derecesi vard ı r; önce, bir Allah'a inanc ını  delillerle savu-
nabilen filozofun iman ı  gelir; daha sonra ise sadece Allah ve Peygambere 
inanan sade insan ın imanı  yer alır. Bu sonuncusu, kurtarı cı  imand ır. Bir 
kâfir, ş üpheyle tedirgin olmu ş  biri, asi ile ârif aras ı nda bir ş eydir.627  

Kur'an bir cisimdir. Bir adam ya da erkek ş ekline dönebilece ğ i sözü 
düş manları  tarafından çıkarı lan kötü niyetli bir sonuçtur. 628  Lafza bağlı  
bir yolum, çıkarılan hükmü çok maddi bir hale soktu ğu için el-C:al ım, 
" ınizeıd' ı  izah edenlere yak ınlık duydu.629  

Peyga.mberlere ihtiyaç vard ı r. Bir peygamber, alçalt ı cı  giinahları  
değ il, küçük günahlar] i şIeyebilir; onun bunlardan haberdar olmas ı  ve 
onları  bir kez i ş ledikten sonra kaçmmaS ı  gerekir 630  Hz. Muhammed'in 
kiş iliğ i onun görevinin bir delilidir. 631  

Ebedi ceza sadece inatç ı  kafirler içindir, inanmaya çalışı p hiçbir 
iman delili bulamayanlar için de ğ i1.632  Allah, günah i ş leyenleı i eehennem 
ate ş ine göndermez; cehennem, kendi ehlini kendisine çeker ve tabiat ı  do-
layısıyla onları  tutar.633  İnsanlar cehennemde ebediyyen kalmay ıp, 
onun tabiat ına dönüş ürler. 634  

Akı l gösteriyor ki, imam lüzumludur 635  ve imamın en üstün ki ş i 
olması  gerekir. E ğer hastalık ya da üstünlükten yoksunluk gibi zay ı f 
bir sebeple daha az üstün olana biat edilmi ş se, bu biat geçerli de ğ ildir.636  

El-Caluz'm Hz. Ali'yi üstün gördü ğü söylenir,637  ve yine denir ki, 
Vasıl'ın ya Hz. Ali y]. da Talha hatada idi, ş eklindeki hükmünü ka-

bul etmi ş tir.638  

627. es-Serif el-Murtazâ, ed-Dürer ve'l-Gurer, var.: 39 b. 
628. C. A. Nallino, Di una strana opinione attrihuita ad al-Gahiz intorno al-Corano, R. S. O. 

(1916-1918), e. VII, s. 426. 
429. Câluz, 	s. 150. 
630. fel, adı  geçen eser, s. 200. 
631. Ayn ı  eser, s. 214; Câluz,' 	s. 146. 
632. tel, adı  geçen eser, ss. 261, 284. 
633. Bağ dâdi, Usâl. , ss. 239, 336. 
634. Makrizi, Hı tat, e. II, s. 348. 
635. Iel, ad ı  geçen eser, s. 297. 
636. Mâverdi, 	 es-Sultaniyye, Kahire 1298/1880, ss. 6-7; kar., Ba ğ clâdi, 

s. 292. 
637. Hayyât, adi geçen eser, s. 155. 
638. Bağ clâcli, el-Fark., s. 101. 
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EMI'l-Hüseyn Ahmed b. Yahyâ, İ bn er-Ravendi diye' 
bilinir (298 /910). Bir ara Mu'tezili idi, fakat onlar taraf ından koyuldu. 
Dini terkettiğ i ileri sür-Miii-. Ona isnad edilen bütün fikirlerin, onun Mu-
tezililik devrine ait oldu ğu hususu kesin de ğ ildir. Hakim olmaktan çok 
bilgindi. 

Allah 

Allah'ın bilgisi hadistir; bilgisini yarat ıncaya kadar alim de ğ ildi. 
"Allah her zaman Cılimdi" sözü, O'nun, ş eylerin varolmadan önceki gibi 
olacağı nı  bildiğ i anlamına gelir. Ayn ı  ş ekilde, O'nun kudreti onlar ı  daha 
olmadan önce tertip etmi ş tir. 

Akıl 

Peygamberler ya akl ın ulaş tığı  neticeleri tasdik ederler ya da onlarla 
çelişkiye düş erler; her iki durumda da onlar gereksizdir. Bir ş ey bir cihet-
ten iki bilgi ile bilinemez. Imkans ız kelime gruplar ı  maıaas ı zd ır. 

Tabiat 

Cisim ezelidir; alemde sonu gelmeyen hadisler dizisi bulunur. Yok-
luk bir ş ey de ğ ildir. "Bir şey var olmadan önce, kendisine ait olan ş eyle 
nitelendirilemez". Delil şudur: Bilinen bir ş ey var olmadan önce, emre-
dilen bir fiil yap ılmadan önce, bilinebilir; bu nedenle önce bir ili ş ki mev-
cut olur. Aynı  ş ekilde bir ş ey , kendi s ıfatılanyla de ğ il, var olmadan ön-
ceki ilişkileri ile tan ı rrılanabilir. Hareket, iki mekandaki iki halin ad ıd ır; 
belki de o, birincide hareket, ikincide sükiindur. Yeryüzü süldin halinde-
dir; a ş ağı  doğ ru iner, ancak alt ında yükselen bir cisim yer al ır; bu neden-
le sonuç denge halidir. 639  

İnsan 

Hakiki insan kalpteki bir atomdur, bedende yerle ş ik olan ruhtan 
baş ka bir ş ey de ğ ildir. Kudret, yapma ya da yapmama gücüdür. Acz, 
genel de ğ il, özeldir, bir Iline sua ırlıdır. Allah, bir insana ho ş lanmadığ i bir 
ş eyi yapmas ı  için yardımcı  olma saiklerini Sağ lar. Ş eytan günah i ş leme 
sâiklerini sa ğ larsa, Allah da onfar ı  yenmek için başka sâikler sa ğ lar. Zo-
raki bir ölüm, e ğ er ilk fiil ise, katilin eseridir; e ğer ikinci fiil ise, ruhun 
zıdd ından ötüriidür. 

639. Bağd3" Us6/., s 6gz. 
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Din 

İman öğretici Mürci'e'ninki, 	inki ya da el-E ş 'a ı rninki gi- 
bidir.640 Küfür ise inkardır. Nafile ameller Allah tarafından emrolun-
mamış tir.641  İ ster kesin ister uyar ı cı  olsun, emrin tabiat ı  mulıtevadan 
anlaşı lır.642  Güne ş e ibâdet küfür olmay ıp, küfür iş aretidir. Fâs ık müslü-
manlar ebediyyen cehennemde kalmazlar. Yaln ız vahiy gösteriyor ki, 
mükâfat hak edilir. 

Kur'ân bir ma'nâ ve bir ş ahıstır, ne cicim ne de a azd ır. Onda 
yanlış  kullammlar ve tenâkuzlar (çeli şkiler) bulunur. 

Abdillah b. Muhammed en - Nâ ş i, 'bn Ş ir-
ş ir (293 / 906) ad ıyla bilinir. Bir dil bilgini, nesir yazar ı  ve kelâmcı  idi; 
"bir mant ıkç ı  olarak becerisi o derecede büyüktü ki, dil bilginle ı  ince naza 
riyeleri lehinde ileri sürülen herhangi bir delili tersine çevirebilirdi". 
El-E ş 'ari onun isimler ve s ıfatlar görü ş üne kar şı  bir kitap yazdı .643  

Allah 

Allah, gerçekten s ıfatlara sahiptir, insan ise bunlara kinâye yoluyla 
sahiptir; Allah gerçekten bir ş eydir, insan ise sadece kinâye yoluyla bir 
ş eydir veya o, bir ş ey haline konulmu ş tur. (mü şeyye').Bu , bir başka ş ekil-: 
de ş öyle söylenir: Ş ey ezeli anlamı na gelirse de, hâdis anlam ında kinaye 
kabilinden kullandır.644  En-Nâş i, ilahi düzene dayanan delili kabul 
etmedi; bu delile göre âlem, Allah' ın hikmetinin i ş âretlerini gösterir, 
çünkü insanın fiilleri baz ı  hikmet i ş âretleri göstermektedir. Allah bir ş eyi 
yapmaSıacağı nı  bilirse, onu yapamaz; insanlar ı  e ğri yola götüremez;645 

 insanın kesb ya da fiilini yaratmaz. 

Din 

Günah i ş leyen müslümanlar cehenneme gidebilirler ve sonra da ora-
dan sahverilebilirler. 646  Aynı  ödül ya da ceza bütün ayni iyi ya da kötü 
fiilleri i ş leyenlere verilmelidir; Yûnus da bunu ileri sürmü ş tü. Peygamber 
gerçekten s ıddiktir (doğru sözlüdür); ancak kinâye kabilinden bir fiili 
iş lediğ i söylenebilir. 

640. Ş ehrestâni, el-Milel., s. 107; Bağdkli, 	s. 193; IcI, adı  geçen eser, s. 275. 
641. Bağ dâ ıli, 	s. 199. 
642. Ayn ı  eser, s. 210. 
643. İ bn Asâkir, adi geçen eser, s. 129. 
644. Taftazâni, Haş iye 2, s. 17. 
645. Ilm Hazm, el-Fisal., e. III, s. 47; IV, 194. 
646. Ayn ı  eser, e. IV, s. 45. 
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S âlimiyy e Mu'tezileden de ğ ildi, fakat onların yanında dikkate a-
lmacak kadar onlara benzemtkte idiler. Her ikisi de Salim ad ıyla bilinen 
baba-o ğul vasıtas ıyla bunlar, S ehl et -Tusterrnin. (283 / 896) ö ğ ren-
cisi idiler ve kelamcı  oldukları  kadar da sû'fi idiler. Maddi bir Allah an-
layışı nın üzerine ç ı kmağ a çalış tılar; Allah daima yarat ı cıdır ve her yer-
dedir, dolayı sıyla O'nun sesi Kur'ân' ın her okunu ş unda iş itilir ve aynı  
ş ekilde Cebrail gökteki yerini terketmeksizin Hz. Muhammed'e gelmi ş tir. 
Allah'ın birliğ i şu şekilde korunur: Allah, bütün varl ığı  ile idrak etti ğ i 
ş eyi bir tek s ıfatla idrak eder. O'nun me ş rasi bilgisi gibi olup yarat ılma-
mış tır; murad edilen her ş ey için bir irade fiili vard ı r; bu, Kerı amiyye'- 
den baz ı larının ileri sürdüğü bir görüş tür. Nakli, belki de zaruri bilginin 
kesinliğ i, aklın telkinlerine ve delilin sonuçlar ına zıttir.647  

Allah, insanın doğ ru olan ı  yapmas ı , yanlış  olandan kaçınmasın ı  is-
ter; Allah Kendi uzviyetinde günahlar' irade eder, ancak bu, Kendi ara-
c ı lığı  ile olmaz. Klyamette bütün y arat ıklar Allab' ı  kendi tabiatlan'  el-
verdiğ i ölçüde göreceklerdir. Kabirde mü'minler yer, içerler ve evlenir-
ler, çünkü onların tanıdıkları  tek mutluluk budur. Ş eytan isyan ında se-
bal etmedi; bu, Salimiyye'nin kötülü ğ iin ve cehennemin ebedili ğ ine i-
nanmadığı na bir iş aret olabilir. İman Allah'ın isimlerinden biridir, bu, 
Kur'ân'daki "kim iman ı  inkâr ederse" (Kur'ân, Mâide, V, 5) ibare-
sindeu ç ıkarılan bir sonuçtur. 

Allah bir s ırdır; bu, şu iki sözün anlam ı  olarak görünmektedir ve 
bunlar aynı  sözün farkl ı  kullanımları  olabilir: "Allah'ın bir sı rrı  var-
dır, bu sır vahyedilseydi, inâyet ortadan kalkardı ", ve "ultilliyyetin bir s ırrı  
vardır, bu sır vahyedilseydi, peygamberlik ortadan kalkardı".648  

Yeni geliş en kelâmın taraftarlar ından baz ıları  yabanc ı  fikirlerin câ-
zibesine kap ıldılar ve böylece acaip kar ışı mlar ortaya ç ı kt ı . Nazzam' ı n 
iki öğ rencisi, dualist ve Hristiyan fikirlerin etkisi alt ı nda tevhid'den ay-
rıldılar; bunlar Ahmed b. Hâ'it ve el-Fazl el-Hadesi idi.649  

Bunlar Basra'ya mensuptu. Ahmed, el-Vas ık'm devrinde öldü. Onlar ı n 
aynı  doktrini ileri sürdükleri varsay ılabilir. 

Ahmed, atom ıann, varlığı nı  inkar ederken, tafra görü şünde ve Al-
lah'ın cennetin nimetine ya da cehennemin sefâletine hiçbir ş ey ekleye-
meyeceğ ini söylerken, Nazza ın'ı  takip etti. 

647. Ebü Tâlib el-Mekki, Küt el-Kurub, Kahire 1932, c. I, s. 129. 
648. Abdnlkâhir b. Müsâ, Gunye, s. 179; Massignon, Essai., s. 268. 
649. Ibn Hazm, el-Fisal., c. I, ss. 78, 91; III, 120-Or. 843, var.: 235 b; c. IV, s. 197. İ sim-

lerdeki farkhl ıklar için bak., Friedlaender, The Heterodoxies of the Shi'a according to İbn Hazm, 
New Havan 1909. Ahmed'in adı  ekseriya tenâsühle ili şkili görülür, fakat ici (s. 340) bu görü şü 
el-Fazl'a maleder. 
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Dualizm ve tenasüh, bu sistemde yer alan temel fikirlerdir. Âlemin 
iki rabbi vard ı r, biri kadim Allah'tır, biri de yarat ılmi ş  Isa'd ı r. Isa Al- , 
lab'm öz değ il, üvey oğ ludur ve yok olabilir. Her ikiSi de yarat ı md ı r, fa- 
kat Adem'i kendi sitretinde yaratan' ve son günde hükmü infaz edecek 
olan isa.'d ı r. Isa ilk akılla aynı  sayı lı r ve görülecek olan O'dur, çünkü Al-
lah'ın görmesi ilk aklı n görmesidir. Allah, ona şöyle seslenmiştir: "Ben 
senden daha iyi bir ş ey yaratmad ı m". Isa, be şer k ı lığı na girmeden önce 
akı ld ı . 

Allah bütün insan nefslerini bir anda yaratt ı  ve onlar ı  bir mutluluk 
alemine yerle ş tirdi; onlara ödüle hak kazanma ş ansın ı  verdi; baz ıları  red-
dettiler ve oldukları  yerde kald ılar, bazıları  da kebul ederek, bu aleme 
hareket ettiler. Ola ğan tenasüh doktrini geli ş tirilmiş tir, bununla bir-
likte bir rivayete göre, günah i ş leyenler çocukların ve aynı  zamanda hay-
vanların bedenlerine girmek suretiyle cezaland ırıhrlar. Bu noktada Ah-
med, Nazzam'ın bütün hayvan ruhlar ını n bir olduğu görüşünü kullan-
mış tı r. 0,13unu geniş leterek her hayvan cinsinin resalü bulundu ğunu ileri 
sürmü ş tür. Ruh, kendisi için sadece bir kal ıp olan bedenden önce ya-
ratılmış tır. Ahmed, âlemlerin say ı sını n 5 oldüğunu, bunların da ruhlarm 
baş langıçta bulunduklar ı  yer, daha yükse ğ inde yeme ve içmenin bulun-
madığı  iki gök, bu imtihân alemi, ve ceh.ennem oldu ğunu ileri sürdü. 
Tamamıyla kötü olan kimse cehenneme gider, tamam ıyla iyi olan ise 
cennete gider ve melek olur. Ne nefs ne de âlemin sonu vard ı r. 

Bu kimseler, çok kad ınla evlendiğ i için Hz. Muhammed'i ele ş tirerek 
dediler ki: Ebü. Zerr, ondan daha büyük bir zahiddi. Mu'tezile onlar ı  
kendi cemiyet lerind en kovdu. 

Diğerlerinin görü şünde tenâsüh çe ş itli ş ekillerde ortaya ç ıktı . Ah-
med b. Ali b. Nâmi ş 650  Allah'ın tüm alemi bir defada yaratt ığı nı  ileri 
sürdü; Allah canlı , akıllı , e ş it birimleri (menadlar ı) yaratt ı  ve onlara ol-
dukları  gibi kalma veya daha iyi bir ş eye hak kazanma ihtiyar ım verdi. 
Bazıları  insan seviyesine yükseldiler, baz ı ları' ise hayvanial. derecesine 
indiler. Bunlar da yine mümkün oldu ğu kadar alçald ılar ve sonra 
tekrar ba ş langı ç noktasından hareket ettiler. Hayvan süreti bir eezad ır, 
Hayvanlar sorumlu de ğ ildir; sultanlar ve peygamberler de sorumlu 
değ ildir, onlar ecir âlemini olu ş tururlar. 

Muhammed b. Ahmed el-Kalı tabrye göre, yeni yarat ılmış  
ş eyler denemeden geçme şerefine nail olmay ı  istemiş lerdir; baz ıları  
denemeden geçmeyi kabul etmi ş , baz ıları  da reddetmi ş tir.65 i 

650. BiMilş ? 'bn Hamn, el-Fisal.,e. I, s. 90; Ş ehrestani, el-Milel., S. 43; Bağdâdi, el-Fark., 
s. 258. Bu isim oldukça şüphelidir. 

651. Bağdfuli, el-Fark., s. 259. 
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Muhammed b. Ali e ş -Salmagani, • İ bn Ebî Uzâkira 
(322 / 934'de idam edildi) Rüh el-Kuds, en yüce hal ikat, rab, Allah, ka-
dim, açık ve gizli, bütün fikirlerin özü oldu ğunu iddia etti; Yahudiler 
kendi tanr ı larma Mesih dedikleri için, kendisine Mesih ad ım verdi. Ona 
göre, Allah her şeyde bulunur, zira her ş ey O'nu ihtiva edebilir. O, z ı d-
dını  tanı mlamak için z ıddı  yaratt ı  (bak., e ş -Serri), böylece o, Aden ı 'de 
ve şeytamnda tecelli etti. Bunlardan her biri, fikir bak ınundan karşı hkb 
muhalefet yoluyla kendi z ıddına iş aret eder. Hakikatm delili mertebe 
bakımından hakikattan daha yüksektir; z ı d, bir şeye benzerinden daha 
yakınd ır. Allah, be şer (nitsütt) bedeninde ikamet edince, mucizeyi bir 
kudretle on ıisn Allah olduğu tezâhür eder. Âdem'in ölümünden sonra, 
ulühiyyet, ondan sonra gelen be ş  insanda ve onlar ın zıddı  olan ş eytan-
larında zuhür etti. Bu i ş lem tekrarlamr; nlûhiyy.et, İ dris'de ve ş eytanı n-
da, Nülı 'da ve şeytamnda, Salih ve ş eytan ı nda, İbrahim ve ş eytanında, 
Harün ve Firavun'da, Davûd ve Calût'da, Süleyman, ve ş eytamrıda, 
İ sa ve ş eytanında, ve Ali ve ş eytanında göründü. Aralıklarda ulühiyyet 
daima 5 ki ş i aras ında pay edildi, ancak Isa'n ın hayal-ileri aras ında pay 
edilmesi bu kuralın dışı ndadı r. 652  Nihayet o, Ibn Ebi Uzaldra'da biraraya 
gelmiş tir. 

Allah her ş eyde her cihette (ma'nada) tezahür eder ve herke ş te 
düş iinctlerinde bulunur, böylece gayb, O'nun için zâhir gibi olur. 

Ümmet derecelere göre düzenlenir, her biri a ş ağı sındakinin rabbidir. 
Her zaman oldu ğu gibi bu doktrin, ahlak kanununun zorunlu oldu ğunu 
reddetmekle suçland ı . Nefsinin hakinı i olan, hakikati bilen ve gören 
herkes bir melektir. Onlar ı  bilmek cennet, akideden ayr ıhş  ise cehennem-
dir. Tenâsühii ileri sürdüler ve kad ınlar ümmetine cevaz verdiler. Bul ı a 
cevaz vermeyen kimse gelecek hulülü s ı ras ı nda kad ı n olarak gelecek 
tiı . Derece bak ımından daha yüksekte olan daha a ş ağı da olanla, onu nur-
landırmak için, cinsel ili şkide bulunmak zorunda idi. 

Kendisinde ulûhiyyet birle ş en kimse, baba olamad ığı  gibi oğul da 
olamaz; dolayısıyla Hasan ve Hüseyin, Ali'nin o ğulları  değ ildirler; 
Müsa Harûn'a, Hz. Muhammed de Ali'ye ihanet etti; bunlar iki haindir 
(kar., ez-Zemmiyye). Hz. Muhammed'e ashab- ı  kehf'in mağ arada 
kahş  süresi kadar (350 ?) izin verdi, daha sonra ise İ slam ş eri'at ı  iptal 
edilecektir. 653  

652. Bu karışı ktır. Dlûhiyyet, adlar ı  belirlenen çiftlerde birle ş tirilir ve aralıklarda ise bö-
lünür. Hz. Istı 'llın havörileri, ayn ı  zamanda mevcut olan ulühiyyetin tek tapyw ılarıdır; diğ er 
zamanlaida ise ta şıyıcılar birbirini takip eder. 

653. Yfıldit, Mu'cem el-Udebti, neşr.: D. S. Margoliouth, Kahire 1923 vd., c. I, s. 301; Ebffl-
Fidâ, A.bulfedae Annales Musle ıniei arabice et latine, neşr. J. J. Reiske, 5 cilt, Hafniae 1789 vd., 
yıl 322; Ihn Hazin, 	c. IV, s. 187; V, 117 (Or. 843, var.: 94, 207 b.) 
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vıı . MILIS 

İKINct MERHALE 

Ebû Ya'kûb Yiisuf e ş  - Ş ahh âm, Ebû'l-Huzeyl'in en genç ö ğ  
ı encisi idi, IVIa'ıner'le ili şkisi vard ı , Vâsık devrinde katl ı  İbn Ebî Dâvûd'un 
maiyyetinde çalış tı . El-CübbâTnin öğretmeni idi. Görü ş leri genellikle, 
öğ retnienininkine benzemektedir; katk ıları  ş u ş ekilde kaydedilebilir. 

Allah Görüşü. 

Sı fatlar üç çe ş ittir: 1) Zat s ı fatları , 2) Fiil s ıfatlar ı  ve 3) Farkl ı  ci-
hetlerden ilk iki s ın ıfa birden girenler. Böylece kerim, Allah' ın karakteri-
ni nitelendirdiğ inde; zati bir s ıfattı r, fakat bu, Allah' ı n yüce bir Viihib 
(Verici) olduğu anlamına gelince, bir fiil s ı fatı  olur. Fiil sıradan kadim 
değ ildir. 

Eş -Ş ahham, yokluğun bir çe ş it hakikati olduğunu, mezheplerin di-
linde, yokluğun bir ş ey olduğunu ileri süren ilk ki ş i olmakla ünlüdür. 
Bir şey yarat ılmadan öne. , ferdiyeti ve s ıfatları  vardır. Bu nedenle Allah, 
yarattığı nda ortaya ç ı kaca ğı  ş ekliyle yaratabilece ğ i her ş eyi bilir; Al-
lah aynı  zamanda var olmayan ve aslâ yarat ı lmayacak olan cisimleri, 
cevherleri ve aradan da bilir. Yaratma an ında bir cismin bütün hususi-
yetleri mevcuttur, fakat bir insan m.ü'min olmad ığı  gibi kâfir de de ğ ildir. 
Bu, hadise yöneltilmi ş  bir salchr ı d ı r. Bir insan; anas ınm karnında iken 
ya sa'icrtir (mutludur) ya da ş aki'dir (mutsuzdur). Hiçbir Mu'tezili, 
insan ın kendi nefsinin eseri olan iman ve küfrün, yarat ı b ş  s ıras ında, daha 
da az bir ihtimalle yarat ı lış tan önce mevcut olabilece ğ ini kabul etmez. 

• 	Yokluğun sıradan. olduğuna -göre, yaratma bu s ıfatlara varlığı n 
verilmesidir. 654  • 

654. 	Erba'in, s. 69. 
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İnsan Görüş ü. 

Burada da bir bid'at (yenilik) mevcuttur; e ş - Ş ahham, bir fiilin sa-
dece bir fiili oldu ğu kuralından ayrılmış t ır. Allah, insan ın yapma gü-
cüne yerle ş tirdi ğ i ş eyi yapabilir; bu nedenle bir fiilin iki fiili olabilir 
Bu demek de ğ ildir ki, Allah ve insan e ş  olarak bir fiili i ş lerler. Fiili Al-
lah i ş liyorsa, bu fiil zorunludur; insan i ş liyorsa kesbidir. Ba ş ka deyi ş le 
Allah fiili i ş ler, insan da onu kesbeder. Bu, el-E ş 'arrnin verdiğ i bilgidir; 
Abd el-Kâhir ise bunun e ş - Şahham'a ait olduğunu inkar ederek, buna 
Sıtatiyye'nin görü şü der. 

Hemen , irâcleyi izleyen her fiil, bu irade sayesinde zorunlu k ı lnur. 

Ebü Ali Muhammed b. Abd el-Vahhâb el-Cübba'i. (do ğ . 
235 / 850, ölm. 303 / 915), e ş -Ş ahharn'ın öğrencisi, el-E ş 'arrnin ise ö ğ -
retmeni idi; Basra Mu'tezililerinin reisi idi ve Huzistan'da çok say ıda 
taraftarları  vard ı . Özel bir edebiyat bilgisi yoktu, 655 'miinazarac ı  de ğ ildi; 
kendisi adına el-E ş 'arrnin cevap vermesini isterdi. Bu ikisi hakk ında söy-
lenen hikayeler ö ğrencinin ö ğretmeniyle alay etmekten ho ş lanclığı m 
bildirmektedir. El-Cübbâ'i bir defas ında ş öyle dedi: Kim ba ş kakinın ira-
desini yerine getirirse, O'na itaat etmi ş  olur. El-E ş 'ari ise dedi ki: O hal-
de Allah, bir insan ın dilediğ ini yerine getirirken, o insana itaat eder; 
el-C iibba'i bu görü ş e katı ld ı  ve bu tanı mı  sistemine yerle ş tirdi. Dolay ı sıy-
la iyice örülmü ş  bir muhakeme ağı  bulmay ı  bekleyemeyiz. 

Allah 

Allah'ın zat ı , gerçek tabiat ı  bak ım ı ndan, diğer zatlara benzer, fa-
kat zaruri olmakla, hayata, yetkin bilgi ve kudrete sahip olmakla onlar-
dan ayrıhr.656  Allah, her ş eyi denetler anlam ında her yerdedir. Allah'a 
bir ş ey demek uygun olmakla birlikte, ş eylerden farkl ıdır. Gözlerle gö-
rülmez S ı fatlar, Allah hakk ı nda bilgi verir; O'nun alim olduğunu söyle-
mek, cahil olmadığı  anlamına gelir. K ıdem, ona en çok özgü olan bir hu-
s ılsiyettir; bir rivayete göre, o (k ı clem), bir s ı fatt ır; bir başkasına göre ise 
o, sıfatlarla nitelenen ş eydir. Bir rivayete göre s ıfatlar, Allah' ın eksiksiz 
canlı  oldu ğ unu bize bildirir; bir ba şkası  ise onları  zamanın ezel üzerine 

dü ş en gölgesi olarak görür, biz deriz ki, Allah i ş iten ve görendir, çün-
kü görülen şeyler iş itilenlerden ba şkad ır. Söyle ıı diğ ine göre, "Iş itme ve 

görme" görülen ve i ş itilen şeylerin bilinmesi demektir, fakat bu, inkar 
edilir. S ıfatlar iki çe ş ittir; birincisi zat, ikincisi fiil s ı fatlarıdır; "cömert" 

655. Yâkût, Mu'cem el-Buldiin, Kahire 1323/1905, e. II, s. 13. 
656. tel'', ad ı  geçen eser, s. 10. 
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(crıd) gibi olanlar ı  her iki s ın ı fa da dahildir: Allah'a "kâmil" dene-

mez, öyle görünüyor ki, bunun nedeni , onun Kur'an'da kullan ılmayışı -

d ı r. O'nun eli inceli ğ idir. O, nefsi dolay ı sıyla bilir; bu husus O'nun no-
siyle belirlenmi ş  olaca ğı  ş eklinde bir ele ş tiriyle karşı land ı . Allah daima 
her ş eyi hem cevher hem de arazlar ı , yarat ılmalarmdan önce biliyordu; 
yarat ı lmadan önce onlara ş ey dememeliyiz, fakat böyle yapmak elveri ş -

lidir. Allah nefsiyle (zatayla) faildir. Fiil s ıfatlarmdan söz ederken el-
Cubba'i dile dikkat eder. Allah' ın her zaman ezelde gören oldu ğunu söy-

leyebiliriz; fakat görülecek hiçbir ş ey olmadığı  için O, görmemekte idi. 
Allah sadece yaratt ıktan sonra görme duyusunu kullanma ğ a -ba ş lad ı . 

Bu nedenle O, her zaman görüyor de ğ ildi ve dolay ı s ıyla diyebiliriz ki, 
O her zaman iyilik ya da küt -ulu& yap ı yor değ ildi; burada el-Cüblı a'i 

kendisini kelimelere kapt ı rmış tır. Sofistlerin pek sevdikleri bir soru olan 
"Allah yapmayacağı m, söylediğ i bir şeyi yapabilir mi? " hiçbir anlam ta-
şı mayan bo ş  sözlerdir. Allah, ikinci füllerin sebebi de ğ ildir; rüzgar de-
nizin dalgah olmas ı na sebep olmaz, O'nun yarat ıc ı  gücü tükenmez. 

Irade bir s ı fatt ı r; iradenin hadis fülleri bir mahalde bulunma lar. 
Allah, aynı  zamanda bir mahalde bulunmayan bir yücelik de yaratabilir 
ve bununla kendisini yüceltir. 657  irade istek olmamakla birlikte, insa-
nın iradesine benzer; ne emirdir, ne hükümdür, ne de tasdiktir; irâde edi-
len ş eyle birliktedir. Bir ş eyin olmas ı n ı  irade etmek ş ey olmad ığı  gibi, ş e-
yin yarat ı lmas ı  da değ ildir; Allah bir ş eye "ol" diyemez. O'nun emri üç 
çe ş it irâde fiilind.en meydana gelir, fiili!) hudüsunu irade etmek, bir 
emrin bulunmas ı n ı  irade etmek, ve onunla emredilen fiili irade etmek. 
Allah, miibah fiilleri ve günahları  emretmeı . O ölümü, do ğumu yarat ır 
ve kad ı nları  gebe yapar. O'na verilen isimlerden biri O'nun füllerinden 
herhangi birinden ç ıkarı labilir. Insanlara baz ı  ş eyleri yapma gücü ver-
diğ inde, bu gücü Kendisine saklam ış tır.658  Allah, insanlara renk, tad, ko 
ku, s ıcak ve so ğuğu yaratma gücü veremez. Allah'a verilen mütekellim 
ismi Allah'ı n kelam veren oldu ğu anlamına gelir. S ıfatlardan biri ötekiy 
le nitelendirilemiyeee ğ i için, biz s ıfatlar ın ezdi mi yoksa yarat ılmış  m ı  
olduğunu sormamahyrz. 

Sonraki yazarlar, el-Cubba'i veya taraftarlar ına daha karanl ık bir 
doktrin atfederler. Bilginlik (âlimiyye) sıfatı  zata ilave edilmi ştir ve 
ilave edilmi ş  olmayan bilgiden do ğ ar.659  irade ve iradesizlik bir mahalde 

657. Maimonides (İbn Meymbn), Le Guide des Egar6s, neşr. ve  fr. çev.: S. Munk, Paris 

1856-1866, e. I, s. 286. 

658. İ cî, ada geçen eser, ss. 44, 292 bunun aksini ifade eder. 

659. er-Itâzi, Muhassal., s. 132. 
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yarat ılır, fakat iriidiyye (irâdilik) ve kertihiyye (iradesizlik) ise zatta ya-
rat ıhr. 660  Allah zat ıyla miiı id 

El-Cübbâ'i, Allah hakk ında bilgi anlam ına gelen, fakat önceki bir 
niyeti ya da ş üpheyi ifade eden herhangi bir sözü kullanmamaya dikkat 
gösterdi. Allah'a isnad edilen "yukar ı" (fevk) sözünün sadece meeâzi 
bir anlam ı  vard ı r. "Göklerin ve yerin nuru" ise "Allah orada mesktın olan-
ların yolgösterieisidir" demektir. Bilge (hakim) bir Allah'ı n, iyileri 
fatland ı rmas ı  ve kötüleri de cezaland ırmas ı  gerekir; ele ş tirieiler, el-Cüb-
bâTnin s ık s ık "Allah meeburd ıı r" dedi ğ inden ve böylece O'nun kudre-
tini smırland ırdığı ndan ş ikayet ettiler. Allah, birindeki bir günah ı  af-

fedip, ötekindekini cezaland ırabilir; el-Cübbâ'i bunu ileri süren ilk ki ş i 

idi. Allah'ı , insanlar ı  gökte yaratmaktan ve onlara Kendi bilgisini bir 
ödev olarak yüklemek yerine varl ıkların ın zaruri bir parçasi olarak ver-
mekten al ıkoyan hiçbir ş ey yoktur. 

Akıl 

İ lim, bir ş eye, olduğu gibi, inançtır ve kendisiyle tutarlı  olduğunda 

gerçek bilgidir. O, ölüde olabildi ğ i gibi, cans ız nesnelerde de bulunabilir. 
İ lim ya zaruridir ya da kazandm ış  (nazari)'t ı r.; kazanılmış  bilginin zo-

runlu bilgide bir temeli olmas ı  gerekmez Delile dayanan Allah hakk ında-

ki bilgi zamlî değ ildir; bu, Eb ıll-Huzeyl'in görü ş ü de ğ ildi. 661  Mütevâ-

tir habere dayanan bilgi ise zaruridir. Asl ında o, ne iyidir ne de kötü; 
bilinen ş ey bilginin ahlaki niteli ğ ini tayin eder, dolay ı sıyla nazar (akı l-
yürütme) kötü olabilir (daha sonraki görü ş ). Bir bilme fiili iki bilinene 

iliş e,bilir (taallük edebilir); k ıy as bilgi sağ lar. Bir ş ey bir cihetten bilinip 

öteki cihetten bilinmeyebilir; hem tasdik edilip hem inkar edilemez, 
çünkü inkar yoklu ğu gerektirir; tasdik edilen ş ey ise hiçbir cihetten inkar 

edilemez. İnsan, kendi nefsinde idrake sebep olamaz; bir ba şkasında.ne 

bilgi ne de idrake sebep olabilir. Zan, bir inanç çe ş idi değ ildir; şüphe bir 

ma'nüdır ve teklifin ba ş langı c ı nda me ş rud,ur; *sehv (dikkatsizlik) ise insa-

n ın denetimi alt ında olmayan bir ş eydir, ve bilginin z ıdd ıdır. Akil dur-

dukça, teklif de durur; insan Allah' ın bilgisine, iyilik ve kötülüğün bil-

gisine akı lla varabilir. Insanı n bilmesi gereken ilk ş ey, kendisini yarat-

madığı d ır; Allah' ı  bilmek onun ödevidir, çünkü O'nu bilmemek günah-
tır. Din müesseseleri ve azüb ı n, ezeliliğ i ancak vahiyle bilinir. Peygam 
ber ancak ak ılla bilinen hakikatları  tasdik edebilir.662  

660. tel, adi geçen eser, s. 25. Benzeri görü ş ler ı l>n Kerrâm'a tabi olanlara at edilir. ş eh-
restanl, 	s. 82. 

661. er-Razi, Erba'in, s. 89. 
662. tel, adı  geçen eser, s. 182. 
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Tabiat663  

Varlık dışı nda, mevc ı3t olan bir ş ey hakk ında söylenebilecek her ş ey, 
henüz var olmamış  bir ş ey hakkında da söylenebilir; pratik olarak, ma'- 
dam (yok) bir ,ş eydir. Allah, bir mahalde olmayan, fenayı  yaratır, ve , 

bununla bütün atomları  yok eder, çünkü sadece bir bölümünü yok ede-
mez; vahiy ve ak ıl bunu göstermektedir. Fenâ ciaimlere z ı d bir .arazdır. 
Atom cisim olmayıp, arazları n mahallidir; iki olu ş a (kevne) ve di ğ er araz-
lardan herhangi birine sahip olabilir. Atomların hepsi de ayn ı  madde-
dendir ve onlardan sekizi cismi meydana getirir. 664  Atomlaı  zat bakımın-
dan değ il, ferdi olarak ayr ılı rlar; bu, onların arazları  ile ayrıld ıkları  an-
lamına gelmektedir. .Kendileri d ışı nda kevnler (oluş lar) bulunmayan ha 
reket ve .sükûn ayn ı  türdendir, ve cisimlerde bulunur. Önceki bir görü- . 
ş e göre, cisim ve kevn birlikte idrak edilir; daha sonraki bir görü ş e göre 
ise kevn dokunma ile idrak edilir. Hareket ve ilk sükûn bald de ğ ildir; 
hareket sükûn ya da ikinci hareketi meydana getirebilir, sükûn ise, hiçbir 
ş ey meydana getirmez. Hareketlerin (kezâ süldin.un da) çe ş itli türleri 
vard ır; bunlar kendilerindeki sükûn say ı sına göre h ız bakunından i'arkh-
lı k gösterirler. Hareket bir cisimde ikinci zaman biriminde ortaya ç ıkar 
ve hareketli cisimdeki parçalar kadar hareket vard ır. Bir mahal hareket 
edince, ondaki cisim de hareket eder, oysa hareketin intikal olmas ı  ge-
rekmez. Atom arazsız olamaz ve , arazlar cisimiere dönü şemez. Bir te'lif 
(birle ş me) arazi iki atomda bulunur. Bir araz ayni anda bir çok yerlerde 
olabilir; bu, Kur'an doktrininin bir sonucu idi. Baz ı ları  insan ı n gücü 
dahilinde değ ildir.665  Renk, kudret ve hayat gibi baz ıları  bakf olabilir, 
ancak belça adı  verilen ma'nân ın ilavesiyle . değ il. Bir insanın kendisin-
de sebep olduğu hareket ve arazlar, bal de ğ illerdir; sükûn canl ı  ş eyler-
de değ il, cansız şeylerde hâkidir. Sadece MM olan arazlar yenilenebilir; 
tabiatım inaanlaı m, bildiğ i ya da benzerlerini yapabilece ğ i şeyler yeni-
lenemez. Cisimler ve renkler görme ile idrak edilir, -ve arazlar de ğ il ci-
simler dokunma ile idrak edilir. Tabiat düzeni yoktur; ate ş , pamukta 
bulunup onu yakmayabilir. Yaratma fiili yarat ılmış tır,; yaratma s ıra-
sında her ş ey sükûn, halinde idi. Bir i ş  birimi, bir kudret birimine muhtaç-
tı r. Bir ş eyin iki yaratan olamaz. Sebep de ğ il, fâildir ki , eseri zorunlu 
kılar. Her fiilirı  iki sebebi vard ır; biri ilk zaman biriminde fiilden önce, 
öteki ise fiille birliktedir. Bekit ve fena, bekâ ve fena ma'nalarma muhtaç 

663. Kelânıla ilişkisi olmadığı  kin,tabiat nazariyesinin büyük bir bölümü ç ıkarılmış tır. 
664.,Eş 'ari, Makalat., s. 315, altı  atomdan söz eder. 
665. Bunlar yok olma, renk, tad, koku, sıcaklık, soğukluk, nemlilik, kuruluk, hayat, 

kudret, istek ve nefrettir. Kar., Ebül-Fluzeyl. 
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de ğ ildir; bir cisimde siyah beyaz ı  takip edince, bu, beyaz ın yok olmas ı  
demektir. Ağı rlık ve hafiflik, a ğı r ve hafif ş eyden ayrdamaz; cisim, par-
çaları n ilavesiyle a ğı rla şı r. Gölge bir ma'nâ de ğ ildir; ancak bir ş eyin 
ötekini gizlemesidir. Zaman, bir ş eyin vuku bulduğu mıdı r; zamanlar 

(el-evIcat) gök kürelerinin hareketleridir, çünkü Allah onlar ı  zaman yap-

mış t ır. Yeryüzü düzdür, onun sükûn halinde olduğunu bilmek zaruri-
dir. Bir ş eyin engellenmesi, ayn ı  zamanda z ıddının da engellenmesi de-
mektir. 

Insan 

Hayat bir arazd ır; bir uzva muhtaçt ır, fakat muhtemelen arazlar ı  
olmad ığı  halde, bir cisim olan ruha muhtaç de ğ ildir. Hayat ler& (birey-
sel) de ğ ildir, dolay ı sıyla birinin hayatı  ötekinin hayati olabilir. Duyular 

cins bak ımından farkl ı  olup, idrak eden ki ş ideki arazlard ır; idraksiz ha-
yat imkans ı zd ır. Bir nesnenin idraki o nesnenin kendisi de ğ ildir; bu, Ili 
râr'ın balda yeninceye kadar tathhk yoktur ş eklindeki fikrinin bir reddi-
dir. Görme körlükl birarada bulunamaz. Istitâ'at fiilden öncedir, bede-
nin sağ lık ve sağ lamlığı ndan daha fazla bir ş eydir, ve hayat ın gerektir-
diğ inden daha fazla geli ş miş  bir uzvu gerektirir; acz, istitâ'ata z ıt bir 
ma'n,âd ı r. İ nsan kendi iradesini irade eder; el-Cübbâ'i bu dü ş üneesinde 
yalmzd ı  ve bu ,onun sonraki görü ş ü idi. Fiiller, bu filleri yapma gücü 
tükenince vuku bulabilir. Ins'an ya edendir ya da de ğ ildir. İkinci fiiller, 
bunlar ın sebepleri olan ilk fiilleri takip etmelidir, fakat onlar ilk füller 
olmadan da ortaya ç ıkabilirler. Fiil irâde edilmi ş  olsa da, insan onu i ş le-
mekten alıkonabilir. İnsan füllerinin fâilidir, bu fülleri kendisi yarat ır; 
el-Cübbâ'i genel olarak Allah' ın fiilleri için kullan ılan "yaratma"nm, 
insanlar hakkında kullanılan diğer kelimelerden daha fazla bir anlama 
delâlet etmedi ğ ini gördü. Bu nedenle Allah, insanda iman ı , adaleti, ve-
ya z ı tlarmı  yaratamaz. İnsan, elemden farkl ı  bir durumda olan hazza 
sebep olamaz. Açl ı k ve susuzluğun giderilmesi ma'nâla ırd ır ve bunlara 

Allah sebep olur. Uykunun kendine ait bir s ınıfı  vard ır. Akıl ve vahiy 
gösteriyor ki, ölüm subriti (olumlu) bir ş ey,666  Allah' ın sebep olduğu bir 
ma'nâd ır. 

Insanın sadece bir eceli vard ır; bundan yirmi yı l sonra da olsa, bu, 
onun ecelidir ve tasavvurda olmak d ışı nda ba şka ecel yoktur. Telkinler 
(iyilik ve kötülü ğe te şvikler) arazd ır. Kelâm sesden ba şka şeydir ve bâki-
dir. Kaydedilen bir görü ş e göre, kelâm, kelimelere bölünen sestir ve bâki 

666, er-Mizi, Muhassal., s. 68. 
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değ ildir. Anlamsız bir kelime veya kelimeler ve yaz ılı  ya da hatırlamtuş  
kelimeler kelâmd ır. Bu, sünntlerin nefsi kelâm görü ş iine yak ındır. 

Din 

Nafile ameller d ışı nda, Allah'ın tasvip ettiğ i her nitelik, imanm bir 
parças ıd ır. Aynı  zamanda başkas ından i ş iterek elde edilen iman ın insanı  
mü'min yapmayaca ğı  da ileri sürülür; burada iman aç ıkça bilgi demektir. 
Çocuğun dine kar şı  geliş i, küfür değ il, yaland ır. İnsan, yarat ıklarnun 
ihmalini cezaland ıracak olan bir yaratan bulundu ğunu bilinceye kadar 
sorumlu de ğ ildir. Allah, insanları  sorumlu kıldığı  için, onlara akıl ve bil-
gi, kudret ve istitâ'at vermek zorundad ır; onlarda kötü ihtiraslar ya-
rattığı  için de onlara do ğ ru olan ı  yerine getirme ve kötü olandan kaç ııı .ma 
sâiklerini vermek zorundad ır. Onlara akıl ve vahiy vermemi ş  olsayd ı , 
onlara yükleyecek vecibeleri olmazd ı ; açıkças ı  çocuklara ve delilere yük-
leyeceğ i hiçbir vecibe yoktur. Allah, ola ğan tecrübe yollar ından başka 
yollarla da insanlar ı  ergin (ahlaki fâil) yapabilir. Insanlara yüklenen 
bütün sorumluluklar, lûtf ş ekilleri sayılabilir. Daha, dar anlamda lûtf, 
bir zaman birimiyle yard ı mcı  olduğu özel fiilden önce gelmekle beraber, 
yiikümlülükten önce gelmez; Allah lûtf ihsân eder ve sonra da iman et-
meyi ister. El —Cübbâ'i, Bi ş r b. el-Mu'temir'in ileri sürdü ğü lûtf görüşü-
ne değ indiğ i halde, onu kabul etmemi ş tir.667  Lûtf, imana yard ımcı  olsun 
diye verilir; kâfire verilince, ikinci zaman birimind€ inanmasma yard ım-
cı  olunur. Allah'ın zenginliğ i, vermekle azalmaz ve birikmekle de art-
maz. Allah, insanlar için yararl ı  olan ş eyi yapmış tır, yapmadan da ede-
mez; böyle bir ş ey yapmazsa, noksan olacakt ır. İnsana lûtf ile inanma 
konusunda yard ımcı  olunursa, o böyle bir yard ım olmadan inanan biri 
derecesinde büyük bir mükâfata hak kazanmaz; bu nedenle Allah her-
kese lûtf vermeli ve onlar ı  sanki bu lûtfu almain ış lar gibi ıniikafatland ı r-
malıdır. Allah, telafi etti ğ i takdirde, hak edilmeyen eleme uğratabi-
lir; bu telafi Allah' ın cömertliğ inin bir örneğ idir, hak edilmek bakımından 
onun özel bir durumu vard ır. Allah lûtfu, zulmedilen birine verebilir, 
oysa bu, zâlimin yapt ığı  kötülüğü telafi etmez. Hayvan.a kar şı  verilecek 
ödün, bir başkas ını n onu incitmesine izin verilmesinden ötürüdiir, fiilen 
ineitmeden ötürü de ğ il... Mükâfat sırf cömertlikten farkl ıdır, çünkü mü-
kâfat, büyük çapta verilir ve mükâfat ı  alana daha büyük ş eref getirir. 

Iyilik kötülüğü, kötülük de iyiliğ i meydana getirebilir, fakat kötü-
lük, kendi dışı ndan gelebilecek herhangi bir kazanca ra ğmen kötü olarak 
kalır. Lûtf, acı  ilaç gibi sevimsiz olabilir. Cehenn.em azâb ı  ne iyidir ne de 

667. ibn Hazin, el-Fisal., e. II, s. 165. 
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kötü, çünkü iyilik nimet; kötülük ise bo ş luktur, dolayı sıyla cehennem-
deki ceza, kazançl ı , merha.metli, ya da kötü olmay ı p, adalet ve hikmet-
tir. Hareketsiz ıik övgü ya da yergiye lay ık olamaz; yine de namaz ın ih-
mali gibi dini günahlar kötüdür, zira bunlar iyi fiillerin de ihmalidir. A-
kil gösteriyor ki, liyakat ve liyakatsizlik denk olamaz. "Hidayet" yol 
göstermektir; sadece bir insan ın doğru yolda oldu ğu şeklindeki beyan 
değ il. Eğer bir kimse bir muhakeme zincirinin ba şı nda hataya dü ş erse, 
sadece ilk hata için sorumludur; sonraki yanl ış lar onun denetimi dışı n-
dad ır. E ğer Allah bir kimsedeki gün.ahl affedece ğ ini vadetmi ş se, bir ba ş -
kası nda bulunan ayn ı  günah' cezalandırmamas ı  gerekir. 

Tövbesiz büyük bir günah, günah i ş leyeni cehenneme götürür, kü-
çük günahlar ise birikerek günah haline gelir. 5 dirhem çalmak f ı sktı r; 
azmederek, bu miktar ı n 1 / 3'ini çalmaya niyet etmek ve fiilen h ırsı zlı k 
yapmak 5 dirhem çalmak demektir. Bir tek günahtan tövbe kabul edil-
mez .668 İyi ameller kötülerine kar şı  tart ı lır ve sonuç mükâfat ya da ce-
zayı  belirler. 669  Ceza, din sahas ında günah i ş leyen için kazan.çhd ı r. Amel-
lerin kendi ba ş larına hiçbir hükmü yoktur; ş artlar ve ili şkiler onları  iyi 
ya da kötü yaparlar. 670  Korku, sahte bir dinin ikrami mazur k ı lar. 
Kurtuluş  hakkında hiçbir kesinlik yoktur. Cebriyye ve Mücessime miir-
tedlerle (döneklerle) ayn ı  durumdad ı r. Kabir azab ı  gerçektir; onun za-
manı  meçhaldür (bilinmemektedir). Münker ile Nekir melek de ğ ildir; 
Münker hüküm s ırasında kâfirin sürçen kelâm ı , Nekir ise meleklerin ce-
zaland ırmasıdır.671  Sı rat' ın varlığı  kesin değ ildir.672  Cennet ve cehennem 
daha önc.eden yarat ılmış tı r.673  Ş eytanlar insanlardan daha zay ıftır. 

Deccal hakk ı ndaki hadisleri kabul etmedi. 674  Peygamberlik 
görevinin, iyi amellerin bir mükâfat ı  olmas ı  gerekmez; peygamberin i ş levi, 

bir ba şka ş ekilde verilmiş  olabilir. Peygamber hata ve dikkatsizlikle 
çiik günahlar i ş leyebilirler, fakat peygamber olduktan sonra günahs ı zdır. 

Fasıklarm otoritesini tan ı mak yanhş t ı r. 

Kurey ş 'ten olması  gereken im.amı  5 kiş inin seçmesi gerekir675  El-

Cübbal, aynı  zzamanda, ş u Zeydi görüş ü ileri sürdü: Bir kimsenin, muh- 

668. Ayn ı  eser, e. III, s. 243. 

669. Iel, adı  geçen eser, s. 262. 

670. Ayn ı  eser, s. 138. 

671. Ayn ı  eser, s. 270. 

672. Ayn ı  eser, s. 273. 

673. Ayn ı  eser, s. 254. 

674. Y8fil, Merhem., s. 159. 

675. İ bn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 167; ki, adı  geçen eser, s. 302. 

146 



temelen Kurey ş 'ten birinin, bu göreve zorla sahip ç ıkmak ve kendisini 
imam kabul etmeleri için iimmete baş vurmak suretiyle imam olmas ı  
mümkündür. 676  El-Cübbâ'i, Hz. Osman'ın haklı  olduğunu ileri sürdü ve 
katillerinden teberı  i etti (uzak durdu), fakat 4 sünni halifenin liyakat 
dereceleri hakk ında karar veremedi. Onun Kur'an görü şü, Ebıll-Huzeyl'- 
inkine çok benzemektedir; buna göre Kur'ân bir aiaz ıl ı r ve bir defada bir 
kaç yerde birden bulunabilir. Allah' ı n kelâmı n ı n baki olduğunu kabul 
etmekle di ğ er Mu'tezilikrden. ayrıldı . 677  Bir kimse Kur'ân okurken, 
Allah, konu ş  ulan kelime ile birlikte kendisi için bir kelime yarat ı r ve bu 
kelime her tilavetle birlikte harf harf i ş itilir678 . El- C üv e ynl, buna başka 
ayrıntılar da, ekler. "Kelam" seslerle birarada bulunan, fakat bu seslerle 
aynı  olmayan kelimelerden ibarettü.; bunlar ayn ı  zamanda yaz ı lı  kitap-
tad ı r, fakat görülen harfler ve sat ırlar değ ildir; bunlar ses olmad ığı  hal-
de iş itilir. Her okuyu ş ta sesler, okuma (anlam) ve Allah kelâmi bulunur. 
Okuma sıras ında kelime Allah olmayan birinde bulunur; okuyucu durun-
ca, kelime de Onda bulunmay ı  durdurur. E ğer bir çok ki ş i birden bir aye-
ti okursa, Allah kelanu her birinde bulunsa da, aymd ır.679  Allah da in-
san da, kelâm olan sesleri yaratacak özel bir yap ıya muhtaçt ır.680  

El-Ciibba'i, "kalpleri mühürlemek" tabirini ş u ş ekilde aç ıkladı : Al-
lah, melekler, kimlerin kalplerini mühürleyeceklerini bilsinler diye, ka-
firler° bir i ş aret koydu. 681  

Öyle görünüyor ki, el-Ciibbal, bir kelimenin farkl ı  anlamları  
farkeden ilk ki ş i idi; sözgeli ş i, bir Hristiyan kendi dininde mü'-

man olduğu halde, tam bir müslüman olma anlam ında ınü'miıı . de ğ ildir. 
Bu nedenle, o, bir kelimenin lafzr anlam ını  dini anlamından ayırdı . Aynı  
ş ekilde bir vasfın ı snad ının sıfatla ayn ı  ş ey ve bir ismin verilmesinin de 
isimle aynı  olduğunu ileri sürdü. 

Özetlemek gerekirse: Bu görü ş  sünniliğe bir yaklaş mad ır. Vahyi din 
müegseselerinin kayna ğı  yaparak, vahye daha geni ş  yer vermektedir. 
Kabir azab ını  kabul eder ve peygamberli ğ in iyi amellerin bir miikafat ı  
olduğu fikrinden uzakla şı r. 

Ebi'l Ha ş im Abd es-Selam (321 / 933), el-CübbâTnin oğ ludur. 
Kelâmi görü ş leri bakı mı ndan babasına benzemekle birlikte, ondan üs- 

676. icI, ad ı  geçen eser, s. 307. 

677. Bağ dâdi, el-Fark., s. 218. 
678. Ş ehrestânt, Nihayet el-litdcln ı , s. 310; Yffil, Merhem., s. 176. 

679. Cüveyni, el.4rşâd, s. 71. 

680. Ş ehrestâni, Nihâyet 	 s. 288. 

681. Ayni eser, s. 121. 
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tlindü, çünkü edebiyat sahas ında bilgili idi.682  Aristo'ya bir reddiye yaz-

mış tı r. Bu reddiye hiçbir de ğ er ta şı mamakta idi, çünkü teknik deyimleri 
anlamamış tı . 683  Ayyaş  olduğu ve içerken öldüğü söylenir. Ö ğ retisi ba-

basınınki gibi idi ve her ikisinin öğ rencilerine B eh ş  e m iy ye ad ı  verildi. 

Allah Görüşü 

Elya Ha ş im, ahval (haller) görü ş üyle kelam tarihinde üstün bir yer 
iş gal eder. Bu görü ş üyle o, ilahi s ı fatlar sorununu çözümleyece ğ ini dü-

şündü. Bir rivâyete göre, bu görü ş ün hareket noktas ı  benzerlik ve farkl ı -

lı k sorunu idi. Bir ş ey niçin bir ba ş kas ı na benzer ve bir üçüncüde!). fark-
lıdır? Baz ıları  dedi ki: ş eyler zat bak ı m ı ndan benzer ya da farkl ıdır ve 

cins isimler, kendlerine hiçbir hakikat ı n tekabiil etmedi ğ i sı rf kelime-

lerdir; sözgeli ş i, yakı nlık ve uzakl ı k gibi sözler... Bunlar sadece iki ş ey 

aras ındaki bir münasebe ı  e i ş aret etmekt, dir; bu münasebet ş eyler hare-

ket edince yok olur. Baz ıları  da dediler ki: Ş eyler baz ı  ortak vasıflara 

sahip olup olmamalarına göre birbirlerine benzerler ya da benzemezler. 
Ebö Ha şim vasıf ya da sıfat kelimelerini kullanmaktan kaç ınd ı ; zira bu 

kelimeler Mu'tezile ile Sünniler aras ındaki mücadelede tehlikeli bL tak ım 

çağ rışı mlar kazanm ış tı ; Ebö Ha ş im ş öyle bir görü ş  ileri sürdü: "Allah 

alimdir" demek, Allah bilme halindedir demektir; di ğer sıfatlarda da du-
rum ayn ı dı r.684  Bir hal tek ba şı na bilinemez, ancak nitelendirdiğ i zata 

bağ lı  olarak bilinebilir. Bu haller, kendilerini Allah'a ili ş tirecek bir hale 

muhtaç olmalar ı  dışı nda, Sünnilerin ileri sürdiikleri s ı fatlarclan aynd-

edilemezler. Haller ne ınalftındur (bilinebilir) ne de meçhul (bilinemez), 

ne vard ı r ne de yok, ne kadimdir ne de hadis, ne Allah't ı r ne de Allah' ı n 

gayrı dır. Açıkça görülüyor ki, Ebö Ha ş im kavrameılığ a (conceptualism) 

doğ ru bir çaba içinde idi, fakat felsefede henüz çocuktu. Haller iki s ı n ı f 
altı nda toplanır.6 85  

1) Sebepli. Bunlar hayat ı  ve bir mahalde bulunan bir uzvu gerekti-
rir; onla ı  bütün mahallin vasıfları  olur. Bilgi, kudret ve hayat bu s ı nıfa 

ait örneklerdir. 

2) Sebepsiz. Bunlar do ğ rudan do ğruya zattan ç ıkarlar. Örnekler; 

bir cevherin yer i ş gal etmesi ve arazlara mahal olmas ıdır. 

682. Yâkht, Mu'cem el-Udebâ, e. II, s. 13. 

683. Kıftl, Ahlı tir el-Hükema, Leipzig 1902, s. 40. 

684. Bir rivâyet 4 halden söz eder. Bunlar; bilgi kudret, irade ve hayatt ır; bunlar bir be-

şinci sayesinde Allah'la birle ş ir. Talıânevf, adı  geçen eser, s. 1042; er-liâzi, Muhassal., s. 55. 

685. Ş ehrestâni, Nihayet el - ikelam, s. 131. 
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Abd el-Kâhir, bunlara bir üçüncü s ınıf daha ekler: Bu, ne zata ne de 
bir sebebe bağ lı  olanlardır,686  fakat ne demek istedi ğ ini açıklamak için 
hiçbir örnek vermemektedir. 

Allah bütün öteki ş eylerden —görünü ş e göre, diğ er halleri O'nun za-
tına ba ğ layan hal'den ötürü- farkl ıdır, bu nedenle Allah'a "evvel" (ilk) 
ya da "mütekaddim" (önce) denemez, çünkü bu isimler benzerlik ifade 
eder. 687  Akıl ve vahiy O'na ş ey denebilece ğ ini göstermektedir. Allah bir 
yönden bilinip, bir ba şka yönden ise bilinemez, çünkü, sözgeli ş i, hayatla 
kudret aras ındaki ili şki nazarla (ak ılyürütme) bilinir. Allah' ın iradesi 
bir arazd ır ve sadece yarat ıcıdı r; yani onun, insanlar ın fiillerinin ahlaki 
niteliğ i ile bağlantısı  yoktur. Bu suretle Ebû Ha ş im, ilk kelâmedarm 
"teklifi irade" si ile eş -Sahhâm' ın "kesb"ini reddederek, Allah günahi 
irade eder, demekten kaçmm ış  olur. Allah, ikinci eserleri meydana ge-
tirir, sözgeli ş i, riizgârlar ı  denizi dalgaland ırm.ak için kullan ı r. Allah' ın, 
kelâmnu meydana _getirmek için hiçbir uzva ihtiyac ı  yoktur; İ mam 
el-H ar ame y n bunu, Allah'ın kelâmının kelimeler ve sesler olmay ıp, 
nefsi kelürn oldu ğu anlamında yerumlar. 688  

Akı l 

Bilgi, bir ş eye, rahatl ık ve doygun,luk duygusuyla, oldu ğu gibi inanç-
tır. Inançlar bâkidir ve bilgi olabilir. Daha sonraki görü ş  ise ş u idi: Bil-
gi ve nazar (ak ılyürütme) kötü olamaz. Hiçbir bilgi insan için çok müp-
hem de ğ ildir, fakat insan ayn ı  anda iki ş ey hakkında akıl yüriitemez, ve 
bir bilme i ş i iki bilinene ili ş emez; buna ra ğmen kı yas, öyle görünüyor ki, 
doğ ru sayı lmış tır. Bildiğ ini bilmek, bir ş eyi bilmekle ayni de ğ ildir. Sa-
dece ş eyler biliınebilir; bu nedenle imkâns ızın bilgisi nesnesi olmayan bil-
gidir.689  Dolayı sıyla Allah'ın e ş i veya dengi olmad ığı nın bilgisi nesnesi 
olmayan bilgidir. Ayn ı  ş ekilde, daha sonraki görii ş e göre, özet bilginin 

686. Bağ dadl, el-Fark., ss. 180 vd. Bu eser, bu görü şün kaynağı na ait bir ba şka açıklamada 

daha bulunur. Bu görü ş , bilginin bir parçasının niçin B'ye de ğ il de A'ya ait olduğu sorusuyla 

baş ladı . Nefsten (zattan) mi, bir ma'nadan m ı  ötürüdür, yoksa hiçbiriyle ilgili de ğ il midir? Nefs-
ten ötürü ise, he.r bilgi parças ının ayrı  bir elde edili ş inin olması  gerekir. Eğer bir ma'nfiya ba ğ lı  
ise, o zaman da Ma'mer'in bir ma'nân ın ötekine sonsuzca bir dizi halinde ba ğ lı  olduğu görüşü 

doğ rudur. Hiçbirine ba ğ lı  değ ilse, A'ya maledilmesi B'ye maledilmesinden daha muhtemel de-
ğ ildir. EVI Ha ş im, haller nazariyesi ile bu güçlükten kurtuldu. 

Cevher, arazlar için yaln ızca bir mahaldir; o, genel fikirlerden müte ş ekkil olan cins ve tür 

vasıtasıyla ayı rdedilir; bunlar, öteki arazlar ın aksine, ona nüfuz ederler. Daha sonralar ı  "hal" 

genel fikir anlam ına geldi. Abelard status'u bu anlamda kullandı . 
687. Allah'ın zatı  öteki zatlar gibidir, er-Razi, Muhassal., s. 111. 

688. Cüveynl, el-İrş Cıd, s. 60. 

689. Ici, adı  geçen eser, s. 154. 
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de nesnesi yoktur. İ lk özete aynnt ılann ilavesiyle olu ş turulan bilgi hala 
özettir. Ba şkasından i ş itmekle elde edilen bilgi, bilgi de ğ ildir, ancak bil-
giye benzeyebilir. Her ne kadar bir ba şka rivâyet, din teklif ettikten 
sonra, ibaresini eklemekte ise de, mütevâtir bilgi zaruridir. Bir kaç ki ş i-
nin rivâyetine dayanan haber, bilginin ve fiilin temeli oldukça, miiteva-
tir haber gibidir, fakat kazan ı lmış  olması yla ondan ayrılır. Zan, haz ve 
elem, tövbe ve rüyalar inanç çe ş itleridir. Bir kimse bir ba ş kasında inanç 
yaratamaz. Daha sonraki bir görü ş e göre, şüphe bir ma'nâ de ğ ildir. Na-
zar (akı lyürütme) gücü şüphe ile ilgilidir. Cehilde israr ise kanaatla il-
gilidir, bunun için nazar (ak ılyürütme) gücü cehilde ı srarla birle ş tirile-
MeZ.690  Geliş igüzel düşünce, kendisinden ç ıkan bilgiye sebep olmaz; ona 
Allah sebep olur. Amaçl ı  dü ş ünce ise kendisinin sonucu olan bilginin 
sebebidir. 691  

Sehv (dikkatsizlik) zihnin fesad ıd ı r (zihin bozukluğudur); uyku ise 
geçici sebivdir. İnsanın ilk ödevi Allah'ı  özel bir s ıfatla bilmektir. 
Peygamber, tek ba şı na akl ı n ulaş amayacağı  hakikati öğ retir. 692  Vahiy 
tek başı na âlemin yok edilebilece ğ ini gösterir.693  Akı l ise cans ı z nesnelerin 
bilgisi olamayaca ğı nı  ve elemi duyamayacağı m gösterir. 

Tabiat 

Yaratma, Allah' ın bir ş eyi bir hale sokmas ı , bir olu ş tur (kevn). İ lk 
yaratıldıklarında her ş ey sükfin halinde idi. Atomun miktar ı  vard ır, 
bakidir ve di ğerlerinden ba ğı msız olarak ciheti vard ır;694  ve hepsi ayn ı  
cinstendir. Yarat ılma (huclas) anında, bir atomun, keyfi, (olu ş ) dışı nda 
hiçbir araza sahip olmamas ı  mümkündür, fakat daha sonra arazlar ı  ka.y 
bul etmesi gerekir. 695  Varolduktan sonra bir cisimde meydana gelenler, 
ancak z ı tlar ı  vasıtas ıyla ortadan kald ırı labilirler. Baki olmalar ı  imkan-
sı z olanlar veya insanlar ın eseri olanlar d ışı nda her ş ey yenilenebilir. Al-
lah'ın eseri olup da insanlar ın eserlerine ben.zeyenler de yenilenebilir. 
Bir biti şme (ictimâ) iki atomda bulunur.696  Hareket ancak cisim ikinci 

690. er-Razi, Muhassal., s. 26 

691. Ayn ı  eser ve ayn ı  yer. 

692. /el, adı  geçen eser, s. 182. 

693. er-R3zi, Muhassal., . 98 

694. Elni Reş id en-Nisâbfiri, Kitâb el-Mestril 	beyn el-Basnyyin vel-Ba ğı ltıdiyyin, 

Die Atomistische Sunstanzlehre aus dem Buck der Streitfragen içinde, ne şr.: A. Biram, Berlin 
1902, ss. 38, 40; A. Biram, Die Atomistische Substanzlehre aus dem Buch der Streitfragen, Berlin 
1902, s. 63. 

695. Bağ clâcli, Usîı l., s. 56. Daha az kesin bir beyan. El ı n Resid, ,  adı  geçen eser, s. 43. 

696. er-Râzi, Muhassal., s. 81. Bir bitişme (ictini) üç atomda bulunamaz, çünkü 
birinden ayrıldığı  takdirde, hepsinden ayr ılması  gerekirdi. 
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mekanda iken mevcut olur. Bütün bile ş imler ikinci eserlerdir, çünkü on-
lar, sebepleri olan yak ınlığ a (mücâvere) dayan ır. Allah ikinci eserleri mey-
dana getiremez; böyle bir ş eyi ancak bir arac ı  sebeple yapabilir.697  Vahiy 
gösteriyor ki, baz ı  atomlar, tüm âlem yok edilmedikçe, yok edilemez. 
Yok olma (ferdı) bir Ma'nadır.698  Ağı rlık ağı r ş eyden başka bir arazd ır; 
hafiflik ise bir ma'nâ de ğ ildir.699  Farklı lıklar sadece ş eyler aras ı nda ola-
bilir; benzerlik, genelin aksine, ortak özel vas ıflara sahip olmaktan 
ibarettir. 

İnsan 

Hayat, bir ma'nad ır ,uyumlu - sağ lıktan daha fazla bir ş eydir, bir 
uzva muhtaçt ır ve ferdidir; bu nedenle, bir mahalde , iki hayat olamad ığı  
gibi, birinde bulunan hayat için zaruri parçalar di ğerinde de bulunamaz. 
Nefs ruhla aynıd ır ve bir arazd ı r. idrak, idrak edenden ba şka bir ş ey de-
ğ ildir.700  Hayal istita'ats ız olamaz; canl ı  bir varlık ne yapan ne de yap-
mayan olabilirse de, istita'at hem fiile hem de hareketsizli ğe sebep ola-
bilir. Eki Haş im, aczin istita'ata z ıt bir ma'n.â oldu ğu fikrini- terket-
meye mütemayildi. Telkinler arazd ır. Incelemeyi ve delili gerektiren ş ey, 
Allah'tan gelen bir emir , gizli bir ses veya kalbe yerle ş tirilen ya da bir 
melekle gönderilen nefsi bir kelâm gibidir. Ş eytan, kendisinden gelen giz-
li bir sesle insanlarla konu ş ur. Kelâm da dahil olmak üzere, hayat ın bü-
tün fiilen için bir uzuv gerekir. 701  Haz, sadece arzu edilen ş eyin elde 
edilmesidir; bu, ne bir ma'nâ ne de arazd ı r. Bir darbenin ac ısı , etkile-
nen kı smı n uğ radığı  in.cinmenin ikinci eseridir.702  Ebil Haş im, ölümün 
bir ma'nâ olduğu fikrini ş u sebeple reddetti; e ğ er o, bir ma'nâ olsayd ı , 
hayata z ıt olmazd ı . 

Hayatın ahlaki yanı  kesin bir biçimde v ıırgulamr. Bir insan, bir tek 
fiilinden., yani zulm iş lemekten ve iyilik etmeyi ihmalden dolay ı  iki kez 
cezaland ırılabilir. Bu nedenle bu ekole, ayn ı  zamanda, Z em m i yy e ad ı  
da verilmi ş tir. 

Mükafat veya ceza bir vekilin fiiliyle kazandabilir. Bir giin.ahtan 
tövbe, bir ba şkas ı nda ısrar ederken, yarars ızdır. Günah iş leme gücünü 
yitirince de tövbe faydas ızd ı r. 

697. bi, adı  geçen eser, ss. 120 vd. 
698. A. Biram, adı  geçen eser, s. 70. 
699. Bağdâdl, Usîı l., s. 46. 

700. Cüveyni'ye göre, idrak eden, ferdin bir halidir. irşad, s. 100. 
701. Ş ehrestâni, Nildıyet 	 s. 132. 
702. İci, adı  geçeh eser, s. 123. 
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Ebû Ha ş im miicazat kelimesini kullanmazd ı , çünkü bu, ihmal edi-
len bir fiil için de ğ il, sadece yap ılan bir fiil için kullamlabilirdi. Bir 
peygamberinkino e ş it iyi ameller iş leyen, fakat bir günah i ş leyip, tövbe 
etmeyen bir kimse, ebediyyen cehenneme gidecektir. Uzun bir hayat 
süresin.de insan, kendisini bir peygambere denk k ı lacak iyi ameller top-

, 
layabilir. 

Din 

Yok olma olmasayd ı , Allah'ı n teklif yüklemesinin hiçbir hedefi ol-
mazdı . O'nun cömertli ğ i bir adalet meselesi değ ildir, çünkü hiçbir ş ey 
O'nu cömert olmaya zorlayamaz. E ğer insan lûtf olmadan, lûtf oldu ğu 
zamankinden daha büyük mükafata nail olacaksa, Allah' ın lûtf ihsan 
etmesi gerekmez; aksi halde ihsan etmesi zorunludur. Allah, daha ön-
ce bir lûtf olmadan iman ı  ş art ko ş an İnsan, ezaya lay ık olacak bir ş ey 
yapmadan da Allah onu ezaya u ğ ratabilir; fakat ancak bir uyar ı  olarak 
ve daha sonra telafi (ta'viz) edilecekse, belki de bu alemde böyle bir ş ey 
yapabilir. Fakat s ırf telafi, yararl ılık", telafi olarak tan ınmasına dayan-
madıkça, O'na yara ş maz.703 Akıl, hayvanlar ı  öldürmenin me ş ru olduğu-
nu ispatlayamaz; sadece din onlar ın kurban ya da yiyecek olarak kesi-
lebileceğ ini öğ retir. Ş eyler iyi ya da kötüdür; iyi kötüyü meydana getire-
mediğ i gibi, kötü de iyiyi meydana getiremez. Hareketsizlik övgüye ya 
da yergiye ınüstahak olabilir. Bir kimse islam hakk ında bir tanesi hariç 
her şeyi, Ebû Haş infin bütün görüş lerini delilleri ile birlikte bilse de yi-
ne kafirdir. Bu sözleri nakleden yazar şunları  da ekliyor: "Biz de onun 
vardığı  sonuca katı lıyoruz, ancak öncüllerine değ il". Ceza, bu hayatta 
günah iş leyen için kazançhd ır. Bir akılyürütme zincirinin ba şı nda hata-
ya düş en bir kimse, ilki ve bunu izleyen hatalar için cezaland ı rı hr. Iyi-
lik (hasenât) ve kötülükler (seyyi'at) denk olabilir, dolay ısıyla Ebû Ha-
ş im öteki alemde cennetle cehennem aras ı nda ara bir yer ileri sürdü. 704  
İnsanı n kaderi, kazand ığı  mükâfat ve ceza aras ındaki farka göre be-
lirlenir; daha az olan daha fazla olandan ç ıkarı lır. Dini günahlar (söz-
geliş i, namazın ihmali) kötüdür, çünkü bunlar kötülü ğe sebep olurlar. 
Allah'ın bir kimsede günah" ba ğış layı p, ötekinde cezaland ı rması  zulm 

değ ildir. Cebriyye ve Miicessime zimmilerle ayn ı  durumdadır. 

Peygamberler hata yapabilirler ve bu hatalar giinaht ı r; insanoğ lunu 
infiale sürükle ıneyen küçük günahlar i ş leyebilirler. Peygamberler görev- 

703. Ayni eser, ss. 151 vd. 

704. Cüveyni, el-İrş etd,s. 221; ki, adi geçen eser, ss. 262 vd. Bir başka biçimde Vası l'm men-

zilesi. 
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lendirildikten sonra mucizeler gösterebilecek tek insanlard ır; ba şka tür-

lü elde edilemeyecek bilgi getirmeleri gerekir, Yeryiizündeki Kur'an Al-
lah'ın kelâm ı  değ ildir; zenciler, Türkler ya da Hintliler ona benzer bir 
ş ey meydana getirebilirler. Her zaman imam olmaya lay ık Kurey ş 'ten 
bir kimse mevcuttur; e ğ er iki kiş i seçilirse, seçim geçerli de ğ ildir. Vahiy 

gösteriyor ki, cennet ve cehennem daha önceden yarat ı lmış t ı r.705  Öteki 

alemde kesik bir uzuv, sahibine iade edilebilir; gerçekten önemli olan, 
hayat ı  teşkil eden kudrettir. 

Ebıl Haş im ve babas ı , çoğunlukla Bağdat ekolüne ayrıntılarda kar-
şı  ç ı kan Mu'tezilenin Basra ekolüne mensuptu. 

Ebû'l-Hüseyn Abd er-Rahim b. Muhammed el-Hayyât, 
Bağdat Mu'tezililerinden biri idi ve H. III / M. IX. yüzy ı lı n ikinci yar ı -

s ında ya ş adı . Akide tarihçileri ço ğunlukla onu nakletmezler, fakat onun 
Kitâb el-intisar adl ı  kitab ı  görüş lerinden baz ı  ş eyler anlatmaktad ı r. 

Allah 

Allah, "mevcut" anlamında bir ş eydir, mahiyeti yoktur. 706  Allah 
nefsiyle (zatıyla) bilir; O, ş eylerin yarat ıld ıklarinda var olacaklar ını  her 
zaman biliyordu, "Allah, bilginin Kendi zattna ilavesiyle de ğ il, bir ş eye 
hareketin ilavesiyle o ş eyin hareket ettiğ ini bilir"..0'nun kudreti bilgisiyle 
ayn ı  ölçiidedir.707  

Akı l 

Akıl ve kıyas her zaman herkesin kabul etti ğ i bilgiyi meydana getir-
MeZ.7" Münkirlerintevatürü do ğ rudur ve zaruri bilginin kayna ğı dı r.709 

 Söylendiğ ine göre el-Hayyât, ş eri'atm büyük bir k ı smı nı  hükümsüz 
mak istedi ğ i için, vabid haberi reddetmi ş tir. 

Tabiat 

Yarat ılmadan önce cisimler, say ıca sonsuz cisimlerdir; bu, Allah' ı n 
her zaman faal olabilece ğ i görüş ünün bir sonucudur. 710  Yaratma ve hare-
ket d ışı nda mevcut ş eyler hakkında söylenebilecek her ş ey, yok olan ş ey- 

705. ici, adı  geçen eser, ss. 254 vd. 

706. Hayyât, adı  geçen eser, s. 87. 
707. Ayn ı  eser, ss. 112, 113. 
/08. Ayn ı  eser, s. 160. 

709. Ayn ı  eser, s. 167. 

710. Aynt eser, s. 123. 



ler hakkında da söylenebilir, çünkü hudâs (yartma) an ında, bir ş ey sü-
kıln, halindedir. Atomlar sona erebilir, çünkü Allah onlar ı  yok eder; yok 
etme bir ma'nâ de ğ ildir.7 ıı  Alemin düzeni sâbittir. Çisimler bekâ ile 
baki değ ildir.712  Cisimler zati olmayan hususiyetlerle ayr ılır; arazlar za-
tl olmayan hususiyetlerde birbirlerine benzer ve zati olan hususiyetlerde 
ise birbirlerinden ayr ı lı r. Bu demektir ki, cisimler, hepsi ayn ı  einsten 
olan atomlardan olu ş ur; arazlar, cisim olmad ıkları  için, onları n cisim-
lerden farkl ı  olmaları  gerekir. 

İnsan 

istita'at, uzvurt sa ğ lamlığı  ve sakatli ğı n. yokluğudur. Irade sahibi 
bir fâilde bir fiili yapma ve yapmama gücü, fiilin z ıddını  yapma veya 
yapmama gücüdür; fiil i ş lenince, art ı k onun zı ddı. aynı  güç 'sarfı yla 
i ş lenemez. 713  Bir fiil iki fail tarafından i ş lenemez. 

Din 

Allah lûtf ihsan etmek zorunda de ğ ildir, bununla birlikte aç ıktır ki, 
Allah lûtfu, teklif onu ş art ko ş tuğu için, ihsan eder. Günahkar müslü-
manlar ne mii'm.indir ne de kafirdir. 714  Peygamber, tebli ğ inde hata yapa-
maz, fakat küçük günahlar' i ş leyebilir. Nesh, Allah' ı n emirlerini ilgilen-
dirir ve dolay ıs ı yla tarihi olaylar ı  ilgilendiren ş ra'nnı  fikir de ğ iş tirme 
(bedâ') görüş ünden ayr ılır:115  Hz. Ali'nin neden Ebû Bekr'in. halefi olarak 
seçilmediğ inin bir sebebi olmalıdır, fakat bu sebep bilinmemektedir. Hay-
yat, Hz. Muhammed'e isnad edilen bütün mucizeleri kabul etmedi, Eb 
Huzeyl'i cennetteki sükûn görü ş ü dolay ı sıyla ve el-Fuvatryi de Allah'a 
vekil demediğ i için savundu. 

Ebû'l-Kas ı m Abdullah b. Ahmed el-Belhi, el-Ka'bi 
(319 / 931) ad ıyla bilinir. Hayyat' ı n öğ rencisi idi ve onun gibi Bağdat 
Mu'tezililerine mensuptu. El-Cübba'i ona ö ğ retmeninden fazla itibar etti. 

Allah 

Allah, her ş eyi korur ve denetler anlam ı nda her yerdedir. O'nun s ı -
fatlarım bilmek, bir bakı ma, zat ını  bilinektir. O, hem ma'lam hem de 

711. Eb0. Resid, adı  geçen eser, s. 67; A. Biram, adı  geçen eser, s. 70. 

712. Ebil Besid, adı  geçen eser, s. 58. 

713. Ilayyât, adı  geçen eser, as. 11, 66. 

714. Ayn ı  eser s. 167. 

715. Ayn ı  eser, s. 127. 
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meçhfı l olamaz; sözgeli ş i, Allah'ı n canl ı  olduğ unu bilen bir kimsenin, 

O'nun kudretli olduğunu da bilmesi gerekir, zira hayatla kudret aras ı n-

daki ba ğ lantı  zorunlu olarak bilinir. Bununla birlikte, Cebriye ve Müces-
sime'nin onu k ısmen bilip, k ısmen bilmedikleri rivâyet edilir. Allah, be-
kâ s ı fat ı  olmadan bakidir.716  irade görü şü en Nazzam' ınki ile aynıd ır; 
bu görü ş  en iyi ş ekilde ş öyle ifade edilir: Eksik bilgi halinde iken irade, 
enerjinin seçilen bir nesneye yöneltilmesidir; Allah, kâmil bilgiye sahip-
tir, bu nedenle O'nun iradeye ihtiyac ı  yoktur. Irade, O'nun yarat ıcı  
enerjisine verilen ba ş ka bir isimdir:718  Bu, ya Allah' ı n bizzat faal oldu ğu 
ya da insanlara emretti ğ i anlam ı na gelebilir.718  Allah, irade eder, enare 
der ve caiz fiilleri vacip yapar. Alemi yaratt ığı  zaman yaratm ış  olmas ı  
gerekir, aksi halde Allah, hikmetinin gere ğ ini yerine getirmekte geri 
kalmış  olurdu. Allah z ılm edebilir. Görülemez. O'nda görme ve 
iş itme, bilme demektir; Ka'bi ekolü, bunlar ın bilmekten daha fazla bir 
ş ey olduğunu ileri sürdü:719  Allah, imkans ı z olan ş eyi yapamaz, fakat 
yaptığı ndan ba şkasını  yapmış  olabilir.720  Allah'ın, ahlaki failler olarak 
insanlara yard ım etmek için yapabilece ğ inin en iyisini yapması  gerekir. 
Eğ er Allah zulmedecek olsayd ı , ahlaki ve fikri hayat ın temeli altüst o-
lurdu.721  İ nsanları n yaptığı na, oir ba ş ka rivayete göre ise insanlar ın fül-
lerirı.e benzeyen ş eyi yapamaz.= Allah' ın isimleri sadece vahiyle bilinir 
ve insan akhyla O'na verilemez. 723  

Akıl 

Bilgi, bir ş eye olduğu gibi inançtı r. İnanç, değ i ş mesi için herhangi 
bir harici neden olmaks ı zı n bilgi haline geçer ;  Ba şkas ı ndan i ş iterek elde 
edilen inanç bilgi de ğ ildir, fakat hakikata uyuyorsa, bilgi kadar geçerli-
dir ve kurtar ı cı  imandı r. Bildiğ ini bilmeden bilmek imkansı zdır. Te-
vatüre dayanan bilgi, baz ı ları  inkar etmekle birlikte, akliöir. Kazan ı l-
mış  bilgi, deneme ve akılyürütme ile bilinir ve bu zaman ahr. 724  Aklı  
bilgi zaruri bilgi olamaz; onun zaruri bilgiye dayan ıp dayanmamas ı  ge. 

716. Bağdacti, Usüt., s. 109;, el-Hasan ü. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el-Behiyye, s. 67. 
717. Ş ehrestâni, Nihayet el- İkdâm, ss. 238 vd.; Cüveyni, 	s. 31. Bir tanık diyor 

ki, Allah ın iradesi yoktur, biri onu, bir çe ş it araz olarak gördü ğ ü gibi bir baş kası  da bir fiildeki 
kazanc ın bilgisi olarak görür. tel., adı  geçen eser, s. 5/. 

7 ı 8. Ş ehrest5n1, el-Milel., s. 53, 
719. Ş ehrestani, el:Milel., s. 54; er-Razi, Muhassal., s. 124. 
720. İ bn Hazm, el-Fisal., e. II, s. 185; III, 36. 
721. Bu fikir E ş 'ari'de ifade edilme ğ e çalışı lır, s. 557; er-Razi, Muhassal., s. 148. 

722. tel, adı  geçen eser, ss. 42, 292; er-Wazi, Muhassal., s. 130. 
723. Bağdadi, Usûl. , s 116. 

• 724. Ayn ı  eser, s. 211; kar., Ca'fer b. Harb. 
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rektiğ i sorusu askı da bırakılmış tır. Bir bilme i ş i iki nesneye ili ş ebilir; 
bazı  hakikatlar zihnin kavrayamayaca ğı  kadar müphemclir. Nesne, 
bilginin ahlaki niteliğ ini tayin eder. Şüphe bir ma'nad ı r. Zihin ikinci 
dereceden bilgiye, cehl .veya sehve sebep olabilir. İ nsan bir ba ş kas ında 
inanca neden olabilir. İnsan ın Allah'ı  bilmesi zorunludur, çünkü O'na 
şükür borçludur; Allah' ın kadim olduğunu bilmek, O'nun Yaradan ol 
duğunu bilmenin temelidir. Hadislerin bir yaradana muhtaç oldu ğunu 
bilmek zaruridir. Öteki dünyada bilgi hem akitdir hem de vâciptir. 

Tabiat 

Nesnelerin, yarat ılmadan önce, bir çe ş it varlığı  vard ı r, onlar bilin.e-
bilir ve tart ışı labilir, yer i ş gal eder.725  fakat cevher ya da araz 
Atomlar farkl ı  cinstendir, miktarlar ı  yoktur, asla arazlardan yoksun 
olamazlar ve bekâ ile bakidirler. 726  Onların renk d ışı nda bütün araz-
lardan soyulabilece ğ i ifade edilir 727  Atom, Allah onda beka yaratmaym-
ca yok olur; hanlarm]. yok etmek için hepsini yoketmek gerekmez. 728 

 Boş  mekan yoktur; iki atom ayr ıhrsa, bu ancak aralar ındaki bir üçüncü -
nin.* varlığı  ile olabilir.729  Bir tek al omun ciheti olainaz, fakat, bu, onun 
tabiat ı ndan dolayı  değ ildir.730  İ ki atom bir çizgi, üç atom bir düzlem ve 
dört atom da bir prizma (piramid) meydana getirir; daha do ğ rusu iki 
atom birarada uzunlu ğu meydana getirir. 731  Her araz, içinde yer alaca ğı  
bir atama mubtaçt ı r ve hiçbir araz di ğerinde bulunam'az732  Onlar bâki 
değ ildir ve yenilenmezler. Beka bir n ıa'nad ır, fakat fena de ğ ildir.733 
Ate ş  odun ya da ta ş ta sabit de ğ ildir; hava suya dönü ş ebilir.734  Her ş ey 
bir bakımdan iyidir.735  

Hal, hareket ve sükündan ba şka bir ma'n.ad ır, fakat onlardan ay-
rılamaz; dekuo ına ile idrak edilir, ya da belki cicim ve bal birlikte idrak 

725. Ebu Re ş id, adi geçen eser, s. 12. 
726. Ayni eser, ss. 1, 38, 32, 59. 
72/. 13ağdadl, 	s. 56; Cüveyni, 	s. 14. 
728. Bağdittli, Us -al., Ş . 87; Ebu Reş id, adi geten eser; ss. 69; 74; er-Rözi, Muhassal., s. 98. 
L29. Ebû Reş id, adi geçen eser, s. 24. 

730. Ayni eser, s. 40. . 

731. S. Pines, Beitrage zur Islaınisehen Atomenlehre, Berlin 1936, ss. 6 vd.; er-Râzi, Mu-

hassal., s. 63. 

732. A. Biran, adi geçen eser, s. 55. 

732. Bağcliidi, Usûl., ss. 87, 231. 

734. Ebu Reş id, adi geçen eser, ss. 36 vd.; Biram, adi geçen eser, A. 45, Cisimler, hepsi de 

dört unsurdan meydana geldi ğ i için, birbirine dönü ş ebilir. Bu, atom naittriyesiyle uzla şmaz gö-

rünmektedir. 

735. Ibn Hazm, el-Fisal., e. III, s. 105. 
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edilir. Hal, daima baki de ğ ildir. Hareket cins bak ımı ndan sükündan fark-
lıdır; o, hareket ya da süldina sebep olabildi ğ i halde, sükan süküna sebep 
olabilir. Cisim hareket edince, hareket eden sadece onun yüzeyidir. 736 

 Hareket asla ilk değ ildir, dolay ı sıyla Allah, bir cismi, bir ba şkası  onu 

itmedikçe ya da çekmedikçe hareket ettiremez. içtima (bitiş me) hareket 

ya da E ükündan ü/ nrüdür; el-Ka'bi, . (birleş meyi) içtimâdan 

(bitiş meden) ayırdetmez. Hafiflik bir ma'nad ır. Tabiat düzeni sabittir. 

İnsan 

İ nsan ruhu, mekan i ş gal etmeyen bir cevherdir. 737  Hayat baki de- 
. ğ ildir; bir uzva ve yiyece ğe muhtaçt ı r. İ nsan herhangi bir ş ey yaratamaz 

ve hareket ettiremeyece ğ i ş eyin sükan halinde olmas ı na sebep olamaz. 
Insanın istitaat ı  ya da aczi olmas ı ; yapan ya da yapmayan olmas ı  gerekir. 

Istita'at baki de ğ ildir; fiilden öncedir; sa ğ lı k ve sağ lamlıkt ır; ve engel-
lerden kurtulmakt ı r; sona erince, Allah bir kudret yarat ı r, böylece fiil 
istita'at sayesinde vuku bulmu ş  olur. Acz, istita'at ı n z ıdd ı  olan bir ma'- 

nadir; harici bir engel olabilir. 

Idrak zihin ve ak ı l sayesinde oldu ğu için görme ve i ş itme bilme de-
mektir.738  irade, irade edilmez ve fiilden öncedir. Haz, elem; elem de 
haz olamaz. Hayat baki olmad ığı  için, yenilenemez; insan sahip oldu ğu 
nitelikle yenilenebilir. Ak ı l ve vahiy, ölümün bir ma'nâ olduğunu bildirir; 
onun bir uzviyette olmas ı  gerekir ve hayat, kudret ve bilgiye z ıttı r. in-
sanın iki eceli vard ır, tabii ölüm ve zoraki ölüm; maktül ölü de ğ ildir, 
çünkü ölüm Allah'tan, katl (öldürme) ise kâtilden gelir. 739  

Din 

Allah insanlar için en iyi olan ı  yapmak zorundad ır; bu nedenle tek-
lif zaruridir. Teklifle yüklü olanlar, cennette yarat ılamazlar. E ğer bire-
yin çı karları  ihmal edilirse, bu, ço ğunluğun iyiliğ i içindir. Allah, bir kim-
senin kafir olarak ölece ğ ini bilmesine müsaade etmemelidir, çünkü böy-
le bir şey günah i ş lemeye itici bil ş ey olur. Latf haz veya ona denk ele-
me sebep olabiliyorsa, o zaman Allah hazza sebep olmay ı  tercih etmek 
zorundad ır. Hareket sizlik övgü ya da yergiye lay ık olmaz. Akı l, günah-
ları n bağış lanacağı n ı  göstermez. Küçük günahlar cehennemde cezalan-
d ırı lmayı p, büyük günah te şkil etmek üzere birbirine eklenebilir. Müka- 

736. Abdulkâhir b. Müsa, Gunye, s. 177. 
737. er-Rilz1, Muhassal., s. 102. 
738. Bakdadl, Usrd., s. 44. 
739. Taftazân1, ad ı  geçen eser, s. 144; Bağa£41, Usta., s. 143. 
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fat, Allah' ı n cömertliğ inin zaruri bir sonucudur —bu cebr'dir' - ve hepsi 
bu dünyada verilebilir. Tövbe, günabla kaybedilen mükafat hakk ı nı  iade 
eder. Ş iddet tehdidi altında, insan, tehdit kadar kötü de ğ ilse, günah iş -
leyebilir. 

Peygamberin ödevi, vecibeler yiiklemek veya yeni bir dil bilmek gibi 
dünyevi ç ıkar sağ lamak olabilir. Ilahi himayey e mazhar olan bir insan, 
günabs ızdn ve masumdur. Peygamber, peygamber olmadan önce de, 
mucizeler gösterdi ğ i halde, veliler ş aşı rt ı cı  kerametlerde bulunamazlar. 
Hz. Muhammed'in do ğ ru bir tebli ğ le peygamber oldu ğunu ileri süren 
kiş i, başka ne söylerse söylesin, bir mü'mindir. Cennet ve cehennem da-
ha önceden yarat ılmış  olabilir; yarat ı lnuş sa, onlar k ıyamette yenilene-
bilir, fakat , onlar ın sakinleri bir kez oraya girinee, yok olamaz. 740  Mün-
ker ile Nekir melek adlar ı  de ğ ildir. 741  

Akı l ve vabiy iman ı n zaruri oldu ğunu öğ retirler; Kurey ş 'ten biri, 
daha uygun olabilecek bir ba ş kasından önce seçilmelidir.742  Adâlet, in-
sanlara, zay ıfhğı  ortadan kald ırıp, refah ve rehberlik sa ğ layarak, ayn ı  ş e-
kilde muamele etmektir. 743  Bir mü'min elini kaybedip de kâfir olursa, ce-
henneme gider, fakat eli bir hayvana dönü ş erek cennete gider; bir kâfir 
elini kaybedip de ihtida ederse, kendisi cennete, eli ise ceheneme gider. 744 

 Bir ülke halkının ço ğu müslümansa, o ülke islâm ülkesidir. El-Ka'bi, 
Hz. Osman ve kâtilleri hakkında karara varamad ı . Hz. Ali'nin Ebu' 
Bekr'in yerine seçilmeyi ş inin bir nedeni olmalıdır, fakat insanlar bunu 
bilmezler. 

Ebü Bekr Ahmed b. Ali el-ih ş id (326 / 938), el-CiibbâTnin 
öğ rencisi idi. Onun ö ğ retisinden çok az ş ey kaydedilmi ş tir; dikkate de-
ğ er olanları  daha azdıı . Fena arazinin ciheti vard ı r, oysa yer i ş gal et-
mez; kelime anlamı yla bir cihette bulunur. 745  Tövbe, günah i ş leyen kim-
se günahlar' terketme niyetinde olmasa da, günahlar ın sonuçlarmdan 
piş manlık duyuyorsa, geçerlidir. 746  İ bn el-ihş id kocas ından ayrı ldı  ve 
fülleı  e ahlaki değerini veren amaçt ı r şeklindeki geleneksel görü ş e döndü. 

Bu merhalede fikirler daha yak ından belirlenmiş tir,. Bilgi, bir ş eye 
olduğu gibi inanmakt ır ve tutarl ı  olduğu zaman bu bilgi gerçektir. Zan 

740. Bağ clâdi, 	s. 237. 

741. tel, adı  geçen eser, s. 270. 

742. Ayn ı  eser, s. 297; Bağ dadi, Usûl., s. 275. 

743. Bağdüdi, Usûl., s. 132. 

744. Ayn ı  eser, s. 261. Öyle görünüyor ki, Abdulkühir, isitti ğ ini yanlış  anlamış t ır. 
745. Muhammed b. el-Humtın, Musâmere, s. 221. 

746. Ibn Hazm, el-Fisal., e. IV, s 61, 203. 
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inanmak de ğ ildir; bu nedenle de bilgi ile ayn ı  s ı nı fta yer almaz. insan ın 
Allah'a bilmesi akla dayandığı  zaman zaruri de ğ ildir. Keski bilginin za-
ruri bilgiye dayanmas ı  gerekmez. Aklın, zaruri bilginin bir vas ı tası  ş ek-
linde tanımını  açıkça reddeden el-Cübba'l de ayn ı  ş eyleri ileri sürdü; 
el-lVlubasibrnin görü şünü kabul edelAirdi. 

Eki. Ha ş im inancı  bilginin hammaddesi olarak gördü. Ak ıl, bütün 
zihni faaliyetlerde, zanda, heyecan ve irâdede yer al ı r. Sadece ş eyler bi-
linebilir, dolayı sı yla imkans ı z ı n bilgisi nesnesi olmayan bir bilgidir. Ge-
liş igüzekdüş ünce, bunun sonucu olan bilginin sebebi de ğ ildir. Allah bu-
111,11.1 sebebidir. Kas ıtlı  dü ş ünce, bunun neticesi olan bilginin sebebidir. 
Peygamber, yakıt aklin ula ş amayaca ğı  hakikati öğ retir. Haller şu ş ekil-
de izah edilebilir: Bir nesne tek ba şı na değ il , sadece tezahürleriyle bi-
linebilir. Bunlar, bir çok ş eylerde ortak olan vas ıflard ır, genel fikirler 
ve küllilerdir. Ş ey mahaldir, vas ıflar ise hallerdir. El-Hayyat, baz ıları -
na aklın hakilçat ı  olarak görünen ş eyin herkese böyle görünmedi ğ i ş ek-
lindeki garip gerçe ğ i kabul etti. Ahlaki yükümlülük zaruri bilgiye uygu-
lanamaz. El-Ka'bi, baz ı  bilgilerin insan için çok yüksek oldu ğunu gör-
dü. İnsan, bildi ğ inin bilincinde olmadan bilemez. İnsan ın Allah'a olan 
ödevi, ona Allah'a bilme vecifiesini yükler. Öteki dünyada bilgi hem zaru-

ri hem de vaciptir. 

BASRA VE BAĞDAT 

Basra ve Bağdat Mu'tezili ekollerinden s ık sık söz edilir. Ekoller 
aras ı nda farklar mevcuttu, falça ,, kiş ilerden hiç söz edilmemiş tir. Onları n, 
seleflerinden ayrald ı kları  noktaları  ifade etmek kafidir. 

Basra747  

Allah 

Allah, kiş isel bir sıfat olan, zat ına ilave edilmeyen bir bekâ ile ba-
kIdir.748  Görme ve i ş itme, bilmeden daha fazla bir ş eydir.749  Allah, Ken-
disini görmez, çünkü görülemez. 750  Murad ettiğ i şeylerden önce iradesini 

747. Basra kaderileri, bunlara göre Allah ve kelâmi hadistir (yaratilmi şur). Bunlar Mu'- 

tezile'ye mensup alamazlar. Ba ğdâcli, el-Fark., s. 52. 

748. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el-Behiyye, s. 66. Bunun aksi ileri sürülür; er-

Erba'in, s. 185. Bu, Btikillâni'nin görü şü idi. 

749. Cüveyni, 	s. 43. 

750. Bağdadi, el-Fark., s. 166. 
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yaratt ı ,751  iradesi bilgiden ba ş ka bir ş eydir.752  Bir tek irade fiili bir tek 
nesneye ili ş ir. Allah , emretti ğ i, insana ait her fiili irade eder. 753  Allah'ı n, 

insanlar ın fiilleri üzerinde kudreti yoktur, oysa bu fiilleri yapma gücü 
Allah'tan gelir. 754  

Akı l 

Aklın ihsan ı , Allah'ı n bir latf fiilidir. Akl ı  bilgi zaruri olabilir. 

insanın bildiğ ini bilmesi aklidir Zihin ikinci bir eser olarak bilgi meyda-
na getirmcz. İ nsan, sehiv anlamda, akli bir biçimde hareket edebilir. 

Tabiat 

Ş ey bilinebilendir. 755  Boş  mekan mevcuttur. Atomlar görme ve do-
kunma ile idrak edilir; ortaya ç ıkmaları , bekaları  ve yenilenmeleri için 

kendi d ış larında ma'nalara muhtaç de ğ ildir. Hareket bir atomda 
Atomlar olu ş lara (kevnlere) sahip olmak zorundad ı r, fakat öteki 

arazlar olmadan olabilirler; bir atom ötekine dönü şemez. Her aran, kendi 
mahallinin, mabd ı r. isimler dE ğ iş tirilebilirler. Te'lif (birle ş me) içtimâ 
(bitiş me) ile ayn ı  de ğ ildir. 

İnsan 

Insan canl ı  nesnedir; ruh nefstir ve canl ı  de ğ ildir. Hayat, kudretten 
fazla bir ş eydir ve yiyeceksiz mevcut olabilir. Kudret bir arazd ı r. Doğ ru 

olanı  yapma gücü ,yanlış  olanı  yapma gücünü de içine alar 7 56  Dilsizlik, 

konuş ma organlar ı nı n bozulmas ıdı r. 

Din 

Akı l gösteriyor ki, Allah iyi amelleri mükafatland ı rmak zorundad ı r, 
günahları n cezalar ını  ise ba ğış layabilir. 757  Günah ı n cezaland ı rılmas ı , 

başkalarına kazanç sa ğ lamasa da iyidir; günah i ş leyenlerin ebedi cezaya 
çarpt ırılmaları  onlar için en iyi olan ş ey değ ildir. Allah, kötülüğü en-

gellemek için elem göndere ınez. Hakikat ve yalan ayn ı  cinin türleridir. 

Bir kâfirin kafir mi oldu ğu hususunda, tereddüt eden kimse kâfirdir. 
E ğer biri kâfir olarak ölürse, Allah' ı n ona bunu olduğu gibi söylemesi 

gerekir. 

751. Aynı  eser, s. 127. 

752. er-Râzl, Erlıa'in, s. 147; Tahânevl, adı  geçen eser, s. 555. 

753. Cüveyni, 	s. 43; Bakdadi, Usü/., s. 209. 

754. Bağclâcll, Usta., s. 94. 

755. Kar., Ihvân es-Safa, Resiril, Kahire . 1928 e. IV, s. 52. 

756. 13ağdâdl, el-Fark., s. 116. 

757. bi, adi geçen eser, s. 256; Cüveyni, 	s. 216, 222. 
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Bağdat 

Allah 

Allah'ta bekâ varl ığ a katılmış  bir s ıfatt ır; bununla birlikte bu husus 
inkar edilir.758  Allah'ın bilgisi ve kudreti vard ı r, çünkü Kendisi böyle 
söylemektedir; hayat ı  ve iş itmesi ise yoktur.759  Allah' ı n kelâmı  aynı  za-
manda iki yerde birden bulunamayan bir arazd ı r.760  

Akıl 

Nazar (ak ı lyürütme) bir ma'nâ de ğ ildir. Insanı n bildiğ ini bilmesi 
zaruridir. Insamn mükellef olmas ı  için telkinlere ihtiyac ı  vard ır; ayn ı  
ş ekilde bilgi elde etmek için de, sağ lam nazar zaruri k ı lmasa da, telkin-
lere ihtiyac ı  bulunmaktad ır.761  Allah, insan ı n kabul etmek zorunda 
olduğu Kendisi hakk ındaki bilgiyi onda yaratamaz. 762  Allah'ı n var 
olduğunu bilen kimse, kilmelidir ki, 0 görülmez ve yer kaplamaz. 
Allah'ın bir ş eyi yarattığ nu bilen kimse ise, bilmelidir ki, O her ş eyi 
yaratmış t ır.763  

Tabiat 

klemin bir bölümü, bütün olmaks ızın, sona eremez. 764  Hareket sü-
künu, sükün da hareketi meydana getiremez. 765  Cisimler handl ş eylerle 
ayrı lır; arazlar ise zatları  bakı mından ayrı lıp, hariel ş eylerle birbirlerine 
benzerler. 766  Insan, rengi meydana getirdi ğ i gibi, bir renk de aymna 
ikinci bir eser olarak sebep olabilir. 

Din 

Baz ıları  dedi ki, Allah her iki âlemde de insanlar için en iyi olan ı  
yapmak zorundad ır; bu en iyi olan, âlemi düzenlemekte hikmete en uy-
gun oland ı r. Allah cezay ı  bağış layamaz.767  Ceza, ba şkaları na kazanç 

758. tel, ad ı  geçen eser, s. 72; el-Hasan b. Abd el -Muhsin, er-Ravsat el-Behiyye, s. 67. 

759. Es'arl, Makâlât., s. 508. 
760. Ayn ı  eser, s. 192. 
761. Ayn ı  eser, s. 482. 
762. Ayn ı  eser, s. 550. 
763. Ayn ı  eser, s. 394. 
764. A. Biram, ad ı  geçen eser, s. 74. 
e65. 	Malıdleıt., s. 413. 
766. Aynı  eser, s. 353. 
767. er-Razi, Muhassal., s. 148; Cüveynl, el-ir ş dd, s. 216. 
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sa ğ lamazsa iyi değ ildir. Bu alemde ceza ve Allah' ı n laneti günah iş leyen-
ler için en iyidir. Günah, ne günah ne de taat olan ş eye sebep olabilir; 
taata neden olamaz, Kötülük ş eyin kendisindedir, dolay ı sıyla kötü fili.- 
ler ve küfür, iyi ameller ve imanla ayn ı  sınıftan değ ildir.768  Bir kâfiri 
yermekte tereddüt eden kimse de kafirdir. 769  Öldürme (katl), küçük bir 
günah olamaz. Fâsı k kimselerin arkas ı nda namaz kılmak yanlış t ı r. Hz. 
Ali en üstündü. 

Mu'tezilenin fikirlerinden baz ı ları  Ispanya'ya ta şı ndı  ve Muham-
med b. Abdullah b. Meserre (319/ 931) taraf ı ndan Empedocles 
adına izafe edilen Yeni -Eflatuncu ş ekille birle ş tirildi. İbn Meserre, 

arşı nın alemi yönetti ğ ini ileri sürdü. Bu, onun felsefesinin bir sonu-
cu idi, onca Allah herhangi bir ş eyle ili şkisi olamayacak kadar yücedir. 
Allah' ın birliğ ini öylesine vurgulad ı  ki, sıfatlar bir tek varl ık için isimler 
haline geldiler. Allah' ın kudret ve bilgisinin yarat ılmış  olduğunu belirtti. 
Bilgi iki türlüdür: 1) Bir bütün olarak hadis olan küllilerin bilgisi; ve 
2) Vuku buldukça olaylara dayanan cüz'ilerin bilgisi. Bu durumda pey-
gamberlik rutbesi, zahidane bir hayatla kazamlabilir. İ nsanlar fiillerin-
den sorumludurlar.770  İ bn Meserre'nin ö ğ rencileri Allah'ın ezell bilgisini 
inkar ettiler. 

Bir yüzy ı l sonralar ı  bu ekolde İ sma'il b. Abdullah , er-Ru'-
aynî tarafından bir ayrılmaya sebep olundu. Onun ya ş adığı  tarih kesin 
değ ildir, fakat İ bn Hazm (456 / 1064) onun çağda şı  ve torunu idi. İ s-
ma'll'in ku ş dilini anlad ığı  ve peygamberlik vergisine sahip olduğu söy-
lenir. İ taat edilen kimselerin önderi idi; baz ıları  ona, kendi mallar ı ndan 
zeka-t verdiler. 

Memir. sona ermeyece ğ ini ileri sürdü; bedenin yeniden dirilmesi söz 
konusu olmayıp, sadece nefsin devamhl ığı  vardı r, ve- hüküm hemen 
ölümden sonra gelir. Iddias ına göre, sadece kendisine tabi olanlar müs-
lümand ı lar. Mut'a nikahma cevaz verdi, ve öiel mülkiyet hakk ını  red-
detti. Bir insan ın bütünüyle hakk ı  olan ş ey , yiyece ğ idir; aksi takdirde, 
ticaret ile soygmiculuktan elde edilen ş eyler birbirine benzer olurdu. 

Hz. Peygamberin hüküm gününü ve k ıyameti k ısa sürede bekledi-

ğ ini iddia etti.771  

768. Eş 'arl, Makâlât., s. 353. 

769. Malatl, 	 s. 33. 

770. İbn Hazm., el-Fisal., c. II, s. 126; IV, es. 80, 198 vd.; Sa'id b. Ahmed., Tabakta el-

Umem, s. 666. 

771. İbn Hazm, el-Fisal., c. IV, s. 80, 199 vd. 
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VIII. BÖLÜM 

SONNİLİK 

Ebû'l-Hasan Ali b. 	el-E ş 'ari, 234 / 935 yffinda öldü. 
"Allah Eş 'arryi gönderinceye kadar, Mu'tezilenin kafaları  yukarıda 
idi ; Eş 'ari onlari kendi susam kabuklarına çekilmeye mecbur etti". 772  E ş '- 
art, atalar ı ndan birinin kurduğu vakı fla geçindi; y ılda geçimi için 17 dir-
hem sarfetti. İnsan bu hikayenin katı  dindarl ığı n sadece Mu'tezileye 
münbas ı r olmadığı nı  göstermek için uydurulup uydurulmadığı nı  merak 
etmektedir. 300 / 912 y ılında Mu'tezileden ayrı l ıncaya kadar, el-Ciibba'r-
nin üvey oğ lu ve öğrencisi idi. Bu konudaki rivayet ş öyledir: E ş 'ari bir 
gün öğretmenine şu soruyu yöneltti: 

"Bir ınü'min, bir kafir ve bir de çocuk hakk ında ne dersin?" 

"Mü'min cennettedir, Kafir cehennemde, çocuk ise emin (güvenilir) 
bir yerdedir". 

"Fakat çocuk, Allah'a, daha büyük sevap kazanmas ı  için kendisinin 
büyürnesine neden müsaade etmedi ğ ini sorarsa...". 

"Allah, büyüdüğ iinde onun bir günahkar olaca ğı nı  bildiğ ini söyler- 
di". 

"Bu durumda kafir de, günah i ş lememesi için Allah' ın neden ken-
disini çocukken öldürmediğ ini sorard ı". 

Ciibbâ'i verecek coirap bulamad ı . Bu riva'y eti en sonra S ub ki ş un-
ları  ilave etmektedir: "Allah hiç kimseye kar şı  sorumlu değ ildir. O'nun 
buyrukları  tartışı lamaz".773  Bu rivayet, ezile aclunn kökenini aç ık-
layan rivâyetlerle ayn ı  türdendir. 

Nakledildiğ ine göre, E ş 'ari, Hz. Muhammed'i üç kez rüyasmda gör-
dü. İki defas ında Hz. Peygamber ş öyle dedi: "Hadis ehlinin akidesine yar- 

772. el-Hatib el-Bağdadf, 	Bağı iiid, e. II, s. 346. 
773. Subki, adı  geçen eser-, e. II, S. 250. 

163 



dı mc ı  ol". İkinci buyruktan sonra E ş 'art kelâm ı  terkederek, zaman ın ı , 
Kur'an ve hadisler üzerinde çal ış arak geçirdi. 

Üçüncü rüyasında ise, Hz. Muhammed'e ne yapt ığı nı  sordu ve son-
ra şunları  söyledi: "Sana kelâm ı  bırakmant değ il, hadis ehlinin akidesini 
savunman ı  söyledim, çünkü o hakt ır". Rivâyet, ona giydirilen kisve ha 
yali de olsa, ne vuku buldu ğunu tasvir, etmektedir. Mu'tezile hadis 
ehlinüı  akidesine yakla şmakta idi. E ş 'ari ise bu dönü şü tamamlamış tır. 

Farklı lık, kelimelerin kullan ıb ş  biçimiyle açıklanır. Cübba'i, akil 
deyinlini Allah hakkında kullanmazd ı , çünkü bunun ihtiva etti ğ i ana 
fikir "engelleme" (ikâl) idi : E ş 'ari hakim'in de aynı  fikri (hakeme: yu-
ların gemi) ihtiva ettiğ ini söyledi, fakat hadisle tasvip edilmedi ğ i için 
âkili kullanmazd ı .774  Eş 'ari üç merhaleden geçti: 1) Mu'tezile; 2) Yedi 
aklı" s ı fatın, yani hayat, bilgi, kudret, irâde, i ş itme, görme ve kelâm ı n, 
varlığı nı  kabul etti, fakat di ğerlerini de izah etti; 3) El, yüz v.b. gibi bü-
tün sıfatlar ı  kabul etti.775  Dönme bir zimmi önceki iman ın ın baş  dü ş -
man ı  olduğu gibi, o da Mu'tezilenin amans ız dü ş manı  oldu.776  Kendi 

metodunu ş öyle tasvir etti: "Bir kelâm tartış masına girişment ; fakat in-
sanlar dinde uygunsuz olan bir şeye dalarlarsa, onları  Allah' ı n buyrukları -
na davet ederinı".777  

Onun kelâmında yeni hiçbir ş ey yoktur. Kendi ekolü "şeyhimiz 
İbn Küllab" diyebilsin diye bir hadisçi oldu. Buna kar şı l ı k Subki diyor 

ki, onun akidesi, İbn Hanbel'inki ile ayn ı  idi.778  

Onun ölüm döş eğ indeki son sözleri ile ilgili iki rivâyet bulunmakta-
d ır: Biri, ona, "Allah Mu'tezileye lanet etsin, onlar yalanlar uydurup söy-
lediler" dedirtmekte; di ğ eri ise, onun son sözlerinin, "bu k ıbleye mensup 

hiç kimseye kâfir demem, onlar bir Allah' ı  kabul ederler, fark sadece kulla-
nı lan kelimelerdedir" olduğunu nakletmektedir.779  Daha sonraki yazar-

lar E ş 'arrnin öğ retilerini taraftarlarm ın öğretileriyle karış tırdılar. Bu 

nedenle onun görüş lerini sonraki ilavelerden ay ırmak güçtür. 

774. Ayn ı  eser, e. H, s. 251. 

775: ez -Zebidt, İ thtif es-Sade, e. II, s. 4. 

776. İbn Asgıkir, adı  geçen eser, s. 40. 

777. Subkl, adı  geçen eser, e. II, s. 247. Kar., Makrizl, Hı tat, e. II, s. 238. 

778. Ş ehrestard, Nihayet el -İkdam, s. 303; İbn Haldıin, Mukaddime, e. III, s. 49; Subkt, 

tuh geçen eser, e. III, s. 99. 

779. nın Asâkir, Tebyin., ss. 148 vd.; kar., el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Rarzat el-Behiyye, 

as. 23, 33. 
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Allah 

Allah, her ş eyden önce, yaratand ır. Zatıyla bir ve ezeltdir; varhkla 
mevcuttur?" Allah' ın mahiyeti varh ğı dır.781 Bekâmn, O'nun varlığı nın 
üzerinde ve ötesinde bir varl ık s ı fatı  olduğu söylenir. 782  Allah'ın varlığı  
âleminkiyle aynı  de ğ ildir; bu fark Allah' ı n zat ı na ilave edilen bir ş eyden 

değ il, O'nun kendine has zat ı ndan dolay ıdır.733  Vasfla sıfat arasında hiç-
bir fark yoktur. 784  Sıfatlar ya da vasflar görü şünün iki ayrı  rivâyeti bu-
lunmaktadır: Birincisi, vasflar ın üç çeş it olduğudur: 1) Allah'ın zat ına 
iş aret edenler, onlar Allah't ır; 2) Yaratan gibi fiile i ş aret edenler, bunlar 
Allah değ ildir; 3) Bilen gibi s ı fatlara i şaret edenler, bunlar ne Allah't ır 
ne de O'ndan ba şkas ıdır.785  Diğer rivâyette de yine üç s ını f bulunur: 
Zatl, fiili ve subtlit (sözgeli ş i, yüz, el); bunlar ezelidir (kadimdir) ve Ya-
ratanın bekâs ıyla bâkidirler; O'nun belçâs ı  zat ından ötürü bâkidir ve 
O'nun bekâsmnı  esas ı  O'nun için bâkt olmakt ı r, bâki olmak için ve s ı fat-
lar için bâkt olmakt ı r.786  Allah bilgiyle bilir, hayatla hayattad ır, v.b.. 
Sıfatlar O'nun zat ı nda yer alır, ne O'dur ne de O'ndan ba şkas ı dır. S ı fat-
ların bu biçimde izah], öyle görünüyor ki, birincisinden daha az kesin-
dir. O'nun bilgisi, insanı n bilgisi gibi de ğ ildir.787  Bir rivâyete göre, Al-
lah'ın bilgisi Allah'tan farkl ı  (hi/âf), fakat yarat ı lmamış  ve ezelidir.788 

 Bu bilgi birdir, ezelidir, her şeyi içine al ı r ve bilinen şeylerdeki de ğ i şın!le-
lerle değ işınez;789  bu bakı mdan o, zamandaki olaylara nispetle ezeli var-
lığ a benzer. Allah'ta görme ve i ş itme bilgiyle ayn ı  değ ildir?" Allah'ın 
gözü subûtt bir s ıfat veya görme anlam ı nda aç ı klanı r (te'vil edilir).791 

 O'nun kudreti birdir ve bütün var olabilen şeylerle ili şkilidir. O'nun iri-
desi de birdir, bireysellik elde edebilen her ş eye taalltık eder. O daima 
yaratmay ı  irâde etti ğ i ş eye "ol" demekte idi.792  O, kötülüğü mutlak ola- 

780. Li-zatihi, li-nefsihi; Ba ğdâdi, Usûl., ss. 88, 90, 123; ş ehrestani, Nihâyet el -Ikdâm, 
s. 91; bi, adı  geçen eser, s. 72. 

781. tel, adı  geçen eser, s. 12; kar., Varlık hem zorunluda hem de mün ıkündeki hakikattir. 

Takiinevi, adı  geçen eser, s. 1460. 

782. İ cî, adı  geçen eser, s. 72. 

783. Ayn ı  eser, ss. 90, 9. 

784. Bağdâdi, Usâl., ss. 115, 128. 

785. Cüveyni, 	s. 84; bi, adı  geçen eser, s. 159; kar., Ebu Hanife, el-Fıkh el-Ekber, 
s. 21. 

786. Bağı lüdi, Usâl., s. 109. 

787. /bn Asâkir, adı  geçen eser, s. 149. 

788. /bn Hazm, el- Fisal., e. II, s. 126. 
789. ş ehrestâni, Nihâyet el -Ikdânı , s. 218. 

790. Ayn ı  eser, s. 341. 

791. Idi, adı  geçen eser, s. 76. 

792. 1bn Hazm, el-Fisal., e. 1V, s. 212. 
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rak irade etmez, onu günahkar ı n kesbi (fiili) olarak irade eder. 793  Bu, 
O'nun iradesinin rı zası yla aynı  olmadığı nı  söylemenin bir ba ş ka ş eklidir. 
Bu, E ş 'arrnin Maturidi'der ayr ı ld ığı  noktalardan bir tanesi idi (Bak., 
aş ağı ya). 

Allah'ın kelâm ı  birdir, O'nun zat ını  asla terketmez, 794 zati ve kadim 
bir s ıfattır. Nefsi (zihinsel) bir kelâmd ı r; konu şulan seslere ancak k ıyas 
yoluyla kelam denir 7 94 Bir olmakla birlikte kelâm, ezelden beri emir, y a-
sak ve beyan idi.796  Emrin tabiat], ister kesin inerse ö ğüt kabilinden 
olsun, ş artlardan. ç ı karı lmabd ı r.797  Allah arşı  yaratt ı  ve eskiden nas ılsa 
öyle idi; ar ş ta oturmak, Allah' ı n onda has ıl ettiğ i bir fiildir; o, ne inme-
dir (nuziil) ne de harekettir. En a ş ağı  gök tabakas ına (semaya) iniş  bir s ı -
fattır.798  Allah ne zulm yapabilir ne de imkans ı zı .799  O, akılla kayı tlı  
olmadığı  için, hiçbir ş ey O'nu tövbekar ın tövbesini kabule zorlayarnaz; 
O, mii'minlere acı  çektirebilir ve kafirleri cennete kabul edebilir. 803  O, 
rabdı r, yarat ıkları na istediğ ini yapabilir; bütün insanlar ı  cehenneme gön-
derecek olsa bile, bu zulm de ğ ildir; hepsini cennete kabul edecek olsa ,bu 
da haks ızlı k değ ildir. Bütün ihsanlar O'ndan gelir; bunlar O'na ne yarar 
verir ne de zarar; şükür, O'na yard ım etmediğ i gibi, küfür de O'na zarar 
vermez. 801  O'nun muhabbeti, mümin'leri ş ereflendirme ve mükafatlan-
dırma iradesidir. 802  

Akil 

Akıl bilgidir, çünkü nazar (istidied) mevcut olacaksa, bilginin bira-
zina ihtiyaç vard ı r. Bilgi, içinde bulunduğ u mahallin, bilen (alim) olma-
sı n ı  sağlayan ş eydir.803 İdrakten kaynaklanan bilgi nazari bilginin te-
melidir ve dolayı sı yla daha yüksek bir mertebesi vard ı r; belki de o,za-
ruridir.804  Bütün bilgi akı lla elde edilir, fakat vahiyle zaruri k ıhn ı r; bu, 

793. Bağdüdi, Usûl., ss. 104, 106. 

794. İbn Hazm, el- Fisal., c. III, s. 5; IV, s. 211. 

795. ki, adı  geçen eser, s. 70; Ş ehrestâni, Nihâyet el -İkdâm, s. 291. 

796. Cüveyni, 	s. 69; ş ehrestâni, Nihayet el -flıdâm, s. 304; Makrizi, Hıtat, c. II, 

s. 359. Farklı , Yii.fi'i, Merhem., s. 196. 

797. Bağıbidi, Usûl., s. 213. 

798. Ayn ı  eser, s. 113; İbn Asiikir, adı  geçen eser, s. 150. 

799. İbn Hazm, el-Fisal., e. II, s. 185; IV, 213. 

800. Eş 'ari, Kitâb el-Luma', neşr.: H. Gurâbe, Kahire 1954, s. 117. 

801. Makrızi, Hı tat, e. II, s. 360. 

802. er-Razi, Muhassal., s. 75. 

803. Subki, adı  geçen eser, e. II, s. 42; Cüveyni, 	s. 9. 

804. Bağdiidi, Usûl., s. 10. 
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insanın Allah'ı  bilmesine de uygulatur. 805  Dini hakikatın lehindeki delil-
ler yanhş sa, bu hakikatin kendisinin de o zaman yanh ş  (bâtil) olması  ge-
rekir. Bu nedenle onun akidesinin felsefi temeline yap ılan her hücün-1, 
imana yap ı lan bir hücumdur. 806  Do ğ ru ve yanlış  aras ı ndaki fark, ak ı lla 
bilinemez. K ı yası n öncülleri sonuca neden olmaz; sonuç onlar ı  izler, 
çünkü tek fâil olan Allah onu âdcti üzere yarat ı r. 807  Bir bilgi fiili iki bi-
linenene taallük edebilir. 808  Bütün yakini (kesin) bilgiler zaruri bilgidir. 809  

Insanın ilk ödevi, Allah'ı  bilmektir. 810  

Tabiat 

Yâratma ve yaratdm ış  birdir.811  İ ki cevher-i ferdin biti şmesi bir 
cisim meydana getirir. 812  Cisim, renk gibi bir tak ı m arazlar olmadan 
olamaz, fakat ses gibi ba şka arazlar olmaks ı zın olabilir. 813  Bazıları , söz-
geli ş i, sıcak, soğuk, kuru, ya ş , renk ve kevnler (oluş lar) bütün cisme ya 
phr.814 Camın  tad ı  olması815  E ş 'arrnin ç ıkarmad ığı  bir mant ık' sonuç 
olabilir. Bir zamanlar var olan her ş ey, cisim ya da araz yenilenebilir. 816 

 Cisim, Allah onda bekâ yaratmayı nca veya bekây ı  ondan ayırmea var 
olmayı  durdurqr. 817  Araz ikinci zaman an ı nda yok olur, çünkü onun be-
kâsı  imkans ı zdı r. 818  Bir araz ın yenilenmesi, onun yok olduktan sonra 
var olmas ıd ı r. 819  Kelâmc ı lar hareketin izah ı n ı  güç buldular. Hareket 
cisme ikinci mekanda gelir; veya e ğer cisim bir mekanda ise, onun 
mekandaki hali sükündur veya di ğ erine intikaldir; oysa ikinci mekandaki 
ilk hal, bu mekanda sükün ve birinciden harekettir. 820  Ağı rlık yoktur; bir 
ş ey, fazla parçalar ı  olduğ u için ağı r, az cüzleri oldu ğu için de hafiftir. 821  

805. Ş ehrestâni, Nihâyet el- İkdânı , s. 371; el-Fark., s. 73. 

806. Ihn Haldûn, Mukaddime, c. III, s. 114. 

807. er-Râzi, Muhassal., s. 29. 

808. Ayni eser, s. 70. 

809. Ayni eser; s. 71. 

810. Ayn ı  eser, s. 28. 

811. Subld, adı  geçen eser, e. II, s. 261. 

812. ilın Hazım, el-Fisal., e. V, s. 105; er-Râzi, Muhassal., s. 63. 

813. 13ağdgidi, 	s. 56; er•Itaz1, Muhassal., s. 94. 
814. Bağdâdi, Usûl., s. 41. 
815. %ıl Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 219. 
816. Bağ dâdi, Usûl., ss. 233-234. 
817. Ayn ı  eser, ss. 45, 87; er-Râzi, Muhassal., s. 98. 
818. Bağ dadi, Usûl., s. 45; İbn Hazm, el-Fisal., c. IV, s. 205; Es'ari, el4bılne an Usfil 

ed-Diyâne, Haydarabad 1321 /1902, s. 32. Dı âne'de beden veya ş ahs "daim" yerine ve na't ise 
araz yerine kullaruhmst ır. 

819. Bağdadi, Usta., s. 45. 
820. Bağdâdi, el-Fark., s. 144; Usi11., s. 40. 
821. Bağ dadl, Usta., ss. 45-46. 
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Hâdis kudretin her cinsi, ba ş ka her cinsinden ve ayn ı  zamanda Al-
lah'ı n kudretinden farkl ı dır; başka deyi ş le, kudret iki z ı tt ı  yapacak güç-
te değ ildir. Bu , Nazzâm' ın ş u görü şüne kar şı  yöneltilmiş tir: Bir kudret, 
yerinde bir biçimde yöneltilse de yöneltilmese de, iman veya küfrii do ğu-
rur. Acz ise zay ıfı n bir s ıfat ı d ı r ve bir şeyi ve zıddını  yapamamakt ı r. 822 

 Tabiat diye bir şey yoktur; ate ş in s ı caklığı  dokunulduğu anda yara-
tıhr. 823  Var olan her ş ey görülebilir, dolay ıs ıyla Allah da görülebilir; 
yokluk görülemez. Fakat Allah alemi öyle bir düzene sokmu ş tur ki, 
baz ı  şeyler görülmez. 824  

İnsan 

İnsan ruhani bir cevher de ğ ildir (Ma'mer'in ö ğ retisinin reddi) ;nefs, 
varlık ve ölüme elveri ş li olan bir cisimdir, veya iki zaman bilimi varl ığı  
devam etmeyen ve hayattan ba şka bir ş ey olmayan, bedenin yap ı sma 
bağ lı  bir arazd ır. 825  Hayat, bünye olmaks ızın var olabilir. E ğ er böyle ol-
masayd ı , ya bir aran bir çok cevher-i ferdlerde yer al ı rdı , ya da ayr ı  
bir hayat her cevher-i ferdde bulunurdu. 826  insanlarn filleri Allah' ın 
kudreti ile yerine gelir, hâdis kudretin onlar üzerinde hiçbir etkisi yok-
tur. Sâik, kudret ve fiil hep Allah tarafından yarat ılmış tır, çünkü O, 
âlemdeki tek fâil kuvvettir. 827  Bu sözün ispat ı  şudur: 

Amaçlı  bir fil, bir tasavvuru gerektirir; bu ise fiilde i ş e kan ş an her 
ş eyin bütün bilgisini talep eder; insan ise fiillerini ancak k ısmen bilir, 
dolayı s ı yla onların fiili olamaz.828  Buna rağmen insan ihtiyar ı  olan bir 
fâildir,829  o yaratma değ il, kesb has ı l eder. 830  Kesb, bir mahalde bulu-
nan bir fiile verilen isimdir, insan ın kudretidir. 331  Insanı n hâdis kudre-
tinin tek eseri, fiilin, ona götüren vas ı talar sağ lam olunca, kolayla ş -
tığı  inancıdır.832  İkinci filler Allah tarafı ndan i ş lenir. Insanda, ahenk- 

822. Ayn ı  eser, s. 36; er-Râzi, Me'dlim el-Kelam, sayfa numaras ız; Eş 'ari, el-Luma', ss. 

99-100. 

823. Ibn Hazm, el-Fisal., c. V, s. 14. 

824. Eş 'arl, 	s. 19; Ba ğ dâdi, Usd1., s. 97; Ici, adı  geçen eser, s. 86. 

825. ş ehrestâni, Nihayet el-licdam, s. 329. 

826. Tahânevi, adı  geçen eser, s. 263. 

827. Merhem., s. 146. 

828. ş ehrestâni, Nihayet el-Adam, ss. 67 vd. 

829. Maknzi, Hı tat, c. II, s. 358, bu el-fâ'il el-Muhtâr'm daha mak ıll bir yorumudur. 

830. Ibn Asâkir, adı  geçen eser, s. 149. "Kesb" Kur'ân'dan alınmış tır; diğerleri"ilıtiyari" 

yi tercih etti. 

831. Makrızi, Hatat, c. II, s. 360. Bak., "Ayr ı lıklar". 

832. Ş ehrestâni, Nihayet 	s. 7b. 

168 



li bir yapı dan daha fazla bir ş ey olan bir yapma gücü (isiitâ'at) vard ır; 
bu, Eline birliktedir. 833  İyi bir fiili yapma gücü, kötü bir fiili, yani z ıd-
duu yapma gücü de ğ ildir.834  İnsanlar, yapma gücünü almadan sorumlu 
tutulurlar, böylece onlardan yapabileceklerinden daha fazlas ı  talep edile-
bilir.835  Kudret ve acz ayn ı  einsten. değ ildir. 836  

Kelâmı n içinde bulunduğu mahal, kelâmla mütekellim olur. 837  Bu 
âlemde insanlar Allah' ı n gözünde ne iseler, öteki dünyada da öyle ola-
caklard ır; muvâfât görü şü.838  

Ölüde idrak olamaz; 839  bu, İbu Kerrâm ve Muhammed es-Sâlihr-
nin öğ rettiklerine unu. İnsan Allah'a sevgisini ona isyan etmemekle gös-
terir. 840  

Din 

İ man. E ş 'ari, imanın birden fazla tamm ım verdi. İman Allah'a pey-
gamberlerine ve vahyine inançt ır; veya peygamberin tebli ğ ine, kı smen 
ana hatlarıyla (icmâlen) kısmen de ayr ı ntılarıyla (tafsilen) inan.çt ır; ya 
da yaratan ı n varlığı nı  bilmektir.841  İman bilgiyi gerektirdi ğ i için sağ lam 
kafaya sahip ergin bir kimsede bulunabilir. 842  Kulaktan duyulan hakika-
ti kabul eden kimse kâfir de ğ ildir, fakat, bir dereceye kadar âlemin 
yaratı cısnun bulundu ğunu, bu yarat ıcuun bir olmas ı  gerektiğ ini, peygam-
berliğ in gerçek olduğunu, ve aynı  zamanda bu gerçeklerin bir tak ım 
delillerini bilinceye kadar mü'min ad ına layı k değ ildir. 843  İ man kalpteki 
inançtı r, fakat bunun aç ı kça ikrarı  ondan ayrılamaz. Bu inanç bilgiyi ve 
bilgiyi gerektiren bir sözü içine alar; o, sözler ve amellerdir; böylec. o, 
azalıp artabilir. 844  Tevfik, imanın yaratılması , lı tzlân ise küfrün yara- 

833. ibn Hazm, el-Fisal., c. III, s. 54; er-Bizi, Me'âlim el-Kelâm. 

834. Wall, el-Luma', s. 95; Ebü Hanife, el-Ftkh el-Ekber, s. 12. 
835. Makrizi, Hitat, • e. II, s. 360; Cüveyni, 	s. 128. 
836. Eş 'ari, el-Luma', s. 100. 
837. Cüveyni, el-irsad, s. 60. 
838. bn Hazm, el-Fisal., c. IV , s. 219. 
839. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el-Behiyye, s. 15. 
840. er-Btlzi, Muhassal., s. 75. 
841. Ş ehrestâni, Nihttyet el-pdânt, s. 472; Bağdadi, Usül., s. 248; Ici, adı  geçen eser, 

s. 275; Eş 'ari, el-Luma', ss. 123-125. 
842. Bağa" Usîı l., s. 256. 
843. Ayn ı  eser, s. 255. Her iki taraftaki as ırıliklar için bak., el Hasan b. Abd el-Muhsin, 

er-Ravzat el -Behiyye, ss. 21 vd. İman, peygamberlere inanc ı  da içine aldığı  için, peygamberler 
gönderilmeden önce farz de ğ ildir Muhammed b. el-Humân, Musâmere, s. 166. 

844. Wall, 	s. 10; Subki, ad ı  geçen eser, e. I, s. 47; Ş ehrestâni, Nihâyet e -ikdâm, 

s. 472. 
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t ı lmas ıdır, bu nedenle iman ve iyi ameller Allah insana yard ım edince, 
küfür ve günah ise Allah onu terkedince vuku bulur. 845  • Me ş ru olduğuna 
inanarak büyük günah i ş leyen bir kimse kafirdir. 846  Dil ile inkar küfür 
değ il, onun bir belirtisidir. 847  Bir insanı n, kalben inand ığı  takdirde, 
onun dış  görünüş te her şey, hatta kâfir olabilece ğ ini söylemek gülünç-
tür.848  İ slam imandan daha geniş  bir kavramd ır 849  Kelimelerin bask ı sı , 
Allah'ı n imanı  ezelidir, insanı n imam ise sonradan yarat ılmış tır, sözünde 
görülür. 850  

Günah. Doğ ru ve yanl ış , oldukları  gibidir, çünkü Allah onlar ın böy-
le olduğunu belirtmiş tir.851  O, kendi rahmeti veya peygamberin ş efaati ile 
tövbe etmeden ölen günahkar bir mü'mini ba ğış layabilir, veya onu ada-
letiyle cehennemde cezaland ırabilir; buna ra ğmen Allah, onu en az ından 
cennetine kabul edecektir. 852  'bn Hazm' ı n bildirdiğ ine göre, Wall, cen-
net ve cehennem hakk ında genel görü şü kabul etmekte idi.853  "Biz, 
günahkürlar için cenneti ümit ederiz".854  

Allah bu dünyada veya ötekinde çocuklara eza verebilir ve bu O'- 
nun adâletini haleldar etmez. 855  Telafi (ta'viz) fikri terkedilir. 

Latf. Allah' ı n insanlar için iyi olanı , en doğru olanı  (aslah) yapmas ı  
veya onlara lutufkar olmas ı  gerekmez; buna ra ğmen Allah bu ş eyleri 
onlar için yap ınış tır. 856  Onlara verdiğ i rızk helal ve haram ş eyleri içine 
ahr. 857  Kafirlere lutufkarl ık yoktur. 858  

Kur'an. E ş 'ari, Kur'ân ve Allah' ı n kelâmı  meselesinden kaçaur. Ke-
lam, nefste bulunan bir ma'n.ad ı r; 859  ibare nefste bulunan ş eyi gösterir 
ve ancak kıyaslaına ile ona kelâm ad ı  verilir. 860  Meleklerin diliyle pey- 

845. Es'art, 	s. 77; şehrestâni, el-Milel., s. 74. 

846. Wall, 	s. 10. 

847. İ bn Hazm, el- Fisal.; e. III, e. 216. 

848. Aytt eser, e. IV, s. 204. 

849. Es'arl, 	s. 10. 

850. İbn Asâkir, ada geçen eser, s. 151. 

851. Wall, el-Lu ına', s. 117. 

852. Makriz1; Hatat, e. II, s. 360. 

853. İbn Ilazni, el- Fisal, e. IV, s. 45. 

854. Es'ari, 	s. 10. 

855. Ayna eser, s. 72; şehrestânI, Nihayet 	s. 410. 

856. Ş ehrestân1, el-Milel, s. 74; Es'ari, 	s. 9. 

857. Es'arl, 	s. 12. 

858. Ay ıca eser, s. 68. 

859. Ş ehrestânt, Nihayet el -Pcdarn, s. 320. 

860. Makral, Hatat, e. II, s. 359 
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gamberlere vahyedilen sözler, kadim kelâma ileten delillerdir; 861  iş aret 
edilen ş ey, yani Kur'ân ezelidir ve ebedidir; i ş aret, ibare veya k ıraat 
(okuma) sonradan yarat ılmış tır.862 Bir söz sözü edilen ş eyden farkl ı  ol-
duğ u gibi, kıraat da okunan ş eyden farkl ı dı r. Kur'an k ı raat ederken, ses-
ler yarat ı lmi ş tır; okunan ş ey gerçekte de ğ il, mecazi bak ı mdan Allah' ın 
kelâmı d ı r. 863  Okunan ş ey mucize de ğ il, mucize olanı n görünümünde 
yarat ı lmış tır. 864  İnsanların rekabete çal ış t ı kları  mucize daima Allahla 
birliktedir, O'naan ayr ılmanuş i ir ve insanlara da indirilmemi ş tir. 868 

 Kur'ân'ın terkibi bir mucizedir, fakat bütün bir sûreden daha az' mu-
cize olamaz. 866  Müte ş abih âyetleri yorumlayabilecek ilahi ki ş iler her za-
man bulunur 867  Miklehit esaslarda daima doğ rudur.868  

Ru'yetullah. Var olan her şey görülebilir, dolay ı s ı yla Allah da görü- 
- lebilir; 869  bunu akıl tasdik eder ve vahiyle de zorunlu k ı lıııı r. 870  Öteki 

dünyada Allah ş ekilsiz ve s ınırs ı z olarak görüleeektir, 871  bir mekanda 
ya da ışı k huzmelerinin çarpmas ı yla değ il. Bu görme varlıkla ilgili, yok-
luğun dışı nda özel bir bilgidir. Veya o, bilginin ötesinde bir idrak de o-
labilir.872  Allah, cennetinin ehline O'na bakmak ve O'nu görmekten 
daha ş erefli hiçbir şey vermemi ş tir. 873  

Peygamberler. Peygamberler göndermek zorunlu de ğ il, mümkündür. 
Allah peygamberlerini mucizelerle birlikte gönderince, insanlar onlara 
kulak vermek zorundad ır. Mucize, Allah' ın, peygamberin otoritesi ıı i tas-
dik için icra etti ğ i bir fiildir. 874  Sahte bir peygamber, ancak tanr ıl ı k 
iddiasında ise, mucizeler gösterebilir. 875  Hz. Muhammed bir peygam-
berdi, fakat art ı k peygamber de ğ ildir. 876  (Kar ş  ., ayrıhklar). Velilerin 
kerâmetleri gerçektir. 877  

861. Kar., İbn Hazm, el-Fisal., e. III, s. 6; IV, 211. 
862. "Yeni bir akide"; Ş ehrestani, Nihayet el -Ikdanı; s. 313; Ehâ Hanife, el-Fzkh 

el-Ekber, s. 

863. Ş ehrestâni, Nihayet el-Ikdetm, s. 313. 
864. İ bn Hazm, el- Fisal., e. IV s. 207. 
865. Ay ın eser, c. III, s. 15. 

866. Ayni eser, c. III, s. 15; IV, s. 207. 
867. Bağ d5dt tJsÜL, s. 223. 
868. !bn Asâkir, adı  geçen eser, s. 152. 
869. Bağdadi, Usd1., s. 97. 
870. Ş ehrestâni, Nihayet el - lkdam, s. 356. 
871. İ bn Asâkir, adi geçen eser, s. 149. 
872. Makrizi, Hitat, c. II, s. 360. 
873. Eş 'ari, 	s. 16. 
874. Cüveyni, el-Irşad, s. 179. 
875. İbn Hazm, el- Fisal, e. IV, e. 213:Belki de mezhebe i ş aret etmektedir. 
876. Ayn ı  eser, c. IV, s. 215. 
877. Makrizi, Haat, e. II, s. 360. 
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İ ma m. İ mamhk dinin esasl ı  bir parças ıdır; akıl imamlığı n caiz oldu-
ğunu; vabiy ise zorunlu oldu ğunu göstermektedir. 878  İmam Kureyş 'ten 
olmal ı d ır.879  imambk görevi babadan o ğula intikal etmez (irsi de ğ ildir), 
tay inle olur; imam zaman ı n ı n en erdemli insan ı  olmand ı r.880  Dört sünni 
halifenin tarihi' s ıras ı , onların üstünlük sırası dıı . 881  Allah. Hz. Osman'a 
da Ali'ye de teveccühle bakt ı , fakat Hz. Osman daha iistündü. 882  Bir kiş i, 
eğer müçtehit ise, iman ı  tayin edebilir ve bu tayin herkesi ba ğ layıcıdı r; 
fakat seçilen kimse imaml ığ a layık değ ilse, tayin geçerli de ğ ildir.883

, 

Telkinler (Haveatr). Ş eytan insanlara fı sı ldar; bu, Cehm'in ve Mu'- 
tezilenin akidesin.e aykındıx.884  

Eş 'ari sistemini geli ş tirirken, Ebu Mansür Muhammed e l- 
M at urid (333 / 944), Maveraünnehr'de benzeri bir akideyi ortaya ko-
yuyordu. Onun hayat ı  hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmemek-
tedir. Ebü Hanife'nin bir taraftar ı  olarak kabul edildi ve mezhebine ço-
ğunlukla Hanefi ad ı  verildi. Her iki sistemin de büyük ölçüde birbirine 
benzemesinin nedeni bilinmemektedir. 

El-Eş 'ari ile el-Mâturidi Aras ındaki Ayrılıklar 

Onüç ayrı lık noktas ı  say ılmaktadır; bunlardan yedisi sözde fark-
lı lıklar, geriye kalan ı  ise düş ünce ayr ı lı kland ı r. 885  

1. "Eğ er Allah dilerse" sözleri "ben mü'minim" ifadesine eklenmeli 
midir? El-E ş 'ari böyle bir ş eyi gerekli gördü, el-Maturidi ise görmedi. 

2 . Cennete gidece ğ i ezelden takdir edilmi ş  biri cehenneme ve cehen-
neme gidece ğ i ezelden takdir edilmi ş  biri de cennete gidebilir mi? E ş 'ari 
"hayı r", Maturidi ise "evet " cevab ı n ı  verdi. 

3. Kâfir nimete nail olabilir mi? E ş 'ari: "hay ı r"; 886  Maturidi: 
"Evet". 

4. Peygamber öldükten sonra da peygamber midir? E ş 'ari: Ölün-
ce onun peygamberli ğ i sona erer, fakat yine de peygamberler s ıııı fı na 
mensuptur. Maturidi: O, hala peygamberdir. 

878. Bağ dadi, Usûl., s. 272. 
879. tel:, ada geçen eser, s. 302. 
880. Bağdâdi,, Usfd., s. 293; el- Fark., s. 344. 
881. Bağditdi, Us4/., s. 304. 
882. Ibn Asâiir, ad ı  geçen eser, s. 151. 
883. BağdMi, Usta., s. 280. 
884. Eş 'ari, 	s. 12. 
885. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er - Ravzat el -Behiyye. 

886. es -Zebidi, 	es-Slide, e. II, s. 9. 
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5. Irâde ma ile ayn ı  mı dır? Eş 'ari: Hayır; Mâturidi: Evet: 887  

6. Kulaktan duymaya dayanan (taklid )iman geçerli midir? E ş 'ari: 
Hayı r; Mâturidi: Evet. 

7. Kesb. E ş 'arrnin ö ğ rencileri şu aç ı klamayı  yapt ılar: Allah insan-
da bir ş eyi ve bir i ş i yapma azmini yarat ı r. Fakat insan ı n bu i ş te etkili 
olmayı p, kesbi olan bir pay ı  vard ır. Kesb, insan kudretinin i ş le, sebep-
eser münasebeti olmaks ı zın, iliş kisidir. Bir atasözü vard ı r: "Eş 'arVnin 
kesbinden daha ince". 

Mâturidi: D ış  fiiller ve meyl, sâik ve irâde hep Allah' ı n eseridir; 
insan kudretinin iki mümkün fiilden birine yönelmesi kesbdir ve Allah' ı n 
eseri de ğ ildir. Bu azim var olunca Allah fiili yarat ı r. 

Gerçek Ayrılıklar: 

8. Allah iyi bir insan ı  cezaland ırabiliı :mi? Her ikisinin de görü şü-
ne göre, vahiy bunun imkans ı zlığı nı  ortaya koyar; E ş 'arrye göre, ak ı l 
onun im,kans ı zlığı nı  kanı tlamaz. Mâturidi ise aksi tezi savunur. 

9. Allah'ı  bilmek akıllaını , yoksa nakille mi zorunlu k ıhıur ? EşL 
ani vahiyle cevab ını  verir; çünkü Allah' ı n va'di ve vaidi nakli delillerdir. 
Mâturidi ise akılla cevab ı nı  verir; ak ıl zoruniuğun (yucilb) bilinmesini 
sağ layan âlet olduğu için zorunlu ğu yaratmaz. 

10. Fil sı fatlar ı  sonradan olma m ı dır (hâdis midir), yoksa kadim 
midir (öncesiz midir?) E ş 'ari, sonradan olmad ı r; Müturidi ise kadimdir, 
der. 

1 1 . Allah'ta bulunan kelâm i ş itilebilir mi? Eş 'ari, evet; Mâtur ıdi 
ise bir tereddütten sonra, hay ır, dedi. 888  

12 • Allah insandan gücünün d ışı ndaki bir ş eyi isteyebilir mi? E ş '- 
ari, evet; Mâturidi ise, hay ı r, dedi. 

13. Peygamberler günahtah masum mudur ? E ş 'arrye göre, onlar 
dikkatsizlikten doğ an küçük günahlar i ş leyebilirler;889  Mâturidrye göre, 
onlar günahtan masumdur. 

Mâturldrain akidesi hakk ında bir kaç luisus daha derlenebilir: İs-
met (koruma) zorlama (icbdr) değ ildir; o, insan ı n doğru olanı  yapmas ı na, 

887. Spitta burada yandmaktacbr. Bak,. W. Spitta, Zur Gesehichte des Abul -Hasan 

al-Aseh'ari, Leipzig 1876. 
888. Taftazilni, ad ı  geçen eser, s. 84. 
889. Bağdâcli, el•Fork., s. 210; davetten sonra peygamberler günahsazdır. 
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kötü olandan kaç ınmas ına yard ım ederse de, seçme gücünü ienâ eden 
denemeyi ortadan kaldirmaz. 890  içtihat yapan kimse hata yapabilir . 891 

 Hz. Müsâ, Allah'ın kelâmı n ı  temsil eden bir ses iş itti. 892  Ak ı l değ il, vahiy 

Allah'ın görülebilece ğ ini söyler. 893  Mâturidi mezhebi, onun fikirlerinin 
sadece bir yank ı s ı  de ğ ildi; Semerkand ve Buhara bazan birbirlerinden 
ayrılan dü ş ünce merkezleri idi. 

Allah 

Allah bilgi ile bilir, fakat yaratma ile yaratmaz. 894  Bazıları  tekvinin 
(yaratman ı n ) kadim bir s ı fat oldu ğunu ileri sürdü. 895  

Akıl 

Semerkandl ı lara göre, Allah do ğ ruyu ve yanl ış ] olduklar ı  gibi yarat-
t ı ; ak ı l ise onlar ı  sadece idrak eder. 896  Akı l, aç ı k ve seçik dü şüncenin bir 
âletidir, y oksa bir eser meydana getiren sebep de ğ ildir; akıl, Allah'ı n 
ekseriya lir öncekini takip etmesini sa ğ lad ığı  eseri gösterir. Baz ı larına 
göre, ak ı l ancak vahiy geldikten sonra etkilidir. 897  

Din 

Semerkandl ı lara göre, iman yarat ı lmış  olduğu halde, Buharablara 
göre, yarat ı lmamış t ı r. 898  Semerkandhlara göre, iman hiçbir peygamber 
gelmeden akl ı n yüklediğ i bir ödevdir; Buharahlar E ş 'arrnin görü ş üne 
katılı r.899  Akı l insanın, Allah' ın olmayaca ğı nı  bildiğ i ş eyi yapmakla yü-
kümlü olabileceğ ini kabul eder; bu Allah' ı n olmayaca ğı nı  bildiğ i ş ey de 
olur.900  Bazıları  ise peygamber göndermenin lüzumunu kabul ettiler. 901 

 Peygamberler küçük günahlar iş lerler ki, kendilerinin ş efaatine ihtiyac ı  
olanlar ın durumunu anlayabilsinler. 902  Onlar, Allah'ın gizlediğ i şeyin 

890. el-Hasan b. Abd el-Muhsin; er-Ravxat el-Behiyye, s. 59; Taftezâni, adı  geçen eser, s. 145. 

891. Taftezâni, adı  geçen eser, s. 151. 

892. Muhammed b. el-Humân, Musaınere, s. 76. 

893. er-Râzi, Erba'in, e. 198. 

894. Eb6. Hanife, el-Fıkh el-Ekber, s. 22. 

895. er-Râzl, Muhassal., s. 135. 

896. Muhammed b. 	 Musii ınere, s. 158. 

897. Ayn ı  eser, s. 154. 

898. Ayn ı  eser ss. 2, 48. 

899. Ayn ı  eser, e. 166. 

900. Ayn ı  eser, s. 157. 

901. Ayn ı  eser, s. 181. 

902. Fbâ Hanife, el-Fdch el-Ekber, s. 26. 
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bilgisi dışı nda, vahiysiz bilgi elde edebilirler. 903  Onlar, Cebrailden daha 
üstün, meleklerden daha inançl ı  ve hurilerden daha kad ınd ı r, çünkü in-
sanlar iyi amelleri dolay ı sıyla nıükafatlandur ı ld ı klar ı  halde, melekler 
miikafatlan,d ı rı lmaı lar.904  Vahiyle vaad edilen nimetler s ı rf ihsand ı r.905  
İnsanlar için en iyinin yap ılmas ı , rı zkin sağ lanmas ı  ve hastalar için te-
lafi (ta'viz) Allah' ın üzerine vacip de ğ ildir, çünkü z ı tlar hikmete ayk ı rı  
değ ildir.906  Küfrün ba ğış lanmas ı  ise hikmete ayk ı rı d ı r.907  Müte ş âbih 
ayetler, anlamlar ,  bu alemde bilin ıneyenlerdir. 908  Baz ı ları , ruhun bede-
ne kabir azab ı  için dönmesi hususunda tereddüt ettiler. 909  K ı yamette 
evcil bir hayvan ın veya bir zimminin suçlamas ı  müslürnannıkinden daha 
eiddidir.910  

Eş 'ari mezhebinde di ğer bir büyük isim Ebû Bekr Muhammed 
b. et-Tayyib, (? Tib) el-Bakillâni (403 / 1013)'dir. Bakillâni Ba ğ -
dat'a yerle ş ti. Bir ara E ş 'arrınn öğ rencisi oldu. Onun, hakk ında söylenen 
hikayeler gösteriyor ki, iyi bir zekas ı  vard ı . Istanbul'a elçi olarak gön-
derildi ve orada e ğ ilerek geçmek zorunda kald ığı  çok alçak bir kap ıdan 
imparatorun huzuruna kabul edildi; imparatorun önünde e ğ ilmiş  
görünmekten kaç ı nmak için bu kap ı dan arkas ı  dönük olarak girdi. Bir 
ba ş ka zaman Ş i'a reislerinden İ bn el-Mu'allim onu gelirken gördü 
ve .dedi ki: " Şeytan sana uğ radı ". El-Bakillani yan ına oturarak ş unları  
nakletti: "Biz şeytanları  Wirlere gönderdik" (Kur'an, Meryem, XIX, 83). 

El-Bakillâni, kelimelerin dini kullan ımda özel bir anlama bürün-
düğünü, fakat bu yeni anlam ın ası l anlamı  ortadan kald ırmadığı nı  gör-
dü.911  Yine ona göre, e ğer dini hakikat lehindeki deliller yanl ış sa, o haki-
katen kendisi de yanl ış tır, dolayı sıyla akidesinin felsef4 temelin her 
hücum, imana yap ı lan bir hücumdu.912  Dinin zahirine titizlikle ba ğ land ı  
ve çok say ıda eser yazd ı . Bununla birlikte sadece bir kaç eser bize kadar 
ulaş tı . 

903. Muhammed b. el-Humân, Musamere, s. 202. 
904. Ayni eser, s. 183. 

905. Ayni eser, s. 155. 
906. Ayni eser, ss. 155, 181. 

907. Ayni eser, ss. 177, 216. 
908. Ayni eser, s. 35. 

909. Ayni eser, s. 232. 
910. Ayni eser, s. 185. 
911. es-Selaml, Temyiz, var.: 7 a. 
912. İbn Haldân, Mukaddime, e. III, s. 114. 
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Allah 

Allah'ın varlığı  türde âlemin varlığı ndan farklı  değ ildir.913  Allah'ın 
bilgisi insanı nkiyle ayn ı  türdendir.9 14  O, zatıyla bâkidir, bekâ sıfatıyla 
değ il; bu bekâ başka hiçbir ş eye bağ lı  olmayan Allah'ın varlığı nın sürek 
liliğ idir ve zat ına ilave olmayıp, nefsi bir sıfattır.915  İnsanın, kendi mahi-
yetini bilip bile ıneyeee ğ i kesin değ ildir.916Bir tereddütten sonra el-Bâkill-
lâni, hal görü ş ünü kabul etti, fakat bu, onun sistemi ile çal ış tı ; hallere 
Allah'ta var olan m.a'nülar ad ım verdi. Diğer halleri (s ı fatları ) zorunlu 
kılan bir hal vardı r.917  Sıfatlar birbirinden farkl ı dır; daima Allahla bir-
likte ve O'ndan ba şka olan 15 tane s ı fat vardır;918  O'nun bilgisini bilnıesi 
bilgidir,917  ba şka deyi ş le, Allah'ta bilenle bilinen ikili ğ i yoktur. O'nun 
yüzü varh ğı d ı r, elleri subüti bir s ıfatt ır ve Allah'ı n zat ına ilave edilmi ş -
tir.92° O'nun sadece bir ismi vard ır; sıfatlar tesmiyeler (isimlendirmeler) 
olarak kullanılabilir ve O'nun s ı fatları ndan birini gösteren herhangi bir 
kelime, küçültücü olmad ı kça, O'na isim olabilir. Burada valiye ihtiyaç 
yoktur.921  Allah tek yaratand ır ve bundan ötürü tek sebeptir; yapt ığı n-
dan başkas ını  yapamaz.922  İ bn Haz m'ı n belirtti ğine göre, el-Bükillâni, 
Allah' ı n küfrii irade edip yaratmas ının, ondan ho şnut olması ndan farklı  
olduğunu anlayamad ı .923  Akı l ve vahyin bize bildirdiğ ine göre, Allah 
görülebilir. 924  

Akıl 

Bilgi bir ş eyin olduğu gibi kavranma şı dı r (ma'rifet). 925  Bilginin her 
zamanki tasnifi kabul edildi. Ak ı l, zarur1926  bilginin bir bölümüdür, 
çünkü nazar (istidlül) bir miktar bilgi olmaks ı zın mümkün de ğ ildir. lYç 
türlü dini hüküm vard ır: 

913. tel, adı  geçen eser, s. 90. Es'arı  farkh düşüncededir. 
914. Ibn Hazm, el- Fisal., C. II, s. 136. 
915. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el -Behiyye, ss. 66 vd.; Bağdadili, Usûl., s. 109; Tel, 

ad ı  geçen eser, s. 72. 
916. tel, ad ı  geçen eser, s. 105. 
917. Ş ehrestânt, el-Mikl., s. 67; Nihayet el -Ikdan ı , s. 131. 
918. Cüveynt, el-Irş eid, s. 79; 'bn Hazm, el- Fisal., e. IV., s. 207; kar., IV, 216. 
919. /et, ad ı  geçen eser, s. 54. 
920. Ayn ı  eser, s. 75. 
921. /bn Hazm, el- Fisal., c. II, s. 151; IV, s. 214; lel, adı  geçen eser, s. 161. 
922. Ibn Hazm., el-Fisal., e. IV, s. 223. 
923. Ayn ı  eser, e. IV, s. 220. 
924. lot, adı  geçen eser, s. 83. 
925. Tahginevi, ad ı  geçen eser, s. 1057. 
926. Subki, ad ı  geçen eser, s. II, s. 42. 
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1. Akli delile bilinen; sözgeli ş i, âlemin sonradan olması  ve bir yara-
tı cı smm bulunmas ı ; O'nun akılla istidlâl edilen kudret, irâde ve bilgisi; 
peygamberlerin O'nun elçileri olmas ı . 

2 . Nakille bilinen: Farz, haram ve mubah filler hakk ı nkdaki kâ-
nunlar. 

3. Hem akılla hem de naklille bilinen: Allah' ı n akı lla istidlal edil-
meyen s ıfatlar, yani i ş itme, görme, kelâm ve günahkarlara ma ğfiret 
kudreti. Bunlar için ana dayanak, akl ı n tanıklığı  zayıf olduğu için, na-
kildir.927  

Zaruri bilgi yükümlüliikle ba ğdaş amaz.928  İyi ve kötü ılün bilgisi 
zaruri değ ildir, çünkü böyle olsayd ı , herkes aynı  fikirde birle ş irdi, fa 
kat herkes aynı  görü ş te de ğ ildir.928  Bilgi zaruri olarak nazara (istidlitle) 
bağlı d ır, fakat o, bilgiye neden olmaz. 938  şüphe her zaman nazara (is-
tidlâle) tekaddüm etmez93 1  Bir tek bilme fiili birbirine ba ğ lı  iki bili-
neni idrak edebilir. 932  

Tabiat 

El-Bâkillâni cevher-i ferd (atom) nazariyesini kabul etti. Ş eylerin 
devam etmek için bekâya ihtiyacı  yoktur; bu, varl ığı n hem Allah'ta 
hem de baş ka ş eylerde aynı  olduğu hususundan çıkarı lmış t ı r. Vaı hklan 
'sürekli olmayan hadisler olarak arazlar, fenâya muhtaç olmaks ızın ikin-
ci zaman biriminde yok olurlar; covherle ı , olu ş lann. (ketmlerin) onlardan 
kaldırılmas ıyla yok olur ve böylece varl ık artı k onlar için ne bir mekan-
da ne de ona benzer bir ş eyde mümkün değ ildir. Bir zaman el-Bâkillâni, 
Yaratıemm doğrudan doğruya fiiliyle cevherleri yaratt ığ ma inand1.933  

İbn Hazm'ın ileri sürdü ğüne göre, bu yok olu şun fâili yoktur, çün-
kü Allah onu yaratmaz; böyle bir ş eyi söylemek küfürdür.934  Bu fikir 
bir baş ka ş ekilde de ifade edilir; Allah bir ş eyi yok etmek istediğ i zaman, 
oluş ları  (kevn.leri) ondan ahkoyar.935  Ş eyler sadece bir zaman birimi için 
var olu ı  ve sürekli olarak yeniden yarat ıhr. Allah tek sebep olduğu için 

927. el-Hasan b. Abd el—Muhsin, er -Ravzat el -Behiyye, s. 35; kar., Ş ehrestind, Nihayet 

el-Bcdam, s. 237. 
928. Bâkillâni, l'eaz el - Kur'an, Kahire 1315 /1897, s. 6. 
929. Yâfill, Merhem., s. 124. 

930. Muhassal., s. 29. 
931. Ayn ı  eser, s. 26. 
932. Ayni eser, s. 70. 
933. Ayni eser, s. 98. 
934. İbn Ham, el-Fisal., e. IV, s. 222. 
935. Bağa" USW., ss. 45, 67, 321. 
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tabiat düzeni yoktur; görünü ş te bir düzen olması  sadece Allah' ın âdeti-
dir; Allah' ın bu biçimde davranmas ı  gerekmez. Bekâ ve fenâ mahtâ 

değ ildir.936  Arazlar ancak zuhör ettiklerinde (kar ş ., Dirâr) var olurlar, 
dolayısıyla ate ş te sıcaklık, insanda kan yoktur. 937  Tek başı na var olma-
yan her s ıfat bir haldir, ister hayat onun için zorunlu olsun ister olmas ın. 
Sözgeliş i, mekan iş gal etmenin hükmü hayat ı  gerektirmez. 

Insan 

Ruh bir arazd ır, hayatt ı r, nefsten ba şka bir ş eydir; bu hayat, bede-
nin en küçük cüzlerinden birinde yerle ş miş tir.938  Altı  duyu vardır; 
altıncıst haz veya demin idrakidir. 939  İnsanın fiillerini yalnız Allah ya-
ratır, insan ise ona hususiyetini verir; böylece Allah rukö ve secde fiille-
rini yarat ı r, insan ise onlar ı  namaz haline sokar. 949  İnsanın, fülleriyle 
ilişkisi vard ı r, ş u anlamda ki, insan onlara bir hususiyet kazand ım, ve 
böylece onlar ecire müstebak olurlar. Ihtiyar4 fiillerin mecburi (zoraki) 
füllerden farkh olduğu hissedilir; bunun nedeni, insan ı n kudretinin, 
bilgisiyle olduğu tarzda fiilleriyle ili şkisi olmamas ı dı r.941  Acz, ancak 
kudretin var olabilece ğ inin tasavvur edildiğ i yerde bulunabilir; dolay ı -
sıyla insanı n, be şer faaliyetinin d ışı nda kalan bir ş eyi yapma kudretinin 
olmadığı nı  söylemek yanl ış tır.942  Allah insana, daha önce z ıdd ını  yapı -

yor diye yapamayaea ğı  bir ş eyi yapmas ını  söylediğ inde, gücünün öte-
sinde ödevler yüklemektedir; nitekim bir kafir, küfrii iman ın z ıddı  ol-

duğu için, "inan" emrine itaat edemez. 943  

Din 

El-Bilkillant'nin iman görü şü Eş 'arrninki ile aynıd ır, ve ş ehadete 
"eğer Allah dilerse" sözlerini eklemeye gerek yoktur. 944  Bir günahtan 
tövbe, ancak günahkar hepsinden tövbe ederse, kabul edilir. 945  İnsan 

936. Ayn ı  eser, s, 90, 109. 

937. Ibn Hazin, el- Fisal., e. IV , s. 21b ; V, 62. 

938. Ay ın eser, e. V, ss. 74, 77. 

939. er-Razi, Muhassal, s. 76. 

940. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el -Behiyye, s. 27; Tel, adı  geçen eser, s. 106; 

Ş ehrestani, el-Milet., s.s. 69 vd.; Nihayet el -licıMm, sa. 73 -76. 

941. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el.Behiyye, e. 30. 

942. Ihn Hazm, el-Fisal., e. V, s. 11; Cüveyni, 	s. 178. 

943. Ilın Teymiyye, Mirahae es-Siinne, e. II, s. 15. 

944. Içi, adı  geçen eser, s. 275; Bağdiıdi, Usûl., e, 253. 

945. Ilın Hazm., el- Fisal., e. III, s. 243. 

178 



günah' her hatırladığı nda tövbe etmelidir; yoksa o, bir ba şka günah daha 
olur.946  Büyük günahlardan kaç ınma, küçüklerin affını  sağlamaz.947  

Nefsin hareketi, onun ye ş il kuş larda olması , kabre tekrar dönmesi, 
hakkında bütün söylenenler, ölü kimsenin bir cüzüyle ilgilidir; Allah in-
samn yeni hayat ı  için yeni bir beden yaratacakt ı r.948  O, kâfirlere dini 
değ il, dün.yevi nimet ihsan eder. 949  Tebliğ in tahrifi dışı nda, peygamber 
günah i ş leyebilir, hatta büyük günah i ş leyebilir ve peygamber, tebli ğ i 
bildirirken dikkatsiz de olabilir, fakat vahiy gösteriyor ki, o, böyle ş ey-
ler yapın aZ.950  Akıl onun, görevlendirilmeden önce kâfir olabilece ğ ini ka-
bul eder, fakat bu asla ol ınamış tır.951  Melekler peygamberlerden, üstün-
dür.952  Hz. Muhammed'den sonra ya ş ayan baz ıları  ondan daha üstün-
dür.953  Mucize, insanın peygamber olduğunun aç ık bir delili 
çünkü Allah, bir yalanc ı da olmasa bile, bir velide veya büyücüde de mu-
cize gösterebilir. 954  Ancak müsabakaya davettir ki, peygamberin mu-
cizesini, büyücülerinkinden ayr ı rı r.955  Veliler, kendilerini yüceltmek 
amacıyla olmad ı kça, mucize gösterebilirler. 956  El-Bâkillânt, peygamberin 
gelecekteki bir mucizeyi, vuku bulacak olsa bile, kendi görevinin bir de-
lili yapması  suretiyle insanlara bir şerl'at yükleyebilece ğ ini kabul et-
mez.957  Mucize olmayan iki fiil, mucize te şkil etmek üzere, biraraya ge-
lemez.958  

Cennet önceden yarat ı lmış tı r, çünkü Adem oradan koyuldu 959 

Hz. Milsâ Allah'ı n sesini i ş itti; çoğunlukla yalnı z Kur'ân okuyanın 
sesi i ş itilir.960  Allah'ı n kelâmı  kadim bir sıfattır; dille okunur, kalplerde 

946. Cüveyıd, 	s. 229 vd. 
947. Ibn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 219. 
948. Ibn Hazin, el- Fısal., e. IV, s. 216; V, ss. 74, 77. 
949. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el-Behiyye, s. 11; İ bn Hazm, el-Fisa/.; e. IV, 

s. 222; Bu , Es'arrye kar şı  Mâturidi ile kısmi bir ittifaktır. ez-Zebidi, MeV es-Siide, e. II, s. 9. 

950. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el-Behiyye, s. 58; İ bn Hazm, el-Fisal, e. IV, 

222, 224; ki, adı  geçen eser, s. 218 vd. 
951. Muhammed b. 	 Musiimere, s. 196. 

952. /d, adı  geçen eser, s. 238; Muftezili akide. 

953. İbn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 27. es-Saran/ini tarafından rivi:iyet edilir, İbn Hazım 
tarafından reddedilir. 

954. tel, ad ı  geçen eser, s. 182; İbn Hami, el- Fisal., e. V, 2,11. 
955. Ibn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 214; V, 2; farkl ı , Iel , adı  geçen eser, s. 177. 

956. Iel, adı  geçen eser, s. 193. 
957. Cüveyni, 	s. 183. 
958. Tei, ad ı  geçen eser, s. 202. 

959. es-Seküni, Temyiz, var.: 124a. 
960. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el-Behiyye, s. 44. 
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zikredilir, fakat , insanı n Allah'ı  bilmesi gibi, onlarda bulunmaz. Kur'- 
ân'ın okunması  ve insan ı n onu bilmesi yarat ılmış tır; okunan ve bilinen 
ş eyler kadimdir, çünkü dünyadaki Kur'an kadim olan ın bir naklidir.961 

 Ayetlerin bölümü ve sürelerin tanzimi insanların eseridir 962 

Bil süreden az ı  mucize de ğ ildir.963  Onun mucizeyi hususiyeti ha-
rikulade terkibinde ve üstün belâgat derecesinde yatar. 964  Allah'ı n terkip 
edebilece ğ i Kur'ân'ın üstünhi ğ iinün bir s ını rı  vard ı r.965  

Kabir azab ı  hakt ı r. Eğer bir kimse idam edilmi ş  ve cesedi halka te ş -
hir edilmiş se, hayata döndürülüp, insanlar ın haberi olmaks ı zın melekler 
tarafı ndan sorguya çekilebilir. 966  İmam, zamanının en üstün ki ş isi ol-
malı dır; el-Bakillâni, imam ı n 11 vasfm ı  saymış 967  ve Hz. Ali'yi Osman'- 
la aynı  dereceye koymaya meyletmi ş tir.968  

Ebû'l-Abbas Ahmed b. İ brahim el-Kalan.isi, el-Bakillâni 
ve İbn Fılrek'in çağdaş ! idi.969  Onun kelâtru, Ş ehrest ani'nin i ş aret et-
tiğ i üzere, 1bn Küllâb' ınkine pek benzemektedir. 

Allah 

Allah ar ş  üzerinde, fakat ona dokunmamaktad ı r ve cisim de ğ ildir.970 
 O, kendisindeki bir ma'nâ olan kıdemle kadimdir. 971  O'nun sıfatları nın 

baş langı cı  yoktur (ezeli) ,fakat kadim de ğ ildir ve onlara MM denemez, 
çünkü bekâ onlarda bulunamaz.972  O'nun iki eli bir tek s ıfatt ı r.973  Her 
ne zat ı  bakı mından var olursa, görülebilir, dolay ı sı yla Allah görülebilir. 974 

 Allah'ın nefst kelâm ı  kadimdir, fakat ancak ezelde bu ad ı  ahr. Ezel-
de kelam emir değ il sözdür, çünkü bunlar sonradan olmad ı r (hadistir); 
daha sonra bir ma'nâ ile de ğ il, zatıyla söz (beyan) ve emir oldular, çün-
kü kelâm bir sıfatt ır ve dolayı sıyla hiçbir ma'nâ onda bulunamaz. 975  

961. Ayni eser, s.s. 47 vd.; Ibn Hazm, 	c. IV, s. 211. 

962. tim Hazm, el- Fisal., c. IV, s. 211. 

963. Ayni eser, e. IV, s. 220. 

964. /d, adi geçen eser, s. 200. 

965. /bn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 221. 
966. /ef, adi geçen eser, s. 272. 
967. Ibn Hazm, el- Fisal., c. IV, es. 110, 166. 
968. Muhammed b. el-Humân, Musiimere, s. 280. 
969. ez-Zebidt, İthâf es-Sade, e. II, s. 6. 
970. Bağdıldi, Usâl., s. 113. 
971. Ayni eser, s. 89; ez-Zebidt, ıthılfe s -Sdde, s. II, s. 21. 
972. Bağadt, Usâl., s. 90. 
973. Ayni eser, s. 111. 
974. Ayni eser, s. 97. 
975. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat 	 s. 50; Sulıbi, adi geçen eser, 

e. II, s. 51. 
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Akil 

Akı ldan kaynaklanan bilgi, riitbe bak ımından duyulardan elde edi-
lenlerden daha yüksektir. 976  Akıllı  bir insan akılla elde edilebilecek bil-
giyi bilmelidir.977  Hakikata inanan, fakat onu ispat edemeyen ve ima-
nına zarar verecek hiçbir ş üpheye dü şmeyen kimse mü' ınindir.978  

Tabiat 

Bir cismin beküs ı  cisimden başka bir ş eydir ve onda bulunur; dola-
yı s ı yla cisim yen.ilenebilir, fakat kendisinde hiçbir ş eyin bulunmadığı  
araz ise yenilenemez. Yokluk, Allah' ın yokedilen cisimde (veya cevher-i 
ferdde) yaratt ığı  arazd ır; cisim onunla yokluk (fenâ) geldikten sonra 
ikinci zaman an ında yok olur.979  Sükün bir mekanda bulunmamn, müte-
akip iki halidir; hareket ise biri bir mekanda di ğeri de diğerinde olan, 
varlığı n müteakip iki halidir (kevndir). 980  Ağı rl ık ağı r olan şeyden farkl ı  
bir arazdı r.981 Kelâm diri olmayanda bulunabilir; 982  bu, mucizelerden 
çı karılan bir sonuç olabilir. Ancak ses veya kelâm i ş itilebilir.983 

Din 

El-Kalânisi, imanın iyi ameller oldu ğu fikrine meyletti. 984 Zulm, kıs-
men de olsa, ancak zulmü yapandad ır.985  Kur'ân'ı n müte ş âbih âyetleri, 
yalnız Allah'ı n anlamını  bildiğ i âyetlerdir. 986  Hazır bulunan ümmetin 
bilginleri, ima ıru seçerler; belli bir say ı  tespit edilmemiştir.987  Aynı  ül-
kede daha üstünii olsa da, uygunsa, daha az erdemlisi imam olabilir. 
El-Kalânisi, Hz. Ali ile Osman aras ında karar veremedi. 988  

Ebü Bekr Muhammed b. Hasan b. Fürek, Gazneli Mahmut 
tarafından 406 / 1015-1016 y ı lında ölüm cezası na çarpt ı rı ldı ; bunun za-
biri nedeni, onun Hz. Muhammed'in öldiikten. sonra peygamber olmad ı - 

976. Bağdadi, Usûl. , s. 10. 

976. Ayn ı  eser, s. 256. 
978. Ayn ı  eser, s. 254. 

979. Ayni eser, ss. 45 v.b. . 
980. Ayn ı  eser, s. 40; kar., Bağ clâdt, el- Fark., s. 144. 
981. Bağ d'acli, Usûl., s. 46. 
982. Ayn ı  eser, s. 29. 
983. Ayn ı  eser, s. 97. 
984. Cüveynt, el-İrstı d, s. 225. 
985. Bağdâcli, Usûl., s. 132. 
986. Ayn ı  eser, s. 222. 

987. Ayn ı  eser, s. 281. 
988. Ayn ı  eser, ss. 293, 304. 
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ğun söylemesiydi. Bu, ancak ruhun (nefsin) sadece bir zaman an ı  baki 

olan bir aran oldu ğu görüşün.den hasunlar ının çıkardığı  bir sonuç olabilir. 
Bunun aksi olan ş u görü ş  de ona atfedilir: Hz. Muhammed, kabri ıı de 
hayatta ve daima peygamberdir. 989  Şu görü ş leri dikkate de ğ er: 

Allah'ın sadece bir ismi, fakat bir çok tesmiyeleri vard ır;990  İ lahi sı -
fatlar be ş eri niteliklere benzer. 991  İnsanın ilk ödevi, nazari bilgiyi ara-
maktır;992  bilgi, fiili mümkün kılan ş ey ş eklinde tarif edilir. 993  Nefs 
bedene so ğuk olarak girdikten sonra s ı cak olarak ç ıkan nefestir. 994  Pey-
gamber, peygamberlik görevinden önce bir kafir olabilir 995  ve kadı nları  
öldürmek ve çocuklarla ili ş ki gibi küçük günahlar i ş leyebilir.996  Tehlike 
anında peygamber ve veliler, hiçbir günah mevcut olmad ığı  halde, töv-
bekârane sözler kullanm ış lardı r.997  

imkansı z] yapmas ı  için insana teklifi yüklen.mez E ğ er yiiklenseydi, 
bu, Allah mutlak rab olduğu için olurdu; o zaman bile, amaç teklifi ye-
rine getirmek de ğ il, insanı n çaresizliğ in ortaya koymakt ır.998  Kur'ân 
okurken iki ses i ş itilir: a) Okuyucunun, b) Allah' ın.999  

Ebü İ shak İ brahim b. Muhammed el- İ sfera'ini (419/ 
1027), Abd el-Cabbar' ın çağda şı  idi. Bu ş ah ı s ona ş u soruyu sordu: E ğer 
Allah beni nidayete erdirmeyip yok olmaya mahkum etseydi, bana iyilik 
mi kötülük mü yapmış  olurdu? El- İ sfera'ini ş öyle cevap verdi: E ğer 
sana ait olan ı  alıkoyarsa, zulmetmi ş  olur; Kendisine ait olan ı  abkoyarsa, 
Allah dilediğ ine rahmetini gösterir.1 000  öğ retisinin özellikleri şunlardır: 

Allah 

Allah' ın Kendine en özgü, s ıfat ı , O'nu ba ş kalarmelan ay ı rdeden 
bir varlık halidir. O'nun Kendisini mekandan ba ğı msız kılan bir 
s ı fat ı  vardı r. 1002  O'nun kelâm ı  iş itilmez. 1003  

989. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el-Behiyye, s. 14. 

990. nın Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 214. 
991. Ayni eser, e. IV, s. 209. 
992. Demiri, Hayta el-Hayavân, e. I, s. 193. 
993. tel, adı  geçen eser, ss. 1, 73. 
994. ibn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 215. 
995. er-Râzi, Muhassal., s. 160. 
996. bn Hazm, el-Fisal., e. IV, s. 224. 
997. Y'afil, Merhem., s. 226. 
998. Ayni eser, s. 98. 
999. el-Hasan b. Abd el-Muhsin, er-Ravzat el-Behiyye, s. 44. 

1000. Subki, adi geçen eser, e. III, s. 114. 
1001. ş ehrestani, el-Milel., s. 72. 
1002. er-Itâzi, Muhassal., s. 136. 
1003. Taftezâni, adi geçen eser, s. 84 (kar., Mkuridi). 
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Akıl 

İnsanın ilk ödevi akı l yürütmektir (nazardtr) ve bunu kullanmak 
şüphe ile bağdaş maz. 1-004  

Din 

Veliler mucize göstermezler (Mu'tezilenin görü şü). 1005  İnsanın Şük-
rü Allah'ın iyiliğ in° eriş emez, dolayısıyla bu, ödevini yaptığı nı  düşünen 
biri için incitici olabilir; Allah'a lay ık olduğu biçimde şükrettiğ ini zan-
netmek küfürdiir. İnsanın Kur'ân 'a benzer bir şeyi yapmaya gücü var-
dır, fakat Allah, onu böyle bir şeyi yapmaktan al ıkoymuş tur. 1006  Pey-
gamberler dikkatsizlik sonucu yalan söyleyemezler. 1.007  

Ebû'l-Me'âli Abd el-Melik el-Cüveyni, İ mam el-Ha-
r ameyn (478 / 1085), E ş 'ari mezhebine mensuptu. Zulmden kaçarak 
kutsal ş ehirlere sığı ndığı  için İ mam el-Harameyn ad ını  aldı . Kendisi 
için Nişabur'da bir medrese inş a ettiren Nizâm el-Mülk onu geri ça-
ğı rdı . Nakledildiğ ine göre, dedi ki: "Kelâm çalt şmaytn ; kelâtran bana 
ne getirece ğ ini bilseydim, asla onunla me şgul olmazd ım", fakat es-Subki 
bu rivâyeti reddetmektedir. Allah' ın sadece küllileri (tümelleri) bildi ğ i 
de ayrıca nakledilmektedir; bu, bir Hanbeli yalam olarak reddedildi. 
Bu yalan, onun şu sözlerinin anla şı lış  biçimine dayanmakta idi: Allah, 
aslında belirsiz olan sonsuzun ayr ıntılı  bir bilgisine sahip olamaz. Cüvey-
ni, Niş abur'un yaş lı  kadınlarının sade imanıyla ölüyorum, dedi. Madde 
ve sûret görü şünün cevher ve arazlar görü şünü ifade etmenin sadece 
bir baş ka ş ekli olduğunu sandı . Onun irş tid adlı  eseri, onun karışı k dü-
şüncesinin bir kaç örneğ ini vermektedir. 1008  

Allah 

Hadisler âlemi var olmadan önce, Yaratan, varl ık ve sıfatlannda 
tekti; O'ndan ba şka hiçbir şey yoktu; Allah bir mekan veya yön (cihet) 
i ş gal etmez, hâclisler i ş in bir mahal olmadığı  gibi, mahalle de ihtiyac ı  
yoktur. O, zatı  dolayı s ı yla (li-nefsihi) bâkidir. O'nun bekâsı  O'ndaki 
bir ma'nâ tarafından hasıl edilen bir s ıfat değ ildir; o, zatı  bir sıfattır, 
zatına aittir, ona sonradan ilave edilmemi ş tir. (İ lk kelâmcdar onu, zata 
ilave edilmi ş  olarak gördüler). Allah, tek fâildir; O'nun kudreti dahilinde 

1004. er-Razi, Muhassal., ss. 26, 28. 
1005. Idi, adi geçen eser, s. 243; Ş ehrestiird, Nihdyei el -Pcddr ıı , 8.390. 
1006. bi, adi geçen eser, s. 200. 
1007. Tahtınevi, adi geçen eser, s. 1048. 
1008. Cüveyni maddesi, Subki, adi geçen eser, e. III. 
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olan ş eyler sonsuzdur. Bununla birlikte, bundan onun her ş eyi Yaptığı  
sonucu çıkmaz; amaç, O'nun fiilinin. sâiki de ğ ildir. O, dü şüncesini de ğ iş -
tirmez. İyi kötü her ş eyi irade eden O'dur; Neyi irade ederse o olur; ira-
de etmediğ i ş ey ise olmaz. O'nun emri iradesiyle ayn ı  değ ildir, çünkü 
O, irade etmedi ğ ini emreder, onu-etmedi ğ ini de irade eder. Olmayaca ğı nı  
bildiğ i ş ey olmaz. Doğ rusu, O, ne sevebilir (vedrıd) ne de sevilebilir (mev-
dad). O, bütün idraklere sahip olduğu halde, idrak edilmez 1009  

Varhk bir sıfat değ ildir, çünkü o zattı r ve zata hiçbir ş ey ilave etmez. 
Allah'ın isimleri O'nun s ıfatlandı r, bunlar ak ı lla değ il, vahiyle bilinir ve 
insanlar ak ı lyürütme (nazar, istidlat) yoluyla O'na isimler veremezler. 
Sı fatlar şu ş ekilde sunflan.dırılabillr: 

1. Nefsi sıfatlar: Bunlardan her biri zatla birlikte var olur ve bir 
sebebe (illete) bağlı  değ ildir. Bunlar olumludur (subtiti). 

2. Ma'nevî sıfatlar: Bunlar Allah'ta bulunan bir sebebe ba ğhdır. 

3. Sabit s ıfatlar: Bunlar eller, gözler ve yüzdür. Bir ba şka yerde 
Allah'ın yüzünün O'nun varlığı  anlamına geldiğ i ileri sürülür. 

Zatla birlikte dü şünülen sı fat bir ikilik meydana getirir. Yahiy gös-
termektedir ki, s ıfatlar zata ilavedir ve birbirinden ayr ıdır; sözgeli ş i, 
bilgi kudret değ ildir. Her sıfat birdir, sözgeli ş i, bilgi birdir ve bilinen ş ey-
lerin çoğalmasıyla çoğalmaz; bu, ak ılla değ il vahiyle bilinir. Irade ger 
çektir; Allah' ın hadisIere benzememesi nefsi bir s ı fatt ır. İmam ebHa 
rameyn., bilginin Allah' ın zat ı  olduğu fikrine meyletti. 

Önce el-Cüveyni, Ebû Ha ş im'inki gibi bir haller görüşü ortaya att ı  
ise de, hal s ıfatlarının Allahla birle ş mesini sağ layan bir halden söz et 
mez. Daha sonra bu görü şü b ı rakt ı . 1010  

Allah, baş langıcı  olmayan ezdi bir kelâmla mütekellimdir. Bu kela ın 
O'nda bulunan sözdür (kavl), nefsl bir sözdür, kelimeler ya da sesler 
değ ildir. Kelam birdir, fakat her kela ın süretinde görünür; o, emirdir, 
nehiydir (yasakt ır), veya haberdir. Kendisi hadis olmad ığı  halde, hadis-
lerle ilgilidir. 

Akıl 

Yetişkin bir insanın ilk ödevi, alemin ezdi' olmad ığı  ve dolayı sıyla 
bir yarat ıcıya muhtaç oldu ğunu bildiren doğ ru akılyürütmeyi (sahih, na-
zarı) amaçlamakt ır. Din , inanc ın akli delillerle desteklenmesi görevini 

1009. Ş ehrestân1, Nihayet el-Ikddm, s. 109. 
1010. Ayni eser, s. 131. 

184 



yiiklemektedir. Bilgi bir ş eyi olduğu gibi kavramakt ır (ma'rifet). İ nsan 
bilgisinin üç türü vard ır: 

1. Zaruri. Buna sahip olmak veya olmamak insan ı n kudreti dahi-
linde değ ildir. Bir ihtiyaç ya da zarurete ba ğ lıdır. Mutevatir haberle bi-
linen şey zaruri olarak bilinir. Mütevatir habere dayanan bilgiden ş üp-
he eden bir kimse, bedihi bilgiden şüphe eden biri gibidir. Adete ayk ırı  
olarak Allah zaruri bilgiyi bir tek ki ş inin haberine dayand ırabilir. ha-
di hareketle titreme (mecburi hareket) aras ı ndaki fark zaruri olarak bi-
linir. 

2 Bedihi bilgi. Bu, insanın kudretin.de olmad ığı  gibi, bir zaruret 
veya ihtiyaca da ba ğ lı  değ ildir. Zaruri bilgi ile bediht bilgi aras ındaki s ı  
nır belirsizdir. 

3. Kesbi bilgi (Kazan ılmış  bilgi). Bu, insan ın hadis kudretinin bir 
sonucudur ve tamam ıyla nazara (ak ılyüriitmeye) dayan ı r. 

Zaruret, zaruret s ıfat ını n bir ş eyde bulunduğu anlamı na gelmez, 
o, Allah'ın onu emretti ğ i anlamı na gelir. 

Salah nazar (doğ ru akılyüriitme) be ş eri bilgiyi ha il eder, fakat se-
bebin eseri has ıl ettiğ i gibi de ğ il. Bu ifade ş ii ş ekilde aç ıklanı r:Bilgi ve 
irade, iradenin bir fiilinde gereklidir, fakat hiçhirisi de tek ba şı na fiilin 
yarat ı cı s ı  olamaz. Ak ıl, zaruri bilginin bir miktar ı d ı r. 

Akli deliller olaylara ve inançlara dayan ı r. İki kı sma ayr ı lı r: 1. 
Kanı tlama gücü zaruri olarak bilinen ş eyler; 2. Bu gücü nazarla (ak ı l-
yürütme) bilinen ş eyler. Deliller de ş öylece s ı rufland ı rıhr: 1. Daima ken-
disine delil getirilen ş eyi gösteren ve ba ş ka türlü edemeyen akli delil-
ler; 2. Sad ı k bir habere veya kesin bir emre dayanan deliller. 

Vahiy, bütün dini bilgilerin temelidir; ak ı l bir âlettir ve tek ba şı na 
ş eri'at ın hiçbir bölümünü tesis edemez. Vahiy ak ı lla çat ış maz. İnsanın 
vacib, sahih ve bat ı l gibi aklı n uygun gördüğüne ve vahyin tasdik etti-
ğ ine inanması  gerekir. İnanc ı n iki esas ı  vardır: 1. Nakille de ğ il, akılla 
idrak edilenler; 2. Ak ı lla değ il, nakille idrak edilenler. Her inanç (ald -
de) esas ı , Allah kelamm ı  bilmeye ve onun do ğ ruluğuna inanca dayan ı r, 
çünkü nakli bilgi Allah' ın kelâmı na dayanmaktad ır. Dolayı s ı yla insanlar ı  
Allah' ı n kelammı  kabuk ileten, vahiy olamaz. Vahiyle desteklenmi ş  
ak ı l diyor ki: Allah görülebilir ve tek yarat ı c ı d ır; O'nun görülece ğ i sade-
ce vahiyle 

Mucize, ancak peygamberlik iddias ıyla birle ş tirildiğ i zaman bir de-
lildir. Hiç kimse böyle bir mucizeye inan ı p, sonra da peygamberli ğ in 
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varl ığı ndan ş üphe etmemi ş tir; bu gösteriyor ki, bu inanç zaruridir. Dik-
kate değer bir husus da, bir yerde icmâ delilinin öncey..;, Kur'an delili-
nin ise sonraya konmu ş  olmas ıdı r. 

Tabiat 

Cevher-i ferd (atom), var olmadığı  zaman bile, yine cevher-i ferd-
dir; Varlık, cevher-i ferddoki bir haldir. Zatlar halleriyle ayr ı lır. Hudrts 
(yarat ı lma) anı nda cevher-i ferdin bekas ı  yoktur. Hiçbir cevher-i ferd 
arazsı z olamaz, bu nedenle. Allah, onlarda arazlar ı  yaratmamak suretiyle 
onları  yok eder. Yoketme (i'dtım), sırf yokluktur (adem), sırf olumsuzluk-
tur ve dolayı sı yla hiçbir eser has ıl edemez. Arazlar kal ı cı  (bâlci) de ğ il-
dir, bir mahalde birbirlerini takip ederler ve orada sabit de ğ illerdir; 
eğer kalıc ı  (betki) olsalard ı , var olmadan edemezlerdi. İ kinci eserler yok-
tur. İster ilahi ister be ş eri olsun, kudret, kudreti yetti ğ i şeye, varl ığ a 
çıktığı  anda, verilir; yani kudret yokluk ya da zaten var olan bir ş ey üze-
rinde iş  yapamaz. Cevher-i ferdler ve arazlar yen.ilenebilir, bu husus, 
Kur'an'da ölülerin kı yamı  hakkında vahyin bildirdikleriyle ispat edilir; 
yenilenen ş ey ise ilk yarat ılan ş eydir. 

İnsan 

Hayat, ruhun ya ş amas ı nı  sağ layan bh arazd ır; ruh cisme yay ı lan 
ince (latif) cisimlerdir; hayat, bu ili şki devam ettikçe, devam eder. In-
sanda yapma gücü ile ayn ı  olan hadis kudret de bir arazd ır ve fiilden 
önce değ ildir; o sadece bir tek fiille ili şkilidir, iki zatla de ğ il. Cüveyni bir 
takım kelime oyunlarına da dalar. Acz, be şeri kudretin yanda şı dır, do-
layı sı yla insan, kendi sahas ı  dışı ndaki fiillerden aciz de ğ ildir, sözgeli ş i, 
titreme gibi irade d ışı  fiiller. Be ş eri kudret varl ığı n nedeni değ ildir, zat-
lar ve onlaram halleri üzerinde bir fiili gerçekle ş tirir. 1011- Insanın fiille-
rinin. sevap ve ikap (ceza) ile ilişkisi yoktur. Teklif, bir insanın yapabile-
ceğ inden daha fazla olabilir. Bir çok ş ekillere girebilir. Cüveyni diyor ki: 
Akıl, onun iki zıtt ı  birarada bulundurma biçimini alabilece ğ ini kabul 
eder; bir ba ş ka yerde bunun imkans ı z olduğu belirtilir. Bu teklif fikri 
Kur'ân'la ispat edilmi ş  ve herkesçe kabul edilmi ş tir. Verilen örnek şudur: 
Oturan bir kimse ayakta duramaz, çünkü ayakta durma henüz onda ya-
rat ı lmamış t ı r. 

1011. Buna hemen hemen .ayk ırı  ifadeler de vard ır. Ş ehrestâni, Nikiyet el -ikderm, 

s. 78. Ciiveyni'ye göre, Mu'tezile be ş eri kudretin, hepsi ayn ı  cinsten almayan varl ığı  hilsıl 
edebileceğ ini ileri sürdü. 
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Din 

İman, Allah'a inanma ve O'nun bildirdiklerini do ğ ru olarak kabul 
etmektir; o, nefsi kelâmd ır ve bilgiyi gerektirjr. 1012  Bir kimse "ben mü'- 
minim" diyebilir, fakat ölüm an ı ndaki halinden söz ederken ş unu ilave 
etmelidir: "Allah dilerse". Tövbe günahın terki, ondan dolayı  piş manlık 
duymak ve ona tekrar yönelmemeye karar vermektir. Ancak insan ın 
art ı k iş leyemeyeceğ i günahlar bunun d ışı ndadı r. Akıl ve vahiy gösteri-
yor ki, Allah tövbeyi kabule mecbur de ğ ildir. Kâfirin dönmesi tövbe 
de ğ ildir; dönme ve tövbe küfür yükünü kald ım. Allah'a isyan sayı lan 
bütün günahlar büyüktür; bununla birlikte, günah ın yine de dereceleri 
vard ı r. Allah' ı n hidayeti, insanda iman ın yaratılmas ıdır. (Bu kelimenin 
Kur'an'da ba şka anlamları  da vardır). Lötfla ayn ı  olan tevfik iyilik yap-
ma gücünün yarat ılmasıdır; terk ise kötülük yapma gücünün yarat ılma-
sı d ı r. Vahiy, bir fiilin failini övüyorsa, bu fiil iyidir; iyilik, iyi olduğunun 
Allah tarafı ndan bildirilmesinin üstünde ve ötesinde bir ş ey değ ildir. 
Kötülük bunun zıddıdır. Sevap, Allah' ı n cömertliğ i, ikap (ceza) ise -adâ-
letidir. Bunlardan hiçbiri O'nun için zorunlu de ğ ildir. Elemler ve hazlar 
yalnı z Allah'tan gelir; onlar iyidir ve liyakat, telafi (ta'viz) veya yarar 
düşüncelerini iş in içine sokmak gereksizdir. R ı zk insanlara yarar ı  ola-
bilen her ş eydir ve şeri'at ı n haram saydığı  ş eyleri de içine al ı r. İnsanı n 
sadece bir eoeli vard ır; Allah'ın ezolde isabet edece ğ ini bildiğ i ş ey, ona 
isabet eder. 

Doğru olan ı  emretmek bütün müslümanlar ı n ödevidir. 

Kur'ân' ın mucizesi, belagat ın s ı radan Araba yabanc ı  olan bir uslöp-
la birle ş mesinden; eski tarihin haberleri (çünkü Hz. Peygamberin ö ğ re-
nece ğ i bir kitap yoktu); ve gelece ğe ait kehanetlerden ibarettir. 

Kabirdeki sorular, Allah' ın bu amaçla canland ı rd ığı  kalbin bölüm-
lerine yöneltilir. 

İnsan, Allah seçtiğ i için peygamber olur; bu, peygamberlik görevi-
nin iyi ~ellerin bir mükafat ı  olduğu fikrine kar şı  yöneltilir. Allah' ı  
bilmek, hiç kimseyi peygamber yapmaz, çünkü herkes bu bilgiye sa-
hiptir. Peygamber Allah hakk ı nda hata yapmaz, cnun tebli ğ ini hü-
kümsüz k ı lacak herhangi bir ş ey yapamaz ve O'nun do ğ ruluğundan ş üp-
heye düşülmesirte neden olamaz. Bu, ak ılla bilinmez Muhtemelen 
onlar küçük günahlar i ş leyebilirler. Onlar ı n çeş itli mertebeleri vard ır. 
Mucizeler peygamber olma iddias ı nı  tasdik eder. Veliler de mucizeler 

1012. İmamn zatı  ne artar ne de eksilir; onun gerekleri ise hem artar hem de 
eksilir. Muhammed b. el-Humân, Musiimere, e. II, ss. 41, 43. 
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gösterebilirler, fakat bunlar peygamberir ıkilerden farkl ıd ı r, çünkü on-
lar peygamberlik iddias ıyla birlikte bulunmazlar. Büyü akla ayk ı rı  değ il-
dir ve gerçektir. Fakat onu ancak kötü insanlar yaparlar. 

İmam seçilmelidir; yetkili bir ki ş i bu seçimi yapabilir. Küçük bir 
ülkede iki imam olamaz. E ğer daha mükemmel olan bir kimsenin görev 
almas ı  engellenirse, daha az mükemmel olan imam olabilir. İyi bir imam 
yerinden al ı namaz; kötü biri ise ıslah edilebilir; mevkiini tertkedebilir, 
veya yerinden al ınabilir. İmamı n içtihat yapabilmesi, kalben müslüman-
ların iyiliğ ini dü şünmesi gerekir; imam bir sava ş çı  olmal ı dır; bilge (ha-
kim) olmalı dı r; ceza veremeyecek kadar yumu ş ak kalpli olmamal ı dı r; 
müttaki (dindar) olmal ı d ı r; dürüst olmal ı d ı r; Kurey ş li olmalıdı r; hür 
olmalıdı r; müslüman olmal ı dır; kad ı n olmamal ı d ır. Bunların, Bâkillâni'- 
nin gerekli gördü ğü 11 vas ı f olduğu dü şünülebilir. Hz. Osman ve Ali üs-
tünlük bak ımından e ş ittir. 1013  

1013. Muhammed b. 	 Musâmere, s. 279. 
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IV. BÖLÜM 

SON MERHALE 

Abd el-Cabbar b. Ahmed el-Hamedâni' (415 / 1024) kendi 
zamanında ünlü biri idi ve bu nedenle, ö ğ retilerinden pek az ş ey kay-
dedildiğ i halde, söz konusu edilmeye de ğer. Sahib Abb ad, onu hima-
yesine alarak Re'y kad ısı  tayin etmi ş tir (367 / 977). Sâhib ölünce, Abd 
el-Cabbar, onun tövbe etmeden öldü ğünü ilan etti; bu, çirkin bir nankör-
lük gösterisi olarak kabul edildi. Abd el-Cabbar önceleri el-E ş 'arrye 
tabi idi, fakat daha sonra Mu'tezili oldu; Ş ITler aras ı nda belli bir üne 
ula ştı . 1013  Kelânıda Ebu" Ha ş im'i izledi ve böylece k ısmen Basra Mu'- 
tezilfierine uydu.. Ebil İ shak el-Isfera'ini ile bir tart ış mas ı nda aralar ı n-
da şu konu ş ma geçti: 

kötülükten ayr ı  olan O'nadı r". 

"Yücelik, kendi ülkesinde sadece diledi ğ i olan O'nad ı r". 

"Rabbimiz Kendisine isyan edilmesini diler mi?" 

"Eğer O, benden hidayetini esirger ve benim helak ımı  buyurursa, 
bana iyilik mi, yoksa kötülük mü yapmış  olur?" 

"Eğ er O, senden sana ait olan ı  esirgerse, kötülük yapm ış  olur; sen-
den Kendisine ait olan ı  esirgerse, rahmeti için diledi ğ ini ayı rır". . 

Abd el—Cabbar cevap veremedi. 1015  Bu tart ış ma, Gaylan' ı n tartış ma-
ya zorland ığı  tart ış madan daha fazla sürdü. 

Allah 

Allah, her ş eyden önce, cismin yarat ıcı sı  (muhdisi) olarak bilinir. Id-
rak kabiliyeti, Allah ve insanda bulunan hayat ın bir iş levidir. irade, 
kudret ve bilgiden ayr ı  bir sıfatt ır; bu s ıfat hadistir ve Allah' ın zat ında 

1014. Risdlet el-Gufrtı n, s. 156. 
1015. Subki, adı  geçen eser, e. III, s. 114. 
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değ il, kendi zatında bulunur. 1016  Allah tarafından yap ılan fiiller, O'nun 
kudreti dahilinde kal ı r. Allah, çocuklara elem veremez. Delil, O'nun isim-
lerinden biridir. 

Akıl 

Akıl, zaruri bilginin bir parças ıdı r. Bilgi (ilm) iki biçimde tanımla-
mr: a) Bilgi, onun bilinen ş eyi olduğu gibi bilmektir ş eklinde kabul edil-
mesi sayesinde, nefsin sükünun.a neden olan bir ma'nüd ı r. b) Nefsi sii-
küna kavu ş turan bir haldir. Kesbi bilginin zaruri bilgide bir temelinin 
bulunması  gerekir. Özet bilginin bir nesnesi vard ır; bir halin bilgisi, zo-
runlu olarak, özettir. Bilgi ve nazar (ak ı lyiiriitme) kötii olabilir. Zar ı  ve 
inanç ayn ı  durumda de ğ ildir; ş üphe (ş ekk) bir ma'nâcl ı r ve bilginin daha 
kesin olmas ı nı  engellediğ i takdirde fı skt ı r. Dikkatsizlik (sehv) bilginin 
yok olmas ı dı r (zevâl); uyku bir, sehv ş eklidir. Haz ve elem inanç ş ekil-
leridir. 

Tabiat 

Yokluk halinde atom (cevher-i ferd) yine atom; araz yine arazd ı r, 
her birinin kendine has fe ı diyeti vard ır. 1017  Bir tek atom, görme duyu-
suyla idrak edilir, kare olmay ı p kareye benzer, ve cihete sahip olamaz. 1018 

 Her ş ey birlikte yok edilecektir. Ma'n.ülar ezdi de ğ ildir. Abd el-Cabbür 
arazlar ı  yeni bir s ı nıflamaya tabi tuttu; bil z ıddın veya denginin (sözge-
liş i, ses).yard ımı  olm.aks ı zm mahallinden ç ıkarı labilecek ş ey bük1 değ il-
dir; bu ş ekilde ç ıkarılamayan ise bükidir. Cisim renksiz görülemez. Eser, 
sebebi olmadan ortaya ç ıkamaz. Hiçbir hal ikinci bir eser has ı l etmez, 
oysa bir hal, biti ş me daha önceden mevcutsa, birle ş meye (te'life) sebep 
olabilir. Yeryüzü bir küre olabilir; vahiy gösteriyor ki, yeryüzü sükûn 
halindedir, fakat bunun sebebi ak ılla tam olarak bilinemez. 

İnsan 

Hayat bireyseldir, ruha muhtaç de ğ ildir, ve bir mahalde iki hayat 
bulunabilir. Arazlar de ğ il, atomlar car ıhdır; insan ın hayat için gerekli 
olan bölümü yenilenebilir, hayat ın kendisi değ il. Ölüm bir ma'nü de ğ il-
dir. istek ve nefret, hayat ı n olmad ığı  yerde bulunabilir. İ rüde büki de ğ il- 

1016. Ici, adı  geçen eser, ss. 59 vd.; el-Hasan b Abd el—Muhsin, er-Ravzat el-Behişye, s. 20. 

Horten'in (Die Philosophischen Systeme) Abd el-Cabbar'a isniid etti ğ i fikirlerden bazılarının 

Btikill'anrye ait oldu ğuna iş aret edilebilir. 

1017. er-Rilzi, MuhassuL, ss. 34, 37. 

1018. A. Biram, adi geçen eser, s. 48. 
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dir. Bir kaç istita'at varsa, bunlar uzuvlar ın fiillerinde de ğ il, kalbin fiil-
lerinde ayrı  ayrı  faaliyet gösterebilir. Zapfl ı k istita'ata zıt bir ma'nâ de-
ğ ildir. Açl ı k ya da susuzluğun giderilmesi, arzunun kalkmas ı dı r. Anlam-
sız kelimeler kelâm olabilir. 

Din 

Bir rivâyete göre, iman, vacip olan amellerdir; di ğerine göre ise bü-
tün iyi ameller iman ın parças ı dır; bu, Haricilerin görü ş üdür. 1019  Kur-
tuluş  hakkında kesinlik yoktur. Akl ın gösterdiğ ine ve vahyin de tasdik 
ettiğ ine göre, ecre hak kazan ıhr. Yine ak ıl gösteriyor ki, bazı  günahlar 
küçüktür. Doğrulukla yalanın karışı mı  ve bir çocu ğun küfrü yaland ır. 
Allah'ın haf ihsan etmesi zorunludur; e ş it haz ya da eleme sebep olabile-
cekse, onun eleme sebep olmas ını  tercih edebilir. 1020  Abd el-Cabbar, lütf-
la ödül aras ındaki ba ğ lantı  hakk ında karar veremedi. Cennet ve cehen-
nem henüz yarat ılmarmş tır. 1021  Hz. Ali en üstiindü; dü ş manlar ı  tövbe 
ettiler, fakat bunun delili mütevatir bir haber de ğ ildir. 

Ebü'l-Hüseyn Muhammed b. Ali el-Basri (436/ 1044), 1022 

 Mu'tezileye mensuptu; filozoftu, hoş görü sahibi idi, Mu'tezileyi ş iddetle 
ele ş tirdi. Abd el-Cabbar'm ö ğ rencisi idi. 1023  Açıktır ki, sünnlliğe kat ılıp 
kaybolma el-Cüblı a'rnin zaman ı nda olduğundan daha da fazla mesafe 
kaydetmi ş ti. 

Allah 

Allah'ı n varlığı , zat ı  (mahiyeti) ile aynı dır; Allah, her ş eyden baş ka-
dır ve bu ba şkalık O'nun zat ından gelmekte olup, bu zata eklenmi ş  bir 
ş ey  değ imir1024 Bu, el-Eş 'arrnin ö ğ retici ile aynı  idi. Allah'ın diriliğ i 
O'nun bilme kabiliyeti ve kudreti olmas ıd ı r; ayrıca bu dirilik Allah'ta 
bulunan bilgi ve kudretin inıkansızlığı n.ın inkarını  zorunlu kılan zat ola-
rak da tanı mlan ı r; bu, sürekli bir imkand ır. 1025  Ebül-Hüseyn, ahval dok-
trinini kabul etmedi, fakat sözünü etti ğ i sıfatlar onlardan ay ırdedile- 

1019. tel, ad' geçen eser, s. 275; Subkt, adı  geçen eser, se. I, s. 45; Tahânevi„ adı  geçen 

eser, s. 96. 
1020. el-Ka'bf bunun zuldun ileri sürdü. 
1021. Jet, ad ı  geçen eser, s. 254. 
1022. el-Hatib el-Bağdâdt, Ta'rih Bağdâd, e. III, s. 100; ibn Hallikan, Vefeydt el -A'ydn, 

Kahire 1275 /1858. 
1023. tel, adı  geçen eser, s. 290; ş ehrestânt, Nihâyet el -Pcddm, s. 221; Fahr ed-Dfn er-Razt, 

Plikaddt Firak el -Müslimin ve 1 -Mii şrikLn, neş r.: A. S. en-Nessar, Kahire 1356 /1938, s. 45. 
1024. tel, ad ı  geçen eser, s. 12; Tahânevt, adı  geçen eser, s. 1460. 
1025. tel, ad ı  geçen eser s. 56; er-Râzt, Muhassal., s. 121. 
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mezler. 1026  O, bütün s ıfatlan kudret- ve bilgiye ya da yaln ı zca bilgiye 
indirme e ğ iliminde 1111. 1027  Allahı 'n iradesi bir füldeki kazanc ı n bilgisi-
dir; Allah, bir ş eyi irade edip emretmeyebilir. 1028  

Allah'ın zar ı , olayları  olduklarında bilmesine sebep olur; bu bilgi, 
bu olayları n olmaları  durunca durur. Geçmi ş i bilmek gelece ğ i bilmekle 
aynı  değ ildir. Kerrannyye'rtin iddias ı na göre, bu kendilerine ait olan, 
Allah'ta hadislerin bulunmas ı  doktrini ile ayn ı  idi. Ebiı 'l-Hüseyn ken-
disini şu sözlerle savundu: Allah de ğ iş ikliğe uğ ramaz, değ iş ikliğe uğ rayan 
bilgi olmayıp, bilgili olmanın Allahla olan ili şkileridir. Bunlar ise zat ın 
izafi halleridir. 1029  Bunun Hi ş am b. el-Hakem'in görüşü olduğu ileri sü-
rüldü. Allah'ta görme ve i ş itme bilme anlamına gelir.1030  Bir bilen olmak 
(etlimiyye) zat ın sebep oldu ğu bir haldir. 103 1  

Akıl 

Akıl bir ma'n.a de ğ ildir. Kesbi bilginin zaruri' bilgide bir temelinin 
bulunup bulunmadığı  karara bağ lanmamış tır. Bir fiilin irade edildi ğ ini, 
bir sâike dayand ığı n ı , siyah ve beyaz gibi arazlar ın bakt olduğunu bil-
mek zaruddir ve delil gerektirmez: 1032  Mütevatir habere dayanan bilgi 
kesbidir. 

Tabiat 

Ma'düm (yok) bir ş ey de ğ ildir; s ırf olumsuzluktur (yokluktur). Ş ey-
ler var olmadan önce bilinemoz. 1033  Bunlar zatlar ı  dolayısı yla, kendi fer-
di tabiatlan ile ayr ı lı rlar, çünkü varl ı k (var olmak) bir de ğ il, çoktur; 
bu fikrin ahval doktri ıı inin reddin.den do ğduğu söylenir. Olu ş lar (koyu-
ler) araz de ğ ildir. Benzer iki arar bir mahalde bulunamaz. Baz ı  ara ı lar 
baki olabili ı . Cisimler yenilonebilir, fakat bu, yay ı lmış  parçalar ı n birara-

ya gelmesi olup, yok olmu ş  bir ş eyin yenilenmesi de ğ ildir. 1034  Ebül-

Hüseyn, atom nazariyesi hakk ında karar veremedi. 1035 

1026. Ş ehrestanl, el-Milel., s. 59; Nihayet 	s. 177. 

1027. Ş ehresttml, el-Milel., ss. 32, 59; Nihayet el -Ikdâm, s. 175. 

1028. tel, adı  geçen eser, s. 57; ş ehrestâni, Nihayet el-Ikda ın,s. 257. 

1029. tel, adı  geçen eser, ss. 25, 53 vd.; Ş ehrestânI, el-Milel., s. 59; Nihayet el-lkdam, s. 221. 

1030. tel, adı  geçen eser, s. 62; Taftezânl, adı  geçen eser, s. 76; er-Ittal ,Munhassol., s. 124. 

1031. er-Ittal, Muhassal., s. 55. 
1032. tel, ach geçen eser, s. 109; er-Rtızl, Muhassal. s. 80. 

1033. ş ehrestâni, 	s. 59; Nihayet el -Ikdam,s. 151; er-Itilzi, Muhassal, s. 34. 

1034. Ş ehrestânt, el-Milel., s. 59; tel, adı  geçen eser, s. 244; er-Râzl, Muhassat., s. 169, 

diyorki, cisimler yenilenemez. 

1035. Pines, adı  geçen eser, s. 94. 
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Insan 

Hayat, kudret, görme ve i ş itme ınahallin özel yap ısını n sonucudur. 
Allah insanda bir fiili yapma irâde ve kudretini yarat ı r; bu önceki ş ey-
lerde fiili kaçını lmaz yapan bir şey vard ır. Eğer sâik mevcutsa, fül zo-
runlu olarak onu takip eder (bu, Mu'tezilenin ola ğ an görüşü değ ildi); sâik 
yoksa, fiil de imkansizd ır. 1036  Eleş tiriciler bna cebriyecilik ad ı nı  verirler. 

Din 

Veliler mucize gösterirler. Cennet ve ceher ın.em önceden yarat ılmış -
tır. Hem akıl hem de vahiy gösteriyor ki, imam zorunludur, insanlar ta-
rafından tayini gerekir. 1037  Kötü bir fiilde, onu kötü yapan bir nitelik 
(hükm) vard ır; iyi bir fiilin bu niteli ğ i yoktur. Bir fiil, onun hakk ında 
her ş eyi -kaynağı n ı  - ve sonuçları nı- bilen ve onu yapabilecek olan biri, 
onu yapamayacak olursa, kötüdür. 1038  

Ali b. Muhammed el-Mâverdi (450 / 1058), bir Mu'tezill idi ; 1039  

onun kabul etti ğ i ilkeler, dinin temeli ve âlemin deste ğ i olan akla öv-
güsünde, Edeb ed-Dünyâ ve 'd-Din adlı  eserinin ilk bölümünde görülür. 
Ibâdetler iki s ını fta toplan ır: 1. Aklın yüklediğ i ve vahyin tasvip etti ğ i; 
2 . Vahyin yüklediğ i, akla da aykı rı  olmayan ibâdetler. 

Akıl her ikisinin de desteğ idir; onunla hakikat bilinir ve iyilik kötü-
lükten ayırdedilir.  Akıl iki türlüdür: 

1. Doğuştan gelen akıl. Bu, insanı  öteki hayvanlardan ay ı rı r, onu 
sorumlu k ılar, ve azalma ve ço ğalmaya uğ ramaz. Bu akıl bir arazd ır 
ve zaruri olarak idrak edilen ş eylerin bilgisidir. Bu bilgi kalpte yer al ır 
ve ikiye ayrılı r: a) Duyum idraklerinin bilgisi; b) Zihni faaJiyetlerden 
doğ an bilgi (sözgeli ş i, bir ş eyin olması  ya da olmamas ı  gerektiğ inin. bilgisi). 

2 . Kazanılmış  akı l. Bu, doğuş tan aklın bir üriinüdür; ondan ayr ıla-
maz, ve tam bilgidir. Kullan ı l ı nca artar; ihmal edilince azal ır. Büyüme, 
teerübenin artmas ı yla veya anlayış  keskinliğ i ile olabilir. 1040  

Bazıları  akl ın bir erdem olamayaca ğı nı , çünkü a şı rı  uçlar aras ı nda 
orta bir durum bulunamayaca ğı nı  söylediler. Kazan ı lmış  aklı n sı nı rları  
yoktur, bu nedenle akl ı n artmas ı  bir erdemdir. El-Mâvercll'ye göre, Kur'- 
ân. yarat ı lmamış tır; Allah, putlara ibâdeti irâde etmez. 1°41  

1036. Ici, adi geçen eser, ss. 106, 109, 111 vd.; 	Muhassal., s. 73; Erbaln, e. 227. 
1037. Ici, adi, geçen eser ss. 243, 254, 297. 
1038. Icl, adi geçen eser, s. 138 
1039. Yâkât, Mu'cem el-Udebâ, e. V, s. 407; Subld, ad; geçen eser, c. ıı i, s. 304. 
1040. Ihvâıı  es-Safâ da iki türlü ak ı l ileri sürdü, kar., c. IV, s. 5. 
1041. Subki, adi geçen eser, e. M, s. 304. 
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Bu görüş  el-Ciibbâ'i ile el-E ş 'ari'yi izlemektedir; bununla birlikte 
Kur'ân'ın yarat ı lmış  olduğu görüşünün terki sünnili ğe yakla ş manın bir 
başka örneğ idir. 

Ebü Muhammed Ali b. Ahmed b. Hazm (456/ 1064) dik-
kate almaya değer biridir, çünkü kelâmda hâkim olan eğ ilimlere karşı  
mücadele etti; bu mücâdelede yenik dü ş tü ve halefleri olmad ı . Zâhirl fi-
kı h ekolüne bağ land ı  ve bu ekolde öğ rendiğ i ilkeleri dine tatbik etti. 

Dinin tamamı  Kur'ân ve hadiste yer alır; bu kaynakların ötesinde 
yer alan her ş ey kötü bir bid'attir (yeniliktir). Hz. Peygamber, Islânun 
hiçbir parçasını , tebliğ inden ayırmamış tır. O, herhangi bir kimsenin is-
titâ'at hakk ında bilgisi olmas ı , Kur'ân'ı n yaratılmış  olup olmadığı  ve 
Allah'ın görülüp görülemeyece ğ i hususunda ı srar etmedi. Bunlar, hu-
zursuzluk çıkarmak için ş eytanın icat ettiğ i kelâmi fazlahklard ır. 1042  Ha-
sımları  ile tart ışı rken , İbn Hazm, inanmad ığı  halde, yine de kelâmi te-
rimleri kullanmış tı r; duyuları n şehadetine ve Allah' ı n kelâmı na başvuran 
sade bir ki ş idir. Haş eviyye'nin geç kalmış  bir temsilcisi değ ildir, çünkü 
Mücessime'ye ş iddetle karşı dır. Düşüncenin dine uygulanmas ını  itiraz-
la karşı larn.ası nın boş una bir gayret olmas ı  ş a şı rt ı c ı  değ ildir. Onun Fisal 
el Milel'inin baskı sı yla ona kötü bir hizmet yap ılmış tır; British Muse-
um'daki elyazmas ı  daha muhtasar olup, bo ş una tekrarlarla daha az özür-
liidür. Bir delil örne ğ i onun öğretisiıı in ayrı ntıları na kadar götürür. "Bir" 
zorunludur, çünkü tüm sarların temelidir. :Alemde bir yoktur, çünkü 
her "bir" âlemin , d ışı nda olmalıdır ve Allah't ı r. 1043  

Allah 

Yalnız Allah hakikatta birdir; O'nda zat ve varl ı k birdir. 1044  Yal-
nı zca 4 isim akıl tarafından O'na verilebilir: İ lk, Bir ,Hak ve Yaratan. 1045 

 Allah cisim değ ildir, çünkü zorunlu olarak bilinir ki, cismi meydana geti-
ren cisim değ ildir. 1-046  Allah, ne hareketlidir ne de sükûn halinde. 1047  Al-
lah, hiçbir ş ekilde âleme benzemez, dolay ısıyla O'nun bilgisi ve diğer 
sıfatlar ı  insaaınki gibi değ ildir. 1048  O, zatı yla fâildir; başka deyi ş le İ bn 

1042. Ayn ı  eser, c.1II, s. 251. Bu bölümdeki bütün at ıflar el-Fisaredir. 
1043. Ayn ı  eser, e. I, s. 64. 
1044. Ayni eser, e. II, e. 174. 
1045. Ayn ı  eser, c. I, s. 39. 
1046. Ayn ı  eser, c. s. 117. 
1047. Ayn ı  eser. e. II, s. 119. 
1048. Ayn ı  eser, e. I, e. 30. 
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Hazm, s ıfatları , Kur'an'da yer almad ığı  için reddetmi ş tir. 1049  "Sı fat", 
kötü bir bid'attir; Mu'tezile, Hi ş am b. el-Hakem ve Ş t'a'n ı n benzeri reis-
leri tarafından İ slama sokulmuştur. 1050  Allah'a sadece Kur'ân'm tasvip 
ettiğ i isimler verilebilir.1051  Allah'ta iş itme ve görme, bilme demektir; 1052 

 Allah daima yaratmaya muktedirdir, fakat her zaman yaratan değ ildir, 
zira böyle bir ş ey âlemin kadim olduğunu gösterecektir. 1053  Alemden 
farklı  olduğu için O'nun daima yapan olmad ığı nı  söylemek doğrudur.1054 
Ş arabı , domuzu ve hastal ığı  O yaratmış tı r; Allah z ıtlan da biraraya ge-
tirebilir; el-E ş 'ari, böyle bir şeyi ileri süren hiç kimseyi i ş itmemi ş tir.1055 

 Allah'ı n bilgisi bir, bildiğ i ş eyler ise çoktur. 1056  Allah'ı n ruhu ve emri ya-
ranlmış t ı r.1057  Yalan ve zulm insanlar ı n eksiklikleridir, dolay ı sıyla bu 
gibi ş eyler Allah'ta bulunamaz.I 058  Allah öteki dünyada özel bir kudret-
le görülecektir.» 59  Allah dini deyimleri icat etti; böylece imana özel bir 
anlam verdi ve basit bir ikrar yerine kullamlmas ı nı  yasakladı .w60  

Akıl 

Bilgi bir ş eye, tüm şüpheyi bir yana atarak, oldu ğu gibi in.anmadır 
(i'tiktıc1). Duyularla, do ğrudan doğruya akılla veya istidlâlle elde edilir 
ve hepsi de zaruridir. Zaruri de ğ ilse sadece zand ı r. istidlal i ş lemi, yani 
delil arama kesbdir. 106 1  Nakil de zaruri bilgi verir.1062 ibr ı  Hazm,•müte-
yatir bir haberi aklı n eseri ile ayn ı  saydı ; bununla kör bir ki ş i renklere 
inanır; kafirlerin mütevâtir haberi, gizli i şbirliğ i söz konusu olmadıkça, 
doğ rudur. 1063  Allah'ın belirlediğ inden ba şka bir yolla bilgi kazanmak ya-
rars ızdır; peygamber yerine bir veliyi izlemek do ğ ru de ğ ildir. 1064  Allah 
hakkında doğrudan doğruya delile ve akılla elde etti ğ imiz bilgi, bu âlem- 

1049. Ayn ı  eser, c. II, s. 140. 
1050. Ayn ı  eser, c. II, s. 121. 
1051. Aynz eser, c. II, s. 128. 
1052. Ayn ı  eser, e. II, s. 

1053. Ayn ı  eser, c. II, s. 190. 
1054. Ayn ı  eser, c. V, s. 56. 
1055. Ayn ı  eser, c. III, SS. 36; 66 ; 	Maktiltzt., s. 572. 
1056. Subld, adı  geçen eser, C. II, s. 143. 
1057. Ayn ı  eser, c. II, s. 169. 
1058. Ayn ı  eser, c.II, s. 192. 
1059. Ayni eser, c. III, s. 2. 
1060. Ayn ı  eser, c. III, 196, 205. 
1061. Ayn ı  eser, c. V, ss. 108 vd. 
1062. Ayn ı  eser, c. V, s. 17. 
1063. Ayn ı  eser, c. II, s. 157; IV, IL 
1064. Ayn ı  eser, c. V, s. 102. 
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deki nesneler hakk ındaki bilgimiz kadar do ğrudur."5  Yeterli tan ı kların 
haberleri üzerine biz İ slama in.arurız; Islam sayesinde habere de ğ il. 1066  

İbn Hazin, duyulara dayanan delilleri akla dayananlardan ay ırdı . 1067 
 Allah akılla bilinir, akı l ise sadece bir âlettir. O, nefsin bir i ş levidir, a-

razd ır, yarat ılmış tır. Onun imkans ı z olduğunu beyan ettiğ i ş eyi sadece 
Allah, akh yaratt ıktan sonra imkans ı z kı lm ış tı r. O, bir ba şka aklı  başka 
imkans ızhklarla birlikte yaratabilirdi. 1068  Dört imkans ız s ı nı fı  vardır: 

1. Izâfl (göreceli). Sözgeliş i, üç ya şı ndaki bir çocukta sakal ç ı kmas ı . 

2. Gerçek. Sözgeli ş i, madenin hayvan.a dönü şmesi, bir ta şı n konuş -
ması . Bunlar tasavvur edilebilir; mucizeler bu türdendir. 

3. Zaruri'. Sözgeli ş i, bir insan ı n aynı  zamanda hem oturmas ı  hem 
de ayakta durmas ı . Bunlar tasavvur edilemez. 

4. Mutlak. Allah'ta de ğ i ş me gerektirecek herhangi bir ş ey. 

Allah, ilk üç s ı mftan birine giren bir ş eyi yapabilir; üçüncü s ı nı ftan 
ş eyleri ise belki ancak öteki dünyada yapabilir. 1069  

İnsanlar iki çe ş ittir. İnançlar ı  hakkında delile ihtiyaç duyanlar; 
delil arama onları n zorunlu ödevidir. Çoğu kad ın ve erkekler, tüccarlar, 
köleler ve hadis imamlar ı  delile ihtiyaç duymayanlar ı  te şkil eder; delil 
arama onlara farz de ğ ildir. 1-070  

Tabiat 

Yaratma "var olmaya sebep olmak" demektir, dolay ı sıyla Allah ale-
mi daima yaratmaktad ır; ancak bu demek de ğ ildir ki, O, ayn ı  zamanda 
alemi sürekli olarak yok etmektedir. 1071  Yaratma yarat ılmış  oland ı r, 
fakat hayat ı n verilmesi canl ı  nesne değ ildir. 1072  Yaratma an ında her ş ey 
sükiin halindedir. 1073  Mem sonludur; zaman ve mekan ı n âlemden ayrı  
bir varlığı  yoktur.w74  Atom mevcut de ğ ildir. 1075  Baz ı  arazlar mahallin 

1065. Ayn ı  eser, c. III, s. 76. 

1066. Ayn ı  eser, e. IV, s. 11. 

1067. Ayn ı  eser, c. I, s. 92. 

1068. Ayn ı  eser, c: I, s. 82; II, s. 282. 

1069. Ayn ı  eser, , c. II, ss. 181 vd. 

1070. Ayn ı  eser, c. IV, s. 37. 

1071. Ayn ı  eser, c. V, s. 55. 

1972. Ayn ı  eser, c. V, s. 40 

1073. Ayn ı  eser, e. V, s. 57. 
1074. Ayn ı  eser, c. IV, s. 81; I, 28. 
1075. Ayn ı  eser, c. V, s. 92. 
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varlığı  için gerekli, baz ı ları  gerekli değ ildir. 1076  NitelikIerin de ğ işen kesâ-
feti vard ır; ba şka deyiş le bir araz öttkinde bulunabili ı .wn Bekâ bir 
ma'rıa olmayı p, sadece sürekli vc ı rolmakt ı r. 1077  Tabiat bir ş eydeki nite-
liktir; bununla o ş ey bir fiili i ş ler , oysa fiilleri Allah yaratmaktad ır. 
O, anlayış tan yoksun bir arazd ır; ona irade isnad etmek aptall ı ktır. 1079 

 Tabiatın değ işmesi bir mucize olmadan imkans ı zdır. 1080  Allah ş eylere, 
niteliklerine göre, isimler vermi ş tir, dolayı sı yla tabiat de ğ iş irse ismin de 
değ iş mesi gerekir ki, bu imkans ızdı r; bu nedenle bir büyücü, insan ı  e şek 
haline sokamaz.w81  İkinci filler Allah tarafından yarat ı lmış  ve yarat ı l-
dı ldarı  nesnelere isnad edilmi ş tir.w82  I şı k sesten h ı zlı  olduğu için, onun 
ara yerlerde sükün hali kalmad ığı  açıkça bilinmektedir, oysa başka 

her ş ey o yerlerde sükan halinde kalmaktad ı r. 1085  Gök ve yer düz de ğ il-

dir.1084  

İnsan 

Nefs ruhtur; nefsler Ademle birlikte yarat ı lımş t ır. 1085  Nefs, dört 
unsurdan mürekkep olmayı p, yer i ş gal eden akıll ı  ve-bedeni kontrol eden 
bir cisimdir. 1086  Cisimdir, çünkü bireyleri meydana getiren odur. 1087  Ci-
sira, cisme biti ş meden olduğu gibi, öldükten sonra da daha aç ık bir görü-
şü olan nefsi s ı nırland ı rır.1088  Duyum nefsin bir i ş levidir. 1°89  Onun iki 
gücü vard ı r: Akil ve İhtiras. Allah yard ım ederse, ak ı l egemen olur; et-
mezse, ihtiras a ğı r basar. 1090  İki fail bir fiilde birle şebilir. 1091  istita'at iki-
ye ayrı lı r: Fiilden önce olan bedenin sa ğ lamlığı , ve fiille birlikte olan 
Allah'tan gelen güç.1092  Hareket, sükan, bilgi, dü şünce 've irâdeyi in-
san yapar; bunları n ötesinde olan ,insan ın da kat ı ldığı  Allah'ın fülidir. 1093  

1076. Ayn ı  eser, c. I, s. 72. 
1077. Ayn ı  eser, c. III, s. 89 
1078. Ayn ı  eser, e. V, e. 42. 
1079. Ayn ı  eser, e. III, s. 59. 
1080. Ayn ı  eser, e. I, s. 60. 
1081. Ayn ı  eser, e. V, s. 3. 
1082. Ayn ı  eser, e. V, s. 59. 
1083. Ayn ı  eser, e. V, s. 64. 

1084. Ayn ı  eser, e. V, s. 180. 
1085. Ayn ı  eser, c. III, s. 131. 
1086. Ayn ı  eser, e. V, ss. 74, 88. 
1087. Ayn ı  eser, e. V, s. 89. 
1088. Ayn ı  eser. e. V,,ss. 75, 87 vd. 
1089. Ayn ı  eser, e. II, s. 107. 
1090. Ayn ı  eser, e. III, s. 50. 
1091. Ayn ı  eser, c. III, s. 76. 
1092. Ayn ı  eser, e. III, s. 30. 
1093. Ayn ı  eser e. V, s. 41 
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Ibn. Hazm, irâdeyi arzu yerine kullan ır; uyumayı  dileyen, fakat namaz 
için kalkan bir insandan söz eder. 1094  

Din 

İman; inanmak, söz ve fiildir. İ manın sadece inanmak olmas ı  saç-
mad ır, çünkü hiç kimse sürekli olarak inand ığı  ş eyin zıddını  söylemez. 
Bir insan, iyilikte geli ş tiğ inde iman,da da geli ş ir, çünkü iyi ameller ima-
nı n parças ıdır, onların bulunmamas ı  imanı n da yok olmas ı  demektir. 1095 

 Ibn Hazm, insanın Allah hakk ında zaruri olan bilgisini miikafata lay ı k 
olan imanla uzla ş tırmanın güçlü ğüne iş aret eder. 1096  Câhillere kar şı  yu-
muş aktı ; eğer bir kimsenin cehâletinden dolay ı  bir özrii varsa, Hz. 
Muhammed'in hayatta m ı  yoksa ölü mü oldu ğunu bilip bilmemenin ö-
nemi yoktur. 1097  Imanı  için delil getiremese de, bir insan müslüman 
olabilir. 1098  Sözünde ve kalbinde hakikate kar şı  koyan kimse putperest-
tir.1099  Namaz ın kasıth olarak ihmali kiifürdür. 1100  Bütün çocuklar 
cennete gidecelderdir. 1101  

Sadece melekler ve peygamberler günahs ızdı r; bununla birlikte pey- 
m n. gaberler unutka ve dikkatsiz olabilirler. İ 102  Peygamberler einden 

ve geri kalan insanlardan önce yarat ıldılar. 1103  Onlar ayn ı  zamanda mür-
ş idler olarak gereklidirler, çünkü t ıp ve astronomi ancak onlar vas ı tas ıy-
la bilinebilirdi. 1104  İ shâk, Mix'sâ ve İ sa'nı n anneleri de peygamberdiler.nos 
Kur'an Allah' ın Kelâm ı  ve bilgisidir: O'nun gayr ı  değ ildir.1106  İ ster 
yaz ı lı  ister okunmu ş  olsun, Kur'ân yine de Allah kelâm ı dır, fakat ka ğı t 
ve ses yarat ı lmış  t ı r.1107  Kur'ân'ın mucizeyi mahiyeti âlemin sonuna dek 
kalacaktır.1108  sözil (kavli) kelâmı  olmayıp yarat ılmış tır.1109  

1094. Ayn ı  eser, e. M, s. 131. 

1095. Ayn ı  eser, e. III, s. 189-215. 

1096. Ayn ı  eser, e. III, s. 180. 

1097. Ayn ı  eser, e. III,s. 249. 

1098. Ayn ı  eser, e. V, s. 110. 

1099. Ayn ı  eser, e. V, s. 259. 

1100. Ayn ı  eser. e. IlI, s. 229. 

1101. Ayn ı  eser, e. III, s. 130; IV, 72. 

1102. Ayn ı  eser, e. III, s. 245; IV, 13. 

1103. Ayn ı  eser, e. 1V, s. 112. 

1104. Aynı  eser, e. I, s. 72. 

1105. Ayn ı  eser, e. IV, s. 121.. 

1106. Ayn ı  eser, e. III, s. 8. 

1107. Ayn ı  eser, e. 1II, s. 7. 

1108. Ayn ı  eser, e. III, s. 16. 

1109. Ayn ı  eser, e. I, s. 63; KIII, I i. 
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Tövbe günaln ortadan kald ım; insan günab ına geri dönerse, bu, ön- 
ceki tövbesinin etkisini ortadan kald ı rmaz. 1110  Bir insan, hüküm hata-
larnada n dolayı  cezaland ırılınaz; çah ş tığı , çaba gösterdi ğ i için bir mükâ-
fat, doğru olduğu için de ikinci bir miikâfat elde eder. 1111  Namaz, Allah 
yapabileceğ inin en iyisini yapmış tır, diyenlere anlams ı zdı r. 1112  Namaz, 
inayetini tersine çevirmemek ve ba şka türlü ortaya ç ıkamayacak olan 
bir ş eye sebep olmamak için Allah' ın buyurduğu e ınridir. Allah ezelde, 
cevaplanaca ğı nı  bildiğ i namaz ı  takdir etti ki, bu, ezelde bildi ğ i ş eyin 
olaca ğı nı  gösteren bir vesile olsun • 1113  Hiç kimse Allah'a, yapmas ı  gerek-
tiğ i gibi, ş ükredernez. 1114  

Ölüler kabirde ya ş amazlar, oradaki ceza sadece nefsi etkiler. 1115 
 Nefsler Allahla birliktedir, beden ise hiçbir şeydir; her ikisi de'klyâmet 

gününde yeniden dirilir.m 6  Mükâfat öldükten sonrad ır, görünü ş e göre 
asla bu alemde de ğ ildir.n 17  Hayvanlar da kıymete kat ıhr.m8  

İ mam, Kurey ş 'ten, yeti ş kin, dinini bilen ve aç ı kça kötülük i ş le-
meyen bir müslüman olmal ı dır. Körlük ve benzeri eksiklikler ehliyet-
sizlik değ ildir.1119  Kureyş 'ten ehliyetli biri, halefini tayin etmemi ş  olan 
bir imamın ölümünde kendisini ileri sürer ve bir veya daha fazla ki ş i ona 
biat ederse, imam odur. 1120  

1bn. Hazm muskalara ve büyülere inand ı . 1121  

Hikayeyi daha ayr ınt ı larıyla izlemeye gerek yoktur, çünkü geli ş me 
durmakta, eski un.surlar yeni ş ekillerde terkip edilmektedir, ancak hiçbir 
geliş me yoktur. Muhammed b. Muhammed el-Gazali (505/1111), 
hüccet el3slüm, dinde izini b ı rakmış  biridir; onun felsefesi ve tasavvufu, 
kelam meselelerini ortaya koyu şunu da etkiledi; ancak yeni bir şey Mey-
dana getirecek biçimde kelannyla birle şmedi. Onun akideyi formüle eden 
İhyâ' Ulüm ed-Din'inde yer alan Risede Kudsiyye'si geleneksel çizgileri 
takip eder. Akla güvensizlik mukaddimenin şu sat ırlarında görülür: 

1110. Ayn ı  eser, c. 1V , s. 61. 
1111. Ayn ı  eser, c. IV, s. 3. 
1112. Ayn ı  eser, c. III, s. 181. 
1113. Ayn ı  eser, c. II, s. 134. 
1114. Ayn ı  eser, c. II1, s. 187. 
1115. Ayn ı  eser, c. IV, s. 67. vd. 
1116. Ayn ı  eser, c. II, s. 207;1V, 68. 
1117. Ayni eser, c. I, s. 91. 
1118. Ayn ı  eser, e. I, s. 87. 

1119. Ayn ı  eser, e. IV, e. 166. 
1120. Ayn ı  eser, c. IV, s. 102. 
1121. Ayn ı  eser, c. Y, s. 4. 
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"Biz alzhn belitlerinden (postula) kuvvetli bir iman ba ğı yla korunuruz"; 
bununla birlikte bir iki sat ır altta akl ın nakille çat ış mad ığı  kabullenil-

diğ i halde, bir ba ş ka yerde sadece vahiyle Allah' ı n fiil ve niteliklerinin 

kavranabilece ğ i ileri sürülür. Allah' ı n varlığı nı n ana delili dinidir, 
delilidir. Aş ağı daki hususlar göstermektedir ki, Gazâlt hem eskiye 

bağ lı  hem de bir yenilikçi idi, oysa yeni. ço ğunlukla eskiyle uzla ş ama-

mış tır. 

Allah 

İ nsan, Allah' ın gerçek tabiat ı nı  bilemez;1122  ancak kendisinde bu-

lunan baz ı  nitelikleri biliyorsa, onlar ı  Allah'ta da tan ı yabilir. 1123  İ lk 

sünnilik insanla Allah aras ında bir benzerlik olmad ığı nı  beyân etti ve son-

ra insandan Allah'a do ğru giden bir kan ıtlama yoluna girdi. Gazâli 

böyle bir delili sünniler için caiz gören ilk ki ş i idi. Varl ı k Allah'ta zorun-

lu, insanda ise mümkündür, ona d ış arıdan gelmektedir. 1124  

Akı l 

Akıl hakikati idrak eder, 1125  fakat ilahi ihti ş anı la kıyaslan ı rsa, za-

yıft ır. 1126  El-E ş 'arrnin aksine, delilin yoklu ğu meellalün yoklu ğunu ge-

rektirmez; el-Gazâlt, felsefenin Allah' ın varlığı n ı  kamtlayamayaca ğı nı  
göstermek üzere Tehafüt el-Felsasife adlı  eserini yazd ı . 

Tabiat 

Allah'ı n cömertliğ i (cfıd), varlığı , alabilecek olan şeye verir, 1127  bu, 

Allah' ı n kudretinin kesin bir tandididir. 

İnsan 

İ nsanın iki ruhu vard ı r; biri bedenle birlikte ölür, öteki ise bir atom 
ve bir cevherd ir, fakat cismâni de ğ ildir, Allah tarafından insana üflenmi ş -

tir; i ş te bu ruhtur ki, Allah' ın bilgisini ta şı r ve bedenin ölümünden sonra 

da bâktdir. 1128  İnsan ın siarlığ nım özü, onun Allah' ı  ve duyumları n öte- 

1122. er-1162i, Muhassal., s. 136. 

1123. el-Gaz'dli,el-Meznii ıı  es-Sagir, Kahire 1303 / 1885, s. 8. 

1124. Ayn ı  eser, s. 9. 

1125. 	 Streitschrift des Gazdl gegen die Biainijja-Sekte, neşr.: 1. Goldziher, Leiden 

1916, ss. 7 vd. 

1126. Gazali, Mez ınin., s. 45. 

1127. Ayn ı  eser, s. 4. 

1128. Ayn ı  eser, s. 6; Muhammed b. el-Humi1n, Musamere, s. 222. 
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ir. 1129 sinde olan ı  bilmesid 	Bir tek arzu ile insan, caiz ve haram olan ı  
arar. Bu, iman ve küfrün ayn ı  melekenin ürünleri oldu ğu ş eklinde en-
Nazzam' ın ileri süı düklerine benzem.ektedir. 1130  Mutluluk bir ş eye ol-
duğu gibi sıkıca inanm.akt ı r.11 31  

I bn Tûmert (524 / 1130) baz ı  fikirleri Gazali'den ald ı  ve sıfatlarm 
inkar ı  ile birlikte E ş 'arl kelarrun ı  ve SS'S imamet görü şünü birleştirdi. 
Bir dü şünür olarak gülünçtii ı . "Ak ı l sadece mümkün ve caiz olmay ı  te-
min eder ve böylece vahyin kesinli ğ i ile hiçbir ilişkisi yoktur", buna rağ -
men o, aklı n zaruretlerinden söz ed.ebilmektedir. 1132  Mehdi gelmeden ön-
ce vahiyle bilinen ş ey, onun geli ş inden sonra vas ı tas ız rü'yetin zarure-
tiyle bilineeektir. 1133  

Sonraki yazarlar akla büyük önem verirler ve vahiyle bir çat ış ma ka-
bul etmezler. Tipik bir ifade ş udur: Hiçbir dinde vahiy akl ı n öğ retitikle-
rine aykırı  değ ildir; çünkü akıl vahyin temelidir, şu anlamda ki, o, pey-
gamberliğ in hak olduğuna (peygamberlerin görev ve i ş lerinin doğ rulu-
ğuna) ve âlemin ona ihtiyac ı  bulunduğuna tanıkl ık eder. Vahiy akla ay-
kırı  olursa, kendi hakikatine tan ıklı k eden esas ı  inkar ediyor demek- 
tir.1134 

. Ahmed b. Abd el-Halim b. Teymiyye (728/1328) SünnS-
liğ i yol olarak gördü; bir aç ıdan Siirıniliğ in iman doktrini Haricile-
rinki ile Mu'tezililerinki, bir ba ş ka açıdan ise Mürei'e ve Cehm'e tabi o-
lanlarınki aras ı nda orta bir yer i ş gal ediyordu. İbn Teymiyye, sahabi-
lerle ilgili olan Sünni tutumu Haricilerinki ile Sra'n ı nki aras ına yerle ş -
tirirken Islam tarihini toz penbe aç ı dan görmektedir. Aç ı k bir düşünür 
değ ildi. Baz ı  akideler daha kesinlikle belirlenmi ş tir ya da ilav-der göster-
mektedir. Bu duruma göre, Kur'ân yarat ı lmapp vahyedilmi ş tir; Allah'-
tan gelmiş tir ve yine Allah'a dönecektir. Bu son tabirin anlam ı  kesin de-
ğ ildir; Hristiyan etkiyi, yani yaratma yok olacak ve Allah her ş ey ola-
cakt ır şeklindeki fikri telkin etmektedir. K ı ymete kadar sürecek olan 
kabir azab ı na, do ğ rular ı n mutluluğu (karş ., s. 102) bir paralellik göster-
mektedir. İ man kalbin ve dilin sözü; kalbin, dilin ve uzuvlar ın fiilidir. 

1129. Gazali, Meznfı n., s. 20. 

1130. Gazali, Dıya' Ulrım ed-Din, Kahire 1933, e. II, s. 64. 

1131. Gazali, !Idim el -Avamm, Kahire 1303/ 1885, s. 60. 

1132. 'bn Tinnert, Le Livre de Mohammad b. Toumert, ne şr.: Lneiani, Cezayir 1903, s. 163. 

1133. Ayn ı  eser, s 257. 

1134. Disputatio pro religione Mohammedanorum adversus Christianorum, neşr.: van den 

Hata, 4. 
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Kelimesiz söz olan nefst söz kavram ı  kayıtsı z ş artsız kabul edilir. 
Sahâbiler günahs ı z değ ildir, fakat ba şkalarına ba ğış lanmayacak olan 
suçlar onlara bağış lanı r. Bedr'de sava ş anlar i ıntiyazl ı dıxlar, çünkü Al-
lah onlara ş öyle seslenmi ş tir: "Istedi ğ inizi yap ın ; ben sizi ba ğ'ış larim". 1135  

Modern kelâmc ıları n Yeni-Mu'tezile ak ımma bağ landıkları  söylen-
miş tir. 

Muhammed Abduh, tamam ıyla Sünni bir akide yazabildiğ i 
halde, hür dü şünceyle yazarken yine de Mu'tezilenin dü şüncesine yak-
laş maktad ır. Diyor ki, din, irâde ve dü şüncenin bağı msı z olmasını  talep 
eder. Onca akıl, vahyin sağ ladığı  malzeme üzerinde çal ış mağa yarayan 
bir âletten daha fazla bir ş eydir. Akıl ve din karde ş  olmuş lard ı r. Akı lla 
nakil çatışı nca, akıl karar vermelidir. Bütün do ğru akılyiirütmeler Al-
lah'a inanca götürür; baz ı  dini fikirlere inanmak, ak ı lda da bir temel ta-
lep eder. Buna rağmen akı l, ilahi bir rehber bulunmad ıkça, insanları  kur-
tulu ş a eri ştiremez. Alet fikri şu ifadede ortaya ç ıkar: Din a şkı  kalptedir, 
ancak akı l, onu peygamberlerin kulland ığı  gibi kullanamaz. 

Ahlâk sahas ında da Sünnfierin tutumu terkedilmi ş tir. 

Do ğ ru ve yanl ış  Allah' ı n irâdesiyle yarat ılmamış t ı r, çünkü akı l iyiyi 
kötüden vahyi beklemeden ay ırdedehilir ve irâdi fiiller kendi ba ş larına 
veya etkilerin göre iyi veya kötüdür. 

Yine şu fikirde de Mu'tezile'ye dönü ş  vardır: Allah, bir fiili yarat ık-
larmın yararına i ş ler. 

FIRKALARI 

Bu liste N e vb ahti'den. al ınmış tır; A, E ş  ' 	Makâlât' ına a- 

tıfta bulunulduğurıa iş aret etmektedir. 

1. Sebe'iyye. Ali 1 imamd ır; ölü olmayıp geri dönecektir. 

2. Keysâniyye. Muhammed b. el-Hanefiyye 4 imamd ır. (A. Key-

sâniyye 1). 

3. Hasan 2 imamd ır. 

4. Hasan 2'nin ölümünden sonra Hüseyn 3 imamd ır. 

5. Hüseyn 3 ve sonra da Muhammed b. el-Hanefiyye imamd ı . 

(A. Keysâniyye 2). 

1135. Ibn Teymiyye, el-Akidet el - Viisattyye, bleemil'at er-Resâ'il el-Kührii içinde, Kahire 

1322/1904, I., 387. 
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EK 
1. Ş eeere Tablosu 
2. Firkalart 
3. Bazı  Ekici Fırkalar 

Eba Talib 

Ali 1 	 Ca'fer 

I I 
Muhammed 4 Hüseyn 3. Hasan 2 Abdullah 

I I I I 
ilın el-Hanefiyye Ali 6 Hasan Mu'aviye •

1 I I I 
Ali 8 Eba Haş im 7 I I 

I Zeyn el-Abidin Abdullah Abdullah 5 
I I 
I İ   I İ  • İ  

Hasan 10 Zeyd Muhammed 9 Muhammed Ibrahim 

İ 	 I 	 I 
Ali 12 	Yahya 	 İ sa 	el-Bakır 	Saf Nefs 11 

I 	 I 
Hasan 14 	 Ca'fer es-Sadık 13 

Muhammed 
ed-Dilıtte 18 

I 	I 	I 	I 
İ shak 	Mûsâ 17 	Abdullah 16 ismall 15 

el-Kazım 	el-Eftah 	 I 
I 	 Muhammed 19 

   

Ahmed 21 	 Ali er-Rıza 20 

Muhammed 22 

el-Cevvad (et-Taki) 

Masa 
	

Ali el-Hadi 23 

Ca'fer 26 Hasan el-Askeri 25 
Muhammed el-Mehdi 
el-Kıl'im 27 

Muhammed 24 

   

el-Abbas 

Abdullah 

Ali 

Muhammed 28 

es-Saffah 	 Mûsâ 	 Mansar 	 İbrahim 

Isa 29 	 el-Mehdi 
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6. Muhammed 4 imamd ır: Hasan 2've Hüseyn 3, onun amirleri al-
tı nda hareket etti. Keysâniyye ve Muhtariyye. 

7. Muhammed 4'ün ölümünden sonra Kerbiyyen 36  dedi ki: O, hala 
yaş amaktad ır. (A. Bir farkla Keysâniyye 3). Hamza onun vekili idi, 
sonra Sâ'id, sonra da Beyan. 

8. Muhammed 4 Rıdvan dağı nda ya ş amaktad ır. 

9. Muhammed 4 ölüdür; EVI Ha ş im Abdullah 7 imamd ır. Hâş i-
miyye; (A. Keysâniyye 5). 

10. Ebil Haş im 7 hayattadır, ölü değ ildir, imamdır. 

ElA Ha ş im 7'nin ölümünden sonra: 

11. Hakikl Keysâniyye; Muhammed 4'ün bir ba şka oğ lu Ali 8 imam-
dı , sonra onun furil'u Hasan 10 , Ali 12 ve Hasan 14. 

12. Hasan 14 ölüdür ve Muhammed 4 geri dönecektir. (A. no. 11 
ve 12'yi Keysâniyye 7'ye yerle ş tirmektedir). 

13. Harisiyye. Ebil Ha ş im 7, Mu'aviye b. Abdullah 5'i imam ta-
yin etti (A. bir farkla Keysâniyye 9). 

14. Ebıl Haş im 7, el-Abbas' ın torunu Muhammed 28'i tayin etti 
(A. Keysâniyye 18). 

15. Bey âniyye. Ebt) Ha ş im 7 mehdidir. (A. Keysâniyye 10). 

16. Ebu' Haş im 7 Ali Zeyn el-Abidin 6'y ı  tayin etti. (A. Keysâniy-
ye 11. Sehrestâni (el-Milel, s. 113) diyor ki, EU Ha ş im 7, Ali 6'mn oğ lu 
Muhammed el-Bakır 9'u tayin etti). 

Abdullah b. Mu'vaiye 5'in ölümünden sonra: 

17. Harisiyye diyor ki, o, Isfahan da ğlarında hayattad ır. (A. Key-

sâniyye 10). 

18. Abdullah b. Mu'aViye 5 mehdidir, geri dönecektir, Aleviler-
den birine yetki verip ölecektir. 

19. Abdullah 5 ölüdür ve ondan sonra imam yoktur. 

20. Abbasiler dışı nda Keysaniyye'nin imam. yoktur. 

21. Mansiı riyye. Muhammed el-Bak ı r 9 Ebil Mandır'u imam ta-
yin elti. 

22. Hattâbiyye dört fı rka oluş turur: 

1136. Encylclopedia of Islam, Kureybiyye maddesi. 
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a) Ca'fer es-Sad ık 13 ilahtır ve Eb ıl el-Hattâb ise peygamberdir. 

b) Bezig peygamberdir. 

c) Es-Serri peygamberdir; onlar Ca'fer 13'ü haccetmeye gittiler. 

d) Ca'fer 13 Allah; Ma'mer ise yeryüzünün ilah ıd ı r. 

23. Ravendiyye'nin 3 fırkası  vardı r: 

a) Ebü Müslimiyye veya. Hurremdiniyye. 

b) Rizâmiyye. 

c) Hureyriyye. 

24. Ali 1 inı amd ı , sonra Muhammed b. el-Haneffiyye 4. Bu sonun-
cusu Muhammed 28'i tayin etti. 

25. İ sa b. Masa 29 el-Abbasi ima ınd ı  

26. Sadece Ali 1 ve onun o ğulları  Hasan 2 ile Hüseyn 3 imamd ı . 

27. Mugiriyye. Saf Nefs 11 Muhammed imamd ı r. Umar b. Reyâh, 
Muhammed el-Bak ır 9'u imtihan etti ve onu eksik buldu. 

28. Muhammed el-Bak ı r 9 imamd ır. 

29. Ca'fer es-Sad ı k 11 im.amdir. 

30. Saf Nefs 11 Muhammed imamd ır. (Bunlar Mugiriyye'yi kendi-
lerinden saymad ı ) 

31. Nâusiyye. Ca'fer 13 imamd ır ve ölü değ ildir. 

32. İ sma'iliyye. isma'il 25 imamd ı r. 

33. Muharike. Muhammed b is ına'il 19 imamd ı r. 

34. Sumeytiyye Muhammed ed-Dibâc 18 imamd ır. 

35. Fethiyye. Abdullh el-Eftah 16 imamd ır ve sonra Mûsa 17. 

36. Müsa el-Kaz ım 17 imamd ır, fakat Abdullah 16 de ğ ildir. 

37. Ali er-Rı za 20 imamd ır. 

38. Müsâ el-Kaz ım 17 ölüdür ve ölü de ğ ildir. 

39. Müsa el-Kaz ım 17 ölüdür ve o dönünceye kadar da imam 
olmayacakt ı r. 

40. Müsa 17 ölü de ğ ildir; Ali er-Rıza 20 sadece onun vekilidir Mem- 
türf 

41. Müsa 17 ölü ya da hayatta olabilir. 
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42. Beşeriyye. Mılsa 17 ölü değ ildir; Muhammed b. Be ş ir onun ve-

kilidir. 

43. Muhammed el-Cevv4d 22 (Taki) imamd ır. 

44. 1VICısâ 17"ıı in oğ lu Ahmed 21 imamd ır. 
45. Muhammed 20 imamdı  ve öldü; Mılsâ 17'nin ölü olup olmad ığı  

kesin değ ildir 

46. Ali el-Indi imamd ır. Muhammed b. Nuseyr en-Nemiri pey-
gamberdi.n 37. 

47. Ali 23'ün. oğ lu Muhammed 24 imamd ı r. 

48. Hasan el-Askeri 25 imamd ı r. 
49. Hasan 25 ölmedi 

50. Hasan 25 öldü ve tekrar dirildi. 

51. Hasan 25 öldü ve Hasan' ı n karde ş i Cafer' 26 imamd ı r. 

52. Ca'fer 26 ima ınlığı  babası  Mi 23'ten ald ı . 

53. Muhhammed 24 imamd ı r, Hasan 25 ve Ca'fer 26 de ğ il. 

54. Muhammed el-Mehdi 27 imamd ır; babas ını n ölümünden önet 
doğdu. 

55. Muhammed 27 imamdı r; babas ının ölümünden sonra do ğdu. 

56. Muhammed 27 imamd ı r. 
57. Muhammed 27'den sonra imam olamayacakt ır; Mehdi beklen-

ınektedir. 

58. Muhammed 24 imamd ı ; Nefis'i Ca'fer 26 için vasi yapt ı . Hasan 
25 imam değ ildi. 

59. Hasan 25 imamd ır. Bunlar Muhammed 27 hakk ında fikir be-
yân etmediler. 

60. Imâmiyye. Muhammed 27 imamd ır. 

61. Hasan 25 imamd ı , öldü. Ca'fer 26 imam oldu. 

HARICI FIRKALARI 

Beyhesiyye. (Kurucusu el-Haecâc taraf ı ndan idam edildi). 

Bir müslümandan Allah'', elçisini ve vahyetti ğ ini bilmesi, Allah' ın 
dostları  ile dost olmas ı , düş manlar ı na kar şı  koymas ı  ve ş arrat ı  yorumlari 
ile birlikte bilmesi istenir. 

1137. Bağdadl, 	 . 239; kar., s. 242. 
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Baz ı  ş eyleri, onlara ihtiyaç Nas ıl oluncaya kadar, bilmek gerekmez., 
fakat o takdirde kendi hükmünü kullanmamas ı  gerekir. İman, hakkı  bâ-
t ı ldan ay ırdeden ş eydir; bilgi ve ikrard ır; kalptedir, söz ve araellerden 
ayrıdır. Fı rkalardan çoğuna göre, bilgi, ikrar ve amel, hepsi imamn par-
ças ıdı r; ço ğu irade hiirriyetini inkar etti. 

Islam diyarı  küfür diyarıd ır. Fı rkaya muhalefet edenler öldürüle-
bilir ve malları  yağma edilebilir. Namaz, e ğer imam bir yanbanc ı  ise, 
ihmal edilebilir. Suçlara takuulan tutum Sufriyye'ninki gibidir. Haram 
olmayan içkilerin neden oldu ğu sarhoş luk ve sonuçları  küfür değ ildir. 

Adirida. Kurucusu Abdulkerim b. Acrad, son E ınevi halifesi 
devrinde ortaya ç ıktı . 

Inamp da faal olarak isyana kat ılmayanlar mü'min de ğ ildir. Sahip-
leri hayatta oldukça, kâfirlerin mal ını  gaspetmek caiz değ ildir. Mü'min-
lerin çocuklarmdan teberri edilir; onlar büyüyünce Islami resmen ka-
bul ederek mü'min olurlar. Kafirlerin çocuklar ı  ise cehennemdedir. 

Kur'an'da yasaklanan baz ı  evlenmeler caiz görülür. Kur'ân'daki 
Yılsuf hikayesini reddederler. 

Acarida bir çok fırkalara ayr ı ld ı : 

Saltıyye. Bu fırkadan baz ılarına göre, çocuklar orta durumdad ır, 
onlar ne Allah' ın dostları  ne de düş manlarıd ı r. 

Halefiyye. Kafirlerin çocuklar ı  cehennemdedir, fakat onlar hiçbir 
kötü amel i ş lememiş lerdir ve kâfir de de ğ illerdir. Imandan olmaya la 
yık bir kimse bulamayınca dediler ki, imam olmad ıkça sava ş  olamaz. 1138 

 Hür irâdeyi kabul etmediler. 

Meymâniyye. Kafirlerin çocuklar ı  cennete gider. Yönetimdekiler ve 
destekçileri ile ve ayn ı  zamanda Harici akidesine kar şı  olanlarla sava ş : 
mak bir ödevdir, ba şkalarıyla değ il. Hür iradeyi ve istita'at ın fiilden 
önce olduğunu kabul ettiler ve dediler ki: Allah kötülü ğü değ il, iyiliğ i 
irade eder ve insanlar ın fiillerini irade etmez. 

Haınziyye. Kurucusu Hamza 185 / 801'de hayatta idi.I 139  Mey-
müniyye'den kafirlerin çocuklar ı nın cehenneme gidece ğ ini düşünmekle 
ayrı ld ılar. Kafirler sadece sava ş  sı ras ında öldürülebilir. Ayn ı  zamanda iki 
imam olabilece ğ ini kabul ettiler. 

Şu'aybiyye. Irade hürriyeti ve kesti hakk ında sünni görü ş leri benim-
sediler. 

1138. Bağdad1, Muhtasar el-Fark, s. 82. 
1139. -179 / 795'de ortaya ç ıktı . Bağ t15,11, Muhtasar el- Fark, s. 84. 
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Etrafiyye. irade hürriyeti hakk ında sünni görü ş leri benimsediler. 
Akıl, hakka ileten bir rehberdir, bu nedenle alemin etrafında olanlar, ki 
bunları n eksik bir nakli bilgisi vard ır, eehâletlerini ak ılla doğrultabilirler. 

Hazimiyye. Su'aybiy-ye gibi idiler. Hz. Ali hakk ı nda kesin bir fikir 
beyan etmezlerdi. Muvetfât doktrininini benimsediler; onlara göre Al-
lah , bir insan hakk ında hayatının herhangi bir an ında olduğu gibi değ il, 
kıyamette olacağı  gibi, düş ünür. Bu fı rkalar Aearida olarak say ı ldı . 

Salebiyye. 

Çocuklar, ebeveynlerinin iman ına göre, muamele görecektir. Baz ı la-
rına göre onlar orta durumda idi (kar ş ., Saltıyye). İ lkin  bunlar zengin 
kölelerden vergi al ırlar ve zekatlar ı  fakir olanlara verirlerdi. Daha son-
ra bu tatbikat] terkettiler. 

Ahnesiyye; Salebiyye'llin bir kolu. 

Bunlar iyi ya da kötü olduklar ı nı  bildikleri kimseler dışı nda, genel 
olarak müslümanlar üzerinde hüküm vermekten kaç ı ndı lar. Barış  halin-
de sava ş  fiillerini yasaklad ı lar. Düş man, gerçek iman ı  kabule davet e-
dilinceye kadar savaş  olmamandı r. Bunlar kad ınların ın herhangi bir 
müslümanla evlenmesine izin verdiler. 

Ma'bediyye. 

Bunlar Salebiyye'rtin vergi ile ilgili önceki tatbikat ını  muhafaza 
ederek, Ahnesiyye'nin evlilikle ilgili tatbikat ına karşı  çıktı lar, fakat di-
ğer zümrelerden teberri ettiler. 

Ruşeydiyye. 

Sula maya ihi iyaç göstermeyen tarlan ın cizyesi yirmide birdir. Ha-
tab olduklar ı  gösterilince, kendi adetlerini muhafaza ettiler, fakat di-
ğerlerinden teberri etmediler (uzak durmad ılar). 

Mükremiyye. 

Muvâfât görüşünü benimsediler ve namaz ın ihmalinin, sadece Al-
lah'ı  tanı mamayı  ortaya koyduğu için, bir günah oldu ğu görüşünde idiler. 

Malâmiyye. 

İnsan m.ü'min olmak için Allah' ın bütün isim ve s ıfatlarm ı  bilmeli-
dir. Onların insan hürriyeti hakk ı nda Mu'teziti görü ş lere bağ land ı kları , 
fakat sadece Allah' ı n irade etti ğ inin olduğunu ileri sürdükleri söylenir. 

208 



Meçhüliyye. 

Bir ınü'unnin. Allah'ın bazı  isim ve s ıfatları nı  bilmesi yeterlidir. 
İnsan hürriyeti hakk ında sünni görü şü benimsediler. 

Yezidiyye.1140  

İ lk Hâriciler (Ezârika'dan öncekiler) ve Il ı kliler dışı nda herkesten 
teberri ettiler. Müslüman olmaks ı zın Hz. Muhammed'i peygamber ola-
rak tanıyan zimnıileri "dostlar" olarak kabul ettiler. Müslüman olma-
yanlardan kendisine bütün olarak bir Kur'ân gönderilecek bir peygam-
ber beklediler. Her günah küfürdür. 

Hafsiyye. 

Allab'ı  bilmek imanla ş irk aras ı ndaki fark ı  ortaya koyar. Allah' ı  bi-
lip bir peygambere, cennet ya da cehenneme inanmayan ya da haram 
olanı  yapan bir kimse kâfirdir, fakat mü şrik de ğ ildir. 

SIFATLAR 

Yuhanna ed-D ı me ş ki, ilahi sıfatları n bir listesini verir; bir ya 
da ikisi d ışı nda, bunların Islâmda kar şı lıkları  vardı r. Aş ağı daki liste, 
Yuhanna veya Islam kelânıcılarından alı nmış  olabilir: Yarat ılmann ş , ö-
lümsüz, ebedi, ezdi, s ınırsı z, gayr-i maddi, yaratan , hissedilemez, me-
kâna münhas ı r olmayan, sınırları  olmayan, uçları  olmayan, görülmeyen, 
kavranamayan, kendi kendine yeten, rabb, yüce, sonsuz kudretli, cö-
mert, sonsuz, değ iş mez, hâdislerden önce olan, basit (samed) bile ş ik ol-
mayan, cismi olmayan, hayat veren, kudretli. 

Migne, 94, 792. 

1140. Zeyd b. Eıdse'nin taraftarlar ı . 'bn Hazm, el- Fisal. e. IV , s. 188. 
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