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                                                              Önsöz 

 

                 Felsefenin en önemli dallarından biri olan epistemoloji, temelde iki ana 

problem ekseninde odaklanmıştır: Bilginin kaynağı ve değeri. Felsefe tarihinde 

belki de bilgi üzerine yapılan tartışmalar neticesinde ortaya çıkan idealizm ve 

realizm,  bu sorunlara birbirine zıt, iki ayrı yöntemle yanıt vermeye çalışmıştır. 

Bunlardan birincisi, bilgi konusuna bağıntılı problemlere çözüm arayışlarında, 

kendisine süjeyi (özne) çıkış noktası yaparken, ikincisi ise özneden tamamen 

bağımsız reel bir gerçekliği olan objeden hareket etmiştir. Ancak onlar bilgi 

meselesinde önemli bir etken olan ve Kant’ın ‘‘Transzendental 

Erkenntnistheorie’’ adını  verdiği, ‘‘bilginin oluşum sürecinin şartlarını ve 

yöntemlerini tespit eden’’ bilgi teorisi türüyle hiç ilgilenmemişlerdir. İlk olarak 

Kant tarafından ele alındığı sanılan bu tür bir bilgi teorisinin, çok daha önceleri 

Basra’lı ve Bağdat’lı Mu’tezililer arasında cereyan eden tartışmalarda açıkça 

görüldüğünü tespit ettik. İşte bu tezde, klasik olanlardan kendisini bu yönüyle 

farklılaştırdığına inandığımız Mu’tezile bilgi teorisini, onun, bilinen son dönem 

temsilcilerinden biri olan Takiyyüddin Necranî’nin ‘‘el-Kâmil fi’l-İstiksâ fî mâ 

Beleğanâ min Kelâmi’l-Kudemâ’’ adlı eserinde tasvir edildiği şekliyle ele aldık.  
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                 Tezimizin Giriş bölümünde, bilgi meselesinin tarihi süreç içerisinde 

geçirmiş olduğu aşamaların genel bir çerçevesini sunması bakımından, 

epistemoloji etrafında yoğunlaşan tartışmalar ile Takiyyüddin Necrâni’nin hayatı 

ve eseri ana hatlarıyla açıklanmaktadır. 

                 Birinci bölümde, Mu’tezile’nin, kuruluşundan Necrâni’ye kadar olan 

döneminde, bilgi meselesine yaklaşımı, Yunan felsefesiyle olan ilişkileri 

gözönünde  tutulmak suretiyle ele alınmaktadır. 

                 Tezimizin İkinci ve son bölümünde ise Necrâni’nin bilgi sorununa ilişkin 

görüşleri, ağırlıklı olarak, Mu’tezile’nin Basra ve Bağdat ekolleri ekseninde 

tartışılmaktadır. 

                 Tezimizin konusunu işlerken, daha ziyade karşılaştırma yöntemini 

kullanmaya özen gösterdik. Özellikle manevi bilimler sahasında etkileşimlerin 

yoğun olarak bulunduğu gerçeği dikkate alındığında bunun ne denli önemli 

olduğu daha  iyi bir şekilde ortaya çıkmaktadır.  

                 Sunmuş olduğumuz bu tezin hazırlanmasında gereken yardımlarını 

esirgemeyen danışman hocam, Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün’e; konuların 

mülahazasında değerli vakitlerini ayıran diğer hocalarım Prof. Dr. Ahmet 

Akbulut, Prof. Dr. İlhami Güler ve Doç. Dr. İsmail Köz’e teşekkürlerimi 

sunuyorum. 

                                                            

                                                                                                  Özcan Taşcı             

                                                                                                  Ankara 2005 
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                                                          GİRİŞ 

 

1. Tarihi Süreç içerisinde Bilgi Sorunu 

            

          Bilgi sorununun, felsefenin tarihi kadar uzun bir geçmişe sahip olduğunu 

söylersek sanırız hata etmiş olmayız. Zira Sokrat öncesi doğa felsefesinde  (M.Ö. VI. 

yy.) dahi bir çok filozof, doğanın gerçek bilgisine ulaşmayı kendilerine amaç 

edindiklerinden, bir bakıma bilgi sorunuyla ilgilenmiş olmaktaydılar.1 Onlar bilgi 

sorununda önemli bir yere sahip olan bilginin kaynağı konusunda değişik görüşler 

ileri sürmüşlerdir. Heraklit (M.Ö. 540-475)’e göre bizi gerçek bilgiye duyularımız 

götürürken,2 Parmenides bunun akıl olduğunu iddia etmiştir.3 Şunu hemen belirtelim 

ki, Heraklit her şeyin değişken olduğu fikrini ileri sürmekle bilgi konusunda 

şüpheciliğin de temellerini atmış olmaktaydı. 

              Tüm bu filozofların bilgi sorunuyla küçük çapta uğraşılarına karşın, bilgi 

sorununu müstakil olarak ele alan Sofistler (M.Ö. V. yy.) olmuştur. Bilindiği üzere 

Sofistler, felsefede ilk olarak “doğru bilgi nedir?” sorusunu sorarak Heraklit’in 

şüpheciliğe dayanan teorisini daha da geliştirmişler ve felsefe tarihinde önemli 

                                                           
1 A. Kadir Çüçen, Felsefeye Giriş, Bursa 2001, 118; Doğan Özlem, Felsefe ve Doğa Bilimleri, 
İstanbul 1996, 32. 
2 Johannes Rehmke, Grundriss der Philosophie, Berlin 1896, 7. 
3 Çüçen, a.g.e., 118; Kamiran Birand, İlk Çağ Felsefesi Tarihi, Ankara 1987, 20. 
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ekollerden biri kabul edilen şüpheciliğin (septisizm) basit anlamda temellerini 

atmışlardır.4   

         Ancak, ‘‘kuşkuculuğun ahlakla değil de, doğrudan doğruya bilgiyle ilgili 

profesyönel bir felsefe akımı olarak gelişimi daha çok M.Ö. 80 yılıyla M.S. 130 

yılları arasında kalan tarihsel dönemin belli bir kesitinde yaşamış olan Aenesidemos 

eliyle olmuştur.’’5  

          Sofistleri ve daha sonraki şüphecileri, böyle bir şüpheciliğe götüren asıl sebep, 

onların bilginin kaynağı olarak öncelikle duyuları almaları olmalıdır.6 Duyular da 

insandan insana değiştiğinden, herkes tarafından kabul edilebilecek genel-geçer bir 

bilgi bulunmamaktadır. Bunu meşhur sofistlerden Protagoras (M.Ö. 482-411) ‘‘her 

şeyin ölçüsü insandır’’7 ve Gorgias ise ‘‘hiçbir şey mevcut değildir’’8şeklinde dile 

getirmişlerdir. Böylece onlar gerçeklik diye bir şeyin olamayacağını savunmuş 

olmaktaydılar.9 En genel anlamıyla Sofistlere dayandırılan bu tür şüphecilik daha 

sonraları ‘‘Duyumcu’’ (sensualist) şüpheciliğe dönüşecektir.10 Son olarak 

Sofistlerin (özellikle Protagoras) ‘‘Deneyci’’ (Ampirist) akımın ilk temsilcileri 

olduğunusöyleyebiliriz.11

           Sofistlerin bu göreceli (relativist) ve bireyselci yaklaşımına karşın felsefe 

tarihinde büyük filozofların ilki olarak kabul edilen Sokrat (M.Ö. 469-399) ise, 

bireye bağlı olmayan evrensel bir bilginin imkanını savunmuştur. Sokrat’ı böyle bir 

düşünceye iten sâik, insanlığın üzerinde hemfikir olduğu iyilik, adalet, sevgi, 

                                                           
4 Hüsameddin Erdem, Bazı Felsefe Meseleleri, Konya 1999, 94. 
5Ahmet Cevizci, ‘‘Yunan Kuşkuculuğunun Bilginin Olanaksızlığıyla İlgili Kanıtları’’, Felsefe 
Dünyası, S. 20, Ankara 1996, 59. 
6 A.g.y. 
7 Johannes Rehmke, a.g.e., 22. 
8 Muhammed Bakır es-Sadr, Felsefetüna, Beyrut 1980, 109. 
9 A.g.e., 22. 
10 Erdem, a.g.e., 96. 
11 Krş., a.g.e., 71. 
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hoşgörü vb. gibi kavramların mevcut oluşuydu.12 Ona göre bilgi, insanda doğuştan 

mevcuttur.13 Böylece, aklı esas alarak öne sürdüğü ve İslam filozof ve kelamcılarını 

son derece etkileyecek olan bu fikirleriyle ‘‘Rasyonalist’’ (Akılcı) akımının 

temellerini atmıştır.14  

          Buraya kadar anlatılanları özetleyecek olursak şunları söylememiz 

mümkündür: Felsefe tarihi boyunca bilgi sorununa dair etkili fikir ve akımlar 

(Duyumcu15, Deneyci ve Akılcı)16 böylece en basit anlamıyla Sokrat ve öncesinde 

oluşmuş olmaktadır. Sokrat sonrası dönem ise, daha önce temelleri atılmış olan sözü 

edilen bu ekollerin sistemli hale getirilmesi  safhasını17 teşkil edecektir. Bilgi kuramı 

ya da marifet nazariyesi (Alm. Erkenntnisstheorie) olarak da adlandırılan 

‘‘Epistemoloji’’ de aslında bu dönemde temelleri atılmakla birlikte, esasen Yeniçağ 

felsefesinde felsefenin diğer disiplinlerinden ayrı, sistemli bir felsefî disiplin haline 

gelmiştir.18  

          Epistemolojinin temel konusu insanın bilgi (burada kastedilen doğru bilgidir) 

edinme kaynakları, bilginin mümkün olup olmadığı ve bu bilginin değeri (doğru olup 

olmadığı) dir. En genel anlamıyla, bilen süje ile bilinen obje arasındaki bir ilişki 

olarak  tanımlanan bilgiyi konu edinen epistemolojinin, Yeniçağ’da Descartes (1596-

1650)’la başlayan sistematik hale dönüştürülme çabalarının John Locke (1632-1704) 

tarafından sistemli bir felsefe disiplini haline getirildiğini19 görmekteyiz. Ancak tam 

                                                           
12 Rehmke, a.g.e., 24, 25. 
13 Emrullah Yüksel, Amidî’de Bilgi Teorisi, İstanbul 1991, 63. 
14 A.g.e., 63. 
15 Duyumculuğu ampirizmin bir alt kategorisi olarak düşünmemiz mümkündür. 
16 Aslında felsefe tarihinde iki temel akım vardır: Ampirizm ve Rasyonalizm. Felsefe tarihinde hep bu 
iki akımın şiddetli tartışmalarına şahit olmaktayız. (bkz. B. Russel, Felsefe Meseleleri (çev. Hayrullah 
Örs), İstanbul 1970, 111.   
17 Birand, a.g.e., 47. 
18 Özlem, a.g.e., 33. 
19 Özlem, a.g.e., 33. (Yeniçağ epistemolojisinin büyük ölçüde Descartes tarafından kurulduğu da iddia 
edilmektedir. Bkz. Arda Denkel, Felsefe Yazıları II, İstanbul 1997, 150.) 
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anlamıyla ‘‘bilgi teorisi’’ olarak yaygın bir şekilde kullanılışına 19. yy.’da şahit 

olmaktayız. Bu kullanılış günümüzde artık öyle bir hale gelmiştir ki, sanki felsefeyle 

özdeşleşmiştir. Yani bilgi teorisinden bağımsız bir felsefe yapmak artık mümkün 

değildir. 

           Antik Yunandan itibaren bu üzerinde kadar yoğun çabaların verildiği bir 

alanda, elbette İslam filozof ve kelamcılarının ilgilenmemeleri düşünülemezdi. Zira 

Yunan felsefesinin İslam filozof ve kelamcılarını oldukça etkilediği herkesçe 

bilinmektedir. Ancak biz bu  konuya geçmeden önce yukarıda zikrettiğimiz bu 

ekolleri, özellikle bilginin kaynağı problemine  yaklaşımlarını dikkate  alarak ele 

almak istiyoruz:20

          Bilindiği üzere felsefenin en önemli meselesi olarak tanımlayabileceğimiz 

bilgi sorununda tartışılan üç önemli konu vardır: 1. Bilginin imkanı, 2. Bilginin 

kaynağı, 3. Bilginin değeri. 

          1. Bilginin daha doğrusu doğru bilginin mümkün olup olmadığı 

konusundaki tartışmayı Sofistlerin başlattığını yukarıda söylemiştik. Doğru bilginin 

mümkün olamayacağını iddia eden Sofistlerin karşısında, bunun mümkün olacağını 

savunan dogmatikleri görmekteyiz. Dogmatik bilgi nazariyecileri olarak da tanınan21 

bu düşünürler, herkes için geçerli olan nesnel ve objektif bir bilginin varlığından asla 

şüphe etmezler. Biz burada kuşkuculuk ya da septisizm diye de adlandırılan sofist 

düşünce ile bir anlamda rasyonalizm düşüncesiyle özdeşleşen22 dogmatizm 

anlayışlarının uzun tarihçelerini vermek durumunda değiliz. Bizim için asıl önemli 

olan ve çözümlenmesi gereken husus, bu iki düşüncenin nasıl olup da birbirine taban 

                                                           
20 Sözü edilen bu ekollerin bilginin kaynağı konusunda ileri sürdükleri fikir ve düşünceleri 
incelememiz, Necrâni’nin bilgi  meselesinde  duyusal algı   konusuna ağırlık vermesinden dolayıdır. 
21 İbrahim Hakkı Aydın, Farabi’de Bilgi Teorisi, İstanbul 2003, 21. 
22 Krş., S. Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ankara 1987, 61. 
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tabana zıt olan iki ayrı savı paylaştıklarıdır. Dikkatle incelendiğinde bu problemin 

temelinde diğer bazı tali sebepler varsa da doğru bilginin ilk kaynağı olan duyuların 

yattığı açıkça görülecektir. Duyuların her zaman aynı veriyi iletmemesi ve herkesin 

bunlardan aynı, müşterek izlenimleri alamamaları olgusu, kuşkuculuğu 

benimseyenlerin en önemli dayanağı olmuştur.23 Onlar buradan yola çıkarak 

duyuların aldatıcı olduğunu, dolayısıyla da onlara güvenilemeyeceği savını ileri 

sürmektedirler. Onları bu fikre iten diğer bazı sebepler ise şunlardır:  

          a. Doğru olarak bilinen bilginin zamandan zamana değişmesi.24

          b. Bir bilgi, herhangi bir toplum tarafından doğru olarak bilinirken başka bir 

toplum tarafından yanlış olarak telakki edilebilmektedir. Gerek sağlık, eğitim ve 

gerekse diğer bazı konularda kullanılan tekniklerin farklı olduğu herkesçe kabul 

edilmektedir. Bu da her toplum tarafından kabul edilen tek bir doğru bilginin mevcut 

olmadığını göstermektedir.25

           2. Bilgi meselesinde, üzerinde belki de en çetin ve zorlu tartışmaların 

yaşandığı konu bilginin kaynağı sorunu olmuştur. “Doğru bilgi olanaklı mıdır?” 

sorusuna olumlu yanıt veren felsefi düşünce sistemlerinin daha sonra da “doğru 

bilginin kaynakları nelerdir?” sorusuna cevap aradıklarını görmekteyiz. (Sofistler ilk 

soruya olumsuz yanıt vermişlerdi) İslam filozof ve kelamcılarının da üzerinde 

oldukça meşgul oldukları bu soruya verdikleri yanıtlar birbirinden oldukça farklı 

olmuştur.               

            Bilgi felsefesiyle ilgili felsefi ekollerin en önemlilerinin başında gelen 

rasyonalizm (akılcılık), bu soruya verdiği cevabı kendi adından almıştır: Akıl 

(ratio). Bu akımın temsilcilerine göre herkes için genel-geçer bilgiyi veren akıldır. 

                                                           
23 Krş., Çüçen, a.g.e., 94. 
24 A.g.e., 94. 
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Sözü edilen bu bilgi ise zarûridir. ‘‘Duyularımız ise bize ancak zaruri ve kesin 

olmayan bir bilgi sağlayabilir.’’26

            Felsefi ekollerden bir diğeri olan ampirizm (tecrübecilik) ise bilgimizin 

yegane kaynağı olarak deneyi ve duyuları (sensualizm) temele almaktadır. Anglo-

saxon temel özelliği durumundaki bu yaklaşıma göre deney ve duyulardan başka bir 

bilgi kaynağından bahsetmek imkansızdır. Deneyin ise, (dışsal) duyu organlarının 

ilettiği izlenimlere/verilere (Alm. Eindrücke) muhtaç olduğu bilinen bir gerçektir.27 

Ampiristlere göre algı, dışsal (görme, işitme gibi, dış duyu organları tarafından 

yerine getirilen) ve içsel (zihnin düşünme, tasavvur etme vb. gibi yetiler tarafından 

temin edilen) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi, zihnin dışındaki (fi’l-

a’yan/ في األعيان ) nesnelerin bilgisini sağlarken, diğeri ise dışsal duyu organlarının 

aktardığı bilgilerin zihin tarafından işlenmesi sonucu (aklî-düşünsel) bilgilerin elde 

edilmesini temin etmektedir. Öyleyse bu iki tür bilginin de yegane kaynağı dışsal 

duyular olmaktadır. 28

            Bu konudaki bir başka akım bilgimizin kaynağını sezgiye dayandıran 

sezgicilik29 olmuştur. Buna göre bilgimizin kaynağı sezgidir. Daha önce Gazâli’de 

gördüğümüz sezgiciliği sistemli hale getiren Henry Bergson olmuştur. Bu akımın 

gerçekte yukarıda zikredilen iki  ekol arasındaki çağlar boyu süren amansız 

didişmenin sonucunda bir tepki olarak çıktığı söylenebilir; zira Bergson, ne duyuların 

                                                                                                                                                                     
25 A.g.e., 95. 
26 Bkz. Gazâli, Makâsıdu’l-Felâsife (Arapça’dan çev. Cemaleddin Erdemci), 2. Basım, Ankara 2002, 
294-95; Descartes, Metod Üzerine  Konuşmalar (çev. Mehmet Karasan), İstanbul 1989, 44. 
27 Aristo’ya göre deney, ‘‘hafızadan çıkar. Çünkü  aynı şeye ilişkin  birkaç  hatıra, sonunda  tek   bir 
deney meydana getirir.’’ Aristo, Metafizik (çev. Ahmet Arslan), 2. Basım, İstanbul 1996, (980 b, 76-
77.  
28 John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir  Deneme (Türkç. Vehbi  Hacıkadiroğlu), 2. Basım,  İstanbul 
1996, 85-86.; İmmanuel Kant, Kritik  der Reinen Vernunft, 2. Auflage, 1787, İn: ’’www. Gutenberg. 
Spiegel. de’’, Transzendentale  Ästhetik;  E. B. Condillac, İnsan   Bilgilerinin  Kaynağı  Üzerine  Bir 
Deneme (çev. Miraç Katırcıoğlu), İstanbul 1992, 18.  
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ilettiği bilgileri ne de akılcı felsefecilerin aklî bilgilerini inkar etmişti,30 o sadece, bu 

iki akımın taraftarlarının, sözü edilen bu iki bilgi kaynağından her birisinin tek başına 

gerçek bilgiye ulaştırdığına dair iddialarının pek de tutarlı olmayacağı savını ileri 

sürmekteydi.31 Ona göre, ‘‘özsel ya da aşkın varlığın sezgisel  bilgisi’’32 bizim 

bilgimizin gerçek kaynağını teşkil eder.33

           Son olarak bu konuda İslam kelamcılarının düşüncelerine yer vermek 

istiyoruz. Bu büyük önem taşımaktadır, zira Yunan filozoflarından itibaren hemen 

hemen bütün ekoller, bilginin kaynağı probleminde, bütüncül değil, aksine hep 

parçaçı bir yaklaşım tarzını benimsemişlerdir. Bunun sonucunda, hepsi bilginin 

kaynağı olarak yukarıda da izah edildiği üzere ya aklı, ya deney ya da duyuları ya da 

sezgiyi kabul etmişlerdir. İslam kelamcıları ise bilgi kaynağı olarak, onların tek tek 

kabul ettikleri kaynakların hepsini kabullenmişlerdir: Yani akıl, sağlam duyular 

(havâss-ı selîme), doğru haber (vahiy). Ne tuhaftır ki kelamcıların bu meseleye 

yaklaşımlarındaki hareket tarzına (metoduna) Batı felsefesi ancak günümüzde 

ulaşabilmiştir. 34

          Görünen o ki, yukarıda sıralanan ekolllerin tümünün, bilgi kaynağı olarak 

üzerinde ittifak ettiği tek unsur vardır: (dışsal) Duyular. Duyuların söz konusu 

edildiği her yerde, ‘‘genellikle duyularımız aracılığı ile dış dünyanın varoluşunu ve 

                                                                                                                                                                     
29 Sezgi kelimesinin anlamları için bkz. Ş. Ali Düzgün, Allah, Tabiat ve Tarih, Ankara 2005, 202; 
ayrıca bkz. İsmail Köz, “Sezgi’nin Bilgideki Yeri ve Önemi”, Felsefe Dünyası, 40, 2004/2, 41-55.  
30 ‘‘Gerçekten de, deneyin bizlere anlattığı nedir? Deney bizlere, ruhun hayatının veyahut tabiri tercih 
eylerseniz, şuurun hayatının bedenin hayatına bağlanık olduğunu, bu   iki   hayat   arasında 
dayanışma bulunduğunu,başka hiçbir şey olmadığını gösterir. Fakat bu noktaya hiç kimse hiçbir vakit 
itiraz etmiş değildir...Fakat     felsefeden     vazgeçilemez...’’.  Bkz. H. Bergson,   Zihin  Kudreti (çev.   
Miraç Katırcıoğlu), İstanbul 1989, 57, 60. 
31 A.g.e., 64, 65.  
32 Çüçen, a.g.e.,  116. 
33 Krş., Bergson, a.g.e., 282. 
34 Krş. Ömer Demir, Bilim Felsefesi, 1997, 100-101. 
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özelliklerini öğrenmemiz’’35 olarak tanımlanan algı (idrak) kavramı ve onunla ilgili 

tartışmalarla karşılaşmamak adeta imkansızdır. Zira algılama işi en önce duyularla 

başlamaktadır. Ancak, ekollerin üzerinde uzlaşamadıkları husus, duyular vasıtasıyla 

elde edilen bu algıların (izlenimlerin/idrâkât) tek başlarına  bilgiyi ifade edip 

etmediğidir. 

          Algılamanın, bilgi kaynağı olarak değeri üzerinde tartışan idealizm ve 

realizm’den, birincisine göre, gerçekliği’n bilgisinin yeri insan zihnidir: Duyularımız 

her ne kadar, her zaman aynı verileri iletmiyor ve onların ilettiği izlenimler kişiden 

kişiye değişiyorsa da, bu, Sofistlerin iddia ettikleri gibi, gerçek bilginin olmadığı 

anlamına gelmemektedir. Zira, insan zihninde, duyuların ilettiği izlenimlerden 

tamamen bağımsız, hem Tanrı, adalet, iyilik vs. gibi soyut/kavramsal ideler/tümeller, 

hem de fenomenler aleminde, tikel/cüz’î olarak bulunan somut her objenin 

küllî/tümel karşılıkları, doğuştan mevcuttur. Sözü edilen bu küllî ideler, Tanrı 

tarafından her insana doğuştan verilmiştir; dolayısıyla da, gerek insan zihninde 

mevcut olan soyut kavramların, gerekse fenomenler alemindeki somut nesnelerin 

mutlak anlamda gerçekliklerinden bahsetmek mümkündür. Ancak duyuların, 

fenomenler alemindeki objeler hakkında ilettiği verilerin gerçek bilgiye 

dönüşebilmesi için, zihinde Tanrı’nın istemine/iradesine dayalı olarak bazı işlemlere 

tabi tutulması gerekmektedir. Süjeye bağlı olmadan gerçekleştirilen bu dönüştürme 

işleminden dolayı, nesnelerin gerçekliklerinden şüphe edilmesi ihtimal dışıdır.  

          Şu halde, idealizme göre, duyu organları vasıtasıyla dış dünyaya ait 

nesnelerden edinilen izlenimler, insan zihninde, yani süjede gerçek bilgiye 

dönüştürülmektedir. Nesnelere ait gerçek bilgimizin kaynağını insan zihninde, 

                                                           
35 Vehbi Hacıkadiroğlu, Bilgi Felsefesi, İstanbul 1985, 46. 
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dolayısıyla da süjede görmesi nedeniyle bu akıma aynı zamanda sübjektivizm adı da 

verilmektedir.  

           İdealizmin karşısında farklı bir tutum sergileyen realizm ise, üzerinde 

yaşadığımız fenomenler alemini bilgilerimizin kaynağı olarak göstermiştir. 

Realistlere göre dış dünyanın/objelerin süjeye (insan zihnine) bağlı olmayan bir 

gerçekliği mevcuttur. Onlara göre, nesnelere ait duyusal algıların gerçek bilgiye 

dönüştürülmeleri için zihinde herhangi bir işleme tabi tutulmaları gerekmemektedir. 

Zira nesnelerin bizzat kendilerinde bir gerçeklikleri mevcuttur. Yani objelerin 

gerçeklikleri algılandıkları gibidir. Gerçek bilginin kaynağını objede görmesi 

dolayısıyla bu akıma aynı zamanda objektivizm adı da verilmektedir.  

           3. Bilginin değeri, bilginin doğru ya da yanlış olması ile yakından alakalıdır. 

“Bilgimiz doğru mudur?”, “bilgimizin doğruluğunun ölçütü nedir?” gibi sorular 

üzerinde yapılan tartışmalar bilgi-değer ilişkisini teşkil etmektedir. 
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             2. Takiyyüddin Necrâni’nin Hayatı, Yaşadığı Dönem ve Eseri 

 

Hayatı:  

          Elimizde bulunan mevcut kaynaklardan yazarın hayatı hakkında kesin ve 

teferruatlı bilgiler elde etmek mümkün olmadığından, onun hakkında malumat veren 

çeşitli biyografi eserlerindeki bilgileri takdim etmek, karşılaştırmak ve en sonunda da 

bir sonuca varmak istiyoruz.  

          C. Brockelmann, biyografik eseri GAL’da (Geschichte der Arabischen 

Literatur) yazarın isminin Takiyyüddin Necrâni olduğunu zikretmektedir. (I, 606) 

Brockelmann buna ilaveten, Takiyyüddin’in ele aldığımız eserinin, hicri 505 ile 675 

tarihleri arasında yazıldığı görüşünü ileri sürmektedir. Bunlardan başka o, ne yazar 

hakkında ne de eseri hakkında başka herhangi bir bilgi vermektedir. Daiber ise, 

Necrâni’nin, el-Kâmil fi’l-İstiksâ’yı miladi 11. yüzyılın sonu ile 12. yüzyılın başı 

arasındaki bir zaman aralığında yazmış olacağını tahmin etmektedir.36  

          Gerek Brockelmann’ın gerekse-her ne kadar Brockelmann’a göre daha tutarlı 

gibi görünse de- Daiber’in bu iddialarından yola çıkılacak olursa, Takiyyüddin 

Necrâni’nin miladi 11. yüzyılın başı ile 12. yüzyılın sonu arasında yaşamış olması 

sonucuna ulaşılır ki, bu imkansızdır. Daiber ve Brockelmann’ın, yapmış oldukları bu 

                                                           
36 Elshahed,  Elsayed,  Das   Problem  der    transzendenten    sinnlichen    Wahrnehmung    in    der 
spätmu’tazilitischen Erkenntnistheorie nach der Darstellung des Taqiaddin an-Nağrani, Berlin 1983.  
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tahminlerde dayandıkları nokta belki de, Necrâni’nin eserinde Ebu’l-Huseyn Basri 

(ö. 436/1046) ve Rükneddin Horezmî (ö. 536/1141)’den ‘hocalarımız’ diye 

bahsetmiş olmasıdır. Ancak bunun, o dönemde yaygın bir kullanım tarzı olduğu 

bilinmektedir. Yoksa bu ikisi, Takiyyüddin’in bizzat ders aldığı hocaları değildir. 

Kaldı ki, ‘‘Necrâni’nin bu iki Mu’tezile alimini zikretme tarzına ve yöntemine 

bakılacak olursa, kendisi ile onlar arasındaki zamansal uzaklık, dolayısıyla da çağdaş 

olmadıkları gerçeği, daha iyi bir şekilde  anlaşılmaktadır.’’37  

          Brockelmann ve Daiber’in aksine, Fuat Sezgin, GAS (Geschichte des 

Arabischen Schrifttums) adlı biyografik eserinde yazardan bahsetmemektedir. Bunun 

nedeni, büyük bir olasılıkla, sözü edilen biyografik eserde, hicri 430 yılına kadar olan 

yazarların ele alınmasıdır. Ancak Sezgin’in, Takiyyüddin Necrâni’nin (603-

1207/665-1267) tarihleri arasında yaşadığını iddia ettiği bilinmektedir.38  

           Takiyyüddin Necrâni’nin bilinen tek eseri olan ‘‘el-Kâmil fi’l-İstiksâ fî mâ 

Beleğanâ min Kelâmi’l-Kudemâ’’39 yı tahkik edip neşreden Mısırlı Dr. Seyyid 

Muhammed Şâhid ise, bu konuda iki farklı zaman diliminde iki ayrı görüşü tercih 

etmiştir: Bunlardan birincisine göre, Takiyyüddin Necrâni 6./12. yüzyılın 

ortalarından sonra vefat etmiş olmalıdır.40 Onun ilk iddiasının, Brockelmann’ın 

görüşüyle aynı paralelde olduğu görülmektedir.41 İkinci ve daha tutarlı gözüken  

iddiasına göre ise, Necrâni 7./13. yüzyılın başlarında vefat etmiştir.42  

          Tüm bu söylenenlerden yola çıkılmak suretiyle yazar hakkında şunları 

söylemek mümkündür: Takiyyüddin Necrâni yaklaşık olarak 6./12. yüzyıl ile 7./13. 

                                                           
37 A.g.y. 
38 Bkz. Elshahed, a.g.e., 29. 
39 Takiyyüddin  Necrâni, el-Kâmil  fi’l-İstiksâ  fî mâ Beleğanâ  min   Kelâmi’l-Kudemâ, (neşr. Dr. 
Seyyid Muhammed Şâhid) Kahire 1420/1999. 
40 Elshahed, a.g.e., 30.  
41 A.g.e., 1. 
42 Bkz. Necrâni, a.g.y. 
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yüzyıl arasındaki bir zaman diliminde yaşamış, Mu’tezilî bir alimdir. Eserin 

yazılışının bitiş tarihinin hicri 675 olduğu dikkate alındığında, bu tarihlerin daha 

isabetli olduğu anlaşılacaktır. O, Abdülcebbar’ın ölümünden sonra kendi ekolünü 

kuran hocası, Ebu’l-Huseyn Basri43 (ö. 436/1044)’ye bağlıdır. Ebu’l-Huseyn 

Basri’nin Kâdı Abdülcebbar’ın öğrencilerinden biri olduğu düşünülürse, Necrâni’nin 

Mu’tezile’nin Basra ekolünün fikir ve düşüncelerine daha fazla meylettiği tezi ileri 

sürülebilir. Oysa Necrâni, kelâmi meseleleri tartışırken, ne Bağdat ne de Basra 

Mu’tezilesinin düşünce ve fikirlerine bağlıdır; onun fikir ve düşünceleri -her ne kadar 

Mu’tezile’ye bağlılığını her fırsatta gösterse de- daha çok Ehl-i Sünnet çizgisindedir. 

Çünkü Necrâni, Abdülcebbar’la başlayıp Ebu’l-Huseyn Basri ile devam eden, 

Mu’tezile’nin Ehl-i sünnete yakınlaşması sürecinin doruk noktasına ulaştığı bir 

dönemde yaşamıştır. Bu dönemin karakteristik özelliği de, bilindiği üzere, Mu’tezile 

ekolünün isim olarak yaşamaya devam etmekle birlikte, çoğu görüşünde özellikle 

Ehl-i Sünnet’in Eş’ariye kolunun anlayışını takip etmesidir. Şimdi sözünü ettiğimiz 

bu döneme kısaca değineceğiz.  

          Yaşadığı Dönem: 

          Kâdı Abdülcebbar, Mu’tezile ekolü içerisindeki tanınmış önemli alimlerin son 

temsilcisidir. Hatta onun, bu ekolün düşünce sisteminin oluşması/kemale ermesi 

sürecindeki son ve tamamlayıcı halkayı oluşturduğu da söylenebilir. Kâdı 

Abdülcebbar, bağlı bulunduğu sistemin kendisinden önceki büyük bilginlerinin 

düşünce ve teorilerini analiz ve sentez yoluyla ele alarak kendisine göre yeni  bir 

anlayış ortaya koymuştur. Bu durum, onun hacimli eseri ‘‘Muğnî’’de açıkça 

görülmektedir. Eş’arî iken Mu’tezile mezhebine intisap eden Abdülcebbar’ın ortaya 

                                                           
43 Ebu’l-Huseyn Basri, Kâdı Abdülcebbar’ın öğrencilerinden biridir. Daha sonra ondan ayrılarak 
kendi   ekolünü   kurmuştur. Felsefeyle   oldukça   yakından   ilgilenmiştir.  Ancak   onun   kelama  ait 
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attığı  düşünce ve fikirlerin tamamen olmasa da kısmen, sadece Mu’tezile dışındaki 

ekoller tarafından değil, aynı zamanda bizzat kendi öğrencileri tarafından da 

eleştirildiğine şahit oluyoruz. Ondan sonra mezhebin bir çok fırkaya ayrıldığı ve 

buna bağlı olarak da devamlı surette güç  kaybettiği görülmektedir. İşte bu 

fırkalardan biri de daha önce de işaret ettiğimiz gibi, Necrâni’nin bağlı olduğu Ebu’l-

Huseyn Basri’nin kurduğu ekoldür.44  

          Öte yandan, daha Ebu Hâşim döneminde işaretlerini gördüğümüz ve yukarıda 

da belirttiğimiz gibi, Abdülcebbar’la başlayan Mu’tezile’nin Ehl-i Sünnet’e yaklaşma 

sürecinin Necrâni’nin döneminde iyice hız kazandığı, hatta –Necrâni’den 

öğrendiğimiz kadarıyla- rü’yetullah gibi birkaç  mesele hariç, bu ikisinin birbirlerine 

oldukça yakınlaştıkları gözlenmektedir.  

          Necrâni’nin yaşadığı dönem, Gazâli’yle başlayan ve Râzi’yle devam eden, 

kelamın felsefileşmesi süreci olarak da adlandırabileceğimiz, müteahhirûn 

kelamcılar dönemidir. Râzi’nin mutlak tesirinin hissedildiği bu dönemde (miladi 

13.ve 14. yüzyıllar)45 yazılan ve daha sonraki dönemlerde oldukça etkili olan, Kâdı 

Beyzâvi (ö. 685/1286)’nin ‘‘Tavâli’ul-Envâr’’ ve İci (ö. 756/1355)’nin ‘‘el-

Mevâkıf’’ gibi önemli eserlere baktığımızda bunların Râzi’nin eserlerinden  büyük 

ölçüde etkilendikleri görülmektedir.46 Yani, artık  özgün eserler dönemi sona ermiş 

olup, bunun yerini, önceki otoritelerin yazdıklarının deyim yerindeyse taklitlerinin 

yazıldığı dönem almıştır. Necrâni’nin konumu da bundan farklı  gözükmemektedir. 

O, daha önce Abdülcebbar ve Ebu Râşid (ö. 415/1037) gibi Mu’tezile bilginlerinin 

Basralı ve Bağdatlı Mu’tezileleri fırkaları arasındaki ihtilaflı konuları karşılaştırmalı 

                                                                                                                                                                     
eserlerinden hiç biri mevcut değildir. (Bkz. Wilferd Madelung, a.g.e., 329)   
44 A.g.y. 
45 Bkz., Fahreddin Râzî, el-Muhassal (çev. Hüseyin Atay), Ankara 2002, XXXVI-XXXVII 
46 A.g.y. 
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bir yöntemle ele aldıkları Muğnî ve el-Mesâ’il gibi eserlerine benzer bir çalışma 

yapmıştır. Ancak Necrâni ve eserini öncekilerden ayıran en önemli ve ayırt edici 

yönü, onun 7./13. yy. gibi oldukça geç bir dönemde yaşamış olması – ki bu durum 

bize  Mu’tezile’nin ilk dönemi ile son dönemi arasında geçirdiği fikri evreleri 

karşılaştırma imkanı vermektedir- ve ilerleyen bölümlerde de genişçe bir şekilde ele 

alacağımız gibi, Kant’ın ortaya attığı iddia edilen ‘‘transendental’’ bilgi teorisinin 

Mu’tezile çevrelerinde çok daha önceleri tartışıldığını ortaya koymasıdır. 

 

         Eseri: 

          Yukarıda da belirtildiği gibi Necrâni’nin bilinen tek eseri, Dr. Muhammed 

Şâhid tarafından 1999 yılında tahkikli olarak neşredilen ’’el-Kâmil fi’l-İstiksâ fî mâ 

Beleğanâ min Kelâmi’l-Kudamâ  ( الکامل في اإلستقصاء فيما بلغنا من كالم االقد ماء )’’ 

(Eskilerin bize ulaşan sözlerinin teferruatlı bir şekilde incelenmesi) adlı eseridir. 

Eserin, bilinen orijinal tek el yazması Hollanda’nın Leiden Üniversitesi 

kütüphanesinde (Nr. 1516) bulunmaktadır.47 Bu el yazması 170 varaktan oluşmakta 

olup, her sayfada 21 satır neshî yazı bulunmaktadır.48

          Necrâni’nin bu eseri Mu’tezile ekolünün hemen hemen en geç dönemine ait 

olmasına rağmen49 Mu’tezile ile ilgili yapılan çalışmaların bir kaçı hariç, hiç 

birisinde atıfta bulunulmamıştır. Eser, felsefi düşüncelerin ve teolojik inançların 

birbiri içerisine girdiği ve birbirini desteklediği tamamen metafizik düşünce ve 

fikirlerden oluşmaktadır.50 Necrâni’nin ele aldığı konulara bakıldığında bu durum 

daha iyi anlaşılmaktadır. O, daha çok, Allah’ın varlığı (Vücudu’s-Sani), alemin 

                                                           
47  Elshahed, a.g.e., 30. 
48 A.g.y. 
49 A.g.e., 25. 
50 A.g.e., 31. 
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ezeliliği (kıdemu’l-Alem) ve yok oluşu (fena’u’l-Alem), maddenin (cevher) 

yaratılması, yok oluşu ve tekrar yaratılması (halku’l-Ecsam fenauha ve i’adetüha), 

Varlık (vücud) ve Yokluk (adem) gibi, üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı aklî 

ve felsefî konular üzerinde durmaktadır. Yani tamamen çağının özelliklerini üzerinde 

taşımaktadır. 

          Varlık ve yokluk’la ilgili olarak cevherlerin sıfatları, Mu’tezile düşüncesinde 

yaratılış teorisinin bir parçasını oluşturduğundan, Necrâni de bu konuya kitabında 

oldukça fazla önem vermiştir.51 Genel olarak sıfatlar meselesi bilhassa cevher ile 

araz arasında bir ilişki olarak incelenmesine karşın burada öncelikli olarak Allah’ın 

sıfatları ile alakalı olarak ele alınmaktadır.  

          Yazarın bu çalışmanın temel konusunu teşkil eden bilgi teorisi ile ilgili 

düşünceleri eserinde iki anahtar kavram olan ilim ve İdrak kavramları çerçevesinde 

işlenmektedir. Bu son iki kavramı bu eserin hemen her bölümünde görmek 

mümkündür, ancak bilgi teorisi bağlamında teferruatlı bir şekilde 7. ve 9. bölümlerde 

ele alınmaktadır.52  

          Yazar, diğer Mu’tezile alimlerinin yaptığı gibi, kitabının tüm bölümlerinde ele 

aldığı meselelerin istisnasız hepsinde, ilk önce kendisinden önceki Mu’tezile 

bilginlerinin o konudaki ittifak ve ihtilaf ettiği noktalara değindikten53 sonra kendi 

düşünce ve fikirlerini ortaya koymaktadır. Sanırız bu da -ismen de olsa- onun, ne 

derece Mu’tezile ekolüne bağlı olduğunu göstermektedir; oysa, diğer itikadî 

fırkaların görüşlerine sadece bir bölümde değinmektedir.54 Şimdi, Necrâni’nin 

eserinde ele almış olduğu önemli konuları maddeler halinde inceleyeceğiz:  

                                                           
51 Bkz., Necrâni, a.g.e., 185-216. 
52 A.g.e., 263, 322. 
53 Bkz., a.g.e., 62, 155, 185, 263, 284, 322, 335, 354, 377, 417. 
54 Bkz., a.g.e., 354.  
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1. Âlemin Yaratılışı: 

          Yazar, eserine klasik Ehl-i Sünnet kelamcılarının eserlerinde gördüğümüzün 

aksine, bilgi (marifet-ilim) konusuna  girmeden, doğrudan ‘‘cisimlerin  hadis oluşu’’ 

na (Bab u fi Hudusi’l-Ecsam) (Necrâni, a.g.e., 62) dair meseleyle başlamaktadır. 

Bununla birlikte,yukarıda da değinildiği üzere Necrâni, bilgi konusunu müstakil bir 

başlık altında ele almamış olmakla birlikte, bu konuya hemen her bölümde az da olsa 

değinmektedir. 

          Necrâni, cisimlerin yaratılmış (muhdes)  oluşuna dair (Bâbu fî Hudûsi’l-

Ecsâm) bölüme, Mutezile alimlerinin filozofların aksine cisimlerin muhdes 

olduklarını kabul ettiklerini zikrederek başlamaktadır.55 Muhdes olan cisimlerin  

olaylardan (Havadis) daha doğrusu oluşlardan (Ekvan) bağımsız olarak 

düşünülemeyeceklerini iddia eden Necrâni, bu oluş (kevn / کون ) ile neyi kast ettiğini 

şu şekilde ortaya koymaktadır: 

 

           ’’Oluş (kevn) dan kast ettiğimiz cismin (herhangi) bir  şekilde meydana 

gelmesidir (felienna na’ni bi’l-kevni husulu’l-cismi ‘ala vechin ).’’56

           

          Öyle görünüyor ki, Necrâni’nin oluş (kevn) ile kast ettiği, daha sonraları 20. 

yy. varoluşçu (egzistansiyalist) filozoflarda olduğu gibi, varlığın görünen kısmı, yani 

bir nesnenin görünen yüzüdür (fenomen). Ona göre bir objede görmüş olduğumuz, 

bu objenin oluşu, dolayısıyla da varlığıdır.  

         Oluş  hakkındaki düşüncesini bu şekilde ortaya koyduktan sonra,  Varlık’ı, 

Vacibetü’l-vücud ve Caizetü’l-vücud olmak üzere iki kısma ayırır. Ona göre, 

                                                           
55 Necrâni, a.g.e., 62. 
56 A.g.y. 
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birinciye yokluk (adem) un atfedilmesi muhaldir. O bununla Allah’ın oluşlardan 

münezzeh olan her şeyin yaratıcısı olduğunu vurgulamayı amaçlıyordu. Buna karşın 

câizetü’l-vücûd ise sonsuz değildi. Zira her hâdis olanı, ezelî bir yokluk (adem) 

öncelemektedir (fe’ademu külli vahidin mine’l-havadisi ezeliyyun).57 Ancak,  

buradaki yokluk (adem) ona göre somut varlığı olan (mümkün olan yokluk) olmayıp 

bunun yerine olumsuzluk (nefy) anlamındaki mutlak yokluktur. Daha açık bir 

ifadeyle, o, bununla varlığın yaratılmasını önceleyen58 yokluğu amaçlamıştır. Yoksa 

gelecekte varlığı mümkün olan ancak şu anda varlık sahasına girmemiş olan 

yokluk’u kast etmemiştir. Çünkü Takiyyüddin Necrâni’ye göre yokluk ik ikısma 

ayrılır: 1. Olumsuz anlamda (nefy) yokluk (varlığı muhal olan yokluk)59, 2. Şu anda 

mevcut olmayan, ancak gelecekte varlığı mümkün olan yokluk.60 Necrâni için her 

hâdis olandan önce mutlak anlamda somut varlığı olmayan bir yokluk’un bulunması 

gereklidir. Zira ancak bu durumda, hâdis’i yokluk sahasından varlık alanına çıkaran 

bir yaratıcının varlığı ispatlanabilirdi. Aksi durum, sonsuz bir teselsüle imkan 

verebilirdi ki, bu imkansızdır.61 Aslında Necrâni’nin burada ‘emr zâid’ olarak 

tanımladığı ve ona göre somut gerçekliği olmayan adem, Yunan filozoflarının 

‘heyûla (ezelî madde)’sından başka bir şey değildir.62 Yunan filozoflarında, 

Allah’tan başka bir çok ezelinin (taaddüd-i kudemâ) varlığını akla getirebilecek sözü 

edilen bu ‘heyûla’, İslam filozoflarında, ‘‘mümkün-hâdis bir ilk maddeye 

dönüşmüşken’’63, bu filozoflardan  farklı bir yol takip ettiklerini iddia ederek böyle 

                                                           
57 A.g.e., 62, 82. 
58 Metin Özdemir, Allah’ın Bilgisinin Ezeliliği ve İnsan Hürriyeti, İstanbul 2003, 122. 
59 Necrâni, a.g.e., 106. 
60 A.g.e., 82. 
61 A.g.y. 
62 Düzgün, a.g.e., 263. 
63 A.g.y. 
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bir heyûla’nın varlığını inkar eden kelamcılar ise, filozofların söylediklerinin -birkaç 

lafzî değişiklikle- aynısını söylemişlerdir:  

 

          ‘‘...Muhakkak ki her muhdes, hudûsünden önce hudûsü mümkün olandır. 

İmkan ise bir mahalli gerektirir ki bu da heyûladır. Eğer bu mahal de muhdes ise bu 

durumda, o da bir başka mahalli gerektirir ki bu ise teselsüle yol açar... Böylece 

heyûlanın ve cismin kadîm olmadığı sabit olmuş oldu.’’64

 

           Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kelamcılarla filozoflar arasındaki 

tartışmanın boyutu  hiçbir zaman lafzî boyutun ötesine geçmemiştir. Zira 

kelamcıların,  hudûsdan önce ‘‘adem ezeli (عدم أزلي )’’ (mutlak yokluk) dedikleri şey, 

pratikte, İslam filozoflarının ‘‘imkan’’ kavramından başka bir şey değildir.65 Kaldı 

ki, filozoflara göre de hudûsdan önce mutlak anlamda bir yokluğun (adem) varlığı 

tasdik edilmektedir.66 Kelamcılar şayet, filozofları, heyûla’nın, ‘ittisâl’ 

(süreklilik/kesinti olmaksızın birbiri ardına gelme/biri diğerinin nedeni olma) ve 

‘infisâl’(birbirlerinden ayrık olarak birbirinin nedeni olma)67 anlamında varlığını 

kabul ettikleri varsayımına dayanarak tenkit ediyorlarsa, filozofların böyle bir varlığı 

kabul etmeleri zaten mümkün değildir; kaldı ki onlar her mümkün varlığın, varolmak 

için bir illete muhtaç olduğunu açıkça zikretmektedirler.68  

                                                           
64 Necrâni, a.g.e.,  83-84. 
65 İbn Rüşd, Metafizik Şerhi (Telhis ma Ba’de’t-tabî’a), (çev. Muhittin Macit), İstanbul 2004, 29; İbn 
Sinâ, Metafizik (İlâhiyat), (çev. Ekrem Demirli-Ömer Türker), İstanbul  2004, 36. 
66 İbn Sinâ, a.g.e., 37. 
67 Necrâni, a.g.e., 75. 
68 İbn Sinâ, İlâhiyat, 37. 
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           Öte yandan Necrâni,  ‘îcad’ kavramını yukarıda ortaya koyduğu iddiasına 

delil olarak kullanmıştır. Şöyle ki, îcad’ın manası yokluk’tan varlık’a çıkarmak 

demektir ki, bu da sonsuzluğu (ezeliyyet) olumsuz kılmaktadır.69

         Bu bölümde daha önce zikrettiğimiz gibi, Necrâni mutlak anlamda (hiç olan) 

bir adem üzerinde ısrarla durmaktadır. Zira böyle bir yokluk, sonsuz bir teselsülü 

ortadan kaldıracak olması açısından oldukça önemlidir; şayet cisimler ve bu âlem 

hadis ise, bu durumda onları varlık alanına çıkaracak bir seçen olacak, dolayısıyla 

onlar da seçilen-tercih edilen (muhtar / مختار ) olacaklardır: 

 

          ‘‘...Zira ’’icad’’ın anlamı, yokluktan varlığa  çıkarmaktır ki, bu da ezeliliği 

olumsuzlamaktadır. ’’70  

 

          Görünen o ki, Necrâni, adem’in hudûs’u-oluşu öncelediği hususunda 

filozoflarla mutabıktır. Necrâni’nin burada ‘muhtâr’  kelimesini kullanmasının 

gayesi, bu âlem ve cisimlerin var olmalarının yok olmalarına tercih edilmelerinden 

dolayıdır.71  

           Müellif, yaratılmasını (îcad) mutlak bir adem’in öncelediği var olabilecek bir 

nesnenin (makdur / مقد ور ), Allah’ın  bilgisi ve iradesiyle olan ilişkisine (Allah’ın 

bilgisi ve iradesinin makdûr’a ne zaman taalluk ettiği) dair tartışmalara da 

değinmektedir. Necrâni bu konuya ‘yokluğu anında madumun bir zât (varlık) 

olup olmadığı72’na dair’ başlığı adı altında değinmektedir. Necrâni, bir şeyin 

bilgisine taalluk (تعلق ) ile, o şeyin var edilmesi arasında ne gibi bir ilişkinin ortaya 

                                                           
69 A.g.e., 84. 
70 A.g.e., 85. 
71 Necrâni, a.g.e., 85. 
72 A.g.e., 185-216. 
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çıkacağını anlamaya çalışmaktadır.73 Allah’ın bilgisinin, belli bir nesnenin hudûsuna 

(hadis muayyen / حاد ث معين ) zamansal olarak bir önceliğinin (takaddüm) 

bulunmasını kabul etmek, teselsüle götüreceğinden imkansızdır.74 Zira böyle bir 

şeyin onaylanması demek, madumun yaratılmadan önce zât (mâhiyet) olarak mevcud 

olduğunun teyit edilmesi anlamına gelmektedir ki, bunun kabul edilmesi muhaldir:  

 

          ‘‘Bu konuda deriz ki: Biz, ‘imkân’ ın (mümkün madumun var olmasının 

imkanlılığı)  bir ‘mahal’ de bulunmayı gerektirecek varlıksal-ontolojik bir vasıf 

(vasfan subutiyyen / وصفا ثبوتيا ) taşıdığı  kanaatinde değiliz. Hocalarımızın bu 

konuda takip etmiş oldukları yöntemi tasdik edip madumu bir  zat (mevcud) olarak 

kabul etsek dahi bu tasdik onun bir cisim olduğunun kabul edilmesi gerektireceğini 

kabul etmeyiz.’’75  

 

            Necrâni’nin yukarıda aktardığımız fikirlerinden şu sonuçları çıkarmamız 

mümkündür: 

1. Şu anda var  olmayan  ancak gelecekte var olması imkan dahilinde olan  

madum (el-madum u’l-mümkin)  ne mahiyet olarak ne de cisimsel olarak ontolojik 

bir gerçekliğe sahiptir. Yani, Allah’ın belli bir zamanda yaratmasından önceki zaman 

diliminde hiçbir şekilde mevcut değildir. Necrâni, bu görüşüyle, Mutezile’nin 

mümkün madumun bir ‘şey’ olduğuna dair genel kabul görmüş tezine76 aykırı bir 

tavır içinde olduğu açıkça görülmektedir. 

2. İcad   etme   aktı   maddesel/cisimsel  olarak   vuku  bulmaktadır: ‘‘Kâdir 

                                                           
73 A.g.e., 89. 
74 A.g.y. 
75 A.g.e., 112. 
76 Bkz. a.g.e., 185. 
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(Allah) onu bir cisim olarak tayin ettiğinde (cealahu cismen), ona   yönlerden   bir   

yön de tahsis   etmiştir. (hassasahu  eydan bicihetin...)’’77  Bu cismin ‘yönlerden bir 

yön ile vasıflandırılması’ demek onun yer kaplama özelliği (mütehayyız) ile 

donatılması demektir.  

          2. Oluşlar ve Formlar: 

          Necrâni, kitabının ‘‘Oluşlar ve Formları Problemi (Mes’eletü fi’l –Ekvani ve 

Suvariha  / مسأ لة في األ آوان وصورها )’’ (Necrani, a.g.e., 115-155) başlığını taşıyan 

ikinci bölümünde, özellikle Mutezile kelamcıları tarafından ortaya atılan ve 

cisimlerin oluşları (ekvan) sorununda büyük tartışmalara sebebiyet veren ‘‘i’timad’’ 

 .teorileri üzerinde durmaktadır ( أحوال)  ’’ve ‘‘ahval ( إعتماد)

          İ’timad: Bilindiği üzere  ‘i’timad teorisi’ büyük Mu’tezile kelamcısı Nazzam 

(ö. 232/858) tarafından ortaya atılmıştır.78 Ancak onun bu düşünceyi Yunan 

filozoflarından (Stoalılar) iktibas ettiği iddia edilmektedir.79 Bu iddianın 

sahiplerinden biri olan Horovitz i’timad kavramının kökenine ilişkin olarak şunları 

zikretmektedir: 

 

            ‘‘Bu kavram stoaya göre ne anlama gelmekteydi? , Nazzam’a göre ne anlama 

gelmektedir?. Bu kavramın anlamı üzerinde sonrakiler kavram kargaşası içinde 

olmuşlardır. Onlar aynı zamanda bu kavramın anlamı ile ilgili yaptıkları 

açıklamalarda isabet edememişlerdir. Onların çelişkili olan bu malumatlarından, bu 

kelimeye ilişkin hiç bir rivayete sahip olmadıkları gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Nazzam’ın kelimeyi kullandığı bağlam, meseleyi iyice karmaşık hale getirmiştir. 

                                                           
77 A.g.e., 112. 
78 Şehristâni, el-Milel ve’n-Nihâl, (neşr. Muhammed Abdülkadir el-Fâdıli), Beyrut 2004, 47. 
79 S. Horovitz, Über den Einfluss der Griechischen Philosophie Auf  die Entwicklung des Kelam, 
Breslau 1909,18. 
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Nazzam’ın iddiasını kelime kelime aktaran gerek Şehristâni gerek İbn Hazm ve 

gerekse diğerleri80, büyük bir olasılıkla i’timad kavramıyla ilgili herhangi bir 

anlama sahip olmamışlardır. “İ’timad”, stoacı düşüncedeki, cismin merkezinden 

dışına doğru uzanan ve oradan tekrar geri dönen, Yunanca “Pneuma’nın eğilimi, 

cismin iç sabırsızlığı”, kelimesinden başka bir şey değildir.81 Etimolojik olarak bu 

“i’timad” kelimesinin Yunanca “Pneumanın eğilimi” kelimesiyle tercüme edilmesi 

pek de uygunsuz gözükmemektedir. Orijinal mananın silik bir izi Hasanî’nin 

açıklamasında bulunmaktadır. Buna göre iki karşıt i’timadın birleşmesi bir mahal 

(substra) de mümkündür. Ancak Hasani’nin bizzat kendisinin de  i’timad’la ilgili 

açık ve kesin bir fikre sahip olmadığı, bu kelimenin manası ile ilgili yaptığı 

açıklamasından ortaya çıkmaktadır. O, “Pneumanın eğilimi” hakkında hiçbir şey 

bilmemektedir. Ayrıca onun, yine karşıt Pneuma’nın akınından ’’İtimad’’ türünün 

oluştuğu konusundaki bilgisi de yoktur. Ancak biz bununla birlikte, asli manaya biraz 

değinmesi açısından Hasanî’nin bu hatırlatmasını zikretmeden geçemedik. İ’timad 

kavramını (manasını) genel olarak tespit ettikten sonra, i’timadın hareketinin ne 

olduğunu da bilmiş olmaktayız: Buna göre Nazzam’ın iddiası geçerli bir anlam 

kazanmaktadır. Hareketin karşıtı olan “sükunet” ona göre- genel genişletilmiş 

anlamda- cismin bir şeyde sabit kalması olarak anlaşılmalıdır. Ona göre cismi bir 

arada tutan “pneumanın eğilimi” (i’timad) ‘nin hareketidir. Şimdi Nazzam’ın 

yukarıda açıklanan ‘‘muktedirsizliğin’’ bedene (cisme) isabet eden bir ‘‘eksiklik’’ 

olduğuna dair iddiasından mantıki bir bağ kurma imkanına sahip olmuş olmaktayız  

Burada kastedilen ‘‘eksiklik’’, gerginliğin şiddetinin zayıflaması ve gevşemesidir. 

                                                           
80 Krş. İbn Hazm, el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-Nihal, Kahire, 1317, V, 55.  
81 Krş. Zeller, Eduard, Die Philosophie der Griechen (Ed. Wellman), I, Leipzig 1923, 118, 131.  
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Zira Stoalıların düşüncesine göre tüm kudret ve güç gerginliğin şiddetinden, bunun 

zıddı ise gerginliğin zayıflamasından ileri gelmektedir.’’82

 
          Tüm bu açıklamalardan anladığımıza göre i’timad kavramıyla, her cismin 

içerisinde gizli olarak bulunan ve onun harekete geçmesini sağlayan bir ‘‘hareket 

kuvveti’’ kast edilmektedir.83 Daha açık bir ifadeyle itimad, kinetik (bi’l-fiil) halde 

olmayan, potansiyel (bi’l-kuvve) bir hareket gücüdür:  

          ‘‘Nazzam şöyle  dedi:  Bütün  cisimler hareket halindedir.  Hareket ise iki 

türlüdür: Güç (kuvve) halindeki hareket (hareketü itimad) ve yer değiştirme 

halindeki hareket (hareke nukle / حركة نقلة ). Şu halde cisimlerin tümü  hakikatta  

hareketlidirler (müteharrike); buna karşın, dil yapısındaki  kullanımda (fi’llüğa) ise 

sükunet halindedirler (sakinetün / ساكنة ). Hareket aktları (mekanda) oluş (kevn) tan 

başka bir şey  değildir...O, Allah’ın cisimleri yarattığında onların bir hareket kuvveti 

(hareketü itimadin)’ne sahip bir halde bulunduklarını iddia etmektedir.’’84

           Yukarıdaki açıklamalardan Nazzam’ın cisimlerin devamlı bir şekilde hareket 

halinde olduklarını iddia ettiği;  ancak  gözümüzün önünde hareket  halinde olmayan 

(sakin) cisimlerin varlığı dolayısıyla çelişkiye düşmemek amacıyla  da iki hareket 

türünü ortaya  attığı açıkça anlaşılmaktadır. Ona göre cisimler, oluşları esnasında, 

(varlıklarına artık/zaid olmayan) sahip oldukları bu itimad hareketi (حركة إعتماد) 

dolayısıyla hareket ederler. İşte tam bu noktada muhaliflerin karşıt görüşleriyle 

karşılaşmaktayız. Zira onlara göre cisimler, bu itimad hareketi ile değil bizzat zaid 

                                                           
82 Horovitz, a.g.e., 16-19.  
83 Van Ess, Theologie und Gesellschaft İm 2. Und 3. Jh., Berlin-New York 1992, III, 325. 
84 Eş’arî, Makâlatü’l-İslamiyyin (neşr. Helmut Ritter), İstanbul 1930, II, 324 
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(bir sıfat) olan hareket vasıtasıyla hareket etmektedirler.85 Necrâni, bu konuda farklı 

görüşleri şu şekilde tahlil etmektedir: 

 

           ‘‘... Ebu Haşim ve taraftarları bunun (cisimlerdeki bu hareketin) zaid bir 

mana (ma’nen zaiden  / معنى زائدا ) vasıtasıyla meydana geldiğini iddia etmektedirler 

ki buna ’’hareket’’ adını vemektedirler. Bu ma’na, cismin ‘‘hareketli (müteharrike)’’ 

olmasını gerektirir (zalike’l-ma’na yucibu kevne’ l-cismi müteharriken). Bu  (ma’na) 

ise ‘ i’timad’ ve ‘taharrük’ üzerine ilave bir durumdur/sıfattır (ve ennehu emrun 

zaidun ale’l-i’timadi ve’t-taharrük / و أنه أمر زائد على اإلعتما د و التحرك ). İçlerinde 

Ebu’l-Huseyn Basri’nin de bulunduğu diğer alimler ise sözü edilen bu ilave/artık 

durumun (emr zaid / أمر زائد ) varlığını kabul etmemişlerdir.’’86      

  

          Tevellüd: Yukarıdaki cümlede geçen emr zaid kavramı tartışmamızın 

ekseninde yer almakta olup, bunun ‘tevellüd’ ( تولد ) kavramıyla doğrudan bağıntısı 

mevcuttur. Bundan dolayı tevellüd kavramının tarihi seyrine kısaca göz gezdirmek 

istiyoruz: 

         Şehristâni’ye göre tevellüd kavramını ortaya atan, Bişr b. Mu’temir (ö. 

210/825) dir.87 Ancak Şehristani’nin tevellüd hakkında verdiği malumat tevellüd 

kavramından kast edilenin ne olduğunu anlayamayacak kadar yetersizdir. Belki de 

bunun sebebi, bu sözcüğün açıklanmaya ihtiyaç duymayacak derecede herkes 

tarafından biliniyor olmasıdır. Gerçekten de tevellüd kavramı ve ona ilişkin 

tartışmaları, insan fiillerinin söz konusu olduğu her yerde bulmak mümkündür. Bu 

                                                           
85 Bkz. Van Ess, a.g.e., IV, 14. 
86 Necrâni, a.g.e., 115. 
87 el-Milel ve’n-Nihâl, I, 53. 
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kavramın mahiyetinin ne olduğuna dair biraz daha geniş bilgileri Eş’arî’nin 

Makâlât’ında buluyoruz: 

 

          ‘‘Bazıları şöyle dediler: Bizim kendi fiillerimizle doğan (tevellede / تولد ) 

eylemler, örneğin, şöyledir: ...Bir darbeyle oluşan elem, bir şeyin yenilmesiyle ortaya 

çıkan lezzet, ...(cinsel ilişki esnasında) hareketin etkisiyle meninin dışarı çıkması, 

taşın fırlatıldığı okun ise atıldığında gitmesi ve gözümüzü açtığımızda (bir şeyi) 

algılamamız (idrak) gibi aktlar, bizim eylemlerimizin sebep olduğu  hâdis fiillerdir. 

(hadisun ani’l-esbabi’l-vakı’a minna / حاد ث عن األسباب الواقعة منا )’’88  

 

           Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, buradaki tartışma, insanın (bazı) 

fillerinin kaynağının kendisi olup olmadığı ekseninde sürdürülmektedir. Eş’ariler 

insan fiillerinin tümünün Allah tarafından yaratıldığını iddia ederken, Mu’tezilenin 

büyük çoğunluğu, yukarıdaki fiillere benzer fiillerin kaynağının insanın kendi yaptığı 

(bir sonraki eylemin şartlarının hazırlayıcı) ön-eylemler olduğunu iddia ederler. 

Ancak burada fillerin ‘illetleri’ değil de ‘sebepleri’ (esbab) denmesi bize göre 

oldukça önemlidir. Zira, sebep müsebbebi zorunlu olarak doğurmadığı (mütevellid) 

halde illet ma’lulü zorunlu olarak gerektirmektedir: 

 

          ‘‘...Sebep iki şey arasındaki vasıta olup salt bir köprüden ibarettir. Sebep 

önceki bölümde de açıklandığı üzere beyani terminolojide bir şeye ilişen ve onda bir 

hükmü gerektiren nitelik veya vasıf demek olan illet kavramından farklıdır...İllet 

                                                           
88 Makâlat, II, 401. 
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nesneye ait bir vasıf olup onda bir tür tesir meydana getirir. Halbuki sebep iki şey 

arasındaki salt bir vasıta veya bağlantı olup hiçbir tesir gücü yoktur.’’89

           İnsanın bir takım fiillerinin, onun diğer bazı eylemlerine sebep teşkil etmesi, 

onları zorunlu olarak ortaya çıkardığı (mütevellid / متولد ) anlamına gelmez. Bu 

birincil fiiller, sadece zamansal olarak sonraki bir zaman diliminde ortaya çıkması 

istenen eylemlerin (maksud) oluşmalarına zemin hazırlayan birer vasıta olmaktan 

öteye gidemezler.90 Yoksa zikredilen ikincil fiillerin var olmalarına tesir eden bir illet 

 değildirler.91 Öte yandan, “sebep ise bir zattır, yani örneğin iplik gibi bir ( علة )

vasıtadır.”92 Bundan dolayı İslami gelenekte, mutlak anlamda fail sadece Allah 

olduğundan zatların kendilerinden kaynaklanan hiçbir tesir güçleri yoktur.93  

          Tüm bu açıklamalardan sonra tevellüd’ü, ‘‘fiilin, vasıtalarla meydana 

gelmesidir’’94 diye tanımlayabiliriz. Abdülcebbar da sebebi, failin elinde, bir bütünün 

cüzlerini bir araya getirmeye yarayan bir ‘alet’ e benzetmektedir.95 Bu da sebep’le 

müsebbeb arasında, illet’le ma’lul arasındaki gibi, zorunlu bir bağın olmadığını 

gösterir. ‘‘...Zira bu, etki ve sonuç doğuran bir ilişki olmayıp salt bir birliktelik/vasl 

ilişkidir...’’96 Bundan dolayı Mu’tezile, ‘‘...sebep olmadan sebebe bağlı fiil ve etkinin 

ortaya çıkabileceğini tabiatıyla mümkün görmezler. Zira bu mütevellid fiilin 

vasıtasız  var olması anlamına gelir...İşte bu noktada, Mu’tezile i’timad ile tevellüdü 

ilişkilendirir. Bazılarının görüşüne göre tevlit eden (etkiyi meydana getiren) şey 

                                                           
89 Câbiri, Muhammed Âbid, Arap-İslamKültürünün AkılYapısı (çev. Burhan Köroğlu-Hasan Hacak-
Ekrem Demirli),3. Baskı, İstanbul 2001, 260. 
90 ‘‘Sebep, lügatte, istenilen şeye (maksud) kendisi  vasıtasıyla ulaşıldığı şeyin ismidir. ( Seyyid Şerif 
Cürcâni, Ta’rifât (tahk. Muhammed Abdurrahman Maraşlı), Beyrut 2003, 187.)  
91 A.g.e., 232. 
92 Câbiri, a.g.e., 260.  
93 A.g.y. 
94 A.g.e., 261. 
95 Kâdı Abdülcebbar, el-Muğni fî Ebvâbu’ t-Tevhid ve’l-‘Adl (neşr. İbrahim Medkur- Taha Hüseyin), 
IX, 45. 
96 Câbiri, a.g.e., 262. 
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sadece i’timattır...Mesela fırlatılan bir taş önüne gelen başka bir taşa çarpsa ve bu 

ikinci taş da bir kişiye çarpıp yaralasa; burada yaralamanın sebebi birinci taşla 

çarpışmanın ikinci taşta meydana getirdiği i’timat’tır.’’97  

          İşte tam bu noktada ‘‘emr zâid’’ meselesine tekrar geri dönmüş olmaktayız: 

İ’timadı kabul edenler, taş örneğindeki etkiyi meydana getirenin tek başına i’timad 

mı yoksa buna ilave artık bir durum (emr zâid) mu olduğunda ihtilaf etmişlerdir.98 

Ebu Haşim ve taraftarları bu etkiyi meydana getirenin zaid bir mana olduğunu kabul 

ederken, aralarında Ebu’l-Huseyn Basri ve Necrâni’nin de bulunduğu diğerleri böyle 

bir mananın varlığını redderler. Zira, sözü edilen etkinin zaid bir ma’na tarafından 

ortaya çıkarıldığının kabul edilmesi, iradesiyle bir fiili yapan ‘Kâdir’in, fiil aktında 

saf dışı bırakılması ve etkinin sonucunun illet-malul ilişkisinde olduğu gibi zorunlu 

olarak ortaya çıkmasının tasdik edilmesini beraberinde getirmektedir.99

          Yukarıda da belirtildiği gibi Nazzam, cisimlerde meydana gelen hareketin 

aslında onların kendi özlerinde bulunan bir kuvvetten (hareket-i itimad) ileri  

geldiğini iddia etmektedir.100 Öyleyse burada bu cisimleri harekete geçiren daha 

doğrusu oluş içerisinde olmalarını sağlayan ilave bir güç bulunmamakta; dolayısıyla 

da cisimler kendi kendilerine yetkin bir karakteri bizzat kendi bünyelerinde 

taşımaktadırlar. Asırlar sonra yaşayan Leibniz’in ‘monadlar’ teorisinde, Nazzam’ın 

bu  öğretisiyle örtüşen benzerlikleri bulmak mümkündür. Zira Leibniz’in monadlar 

öğretisinde ortaya koymuş olduğu teoride ‘monadlar’, oluş halinde (hareket-sükunet, 

ayrılma-birleşme) olabilmek için ihtiyaç duydukları güç ve  enerjiyi yine kendi 

                                                           
97 A.g.e., 262-263. 
98 Necrâni, a.g.e., 115; krş. Câbiri, a.g.e., 263. 
99 Necrâni, a.g.e., 115. 
100 Abdülhâdi Ebu Ride, İbrahim en-Nazzam’da Tabiat Anlayışı  (çev. Hüseyin Aydın), Malatya 2003, 
89. 
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bünyelerinde bulunan ve ‘‘her şeyi yöneten’’ bir ilkeden almaktadırlar.101 ‘‘Monadla 

olup biten  her şey, tıpkı bir yayda onun icra ettiği her şeyin onun iç gücünden 

doğuşu gibi, onun kendi içinden çıkmaktadır.’’102  

         Görüldüğü üzere –Nazzam’ın atomu kabul etmemiş olması bir tarafa 

bırakılacak olursa- Leibniz’le arasında bu konuda benzerlikler bulunmaktadır: Her 

ikisinde de herhangi bir etkide (fiil) bulunan cisimlerin, ihtiyaç duydukları gücün 

kaynağı yine kendileri olmaktadır. Ancak Nazzam’ın ortaya attığı bu teorinin 

kökeninde yatan temel etken, her şeyin  bir hareket içinde olduğunu ispat etme 

çabasıydı. Onun  bu düşüncesi,  gerek kendi mezhebi içerisinde gerekse Ehl-i Sünnet 

çevrelerinde oldukça tenkide maruz kalmıştır. Zira bu düşünce Kâdir-i mutlak olan 

Allah’ın etken olma aktını ortadan kaldırmayı da doğal olarak beraberinde 

getirmektedir. Oysa bunun tevhid düşüncesini en yüksek düzeyde ortaya koymuş 

olan bir dinin mensupları tarafından kabullenilmeyeceği ortadaydı. Filozofların, 

sudur (burada kastedilen Yaratıcı’yı/Kâdiri saf dışı edip, onun yerine ‘‘mûcib’’i 

ikame eden bir tür determinizm anlayışıdır) nazariyesini anımsatan Nazzam’ın bu 

düşüncesi, Necrani tarafından açıkça  reddedilmektedir.103 Necrani’nin bu muhalif 

tutumunda, İslam kelamcılarının Aristo felsefe geleneğinden iktibas ettikleri, 

oluşların (ekvân) kökeninde yatan fâil ve gâi nedenleri, Nazzam’ın göz ardı  etmesi 

önemli bir rol oynamıştır. Necrâni’ye göre bir oluşun söz konusu olabilmesi için, 

oluşu tercih eden kudret sahibi bir ‘‘müreccih/مرجح’’(fâil neden) ve bu müreccihi o 

fiili yapmaya sevkeden bir ‘‘dai/داعي’’ (gâi neden) nin bulunması zaruridir: 

 

                                                           
101 Wilhelm Weischedel, Felsefenin Arka Merdiveni (çev. Sedat Umran), İstanbul 2001, 191. 
102 A.g.e., 193. 
103 Necrâni, a.g.e., 115-116 
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           ‘‘...Kâdir’le biz, kendisinde iki fiilin eşit olduğu ve bunlardan birini ancak bir 

sebeple tercih eden bir zatı kast ediyoruz. (nahnu na’ni bi’l-kadiri men kad isteva’l-

emrani indehu, ve la yeteraccehu ehadühuma illa li da’in... )104  

 

          Şu halde bu iki önemli unsurun, Nazzam’ın i’timad teorisi içerisinde yer 

almaması, Necrâni’yi bu teoriyi kabul etmemeye sevketmiştir.105

          3. Ahval Teorisi: İ’timad teorisini bu şekilde tahlil ettikten sonra, ahval 

teorisi’ni de kısaca ele alacağız: 

         Bilindiği üzere Ahval teorisi’ni kelâmi tartışmalarda ilk olarak, Mu’tezile 

kelamcısı Ebu Hâşim Cübbâi (ö. 321/933) ortaya atmıştır.106 Kelam tarihinde 

olumsuz anlamda en önemli sonuçları doğuran107 bu teorinin kökenine dair tafsilatlı 

açıklamalarda bulunan Horovitz’e göre, bu teori de, yine Antik Yunan felsefesine 

dayanmaktadır.108 Horovitz’in yaptığı açıklamalardan da anlaşıldığına göre, Ebu 

Haşim, Allah’ın sıfatlarını kabul etmeyen Mu’tezile ile, onları benimsemiş olan Ehl-i  

Sünnet arasında bir uzlaşma ihdas etmek amacıyla Eflatun’un ideler nazariyesini 

geliştirmiş ve böylece  de ‘‘Hal’’ teorisini ortaya atmıştır. Ancak muhalifleri, onun, 

                                                           
104 A.g.e., 116. 
105 A.g.e., 118. 
106 Şehristâni, Nihayetü’l-İkdâm (Neşr. Alfred Guillaume), London 1934, 131. 
107 Bkz. Câbiri, a.g.e., 300. 
108 “Onun hal öğretisi ile ilgili elde mevcut olan  kaynakların sunuşları oldukça kapalı  ve  karmaşıktır.  
Adı geçen kaynaklara göre  Ebu Haşim, ‘Ahval’ olarak   isimlendirdiği   genel    kavramlara    (ideler- 
me’ani) ne var olmak’ın ne de var olmamak’ın ‘yüklemi’nin  verilebileceğini   iddia etmiş    olmalıdır.  
Aynı  şekilde  onlar, ne  mevcuttur  ne de malumdur. Ebu Haşim’in  bu öğretisiyle  Arap  çevrelerinde  
sebebiyet verdiği tartışmalar, biraz da olsa nominalistler (adcılar) ile realistler arasında  cereyan  eden  
tartışmalara  benzetilmiş  ve  onun  bu  tartışmalarda  arabulucu bir  görev üstlendiği    savunulmuştur.  
Tek başına, ‘vücud’ ve ‘adem’ kavramları arasında bulunan ‘orta şey’  kavramından ne anlaşılmalıdır?  
Öte yandan bu görüşün bizzat kendisi gibi, ‘Hal’ tanımlaması da  genel tasavvur  bağlamında  oldukça  
yabancıdır. Bu (Hal)  tanımlaması, tersine, devamlı aynı  kalan  idelerin (me’ani)   karşıtında  bulunan  
‘olmak-oluşmak’ kavramları için daha uygun olduğu görünmektedir ki bu kavramları’olmak-meydana  
çıkmak (Werden)’ bağlamında  daha  önce Eflatun’da  görmekteyiz. Bundan  dolayı  ilk   anda   ortada  
yanlış anlamanın olabileceği, eğer böyle bir şey yoksa bu durumda da gerçekten de  burada  Eflatuncu  
bir görüşün söz konusu olduğu akla gelmektedir.” (Horovitz,  a.g.e., 75) 
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ortaya koyduğu bu öğreti ile, Eflatun’un idelerine benzer ezeli haller (me’ani/ معا ني ) 

kabul ettiği ve bu kabulün de doğal bir sonucu olarak Yaratıcı’yı yaratmada saf dışı 

bıraktığını, iddia etmişlerdir. Elbette ki bunlar arasında Necrâni de yer almaktadır:  

 

       ‘‘Şayet  bu   akıl   yürütmenin ( istidlal ) doğru   olduğunu   kabul  edersek  irade  

sahibi  (Muhtâr) Yaratıcı ( Sâni’ )’nın  varlığını   inkar etmemiz  gerekir. Zira (varlık 

sahasına  gelen  her  şeyin) bir  idesi (suret / صورة ) bulunmakta  ve  de  her  şey  bu 

suretlere göre  zorunlu olarak hasıl olmaktadır...’’109

 

          Burada Necrâni’nin, Ahval   teorisi   ile   Eflatun’un  ideler nazariyesi arasında  

doğrudan bir bağ kurduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca  Necrani  tarafından  i’timad  

teorisi ile ahval  teorisinin  reddedilmeleri   aynı gerekçeye dayanmaktadır: Oluşların  

tümünün  meydana  gelmesinin  irade  sahibi  Kâdir-i Mutlak bir yaratıcı  dışında  bir 

‘‘mucib’’  tarafından   olması    düşünülemez.110 Ahval   (haller) de   burada  Necrâni 

tarafından i’timadlar gibi mucib olarak değerlendirilmiştir.  

 

                         

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Necrâni, a.g.e., 125. 
110 A.g.e., 121. 
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  I.BÖLÜM 

                    BİLGİ SORUNUNDA İSLAM KELAMININ KAYNAKLARI 

 

            A. Yunan Filozoflarının Bilgi Sorununda Kelama Yaptıkları Tesirler 

 

      A.1. Eflatun 

            

          İslam dünyasına etkide bulunma açısından, Aristo’dan sonra en önemli Yunan 

filozofu olan Eflatun (M.Ö. 428-347)111 kendisinden önceki filozofların bilgi 

sorunuyla alakalı geliştirdikleri tezlerden de faydalanarak bir bilgi felsefesi 

geliştirmeyi başarmıştır.112 Biz konumuz gereği onun sadece bilgi sorununa ilişkin 

görüşlerine yer vereceğimizden, diğer felsefi görüşleri üzerinde durmayacağız: 

           Eflatun’a göre gerçek bilgi sadece ideler aleminde bulunmaktadır ve bu 

bilgiye ancak akıl aracılığıyla ulaşabilir.113 Duyular (fenomenler) alemini ise 

sadece duyularımız algıladığı için, bunlarla ulaştığımız bilgi, gerçeğin bilgisini 

yansıtmamaktadır. Böylece Eflatun hissî algıyı (idrak) bilgi kaynaklarından 

                                                           
111 Lexikon Der İslamischen Welt, (neşr. Klaus Kreiser- Rotraud Wielandt) Stuttgart- Berlin-Köln 
1992, 223. 
112 Çüçen, a.g.e., 121. 
113 Rehmke, a.g.e., 30; Birand, a.g.e., 52. 
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saymadığını ortaya koymuş olmaktadır.114 Ancak bu, onun mutlak bilginin varlığına 

inanmadığı anlamına gelmez. Bilakis Eflatun, insanın gerçek bilgiye ulaşabileceğine 

inanmaktaydı.115 Felsefe tarihinde ilk olarak Eflatun tarafından ortaya atılan 

anımsama kuralına göre insan ruhunun doğuştan bir takım bilgilerle donatılmış 

olduğu varsayılmaktadır.116 Bu kurala göre ‘‘bilgi yeniden hatırlamadır’’.117 Ona 

göre hatırlamanın dolayısıyla bilgi edinmenin üç yolu mevcuttur: 

          1.Duyumlar, 2. Karşılıklı konuşma, 3. Öğretim.118  

          Öte yandan o, gerçek bilginin kaynağının fenomenler aleminde değil de ideler 

aleminde aranması gerektiğini, yani insan zihnine bağlı olduğunu iddia etmiş 

olmasıyla, düşüncecilik de isimlendirilebilecek119 idealist felsefe akımının 

temellerini atmış olmaktaydı.120 Eflatun’un bilgi kuramı dikkatle incelendiğinde, 

onun Heraklit’in bilgi sorununa yaklaşımından etkilenmiş olduğu ortaya 

çıkmaktadır.121 Bu durumu bize Aristo şu şekilde ortaya koymaktadır: 

 

          ‘‘Gençliğinden itibaren Eflatun, Heraklit’e ait görüşlerle uğraştı. Heraklitçi 

görüşlere göre, her hissî şey kararlı-müstemir- bir gidiştedir; bu nedenle , onun 

kavranışından kesin bir bilgi meydana gelmez. O, hayatının sonuna kadar bu 

varsayım üzere kaldı.’’122

 

                                                           
114 Francıs Macdonald Cornford, Platon’un Bilgi Kuramı (çev. Ahmet Cevizci) , Ankara 1989, 201. 
115 Y. Kumeyr, İslam Felsefesinin Kaynakları (çev. Fahrettin Olguner), İstanbul 1976,101. 
116 Platon, Diyaloglar I, Remzi Kitabevi, İstanbul 1993, 162-163. 
117 Y. Kumeyr, a.g.e., 103. 
118 A.g.e., 103-104. 
119 Erdem, a.g.e., 178. 
120 Bkz. Rehmke, a.g.e., 31; Çüçen, a.g.e., 122; Erdem, a.g.y., 178; Bolay, a.g.e, 110. 
121 Bkz. Muhammed El-Behiy, İslam Düşüncesinin İlahi Yönü (çev. Sabri Hizmetli) Ankara 1992, 
303. 
122 A.g.e., 460.  
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          İslam kelamının doğuşuna doğrudan katkı sağlayan Mu’tezile kelamcılarının- 

Batılı müsteşriklerin iddia ettikleri ölçüde olmasa da- başta Yunan felsefesi olmak 

üzere dışarıdan gelen tesirlere maruz kaldıkları bilinen bir gerçektir. Onlar gerek 

Yunan ve gerekse Hint kökenli bu fikir ve düşünceleri İslam inancıyla-kendilerine 

göre- uyumlu bir hale getirmişler ve sonuç olarak da İslam kelamının doğmasına 

zemin hazırlamışlardır. İşte onların fikir ve düşüncelerinin oluşumunda Eflatun 

önemli bir rol üstlenmiştir. 

           Kelam tarihinde Eflatun taraftarı  olarak bilinenlerin başında Ma’mer b. 

Abbâd es-Sülemi’nin geldiği iddia edilmektedir.123 Ma’mer, Mu’tezile kelamcıları 

arasında önemli bir yere sahiptir.124 Şehristani onunla ilgili geniş malumat 

vermektedir. O, Ma’mer’i, Mu’tezile içerisinde Allah’ın sıfatlarının tümünü 

nefyetmede ve iyi ve kötünün Allah tarafından önceden tespit etmeyi inkar etmede 

en aşırı gidenler arasına dahil etmiştir.125

          Ma’mer b. Abbâd es-Sülemi’yi diğer kelamcılardan ayıran en önemli görüşü, 

Allah’ın, kendisi de dahil hiç bir şeyin bilgisine sahip olmadığını iddia etmesidir.126 

Onun bundan başka, Allah’ın, ‘şeylerin’ bilgisine sahip olmasının da 

düşünülemeyeceğini ileri sürdüğü iddia edilmektedir.127 Şayet bu iddia doğruysa, 

burada açıkça, önce Eflatun tarafından ortaya atılan daha sonra ise Plotin tarafından 

geniş olarak geliştirilen Tanrı’nın aşkınlığı öğretisi yani Yeni Eflatuncu bir görüş ile 

karşı karşıyayız.128 Şehristani’ye göre Ma’mer b. Abbâd’ın savunduğu önemli 

                                                           
123 Horovitz, a.g.e., 44.  
124 A.g.y. 
125 Şehristâni, el-Milel ve’n-Nihal,  I, 54. 
126 A.g.e., I, 56. 
127 A.g.y. 
128 Horovitz, a.g.e., 45. 
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görüşlerden biri de Allah’ın kadîm olmasının düşünülemeyeceğidir.129 Horovitz’e 

göre bu da Yeni Eflatuncu düşüncenin bir sonucudur.130  

          Ma’mer tarafından ileri sürülen Allah’ın aşkın olduğuna dair düşüncenin, 

muhtemelen yine onun tarafından iddia edilen, Tanrının sadece cevherleri yarattığı, 

arazların ise cevherlerden ortaya çıktıklarına dair, görüşüyle bir bağıntısı söz konusu 

olmalıdır.131 Ma’mer’in bu söylediği açıkça, Mu’tezile’den diğerlerinin, arazların her 

seferde Allah tarafından yaratıldığına (Teceddüd-i Emsal/ تجدد أمثال )132 dair 

iddialarına zıt görünmektedir. Ancak burada yine Ma’mer’in Yeni Eflatuncu 

görüşlerden etkilenerek kendi fikirlerini ortaya koymuş olabileceği mümkün 

gözükmektedir. Eflatun ve daha sonra Yeni Eflatuncu felsefede, Tanrı’nın cisimler 

dünyasına doğrudan bir etkisinin olmadığı bilinmektedir. O’nun etkisi ancak dolaylı 

yoldan olabilir: Bu da -sudur nazariyesinde ifadesini bulduğu şekliyle- cisimler 

aleminin kendiliğinden Tanrı’dan sudur etmesiyle gerçekleşmektedir. Ancak bu, 

dolaylı bir yaratılıştır. Yukarıda da ifade edildiği üzere Ma’mer ortaya koyduğu 

görüşleriyle Yeni Eflatuncuların bu konudaki fikirlerini paylaştığını gözler önüne 

sermektedir.  

          Kelam’ın özellikle felsefîleşmesi sürecinde cevher ve araz tartışmalarının 

oldukça önemli bir yere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. İşte felsefenin ana 

konularından olan bu tartışmaların Kelamın içerisine dahil edilmesinde diğer 

                                                           
129 Şehristâni, a.g.e., I, 57. 
130 Horovitz, a.g.e., 45. 
131 Bu konuda bkz. Şehristâni, a.g.e., I, 54. 
132 Kelam kitaplarında ‘‘istitâ’at’’ meselesinde söz konusu olan ‘‘Teceddüd-i Emsâl’’ (benzerlerinin 
yaratılması) benzer sıfat ve arazların kesintisiz bir şekilde ard arda yaratılmasıdır. Mu’tezile istita’at 
meselesinde kudretin fiilden önce yaratıldığını iddia etmektedir. Kudretin fiille birlikte olduğu savını 
temsil eden Ehl-i  Sünnet ise  buna arazların süreklilik arzetmediği, kudret ve güç te bir araz olduğuna 
göre o da  süreklilik arz etmemekte, böylece de şayet kudretin fiilden önce olduğunu kabul ederseniz 
bu durumda fiilden önce sözü edilen kudret de yok olmuş olur ve sonunda zikredilen fiilin 
yapılmasına sebep teşkil edecek bir kudret kalmamış olur.Bu iddiaya karşılık Mu’tezile yok olan 
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Mu’tezile kelamcılarının olduğu kadar Ma’mer ve onun taraftarlarının da önemli 

katkılarının olduğu unutulmamalıdır. Bu konuda onların önemli iddiaları 

mevcuttur:133  

 

           1. Arazlar her türde sonsuzdur, 

           2. Bir taşıyıcı (mahal) da bulunan her araz, kendisinin var olmasını zorunlu 

kılan bir ‘‘ma’na’’ (sıfat) - Ma’mer tarafından Kelam ilmine dahil edilen ma’na-

me’ani kavramının da Yunan felsefesinden alındığı iddia edilmektedir-134 ile 

mevcuttur.135  

           3. Hareket sükunetten tabiatı gereği değil, ancak farklı olmayı zaruri kılan bir 

ma’na (sıfat) dolayısıyla farklıdır. 

 

          Bütün bunlardan Ma’mer’in daha çok Eflatuncu görüş ve fikirlerden 

etkilenerek kendi kelam sistemini temellendirmeye çalıştığını söylememiz mümkün 

gözükmektedir. Ancak onun özellikle Kelam meselelerinin içerisine ma’na teorisini 

sokması, yaratıcı kimliğini ortaya koyması ve Yunan felsefesinden iktibas ettiklerini 

işleyip geliştirmesi açısından önemlidir. Yunan felsefesine dayandığı bilinen bu 

meselenin onun tarafından geliştirilip Kelama özgün bir şekilde uyarlanması bir 

bakıma pek de isabetli olmamıştır. Zira başlangıçta felsefi tartışmalara, dolayısıyla 

da aklî tefekküre hiç yer verilmeyen İslam toplumunda bu tür münazaraların 

yapılmasının yaratıcı düşüncenin gelişmesi açısından oldukça faydalı olmakla 

                                                                                                                                                                     
arazların benzerlerinin sürekli bir şekilde ard arda yaratıldığı fikrini öne sürer  (Bkz., Nureddin 
Sâbûni, el-Bidâye ve’n-Nihâye (çev.  Bekir Topaloğlu), Şam 1979, 137.) 
133 Şehristâni, a.g.e., I, 54-55. 
134 Horovitz, a.g.e., 47. 
135 Şehristâni, bu ma’na teorisi nedeniyle Ma’mer ve taraftarlarına ‘‘Me’ani tarftarları’’ ismini 
vermiştir. (Şehristâni, a.g.e., I, 55)  
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birlikte, bu tür tartışmalar kelâmi meselelerle özdeşleştirilmiş ve Kelam ileride 

müteahhirun döneminde tamamen felsefî bir yapıya bürünmüştür.  

          Ma’mer’den sonra Yeni Eflatuncu ve dolayısıyla da Eflatuncu görüşleriyle 

bilinen diğer bir Mu’tezile kelamcısı ise meşhur Ebu Ali Cübbâi’nin (303/915) oğlu 

Ebu  Hâşim  Cübbâi (ö.321/933)’dir.136 İbn  Kıfti  onun  Aristo’ya bir reddiye 

yazdığını söylemektedir..137 Ebu Hâşim Cübbâi’yi diğer mütekellimlerden ayıran en 

önemli yönü, onun ‘‘Hal teorisi’’ni138 ortaya atmasıdır.139 Ancak, Ebu Hâşim’in, adı 

geçen bu teorisi hakkında bize gelen haberler pek aydınlatıcı ve tatmin edici 

değildir.140 Burada konumuz gereği hal teorisi üzerinde duracak değiliz. Bizim 

üzerinde duracağımız konu, sözü edilen bu teorinin Yeni Eflatuncu görüşlerle bir 

ilgisinin olup olmadığı ve bilgi meselesine nasıl etki ettiğidir. Horovitz bu konuda da 

yine bir etkilenme bulmuş olacak ki şunları zikretmektedir: 

 

      ‘‘Ebu Haşim’in öğretisi, Eflatun’un Sofistinde ‘‘Kavramlar topluluğu’’ üzerine 

açıklamalar yaptığı bölümden başka bir şey içermemektedir. Bunu göstermek için bu 

fikir silsilesini ana hatlarıyla açıklamak istiyoruz. Parmenides’in, mevcud 

olmayanın (das Nichtseiende) ne düşünülebileceği, ne de hakkında 

konuşulabileceğine, dair sözüne karşı yaptığı polemik Eflatun’u mevcud (das 

Seiende) üzerine bir inceleme yapmaya sürüklemiş ve bu inceleme sonucunda 

mevcud (das Seiende) etrafında yoğunlaşan zorlukların mevcud olmayan (das 

Nichseiende)’dan daha az olmadığının farkına varmıştır. Eflatun, Mevcud (das 

                                                           
136 Bkz. Horovitz, a.g.e., 54. (Ma’na teorisi için bkz. Van Ess, a.g.e., III, 74-83) 
137 İbnu’l-Kıfti, Tarihu’l-Hükemâ (neşr. Lippert), Leipzig 1903, , 39. 
138 Hal teorisinin geniş açıklaması için bkz., Şehristani, el-Milel, I, 64-65; Bağdadi, el-Fark Beyne’l-
Fırak, Beyrut 1973,169-190; W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri (çev. Ethem 
Ruhi Fığlalı) Ankara 1981, 374-75; Horovitz, a.g.e., 56-59. 
139 Şehristâni, a.g.e., I, 64; Şerafeddin Gölcük, Kelam Tarihi, İstanbul 2000,  72. 
140 Horovitz, a.g.e., 56. 
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Seiende) hakkında ileri sürülen çeşitli görüşlerin detaylı bir eleştirisinden sonra -

daha önce bahsi geçen- en üst kavramları tanımlayarak onları sıralar. Hareket ve 

sükunet burada tezat durumdadır ve her ikisi de mevcud’un yüklemi (predikat) 

olarak ifade edilmektedir. Şu halde bu ikisinin (hareket ve sükunet) tezat değil 

birlikteliklerinin  olacağı üçüncü bir kavrama ihtiyaç vardır...141

           Bu detaylı açıklamaların da gösterdiği gibi Eflatun ile Ebu Haşim’in bu 

konudaki görüşleri arasında açık bir paralellik mevcuttur. Ancak daha da önemlisi 

Sofist’te geçen ve mevcud için kullanılan ‘‘Hareket’’ ve ‘‘Sükunet’’ gibi üst 

kategoriler, Ebu Hâşim’in ‘‘ Hal teorisi’’ nin  isimlerini teşkil etmesidir. Ebu Haşim 

kendi teorisini kurarken bu isimleri her kavram için kullanmıştır. Bizim için daha da 

önemlisi, Ebu Hâşim’in Sofist’e olan bağlantısı bu hal teorisinin tamamen yeni bir 

hal almasını sağlamıştır... ’’142

 

           Eflatun’un Sofist adlı kitabında anlatırken oldukça zorlandığı (s. 74) anlaşılan  

bu hareket, sükunet ve mevcudun birbirinin aynı mı yoksa tamamen farklı şeyler mi 

olduğuna dair tartışmanın, Allah’ın sıfatları hususunda Eş’ari kelamcılarının üzerinde 

etkiler bıraktığı görülmektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Eflatun’un 

Sofist kitabından bu konuya ilişkin alıntı yapmak istiyoruz: 

 

     ‘‘O halde kızmadan şunu kabul edelim: Hareket hem aynıdır, hem de aynı 

değildir. Çünkü 143hem aynı, hem de aynı değildir dediğimiz zaman onu aynı 

orantılar altında görmüyoruz. Gerçekten aynıdır, diyoruz, çünkü ‘‘aynı’’ da payı 

                                                           
141 Bu kavram, mevcud (das Seiende)  kavramıdır. (Horovitz, a.g.e., 70) (Bu tartışmanın   genişçe   
tartışması için bkz. Eflatun, Sofist, 60-95.) 
142 Horovitz, a.g.e., 59-61. 
143 A.g.e., 71. 

 44



 45

olduğunu biliyoruz. Başkadır diyoruz çünkü, ‘‘başka’’ da payı olduğunu 

biliyoruz...’’144  

 

          Yukarıdaki cümlelerin Eş’ari kelamındaki yansıması ise, Allah’ın sıfatları 

onun ne aynıdır ne de gayrıdır, şeklindedir. Mu’tezile’nin ise bunu kabul etmediği 

bilinmektedir. Yukarıdaki Eflatun ve Eş’ariler arasındaki benzer görüşlere 

bakıldığında, onların (Eş’ariler) bu meselede Eflatuncu görüşlerden etkilendiği 

ihtimali kuvvetlenmektedir. 

          Horovitz’in Ebu Hâşim’in daha sonraları kelam çevrelerinde oldukça 

tartışıldığına şahit olduğumuz bu meşhur teorisinin Yunan felsefesiyle doğrudan bir 

etkileşiminin olduğundan kuşkusu bulunmadığını anlamaktayız. Horovitz kitabının 

başka bir bölümünde (s. 70) bu teorinin Sofistlerden de kaynaklanmış olabileceğine 

işaret etmektedir. Bu da onun bu konuda nihaî  bir sonuca ulaşmamış olduğunu 

gösterir. Bizce bir konuda mutlak olarak bir etkileşimin varlığından söz edebilmek 

için o konuda uzun süreli ve ciddi araştırmanın yapılması,  meselenin aydınlığa 

kavuşturulması bakımından büyük bir önem arz etmektedir.    

        

A. 2. Aristo 

          İslam düşünce hareketleri üzerinde en fazla etkisi olan filozofun Aristo 

olduğunda hiç şüphe yoktur. Bundan dolayı o İslam dünyasında, haklı olarak, ilk 

öğretici (muallimu’l evvel) ünvanını elde etmiştir. Eflatun daha çok siyaset ve Ahlak 

felsefesinde İslam düşünürleri üzerinde etkili olmasına rağmen, Aristo bu ikisinin 

dışında kalan hemen her alanda, en önemlisi de mantık alanında Müslüman filozof 

                                                           
144 Eflatun, a.g.e., 85. 
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ve mütekellimleri üzerinde önemli etkiler bırakmıştır.145 Özellikle Aristo tarafından 

sistemli hale getirilen rasyonalist (akılcı) düşünce tarzı İslam dünyasını öylesine 

etkilemiştir ki, onun sözü edilen bu rasyonalist mantık anlayışı İslam dünyasına, 

garip bir şekilde, felsefeye karşı olmasıyla ön plana çıkmış olan Gazâli (1058/1111) 

ile hakim olmuştur.146 Burada önemli olan husus, Gazâli’nin Aristo felsefesiyle olan 

mücadelesini yine Aristo’nun mantığıyla yapmasıydı.147  

          Bilindiği üzere Aristo mantığı sadece İslam filozoflarını değil aynı zamanda 

başta Mu’tezile olmak üzere tüm kelamcıları derinden etkisi altına almıştır. 

Eflatun’un idealist öğretisine karşılık, Aristo’nun gerçekliğin bilgisinin dış dünyada 

olduğu ve bunların bilgisine duyularla ulaşılabileceğine ilişkin realist bakış açısı 

İslam kelamcıları tarafından genel bir kabul görmüş148 ve bunun sonucu olarak 

hemen tüm kelamcılar tarafından duyular ve akıl ilmin üç kaynağından ikisi149 olarak 

kabul edilmiş ve dolayısıyla da duyuların ve aklın ilettiği bilgi zorunludur, görüşü bir 

şekilde genel-geçer hale gelmiştir. İslam düşünürlerini hareket konusunda da 

etkileyen150 Aristo, gerçek bilginin mümkün olduğunu iddia etmekteydi. Ona göre bu 

bilgiye, daha doğrusu cisimler aleminin bilgisine beş duyu organımız vasıtasıyla 

ulaşabiliriz: ‘‘Duyular kendilerine mahsus olan duyguları kavramakta 

yanılmazlar’’.151 Bunun dışında kalan eşyanın mücerret mahiyetini kavrayan ise 

akıldır. Duyularla insanın maddesel boyutu, akıl ile ise soyut olan ‘‘insan’’ mefhumu 

                                                           
145 Bkz. İlyas Çelebi, İslam İnanç  Sisteminde  Akılcılık ve  Kadı Abdülcebbar, İstanbul  2002, 87-101. 
146 A.g.e., 97. 
147 T. J. De Boer, Geschichte der Philosophie des İslam, Stuttgart 1901, 142. 
148 Max Horten, Die Philosophischen Ansichten Von Razi Und Tusi, Bonn 1910, 10. 
149 Maturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, (neşr. F.Huleyf), İstanbul 1979, 7; Pezdevî, Usûli’d-Din, (neşr. Hans 
Peter Linss) Kahire 1383/1963, 6; Nureddin Sâbûnî, el-Bidâye ve’n-Nihâye (neşr. Bekir Topaloğlu), 
Şam 1396/1979, 16; Abdu’l-Kâhir Bağdâdî, Usûli’d-Din, İstanbul 1346/1928, 4; Fahreddin Râzi, el-
Muhassal (çev. Hüseyin Atay), Ankara 2002, 7; Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1996, 71; 
Şerafeddin Gölcük, İslam Akaidi, İstanbul 1997, 65. 
150 Y. Kumeyr, a.g.e., 98. 
151 A.g.e., 131. 
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bilinmektedir. ‘‘İlmin mevzûunun ‘sabit küllîler’ olduğunda Aristo Eflatun’la aynı 

görüştedir. Ancak Aristo, ‘‘küllilerin idelerden ibaret olduğu ve sadece onların 

bilgisinin bulunduğu’’ görüşünü reddeder.152 Diğer yandan, ona göre bilgi hatırlama 

değil, duyular aleminden elde edilmektedir.153  

          Yukarıda da açıklandığı üzere Aristo, bu fikirleriyle Eflatun’un görüşlerine 

muhalefet etmiş ve çok sonraları realizm diye adlandırılacak akımın temellerini 

kurmuştur. Ancak buradan İslam filozof ve fikir adamlarını Aristocular ve 

Eflatuncular şeklinde bir kategoriye ayırmak mümkün değildir. Onlar aksine Eflatun 

ve Aristo’nun fikir ve nazariyelerini birleştirmeye ve sonuç olarak da bu ikisi 

arasında bir sentez oluşturmaya gayret göstermişlerdir. Onlara bu yönleriyle daha 

çok ‘‘Doğu’nun Yeni Eflatuncu-Aristocu (Meşşaiyye)154 Düşünürleri’’ denmektedir.  

          Aristo, bilginin mutlak olarak elde edilebileceği üzerinde durmaktadır. Ancak 

o bununla, tekilin değil tümelin bilgisinin bilinebileceğini savunmaktadır.155 Bu 

şekilde gerçek bilgiye ulaşılabileceğini iddia eden Aristo, bu bilgiyi elde etmede en 

önemli kaynak olarak duyulara ve akla yer vermektedir. 156 O, akla öylesine değer 

vermiştir ki, bilginin olanaklı olup olmadığını bile sormaz; zira akıl ‘‘bilgi edinme 

için yeterli güce ve yetiye sahiptir.’’157

         Tüm bunlardan, bilginin oluşumu sürecinde Aristo’nun en önemli ölçütünün 

akıl olduğu kanaatini çıkartmamız mümkündür. İşte bu noktada onun İslam 

filozofları ve kelamcıları üzerindeki doğrudan etkisini müşahede etmekteyiz: Akla 

çok fazla değer atfetmeleri dolayısıyla oldukça eleştirilen Mu’tezilî metodunun daha 

                                                           
152 A.g.e., 133. 
153 A.g.e., 134. 
154 ‘‘İslam filozofları içinde, terminolojik, metodik ve problematik açıdan Aristo’yu takip edenlere 
Meşşaiyyûn ve temsil ettikleri okula da Meşşaî okulu adı verilmiştir.’’ (T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 
İstanbul 1991, Mahmut Kaya, Aristo Maddesi, 375-76.)  
155 Çüçen, a.g.e., 133. 
156 Rehmke, a.g.e., 42. 
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sonraları İslam dünyasında ne kadar geniş taraftar kitlesine sahip olduğu tarihi süreç 

içerisinde herkes tarafından açıkça müşahede edilmiştir. Ehl-i Sünnet de dahil olmak 

üzere hemen her ekol, görüşlerine karşı çıktıkları Mu’tezile’nin bu metodunun en 

önemli aracı olan aklı, kendi görüşlerinin doğruluğunu ispatlamak için referans 

olarak göstermişlerdir. 

          Aristo’nun İslam filozoflarına yapmış olduğu etkiler, genel olarak ilk İslam 

filozofu ve ilk meşşaici olarak bilinen Kindî158 (ö.256/870) ile başlatılır ve son 

tanınmış meşşaici filozof olan İbn Rüşd (ö.1198) ile birlikte sona erdirilir.159 Ancak 

kanaatimizce bunun bu şekilde kesin çizgilerle sınırlandırılması pek olanaklı 

görünmemektedir. Zira İbn Rüşd’den daha sonraları yaşamış olan Fahreddin Râzi (ö. 

1209) ve Nasıruddin Tûsi (ö. 1274) ‘nin Aristo ve dolayısıyla da Meşşaî ekolün 

önemli temsilcileri oldukları gerçeği karşımızda durmaktadır. Öte yandan Yunan 

felsefesine karşıtlığı ile bilinen Gazâli’nin bile Aristo mantığını kullandığı ve hatta 

onu Kelam’ın içerisine yerleştirdiği herkesçe bilinmektedir.160 Aristo’nun İslam 

filozofları üzerindeki etkilerine bu şekilde kısaca değindikten sonra, bizim üzerinde 

durmak istediğimiz esas nokta, sözü edilen bu etkilerin İslam kelamcılarına ne 

şekilde yansıdığıdır.  

            Aristo’nun bir çok alanda olduğu gibi, metafizik ve mantık anlayışının da 

İslam filozofları üzerinde ne denli etkili olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Bu 

etkilerin kelamcılara hiçbir şekilde tesir etmediği savını mutlak doğru olarak kabul 

etmek, oldukça taraflı ve objektif olmayan bir bakış açısını yansıtacağı gerekçesi ile 

                                                                                                                                                                     
157 Çüçen, a.g.e., 136. 
158 ‘‘O, Yunan eserlerini Arapça’ya çeviren ve Aristoteles’in teolojisi de olmak üzere onları daha da 
anlaşılır hale gelmesini ve gelişmesini sağlayan kişi olarak zikredilmektedir.’’ (De Boer, a.g.e., 91.) 
(Kindi hakkında daha geniş bilgi için bkz., Ibnu’l-Kıfti, a.g.e., 241.)  
159 Heinrich Ritter, Über Unsere Kenntnis der Arabischen Philosophie Und Besonders Über die 
Philosophie der Ortodoxen Arabischen Dogmatiker, Göttingen 1843, 9-10. 

 48



 49

pek de mümkün gözükmemektedir. Oysa bunun böyle olmadığını ve kelamın da 

(Mu’tezile kelamı burada kastedilmektedir), doğuşu ve teşekkülü dönemlerinde az ya 

da çok Eflatun, Yeni Eflatunculuk, Stoacılık gibi diğer Yunan felsefe ekollerinden 

etkilendiği kadar Aristocu fikir ve düşüncelerden de etkilenmesi gayet doğaldır. 

Şimdi bu tesirlerin hangi noktalarda yoğunlaştığı üzerinde durmak istiyoruz: 

 

          A. Bilindiği   üzere  kelamcılar  bilgi  kaynaklarını  üç  grupta   toplamışlardır: 

Duyular (havâss-ı selime), doğru haber (haber- sadık), ve akıl. Bunlardan 

duyuların kelamcılar nezdinde ne kadar önemli oldukları bilinen bir gerçektir. Hatta 

onlar, duyularımızın bilgiyi kazanmada birinci derecede rol aldıklarını kabul 

etmektedirler. Hatırlanacağı üzere Kant (ö. 1804) ve J. Locke (ö. 1704) gibi Batı 

felsefesinin iki önemli filozofu da onların bu görüşlerine katılmaktadır.161 

Duyularımızın, eşyanın dış görünüşlerine ait doğru bilgiyi ilettiklerine dair anlayış, 

mütekellimler tarafından ittifakla kabul edilmiştir. Şu halde onlara göre duyularımız 

bizi yanıltmamaktadır.162 Kelamcıların bu anlayışları, Aristo’nun ‘‘kesin bilgiyi elde 

etmek için başvurulan bürhâni kıyas (demonstrative syllogism) yöntemi’’163 ne 

dayanmaktadır.  

          Bilindiği üzere, İslam kültüründe burhâni bilgi yönteminden/sisteminden 

başka iki çeşit daha bilgi sistemi mevcuttur: Beyâni ve irfâni.164 Bunlardan ‘‘beyâni 

ve irfâni bilgi yöntemlerinin ortaya çıkma nedeni, İslam kültürünün bizzat kendisinde 

aranmaktayken, buna karşın burhâni bilgi yönteminin (burhâni kıyas) dayanağı ise 

                                                                                                                                                                     
160 Horten bu konuyla ilgili olarak şunları zikretmektedir: ‘‘Râzi ve Tûsi’nin felsefeleri göstermiştir ki, 
Gazâli’den sonra bile kelimenin tam anlamıyla, bir felsefe mevcuttu...’’ (Max Horten, a.g.e.,VI-VII). 
161 Bkz. J. Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme (çev. Vehbi Hacıkadiroğlu), 2. Basım, İstanbul 
1996, 86; I. Kant, a.g.y. 
162 Ritter, a.g.e., 56. 
163 Ş.A.Düzgün, Allah, Tabiat ve Tarih, Ankara 2005, 36.  
164 Câbiri, a.g.e., 484. 
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Aristo’ya kadar götürülmektedir.165 Bu üç bilgi sisteminden özellikle, ‘‘nass, icma ve 

içtihad’’ı kaynak olarak benimseyen166 beyani sistem ile, ‘‘sadece duyular, deney ve 

aklî muhakeme gibi insan aklının tabii bilgi kaynaklarına dayanarak, kainatın 

bütününün ve parçalarının bilgisini elde etmeye’’ çalışan burhâni sistem arasında 

sürtüşme ve çatışmalar ortaya çıkmıştır.167  

           Sonuç olarak denilebilir ki, Aristo, İslam kelamını, burhani kıyas yöntemiyle 

temelden etkilemiştir. Zira, Aristo’nun sözü edilen bu yöntemi ile, bilgi edinme 

sürecinde, ‘‘metafiziksel kabuller’’168 demek olan nass ikinci plana atılmış, buna 

karşın duyular ve akıl merkezi bir konuma yerleştirilmiştir.   

          Kelamcılar,  Sofistler’in üzerinde ısrarla durduğu ve dolayısıyla da bilginin 

gerçekliğini inkar etmelerinde temel etken olarak nitelendirdikleri, duyu yanılmasını, 

nesnelerin kendi hayal gücümüzle karıştırılması sonucu ortaya çıkan bir durum, 

olarak tanımlamaktadırlar.169 Duyular her ne kadar bizi yanıltmıyorsa da, yine de 

aklın genel ilkelerini kabul etmemiz gerekir. Zira duyuların verileri, tesadüfi ve bazı 

özel durum ve şartların bilgilerini iletmektedir. Akıl, duyu verilerini genel ilkeler 

olarak vermemiş olsaydı, ünlü İngiliz ampiristi David Hume (ö. 1776)’un da ileri 

sürdüğü gibi, bizim ‘‘Genel’’ i ve ‘‘Zorunlu’’ yu anlamamız imkansız olacaktı, zira 

ona göre, ‘‘zorunluluk (Alm. Notwendigkeit)’’, ancak mantıksal bir çıkarımın olduğu 

yerde mevcuttur. 170 Kelamcıların bu noktadaki dayandıkları husus, Aristo’nun 

‘‘araştırma ve açıklamalar sonsuza kadar devam etmez’’prensibidir.171 Onlar 

                                                           
165 Düzgün, a.g.e., 36; Cabiri, a.g.e, 484. 
166 Câbiri, a.g.y. 
167 A.g.y. 
168 Düzgün, a.g.e., 36. 
169 Hammer’e göre bu tanım özellikle Eş’ariler’e atfedilmektedir. (V. Hammer, Leipzige Lit. 2., 
Leipzig 1826, 1292.)  
170 Friedrich Paulsen, Immanuel Kant, 7. Baskı, Stuttgart 1924, 141. 
171 Ritter, a.g.e., 56. 
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bununla, gerçeğin kesin bilgisinin mümkün olabileceğine varmayı hedeflemişlerdi172 

ki, bu görüşleriyle Hume’dan ayrılmışlardı, çünkü Hume, tabiatta mutlak anlamda 

genel-geçer olan hiçbir kanunun olamayacağını savunur: ‘‘...Buna karşın genel-

geçerlilik  (Allgemeinheit) ise, sadece, kavramlardan salt bir şekilde tasarlanan 

(konstruktion) şekiller (Gebilde) ve kavramlar (Begriffe) üzerine yapılan yargılarda 

söz konusudur. Tecrübeye dayalı olarak hasıl olan (ampirik) objeler (Gegenstände) 

hakkındaki yargıların ise –şu ana kadar elde ettiğimiz tecrübeye göre- genel-

geçerlilik te (birincilere karşın) daha fazla bir üstünlüğe (komparativ) sahiptirler. Zira 

onlar (birinciler) sonunculara göre kontrol edilmekten biraz daha uzaktırlar. Şu 

halde, yeni tecrübelerle yeniden teşkil edilecek hiçbir fizikî kural 

bulunmamaktadır.’’173  

          Kelamcıların, açıklamaya çalıştığımız bu anlayışlarının temelleri, bize göre 

onların ontolojik düşüncelerinde yatmaktadır.174 Ma’dum ve ma’lum konularının 

tartışılacağı bölümde onların varlık felsefelerine ayrıca değinilecektir. 

         B.  Aristo’nun kelamcılar üzerinde bıraktığı tesirlerden bir diğeri de ‘‘Allah’ın 

sıfatları’’ meselesinde olduğu iddia edilmektedir.175 Bilindiği üzere Mu’tezile ile 

Ehl-i Sünnet kelamcıları arasında tarih boyunca tartışılan konulardan en önemlisi 

Allah’ın sıfatlarının, O’nun aynı mı? Yoksa gayrı mı? olduğu hususudur. Eş’ari 

kelamcıları başta olmak üzere Ehl-i Sünnet taraftarları, Allah’ın sıfatları üzerinde 

yaşanan karmaşıklığı Allah’ın sıfatları, O’nun ne aynıdır ne gayrıdır, demek 

suretiyle aşmaya çalışırken, çekimser bir tutum içerisinde olduğu görülmektedir. 

Mu’tezile kelamcıları ise, bu sorunun çözümünde daha aktif bir tutumu 

                                                           
172 A.g.y. 
173 Paulsen, a.g.e., 141. 
174 A.g.e., 56. 
175 Bkz., Otto Pretzl, Frühe islamische Attributenlehre, München 1940, 13. 
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benimseyerek, ilim, kudret, irâde ve hayat gibi sıfatları, Allah’ın sıfatları olarak 

kabul etmek, bu sıfatların cevher olduğunu,  dolayısıyla da Allah’la birlikte ezelde 

mevcut olduklarına dair yargıyı kabul etmekle aynı anlama geleceği176  görüşünü 

ileri sürmüşlerdir. Şehristâni, Mu’tezile’den Allah’ın sıfatlarını ilk reddeden kişinin 

Vâsıl b. Ata olduğunu177  iddia etmektedir. Ancak bu  görüş  Horovitz tarafından şu 

sözlerle reddedilmektedir: 

 

           ‘‘...Ancak biz bunun aşağıda zikredeceğimiz nedenden ötürü uzak bir ihtimal 

olacağı kanaatindeyiz. Zira Allah’ın sıfatlarna dair öğretileri ve tartışmaları erken 

dönem kelam kitaplarında bulamamaktayız.178 Bu durumdan yola çıkarak Vasıl b. 

Ata’nın böyle bir söz söylemiş olabileceğine dair rivayetlerin zayıf ya da uydurma 

olabileceği mümkün gözükmektedir. Mu’tezile tarafından böyle bir tez ileri 

sürüldüğü bilindiğine göre bunun ilk olarak kimin tarafından yapıldığının açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir. İncelemelerimiz sonucunda böyle bir iddianın ilk 

olarak Ebu’l-Huzeyl Allaf tarafından yapılmış olabileceği ihtimalinin daha kuvvetli 

olduğu kanaatine varmış bulunmaktayız.179  

 

           Horovitz ve bu konuda onun fikir ve düşüncelerine katılmış gibi görünen180 

Van Ess, her ne kadar bu sorunu bu şekilde çözdüklerini düşünseler de bizce onların 

ileri sürdükleri deliller pek de tutarlı gözükmemektedir. Zira, Allah’ın sıfatlarının 

olumsuzlanması (nefy /نفي ) -Şehristani’nin iddia ettiği şekliyle -ilk olarak Vâsıl b. 

                                                           
176 Şehristâni, a.g.e., I, 49. 
177 A.g.e., 49. 
178 Bkz. Pretzl, a.g.e., 10. 
179 Bu konuyla ilgili tartışma için bkz. Pretzl, a.g.e., 11-13. 
180 ‘‘..Allah’ın sıfatlarının onun için henüz bir problem olmadığı anlaşılmaktadır.’’ (Van Ess, 
Theologie Und Gesellschaft, II, 274). 
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Ata tarafından dile getirilmesi mümkün gözükmektedir. Çünkü, Allah için teşbîh181 

ve tecsîmi182 kabul ettikleri bilinen Yahudi ve Hıristiyan fırkalarının Tanrı’nın 

sıfatları konusunda İslam’dan çok önceleri felsefî tarzda münakaşa ettiklerini, erken 

döneme ait Hıristiyan-Patristik kaynaklardan öğrenmekteyiz.183 İslam’ın doğuşundan 

kısa bir süre sonra, Hıristiyan ve Yahudilerle temasa geçen müslüman fırkalardan –

içlerinde Ehl-i Sünnet de dahil olmak üzere- bir kısmı, Allah’ın sıfatlarını 

benimseme konusunda müsbet bir tavır takınırken184, -aralarında özellikle de 

Mu’tezile’nin yer aldığı- diğer bir kısmı ise bu tür sıfatların Allah’a atfedilmesine 

şiddetle muhalefet etmiştir. Ehl-i Sünnet’in özellikle Eş’ariyye kolunun Allah’ın 

haberî sıfatları karşısında takındığı olumlu tavır185, bu söylenenlerin doğruluk 

derecesini kuvvetlendirmektedir. Onlar, Allah’ın Kur’an’da yer alan Allah’ın eli 

(yedullah/ يداااه),186 Allah’ın yüzü (vechullah /وجهاااه ),187 gibi Allah’la ilgili haberleri 

ihtiva eden lafızların, içeriğini bilmeksizin (bila  keyfiyye / بال كيفية ) kabul edilmesi 

gerektiğini savunmaktadırlar.188 Yani onlara  göre, Allah’ın eli vardır, ancak biz 

bunun keyfiyyetini/nasıl olduğunu bilemeyiz. Belki de onlar bu sebepten dolayı, 

içerisinde ‘‘müşebbihe’’ fırkasının da yer aldığı ‘‘sıfâtiye’’ grubuna dahil 

edilmişlerdir.189 Eş’ariye’ye muhalefet eden Mu’tezile ise, bu gibi haberlerin 

Kur’an’ın tevhid inancıyla bağdaştırılmasının mümkün olmadığı inancından 

hareketle, onların, Arapça dilinin kurallarının sınırlarını aşmamak kaydıyla, te’vil 

                                                           
181 Şehristâni, a.g.e., I, 178. 
182 A.g.e., I, 186. 
183 C. H. Becker, İslamstudien, 1924 Leipzig, I, 433.  
184 A.g.y.; A. Hadi Adanalı, ‘‘Felsefeye Bürünen Kelam’’, İslamiyat, IV, 2003 (4), 43. 
185 Krş.  Eş’arî, el-İbâne  an Usûli’d-Diyâne  (Hüseyn  Mahmud), Kahire  1977, 18. 
186 Sad (38): 75. 
187 Rahmân (55):27. 
188 Bkz., Eş’arî, a.g.e., 18, 105, 108.; Krş., İlhami Güler, İman Ahlak İlişkisi , Ankara 2003, 25.  
189 Şehristâni, a.g.e., I, 74. 
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edilmesi gerektiğini ileri sürerler. Yani onlara göre Allah’ın yüzü’nden maksat O’nun 

varlığı, Allah’ın eli’nden maksat da O’nun kudreti’dir.190  

          Yukarıda Allah’ın sıfatları sorununun -Şehristâni’nin bildirdiği gibi- Vâsıl b. 

Ata’nın yaşadığı döneme ait kelam tartışmalarında da tartışılmaya değer bir problem 

olduğu söylenmişti. Buna dair (Şehristâni’nin verdiği bilgilerden ayrı olarak) diğer 

bir kanıt, Hans Daiber tarafından yayınlanan (1988), Vâsıl b. Ata’nın, Abdullah ibn 

Ömer ibn Abdülaziz’in huzurunda, içerisinde ‘‘râ’’ harfinin kullanılmadığı191 vaazını 

(Hutbe) içeren, risaledir. Bu risalede Vâsıl b. Ata Allah’ın sıfatlarının mahiyeti 

hakkındaki düşüncelerini şöylece tasvir etmektedir: 

 

          ‘‘...O ölmeyen (la yemutu / ال يموت ), Diridir (hayyen / حيا ), bilgisiz olmayan (la 

yechelu / ال يجهل ),  Bilendir (alimen / عا لما ),...zayıf olmayan (la yad’ufu /ال يضعف ) 

Güçlüdür (kaviyyen / قويا ),...’’192

 

          Görünen o ki, Vasıl, Allah’ın ne olmadığını vurgulamaya çalışmaktadır. Yani 

o, Allah’ın kendisini Kur’an’da tanımladığı gibi tanımlamaktadır. Çünkü Kur’an’da 

Allah’ın ‘‘Güzel’’ isimlerinden (el-Esmau’l-Husna) bahsedildiği halde193 O’nun 

sıfatlarından (kavramsal/kuramsal anlamda) hiç bahsedilmemektedir. Sıfatlar 

konusunda bu noktaya dikkatleri çeken Muhammed Âbid Câbiri’nin görüşlerini 

burada aktarmak istiyoruz: 

 

                                                           
190 Bkz. Eş’arî, a.g.e., 18, 105, 108. 
191 Zira Vâsıl b. Ata’nın ‘‘ra’’ harfini söyleyemediği  rivayet edilmektedir. (Van Ess,a.g.e., II, 245.)  
192 Hans Daiber, Wasil ibn  ‘Ata als Prediger und Theologe. Ein neuer Text aus dem 8. Jahrhundert n.  
Chr., Leiden 1988, 24. 
193 İsrâ (17) : 110 
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            ‘‘Son olarak Allah’a izafe edilebilecek ‘‘isim ve sıfatlar’’ konusuna 

değinelim. Kelamcılar bu konudaki fikir ayrılığı sonucunda iki gruba ayrılmıştır. Bir 

grup, Allah’tan söz edilirken, sadece onun Kur’an’da ya da elçisinin diliyle kendisi 

için kullandığı isim ve sıfatlarla sınırlı kalınması gerektiğini savunur. Diğer  grup ise 

bunun aksini yani aklın Allah’a izafe edilmesini iyi bulduğu isim ve sıfatların Allah’a 

yöneltilebileceği fikrindedir.’’194

 

          Her ne kadar Câbiri’ye göre burada, lafız-mana ve isim-müsemmâ etrafında 

yoğunlaşan  fer’î meseleler söz konusu da olsa, sıfatlar meselesi, sonuçları itibariyle, 

kelam tarihinde -mihne hadiselerinde en açık şekliyle ortaya çıktığı gibi- mezhepler 

arasında derin ihtilaflara yol açan en önemli tartışma konusudur. 

          Sonuç olarak denebilir ki, Mu’tezile’nin Kur’an’da olmayan bir nass hakkında 

görüş beyan etme konusundaki hassasiyeti de dikkate alındığında, Şehristâni’nin 

yukarıdaki Allah’ın sıfatlara sahip olduğu fikrini reddeden ilk kişi olduğuna dair  

iddiasının doğru olması daha isabetli görülmektedir. 

 

A. 3. Stoalılar 

          Kelamcılar üzerinde önemli etkilere sahip olan195 diğer bir grup ise, İslam 

dünyasında ‘‘Revâkiye’’ olarak bilinen, stoacı felsefe akımıdır. Helenistik dönemin 

en önemli felsefe ekolü olan196 stoa mektebinin kurucusu olan Kıbrıslı Zenon, 

temelde iki Sokrat okulu olarak bilinen Kynikler (Cynics) ve Megaralılar’dan 

                                                           
194 Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı (çev. Burhan   Köroğlu-Hasan  Hacak-Ekrem Demirli), 3. 
Baskı, İstanbul 2001, 85. 
195 Horovitz (1874-1931) ısrarla Stoalıların  büyük bir etkiye sahip olduğunu   ispatlamaya   gayret   
etmektedir. Ona göre Stoalılar, özellikle Kelam’ın  teşekkülünde önemli bir rol oynamışlardır. Bundan 
dolayı da Kelamın  savunduğu   birçok  öğreti   ancak   stoacı düşüncelere dayanılarak açıkça 
anlaşılabilecektir. (Bkz. Horovitz, a.g.e., 6 vd.)  
196 İsmail Kıllıoğlu, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, IV, İstanbul 1991, 26.  
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(Megarians) etkilenmiştir.197 Zenon bunlardan birincisinden, ahlâki değerleri; 

diğerinden ise mantık görüşlerini alıp benimsemiştir.198 Determinist ve panteist bir 

materyalizmi ve metafiziği benimsemiş olan199 bu ekole mensup olanlara göre, 

ahlaklı olmak en önemli fazilettir. Dünyaya fazla değer vermemekle bilinen Stoalılar, 

bilgi konusunda duyumcu (sensualist) bir anlayışa sahiptirler. Onlara göre bütün 

bilgilerimizin kaynağı duyumlardır. Daha sonra Locke ve diğer modern çağın 

duyumcularının da iddia ettikleri gibi, zihin boş bir levha (tabula rasa) dır. 

Duyumların ilettiği dışsal form ve fenomenler zihnimizde çeşitli tasavvurlar (imge-

hayal) oluşturur. Böylece bilgilerimiz meydana gelir. Aklı da duyumdan ibaret sayan 

Stoalılar, duyumcu anlayışta Aristo’dan daha da ileri gitmişlerdir.200

         Öte yandan Stoalılar, bir bilginin gerçek olmasının ölçütünü, Aristo’nun aksine 

(Aristo, doğru bilginin ölçütünü, bilgi ile bu bilgiye ait olan nesne arasındaki 

uygunlukta görmektedir.201) idrak (Wahrnehmung), ferdi tasavvur (Einzelvorsellung) 

ve  tümel tasavvur (Allgemeinvorstellung) arasındaki uygunlukta görmektedirler.202  

         Onların bilgi konusunda getirdikleri en önemli yenilik, varlık (das Sein-

existence) ile idrak (das Bewusstsein-consciousness) arasında yaptıkları 

ayırımdır.203 Bu ayırıma göre ‘‘idrak ve tasavvur, idrak ve tasavvur edilenden farklı 

olmaktadır.’’204 Başka bir deyişle mevcud ile mevcudun duyumu (idrak aktı) aynı 

                                                           
197 Benson Mates, Stoic Logic, Berkeley And los Angeles 1953, 5; Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 10. 
Baskı, İstanbul 1999, 48.  
198 A.g.y. 
199 Bolay, a.g.e., 256. 
200 Kıllıoğlu, a.g.e.,27. 
201 Çüçen, a.g.e.,135. 
202 Rehmke, a.g.e., 70. 
203 A.g.e., 70. 
204 A.g.y. 
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şeyler değildir. Stoalılar bu psikolojik bilgi teorisi diye de adlandırılabilecek 

tezleriyle 19.yy’a kadar bilgi sorununda etkin bir rol oynamışlardır.205

          İslam kelamcıları içinde en açık şekilde Stoa düşünce ve fikirlerden etkilenen 

hiç şüphesiz Nazzam ismiyle meşhur  olan İbrahim b.Seyyar’ dır.206 Ancak biz onu, 

sadece Yunan felsefesini taklit eden kişi olarak değil, aynı zamanda ortaya attığı 

kendine özgü yeni fikirleriyle bu felsefeyi geliştiren kişi olarak da görmekteyiz.207 

Nazzam, Şehristâni’nin bildirdiğine göre, Yunan felsefesiyle ilk olarak ilgilenenler 

arasında yer almakta olup, Kelam ilminin kurulmasında da önemli katkılar 

sağlayanların başında gelmektedir.208 Şehristani onu, Naturalistler (maddiyyûn) 

arasında zikretmektedir.209 Bağdadi de, Nazzam’ın gençlik yıllarında Dualistlerle 

(seneviyye), ilerleyen yıllarda ise ateistlerle (mülhide) ve Hişam b. Hakem ile yoğun 

bir şekilde ilişki içerisinde bulunduğunu zikretmektedir.210 Bağdâdi, onun zikredilen 

kişilerle bağlantı içerisinde bulunması sonucu bidat ve delalet içerisine düştüğünü 

iddia  etmektedir.211 Bağdâdi’nin Nazzam’ı tekfir edecek derecede tenkit etmesine 

karşılık öğrencisi olan meşhur Mu’tezile kelamcısı Câhız ise onun hakkında şunları 

söylemektedir: 

 

          ‘‘Her bin yılda kendisinin dengi olmayacağı bir kişinin geleceğine dair 

eskilerin sözü eğer  doğru ise bu kişi muhakkak Nazzam’dır.’’212              

                                                           
205 Bkz., Düzgün, a.g.e., 15. 
206 Horovitz, a.g.e., 6; [Mevcud (das Sein) sorununun İslam Kelamcıları arasındaki tartışması için bkz. 
Max Horten, Die Religiöse  Gedankenwelt Der  Gebildeten  Muslime  İm Heutigen İslam, Halle, 1916, 
12-38.] 
207 Krş. Charles Pellat, The Life And Works of Cahız, (İngilizce’ye tercüme eden, D.M.Hawke) 
London 1969, 34. 
208 Şehristâni, a.g.e., I, 47. 
209 Horovitz, a.g.e., 6-7. 
210 Bağdâdi, el-Fark Beyne’l-Firak, Beyrut 1973, 113. 
211 A.g.e., 114. 
212 Horovitz, a. g.e., 7. 
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           Maddeci düşüncelerden etkilenmesi de, Nazzam’ın Stoalılar’dan etkilenen bir 

düşünür olmasına kanıt olarak sunulmuştur.213 Ona göre renkler, tatlar ve kokular 

birer cisimdir.214 Maddeci bakış tarzına uygun bir şekilde Nazzam görüşlerini ortaya 

koymaya devam ederek, ruhun latif (ince) bir cisim 215 olduğunu iddia etmektedir. 

Onun ruh ile ilgili bu görüşleri, Stoalıların, ruh ile cismin birbirlerinin özelliklerine 

müdahele etmeksizin birbirlerine nüfuz edip bir sentez oluşturduklarına, dair 

görüşleriyle aşağı  yukarı  paralellik arz etmektedir.216 Nazzam böylece, ruhun cisim 

olduğunu kabul etmekle maddeciler; gerçekte insanın ruhtan ibaret olduğunu kabul 

etmekle de filozofların görüşlerini paylaştığını ortaya koymuş olmaktadır.217  

          Nazzam, insanın tüm fiillerinin hareketten ibaret olduğunu, nesnelerin 

yaratılışları anından itibaren hareket içinde olduklarını218 algıların, bilgilerin ve 

istem (irade) fiillerinin de zihnin hareketleri olduğunu savunmakla,219 Stoalıların 

bu konudaki tezleriyle uyum içerisindedir.220 Zira Stoalılar fiilleri hareket kategorisi 

içerisinde değerlendiren ilk felsefi gruptur.221 Bu görüş daha sonraları Eflatun ve 

Aristo’ya mal edilmiştir.222   

          Nazzam’ın zikredilen bu görüşlerinden en dikkat çekici olanı, bilgilerimizin 

zihin hareketlerinden ibaret olduğunu söylemesidir. Onun bu fikri, Stoalılar’dan 

aldığına dair iddaların olduğunu yukarıda açıkladık. O bu görüşle Kelamın bilgi 

anlayışına yeni bir yorum getirmiş olmaktaydı. Nazzam  bilgi alanında oldukça 

                                                           
213 A.g.y. 
214 Bağdâdi, a.g.e., 114. 
215 Şehristanî, a.g.e., I, 47. 
216 Horovitz, a.g.e., 8. 
217 A.g.e., 9. 
218 Van Ess, a.g.e., 324. 
219 Şehristâni, a.g.e., I, 47. 
220 A.g.y.; Horovitz, a.g.e., 16. 
221 Eduard Zeller, Die Philosophie der Griechen (Ed. Wellman), Bd. I.,  Leipzig 1923, 180. 
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önemli bir yere sahip, Mu’tezile’nin ‘‘ahlâk felsefesi’’ görüşleriyle bağlantısı olan, 

Allah’ın, ‘‘iyi’’ ve ‘‘kötü’’nün bilinmesi sorunlarında da Stoalılar’ın tesirlerinde 

kaldığı öne sürülmektedir.223 Bu meselede, Yunan felsefesinin İslam felsefesi ve 

kelamına etki ettiğini sadece Horovitz değil aynı zamanda başka Batılı bilim 

adamları da iddia etmişlerdir. Bunlardan birisi de De Boer’dir. Ona göre Yunan 

felsefesinin İslam ahlak sistemine etkisi iki  yönlü gerçekleşmiştir. Bunlardan 

birincisi, İslam’daki istisnasız tüm mezhep ve felsefi sistemlere tesir eden Fisagorcu-

Eflatuncu ahlak sistemi, diğeri ise özellikle ortodoks (sünnî) çevrede etkili olan ve 

merkezinde ‘‘Fazilet’’ in yer aldığı Aristo ahlakıdır.224  

          Mu’tezile düşüncesinde ‘‘iyi’’ ve ‘‘kötü’’ nün bilinebilmesi için vahye mutlak 

anlamda bir gereksinim duyulmadığı bilinmektedir. Onlara göre akıl, zikredilen bu 

ahlakî iki değerin ve Allah’ın bilinebilmesinde tam bir yetkinliğe sahiptir. İşte bu 

noktada Horovitz Stoalılar’ın düşüncesi ile Mu’tezile düşüncesi arasında bir ilişki 

kurmaktadır. Çünkü Stoalılar, Mu’tezileden çok önceleri, Tanrı inancının ve ahlaki 

değerlerin bilinmesinin, her insanın doğuştan getirdiği ve herkeste müşterek olarak 

bulunan  bilgiler ile mümkün olduğu fikrini ortaya atmışlardır. Muhtemelen 

Mu’tezile de, onların bu düşüncelerinden etkilenmiştir.225

           Horovitz’in daha da önem verdiği başka bir etkileşim noktası daha vardır: Bu 

da insanın kendi fiillerini yaratıp yaratmadığı meselesinde gündeme gelmektedir. 

Gerek Nazzam gerekse Stoalılar insanın fillerinin yaratıcısı olduğunu iddia 

                                                                                                                                                                     
222 Horovitz, A.g.e., 16. 
223 A.g.e., 25. 
224 De Boer, a.g.e., 41. 
225 A.g.e., 25. 
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ettiklerine göre burada da bu ikisi arasında bir etkileşimin olması imkan 

dahilindedir.226

           Şu halde ona göre Nazzam ve diğer Mu’tezile kelamcıları, hiçbir şüpheye yer 

bırakmaksızın Stoalılar’ın düşüncelerinden, mutlak anlamda etkilenmişlerdir: 

 

          ‘‘Bir çok konudaki görüşünden hareketle onun Stoalılar’ın düşüncelerinden 

etkilendiği ortaya çıkmıştır. Bunu kesin bir kanaatimiz olarak söyleyebiliriz.... Ancak 

O, Stoalılardan etkilenmiş olan ilk kelamcı değildir. Kelamın gelişmesinde önemli 

bir paya sahip olan Stoacı düşünce Nazzam’ı etkilediği gibi başta onun öğrencileri 

olmak üzere diğer kelamcıları da etkilediği bilinen bir gerçektir. Bunların başında 

Şehristani’nin Mu’tezile’nin en önemli kelamcıları arasında saydığı Cahız (ö 869) 

gelmektedir. Şehristâni Nazzam’ın bu görüşlerinden hareket ederek, onun genel 

olarak maddeci filozofların fikir ve düşüncelerine meyilli olduğu sonucuna 

varmaktadır...’’227

 

          Horovitz’e göre Mu’tezile, bilgi konusunda Stoalılar’dan şu hususlarda 

etkilenmiştir:228

 

1. Bilginin kaynağında:  İnsan bilgileri zihnin hareketleridir, 

2. Bilginin tanımında: İlk Mu’tezililer’e göre, bilgi, bir şeyin olduğu gibi 

tasavvuru ve bu tasavvura zihnin temayülüdür. 

                                                           
226 Zeller, a.g.e., 201. 
227 Horovitz, a.g.e., 35-46. 
228 Bkz. A.g.y. 
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3. Ahlak felsefesiyle bağıntılı olan bilgi sorununda: Allah’ın bilgisi 

(ma’rifetullah), ‘‘iyi’’nin ve ‘‘kötü’’nün bilinmesi vahye gerek 

kalmadan doğuştan getirdiğimiz bilgiler vasıtasıyla bilinebilmektedir. 

 

A. 4. Sofistler 

Son olarak bu konuda Sofistlerin etkisinden bahsetmek istiyoruz. Sofistlerin 

kelamcılar üzerinde bıraktığı tesirleri şu şekilde sıralamak mümkündür:  

A. Allah’ın sıfatları meselesinde: Allah’a atfedilen sıfatların, Allah’ın aynı mı  

yoksa gayrı mı olduğu eksenindeki tartışmada, daha önce de işaret edildiği gibi, 

Eş’ariler Allah’ın sıfatlarının O’nun ne aynı ne de gayrı olduğunu iddia etmişlerdir. 

Onların bu düşünceleri ile Yunan filozoflarının bu konudaki fikirleri arasında 

paralellik olduğu gerekçesiyle, bu iki grup arasında bir etkileşimin bulunması 

gerektiğine dair fikirler ileri sürülmüştür. Ancak bu etkinin hangi Yunan felsefi ekolü 

kanalıyla gerçekleştiği konusunda Batılılar arasında görüş birliği mevcut değildir: 

Pretzl, sıfatlar meselesinde müslüman kelamcıların Aristo’dan etkilendiklerini 

söylerken229, Horovitz aynı konudaki etkileşimin Sofistler’e dayandığını ileri 

sürmektedir.230 Bu ikisinin görüşleri arasında açık bir uyumsuzluk olmasına rağmen, 

bunların şu şekilde  uyumlu  hale getirilmesi mümkündür: Bu görüş köken itibariyle 

Sofistlere dayanmakla birlikte, Aristo bu görüşü hocası Eflatun aracılığıyla onlardan 

alıp benimsemiş, böylece onun vasıtasıyla  da müslüman kelamcılara intikal etmiştir.    

           B. Ma’dum meselesinde: Kelam tarihinde, Basra ve Bağdat Mu’tezilileri 

arasında geçen tartışmaların en önemlilerinden olan, ‘‘Mevcud olmayan (ma’dum- 

                                                           
229 Pretzl, a.g.e., 13. 
230 Horovitz, a.g.e., 71. 
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das Nichtseiende) bir şey midir? (hel ma’dumun şeyun)’’231 meselesinin de 

Eflatuncu-Sofistler’den geldiğine dair ciddi kanıtların olduğu ileri sürülmektedir.232 

Bununla sıkı bağlantısı olduğuna inandığımız Eflatun’un Sofist adlı kitabından birkaç 

cümleyi burada nakletmek istiyoruz: 

 

          ‘‘Öyleyse, yalnız harekette değil, bütün cinslerde de yokluğun muhakkak bir 

varlığı vardır... Böylece yerinde olarak, hepsine, bu bakımdan, yokluk, sonra, varlığa 

paydaş oldukları için de varlık diyeceğiz.’’233

 

           Şu halde, Aristo’nun Sofistlerden etkilendiğine dair yaptığımız 

değerlendirmenin Eflatun için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yani ‘‘yok’’ un bir 

‘‘şey/mevcud’’ olup olmadığına ilişkin sorun, Sofistler tarafından tartışılmış, daha 

sonraları ise Eflatun ve onu takip edenler aracılığı ile İslam dünyasına intikal 

etmiştir. Zikredilen bu tartışma, kelamcıları, atom teorileri/nazariyeleri geliştirmeye 

sürüklemiştir. Elbette ki bu nazariyelerden sadece Mu’tezile kelamcıları 

etkilenmemişlerdir; onlarla mücadele etmeye çalışan ekol taraftarları da sözü edilen 

bu teoriyle meşgul olmak zorunda kalmışlar ve sonunda kelam tarihinde cereyan 

eden tartışmalarda oldukça geniş yer tutan ‘‘ma’dum ve mevcud’’ meseleleri ortaya 

çıkmıştır.234

         Ma’dum sorununun bilgi meselesiyle doğrudan bir ilişkisi söz konusudur. Bu 

da  ma’dumun yokluğu anında bilinip bilinemeyeceği’ dir. Sözü edilen bu sorun, 

                                                           
231 Bu tartışma için bkz, Necrâni, a.g.e., 185-217; (Ayrıca, ma’dum’un bilinip bilinmeyeceğinin 
teferruatlı tartışması için bkz. Şaban Ali Düzgün, Nesefi ve İslam Filozoflarına Göre  Allah-Âlem 
İlişkisi, 61-66.) 
232 Bkz., Horovitz, a.g.e., 71. 
233 Eflatun, Sofist, 87. 
234 Horovitz, a.g.e., 72. Krş. Nihayet’ül-İkdam, 150-170.  
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sadece bilgi konusunu değil, aynı zamanda, Allah’ın gelecekte var olacak nesneleri 

bilip bilemeyeceğiyle bağıntılı olarak  insan fiilleri ve (özgür) iradesini yakından 

ilgilendirmektedir. Bu konu tezimizin son bölümünde (madum ile malum arasındaki 

ilişki) ele alınıp detaylı bir şekilde incelenecektir. 

          C. Tevellüd konusunda: Kelam çevrelerinde yaşanan en önemli tartışmalardan 

bir tanesi de ‘‘tevellüd’’ problemidir. İlk olarak Mu’tezile’ye mensup Bişr b. 

Mu’temir (ö. 210/825) tarafından ortaya atıldığı235 iddia edilen bu anlayışa göre, bir 

kimsenin işlediği eylemin sonucu olarak ortaya çıkan (doğan) fiilin de (el-fi’lu’l-

mütevelled) ikinci fiili doğuran (nedeni olan) birinci fiiili yapan kimsenin fiili/eylemi 

olduğu iddia edilmektedir.236  Horovitz, tevellüd fikrinin mutlak olarak Yunan 

felsefesine dayandığını iddia etmektedir: 

     ‘‘... Yeniden, tevellüd öğretisini ortaya atan ve bu konuda en ileri giden Bişr. b. 

Mu’temir’e dönmek istiyoruz. Onun ileri sürdüğü, Sofistlerin Heraklit’e dayanarak 

ortaya attıkları, nesneler var olmayıp (Das Sein) sadece meydana doğarlar-

çıkarılırlar (Werden); onların bizzat kendilerinde nitelikler mevcut değildir...237 

Sofistlerin bu iddialarının mütekellimlerce bilinmiş olması bizim görüşümüzün 

doğruluğuna delildir. İbn Hazm’a göre Dırar, cismin sadece arazların bir 

birleşiminden ibaret olduğunu, ateşte bir sıcaklığın, karda bir soğukluğun, balda bir 

tatlılığın, kerevizde bir acılığın, üzümde üzüm suyunun, zeytinde yağın, damarlarda 

ise kanın bulunmadığını, bunların sadece Allah tarafından tatma, sıkma ve dokunma 

filleri sonucunda yaratıldığını, iddia etmektedir. Bunun anlamı şudur: Öznenin 

                                                           
235 Van Ess, a.g.e., III, 116; Horovitz, a.g.e., 86; Watt, a.g.e., 299. 
236 Eş’arî, Makâlât,  II., 401 vd.;  Şehristanî, el-Milel., I, 57;  Watt, a.g.e., 298. 
237 (Almanca’da ‘‘Sein’’ ya da aynı anlamda kullanılan ‘‘Dasein’’ fiili ile bir şeyin-nesnenin, ya da o 
nesneye ait bir sıfatın-niteliğin mevcut-var olduğu anlatılmak istenmektedir. Buna karşılık ‘‘Werden’’ 
fiili ile ise, bir şeyin-nesnenin bir durumdan başka bir duruma geçmesi-dönüşmesi (oluş) anlatılmak 
istenmektedir. (Krş. Das Herkunftswörterbuch (Duden), Bibliographisches İnstitut, Mannheim, Wien, 
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(Süje) tat alması ve dokunması anında nesnelerde buna bağlı olarak (tatlı olma v.s. 

gibi) nitelikler (arazlar) hasıl olmaktadır. Bu ise yukarıda açıklanan sofistlerin 

öğretisi ile örtüşmektedir... ’’238

 

          Şu halde Bişr, tevellüd kavramıyla yeni bir model geliştirmiş olmaktadır. Onun 

geliştirdiği bu teorinin iki unsuru söz konusudur: 1. Her hangi bir fiili işleyen fail 

(insan); 2. Bu failin (insan) işlemiş olduğu fiilin etkisiyle ortaya çıkan arazlar (başka 

bir ifadeyle birinci fiilin ardından gelen fiiller)239 Bişr, acı, hareket gibi fiillerin 

geçici etkileri (arazlar) ile kalıcı olan renk ve tat gibi nitelikleri ya da ölüme 

sebebiyet veren filler (yaralama sonucu hemen değil de birkaç gün sonra gelen ölüm) 

arasında bir ayırım yapmamaktadır.240

          Yukarıdaki açıklamalardan sonra şunu diyebiliriz ki, Sofistler, bilgi 

meselesinde  ‘‘madumun bir varlık olup olmadığı ve madumun bilinip 

bilinemeyeceği’’ hususunda Kelam’a tesir etmiştir.  

          Horovitz, Yunan felsefesinden sadece Mu’tezilenin değil, aynı zamanda Ehl-i 

Sünnet’in iki büyük kolundan biri olan Eş’ariye’nin de etkilendiğini şu sözlerle 

ortaya koymaktadır: 

 

         ‘‘...Eş’ariye’nin, tabiata hakim olan intizamı ifade eden ‘‘adet’’ (‘ade / عادة ), 

(Gewohnheit) terminolojisi de herhalde Yunanca’dan bir alıntı olmalıdır.’’   241

 

                                                                                                                                                                     
Zürich) Bundan dolayı burada Arapça’daki tevellüd kelimesinin karşılığı olarak ‘‘Sein’’ fiili değil 
‘‘Werden’’ fiili kullanılmıştır.) 
238 Horovitz, a.g.e., 84-85. 
239 Van Ess, a.g.e., 116. 
240 A.g.y. 
241 A.g.e., 89. 
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          Yukarıda anlatılanların tümünü kısaca özetleyecek olursak ana hatlarıyla 

şunları tespit etmek mümkündür:  

          Kelamın ele aldığı konular ve bunları tahlil tarzında özgünlüğü, başka bir 

deyişle Kur’an’ın bizzat kendisinin Kelam ilmine kaynaklık edip etmediği meselesi, 

Batı’da özellikle oryantalist çalışmaların yoğunlaştığı son yüzyıllarda tartışmaların 

ana ekseninde yer almıştır.242 Aslında detaylı bir şekilde incelendiğinde Batı’da  söz 

konusu edilen tartışmanın İslam felsefesinin orijinal olup olmaması tartışmalarıyla da 

doğrudan bir bağlantısının olduğunu görmekteyiz. Zira, onların iddialarına göre 

Kelam, felsefenin İslam’ın içerisine nüfuzundan sonra teşekkül etmiştir. Onlar 

böylece İslam Kelamının, kendisinden önce teşekkül etmiş olan dini-felsefi inanç ve 

düşüncelerden doğmuş olduğunu ispatlamak amacındaydılar.243 Yunan felsefesinin 

İslam fikir dünyasına yaptığı etkiler Batı’da oldukça abartılmıştır. Buna çarpıcı bir 

örnek oluşturması açısından, Johan C. Bürgel’in eserinden kısa bir pasaj vermek 

istiyoruz: 

 

          ‘‘Bir bakıma manevi (zihinsel) bir depreme yol açan (Yunan ilimlerinin 

İslam’a girmesinin doğurduğu tehlikeli ) bu durumun etkisi ancak yüzyıllar sonra 

azalmaya  başlamıştır.’’ 244

 

                                                           
242 Kelam tartışmalarının doğuşu ile ilgili bkz. Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, 
Ankara 2001; Şerafedin Gölcük, Kelam Tarihi, istanbul 2000, 16-23; M. Horten, Die Philosophischen 
Probleme Der Spekulativen Theologie İm İslam, Bonn 1910, 3-5; Donaldson, Studies İn Muslim 
Ethics, London 1933, 97-105; A.J.Wensinck, Muslim Creed, London 1965, 58-82; Handwörterbuch 
Des İslam (neşr. A.J.Wensinck, J.H.Kramers), ‘‘Kalam mad.’’, Leiden-Brill 1976, 259-64; Tilman 
Nagel, Geschichte Der İslamischen Theologie, München 1994, 86-115; Josef Van Ess, Anfänge 
Muslimischer Theologie, Beirut 1977, VII-X; Van Ess, ‘‘İslam Kelamının Başlangıcı’’, ter. 
Ş.A.Düzgün, A.Ü.İ.F.D., sayı: 41, Ankara 2000.    
243 Bkz. Ritter, a.g.e., 18. 
244 Johan Christoph Bürgel, Allmacht Und Mächtigkeit, München 1991, 114. 
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           Sadece Yunan felsefesi değil aynı zamanda Hint felsefesinin de İslam 

felsefesinin doğuşu ve gelişmesinde etkileri olduğu üzerinde hemen herkesin ittifakı 

vardır.245 Ancak Ritter’in iddia ettiği gibi İslam Kelamının Yunan felsefesinin 

etkisiyle doğduğunu246 kabul etmek tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır.  Zira 

Yunan felsefesinin İslam dünyasına girişi tercümeler yoluyla olmuştur. Bu 

tercümelerin başlama tarihi her ne kadar bazı kaynaklarda247 miladi 700’lü yıllar 

olarak verilse de, bunların yoğun olarak yapılması, Abbâsi dönemine (miladi 

750’den sonra) rastlamaktadır. Oysa kelami tartışmaların başlaması bundan onlarca 

yıl öncedir. Kelamın Yunan felsefesinden doğduğunu iddia etmek ne kadar tarihi 

gerçeklerle bağdaşmıyorsa, onun hiçbir dış tesire maruz kalmadığını söylemek de 

aynı şekilde tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Zira başta felsefe olmak üzere 

Yunan ilimlerinin tercüme edilmesinden sonra Yunan felsefesinde cereyan eden bazı 

tartışma konuları aynı zamanda Kelamın da gündemine oturmuştur.248 Gazâli’yle 

birlikte, daha önce kelamcılar tarafından kısmen kullanılmakta olan Aristo mantığı 

ise kelamcılar tarafından benimsenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.249

        Şu halde, Yunan felsefesi İslam felsefesi ve İslam kelamını derinden 

etkilemiştir. Ancak İslam düşünürleri de Yunan felsefesinden sadece 

etkilenmemişler; onu geliştirmişler ve Batı dünyasına tekrar aktarmışlardır.250  

 

      

            

                                                           
245 Bkz., De Boer, a.g.e., 15; Handwörterbuch Des İslam , 259. 
246 Bkz., Ritter, a.g.e., 18; A.j.Wensinck, Muslim Creed, London 1965, 78-79; Handwörterbuch Des 
İslam, 259. 
247 M. Horten, Die Philosophischen Probleme Der Spekulativen Theologie, Bonn 1910, 3;  
248 İslam’da Kelami tartışmaların başlaması ile ilgili olarak bkz., Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi 
İktidar Kavgası, Ankara 2001; Van Ess, Die Anfänge Musslimischer Theologie, Beirut 1977. 
249 A.j. Wensinck, a.g.e., 78. 
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     B. Mutezile Bilgi Teorisinin İslam Kelamındaki Yeri ve Önemi  

 

           Mu’tezile bilgi teorisinin sistematik olarak araştırılmasının zor bir iş olduğu 

görünen bir gerçektir. Buna sebep olarak iki noktaya işaret edilebilir: Bunlardan ilki 

Mu’tezile’ye ilişkin elimizde mevcut olan eserlerin, Mu’tezile’nin bilgi teorisi ile 

ilgili verdikleri bilginin yetersiz oluşudur. İkincisi ise bu sahada hemen hemen en 

önemli yere sahip olan Kâdı Abdülcebbar (320-415/930-1025)’ın en hacimli eseri el-

Muğni’ de, Mu’tezile’nin bilgi teorisiyle ilgili verdiği malumatın sistematik 

olmamasıdır.251  

          Mu’tezile çevrelerinde, bilgi problemi, temelde, bilginin hangi şartlar altında 

gerçekleşebileceği, yani bilginin imkanı; diğeri ise bilginin değeri, yani,  bilginin 

inanana ahlâki bir eylemler alanı açıp açmayacağı (söz-eylem teorisi)252 ekseninde 

tartışılmıştır. Kâdı Abdülcebbar’ın Muğni’sinin ‘‘an-Nazar ve’l-Ma’ârif’’ başlıklı 12. 

Cildinde, Ebu Raşîd Nîsabûri’nin el-Mesa’il’inde ve Takiyyüddin Necrâni’nin el-

Kamil Fi’l-İstiksa’sında bilgi probleminin bu yönü ele alınmaktadır. Ancak, bilginin 

oluşma koşullarının incelendiği bilgi sorununa bu tarz bir yaklaşımı  en belirgin 

                                                                                                                                                                     
250 Bkz., Bürgel, a.g.e.,148; Ernst Bloch, Avicenna Und Die Aristotelische Linke, 1963, 9. 
251 Elsayed Elshahed, Das Problem der transzendenten sinnlichen Wahrnehmung in der 
spätmu’tazilitischen Erkenntnistheorie nach der Darstellung des Taqiaddin an-Nağrani, s. 11. Berlin 
1983. 
 
252 Bu teorinin geniş bir açıklaması için bkz. Ş. A. Düzgün, Allah, Tabiat ve Tarih, 87. 
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olarak Necrâni’de bulmak mümkündür. Kant tarafından ‘‘transendental bilgi teorisi’’ 

olarak adlandırılacak bu bilgi teorisi, modern çağda detaylı bir şekilde, yine Kant’ın 

Kritik der reinen Vernunft (Saf Aklın Eleştirisi) adlı meşhur eserinde ele 

alınmaktadır.253  

          Mu’tezile bilgi anlayışına göre, bilginin oluşabilmesi için bazı koşulların 

yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar gerek Bağdat gerekse Basra Mu’tezilesinin 

üzerinde ittifak ettiği hususlardır: 

          1. Sağlam duyu organlarına sahip olmak 

     2. Herhangi bir nesne hakkında genel bilgileri elde edebilecek sağlıklı bir 

akla sahip olmak,  

          3.  Bir objenin var olması, 

    4. Bilginin elde edilmesi anında uygun ortamın bulunması (uygun mesafenin 

olması, ışığın bulunması, vs.) 

          Bağdat Mu’tezilesine göre yukarıdaki şartların yerine getirilmesi ile bilgi 

doğrudan elde edilmektedir. Basra Mu’tezilesi ise zikredilen bu şartların yerine 

getirilmesinin sadece bir ön-koşul olduğunu, bunun ise bilginin oluşması sürecinde 

tek başına yeterli olamayacağını savunmaktadır. Onlara göre bu ön-koşullar yerine 

getirildikten sonra geriye, bilginin oluşmasında en önemli husus olan, bilinen objeye 

ilişkin kesin tanılar ileten ilahî iradenin bulunması kalmaktadır. 

           Böylece Mu’tezile, asırlar sonra Kant tarafından ortaya konulan 

‘‘transendental (Transzendental) bilgi teorisinin’’ temellerini atmış oldu.  

           Bağdat ve Basra Mu’tezile bilginleri, bilginin oluşma süreciyle ilgili yaptıkları 

tartışmalarda, subjektivistler ve objektivistler olmak üzere iki kola ayrılmışlardır. Ne 

var ki, Mu’tezile kaynaklarında bu kavramların felsefî olarak temellendirilmiş 

                                                           
253 Kant, a.g.y. 
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tanımlarını bulmak oldukça zordur. Mu’tezile’nin sübjektifliğinden amaç, onun 

objektif-olmaması, objektif olması ise, sübjektif-olmaması’dır. Çünkü, meydana 

gelen bir fiili bizzat şahsın kendisine ait bir sıfat olarak kabul etmeyen Mu’tezile 

kelamcıları, bu fiilin ortaya çıkış nedenini, onu işleyene de atfetmeyip, bu ikisinin 

yani fiilin kendisi ve bu fiili işleyenin dışında üçüncü bir etken ortaya koymuşlardır: 

O da fiilin hangi konumda yapıldığıdır (hal / حال ). Bu sav, Mu’tezile kelamcılarının 

en önemli sübjektif temsilcisi olarak tanımlayabileceğimiz Kâdı Abdülcebbar 

tarafından temsil edilmiştir. 

          Sübjektivizmin diğer bir yönü ise husun-kubuh anlayışıyla alakalı olup, buna 

‘‘Estetik sübjektivizm’’ adı verilmektedir.254 Estetik sübjkektivizmde yargı kavramı 

ile karşılaşmaktayız: Yani bir şeyin iyi ya da kötü olduğuna dair yargımızın kaynağı 

nedir? Sübjektivist Mu’tezile kelamcısı olarak tanımladığımız Kâdı Abdülcebbar’a 

göre sözü edilen yargı’nın nedeni, yukarıda da belirtildiği gibi, obje’nin konum 

(hâl)’udur.255 ‘‘Konum’’ (hâl) ifadesi burada, süjede, objeyi idraki anında, ortaya 

çıkan ‘‘doğal hiss/duyum’’ olarak açıklanmaktadır. Bu doğal-tabî his süjede ya arzu 

(şehve)  ya da isteksizlikler (nufur / نفور ) uyandırır. Böylece süjenin obje hakkındaki 

yargısı (bilgisi) oluşmuş olur.256        

          Mu’tezile’nin objektivizm kavramına ilişkin anlayışları ise -bazı farklar olsa 

da- günümüzdekiyle örtüşmektedir. Mu’tezile kelamcılarının objektivistlerine örnek 

olarak Ebu Hâşim Cubbâi (ö. 321/933)’yi verebiliriz. Zira, ona göre bir şekil (sûre / 

 öyle bir konum (hal) da bulunmaktadır ki, onu takdir ( خلقة / ya da hılka صورة

edenin/bir yargıda bulunanın (süje) kim olduğuna, ya da incelenen objenin hangi 

                                                           
254 Bolay, a.g.e., 260 
255 Horten, Die Philosophischen Probleme der Spekulativen Theologie İm İslam, Bonn 1912, 127 
(Dipnot 2) 
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konumda olduğuna bağlı kalınmaksızın, sözü edilen objenin, iyi ya da kötü olarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir.257  

           Ebu Hâşim’in bu objektivist tutumunun, benzer şekilde ahlakî 

değerlendirmelerinde de söz konusu olduğu müşahede edilmektedir. Bundan dolayı 

o, modern anlamda objektivistler kategorisine dahil edilmektedir.258

            Ebu Hâşim’in objektif bakış açısıyla değerlendirdiği bu konuya, sübjektif 

eğilimi temsil eden Kâdı Abdülcebbar şu şekilde yaklaşmaktadır: Kadı 

Abdülcebbar’ın Muğni’de anlattığına göre Ebu Haşim şu şekilde bir görüş ileri 

sürmüş olmalıdır: Çirkin bir şekil (el-hilka el-kabiha  /الخلقة القبيحة )  iyi bir şekilden, 

ancak kendisinde mevcut olan bir özellik (li emrin tehtassu bihi) vasıtasıyla ayrılır. 

Sözü edilen bu özellik, zorunlu bir biçimde, çirkin nesneyi değerlendiren şahsın, 

doğal olarak, onu (nesneyi) itici olarak hissetmesine neden olur.’’259

             

         ‘‘Belli bir objenin güzel ya da çirkin olarak algılanması, bu objenin bizzat 

kendisinden değil, o objeyi algılamakta olan (müdrik) süjenin, o andaki ruh hali ile 

alakalıdır. Bu ruh hali süjede, algılamış olduğu objeye karşı ya ‘‘bir meyil/arzu’’ 

(şehve) ya da ‘‘ bir isteksizlik’’ (nefra / نفرة ) doğurur. Şu halde herhangi bir obje bir 

süje tarafından, süjenin o andaki ruh haline bağlı olarak, bazen güzel başka bir 

zaman da çirkin olarak algılanması mümkündür. (kad yeştehi; kad yenfuru t-tab’u 

bihi)’’260

  

                                                                                                                                                                     
256 Muğnî, XII, 50; Krş. G.F.Hourani, Islamic Rationalism, The Ethics of ‘Abd al-Jabbar, Oxford, 
1971, 53. 
257 Muğnî, XII, 50. 
258 Elshahed, a.g.e., 16. 
259 Muğnî., XII, 50; Hourani, a.g.e., 64. 
260 Muğnî, XII, 50. 
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           Şu halde Abdülcebbar’a göre objenin sıfatı yoktur. Yani algılanan nesne 

(müdrek) algı aktında tamamen pasiftir. Bu görüşü onu, sübjektivist kelamcılar 

kategorisine dahil etmektedir. Ancak şunun hemen belirtilmesi gerekir ki, Mu’tezile 

kelamcılarının tümünün subjektivist ya da objektivist diye iki ayrı gruba ayırmak, 

Mu’tezile kelamcılarının çoğunun eserlerinin günümüzde bulunmamasından dolayı, 

imkan dahilinde değildir. Bunu dikkate almak suretiyle bu tezde  yapmak 

istediğimiz, sadece, eserleri günümüze kadar gelmiş olan Mu’tezile mensuplarını bu 

tür bir tasnife tabi tutmaktır. Kaldı ki, Mu’tezile kelamcılarının hepsini, 

‘‘sübjektivistler’’ ve ‘‘objektivistler’’ şeklinde tasnif etme çabalarının pek çoğunun 

başarısız olduğunu söylemek mümkündür. Zira sözü edilen bu kelamcıların, tek tek 

Mu’tezile kelamcıları hakkında tam ve güvenilir bilgilere sahip olmadıkları bilinen 

bir gerçektir. 

           Son dönemin önemli kelamcılarından Muhammed Abduh (1849-1905) ve 

Osman Abdulkerim’in  girişimleri, bu tür çabaların en önemlileri arasında sayılabilir. 

Muhammed Abduh, ilk Mu’tezililerin (2.-3./8.-9.yy.) objektivist , sonrakilerinin ise, 

sonradan yani nazar yoluyla kazanılan bazı sıfatları kabul ettiklerinden dolayı 

sübjektivist oldukları tezini ileri sürmektedir.261 Ancak Abduh, Bağdad Mu’tezile 

ekolüne mensup olan Ma’mer b. Abbâd (ö. 220/834)’ı ma’na262 teorisi nedeniyle 

objektivistler kategorisine yerleştirmiştir.263 Peters’a göre Abduh, bu görüşünde 

Ka’bi’ (ö. 319/931)’ye dayanmaktadır.264  

                                                           
261 Elshahed, a.g.e.,19; Krş. Muğni, VI., 22; Kâdı Abdülcebbar, el-Mecmu’ fi’l-Muhît bi’t-Teklif  (neşr. 
‘O. Azmi-F. el-Ahavani), Kahire 1965, 234. 
262 Ma’mer b. Abbâd’ın ma’na teorisi için bkz. Van Ess, Theologie Und Gesellschaft İm 2. Und 3. Jh., 
III, 74-83.  
263 S. Süleyman Dünyâ, eş-Şeyh Muhammed Abduh, Kahire 1960, 567. 
264 Peters, I.R.T.M., Gods Created Speech, Leiden 1976, 207. 
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          Abdulkerim Osman ise, Abduh’un aksine, Basra ekolüne mensup 

Mu’tezililerin265, bir fiile mutlak anlamda bir sıfat atfetmediklerinden dolayı, 

objektivist olarak; ister Tanrı’yla isterse insanla alakalı olsun sıfatları süjeden 

tamamen ayrı düşündüklerinden dolayı da, sübjektivist olarak kabul etmemektedir. 

Buna karşın Bağdatlı Mu’tezililerin ise objektivist olduklarını iddia etmektedir.266 

Oysa Basra Mu’tezile ekolüne mensup olan Ebu Hâşim’in objektivistler’in önemli 

bir temsilcisi olduğunu yukarıda ortaya koymuştuk. Ancak, Osman Abdulkerim onun 

objektivist olmadığını iddia etmektedir.  

          Daha önce de belirttiğimiz gibi, Mu’tezile ekolünü bu şekilde genel bir tasnife 

tabi tutmak bize göre mümkün gözükmemektedir. Zira bu konudaki kaynaklarımızın 

yetersizliği önümüzdeki en önemli eksikliktir. Bundan dolayı, Mu’tezile ekolünün 

bilgi teorisi konusundaki duruşunu daha iyi tespit etmek amacıyla, özellikle büyük 

sistematikçi Mu’tezile kelamcıları olarak tanınan Allaf ve Nazzam’ın; Mu’tezile 

ekolü içerisinde farklı bir tutum takınması dolayısıyla da Cahız’ın bilgi sorununa 

yaklaşımlarını ele almak istiyoruz. Çünkü özellikle ilk ikisi, ileride tartışılacak çoğu 

meselenin ortaya konulmasında aktif rol oynamışlardır. Ancak onların konuya 

yaklaşımlarını daha iyi kavramak amacıyla bu iki büyük mütekellim öncesindeki 

Mu’tezile’nin, bilgi teorisine karşı duruşunun kısaca irdelenmesi yerinde olacaktır:  

      

                                                           
265 Bu ekole mensup olan diğer Mu’tezile alimlerinin en  önemlileri şunlardır:  Ebu’l-Huzeyl   Allaf 
(kurucu) (ö. 227/841),  Ma’mer b. ‘Abbâd   (ö. 215/830),  Hişâm  el-Fuvâti  (ö.  218/833),  Câhız  (ö. 
255/868), Abbâd b. Süleyman (ö. 250/864), eş-Şehhâm (ö. 233/847), Ebu Ali el-Cübbâi (ö. 303/915), 
Ebu Hâşim el-Cübbâi (ö. 321/933), Abdülcebbar el-Hemedâni (ö. 415/1025), Ebu’l-Huseyn  el-Basrî 
(ö. 436/1044), Rükneddin Mahmud el-Havârizmi (ö. 536/1141) ve Takıyyüddin Necrâni (ö. 7./13.yy.). 
(Wilferd Madelung, Der Kalam, Grundriss Der Arabischen Philologie (hrsg. Helmut Gätye), Band II, 
Wiesbaden 1987, 327).   
266 Elshahed, a.g.e., 19. 
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           Allaf öncesinde meşhur Mu’tezile mütekellimleri Vâsıl b. Ata (80-131/698-

748)267 ve Amr b. Ubeyd (ö. 144/762)268 ’in, daha sonraki kelamcıların ilgilenmiş 

oldukları felsefi konularla  meşgul olmadıkları bilinen bir gerçektir. Bilgi meselesi de 

bunlardan biri ve hatta en önemlisi olduğuna göre, bu konuyla da ilgilenmemiş 

olmalıdırlar. Bu gibi konular daha önce de ifade ettiğimiz gibi daha çok Yunan 

eserlerinin tercüme edildiği Harun Reşid sonrasında (Me’mun -813-833- dönemi) ele 

alınmıştır.  Onlar daha çok iman, küfür ve kader ve bunlara bağlı olarak ’’Mu’tezile 

kelamcılarının savunduğu temel meselelerden olan, müteşâbih ayet ve hadislerin 

tevili, mürtekib-i kebirenin durumu, irade hürriyeti, bazı ilahi sıfatların nefye varan 

te’vili’’269 gibi diğer meseleler üzerinde fikir beyan etmişlerdir.270 Şu halde onların, 

felsefenin oldukça önemli ve bir o kadar da zor olan bilgi sorunuyla ilgilenmeleri 

düşünülemezdi. Vâsıl b. Ata ve Amr b. Ubeyd tarafından yazıldığı iddia edilen ancak 

günümüze kadar ulaşmayan eserlerinin- daha doğrusu risalelerin- muhtevalarına göz 

attığımızda, bunu görmemiz mümkündür.271 Zaten onların yaşadıkları dönemde 

iman, küfür vb. gibi konulardan başkasının tartışılmasını düşünmek mümkün 

gözükmemektedir. Buna bilgi meselesi de dahildir.272 Vâsıl b. Ata’nın bilgi 

                                                           
267 Hakkında en eski bilgileri Cahız’ın Kitab ul Beyân ve t Tebyîn adlı eserinde bulduğumuz (bkz. Van 
Ess, Theologie und Gesellschaft., II, 234) Vasıl’ın, daha çok hatipliği ile  tanındığı  rivayet  
edilmektedir. (bkz. Abdülcebbar, Fazlul i’tizâl, 235. Vâsıl b. Ata’nın   hayatı  ve görüşleri hakkında  
bkz. Şehristanî, el-Milel., 49-51; Van Ess, a.g.e., II, 234-280; M. Watt, a.g.e., 64.)  
268 Zühd ve takvasıyla bilinen Amr b. Ubeyd (Bkz.  Kâdı  Abdulcebbar, Fadlu’l-İ’tizâl   ve 
Tabakâtu’l- Mu’tezile  ( neşr.  Fuat   Seyyid),  Tunus   1974,  242 ),  Vâsıl    gibi   Hasan   Basri  (ö.   
111/728)’nin öğrencisiyken    daha    sonra   Vasıl   b. Ata’nın    yanında    yer   almıştır. (hayatı 
hakkında bkz. Avni İlhan, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, III, Amr b. Ubeyd mad., İstanbul 1991, 93.) 
269 İlhan, a.g.y., 93. 
270 Krş., İlhami Güler, a.g.e.,  9. 
271 Vasıl  b.  Ata’nın   Kitâbu’t-Tevhîd, Kitâbu’t-Tevbe,  Kitâbu’t-Tevhîd ve’l’Adl, Kitâbu’s-Sebîl   ilâ 
Marifetü’l-Hakk, gibi  eserleri  yazdığı (bkz. İbn Hallikân, Vefâyât, Kahire 1949, V., 63.), buna  karşın 
Amr b. Ubeyd’in ise er-Red ‘ale’l kaderiyye, Kitâbu’l Adl ve’t –Tevhid ve Eczâ’u Selâsemi’e ve Sittun 
adlı eserleri yazdığı (Avni İlhan, a.g.e., 93.) rivayet edilmektedir. Ayrıca Amr b. Ubeyd’in görüşlerine 
karşı yapılan reddiyeler için bkz., Van   Ess, Traditionistische   Polemik   gegen Amr b. Ubeyd, Beyrut 
1967. (Van Ess’in bu eseri Darakutni’nin Ahbaru Amr b. Ubeyd adlı   eserinin  bir tercümesi ve bunun 
yorumundan ibarettir)  
272 Krş. Van Ess, Theologie Und Gesellschaft, II, 280. 
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konusunda yaptığı (ancak bu hiçbir şekilde bilgi teorisi düzleminde olmamıştır) tek 

ve en önemli katkı, onun ‘‘hakikatin dört şekilden biriyle tanındığını ortaya 

koyan’’273 ilk kişi olmasıdır. O, ileri sürdüğü bu fikriyle, sadece aklı ön plana 

çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda bazı araştırmacılar tarafından  ‘‘Risale’de, Şâfi 

(150-204/767-820) tarafından tasnif olunan Usûl’ün, kaynağı’’274 olarak da kabul 

edilmektedir. Öte yandan onun, daha sonra Mu’tezile sisteminde olmazsa olmaz 

esaslardan birini teşkil eden ‘‘aklın husun ve kubuh meselesinde belirleyici rolü’’ 

nün temellerini atmış olması da zikre değer bir görüştür.275

           Mu’tezile ekolünün doğuş dönemi diye de adlandırabileceğimiz bu birinci 

safhayı kısaca bu şekilde özetledikten sonra, sistematik dönemin temelini teşkil eden 

döneme kısaca değinebiliriz:  

          Bu dönemin en önemli kişiliği Dırar b. Amr’dır. Onu bir anlamda Mu’tezile 

ekolünün sistematik anlamda kuruluşunu hazırlayan kişi olarak tanımlamak 

mümkündür. Daha sonraki büyük sistematikçiler olarak inceleyeceğimiz Allaf ve 

Nazzam’ın tersine Arap asıllı olan276 Dırar’ın, Vâsıl b. Ata’ya bizzat ulaşıp 

ulaşmadığı meselesi tartışmalıdır.277 Safadî, onun h. 230 tarihinde vefat ettiğini 

zikretmektedir.278  

         Mu’tezile ekolünde önemli denebilecek bir yere sahip olan Dırar’ın, 

müşebbiheye, Ashâbu’t-tabâ’i’ya (Tabiatçılar) hatta Aristo’ya karşı bile reddiyeler 

                                                           
273 Marie  Bernard, İlk  Mu’tezililerde  İlim  Kavramı (çev. Şerafettin Gölcük), A.Ü.İ.F.D., Ankara 
1977, 324. 
274 A.g.m. 
275 A.g.m. 
276 İbn Hazm, Cemheratü’l-Ensâbu’l-Arab (neşr. Abdüsselam Muhammed Harun), Kahire 1382/1962, 
249. 
277 Abdülcebbar onun Vasıl b. Ata’ya   ulaştığını   iddia   edenler   arasındadır. (Abdülcebbar, Fadlu’l-
İ’tizâl, 163) 
278 Vefâyât, XVI, 365. 
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yazdığı dikkate alınacak olursa, onun Yunan felsefesini ele alıp inceleyen ve bu 

düşünceye karşı fikir beyan eden ilk kişi olabileceği söylenebilir.279

          Bilgi felsefesi bağlamında fazla bir şey zikretmeyen Dırar’ın, bilgi sorununa 

yaklaşımında Mu’tezile’nin genel kabul görmüş fikirlerinden ayrı düştüğü 

görülmektedir.280 Bundan dolayı onun bu önemli konudaki aykırı tutumunu burada 

zikretmek faydalı olacaktır: 

          Dırar, husun-kubuh meselesinde Mu’tezile’nin aksine aklı ikinci plana iterek, 

vahyin gerekliliğini savunur. Yani bir kişi akıl baliğ olsa da sorumlu tutulması için 

ona bizzat vahyin ulaşması gerekmektedir.281 Açık bir şekilde Eş’ariler’in bu 

konudaki görüşlerini yansıtan bu tutumuyla birlikte, kişinin aklıyla Allah’ı 

bilebileceği gerçeğini reddetmemektedir. Ona göre, akıl dışında bir çok doğruluk 

ölçütü vardır, ancak bunlardan en doğru olanı- ki o vahyi esas aldığını ortaya 

koymuştur- bulunmalıdır. Böylece o, Mu’tezile’nin karekteristik özelliği olan 

rasyonalist282 düşünceden uzak olduğunu ortaya koymuştur ki, bu durum geç dönem 

Mu’tezilesi için paradokstan başka bir şey değildir.283 Ancak yukarıda da ifade 

edildiği gibi, bu onun aklı tamamen inkar ettiği anlamına da gelmemektedir. Ne var 

ki, ’’aklî istidlal, herkes tarafından kullanıldığı ya da diğer tüm insanlar tarafından 

anlaşıldığı takdirde her hangi bir kanaate ulaştırabilmektedir’’284, demek suretiyle 

aklın herkes tarafından kabul edilen ortak bir delil olmadığı gerçeğinin altını 

çizmektedir. 

                                                           
279 Van Ess, a.g.e., 37-38. 
280 A.g.e., 51.   
281 Bkz. Şehristanî, el-Milel., I, 68. 
282 Van Ess, a.g.e, 51. 
282 A.g.e., 51 (Dipnot 9). 
283 A.g.e, 51. 
284 A.g.e., 51 (Dip not 9). 
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         Allaf öncesini kısaca bu şekilde özetledikten sonra büyük sistematikçiler olarak 

bilinen Mu’tezile kelamcıların bilgi sorununa yaklaşımlarına geçebiliriz.  

 

          B.1. Ebu’l-Huzeyl Allaf: Bilgi  Sorunu’nun Sistemli Tartışılmasının 

Başlangıcı 

          Allaf*, kendisinden sonra gelenlerin uzun yüzyıllar boyunca üzerinde şiddetli 

tartışmalar yapacakları, bir çok felsefi meseleleri ilk olarak kelam ilmine dahil 

eden,285 genel olarak, gerek Mu’tezile gerekse İslam’da kelamı daha başka bir 

ifadeyle  aklî düşünceyi sistematik hale getiren 286 ve dolayısıyla da Kelamın 

kuruculuğunu üstlenen287 kişi olmuştur. Nyberg bu konuda şunları dile getirmektedir: 

 

       ‘‘Daha sonraki Mu’tezile hareketinin üzerinde çalışacağı temel meselelerin 

çoğunu ortaya koyan Ebu’l-Huzeyl’dir. Denilebilir ki, bilgi meselesinin karışıklığını 

ilk gören o olmuştur...’’.288  

 

         Bilindiği üzere Yunan felsefesinin bir çok önemli eserinin Arapça’ya tercüme 

süreci Abbâsi dönemiyle birlikte hız kazanmıştır. Bu süreçle birlikte, özellikle 

                                                           
* Basra’lı olan Ebu’l-Huzeyl (ö. 227/841), evinin hayvan yemi satıcılarının bulunduğu bölgede 
olmasından dolayı hayvan yemi satıcısı anlamına gelen ‘‘Allaf’’ ismiyle meşhur olmuştur. Aslen 
İranlı olan Allaf, gençlik yıllarından itibaren kelamla ilgilenmeye başladı. Saray’da nüfuzunu artırmak 
isteyen Sumame’nin yardımıyla Hilafet sarayına girmeye muvaffak oldu. Sarayda o derece kendini 
gösterdi ki anlatıldığına göre kendisine ayda 60000 dirhem maaş bağlandı (Abdülcebbar, Fadlu’l-
İ’tizal, 254-55) Zehebi’nin verdiği bilgilere göre o, 90 yaşlarında Vasığ’ın hilafeti zamanında vefat 
etti (Zehebi, Siyerü A’lami’n-Nübela, tahk. Hüseyin el-Esed, X, Beyrut 1986, 543). 
285 Krş. Ali Mustafa Gurabî, Ebu’l-Huzeyl Allaf, Evvelü Mütekellim Teessere bi’l-Felsefe, 1949 Mısır. 
286 Ramazan Altıntaş, “Kelami Epistemolojide Aklın Değeri”, Kelamda Bilgi Problemi (Sempozyum), 
Bursa 2003, 81. 
287 Bkz. Watt, İslam Düşüncesinin teşekkül Devri, 274; Van Ess, a.g.e., 209. Ramazan Altıntaş, a.g.e, 
80.  
288 Bernard, a.g.m., 327. 
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bilinenin aksine289 sistematik anlamda ilk İslam  kelamcılarının tarih sahnesine 

çıkmaya başladığı müşahede edilmektedir. Yunan felsefi düşüncelerinin İslam fikir 

hayatını tam anlamıyla kuşatmasından önceki dönemde daha çok, iman ve küfür 

bahislerinin tartışmalara konu olduğu görülürken290; kelamın felsefi düşüncelerin 

etkisiyle gelişip sistematik hale geldiği dönem diye de adlandırabileceğimiz ikinci 

safhasında tartışma konularının daha ziyade iman ve küfür merkezli olmaktan çıkıp, 

felsefenin ana konuları olan, varlık ve bilgi teorileri ekseninde cereyan ettiğini 

gözlemlemekteyiz.291 Ancak Mu’tezile kelamcılarının, Yunan felsefesine olan 

ilgilerinin odak noktasında, bu felsefenin metodundan faydalanmak suretiyle, 

İslam’ın inanç esaslarını müdafaa etmek hedefi yer almaktaydı. Zira, İslam’da 

felsefeden etkilenen ilk mütekellim olma özelliğini kazanan Allaf’ ve öğrencisi 

Nazzam’ın eserlerine göz attığımızda bu gerçek apaçık bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır:292 Sözü edilen bu eserlerin büyük çoğunluğu gayri müslimlere karşı 

yapılan reddiyeleri içermektedir.293 Onlar, İslam inançlarını aklın ilkeleri demek olan 

Mantığı da kullanmak suretiyle korumayı hedeflemişlerdi. ‘‘Bilhassa Yunan felsefî 

sisteminin etkili olduğu dönemlerde, onların felsefi metot ve diyalektiğini kullanarak, 

İslam inançlarını, anlayışları doğrultusunda izah ve müdafaa etmeye çalışan 

                                                           
289 Daha  öncede  vurgulandığı  üzere Kindi  ‘‘muhtemelen   Araplar   ve  umumiyetle   Müslümanlar 
arasındaki ’’  yabancı   ilimlerin “ilk önemli alimi oluşu    yüzünden     feylesofu’l ‘Arab   (Arap 
filozofu) olarak tavsif edilmiştir.’’ (Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, 259)  Ancak bilinenin 
aksine, İslam felsefe  sistemi  teşekkül  etmeden  önce, müslümanlar  arasında  Yunan  fikir  ve   
düşüncesiyle meşgul   olan   ilk grup   müslüman   kelamcılardı.  Muhtemelen   bunun   en   önemli  
kanıtı, kelamda   sözü edilen bu düşünsel bazdaki etkileşimin öncesi ve  sonrasında cereyan  eden  
tartışmaların içerdiği konulardır. (Bkz. M. Horten, Die Philosophischen Probleme Der Spekulativen 
Theologie, 3). 
290 Bkz. Akbulut, a.g.e.;Van Ess, Theologie Und Gesellschaft, c. I. 
291 Bkz. Van Ess, a.g.e., c. III. 
292 Gurabî, a.g.e., 137. 
293 Bkz. Van Ess, a.g.e., III, 220 ve 392-399. 
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Mu’tezilî düşünürler, yabancı ideoloji ve dinlere karşı İslam’ın müdafaasını 

yapmışlardır.’’294 Hayyat’ın yazdığı şu satırlar, bu söylenenleri desteklemektedir: 

 

      ‘‘Ya Rabbi düşmanlara karşı mücadelede ve sefihlere karşı reddiyede senin 

yardımını talep  ediyoruz. Öfkede ve rızada ‘‘Adalet’’ kelimesini istiyoruz...’’295

 

           Hayyat, ilerleyen bölümlerde, ‘‘tevhid ehli müslümanlar’’296 olarak 

tanımladığı Mu’tezile mezhebine mensup bilginlere atfedilen iftiralara cevap 

vermektedir. Bu noktadan hareket etmek suretiyle, Mu’tezile kelamcılarının 

kendilerini Dinin mutlak savunucuları olarak gördükleri, sonucuna varmak 

mümkündür. 297 Bu kelamcılardan biri ve hatta en önemlisi elbette Ebu’l-Huzeyl 

Allaf’tır. 

           ‘‘Demek ki Mu’tezile’nin temel hedefi, Tevhid prensibinde gördüğümüz gibi, 

Allah’ın varlığı ve birliği, dolayısı ile İslam itikadını savunmak olup bunu kendi usul 

ve metoduna göre yapmaya çalışmıştır.’’298 İşte sözü edilen bu diyalektik (cedel) 

metodunu Mu’tezile bilginleri içerisinde sistemli ve etkin olarak ilk kullanan kişi 

Allaf olmuştur. 

          Allaf’ın, Yunan felsefesinden ciddi olarak etkilenen ilk kelamcı olduğuna en 

önemli kanıt, onun atomculuğun en önemli savunucularından biri olmasıdır.299 Allaf, 

Dırar ve Ma’mer tarafından ortaya atılan fikir ve düşünceleri bir araya toplamış ve 

                                                           
294 A.g.y. 
295 Kitâbu’l-İntisâr, (neşr. Albert Nasrî Nâdir), Beyrut 1957, 11. 
296 A.g.e.,11. 
297 Bkz.  Gurabî, a.g.e., 137 
298 Yazıcıoğlu, a.g.e., 48. 
299 Allaf’ın atomculuğu hakkında geniş bilgi içn bkz., Hüseyin Mürüvve, en-Neza’at ü’l-Mâddiyye 
fi’l-Felsefeti‘l-‘Arabiyyeti‘l-İslamiyye, Beyrut 1978, I, 705 vd.;  Allaf’ın hayatı ve tüm görüşleri için 
bkz., Gurabi, a.g.e.; Van Ess, a.g.e., III, 209-296. 
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daha da geliştirmiştir. Bu fikir ve düşüncelerden bizim asıl ilgilendiğimiz, onun bilgi 

sorununa yaklaşımıdır. Şimdi bu meseleye yaklaşımını ana hatlarıyla inceleyeceğiz: 

           Allaf’a göre, idrak aktı (algılama), Allah tarafından zorunlu olarak meydana 

getirilen bir hadisedir. İdrak işini (algılama) yerine getiren duyu organları, arazlar 

olup bedenden farklıdırlar. Bundan dolayı da algı aktı, duyu organlarında (görme 

duyusunda) değil kalpte vuku bulmaktadır.300  

          Bu açıklama biraz kapalı görünse de, Allaf’ın felsefî düşüncesinde oldukça 

mantıklı bir açıklaması vardır: ‘‘Zira kalp ancak diri olduğunda algılama görevini 

yerine getirebilir...’’301  

          Şu halde bir organ olan kalp, hayatın kaynağı olarak görülmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında Allaf’ın görüşünün oldukça mantıklı bir nedene dayandığı ortaya 

çıkmaktadır. Gerçekten de ölü bir insanın gözleri açık da olsa, herhangi bir nesneyi 

idrak etmesinin mümkün olmadığı hususunda hiç kimsenin şüphesi olamaz. Esasen 

idrak (algılama) işinin diri (hayat sahibi) olma şartına bağlanması düşüncesini Yunan 

felsefesine kadar geri götürenler vardır. Onlara göre Epikür, bunu savunan ilk Yunan 

filozofudur.302 Ancak tüm bu iddalara karşın, Yunan filozoflarında açık ve net olarak 

bulunmayan bu düşünce, belirgin bir şekilde İslam filozoflarında  görülmektedir.303

          Allaf burada, insanın herhangi bir şeyi görmesini, işitmesini ya da 

düşünmesini/akıl yürütmesini ancak kalbin sağlam olmasına bağlamıştır. Aslında 

Kur’an’da da kalbin, kulak ve gözle birlikte bilgi kaynaklarından biri olduğuna işaret 

eden ayetler mevcuttur. Ancak arada önemli bir fark bulunmaktadır: Bu da şu şekilde 

ortaya konulabilir: Allaf ‘a göre kalp duyu organlarının ilettiği verilerin toplandığı ve 

                                                           
300 Eş’arî, Makâlât, II, 312, 339. 
301 Gurabi, a.g.e., 102. 
302 A.g.e., 102. 
303 Farabî, el-Medînetü’l-Fâdıla (çev. Ahmet Arslan), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990, 48-50. 
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bilgiye dönüştürüldüğü yer olarak anlaşılmışken, Kur’an’da, gözün görmenin kulağın 

işitmenin mahalli olduğu gibi, o da “düşünme organı” olarak tanımlanmıştır.304 Daha 

açık ifadeyle, kalp Allaf’da tüm bilgilerimizin oluştuğu merkezi bir organ iken, 

Kur’an onu diğer organlar gibi düşünmenin dolayısıyla da “imanın merkezi” olarak 

tanımlamaktadır:305  

         

          ‘‘...Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla 

görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler...”306

 

           Şu halde Kur’an’a göre duyusal varlıkların bilgisini duyu organları ile, 

kavramsal olan soyut bilgileri ise kalp ya da terim olarak kullanılmadıklarında aynı 

anlama gelen307 akıl ile elde etmekteyiz. Ancak Kur’an’a göre, bilgimizin başka bir 

kaynağı daha vardır ki, onunla biz ilk ikisiyle elde edemediğimiz metafiziksel 

varlıkların bilgisine ulaşırız. Bu sonuncu bilgi kaynağı vahiydir.308  

          Zikredilen bu bilgi kaynaklarından, Kur’an’ın birinci derecede önemli gördüğü 

bilgi kaynağı şüphesiz duyulardır. Kur’an diğer üç bilgi kaynağının da duyuların 

ilettiği verilere bağlı olarak işlev gördüğünü sürekli olarak vurgulamakla realizme 

yaklaşmış gibi gözükse de, aklı olmayanın duyuların ilettiği-buna vahiy ve kalp de 

dahildir-verileri kullanamayacağını belirtmekle309 de bir bakıma idealizme yaklaşmış 

olmaktadır. Şu halde, Kur’an, zikredilen bu iki akımın -modern bilgi felsefesinin de 

kabul ettiği gibi- ayrı ayrı kabul ettiği bilgi kaynaklarının tümünü benimsemektedir. 

                                                           
304 Bkz. Akbulut, a.g.e., 227.  
305 A.g.e., 228. 
306 A’raf (7): 179.  
307 Akbulut, a.g.e., 227.  
308 Hüseyin Atay, ‘‘Kur’an’da Bilgi Teorisi’’, A.Ü.İ.F.D., 16, Ankara  1970, 169.  
309 A.g.m., 170. 
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Bilindiği üzere, modern felsefede temelselci yaklaşımlardan bütünselci yaklaşımlara 

yönelik bir eğilimin varlığı kendini açıkça göstermektedir. Sözü edilen bu eğilimde 

özellikle temelselcilik (foundationalism) ve bütünselcilik (holism)  kavramları ön 

plana çıkmaktadır. Bundan dolayı bu iki kavramın neyi ifade ettiği üzerinde biraz 

duracağız: 

           

          “Temelselcilik, teselsüle düşmemek için bilginin tartışılmaz öncül(ler)e 

dayanması gerektiği düşüncesindedir. Bu tür ‘temel inançlar/öncüller’ sınıfı 

oluşturacak şekilde farklı adaylar ileri sürülmüştür. Mesela Descartes’in açık ve 

seçik sezgileri böyle bir bilgiye temel teşkil ediyordu; Hume’un tecrübeye yaptığı 

vurgu da böyle güçlü ve tartışmasız bir temeli hedefliyordu. Yine tartışmasız bir 

temel olarak vahyin ileri sürülmesi de aynı amaca yönelikti... Bilgi elde etme ve elde 

edilen bilgiye bir değer atfetme konusunda modern dönemde felsefenin duyu 

verilerine verdiği ağırlık, kendini rasyonel bir zeminde inşa eden teolojinin yerini 

sarsmıştır. Bu sebeple de, teoojinin içine düştüğü krizin temel sorumlusunun bilgi ve 

bilginin uzantısı durumundaki tecrübeciliğe yapılan indirgemecilik olduğu iddiası 

seslendirilmiştir... Bu sorunu aşma noktasında, ‘bilimsel akıl yürütme’ kavramının, 

bir yumuşama belirtisi olarak, teolojik akıl yürütmeyi de içine alacak şekilde son 

yıllarda yeniden ele alındığını görüyoruz...”310    

           

         Şu halde yukarıdaki bu ifadelerden de anlaşılmaktadır ki, modern felsefe, 

bilginin kaynağı konusunda indirgemeci tutumlardan uzaklaşmaya başlamıştır: 

Bilginin oluşumu, artık sadece tek tek duyu verileri ya da akla değil, bunların her 

                                                           
310 Düzgün, Allah, Tabiat ve Tarih, 48-50. 
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ikisine dayanmaktadır. Bu da Kur’an’ın ve daha sonraları müslüman kelamcıların 

çizgileriyle paralellik arz eden bir anlayış tarzıdır. 

          Bilgi bağlamında, Kur’anın bir tür ‘‘sağ duyu’’ olarak nitelediği ‘‘kalp’’, 

kelamcılar tarafından çok daha karmaşık ve sistematik hale getirilmiş, böylece de 

ruhsal bir olgu olarak “idrak” bilgi teorilerinin konusu yapılmıştır. 

          Allaf’ın idrak olayının duyularda değil, kalpte vuku bulduğunu söylediği 

yukarıda açıklanmıştı. Şu halde Allaf, idrak aktini (algılama) ruhsal bir olgu olarak 

kabul etmektedir; Yani kalp/idrak, ‘‘ef’alü’l-kulûb’’ a dahildir. Yine, idrak, insana 

bağlı ve onun elinde olan bir fiil  değildir; yani insanın gözünü açıp kapatmasıyla 

algılama gerçekleşmez. Algılamanın gerçekleşmesi için, Allah’ın  iradesinin de işin 

içerisine girmesi/algılayan kişide algı aktının oluşmasını dilemesi gerekmektedir: Bir 

tarafta, Allah dilemediği için görme duyusu  sağlam olan bir insan, gözünü açtığı 

halde bir şey göremezken; diğer tarafta, Allah istediği için hayatında renkleri 

tanımayan bir kör renkleri bilebilmektedir. Zira Allah o kör insanın kalbinde  bu 

renklerin ‘‘bilgisini (idrakini /algısını)’’ yaratmıştır.311 Burada zihnî idrak olarak tarif 

edebileceğimiz ve Allaf’ın duyusal (hissî) idrakten daha fazla önemsediği bir 

durumla karşılaşmaktayız.312 Bu da onu, bilgi anlayışında  sübjektif bir tutuma 

götürmüştür. Allaf’ın, işitme ve görme duyularının sadece birer aletten ibaret 

olduğuna dair iddiaları Abdülcebbar tarafından benimsenirken, Ebu Ali Cübbai gibi 

bazı Mu’tezile kelamcılarının da muhalefetiyle karşılaşmıştır.313

          Duyuların, bilginin oluşum sürecinde, sadece aletlerden ( آالت ) ibaret olduğuna 

dair düşüncede Abdülcebbar’la aynı görüşü paylaşan Allaf, akılla elde edilebilecek 

nazarî (istidlali) bilginin en azından bir kısmının zorunlu (daruri) olabileceğini kabul 

                                                           
311 Muğnî, IX, 12-13. 
312 Bernard, a.g.m., 331. 
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etmesiyle ondan ayrılmaktadır. Zira Allaf, aklı da diğer duyular gibi, idrak yeri/duyu 

organı (mahallü’l-idrak / محل اإل د راك ) olarak kabul etmektedir.314 Allaf, aklı, şu 

şekilde tarif etmektedir:  

 

        ‘‘Akıl, bazıları için, sayesinde insanın kendisini eşekten, gök, yer ve benzeri 

şeylerden ayırt ettiği zaruri ilimdir; bir başka grup için de, akıl ilmi kazanma 

kuvvetidir; aklın, Allaf gibi, duyu (حس ) olduğunu düşünenler de vardı...’’315  

 

          Açıkça görülmektedir ki, Allaf, bu ifadeleriyle, aklı, insana zorunlu bilgiyi 

sunan bir bilgi kaynağı olarak görmektedir. Nasıl ki duyu organlarının ilettiği veriler, 

Allah'ın dilemesiyle bilgi’ye dönüşüyorsa, düşünme, muhakeme, vb. gibi aklın 

ilettiği veriler de Allah’ın dilemesiyle zorunlu olarak bilgi haline dönüşmektedir. 

Oysa Kadı Abdülcebbar, sadece duyu organlarının ilettiği veriler aracılığı ile oluşan 

bilgileri zorunlu kategorisine yerleştirmektedir. Aklî/zihinsel etkinliklerin (düşünme, 

muhakeme, v.b.) sonucunda oluşacak nazarî (istidlalî) bilgilerin meydana gelmesinde 

ise, Allah’ın iradesi/dilemesi sürecin içerisine dahil olmadığından Allaf tarafından 

zorunlu bilgiler grubuna dahil edilmemektedir.  

          Aslında Allaf’ın bir kısım aklî/nazarî bilgileri neden zorunlu bilgiler arasında 

saydığı şu sebepten dolayıdır: Nasıl ki somut objeler duyu organları tarafından 

algılanıyorsa/hissediliyorsa, akılla ilgili olan nesneler de (ma’kulat /معقوال ت ) bir 

duyu organı olarak kabul edilen akıl tarafından ‘‘algılanmaktadır/hissedilmektedir’’. 

Bundan dolayı, Allaf, yukarıda aklı, duyu organı (mahallü’l-idrak) olarak kabul 

                                                                                                                                                                     
313 Muğnî, IX, 12. 
314 Van Ess, a.g.e., III, 251.  
315 Makâlât, II, 480; Bernarad, a.g.m.,329. 
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etmektedir. Şu halde akıl, Ma’mer’in ‘‘üst kavram/cins’’olarak nitelediği316 

‘‘His/Duyu’’ kategorisine dahil edilmiştir; hiss burada akılla elde edilebilecek olan 

(nazarî-istidlalî) bilgileri de içerisine dahil etmektedir. Oysa Basra ve Bağdat 

Mu’tezilesi arasındaki tartışmalarda his/duyu ile sadece hissî idrak (duyusal 

algılama) kast edilmişti.317

           Yukarıda Allaf’ın, akli/nazari/istidlali bilginin sadece bir kısmının zorunlu 

olması gerektiğine dair düşüncesi açıklanmıştı. Acaba zorunlu olan bu aklî bilgi 

hangisidir?  

            Bu zorunlu aklî bilgi, Ma’mer’de, insanın kendi benliğini bilmesi demek 

olan, ‘‘Ben-Bilinçlilik’’şeklinde izah edilirken, Allaf’da, ‘‘önceden zorunlu olarak 

insana verilmiş olan ‘‘Bilinçli-Olma (‘ilm)’’ şeklinde ifade edilmiştir ki, bu bilinçli-

olma ile insan kendisini bir eşek veya benzeri şeylerden ayırmaktaydı (temyiz/ayırma 

gücü).318

           Şu halde insanın nazarla (istidlâl-tefekkür) ile elde edeceği akli (anlama)-daha 

açık ifadeyle kesbî- bir bilgi türü vardır.319 Bu bilgi insana Allah tarafından a priori 

(zaruri) olarak da verilebilir. Allah, hissî idrakte olduğu gibi, olaya müdahele 

edebilmektedir.320  

           Allah tarafından insana apriori (zorunlu) olarak verilmiş bu ayırma kabiliyeti 

(temyiz gücü) Allah’ın ispatı için gerekli bir şarttır. Onunla insan, aynı zamanda 

yaratılmışlığının farkına varır.321 Yaratılmışlığının farkına varan insan, böylece 

sorumluluk (teklîf) altına girmektedir.  

                                                           
316 Van Ess, a.g.e., III, 251. 
317 A.g.y. 
318 A.g.e. 
319 Makâlât, 480. (‘ilm burada mastar anlamı olan ‘‘anlama-anlayış’’ olarak alınmalıdır.(Bkz. Van 
Ess, III, 251.) 
320 Bağdadî, Usûlu’d-Din, İstanbul 1346/1928, 32. 
321 Bkz. Bağdadî, el-Fark Beyne’l-Fırak, 111 vd. 
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          Allah’ın ispatı meselesinin Mu’tezile kelamı açısından getirdiği en önemli 

sonuç; Allah’ın birliği, adaleti ve “bir” ve “adil” olan Allah’ın insana yüklediği 

sorumluluktur.322

         Bilginin idrak gibi bir armağan olduğunu söyleyen Allaf, nazar (istidlâl) yolu 

ile her zaman ‘‘doğru bilgi’’ ye ulaşılamayacağını iddia eder.323 Zira o, Allah’ın 

oluşum sürecine müdahale etmediği, istidlal yolu ile elde edilen bilgiyi, i’tikad/inanç 

olarak isimlendirmektedir.324 İ’tikad/inanç  ile burada kast edilen, kişinin, geleneğe 

bağlı kalarak taklit yoluyla savunduğu akli bakış açısıdır. Bilginin i’tikat  

kategorisine dahil edilmesini sorun olarak gören ilk Mu’tezile kelamcısı, Ebu Ali 

Cübbai’dir.325 Ona göre, bu tür bir inanç ya da itikat bilgi kategorisine (cins) 

sokulamaz. Sözü edilen bu (itikad) olsa olsa bilginin de dahil olduğu bir üst tanım 

olabilir.326  

          Bilgi teorisi bağlamında, i’tikad kelimesinin Yunan felsefesinde de 

kullanıldığına dair işaretleri bulmak mümkündür.327 Çok önceleri, itikat/inanç 

anlamında kullanılan doxa kelimesinin Yunan filozoflarının bir kısmı tarafından 

bilgiyle eşdeğerde olduğu kabul edilmişken, onların bu anlayışı Eflatun tarafından 

reddedilmiştir. Bu konudaki “tartışmalar, genellikle, doğru inancın objelerinin 

doğrulanıp doğrulanamayacağı veya ne şekilde doğrulanabileceği meselesi üzerinde 

toplanmaktadır.”328

                                                           
322 Allaf’ın ma’rifetullah meselesine yaklaşımı için bkz. Van Ess, III, 251.  
323 Allaf, ısrarla sadece Allah’ın müdahale ettiği bazı nazarî bilginin zorunlu olduğunu söylemektedir. 
324 Muğnî, XII, 25 vd. 
325 A.g.y. 
326 Van Ess, a.g.e., 254. 
327 Van Ess, İci, 71. 
328 Hanefi Özcan, Epistemolojik Açıdan İman, İstanbul 1992, 60-61. 
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          Görünen o ki, Yunan felsefesindeki bu tartışmalar, benzer şekilde müslüman 

kelamcılara intikal etmiştir. Yunan felsefesinde, Eflatun’un benimsemediği anlayışa 

göre, doxa, ister doğru ister yanlış olsun bilgi kaynağı olarak gösterilmiştir.329 Bu 

anlamın, bazı değişikliklerle, Allaf ve ilk dönem İslam kelamında da aynı anlamda 

kullanıldığına şahit olunmaktadır.330 Ancak daha sonraki bölümlerde de görüleceği 

üzere (s. 139-140), Abdülcebbar’la birlikte bilginin, objektif ve genel-geçer olduğu; 

buna karşın inanc’ın (i’tikad) ise sadece sübjektif açıdan bir değeri olduğu görüşü 

yaygın hale gelmiştir.  

          Sonuç olarak Allaf, bilgiyi zorunlu (Allah’ın bilgisi/ma’rifetullah) ve 

kesbî/nazarî (istidlal yoluyla elde edilen) bilgi diye ikiye ayırmıştır. Bilginin 

kaynakları hususunda duyuları (akıl da duyuların içerisine dahildir) ön plana çıkaran 

Allaf, duyular vasıtasıyla bilginin oluşabilmesinin şartını ise, Abdülcebbar’da olduğu 

gibi, Allah’ın, duyular vasıtasıyla idrak eden süjede bilginin oluşmasını irade 

etmesinde görmüştür.  

                   

          B.2. Nazzam’da Bilgi Sorunu: Kalbin Hareketi olarak Bilgi  

          Bir çok konudaki düşüncesiyle kendisini takip eden kelamcılar üzerinde derin 

tesirler bırakan Nazzam*, bilgi sorununda da aynı etkiyi göstermiştir: 

                                                           
329 A.g.y. (Antik Yunan’da i’tikat kelimesi anlamında kullanılan sözcüklerin en yaygını doxa’dır. 
Doxa, Yunanca, ‘sanı-zan’ (Meinung) anlamına gelmektedir. Parmenides’e göre bu kelime, zihnin 
değil, duyuların ilettiği veriler sonucu oluşmaktadır. Eflatun da Parmenides gibi, doxa’nın duyular 
vasıtasıyla oluştuğunu belirterek, doxa’yı gerçek bilgiden ayırır. Eflatun’a göre doxa, bilgi ile bilgi-
olmama arasında bir konumda yer almaktadır. (www.wikipedia.org.de; ayrıca bkz. Hanefi Özcan, 
Epistemolojik Açıdan İman, İstanbul 1992, 59-60)    
330 A.g.e., 72. 
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          Bilgiyi zarûri ve kesbî olmak üzere ikiye ayıran Nazzam, bilginin zihnin ya da 

kalbin bir hareketi olduğunu iddia etmiştir.331 Belki de her şeyi hareketten ibaret 

sayması onu bu fikre götürmüştü. Ancak o, bilginin-olmaması’nın da, zihnin ya da 

kalbin bir hareketi olabileceğini (i’timad) farketmiş ve bilgiye ayırıcı bir özellik 

vermiştir: “Bilgi, doğru ve insanda kesinlik ifade eden bir olgudur.’’332  

          Bilginin ne olduğu sorununu bu şekilde halletmiş gibi görünen Nazzam, şimdi 

de kişinin bu bilgiye ulaştığını nasıl farkettiğine ilişkin soruya cevap aramak 

durumundaydı. İşte burada, ileride Mu’tezile kelamcıları arasında önemli tartışma 

konularından birini oluşturan333 ‘‘sükunu’l-kalb (سكون القلب )’’ tabiriyle 

karşılaşmaktayız. Bu kavrama ilk olarak Nazzam’ın işaret ettiği iddia 

edilmektedir.334 Kendisinden sonra gelen öğrencileri bu kavramı olduğu şekliyle 

kullanmışlar335, kavram Abdülcebbar’la birlikte ise aynı anlamı taşıyan, ‘‘sükunu’n-

nefs (سكون النفس )’’ haline dönüşmüştür. Konunun daha iyi anlaşılması amacıyla bu 

kavram üzerinde biraz duracağız: 

                                                           
* Mu’tezile kelam sisteminin teşekkülünde Allaf’tan sonra en önemli yere sahip olan Nazzam (ö. 
231/845), Allaf’ın kız kardeşinin oğludur. O da dayısı gibi Basra’lı olup köken itibariyle 
mevalidendir. Kaynaklar bize onun gençlik yıllarında oldukça sıkıntı çektiğini anlatmaktadır. Cahız’ın 
meşhur eseri Kitabu’l-Hayavan’da bu konuyla ilgili oldukça etkileyici bir rivayet mevcuttur:  
 
          ‘‘Nazzam şöyle dedi: Öyle acıktım ki, toprak yemek zorunda kaldım... Üzerimde cübbe ve iki 
tane gömleğim vardı. Alttaki gömleğimi sattım...’’ 
 
          Sonraları refah içerisinde bir hayata kavuşan Nazzam, Şiir ve edebiyatla ilgilenmiş fakat en 
sonunda kelam sahasında karar kılmıştır. Şairlik ve ediplik yönleriyle tanınmış olan Nazzam, aynı 
şekilde Kelam ilminde de Mu’tezile’nin Allaf’tan sonra ikinci büyük kurucusu ünvanını hak edecek 
derecede derin bir bilgiye sahip olmuştur.  
         Zeki ve çalışkan bir öğrenci olan Nazzam, zaman zaman Allaf’ın görüşlerine de itiraz 
etmekteydi. Tabiat konularına da oldukça fazla ilgi gösteren ancak atomun sonsuza kadar 
bölünemeyeceğini iddia etmekle kelamcılardan ayrılmaktadır (bkz. Safadi, Vâfi bi’l-Vefayat (ed. 
Hellmut Ritter) İstanbul 1931,VI, 15; Câhız, Kitâbu’l-Hayavân (tahk. Abdüsselam Muhammed 
Harun), Mısır 1938, III, 451; Van Ess, Theologie und Gesellschaft, III, 297; Abdülcebbar, Fadlu’l-
İ’tizâl, 264). 
 331 Bağdadî, Usûl, 6, vd.; Eşarî, Makâlât, II, 403. 
332 A.g.y. 
333 Van Ess, İci, Wiesbaden 1966, 75. 
334 Van Ess, Theologie Und Gesellschaft, III, 380. 
335 Van Ess, a.g.e., 380 
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          Kavram olarak ‘‘kesinlik duygusunun yarattığı dinginlik’’ anlamına gelen336 

“sükûnu’n-nefs”337 üzerinde, Kâdı Abdülcebbar, Muğni’nin 12. cildinde (s. 30-39) 

teferruatlı bir şekilde durmaktadır. Bu kavramla aynı manayı taşıyan ‘‘sükûnu’l-

kalb’’ tabiri, Nazzam’dan önce Allaf tarafından daha basit anlamıyla 

kullanılmaktaydı. Aslında bu kavram Nazzam tarafından doğrudan kullanılmış 

değildir; o bu kavrama sadece işaret etmiş, dolayısıyla da öğrencilerinin bunu 

sistematik olarak geliştirmelerine zemin hazırlamıştır.338 Bu her iki kavram da 

aslında, kalp veya ruhun-ya da nefsin- bilgiye konu olan objeye olan dingin bir 

temayülüdür.339 Başka bir ifadeyle bununla, kişinin bir nesneyle ilgili olarak kesin  

bilgiye meyletmesi kast edilmektedir.340 Daha önce, ‘‘katî-kesin temayül’’e sahip 

olmayan zihin ya da kalp bir hareket halindedir ve ancak bu temayüle-daha doğrusu 

bu kesin bilgiye- ulaştıktan sonra bir dinginliğe ve sükunete, kesinlik hissi’ne 

ulaşır.341 Nazzam bu kavramı başka bir yerde şu şekilde formüle etmiştir: ‘‘Bir 

hükmün doğru olmasının koşulu, bu hükmün, yargıda bulunan kişinin iç 

itikadı/inancı ile uyum içerisinde olmasıdır.’’342 Nazzam için, bu yargının dışsal 

gerçeklikle bağdaşıp bağdaşmaması hiç de önemli değildir.343 Bu da gösteriyor ki, 

onun için önemli olan, kişinin kendi iç dünyasında her hangi bir inanca sahip 

olmasıyla daha önce hareket halinde olan, kalp ya da ruhun sükunete (kesinlik hissi) 

ulaşmasıdır. Burada sükûnu’n-nefs/kalb kavramı ile itikat kavramı arasında açık bir 

benzerlik ilişkisinin olduğu müşahede edilmektedir. Ancak duyular vasıtasıyla 

                                                           
336 Van Ess, İci, 75. 
337 Cüveynî’nin İrşâd’ında bu ‘‘tavtînu’n- nefs (توطين النفس )’’ (olarak zikredilmektedir. (neşr. J.D. 
Luciani, Paris 1938, 7.) 
338 Bkz., Van Ess, Theologie Und Gesellschaft, VI, 320-321. 
339 Van Ess, Ici, 75. 
340 Elshahed, a.g.e., 156. 
341 Muğni, IV, 70;Van Ess, Theologie Und Gesellschaft, III, 380. 
342 Muhammed b. Yusuf  Sanusî, Şerhu’l-Mukaddime (ed.ve terc. J.D.Luciani), Algier 1908, 221. 
343 A.g.y 
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iletilen verilerin (idrâkât) bilgiye/inanca dönüşmesinde Allaf’a göre, devreye 

Allah’ın iradesi girerken, Nazzam’da duyuların ilettiği veriler tek başına kişide bu 

bilginin/inancın oluşmasında yeterli olmaktadır. Böylece, bilginin kaynağı 

konusunda, Allaf’ın sübjektif tutumuna karşın, Nazzam, bir bakıma duyuları esas 

almak suretiyle objektif bir hareket tarzını ortaya koymaktadır.344 Zira bilgi edinmede 

duyular, objelere ilişkin kesin ve güvenilir veriler iletmesi sebebiyle zorunlu bilginin 

kaynağıdır.345             

          Sükûnu’n-nefs-ya da sükûnu’l-kalb kavramının kökenine dair ileri sürülen 

görüşlere değinmenin bu kavramlar hakkındaki kapalı olan düşünceleri 

aydınlatacağını düşünüyoruz: Bu konuda temelde iki görüş mevcuttur:  

          1. Bu kavram Yunan felsefesine dayanmaktadır: Bu fikri benimseyenlere göre, 

erken dönem Mu’tezilesi, bu kavramı, Stoalılar’ın, fikir ve düşüncelerinden iktibas 

etmişlerdir.346  

2. Bu   kavram Kur’an’a  dayanmaktadır: Zira   sükunu’n-nefs/’l-kalb deyimi,  

Kur’andaki, ‘‘İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye mü’minlerin kalplerine güven 

(sekine / سكينة ) indiren odur...’’347 ayetiyle bağıntılı bir şekilde geliştirilmiştir.348 Bu 

kelimenin anlamına ilişkin Hamdi Yazır şunları açıklamaktadır:  

 

          ’’Sekinet, sükun ve güven, rahat ve ağırbaşlılık manasına masdardır ki, 

nefisteki telaş ve heyecanın kesilmesiyle meydana gelen ve kalp oturması, yürek 

                                                           
344 Van Ess,a.g.e., III, 381. 
345 A.g.e., III, 381. 
346 Horovitz, a.g.e., 40. 
347 Fetih (48): 4. 
348 Van Ess, Ici, 76. 
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oturması, gönül rahatı denilen huzur ve sükun haline veya onun kaynağına isim dahi 

olur.'’349

 

            Bu açıklamalar da göstermektedir ki, sükûnu’n-n-nefs kavramının mutlak 

anlamda Yunan felsefesine dayandırılması o kadar da kolay değildir. Zira Kur’an’ın 

kullandığı ‘‘sekîne’’ ile Mu’tezile’nin daha doğrusu Nazzam’ın ortaya attığı 

sükunu’l-kalb arasında büyük bir benzerlik tespit edilmektedir. Kur’an’da gördükleri 

her kelimeyi Tevrat ve İncil’e dayandırmayı adet haline getirmiş olan Batılı 

müsteşrikler, İslam kelamı ve felsefesinde de aynı anlayışı devam ettirmek suretiyle, 

müslümanların sözü edilen ilim dallarında istisnasız her şeyi Antik Yunan’dan 

aldıklarını söylemektedirler. Oysa bu, bilimsellikle bağdaşmayacak derecede yanlı ve 

katı sübjektif bir tutumu yansıtmaktadır. Bu bağlamda Horovitz’in şu sözleri oldukça 

dikkat çekicidir:  

 

          ‘‘Sıçrama (طفرة)’’ teorisiyle ilgili olarak biz Stoalılar’da böyle bir görüşe 

rastlamadık. Bu teori bizzat Nazzam tarafından ortaya atılmış olabilir. Ancak yine de 

bunun her hangi bir Stoa’lı kaynaktan iktibas edilmiş olacağı ihtimal 

dahilindedir.’’350

 

          Görüldüğü üzere Horovitz, elinde herhangi bir kanıt olmamasına rağmen, 

Nazzam’ın diğer teorilerinde olduğu gibi, tafra teorisini de Stoalılar’dan almış 

olabileceğini iddia etmektedir.  

                                                           
349 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (sadeleştirenler: İsmail Karaçam, Emin Işık, 
Nusrettin Bolelli, Abdullah Yücel, Muhsin Demirci, İbrahim Tüfekçi), İstanbul, 7, 157-158. 
350 Horovitz, a.g.e., 21. 
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          Sükûnu’l-kalb kavramının gelişmiş bir boyutu olan sükûnu’n-nefsi’n, felsefî bir 

bakış açısını yansıttığını söylemek mümkündür. Ancak, bu kavram, ister Yunan 

felsefesine dayansın isterse Kur’an’dan alınmış olsun, her iki durumda da Kur’an’la 

aynı anlamda kullanılmış olduğu açıkça görülmektedir. 

          Nazzam’ın bilgi sorunuyla alakalı önemli sayılabilecek bir başka anlayışı da şu 

şekildedir: Vahiyden haberi olmayan bir kişi, diğer dinsel kurallara olduğu gibi 

Allah’ın varlığına da nazar (istidlâl) yoluyla ulaşabilir. Tanrı hakkında bilgi sahibi 

olmanın yegane aracı olarak aklı öne çekerek, dinin yerine aklı ikamet’’351 eden ve 

bu yönüyle de ‘‘Tabii teolojiye (natürliche Theologie)352 inandığı gibi bir görüntü 

veren’’ Nazzam’ın bu iddiasına göre yukarıda zikredilen böyle bir kişi aklı sayesinde 

bir Yaratıcı’nın olduğunu, bir kısım fiillerin iyi bir kısmının ise kötü olduğuna 

ulaşabilir.353 Şu halde o- Şehristani’ye göre- aklı nakilden önde tutmaktadır. Ancak 

bundan, onun vahyi ve haberleri reddettiği anlamı çıkartılmamalıdır .  

         Duyularla algılanan her şeyi cisim/madde olarak tanımlayan Nazzam354, 

bilgiye konu olan nesneleri ikiye ayırmaktadır. Rü’yetullah konusunda da oldukça 

önemli olan bu tasnife göre: 1. Duyusal olarak algılanabilen ki bunlar cisimdir ve 

sadece duyu organları vasıtasıyla bilinebilir. 2. Duyusal olarak 

algılanamayanlar/bilinemeyenler: Bunları haber’le bilmek  mümkün değildir. Bunlar 

his/duyu ve haberle değil ancak kıyas ve nazarla bilinebilir. 

           Nazzam, cisimsel olmayan Allah’ın, cisim olan göz ya da kulak gibi duyu 

organları ile bilinmesinin mümkün olmadığını söylemektedir. Zira, Allah’ın 

varlığının yapısı ile, fenomenler dünyasına ait cisimsel maddi varlıkları/nesneleri 

                                                           
351 Düzgün, a.g.e., 29. 
352 Van Ess, Theologie Und Gesellschaft, III, 382. 
353 Şehristâni, el-Milel., I, 49-50.  
354 Eşarî, Makâlât, II, 362.  
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algılamaya aracılık eden duyu organlarının yapıları aynı değildir; bunlar aynı cins’e 

dahil olmadıklarından, birbirleriyle herhangi bir bağıntı içerisinde olmaları 

düşünülemez. Bundan dolayı da duyusal varlıklar ancak duyu organları ile, Allah ise, 

duyusal olmayan ve kendisi gibi numenler alemine dahil olan (aşkın-

transcendent/transzendental) akl’ın düşünme faaliyetleri (nazar/istidlal) yoluyla idrak 

edilmekte/bilinmektedir: 

          

          ‘‘Onikincisi şudur: Vahiy gelmeden önce, düşünen (müfekkir/مفكر ) kimse 

hakkında söylediği şu sözdür: Şayet bu kimse akıl sahibi (‘akılen/عاقال ) ve 

düşünme/akıl yürütme aktını yerine getirecek yetenekte ise (mütemekkinen mine’n-

nazari/متمكنامنالنظر), bu durumda onun düşünme (bi’n-nazar/بالنظر ) ve akıl 

yürütmeyle (istidlal/االستدالل ) Allah’ın (varlığının) bilgisini elde etmesi 

gerekmektedir.’’355  

          Kâdı Abdülcebbar, Allah’ın sadece haberle bilinebileceğini (yüstedraku 

sem’an) iddia eden356 Ebu Ali Cübbai’ye karşın, Nazzam’ın görüşünü daha  isabetli 

görmektedir.  

     

      ‘‘Burada söylenebilecek asıl söz, Allah’ın müşahede yoluyla bilinmesinin caiz 

olmadığıdır (fi enna’l-lahe Te’ala la yecuzu en yu’rafa müşahedeten) Bu problem, 

‘‘rü’yet’in mümkün oluşunun olumsuzlanması/nefyi(femevdu’uhu babu nefyi’r-rü’ye)                    

bölümünde işlenen konuyla alakalıdır. Bu rü’yet bölümünde işlenen konu ise, 

                                                           
355 Şehristânî, el-Milel, I, 49; ayrıca krş. Muğnî, XII, 512. 
356 Muğni, a.g.y. 
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Allah’ın zorunlu olarak bilinemeyeceği ile bağıntılıdır (fe ennehu la yecuzu en 

yu’rafa daruraten).’’357

          Şu halde, Abdülcebbar da, Nazzam gibi, Allah’ın, zorunlu bilgiyi ileten araçlar 

olarak tanımladığı duyu organları vasıtyasıyla (bi’l-müşahede) bilinmesinin/idrak 

edilmesinin/görülmesinin imkansız olduğunu ileri sürmektedir.358 Ona göre Allah, 

ancak, kişinin bir takım zihinsel işlevler (nazar, istidlâl, tefekkür) yoluyla iktisâbi 

olarak bilinebileceği görüşündedir.359  

         Görülmektedir ki, Nazzam ve onu takip eden Mu’tezile kelamcıları, Allah’ın 

görülmesi (rü’yetullah) meselesini; 

1. İnsanın  ve  Allah’ın  birbirinden  farklı  ontolojik   yapılara  sahip  olmaları 

gerçeği ekseninde değerlendirmektedirler. İnsandaki duyu organları, sahip oldukları 

duyusallık yeteneği dolayısıyla, sadece, sözü edilen bu duyusallık yeteneğinin 

sınırlarına giren somut ve cisimsel objeleri idrak edebilmektedir/bilebilmektedir. 

Bunun sebebiyledir ki, insan duyu organlarıyla Allah’ı ne görebilir ne de işitebilir; 

insan, Allah’ı ancak soyut/kavramsal varlıkları bilmesini sağlayan aklı vasıtasıyla 

bilebilir. Zira akıl, adeta Allah tarafından soyut ve kavramsal/tümel/külli nesneleri 

bilmeyi sağlayan duyusallık yeteneği ile donatılmıştır. 

                                                           
357 Şerhu Usûli’l-Hamse, 51. 
358 Kâdı Abdülcebbar’a göre, Allah’ın varlığına dair bilginin zorunlu olmadığının akli/felsefi delilleri 
şu şekildedir: 

1. Şayet, Allah’ın   varlığına   dair  bilgi   zorunlu   olsaydı,  akıl   sahibi   hiçbir  kimse, gecenin 
karanlığı    ya  da    gündüzün    aydınlığında     farklı    görüşlerde   olmadıkları   gibi,  görüş    
ayrılığına   düşmezdi. Oysa   onlar  Allah’ın     varlığının       bilgisi       meselesinde      ayrılığa     
düşmüşler;  kimi    onu     ispat    etmiş,   kimi    ise  olumsuzlamıştır/nefyetmiştir.  

2. Şayet    gerçek   böyle   olsaydı,  bu     durumda    bazılarının , Allah’ın    varlığı    hususunda  
şek  ve şüpheye  düşmemeleri  gerekirdi. Oysa, İbn  Ravendi  ve  Ebu  İsa el-Verrâk  gibi, İslam  
uğrunda  oldu kça mücadele   ettikten   sonra, İslam’dan   dönerek   Allah’ın   varlığının  bilgisini  
inkar  eden  bir çok   kişiyi görmektesin.’’ (Şerhu Usûli’l-Hamse, 54.)   
359 Şerhu Usuli’l-Hamse, 52. 
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2. Allah’ın    bilinmesi    meselesini- daha    sonra    Kant’ta  da    göreceğimiz 

gibi- dogmatik (spekülatif) bir yaklaşımla ele almamışlardır: Yukarıda 

Abdülcebbar’ın da ortaya koyduğu gibi, Allah, zorunlu olarak bilinen varlıklar gibi 

değildir. O’nun bilinmesinin ön-şartı, zihinsel-aklî çıkarımların yapılmasıdır.    

          Nazzam’ın ortaya attığı ve Abdülcebbar tarafından geliştirilen bu düşüncenin 

Kant tarafından daha da geliştirildiği müşahede edilmektedir: 

          Bilindiği üzere Kant da, Nazzam gibi, bilgimize konu olan nesneleri iki kısma 

ayırmıştır: 1. Varlık türleri açısından zaman (Zeit) ve mekan (Raum) kategorilerine 

dahil olanlar (Fenomenler alemindeki varlıklar): Bu çeşit varlıklar, ‘‘saf akl’’ın 

(reine Vernunft) konusudurlar ve duyu organları tarafından idrak  edilirler/bilinirler, 

2. Varlık yapıları itibariyle, zaman ve mekan kategorilerine dahil olmayanlar (Ding 

an sich=Numen alemindeki varlıklar): Bu tür varlıkların  bilgisine ancak ‘‘saf akl’’ ın 

(reine Vernunft) araştırma/istidlal (Nachforschungen) yöntemiyle 

ulaşılabilmektedir.360 Kant bu görüşünü şu şekilde ortaya koymaktadır: 

  

          ‘‘Özellikle, duyular alemini aşan ve tecrübenin/duyuların bilgi edinme 

sürecinde hiçbir şekilde aracılık yapamadıkları bu tür varlıklara ilişkin bilgilerimizi 

bize sağlayan ‘‘saf aklın arştırma/akıl yürütme etkinlikleri’’ dir... (Und gerade in 

diesen letzteren Erkenntnissen, welche über die Sinnenwelt hinausgehen, wo 

                                                           
360 Bkz., Ş.A.Düzgün, “Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin 
İmkanı”, Günümüz İnanç Problemleri (sempozyum), Erzurum 7-9 Eylül 2001, 11.     
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Erfahrung gar keinen Leitfaden...,liegen die Nachforschungen unserer 

Vernunft...)’’361

            

          Demek ki, Kant, numenler aleminin koşullarına bağlı Tanrı, Ölümsüzlük ve 

Özgürlük gibi kavramların, zaman ve mekan kategorilerinin içerisine dahil olan, 

fenomenler alemindeki nesneleri bilmeye/idrak etmeye yetkin olan duyular 

vasıtasıyla algılanamayacağını; onların, ancak numenler alemindeki varlıkları 

bilmeye yetkin olan akıl (Vernunft) ile bilinebileceğini iddia etmektedir, zira akıl 

buna yetkin olarak yaratılmıştır: 

 

          ‘‘Aklın fıtratı/doğallığı olarak Metafizik gerçektir...(Metaphysik, als 

Naturanlage der Vernunuft ist wirklich...)’’362

 

           Görünen o ki, Kant’ta iki çeşit akıl’dan bahsetmek mümkündür: Fenomenler 

alemindeki objelerin idrak  edilmesini sağlayan, teorik  akıl (theoretische  Vernunft) 

ile, numenler alemindeki varlıkların bilinmesini  temin eden   pratik akıl (praktische 

Vernunft). Kant’ta  pratik  ve  teorik  diye  sınıflandırılan bu iki  tür akıl (Vernunft), 

Kant’tan   sonra   değişik   kelimelerle   ifade   edilmeye   başlanmıştır:  Fenomenler 

alemindeki   duyu   organlarının   objeler   hakkında  ilettiği verileri işlemek suretiyle 

bilgiye   dönüştüren   akıl   için  ‘‘Verstand’’ (zihin)  sözcüğü; duyu  organlarını 

aşan, numenler alemindeki varlıklar hakkında, akıl yürütme (Nachforschung) yoluyla 

bilgi elde   eden   akıl   için  ise ‘‘Vernunft’’ sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır.363 

                                                           
361 Kant, a.g.y., Einleitung, III. 
362 Kant, Prolegomena (hrsg. Dr. Artur Buchenau und Dr. Ernst Cassirer), Berlin 1922, 120; krş. Kant, 
Kritik der Reinen Vernunuft, Einleitung III 
363 ‘‘Kant’ın bu  ayırımından  Vernunft’un  duyular-üstü, ezeli ve  mutlak  (Varlık’la); Verstand’ın  ise 

ampirik/duyusal   olarak   elde   edilen (varlıklarla)  ilgili   olduğu   görüşü   geliştirilmiştir  (Aus   der 

Scheidung Kant’s entwickelte   sich   die Ansicht, dass die Vernunft es mit der Übersinnlichen, Ewigen 

und Absoluten, der Verstand dagegen nur mit der Zusammenfassung  des  empirisch Gegebenen zu 
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Ancak, Kant’ta   numenler  alemindeki   varlıkların   bilgisini   elde eden 

Vernunft’un, ilettiği veriler,  zorunlu   ve   genel-geçer    olmayıp,  daha    çok     

inanç’la (Glaube)  ilgili, tartışmaya açık sübjektif gerçekliği olan bilgilerdir. Bundan  

dolayı  Kant, ‘‘inanmak (Glaube) için, bilgiyi (Wissen) iptal etmek zorunda 

kalmıştır.’’364  

          Hatırlanacağı   gibi, Abdülcebbar  da, Allah’ın   varlığına    ait   bilginin, 

objektif, herkesi   bağlayan  zorunlu, genel-geçer bir bilgi olmayıp, sadece   akıl   

yürütme aktını yerine  getiren  kimse  için geçerli, sübjektif  bir bilgi olduğu 

kanaatindedir. Belki de bu sebepten dolayı o, bilgiyi, ‘‘kişinin   kesinlik   hissi  

(sükûnu’n-nefs) ile   bir  şeye  olduğu hal üzere  inanmasıdır’’ şeklinde tanımlamıştır.  

          Şu halde gerek Nazzam gerek Abdülcebbar ve gerekse Kant’ da, Tanrı bilgisi 

gibi, numen alemine dahil olan varlıklar (Ding an sich) duyularla değil, akıl yürütme 

yöntemiyle (nazar/istidlal) bilinen365 ve dogmatik-zorunlu olmayan, üzerinde 

tartışmalar yaşanabilir, sübjektif gerçeklikleri olan objelerdir. Aslında bu düşüncenin 

Nazzam’dan önce, Yunan felsefesinde de tartışma konusu olduğu bilinmektedir: 

Zira, Eflatun’a göre, duyu organlarımızla oluşlar (fenomenler) alemindeki hadiseleri; 

akıl ve ruhumuzla ise asıl hakikatler (gerçeklikler) alemini idrak etmekteyiz.366 

Ancak Eflatun’daki bu düşünce henüz tam anlamıyla olgunlaşmış değildi. Bu fikri, 

sistematik hale getiren kişinin Nazzam olduğu söylenebilir.  

           Açıkça görülmektedir ki, Allaf ve Nazzam’la birlikte Mu’tezile’nin, Basra ve 

Bağdat ekollerinin temelleri atılmış oldu. Bunlardan ilki, Allaf’ın sübjektif tutumunu 

                                                                                                                                                                     
tun habe)’’.    Friedrich    Kirchner,  ‘‘ Vernunft   und   Verstand ’’,  Wörterbuch     der    

philosophischen Grundbegriffe, 1907, İn: ‘‘www.textlog.de’’.  
364 Eisler, ‘‘Glaube’’, a.g.y.; krş. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Kanons der reinen Vernunft, Dritter 
Abschnitt.  
365 Bkz., Carmelo Lacorte, Kant, Die Versöhnung Von Religion Und Philosophie (Almanca’ya çev. 
Stefan Heiner), Hamburg 1989, 82-83. 
366 Eflatun, Sofist, 67. 
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benimsemişken, diğeri, Nazzam’ın duyuları ön plana çıkaran objektif anlayışına 

yönelmiştir. 

           Bu bölümde son olarak, Mu’tezileye mensub olmasına rağmen bir çok 

görüşünde ondan ayrı düşünen Cahız’ın bilgi anlayışına değineceğiz: 

                                               B.3. Câhız’da Bilgi Sorunu 

         Câhız*(159/ 776-255/869), birçok meselede olduğu gibi, bilgi meselesinde de 

Mu’tezile’den farklı  bir tutum içerisinde bulunmuştur.367 Şehristâni, onun ayrıldığı 

noktaları şu şekilde dile getirmektedir: 

 

           ‘‘...Bunlara, tüm bilgilerin zorunlu olarak ortaya çıktığı ve bunların (bu 

bilgilerin) hiç birinin insanın fiillerine dahil olmadığı ve insanın ‘‘irade’’ (bir şeyi 

arzu etmesi, dilemesi) dışında herhangi bir ’’kesb’’ inin olmadığı ve bu fiillerinin de 

aynı şekilde zorunlu olarak ortaya çıktığı (görüşleri) dahildir...’’ 368

          Abdülcebbar ise Cahız’ın bilgi anlayışı ile ilgili şunları zikretmektedir: 

           “Ebu Osman bilgiler hususunda şöyle diyordu: Bilgiler, deliller üzerinde 

düşünme esnasında tabii olarak zorunlu olarak meydana gelir. Nazar hakkında da 

şöyle diyordu: Nazar, bazen tabii ve ıztırari, bazen de ihtiyari olarak vuku bulur. 

Nazarda devai (irade dışı faktörler, sebepler, saikler) kuvvetlendiğinde doğal olarak 

ıztırari (zorunlu) vuku bulur; eşit olduğunda ise ihtiyari olarak vaki olur....Bu yol 

onu (Cahız’ı) nazarı, bilgiyi ve objelerin idrakini (idrakü’l-müdrekati) birbirlerine 

                                                           
*Mu’tezile’nin Basra ekolüne mensup olan Câhız döneminin en önemli ediplerinden biri olarak 
temayüz etmiştir. Mu’tasım ve Mütevekkil dönemlerinde yaşamıştır. (bkz. Watt, İslam Düşüncesinin 
Teşekkül Devri, 278; Şehristâni, el-Milel, I, 60) 
 367 Pellat, a.g.e., 62. 
368 A.g.e., 62. 
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eşitlemeye ve bunların hepsinin tabii/doğal (zorunlu) olarak hasıl olduğunu iddia 

etmeye götürmüştür...”369  

           Şu halde Câhız, bilgi konusunda, bilgilerimizin hepsinin zorunlu olarak 

meydana geldiğini iddia etmekle, Mu’tezile tarafından genel olarak kabul edilen, 

bilginin zarûri ve iktisâbi olarak bir ayrıma tabi tutulması fikrini reddetmiştir.  

          Mu’tezile bilgi teorisiyle ilgili son tahlilde şunları söylemek mümkündür: 

Mu’tezile bilgi teorisinin kuramsal (teorik) ve pratik olmak üzere iki yönü mevcuttur.   

Kuramsal (teorik) yön, bilgilerin nasıl elde edilebileceği problemiyle meşgul 

olmaktadır.370 Bunu daha sonra meşhur Alman filozofu Kant, ‘‘Transendental bilgi’’ 

(transzendentale Erkenntnis) olarak isimlendirmiştir371 Pratik yön ise, Abdülcebbar’a 

göre günlük hayatın belli konularıyla alakalı olarak, kesin bilgiler elde etmeye 

ulaştıran yöntemlerle uğraşmaktadır.372 Abdülcebbar’ın geliştirdiği bu bilgi 

teorisinde, bilgiye ulaşmada insan aklına önemli bir rol verilmesine rağmen,  kesin 

bilgi elde etmede yeterli olamayacağı da vurgulanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
369 Muğni, XII, 316. 
370 Kâdı Abdülcebbar, Şerhu Usûli’l-Hamse (neşr. Abdülkerim Osman), Kahire 1965, 50. 
371 Kant, a.g.y. Einleitung, VII. 
372 Elshahed, a.g.e., 20. 
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                                                         II. BÖLÜM 

                           TAKİYYÜDDİN NECRÂNİ’NİN BİLGİ TEORİSİ 

 

A. Ampirik/Duyusal  Algı/İdrak Problemi 

    

          Hissî/duyusal algılamanın- Allah ve insan sözkonusu olduğunda- mümkün 

olup olmadığı hususunun,  Bağdat ve Basra Mu’tezile ekolleri tarafından tartışılan 

konulardan biri olduğu bilinmektedir.  Bunlardan ilkini, yani Mu’tezile’nin Basra 

ekolünü Ebu Ali Cübbâi ve oğlu Ebu Hâşim Cübbâi temsil etmektedir. Bu ikisi, 

Allah’ın, objeleri ayrı bir ‘‘idrak’’ sıfatıyla algıladığına dair savı kabul etmektedir.373

        Basra Mu’tezilesinin karşısında yer alan ve Ka’bi (ö. 319/931) tarafından temsil 

edilen Bağdat ekolüne374 mensup diğer Mu’tezile kelamcıları ise, Basra 

Mu’tezilesinin bu yaklaşımına itiraz etmektedirler. Onların bu meselede takındıkları 

temel tutum, Allah’ın ‘‘görme’’ sinden bağımsız olarak düşünülebilecek bir ‘‘idrak’’ 

sıfatının olamayacağıdır. Başka bir ifadeyle, Bağdat Mu’tezilesi -Basra 

Mu’tezilesinin iddia ettiği gibi- idrak aktı esnasında, idrak fiilinden bağımsız ve sözü 

                                                           
373 Aslında Kâdı Abdülcebbar’da aynı şekilde Ebu Ali Cübbâi ve Ebu Hâşim Cübbâi’nin temsil ettiği 
gruba dahildir. Ancak Necrâni onu burada zikretmemektedir.  
374 Bu ekole  mensup  diğer  önemli Mu’tezile  kelamcıları şunlardır:  (Bu ekolün kurucusu)  Bişr. b. 
Mu’temir (ö. 210/825), El-Murdar (ö. 226/841), Ca’fer b. Mübeşşir (ö. 234/848), Ca’fer  b. Harb  (ö. 
236/850), El-İskâfi (ö. 240/854), Hayyat (ö. Hicri 3.yüzyılın sonlarına doğru). ( Wilferd Madelung, 
a.g.e., 327). 
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edilen bu idrak fiilinin gerçekleşmesini sağlayan, bir ma’na’nın (sıfat) varlığını 

reddetmektedir. Buradaki tartışmada gözden kaçırılmaması gereken nokta, algının 

(idrak) bilhassa fiziki bir süreç olarak değil, aksine daha çok, basit ve genel anlamda 

herhangi bir şeyin (mevsuf) sıfatı olan ‘‘Kudret’’ ile bağlantılı olarak 

değerlendirildiğidir. Sözü edilen bu ‘‘Kudret’’ herhangi bir varlığa ya da -ilk 

Mu’tezilelilerin genel olarak kabul ettikleri gibi- herhangi bir maddeye (cevher)375 

ilave olarak ‘‘emr zaid ( أمر زائد )’’ gelebilmektedir. Başka bir ifadeyle, buradaki asıl 

mesele, Allah’ın her hangi bir objeyi idrak ederken, görme aktının dışında her hangi 

zaid bir hal (sıfat) e sahip olup olmadığıdır.  

        Necrâni’de, bu konunun ele alınışında, algı/idrak’dan, hissî/duyusal ifadesi 

kullanılmadan bahsedilmesi dikkat çekicidir. İdrak ve duyu arasında bir ilinti 

kurulmadan konunun irdelenişi rastlantı eseri değildir. Zira, burada, Allah’a herhangi 

bir duyu organı atfetmeden, O’nun algılaması üzerine konuşulmak istenmektedir. 

‘‘Allah idrak edebilir mi?’’ sorusu tartışma konusu bile yapılmamakta376, daha 

ziyade, ‘‘Allah’ın nesneleri hangi şekilde idrak ettiği’’ üzerinde durulmaktadır. 

Başka bir deyişle tartışma;  

1. Allah’ın idrak sıfatı kendiliğinden mi ‘‘lizatihi ( لذاته )’’ oluşmaktadır,  

2. Zikredilen bu sıfat, O’nun diğer sıfatlarından ayrılmakta mıdır, onlardan 

farklı bir karakter taşımakta mıdır? 

3.  Ya da bu sıfat, şu ana kadar O’nun bilinen diğer sıfatlarından birinin 

açılımı ya da uzantısı mıdır? 

 

gibi noktalar ekseninde yoğunlaşmaktadır.  

                                                           
375 Cevher burada insan vücudu bağlamında kullanılmaktadır. 
376 Bkz., Necrâni, a.g.e., 217;Eş’arî, Makâlât, I, 155; Şehristâni, Nihâyetül-İkdâm, 356. 
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       Bu bağlamda Allah’a atfedilen iki sıfatla karşı karşıyayız: Diri olması sıfatı                        

 Ancak, burada bu iki sıfattan . ’’( آونه عالما ) ve ilim sahibi olması sıfatı ( آونه حيا )

birincisine daha fazla önem atfedildiği görülmektedir. Çünkü idrak’ı başlı başına bir 

sıfat olarak kabul etmeyen, başka bir deyişle ilimle idrakin aynı şeyler olduğunu 

savunan Bağdat Mutezilesi, bu sıfatı doğrudan Allah’ın hayat sahibi olmasına 

‘‘kevnuhu hayyen’’ irca etmişlerdir.377 Hayat sahibi olma durumu aynı zamanda ilim 

sıfatının mevcudiyetinin de bir şartıdır. Bu bakış açısından hareket edildiğinde, bu 

durumun (idrak  aktının insanın bir sıfatı olması açısından) aynı olduğu sonucuna 

rahatlıkla ulaşılabilir. Ancak, insanda –Allah’tan farklı olarak- idrak aktının 

gerçekleşmesi için bir takım başka sıfatların da işin içine girmesi gerekmektedir.378

          İnsanın bedensel-fiziki konumu ve şartları, onun idrak fiili üzerindeki 

tartışmaların temelini teşkil ederken,379 sözü edilen konum ve şartlar, Allah’ın idrak 

aktı ile ilgili tartışmalarda –birkaç müşebbihe bakış açısı istisna olmak üzere- ne 

Mu’tezile ne de Eş’ariye bağlıları tarafından dikkate alınmıştır. 

        Takiyyüddin Necrâni eserinde esasen, algılayan şahsın/müdrik ( مد رك ) bir 

cevher, algılama işinin/idrak ( إدرا ك ) de bir araz olarak telakki edildiği atom 

nazariyeleri ve fikirlerini değil, daha ziyade cevher ve arazdan müteşekkil tam var 

olan bir varlık (insan) ı söz konusu yapmıştır. 380 Bu varlığa, hiç şüphesiz nesneleri 

idrak etme hususunda bir kudret verilmiştir. Şu halde burada öncelikli olarak iki 

problem tartışılmaktadır: 1. İnsanın ya da Tanrı’nın kendi algılamasının (idrak) asıl 

faili durumunda olup olmadığı,381 2. Bu duyusal idrakin nasıl vuku bulduğudur. 

                                                           
377 Bununla ilgili tartışma için bkz., Necrâni, a.g.e., 263-283.  
378 A.g.e., 74.; Muğni, IV, 33-38. 
379 Bkz., Muğnî, IV:, 59-69. 
380 Elshahed, a.g.e., 174. 
381 Bu husus Mu’tezile mezhebinin iki ekolü arasındaki tartışmanın temel noktasını teşkil  etmektedir. 
Bu çalışmanın daha ileri bölümlerinde daha iyi bir şekilde ortaya çıkacağı üzere, bu tartışmada Bağdat 
ekolüne mensup olanlar bu (idrak etme) fiilini  insana ait olarak  kabul  ettikleri  halde, Basra  ekolüne 
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           İlk olarak zikredilen problemin cevap arayışlarında Tanrı’yla alakalı olan 

idrak arka plana itilmiş, buna karşın en  önce, dışsal faktörlerin rolünün 

değerlendirilmesi amacıyla, duyusal (hissî) algılamanın analizine ağırlık verilmiştir. 

Zikredilen bu rol, insandan yola çıkılarak Allah hakkında yargıya ulaşılması 

açısından oldukça önemlidir. Buna, görünene dayanarak görülmeyenin 

değerlendirilmesi, kıyasu’l-gaib ale’ş-şahid, adı verilmektedir.382 Şayet söz konusu 

olan hissî idrak (duyusal algı aktı) ise, bunun insanla ilgili olduğu sonucuna 

varmamız gayet kolay olacaktır. Ancak sadece algıdan (idrak) bahsedilmekte ise bu 

durumda bunun Allah ya da insanla alakalı olup olmadığı hususu yoruma açıktır. 

          Necrâni eserinde idraki, zihnin bir fiili olarak ele almıştır. Zihnin bu fiili, ilk 

olarak fiziksel alana intikal etmekte daha sonra metafiziksel bir mahiyet kazanmakta 

ve nihayet tamamen teolojik düşünce ve fikirler sahasına ulaşmaktadır. Öte yandan 

hissî idrak probleminin, fizik teorileri, bilgi teorileri ve  teolojik mülahazalarla 

ilişkisi bulunmaktadır. Bir objenin hangi şartlar altında algılanabilir olduğu sorunu, 

göz ışığı teorisinden383 varoluşla ilgili ontolojik düşüncelere kadar, bir çok yönden 

incelenmektedir. Bu incelemenin merkezinde fiziksel sahada cereyan eden insan-

âlem ilişkisi yer almaktadır. 

          İdrak meselesini Necrâni, aşağıdaki başlıklar altında tartışmaya açmakta ve 

değerlendirmektedir: 

          1.  Duyuların ve bilincin (şuur) bir nesnesi olması açısından idrak, 

                                                                                                                                                                     
mensup   olanlar   ise  (Abdülcebbar’ın   açıkladığı   üzere)   bu   konuda   açık bir duruş 
sergilememektedirler.  (Bkz. Şerhu Usûli’l-Hamse, (neşr. Abdülkerim  Osman),  Kahire  1965,  167-
175) Bunun  nedeni  onların (Basra ekolüne mensup olanlar) algı (idrak)  tanımlarının   eksik   olması  
ve  bu kavramı tartışmada insicamsız bir şekilde kullanmalarıdır. (Bkz, Elshahed, a.g.e., 264.)    
382 Bkz., Necrâni, a.g.e., 263-283. (kıyâsu’l-ğâib ale’ ş-şăhid, Kitâbu’t-Tevhîd’de, “داللة الشاهد          
   (ismiyle yer almaktadır.  Bkz. Maturidî, Kitâbu’t-Tevhîd, 27-30 (”على الغائب
383 Bunun   Yunan   düşüncesiyle   ilişkisi   için   krş.  H. Gätje,  Studien   Zur   Überlieferung   der 
Aristotalischen Psychologie İm İslam, Heidelberg 1971, 69 vd.; İbni Sina, Uyûnu’l-Hikme (neşr., A. 
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          2. İdrak aktının tamamlanmasının (dışsal ve içsel) şartları, 

          3.  Zihnin bir objesi ve fonksiyonu olarak idrak ve bilgiyle olan ilişkisi, 

          4.  Allah’ın bir sıfatı olması açısından idrak. 

          Necrâni ‘‘el-Kamil fi’l-İstiksa’’ nın 7. Bölümünde (s. 263-283) yukarıda 

maddeler halinde verilen bu noktalara değinmektedir. Kitabın bilgi teorisiyle alakalı 

diğer bir bölümü olan 9. Bölümde ise (s. 322-335) iki istidlâl (ispat) metodu söz 

konusudur: 

1. Herhangi  bir  delilin  bulunmaması  dolayısıyla  ispatlama   metodu; delale 

nefyü’d-delale/داللة نفي الداللة  (Necrâni, el-Kâmil fi’l-İstiksâ, 322). 

2. Kelamda  kullanılan, görünene dayanarak  görünmeyenin değerlendirilmesi 

/kıyası (kıyasu’l-gaib ale’ş-şahid /قياس الغائب على الشاهد ).      

Necrani’nin burada ulaşmak istediği iki hedef vardır: 

          1. Allah ve O’nun idrak eylemi arasındaki ilişkinin mahiyeti; burada Allah’ın 

müdrik olması’nın (algılaması) hangi tarz ve surette vuku bulduğu sorusuna cevap 

aranmaktadır. Bu sorunun yanıtlandırılmasında özellikle -gerek insanla gerekse Allah 

ile alakalı olsun- hayat ve ilim sıfatlarına başvurulmaktadır. Bu sıfatların birinin ya 

da her ikisinin, idrak aktının  bir sebebi olup olmadığı incelenmektedir. 

          Diğer müslüman kelamcılar gibi Mu’tezile kelamcıları da, Allah’ın müdrik 

(idrak edici) olmasının insanın müdrik olmasından nitelik olarak ne gibi farklı 

özellikler taşıdığına dair problemle oldukça uğraşmak zorunda kalmışlardır.  

         2.  Bilhassa Mu’tezile kelamcılarının, Allah’ın görülmesi (rü’yetullah /رؤية الاه ) 

meselesinde diğer İslam fırkalarına karşı kendi görüşlerini savunmak gayesiyle, 

insan algısının özellikleri konusunda ciddi araştırmalar yapma gayreti içerisine 

                                                                                                                                                                     
Bedevi,  Kahire  1954, 36  vd.;  İbn Sinâ,  Risâle fi Ma’rifeti Ahvali’n-Nefs (neşr. A. F. El-Ehavani), 
Kahire 1952. 
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girdikleri bilinmektedir.384 Mu’tezile’nin buradaki asıl hedefi, yukarıda da 

tekrarlandığı üzere, esasen kendi ekolleri arasında da tartışmalı olan delale nefyü’d-

delale ( داللة نفي الداللة ) metodunu kullanmak suretiyle rakiplerine karşı üstünlük 

sağlamaktı. Onlara göre bu metottan yola çıkılacak olursa, doğal olarak Allah’ın 

görülmesi meselesinde şöyle bir sonuca ulaşılması mümkündür: Duyu organları 

aracılığı ile insan tarafından algılanan her şey algılanabilir (müdrek) mahiyettedir385; 

aynı şekilde duyu organlarıyla insan tarafından  algılanamayan hiçbir şey- hangi şart 

ve durumda bulunursak bulunalım- insan için algılanılabilir (müdrek) mahiyette 

değildir.386 Burada,  ‘‘duyusal olarak algılayamadığım (süjeden kaynaklanan bir 

hususiyetten dolayı) obje (bu objenin kendisinden kaynaklanan bir durumdan dolayı) 

benim için algılanabilir değildir’’, denmek suretiyle objektif ve subjektif yani hem 

objeye hem de süjeye bağlı hüküm verme söz konusudur. 

        Ancak Mu’tezile’nin burada aktarılan söz konusu görüşlerinden, onların 

algılanamayan bir şeyin yokluğunu iddia ettikleri sonucunu çıkarmak hata olur. 

Onlar ileri sürdükleri bu delil metotlarını kullanmak suretiyle algılanamayan bir 

şeyin hangi zaman ve mekanda olursa olsun hiçbir zaman algılanamayacağını 

ispatlamaya çalışmışlardır. Buna Allah’ın görülemeyeceği de dahildir. Yani Allah bu 

dünyada görülmediğine göre ahirette de görülemeyecektir.387 Zira O, Kant’ın da ileri 

sürdüğü gibi, zaman ve mekan gibi kategorilerin alanına girmediğinden dolayı 

görülmemektedir.388 Şehristâni (469-548/1076-1153) Nihâyetü’l-İkdâm’da bu 

konuyla bağlantılı olarak şunları zikreder: 

                                                           
384 Elshahed, a.g.e., 176. 
385 Bir objenin algılanabilir olması sadece o objeye bağlı faktörlerden kaynaklanmamakta olup, o 
objeyi algılayan varlığın sahip olduğu ya da yerine getirmesi gerekli bazı şartlara da bağlıdır.  
386 Bkz. Necrâni, a.g.e., 323. 
387 Bkz., Necrâni, a.g.e., 326-327. 
388 Bkz. Kant, Kritik der Reinen Vernunft, Traszendentale Ästhetik. 
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          ‘‘Bu bağlamda Mütekellimler arasındaki tartışma sadece, bir idrak olması 

açısından görme fiilinin (rü’ye) bilgiden (ilm) başka bir şey sergileyip sergilemediği, 

ya da özel bir bilgi çeşidi (ilm mahsus / علم مخصوص ) olup olmayacağı hususlarında 

cereyan etmektedir. Bu görme fiilini bağımsız bir sıfat (idrakun vera’e’l-ilmi) olarak 

kabul edenler, algının, bedenin (bünye / بنية ) mevcut olması, göz ışığının algılanan 

nesneye (müdrek)  temas etmesi, uygun bir uzaklığın olması yani bu nesnenin 

yakınlığı, ve münasip bir hava durumunun olması gibi, şartlara bağlı olup olmadığı 

hususunda görüş birliği içinde değillerdir. Mu’tezile idrak aktını insanla alakalı olan 

duyusal algılamaya ilişkin olarak yukarıda sayılan şartların yerine getirilmesine 

bağlamış ve dolayısıyla da insan tarafından Allah’ın görülmesi ihtimalini imkansız 

saymıştır. Buna karşılık Eş’ariler ise (Allah’ın görülmesinin) caiz oluşunu 

ispatlamaya çalışmışlardır.’’389

        Eş’arî (260-324/873-935) de benzer şekilde Makâlât’ında (c. I. s.157) Mu’tezile 

kelamcılarının tümünün Allah’ın gözle görülemeyeceği hususunda görüş birliği 

içerisinde olduklarını bildirmektedir. Ancak yine Eş’ari’ye göre Mu’tezile, Allah’ın 

kalp ile görülüp görülemeyeceği konusunda ihtilaf içerisindedir. Ebu’l-Huzeyl Allaf 

(135-226/752-840) ve Mu’tezile’nin çoğunluğu bunun mümkün olduğu 

kanaatindedir. Allaf’a göre buradaki algı (idrak) bilgi (ilm) ile özdeştir.390

           Allaf’ın bu sözlerine karşın, Hişam el-Fuvâti (ö.218/833) ve ‘Abbâd b. 

Süleyman (ö. 250/864) Allah’ın kalp ile de görülemeyeceğini ifade etmişlerdir.391 Bir 

çok görüşünde Mu’tezile’den daha fazla Eş’ariler’e yakın olan392 Dırar b. Amr (ö. 

                                                           
389 Şehristâni, Nihâyetü’l-İkdâm, 356. 
390 Krş. Eş’arî, Makâlât, (neşr. Hellmut Ritter), İstanbul  1929, I, 157, 216. 
391 Eş’arî,a.g.e.,.I., 157, 216. 
392 Elshahed, a.g.e., 178. 
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200/816) ise bu konuda oldukça ilginç bir yaklaşımda bulunmaktadır. Ona göre 

Allah ahirette insanda 6. bir duyu (hassetün sadisetün / حاسة ساد سة ) organı yaratacak 

ve onun yardımıyla Allah görülebilecektir.393

        Şehristâni bize, bu algı (idrak) problemi ve Allah’ın diğer sıfatlarıyla olan 

ilişkisi konusunda, 4./10.yüzyıldaki Mu’tezile ekolü içerisinde hakim olan çeşitli 

fikir ve düşüncelerle ilgili genel bir çerçeve çizmektedir. Onun dayandığı bizzat 

Mu’tezile kaynaklarıdır. Bu açıdan Şehristâni’nin Nihayetü’l-İkdam’da Mu’tezile’nin 

bu konuyla alakalı düşünceleri hakkında verdiği bilgilerin, Eş’ari’nin Makâlât’ında 

verdiği malumattan daha objektif olduğu söylenebilir. Zira yukarıda da değinildiği 

üzere Şehristâni bizzat Mu’tezile kaynaklarına dayanmışken394 buna karşın Eş’ari, 

İbn Ravendi gibi  Mutezile karşıtı kaynaklarla yetinmiş, zaman zaman da kendi 

yorumlarını işin içerisine dahil etmiştir. Bu da çoğu zaman karışıklığa ve yanlış 

anlamalara yol açmıştır.395 Oysa Hayyat’ın, Mu’tezilenin görüşlerini çarpıtan ve 

yanlış olarak aktaran İbn Ravendi aleyhine yazdığı eserin başlığı bu bağlamda 

oldukça anlamlıdır: ‘‘ كتاب اإلنتصار والرد على ابن راوندي الملحد ’’. Hayyat kaleme aldığı 

bu eserinde İbni  Ravendi’nin, müslümanlara (burada kastedilen Mu’tezile fırkasıdır) 

                                                           
393 Şehristâni, el-Milel ve’n-Nihâl (neşr. Muhammed Abdülkadir el-Fâdıli), Beyrut 2004, I, 71. (‘‘Biz 
Allah’ın sadece varlığını bilebiliriz. Buna karşın O’nun hakikati ve mahiyetini kavramaktan yoksunuz. 
Yeryüzündeki yaratılmışlarla ilgili durum ise bundan farklıdır; onların mahiyetlerini kavramak bizim 
için imkan dahilindedir. Bunun zorunlu bir sonucu olarak Kur’an’da Allah için kullanılan sıfatların 
O’nun gerçek mahiyetini bildirmekten  uzak olduğu söylenebilir. Kaynaklar bu öğretinin Dırar’dan 
daha çok Ebu Hanife’ye ait olduğundan bahseder. Philo ve Yuhanna Dımeşki ondan önce bu 
çıkarımda bulunmuşlardı... Müşebbihe taraftarı olarak bilinen Hişam b. Hakem Allah’ın cisim 
olduğunu bundan dolayı da Ahirette görüleceğini iddia ederken, buna karşı çıkan Dırar, problemin 
çözümünü insanda aramıştır. Böylece o, Allah’ın insana Ahiret’te altıncı bir his (duyu) bahşedeceğini 
ve onunla Allah’ın görülebileceği sonucuna varmıştır.  
         Altıncı bir duyunun (his) olduğunu daha önce düalistlerden biri olan Ibn Talut zikretmişti. 
Ancak onun söylediği bu altıncı his ahiretle ilgili değildi. Dırar’ın bununla kastetiği, insan gözünün 
dünyadakinden daha büyük bir kuvvete sahip olması ve onunla dünyada göremediği şeyleri ahiret’te 
görebilmesiydi. Allah’ın görülmesini imkansız gören Allaf onun bu bakış açısı ile alay etmekteydi. 
Oysa Dırar, A’raf suresinin 143. Ayetine dayanmaktaydı. Zira bu ayette Musa Allah’tan kendisini 
görebilmeyi istedi. Bu talebin sonucunda, bizzat dağın bile buna dayanamadığını tecrübe etti. Dırar 
için bu hadise, gözün tek başına bu iş için kafi olmadığına  bir delildi...’’ Van Ess, a.g.e., c.III, 49-50. 
394 (Şehristâni’nin, Ka’bî’nin Kitâbu’l-Makâlât’ına yaptığı atıf için bkz. Şehristâni, Nihâyetü’l-İkdâm, 
356)  

 106



 107

yalan sözlerle iftira eden yalancı biri olduğunu açıkça ortaya koymakta ve yapılan 

ithamları geri çevirmektedir.396  Bununla birlikte gerek İslam dünyasında, gerekse 

Batı dünyasında Eş’arî’nin daha fazla bir öneme sahip olduğunu müşahede 

etmekteyiz.  

         Yukarıda tartıştığımız idrak meselesini Takiyyüddin Necrâni el-Kâmil fi’l-

İstiksâ’da ‘‘görme fiili’’ çerçevesinde ele almaktadır. ‘‘İşitme fiili’’ne başlangıçta 

değinilmesine rağmen daha sonra tartışmanın tümü görme fiili etrafında 

yoğunlaşmakta ve işitme fiili ikinci plana itilmektedir. ‘‘Bunun nedeni, görmenin 

bütün duyularımız içinde bize en fazla bilgi kazandırması ve şeyler arasındaki farkı 

göstermesidir.’’ (Aristotales, Metafizik, 76). Bu Görme aktının (Anschauung) Kant’ta 

da benzer şekilde merkezi bir yerde bulunduğunu gözlemliyoruz. Ancak bununla 

birlikte, işitme fiilinin teorik bir önceliğinin bulunduğu da gözardı edilmemelidir. 

Çünkü İslam’da vahiy, işitme eylemine dayanmaktadır. 

           Necrâni’de gerek nitelik gerekse nicelik yönünden iki çeşit görme ve işitme 

aktıyla karşılaşmaktayız. Bunların farklılığını sözcük yapılarından da kolayca 

anlamak mümkündür. Görme ve işitme insanla alakalı  olduğunda ‘‘sami’’’ ve 

‘‘mubsır’’ sözcüklerinin kullanıldığını; Allah için olduğunda ise her şeyi duyan ve 

her şeyi gören anlamında ‘‘Semi’’’ ve ‘‘Basir’’ kelimelerinin kullanıldığını 

görmemiz mümkündür.397 Allah’ın bir şekilde idrak sahibi olduğu konusunda 

müslüman kelamcılar ittifak halindedir. Ancak tartışmanın konusu, Allah’ın bu sözü 

edilen idrakinin nasıl gerçekleştiğidir. Bu konuda Mu’tezile içerisinde de bir görüş 

birliğine varılmış değildir.398

                                                                                                                                                                     
395 Bkz. D. Eberhard, Der Sensualistische Ansatz des Mu’ammar und an-Nazzam, Tübingen 1979, 61. 
396 Hayyat, a.g.e., 5. 
397 Bkz. ŞerhuUsûli’l-Hamse, 167.; el-Kâmil fi’l-İstiksâ, 263. 
398 Kâdı Abdülcebbar, a.g.e., 168. 
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          Şehristani bu bağlamda Mu’tezile’yi üç gruba ayırmaktadır:  

          1. Ka’bi  ve  onu  takip eden  Bağdat   ekolüne  göre, Allah görme ve işitme 

nesnelerinin bilgisine sahiptir.399 Buna göre Allah görülen nesnelerden bağımsız,  

sadece kendi zatından dolayı her şeyi bilmekte ve duymaktadır (سميع بصير لذاته )400 

Daha açık bir ifadeyle mevcut objeler olmasa da O, zatından dolayı görücü ve 

bilicidir.  

           Ka’bi kendi görüşünü rasyonel olarak şu şekilde temellendirmektedir: 

             

            ‘‘Algılamanın (idrak), şâhid için (insan) (bilgiden bağımsız) bir sıfat 

olduğunu ispatlamadan, onu Gâib’e (Allah) isnat etmeniz doğru olmaz. Oysa biz, 

(şahid/insan için) işitme ve görme’nin, bilgiden farklı iki idrak aktı olduğunu kabul 

etmemekteyiz:  Bu iki fiil ile bilgi arasında ne tür, ne de cins açısından bir fark 

vardır.’’ 401

      

          Şu halde ‘‘bilgi’’ tanımlamanın en üstünde bulunan kavram, (mantıkta: Büyük 

terim- hadd-i ekber) ‘‘görme’’ ve ‘‘işitme’’ ise bu ‘‘bilgi’’ terimine dahil olan alt 

terimlerdir. İşitme ve görme objelerini, ne işitme organı ne de görme organı idrak 

edebilir. Bu aktlar sadece işiten ve gören kimse aracılığıyla meydana gelir. (innema 

yesma’u’s-sâmi’u ve yubsiru’l-mubsiru).402 Buna göre hissî algı/idrak bilgiyle 

özdeşleşmektedir. Duyu organlarının buradaki fonksiyonu bilginin oluşumuna 

aracılık yapmaktan başka bir şey değildir.403 Bundan dolayı bunlara duyu organları 

                                                           
399 Bu tanımlama Abdülcebbar’ın insanla alakalı olarak kulllandığı ‘‘el-ilm bi’l-müdrekat 
 tanımı ile örtüşmektedir. ( Bkz., Şerhu Usûli’l-Hamse, 168.) ’’العلمباالمدرآات/
400 Krş., A.g.e., 168. 
401 Nihâyetü’l-İkdâm, 343. 
402 A.g.y. 
403 Bkz. Muğni, IV, 34. 
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(a’da  /أعضاء ) ya da aletler (alat /آالت ) adı verilmiştir. Sonuç olarak idrak eden kişi 

(müdrik), aynı zamanda bilen bir kimsedir (fe’l-müdriku hüve’l-‘ălimu) ve onun algı 

aktı, bilgisi üzerine artık/zâid değildir (وإد راكه ليس زائداعلىعلمه) .404  

          2. Ebu  Ali Cübbâi  ve  oğlu  Ebu  Hâşim  Cübbâi  ise  bu  iki  sıfatı (görme ve 

işitme) Ka’bi’nin yaptığının aksine bilenin konumuna değil, onun hayat sahibi 

(kevnuhû hayyen) ve o anda bilmesine engel olan bir eksikliğe sahip olmaması (la 

afete bihi) sebeplerine bağlamışlardır.405 Daha açık bir ifadeyle, süje, Ka’bi’de, 

“bizzat kendi ile (سميع بصير لذاته )” idrak etmekte iken, Cübbailer’de ise, zatına ilave 

olan “diri olma sıfatı (kevnuhû hayyen)” ve görmeye ve işitmeye mani engellere 

sahip olmaması (lâ âfete bihî) sebebiyle algı aktını gerçekleştirmektedir.406 Ancak 

gerek Ka’bi gerekse Cübbailer’e göre idrak bilgi üzerine artık/ilave bir ma’na 

değildir, yani idrak eden kişi aynı zamanada bilen kişi olmaktadır.  

          Ebu Ali Cübbâi yukarıdaki açıklanan görüşünün rasyonel temellendirmesini şu 

şekilde yapmaktadır: 

            

           ‘‘Engelleri bulunmayan biri (leyse bihi âfe) işiten ve gören olarak kabul 

edilir. Bu ifade hem görünen (insan) hem de görünmeyen (Allah) için geçerlidir. 

Algılama aktı (idrak) bundan başka bir şey değildir. Sağlıklı bir canlı/kişi (inne’z-

zâte izâ selimet) karşılaştığı her şeyi idrak edebilir. Böyle bir canlı/kişi gerek siyah 

bir objeyi gerekse beyaz bir objeyi algılayabilir. Şayet algılama işi (duyu 

organlarından başka) ayrı bir (arızi) sıfattan kaynaklanacak olsaydı, bu durumda 

                                                           
404 Nihayetü’l-İkdam, 343. 
405 Krş., Şerhu Usûli’l-Hamse, 168. (Bu hem insan hem de Allah için geçerlidir. Ancak insan için bu 
tanımlamanın geçerli olabilmesi için, duyularının sağlam olması ve görmeye  engel  teşkil  edebilecek 
engellerin mevcut olmaması, gibi birkaç şartın daha yerine getirilmesi gerekmektedir. (Bkz.. Cüveynî, 
el-İrşâd (neşr. Muhammed Yusuf Musa-Ali Abdülmunim Abdülhamid), Kahire 1950, 76; Muğnî, IV, 
50. )   
406 Şehristâni, a.g.e., 344. 
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bazı nesneler algılanabildiği halde diğer bazılarının algılanamazlığı mümkün 

olurdu. Oysa nesnelerin hepsinin algılayan kimseyle olan ilişkisi aynıdır. Buna 

örnek, insanın bilgisidir. İnsan bazı nesnelerin bilgisine sahipken, diğer bazısının 

bilgisine sahip değildir.407

 

          3. Başka   bir   gruba göre ise -Şehristâni  burada   Abdülcebbar  ve onun 

taraftarlarını kastetmektedir- Allah idrak sahibidir ve O’nun algılaması ilmi’nden 

bağımsız olarak vücuda gelmektedir.408

          Abdülcebbar burada idrak ile bilgiyi iki ayrı kategoride değerlendirmektedir. 

Algıyı bilginin bir vasıtası ve ön-safhası olarak gören Abdülcebbar, algının bilgiye 

dönüşebilmesi için, Allaf’ın iddia ettiğinin aksine, Allah’ın müdahelesini (Allah’ın 

kişide gördüğü ya da işittiği nesneye ilişkin bir mana yaratmasını) gerekli görmez;409 

Duyu organlarını bilgi için değil, sadece idrak aktı için birer araç olarak gören 

Abdülcebbar,410 bilgiyi ise, süjenin bir takım zihinsel faaliyetler sonucu,  bir obje 

hakkında kesinlik hissi (sükûnu’n-nefs)’yle, içeriğinden şüphe ve tereddüt 

etmeyeceği bir inanca (itikad) sahip olması olarak tanımlamaktadır.411 Bu konumdaki 

bir bilgi ise, idrak üzerine zâid bir sıfattır.412 Abdülcebbar ayrıca, idrak/algı ile bilgi 

arasındaki önemli bir farka da dikkat çekmektedir: Bu da, algının sadece somut 

nesnelerle bağıntısı olduğu halde, bilginin hem somut hem de soyut (metafiziksel) 

nesnelerle alakalı olduğudur. Buradan çıkan sonuç, algının somut, müşahede edilen 

ya da işitilen nesnelere dayandığından sürekli olarak zorunlu olduğu; bilginin ise 

                                                           
407 Karş., Muğnî, IV, 51-58. 
408 Şehristâni, Nihâyetü’l-İkdâm, 341. 
409 Muğni, IV, 57; Şerhu Usûli’l-Hamse, 168-169 
410 Muğni, XII, 15.  
411 A.g.e., IV, 70; XII, 25.   
412 A.g.e., XII, 26. 
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fiziksel ve metafiziksel nesnelerden kaynaklandığından hem zorunlu olduğu hem de 

zorunlu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Kısacası ilim ve idrak birbirinden 

bağımsız iki farklı sıfat (sıfatün zâidetün) durumundadır.413  

          Şu halde, Mu’tezile fırkaları arasında duyusal idrak konusundaki tartışmanın 

ekseninde, duyuların tek  başlarına bilgiyi elde edip edemeyecekleri hususu yer 

almaktadır. Ka’bi’nin  temsil ettiği Bağdat Mu’tezilesi ve Basra ekolünün iki önemli 

kişiliği Cübbai ve oğluna (Ebu Haşim) göre duyusal idrak, yani duyuların nesneler 

vasıtasıyla elde ettikleri veriler (müdrekat) bilgiyle özdeş olmaktayken, onların 

karşısında yer alan ve Basra ekolünü sistematik hale getiren Kadı Abdülcebbar’a 

göre ise duyusal idrak bilgi anlamı taşımamaktadır. Her ne kadar duyu organları 

olmadan nesneler hakkındaki bilgimiz gerçekleşmiyorsa da duyular, nesnelere dair 

verileri ileten araçlar olmaktan öteye gitmemektedir. Duyuların ilettikleri verilerin 

bilgiye dönüşmesinin şartı, kişinin zihninde, idrak ettiği nesnelere ilişkin, sükûnu’n-

nefs’i temin eden bir inancının hasıl olmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
413 Şerhu Usûli’l-Hamse, 169; Muğni, XII, 18. 
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                                   B. Algı Aktı/İdrak ve Bilgi Arasındaki İlişki  

      

          Önceki bölümde de açıklandığı üzere, Mu’tezile ekolü, bilginin kaynağı 

hususunda genel olarak iki gruba ayrılmıştır. Birinci grubu oluşturan Bağdat 

Mu’tezilesi ve Basra Mu’tezilesinin iki önemli kişiliği, Ebu Ali ve oğlu Ebu Hâşim 

Cübbâiye göre, dış dünyaya ait bilgimizin kaynağını duyu verileri oluşturmaktadır. 

Duyu organlarımızla edindiğimiz veriler (müdrekat/مد رکات ), aynı zamanda sözü 

edilen  nesnelere ait bilgimizi de oluşturmaktadır. Bilgi ve idrak’in özdeşleştirildiği 

Bağdat Mu’tezilesi ve Cübbâiler’in bu anlayışına göre, bilginin kaynağı objeye/dış 

gerçekliklere dayanmaktadır. 

           Bağdat Mu’tezilesinin karşısında Mu’tezile’nin diğer önemli bir ekolünü 

oluşturan Basra Mu’tezilesin’e göre ise, idrak/algımız duyu organlarımızda,  bilgimiz 

ise özne/süjede oluşmaktadır. Genel olarak Basra Mu’tezilesinin bu soruna ilişkin 

görüşlerini temellendiren Kadı Abdülcebbar’a göre, algının elde edilmesi sürecinde 

duyu organları birer araç ( آلة ) durumundadır. Duyu organlarının nesnelerden  

edindiği izlenimlerin bilgiye dönüşebilmesi için, süjede/zihinde ikinci bir sürecin 

tamamlanması gerekmektedir: Bu da, süjenin zihninde objeye ilişkin kesin ve şüphe 

edilmeyen bir inancı elde etmesidir.414 Esasen Abdülcebbar’ın bu ifadeleri, algının 

bilgiye dönüşebilmesi için, Allah’ın, süjede, algıladığı nesnelere ait bir ma’na 

                                                           
414 Bkz. Muğni, XII, 35. 
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 yaratması gerektiğine ilişkin Allaf’ın düşüncesiyle büyük bir paralellik 415(معنى)

arzettiği görülmektedir. Dolayısıyla Bağdat Mu’tezilesinde aktif bir rolde kabul 

edilen duyular, şimdi pasif bir duruma geçmişlerdir. Mu’tezile’nin bu konuya ilişkin 

anlayışlarını daha iyi anlamak ve bir karşılaştırmaya imkan vermesi için felsefe 

tarihindeki tartışmaya  kısaca bakacağız:   

          Filozoflar Antik Yunan’dan  günümüze kadar, duyum ve algı/idrak’in bilginin 

oluşumunda birbirlerinden farklı iki ayrı safhayı (merhale) oluşturup oluşturmadığı 

üzerinde uzun ve çetin tartışmalar  yapmışlardır. İnsan bilgisinin kaynağı ile ilgili 

tartışmalar söz konusu olduğunda, felsefe tarihinde temelde iki büyük ekolün söz 

sahibi olduğu zikredilmişti: Bunlardan birincisi, Eflatun’un temellerini attığı, 

‘‘Entellektüalist’’ olarak da bilinen ‘‘idealist’’ (sübjektif) akımdır.416   

          Bu ’’idealizm’’ e göre, duyum ve idrak/algı, bilginin oluşumunda iki ayrı 

safhayı oluşturmaktadır. Bunlardan ilki, dışsal nesnelerin duyular üzerinde yaptıkları 

izlenimleri ifade ederken, ikincisi ise bu izlenimlerin, insanın anlama yetisi (zihin) 

tarafından işlenmesi sonucu anlamlı  hale getirilmesidir. Buna göre algı, ‘‘zihnin 

duyumlar üzerindeki bir inşâ hareketi’’417 olmakta iken, duyular da dışsal ve içsel 

olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Dışsal duyular (havass-ı selime) malzemeyi 

içsel duyulara aktarmakta ve onlar da bu malzemeleri işlemek suretiyle bilginin 

oluşum sürecini sona erdirmektedirler. Başka bir deyişle, duyum bilgiyi 

öncelemektedir.418 Bu akımın Eflatun’dan sonra en önemli temsilcileri Gazâli (ö. 

                                                           
415 Bu ma’na ile kast edilen, Allah’ın, süjede, idrak anında algıladığı nesnelere ilişkin ayrıca (arızi) 
ilave bir sıfatı yaratmasıdır (emr zâid). Kişi bununla gördüğü ya da işittiği nesnelere ilişkin bir bilgi 
elde eder. Bilindiği üzere idrakle bilgiyi aynı şeyler olarak gören  Bağdat  Mu’tezilesi  ise  böyle bir 
ma’na’yı kabul etmemektedir. Zira onlara göre  objeleri idrak  eden  süje, bu  objeler  hakkındaki 
bilgiyi-ilave bir sıfata (emr zâid) gerek kalmaksızın doğrudan elde etmektedir. 
416 Bkz. Kenan Gürsoy, Maurice Merleau-Ponty’de İdrak Problemine Giriş, Ankara 1983, 7. 
417 A.g.e., 7, 10.  
418 Hidayet Peker, İbn Sina’nın Epistemolojisi, Bursa 2000, 71. 
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505/1111), Descartes (ö. 1650) ve Malebranche (ö.  1715) dir.419 Bunlara göre 

duyumlar olmadan zihin, idrak adı verilen anlamlı tümeller meydana getirmeye 

muktedir değildir. Zihin duyu organları vasıtasıyla elde ettiği malzemeyi (duyusal 

izlenimler), süjeye bağlı olmayan kendi ilkeleri aracılığı ile işlemekte ve idrak (algı) 

adı verilen bilgiler elde edilmektedir. Buradan şu sonuçlar çıkmaktadır:  

1. (Dışsal) duyu organları  zihne  malzeme  üreten (duyu izlenimleri) aletler  

durumundadır, 

2. (Dışsal) duyu organlarının  ilettiği  malzemeyi işleyip  düzenli ve anlamlı 

birer bilgi haline getiren zihindir, 

3. (Dışsal) duyu   organları tarafından iletilen   bu verileri (duyu izlenimleri) 

işleyen zihnin ilkeleri, süjeye bağlı olmayan doğuştan gelen tümellerdir. Zikredilen 

bu tümel/küllî ilkeler Eflatun’da ezeli ideler olmakta iken; Descartes’te-başta Gazâli 

olmak üzere İslam kelamcılarında olduğu gibi- Tanrı tarafından her insana doğuştan 

verilen aklın ilkeleridir.420 Aslında bunların Eflatun’da da Tanrı tarafından verildiği 

izlenimi edinilmektedir. Zira onun Theaitetos diyaloğunda, insanın doğuştan bir 

levha’ya (hazır bilgiler) sahip olduğu, bunun ise Tanrılardan insanlara bilgi akışına 

aracılık eden Musa’ların anası Mnemosyne tarafından verildiği ibaresi yer 

almaktadır.421  

                                                           
419 Krş. a.g.e., 7. 
420 Gazâli, a.g.e., 294-95; Descartes, a.g.e., 44. 
421 Eflatun, Theaitetos (çev. Macit Gökberk), Ankara 1945, 110. (‘‘Musalar, ilkçağ yazınında bir 
tanrısal varlık  vardır ki  ondan  söz  ederken her ozan, her   yazar duygulanır, sesi   bir   başka   
içtenlik  ve  dokunaklılıkla  çınlar  kulaklarımızda. Bu  varlık  Yunanca ‘‘mousa’’, Latince musa diye  
adlandırılıp batı  dillerinin   hepsine   giren   esin  perisidir. Ama  Musa yalnız şairlere şiirler esinleyen 
bir peri de değildir, etki alanı çok daha geniştir...Musalar böylece insan ve tanrı arası birer varlık 
olarak düşünülebilir; insanı tanrı, tanrıyı insan yapar Musalar...Kuru   bir  şair olarak tanınan Hesiodos  
bile  bakın nasıl coşar Musalardan dem vurunca...(Theog. 31vd.): 
          Sonra tanrısal sesleri üflediler içime 
          Olacakları ve olmuşları yüceltmek için, 
          Ve hele övmek için kendilerini 
          Her söylediğim destanın başında ve sonunda...’’ (Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul 2003, 
208-209) 
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           Şu halde duyum (hiss /حس ) ve algı aktını (idrak) farklı iki olgu olarak gören 

idealist ekole göre duyu organları bilgi elde etmede tek başlarına yetkin bir özelliğe 

sahip değildir. İçsel duyulardan en önemlisi olan ‘anlama yetisine/zihne (müdrike) 

iletilen izlenimler, onda işlenmekte ve sonuçta bilgi adı verilen anlamlı birer ürün 

olarak tezahür etmektedir. Ancak bu izlenimlerin bilgiye dönüşümlerinde önemli bir 

koşul daha devreye girmektedir: Bu koşul Mu’tezile akımının kurucusu olarak kabul 

edilen Ebu’l-Huzeyl Allaf tarafından ileri sürülmektedir: Bu da Allah’ın, nesnelere 

ilişkin ma’naları süjede yaratması gerektiğidir. Zira örneğin,  görme duyusundan 

mahrum olan birisinde, Allah dilerse, herhangi bir nesneye ilişkin bilgi hasıl olduğu  

halde, sözü edilen bu duyuya sahip olan başka birisinde, Allah dilemediği için bu 

bilgi oluşmayabilir. Birinci kişi nesneyi algılayamadığı halde bilgi oluşmakta; diğeri 

ise nesneyi algıladığı halde ona ait bilgi oluşmamaktadır. Çünkü algı/idrak ile bilgi 

farklı farklı şeylerdir.422  

            Yukarıda açıklamaya çalıştığımız entellektüalizm ya da bilginin oluşumunda 

süjeye öncelik vermesi (öznelcilik=sübjektivizm) dolayısıyla idealizm adı verilen bu 

akımın karşısında yer alan diğer önemli cereyan ise, adını eşyanın dışsal 

gerçekliklerinden aldığı kabul edilen realizm’dir. Zihin dışı nesneleri (a’yan / أعيان) 

öne çıkarmasından ve buna bağlı olarak da deney ve tecrübeye aşırı bir güven 

duymasından dolayı objektivizm ya da ampirizm423 olarak da isimlendirilen bu 

düşünce akımı, modern çağla birlikte kendisini ‘‘fenomenoloji’’ ve ‘‘Gestalt (şekil) 

                                                           
422 Abdülcebbar, Muğni, IV, 57; Şerhu Usûli’l-Hamse, 168. 
423 Ampirizmin (deneycilik) bu  akımdan farklı  olduğuna dair farklı anlayışlar  mevcutsa da biz onun 
realizmin alt bir bölümü  olduğu  kanaatindeyiz. Zira bu ekole  mensup  olan filozoflar  da  realistler 
gibi bilgimizin tamamen  deney  ve  tecrübeden kaynaklandığını  iddia  ederler. Deney  ve  tecrübe  de 
herkesçe kabul edileceği üzere ancak duyularla gerçekleşir. 
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psikolojisi ’’424 akımları içinde ifade etmeye devam etmiştir. 425 Ancak fenomenoloji 

ve Gestalt psikolojisini ampiristlerden ayıran en önemli özellik, ‘‘indirgeme’’ (Alm. 

Reduktion) adı verilen yöntemi bilgi teorilerinde uygulamış olmalarıdır.426  

          Bu yönteme göre, süje obje hakkında daha önce öğrendiği tecrübelerden, 

duyduğu haberlerden yani ona ait kendisinde olan tüm önsel bilgilerden ve zihinsel 

önyargılardan sıyrılmak suretiyle sadece karşısında var olan (das Gegebene) objeye 

zihinsel olarak yönelir ve ona bakar. Ancak süje bu bakma sırasında her hangi bir 

zihinsel faaliyette bulunmaz; bu esnada yaptığı tek zihinsel etkinlik tüm benliğiyle 

karşısında bulunduğu nesnenin bizzat kendisine (Zu den Sachen selbst), olduğu 

şekliyle bakmaktır (Schauen).427 İşte bu durumda süjenin nesneden edindiği izlenim 

o obje hakkında gerçek bilgiyi vermektedir.428 Her türlü sübjektif bilgi teorilerine 

karşı olmaları sebebiyle temelde realist bilgi kategorisine dahil edebileceğimiz bu 

ekol, kişinin zihinsel duyularıdan tamamen sıyrılmasının imkansız olduğu savı ileri 

sürülmek suretiyle eleştirilmiştir. 

          İdrak ile bilginin aynı şeyler (özdeş) olduğunu iddia eden ve Aristo başta 

olmak üzere, J. Locke (ö.1704),  D. Hume (ö. 1776) tarafından temsil edilen bu 

akımın temel prensiplerini şu şekilde ortaya koyabiliriz: 

                                                           
424 ‘‘İdrak  mevzuunu,  zihnin duyumlardan farklı  bir  inşa   faaliyeti olarak işleyen klasik ekole karşı 
olan bir psikoloji cereyanı olarak, Almanya’da  Max   Wertheimer, Wolfgang   Köhler   ve  Koffka’nın 
başlattıkları Fransa’da da Paul   Guillaume   tarafından   temsil   edilen   Gestalt  Psikolojisinde artık 
dikkatler kendi içinde objektif bir bütünlük arz  eden şekli vasıflara çevrilmiştir. Bu görüşe göre idrak, 
duyumlar üzerinde gerçekleştirilen  bir  toplama  ve  organizasyon hareketinden daha ziyade, objenin 
bütün halinde ve  birden  fark  edilmesi   şeklinde   ele  alınmaktadır.’’ Kenan Gürsoy, a.g.e., 12.; Krş. 
Rıza Tevfik, Felsefe Dersleri (Günümüz Türkçesine çev. M. Münir Dedeoğlu), Ankara 2001, 152.   
425 Bkz., Kenan  Gürsoy, a.g.e., 12-21. 
426 I. M. Bochenski,  Die zeitgenossischen Denkmethoden,  Stuttgart 1986, 9. Auflage, 23. 
427 A.g.y. 
428 A.g.e., 30. 
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          1. Fenomenler (gerçeklikler) alemine ilişkin  tüm  bilgilerimiz  dışsal duyumla 

(havâss-ı selîme) ve deneyle (tecrübe) başlar,429

          2. Dışsal     duyularımızın     bize    ilettiği     tikel    bilgilerden,    içsel     duyu  

organlarımızın (hatırlama, tahayyül etme, karşılaştırma vb. gibi) devreye girmesi, 

daha doğrusu zihnin (akıl) dışsal duyu organlarının ilettiği izlenimlerin işlenmesi 

sonucu tümel bilgilere ulaşırız.430

           

           Bu açıklamalar ışığında, idealistler ile realistler arasında ortak olan noktaları 

şu şekilde ortaya koymak mümkündür: 

1. Duyular içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılır,  

2. İnsan, dış duyular vasıtasıyla  elde ettiği  kazanımları   kullanmak suretiyle  

yeni bilgiler elde edebilir.         

          Buna karşın ayrıldıkları hususlar ise şunlardır:  

1. Realistlere göre   dış duyulardan   elde   edilen   izlenimler   bilgiyle  özdeş 

olduğu halde, idealistlere göre bunlar sadece duyulardan iletilen veriler olarak 

kalmakta ve ancak içsel duyular tarafından işlendikten sonra bilgi halini almaktadır. 

Dolayısıyla idealistlere göre idrakle bilgi farklı şeylerdir.  

2. Realistlere göre, tümel  bilgiler  bir  çok  tikel  bilginin  bir   araya  gelmesi   

ve bunların içsel duyular tarafından işlenmesi sonucu elde edilir; oysa idealistlere 

göre bu tür bilgiler zihinde tikellerden önce mevcuttur,431 yani her insana bunlar 

doğuştan verilmiştir. (burada Kant’ı herhangi bir gruba dahil etmek istemiyoruz. 

                                                           
429 Aristotales, Metafizik (çev. Ahmet Arslan), 2. Basım  1996, 77; John Locke, İnsan Anlığı Üzerine 
(çev.  Vehbi Hacıkadiroğlu), 2. Basım, İstanbul, 1996, 86.   
430 Aristotales, a.g.e. 77; Locke, a.g.e., 86. 
431 Bkz. Gazâli,  a.g.e., 51. 
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İleride onun fikirlerini teferruatlı bir şekilde ele alıp bunlardan hangisine yakın 

olduğunu tespit etmeye çalışacağız.)  

          Tüm bu açıklamalardan sonra Bağdatlı ve Basralı Mu’tezililer’in bu konuya 

ilişkin duruşlarını, onları yukarıda açıklamaya çalıştığımız her iki gruba da dahil 

etmeden, tespit etmeye çalışalım:              

           Takiyyüddin Necrâni, algılama (idrak etme) konusunu tahlil ettiği bölümün    

başında (s. 263), Ebu Ali Cübbâi ve Ebu Hâşim Cübbâi tarafından temsil edilen 

Basralı ile Ebu’l-Kâsım Ka’bi tarafından temsil edilen Bağdatlı Mu’tezile 

kelamcılarının düşünce ve fikirlerini karşılaştırmalı bir şekilde vermektedir. 

           Necrâni eserinde Ebu Ali Cübbâi, oğlu Ebu Hâşim Cübbâi ve Kâdı 

Abdülcebbar’ı Basralı ekole mensup mütekellimler, buna karşın Ka’bi’yi ise Bağdat 

ekolünün bir temsilcisi olarak zikretmektedir. 

          Necrâni, Ebu Ali Cübbâi ve Ebu Hâşim Cübbâi ile Ka’bi’nin meselelelere 

bakışlarındaki farklılığı ve tartışmalarını teferruatlı olarak vermektedir. Ancak onun 

Ebu Ali Cübbâi ve oğlunun düşünce ve fikirlerine Ka’bi’den daha fazla yer verdiği 

açıkça görülmektedir. Onların görüşlerini tahlil ettiği bölümde hangi gruba dahil 

olduğuna dair herhangi bir bilgi vermemektedir. Ancak Bağdatlılar’ın görüşlerine 

daha yakın olduğu sezilmektedir.432

       Bu iki grup arasındaki tartışmalar temelde iki problem etrafında cereyan 

etmektedir: 1. Allah’ın müdrik olup olmaması, 2. Allah’ın bu müdrik olma sıfatının 

diğer sıfatlarıyla ne gibi bir ilişkisinin olduğu. 

        Yukarıda da belirtildiği gibi, birinci meselede tartışma söz konusu değilken, 

ikinci meselede iki taraf arasında büyük tartışmaların yaşandığını müşahede 

                                                           
432 Takiyyüddin, Ebu Hâşim’in görüşlerine Ka’bi’nin’kinden daha fazla karşı çıkıyor gibi bir izlenim 
vermektedir.  
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etmekteyiz. Bu konuda Necrâni, Ka’bi’nin : ‘‘Ve zehebe l-Bağdadiyyun ke Ebi l-

Kasım el-Ka’bi ila nefyi zalike’’ dediğini nakletmektedir.433 Ka’bi bu sözüyle 

Allah’ın müdrik olmasını ayrı bir sıfat olarak görmediğini iddia etmiş olmaktadır. 

Necrani, onun görüşlerine devamla şunları zikretmektedir:  

 

        ‘‘Ve ze’ame enne l-merci’a li kevnihi Te’ala müdriken, semi’an, basiran ile l-

ilmi b’i l-müdreki ve l-mesmu’i ve l-mübsar’’. 434 ( Ka’bi şöyle dedi: Allah’ın müdrik 

olması, her şeyi görmesi ve her şeyi duyması durumu, O’nun idrak edilenin, 

görünenin ve duyulanın bilgisine sahip oluşuna dayanmaktadır.)  

 

          Ka’bi burada takındığı bu tutumuyla, objektivist bir yaklaşım sergilemektedir. 

Bu anlayışa göre, Allah’ın algı aktı (idrak) ayrı bir sıfat olarak kabul edilmemekte, 

bunun yerine bu algılama işi doğrudan mevcut olan objelerle bağıntılı olarak 

görülmektedir: Yani, Allah’ın bir nesneye ilişkin bilgisinden bağımsız bir 

idrak’i/algılaması yoktur. Zira, algılama (idrak) aktı değişik ve değişken nesnelerle 

irtibatlı olması hasebiyle değişmeği özünde ihtiva etmektedir. Ancak bu değişmelerin 

Allah’ın özü ile birleştirilmesi mümkün değildir. Zira Allah değişmelerden 

müstağnidir. Oysa, Cübbailer’in de aralarında bulunduğu Basra Mu’tezilesi, Allah’ın 

nesnelere ilişkin ayrı bir “idrak sıfatı”nın olduğunu kabul etmektedirler. 

          Bu anlamda, Ka’bi’nin, hissî algılama (duyusal/dışsal idrak) ile zihinsel bir fiil 

olan soyut algılama ( içsel-düşünsel idrak) arasındaki bir irtibattan- bu durumda hissî 

algılamanın bir cismi (bedeni) olması şarttır- sarf-ı nazar ettiği görülmektedir. Onun, 

                                                           
433 Necrâni, a.g.e., 263. 
434 A.g.e., 263. 
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algılamanın bir tür ma’na ( معنى )435 olarak kabul edildiği ve algılamanın 

soyutlaştırılmaya çalışıldığı teorisi daha sonraki Mu’tezile mensuplarınca yankı 

bulmasa da, Eş’ariler tarafından kısmen kabul edildiği görülmektedir.436 Ancak 

Ka’bi’nin anlayışında sözü edilen bu ma’na terimi, Ma’mer gibi, ilk Mu’tezililerin 

düşündüğünden farklı bir anlam taşımaktaydı. Ma’mer’e göre bu terim, eşyanın 

tabiatına çok sıkı bağlıdır ve her ma’na bir sonraki ma’na’nın sebebidir. Böylece bu 

sonsuza kadar böyle devam eden bir silsile olmaktadır.437 Ma’mer’in bu düşünceyi 

savunmadaki en önemli gayesi, her şeyin yaratıcısı olarak Allah’ın ezeliliğini 

ispatlamaktı. Onun bu düşünce sistemindeki sonsuz me’ani ( معاني ) ise, geriye 

yönelik olarak yaratılışın ilk fiili olarak telakki edilmektedir.438

         Ma’mer’in bu ma’na sistemi, kendi içinde istenilen hedefe ulaşılması açısından 

oldukça isabetlidir. O fiilleri, sebepleri ya da me’ani sonsuz bir şekilde sıralamasıyla  

(o, sıraladığı bu kavramları eş anlamlı olarak kullanmıştı),439 Allah’ın zatî sıfatlarını 

O’nun zatıyla uyumlu bir şekilde ezeli olarak ispatlamayı başarmıştı:  

 

          ‘‘Allah bir ilimle alimdir, bu ilmin ortaya çıkmasının nedeni bir ma’nadır. Bu 

ma’na da başka bir ma’na sebebiyle ortaya çıkmıştır... bu sonsuza kadar böyledir;  

Allah’ın diğer tüm zati sıfatlarını bu şekilde delillendirmiştir.’’ 440

                                                           
435 Josef Van Ess, bu terimin tercümesinin kolay  olmadığını   belirtmektedir.  Bu  terimin,  zihinsel 
gerçeklik, duyu, mana, fikir olabileceğini söylemekte ve  bunun  stoacı  düşünce ve   fikirlere 
dayandığını iddia etmektedir. (  Bu terimin İbn Rüşd’ün ‘‘İnayetler’’ (intentiones) öğretisindeki rolü 
için  karş. H. Gätye, ZDMG, 11, 1965, 280 vd.) Bu terimin anlaşılır hale getirilmesi  için  gösterilen  
çabalar  onun olduğundan daha da karışık hale gelmesine yol açmıştır. Oysa ma’na basit  anlamda bir  
‘‘sebep’’  ve aynı   zamanda   bir ‘‘etki-tesir’’ olan   bir   fenomendir. Onun menşei, bir  yandan  Allah  
tarafından yaratılmış   bir   fiil   olması  açısından ‘‘sonluluktan’’, öte yandan, sonsuzlukta yaratılan 
ilk ‘‘ma’na’’ olması hasebiyle de ’’sonsuzluktan’’ kaynaklanmaktadır. ( Krş. Makâlât, I, 180; II, 
511,518.)  
436 J.Van Ess, Die Erkenntnislehre des Adudaddin al-İci, Wiesbaden 1966, 25.  
437 Bkz. Makâlât, II, 372-373; Bağdadî, Usûl, 152-153; Ibn Hazm, Fasl, 118. 
438 Krş. D. Eberhard, a.g.e., 78. 
439 Bkz. Hayyat, el-İntisâr (neşr. H.N.Nyberg), Kairo 1925, 46. 
440 Krş. Makâlât, 168, 488. 
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           Ma’mer’e göre, her hareket bir ma’naya ihtiyaç duymaktadır. Şu halde onun 

ma’na teorisine göre yaratma işi sonsuza kadar gitmez. Çünkü her cisim gerçekte 

hareketsizdir (sükun/سكون).441 Öte yandan ezelde ilk harekete geçirici bir ma’naya 

ihtiyaç vardır. Yukarıda da anlattığımız gibi o böylece Allah’ın varlığını 

ispatlamaktadır. Şu halde hareket sadece, hissî algılama çerçevesinde idrak 

edilebilen, zahiri bir fenomendir.442

          Ma’mer’in bu görüşleri, sübjektif bir yorum gibi görünmektedir. Buna karşın 

Ebu’l-Huzeyl Allaf, sonsuz olmayan, kaynağını eşyanın tabiatından almayan, 

müsebbib olan Allah’ın yarattığı tek bir ma’na tanımı yapmaktadır. Şu halde Allaf, 

‘‘Allah, bir kudretle iş yapma yeteneğine sahiptir ve onun bu kudreti bilgisiyle 

özdeştir’’ dediğinde, şunu kastetmektedir:  

1. Bu kudret bir ma’nadır,  

2. Bu ma’na bir sebeptir,  

3. Bu ma’nanın bir fonksiyonu vardır,  

4. Allah’ın zatıyla aynı (özdeş) olduğundan bir mekana sahip değildir.443

          Ka’bi algılamayı ma’na anlamında sadece insan için kullanmaktadır. Zira ona 

göre Allah’ın, bir ma’na olarak tanımlanabilecek ayrı bir algılama sıfatı mevcut 

değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi Ka’bi’ye göre algılama Allah’ın bilgisinin bir 

çeşididir ve O’nun hayat sahibi olması durumuyla ifade edilmiştir.444 Algılamanın 

ma’na olarak ancak insan ve bilgiyle bağıntılı bir şekilde kullanılması mümkündür. 

Onun bu yaklaşımı Kâdı Abdülcebbar tarafından şu şekilde eleştirilmektedir:   

                                                           
441 A.g.e., 325, 347, 355. 
442 A.g.y. 
443 A.g.e., 186. 
444 Bkz. Şerhu Usûli l-Hamse, 168. 
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          ‘‘Eğer algılama ilimle ilgili olarak bir ma’na olmuş olsaydı, bu durumda 

onun, bilginin oluşmasına sebep teşkil etmesi gerekirdi. Oysa bu doğru değildir.’’ 445   

 

          Abdülcebbar ma’nanın ‘illi/علي (nedensel) fonksiyonunu kabul etmekle birlikte 

me’ani’ nin sonsuz olması fikrine karşı çıkmaktadır.446 Ka’bi algılamayı ma’na 

olarak vermekle, onu duyu organlarından bağımsız kılmayı ve duyu organlarına 

sadece pasif bir aracılık görevi yüklemeyi amaçlamıştı.447 Şu halde –Abdülcebbar’ da 

olduğu gibi- Ka’bi’ye göre duyu organları gerçeği iletmektedir. Ancak, duyu 

organlarının ilettiği bu gerçeği idrak eden kimsenin, daha önceki bilgileriyle 

kendisine gelen bu izlenimleri-verileri kontrol etmediği takdirde, yanılması 

kaçınılmazdır.448  

        Görünen o ki, Abdülcebbar şüpheye yer vermeyecek açıklıkta Ka’bi’nin 

tutumunu reddetmektedir. Çünkü Abdülcebbar’a göre, algılama bağımsız bir sıfat 

olma özelliğini taşımakta ve bir çok yönden bilgiden ayrılmaktadır. İdrak etme aktı 

Abdülcebbar’a göre bilginin nedeni olmayıp, zorunlu bilgiye ulaştıran yollardan bir 

tanesidir.449 Öte yandan Abdülcebbar, algılamaya, düşünme vb. gibi diğer bilgi 

yollarından daha fazla önem vermektedir. Çünkü idrak yoluyla oluşan bilgi zorunlu 

bir bilgidir. Oysa  düşünme, daha doğrusu istidlal metoduyla elde edilen bilgi ise 

                                                           
445 Muğnî, IV, 55. (Abdülcebbar, Ka’bi ve Eş’ari’nin bu meselede Allaf’tan etkilendiklerini 
zikretmektedir) 
446 Abdülcebbar, ma’nanın illi fonksiyonunu kabul etmekle birlikte Ma’mer gibi, bir ma’nanın  diğer 
bir ma’nanın   eseri  olması fikrine karşı çıkmaktaydı. Ona göre   ma’na   Allah   tarafından   her   an 
yaratılabilir ya da yok edilebilir. O    bu   görüşüyle   Allah’a  daha fazla fonksiyon vermek istemiştir. 
Abdülcebbar’a göre aynı şekilde ‘‘görme fiili’’ ve  algılama,  meaniyi  temsil etmemektedir. (Muğnî, 
IV, 50-58; ma’na’nın çeşitli anlamları için bkz. Muğnî, V, 253.) 
447 Elshahed, a.g.e., 187. 
448 A.g.e., 187. 
449 Muğnî, XII, 59. 
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iktisâbi (sonradan elde edilmiş) bir bilgidir.450 Görülüyor ki, olgulara (gerçekliklere) 

dayanan idrak gibi bir bilgi, delil yürütme ile elde edilen bilgiden daha fazla bir 

kesinliğe sahip olmaktadır.451  

           Abdülcebbar’dan sonra Mu’tezile çevrelerinde gerek ma’na teorisi gerekse 

idrak aktı meselesindeki görüşleri şekillendirme ve kelam içerisinde kullanmada 

Cübbailer’in etkinliğinin arttığını Abdülcebbar’ın ise gerilediğini görüyoruz.452 Bunu 

özellikle bizzat Abdülcebbar’ın öğrencisi olan Ebu Râşid’in (ö. 461/1068) Kitabu’l-

Mesa’il fi‘l-Hilâf beyne’ l-Basriyyîn ve’l-Bağdâdiyyîn adlı eserinde görmek 

mümkündür. O, bu eserde özellikle hissî algılamayla ilgili  meselede kendi 

hocasından daha ziyade yukarıda zikrettiğimiz daha eski Mu’tezili alimlere meyilli 

olduğu açıkça görülmektedir.453 Ebu Raşîd zikredilen eserde bir tarafta Ebu Ali 

Cübbâi ve Ebu Hâşim Cübbâi, diğer tarafta ise Ka’bi’nin görüşlerini ortaya 

koyduktan sonra ilk ikisini Ka’bi’ye karşı savunmaktadır. Takiyyüddin Necrâni ise 

Ebu Râşid’in tutumunun tam aksini yapmaktadır: O, el-Kâmil fi’l-İstiksâ’da Ebu 

Hâşim gibi Basra’lı Mu’tezililerle tartışmaktadır. Ka’bi, onun tarafından Ebu Hâşim 

kadar tenkit edilmemekte, hatta  Ebu Hâşim’e karşı doğrudan desteklenmektedir. 454 

Ancak Necrani, yine de  Allah’ın idrak etmesi meselesinde, Ka’bi’ye nazaran daha 

tarafsız bir tutum izlemektedir. 455

         Abdülcebbar ile Necrâni arasında, Ebu Râşid’e ilave olarak iki önemli şahsın 

görüşünü de burada zikretmek gerekir: Ebu’l-Huseyn Basri ve Rükneddin Mahmud 

Havârizmi. Ebu’l-Huseyn, Basra’lıların kabul ettiğinin aksine Allah’ın algılamasını 

                                                           
450 A.g.e., IX, 66-67; XII, 4, 67, XIII, 229-230; ‘‘Zarûri’’ kavramının tanımı için bkz. Hourani, a.g.e., 
20 vd. 
451 Muğni, a.g.y.; Abdülcebbar, el-Muhît, 102, 304. 
452 Elshahed, a.g.e., 188. 
453 A.g.y. 
454 A.g.y. 
455 A.g.y. 
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(idrak) ayrı ve bağımsız bir sıfat olarak kabul etmemekteydi. Takiyyüddin Necrâni 

de, görebildiğimiz kadarıyla, Allah’ın müdrik (algılayan) olması ile alakalı meselede 

Ebu’l-Huseyn Basri’nin görüşünü takip etmektedir.456 O, bu görüşüyle bu konudaki 

tartışmanın caiz olmadığını anlatmak istemekteydi.457 Ancak yine de Ka’bi’nin 

burada Takiyyüddin tarafından dolaylı da olsa desteklendiğini tespit etmemiz pek de 

zor olmamaktadır. 

           Buna karşı Rükneddin Havârizmi ise bu konuda- Allah’ın algılamasını ayrı bir 

sıfat olarak kabul edenlerin ve reddenlerin arasında- orta bir yolu seçtiğine dair  bir 

izlenim vermektedir. O, Allah’ın algılamasını ayrı bir sıfat olarak kabul etse de, 

Basra’lıların bunu ispatlamaya çalışırken takip ettikleri metodun temelsiz olduğu 

kanaatindedir.458

            Bağdat Mu’tezilesi, Allah’ın hayat sahibi olması durumunu algı/idrak için 

yeterli görür, ancak Rükneddin gibi, Ebu Ali Cübbâi, Ebu Hâşim Cübbâi ve 

Abdülcebbar, hayat sahibi olma durumunun ancak pasif bir rol oynayan bir koşul 

olduğunu söylerler;459 zira, idrak sıfatının gerçekleşmesi için daha başka şartların 

yerine getirilmesini zorunlu görmektedirler:  

           1. Her canlı için geçerli olan genel şartlar: Objenin mevcut olması, uygun bir 

mesafenin olması, vs. gibi.  

           2. Cismi olan (beden) bir kısım canlılar için geçerli olan özel şartlar: Duyu 

organlarına sahip olması, objeyi idrak eden şahsın müessir olabilme yeteneği 

bulunması, vs. gibi. 460

                                                           
456 Necrâni, a.g.e., 277. 
457 A.g.y. 
458 A.g.y. 
459 A.g.y. 
460 A.g.y. 
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            Burada tartışılan konunun daha iyi anlaşılabilmesi için burada bazı Mu’tezilî 

kelamcıların görüşlerini aktarmak istiyoruz:  

            Basra Mu’tezilesinin görüş tarzını anlamak için ilk önce Abdülcebbar’ın bu 

meseleye nasıl baktığını tespit etmemiz gerekmektedir. Necrâni onun görüşlerini 

değiştirmeden aktarmasına rağmen, bunlar konunun anlaşılması için oldukça 

yetersizdir. Bundan dolayı Abdülcebbar’ın görüşlerini bizzat kendi eserlerinden takip 

etmek gerekmektedir. Şerhu Usûli’l-Hamse’de, esasen, Ebu Ali Cübbâi ve Ebu 

Hâşim Cübbâi’nin ve genel anlamda da Basra mu’tezilesinin Allah’ın algı aktının 

mahiyetine dair düşüncelerini yansıtan, Abdülcebbar’ın şu açıklamalarını tesbit 

ediyoruz:  

 

            ‘‘Allah’ın her şeyi duymasının (Semi’), her şeyi görmesinin (Basir) ve her 

şeyi idrak etmesinin (müdrikun li l-müdrekati) delili, O’nun diri (hayy), 

eksikliklerden münezzeh olması (la afete bih) ve düşünülebilen her türlü engellerin 

O’nun için mevcut olmaması (ve’l-mevani’u l-ma’kulatü mürtefi’atün) dır.461  

 

             Öyleyse, Allah için, algılama aktı burada üç unsurla ispatlanmaktadır: 1. 

Hayat sahibi olma (diri) durumu, 2. Eksikliklerden hâli olması, 3. Akla gelebilecek 

hiçbir engelin mevcut olmaması. İşte Necrâni, kitabının 7. (S. 263-283) ve 9. (S. 322-

335) bölümlerinde bu üç unsurla ilgili karşıt tezler  ileri sürmektedir. Takiyyüddin’in 

bu karşıt tezlerinin kaynağının- tam olarak ispatlanması mümkün olmasa da- Ka’bi 

ve onun taraftarlarından kaynaklanmış olabileceğini düşünmekteyiz.462  

          Abdülcebbar insanla alakalı algılamada  ise şu açıklamaları dile getirmektedir:  

                                                           
461 Şerhu Usûli l-Hamse, 168. 
462 Elshahed, a.g.e., 190. 
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         ‘‘İdrak eden bir insanın (müdrik/مد رك), ayrı ve bağımsız bir sıfat ile müdrik 

olduğuna dair delil, birimizin idrak ettiği bir durumunun, idrak edemediği başka bir 

durumundan açık bir şekilde ayırt edilebilmesidir. En açık-seçik olgular, kişinin 

bizzat kendisinde tespit ettikleridir. (ecle’l umuri ma yeciduhu’l insanu min nefsihi) 

İçimizden birisi, idrak edici (müdrik) olduğu durumu ile,  idrak edici olmadığı 

durumu arasında bir ayrım yapmaktadır. (Enne Ehadana yefsilu beyne halihi iza 

kane müdriken ve beyne iza lem yekun müdriken)Bu ayırt etme bilgi sahibi (kevnuhu 

alimen=آونه عالما ) ya da hayat sahibi olma (kevnuhu hayyen/آونه حيا) durumlarına 

bağlanamaz.’’463

 

          Onun yukarıdaki ifadesinde özellikle üzerinde durulması gerekli cümleleri 

şunlardır: ‘‘...En açık-seçik olgular, kişinin bizzat kendisinde tespit ettikleridir... 

birimizin durumunu... durumundan ayırt etmesidir...’’ 

            Yukarıda tırnak içinde verdiğimiz cümlelerden ilk olarak sunduğumuz cümle, 

insanın kendi varlığı üzerinden bilgi elde etmesinin üstünlüğüne işaret etmektedir.464 

İkincisi ise (ehadunâ yefsilu beyne hâlihi...ve beyne hâlihi) Allah ile insan arasında 

mevcut olan nitelik farkına işaret etmektedir. Bu da insanın bilgisel durumunun 

Allah’a nazaran değişken olduğudur:  

     

            ‘‘Allah hayat sahibi (canlı), eksikliklerden hâli (münezzeh) ve O’nun için 

hiçbir engel düşünülemediği için müdriktir (algılayandır). İnsana ise bu sıfat (müdrik 

                                                           
463 Şerhu Usûli l-Hamse, 168. 
464 A.g.e., 168. 
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olma sıfatı), hayat sahibi olması, (Allah’tan farklı olarak) sağlam duyu organlarının 

bulunması ve onun için hiçbir engelin bulunmamasından dolayı verilmektedir.’’465

               

             Burada dikkatimizi çeken husus, insan için sağlıklı duyu organları şartı 

getirildiği halde, Allah için bu şartın konulmamasıdır.  Abdülcebbar’da olduğu gibi 

Takiyyüddin Necrâni’de de yukarıda zikredilen insanla ilgili şarta, idrak edilecek 

objenin var olması, uygun bir uzaklığın (yakınlık) bulunması, müsait bir ışığın var 

olması ve göz ışığı gibi başka şartların eklendiğini müşahede etmekteyiz.466 İşte tüm 

bunlar gerek Abdülcebbar, gerek Ebu Râşid ve gerekse Takiyyüddin Necrâni’de 

tartışmanın içeriğini oluşturmaktadır. Necrâni ve Bağdat Mu’tezilesine mensup 

olanlar, duyu organlarının mevcut olması şartının niçin Allah’ın idrak etmesi için 

gerekli olmadığı sorusunu yöneltmektedirler.467 Onlara göre hayat sahibi olmak 

algılama için tek başına yeterli bir unsur değildir. Bu Allah için de geçerlidir.468 

Ancak görünen o ki bu soru burada sadece karşı tarafa karşı polemik amacıyla  

kullanılmıştır. Zira bu sorunun cevabı oldukça basitti: Gerek Allah’ın cisminin 

(bedeninin) olmaması ve gerekse mahiyetlerine binaen insanın sonradan 

yaratılmışlığı, buna karşın Allah’ın varlığının kendisinden olması. Hayatın niteliği 

yaşayanın (Allah ya da insan) cinsine bağlıdır.  Burada söz konusu olan, mürekkep 

olarak adlandırılan bir hayat (insan) ve böyle bir nitelik taşımayan tamamen 

‘‘mütemeyyize’’ olarak görülen başka bir hayattır (Allah).469

                                                           

467 Necrâni,a.g.e., 276; Muğnî, 36. 

465 A.g.e., 170. 
466 A.g.e. 279. 

468 Necrâni, a.g.e., 280. 
469 A.g.y. (Necrâni burada Allah ile insanın  hayat sahibi olmalarının farklılığını ve hayat sahibi 
olmanın tek başına algılama için yetmeyeceğini ortaya koymaya çalışmaktadır. O bunu şu şekilde 
ifade etmektedir: ‘‘Canlı olmayan bir nesne duyu organları olsa bile müdrik olamaz. Çünkü daha önce 
ortaya koyduğumuz canlı olmak vb. gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Biz eğer ‘‘hayat 
sahibi olmak tek başına müdrik olmak için yeterlidir’’ desek bile bu hayatın ne tür bir hayat olduğu 
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          Algılamanın (idrak) bilgiyle özdeş olduğuna dair Necrâni ve diğer kelamcılar 

tarafından savunulan düşünce Abdülcebbar tarafından kabul görmemiştir: 

 

          ‘‘Algılamanın bilgiden farklı bir şey olduğunu şu şekilde anlayabiliriz: Bir şeyi 

algılamadan bilebiliriz; Allah’ı bildiğimiz halde O’nu algılayamamız gibi.’’470      

 

          Abdülcebbar kendi tezini destekleyeceğini umduğu sayısız örnekler 

vermektedir. Özellikle bilmeden algılamanın mevcut olacağına ilişkin verdiği örnek 

oldukça ilginçtir:  

 

          ‘‘Uyuyan birisi, tahta kuruları ve pirelerin ısırmalarını idrak eder. Öyle ki bu 

sokma ona acı verir. Ancak uyuyan kimse bu acıya bilinçli olarak ya da bilerek 

reaksiyon göstermez. ( buna bilmeden reaksiyon gösterir) Aynı şekilde uyuyan kimse 

hazır bulunduğu yerde geçen konuşmayı, bilinçsiz olarak ya da bu konuşma kendi 

bilgisinin nesnesi olmadan algılar.’’471  

 

          Ancak, Takiyyüddin Abdülcebbar’la polemiğe girerek, yukarıda onun verdiği 

örneklerin bilgiyle alakalı olmadığını şu şekilde ortaya koyar: 

 

          ‘‘Bilgi sahibi olmaksızın bir şeyin algılanabileceğine dair (uyuyan bir insanın 

bir ses hakkında bir bilgisi olmadan onu algılaması gibi) Abdülcebbar’ın 

                                                                                                                                                                     
sorusunun sorulması gerekmektedir. Dört elementten oluşan bir hayattan mı (insan 
vb.)bahsediyorsunuz, yoksa bu karışımdan farklı bir hayattan mı (Allah) bahsediyorsunuz. Zira size 
göre görünen alemdeki hayat görünmeyenden bu karışımla, görünmeyen ise görünenden başka türlü 
olmasıyla (temeyyüziha/تميزها) ayrılmaktadır... ’’, Necrani, a.g.e., 280)  
470 ŞerhuUsûli l-Hamse, 168. 
471 A.g.e., 169. 
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argümanına şu şekilde cevap verebiliriz: ’’Biz bu hadisede bir bilginin oluşmadığını 

kabul etmemekteyiz. (La nüsellimu bienne zalike leyse bi’ilmin)’’472

 

             İdrak ile bilginin aynı olup olmadığına dair yukarıda geçen tartışmada,  hem, 

bilgiyle  algıyı özdeş sayan Takiyyüddin, hem de bilgi ve algının birbirinden farklı 

olduğunu iddia eden Abdülcebbar haklı gözükmektedir. Gerçekten de yukarıdaki 

açıklamada verilen örnekler, Takiyyüddin’in bilgi anlayışına göre algı aktına delil 

sayılmazken, Abdülcebbar’ın bilgi anlayışında tam tersine algıyla ilgili açık ve net 

örneklerdir. Zira, Abdülcebbar’a göre, algı/idrak, duyu organlarının objelerden elde 

ettiği salt verilerdir. Bunlar henüz bilgi değildir. Algıların bilgiye dönüşmesi, zihinde 

gerçekleşen bir süreç sonucu gerçekleşmektedir. 473 Bu süreç sonunda kişi, duyu 

verilerini/izlenimlerini bilinçli bir şekilde hissetme durumuna yükselir. Abdülcebbar 

bu sebeple, algılama ve bilgi arasında bir ayırım yapma ihtiyacı duyduğu her yerde, 

algılamayı, duyu organlarında gerçekleşen ve bilgiye zorunlu olarak götüren, bir 

konuma indirgemektedir. Dolayısıyla, duyu organlarında meydana geldiğinden 

dolayı süje tarafından kesinlik hissi ile algılanamayan ya da gerçekliklerinden şüphe 

edilen duyu verileri, ancak, zihne, yani “ben”e intikal ettikten sonra bilinçli bir 

şekilde duyumlanmakta ve kişi tarafından gerçekliklerinden şüphe edilemez hale 

gelmektedirler. İşte algı aktı, bu duruma yükseldiğinde Abdülcebbar tarafından bilgi 

olarak isimlendirilmektedir.474 Takiyyüddin ise, Abdülcebbar’ın algı ile bilgi 

arasında yapmış olduğu bu ayrıma ve bu ikisini tanımlama tarzına karşı tezler ileri 

sürmektedir. Sonuç olarak burada kavramları tanımlamadaki farklılıktan 

kaynaklanan bir tartışmadan söz etmek mümkündür. 

                                                           
472 Necrâni, a.g.e., 266. 
473 Krş. Muğnî, IV, 54. 
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                  C. Bilgi (ilm), İnanç (itikad) ve Algı (idrak) Arasındaki İlişki 

 

          Mu’tezile’nin çoğunluğu bilgiyi, ‘‘bir şeye olduğu hal üzere inanmak  

(i’tikadu’ş-şey’i ala ma huve bihi)’’, şeklinde tanımlamaktaydı.475 Kelamcılar içinde, 

bilginin ‘‘i’tikad’’ (inanç) şeklinde, ilk olarak, Ebu’l-Huzeyl Allaf tarafından 

tanımlandığı daha önce ifade edilmişti .476 Ancak, Allaf’dan önce, Antik Yunan 

felsefesinde de, bilginin i’tikad olduğuna dair düşüncelerin olduğu iddia 

edilmektedir.477 Allaf’ın ve Yunan filozoflarının yaptıkları tanımlamanın birbirine 

yakın olması, Allaf’ın bu düşünceyi Yunan filozoflarından almış olabileceği 

ihtimalini akla getirmektedir. Allaf ve ilk dönem Mu’tezilesin’in bilgiyi salt 

inanç’tan ibaret saymaları bu ihtimali kuvvetlendiren bir etkendir. Zira, bir şeye 

olduğu gibi inanmak, taklid’in de bilgi olduğunu kabul etmek anlamına gelmektedir. 

Kaldı ki, Ka’bi, bunu açıkça dile getirmektedir: 

          ‘‘Ebu’l-Kâsım (Ka’bi), taklid olan i’tikad’ın ilim olduğunu ileri sürmüştür... 

(zehebe Ebu’l-Kasım ila enne’l-i’tikade ellezi huve taklid yekunu ‘ilmen).’’478  

 

                                                                                                                                                                     
474 A.g.e., IV, 70. 
475 Bkz., Ebu’l-Mu’în-Nesefî, Tabsiratu’l-Edille (tahk. Hüseyin Atay), Ankara 2004, I, 9.  
476 Bkz. s. 88.  
477 Bkz. Van Ess, Ici, 71-72. 
478 Ebu Râşid, a.g.e., 302. 

 130



 131

          Şu halde Allaf ve ilk dönem Mu’tezilesinin, i’tikada yüklediği bu anlam ile, 

Yunan filozoflarının inanc’a yüklemiş oldukları anlam arasında büyük bir benzerlik 

olduğu açıktır. Zira, Antik Yunan’da inanç (pistis), daha çok, iman’la sıkı bir ilişkisi 

olan taklid anlamında kullanılmaktaydı.479  

          Allaf’ın ve ilk dönem Mu’tezilesinin yaptığı, bilginin inanç/i’tikad olduğuna 

dair bu tanımın, Mu’tezile’nin gerek dini kaygılardan kaynaklanan inanç/akide 

sistemiyle, gerekse akla verdiği değerle uyuşmadığı ortadadır. Zira, bu tanımda, 

hiçbir zihinsel akta dayanılmadığından, iktisâbi olarak elde edilmeyen iman/taklid 

ile, düşünsel faaliyetler sonucu nazarî olarak/ kesinlik hissi (sükûnu’n-nefs) ile elde 

edilen inanç/i’tikad’ın her ikisi de ilim sınıfına dahil edilmekteydi. Abdülcebbar belki 

de bu uyumsuzluğu gidermek için, bu tanıma ‘‘kesinlik hissi/sükûnu’n-nefs’’ tabirini 

ilave etmiştir.480 Abdülcebbar, yapmış olduğu bu ilaveyle, Mu’tezile’nin akla verdiği 

değeri kurtarmakla kalmamış, aynı zamanda, kökeni Yunan felsefesine kadar 

götürülen, inanç/bilgi ilişkisine yeni bir boyut kazandırmıştır. Zira, artık, 

aklî/düşünsel çıkarımlar sonucu elde edilen inanç‘la (burada bilgi anlamında 

kullanılmaktadır) araştırmaya dayanmadan, doğrudan kabul edilen inanç (taklid), 

birbirinden ayrılmıştır: Yani, bu durumda inanç/i’tikad üst tanım/cins (hadd-i ekber), 

bilgi ve taklid ise inanç kategorisine dahil olan alt tanımlar olmaktadır. İşte bu 

sebeple, Abdülcebbar, ısrarla bilginin i’tikad cinsinden olması gerektiğini 

savunmaktadır: 

 

          ‘‘Hocamız Ebu Ali (Cübbâi) el-Mesa’il Hilaf’da, hocamız Ebu’l-Huzeyl’in, 

ilmin i’tikad olduğunu söylediğini anlatmaktadır. Bu aynı zamanda bizim de kabul 

                                                           
479 Eisler, ‘‘Glaube’’, a.g.y. 
480 Bkz. Muğnî, XII, 26. 
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ettiğimiz görüştür. Ancak o (Allaf), sözlerine devam ederek, ilmin i’tikad’dan ayrı bir 

cinse/kategoriye dahil olduğunu söylemektedir; bu ise bizim kabul etmediğimiz 

görüştür.’’481

 

           Abdülcebbar’ın yapmış olduğu tasnif’i, daha geliştirilmiş olarak, Kant’ta 

görmek mümkündür. O da, Abdülcebbar gibi, yapmış olduğu tasnifte, inanc’ı, üst 

tanım olarak görmüştür: 

 

           ‘‘Aynı zamanda objektif bir geçerliliği olan inanç (Überzeugung) bağlamında, 

herhangi bir yargının sübjektif geçerliliğinin üç aşaması mevcuttur: Düşünce/kanı 

(Meinen), iman (Glaube)ve bilgi (Wissen). Düşünce/kanı, gerçeklik değerinin olması 

bağlamında, gerek sübjektif ve gerekse objektif olarak hiçbir geçerliliğe sahip 

değildir. Bu sonuncusu (düşünce/kanı), şayet sübjektif olarak geçerli, ancak aynı 

zamanda objektif olarak geçerliliği yoksa, bu durumda iman (Glaube) olarak 

isimlendirilmektedir. Son olarak gerek sübjektif ve gerekse objektif olarak genel-

geçer olan ise bilgi (Wissen) olarak adlandırılmaktadır.’’482

 

          Görünen o ki, Kant, bilgi’yi inanç kategorisine dahil etmekle beraber, onun, 

inancın en zorunlu ve genel-geçer türü olduğunu söylemektedir. Aradaki benzerliği 

daha iyi anlamak için konuyu daha da açacağız:   

         Yukarıda da   ifade   edildiği   üzere  Abdülcebbar’a   göre  ilim, bilen (âlim)’in 

kesinlik  hissiyle  (sükûnu’n-nefs)  elde  ettiği  bir  ma’na’dan  ibarettir (i’lem  enne l- 

i’lme      huve’ l-ma’nellezi      yektedi       sukunu’  nefsi l -‘alimi    ma    tenavelehu).                         

                                                           
481 A.g.e., 25. 
482 Kant, Kritik der reinen Vernunft, Kanons der reinen Vernunft, Dritter Abschnitt. 

 132



 133

483 Ancak   bu    ma’nanın   sözü    edilen   kişide ‘‘kesinlik   hissi’’ (sükûnu’n-nefs ) 

etkisi  yaratabilmesi için, vakıayı   gerçek    şekliyle   yansıtacak   bir inanç  ( itikad )    

olması      gerekmektedir.    (illa     iza      kane     i’tikaden mu’tekaduhu  ‘ala   ma   

huve   bihi   vakı’an   ‘ala    vechin    mahsusin) 484

         Yukarıda verdiğimiz bu ifadelerin ilk kısmı, yani bilginin “kesinlik hissi”ni 

kendisinde taşıyan bir itikad olduğuna dair açıklama, Abdülcebbar’a göre bilginin 

(‘ilm) asıl tanımını oluşturmakta olup, hocası Abdullah Basri’nin bilgi tanımına 

uygun düşmektedir.485 İfadenin ikinci kısmı ise ilave ma’nayı (sıfat) oluşturmakta 

olup, Abdülcebbar, bu tür bir sıfatın, Ebu Ali Cübbâi ve Ebu Hâşim Cübbâi’nin 

yaptığı gibi, bilgi (ilim) tanımlaması içerisine dahil edilmesini uygun 

bulmamaktadır.486

            Öte yandan Abdülcebbar, bilginin özel bir inanç çeşidi olarak tanımlanmasını 

da reddeder. Çünkü tanımlamada bu ikisi, ona göre farklılık göstermektedir.487 Onun, 

ilim ve inancın birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunun ısrarla altını 

çizmesindeki diğer bir nedeni de, ilim ile idrak/algı arasında  niteliksel bir 

benzerliğin bulunmadığını göstermek istemesindendir. Çünkü ona göre idrak, 

ilimden daha ziyade, içerisinde “kesinlik hissi” bulunmayan inanca (i’tikad) 

benzetilebilecek bir fiildir. Zira her ikisi de (idrak ve i’tikad) doğrudan dış şartlardan 

etkilenmektedir.488 Bu ikisinin ilme dönüşebilmeleri için -J. Locke ve Kant’ın da  

                                                           
483 Muğnî, XII, 13. (Bu tanımda kesinlik hissi’ nin sebep teşkil ettiği bilgi, bir ma’na (sıfat) aracılığıyla 
oluşmaktadır. Kesinlik hissi’nin aynı zamanda bir ma’na olup olmayacağı pek açıklanmamıştır.) 
484 Krş., Ebu   Raşîd   Nîsabûri,  el-Mesâ’i l fi’l-Hilâf  Beyne’l-Basriyyîn  ve’l-Bağdâdiyyîn   (neşr. M. 
Ziyade-Rıdvan Seyyid), Beyrut 1979, 287. 
485 Muğnî, XII, 13,25.; ayrıca bkz., Çelebi, a.g.e., 227. 
486 A.g.e., 13-14. 
487 A.g.e., 30; krş. Çelebi, a.g.e., 227. 
488 İtikadın idrak gibi dış dünyadan etkilendiğinin en önemli delili, onun duyu organlarının ilettiği 
bilgi ve istidlalle oluşmasıdır. (Bkz. Muğnî, XII, 60) 

 133



 134

iddia ettikleri gibi-, akıl tarafından incelemeye tabi tutulmaları gerekir.489 Sözü 

edilen bu incelemeden sonra algılanan ya da inanılan obje ya da kavram hakkında 

kişide kesinlik hissi oluştuğunda bu algı ya da inanç bilgi adını almaktadır.  Şu halde 

inancın algıyla benzeştirilmesi daha doğru bir tutum olacaktır. Ancak, değer 

bağlamında algının inanc’a bir üstünlüğünün olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Zira 

algı, duyu organlarının ilettiği verilerle ulaşılabilen, zorunlu bilginin kaynağı 

durumundadır; oysa inanç, iletilen verinin doğru olup olmadığına bakılmaksızın 

doğru bir bilgi olarak kabul edilmektedir.490 Şu halde Abdülcebbar’a göre inanç, 

kendisinde yanılmanın her zaman için imkan dahilinde olan bilginin, zorunlu 

olmayan bir ön safhası olarak karşımıza çıkmaktadır.491 Algı ise, bilginin bir önceki 

safhasını teşkil etmesine rağmen, görülen ya da işitilen nesnelere dayandığından, 

inaç’tan daha fazla bir güvenilirliğe sahiptir. 

          Ancak, Abdülcebbar, bilgi (ilim) kavramının algı (idrak) kavramından daha 

geniş olduğunu iddia etmektedir. Zira bilgi hem duyusal olarak kavranabilen hem de 

duyusal/hissî olarak kavranamayan objelerle alakalıdır.492 Algılama ise diğerleri gibi 

bilgiye götüren yollardan bir tanesidir. Bundan çıkan sonuç, algılamanın bilgiyle 

olan ilişkisinin sebep-sonuç ilişkisi (causalite) olmadığıdır.493 Abdülcebbar, bu 

noktayı daha iyi ispatlayabilmek için iki kavram arasında bir ayırıma gitmektedir: 

‘‘Neden’’ (سبب ) ve ‘‘illet’’ (علة) 494 Ona göre sebep’ in bir sonuç yaratabilmesi için, 

-daha doğrusu, ihtimalden gerçekliğe dönüşebilmesi için- diğer bazı şartların mevcut 

olması gerekmektedir. İllet’ te ise böyle bir şey söz konusu değildir. İllet olduğunda, 

                                                           
489 Muğni, XII, 55-56.  
490 Muğnî, XII, 17. 
491 Elshahed, a.g.e., 196. 
492 Muğnî, XII, 18. 
493 A.g.e., IV, 70 vd. 
494 Sebep ile illet arasındaki ayrım için bkz. Câbiri, a.g.e., 260-261. 
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diğer şartlara bağlı olmaksızın sonucu da ortaya çıkmaktadır/ gerçekliğe 

dönüşebilmektedir.495  

           Şu halde, algılayanın, bilgiyi alabilecek kapasitesinin olması, algılanan 

nesnenin algılanabilir olması, gibi şartlar bilgi için ancak bir sebep olmuş olmaktadır. 

Yani tüm bu şartlar, bilginin değil, ancak algılamanın oluşmasını zaruri kılmaktadır. 

Şayet o, algı aktının doğrudan bilgi oluşturduğunu kabul etmiş olsaydı, bu durumda 

‘‘Tabiatçılar’’ (Ashabu’t-Taba’i’)496  ve onlarla aynı doğrultuda düşünen Bağdat 

Mu’tezilesi gibi algıyla bilginin aynı şeyler olduğunu kabul etmek zorunda kalacaktı. 

            Ebu Raşîd hissî/duyusal algılamanın dolaylı, buna karşın bilginin ise dolaysız 

bir şekilde meydana geldiğine dair hususu ön plana çıkarmaktadır:  Doğrudan oluşan 

bilgi, el-Mesa’il’de, ‘‘cinsu’l-fi’l’’ ya da ‘‘la yestenidu ila tarikin’’497 şeklinde 

tanımlanmaktadır. Buna karşın, duyular yoluyla idrak aktı gibi dolaylı meydana 

gelen bir fiil, daha doğrusu bilgi ise, ‘‘ilmen livuku’ihi ‘ala vechin’’498 kavramıyla 

açıklanmaktadır. Onun bu ifadeleri, diri olmanın (hayy) algılamaya götüren yollardan 

biri olduğuna dair, Basra Mu’tezilesinin iddiasına verilen bir cevaptır. Zira, Basra 

Mu’tezilesine göre, algı/idrak fiili, diğerlerinin yanında, bilgiye ulaşma yollarından 

sadece biridir; dolayısıyla da algı aktının, inanç/itikad’la değil, ancak bilgi’yle 

karşılaştırılması mümkündür. Ebu Raşîd ise, ilk Mu’tezililerin iddia ettikleri gibi, 

dolaylı yollardan oluştuğu, dolayısıyla da ma’na olarak telakki ettiği bilginin, 

doğrudan meydana gelen idrak aktıyla değil, bilgiyle aynı kategoride 

değerlendirlebilecek inanç/i’tikad fiili ile bir benzerliğinin mümkün olacağı savını 

ileri sürmektedir. Onun, bilginin inanç olmasına dair savunduğu düşüncenin 

                                                           
495 Muğnî, IX, 161-162. 
496 Abdülcebbar’ın Tabiatçılar’a karşı olan eleştirileri için bkz. A.g.e., XII, 316. 
497 Ebu Raşîd, a.g.e., 374. 
498 A.g.e., 287. 
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temelinde, inancın kişide kesinlik  hissi (sükûnu’n-nefs) uyandırması yatmaktadır. 499 

Ebu Raşîd, bilginin inançla aynı şey olduğuna o derece önem vermiştir ki, kitabının 

bilgi problemiyle ilgili olan bölümünü adeta bu tezini savunmaya ayırmıştır.500

          Ebu Raşîd’in el-Mesâ’il’inde bulduğumuz tez ve karşıt tezlerin büyük bir 

bölümü, Abdülcebbar’ın çeşitli eserlerindeki görüşlerle ilgilidir. Takiyyüddin 

Necrâni’nin de Ebu Raşîd gibi bir çok yerde Abdülcebbar’ın bu tezlerine karşılık 

vermeye çalıştığı görülmektedir. Onlar arasındaki tartışma büyük ölçüde, daha önce 

de açıkladığımız gibi, algılamada, idrak edenin (müdrik) duyu organlarının sağlam 

olması gibi, süjenin taşıması gerekli nitelikler (hal ul-müdrik / حال المدرك ) ile, 

algılama anında bir engelin bulunmaması, bir objenin mevcut olması vs. gibi süjeye 

ait olmayan şartlar ekseninde geçmektedir. 

             İki gruptan Basra’lılara göre hissî/duyusal algı aktı, gerek insan için, gerekse 

Allah için, hayat sahibi olmayla (hayy) ve algılayan kimsenin bilgi kapasitesi, akla 

gelebilecek hiçbir engelin bulunmaması ve algılanacak objenin mevcut olması gibi 

şartların yerine getirilmesiyle mümkün olan bir olgudur.501 Buradaki hissî algılama 

tartışmasında, hayat sahibi olma (hayy) ve bir objenin bulunması şartları, en önemli 

rolü paylaşmaktadırlar. Tezimizin bir sonraki bölümünde de genişçe ele alacağımız 

gibi, Kant’ın transendental bilgi teorisinde de bu noktaya vurgu yapılmaktadır: 

 

          ‘‘Nesnelere ilişkin bilgimizin  (Erkenntnis) doğrudan oluştuğu araç  ‘‘görme’’ 

(Anschauung) dir. Görmenin (görme aktı) gerçekleşebilmesi, karşımızda bulunan bir 

                                                           
499 Bkz., a.g.e.,  299-302. 
500 Bkz., a.g.e., 287-381. 
501 el-Kâmil fi’l-İstiksâ, 265. 
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objenin (Gegenstand) varlığına bağlıdır...Ancak böyle bir objenin bulunması da tek 

başına yeterli olmaz...’’502  

              

             Bağdatlı Mu’tezililer ise algılamayı, ister insanla isterse Allah’la bağıntılı 

olsun, ayrı bir sıfat olarak kabul etmeyip, onu bilginin objesi yani somut olarak 

ortaya çıkan ve duyusal olarak algılanabilen özel bir çeşidi olarak görürler. Şu 

halde Mu’tezile’nin Bağdat ekolüne mensup bir kişi, algılamayı ‘‘tek başına’’ 

zikrettiğinde, onun, insanla ilgili olarak ele alındığı ve duyu organlarının ilettiği bir 

bilgi olduğu anlaşılmalıdır. İnsana ilişkin bu hissî (duyusal) algı, bilgiyle özdeş 

olmaktadır. Bağdat ekolünün en önemli temsilcisi Ka’bi ve taraftarlarının Allah için 

kullanılamayacak olan bu tür bir hissî algılamadan anladıkları bundan başkası 

değildir.503  

          Necrâni ise, duyuların ilettiği verilerin, doğrudan bilgiye dönüşebileceğini 

kabul etmekle Bağdat Mu’tezilesi ile aynı noktada birleşmişken, bu verilerin bilgiyi 

oluşturabilmeleri için, zihin tarafından bir takım işlemlere tabi tutulmaları gerektiğini 

söylemekle onlardan ayrılmaktadır.504 Öte yandan o, Abdülcebbar ve Ebu Raşîd’in 

yaptığının aksine, bilginin inanç olup olmadığı üzerinde hiçbir şekilde 

durmamaktadır. O, bunun yerine, bilgi ile idrak aktı arasında olduğu iddia edilen 

farklılıklar ile bilginin oluşmasının koşulları üzerinde durmaktadır.  

          Duyu organlarının pasif bir rol üstlendikleri, geç dönem Mu’tezile tarafından 

da kabul edilmiştir. Ancak algılama sıfatının bağımsızlığı üzerindeki tartışmalar bu 

dönemde de devam etmiştir. Bunların kaynağını, önemli bir problem olarak devam 

                                                           
502 Kant, a.g.y. 
503 Bkz., Necrâni, a.g.e., 264-265. 
504 Bkz., a.g.y. 
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eden Allah’ın sıfatları sorununa dayandırmak mümkündür.505 Basra Mu’tezilesi 

Allah’ın algılamasını, O’nun hayat ve ilim gibi iki özsel (zâti) sıfatından ilkine; 

Bağdat Mu’tezilesi ise ikincisine yani ilim sahibi olmasına dayandırmaktadır. 

Başlangıçta Allah’ın sıfatları sorunu bağlamında yapılan bu tartışmaya sonraları 

Allah’ın görülmesi (rü’yetullah) sorunuyla birlikte insan da dahil edilmiştir. Allah’ın 

görülmesinin, insan tarafından yerine getirilmesi mümkün olmayan bazı koşullar 

nedeniyle imkansız olduğunu ispatlamaya uğraşan Mu’tezile, bu noktadan hareketle, 

objelerin idrak edilmeleri/bilinmeleri için gerekli olan şartların neler olması 

gerektiği hususunda fikirler ileri sürmüşlerdir. Böylece onlar, çok sonraları Kant 

(1724/1804) tarafından ortaya atılan ve transendental adı verilen bilgi teorisinin 

temellerini atmış oldular. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

                                                           
505 Bkz., Necrâni, a.g.e., 263; Kâdı Abdülcebbar, Muğnî, IV, 36. 

 138



 139

 

 

 

 

 

                                          D. Transendental Bilgi Teorisi  

 

           Bilgi teorisinin, bilginin değerini, geçerliliğini, kapsamını ve sınırlarını 

inceleyen felsefenin en önemli kolu olduğu zikredilmişti. Ancak bilginin bu 

alanlarıyla sadece bilgi teorisi ilgilenmez; psikoloji de aynı şekilde bilginin kaynağı, 

değeri ve sınırları ile ilgilenmektedir. Felsefenin bir kolu olan bilgi teorisini 

psikolojiden ayıran en önemli özellik, onun kritik-normatif yönüdür.506Yani 

psikoloji, bilginin kaynağı, değeri ve sınırı hakkında konuşurken hiçbir şekilde 

eleştirel bir tarzda meseleye yaklaşmaz. Oysa bilgi teorisi, bilginin sözü edilen bu 

yönleriyle ilgilenirken, onlarla ilgili yorum ve eleştiriler getirir. Bu yönüyle 

psikolojiden ayrılan bilgi teorisi, bilgi sürecini analizinde ondan yardımcı bir araç 

(Hilfsmittel) olarak yararlanmaktadır.507  

          ‘‘Kullandıkları farklı yöntemler sebebiyle birbiriyle bağıntılı çeşitli bilgi 

teorileri vardır: Bunlardan en önemlileri şunlardır: 1. Psikolojik bilgi teorisi, 2. 

Transendental bilgi teorisi. (transzendentale Erkenntnistheorie)’’508  

          Psikolojik bilgi teorisinin kurucusunun Locke olduğu iddia edilmektedir:  

 

                                                           
506 Bkz. Rudolf Eisler, Wörterbuch Der Philosophischen Begriffe, 1904, İn: ‘‘www.textlog.de’’ 
507 A.g.y. 
508 A.g.y. 
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         “Psikolojik bilgi teorisinin kurucusu Locke’tur. O, hem insan bilgisinin 

kaynağını, güvenilirliğini, kapsamını, hem de inancın (Glaube), zannın (Meinung) ve  

tasdikin (Zustimmung) dereceleri ve temellerini ortaya koymaya çalışmıştır.”509

           

          Ancak, gerek bilginin kaynağı gerekse inanç, zann ve tasdîk arasındaki 

farklılıkların ortaya konulması konusundaki çalışmaların Locke’tan çok daha 

önceleri müslüman alimler tarafından yapıldığı bilinmektedir.510 Bu da, psikolojik 

bilgi teorisinin de Batılı filozoflardan çok daha önceleri müslüman kelamcılar 

tarafından kurulmuş olamaz mı? sorusunu gündeme getirmektedir. Ancak bu konu 

tezimizin alanına girmediğinden daha fazla üzerinde durmayacağız.  

          Bu bölümün asıl konusunu teşkil eden ve Kant tarafından kurulduğu iddia 

edilen511 transendental bilgi teorisi ise ‘‘bilginin sınırlarını ve geçerliliğini 

değerlendirebilmek için, bilginin şartlarını (Bedingungen) tesbit eder; Transendental 

bilgi teorisinde, bilginin hangi tür psikolojik unsurlar üzerine temellendirildiği sorusu 

yöneltilmez; aksine o, bilgi faktörlerinin anlamını (Bedeutung) araştırır.’’512 Ancak 

sözü edilen bu şartların her türlü etkiden uzak a priori olmaları gerekir.513  Kant, Saf 

Aklın Kritiği’nde (Kritik Der Reinen Vernunft) transendental bilgi teorisini şu şekilde 

tanımlamaktadır: 

           ‘‘Ben, sadece nesneleri (Gegenstände) değil, aynı zamanda bizim nesneleri 

idrak edişimizin a priori yöntemiyle (Erkenntnisart von Gegenständen) uğraşan her 

türlü bilgiyi transendental olarak adlandırıyorum.’’514

                                                           
509 A.g.y. 
510 Bkz., Van Ess, Ici, 99-113.  
511 Wikipedia, der freien Enzyklopädie, ‘‘Transzendentalphilosophie’’, İn: ‘‘www.wikipedia.org.de’’.   
512 Eisler, A.g.y. 
513 Bkz. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 10. Baskı, İstanbul 1999, 352. 
514 Kant, a.g.y., Einleitung, VII. 
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          Şu halde  transendental  bilgi teorisinin (transzendentale Erkenntnistheorie) en 

belirgin yönü, bilginin kaynakları ve oluşma  süreci  üzerinde yapılan    incelemelere 

ilave olarak,  bu  bilginin  oluşma  şartlarının   araştırılması  ve tesbit edilmesidir. 515   

           Ancak, burada bir noktaya işaret etmek gerekmektedir: Tranzsendental ile 

transzendent/transcendent kelimelerini birbirine karıştırmamak gerekir; “her iki 

kelime de Latince ‘‘transcendo’’(aşan), kelimesinden türemiştir. Ancak, transendent, 

tecrübemizi/duyularımızı aşan demektir.”516 Transendental bilgi ise, yukarıda da 

söylendiği gibi, nesnelerin bilgisine ulaşma koşullarını tespit eder. İşte, Kant 

tarafından  ortaya  atıldığı iddia edilen bu tür bir  bilgi teorisinin,  Kant’tan   yüzyıllar  

önce  Basra  ve Bağdat  Mu’tezile  çevrelerinde  bilgi sorunu  tartışmalarında  ortaya  

konulduğu  tesbit  edilmektedir. Bu  durum  öncelikle Kâdı   Abdülcebbar  (Muğnî, 

IV, 30  vd.), Ebu  Raşîd ( (el-Mesâ’il,  372  vd.)  ve Necrâni  (el-Kâmil   fi’l-İstiksâ,  

263 vd.)’de,  bilgi    teorisine   dair tartışmalarda açıkça  görülmektedir. Konunun  

daha  iyi anlaşılması   amacıyla, Necrâni’ye  göre, sözü   edilen   bu   yöntemin   

Mu’tezile fırkaları  arasında  bilgi meselesine  ilişkin  tartışmalara  nasıl  yansıdığını 

karşılaştırmalı olarak ele alıp değerlendireceğiz: 

 

           Gerek Basra gerekse Bağdat Mu’tezilesi, duyusal/fiziksel alemde (Fi’ş-şahid) 

bir nesnenin algılanabilir/görülebilir/bilinebilir olması için bazı şartların (iştirat) 

yerine getirilmesini ön-koşul olarak gerekli görmektedirler. Bu koşulların birinci 

kısmı süjenin nitelikleriyle, ikincisi objenin sahip olması gereken özelliklerle,  

                                                           
515 Kant, a.g.y., V.; Krş. Paulsen, a.g.e., 126; Ursula  Reitemeyer-Witt, ‘‘Apothese der Sinnlichkeit’’, 
İn: ‘‘Ludwig Feuerbach Und die Philosophie der Zukunft’’ (hrsg., Hans-Jürg Braun-Hans Martinsass-
Werner Schuffenhauer-Francesco Tomasoni), Berlin 1990, 281. 
516 Kirchner, “Transzendent, transzendental”, a.g.y.; krş. Gökberk, a.g.e., 352. 
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üçüncü ve sonuncusu ise idrak etme anında bulunması gereken koşullarla alakalıdır. 

Zikredilen bu koşullar şu şekilde ortaya konulmaktadır: 

a) Süjeyle ilgili (içsel) şartlar: 

1. Diri olmak (hayy)517 

2. Duyu organlarının sağlam olması ( صحة الحاسة )518, 

3. İdrak  aktını yerine getirmekte  olan  süjenin  algı gücüne  sahip  olması  

(Kamilu’l-akl)519, 

b)  Objeyle ilgili (dışsal) şartlar: 

1. İdrak edilecek bir objenin bulunması (vücudu’l-müdrek)520  

2. Bu objenin kendinden dolayı idrak edilebilir  olması/yer  kaplaması/bir  

mahalde olması (mütehayyız/متحيز )521

c)  İdrak etme esnasında mevcut olması gerekli (dışsal) şartlar: 

1.  (Süje   ile   obje   arasında) Uygun   yakınlık   ve   uzaklığın/mesafenin  

bulunması ( el-kurb ve’l-bu’d),522

2.  Akla    gelebilecek     engellerin     bulunmaması   (intifau’l-afati   ve’l- 

mevani’).523  

           Bağdat  Mu’tezilesi, yukarıda sayılan  şartların   yerine   getirilmesi ile,  başka  

hiçbir zihinsel  etkinlikte  bulunulmaksızın, idrak/bilginin meydana geleceğini   iddia  

etmekle Basra Mu’tezilesinden ayrılmaktadır. Zira Bağdat Mu’tezilesi filozoflar gibi  

idrak/bilme/görme   fiilini,  bir    objenin     süje     üzerinde     bıraktığı     görüntüyle  

                                                           
517 Necrani, a.g.e., 265. 
518 A.g.y.; Muğnî, IV, 50. 
519 A.g.y.;  Ebu Raşîd, a.g.e., 324-25. (‘‘Kâmilu’l-akl’’ şartı Abdülcebbar ve Ebu Raşîd’de olmasına 
rağmen Necrâni’de bu koşula rastlanmamaktadır.)  
520 Necrâni, a.g.e., 264. ( Vücûdü’l-müdrek koşulu, Muğnî ve Mesâ’il’de  ‘‘Huduru’l-
mer’i/حضورالمرئي’’ şeklinde yer almaktadır. Bkz., Muğnî, IV, 50; Mesâ’il, 309.) 
521 Necrâni, a.g.e., 75. 
522 A.g.e., 265. 
523 A.g.e., 264. 
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(intibâ’)   eşit    saymaktadır.524  Yani     burada     süje    tamamen   pasif    bir   rolde  

bulunurken,  buna    karşın     obje     bilginin     oluşmasında      tamemen     etkindir.  

Bağdatlılara  göre, Basra’lı Mu’tezililerin idrak   aktı  ile  bilgi   arasında    yaptıkları  

ayırım geçersiz olmakta ve şartları yerine getirildiğinde bilgi zorunlu olarak hasıl 

olmaktadır (ala sebili’l-icab/علىسبيلاإليجاب).525 Zira, başta Abdülcebbar olmak üzere, 

Basra’lı Mu’tezililer’in büyük bir bölümü, sıralanan bu şartların yerine 

getirilmesinin, doğrudan bilgiye ulaştırmayacağını iddia etmekle Bağdat 

Mu’tezilesinden ayrılmaktadırlar. Çünkü, Basralılar’a göre, idrak ve bilgi iki ayrı 

safhayı teşkil etmektedir: En başta ortaya konulan şartların yerine getirilmesiyle 

ancak ilk safhayı oluşturan idrak/algı gerçekleştirilmiş olmaktadır. Zorunlu bilginin 

vasıtalarından biri olan bu algının, ikinci safhayı teşkil eden ‘‘bilgi’’ye 

dönüşebilmesi, Abdülcebbar’a göre, süjede objeye ilişkin kesinlik hissi içeren bir 

inanc’ın oluşmasıyla (Muğni, IV, 70) mümkün olmaktadır. Bilindiği üzere, 

Mu’tezile’nin kurucusu sayılan Allaf’a göre, bir kimsenin görmesi, işitmesi, vs. gibi 

algı aktlarını yerine getirmesi, kendisinde bilginin oluşması için yeterli değildir. 

Ayrıca ve en önemlisi Allah’ın o kimsede görülen ya da işitilen nesneye ilişkin 

bilgiyi dilemesi ve yaratması  gerekir (bi-meşi’etillah).526  

          Bilginin oluşum sürecinde insanın zihinsel faaliyetlerini saf dışı bırakan 

Allaf’ın düşüncesi ile, Allah’ın iradesini etkisiz kılan Bağdat Mu’tezilesinin 

filozofların görüşlerini yansıtan düşüncesi arasında Abdülcebbar tarafından temsil 

edilen bu anlayışın Allaf ile Bağdat Mu’tezilesi arasında uzlaştırıcı bir tutum 

içerisinde olduğu gözlenmektedir: Ona göre, Allah, idrak aktını gerçekleştiren kişide, 

adet olduğu üzere “ale mecra l-‘ade/علي المجرىالعادة’’ bilginin oluşmasını sağlar;527 

başka bir ifadeyle, Abdülcebbar ve onun görüşünü temsil eden Basra Mu’tezilesine 

göre, Allah insana  bilgiyi  idrak  ettiği nesneler üzerinden  tabiata  koyduğu  

yukarıda zikredilen bu prensibe göre doğrudan vermektedir. Onlar bu düşünceleriyle 

filozofların anlayışlarından uzaklaşırken, Eş’ariler’in bilginin oluşması sürecindeki 

kesb anlayışlarına da yaklaşmış olmaktaydılar.528 Gerek Basralı Mu’tezililer gerekse 

                                                           
524 A.g.y. 
525 Muğni, IV, 36. 
526 A.g.e., 42-43. 
527 Muğni, IV, 36-37; krş. Elshahed, a.g.e., 230-231. 
528 Elshahed, a.g.e., 231.  
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Eş’ariler, bu düşünceyle, Allah’ın sonsuz kudretinin altını çizmek istemişlerdir. 

Ancak, Eş’ariler ile Basra Mu’tezilesi arasında böyle bir fikir ileri sürmede gayesel 

farklılıkların olduğu da gözlenmektedir:  

1. Basralılar, salt   dinî  bakış  açısından   hareket   eden  Eş’ariler’e  nazaran,  

tabiatçı  filozoflara, dolayısıyla da  onların  yolunu  takip  eden Bağdat Mu’tezilesine 

karşı, rasyonel  bir  karşıt  tez  ortaya koymak amacıyla bu tarz bir yaklaşım içersinde  

bulunmuşlardır.529  

2. Eş’ariler, Allah’ın buradaki fiiline  bir zorunluluk getirmezken, Basralılar,  

Allah’ın burada zorunlu bir  kanuna  tabi olduğunu  iddia etmektedirler. Ne var ki, bu  

zorunlu  kanun, bir  tabiat  kanunu  değil, ancak   tabiat  düzeninin  bozulmasına  izin  

vermeyen Allah’ın hikmetinin  mantıki bir sonucu olarak tanımlanmaktadır. Şu halde  

burada  tam  anlamıyla bir zorunluluktan bahsetmek imkansızdır. Bunun yerine insan  

ile  Allah  arasında  mevcut  olan-ki  bu  Allah’ın  adaletinin   gereğidir- karşılıklı  bir  

görevden söz etmek daha uygun olabilir.530

          Kullarına karşı ihsan sahibi olması, Allah’ın hikmeti ve adaletinin doğal bir 

sonucudur. Allah’ın kendi üzerine yazdığı bu sorumluluk daha doğrusu bu görev, 

sadece ahirette ceza ve mükafatla ilgili olan adaletin bir garantisi değil, fakat aynı 

zamanda gerekli şartları yerine getiren insana istediği doğru bilgiyi elde etmesi için 

gerekli akıl kabiliyetini vermesinin de bir garantisidir. Bu açıdan Allah, bilgiye 

ulaşılması için gerekli olan araçları herkese eşit bir şekilde dağıtmıştır. Bunun anlamı 

şudur: sağlam olan duyu organları ya da zarar görmemiş olan bir akıl, insana doğru 

bilgiyi iletmektedir.531

           Basralılar’a göre tüm şartlar yerine getirildiği halde hâla duyu yanılmasından 

söz ediliyorsa bunun tek nedeni vardır: O da, algılamayı yerine getiren şahsın 

(müdrik), iletilen bilgiyle yanlış bir ilişki içerisinde olmasıdır. Başka bir ifadeyle bu 

şahıs algılama işinde kendisine iletilen bilgiyi aklı vasıtasıyla daha önce kendisinde 

                                                           
529 A.g.y. 
530 Muğni, a.g.y.; krş. Elshahed, a.g.e., 257, 32. ve 36. dipnotlar. 
531 Muğni, IV, 42-43. 
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mevcut olan doğru bilgilerle karşılaştırmadığından, bu duyu yanılması ortaya 

çıkmaktadır.532 Buna yanlış bir delil getirme metodu da dahildir. 

           Basralılar’ın idrakle alakalı bu düşünce sitemleri bir çoklarının yanında 

özellikle Teolog G. Hasenhüttl’de de etkisini göstermesi açısından oldukça 

önemlidir. O, “Kritische Dogmatik” adlı eserinde (s. 42-43) bu konuyla ilgili olarak 

şunları zikretmektedir: 

           ‘‘Eğer yanılıyorsak bunun anlamı algılamayı (idrak) yanlış yorumlamamız ve 

onu (algılamayı) başka bir anlam bağlamına ait olarak görmemizden 

kaynaklanmaktadır....Bu algılamanın doğru bilgilerle işlenmesinden sonra doğru ya 

da yanlış olduğu imkanı ortaya çıkacaktır.’’533

 

          Şu halde Basra’lılara göre yanlış bilgi mevcut değildir. ‘‘Bilgi’’ 

tanımlaması ‘‘doğrunun objesini’’ içine almaktadır. Bilen kimseye bu bilme durumu 

‘‘kesinlik hissi’’ (sükûnu’n-nefs) ile ulaşmaktadır. Bu bilme sürecinde duyu 

organları, zihin ve akıl karşılıklı olarak birbirlerini tamamlamaktadırlar. Burada hissî 

idrak soyut bir süreç yaşamakta ve sonuç olarak da bilen kimse kesinlik hissi ile 

gerçek bir bilgi elde ettiğinin bilincine varmaktadır. Ancak bu süreçte Allah’ın 

iradesinin mutlak anlamda etkin bir rol üstlendiği de gözden kaçırılmamalıdır. 

          Kant da, Mu’tezile’nin yaptığı gibi, bir objenin görülebilir/algılanabilir 

olmasının (buna Tanrı’nın görülmesi de dahildir)  şartlarını ortaya koyar. Bu 

koşulların bir kısmı süjeyle alakalı olarak gündeme gelmişken bir kısmı da idrak 

edilen objeye ilişkin tespit edilmiştir. Öte yandan sözü edilen bu koşulların aynı 

zamanda, ‘‘transzendental’’ kavramının içerisine dahil olan zaman (Zeit) ve mekan 

                                                           
532 A.g.e., IV, 70 vd. 
533 Elshahed, a.g.e., 233. 
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(Raum)’la sıkı bir ilişkisi vardır. Kant  süje ve objeyle ilgili koşulların neler 

olduğunu şu şekilde ortaya koymaktadır:  

           ‘‘Nesnelere ilişkin bilgimizin doğrudan oluştuğu araç ‘‘görme’’ 

(Anschauung) dir. Ancak bu görme aktının oluşabilmesinin koşulu,  karşımızda bir 

nesnenin (Gegenstand) mevcut olmasıdır. Ancak bu da tek başına yeterli değildir. 

Objelerin tasavvurlarını alabilme yetisi (Fähigkeit-Rezeptivität) demek olan 

duyusallık (Sinnlichkeit) aracılığıyla objeler bizde var olurlar. Sözü edilen bu 

duyusallık tek başına bize  görme aktlarını (Anschauungen) iletir. Ancak biz 

‘‘anlama yetisi’’ (Verstand) ile onları düşünürüz. Böylece bu anlama yetisi 

aracılığıyla soyut kavramlar/tümeller (Begriffe) meydana gelmiş olur.’’534

          Şu halde, Kant’a göre, herhangi bir nesneye (Gegenstand) ilişkin bilgimizin 

doğrudan oluşabilmesi ya da idrak edilebilmesi için, süjenin, sağlam duyu 

organlarına ve objelerin tasavvurlarını alabilme/idrak etme yetisine (Fähigkeit-

Rezeptivität) sahip olması gereklidir. Kant’ın burada aktardığımız cümlelerinde, bir 

objenin algılanabilir olmasının koşullarından sadece bir tanesi açıklanmıştır. O da, 

algınacak bir objenin mutlak anlamda var olması ve karşımızda olmasıdır. (Zaten 

Almanca’da, nesne anlamında kullanılan ‘‘Gegenstand’’, etimolojik olarak ‘‘karşıda 

duran/şey’’ anlamına gelmektedir) Ancak sözü edilen nesnenin bizim tarafımızdan 

algılanabilmesi için başka bir takım daha özelliklere sahip olması gereklidir: 

          ‘‘...Duyusallığın bu saf formu (reine Form der Sinnlichkeit) ise bizzat saf 

bakış/görme (reine Anschauung ) olarak isimlendirilir. Öyle ki, sonuçta, zihnimizin 

(Verstand), herhangi bir objeyi tasavvur edebilmesinin iki temel öğesi olduğu ortaya 

çıkmaktadır ki, bu iki temel unsur saf duyusal/tecrübi bakış/görme (reine empirische 

                                                           
534 Kant, a.g.y, Transzendentale Ästhetik. 
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Anschauung) nin de temelini oluşturmaktadır: Bunlar yer kaplama/bir mekanda 

bulunma (Ausdehnung) ve bir surete/forma (Gestalt) sahip olmaktır...’’535  

 

         Yukarıdaki tüm bu açıklamalardan sonra, Kant’a göre, bir objenin algılanabilir 

olmasının içsel (süjeye ait) ve dışsal (objeye ait)  koşullarını şu şekilde ortaya 

koyabiliriz: 

a) (Süjeyle ilgili) İçsel koşullar: 

1. (Görme gibi) Duyu  organlarının bulunması 

2. Duyu     organlarının   ilettiği    verileri   alabilme    yetisine    sahip 

olmak (Sinnlichkeit/Fähigkeit-Rezeptivität)536

3. Süjenin,  objeyle   ilgili, duyu   organları  tarafından iletilen verileri  

(düşünme, akletme gibi) işleme kabiliyetine sahip olması  (Zihin-Verstand) 

b) (Objeyle ilgili) Dışsal koşullar 

1. Bir objenin dışsal bir forma sahip olması/var olması (Gestalt) 

2. Bu objenin zaman ve mekan kategorilerinin ilkelerine dahil olması/yer 

kaplaması/bir mekanda bulunması (Ausdehnung).  

           Şu halde Kant’a göre, bir objenin idrak edilebilen (müdrek), bir süjenin de 

idrak edebilen (müdrik) olması için yukarıda sayılan şartlara sahip olması 

gerekmektedir. Diğer yandan, aklın a priori ilkeleri olan zaman ve mekanın 

prensiplerine   dahil    olmayan,  ‘‘ özgürlük ’’  (  Freiheit  ), ‘‘ ölümsüzlük ’’ 

(Unsterblichkeit )  ve  Tanrı  gibi  ‘‘numen’’ alemine   dahil   olan   aşkın   varlıkların  

(Ding  an  sich) duyusal  olarak  görülmeleri –Mu’tezile’de olduğu  gibi- bu anlayışta 

                                                           
535 Kant, a.g.y. 
536 Bu koşulu Mu’tezile’nin algıda bir koşul olarak ileri sürdüğü, ‘‘kâmilu’l-‘akl’’ ile karşılaştırmak 
mümkün gözükmektedir. (Krş. Elshahed, a.g.e., 220) 
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mümkün değildir. Zira bizim   görmemiz  her  zaman duyusal (Sinnlich) olduğundan,  

zaman  ve  mekan gibi saf akl’ın  a priori  ilkelerine  bağlı  olmayan  hiçbir  nesnenin  

bilgisini tecrübeyle elde edemeyiz. Bu tür nesneler ancak saf akl’ın araştırmaları/delil  

getirme  yöntemleri/istidlal  (Nachforschung)  yoluyla  bilinebilirler ki bu, saf   aklın  

nihai     hedefidir.  ( Endabsicht )537   Öte     yandan     bu     gibi     tecrübi      bilgiye    

dayanmayan    varlıkların    mevcudiyetlerinin    tecrübe    yoluyla   çürütülmeleri  de  

mümkün değildir.538  

          Bu konuda, Mu’tezile’nin de benzer fikirler ileri sürdüğü gözlenmektedir: 

  

          ‘‘...Şayet Allah, zorunlu ( ضرورة ) olarak ve  müşahede yoluyla ( بالمشاهدة ) 

bilinmiyorsa, O’nun düşünme/tefekkür ( بالنظر )  ve akıl yürütme ( وإلستدالل ) ile 

bilinmesi gereklidir...’’( Şerhu Usûli’l-Hamse, 60, 90, 91.) 

 

          Allah’ın bilinmesi-görülmesi ile de doğrudan bağıntılı olan ve Kant’ın da 

büyük önem verdiği, metafiziksel varlıkların mahiyetlerinin bilinmesine dair bu konu, 

Nazzam’ın bilgi sorununa yaklaşımının ele alındığı  bölümde (s. 90-100) geniş bir 

şekilde ele alındığından, bu bölümde daha fazla  üzerinde durulmasına gerek 

görülmemektedir.  

          Bilginin oluşmasındaki koşulların niteliklerinde hemen hemen Bağdat ve 

Basra Mu’tezilesiyle uyum içerisinde  olduğu izlenimini veren Kant’ın, bilginin 

kaynağı konusunda, her ne kadar Basralılar’a daha yakın bir duruş içerisinde olduğu 

gözlense de, temelde her ikisinden de farklı bir tutum sergilemektedir. Zira 

Bağdatlılara göre gerekli tüm koşulları yerine getiren süje, objeye ait bilgiyi, başka 

                                                           
537 Kant, a.g.y. 
538 Kant, a..g.y., Einleitung, III. 
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hiçbir şarta ihtiyaç duymaksızın duyu organları vasıtasıyla elde etmektedir. Yani 

Bağdat Mu’tezilesinde dışsal objeler hakkında bilgi edinme sürecinde zihin herhangi 

bir işlev yerine getirmemektedir. Basra Mu’tezilesine göre ise, gerekli tüm koşulları 

yerine getiren süje, duyu organları vasıtasıyla idrak aktını yerine getirmekte, bu 

idrak’in bilgiye dönüşebilmesi için ise, kişide, duyuların ilettiği bu veriler hakkında 

kesinlik hissi (sükûnu’n-nefs) içeren bir inancın oluşması gerekmektedir. Daha 

ziyade Basra Mu’tezilesinden Abdülcebbar ve taraftarları tarafından savunulan bu 

anlayış, bilginin oluşma mahallini süjede görmesi açısından sübjektif eğilimlidir; 

Kant’ta da objelerden elde edilen izlenimler zihnin a priori kalıpları aracılığıyla 

bilgiye dönüşmektedir. Ancak Kant ile Basralılar arasında önemli bir fark vardır: O 

da, Kant’ta bilgi ile idrak arasında fark bulunmazken, Basralılar’da böyle bir 

ayırımın onların bilgi anlayışlarının temelini oluşturduğudur. Kant’ta duyu verileri 

doğrudan bilgiye götürmekteyken, Basralılarda duyu verileri sadece idrak’e götüren 

araçlar durumundadır.  

          Şu halde Kant, gerek subjektif eğilimli olan Basralılar, gerekse objektif 

eğilimli olan Bağdatlılar’dan bu konuda farklı bir metot izlemektedir: Bu metot, ne 

sübjektivist ve ne de objektivist olan, bu yönüyle de uzlaştırmacı bir rol üstlenen 

Takiyyüddin Necrâni’nin takip ettiği yöntemden başkası değildir. Öyleyse Kant’ı bu 

yönüyle değerlendirmek gerekmektedir. Necrani’nin, bilginin oluşması sürecinde 

Kant’la olan fikir benzerliklerini daha iyi ortaya koyabilmek için konuyu  biraz daha 

detaylandıracağız. 

        Yukarıda Bağdatlı Mu’tezililerin, bilginin  oluşumunda   süjeye   pasif   bir   rol  

verdikleri  ve filozoflar gibi idrak/bilme/görme fiilini   bir    objenin    süje    üzerinde    

bıraktığı    görüntüyle  (intiba’/ إنطباع )  eşit    saydıklarını   zikretmiştik.  Necrâni   bu   
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anlayışı şu şekilde eleştirmektedir: 

      

                ‘‘Bu intibâ’  aşağıdaki sebeplerden dolayı araştırmacılar, tabiat filozofları 

ve mütekellimler tarafından geçersiz sayılmıştır: 1. Bir görüntü her hangi bir objede 

yansıtıldığında, yansıyan obje hareket etmeden bu resmin yeri değişmez. Değişiklik, 

ancak üçüncü bir nesnenin (örneğin bir kişi) devreye girmesiyle mümkün olabilir. 

Bir kişi bir ağacın görüntüsünü suyun yüzeyinde gördüğünde, bulunduğu yeri 

değiştirirse bu ağacın görüntüsünü suyun yüzeyinin başka bir yerinde müşahede 

edebilir. 2. Bir görüntünün yansıtıcı bir objede (ayna, suyun yüzeyi vs. gibi) 

gerçekten yansımış olabileceğini kabul etsek bile, bu durumda yansıyan bu 

görüntünün kendi boyu ve eni ölçüsünde yansıması gerekir. Oysa bunun tam aksi 

meydana gelmektedir. Yani olduğundan daha farklı bir görüntüyle yansımaktadır. 3. 

Siyah, beyaz ya da kırmızı bir renge sahip olan bir obje gözümüze yansıdığında 

gözümüzün de zikredilen bu renklere boyanması gerekirdi ki bunun olmadığını 

görmekteyiz.539  

          Öte yandan böyle bir cansız nesnenin ‘‘hulul/ حلول’’ ve ‘‘husul/ حصول’’ ünden 

bahsetmek mümkünse de, algılamasından bahsetmek mümkün değildir:  

 

        ‘‘Zira algılama, bir nesnenin, algılayanın (müdrik) zihninde (fi’n-nefs) ve 

bedenindeki (fi’l-cism) husul ve hululdür.540 Yoksa cansız olan bir nesnede (fi’l-

cemad) bu hulul ve husul söz konusu olamaz. Ruh (nefs) bedenden (cism), beden de 

aynı şekilde cansız bir nesneden (cemad) farklılık göstermektedir. Şu halde salt bir 

ayrılamazlık demek olan hulul ancak belli özelliklerin kendisine ilave edilmesiyle, 

                                                           
539 Necrâni, a.g.e., 266-267. 
540 A.g.y. ; ayrıca krş. Farabî, Fusûs, 10. 
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‘‘algılayan’’ (müdrik) olarak tavsif edilebilmektedir: Bu da bu nesnenin bir ruhunun 

bulunmasını (nefs), yani hayat sahibi olmasını gerektirmektedir.’’ 541

         Burada hulûl, husûl ve intibâ’ (zihne nakşetmek), aynı anlamda kullanılmış 

olup, idrak olarak değil ancak ‘‘rü’ye’’ (görmek) olarak adlandırılabilecek, maddesel 

salt bir  süreci ifade etmektedir.542 Bu bağlamda yine  Basra Mu’tezilesi ile Bağdat 

Mu’tezilesi arasındaki bir fark göze çarpmaktadır: Basralılar, bu süreci, görme 

organının icra ettiği ve ne ma’na ne de algılama olarak tanımlanamayacak, yalnızca 

görmenin bir fiili olarak görürken; Bağdatlılar, onu, algılanan objenin aktif bir rol 

aldığı ve bir çok faktör tarafından ortaya çıkan bir algı (idrak) olarak tarif etme 

eğilimindedirler.543 Onların iddiasına göre, ayna ya da su yüzeyi gibi yansıtıcı bir 

objenin (eş-şey’u s-sakil/ الشيء الصقيل ) karşısında duran nesnelerin tam benzerinin 

(resmi) görülmesi mümkündür. Gözbebeği de aynı şekilde bir ayna ya da suyun 

yüzeyi gibi bir rol oynamaktadır. Bağdatlılar, yansımanın zihne nakşedilmesi 

hadisesini bu şekilde bir örneklemeyle ispat etmeye çalışırken, Takiyyüddin, buna şu 

şekilde karşı çıkmaktadır:  

          

          ‘‘Her hangi bir resmin görüntüsünün yansıyacağı duyu organının müdrik 

(algılayan) olarak kabul edilmesi için, tasavvurların yerinin de (mahallü’s-suvari’l-

                                                           
541 el-Kâmil fi’l-İstiksâ, 268-269. 
542 Takiyyüddin Hulul’den neyi anladığını bir önceki sayfada açıklamaktadır: ‘‘...İdrak, ya, objenin 
hakikatinin    benzeri   ( mislu’l-hakikatu’l-müntaba’a/  مثل الحقيقة المنطبعة )  demek     olan, ( nesnenin ) 
şeklinin/formunun   ( suret/  صورة )  nakşedilmesidir  (intiba’/ إنطباع ), ya da değildir...ki,  doğru   olan 
birincisidir.’’ Necrâni, a.g.e., 268. 
543 Bkz. A.g.e., 266. (Takiyyüdddin burada Bağdatlıları daha çok filozoflar kategorisine koymaktadır. 
Onların algılamada duyu organları ve algılanan objeye yaptıkları vurgulamaya bakıldığında bunun hiç 
de temelsiz olmadığı açıkça görülmektedir.  
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‘akliyye/ محلالصورالعقلية ) idrak edilen nesneler gibi somut/maddesel (cismen) olması 

gereklidir.’’544  

 

          Öte yandan (algılamanın niceliği ilkesine göre), görüntüsü yansıyan resmin, bu 

görüntüyü yansıtan nesneyle aynı (en, boy olarak) ölçülere sahip olması 

gerekmektedir. Bu da imkansız bir durumdur.545  

           Necrâni, yukarıda ortaya koyduğu tüm bu delillerle, Bağdatlı Mu’tezililer ve 

filozoflara (burada İbn Sinâ ismen zikredilmektedir) karşı, algılamanın ilgili 

organlarda her hangi bir yansıma teşkil etmediğini ve algılamayı yapanın da duyu 

organı olmadığını ispatlamaya çalışmaktadır.546 Necrâni’nin bu konuda Basralıların 

duruşuna yaklaşmış olduğuna dair şüpheler oluşmuş olabilir. Ancak o, bu konuda 

Basralılardan farklı düşünmektedir. Zira Basralılara, özellikle de Abdülcebbar’a 

göre, algı aktının oluşması sürecinde duyu organları, dış dünyanın izlenimlerini zihne 

iletmede sadece birer araç (alet) görevi üstlenirler. Abdülcebbar’a göre duyu 

organları, bizzat algı aktını  yerine getiren aktif bir rolde olmayıp, pasif 

durumdadırlar. Başka bir ifadeyle duyu organları, elektrik akımını ileten bir kablo ya 

da suyun taşınmasını sağlayan borular gibidirler; görülen, işitilen bir şeyin bilgisinin 

oluşmasını onlar sağlamazlar. Bilginin oluşması doğrudan süjede gerçekleşmektedir. 

Burada katı bir sübjektiflik ile karşılaşmaktayız ki bu akımın en önemli temsilcisi 

Descartes’tir. Bunun karşısında Bağdatlılar ise-Necrâni’ye göre- Basralıların tam 

zıddı bir yol takip etmişler ve Basra’lıların, duyuları tamamen saf dışı etmelerine 

                                                           
544 A.g.e., 268. (Burada her halde Takiyyüddin tarafından yapılan haksız bir polemikle 
karşılaşmaktayız. Zira ne Bağdatlılar ne de filozoflar (İbni Sinâ vb. gibi) algılamayı duyu organlarına 
bağlamışlardır. Duyu  organlarına  akseden, onlara göre sadece   algılamanın   maddesidir. (Krş.  İbn 
Sinâ, Risâle  fî Ma’rifeti Ahvâlin-nefs  (neşr. El-Ahavani, Kahire  1962, 162; Uyûnul-Hikme  (neşr. A. 
Bedavi), Kahire 1954, 35-39. 
545 Necrâni, a.g.e., 268 
546 A.g.y. 
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karşın, objelerin yanısıra,  duyulara da algı aktında ve dolayısıyla da bilgi edinme 

sürecinde tam bir yetki vererek, onların etkisiz bir pozisyondan aktif bir role 

geçmelerini sağlamışlardır. Yani onlara göre, sağlam duyu organlarına sahip bir süje, 

başka hiçbir etkinliğe ihtiyaç duymadan idrak ettiği objeler hakkında doğrudan bilgi 

elde etmektedir. Ancak bu kez de zihnin, dış duyulardan iletilen verileri işleme 

fonksiyonu göz ardı edilerek, tamamen objektif bir tutumla hareket edilmiştir. Zihnin 

fonksiyonu sadece dışsal duyulardan gelen bilgileri işlemek suretiyle dışsal 

bilgilerden tamamen farklı yeni (içsel) bilgiler üretmektir. Yani dışsal bilgiler 

tamamen duyularda oluşmaktadır. Bu tür bir bilgi teorisi anlayışının yansımasını, 

daha önce de söylediğimiz gibi, yeniçağda J. Locke, D. Hume ve Berkeley gibi 

İngiliz deneycilerinin temsil ettiği Anglo-Sakson felsefede, modern dönemde ise 

daha çok Edmund Husserl gibi Alman filozoflarının başını çektiği ‘‘fenomenolojik’’ 

bilgi sisteminde bulmaktayız.547 Ancak fenomenoloji ile ampirizm arasında 

‘‘belirleyici, temel yöntem farklılıkları mevcuttur. Ampiristler, var olan eşyadan 

hareket ederek, onların gerçekliklerinin şöyle ya da böyle olduğunu tesbit ederler. 

Örnek olarak şu veya bu suyun miktarının belli bir zaman ve mekanda gerçekten var 

olduğunu savunurlar. Fenomenolojik yöntemde ise böyle bir tesbit yapmak yöntem 

olarak yanlıştır....Onların yönteminde, bir obje hakkında sadece, bu nesne var olmalı 

ya da başka bir var olanla temellendirilmesi gerekir denmelidir.’’548      

           Basralı ve Bağdatlı Mu’tezililerin bilginin oluşum sürecine dair ileri 

sürdükleri görüşleri bu şekilde çürütmeye çalışan Necrani’nin bu konuda temsil ettiği 

görüş şu şekildedir:   

                                                           
547 Ibn Tufeyl’in ‘‘Hayy b. Yakzân’’ romanıyla, ortaya koymaya çalıştığı  felsefi   görüşle, Descartes, 
Hume ve Husserl gibi filozofların felsefi düşünceleri arasında benzerlik kurulmaktadır. (‘‘.Here again 
Ibn Tufayl’s ideal of freedom from presuppositions is like Descartes’, Hume’s, and Husserl’s.’’ Sami 
S. Hawi, Islamic Naturalism And Mysticism, Leiden 1974, 93)  
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            ‘‘Biz deriz ki: İdrak ya, mücerret bir hulûl’den (var olmak) ibarettir ya da 

onun (hulûl) üzerine ilave bir durum/sıfat/haldir (emr zâid). Eğer o, sadece mücerret 

bir hulul’den ibaret olsaydı, bu durumda bu hulul’ün bir ruhta (nefs), bir bedende 

(cism) ya da cansız bir varlıkta (cemâd) olması arasında hiçbir fark olmazdı. Oysa 

ilave bir artık (emr zâid) olursa, bu durumda onun, bir ruhta  ya da yaşayan bir 

bedende (fi’l-cismi’l-hayy) gerçekleşmesi mümkün olur ki, doğru olan da bu 

sonuncusudur.’’549    

 

           Onun yukarıdaki cümlelerini analiz ettiğimizde şu sonuçlara varabiliriz: 

Necrâni’ye göre bilginin oluşumunda Kant’ta olduğu gibi duyular objelerden 

edindikleri verileri süjeye aktarırlar. Böylece sözü edilen objeler süjede var olmuş 

olurlar (hulûl). Ancak bu hulul tek başına bilgi için yeterli olmamaktadır. Hulûl’ün 

bilgiye (burada Necrâni idrak kelimesini ilm kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanır, 

çünkü ona göre idrak ve ilim aynı şeylerdir) dönüşebilmesi için, diri olan (hayy) bir 

bedende (Necrâni’nin bu kelimeyle kast ettiği sadece akıl sahibi olan insandır. Zira 

tartışma Allah ile insandaki algı aktının işlevi boyutunda cereyan etmektedir) ilave 

bir artık (emr zâid) olarak bulunması gerekmektedir. Necrâni’nin burada kullandığı 

emr zaid sözcüğü ile kast edilen, obje hakkında edinilen verilerin süjede var 

olduklarından (hulûl) bir sonraki aşamadır. Bu sözcük, Kant düşüncesindeki, duyular 

vasıtasıyla süjeye aktarılan verilerin, zihnin (Verstand) a priori ilkeleri aracılığı ile 

işlenmesi sonucu kavramlar/tümeller elde edilen sürece karşılık gelebilir. Zira emr 

zâid esasen ilave bir durumu yani bir süreci ifade etmektedir. Daha açık bir ifadeyle 

                                                                                                                                                                     
548 Bochenski, a.g.e., 32.  
549 Necrâni, a.g.e., 269. 
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o, zihnin kendisine duyular vasıtasıyla gelen tikel ve anlamsız görünüşleri, anlamlı 

birer soyut mana (kavram) haline getirme durumudur. Zaten Necrâni’nin, tikel 

nesnelerin tikel olarak değil tümel olarak (kavram) idrak edildiğini beyan etmesi bu 

zihni süreci kabul ettiğini göstermektedir.550 Şu halde, Necrani’nin de Kant gibi, bilgi 

sorunu tartışmalarında, ne sübjektif ne de objektif bir tutum içerisinde bulunduğunu; 

bunun yerine Kant gibi uzlaştırmacı bir tavır takındığını söylememiz mümkündür.  

          Sonuç olarak, bilginin sadece kaynaklarını ve oluşum sürecini değil, aynı 

zamanda oluşmasının koşullarının neler olması gerektiğini inceleyen ve bu yönüyle 

de diğer bilgi teorilerinden ayrılan ‘‘Transendental bilgi teorisi’’ nin iddia edildiği 

gibi meşhur Alman filozofu Kant tarafından kurulmadığı; ondan çok önceleri 

Mu’tezile çevrelerinde bilgi sorununa ilişkin tartışmalarda yöntem olarak kullanıldığı 

Takiyyüddin Necrâni’nin eserinden açıkça ortaya çıkmaktadır. Ancak Kant, bu bilgi 

teorisini ‘‘Transendental’’ olarak adlandırmakla kalmayıp, onun sistematik bir bilgi 

teorisine dönüşmesini de sağlamıştır.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
550 ‘‘Biz Zeyd’i gördüğümüzde onun bir at değil insan olduğuna hükmederiz. Zira bunlar iki tümel-
külli mahiyettir’’ (Necrâni, a.g.e., 267). 
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       E. Delilin Nefyi İle İspat Metodu/ Dolaylı İspat Yöntemi (Delâle Nefyü’d 

Delâle)  

          Sözü edilen bu ispat metodunu Ebu Hâşim Cübbâi ve Abdülcebbar gibi Basra 

Mu’tezilesine mensup kelamcılar, özellikle bilgi teorisi ile bağlantılı, rü’yetullah 

meselesinde, Allah’ın  görülmesinin imkansız oluşunu ispatlamada tatbik etmişlerdir. 

Objelerin süje tarafından bilinebilir/idrak edilebilir mahiyette olmalarını sağlayan 

bazı niteliklerin/sıfatların Allah için de kullanılmasını geçerli kılacak herhangi bir 

delilin bulunmaması olgusu,  Allah’ın diğer nesneler gibi görülebilir/idrak edilebilir 

olduğunu iddia eden kişiye karşı bir delil olarak kullanılmaktadır. Bu durum şuna 

benzetilebilir: Şayet  biri başka birinin suç işlediğini iddia eder, ancak onun aleyhine 

şahitlik edecek bir delil bulamazsa, bu durum, suçlanan kişinin suçsuz olduğuna dair 

bir delil olarak kabul edilir. Başka bir ifadeyle sözü edilen sanığın, dolaylı yoldan 

suçsuz olduğu ispatlanmış olmaktadır.   

          Özellikle Basra Mu’tezilesinin Allah’ın görülemeyeceğine dair ileri sürdüğü 

iddianın en önemli dayanağını teşkil eden bu dolaylı ispat yönteminin, Eş’ariler 

tarafından kullanılması uygun görülmemiştir.551 Eş’ariler gibi, Takiyyüddin Necrâni 

de bu konuda Basra’lıların yaklaşımını reddetmektedir. Bu reddetme, içerikle alakalı 

                                                           
551 el-Kâmil fi’l-İstiksâ, 324-325. 
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olmayıp, sadece kullanılan ispat metoduyla bağlantılıdır. O, bu bağlamda hüküm 

vermeme taraftarıdır.552  

          Necrâni, bu ispat metoduyla alakalı tartışmaya, kitabının 9. bölümünde 

“Allah’ın daha önce ispat edilen sıfatlardan başka  sıfatlarının olup olmamasının 

imkanı” başlığı altında değinmiştir (s. 323-335). Bir objenin bilinebilir ya da 

bilinemez olması hususu bu bölümde detaylarıyla ortaya konulup tartışılmaktadır. Bu 

tartışma aynı zamanda teolojik/itikâdi bir meseleyi felsefi bir düşünceyle 

birleştirmesi açısından da önemlidir.553  

          Delale nefyü’d-delale metoduna göre, varlığı gereği ve delillerle bilinemez 

olduğu ispatlanmış olan her şey, bilinemez ve algılanamaz olarak addedilmelidir.554 

Basra’lılar, bu bilinemezlik ile, algılanan obje hakkında verilen kesin bir yargıyı 

ifade ederler. Başka bir deyişle: Bizim için şu anda idrak edilemez-bilinemez olan 

her şey, gerek onunla ilgili her hangi bir delilin bulunmaması, gerekse kendi varlığı 

gereği bilinemez olmasından dolayı her zaman bilinemez bir özelliğe sahiptir. Bu 

yargı, bir taraftan belirli bir objeyle alakalı olarak görme fiilini olumsuz yönde 

etkileyen engellerle, diğer taraftan ise bizim şu ana kadar Allah hakkında bildiğimiz 

sıfatlar dışında O’na her hangi başka bir sıfat verilip verilemeyeceği konusu ile 

değerlendirilecek bir durumdur. Zira Basra’lılar, yukarıda da değinildiği gibi, 

Allah’a, bilinen sıfatları dışında her hangi bir sıfat verilemeyeceğini iddia 

etmekteydiler.555 Onlar bu iddalarını, Allah’ın görülmesi hususundaki tartışmada 

kendilerine dayanak noktası yapmayı hedeflemişlerdi.  

                                                           
552 Onun  hüküm vermekten kaçınması,  bu hususta vahyi bir delilin bulunmaması sebebiyledir. Böyle 
bir delil olmuş olsaydı, onu kabul edeceğini ve daha önce duyusal/hissi idrak konusunda yaptığı gibi, 
diğer tüm  akli delilleri reddeceğini açıklamaktadır.  (Bkz. Necrâni, a.g.e., 283)  
553 Elshahed, a.g.e., 212-213. 
554 el-Kâmil fi’l-İstiksâ, 323-324. 
555 A.g.e., 322. 
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          Basra Mu’tezilesinin, görülebilmesi/bilinebilmesini sağlayan hiçbir şarta sahip 

olmayacağından dolayı Allah’ın görülemeyeceğine dair yaptıkları bu tesbit, 

muhtemelen Ebu Ali Cübbâi, Ebu Hâşim Cübbâi ve Abdülcebbar’dan 

kaynaklanan556 üç delile dayandırılmaktadır. Necrani bu delilleri şu şekilde 

sıralamaktadır: 

        1. Bilinebilir ve idrak edilebilir objelerin daha sonra bilinebilir ve algılanabilir 

olabileceği ve Allah’ın mevcut sıfatlar dışında sıfatlara sahip olabileceği düşüncesini 

kabul etmek, zorunlu bilgi’nin (el-‘ulumu’d-daruriyye/ العلوم الضرورية ) doğruluğunu 

olumsuz yönde etkileyebilir:557

   

   ‘‘Mevcut olduğu ispatlanamayan böyle bir  objenin mevcud olabileceğini  kabul 

etmek, gerek   zorunlu  gerekse   teorik  (nazarî)  bilginin   sorgulanmasını   gündeme 

getirecektir. Çünkü böyle bir şeyin kabulü bize, yakınımızda (olmadığı halde) yüksek  

sıradağların   ya  da  kuvvetli   gürültülerin ve hepimizin biner kafası olduğunu iddia  

etmeye zemin teşkil edebilir...’’558

 

2. Teorik   bilgi   de (el-‘ulumu’n-nazariyye/ العلوم النظرية )  aynı    şekilde    bu 

durumdan olumsuz bir şekilde etkilenebilir: 

      

      ‘‘İkinci delil, yani bunun kabul edilmesiyle teorik (nazarî) bilginin  de zorunlu  

bilgi gibi bundan olumsuz yönde etkileneceği hususu iki yönden önemlidir:  Birincisi, 

objenin   bir   delil    ile,  diğerinin   ise   delilsiz  olarak   tasdik   edilmesini  (mevcut 

                                                           
556 A.g.y. 
557 el-Kâmil fi’l-İstiksâ, 324. (Burada hissi algılanabilen objelerin bilgisi kastedilmiştir. Bundan dolayı 
a priori bilgiyle karıştırılmaması gerekir.) 
558 A.g.y.; Bu delil için ayrıca bkz. Muğnî, IV, 42-46. 
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olduğunun doğrulanması) kabul  etmek   anlamına   gelir  ki, bunun   anlamı,  istidlal 

metodunun  doğruluğu  hakkında  şüphe  ettiğimizi kabul etmektir... Bu iddiayı kabul  

etmek,   her   hangi   bir   kesin bilgiye ulaşmamızı imkansız kılmaktadır...  

         İkincisi Kadı Abdülcebbar “Şerhu’l-cümel ve’l-‘Ukûd” adlı eserinde şöyle der: 

bu    iddianın     tasdik    edilmesi,    bir    çok     lokalize     edilmiş    ‘‘me’anî’’  lerin    

olduğunu  kabul  etmek  anlamını  beraberinde  getirmektedir. O, devam ederek şöyle 

demektedir: ‘‘Eğer biz bunun doğruluğuna izin verirsek, bunun sonucu olarak ne her 

hangi belirli bir te’sirin, (nedenin) kaynağını, ne tezatlıkların tezat oluşunu  ve  ne de  

her hangi bir fiilin failini bilmemiz mümkün olur. Bu da bizi  iyi  ve kötü fiillerle ilgili  

bilgilerimizin yıkılışına götürür.’’559

         3. Son olarak, bunu kabul etmek, zorunlu olarak sonsuz sayıda objenin 

mevcudiyetini tasdik etmekle eş değerdir.560

         Abdülcebbar sürekli olarak, bilgi ile idrakin karıştırılmaması gerektiği üzerinde 

durmaktadır. Zira bilginin objesini teşkil etmeyen bir şeyin algılanması mümkündür. 

Öte yandan insanın hissî olarak algılayamadığı bilgi objeleri mevcuttur (kad yudreku 

ma la yu’lem ve yu’lemu ma la yudrek/ 561. ( قد يد رك ما ال يعلم و يعلم  ما ال  يد رك   

          Onun idrak ile bilgi (‘ilm) arasında yaptığı ayrım ve birincisini diğerine karşı 

ön plana çıkardığı diğer bir açıklaması şu şekildedir:  

         ‘‘ ...Bilginin objesi hem doğru hem de yanlış bir inanç olabilir; buna karşın 

algılamanın (idrak) objesi devamlı şekilde doğrudur. (ve kad alimna kevneş-şey’i 

hakkan ve batılan ve in tenavelehu l-‘ilmu fe inne l-idrake la yetenaveluhu) 562

                                                           
559 el-Kâmil fi’l-İstiksâ, 324. 
560 A.g.y. 
561 Muğnî, XII, 18;  Necrâni, a.g.e.,  264;  Şerhu Usûli’l-Hamse, 169. (Hissî olarak  algılanamayan 
objelerin çoğu, istidlal metoduyla (İnduktion veya Dedüktion) elde edilen bilgilerdir. Örneğin Allah 
hakkındaki bilgi gibi. el-Muhît, 139; Şerhu Usûli’l-Hamse, 52 vd.) 
562 Muğnî, XII, 18. 
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          Abdülcebbar’ın, bilgi ile idrak arasında neden bir ayrıma gittiği, bu sözlerden 

daha da iyi  anlaşılmaktadır: İdrak, sadece görülen ve işitilen somut nesnelere 

(mahsûsât) daha doğrusu duyu organlarının ilettiği verilere dayandığından, kişide 

zorunlu olarak  hasıl olmaktadır. Süjenin gördüğü ya da işittiği nesneler hakkında 

şüpheye düşmesi ya da yanılması söz konusu değildir. Zira, Abdülcebbar, zorunlu 

bilgiyi, “kişinin, zihninden şüphe ve tereddütle olumsuzlayamadığı bilgi”563 olarak 

tanımlamaktadır. Fiziksel alemdeki somut nesnelerin bilgisi de duyularımızın idrak 

aktıyla oluştuğuna göre, bu tür bir bilgi zorunlu bilgi kategorisine girmektedir. Başka 

bir deyişle, fenomenler alemindeki nesnelere ilişkin bilgimiz zorunludur. Oysa, 

Allah, ruh gibi numen alemine dahil olan varlıkların (ma’kûlât) bilgisi ise, aklın 

nazar ve istidlal gibi akıl yürütme etkinliklerine dayandığından ve onların varlığının 

bilgisinden şüphe ve tereddüt edilebilecek olmasından dolayı zorunlu 

olmamaktadır.564 Bundan dolayı Abdülcebbar, algılamayı (idrak) bilgiden daha 

yüksek bir mertebeye çıkarmaktadır. Çünkü idrak’in, ampirik (tecrübî) olarak test 

edilebilir olmasından dolayı gerçekle doğrudan bir ilişkisinden bahsedilebilir. Oysa 

metafiziksel bilgi de böyle bir imkana sahip değiliz. Bu sebeple Abdülcebbar bu tür 

bir bilgiyi (algılama-idrak) zorunlu, diğerini ise (bilgi) teorik bilgi olarak 

tanımlamaktadır. Ona göre, teorik bilgiye ulaşma yönteminde yanılmaların olması 

kaçınılmazdır. Bu yanılmaları en aza indirmek için, akıl yürütmede (istidlâl-nazar) 

kişinin tanımlayamadığı ve düşünülebilir olarak kabul etmediği tahmin edilen bir 

tenakuz ve itirazı dışarıda bırakmalı ve buradan hareketle böyle bir şeyin ne mevcut 

                                                           
563 Şerhu Usûli’l-Hamse, 48. 
564 A.g.e., 54. 
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olduğunu ve ne de olacağı kanaatine varmalıdır. Hipotez olarak kabul ettiğimiz böyle 

bir obje bizim için ne şimdi ne de gelecekte algılanabilir değildir.  

          Bu düşüncelerden hareket eden Basra Mu’tezilesi, ne   aklî ne  de  naklî bir 

delille algılanamayan/ispatlanamayan nesneler ya da olgular  ‘‘delale   nefyü’d-

delale’’ metoduna dayanılarak  reddedilmektedir. Buna rü’yetullah da dahildir.565

           Görülmektedir ki, “delale nefyüd-delale”  metodu ‘‘potansiyel (gizli) 

algılanabilirlik’’ ilkesini saf dışı etmekte ve bunun yerine ‘‘aktüel algılanabilirlik’’ 

ilkesini yerleştirmektedir. Bu ilkenin içerisine sadece önceden algılanan objeler değil 

aynı zamanda düşünülebilen sebeplerden dolayı henüz algılanamayan nesneler de 

girmektedir (düşünülemeyen nedenlerden dolayı algılanamayanlar bunun içerisine 

girmemektedir).  

         Bu delil metodunun öğeleri, kendi varlıkları gereği bilinebilir olan objelerden 

(ma yu’lem bi nefsihi) bahseden Basralılar’ın objektivizme olan açık eğilimlerini 

göstermesi açısından önemlidir. (Görüldüğü gibi çoğunluğu sübjektif eğilimli olan 

Basra’lıların burada objektif bir tutumda oldukları gözlenmektedir.)  Bu kavramın 

(mâ yu’lem bi nefsihî) hangi tanımla alakalı olduğunu Takiyyüddin Necrâni fazla 

açıklamamaktadır. Ancak bunun Axiome (bedîhiyyât) ile alakalı olacağını 

düşünmekteyiz. Basra’lılara göre sadece mevcut olan ve düşünülmesi mümkün olan 

delillerle bilinen objeler bilinebilir objelerdir. Buna karşın kendi varlığı gereği 

bilinemeyen (özü dolayısıyla) ve ispatlanamayan objeler ise reddedilmesi gereklidir. 

(ma la yu’lem bi nefsihi ve ma ‘la delile ‘aleyhi).566 Yukarıda da açıklandığı gibi 

böyle bir delil metoduna itiraz sadece, Allah’ın görülmesine cevaz veren Eş’ariler 

                                                           
565 Muğnî, IV, 64-69, 113 vd.; Şerhu Usûlil-Hamse, 232 v.d.; Ebu Râşid, a.g.e., 373-375. 
566 el-Kâmil fi’l-İstiksâ, 325. 
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tarafından gelmemiştir.567 Takiyyüddin de yukarıda zikredilen yargıları çürütmeye 

çalışmaktadır:  

 

          ‘‘Allah vardır; O’nun  emir ve yasakları da vardır. Herhangi bir kimse Allah 

ve O’nun emir ve yasakları hakkında bir bilgiye sahip olmayabilir. Şu halde bu 

metottan hareketle bu kimse Allah’ın ve O’nun emir ve yasaklarının olmadığını iddia 

edebilir.’’568  

 

          Ancak burada Takiyyüddin’in belki de fark edemediği husus, Basra’lıların bu 

konudaki ifadelerinin oluş’la (existenz/existence) değil, bizzat algılanan objenin 

bilinebilirliği ve idrak edilmesiyle alakalı olduğudur. Yoksa Takiyyüddin’in iddia 

ettiği gibi Allah’ın varlığı ve O’nun emir ve yasakları söz konusu değildir. Ayrıca bu 

noktayı, onlar tartışma esnasında açık bir şekilde vurgulamaktadırlar.569 Onlara göre, 

burada söz konusu olan nesneler, hiçbir zaman, kendi özleri dolayısıyla ve haklarında 

delil olmadığı için bilinemeyen objelerdir. Daha sonraki bir zaman diliminde 

bilinebilir olabilme durumu istisna edilmemiştir. Onların bu açıklamalarına 

Takiyyüddin şu şekilde  karşılık vermektedir: 

  

          ‘‘Biz şunu soruyoruz: Bu obje hakkında herhangi bir delil yok, derken bu size 

göre mi yoksa bu objenin kendisinden kaynaklanan bir durumdan mı dır? Eğer bu 

sorunun cevabı size göreyse bu ancak sübjektif bir kanaat olabilir. Ancak nasıl olur 

                                                           
567 Muğnî, IV, 46 v.d. 
568 A.g.y. 
569 Basralılar’ın   sadece   ilgili   objenin    mevcudiyetini   ve    bilinebilirliğini   reddetmek   isteyip 
istemedikleri  tam  açık  bir  şekilde  anlaşılmamaktadır. Ancak onlar hakkında mevcut olan ağırlıklı 
kanaat, onların bu metotla bu dünyadaki (bilinemeyen ve haklarında her hangi bir delil bulunmayan) 
nesneleri   reddettikleridir. Oysa,  Allah’ın   görülmesini  reddettikleri    halde   ahirette   var olacak 
nesneleri inkar etmemektedirler. 
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da var olduğuna dair hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir nesnenin var olmama 

nedenini onun bizzat kendisine bağlıyabiliyorsunuz’’570

 

      Görüldüğü üzere Necrani’nin eleştirisi, Basra’lıların görünür alemde (fi’ş-şahid) 

savunmadıkları objektif tutumu burada  sergilemelerine yöneliktir. Zira onlar mevcut 

olmayan bir obje (ğaib) hakkında, bizzat bu objeye dayanmak suretiyle hüküm 

vermektedirler. Bundan dolayı Takiyyüddin’e göre onların bu yargısı sübjektiftir ve 

genelleme yapılamaz. Yani onların görünür alemde  bilgi edinme sürecinde sübjektif 

(indi/عندي) bir yol tercih edip, görünmeyen alemle ilgili bilgi edinme sürecinde ise 

objektif (nesnel) bir tutum sergilemelerini eleştirmektedir: 

 

          ‘‘Bir obje hakkında olumlu bir delilin bilinmemesi dolayısıyla onun 

olamayacağını iddia etmek şöyle bir neticeye yol açar: Haklarında bilgi (delil) 

mevcut olduğu halde, bu bilgiye sahip olmayan insanlar, o objelerin olmadığına 

hükmedebilirler. Aynı şekilde Allah hakkında delil olduğu halde inanmayan insanlar 

böyle bir delili inkar edebilirler...’’571

 

           Necrâni, tartışmada şimdi de Basralıların dolaylı delil metotlarının kullanım 

sahası hakkındaki soruyu yöneltmektedir. Bu delil sadece rasyonel (aklî) veya vahyî 

delili mi kapsamaktadır? O, bu soruyu yöneltirken vahyi delilin iki türü arasında bir 

ayırım yapmaktadır. Bunların birincisi, aklî delile (bi-delaleti’l-‘akliyye/ بداللة العقلية ) 

                                                           
570 A.g.y. 
571 A.g.y.  
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bağlı olan vahyi delil (bi-delaleti’s-sem’iyye/ بداللة السمعية ), ikincisi ise diğeri kadar 

kuvvetli olan ancak akli delille desteklenmeye ihtiyacı olmayan delil.572

          Basralılara göre ‘‘delâle nefyü’d-delâle’’ ispat metodu hem akli hem de vahyi 

(naklî) delili içermektedir. Onlara göre sadece aklî bir delille bilinebilen bir obje, 

eğer nakli ve akli başka herhangi bir delile sahip değilse bilinemez olarak 

tanımlanmalıdır. Buna karşın vahyi delille bilinebilir olan bir obje, ancak hakkında 

vahyi bir delil mevcut olduğunda bilinebilir olmaktadır. Bu delillerin her ikisi de aynı 

yönteme tabidirler.573 Şu halde, hakkında vahyi delil olmadığına, aklen de bunu 

ispatlayacak herhangi bir delil bulunmadığına göre, Allah’ın görülebileceğine 

hükmetmek imkansızdır. 

         Takiyyüddin’e göre ise, sadece aklî delille ispatlanabilen/bilinebilen objeler 

ancak aklî delille; vahyi delille ispatlanabilen/bilinebilen objelerin hem vahiyle hem 

de akılla; akli delille ispatlanamayan/bilinemeyen objeler ise sadece vahiyle 

bilinebilmektedir.574

          Buradaki tartışmanın eksenini, Allah’ın bildiğimiz sıfatlarından başka bir 

sıfatının olup olmadığı, yani, O’nun, Kur’an’da bildirilen sıfatlarının dışında başka 

bir sıfatının olup olamayacağı, konusu oluşturmaktadır. Bundan dolayı Necrâni şu 

kanaattedir: 

 

          ‘‘(Allah’ın bildiğimiz sıfatlarının dışında var olabileceği tartışılan) Bu sıfatlar 

hakkında (vahyi) bir delil bulunmamasına karşın, onların (aklen) ‘‘bilinebilir’’ 

olmaları gözönünde tutulmalıdır. Bundan dolayı, Allah’ın bilinenden başka 

                                                           
572 A.g.e. 328-329. Takiyyüddin’in bu ifadesine benzer bir ifadeyi, Şiî Şeyh Müfid’in zikrettiği iddia 
edilmektedir. (Bkz. Rüşdi İlyan, el-‘Akl ‘inde’ş-şia ‘l-İmâmiye, Bağdat 1973, 89 vd.) 
573 el-Kâmil fi’l-İstiksâ, 328. 
574 Necrâni, a.g.e. 328-329. 
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sıfatlarının olmadığına ilişkin her hangi bir vahyi delil yoksa bu tür sıfatlar ne 

reddedilebilir ne de kabul edilebilir.’’575

           

          Şu halde Necrani’ye göre, Basralılarda mümkün olmayan, Allah’ın görülmesi, 

aklen mümkün olmaktadır. Basra Mu’tezilesi tarafından ortaya konulan bu yöntemle, 

sadece her hangi bir delille ispatlanamayan objenin bilinemez ve idrak edilemez 

olduğu değil, aynı zamanda gerek akli gerekse nakli delille ispatlanamayan 

metafiziksel objelerin de var olduğu reddedilmektedir. Ancak bu metot sadece 

metafiziksel sahaya değil aynı zamanda duyusal alana da tatbik edilmektedir: 

Çevremizde yüksek dağlar ya da kuvvetli bir ses bulunmamaktadır. Zira bunlar 

bulunmuş olsaydı (duyularımızla-hissî algılama) algılamamız gerekirdi.576  

          Görünen o ki, yukarıdaki tartışmada sadece Allah’ın varlığının algılanabilir 

olması gündeme getirilmemiştir. Zira Allah’ın varlığı, deliller vasıtasıyla, varlığı 

üzerinde akıl yürütmekle, bilinebilmektedir. Şu halde Allah’ın varlığı hakkındaki 

bilgi, daha önce de söylendiği gibi, teorik (nazarî) bilgi kategorisine dahil 

olmaktadır.577  

           Diğer yandan, Abdülcebbar’a göre bu metodun (delâle nefyü’d-delâle) inkarı, 

ahlâki yargıları da olumsuz yönde etkileyebilir. Zira her hangi bir fiilin gerçekte 

bilinen fail tarafından mı yoksa bilinmeyen başka bir fail tarafından mı işlenip 

işlenmediğini tespit etmek imkansız hale gelebilir. Öte yandan bu durumda işlenen 

bir fiilin failin kudretine bağlanması imkansız hale gelebilir. Zira bu fiil başka bir 

                                                           
575 A.g.e., 324-325 
576 Elshahed, 223. 
577 ŞerhuUsûli’l-Hamse, 52 vd. 
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bilinmeyen sebep dolayısıyla işlenmiş de olabilir. (ve ‘inde zalike la yumkinu l-‘ilmu 

bi ta’yini li ‘illeti li’l-ma’lumi ev i’ d-dıddi li münafati dıddıhi evi l-kadiri li fi’lihi)578

          Abdülcebbar’ın bu iddialarını Necrâni çeşitli yollarla çürütmeye çalışmaktadır. 

O, İlk olarak Basra’lıların bu (delâle nefyü’d-delâle) metodunun kısır bir döngüye 

götürdüğünü söylemektedir. Bir delilin eksikliğinden dolayı bir objenin (varlığının) 

inkar edilmesi, aynı zamanda, var olmadığı farz edilen bir objenin var olduğunun da 

tasdiki (kabul edilmesi) anlamına gelmektedir. Çünkü bir şeyin olmadığı hakkındaki 

bir hüküm, aynı zamanda, pozitif bir hüküm niteliği taşımaktadır.579 Öte yandan 

pozitif bir delilin bulunmamasından dolayı bir objenin yokluğuna hükmedilmesinden 

iki ihtimal ortaya çıkmaktadır: Bunlardan birincisi, böyle bir objenin inkar edilmesi 

yoluyla tasdik edilmesi (kabul edilmesi); diğeri ise, bu objenin ne kabul edilmesi ne 

de inkar edilmemesi demek olan üçüncü bir şıkkın tercih edilmesidir.580      

           Necrâni’ye göre böyle bir durumda (üçüncü şıkkın istisna edilmesinden 

dolayı) çekimser kalınmalıdır. Basralılara göre ‘‘delilin olumsuzluğu’’, gerek bir 

delilin ‘‘var olmaması’’ gerekse reddetmeği gerekli kılan belirleyici bir unsurun 

bulunması demektir. Onların bu bakış tarzına göre, bir objenin niteliği, bu objeye 

uygun delilin niteliği ile doğrudan alakalıdır. Yani, her hangi bir şeyin 

mevcudiyetinin ispatı, o şeyle ilgili pozitif bir delilin bulunmasına bağlıdır. Böyle bir 

delilin eksik olması durumunda-ki bu delilin eksikliği negatif bir yargı/hüküm 

anlamına gelmektedir- bu objenin reddedilmesine tesir etmektedir.581 Şu halde 

onların bu ifadesi, Takiyyüddin’in, bir delilin bulunmamasının pozitif bir delil 

anlamına gelebileceğine, ilişkin iddiasına karşı bir iddiadır. Takiyyüddin ise burada 

                                                           
578 el-Kâmil fi’l-İstiksâ, 330. 
579A.g.y. 
580 A.g.e., 331v.d. 
581 A.g.y. 
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farklı bir metot takip etmektedir: Bu ispat metoduna göre bir objenin reddedilmesi 

veya tasdik edilmesi arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. (Böylece o, bu metodu 

(delâle nefyü’d delâle) ters olarak yani ‘‘nefyü’d-delale delale/ نفي الدال لة داللة ’’  

şeklinde tatbik etmektedir.) Başka bir ifadeyle eğer bu durumda bir reddetme söz 

konusu olacaksa, bir kabulün de söz konusu olması gereklidir:582  

 

          ‘‘…Zira biz, bir objenin var olmamasından, aynı objenin var olduğu 

sonucunun çıkarılabileceği hususunda görüş birliği içerisindeyiz. Buna örnek, beyaz 

bir yerde siyah bir mekanın mevcut olacağının tespit edilmesidir…’’583

 

          Şu halde o, Basra’lıların aksine bu konuda herhangi bir hüküm vermeyip 

çekimser kalmayı tercih etmektedir.584  

          ‘‘Bir obje ya da bir hükme ait bir delil bulunmamasından dolayı, böyle bir 

objenin var olmadığı ya da böyle bir hükmün doğru olmadığına karar vermek’’  

olarak tanımladığımız delale nefyü’d-delâle dolaylı ispat yönteminin Basra 

Mu’tezilesi tarafından nübüvvet meselesinde de  uygulandığı müşahede edilmektedir. 

Ancak, Takiyyüddin, bu mesele üzerine detaylı bir şekilde gitmemiştir. O, bu konuya 

çok az bir şekilde değinmekle yetinmektedir. Bu konuda ismini zikretmediği ancak 

Abdülcebbar’ın olabileceğini tahmin ettiğimiz Basra’lı bir kelamcıdan sadece tek bir 

cümle aktarmakla yetinir:  

     ‘‘Bir kimsenin peygamberliğine dair bir delil bulamadığımız takdirde onun 

peygamber olduğunu açık bir şekilde reddederiz.’’585

                                                           
582 A.g.e., 332-333. 
583 A.g.y. 
584 A.g.e., 282 vd. 
585A.g.e., 333; Muğnî, XV, 14 vd. 
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       Necrâni, Basralıların bu konudaki görüşüne şu şekilde itiraz etmektedir: 

 

       ‘‘Bir kimsenin peygamberliğine dair bir delilin bulunmaması sebebiyle onun 

peygamber olmadığını kabul etmememiz gerektiğine dair  Abdülcebbar’ın bu 

iddiasını reddediyoruz. Biz daha ziyade, böyle birinin peygamber olmadığına dair 

bir delile istinaden onun peygamber olmadığına karar veririz...’’586

 

           Tüm bu tartışmalardan ortaya çıkan sonuç, bu metodun aslında, kıyâs’ul-ğayb 

‘ale’ş-şâhid gibi tüm kelamcılar tarafından kullanılan yaygın bir istidlâl metodu 

olmadığı, sadece, tartışmada karşı tarafı zor durumda bırakmak maksadıyla oldukça 

dar bir çevrede tatbik edildiğidir. Zira Takiyyüddin dışında, böyle bir metodun 

varlığına doğrudan atıf yapan hiçbir  kaynağın olmadığını söylemek mümkündür. 

Necrani bu metodun Abdülcebbar’ın “Şerhu’l-Cümel ve’l-‘Ukud/ شرح الجمل والعقود ” 

adlı eserin yer  aldığını söylemektedir. Abdülcebbar’ın böyle bir kitap yazdığı rivayet 

edilmektedir. Ancak elimizde onun sözü edilen bu eseri mevcut olmadığından 

Takiyyüddin’in iddiasını ispatlamamız biraz zor görünmektedir. Ne var ki, bu istidlal 

metoduna dolaylı yoldan yapılan bir işareti, Taftazâni’de görmekteyiz. Bu işaretin, 

rü’yetullah meselesinde yapılmış olması -Takiyyüddin’in açıkladığı gibi- böyle bir 

delil metodunun  zikredilen konulardaki tartışmalarda kullanıldığına dair iddiaları 

kuvvetlendirmektedir. Konuya ışık tutması amacıyla, Taftazâni’nin bu konudaki 

görüşünü burada aktarmak istiyoruz:  

 

                                                           
586 el-Kâmil fi’l-İstiksâ, 334. 
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          ‘‘Yani akıl (ve insan düşüncesi peşin hükümlerden ve dışarıdan gelen 

tesirlerden arınarak) kendi kendine başbaşa kalsa,-aksini gösteren bir delil 

bulunmadıkça- Allah Teala’yı görmenin imkansızlığına hükmetmez. Halbuki aksini 

ispat eden bir delilin mevcut olmaması bu konuda esastır. (Rü’yetin imkanı 

konusunda) bu ölçüdeki bilgi zaruridir. Bunun imkansız olduğunu iddia edenlerin 

üzerine, iddialarını delille ispat  etmek düşer.’’587        

 

          Burada Taftazani’nin kullandığı, ‘‘halbuki aksini ispat eden bir delilin mevcut 

olmaması bu konuda esastır’’ sözü, Takiyyüddin’in kullandığı nefyü’d-delâle delâle 

metoduyla büyük paralellik arzeder.  

            Taftazâni’nin bu sözlerinden hareketle bu delilin az da olsa geçerli bir 

konuma sahip olduğu söylenebilir. Ancak Taftazani’de dolaylı ve sistematik olmayan 

bir tarzda ifadesini bulan bu metodun, sistematik olarak ele alınıp analiz edildiği tek 

eser,  Necrâni’nin el-Kamil fi’l-İstiksa’sıdır. Bu özellik ise, onun, transendental bilgi 

teorisini analitik bir tarzda sunmasının yanında, diğer bir orijinal yönüdür.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                           
587 Taftazani, Şerhu’l-Akaid (hazırlayan, Süleyman Uludağ), İstanbul 1980, 183. 
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                               F. Ma’dum ile Ma’lum Arasındaki İlişki 

 

         Mu’tezile çevrelerinde,  madumun/ معد وم  (yok) bilinip bilinemeyeceği ile ilgili 

yapılan     tartışmalar, madumun, bir   şey/zât  ( varlık )  olup    olmadığı     sorunuyla 

birlikte  ele alınması  gereken  bir  konudur. Zira  bilgi, süje-obje  yani   bilen  ile  

bilinen   arasında karşılıklı   bir   ilişki   olarak    tanımlandığına   ve   bu   karşılıklı   

ilişkide   taraflardan   biri    olan   bilen   mevcut  olduğuna  göre,  bilmenin   

gerçekleşebilmesi   için    geriye  bilinen  bir  objenin   bulunması kalmaktadır; ancak  

bu  objenin, bilen ile karşılıklı   bir   ilişkisinden söz edebilmek  için elbette ki var  

olması (mevcud)  gerekmektedir.  Hangi    şey    varlık     cinsine588  dahil   ise,  

ancak    o   bilinen  (malum)  olma   özelliğini  üzerinde    taşıyacak   ve   bu  

özelliğinin  doğal sonucu   olarak da    bilginin    konusuna   dahil   olacaktır. Başka  

bir   deyişle  ancak   var   olanlar  bilinebilmektedir.  

          Bundan dolayı felsefe tarihi boyunca, yokluğun (madum) bilinip bilinebileceği  

üzerine  tartışılmaktan  daha  ziyade, onun  bir   şey  (varlık) olup  olmadığı  meselesi      

üzerinde  durulmuştur. Çünkü  madumun  ontolojik  anlamda  bir  şey (varlık) olduğu  

ispatlandığında, onun aynı zamanda  bilinebileceği de ortaya konmuş  olacaktı. Bu da   

bu  konunun  epistemolojik yanını oluşturmaktadır. 

                                                           
588 Bkz. Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, İstanbul 2002, 1072.  
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          Esasen madumun var olup olmadığı ve buna bağlı olarak da bilinip 

bilinemeyeceğine dair tartışmaları Eflatun’dan çok daha önce Parmenides’e  ve hatta 

ondan da öteye taşımak mümkündür.589 Parmenides ilk olarak yokluğun asla var 

olamayacağını bu yüzden de bilinemeyeceğini iddia ediyordu. Bu yüzden Eflatun, 

yokluğun var olduğunu ispatlamaya çalışırken  eleştiri  oklarını  ona  

yöneltmektedir.590 Eflatun, dünyada her şeyin değişken olduğu, böylece de  gerçek  

olarak  bilinen hiçbir şeyin olamayacağını iddia edenlere karşı alemi, fenomenler 

(oluşlar) ve ideler (gerçeklikler)  alemi   olmak   üzere   ikiye   ayırmış;  bizim   

muhatap   olduğumuz   ve duyularımızla     algıladığımızın,   kendisinde     oluş    ve     

fesadın     vuku     bulduğu fenomenler alemi olduğunu; aklımız ve ruhumuzla 

kavradığımızın ise kendisinde değişmelerin olmadığı, gerçek ideler alemi olduğunu 

söylemekle, çok sonraları İslam filozoflarına ilham kaynağı olacak varlık-mahiyet 

ayrımı kuramının temel taşını koymuştur.591 Eflatun düşüncesindeki (gerçek) varlık 

(ide) ve oluş (varlığı) arasındaki ayrım, İslam filozoflarında yerini varlık-mahiyet 

ayrımına bırakmıştır. İslam filozofları, onun tarafından temelleri atılan bu öğretiyi 

daha temelli bir şekilde geliştirmek suretiyle Vâcibu’l-Vücûd’un ispatında 

kullanmayı bilmişlerdir. Onlar tarafından sistematik bir  şekilde geliştirilen bu kuram 

daha sonraları Hıristiyan ortaçağ skolastik düşüncesine intikal etmiştir.592

           Öte yandan, İslam filozofları tarafından ortaya atılan ve varlığı vâcib ve 

mümkün diye sınıflandırmaya tabi tuttukları düşüncenin de Eflatun’un,  alemi, ideler 

ve fenomenler diye iki kısma taksim etmesine dayandıranlar vardır.593 Oysa, İslam 

                                                           
589 Rehmke, a.g.e., 9-11.; Weischedel, a.g.e., 24-25. 
590 Eflatun, Sofist, 91. 
591 A.g.e., 67. 
592 M. Wittmann, ‘‘Die Unterscheidung von Wesenheit und Dasien in der Arabischen Philosophie’’, 
İn: Islamic Philosophy (ed. Fuat Sezgin), Frankfurt am Main 2000, 73. 
593 A.g.e., 75. 
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felsefe tarihindeki vâcib ve mümkün ; Kelam tarihinde ise ma’dumun bir şey olup 

olmadığı (fi’l-ma’dumi hel huva  şey’un em la)594 tartışmalarına göz attığımızda 

bunun hiç de öyle objektif bir kanaate dayandığını söyleyemeyiz. Çünkü müslüman 

filozof ve kelamcıların varlık-mahiyet ayrımına ilişkin düşüncelerinin temelinde  

Eflatuncu yaklaşım tarzlarını bulmak mümkünse de, varlığı vâcib ve mümkün diye 

ikiye ayırmalarında –tespit edildiği kadarıyla-böyle bir ize  rastlanılmamaktadır. 

            Yunan filozofları tarafından tartışılan bu mesele özellikle felsefeye temayülü 

ile tanınan Mu’tezile fırkası tarafından kelamın içerisine dahil edilmiştir. Aslında bu 

meselelerin –müslüman filozoflar da dahil olmak üzere- müslümanlar arasında 

tartışılmalarına  yol açan temel etken, tercüme faaliyetleriyle birlikte Yunan 

felsefesiyle ilk olarak temasa geçen sözü edilen bu ekolün tutum ve davranışlarıydı. 

Onların bu ilgi ve eğilimlerinin belirlenmesinde,  İslam inançlarının dış tesirlere karşı 

muhafaza edilmesi gayesi önemli bir unsur olmuştur. Ancak başlangıçta gayet iyi 

niyetlerle yapılan  bu felsefi münakaşaların, Gazâli ve onun sıkı bir takipçisi olan 

Razi ile birlikte kelama tamamen felsefi bir karakter kazandırdığı düşünüldüğünde, 

sonuçları itibariyle pek de olumlu olduğu söylenemez. 

           Yukarıda da   değinildiği  üzere “madumun bir şey/zât/varlık olup olmadığına 

dair tartışmaların kökenini, Yunan felsefesine kadar götürmek mümkündür. 

Şehristani’ye göre, müslümanlar içerisinde bu meseleyi ilk olarak gündeme getiren 

ve sonraları bu konu etrafında yoğun tartışmaların meydana gelmesine neden olan, 

Ebu Ali Cübbâi’nin hocası Ebu Yakub Şehhâm’ dır:  

 

          ‘‘...Eş’ariler, vücud/وجود ,  sübut/ثبوت ,  şey’iyye/شيئية , zat/ذات , ‘ayn/عين 

arasında her hangi bir fark  gözetmeyip, bunların hepsinin ‘‘varlık’’ı ifade eden eş 

                                                           
594 Şehristâni, Nihâyetü’l-İkdâm, 150. 
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anlamlı  sözcükler olduğunu söylerken; Mu’tezile’den Şehham, ma’dumun bir şey, 

zat, ‘ayn olduğunu söyleyerek, maduma, varlık’a atfedilen, arazın cevherle 

bulunması, araz olması, renk olması, siyah ve beyaz olması gibi, özellikler vermiştir. 

Bu hususta ona Mu’tezile’nin büyük  bir çoğunluğu tabi olmuştur. Ancak 

Mu’tezile’ye mensup bu kimseler (Şehhâm’ın atfettiği bu tür) arazın cevherle kaim 

olması, cevherin yer kaplaması (tehayyüz), arazları kabul etmesi gibi sıfatları ona 

atfetmemişlerdir. Mu’tezile’den bazıları ise ona muhalefet ederek, ma’duma şey 

isminden başka bir  ismin verilemeyeceğini söylerken, Ebu Huzeyl ve Ebu Huseyn 

Basri gibileri ise, maduma,  şey ismini vemekten bile  imtina etmişlerdir...’’ 595

 

           Şehristâni, yukarıda verdiği bu haberlerle, gerek İslam tarihinde ma’dum 

meselesinin ortaya çıkışı gerekse madum’un yapısal özellikleri/mahiyeti hakkında 

açıklamalarda bulunmaktadır. Hicri 3.yy’ın ortalarından itibaren Mu’tezile 

içerisinde, potansiyel olarak şey, nesne, varlık, öz ve mahiyet 

(sübut/şey’iyye/zat/‘ayn) diye isimlendirilen, soyut, cisimsel varlığı olmayan, bu 

yönüyle de somut/maddî var’dan (mevcûd) ayrılan, varlığı mümkün olan var 

olmayan’dan (el-ma’dumu’l-mümkin) söz edilmeye başlanmıştır. Bu, varlığı 

mümkün olan var olmayan, ma’dumun, somut varlığı olan mevcud’dan ayırt edilmesi 

için, sonraları sabit olmayan ma’dum (معدوم ليس بثابت )   olarak adlandırılmıştır.596 

Aslında, temelde, Yunan felsefesinin etkisiyle kurulup gelişen bu mesele, Allah’ın 

gelecekte var olacak hadise ve nesneleri bilip bilmeyeceğine ilişkin, geniş bir sahaya 

yayılan önemli bir konuyla kolayca ilişiklendirilmiş, böylece de, yüzlerce yıl devam 

edecek bir tartışma gündemi oluşturulmuştur. 

                                                           
595 Nihâyetü’l-İkdâm, 151.  
596 Bkz., Şehristâni, Nihâyetü’l-İkdâm, 151 vd.; Râzi, Muhassal, 45 vd.  
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          Takiyyüddin Necrâni’nin bu tartışmada takındığı   tutum   ile, tarihi   süreç  

içerisinde ma’dum konusu üzerinde cereyan eden tartışmaların seyri arasında bir 

paralellik göze çarpmaktadır. Zira o da, bu meseleye varlık-mahiyet arasındaki 

ilişkiye değinmekle başlamaktadır: 

           ‘‘Alimler, ma’dumun bir varlık/öz/mahiyet (zat/ ذات ) olup olup olmadığı 

hususunda ihtilaf  etmişlerdir. Hocalarımız  Ebu’l-Huseyn Basri ve  Rükneddin 

Havarizmi onun bir zat olmadığı kanaatindedirler. Onlara göre, bir şeyin varlığı 

(vücudu’ş-şey’) o şeyin özüne (zat)  ilave (zaid/ زائد ) bir sıfat değildir...’’597               

           Şu halde, Şehristâni’nin verdiği bilgilerle Necrâni’nin anlatımlarını 

karşılaştırdığımızda, bu meselede Mu’tezile’nin iki gruba ayrıldığı sonucuna 

varılmaktadır: 1. Ma’dumun mutlak olumsuzluk (nefy) olduğunu savunanlar: Bu 

gruba dahil olanlar, mahiyet (zat) ve varlığın aynı şeyler olduğunu söylemek 

suretiyle, varlığın mahiyet üzerine ilave  bir sıfat ( emr zâid ) olduğunu kabul 

etmemektedirler. 2. Ma’dumun şey’iyyetini kabul edip, varlığın onun üzerine zaid bir 

sıfat olduğunu kabul edenler. Birinciler bu fikirleriyle, varlık ve mahiyet ayrımını 

reddeden Aristo’yu; ikinciler ise ideler ve oluşlar aleminin varlığını kabul etmek 

suretiyle, çok belirgin olmasa da, varlık ve mahiyet ayrımını kabul eden Eflatun’un 

yolunu takip etmiş olmaktaydılar. Necrâni de bu birinci grubun bakış açısını tercih 

etmiştir. Ona göre mahiyet (öz/zat)’le varlık aynı şeydir. Necrani, bu düşüncenin 

rasyonel temellerini ise şu şekilde ortaya  koymaktadır: 

           ‘‘...Bu şeyin zat oluşu gerçekleştiğinde, onun oluşu da gerçekleşmiş 

olmaktadır. Aynı şekilde, onun zat oluşu sona erdiğinde, yokluğu ( عدم ) da 

gerçekleşmiş olmaktadır; bu şeyin bir zat olup daha sonra –hasmın iddia ettiği gibi- 

                                                           
597 Necrâni, a.g.e., 185. 
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ondan vücud (varlık) sıfatının gitmesi sonucu zatlığının (varlığı ve mahiyetinin) 

ortadan kalkması durumunda da (söylediğimiz) durum değişmemektedir...’’598   

 

          Demek ki, Necrâni’ye göre, Eş’ariler gibi, zat, mahiyet, öz ve varlık, aynı şeyi, 

yani somut gerçekliği olan mevcudu ifade eden kavramlardır. ma’dum ise, bu 

kavramların kapsamına girmemektedir. Zira madum, varlık sahasına girmemiş olan 

salt olumsuz (nefy) yokluk’tan ibarettir.599 Bu isimlerin hepsi aynı nesneye işaret 

etmesine rağmen bunları farklıymış gibi gösteren, onların değişik birden fazla isimle 

ifade edilmeleridir. Zira, bu isimlerin hepsi varlık’ı değişik şekillerde ifade 

etmektedir. Necrani, varlık’ın, gördüğümüz/idrak ettiğimiz nesnenin özüne, ilave 

olarak (zâid) verilmiş bir isimlendirmeden/nitelemeden ibaret olduğunu; işte, böyle 

bir isimlendirmenin, zât-mâhiyet ayrımına neden olduğunu belirtmektedir:  

 

         ‘‘...Bir cismi ya da arazı müşahede ettiğimizde, zorunlu olarak onun varlığını 

bilmiş oluruz. Zorunlu olarak bildiğimiz şey, onun araz  ya da cisim oluşunu 

müşahede ettiğimiz şeydir. Ancak buna ilave (zaid) olarak eklenen, ‘‘varlık’’ olarak 

isimlendirilendir. Bu iddiamızı daha da açacak olursak deriz ki, bu şeyin varlığı, 

onun zat oluşudur...’’600   

           Şu halde, Takiyyüddin, hem, cevher ve arazların varlık ve mahiyet diye iki 

kısma ayrılamayacağını, hem de duyu  organlarımızla müşahede ettiğimiz objelerin  

gerçek bilgisine ulaştığımızı açıkça beyan etmektedir. Ona göre, bunun  aksini iddia 

etmek bizi Sofistlerin düştüğü saçmalığa (safsata) götürür.601  

                                                           
598 A.g.e., 185. 
599 A.g.y. 
600 A.g.y. 
601 A.g.e., 187. 
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           Takiyyüddin böylece, dışarıda ( في ألعيان ) müşahede edilen nesnelerin gerçek 

bilgisine ulaşılmasını kabul ederken, zihindeki tasavvurların 

gerçekliklerinin/varlıklarının olabilmesini ise, ihtimal dışı olarak görür. Zira biz 

zihnimizde bir şeyi tasavvur ettiğimiz halde, yine de böyle bir şeyin varlığından 

şüphe edebilmekteyiz.602 (ve enne külle zalike emrun faradiyyun ve i’tibariyyun fi’z-

zihn) 

            Necrâni, madumun yokluğu esnasında da var  olduğunun kabul edilmesini, 

Eflatun’un ideler alemi teorisinde olduğu gibi ezeli varlıkların, 

gerçekliklerinin/zatlarının onaylanmasını beraberinde getireceği endişesiyle 

reddetmektedir: 

         ‘‘Bu durumun bir kaç yönden açıklanmaya ihtiyacı vardır: Bunlardan birincisi 

şudur:  Bir cevherin varlığı, onun cevher oluşudur. Bu cevher şayet ezelde cevher 

olsaydı, bu durumda onun ezelden beri (mevcud) olması gerekecekti ki, bu, alemin 

ezeliliği (kıdemu’l-alem) ile ilgili görüştür ki, biz bunun geçersiz olduğunu 

(butlanuhu) ispatlamıştık. Oysa biz bu görüşün yerine şunu söylemekteyiz: O 

cevherin kendi özünde (fi nefsihi) değişmeyen (sabit/ ثابت ) bir cevher oluşu, onun 

varlığıdır (vücuduhu) ki, bu durum her varlık (zat) için geçerlidir.’’603   

 

           Böylece Necrâni, Allah’tan başka ezeli olarak hiçbir şeyin tasavvur 

edilemeyeceğinin altını  kesin bir şekilde çizmektedir. O, sadece ideler öğretisini 

reddetmekle kalmaz, aynı zamanda, Aristo tarafından ideler öğretisine, karşı bir tez 

olarak ortaya konulan ve şekilsiz madde olarak nitelendirilen heyula’yı da aynı 

gerekçeyle kabul etmemektedir. Ancak, ideler ve heyula öğretilerini kabul etmeyen 

                                                           
602 A.g.y. 
603 A.g.y. 
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Necrâni, atomu (el-cüz’ü’llezi la yetecezze’) ise benimsemektedir.604 Takiyyüddin’in 

ideler ve heyula öğretilerini reddetmesindeki diğer önemli etken de şudur: Şayet 

fenomenler alemindeki varlıkların oluş sebeplerini teşkil eden bu ideler ve heyula, 

ezelden beri mevcut iseler, bu  durumda onların da varlıklarının kaynağını teşkil eden 

başka ideler  ve heyulalara ihtiyaç olurdu ki bu da teselsüle yol açacağı gerekçesi ile 

reddedilmelidir.605

         Takiyyüddin varlık-mahiyet ayrımını ve buna bağıntılı olan madumun bir şey 

olduğunu reddetmekle, sadece Eş’ariler’le aynı düşünce ekseninde olmakla 

kalmamış, aynı zamanda, modern çağın en önemli akımlarından ve hatta en önemlisi 

diyebileceğimiz varoluşçuluk (Egzistansiyalist) ekolünün, varlığı ‘‘ikici’’ (Dualist) 

bir yapıdan kurtarma çabalarına da iştirak etmiş olmaktaydı. Bu ekolün en önemli 

temsilcisi olan Jean-Paul Sartre bununla alakalı şunları söylemektedir: 

 

          ‘‘Modern düşünce, var olan (Existierende)’ı görüntüye (Erscheinung) 

indirmekle, önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bununla, felsefeyi utançlığa düşüren, 

‘‘ikicilik’’ten (Dualismus) kurtulmak hedeflenmişti... Artık var olanın görünen kısmı  

(oluş-kevn) ve içsel kısmı diye bir ayrım yoktur. O artık ne dışsal (varlık) ne de 

içseldir (mahiyettir); bunların tümü görünene (şeye) delalet eder ve birinin diğerine 

hiçbir üstünlüğü yoktur...Bundan dolayı görüntü (oluş) ve öz/mahiyet (Wesen) 

ayırımına dayalı bir ikiciliği kabul etmiyoruz.’’606     

 

                                                           
604 Necrâni, a.g.e., 75,189 
605 Necrâni, a.g.e., 100. 
606 Jean-Paul Sartre, Das Sein Und Das Nichts (Almanca’ya çev. Hans Schöneberg-Traugott König), 
Hamburg  1994, 9-11.; krş., Ş.Ali Düzgün, Nesefî ve İslam Filozoflarına Göre Allah-Âlem İlişkisi, 53.  
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          Görülüyor ki, Sartre, varlık-mahiyet ayrımını kesin bir şekilde reddetmektedir. 

Ona göre, Necrâni’nin de iddia ettiği gibi, bir objenin gerçekliği göründüğü gibi olan, 

yani gördüğümüz şeydir.607 Başka bir ifadeyle, gördüğümüz nesnenin varlığı özüne 

(mahiyet) ilave bir sıfat (zâid) değildir. yani, Sartre’de varlık-mahiyet diye bir 

ayrım söz konusu değildir. 

          Varlık-mahiyet ayrımını bu şekilde kesin çizgilerle reddeden Sartre, varlık-

mâhiyet ayrımı sorunu ile sıkı bağlantısı bulunan madum’un  (das Nichtseiende) 

türleri konusunda da şunları söylemektedir:  

          1.    Beklentilerimizle sınırlı olan madum: Örneğin, ‘‘ben 1500 Frank bulmayı 

ümit ederim ancak 1300 Frank bulurum.’’608 Bazı teologlar, bunun, ontolojik 

anlamda bir varlığı olmayan, sadece psikolojik olarak değerlendirmeye tabi 

tutulabilecek bir madum çeşidi olduğu görüşündedirler.609      

          2. Mümkün madum:  Buradaki yok (madum), mutlak anlamda her var olan 

hâdisi (mevcud) önceleyendir.610 Varoluşçu felsefenin bir anlamda kurucusu olarak 

bilinen Heiddeger (ö. 1976), skolastik dönemden kalan ve Hegel (ö. 1831)’in de 

savunduğu var -mevcud (Das Sein) hakkındaki yorumların değişmesi gerektiğinin 

altını çizer. Ona göre, mevcud’da açıklanması gereken bir anlam (Sinn) vardır: O da, 

var’ın her davranışında (verhalten) muhtevi olan, var oluş öncesi (vorontologisch) 

anlam (Verstehen)’ dır. Bu anlam, onun (varlık alanına çıkmadan önceki) her 

tasarımında bulunmaktadır. Heiddeger, mevcud’un (Dasein), tutum ve 

davranışlarının sayısız olmasını, Kierkegaard (ö. 1855)’ın ortaya attığı ‘‘Angst’’ 

                                                           
607 Sartre, a.g.e., 17. 
608 A.g.e., 55. 
609 Düzgün, a.g.e., 52. 
610 A.g.e., 71. 
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kuramının611 değişik bir yorumuyla açıklamaya çalışmaktadır: Karşıt savı 

savunanların aksine, kin, savunma, üzüntü gibi, madumun anlamını içeren mevcudun 

sayısız tutumu mevcuttur. Aynı zamanda, madumdan (Nichts) önce sabit olan 

(mevcud) ve onu bir fenomen olarak keşfeden, madumun  süreklilik arz eden bir  

imkan’ı vardır: O da korku (Angst)’dur.612 Şu halde korku ona göre, ‘‘Angst’’ 

Dasein’ın gerek varoluşunu gerekse onun sınırsız hareket yetkinliğini sağlamaktadır. 

Sartre’ye göre, her ne kadar Heidegger, madumun somut kavranılmasının imkanını 

savunmuş da olsa, Hegel’in düştüğü çıkmaza sürüklenmemiştir, zira o, maduma 

(Nicht-sein) soyut bir mevcud (mahiyet) anlamı yüklememiş ve onu sadece dünyada 

var, olarak tanımlamıştır.613  

           Şu halde, İslam filozoflarının, var olanların (mevcudat) var olmalarından önce 

varlık sahasına çıkmak için sahip olmaları gereken ve onları önceleyen bir imkanlılık 

hali, kelamcıların ise yokluk (adem) dedikleri şeyin, bazı değişikliklerle, Heiddeger 

de   var olduğu gözlenmektedir. 

            3. Var olan’a (Das Seiende) bağlı olarak vücut bulan ve ancak onunla bir 

anlam kazanan yokluk. Bu tür madum, karşıtlıklarda (mudâddeh) kendini ortaya 

çıkarır. Sartre bunu şu şekilde izah eder:  

 

         ‘‘...O halde biz şunu anladık ki, yokluk, ne soyut bir kavram olarak ne de somut 

olarak var (das Sein) olmadan (izafe edilmeden) anlaşılamaz...’’614

            

                                                           
611 Bu kuramın geniş bir açıklaması için bkz., Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, 63-64. 
612 Sartre, a.g.e., 71-72. 
613 A.g.e., 72. 
614 A.g.e., 79. 
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          Necrâni, madumun bir şey olmadığına dair akli delilleri sıraladıktan sonra  

muhaliflerin onun şey olduğuna dair sem’iyyattan getirdikleri delillere cevap 

vermektedir:  

          Karşıt tezi savunanlar, Kur’an’ın Hac (22) suresinin birinci ayetindeki 

‘‘...Kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir (şeyun azim).’’ ibaresini, madumun 

varlığına ve bir şey olduğuna delil olarak ileri sürmektedirler. Zira, burada, Kıyamet 

saati henüz gelmediği halde ondan bir şey olarak bahsedilmektedir.615 Necrâni bu 

iddiaya karşı  kendi duruşunu, gerek akli delillerden gerekse nakli delillerden istifade 

etmek suretiyle sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Necrâni’nin ileri sürdüğü akli 

delillerden en önemlisi, madumu, mümkün ve mustahil olmak üzere ikiye ayırması ve 

bunlardan mustahil olanı, mutlak olumsuz anlamda, gerçekleşmesi mümkün olmayan, 

olarak kabul edip dışarıda bırakması; buna karşın, gerçekleşmesi mümkün  olan, 

olarak tanımladığı madumun varlığını ise kabul etmesidir. Esasen bu tür madumlar, 

güneşin her sabah doğması gibi, Allah’ın gelecekte olmasını takdir ettiği 

türdendir.616 Nasıl ki biz, güneş henüz doğmadan, onun her sabah doğacağını 

biliyorsak, aynı şekilde,  Allah  da, Kur’an’da, Zelzele/ زلزلة (kıyamet) saati 

gelmeden onun nasıl olacağını bize haber vermektedir. Başka bir ifadeyle Zelzele, 

vasıflarının (halleri) yokluğu anında haber verilmektedir. Yoksa bu, onun şu anda var 

olduğuna bir delil değildir. Zira, o da, güneş örneğinde olduğu gibi, mümkün olan 

madumlardandır. Necrâni, kitabında nakli delillere fazla yer vermemektedir. O, 

hasmının iddialarını daha çok akli deliller kullanmak suretiyle çürütmeyi tercih eder. 

Ancak, muhalif, bu tartışmada da görüldüğü gibi, naklî delillerden, kanıt sunduğu 

takdirde, kendisi de bu metodu takip eder. Burada da bu yolu takip ederek 

                                                           
615 Necrâni,a.g.e., 216. 
616 A.g.e., 95, 97, 106. 
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Kur’an’dan bir ayeti, kendi tezine delil olarak ileri  sürer. Bu ayet Meryem (19) 

sûresinin dokuzuncu ayetidir: ‘‘...daha önce sen hiçbir şey değilken (lem tekü şey’en) 

seni de yaratmıştım’’. Takiyyüddin’e  göre yukarıdaki ayette geçen ‘‘şeyun azîm’’ 

ile, bu ayetteki ‘‘lem tekü şeyen/ لم تك شيئا ’’ ifadeleri, Allah’ın ileride yaratmayı 

planladığı; dolayısıyla da mümkün kategorisine dahil edilen madumlara delalet 

etmektedir.617

          Varlık-mahiyet ayrımını kesin olarak reddeden Necrâni, gelecekte var 

olabilecek (mümkün) ma’dum’un (makdur/ مقدور ), Allah’ın bilgisi ve iradesi ile olan 

ilişkisi üzerinde durmakta ve O’nun bilgisi ve iradesinin, makdura ne zaman ve ne 

şekilde ta’alluk ettiğine dair açıklamalarda da bulunmaktadır.  

          Bilindiği üzere Eş’ariler Allah’ın bilgisinin eşyaya taalluk‘unun ezelde 

olduğunu iddia etmekteydiler.618 Takiyyüddin, Eş’ariler’in aksine, Allah’ın 

bilgisinin, makdûra ezelde taalluk etmesinin mümkün olmadığını iddia etmektedir: 

          ‘‘... Bunun  için deriz ki: Allah’ın özü (lizatiha) ve gerçekliği (hakikatiha) 

gereği, ezeli olan iradesi (inne iradetehu Te’ala’l-kadime)  alemin yaratılmasına 

(îcad), Eş’ari’nin iddia ettiği gibi, daha önceden (yaratmadan önce) değil, bunun 

yerine belli bir vakitte (fi’l-vakti’l-muayyen) taalluk etmektedir.’’619

  

          Görünen o ki, Takiyyüddin, Allah’ın bilgisinin, Eş’ariler gibi eşyaya ezelde 

taalluk etmesini mümkün görmemektedir. Allah’ın söz konusu olan bu bilgisinin, 

eşyaya taallukunun belli  bir zamanda (vakt mu’ayyen) vuku  bulması gerektiğinin 

daha isabetli olacağının altını çizmektedir. Şu halde Necrâni’nin açıklamalarında, 

                                                           
617 A.g.e., 216. 
618 Bkz. Şehristâni, Nihâyetü’l-İkdâm, 215. 
619 Necrâni, a.g.e., 110. 
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vakt mu’ayyen ifadesi merkezi bir noktada bulunmaktadır. Necrâni’nin bu ifadeyle 

neyi kast ettiğini anlamak için, konunun detayları üzerinde biraz daha duracağız:  

           Eş’ariler’in, Allah’ın bilgisinin eşyaya yaratılmadan önce taalluk etmesi 

görüşünü savunduklarını yukarıda açıklamıştık. Onların savlarının temelinde sanırız 

madumun bilinen (ma’lûm) olmasını kabul etmeleri620 yatmaktadır. Eş’ariler’in en 

önemli temsilcilerinden olan Cüveynî (ö. 478/1085), bu konuda şunları 

söylemektedir: 

     

       ‘‘Madumun hak ehline göre malum olduğunu zikretmiştik...Zira madumlar üç 

kısma ayrılmaktadır; mevcud iken yok olan (madum), şu anda var olmayan ancak 

gelecekte var olacak  (madum) ve var olmayıp Allah’ın ilminde de mevcud olacak 

şekilde bulunmayan  (madum)...’’621

        

        Şu halde, ona göre üç türlü madumun varlığı söz konusudur: Ancak o, bu üç 

madum’dan hangisini, bilginin konusuna taalluk eden malum olarak kabul 

etmektedir. Bunun için tekrar onun ‘‘Şâmil’’ine müracaat ediyoruz: 

          

         ‘‘Sonra biz deriz ki: Siz Allah’ın ezelde alemin var olacağını bildiğini 

söylemiyor musunuz? Şayet bunu kabul etmiyorsanız bu durumda küfre düşmüş 

olursunuz. Eğer bunu inkar etmiyorsanız bu (fikri) itiraf etmiş olursunuz ki bu 

durumda şöyle denilmesi mümkündür: Varlık’ın cevazı (mümkün olması), onun var 

                                                           
620 Cüveynî, eş-Şâmil (neşr. Helmut  Klopfer) , Kahire t.y., 45. 
621 A.g.e., 45. 
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olması anlamına gelmemektedir. Bunu böylece kabul ediyorsanız ‘‘malumun mevcud 

olmadığını’’ tespit etmiş oldunuz.’’ 622

          Görülmektedir ki, Cüveynî’ye göre, Allah’ın bilgisinin objesi konumunda olan 

madum, şu anda mevcut olmayan, ancak Allah’ın zihninde (bilgisinde) gelecekte var 

olacak şekilde bilinen malumdur. Ancak varlık-mahiyet ayrımını yapan Cüveyni, 

bunu, yani bilinen (ma’lûm) konumunda olan bu madumun, ontolojik düzlemde 

herhangi bir maddi/somut bir varlığının olması gerektiğini ileri sürmemektedir. 

Ayrıca o, şayet Allah ezelde, gelecekte var olacak  tüm şeylerin var olacağı bilgisine 

sahipse, bu durumda, O’nun ilmine konu  olan bu objelerin de, O’nun gibi ezelde 

mevcud olmaları gerektiğine dair iddiaya,  Allah’ın bir şeyi bilmesinin, o şeyin var 

olmasını gerektirmeyeceğini, söylemek suretiyle karşılık vermektedir.  

          Tüm bu açıklamalar, Necrâni’nin ‘‘vakt mu’ayyen’’ den neyi anladığını daha 

iyi tespit etmemize yardımcı olmaktadır: Yukarıda Takiyyüddin’in, Eş’ariler gibi, 

Allah’ın bilgisinin eşyaya ezelde taalluk etmesini caiz görmekle birlikte, O’nun bu 

bilgisinin eşyaya belli bir vakitte (vakt mu’ayyen) taallukunun daha isabetli 

olacağını, savunduğunu zikretmiştik. Bunun, bize göre, en temel nedeni, Allah’ın 

bilgisinin, madum olan eşyaya, onlar yaratılmadan önce taalluk etmesinin –ki bu 

durumda onlar malum olmaktadır-, beraberinde,  şeylerin birer zat olarak var 

olmaları olasılığını beraberinde getirecek olmasıdır.623  Tüm bu  sakıncalardan 

dolayı, Necrâni, bu konuda farklı bir yol takip ederek, Allah’ın ilminin makdura belli 

bir vakitte (vaktun mu’ayyen) taalluk ettiğini söylemiştir. Bu belli vakit ise ona göre, 

eşyanın/nesnelerin, Allah’ın iradesinin objesi konumunda  oldukları  andır. Şu 

durumda ona göre, Allah’ın bilgisi maduma taalluk etmemektedir; buna karşın 

                                                           
622 A.g.e., 46. 
623 Necrâni, a.g.e., 346; krş. Cüveynî, Şâmil, 46. 
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makdura ise, ancak irade edildiği/ yaratıldığı anda taalluk etmektedir. Burada irade 

etme ve yaratma aktları, aralarında zamansal olarak bir ayrım olmaksızın 

gerçekleşmektedir: 

 

           ‘‘...Biz, Allah’ın, o şeyin bilgisine (ilmihi) neden muhtaç olduğunu  

söylediniz? diye sormak isteriz. Allah’ın bilgisinin maduma taalluk etmesinin muhal 

(mustahilen / مستحيال )  olduğunun söylenmesi neden caiz olmasın. Ayrıca, 

yarattığında idrak ettiği şey, Allah’ın (o şeyi) bilen ( عالم ) olmasını gerektirir. Sonra, 

şayet Allah’ın bir bilgiye ihtiyacının olduğunu kabul etsek bile bu, O’nun  daha 

önceden (nesne yaratılmadan önce) alim/bilici olmasını neden gerektirsin?’’624

           Necrâni bu sözleriyle mümkün madumun Allah’ın bilgisinde yaratılmadan 

önce malum olarak  bulunduğu düşüncesinin onaylanmasını kabul etmemektedir. 

Zira, bu durum, zikredilen nesnenin, Allah ile birlikte ezelde mevcud olarak  

bulunması gerektiğinin tasdîk edilmesi anlamına gelebilir.625  

          Sonuç olarak, Necrani, Allah’ın makdur’a, onu yarattığı anda  taalluk ettiği 

görüşünü benimsemek suretiyle, bir anlamda Mu’tezile düşüncesindeki Tevhid  

prensibine bağlı olan, sadece Allah’ın ezeli olması gerektiği düşüncesini 

sağlamlaştırmış olmaktaydı. 

 

                    

 

  

                 

                                                           
624 Necrâni, a.g.e., 338. 
625 A.g.e., 337. 
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                                                         SONUÇ 

                                           

            Bilgi meselesi, çağlar boyunca sadece felsefeyle doğrudan uğraşan 

filozofların değil aynı zamanda inancını rasyonel temellere oturtmak isteyen herkesin 

doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilenmek zorunda kaldığı bir alan olmuş ve bunun 

sonucunda da bir çok akım ortaya çıkmıştır. Bu akımların en önemlileri, bilginin 

kaynağını süjede, daha doğrusu onun zihinsel faaliyetleri ekseninde ele alan idealizm 

(rasyonalizm, sübjektivizm) ile, bilginin kökenini fenomenler dünyasında gören 

realizm’dir (objektivizm). Bilindiği üzere, bunlardan birincisinin ilk ve en önemli 

temsilcisi Eflatun, ikincisinin ise Aristo’dur. Duyuların ilettiklerinin (daha çok 

izlenimler) değeri konusunda ortaya konulan bazı şüphelerin varlığı, Eflatun’u, 

kendisinde duyu yanılmalarının bulunmadığı, gerçeklikler diye de tanımlanan sonsuz 

bir ‘‘ideler alemi’’ fikrine sürüklemiştir. Kendisinde hiçbir çelişki ve yanılma 

bulunmayan, tamamen gerçekliklerle dolu olan bu âlem, muhaliflerin ortaya attıkları 

ithamları  geçersiz kılacak şekilde dizayn edilmiştir. İşte, gerçek bilgi de, ideler adı 

verilen bu âlemle bağıntılı olarak gerçekleşmektedir. Sonsuzluk ilkesine tabi olan ve 

bir anlamda da ezelî ‘‘Bir Tanrı’’ anlayışını zedeleyebilecek görüntüsü vermesi 

dolayısıyla, sonraki yüzyıllarda bu idealizm akımına, Gazâli ve Descartes’la birlikte 

yeni bir elbise giydirilmiş ve böylece Tanrı’nın sadece kendisine has olan ezelî 

 185



 186

Birliği kurtarılmıştır. Artık bu ezeli idelerin yerini, Tanrı tarafından herkese doğuştan 

bahşedilen küllîler (tümeller) alacaktır. Bunlar herkeste doğuştan ortak özelliklere 

sahip, aklın ilkeleri de diyebileceğimiz kavramlardır. Yani, bu akımın temsilcilerine 

göre duyu organları, birer ‘‘alet’’ durumundadır ve bu aletlerin vasıtasıyla iletilen 

verilerin (idrâkât) bilgiye dönüşebilmesi, ancak Allah’ın dilemesiyle olmaktadır.  

Esasen Eflatun’un da Tanrı fikrine sıkıca bağlı olduğunu gözlemliyoruz, zira ona 

göre gerçek bilgi ancak Musa’ların tanrılardan aktardığı bilgilerdir.626 Ancak o, 

ideler adı verdiği soyut tümellerin, ezeli olduklarını iddia etmesiyle Gazâli ve 

Descartes’ten ayrılmaktadır. Mu’tezile’nin Basra kolu ve özellikle de en önemli 

temsilcisi olan Kâdı Abdülcebbar başta olmak üzere  Basra Mu’tezilesi, bir taraftan, 

duyuların birer vasıta (âlet) olduklarını kabul etmesi, diğer yandan da, duyuların 

ilettiği izlenimlerin doğrudan bilgiyi oluşturmadığını iddia etmekle kolaylıkla 

Rasyonalistler (idealizm) grubuna dahil edilebilir. Başka bir ifadeyle onlar, sübjektif 

eğilimi tercih eden kelamcılar grubundadır.  

          İdealizmin tam karşısında yer alan realizm ise, ideler düşüncesini teselsüle 

götüreceği627 endişesiyle reddetmiş ve üzerinde yaşadığımız alemin gerçeklikler 

alemi olduğunu ve ancak, sözü edilen bu alemin (nesneleri) vasıtasıyla gerçek 

bilgiye, başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan ulaşabileceğimizi savunur. Bu ekol, 

idealizmin aksine, karşımızda duran objelerin gerçekliklerinin olduğunun -bir ön-şart 

olarak- kabulü esasına dayanmaktadır. Bu bağlamda Aristo, duyu verilerine sadece 

önem vermekle kalmamakta, onların ilettikleri verilerin (idrâkât) mutlak anlamda 

gerçeklikleri yansıttığından da şüphe etmemektedir. İngiliz deneycileri (ampiristler) 

olarak da tanınan J. Locke ve David Hume, Aristo tarafından temelleri atılan bu 

                                                           
626 Krş. Mehmet Bayraktar, İslam Düşüncesi Yazıları, 264. 
627 Aristo, a.g.e., 126. 
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öğretiyi gerçek anlamda sistematik bir yapıya kavuşturmuşlardır. Onlara göre insan 

zihni, doğuştan gelen hiçbir a priori bilgiye sahip olmayan boş bir levhadır (tabula 

rasa). İnsanın tüm bilgileri deney ve tecrübeye dayanmaktadır, yani bilginin temel 

karekteri a posteriori’dir: Dışsal objelere ilişkin bilgilerimizin kaynağı dış duyu 

organları olurken, haz, elem, istek vs. gibi iç idraklerimiz (bilgilerimiz) ise dışsal 

bilgilerin zihin tarafından işlenmesi vasıtasıyla elde edilmektedir. Objektivistler 

olarak da adlandırabileceğimiz bu ekol içerisine, duyu verileriyle (idrak) bilgiyi 

özdeşleştiren ve Ka’bi’nin fikir ve düşüncelerini benimsemiş olan,  Bağdat 

Mu’tezilesini de dahil etmek mümkündür. 

          Zikredilen bu ekollerin dışında, mutlak anlamda ne idealist (rasyonalist-

sübjektif) ne de realist (objektif) olan ancak, zikredilen bu ikisinin fikir ve 

düşüncelerindeki ortak noktaları  bir araya getirip homojen bir felsefi düşünce tarzı 

oluşturmak suretiyle, uzlaşmacı bir tutum takip eden filozof ve kelamcılar da 

mevcuttur. Bunlara Kant’ı ve müellifimiz Necrâni’yi örnek olarak verebiliriz.  

          Bu tür felsefi tarzı benimseyenlerin yöntemlerinin farklılığı, bilgi meselesinde 

ortaya koymuş oldukları yaklaşımla daha da açık hale gelmektedir. İdealist ve realist 

akım taraftarları, bilginin yegane kaynağını, ya görünen (fenomen) alemden bağımsız 

aşkın bir varlığa (Tanrı ya da küllî tümeller-ideler); ya da  süjeden tamamen farklı, 

nesnel gerçekliği olan reel aleme dayandırdıkları halde, bu sonuncular, bilginin 

oluşması sürecinde, hem süjeye hem de objeye ortak bir görev yüklemektedirler. Şu 

halde, bu akımı diğerlerinden ayıran iki önemli faktör vardır:  

 

1. Her türlü bilgimiz duyuların (ilettiği) tecrübe ile başlamaktadır.628 

                                                           
628 Bkz. Kant, a.g.y., Transzendentale Ästhetik. 
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2. Deney ve tecrübeden elde ettiğimiz izlenimlerin bilgiye dönüşmesini 

sağlayan zihnimizin süjeden bağımsız (zaman ve mekan gibi) a priori 

ilkeleri vardır.  

           Kant, sadece, bilginin  kaynağı  konusunda  her  iki ekol arasında felsefe tarihi  

boyunca  süregelen  farklılaşmayı  ortadan kaldırmayı denemekle  kalmamış, bundan   

daha  önemlisi, daha  önce  Mu’tezile  kelamcıları  tarafından takip edilen ve bilginin  

oluşma   sürecinin   metotsal   analizi   anlamına   gelen  ‘‘transendental bilgi teorisi’’  

yönteminin    sistematiğini    de   kurmayı     başarmıştır.  Bilgi probleminde, önceleri     

sadece   bilgi  kaynakları   hususunda   tartışma   yapılmışken, Mu’tezileyle   birlikte,  

Kant’ın, ’’transendental bilgi teorisi’’ (tranzsendentale Erkenntnistheorie)629 adını  

verdiği, yeni bir yöntem kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemin en belirgin özelliği,  

bilginin   kaynakları   üzerinde   yapılan   incelemelere  ilâve olarak, bilginin  oluşma  

koşullarının belirlenmesidir. Bu bağlamda Mu’tezileyle Kant arasında benzerliklerin  

olduğu gözden kaçmamaktadır. 

          Bilgi sorununda, objektivisit eğilime sahip olan Bağdat’lı Mu’tezililer ile 

subjektivist eğilimde olan Basra’lı Mu’tezililer karşısında, yukarıda da söylendiği 

gibi, daha çok bu iki eğilim arasında orta bir yerde bulunan Takiyyüddin Necrâni- 

elimizde bulunan tek eserinden edinilen izlenime göre-, Allaf, Ebu Ali Cübbâi ya da 

Abdülcebbar gibi Mu’tezile’nin büyük mütekellimlerinden biri olmasa da,  Mu’tezile 

hakkındaki derin bilgisi ve sistematik düşünce sistemiyle kendini göstermeyi 

başarmıştır. Ayrıca o, 5./11. yüzyılda, içeriklerinde fazla yeni bir şey olmayan, daha 

çok öncekilerin düşünce ve fikirlerini bir araya getiren türde yapılan çalışmalara 

benzeyen eseriyle, sistematik ve detaylı olarak başka kaynaklarda bulamayacağımız 

iki önemli hususu ortaya koymaktadır: 
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1. O, ısrarla  Abdülcebbar’a   atfettiği    ‘‘delâle nefyü’d-delâle’’  metodunun  

varlığından  bizi  haberdar  etmektedir:  Kıyâsu’l-ğâib ale’ş-şâhid istidlal metodunun 

yanında,  kelamcıların    ayrıca   böyle   bir   yöntemi   kullandıklarını   sadece   onun  

vasıtasıyla öğrenebilmekteyiz.  

2. Kant      tarafından     kurulduğu     iddia     edilen   ‘‘transendental      bilgi 

teorisi’’nin, çağlar önce Mu’tezile tarafından sistematik bir şekilde uygulandığı, 

Necrani’nin bilgi teorisi tartışmalarında açıkça tespit edilmektedir. Her ne kadar 

böyle bir yöntem, Ebu Raşîd’in el-Mesa’il’i ve Kâdı Abdülcebbar’ın Muğni’sinde 

görülmekte ise de, Takiyyüddin Necrâni’nin el-Kâmil fi’l-İstiksâ’sında, kendini en 

belirgin bir şekilde göstermektedir. 

          Takiyyüddin, seleflerinin görüşlerini eleştirirken, daha önce Abdülcebbar’la 

başlamış olan muhafazakar (Ehl-i Sünnet) eğilimi devam ettirdiğini görmekteyiz. 

Sözü  edilen bu muhafazakar eğilimli kelamcıların iki önemli özelliği vardır:  

          1. Onlar, ilk dönem Mu’tezile kelamcılarının aksine, tabiat/doğa felsefesi 

problemleriyle daha az meşgul olmuşlardır. Bu yeni dönemdeki tartışmaların 

konuları, Kelâmî düşüncelerle bağlantılı olarak işlenen, me’ânî, i’timâd gibi, tabiat 

felsefesi problemlerinden daha çok, teorik ve bilgi teorisi karakteri taşıyan ve sadece 

teolojik değil aynı zamanda da felsefi unsurlar içermekteydi.  

           Bilindiği üzere İslam’ın ilk iki yüzyılında  yabancı unsurların da etkisiyle 

tabiat felsefesi ile ilgili problemlere olduğundan çok daha fazla ilgi gösteren ilk 

Mu’tezililer, muhafazakar (Ehl-i Sünnet) kelamcılar tarafından mülhitlikle 

suçlanmışlardır. Kelam problemleri tartışmalarında Ebu Ali Cübbâi’yle birlikte 

başlayan, teolojik/metafizik anlayış, Mu’tezile içerisinde açıkça kendini göstermiş ve 

Ebu Hâşim Cübbâi’den sonraki nesilde ise, bu tarz bir düşünce, kendini tamamen 

                                                                                                                                                                     
629 A.g.y. 
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kabul ettirmiştir. Artık, kelam tartışmalarında, bundan sonra, me’anî, i’timâd ve 

ahval gibi, daha önceki tabiatçı filozoflar ve kelamcıların da ilgilendikleri konulara, 

Allah’ın sıfatları, gibi, önemli teolojik/metafizik problemlerde fayda sağlayacağı 

beklentisiyle  yer verilmiştir. Teolojik ve metafizik meselelere daha fazla ilgi 

duyulduğu bu dönem, Mu’tezile’nin son döneminden bir önceki dönemi 

kapsamaktadır. 

          2. Muhafazakar (Ehl-i Sünnet) eğilimli Mu’tezile kelamcıları, Ehl-i Sünnet 

kelamcılarında olduğu gibi, vahyin ispat gücüne daha fazla değer vermişler ve 

özellikle idrak problemi üzerine yapılan tartışmalarda ortaya atılan ‘‘ade/ عادة ’’ 

prensibi gibi, önemli teoriler ve daha realist ifadelerle kendilerini ortaya 

koymuşlardır. 

        Necrâni’nin bilgi teorisi bağlamındaki düşüncesi ele alındığında, yaşadığı 

dönemde, Mu’tezile’nin, Ehl-i Sünnet’e yakınlaşma sürecinin hemen hemen zirveye 

ulaştığı da dikkate alınacak olduğunda, onun, Eş’ariliğe meylettiği görülmekle 

birlikte, rasyonel (aklî) delil, akılla desteklenmesi gerekli olan vahyî delil ve 

vahyedilmiş (ya da ilham edilmiş) delilden oluşan üç yönlü ispatlama yönteminin 

kullanıldığı, Şiî dogmasına da yaklaştığı iddia edilmektedir. Gerçekten de, 

Necrâni’de, Eş’arî’ler de olduğu gibi, aklın öncelikli olması düşüncesi önemini 

yitirmiştir. O, her ne kadar, tartışmalarda aklî delillere yer vermiş de olsa, ısrarla 

vahye bağlı kalmanın gerekliliği üzerinde durur. ( el-Kâmil fi’l İstiksâ, 274, 283).  Bu 

da, zikredildiği gibi, yaşadığı dönemde Mu’tezile’nin tamamen Ehl-i sünnete 

yakınlaştığı gerçeği ile ilişkilendirilmesi gereken bir husustur.  
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          Ancak Necrânin’nin fikir ve düşüncelerine tesir eden tüm bu etkenlere rağmen, 

O’nun, kelami meselelere yaklaşımında, birinci derecede belirleyici olan, mensubu 

olduğu ekolün kurucusu ve Basra ekolünden gelen, Ebu Huseyn Basri’dir.  

            Son olarak diyebiliriz ki, Mu’tezilenin bilinen son önemli kelamcısı olması 

yönüyle ele aldığımız Necrâni, Mu’tezile’nin, son dönemine ilişkin düşünce yapısı 

hakkında bize ipuçları vermesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Ne varki, 

Necrâni’nin sadece tek bir eserinin bulunması, bu konudaki araştırmaların oldukça 

dar bir çerçevede kalmasına neden olan en önemli etkenlerden biridir.  
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