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O N S O Z 

KONUMUZ: (Ahmet b . Muhammed, b . Fnrekî'ye ka,dar, 
EŞARt MEKTEBİ ve NİZAMÎ KİTABIJ (*) dır. Furekî h. 478 
de vefat ettiğine gör©^ önoe hicrî beşinci asra kadar eşariliyi 
incelemek lâzuudır. Bu zaman zarfmda da eşariliğin teşekkül 
ve tesisini görmüş olacağız. Bunun için konumuzu dört kısma 
ayvdık. 

Girişte Ebu'l - Hasani'l - I^ari 'den evvel onun mey
dana çıkmasına sebep olan fikrî cereyanlar ele almdı. Birinci 
kısım Ebu'l - Hasani'l - B ^ r î mezhebi ve kelâmi görüşleri; 
İkinci kısım muakkiplerini ihtiva ettiği gibi, eşariliğin durumu
nu tcsbit ederken mutezile ile çeşitli yönlerden mukayesesi, 
üçüncü kısımda taoelendi. Dördüncü kısımda da Nizami kita^ 
bınm üzerinde durulduktan sonra neticeye geçilmiştir. 

A y n c a bu asırda eşariüğin gelişmesini gösteren ve 465 
Hicride yazıldığı öğrenilen Nizami kitabmm edisyonu ilâve 
edilmiştir. Yazmanın elinizde ikinci bir nüshası yoktur. Yaptı
ğımız edisyondar metinleri tesbit için çeşitli kaynaklara baş vu
rularak doğruya yatan bir metin luu^lamağa' çalışılmıştır. Sa-
hifelerde bazı kurt yeniklerine tesadüf edildiği için, buralar 
noktalar halinde, i lâwler parante-z içinde gösterilmiştir. Kur*-
an ve hadislerde sahif© altında tesbit edilmiştir. 

Çalışînala.rmiîzda direktifleriyle yardmı eden ve maşgul 
cian muhterem hocam Prof. M. Et - Tanci'ye ve bazı fikirlerin
den istifade ettiğim Ord. Prof. H. Ziya Ülken'e ve bîr çok kay
naklardan istifademde kolaylık sağlayan Kütüphane Müdürü 
İhsan İnan'a teşekkürü borç bilirim. 

(*) Bu kitabın tenkidi! incelenmek yapılaralk metni tesbit edilmiştir. 
Şimdilik basılması mümkün olamajtnışür. 





G 1 r İ Ş 
Kelâm tarihi içinde Eşarî ve ondan sonra yolunu geliştiren 

eşarilerin tesis ettikleri "Egarî mektebinin" sünnî kelâm siste
minin meydana gelmesinde rolü çok büyüktür. E]şarîlik yayıldı-
ği ülkelerde sünni yolun savunmasmda kurtarıcı olmuştur. Eşa
rî sisteminin meydana gelişini ve onım sünnî kelâm sistemi için
deki rolünü belirtebilmek için kendinden evvelki fikrî cereyanla-
n, akaid hususundaki metod ve usûlünü tesbit etmek gereklidir. 
Bu, aym zamanda bize, eşarî mektebinin kelâm tarihi içindeki 
durumunun tesbit için ileride mutezüe ile yapacağmaız karşılaş
tırmada eşarî mektebinin esas kaynaklarını da vermiş olacak
tır. Bu suretle bir birine zıt olan iki cereyanm çarpışmasmdan 
doğan ve her iki cereyanm telif ederek islâm akait sistemine ge-
tirdği yeni Eşarî Mektebinin oynadığı rol tebarüz ettirümiş ola
caktır, kanaatindeyiz. Bu fikrî cereyeuılarm başmda ehl-i hadis 
(nakilciler, selefiye) gelir. 

EHL-Î HADİS 

Ehl-i hadis, Hz. Peygamber asrmı devam ettirmek için 
nasslarm zahirine bağlı kalarak muhafazakâr bir yol takibeden 
kimseleri temsü etmektedir. Brnıa göre, bu devirdeki akidenin 
durumuna işaret etmek gerekiyor. 

Hz. Peygamber devrinde akaidin yegâne kaynağı, Kur-am 
Kerim ve onun müfessir ve tamamlayıcısı mahiyetinde olan ha
dîsler ve bizzat sahabei kiraımn örnek ittihaz ettikleri Hz. Pey
gamberin şahsiyeti idi. Bu iki kaynak, müslümanlann amelî ve 
itikadı müşküllerini hallettiği gibi, bizim için de, o zamanın umu
mî efkârmı aksettiren en emin mercilerdir. Bu devirdeki müslü
manlann böyle doğrudan doğruya istifade ettikleri kasmağa sa
hip olmaları, onlan, itikadî mevzularda düşünmeye yahut ihti-



lâfa düşmelerine sevketmiyordu. Dâvetine bir çok insanlar ica
bet ediyordu; iman edenler gönüllerini tamamen ona bağlıyor
lar, vahyi doğrudan doğruya din şariinin ağzından ahyorlardı. 
Herhangi bir meselede ufak bir şüpheleri çıkarsa, akülanna de
ğil, Hz. Peygambere baş vuruyorlardı. Hz. Peygamber hakikati 
gösteriyor, şüphelerini izale ediyordu. Bu meseleler ekseriya 
müslümanlarm pratik hayatma ait amelî hususlardır ( 1 ) . Btma 
rağmen Kur'anı Kerim ve hadislerin tetkiki, bımlann temas et
tiği mevzular bakımmdan bu zamandaki itikadı meselelerde bi
ze bazı ip uçları vermektedir. Şöyleki: Kur'anı Kerimde âyetle
rin bir kısmı muhkem, bir kısmı da müteşabihtir. Müteşabih 
âyetler, çeşitli mânalara gelebilen, anlayışa göre değişebilenler
dir. Kur'anı Kerim bu mevzuda: "Sana Kitabı indiren (ydur, 
onda bir takım âyetler muhkemdir İd bunlar Kitabın anası (te
meli) dir. Diğer bir lusmı da müteşabihlerdlr. İşte kalplerinde 
eğrilik olanlar, sırf fitne aramak ve (kendi arzularına göre) 
teviline yeltenmek için O'mm müteşabih olanma tâbi olurlar. 
Halbuki O'nun tevUini Allahtan başkası bilmez ( 2 ) . llhnde yük
sek payeye erenler ise, biz ona inandık, h e p « Rabbimizin katın-
dandır" derler ( 3 ) . Bu müteşabih âyetlerde zahirleri itibariyle 

(1) Dofrudan doğruya Kur'anı Kerimden öğreneceğimiz bu husus
lar 13 kadar meseledir: Bakara, 215, 217, 219, 220; El-enfal, I; EU-Kehf 
83 el- tsra 85; el- Araf, 187, 

(2) Bazı müfessirler (veT-Rasihûn) kelimesini (illa'allah) daM Al
lah üzerine atfederek "O'nun tevilini Allahtan ve bir de İlimde rasıh 
olanlardan başkası bilmez" diye mâna vermişler; burdan tevil etmenin 
caiz olduğunu çıkarırlar. Diğerleri de (illa'allah) da durarak tevilini 
yalnız AlİEuhın bildiğin-', rasihleıin ise: "biz ona inandık hepsi Rabbımız 
katındadır." dedikleri şeklinde mâna vererek tevilden kaçınmışlardır. 
Bk. el - Keşşaf, S. 235. 

(3) Ali İmran: 7. Tevilden kaçınanlar, bu âyetin tefsiri sadedinde, 
Hz. A'.şe'nin rivayet ettiği şu hadîsi naklederler: "Resulullah, bana, 
ya Aişe, Kur'anın yalnız müteşab-'h âyetlerine uyanları gördüğünde -ki 
Allah onları Kur'andan zikretmiştir.- Onlardan sakın, buyurdu. (Aynu'l-
Hanefî, Umdetu'l - kari, cilt 7, sahife 516). 
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tenzih anlayışma uymaz görülen yed, aym ve vecih gibi bazı sı
fatlar isbat ediliyor. İnsan kaderi lehinde ve aleyhinde, bazı din 
ve mezheplere karşı fikirler ileri sürülüyor. Kur'am Kerim her 
ne kadaı^ bu gibi mevzularda ihtilâftan kaçınmayı' emrediyorsa 
da, yukarıda işaret ettiğimiz bu âyetlerin mevcudiyeti bazı iti
kadî müşküllere bu devirde temas edüdiğini gösteriyor. Her in
san kafasınm düşüneceği bu mevzularla müslümanlann meşgul 
cim alan gayet tabiidir. Hz. Peygamber müslümanlan itikadî 
mevzularda münakaşalanna asla müsaade etmiyordu, buna rağ
men bazı hâdiseler cereyan ediyordu. Tirmizî'nin Ebuhm-eyre'-
den naklettiği şu haber gayet mânahdır: "Biz kader m<^lesin-
de münazaraediyorduk, Hz. Peygamberin gazabından yüzü ateş 
gibi kızarmıştı. (Ben bunu emretmek içinrai gönderildim, sizden 
evvelkiler bu gibi münazaralar yüzünden helak oldular, böyle 
münakaşalar yapmaym) dedi." (4) A y n c a Hz. Ebubekir ile Hz. 
Ömer arasmda yine kader meselesine ait bir münakaşa nakledi
liyor. (5 ) . Hulâsa, Hz. Peygamber itikadî mevzularda münaka
şayı şiddetle reddettiği halde, müslümanlann bu gibi insanî 
mevzularda düşündüklerini, bazı müşkülleri zuhur ettiğini anlı
yoruz. A y n c a nakledilen bazı hadîslerde de müteşabihat geç
mektedir. ( 6 ) . Yukanda da izah ettiğimiz gibi, bazı ferdî sualler 
aoruluyorsa da müslümanlar henüz bunlar üzerinde fazlaca dü
şünmeyi lüzumlu görmüyorlardı. Hz. Peygamberin izahı, gön
lünü imanın neş'esine veren sahabileri tatmin ediyordu. Aynı 
zamanda âyetlerin nazil olduğu ahval ve şeraite iyice vakıf ol-
duklanndan durum aydınlanıyordu. Hulâsa, Hz. Peygamber iti
kadî hususlarda münakaşayı şiddetle reddettiği halde, müslü
manlann bu gibi insanî mevzularda düşündüklerini, kafalarm-
da bazı istifhamlarm belirdiğini Kur'an ve hadîslerin tetkikin
den anlıyoruz.' 

(4) Sahihu't - Tirmizî, C. 2, S. 9. 
(5) El - Bayadi, İşaratu'l - Meram, S. 43. 
(6) Mütegabih hadislerin anlamı için Bk. tbn-1 Purek, Müşkül ha

dis; Ibn: Kute^be, Tevili Muhtelifi'l - Hadis; Errazi, Esasu't - Takdis. 



Hz. Peygamber müslümanlarm arasmdan çekilince, dinî 
naslarm anlaşılması ve tefsir edilmesi zamanı gelmiştir. Resu
lullah asrmm zihniyetini devam ettirmek istiyen.bazı müslü-
manlar, Kur'anı Kerim veyahut hadîsleıxieki müteşabihat üze
rinde fikir yüi'ütmekten çekindiler. Bir hataya düşmemek için 
yalnız rivayetlere bağlı kalarak nasslarm zahirine çıkmadüar. 
Selefin bu akaidesinden inhiraf etmemek için müteşabih âyetle
rin karşısmda: "Biz Allahm mevcudiyetine ve vahdaniyetin© 
inanıyoruz. Lâfızların daha ileri mânasına gidip, hatalı bir yola 
sapmayız; Zira, bımdan fazla mânayı bilmek bize farz değildir. 
Bize farz olan, habere geldiği gibi inanmaktır. Eğer biz, bu ge
len haberlerin tafsil ve teviline gidecek olursak bu mânalar ve 
sözler, bizim kavlimiz olur, Allahm kavH olmaz. Bizim kavlimiz 
her zaman hataya mâruzdur. O halde, böyle bir hareketten mu
hakkak surette kaçınmamız vacipdir, dediler. ( 7 ) . Şu haberlerde 
aynı görüşü ifade etmesi bakunmdan önemlidir.: Malik b. Enes'in 
Hocası Rebiatu'r - Rey'e "er'Rahmanu ala'l - arşi's - teva" 
(Rahman Arşa istiva etti) (8) âyetindeki istivanm keyfiyeti 
sorulunca, cevaben: 

— îstivanm keyfiyeti meçhuldür. İstiva gayri mâkuldür. 
Bana ve sana düşen ona imandır; cevabmı verdi. ( 9 ) . MaUkü'b -
nü Enes'e: 

— İstiva nedir? diye soruldu. Bunun üzerine, düşündü ve: 
— İstiva meçhul değildir; keyfiyeti anlaşılmaz; ona iman 

vaciptir, onun hakkmda sual sormak bidattir, cevabmı ver
di. (10) . 

— Yukarıda dercettiğimiz haberler bu cereyanm görüşünü 
gayet iyi şekilde tebarüz ettirmektedir. Naslarm zahirine bağ-

(7) İbnu'l - Arabi, Şerhu't - Tirmlzî, S. 5. 
(8) Taha: 15. 
(9) Beylıakî, el-Esma ve's - Sırat, S. 409. 

(10) Aynı yer S. 408. 
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lanarak teviline gitmeyen selefi, hadîs ehli veya nakücüer diye
bileceğimiz bu cereyan sahipleri, kendilerinden başka türlü ha
reket eden na^an tevil eden, akli delüler kullanan âlimlere kar
şı cephe aldüar, onlan bid'atçı ohnakla, zmdıkhkla itham etti
ler, (11 ) . Naslann yalnız zahirine bağlanan bu muhafazakâr 
cemiyet zihniyetin görüşleri zamanla onlan teşbih ve teczim 
akidesine Kadar götürdü. 

Gazali, kendi zamanma kadar gelen bu cereyanm naslar 
karşısındaki durumunu şu şekilde tesbit ediyor: 

1 — Tîikdis: AUah Celâl ve azametine lâyık olmıyan şey
den tenzih etmek, 

2 — Tasdik: Kur'anda ve hadîsde açıklanan şekilde Allahı 
Taâlânm sıfatlannı aynen, münakaşa etmeden, etrafmda fikir 
yijrütmeden doğrulamak, 

3 — Aczi itiraz: Müteşabih naslarm karşısmda aczi itiraf 
etmek, 

4 — Sükût: Cahil bir kimsenin müteşabihat hakkmda sual 
sormaması, âlimin de cevap vermemesidir. Çünkü, cahil bu sual
leri sormakla akidesini tehlikeye atar. Âlim de ona cevap ver
mekle, şüphe kapısmı açar, bidati kolaylaştmr; 

5 — imsak: naslar üzerinde aklî istidlal ve teviller yap
mamak ; 

6 — Kef: Kalbi bozacak her türlü fikri düşünmemek; 
7 — Ehli marifeti teslim. (12) . 
Yukanda Gazalinin ana hatlannı verdiği ehl-i hadîsin bu 

yolu, başlangıçta belki doğru olabilirdi. Fakat zamanla büyü
yen, birçok yabancı din ve kültürleri içine alan islâm cemiyeti
nin bu nazariyeler içinde kalması imkânsızdı. Akılcılann şid
detli taarruzlan ve gelişen islâm cemiyetinin icaplanna göre 

(11) Kelâm İle iştigal eden en büyük şahsiyetleri bile İtham eden ri
vayetleri topluyan eserlere misâl için Kk. Herevi, Zemmu'l - Kelâm, îlâ-
hiyet Fakültesi kitabhfı, yazma eser. 

(12) Gazali, llcamu'l - Avam Kahire 1303 S. 3 - 4 . 
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ehli sünnet de eski durumlarını bırakmak mecburiyetinde kal
dılar, îşte bu mecburiyet sünnî kelâm sistemini doğurdu ki, ha
len mevcut ehli sünnet içinde başlangıçtaki ehli sünnetin tecviz 
etmediği tevili yapmayan mezhep yoktur. Bu tabiidir, gelişme
nin icabıdır. 

Sözün özü, başlangıçta Kur'an ve Hadîsde zikredilenlerin 
dışmda hiç bir fikrî mesele bilinmiyor, dolayisiyle de muhakeme 
yoluylada hiç bir istihraç yapılmıyordu. Zira, mantık, hiç değil
se kelâma tatbik edilen şekli ile Yunan'a has bir bidatti, sadece 
kat'iyetle açıklanmış olan şeyler biliniyor. Ayetlerin teviline 
cevaz verilmiyordu. Ahmed b. Hanbel Me'mun'un adamları ta
rafından sorguya çekildiğinde, O, yalnız Kur'an ve Hadîsden 
kısımlar okuyarak cevap vermiş, bunlardan mâna istintacım 
reddetmiş, delil gösterildiğinde sükût etmiş ve bımu dinî iti
kat bakımından bidat telâkki ederek karşı koymiLştur. (13) . Bi
raz önce işaret ettiğimiz gibi bu görüşün ilelebet aynı şekilde 
kalamıyacağı aşikârdı. Gelişen şartlara göre ehli sünnetin yeni 
durum alacağı tabiidir. Ehli sünnetin başlangıçtaki bu muhafa
zakâr ceryanma karşı duran akılcılardır. 

Akdcılar 

Eşarî mektebinin meydana gelmesine sebep olan ikinci cere
yan akıl yoludur ki, bunu mutezile temsil etmektedir. Akılcılar, 
yukarıda izah etmeğe çaüştığımız nakilci - selefilerin karçı kut
budur. 

Mutezilenin takibettiği bu yolu belirtmeden önce onları bu 
metoda sevkeden şartlan incelememiz gerekiyor. 

İslâmi fetihlerle bir çok yabancı kültür, din ve mezhep er-
babile ihtilât edilerek, yeni meselelerin doğmasına müncer oldu. 
Bir taraftan şark kültürü geçerken, diğer taraftan Aristo fel-

(13) I>e lacy O' leary îslâm düşüncesi ve tarihteki yeri. Çsvirf-n-
' İcr, H. Turdaydın vc Y. Kutluay, Ankara 959 S. 110. 
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sefesi islâm âlemi ile münasebet tesis etmiş ve o felsefenin izleri 
müslüman çevrede görülmiye başlamıştır. (14) . Bahusus, fetih 
hareketi sükûn bulup, müslümanlar bu ülkelerde müstakar 
olunca, dini anlamaya ve dini neşri için anlatmaya koyuldu
lar. (15) . Bu durumda eski usulle yetinmiyenler inançlarını ak
im mihenginden geçirmek mecburiyetinde kaldılar. Yeni islâmı 
kabul edenler arasında, daha önce ilahiyat ve felsefeye alışmış 
kimseler bulununca, vaziyet tamamen değişiyordu. 

Gelişen bu İslâm ülkesindeki yabancı fikirlerle mücadele et
mek mecburiyetinde kalan müslümanlar için, felsefîleşen ve ken
di sistemlerine uymuyan bu fikirlere, islâm dini nasları olan Kur' 
an ve Hadîs yetmiyordu. Onları yine kendi cedelî esasları ile ik
na etmek gerekiyordu. İşte bunun için müslüman âlimlerinden 
bazıları imanı esasları isbat hususunda akli deliller kullanmak 
mecburiyetinde kaldılar. Allahın varlığma inanmıyanlara, Alla-
hm varlığını isbat eden eserler; Peygamberliği reddeden için 
Peygamberliği isbat eden eser ve Hz. Muhammedin Peygamber
liğini kabul etraiyenlerede Hz. Muhammedin Peygamberliğini 
isbat eden eserler - Cahız'm yaptığı gibi - yazıldı. Muarızlarla 
bu kitaplarda uzun uzun tartışma ve cedel yapıldı. Karşılarm-
dakiler gibi bunlarında akılları felsefileşti, delilleri mantıkileşti. 

İşte bu dâvaya ilk bayraktarlık eden mutezile olmuş oluyor. 
Mutezile ilmî kelâm babında ilk esasları koyan fırkadır. (16) . 
Mutezile reisleri önce Kur'anı Kerimdeki muhtelif âyetlerden il
ham alarak dil kurallarına göre akli deliller kullanarak görüşle
rini ifade ettiler; sonra, Yunan felsefesini tercüme yoluyla elde 
ederek onların metotlarını benimsediler. (17) . Bir çok mesele
lerde felsefecilere uymuşlardır (18) . 

(14) Goldziher, el - Akide ve'ş - Şeria fi'l - İslâm, S. 88 
(15) Hanna el - Fahuri, Tarihu'l - Felsefeti'l - Arabiyye, C. I, S. 141. 
(16) Taftazani, Şerhu'l - Akaiddı. S. 18 
(17) M. Abdu, er - Risale, S. 11 
(18) Taftazani, Şerhu'l - Akaid, S. 16 
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Mutezile böyle şartlar altında görülmüştür. (19) . Bu mu-
kaddemeden sonra akılcı olan bu cereyanın metoduna geçebili
riz. 

Ehli Hadîse karşıt cereyanı temsil eden mutezile, islâm di
ninin getirdiği iman esaslarını aynen kabul ettiler. Yalmz bu 
akideleri, yukarıda arzetmeğe çalıştığımız durum muvacehesin
de, onu mantıkî delillerle tesbit etmeğe çalıştılar. Dinî nasları 
akıl ve nazar dairesine soktular. Yani kalbe dayanan imanı hu
suslara akıl da destek vererek ilmî ve mantıkî sahaya geçtiler. 
Meselâ, Kur'anı Kerimde Allahın varlığını isbat sadedinde "Gök
leri ve Yeri Yaratan Allah hakkında şüphemi va r?" (20) Â y e -
tindcki kalbi vc fıtri mânalara, insanın kalbindeki bu inanca, 
âlemi düşünerek âlemin hudusu fikrini, bu da, tabiatiyle âlemi 
meydana getiren nesneleri cevher ve arazı ve buna benzer mu
kaddimeleri ilâve ettiler. Allahın Sıfatları konusunda da aynı 
yolu takibettiler. (21) . 

Bu hareket tarzı onları cedele ve itikadî mevzularda sual 
sormağa yol açıyor ve yeni meselelerin incelenmesini gerektiri
yordu. Daima akıhn prensiplerine göre itikadî meseleleri ele alı
yorlardı; Bu esaslara uyan âyetleri aynen alıyorlar, uymıyan-
lan da diğerlerine göre tevil ediyorlardı. Müteşabihatta eh
li hadisin zahirine bağlanma yolu yerine, onlan dilde kul
lanılmış bazı tabirlerle yorumluyorlar. O halde tevil, bun
ların metotlarında bir konu olmuş oluyor. Meselâ:" İn
sanların fiillerinde hürdür (22) mânasını veren bir âye
ti aldıktan sonra, zahirine cebir manâsına gelen diğerini 
tevil ediyorlar; Allahı Taalanın tenzihi sadedinde O'nu cihetten 

(19) Yukarıda açıkladığımız islâm âlemine girmeğe çalışan Yunan: 
felsefesi islâm filozoflarından evvel mütekellimler elile girmiş oluyor. 

(20) İbrahim: 10 

(21) Bk. el - Hayyat. el - İntişar 

(22) Bk. el - Kehf 29 
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a y n olarak düşünürken zahirinde "Allah semadadır" (23) ma
nâsını veren veyahut "Kahman Arşa istifa etti" (24) ayetlerini 
aynı inanca göre yorumluyorlar. Allah cihetsiz olunca, yahıız 
cihetlerle ihata edilmiş varlıkları gören bu gözün, o'nu görme
sini imkânsız bulduklarından, insanın Allahu Taalayı göremi-
yeceği akidesini alıyorlar, onu nasslarla teyid edip, aksini tevil 
ediyorlar. 

O halde "tevil yolu mutezileyi diğer selefiyelerden ayıran 
en mümeyyiz vasıftır. 

Şüphesiz yukarıda izah ettiğimiz tevil metodu, insan akima 
istediği gibi araştırma ve düşünme serbestisi veriyordu. Bu da 
akim prensiplerine itimadı icabettiriyordu. (25) 

Bu iki şey, tevil ve aklın prensiplerine itimat mutezileyi 
Tîendine has bir çok yeni fikirlerle, islâm dünyası içinde bir çok 
yeni hareketlere yol açmıştır. 

Mutezile bu şekilde islâm akaidine felsefi akıl (26) sok
muş oluyor ve bu aklı, akide ve iman meselesinde delil derecesine 
yükseltiyorlar. Ayrıca diğer bir mesele olarak da şüpheli bilgi
nin ilk şartı olduğunu "Elli şüphenin bir yakından hayırh" (27) 
olduğunu ileri sürdüler. 

Mutezile yukarıda açıkladığımız metotları ile teçhiz edilmiş 
oldukları halde (28) bir taraftan muhtelif islâma m.uğayir din 

(23) el-Mülk 17 
(24) Taha 5 
(25) Ahmet Emin, Duha ' 1 - îslâm S. 16 
(26) Felsefi akıl tabi.ini kullanışımız: islâmiyette, mutezileden ön

cede aklın otoritesi vardı. Kur'anı Kerim insanları akla ve düşünmeye sev
keden âyetlerle doludur. "L.İ kavmin ya'kulûn" gibi âyetler fikrimizi teyid 
etmektedir. Yalnız bu düşünme felsefi bir düşünme değild'.r. Mutlak olarak 
akh yalnız mutezilenin getirdiğine iştirak etmiyoruz. Mutezile zaten 
Islâmda mevcut olan aklı felsefileştirerek naklin yanında onu ön plâna 
almıştır. 

(27) Cahız Elhayvan cUt 3 Sahife 14 
(28) Goldziher, el- akide. S. 91 

15 



ve mezheplerle uğraşırken diğer taraftan da nakilcilerin hücu
muna maruz kalıyorlardı. Nakilciler onlan muhtelif şekilde it
ham ediyordu. 

Bir birine zıt iki cereyan karşısında islâm akaidinin durumu 
ne olacaktı? Dinî nasslar üzerinde düşünmeden kabul eden na
kilciler ile inandıklann aklın süzgecinden geçiren tautezileden 
hangisi vaziyete hakim olacaktı? Şimdi bu sualin cevabını ele 
alalım. 

Ebu'I - Hasan el-Eşeri'den öno2: 

Yukarıda izah etmeğe çalıştığımız durum içinde (hicri ikin
ci yüz yılm ortalan) İslâm akaidini karışıklıktan kurtararak 
sünni esaslara göre tedvin etmek lüzumunu görenler oldu. Bun
lar arasında Ebu Hanife (80 - 150 h.) ve Süfyan es-sevri (97 -
161 h.) nin akaide getirdiklerini incelememiz gerekir. Ebu Ha
nife ve Süfyan ilk defa Ebu Hanifenin El - Fıkhu'l Ekber'indeki 
tabiri ile "itikat edilmesi gereken akideleri" mücmelen topla
mışlardır. Fakat onlann bu hareketi itikat konusunda muta
vassıt bir üçüncü mektep haline gelememiş, yalnız kendinden son 
rakilere malzeme olmuştur. Bunlar diğer taraftan muhalif fi
kirlere de temas etmiş onlan reddetmiye çalışmışlardır. Ebu 
Mansur Maturidi ve Ebu'l - Hasan El - Eşari ve muakkipleri ta
rafından bu malzeme işlenerek sünnet ehlinin kelâm sistemi ol
muştur. Elimizde Ebu Hanifeye nisbet edilen El - fukhu'l - Ek-
ber ( 2 4 ) ; El - Fukhu'l - Ebsat, Alim ve'l - Müteallim, er - Risale 
ve Vasiyeti vardır. El - Fıfhu'l - Ekber dinin itikat hükümlerini 
ihtiva eden ilim manasınadır. (30) Amele mutaallik mes'eleleri 
ihtiva eden ilme yalnız fıkıh denmiştir. El Fıkhu'l - Ekber (Şer-
hu Fıkhu'l - Ekber, Ebu'l - münteha İstanbul 1278) Şu mevzü-
lan ihtiva ediyor: Allaha, Meleklerine, peygamberlerine, ahiret 
gününe, öldükten sonra dirilmeğe, haynn ve şerrin Ailahtan 
olduğuna inanmak (S. 3 ) , Allahın sıfatları (S. 10) , Kulların 

(29) Muhtelif şerhler için Bk. İslâm Ans. Ebuhanife maddesi 
(30) Teftazani, şerhu'l - Mekasıd İstanbul S. 5 
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fiilleri (S. 14) , Allahm meşiyeti ve rızası (S. 15) , Peygamber
ler (S. 15) , imân (S. 23) ve imânla ilgili mes'eleleri vermiştir. 

Süfyani Sevrî (31) de zamanındaki akaid ve amele ait bü
yük ihtilâli mes'eleleri mecmelen topmustır. Kendisi hadisci 
olduğu halde akide konusundaki bu metni eski bir vesika olarak 
aynen alıyoruz. Rivayet şöyle geçiyor: ( 3 2 ) : Şuayb b. Harb, 
Süfyan es - Sevri'den, kendisine Allahın huzurunda işine yarı-
yacak bir bilgi istiyor. Bunun üzerine Süfyan, şunları söylüyor: 
"Yaz, Rahman ve rahim olan Allahın adiyle. Kur'an mahluk 
değildir; Ondan gelmiştir. Yine ona dönecektir; Bundan başka 
inanan kâfirdir. İmân, söz, amel ve niyettir, artar ve eksilir ya 
Şuayb, şunları caiz görmedikçe yazdıklarımdan bir fayda göre-
messin: Mest üzerine mesih, besmeleyi gizli söylemek, aşikâr 
söylemekten hayırhdır. Kadere imân, herkesin iyi veya fâcir 
imâmın arkasında namaz kılmak, kıyamete kadar cihad, zalim 
olsun veyahut adil olsun sultanın sancağı altında sabır etmek. 
Bunun üzerine, ya Ebu Abdullah, bütün namazları böylemi kı
layım? sualine, hayır, yalnız Cum.a ve Bayram namazlarını ye
tiştiğin her imâmın arkasında kıl, diğerlerinde şerbetsin; ehh 
sünneten olduğunu bildiğin ve güvendiğin imâmın arkasında 
kılarsın, cevabını verdi. 

Süfyani Sevride görüldüğü gibi o zaman münakaşa konusu 
olan, çeşitli mezhepler arasında sünni olan kendi görüşünü açık
lıyor ve bunun münakaşasına kalkışmıyor. Bu ikisinin ve bun
lara benzer bazı bilginlerin hareketleri eşarinin sünni kelâm 
mektebine hazırlayıcı zemin olmuştur. Yukarıda arzettiğimiz bu 
durumu sünnet ehlinin lehine sistemli bir tarzda düzenleyen or-
taşarkta Ebu'l - Hasan El - Eşari, Uzak Şarkta Ebu Mansur 
El - Maturidi olmuştur. Biz yalnız eşari mektebinin teşekkülünü 
ele alacağız ayrıca aynı metotla çalışan maturilik konumuzun 
dışmda olduğu için gereken yerde temasla iktifa edeceğiz. Şim
di bu şartlar içinde eşari ve eşariliği inceliyebiliriz. 

(31) Bk. Zehebl. Tezkiretu'l - Haffaz S. 203 - 207 
(32) Aynı essr 
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I. Kısım 

EBU'L - HASANİ ' I . - EŞARİ 

A — Ha>yatı ve eserleri: 

Ebul Hasan Ali El - Eşari, Hz. Peygamberin sahabisinin 
oğlu Ebu Burde'nin (33) neslinden olup hicri 260 (873 M.) da 
Basrada doğmuş ve H. 324 (936 M.) da Bağdat da ölmüştür. 
Yalnız bu tarih bir iki sene farkla ihtilaflıdır. (34) Şerecesi, Ali 
B. İsmail b. İshak b. Salim b. İsmail b. Abdullah b. Musa b. Bi
lâl b. Ebi Burde'dir (35) . 

Meşhur mutezile kelâmcılarından Ebu Ali Muhammed b. 
Abdulvahhab El - Cübbai'nin (36) tilmizi olup 40 yaşma kadar 
mutezile mezhebi usulünü savunarak, mutezile ululan arasına 
katıldı. Hatta münazarada hocasından daha kuvvetli idi. Cüb-
bai bazı münazaraları "bana vekâlet et" sözü ile eşariye yaptı-
nrdı (37) Hocasıylada münazara yapan Ebul Hasanın hoca
sını ilzam ettiğini öğreniyoruz ki bunlardan iki tanesini Sübki 
naklediyor (38) . 

Kelâmda bu derece maharete yükselen Eş'ari, hicri 300 se
nesinden bir iki sene önce birden bire mutezileden ayrılarak eh-
H sünnetin yoluna katıldığını ilân etti. 

(33) Sübki, Tabakat cilt 2 S. 245 
(34) Tebyin, S. 147 
(35) Sübki, Tabakat, C. 2 S. 245 ve İbni Asakir, tebyin S. 36 
(36) Tercümei hali için Bk.: İbn Halikan, Vefayatu'l - ayan C. 2, S. 

277 b. 
(37) Sübhi. Tabakat C. 2 S. 247 
(38) Sübki, Tabakat. 6. 2 S. 250 - 251 
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Eşarinin bu ayrılışını İbni Asakir bize şu şekilde nakledi
yor: "Şeyh Ebulhasan (Allah Rahmet etsin) itizal kelâmmda 
derya gibi olup gayeye ulaşınca, ders esnasında, hocasına bazı 
sualler sormağa başladı; bu suallerden tatminkâr cevap alamı
yordu. Bunun üzerine, düşünerek şöyle dediği hikâye edilir: Bir 
gece itikadım hakkında kalbime şüphe düştü; Kalktım, iki rekât 
namaz kıldım ve Allahtan beni doğru yola hidayet etmesi için 
yalvardım. Sonra uyudum. Rüyamda, Hz. Peygamberi gördüm, 
durumu ona açtım; oda, sünnetime sarıl, cevabını verdi. Bunun 
üzerine mütenebbih oldum ve kelâmi meseleleri Kur'an ve ha
disle karşılaştırdım, uyanları tesbit ettim diğerlerini attım" 
(39). Çeşitli şekilde rivayet edilen bu hâdiseden sonra Basra 
camiinde mimberden alenen eski akidesinden teberri ettiği 
rivayet olunmaktadır. (40) . 

Bundan sonra bir taraftan ehli sünnet ve cemaat dışında 
kalan fırkalar aleyhinde, gerek münazara ve gerek telif şek
linde, şiddetli bir mücadele açmış, diğer taraftan mutezilenin 
akidelerini, onların kendi silâhlarmı kullanarak yani deliller
den istifade ederek mantıki yoldan reddetmiş (41) ve bu suret
le o zamana kadar ehli hadis arasında hoş görülmüyerek, yal
nız mutezile tarafmdan tedvin edilmiş olan kelâm ilmini ehli 
sünnet arasında tesis etmiştir. Eş'arinin bu hareketi ile daha 
önce ehli zemmedilen zındıklıkla itham edilen Kelâm, sünni ve 
meşru bir hale girmiş oluyor. Ebu'l - Hasan'ın bu yeni yolu onu 
kelâmi kabiliyeti ve seciyesi sayesinde çok revaç bulmuş, bu 
değişmesinden sonraki hayatı ilmi mesaisi için çok verimli ol
muştur. Basra Camiinde verdiği dersler islâm ülkesinin her ta
rafından talebe celbetmiştir. (42) . 

(39) İbni Asakir, Tebyin, S. 38 - 39 

(10) Aym eser S. 39; İbni Nedim, Ei - Filırist S. 257 

(41) tbni Asakir Tebyin. S. 93 - 97 Sübki, Tabakat. C. 2 S. 247 

(42) tbni Asakir, Tebyin. S. 93 - 97; Sübki, Tabakat. C. 2 S. 247 
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Eşari Hadisi, Fıkıh ve hadis imamlarından biri olan Zeke-
riyya b. Yahya es - Saci (43) , Ebu Hahfetu'l - Cumahi, Şehl b. 
Surh Muhammed b. Yakup El - Mukri, Abdurrahman b. Halef 
Ed - Dabi gibi Basralı zatlardan almıştır. Tefsirini de bunlar
dan aldığı rivayet olunur. (44) . Bağdatta Mansur Camiinde 
Cuma günleri, Ebu İslak El - Mervezinin hadis derslerine devam 
ettiğini ondan hadis öğrendiğini ve kendisi de Mervezi'ye ke
lâm öğrettiğini kaynaklar bildiriyor (45) . 

Eş'arinin diğer bir yönü de, takva ehli oluşudur ki 20 sene
ye yakın yatsı abdesiyle sabah namazını kıldığını, fazla ibadet 
eden riyazat yapan zühtü takva sahibi olduğunu öğreniyoruz. 
(46) . 

Eserleri : Geniş bir kültüre sahip, islâmî ilimlerin her da-
hndan istifade etmiş, zamanında bütün mezheplerle münasebet 
tesis emtiş; onları keskin ve nüfuzlu lisanı ile red ve cerh etmiş 
olan Ebu'l - Hasan El - Eş'arinin şüphesiz eserleri de çeşitlidir. 
O yalnız itikatta bir imam olarak kalmamış diğer sahalarda da 
dirayetini göstermiştir. 

H. 300 senesine kadar tehf ettiği eserlerini Eş'ari kendisi 
El - Umad (47) adlı kitabında 64 tanesinin ismini vermektedir. 
A y n c a Eş'arinin yolunu takiple gehştirenlerden imam İbn Fu-
rek (300 - 324 h. arasında) yazdığı kitapların isimlerini veriyor; 
İbni Asakir de El - Has Ala'l - Bahs, "Risale Fi'l - iman" ve "ce-
vabu mesail ketebe biha ile ehli'l - Sağr" kitaplarını ilâve edi
yor. (48) 

(43) Hamude Gurabe, El - Eş'ari S. 68 
(44) Sübki Tabakat. C. 2 S. 226 
(45) 'Sübki Tabakat. C. 2 S. 250 
(46) İbni Asakir, Tebyin. 141 
(47) Bu kitap Umad yahut Gumad olarak geçmektedir. Bk. llâhiyet 

Fak. Mec. C. 7, S. 164 
^48) İbni Asakir, Tebyin 128 - 136; Kıvameddin, llâhiyet Fak. Mec. 

164 168 
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Kadı Ebu'l - Meali b. Abulmelik El - Cüveyni (49) (419 -
478 h.) ise, bu eserlerin 200 e yakın olduğunu ileri sürüyor. 
Bunlar arasında mutezile lehinde yazdığı kitapları nakzeden 
eserler verdiğini de ilâve ediyor. (50) 

Yukarıda zikredilen eserlerin büyük bir kısmı kaybolmuş
tur. Eş'arinin eserlerini şu şeküde bir guruplamaya tabi tuta
biliriz : 

1 — Mutezile devrinde yazılan ve sonra kendisi tarafın
dan nakzedilen eserler. 

2 — İslâmın gayri mezhepleri (felsefeciler, dehriler, bt-
rahmen, Yahudi, Hıristiyan Mecusi v. s. mezhepleri) red için 
yazdıkları. 

3 — Hariciye, cehmiye, şia, mutezile gibi sunni yolun dı
şında kalan fıkraları red için yazdığı eserler. 

4 — Müslüm ve gayri müslümlerin makalatmı olduğu 
gibi nakleden eserler. 

5 — Muhtelif yerlerde kendisine sorulan suallere cevap 
mahiyetinde olan eserler. Bu kitaplardan 300 h.e. kadar gelmiş 
olanlar şunlardır: 

I. Makalatu'l - islamiyyin, (51) Eş'arinin mezhepler hak
kındaki dirayetini gösteren en kıymetli bir eserdir. Mukaddi
mede nakledeceği fırkaların kavillerini temamen bitaraf bir 
tarzda, hikâye edeceğini söylüyor; (52) hakikaten hiç bir ten
kit ve redde girişmiyor ve kendi fikrini belli etmiyor. Yalnız 
ehli hadis akidesini verdikten sonra, kendisinin de bu inancı 
kabul ettiğini ilâve ediyor. (53) Ahmet Es - Serahsi'ye ölümü-

(49) Tercüme! hali için Bk: Tebyin 278 - 285 
(50) İbni Asakir. Tebyin. S. 140 
(51) Neşreden H. Ritter. Bibi. tsl. 12, 1929/30; ayrıca İstanbul tla-

hahiyet Pak. Neşr. 1928 birinci cilt. 
(52) El - Eş'ari, Makalatu'l - islamiyyin, S. I 
(53) Aynı eser, S. 284 

21 



ne yakın: "Ben ehli kıbleden hiç tekfir etmem" (54) sözünden 
çeşitli mezhepler karşısmda daima mütesamih davrandığını an
lıyoruz. Eş'arinin bu eserdeki bitaraf kalışı ve elimizde diğer 
mezheplere dair kaynaklarm gayet az bulunuşu, Makalatın de
ğerini daha da artırmıştır. 

Kitap üç kısımdır: 

I — İslâm fırkalarının (şia, havariç, murcie, mutezile, 
mucessime, cehmiye, zirariye, neccariye, bekriye ve nüssak) ve 
ehH sünnet ve cemâat akidesinin umumi fikirleri 2 - kelâmın da
kik mes'elelerinde ihtilaflar. 3 - Allahın esma ve sıfatları hak
kındaki ihtilaf ile fırkaların Kur'anı Kerim hakkındaki kavil
leri. 

n — El - İhane an usuli'd - Diyane : 

Eş'ari bu kitabında kendisinin kitap ve sünnete mütemessik 
olduğunu, hadis ulamasının dolayisiyle Ebu Abdullah Ahmet 
b. Muhammed b. Hanbel'in yolunda bulunduğunu söylüyor. (55) 
Bu eser eş'arinin mutezileden ayrılıp büyük bir heyecanla ehli 
sünnetin yoluna katıldığını ilân ettiği zamana rastlamış olsa 
gerek ki selef mezhebine bağlılığını Hanbelilerin Allaha vech, 
yedeyn benzer şeyleri onlar gibi isbatıyle anlaşılmaktadır. (56) 
A y n c a eshabi hadis akidesinden başka olan muhtelif islâmi aki
deleri red için deliller gösterir. Kitapda ruyet, KelâmuUah, isti
va, Allahın sıfatlan, teklif, istisna, ecel, nzık, hidâyet ve de
lalet, kader, şefaat, azabı kabir ve imamet meselelerini almış 
ehh hadise göre incelemiş diğerlerini reddetmiştir. 

(54) ibni Asakir, Tebyin, S. 149 

(55) Eş'ari, El - İbane'de bunu söylüyor, amma hakikaten kendi 
Hanbalilerin yolunu tutmuş değildir; belki onlann hücumlarma karşı 
kendi vaziyetini korumak için olsa gerektir. Nitekim Hanbaliler onu ta-
bakatlannda kendilerinden saymıyor. Bk. Tebyin mukaddemesi S. 16 

(56) Bk. El - İbane'de muhtelif sahifeler. 
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Bu kitap, 1367 de Haydarabatta ve 1344 de Kahire de ba
sılmış ve Walter C. Klein tarafından, büyük bir dikkatle ve fay-
dah bir önsöz ile İngilizceye (57) , ayrıca bazı pasajlarını w . 
Spitta Almancaya (58) ve A. P.Mehren Fransızcaya (59) ter
cüme etmiştir. 

III. Kisale fi'istihsani'l - Havd fi'l - Kelâm: 

Eş'ari bu kitabı yaptığı nazar yolunu mubah görmiyen, aklı 
deliller ikame ederek dini akideleri kelâmla teyidi dolayisiyle ken 
dini itham eden zümrenin reddi için telif etmiştir. Eserde Kur'an 
ve hadisden aldığı nasslarla, bunların, aklı ve nazan, bu şekilde 
kabul ettiğini, bunun şer'an vacip olduğunu, nazari istidlallerin 
müfid bulunduğunu göstermiştir. Kendisine bidatçı diyenlere 
karşı Hz. Peygamberin bahsetmediği mes'eleleri vefatından 
sonra sahabenin de ele aldıklarını söylüyerek kendisinin bidatçı 
olmadığını iddia etmiştir. Bu risale, semiyatm yanında akliyata 
da yer verdiği gibi. El - cüzü ellezi la yitecezza ve tafra gibi 
mes'elelerle, tevhid ve adil usullerini dini nasslarla dayanarak 
isbat etmeğe çalışıyor. Bu bakımmdan eser bir mutezile tara
fından yazıldığı intibaını veriyor. 

El - istihsan Haydarabatta 1323 ve 1344 de basıldığı gibi 
ayrıca El - Luma'm içinde îngihzce tercümesi ile tekrar basıl
mıştır. (60) 

(57) Th Elucidation öf îslâm faundation, New Haven, 1940 (Ameri
can Oriental Seres) 

(58) W . Spitta, zure Gesclıichte Abu'l - Hassan al - As'arî (Leipzig, 
1876) 

(59) A. R, Mehren, Expose de la reforme de 1' islamisme commence 
en III. siecle de 1' Hegire par Abu'l - Hassan Ali al' A şari et continuel par 
son ecol. Travaux de la II. Session du Cong. inter. des orientalist 1873 
n 167 - 168. 

(60) Beyrut 1953 
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IV - El - Lıuna fi'r - reddi ala ehli'l - zieyli ve'l - bida: 

Kur'andan, Allahın iradesi, ruyetullah, kader, istitaa, tadil 
iman, vaad ve vaîd ile imametten bahseden on bablık bir kitap
tır. El - lüma, Eşari'nin görüşlerini beyan eden en kıymetli ve 
emin bir kaynaktır. Yakın zamanda Mısırda ve Beyrut da bası
mı yapılmıştır. Beyrutdaki basımında ayrıca Richard P. Mc -
Gar thy tarafından bir mukaddime ile İngilizceye tercümesi 
mevcuttur. Spitte münderecatmı hülâsa ederek üç babı ile be-
raper Joseph Hell (61) tarafmdan Almancıya tercüme edil
miştir. 

V — Kisaletu'l - îman (62 ) . 

Spitte tarafından Almancaya tercüme edilmiştir. 

VI — Bisale betebe biha ilâ ehli'l sağır bi babi'l - ebvab: 

Bu kitap, Kafkas dağlarının Hazer denizi ile bitişdiği yerde 
Babu'l - ebvab (Demir - kapı yahut darbend) denilen kasaba 
alimlerine yazdığı eserdir. Risaleyi İbni Asakir (62) zikrettiği 
gibi İbni Teymiyye de zikrediyor. (64) Ehli sünnet vel cemaat 
akidesini mufassal surette izah eden risale Kıvameddin Burs-
lan tarafından türkçeye tercümesi ile beraber neşrolunmuştur. 
(65) 

VII — Kavi cümleti ashab El - hadis ve ehlu^l - sünne fi'l -
itikad: 

Bu kitap henüz basılmamıştır. (66) 

(61) Yom Mohammed bis Geazalî. Jena, 1923 
(62) El - imân, Kairo, VII, 3, 41; GAL. Süpl. I, 345 
(63) İbni Asakir, Tebyin. 137. 
(64) İbni Teymiyye, Minhacu'as - Sünne C. I, S. 83 
(65) llâhiyet Fak. Mec , Sayı 7, S. 154 - 176; Sayı 8, S. 50 - 108 
(66) Kairo VII, 656, 5.; GAL. Supl. I, 345 
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B — Mezhebi ve kelâmi görüşleri : 

Ebu'l - Hasan El - eşari'yi her mezhep erbabı kendinden 
olduğunu göstermeğe çalışıyor. (67) Safiler ve Maükiler böyle 
hareket ettiği gibi kendisi bizzat El - İbanede Ahmet İbni Han-
bel'in yolunda olduğunu söylüyor. Bu durum onun mezheplere 
karşı görüşünden doğmuştur. Ona göre, mezhepler usulde müt-
tefikdirler, ayrılışları ancak furudadır. (68) Keza mutezile ve 
haricilerle şedit mücadelesine rağmen: "Ehli kıbleden hiç bir 
kimseyi tekfir etmem, zira hepsi birtek Mabude dönüyorlar; bü
tün bunlar ibarelerin ihtilafıdır. ( 6 9 ) " sözü onun geniş müsa
mahasını gösteriyor. 

Yalnız Eş'arihğin gelişmesinden sonra bazı Hanbeliler 
tarafından kendisine yapılan büyük ithamları red için İbni Asa
kir "Tebyinu Kezibi'l - Müfteri fima nusibe ilâ'l - Ebi'l - Hasan 
El - €şeri"yi telif etmiştir. 

Hatta Eşariden sonra gelen talebeleri, bu mahafazakar 
hücuma karşı kendi vaziyetlerini savunmak için, yeni bir mez
hep getirdiklerinin iddiasında değildiler. Eş'arinin yeni bir şey 
getirmediğini yalnız kendinden öncekileri topluyarak telif etti
ğini itiraf ediyorlar. (70) 

Eş'ari ve talebelerinin sözü bir bakıma doğrudur. Elş'ari-
nin yeniliği yaptığı teliftedir. Yukarıda izah ettiğimiz şekilde 
bir taraftan donmuş nasscıhğın kötülüğünü ve diğer taraftan 
dini nassları basitleştiren kuru akılcılığın mahzurlarını gör
müştür, onun sünnete bağlılığı ve dini heyecanı zihni
ni harekete getirerek her ikisinin orta yolunu bulabil-
mi.ştir. (71) Nassı akli delülerle teyid ederek mezhebinin 

(67) İbni Asakir, Tebyin, 17. 

(69) İbni Asakir, Tebyin. S. 149 
(70) Hanna Fahuri, el - Felsefe - tu'l - Arabiyye, S. 178 
(71) Hamude Guraba, el - Eş'ari, S. 67. ' 
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esaslarını kurmuştur. Fakat bu Eş'ari ve Eş'arilerin ifade ettik
leri gibi tamamen eski yol değildir. Telifci bir görüşle nakli aklî 
delillerle kuvvetlendiren bir usul takibetmiştir. Fakat muhafa
zakârlara karşı bu şekilde bir savunma yolunu takip mecburi
yetinde kalmıştır. Eş'ari akıl ve burhanlardan yüz çevirme-
Kiiştir. Dinde aklı ve Hz. Peygamberin araştırmadığı mes'ele-
lerde konuşmanın bidat olduğunu kabul etmedi. Onun bu fikrine 
delil, sahabenin Hz. Peygamberin vefatından sonra onun bah
setmediği işleri araştırdıkları halde bidatçı olmadıkları husu
suydu. İstihsanu'l - Hava fi'l - kelâm'ı bunun için yazmıştı. Bu 
kitabda Kur'an ve Hadistan aldığı nasslarla, bunların aklı ve 
nazarı takip etmediklerini isbat yoluyla, bu şekilde hareketin 
şer'an caiz, hatta vacip olduğunu ve nazari istidallerin faydalı 
neticeler doğuracağını gösterdi. (72) 

Eş'arî böylece nazarî aklı tahkim edenleri tenkit ettikten 
sonra, akıl kullanmakta ifrata giden muteziliği de reddetmiş
tir; onların bu usulle doğru yoldan inhiraf ettiklerini söyliye-
rek, Allahu Taalanın sıfatlarını (Mana sıfatlan) nefyetmekle 
tatile vardıklarını vc Cenabı Hakkı akim tasavvur edemiyeceği 
mücerret bir hale getirdiklerini, Kur'anı Kerimi mahluk olarak 
kabul ettiklerini, nassları hakiki mânasından başka şekilde te
vil ettiklerini ve akla ifrat derecede bağlanmaları ile müminle
rin ahirette kavuşacakları en güzel şey olan ruyetuUahdan müs
lümanlan mahrum ettiklerini ve bu suretle hadîsi inkâr etmek
le ie din düşmanlarının işlerini kolaylaştırdıklarını beyan edi
yor. (73) . 

Eş'ari, böylece birbirine zıt iki tarafın ortasında muta
vassıt oluyor. Devrinde bu cereyanların tesiri altında islâm 
akaidini hakiki gayesinden başka yöne gitmesinden kurtarmış 
oluyor. Bir taraftan nassa temessük ederken, onu aklın ışığm-

(72) Bk. tstihaanu'l - Havd f i l - Kelâm'ın muhtelif sahifeleri 
(73) Hanna el - Fahurî, Felsefe el - Arabiyye S. 179 
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da anlamaya çalışıyor; yoksa, mutezilenin yaptığı gibi nassı 
aklın prensiplerine feda etmiyor. Ortaçağda, Hıristiyan İlahi
yatında olduğu gibi nazan, şer'i ahkâmın tesbitinde hâkim ola
rak alıyor. (74) Bir çok esbabın tesirinde, islâm akaidinin sa
vunmasını yapan mutezilenin dini kendi akıllarının çerçevesin
de görerek düştükleri hatadan kurtarmış oluyor. Mezhe'bijin 
bu telifçi görüşünü İbni Asakir, Kadı Abu'l - Medli b. Ab-
du'l - Melik Cüveynî'den naklen şöyle anlatıyor: "Mutezile, 
Cehmiye, Rafide'nin kitaplarını okudu; onlar Allahm sıfatla
rını inkâr ettiler, Allahm ilmi, kudreti, sem'i. Basarı, Hayatı, 
Bakası ve iradesi yoktur, diyerek onu tatil* götürdüler. Haşe-
viye, Mücessime Cenabı Hakkın ilim, kudret, se'mi. Basar, v. 
s. Sıfatlannı insan sıfatı gibi kabul etti. Keza Cehm b. Safvaa, 
insanı bir şeyi yapamağa kudreti yoktur, dedi. Bunlann karşı
sında Ebu'l - Hasan (Allah ondan razı olsun) bu ikisinin ara
sında m.utavassıt yola sülük etti ve, kul bir şay meydana geti
remez, fakat onun kesbe kudreti vardır, dedi; ihdasa kudretini 
neshederek, kesbe kudretini isbat etti. Keza müsebbibe Allahu 
taala meriyet gibi mahdut olarak görülür; mutezile, Cehmiye, 
Neccariye, Allahu Taala hiç bir halde görülmez, dedi. Eş'ari ikisi 
nin ortasını bularak Allah, hudutsuz, hululsuz ve keyfiyetsiz 
olarak görülür; o bizi keyfiyetsiz ve hudutsuz gördüğü gibi 
bizde onu keyfiyetsiz olarak görürüz, dedi. (75) Keza y«6d ve 
vecih gibi müteşebihatta da mutezile, Allahın yedi kudret ve 
nimet, vechi, vücut mânasına; Haşeviye, Allahın yedi cariha, 
vechi suret manasınadır, dediler; Eş'ari ikisinin arasında mu
tavassıt bir yol takibederek Allahın yedi, vechi, sem'i ve basarı 
gibi sıfatlardır, fikrini kabul etti." haberini nakletti. İbni Asa
kir, devamla, Eş'arî'nin bütün mes'elelerdeki bu orta görüşünü 

(74) Aym yer... 

(75) İbni Asakir, Tebyin 1 4 
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beyan ediyor ki, (76) buna, Eş'arinin kelamını verdikten son
ra Eş'ari'nin çeşitli mezhepler karşısında durumunu tesbit eden 
bir listeyi ekliyeceğiz. 

Umumi olarak Eş'ari'nin mezhebinin umumi hatlarını ver
dikten sonra onun kelâmı mes'elelerdeki fikirlerini aynı olarak 
ele alabiliriz: 

C — KELÂMI MESELELERİ 

1 — Alemi Yaratanın varlığı : 

Alemi ve âlemdekileri yaratan ve düzenliyen yaratıcının 
varlığı meselesinde aklî istidlaller getiriyor. Bu meselelerde ak
lını kullanırken buna ilham veren Kuran âyetleriyle de istidlal
ler yapıyor. Meselâ: Alemi Yaratanın varlığı hakkında şu şe
kilde aklî bir muhakemede bulunuyor: Pamuk kendi kendine 
toplanarak eğrilmiş ve dokunmuş bir kumaş olamaz. Bir insan 
eline bir pamuk alsa ve onun netice de dokuyucusu olmadan 
kumaş haline geleceğini kabul etmesi gayri makuldür. Keza ka
rada gördüğü toprağın kendiliğinden banisi bulunmadan bir bi
na haline geleceğini düşünmek de cehalettir. (77) O halde in
san hayatının çeşitli devrelerini kendi kendine meydana getir
mesi de makul değildir. Zira insanı en olgun çağında görüyo
ruz, kendi hayatından ihtiyarlık çağını gençliğe geçiremiyor, 
kendine bir duygu ve aza ekliyemiyor. Böyle bir insan nasıl 
olur da nutfeyi alâka, alâkayı et ve mütekamil bir insan haline 
sokabilir. (78) 

O halde, inşam bir devresinden diğerine nakleden ve onun 
hayatını düzenleyen Yaratan vardır, insanda böyle olduğu gibi 
bütün kâinat ta böyledir. Alemin bütünü ile bir yaratıcısı ve dü-

(76) Aym eser S. 150 
(77) El - Luma, Beyrut, S. 6 
(78) Ayner yer... 
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zenleyİGİsi vardır ve buna muhtaçtır, neticesi çıkıyor. Bu fik
rini ayrıca Kurani Kerimden aldığı âyetlerle teyid ediyor. (79) 

insanın ilk meydana gelmesine sebep olan nutfenin kıde
mini de şu şekilde reddeyor; "Nutfenin kadim olması imkân
sızdır. Zira nutfe değişiyor, kendine hudus* alaimi âriz oluyor; 
nutfe bu alametlerden ayrı kalamıyor, o halde nutfe muhdes 
ve masnudur. ( 8 0 ) " Nutfe hakkında söyleneni diğer cisimlere 
de teşmil edebiliriz. Zira, cisimler de intikal ve değişmeden ha
li değildir. Böyle olan da muhdestir. O halde bunların meydana 
getirdiği bütün cüzüleri de muhdestir. Bunun da kendi yoktan 
varedene ihtiyacı vardır, o da hiç bir şeye muhtaç olmayan Al
lahu Tealadır. (81) 

Eş'arî bu meselede mahluktan Halike geçiyor; Mahlukat 
üzerinde düşündürerek Halik'in varlığını istitlâl ediyor. 

2 — Alemi Yaratan Bir'der: 

Eşyayı yaratan birdir. Çünki, iki zat bir şeyi bir nizam üze
re düzenleyemezler, ikisinden birine acizlik ârız olur. Şöyleki: 
İkisinden biri bir insanı diriltmek, diğeri de öldürmek istese, ya 
istekleri olur ya olmaz, veyahutta ikisinden birinin olur. Her 
ikisinin de isteğinin yerine gelmesi imkânsızdır. Çünki bir ci
sim bir durum içinde, hem diri, hem ölü olmaz. İstekleri olma
yınca her ikisinin de âciz olması gerekir. Aciz de ne ilâh olur, 
ne kadim. İkisinden birinin isteği olsa, isteği olmayanın aciz 
olması zaruridir, aciz ne izah olur ne de kadim olur. Yukarda ki 
izah tarzına göre Eş'arî, eşyayı Yaratanın bir olduğunu istitlai 
ediyor. Sonra bu delilini Kurani Kerimden: "Yerle gökte Allah'
tan başka ilahlar olsaydı, onlar fesada ererdi." (82) ayeti ile 

(79) Eş'ari, el - Luma, S. 7 
(80) Ayni yer... 
(81) Şehristanî Nihayetu'l - İkdam, S. 11 
(82) el - Enbiya, S. 22 
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nakil yolundan Allahın birliğini isbat ediyorki (83) kelamda 
buna burhanı temanü adı verilir. 

3 — Allah Cisim değildir: 
Eş'ari bu meselede şöyle bir istidlal yapıyor: Âlem hadis 

olunca, Allah o âlemenin muhdisi neticesine varırız. Yaratıcmm 
kadim olması zaruridir; yoksa alem teselsül eden muhdese muh
taç olurdu. Keza, halik hadis olan şeylerde benzemez. Benzer-
se, o da benzediği şeylerin hükmünde olurdu. Bu cisim değildir. 
Keza, ona cisim lafzı da ıtlak olunamaz. (84) Zira cismin uzun
luğu derinliği, genişliği ve terkibi vardır. Allah birdir, bir olan 
şey mürekkep olamaz. "Zira, içtimain en azı ancak iki şeyin bir 
araya gelmesi ile olur." (85) Eğer genişliği derinliği ve içtimai 
olmıyan mânada alsak da Allaha cisim deyemeyiz; zira bizim 
ona cisim vermeğe yetkimiz yoktur. Onun kendisinin. Resulü
nün ve Müslümanların üzerinde lafzına ve mânasma ittifak et
medikleri isimlerle onu adlandıramayız. (86) Burada Eş'an, 
Allahın isimlerinin tevkifi olduğunu göstermek istiyor. 

4 — Allahın Sıfatlan 

Allahu taalanın kemali sıfatlarla muttasıf olduğunu, yani 
alîm (87) , kadir (88) , hay, semî ve basîr (89) ve bunların ezelî 
olduğunu bütün itikadî mezhepler kabul ederlerki buna manevî 
sıfatlar denir; yalnız ihtilâf bunları anlama şeklindedir. Yâni 
Alîm, Kadîr, Basîr'in, müştakları olan ilim, kudret ve basarda
dır ki bunlara mâna sıfatlan denir. Eş'ari, mâna sıfatlarını ka
bul ediyor. Manevî sıfatlan isbat ederken akli istidlallere baş 
vuruyor ve bu sıfatların zıtları ile iddiasını isbat ediyor. Meselâ 

(83) El - Eş'ari, El - Lüma, S. 8 
(84) Hamude Gurabe, el - Eş'arî, S. 91 
(85) el - Eş'arî el - Lüma, S. 10 
(86) Aynı yer " 
(87) Aynı yer " 
(88) Aym yer " 
(89) Aym yer " " S. 11 
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Allahm Semî (işitici) Basîr (görücü) oluşunda şöyle bir istidlal 
yapıyor: "Hay (diri) eğer görme ve işitmesine mani olan bir 
engel olmassa semî ve basîrdir. Allahu taala baydır ve ona kör
lük ve sağırlık âfeti gelmesi caiz değildir. Zira, sağırlık ve kör
lük arazdır, arazlar hâdisdir, bunlar bulunsa hadis olurdu; bu 
şekilde semî ve basîr olduğu doğru olur." (90) 

Eş'arî yukarıda işaret ettiğimiz gibi mâna sıfatlarını kabul 
ederek Allahm kudret, ilim, irada, hayat, semî, basar ve kelâm
la kadir, alîm, mürid, hay, semî, basîr ve mütekellim olduğunu 
benimsiyor. Mâna sıfatlarını isbat sadedinde bazı istidlaller ya
parak. Meselâ, birinde gaibi şahit üzerine kı;^as yolu takibedi-
liyor. Zira, her ikisinde de -şahit gâib- illet birdir. Bir şey şa
hitte ne ise gaipde de olur. Meselâ şahitde hangi şartlar ile âlim 
ise gaiptede öyledir. Burda yani şahitde ilmi olana âlim, kudre
ti olana kadir, diyoruz. O halde Allahu taala bu kıyasla ilimle 
alim, kudretle kadirdir. (91) Bütün bu sıfatlar Allahın zatına 
zait, zatiîe kaim kadimlerdir. (92) Hadis olsa, Allah onu ya 
zatmda, ihdas etmesi lâzımdırki bu da imkânsızdır; zira, böyle 
olsaydı; Allahu taala havadise mahal olurdu; yahut da zatından 
hariç de ihdas ederdiki bu da imkânsızdır. Nitekim zatile kaim 
muhdes sıfatlar olması da muhaldir; zira sıfatlar kendi başına 
kaim olmazlar. Bu sıfatlar birbirine mugayir olmadığı gibi Al
lahu taala'nm zatına da mugayir değildir. Gayriliğin mânası 
iki şeyden birinin diğerinden ayrılabilmesi demektir. (93) . 

Sözün özü, Eş'arî, Allahm manevî sıfatları için zatıle kâim 
mâna sıfatlarını kabul ediyor. Mâna sıfatlarını reddeden mute
zilenin reaksiyonu ile bu fikir sonradan Eş'arilerin Allahm sı
fatlan Allahm ne aynıdır, ne de gayridir, şeklinde hal çâresi 
bulunmuş olacaktır. 

(90) el - Eş'arî. el - Lüma, S. 11 
(91) Şerhu'l - Mevakıf, C. 3 S. 37 
(92) el - Eş'arî, el - Lüma, S. 11 
(93) Aynı yer " " S. 12 
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5 — Allahın Kelâmı 

Bu sıfat çok büyük bir ehemmiyete hâizdir, islâm akaidin
de etrafında birçok münakaşa ve ihtilaflann çıkmasına, hatta 
kelâm ilmine kelâm adı verilmesine (94) sebep olan bir mes'ele-
dir. Kur'anı Kerimde: "Taki Allahın kelâmını dinlesin (95) . " 
Allah, Musa'ya da hitab ile konuştu "âyetleri (96) geçmekle 
Allahın kelâmına işaret edilmiş olunuyor. Burdaki kelam sıfa
tının tecellesi Kur'andır. Ayette geçen kelamullah'ın mahiyeti 
nedir? Mes'ele o halde doğrudan doğruya Kur'anı kerimden çı
kıyor. Bunun etrafında düşünen müslümanlar ilk devrelerden 
itibaren fikirlerini serdetmeye başladılar. Meselâ Süfyanı Sev-
ri'den nakledüen küçük bir itikatta" Kur'an mahluk değildir 
"ibaresi geçmektedir. Ehli sünnetin fikri buydu ve buna kuv
vetle mütemessik idiler. Diğer taraftan akılcılar bu kadim ke
lam sıfatının gayri mahluk olduğuna kâil olmalıdır. Mutezil gö
rüşlerini Abbasiler zamanında devlet mezhebi haline getirince 
bütün âlimleri imtihana çekti ve kendi fikirlerine muhalif olan
lara şiddetü tedbirler aldı. Bu arada ehli sünnetin büyük imamı 
Ahmet b. Hanbel onlara direndi, meşhur selabatile" Kur'anm 
gayri mahluk "olduğunu savundu. Durum lehine tezahür edin
ceye kadar çok büyük işkencelere çarpıldı." (97) 

Bu iki cereyan birbirine temamen zıt hareket ediyordu. Bir 
taraftan mutezile Kur'anın mahluk olduğunu iddia ederken, di
ğer taraftan ehli hadis Kur'anın her şeyi ile, hatta ve sesleri 
ile gayri mahluk olduğuna kail oldular. Bunun etrafında birçok; 
fikirler'in münakaşası yapıldı (98) . 

Bu iki zıt cereyan karşısında Eş'arî, Allahın kelâmının ka
dim olduğunu kabul ederek "kelam-ı nefsi" tabiriyle, bilhassa 

(94) Bk. Teftazani, Şerhu'l - Akaid, S. 15 
(95) Tevbe S. 6 
(96) En - Nisa, 164. 
(97) Bk. Subki Tabakat 
(98) Eş'ari, Makalat., C. 2, S. 237 
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kendinden sonra gelen etbaı sayesinde islâm ilâhayatmdaki bu 
mes'ele telifçi bir yola giriyor ki bu sonra sünnî kelâm sistemi
nin görüşü olmuştur. 

Eş'arî, kelâmm kıdemini el-Luma (99) ve el-lbane (100) de 
getirdiği bir çok aklî ve naklî delillerle isbat etmeğe çalışıyor. 
İddiasını isbat sadedinde getirdiği bir delilde şunları söylüyor: 
Allahu taala: "Bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman sözümüz an
cak ona" ol "(kün) dememizden ibarettir. O da derhal oluverir" 
(101), buyuruyor. Eğer Allahın kelâmı olan Kur'an mahluk ol
saydı Allahu taala ona da (ol) derdi. Kur'an onun kavlidir. O-
nun kavli (ol) emri gibi bir kavil ile söylenemez. Zira, bu ikinci 
bir kavh, ikinci de üçüncüyü icabetetirir; bu, sonsuza kadar gi-
derki böyle bir düşünce fasittir. Bu fasit olunca, Kur'anın mah
luk olduğu hakkındaki fikir de fasit olur. (102). O halde Alla
hın kelâmı hadis değil kadimdir. Keza kendi kavli ile, kavline 
"ol" demek olsaydı, kenedi iradesine de mürid olurdu ki bu, 
bize ve muteziliğe göre de fasittir; bu batıl olunca, Allahın kelâ
mının mahluk olması mustahil olur (103). 

Kur'anı Kerim kadimdir, fakat kadim olan lafızlar mı mâ
nalar mı, yoksa yalnız mânalar ve medluller mi? Eş'arî, elimiz
de mevcut kitablarına göre bu sualin cevabını sükûtle karşılıyor. 
Yalnız muakiplerinden Şehristanî, Eş'arinin bu fikri açıklıya-
rak: "Kelâm insanın nefsi ile ve konuşan insanın zati ile kaim
dir. Bu harf ses değildir. Ancak zakirin işittiği şeylerden kalbi
ne yerleştirdiği mânadır. Bazan emir, nehi ve başka bir şekilde, 
nefsi bir hadis, olurki bu nefsî kelâmın, lafzî kelâma tahavvülü 
zarurî değildir. (104). Eş'ariye göre, lafzî kelâma "kelâm" ismi-

(99) el - Lüma S. 15 - 18 
(100) el - îbane. S. 1 9 - 3 5 
(101) en - Nahi, S. 40 
(102) el - Eş'arî, el - Lüma S. 15 
(103) Aynı yer " . . . . 
(104) Aym yer; Şehristanî, Nihayutu'l - İkdam, kelâm bahsi 



ni vermek, ya mecazendir, yahutta lafızdaki iştirakten dolayı
dır. Bu kıyase göre, Allahu taalanın kelâmı, nefsidir. Harf, ses 
değildir; bir bütündür. Bu bütün lâfızların değişmesi ile, bazı 
itibarî değişmelerle değişikliğe uğramaz. Bu nefsî kelâm, Al
lahu Taalanın zati ile kâim ezelî ve kadimdir. İşte ve kelâma 
mecazen değil, hakikaten Allahın kelâmı denir. Dil ile okuduğu
muz ve kulaklarla işittiğimiz bu harfler ve kelimeler yahut me
caz yolu ile verdiğimiz Kur'an ismi hâdisdir. Buna rağmen fesa
hati, belagatı ve nazmi ile mucizedir. (105) 

Görülüyorki, Şehristanî'ya göre Eş'arî, bu kelâm mes'ele-
sindeki görüşü ile de mutavassıt bir rol oynamıştır. Bir taraf
tan Allahın kelâmını hadis olmasını reddetmiş, ehli hadisle ay
nı görüşe sahip, olmuş, diğer taraftan sesleri harfleri ve onlar
dan teşekkül eden kehmelerin hadis olduğunu ileri sürerek mu
tezile ile uyuşmuş kadîm olanın yalnız nefsi kelâm demekle te
lifci bir yol takip etmiş oluyor. Eş'arî, bulduğu kelam-ı nefsî 
görüşü ile akılcılara yaklaşmış oluyor. 

6 — Allahm ilmi 

Eş'ariye göre, Allahm ilmi her şeyi, mazi, hazır ve istikbali 
ihata etmiştir ve her çeşit malumata taalluk eder. İlim kadim 
bir sıfattır, değişikhğe uğramaz. Çeşitli hallerde malumun de
ğişmesi, zatiledir. Yoksa, ilmin ona taalluku itibariyle değildir. 
İlmin malumata taalluku ilmin ve malumun değişmesini gerek
tirmez. Allah vücudu, adem halinde de, oluş halinde de bilir. 
Yalnız bir şeyin olacağına dair ilim, aynile, oluş halindeki ilmin 
kendisidir. Keza vücud vaktinde vücudu bilmek, yine bu vücut-
dan evvelki ademi bilmektir. Vücutdan evvel ademi bilmek, onun 
olacağını takdir etmektir. O halde ortada bir ihm vardır, birbi
rine mutagayir iki ilim yoktur. (106) 

(105) Hamude Gurabe. el - Eş'arî, S. 120 
(106) el - Eş'arî, el - Lüma, S. 13; Hamude Gurabe, el - Eş'arî, S. 108 
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Eş'arî her mesele de yaptığı gibi bunda da, Allahın ilminin 
her şeye şamil olduğunu göstermek için bu mevzuyu teyid eden 
bazı âyetler naklediyor. Bu meydana şunları zikredelim. "Ne 
yerde, ne gökte zerre ağırlığında bir şey Rabbinden uzak (ve 
gizli) kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de hariç 
olmamak üzere (hepsi) muhakkak apaçık bir kitabda (yazılı) 
dır." (107) Gaybm anahtaıları onun yanındadır. Kendinden 
başkası bunları bilmez. Kara da ve Denizde ne varsa hepsini o 
bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez yer yüzünün 
karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve kuru (hiç bir şey) 
müstesna olmamak üzere hepsi apaçık bir kitabdadır." (108) 

7 — Allahın Kudreti 

Mutlak olarak kudret, bir canlının bir işi yapmasını müm
kün kılan sıfattırki, buna kuvvet de denir; mamafih aralarında 
fark vardır. Şöyleki kuvvetin karşıtı zaftır. Bu kuvvet kasde 
mukarin ise, mutlak olarak kudret adını ahr. Eş'ariye göre, fiile 
mukerin kudrete istitaa (güç) denir. (109) 

Allahın kadir oluşunun mânası, âlemi icadı veya icadı ter
ki manasınadır. (110) Allahm Kadir olduğunda bütün müslü-
raanlar müttefikdirler. İhtilâf bu kudretin makdurata taalluku 
bakımındandır. 

Cenabı hakkın kadiriyetini isbat eden bir çok âyeti keli
meler vardır. Ezcümle: "/^}lah herşeye kadirdir. (111) Bu kud
retin her şeye şâmil olduğunu bildiren âyetlerden bir kaçını 
zikredelim:" Allah sizi de (elinizle) yapa geldiğiniz şeyleri de 
Allah yaratmıştır. " (112) O gökleri, o yeri yaratması, dillerini-

(107) Yunus, ;S. 61 
(108) En'am, 59 
(109) Bk. Gelenbevî, Haşiye ala'l - Celâl. S. 210 
(110) Gürcan"., Şerhu'l - Mevakıf, S. 47 - 48 
(111) Hadid, 2. 
(112) Es - Saffat 72. 
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zin ve renklerinizin biribirine uymaması da onun âyetlerinden-
dir...." (113), "Ey insanlar AUahm, üzerinizdeki bunca nimetini 
hatırlayın, anın. Sizi gökten ve yerden rızıklandıracak Ailahtan 
gayri bir yaratan varmı?..." (114) Bu âyeti kerimelerde Allahu 
taala'nm kudretinin her şeye taalluk ettiğini icadı ve halkı yal
nız Allahın yaptığını anlıyoruz. Diğer taraftan: "istiyen iman 
etsin, isteyen küfretsin" (115), "Artık, elleri ile kitabı (Tevra-
tı yalan yanlış) yazıp ta sonra onu az bir paha ile satabilmek 
için "bu, Allah katındadır" diye gelenlerin vay haline... vay el
lerinin yazdıklarından başlarına geleceklere, vay şu kazanmak
ta oldukları (günah) yüzünden onlara" (116), "kim bir kötü
lük yaparsa, onunla cezalanır..." (117) gibi âyeti kehmelerde 
kulun fiilini gösteriyor. 

Eş'arî'ye göre, Allahın kudreti, zatına zait, onunla kâim, 
kadim gayrimütenahi ve gaynmüteaddit bir sıfattır. (118) Al
lahın kudreti bütün mümkinata şâmildir. Alemde her şey hatta 
insanların fiilleri Allahın kudretiyle yaratılmıştır; Bunun için, 
onun kudretinden başka hiç bir şeyin bu işte dahli yoktur. Mu
tezile, insanın ihtiyarı ile yaptığı fiilin kendi kudretiyle olduğu
na kaildirler. Eş'ariye göre, bütün fuller o fiiH yapan, hakika
tini bilen bir faile muhtaçtır. Eğer işin hakikatini bilen bu fail 
olmadan fiilin meydana gelmesine cevaz verilirse, fiilin dâima 
böyle olması lâzımdır. Fâilsiz bir fiilin vukuu imkânsızdır, her 
fiilin faili vardır. Keza fiilin künhünü bilmiyen bir fail tarafın
dan meydana gelmesi muhaldir. Kul elinden çıkacak fiillerin 
hakikatini bilmiyor, o halde kul fiihnin hâliki değildir. 

(113) Er - Rum, 22. 
(114) Fatır, 3. 
(115) El - Kehf, 29 
(116) Bakara, 71 
(117) Nisa, 123 
(118) Bu hususta getirilen deliller için Bk, Şerhu'l - Mavakıf, C. 3, 

ıS. 47 
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Allahm kudretinin icadı, makdurata taalluku itibariyledir. 
Kudreti ilâhiye tecellidir, kudreti makdura taalluk'tan evvel de 
kadirdir. Ancak icadı makdurun varlığı ile meydana gelir ki bu
na tenci'/i (119), denir. Bu icat Allahm başka bir sıfatı ile de
ğildir. Bu görüşde Maturidiler AUahın vücudun meydana gel
mesi için, Tekvin sıfatını kabul ederler. 

İnsanların fiilleri ya ıztırari yahut ihtiyaridir. İnsanların 
yaptıkları hayır yahut şer, ihtiyari yahut zaruri bütün fiillerinin 
faili ve haliki Cenabi Haktır. Şer^ mutezilenin dediği gibi bizati
hi değil, şeriatın tesmiyesiyledir. Zira Hak Taala onu vasfet-
miştir. Şer iradesiz meydana geUrse hata, gaflet, kusur ve ac-
7an eseri olur ki bunlardan hiç biri AUaha yakışmaz. Allah şerri 
yaratmakla kendisi şerir olmaz; zira, şerir kendisi için şer ya
ratılan ve şerri yapan kimsedir. (120) 

8 — Huşun ve Kubuh 

Allah fiilinde serbesttir. Meselâ, isterse ahirette çocuklara 
azap verir, bunu yaparsa da âdildir. Keza, küçük günaha, iti
razsız, büyük ceza verebilir. Mümirjlere azap verse, kâfirleri 
cennete soksa ondan bu iş çirkin değildir. Nitekim üzerinde 
kimseden emir almıyan hareketlerinde tam tasarruf sahibi bir 
melikin yaptığı her şey kabil olmaz. Kubuh ancak bizdendir; zi
ra biz onun çizdiği hattı tecavüz ediyoruz, yapmamamız gere
keni yapıyoruz. Onun hattı hareketini düzenliyen takdir eden 
yok ki eden biz onun ameline kabih diyelim. 

Eşyanm busun ve kubhu ona racidir. O eğer yalanı hüsün 
kılsa idi, hüsün olurdu ve emretseydi, ona itiraz edilmezdi. Fa
kat bununla beraber yalanı ona tecviz etmeyiz, bu tecviz kub-
hundan değil, fakat yalan ona müstahil olduğu içindir. Bilgisiz-

(119) el - Eg'aıl el - Lüma, S. 99 

(120) el - Eş'arî, S. 100 
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iiğe ve harekete kudreti tecviz edilmediği gibi yalan söylemeye 
de kudreti yoktur. (121) 

Yukanda verilen açıklamaya göre Eş'ari'de eşyanm hüsün 
ve kubuh mutezilenin dediği gibi zatı değildir, yâni eşyanın as-
İmda bulunmaz. Hüsün ve kubuh şer'îdîr. Şeriat onu tâyin et
miştir. Şeriatın vazifesi haber vermek değil, tâyin etmektir. Eş-
yanan özellikleri Allahu taalanın meşiyetine uygun olarak deği
şebilir. Eş'ariye göre salah ve eslah mes'eleleri de aynı durum
dadır, onun için Cenabı Hak hiç bir surette mecbur değildir. 

Hülasa, Eş'arî mezhebine göre, Hak taalanın kudreti mut
laktır. Herşeyi yaratır, hiç bir varhğın onun kudretine karış
mağa hakkı yoktur. O kahir malik, kayıt ve huduttan münezzeh-
dir. 

9 — IstStaa Cgüç) 

Olan ve olacak şeylerin hepsini bilen, her şeyi, hatta, mah-
lukatm fiillerini yaratan AUahtır. O halde insanın bundaki mes'-
uliyeti nedir, kendine sevap ve ikab terettüp etmesi için bu me
selenin anlaşılması gerek. 

Eş'arî, bu suali şöyle cevaplandırıyor: Her insan yaptığı. 
İradesi haricindeki, iztirari ve iradi olan ihtiyarî fiilleri arasın
daki farkı hisseder: Meselâ: Hastalık halinde titremesi iztirarî-
dir ve istediği bir şeyi okuması da ihtiyarîdir. O halde insanın bu 
işleri yapmağa kudreti ve gücü vardır. Fakat bu güç ve kudret 
zatına mugayirdir ve ona zaittir. Eğer insan bizatihi kadir ol
saydı, her fiihnde kudretli olurdu. Fakat görülüyorki insan ha
zan kudrethdir, hazanda aciz; (22) , o halde bu kudret zat değil, 
zata mugayir ve zaittir. Böyle olmasaydı insan kudretsiz bir 
halde bulunmaması lâzımdı. 

İstitaa fiil ile beraberdir.: Bu kudret ve güç insanda fiil 
yapmadan önce bulunmaz. İstitaa, fiilin varhğı ile beraber mey-

(121) El-Eş'ari, El-Luma, 71 - 72 
(122) El-Eş'ari, El-Luma, S. 58 
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dana gelir. Eğer fiil istifadan sonra hariçte var olsa, kudret 
olmadığı zaman hariçte fiil bulunabilirdi. Bu da muhaldir; Zira 
caiz olsa, kudretin yokluğundan uzun bir zaman sonra fiil mey
dana gehrdi ki böyle bir şeyin olamıyacağı aşikardır. Meselâ, 
yüz sene önceki bir hareretle, yakma vuku bulmaz. (123) 

Eş'ariye göre, İstitaa baki değildir. Bunun için şöyle bir 
dehl gösteriyor: Baki olursa bu ya linefsihîdir, yahut da kud
retin kâim olduğu beka ile vuku bulur. Linefsihî beka ise kud
retin binefsihî baki olmasını ve ancak beka haünde bulunmasmı 
gerektirirki, bu da kudretin hudus halinde bakasmı icabettirir. 
Eğer baki sıfatiyle kâim olursa," sıfat sıfatla arazda arazla 
olurduki buda fasittir. (124) 

Teklifu ma layutak: (Güç olmayan şeyin telifi) 

Takat getirilmiyen bir şeyi teklif etmek, Eş'ariye göre ca
izdir. Mala yutak Eş'aride iki nevidir. Birincisi, zıttını seçtiğin, 
onu yapmağa cehtettiğin için aksini yapmağa muktedir değil
sin. Bu anlayışla, Allah seni takatin olmuyan şeyle teklif edebi
lir. Zira, aciz ihtiyardan gelmektedir. Bu ihtiyara dayanır ve 
irade mes'uliyeti selbetmez. İkinci nev'i ise, kudretin kifayetsiz
liğinden aciz kalınır ki bu nev'î teklifi Allah hiç bir insana yap
maz. 

Eş'arî diyorki: Allah kâfiri imanla, mükellef kılmadı mı 
sualine karşı şöyle cevap veririz. Evet, mükellef kıldı; buna gücü 
yetermi, sorulunca, gücü yetse idi, iman ederdi, cevabını veri
riz. 

— Kâfir gücü yetmiyen şeyle mi mükellef kılındı? 
— Bunun iki şıkkı vardır: Eğer bu sözünü aciz olduğu için 

gücü yetmez dersen, hayır; eğer zıttı ile meşgul olmadığı, ter-
kettiği için gücü yetmezse, evet. (125) 

(123) El-JEş'ari, El-Luma, S. 54 

(124) El-iEş'ari El-Luma, S. 55 - 56 

(125) El-Eş'ari, El-Luma. S. 59 

39 



Eş'arî devam ederek: Âciz' iken ve aletsiz Allahu taala bir 
şeyle teklif edermi, derlerse; hayır. Memur kabul veya terket-
mesi için emrolunur. Car'a olmadan ahiz ve terki icabedemez, 
diyor. 

Ayrıca teklifi malayutakı beyan ederken: "Çünkü onlar 
hakkı işitmeğe tahammül edemezlerdi, O nu göremezlerdi 
de (126). "Kur'anı dinlemeye tahammül edemiyen kâfirlere, o 
gün cehennemi öğle bir göstereceğiz ki (127) ." âyetlerini nak
lederek, bu âyetlerin teklifu mala yutakm caiz olduğuna delil 
getirir. Burda, hakkı kabul etmiyen ve onu dinlemeyenin gücü 
yetmez diyor. Gelecekte güçleri yetmiyecek rai sualine karşı da: 
"Terkile iştigallerinden dolayı güçleri yetmez, diyenle sizin ara
nızda ne fark vardı?" cevabını veriyor (128). 

10 — AUahın iradesi : 

Allahu Taâlâ müriddir, bunda ittifak tamdır. İhtilâf irade 
sıfatındadır; bunun teallük ve mahiyetindedir. İrade sıfatı, Eş'
ariye göre, vuku halinde iki makdurdan birinin tahsisi, ayrılma
sıdır (129). İrade ile ihtiyar mâna bakımından biraz farklıdır. 
İhtiyari (seçimi) yapan iki tarafı beraber düşünür içinden biri
ni seçer; irade eden ise yalnız irade ettiği tarafı ister. 

Kur'anı Kerimde AJlahm iradesine işaret eden âyetler gör
düğümüz gibi kulun ihtiyarini kabul edenlerine de rastlıyoruz. 
Meselâ: "Allah dilemeyince siz bunu dileyemezsiniz. (130) ." 
"Eğer Allah dileseydi bir birini öldürmezlerdi (131) ." "Eğer 
Rabbin dileseydi yeryüzündeki kimselerin hepsi topyekûn elbet-

(126) Hud. 20 

(127) El-kehf, 101 

(128) El-Eş'arî, el-Luma, S, 59 
(129) Curcanî, Şerhu'l - Mevakıf, C 3 S. 68 
(130) El-İnsan 30 
131) El-Bakara 253 
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te iman ederlerdi (132) ." âyetleri Allahm iradesinin teallukda-
ki şümulünü gösterirken: "İstiyen inansın, istiyen küfür et
sin (133) ." Artık elleri ile kitabı yazıp da onu az bir paha ile 
satabilmek için "Bu, Allah kalındadır" diyen gelenlerin vay ha
line.,. Vay ellerinin yazdıklarmdan başlarma geleceklere, vay 
şu kazanmada oldukları (günah) yüzünden onlara (134) . " 
"Kim bilir kötülük yaparsa, onunla cezalanır ve o, kendisine Al
lahtan başka ne bir yâr, ne bir medetkâr da bulamaz (135)" gi
bi âyetler de insan hürriyetine işaret ediyor. Bunlar ve bunlara 
benzer âyetler cebriye ve kadercilerin mesnetleri oldu. 

Eş'aride Allahm iradesi kudreti gibi umumîdir. Âlemde 
mevcut herşpyi^ hayrı ve .şerri o irade eder. Eğer şer âlemde Al
lahm iradesi haricinde bulunsa, onun mülkünde, onun istendi
ği .şey vuku bulmuş demektir. Böyle bir şey tasavvur olunsa, bu 
Ondan ya sehven ve gaflet olarak yahutta aczinden dolayı vuku 
bulmuş olurki bunlardan hiç birinin Hak Taâlâya nisbeti müs-
tahildir. O halde kesin olarak söylüyebihriz ki Cenabı Hak her 
şeyi müriddir (136) . 

Allahu Taâlânm şerri yaj^tması ve irade etmesi, onun şe
rir olmasını gerektirmez. Çünki, şerri kendi için değil, başkası 
için irade etmiştir (137). 

Eş'arî yukarıda serdedilen cümleler içinde Allahm iradesi
nin hayra ve şerre de teşmil edildiğini isbat sadedinde aklî de
liller getirdikten sonra, ayrıca Kur'anı Kerimde âyetlerle de fik
rini teyit etmeğe çalışıyor. Allahm iradesi haricinde âlemde hiç 

(132) Yunus, 99 
(133) El-Kehf, 29 
(134) El-Bakara 79 
(135) en-Nisa 123. 
(136) El-Eş'ari, El-Luma 24 
(137) aynı yer El-Luma S. 31 
(138) en-Nisa 124 
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bir şey cereyan etmez. Delâlet ve hidayed de Allahm iradesi ile 
olur: "Onlara, bir âyet gelip tebliğ edildiği zaman derler ki: 'Al
lahm peygamberlerine verilenler gibi bize de verilinciye kadar 
asla iman etmiye«eğiz'. Allah, elçiliğini nereye vereceğini çok 
iyi bilendir. (138)" Allah kime doğru yolu gösterir, imana njH-
vaffak ederse onun göğsünü islâm için açar (genişletir). Kimi 
de sapıklık da bırakma dilerse onunda kalbini son derece daral
tır, sıkar. O, (İslâm kabul hususunda güya zorla göğe çıkacak
mış gibi (kendinde bir imkânsızlık) ve zahmet (görür) . Allah 
iman etmiyeceklerin üstüne iste böyle murdarlık çökertir. (139) 

Keza iman ve küfür de AUahm iradesi ile olur. Yalnız Al
lahm muhabbeti, iyi olan şeylere aittir. Muhabbet sevab manası
nadır. Nitekim: O, yer yüzünde iş başına geçtimi orada fesat 
çıkarmıya, ekini ve zürriyeti kökünden çürütmeğe koşar. Allah 
fesadı, sevmez. (140). Yani Allah fesada sevap vermez demek
tir. Allah irade eder, fakat sevmez yani onu sevaplandırmaz. 

Allah rızası: Allah her şeyi irade eder, yalnız sevdiği öv
düğü ve sevap verdiği şeylere razıdır. Tersine razı değildir: 
"Eğer küfrederseniz, şüphesiz Allah sizden müstağnidir. Bu
nunla beraber o, kullarmın küfrüne razı olmaz. Eğer şükreder
seniz sizin faideniz için bundan hoşnut olur. Hiç bir günahkâr, 
diğerinin günahını çekmez, (141)" âyetinin mânası budur. İra
de, murat edilen şeylerin hepsine şâmil, Ailahtan olduğu halde, 
rıza ismi emrettiği ve failini methettiği şeylere denirki küfür 
bunlardan değildir (142). Allah irade etmediği şeyi emreder. 

Sözün özü, Allahın iradesi, hayrı da şerri de ister ve diler. 
Yalnız Allahm kabihe (çirkin işlerJ rızası yoktur, ona sevap 
vermez. Allah, fuhşu, ehlinden meydana gelmesini irade eder 

(139) en-Nisa 125 
(110) El-ıBakara, 205 
(141) es-Zümer, 7 
(142) Fûrekî, Nizamî fi ıisuli'd-din v. lOl 'b. (Yazma) 
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ve onun failinin kabih olduğunu, mürtekiplerinin ikaba maruz 
kalacaklarmı beyan eder (143). Allahm iyi işlere emri, meşiye-
ti; nza ve muhabbeti vardır. Kabih işlere yalnız Allahın irade, 
meşiyeti bulunur. 

11 — K A Z A V E K A D E R 

İlim, kudret ve irade mes'elelerinden sonra kaza ve kader 
mes'elesi meydana çıkmış oluyor. Kaza ve kader Allahu Taâlâ
nm mahlukatı ve kâinatı kendi ilmine göre takdir edip yaratma
sıdır. Bu tarif, bizi, şu suallerin cevaplarını düşündürmeğe sev-
kediyor: Kul fiilinde serbest mi, yoksa mecbur mu? Kur'anı Ke
rimde yukarıda işaret ettiğimiz gibi, her iki mânaya gelebilen 
âyetler mevcuttur. Kaderciler ve mutezîler insanm fiihnde ser
best olduğunu, kıil irade ve kudretini kullanarak kendi fiillerini 
serbestçe yaptığmı, cebriyeciler bütün fillerin Allah tarafından 
onun kudreti ile halk olduğunu ileri sürüyorlar; kendilerinin 
fiil ve kudreti bulunmadığmı, rüzgârın önünde bir yaprak gibi 
olduklarmı ifade ediyorlar (144). 

Eş'arî bu iki cereyanın karşısmda telifçi yeni bir görüş 
koydu ve bunu kesb ile ifade etti. 

12 — KESB 

Eş'ariye göre, insandaki fiiller, ya ihtiyarîdir, yahut izti
rari. İnsan iradesini kullanarak yaptığı hareketlerin kendi ihti
yari ile yaptığını idrak eder. Zira, kendinde kudreti kullanma ve 
kullanmama yetkisi vardır. Lâkin bu kudret insanda zatmdan 
ayrıdır. Böyle olmasaydı, her zaman kudretli olurdu. İnsan bir 
şeyi bazan yaptığı halde, başka bir zaman bunu yapamıyor. İşte 
kendinden ayrı olan bu kudretin haliki insan değildir. Zira bu 

(143) Aynı yerNizamî fi usuli'd-din v. lOl /b . (Yazma) 
(144) Bk. El - Eş'ari, Makalatu'l - İslamiyyin. 
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ihtiyarî fiiller hem Allahm hem de kulun eseri olsaydı, bir iştö 
iki müessirin içtimai gerekirdi ki bu da muhaldir (145). 

0 halde, insan kudreti ile halik değil, kâsibtir. Meselâ: Kâ
fir tamamen âciz olduğu için iman edemiyor değil, imanı terket-
tiği, onun tersi ile meşgul olduğu için kâfirdir (146). Kesb, ku
lun iradesini bir amele doğru sarf etmesinin neticesidir. İnsan 
hayırlı bir iş yapmak isterse, Hak Taâlâ o kula, o amel için fiil 
esnasında kudret yaratır ve ondan dolayı sevap kazanır; kul 
şer isterse, o iş için Allah şer yaratır ve onun neticesinde ceza
landırılır. 

13 — A L L A H I GÖRMEK 

Bu Allahın kulları tarafından görülmesi meselesidir. Mute
zile: "Ona gözler erişemez. Onun ilmi ise bütün gözleri ihata 
eder (147) . " âyetinin umumihğine uyarak, aklî deliller getire
rek, basarla, ancak eşyanın görülebileceğini ileri sürerek AUa
hın görülmesini nefyettiler. 

Eş'arî, onların bu fikrini kabul etmiyor ve Kur'anı Kerim
de şu âyeti kerimeyle istidlal ediyor: "Yüzler vardır o gün terü 
tazedir, Rablerini görecektir." (148) Burada, nazara fiiü, (ilâ) 
ile kullanılmıştır. Nazara (İlâ) ile kullanılırsa dört mânaya 
gelir: 

1 — "Onlar hâlâ ibretle bakmazlar mı o deveye, nasıl ya-
ratdmışdır o ? " (149) âyetinde (ilâ) görüldüğü gibi ibret mana
sınadır. Burada (İlâ) nın ibret mânası olması imkânsızdır. Zi
ra, ahiret ibret yeri değildir. 

2 — "Hakikat, Allaha olan ahidlerine ve yeminlerine bedel 
az bir babayı (hasis bir menfaati) satın alanlar (yokmu?) işti* 

(145) Hanne El - Fahuri, El felsefetu'l Arabiyye, C. 1, S. 180 
(146) Eş'ari, El-Luma, S. 59 
(147) el-En'am, 103 
(148) el-Kıyame, 22 - 23 
(149) el - Ğaşiye, 17 



onlar: Onlar için ahir«t de hiç bir nasip yoktur. Allah kıyamet 
günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkar
maz..." (150) âyetinde (Üâ) merhamet ve şefkat mânasına kul
lanıldı. Burda bu m.âna da doğru değildir. Çünki Hak Taâlâya 
kulların merhameti ve şefkati müstahildir. 

3 — Diğer bir mânada, nazara (ilâ) beklemek mânasına 
gelir. Bu da doğru olmaz. Zira bakmak vecihle ve yüzle söyle
nirse bu kalbin bakması değildir, nitekim nazarın kalbile söyle
nişi, gözün bakması değildir. Zira "Bu işe kalbinle bak" diyen 
kimsenin sözü kalbin bakışı anlâmma gelir. Nazar vecihle söy
lenirse bu ancak yüzün bakmasıdır. Yüzle bakmak da yüzde 
mevcut olan gözle bakmaktır. 

O halde, "Yüzler vardu-, O gün terü tazedir, Rablerini 
görecektir." âyetindeki (İlâ) 'da dört mânadan üçünü kullan
mak caiz değildir. Burda yüzdeki gözün görmesi mânasına gel
mesi doğrudur (151). 

Allahın asla görülemiyeceğini ifade eden: "Ona gözler eri
şemez. O'nun ilmi ise bütün gözleri ihata eder" âyetini kendi 
görüşlerine göre yorumluyarak, Eş'arî: "Bu durum dünyada
dır, ahirette değildir. Zira, Kur'anı Kerimde tenakuz yoktur. 
Âyetler gözle görüleceğini ifade edince, bundan görüleceğini 
söylediği vakitle görülemiyeceğini bildirdiği vaktin aynı vakit 
olmadığı anlaşılır" (152) diyor. 

Mutezile gözle ancak hadis olan eşyanın görüleceğini, Alla
hm görülmesinin onun için mustahil olduğunu fikrini ileri sürü
yorlar. Buna karşı Eş'arî: "Allahm görülmüş olması onun hu-
dusunu gerektirmez. Zira, görülen bir şey, muhdes olduğu için 
görüyor demek değildir. Böyle olduğu için görülse, her muhde-
sin görülmesi gerekirdi, bu fikir mutezileye göre de makbul
dür (153)" şeklinde savunuyor. 

(150) Ali imran, 77 
(151) el-Eş'arî, el-Luma S. 34 
(152) Aynı yer " " S. 35 
(153) Aynı yer " " S. 32 
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14 — İMAN 

İman meselesi dinde, nazarı kısmı teşkil eder ve kelimenin 
çeşitli akaid mezheplerine göre anlamına göre iman görüşü de 
değişir. Bunun içinde Eş'arinin vaziyetini ijdce tesbit etmek için 
imanın bu anlamlarına umumî hatları ile temas etmek gereki
yor. İman, dilde mutlak olarak tasdik demektir. Bu tasdik mü'-
nün sıfatım kazanmak için kâfi olup olmadığı hakkında mez
hepler muhtelif şekilde fikir beyan etmişlerdir. 

Hariciler imanı nazarî olarak değil, amelle birlikte görmüş
ler ve bu şekilde insanın mü'min sıfatını kazandığını ileri sür
müşlerdir. Onların tarifine göre iman, dil ile ikrar, kalp ile tas
dik ve azalar ile bunu yerine getirmektir (154). Bu görüşe göre, 
iman ve amel bir bütündür. Parçalanamaz. Ameh terkeden 
imandan çıkar, küfre girer, o halde hariciler kebireyi işliyenin 
kâfir sayarlar. 

Mürci'eye göre, iman ile amel ayrıdır. Tasdik eden mü'min-
dir; ameli terki onu, imandan çıkarmaz, suçun hükmü Allaha 
aittir. Ameli tehirde mürci'e iki kısımdır, mutedilleri ameli yal
nız ahirete terkle yetinirler, diğerleri masiyetin asla imana zarar 
vermiyeceğine kaildirler. 

Mutezilede ise iman, amelle birlikte mülâhaza edilmiştir. 
Ameli terkeden imanın bir bölümünü yapmadığı için imandan 
çıkmıştır, fakat hâlâ imana ait tasdiki devam ettiği için kâfir 
değildir. Yaptığı fjsk-u fücur onu imandan uzaklaştırmıştır; u 
fasıktır, kâfir değildir. Tevbe etmeden ölürse cehennemliktir. 
(155). O halde mutezileye göre kebireyi işliyen fasık, ne mü'min 
ne de kâfirdir. İki menzile arasında bir menzilededir. 

Eş'arîyi' göre, iman tasdik manasınadır. Bunun için din 
âlimlerinin icmamı kabul ederek: "Ey babamız, dediler, haks-

(154) Cürcani, Şerhu'l - Mevakıf, C. 3, S. 247 
(155) Bk., El - Eş'arî, Makalat., S. 303; Şerhu'l - Mevakıf, C. 3, S. 246 
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katen biz gittili. Yarış edecektik. Yusufu da, eşyamızın yanında 
'bırakmıştık. Birde ne görelim onu kurt yemiş biz doğru söylü-
yenler olsak da biliyoruz ki sen bize inanıcı değilsin," (156) . 
âyetinde mâna "biz doğrulamadıkça" demektir, diyor. Yalnız 
Eş'arî, fısk ile iman kelimelerini bir arada mütalâa ediyor. Ona 
göre, kebireyi işliyen fasık olsa da mü'mindir. Zira, Mü'min inan
ması ve doğrulaması ile mü'mindir; fısk işliyerek imandan çık
mış değildir, fasık bir mü'mindir ve asidir. Bunu isbat sadedin
de de şunları söylüyor: "Dil âlimleri, meselâ, darb kelimesinden 
sudur edene dârib, katilden sudur edene katil, küfürden sudur 
edene kâfir, fıskdan sudur edene de fasık, tasdik edene musad-
dık (doğrulayan) ve kendinden iman çıkana da, mü'min der
ler." (157) Mü'min iman ettikçe, kendinden iman çıktıkça mü'
mindir. Kendinden küfür çıkmadıkça mü'min olmakta devam 
eder. 

Sözün özü, iman anlayış tarzına göre değişmiştir. Harici
ler, ameli imanın bir cüz'ü olarak almışlar, Mürci'e imanı amel
den ayırmıştır. Mutezile de imanla küfür arasında yeni bir men
zil ihdas etmiştir. Eş'arî bunlar içinde mürci'enin görüşünü be-
nimsiyerek mü'min iman ettikçe mü'mindir, masiyet irtikâa-
biyle âsi mü'min olur şeklinde bir hareket tarzı takibetmiştir. 

15 — MARİFET 

Marifet kulda meydana gelir, bunda insan hür müdür, yok
sa mecbur mudur? Mutezilenin bu meseledeki görüşünü tevlid 
fikrini istinad etmektedir. Tevhd, hâdiselerin bir birini meyda
na getirmesi mânasmdadır. 

Mutezileye göre insan, amellerini kendi yaratır. Meselâ, 
yazı yazmak isterse eUni oynatır. Elhndeki kalemi harekete ge-

(156) Yusuf, 17. 

(357) Bk.: El - Eş'arî, el - Luma, S 75. 

47 



çirir, böylece yazı kalemin hareketi ile meydana geUr. Bu kai
deye göre, İnsan bir şey öğrenmek isterse nazar yapar (göz
lem), nazarda marifeti doğurur. 

Eş'arî, insanın fiillerinin haliki olduğunu kabul etmiyor. 
Ona göre marifet, şu şekilde hasıl olur: İnsan nazar yapar, bun
dan sonra bilginin meydana gelişi, nazarın bir neticesi değildir. 
\Allah nazardan sonra adet üzere bir bilgi sıfatı hasıl eder; Bun
dan sonra^ marifet meydana gelir. Nazarı yapan kul fkat ona bu 
esnada sıfatı veren AUahtır; marifet te ondan sonra meydana 
gelir (158). 

16 — İMAMET 

İmamet mes'elesi tamamen siyasî bir mes'eledir. İtikatla 
münasebeti yoktur. Fakat, islâm cemiyetinde ihtilâflarm çoğal
ması ile müslümanlar arasında fitneye mâni olmak için ilâve 
edilmiştir. 

İmamet mes'elesi ilk zuhur eden ihtilaflardandır. Hz. Pey
gamberin vefatından sonra, Eshab, Beni Saide gölgeliğinde top
lanarak, uzun münakaşalardan sonra Hz. Ebubekir'i Peygam
berin Hahfesi olarak seçtiler. Burda bulunmayan Hz. Ali bu 
seçime bazı mecburiyetlerden katılmamıştı. Onun için sarih ola
rak durumu belU olmadı, taraftarları .onun bu vaziyetine istis
mar ettiler. Başlangıçta bu ihtüâf, Hz. Ebubekir seçimi ile ya
tışmış oldu. Fakat Hz. Osmandan sonra Hz. Ali taraftarları 
kendini göstermeğe başladı. Bunlar Hz. Alinin hüafete hakh 
olduğunu ileri sürerek, bunun için Hz. Peygamberin irtihalLne 
yakın vasiyet ettiğini iddia ettiler. Bundan sonra şia mezhebini 
teşkil eden bu taife, Hz. Alinin vasiyetle imam olduğunu ve onu 
takiben imametin vasiyet yolu ile çocuklarına geçtiğine kail 
oldular. 

(181) Bk.: Hanna el - Fahuri, el - Felsefetu'l - Arabiyye, C. I, S. 180 
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Eş'ari, Hz. Ebubekir ve Hz, Ömerin İmametinin vasiyet 
yolu ile nassan değil, seçim ile olduğunu kabul ederek, sünni 
görüşü ifade etmiştir. Bunun için şunları söylüyor: "Hz. Ebu-
bekir'in imameti nass ile değildir. Zira Hz. Ebubekir, Hz. Ö-
mer'e Sakife günü, elini uzat biat edeyim,dedi. Hz. Peygamber, 
Hz. Ebubekir'in imametini nassan tâyin etseydi, Hz. Ömer'e, 
elini uzat, demezdi. (159) 

Yukarıda kelami mes'elelerini verdiğimiz Eş'arinin çeşit
li mezhepler karşısındaki durumunu Kadı Ebu'l - Mali b. Ab-
du'l - Belik el - Cüveyni tesbit etmiş ve îbni Asakir şu şekilde 
nakletmiştir: 

(159) el - Eşarî el - Luma 



Mes'eleler Ehli akıl Eş'arî Ehli Nas 

1 — Sıfatlar Cebriye, Rafıda 
ve mutezile (160) 
nefyederek tatili 
kabul ediyorlar 

Sıfatlar ezelidir. 
Beşeri sıfatlar gi
bi değil. 

Haşeviye, müseb
bibe isbat ederek 
İnsanî sıfatlara 
benzettiler. 

2 — Beşeri A-
melleri 

Kaderiye ve Mu
tezile İnsanın ken 
di amellerini ya
ratmağa kudreti 
bulunduğunu ka
bul ettiler 

İnsanda Fiilleri 
Allah yaratır. İn 
san ancak kesbe-
der. 

Cebriye İnsan kui 
retini ve fullerini 
inkâr ederler. 

3 — Allahı 
görmek 

Mutezile, cehml-
yeve Neccariye in 
kâr ediyorlar. 

Allah keyfiyet, 
had ve Rulûlsuz 
basarla görülür. 

Haşeviyeye göıs 
bütün eşya gibi 
Allah da ahiretde 
görülür. 

4 — Hulul Allah hulul ve ve-
cihsiz her yerde 
mevcuttur. 

Allah mekândan 
evvel vardı. Arşı 
Ve kürsüyü yarat
tı, mekâna ihtiya
cı yoktur. 

Haşeviye, Allah 
arşa hulul etmiş
tir. O kürsüye o-
turmuştur, kürsü 
onun mekânıdır. 

5 — Te'vil Mutezileye göre. 
Yedin mânası kud 
ret, vechin vücut, 
nüzul bazı âyetle
rin nuzulu yahut 
melâikenin nuzu
lu; arşın mânası 
saltanattır. 

Yed, vecih, nüzul 
semi, basar ilim 
ve kudret gibi ha
kiki sıfatlardır. 

Yed, vecih azadır. 
Nüzul ve cülus 
haşeviyeye göre 
hakikidir. 

(160) Burada Mutezile üe diğer akılcılar karıştırılmıştır. Mutezi
le mânevi sıfatları kabul etmekle mâna sıfatlarını nefyediyoıiar. Meselâ 
Allah Âlim, Kadir, Basir,... dir. Fakat bunlar ilim, kudret, basar.... sıfat
lan ile değil, Allahm zatı ile âlim, basir.... dir. Onun sıfatı zatından ayrı 
düşünülemez. 
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6 — Kur'an Mutezileye göre 
Allahm kelâmı hâ 
diştir. 

Allahm kelâmı 
kadimdir. Harfler 
mürekkep ve liâ-
ğıt hâdisdir. 

Kur'an her şeyi 
ile kadîmdir. 

7 — İman Mutezile, Cehmi
ye ve Neccariye 
göre iman hâdis
dir. 

Allahm imanı ka
dimdir, insanın i-
manı hâdisdir. 

Haşeviyeye göre 
iman hâdisdir. 

8 — tkab Haricî ve Mutezi
leye ( 1 6 1 ) göre 
günah igleyen e-
bediyen cehennem 
de kalır. 

Günah işliyen mü
min AUaha terke-
dilir: İsterse Ce
hennemde ebeıii 
kılar, isterse biv 
j^amaaa kadar kalır. 

Günah İşleyen 
müslümanın du -
rumu ancak ahi
rette belli olur. 

9 — Şefaat Hz. Peygamber 
şefaat edemez. 

Allah müsaade e-
derse Hz. Pey
gamber günahkâr 
mü'mine şefaat e-
der. 

Haşevilere göre: 
Hz. Peygamber V 3 
Hz. Alî şefaat e-
debilirler. Allahın 
izni olmadan hat
tâ mü'min olm;-
yanlara bile şefa
at edilebilir. 

10 — Hilafet Mutezile : 
Muaviye, Talh.ı, 
Zübeyir ve Hz. 
Aişeyi fasık sa
yar, şehadetleıini 
kabul etmez. 

Her müçtehit isa
betlidir. Müslü -
manların Hulefai 
Raşidînden icma 
ettikleri hilâfet 

(sahihdir. 

Rafıda, bütün bu 
şahısları kâfir sa
yar. ( 1 6 2 ) 

Eş'ari lîelâmda getirdiği bu yeni metotla muhafazakâr
ların ve akılcıların bahusus Mutezilenin ifrat derecedeki hare
ketlerini durdurmuş, onları yepyeni sunni bir alana getirmiştir. 
Bu metot Eş'ariden sonra muakkiplerinin elinde felsefileştiril-
miştir. Şimdi Eş'arinin getirdiği kelamı mes'eleleri muakkip
lerinin elinde aldığı yeni veçheye geçebiliriz. 

( 1 6 1 ) Mutezileye göre kebireyi (günahı) işliyen imandan çıkar, kâ
fir olmaz. İki menzil arasında bir menzilededir. Ne mü'min ne de kâfir
dir. Tevbe etmezse Cehennemlik olur. 

( 1 6 2 ) Gardet et Anavvati, İntroduction â la Theologie Musulmane, 
P. 58 - 59 
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n. KISIM 

E Ş ' A R İ ' N İ N M U A K K İ P L J : R İ 

Eş'arî mektebi, onun yolunu takip edenler vasıtasiyle te
kemmül ettirildi. Eş'arilik bu yeni safhasıyle, Eş'ari'nin ele al
madığı mukaddimelerle inkişaf etti. 

Bu durumu İbni Haldun şöyle açıklıyor: "Ebu'l - Hasan 
el - Eşarî'nin etbaı çoğaldı; bunlar ondan sonra, onun yoluna 
uydular. İbni Mücahid ve diğer talebeleri ve onlardan aynı usu
lü alan Kadı Ebubekir Bakıllâni, Eş'arinin öncülleri oldular 
ve onun mezhebini tehzip ettiler. İstidlal ve nazarın istinad etti
ği mukaddimeleri, meselâ: Cevher, hala, arazla araz kâim ol
maz, gibi aklî esasları vaz ettiler." (163) 

Eş'arîden doğrudan doğruya tarikatmı alan ve onun ar
kadaşları arasında bulunan İbni Mücahid (164) ve Ebu'l - Ha
san el - Bahilî (165). , Ebu el - Hasan Ali b. Mehdi et - Taberî 
bulunuyordu. Bunlardan sonraki tabakadan Eş'arinin muakkip
leri arasında, Bahilîden ders alan Ebubekir b. et-Tayyib el - Ba-
kiUanî (166). Ebu İshak İsferayinî ve Ebubekir b. Furek'i 
gösterebiliriz. Bilhassa bu üçü, Eş'arinin fikirlerini yerleştir
mede ve geliştirmede büyük âmil olmuşlardır. Sahih b. Ab-
bad bu üçü hakkında: "Bakillanî boğucu bir deniz, Furek halis 
uyur bir yılan, İsrefayinî ise yakıcı bir ateştir." (167) diyor. 

(163) İbn Haldun, el - Mukaddime, Kahire 1384 
(164) Sübki, Tabakat, C. 2 S. 177 
(165) " S. 178 
(166) " S. 218 
(167) " " " " S. 244 
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Bakillani'den sonra İmamu'l - Harameyn Cüveynî de E§'-
ariliği daha da inkişaf ettirerek aklı istidlalleri felsefileştiril-
miştir. Hatta bir ara ehli hadisin hücumlarını üzerine çekmiş, 
bin'netice, Bağdat'a sonra da Hicaz'a kaçmak mecburiyetinde 
kalmıştır. Sonra Mekke ve Medine'de yaşıyarak talimde bulun
muş, onun için kendisine İmamu'l - Harameyn adı verilmiştir. 
Nizamu'l - Mülk idareyi eline alınca, o da memleketine geri 
döndü ve Nizamil mülkün Nisabur da kurduğu Nizamiye Med-
re.sesinde hocalık yaptı. (168) . : 

İmamu'l - Haremeyn'den ders alan Hüccetu'l - İslâm Ebu 
Hamid El - Gazalî'nin elinde Eş'arilik son veçhesi ile kelâm ta
rihinde yer aldı. 

Burada Eş'ariliğin teşekkülü üzerinde duracağımızdan 
Eş'arî'den sonra Eş'ariliğin tessüsüne mühim âmil olan Bakd-
lâni, İbn Furek ve o devrin kelamî mes'elelerinin bize kadar 
gelmesine vesile olan Nizami fi usuli'd - Din kitabında bahse
deceğiz. 

Kadı Ebubekir Muhammed b. et - Tayyib b. el - Bakillani 

Hayatı ve kültürü: Ebubekir BakıUanî, (169) Basra da 
doğmuş ve o zaman büyük bir medeniyet merkezi olan Bağdat 
da yerleşmiştir. Kelâmcılar, onu, el - Kadı unvanı ile tanırlar. 
İslâmın pek zeki ve kabiliyetli bu kelâmcısı, tahsilini o vakitler 
dil, ebediyat ve kıraatte pek kuvvetli bir mevkie erişmiş olan 
Basnyyun mektebi ütadlarınm önünde yapmış ve bilhassa 
Eiş'arî'nin talebesinden olan kelâmcı İbn Mücahid'in derslerine 
devam etmiştir. Ebu İshak İsferayinî (ö. 408 h.) ile Ebubekir 
b. Furek (ö. 406 h.) den de ders görmüş ve bu zatlarla beraber, 
Ebu'l - Hasan El - Bahilî'nin cuma derslerine devam etmiştir. 

(168) Bk. Subki, Tabakat, C. 3, 
(169) Bakillani. Bakliyat satan mânasında Bakil den çıkmakla. 

Bakla yahut Bakilîye nisbet edilmektedir. Bk.: İbn Hallikan, Vefeya-
tul - a'yan, Kahire, C. 3, S. 401 
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(170) A y n c a Bağdat'ın meşhur muhaddisleıinden hadis ders
leri almıştır. Sonra, tahsilini ikmal eden Bakillanî, Bağdat'ın 
mühim iüm yuvalarından olan Mansur Camiinde tedris kürsüsü
ne çıkmış ve bir taraftan da telife başlamıştır. BakıUanî'nin 
Bağdat'daki ders halkası yalnız Irakdan değil, islâm dünyası
nın her tarafından gelen talebeler ile büyüdükçe büyüyen ve 
şöhreti yayılarak hükümdar ve emirlerin arasında da büyük 
bir hürmete nail olmuştur. Buveyhîlerden Adudu'd - Devle'nin 
huzurunda şîa ve Mutezile ile yaptığı münazaralarda kabiü-
yetini göstermiştir. Bu arada Bakillanî, Temhid adında 
meşhur eserini yazmış, mukaddimesindeki bir işarete göre, 
ya Adudu'd - Devle yahut onun oğluna takdim etmiş olacak
tır. (171) H. 371 de Bizans'a elçi olarak gönderilmişti. Bizans'
ta İmparator'dan hürmet gören Bakillanî, împarator'un mecli
sinde onlarla münazara yapmış ve onlan ilzam etmiştir. (172) 

Bağdat'a döndükten sonra, batinîlerin islâm dünyasında, 
hatta Bağdat'da bile propoğanda yapmaları üzerine "Keşfu'l -
Esrari'l - Batıniye'" eserini yazmıtşır. Batinî'ler işi azıtınca, Ba-
killâ'ni bu defa da eski hamisi Adudu Devle'nin oğlu Baha ud 
Devle nezdine Halife Kadirbillah tarafından, elçi olarak gönde
rilmiş ve Musul Valisi Karvaş'm tedibi istenmişti. (173) 

Bakillanî, 403 de, Bağdat'da vefat ederek, Darbu'l - Me-
cuz'daki evine gömülmüş ve sonradan Babul - harp mezarlığına 
naklonulmuştu. 

Eş'ari mektebine getirdikleri: Kısaca hayat ve şahsiyetin
den bahsettiğimiz Bakillanî'nin Eş'arî mektebinin yerleşmesi 
ve gelişmesinde rolü büyüktür. 

(170) İbn Asakir, Tebyin, <S. 178 

(171) Bakillanî, İcazu'l - Kur'an Mukaddimesi 

(172) İbn'I - Kesir, el - Bidâye, C. 2, ıS. 350 
(173) İbn'l - İmad, Şezerat. C. 3, S. 160 
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Usulü'd - Din'de, aşağıda görüleceği üzere, Eş'ari mezhe
bini mantık ve felsefe yoluyla teyid eden ve savunan Bakillanî'-
nin mezhebi hakkında ihtilaf vardır. (174) 

Kelâmda büyük bir ihtisasa sahibolarak muasırlarınca 
ümmetin lisanı ve islâmın keskin kılıcı lâkapları ile anılmış olan 
BakiUanî, itikad mes'elelerini, kelâm ilmi esaslarına göre hal ve 
icra eden Eş'arinin sistemini Muhammed. b. Mucahid ve Ebul -
Bahilîden öğrenerek takdir etmişti. Bakillani, Eş'ari mezhebi
ni ve felsefe ile takviye ve tesis etmek üzere, nazari kelâm mu
kaddimelerini başa alarak bütün bahisleri sıra ile tertibetmiş 
ve bilhassa istidlal ve nazar yoluyla isbatı lâzım gelen mes'ele
leri, isbatta istinad edilecek dillerin evveliyat ve mukaddime
lerini ele almıştır. 

Bakillani'den evvel Basra Medresesinde, Hind ve Yunan 
Felsefe ve tlâhiyat'mdan istifade edilerek kelâm mes'eleleri 
tetkike başlanmış ise de, henüz, sistemli bir tarzda tedvin edil
miş değildir. Diğer taraftan ehli sünnet mezhebinde Eş'ari, 
Uzak şarkta Maturidi ve diğerlerinin eserleri vasıtasiyle kelâm 
mes'eleleri işlenmiş ve muhaliflerine karşı müdafaa edilmekte 
bulunmuştu. Fakat bütün bu mesaiyi yeni baştan akıl ve fel
sefe yolu ve yeni bir zihniyetle tetkik ederek sistemleştiren 
Eş'ari mektebinin müessis İmamı, BakıUanî olmuştur. 

Bakıllânî çalışmaları esnasmda, Eş'ari esaslarına uygun 
olan ve Evâil denilen eski yunan hakimlerinin ve şâir islâm-
dan evvelki hükemanm delillerini de kullanmıştır. Maturidî, 
el - Fıkhu'l - Ekber'deki akaid mes'elelerini ve Eş'ari, el - İba-
ne'sinde mes'elelerin izahında hep eski usule, yani naklî deliller 
ile istişhad yoluna gitmişlerdi. Eşarî - Bakillani arasında geçen 
müddet zarfında bu gibi mes'eleleri mantık ve felsefe yoluyla 
savunma mecburiyeti hasü olmuş ve Bakıllanî'nin yeni kelâm 
sistemi kurmasına bu mecburiyet sebebiyet vermiştir. Kısaca 
ele aldığı kelâmi mes'elelerin anahatlarmı verelim: 

(174) tbn'I - Kesir, el - Bidaye, C. 9, S. 350 
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Bakillanî, Mutezilenin kabul ettiği atomculuğu, nihayetsiz 
olan Allahm kudretini isbatda kullanmıştır. Ancak âlemde cev
heri ferdi kabul etmiş, fakat bu cevherin araza izafe edilmesiy
le meydana geleceğine kâil olmuştur. Ona göre cisim, müteaddit 
cevherlerin bir araya gelmesinden meydana gelir. 

Cevherler zaruri değil, mümkündür. Keza cevherlere lâhik 
olan arazlar, cevherlerin terekkübü ile meydana gelen cisimler 
de mümkündür. (175) . Hepsi Allahın mahlukudur. Cevheri ya
ratan Allah olduğu gibi araz ve ecsamı yaratan da odur. Yarat
ma devamlıdır; zira, cevher, araz ve cisim bir andan fazla ka
lamaz. Allahı taalanın yaratılıcığı bir an dursa, var olan her 
şey yok olur*. 

Her arazm bir karşıtı vardır. Hayatın karşıtı ölüm, hay-
rmki şer, hararetin burudetitr. İki muhtelif araz bir cisimde, 
bir yönden, bir anda bulunamaz. Yalnız bu, bir cevherde karşı
lıklı arazların birbirini takipetmesine mani olmaz. Çünki, araz
ları birbirine bağlıyan zaruri bir alâka yoktur. 

Bu fikir mühim netice vermiştir. Şöyleki: Tabiatta, mute
zilenin dediği gibi, muhkem kanunlar vardır. Zira, zerrelerin 
uyuşması arazların birbirini takibi nisbî durumlardır. Bunlar 
cevher ve arazın tabiatından meydana gelmez, belki Allah'ın 
iradesiyle olur. Alemi yürütür gibi görünen nizamı, Allah de
ğiştirmek istese, mümkün olur. Adeti değiştirir, bir arazın ye
rine başka araz yaratır. (176) Alemde bir âdet vardır, bunun 
bozulması mucizedir. Tabiatıyla böyle bir adet vazetmek, hâ
diselerin birbirine sebep olmasını kaldırmak demektir. Bu fik
re göre sebebiyet yerine, birbirini takip eden eşya vardır. Alem 
Allahın iradesiyle bazan değişikliği uğrar. (177) 

(175) Bk.: Hanna el - Fahuri, el - Felsefetu'l - Arabiyye, S. 186; 
Bakillanî, Temhid, S. 41 

(176) Hanna el - Fahuri, el - felsefe., S. 186 
(177) Bk. el - Hanna el - Fahuri, el - felsefe., C. 1, S. 186 
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Yukanda bazı hadlarmı verdiğimiz Bakillani kelâmı eşar-
liği felsefeye yaklaştırdı. Hatta bunun mesaisiyle, eşaıîler de 
mutezilenin kullandığı bazı metotlara müracaat emekten çe
kinmediler. 

Şimdi eşariliğin nakli esaslarında cüretkârane tevilleriyle 
başka bir yönü işleyen İbn Furek'i sonra da onun tesiriyle mey
dana gelen Nizamî kitabındaki eşarinin bu yönünü ele alaca
ğız. 

İBN FUREK 

İbn Furek, Eş'arî'nin başka bir yönünü işlemiş, sistemim 
bu bakımdan geliştirmiştir. Onun hayatı hakkmda bilgimiz ga
yet azdır. Kaynaklar, hemen hemen ekserisi hayatı hakkında 
kısa bir bilgi ile yetiniyorlar. (178) Yalnız onun Eşarî kelâmı
na getirdiği usulün en önemli yönünden bahisle iktifa edece
ğiz. 

İbn Furek Allahın sıfatları konusunda Eş'ariye uyuyor. 
Yalnız Eş'ariliğe sistemli olarak bir şey ekliyorki oda zahir
leri te.şbihe kaçan hadîsiari tevil tarzıdır. Bu konuda fikrini 
müteşabih hadîslerin tevih olan "Muşkilu'l - Hadis" (179), adlı 
eserinde göstermiştir. Onun tam olarak kelamî fikirlerini to
runu Ahmed m. Muhammed el - Furekî tarafından yazılan "Ni-
zamîfi usuli - Din" Kitabmda veriyor. İleri de bu kitab hakkında 
geniş bilgi vereceğiz. Bundaki EIş'arî usulünde bilhassa tevil ba-
bmdaki Eş'ariliğe verdiği veçheyi göreceğiz. 

İbn Furek müteşabih olan bu nevi hadisleri Kitaba hamle
derek şöyle diyor: "Kitab da âyetler iki kısımdır, bir kısmının 
tevil ve tenzili muhkemdir; zahirinden murat anlaşılır; diğer 

(178) Hayatı için Bk.: Abdu'l - Gafir Farisî, el - Muntahab., Köprülü 
kütüphane m. 1152; İbn Salah, Tabakat, Hamidiye Kütb. nşr. 537; ibn Asa
kir, Tebyin., S. 178; Sübkî, Tabakat., C. HI, S. 52 

(179) Beyan müşkü, Reymond. nşr. Roma, Muşkilil ahadis, Haydara-
bat. 
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kısmının muhkem olan âyetlere irca edip, tevil etmeden mânası 
anlaşılmaz. Resul haberleri de böyledir: Bir kısmı binefsihi 
müstakil, açıktır; diğeri de izahda muhkeme muhtaçtır." (180) 
Bu müteşabih haberleri tevüde de tutacağı yolu "Araplarm 
konuşmada ve dilcilerin beyanda kullandıkları usuldür." (181) 

Yalnız ondan evvel bu yolda yürüyenler vardır. Bunu biz
zat ibn Furek, kitabının mukaddimesinde şöyle anlatıyor:" Bu 
mevzuda istediğinize cevap vereceğiz, aynı mânaya uyan yahut 
uymuyan mânada telif edilmiş kitaplar hatırıma geldi. Mese
lâ: Muhammed b. Suca es - Selcî, Abdullah b. Müslim el - Ku-
teybi ve son zamanlarda yapılan Ebu'l - Hasan b. Mehdî'nin 
aynı mevzudaki kitablarını gördüm. Bunların her biri bazı 
şeyler zikrettiler, yalnız bu müelliflerin bütün zikrettikleri bu 
mevzuda söylemesi gerekeni ihtiva etmiyor. Bazı zikrettikleri
nin teviü, manalarının araştırılması ve doğru bir şekilde tahrici 
gerekiyor." (182) 

Görülüyor ki ibn Furek açık şekilde, Mutezile'nin yaptığı 
tevüi kullanmıştır. Daha önce bu usulü kullananlar olsa da onun 
sistemleşmesini İbn F'urekte görüyoruz. (183) Eş'arinin .fikri 
bu yönden geHştirilmiştir. Bir taraftan Bakillanî, Eş'ari kela
mını mantık ve felsefe ile teçhiz ederken, diğer taraftan ibn Fu-
rek'in bu mektebe getirdiği tevil ile Eş'arilik akli bir sistem 
halini alıyor. 

Eş'ari mektebi'nin teşekkül ve tekemmülü bu şekilde in
celendikten sonra, onun kelam tarihi içindeki durumunun tes-
biti gerekiyor. Bunun içinde kelâmın, hatta Eş'arî mektebinin 
teşekkülüne sebep olan Mutezile ile mukayesesi gereklidir. Bu 
mukuyesesi Eş'arihk hakkında açık bir fikir verecek islâm dü
şüncesi içindeki yerini tesbit edecektir, kanaatındayız. 

(180) Beyanu Muşkil, Reymond nşr., S. II 
( 1 8 1 ) İbn Furek, b. Muşkil, S . U 
1 8 2 ) Bk. Aym eser 
( 1 8 3 ) Bk.i Muşkil el - Ehadis Haydarabat tab'ı 
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m KISIM 

EŞ 'ARİ MEKTEBİNİN DURUMU 

EŞ 'ARİ - MUTEZİLE 

Her iki mektebi tam olarak anlıyabilmek için onları çeşitli 
yönlerden karşılaştırmak gerekiyor. 

a. Felsefe 

Mutezile (184) ; ilerde izah edeceğimiz beş asıl mutezilenin 
birleştikleri esaslardır. (185). Yalnız bu usulün tatbikine, fu-
ruda bir mektep diyemiyeceğimiz çeşitli mektepler meydana 
geldi. Hatta fertlerin arkasmda bile. Yunanlılarda Stoicisime, 
Pythagorizme ve Epicurisme ekollerinde olduğu gibi bazı mek
tepler zuhur etti. Mutezile Yunan felsefesi ve diğer yabancı kül
türlerin ışığı altmda bu beş esası açıklarken yirmiden fazla 
kola ayrıldılar ki en önemlileri şunlardır: 

El - Kuzeyliye: Ebu'l - Huzeyl el - Allaf tesis etmiştir. (H. 
130 - 231) Nazzamiye: İbrahim en - Nazzam (h. 159 - 259) , Ca-

(184) Mutezile hicri ikinci asnn başında Basra da 
meydana çıktı. Mutezile kelimesi etrafında kaynaklar ih
tilâf etmişlerdir. Bağdadî, el - F'ark kitabında Mutezilenin bu 
ismi almaları hakkında şöyle diyor: "Onlar fasık, ne mü'min
dir nede kâfirdir, demelerinden mutezile adını aldılar." (Mısır 
S. 15) Şehristanî, el - milel (el - Fasi hamişinde, Mısır 1317, 
S. 60) de: "Vasıl b . Ata kebireyi işUyenin durumu mes'elesinde, 
hocası Hasan el - Basrî ile münakaşaya başladı; netice de, Va-
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sü, kendi fikrini açıklayıp, kendine uyanlarla birlikte mescidin 
bir köşesine çekilip, kendi fikrini izaha başladı. Sonra Amr b. 
Übeyd de onlara katıldı. Bu durum karşısında, Vasıl bizden ay
rıldı, dedi. Bu söz sebebiyle ona ve arkadaşlarına Mutezile den
di" hadisesini zikrediyor. Hakikatte, kaynaklar tetkik edilir
se, bu isim bu hadiseden önce de görülüyor. Kelime aslen fikri 
bir görüşe isim olmadan önce siyasî bir görüşü ifade ediyordu. 
Kebire mes'elesi aslen siyasî bir tabirdir ve diğer islâm fırka
ları şia ve haricilerin çıktığı siyasî havada meydana gelmiştir. 
Hz. Alinin hilafeti deruhte etmesi, islamiyette, birçok siyasî ve 
fikrî cereyanların zuhuruna sebep olmuştur. Hz. Osmanm şehit 
edilmesinden sonra, Talha ve Zübeyir, Hz. AU'den öldürülen 
Halife'nin kanını istediler. Sahabeden bir topluluk Hz. Aliye 
biattan çekindiler.-Bunlar arasında Sa'd b. Ebi Vakkas, Abdul
lah b. Ömer, Muhammed, b. Mesleme, Osman b. Zeyd ve diğer
leri vardıki bunlar bitaraf kaldılar. Taberî, Dineverî ve diğer
lerinin rivayetine göre Nevbahtî, Fıraku'ş - Şia kitabında: 
"Saad b . Ebi Vakkas, Abdullah ibn Ömer v.s. Hz. Ali'den iti-
zal ettiler, onun tarafmda savaşmadıkları gibi ona karşı sava
şı da reddettiler. Bunun için Mutezile oldular ki bunlar bütün di
ğer Mutezilenin ecdadır" diyor. Mutezile hakkındaki öğrendik
lerimiz Nevbahtinînin bu rivayetini benimsemiye bizi zorluyor. 
Keza Goldziher, el - Akide ve'ş - Şeria da (S. 89.) , bu kelimeye 
zühtü tekvalarmdan "İnsanlardan itizaleden zahitler" mânası 
vermektedir. Biz bunu diğer görüşle telif ederek, zühtü tekva
larmdan her iki tarafın görüşüne katılmayıp bir taraf kaldık
larından başlangıçta siyasî mânada, sonra da fikri mânada 
küfür ile iman arasında bir menzile düşündüklerin bu ismi al
dıklarına kaniyiz. Hülasa, Mutezile yalnız Vasıl b. Ata ve ar
kadaşlarının el - Menzile beynel menzileteyn meselesindeki an-
laşmazbkla değil, aynı zamanda Hz. Alinin hilâfet mes'elesin-
deki vaziyetinden neş'et etmiştir ki biraz sonra Mutezilenin si
yasî felsefesini açıklarken buna da temas edeceğiz. 

185) Bk.: el - Hayyat, el - İntişar, S . 92 



hiziye, el - cahız (159 - 256 h.; el - Cübibaiyye, el - Cübbai (236 -
303 h.) tarafmdan tesis edilmiştir. 

Bütün bu mutezile meiîteplerini ayrı ayrı incelemek konu
muzu dağıtır. Bizim burada belirteceğimiz mes'ele, beş esasın 
neticesi olan akidelerini mesnedini teşkil eden Mutezilenin ne
ticede vardığı felsefi fikirleri göstermektedir. Ayrıca bunu 
Eş'arî felsefesiyle karşılaştıracağız. Mutezile felsefesi islâm-
da ilk defa, müstakil İlahiyat, tabiyât, ahlâk ve siyaset konu
larına şamil olan bir felsefi kelâm mezhebinin kurucuları olma
sı bakımından çok değerlidir. 

Siyasî felsefeleri: Mutezile önce, siyasî bir görüşün teza-
hurî idi. Vasıl b. Ata'nın ileri sürdüğü el - Menzile beyne'l - Men-
zileteyn, birinci derece de siyasî bir mes'eledir. Bağdadî: "Va-
sıl'm hocası Hasan'dan ayrılışı, Ezarika fitnesi zamanına rast
lar; müslümanlar o zaman günah işliyenler mes'elesinde fırka
lara ayrılmışlardı. Bir fırka, ister büyük olsun ister küçük oi-
sun, günah işliyen herkesin müşrik olduğuna kâildilerki bun
lar Harîcilerden Ezarika'dır." (186) diyor. Bağdadî, sonra: 
"Vasıl zamanındaki insanları Hz. Ah ve arkadaşları Talha, 
Zübeyir, Aişe ve Cemel vak'ası kahramanları hakkında ihtilâ
fa düşmüşlerdi." (187) cümlesini ilâve ediyor. Hariciler, Hz. 
AUnin hasımlarını tekfir ettiler. Ehli sünnet, C!emel savaşında 
iki tarafında müslüman olduğunu kabul ediyorlar. Vasıl b . Ata. 
bu fikri de kabul etmiyerek tâyin etmeksizin iki taraftan biri
nin fasık olduğunu ileri sürdü. Amr b. Ubeyd aksine bir yol 
takibetmektedir; Vasıl, iki fırkadan birini fasık, diğerinin mü'
min sayıyor; fakat hangisinin mü'min hangisinin fasık olduğu
nu bilmiyor, Hz. Ali ve Hz. Talha taraftarlarından bir tarafın 
iki kişinin birden şahadetlerini kabul etmiyor. Amr ise, Cemel 
savaşmda döğüşen iki karşı kuvveti de fasık sayarak şahadet-

(186) Bağdadî, el - Fark beyne'l - Firak, S. 97 
(187) Aynı yer S. 9 9 
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lerini kabul etmiyor. Bunun için bazı âlimler Vasıl ve Amr'ı 
haricilerden sayıyorlar. Fakat hakikat bunun aksini gösteriyor. 
Bunu açıklamak için Nyberg'in ileri sürdüğü fikirleri burda se-
dedek yerinde olur: 

1. Haricîler, Vasıl b . Ata ve bütün Mutezile'nin hasmı 
idiler. 

2. Hz. Osmanın Şehit edilmesinde; bu felâkatin kahra
manları olan Hz. Ah taraftarlarmın yararına, sarih bir durum
ları yoktu. 

3. Medine Alevî'leri ile kuvvetli bir münasibetleri vardı. 
Onlardan Zeydilere hürmet ederlerdi. 

4. El - Menzile beyne'l - Menzileteyn ve hürriyet mes'ele-
sinde Vasılın durumu Abbasüer'in durumuna benziyordu. A b 
basiler bir asır boyunca Mutezileyi korudular. (188) 

Hürriyet mes'elesinin de siyasetle kuvvetli ilgisi vardı. 
Emeviler daima kader fikrini savundular. Zira bu akide, onla
rın durumlarını temize çıkarıyordu. "Sıffîn savaşı ve onu tabi-
ben hilâfetin el değiştirmesi Allahın takdiri ile olmuştur, insa
nın bunda bir rolü yoktur," fikrini ileri sürerek hareketlerini 
örte biUyorlardı. Bunun için Emevilerin hasımları (insan hür
riyeti) fikrini savunuyorlardı. Mutezileden olan Gaylan Di-
meşkî, aynı akidenin kurbanı olmuştur ve insanın fiilinde hür 
olduğuna kail olduğu için Emevi Halifesi Hişam tarafından öl
dürülmüştür. Amr b. Ubeydin Mutezileye inzimamı bu mektebe 
yeni bir unsur sokmuştu. Zira, Amr kibar muhaddislerden idi, 
onunla beraber, ehli - Hadisin kadercilerinden büyük bir kısmı 
da mutezileye katıldı. Amr b. Ubeyd, Hz. Ali ve arkadaşlarını 
fasık itibar ediyordu, Abbasiler, Şiîler sayesinde Emevi Devle
tini ilga ettikleri halde, idareyi ellerine alır almaz şîîleri uzak
laştırdılar; Amr da Abbasilere katıldı. 

(188) Hanna el - Fahuri, el - Felsefetu'l - Arabiyye, C. 1, S. 153 
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Bütün Mutezüe reisleri, Bağdatlı olsun Basralı olsun, Hz Etau-
bekr'e biatin şer'i ve sahih olduğunu kabul ettiler. Bu biat nass-
la değildi. Ancak seçimle olduğunu ileri sürdüler. Mutezile bun
da ittifak etmekle beraber tafdiliyet mes'elesinde ihtilâfa düş
tüler: Ebu Osman Amr b. Ubeyd ve Nazzam gibi Basra mekte
binin eski reisleri Hz. Ebubekr'i Hz. Ali'ye tafdil ettiler. Bütün 
Bağdat mutezileleri Hz. Aliyi Hz. Ebubekr'e tafdil ediyorlardı. 
Mamafih Basralılar arasında da Hz. Alinin daha faziletli oldu
ğunu kabul edenler vardır. (189) 

Görüldüğü gibi. Mutezile Hz. Ali'nin faziletini kabul etmek
le beraber, Hz. Ebubekr'in biâtmm doğru ve sahih olduğunu 
kabul ediyorlar. 

Mutezileye göre âdil imam, inzal olmuş şeriatı muhafaza
ya muktedir olan tevhid ve adil savunan, diğer bir tabirle, mu
tezile akidesinde olan imamdır. 

0 halde Mutezilenin siyasî felsefesi, kuvvete dayanır. Bu 
esasla mutezile Abbasi Devleti içinde hasımları ile savaştı, on
ları en feci şekilde ezdi (190) 

Tabu Ftelsefeleri : Mutezile, tabii Felsefelerini mezhepleri
ni üzerine kurduklarını tevhid ve adil asülanna istinad ettirdi
ler. Âlemi, Allah yaratmıştır. Allah mahlukattan evvel mev
cut, muhdesat'dan evvel sabıktır. Allah, âlemi ademden yarat
mıştır. Alem iki şeyden meydana gelmiştir: Ademden alman 
madde, Allahtan gelen vücut. Adem, âlemin maddesi vücutta 
suretidir. 

Mutezile madumu iki nev'i olarak kabul ederler: 

1 — Mümkin olan madum: Vücutta tahakkuk etmeden 
evvel şeydir. Yani zat ayındır. Vücuda taalluk eden hususiyet-

(189) Bk., Ş. Nehcu'l - Belağa, Beyrut, C. 1, Sahife 3 
(190) Bk. Hanna el - Fahuri, T. F. Arabiyye, C. 1, S. 155 
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ier vardır. Meselâ arazm cevherle kıyamı ve onun renkli, siyah 
ve beyaz oluşu gibi. (191) 

2 — Mümkin olmayan madum ki şey olmadığı için tahak
kuk etmez. 

Mutezile ademin vücuduna şey, mahiyet, zat ve ajan mâ
nalarını vermek için şu delilleri getirdiler: 

1 — İlmin bir şey'e -ki o malumdur- dayanması zarurîdir. 
Adem malumdur, zira biz de fikri vardır. İşte, bu fikir adem
dir. 

2 — Allahın ümi, kadimdir. Keza bu ilmin mevzuu da 
böyledir. Allah eşyayı, var olmadan bildiğinden, bu eşya, var 
olmadan önce de eşyadır. (192) 

Allah bu eşyaya vücut verirken, ona vücut sıfatından 
başka yeni bir şey ilâve etmez. Mutezile bu nazariyeye, "Allah 
hiç bir şey'e benzemez" fikrini savunmak için baş vurdu, Al
lahı bütün sıfatlardan mücerret halde gördü. Eğer eşyayı ya
ratmış olsaydı, eşyanın mahiyeti kendi mahiyeti gibi olurdu. 
O eşyayı yaratmadı, belki eşyaya vücut hibe etdi. Nitekim fey-
lesoflardaki aklı faal, suret veren akıldır. Allahu taala olma
saydı kâinat vücut bulmazdı. 

Mutezile mezhebine göre adem bize. Eflâtun ve Ariston'un 
kabul ettiği ezelî fikrini hatırlatıyor. Hatta bu Anaximandre'-
daki Toapeyron (193). (Aneipou) yani sınırsız, delilsiz olan 
sonsuzluk fikrine benzemektedir. (194) 

(191) Şehristanî, Nihayetu'l - tkdam, S. 151 
(192) Fahuri; T. F. Arabiyye, C. 1, S. 151 
(193) Anaximandıre'a göre sonsuz, duygularımıza giremiyen madde-

8İZ bîr unsurdur, bu ezeli bir birliktir ki hakkında bilirli bir fikir va vasıf 
yürütülemez. Maddeden olan şey değişir sonsuzluksa tanrısaldır, değiş
mez. (Cemil Sena, Filozoflar Ansik., C. 1. S. 65) 

(191) H. el - Fahuri; T. F. Arabiyye, C. 1, S. 155 
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ALEMİN DÜZENİ 

Mutezile âlemin yoktan yaratılması hakkındaki fikirleri 
ile iktifa etmeyip onu yürüten, düzenliyen kanunları tahdide 
çalışıyorlar. Mutlak Vucub'a kâil olan Revakiyyun (Stoicisi
me) fikrini benimsiyerek, bütün varlıkların tabii olduğu, sa
bit kanunları kabul ediyor. Her cisim tabiidir. Mutezileye göre, 
âlemi düzenliyen sabit kanunlar vardır. Cahız'm dediği gibi: 
"Cisimlerin bazı tabiatları ve kendilerine has filleri vardır." 
Fakat bu vücut Allahı içine almaz, zira o tabiî bir cisim değil
dir. Keza beşerî fiilleri de ihtiva etmez. Zira insanın tabiatı bu 
cisimlerin tabiatına tevafuk etmez. Mutezile bu şekilde hürri
yeti kurtarıyor ve Alman Filozofu Kant'm ahlak felsefesinin 
mebni olduğu aynı nazariyeye kâil oluyor. 

Mutezile Felsefesinin Kindi ve Farabî'nin kurduğu felsefe
ciler ekolinden ayrılan noktalan vardır. Mutezile akaide zıt 
olan Felsefesi ilimlerle karışacağından, Aristo kıyasını alma
dılar. Nitekim, îbn Haldun'da bunu açıklıyor. (195) Keza Aris
to'nun tarifini de kabul etmiyorlar. 

Aristo, cisim, heyula ve suretten mürekkep bir şey olarak 
tarif ediyor. Ebu'l - Huzey: "Cisim sağı, solu, arkası, ortası, 
üstü ve altı olan şey," Muammer: "Uzunluğu genişliği ve de
rinliği olan şey" şeklinde tarif ediyor. Ebu'l - Huzey: "Cismin 
enaz altı cüzü olmasını, biri sağ diğeri sol, biri arka diğeri ön, 
biri yukarı diğeri aşağı bulunmasına" dair açıklamasını Muam-
mer'de: "Cisim en az 8 cüzü olmalıdır," diyor. 

O halde buradaki terkip bir mahiyet ve suret değil, karşı-
lanmıyan cüzülerdir. Bu, bizi cevheri fert fikrine götürmekte
dir. 

(195) îbn Haldun, el - Mukaddime, Mısır S. 388 
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CEVHER'I FERD (ATOMÎSME) 

İslâm mütefekkirlerinin atomculuğu Yunan mütefekkirle
rinden oldukça farklıdır. Democrite maddenin bölünemeyen 
unsurlarına atom diyor. Bunlar renksiz, kokusuz ve şekilsiz
dir. Atomların maile (clinamen) dediği hareketlerini izah için 
atomlar arasında boşluk (hala) kabul eder. Cisimler bir birin
den farklı, kendilerini meydana getiren atomların birleşme tar
zından ibarettir. Bilgi dış atomların şuur atomları üzerinde bı
raktığı izden başka bir şey değildir. Ebu'l - Huzyl bu noktalar 
da Yunan feylesoflarıyla birliktedir. Fakat bunu kısmen değiş
tirmiştir: 

1 — Democrite, Leucippe ve Lucrece'e göre atomlar yara
tılmış değildir, ezelidirler. Atomların kâinatında Allah tasav
vuruna lüzum yoktur. Halbuki Ebu'l - Huzeyl'e göre atomlar 
âlemi Allahın varlığını zarurî kılar. Çünki atomlar fanidirler. 
Fani olmalarının sebebi, onların mahdut bir yer işgal etmele
ridir. Mademki boşluk vardır, öyleyse her atom bir uzlam kap
lar. Her uzlam (Etendue) sınırlıdır. Sınırlı ve bitimli olan şey
ler ise fânidir, o halde atomlarda fanidir. Faniler, yaratılır, ve 
mahvelidilir, demekki, atomlarda biranda yaratılır ve bir an
da mahvedebihrler. Leibnitz'in monode'leri gibi, bunlarda yara
tılışla başlayıp mahvolmakla biterler. Ebu'l - Huzeyl'e göre 
atomlar fani ve muhluk olduğu için, onların mecmuu olan âlem
de fanidir. (196) 

Alem namütenahi olamaz. Çünki mütenahilerin mecmuu 
da mütenahidir. Yani olan şeyler yaratılır ve mahvedilir. O 
halde âlemde yaratılmıştırj mahvolacaktır; yâni hadis (Pro-
duit)dir. Mütenahî olan varlığı yaratanın artık yaratılamıyan, 
yani namütenahi olması lâzımdır ki o da AUahtır. Böylelikle 
atom tasavvuru bizi Allah tasavvuruna götürür. 

(196) Hilmi Ziya Ülken, İslâm düşüncesi, 1946, S. 33 
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2 — Democrite Leucppe'e göre atomlar bilfiil bölünemez
ler. Fakat bir kuvvet bölünebilirler. Halbuki Ebu'l - Huzeyl'e 
göre atomlar ne bilkuvve ne bilfiil parçalanabilirler. Tasavvur 
halinde parçalandığı kabul edersek onun, cevherliğini inkâr et
miş oluruz. Ya atom sıfırdır ki, o zaman cevher olmaz. Yahut
ta atom cevherdir. Cevherin zatı ise parçalanamaz. Zat, tasav
vurda dahi parçalanamaz. Meselâ İnsanı, i n + san gibi iki par
çaya ayıramayız. 

3 — Ebu'l - Huzeyl ile Yunan feylesofu arasında zaman 
telâkkisinde de ayrüık vardır. Democrite'in zaman hakkında 
hususi bir görüşü yoktur. Zenon yalnız hareket ve zamanı inkâr 
ederek, zamanı sükûn halindeki lahzalarm yanyana gelmesi 
şeklinde tasavvur eder. 

Mutezile feylesoflarına göre ruhî zaman bir mefhumdur. 
Evvellik sonralık tasavvur halinde mevcuttur. Yaşayışımızm 
şuurunu onunla ifade ederiz. Fakat bir de atomik zaman vardır-
ki, o an dediğimiz cevheri fertlerin birbirine katılmasından do
ğar. Atom yalnız maddî değil, aynı zaman fiilî, yahut arazî ola
rak vardır. Her fizik, her zaman lahzası araz olmak bakumn-
dan birer atomdur. Onlar birbirine bitişik ve sürekli değildir. 
Aralarında fasılalar vardır; bir hareket, bir sükûn halinde, bir 
araz bir boşluğu takibeder. Anlar süreksizdir ve iki an arasın
daki fasıla da zamanın boşluğudur. Mekânda olduğu gibi za
manda da boşluklar tasavvur etmedikçe zamanı düşünemeyiz. 
An nasıl kımıldar? Tıpkı atomların kımıldaması gibi, arasında
ki boşluklar sayesinde. Zaman ezelî değil, mahluktur. Yani 
Mutezile mütekelliminin nazarında Aristo ve İbn Sina'nın ka
bul ettikleri gibi zaman ezelî d'^ğildir. Eğer zamanın başlan
gıcı ve sonu yoksa, Allahın da zaman içinde olması veya zamanı 
aynı olması lâzımdır. Bu ise Allaha süreklilik ve değişme atfet
mek demektir. Halbuki Allah zamanın dışındadır ve onu yarat
mıştır. Hasılı zamanın bii' başı ve sonu vardır, o süreksiz ve 
inhitahdır. 
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Ebul Huzeyl zamanın süreksiz olduğunu isbat için şu delil
leri ileri sürüyor: 

a — Onların atom oluşundan yukarı doğru çıkış, 
b — Allahın zaman dışmda oluşundan aşağı doğru iniş, 
c — Yokluk dehli: Atomlar boşluğa muhtaçtır. Boşluk 

ise yokluktur. Her atomun başlangıcı ve sonu yok
luktur. Her cihetten yoklukla kuşatılan şey ise, na
mütenahidir. Zaman atomları yoklukta kâin ve bi
timli olması lâzundır. (197) 

İlk mutezileler, bölünmüyen cüz'ün vücudunu isbat eden 
aklî burhanlar getirmediler. Cevheri ferdi, İlahi kudretin bir 
fer'i saydılar. Fakat Nazzam bölünmüyen Cüz'ün vücudunu in
kâr edince, onu redde çalıştılar ve bundan sonra cevheri ferdi 
isbat eden aklî ve naklî deliller getirmeğe başladılar. (198) 

Nazzam, atom mes'elesinde şâir Mutezileye muhalefet et
ti ve vehmen, cüz'ün bölünmeyeceğini iddia etti. Bunun için ta
biî cisimlerin tefsirinde cüzüden başlamadığı ve cismi önce: 
"Uzunluğu, genişliği ve derinliği" olarak tahdit etti ve sonra 
sıfatlarını ve hususiyetlerini araştırmağa koyuldu. 

Mutezilenin parçalanmayan cüz üzerinde araştırmaları, on
ları araz ve cevherlerle ilgisini araştırmalarına götürmüştür. 
Bazıları cevher ile arazın arasını ayırdılar ve arazların cevher
lere bağlı olduğunu söylediler. Bazıları cüzülerin temas ve te
lifi ile hasıl olduğuna kail oldular. Bir kısım Mutezilenin arazla 
cevher arasını tefrikleri Alman Filozofu Kant'a benzediğini 
zikretmek yerinde olur. Meselâ, Muammer: "Biz cevherleri de
ğil, belki arazları idrak ederiz. Hissedilen yalnız arazlardır," 
diyor. Yani Kant'm dediği gibi idrâkimizin ihatasına giren 
Phenomene'dir. 

(197) H. Ziya triken, îslâm düşüncesi, 1946, S. 35 
(198) H. El - Fahuri, T. F. Arabiyye, C. 1, S. 158 
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Mutezilenin arazlar hakkında görüşleri, onun cevherle alâ
kası, onları daha önce üzerinde durduğumuz vucud kanununa 
götürdü. Zira, cevherle sabit olduğu gibi hususiyetleri de sabit
tir. Her nev'i cisim, ancak muayyen bir çeşit iş meydana geti
rir. Bütün cisimlerin hususiyetlerini öğrenince, tabiatlarını da 
onları düzenleyen kaftunları da bilmiş oluruz. 

Hareket : Mutezileye göre yaratmak, yokluktan varlığa 
geçmektir. Yok olan şeylerin bazı hususiyetleri vardır. Fakat 
hareket bütün kâinatın muttasıf olduğu en önemh bir sıfattır. 
Acaba bu sıfat varlıktan mı kazandmıştır, yoksa yok olan şey
lere mülazimmidir? 

Mutezile, cisim yaratıldığı zaman ne mütenahi ne de sa
kindir. Ancak kendine hareket gelince hareketli, sükûn gelince 
sakin, olduğuna kaildir. (199) Bu Hayyat'ın sözüdür. Yâni ha
reket ve sükûn varlıktan kazanılmıştır. Ebul - Huzeyl, Muam
mer, Bişr b. el - Mutemir ve Cübbai: "Cisim, Allah yarattığı za
man sakindir," (200) diyorlar. Yani, hareket, madumlann adem 
halinde mülazimi değildir;belki bir gün vücut halinde kazanıl
mıştır. Nazzam: "Her var olan şey, mütaharriktir; cisimler ha
kikatte mütaharrik, dilde sakindir" diyor. Ona göre cisim, var
lıktır. Nazzam, hareketi ikiye ayırıyor: itimat ve naklî hareket. 
Cisimler, Hak Taala yarattığı zaman, itimat hareketi ile müte-
harrikdirler. Nazzama göre, hareket vücuda tabidir. Hareket 
Madumun sıfatmdan bir sıfat değildir, Madum onu vücuttan 
alır. 

Görüldüğü gibi Mutezileye göre, hareket, madumlann sı
fatı değil, belki madum olan şeyler vücut haline geldiği zaman 
hareketi kazanır. 

Hareket ve sükûnun tarifi : Ebul - Huzeyl: Hareket, sü
kûn oluşları ve mumasatı bir birinden ayınyor ve şöyle diyor 

(199) Albert Nadir, F. Mutezile, C. 1, S, 186 
(200) El - Eş'ari, Makalat., S. 311 
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"Cismin hareketi onun birinci mekândan ikinci mekâna geçme
sidir. Hareket, ikinci mekânda ilk olan şeydir; (201) sükûn, 
müteakip iki zamanda cismin kalmasıdır. (202)" Elbu'l - Ku
zeyle göre hareket ya intikal yahut oluştur; sükûn, bir mekân
da sabit kalıştır. (203) 

Aristo'ya göre hareket altı nev'idir: kevn, fesad, mekanı 
hareket gehşme, nakıs ve istihale. Ebu'l - Huzeyl, bunlardan iki
sini kabul ediyor: Kevn ve intikal. 

Hareket bir araz olunca, arazlar dâim olmadığından oda 
daimî değildir. Bütün bu hareketler sükûn ile nihayetleoıir. 
(204) 

İllet : Allahu Taala alemi "ol emri ile yarattı, alemde ol
du. Yani alem ademden vücuda intikal etti. Böylece AUah, bü
tün kâinata ilk sebep olmuş oluyor. Bunun gayri, bütün dSğbr 
illetler, bu ilk illet nisbetle ikincidir. Bu illetleri Nazzam üçe bö
lüyor. 

1 — Malule takaddüm eden iUetler, mucip irade ve ben
zerleri 

2 — Malulü beraber olan illet. 
3 — Malulden sonra olan illet. Meselâ: Bu gölgeliği gölge

lenmek için yaptım, gölgelenmek sonra olur. (205) Bir kısım 
Mutezile iUet'i gaiyeyi (Finalisime) inkâr ettiyse de ekserisi 
bunu kabul ediyorlar. Tabiî vücut etrafına eşyanın tabiatları
na uygun olarak düzenliyen ve yürüten aklî bir nizama kâil ol
lar. Bu nizam ancak en iyiyi meydana getirir. Burda da Mute
zile insan hürriyetini mahfuz tutmakla beraber, revakiyun na
zariyesini benimsediklerini görüyoruz. 

(201) el - Bağdadî, el - Fark. S. 144 
(202) el - Eş'ari, Makalat.. S. 310 
(203) Nadir, F. Mutezile, C. 1, S. 188 
(204) H. el - Fahurî, T. F. Arabiyye, C. 1, S. 160 
(205) El - Eş'ari, Makalat., S. 375 
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Marifet: Mutezileye göre marifet (bilgi) ya hissi olur, 
yahut da aklî olur; hissî marifet his yoluyla, diğeri de akılla 
elde ediUr. Mutezile duyu ile elde edilen bilgide Aristonun duyu
lan hakkındaki fikrini benimsiyor. Duyguları nefsin aleti ola
rak ahyorlar. Meselâ, el-Cahız'm hislerin tefsirine bakarak, 
kendimizi Aristo'nun bu yoldaki ifadesinin tercümesi ile karşı-
laşırız.el-Cahız şöyle diyor: "Muhakkik nefis bu yolları açıkla
maları idrak eden şeydir. Sonra bunlar çeşitlenmiş, biri duyma; 
diğeri görme biri de koklama olmuştur.'^. Mutezile, tabii bir iş 
olan duyu âletlerine mansusların tesiriyle aklî bir iş olan idrâ
kin arasını ayırmışlardır. Nazzam: koklama, tatma, dokunma, 
koklanan, ve dokunulan şey için idrak edilmiş değildir. Doku
nulmuş, tadılmış ve koklanmış şeyi idrak, tatma, dokunma ve 
koklamanın gayridir" diyor (206). O halde idrak edilmez; aksi
ne tesir görür ve hassenin tesiri ancak akılla idrak edilmiş olur. 

Mutezile bilgi elde etme yolunu mufassal olarak araştırmış, 
Platon'un inandığı gibi bunun tezekkür olduğunu nefyettiği 
gibi garizi (esasında mevcut) bir bilgi olduğunu da kabul etme
diler Ebu'l - Huzeyl marifeti şöyle tahdit ediyor: "Marifet iki 
kısımdır: Biri iztiraridir, Allahı ve bizi onu bilmiye götüren de
lili bilmek ve duyu yahut kıyas yolu ile elde edilen diğer bilgiler 
kesib ve tercübe ile elde edilendir. Bu birinci nev'i garizî değil
dir, aklın idraki ile olur. Akıl Allahı, hayrı ve şerri bilmeye ki
fayet eder". İlk Mutezile, başlangıçtan beri, akla itimad ederek, 
nazil olmuş âyetlerin yanında akla bir sulta tanıdılar. Nazzam: 
"Düşünen kimse nazar yapıyorsa semi gelmeden nazar ve istid
lal yoluyla marifetuUahı elde eder" diyor. O halde. Mutezileye 
göre Allah bilgisi aklen vaciptir. Bilginin merhaleleri vardır: 
Birinci merhalelerde hissî, ikincide aklî olurki insan burda ta-
hid, adil ve yapdması emredilen şeyleri tanır", üçüncüsünde de 
adil ve tevhidde açıklanana bilgiyi elde eder ki merhaleyi ancak 
düşünürler elde eder. 

(203) H. E! - Fahuri, T. F. Arabiyye, C. 1, S. 162 
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irade : Bu mtrf'ele onların esasları arasında mühim bir yer 
işgal eder, adil ile ilgilidir. Bunun için iradeyi ve ihtiyar hürri
yetini savunmuşlardır. Zira bu şekille, yaptığını bilen ve isteyen 
insan çıkan fiillere göre ikab ve sevab verilmesi imkân dahiline 
girebilecek şekilde adli İlâhiye kurtarmış oluyorlar. Bunlara 
göre akıl, serden ayırabihr, kendinde seçme kudreti vardır. 

Mutezile : "İnsanın iradesinden başka fiili yoktur. Şâir 
arazlar tabii cisimlerin fiilleridir" diyor. Bu, hür irade fiil ile 
mütevellit fiili bir birinden ayırmada: Mütevellit fiil tabii 
kanunlara uygun şekilde meydana gelir. Halbuki iradî fiil, bu 
kanunlara tabi değildir, iztirari de değildir. İnsanm hür olan 
fiili, kendi mesaisi ile meydana gelir, Allahm yaratması ve ica-
diyle değil" 

Mutezile insanı ihtiyar hürriyetine dâir getirdikleri aklî 
deliller yanında Kur'anı kerim'den de naklî delilleri serdetmiş-
leridir. Ezcümle, bunlardan şu âyetleri zikredelim: "Gerçek; biz 
ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör 
kâfir" (207). , "Biz bir kimseye gücünün yettiğinden başkasmı 
teklif etmeyiz." (208) Deki: " O Kur'an Rabbinizden gelen hak
tır. Artık dileyen iman etsin, dileyen inanmasın." (209), 

Ahlakî Felsefeleri : 

Mutezilenin ahlâki felsefesinin esasını Vasıl b. Atanm şu 
sözü içinde bulabihriz: "Bari Taala âdildir, kendine şer ve zu
lüm izafe edilemez, emrettiğinin hilâfına bir şeyi kuldan isteyip 
bir şeyle hüküm verip cezalandırmaz. Hayır ve şerri, iman ve 
küfrü, taat ve masiyeti yapan kul, bu fiile göre karşılığını veren 
AUahtır.... Kula yapmadığı bir şey için "yap diye hitabetmez. 
İnsan onu yapma gücünü ve fiiUni idrak eder". (210). 

(207) el - İnsan, 3 (208) el - En'am, 152. 

(209) el - Kehf, 29 (210) H. Fahuri, T. F. Arabiyye, C. 1, S. 164 
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Hakikatta, şer, şer; hayır, hayır değildir. Zira, bu sıfatı ona 
şeriat vermiştir. Şer ve hayır olan, bizzat fiillerdir. Şeriatın va
zifesi, altim idralt ettiği bu hakikatleri isbat etmektir. Mutezile; 
"Huşun binefsihi huşun, kubuh binefsihi kubuhtur; bir illete 
mebni değildir. Keza taat binefsihi taat, masiyet masiyettir" 
diyor. Hatta şeriat, onlara göre, esasında bi nefsihi kabih ola
nı mubah kılmaz. Allah, en iyi fiil ile mükelleftir. Masiyeti em
retmez, haseneyi nehyetmez. 

İman şeriatı bilmek ve muktezasınca amel etmektir. Şeriatı 
bilip, mucibince amel etmeyen kâfir sayılmaz; zira, muvahhit 
kalmakta devam ediyor. O halde, mümin değildir, kâfir de değil
dir, fasıkdır. Fasık, ikaba müstahak olur bu halde tevbe etme
den ölürse ateşde ebedî olarak kalır. 

Mutezilenin özetlediğimiz felsefî görüşleri ana hatlerile 
bunlardır. Şimdi bu fikirlerin karşisında Eşari mektebinin fel
sefi fikirlerine geçip, her ikisinin birleştikleri ve ayrıldıkları 
noktalan görelim. 

Eşarilerin Felsefî Görüşleri: 

Eşarilik, islâm düşüncesinin iman felsefesidir. Yukarda da 
izah ettiğimiz gibi eşarilik, bir akıl felsefesi olan mutezileye re
aksiyon olarak doğmuştur. Metafizik meselelerde mutezile gibi 
aklı kullanmakla beraber, onun yalnız başına halledemeyeceği 
konular da nakle tabi olmuştur. 

Eş'arî'ler, siyasî bir görüşün ifadesi olmadığı için, 
siyasî bir felsefe ile karşılaşmıyoruz. Eşariliğin müessisi 
Ebu'l-Hasan el-Eş'arî, mutezilenin içinden çıkmakla onların aklî 
metodlannı kullandı. 

Eşariler felsefenin ekseri meşelerine temas ettiler. Allah'ın 
varlığı meselesini hal edebilmek için varlık ve bilgi problemleri
ne kendi metod ve görüşlerine uygun cevaplar verdiler. (211) . 
Eşariden sonra, Eşarî mektebi, bilhassa İmam Ebu Bekrel-Ba-

( 2 1 1 ) Bk. El - E-şari, Makalat. 
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kiUânî tarafından felsefileştirilmiş, muahhar Eş'ari kelâm eser
leri felsefi İstılahlara boğulmuştur. Bu kitaplarda varhk, bilgi 
ve alemin yapısı geniş tafsilât vardır. 

İlk Eş'ari kelamcılarına göre metafizik tefrika halindedir. 
Her biri ayrı bir yol tutmuş olup hakikata ulaşmak için hiç bir 
zaman birleşemezler. Buna onlar tekâfi'i edille diyorlar. Bu, 
Aristo'nun Apori (212) dediği ve Yunan septiklerinin metafizi
ğe hücum için kullandıkları delilin aynıdır. Fakat akılcı kelâmcı-
lar aleyhindedir. Onlara göre ihtilâf olması zaruridir. Bir bilgi 
yokluğu o mes'elede vücudun yokluğuna delil olmaz. Bir gün 
bilmediğiniz şeyin yarın bilinmesi lâzım gelmez. Mademki bazı 
Metafizik hakikatlan düşünüyoruz; o halde bir gün insanlarm 
bazı metafizik hakikatlerde birleşmesi mümkündür. Akıl şimdi 
metafizik meseleleri halledemiyorsa, ileride ona ulaşacağı için 
imanmı kaybetmesi doğru değildir. (213). Görülüyorki Eş'ari 
Felsefesi önce bir iman felsefesi halinde başlamışken, sonra da 
aklı ilerisinde zengin bir ufuk hahnde görmüş ve metafiziği 
büsbütün bırakmıştır. Gazali de felsefeye uzun müddet hüküm 
ettikten sonra nihayet onun delülerini alarak rasyonel bir ke
lâm kurmuştur. 

Eş'ariler Mutezilenin akılcıhğını sistemli felsefi kelam ce
reyanı haline getirdiler. Eş'ariyle başlayan bu cereyan Gazaü 
ile olgun bir hale geldi ve Gazali feylesoftan ziyade, bir Eş'ari 
mütekellimi olarak felsefe yaptı; bu hareketi ile felsefeyi red
dederken yine felsefenin içinden çıkamamıştır. 

Alemin Nizamı : Eş'arilikte alemin bir hikmete ve nizama 
göre makul bir tarzda kurulmuş olduğunu kabul edecek yerde, 
bütün tabii hadiselerin hikmetine nüfuz edilemiyen mutlak bir 

(212) Aristo da Aporie bir mes'elenin hallinde güçlüktür. Münakaşa 
ve münazaralarda içinden çıkılmaz mantıkî zorluktur. (M. Namık Felsefe 
luğatı, C. I) 

(213) H. Ziya triken, İslam düşüncesi tarihi 1946, S. 4.0 
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prensip tarafmdan idare edildiğine kanidirler. Eg'arlikte esas 
olan İlahî hikmet rasyonalizmin inkârı, akim yerine ilâhı irade
nin konulmasıdır. Bu felsefe bir nev'i irade felsefesidir. İrade 
felsefesi bir taraftan Schopenhuer, diğer taraftan Malebran fel-
sefelerile mukayese edilebihr. Allahın iradesi, yalnız yaratış 
iradesi değildir. Eşyada devamh yaradış halinde her an görül
mektedir (214). 

İlliyet : Eş'ari felsefesinin önemli bir prensibi de illiyet na-
zariyesidir. Eş'arilere göre, her an yaratılan ve kaybolan araz
ların yalnız bir anlık ömürleri vardır. Hiç araz diğerine tesir 
edemez ve hiç bir tecrübe böyle bir tesiri bize isbat edemez. 
Çünkü arazlar hakkmda bilgimiz itiyatlardan gelir. Kesb eseri 
olan her şey, yine, kesbile kaybolabilir. O halde arazlar arasında 
münasebet kurmağa imkân yoktur. 

Madde bir arazlar mecmuasıdır. Cevheri fert sözü yalnız 
zihnimiz için doğrudur. Atomlarla bir takım arazlar mecmuası
dır ki her an gehp geçer. Renk, kokulu, ses... Arazların bir ara
ya gelmesidir. Şu halde bu arazları birer birer kaldırırsak, cev
herde ortadan kalkar. İllet - eser münasebeti ise ancak sabit 
cevherler arasında olabilir. Cevher olmayınca illet de olamaz. 
Bu suretle bir kısım eş'ariler illiyet mes'elesini tenkid ederek 
şüpheciliğe ulaşmışlardırki, onlarm delillerini genişleterek Gaza-
lide kullanmıştır (215) . 

İrade : Mutezilenin iradeyi doğrudan doğruya kula verip, 
kul fiiUnin halikidir, onun için mes'uldur demelerine karşı; 
Eş'arilerin kesb nazariyesi felsefi görüşlerinin en mümejryiz 
vasfıdır. Bu, insanın iradesi üe Allahın takdiri arasında uyuş
madır. Kesb nazariyesinin esası, cüz'i iradenin determinizm ile 
tehfi tecrübesidir. İnsan irade ve ihtiyar sahibidir. Bu ihtiya-

(214) H. Ziya tTlken islam düşüncesi tarilıi, S. 41 
(215) Aynı yer islam düşüncesi tarihi, S. 41 
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rin muayyen ve mukadder olan şey üzerine tesiri yoktur. Yalnr-. 
ona kasıt ve niyet halinde katılırki buna "kesb" denir (216). 

Eşarilikte mukadder olan şeyi yapanda hür bir fiil yani 
AUahm iradesidir. Bunlara göre arzularımız kıymetlerimiz, ta
biat olaylarındaki yaratıcı kuvvet, hep ilahî görüşleridir. Cisim
lerde renklerin gelip geçmesi iradenin eseridir. Ateş ısıttı der
sek, hakikatte bu AUah ateşten iradesi ile harereti aldı ve hare-
ret arazını cisme verdi, demektir. Keza, insan istedi, demek Al
lah insana istemek arazını verdi demektir. Benim isteğim AUa
hın iradesine nazaran kesbdir (217). 

Kesb nazariyesinin en mühim zaafı acizle kader arasında 
fark bırakmamaktadır. Vakıa burada isteyip yapanla, isteme
yip yapamıyan aynı vaziyete düşmektedir. Benim istemem Alla
hm istemesinden ileri geldiği içm benim istememin hiç bir ehem
miyeti kalmıyor. Eş'ariliğin zayıf noktası işte budur (218). 

Eş'ariiiğin ahlâk felsefesi 

Eş'ari bu mes'elede, yukarıda irade mes'elesinde izah etti
ğimiz gibi mutezeliye benziyerek serbest hareket etmemekle 
beraber kulu Allahın iradesi önünde mecbur kılmayıp ona fiil 
esnasında bir güç vermiştir, irade meselesinde Mutezileyi red
detmekle beraber kesb nazariyesiyle bunu da halletmiş ve bu 
suretle kulu yaptığı işlerde iradesini sarfla yaptığı neticesinde 
mesul tutmuşutr. 

B. KELÂM 

Kelâm bakımından Mutezile ve Eş'ari mektepleri her ikisi-
de akUcıdır. Yukarıda Eş'arinin kelâmî görüşünü açıklamış, 
Eş'arilerin bu sisteme getirdiklerini incelemiştik. Şimdi umumi 
hatları ile her iki kelâm sistemini karşUaştıralım. 

(216) Aynı eser İslam düşüncesi tarihi, S. 44 
(217) Bk. H. Ziya Ülken, İslâm düşüncesi tarihi, S. 44 
(218) Aym eser İslân» düşüncesi tarihi, S. 44 
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Mutezüe: Kelâmda, bütün fırkalariyle beş asılda birleşir. Beş 
esası kabul etmeyen Mutezilî değildir (219). Bu beş asıl şunlar
dır: Tevhid, el-adi, el-va'du ve '1-Vaîd, el-Menzile beyne '1-men-
zileteyn, el-Emru bi '1-maruf ve' Nehyu ani '1- Münker. 

Tevhid : İslâmın ruhu tevhiddir. Bunlarm tevhid ehli diye 
kendilerini ayırmalarının sebebi sıfat meselesindeki anlayışları
dır. Bütün müslümanlar Allahı birlemekte ve onu her türlü nok
san sıfattan tenzih etmekte müttefiktirler. Allah hiç birşeye ne 
zatı ne de sıfatiyle benzemez. O cisim değildir şahıs, Cevher... de 
değildir. Mutezile burada şu şekilde sıfat anlayışı tevhidi düşü
nür: Allah ahmdir, baydır, fakat onun sıfatları zatına zaitdir 
zatının aynıdır (220). Ebul-Huzeyl bu konuda: "Allah Taala 
bir ilimle ahmdir, onun ilmî zatıdır; kudretle kadirdir, kudreti 
zatıdır; bir hayatla baydır hayatı zatıdır" (221) görüşünde bu
lunuyor. Yani Allahm ilmi ve kudreti zatıdır. Bu şekilde manâ 
sıfatlarım inkâr ederek, tevhid ve tenzih görüşlerini meydana 
koymuş oluyorlar. Yalnız Mutezile sıfatları nefrederken mane
vî sıfatları inkâr etmiyor. 

Eş'ariler sıfat mes'elesinde^ Mutezileye, manâ sıfatlarını 
nefyettikleri için itiraz ediyorlar. Allahm bu sıfatlarla mevsuf 
olduğunu kabul ediyorlar ve onları zatı ile kaim olarak alıyor
lar. Fakat bu sıfatlar Allahın zatından aynı değil, ne de zatının 
aynıdır. Onların tabiri ile Allahm sıfatları ne aynıdır (zihinde), 
ne de hariçte Allahın zatından gayridir (222) . 

Eşarilere göre, Allahm sıfatları zatının aynı olsa, Allah sı
fatsız düşünülmüş olur; zatmdan ayrı olsa, zatından başka ka
dimler kabul edilmiş olurdu. Eş'ariler her mes'eledeki telifçi 
görüşlerini burada da belirterek "ne gayri" ibaresi ile müşkili 
halletmesini bildiler. 

(219) El - Hayyat, el - İntişar, Beyrut 1957, S. 92 
(220) El - E.şar Makalat. 
(221) Bk. El - Eşarî, Makalat., 
(222) Furekî, Nizamî filusul. Ayasofya Ktb., V. 6 7 / A 
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Eş'ari imamlarmdan ibn Furek'in torunu Furukî aynı fikri 
naklediyor: "Allahu Taala ihm ile alim, kudret ile kadir, irade 
ile mürid, sem' ile semî ve kelâm ile mütekellimdir. Bu sıfatlar 
Allahın zatı ile kaim kadim sıfatlardır. Bunlar zatının aynı, ya
hut gayri denemez. Sıfat zatının aynı olmaz; zira bu takdirde, 
sıfatların zat olması gerekir; keza gayride denemez. Belki Alla
hm sıfatları zatı ile kaim kadim sıfatlardır. Ne zatmm aynıdır. 
Nede gayridir, denir" (223) . 

Adi: Mutezilenin bu görüşü, insanın amelinin muhasebesin
den doğmuştur. Her insan amelinden mesulmüdür? Diğer bir 
tabirle, beşeriyeti idare edenişlerini düzenhyen kadar var-
mıdır, yoksa insanlar amellerinde serbestmidirler ? Bu mes'ele 
çok eskidir, en eski asırlardan beri insan aklı bunu düşünmüş
tür. Aynı mes'eleyi ele alan Mutezileye göre, her kul vucub fiili
ni kendi yaratır, şükür ve iman takdir ile değildir. Kul fiilinde 
serbesttir, bunun neticesi olarak cezalandırılır. Allah Kulun 
serbest olarak kendisinin yapmadığı fiil için sevab ve ikâb vere
rek zülüm yapmaz, böyle bir şey'i Allaha isnat etmek doğru 
değildir. Kulun fiihnden hür ve mesul olması fikrine adi diyfv 
rek kendilerine "adil ehli" adını verdiler (224). 

Eş'ariler bu hürrüyet mes'elesinde kulun fiilini kabul et
mekle beraber, esas efalin AJlahm halkı olduğu fikrindederler. 
Mutezile, insanm ihtiyari ile yaptığı fiiliin kendi kudreti ile 
olduğuna kaildir. Eş'ariler de bütün filler, o fnli yapan ve haki
katim bilen bir faile muhtaçdır. Eğer işin hakikatini bilen fail 
olmadan fiilin meydana gelmesine cevaz verilirse, fiilin daima 
böyle meydana gelmesi lâzımdır. Faizsiz fiilin vukuu imkânsız
dır. Zira, her fiilin faili vardır. Keza fiilin künhüne vakıf olmu-
yan bir fail tarafından meydana gelmeside muhaldir. Kul,elin-

(223) Fureki, Nizamî. V. 6 7 / Â ; el - Eş'ari, el - Luma 12-14; el - tr-
şad 17-18 

(224) Bk. H. Elfahurî, T. P. Arabiyye, C. I. 3 . 150 
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den çıkacak fillerin hakikatin bilemez; o halde kul, fiilinin hali
ki değildir (225). İnsan kudreti ile halik değil, kâsiptir. Meselâ: 
Kâfir temamen âciz olduğu için iman edemiyor değil, imanı ter-
kettiği, cnun tersile meşgul için kafirdir (22S). 

Kesb, kulun iradesini amele doğru sarfetmesinin neticesi
dir. İnsan hayırlı bir iş yapmak isterse, Allah o kula, amel için. 
fiil esnasından kudret yaratır ve onun netesiyle kul cezalanır. 

El - Vadu ve'l - Vaîd : Allaha adilane hareket etmek 
vacipdir. Yani vaad ve vaîdini Allah infaz edecektir. 
Zira bu şekilde nefsini mecbur kalmıştır. İyilik yapan 
cennete, tevbe etmiyen günahkâr cehenneme gidecektir. Bu 
onun adaletinin iktizasıdır. Necat bulan kul, kendi fiili ile mu
hakkak ikaba çarpılacaktır, zira Allah vaîdinden dönmez (227). 
"Facirler muhakkak cehennemdedir" (228), "Her kim zerre 
mıkdarınca. hayır işlerseonu görecek. Her kim de zerre mikta-
rmca şer işlerse onu görecektir." (229 âyetlerini istidlal ederek, 
haberin hususi bir durumu ve müstesnası olmadığını ileri sürer
ler (230). 

Eş'arîlere göre, Kebire işliyen birine cehennemliktir, dene
mez. Cennetliktir hükmü de verilmez. Allah dilediği gibi hareket 
eder. Günahkârın durumu Allaha aittir (231). Bunda o mecbur 
değildir: "İsterse bu gibi kimseler azabeder, isterse afveder ' 
(232). Hatta Hz. Resulün hadislerine göre muvahhidlerin Ce
hennemden çıkacağma inanırız. Bir günahkar kulun Cehenne
me, salibin de Cennete girmesi Allahm iradesine taalluk eder, 
o nasıl isterse öyle olur. 

(225) el - Eş'ari, Makalat, S. 98 
(226) el - Eş'ari, el - Luma, S. 50 
(227) Şehristanî el - Millel, C. I, S. 53 (el - Fasi kenarında) 
(228) el - Mutaffifin, 14 

(229) el - Zilzal, 7 - 8 
(230) el - Eş'arî, Makalat. Mısır 1950, C. I, S. 309. 
(231) Bk. el - Eş'arî, Makalat, S. 232 
(232) Aynı eser 
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El - Menzile beyne'l - Menzileteyn: Mutezilenin en mühim 
esaslarmdan, hatta kendilerine kelâmî mezhep halinde zuhur 
etmelerinde mutezile ismini verilmesine sebep olan mes'eledir. 
Bu, onlann iman görüşlerinin neticesidir. (233). Mutezileye gö
re iman: "Farz ve nafilesiyle bütün taatlardır (234). Böyle 
olunca, inanan bir mü'min taatları terkedince mü'min değildir, 
fakat kâfirde değildir, fasık ve tacirdir (235). İki menzile, iman 
ve küfür menzilidir. Kebireyi işliyen fışkı ile imandan çıkmış, 
fakat küfre dalmamıştır. 

Eş'arilere göre: İman kavil ve ameldir, artar ve eksilir 
(236) . Kebireyi işliyen hakkında kesin bir hüküm veremeyiz. 
Allah isterse azabeder, isterse etmez (237) . Kâfir doğrulama
yan, mü'minde tasdik eden ve taatta bulunandır. Kebireyi işli
yen günahkâr, imandan çıkmış değildir. Asi bir mü'mindir. 

Görüldüğü üzere fasik ve facir kelimelerini ilk kullanan 
Mutezile olmuştur. Daha evvel Hasan Basri diğer müslümanlar 
gibi münafık tabirini kullanırdı. 

El - Emru bi'l - Maruf v'n - nehyu ani'lmünker : Bu esasda 
umumi olarak bütün müslümanlar: "Sizden öyle bir cemaat bu-
lunmalıdırki onlar herkesi hayre çağırsmlar, iyiliği emretsin
ler. Kötülükten vaz geçirmiye çalışsınlar. İşte onlar muradma 
erenlerÜn ta kendileridir." (238), âyeti gibi âyetlerin mânala
rında müttefiktirler. İmkân olursa dil, el ve kılınç ile emri bil 
maruf yapılmalıdır (239). 

(233) Mutezile esasda siyasî bir zümre olarak tamnmtştı. Sonra ke
lâm bir mezhep halinde görülmesi günahkârın durumunun münakaşasm-
dan doğduğunu biliyoruz. 

(234) el - Eş'arî. Makalatu'l - İslamiyyin, C. 1. S. 303 
(235) el - Bağdadi, Usulü'd - Din, S. 244 
(236) el - Eş'arî, Makalatu'l - İslamiyyin, C. 1, S. 322 
(237) Aym eser 
(238) Ali İmran, 104 
(239) el - Eş'arî, Makalatu'l - İslamiyyin, C. 1, S. 311 



Görülüyorki bu esas onların iman görügüle ilgilidir. Ma
demki terkeden imandan çıkıyor, o halde marufu emredip neva-
hiden kaçındırmak gerekir. 

C — F I K I H 

İ4^arîlik ve mutezile, her ikiside bir kelâm doktrinidir. Bu 
yönden her ikisinin de fıkıhta muayyen bir görüşleri yoktur. 
Hatta her iki cereyanda aynı fıkıh sisteminden gelen kimseler 
vardır. Mutezile arasmda bazı fakıhlar çıkmışsa da umumiyetle 
bu mektebin hususi görüşünü ifade etmez. Keza Eş'ariler umu
miyetle fıkıhta şafiidirler, aralarında Maükiler hatta bazı Ha-
nefilerde vardır (240. Yukarıda serdettiğimiz mülâhazalarla 
yetinip kanaatimizce her iki mektebin usul bakımından birbiri
ne çok yaklaştıkları- tefsir ve hadis konusuna geçeceğiz. Yalnız 
şu noktayıda kaydetmek lâzımdır: aklî bir sistem olan bu iki 
mektep fıkıhta esbabı rey tarafındadıı-. Her ne kadar Eş'ari 
Mutezileden çıkıp sünnete katılarak kendisinin Ahmed b. Han-
bel'in taraftarı olduğunu ilân etse bile, onlar gibi hareket ede-
miyeceği aşikârdır. Bu hareket tarzı Ehli-hâdisin hücumlarma 
karşı bir savunma usulüdür. 

D — HADİS 

Mutezile, hadisi akaid mevzuunda delil olarak kullanmaz. 
Aklî metotlarmm neticesi olan bu görüşü haklı görmek gerekir. 
Onların eleştirici metotları, hadis kargısında bu şekilde hareke
te mecbur etmiştir. Mutezilenin bu hattı hareketi ehli hadisin 
hücumlarını üzerine çekti. Meselâ: Hadis yolunu savunan İbn 
Kuteybe sünnete mugayir hareket eden ehli kelâma hücum sa
dedinde, el - Cahız için: "Hadisle alay ederdi" diyor ve gayet 
müfrit dille hücum ediyor (241). Bunlar taassubane bir görüş
le yapılmakla beraber Mutezilenin hadis karşısındaki durumu-

(240) Bk.: İbn Asakir, Tebyin, S. 117 
(241) Bk, İbn Kuteybe, Tovilu muhtelifi'l - Hadis, S. 7 
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nu gösteriyor. Bu böyle olunca, mutezilenin muteber tlâdisçiler 
araşma katılamıyacağı aşikârdır. 

E^'arüer de bu mes'elede Mutezileye yakındır. Ahad haber
ler ihm ifade etmez, ancak onunla amel edilir (242) . Yalnız Eş'
ariler Mutezile gibi hareketlerinde serbest olmadıklanndan ay
nı aklî prensiplere uydurmak için hadislerin teviü ile uğraştılar, 
îbn Furek (243), ondan evvel bunu tecrühe eden İbn Kuteybe 
ve sonra gelen muahhar kelâni kitablarmda görülen teviller 
bunlara bir misal teşkil eder. Eş'arîlerin bu hareketleri de ehh 
hadisin ithamlarını üzerine çekti. Hülâsa, Mutezile aklî metot
larının tesiri Ue hadisi akaitte tanımazken, eş'ariler de aynı yola 
sülük ederek hareket ettiler. 

Her iki mektep de Hadis karşısmda cami ve nakü muhad-
dis değil, tenkidci muhaddis oldular. Hatta Mutezile hadisi âde
ta çalışma sahalarının dışmda bulundurarak ilgilenmediler. Her 
iki mektebi birbirine yaklaştıran tevil ve usulü mes'elesini da
ha açık surette tefsirde göreceğiz. Zira, tevil, Kur'an âyetlerini 
akla göre anlama gayreti olarak doğmuştur. 

E — TEFSİR 

Tefsir Kur'anı Kerimi akla uygun, mânaya göre anlama 
gayreti olarak görülüyor. Onun yakmı olan tevil, ale-yeülu'dan 
mânaya dönmek demektir. Tefsir tevilden daha umumidir. Ek
seriya, lafızlarda tefsir, mânada tevü kullanılır (244) . 

Mutezile ve Eîş'arî ve her iki mektep de diğer fırkalar gibi 
esaslarmı ana kaynak Kur'anı Kerime istinat ettirdiler. Onun 
için bütün gayretlerini bunun tefsirine ve onu kendi aklî usûlle
rine göre teviline hasrettiler. Mutezileyi, başlangıçta, aklî dü
şünceye sevkeden Kur'andı; fakat bunu, müteakiben felsefî 

(242) Bk. Bağdadi, Usulu'd - Din, S. 12 
(243) Bk. İbn Furek, Mu;kilu'l - Hadla, Haydarabat tab'ı 
(244) Bk. Ebu'l - Kasım el - Isbehanî, Mukaddimetu't - Tefsir, Mı

sır, S. 402 
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akıl haline getirdiler. Bunun için Kur'anı bu düşünce tesiri ile 
tevil ettiler. Mutezile arasında bir çok müfessir yetişti. Bu me-
yanda Ebu Bekr el - Esa.m (245) dan başhyarak UbeyduUah 
b. Muhammed, Ebu Müslim - Muhammed b. Bahr'i en meşhur-
lan arasmda zikredebiliriz. Eîş'arîden sonra (H. 410) yetişen 
Abdu'l - Cebbar'm Tenzihu'l - Kur'an ani'l - Metain (Mısır -
1329) elimizde mevcut tipik bir mutezih tefsiridir. Keza meş
hur Mutezile miLfessiri olarak Iranü Mahmud b. Ömer ez - Ze-
mahşeri ( ö . 538 h.) ve tefsiri el - Keşşaf ı söylemek lâzımdır. 
Keşşaf çok şöhret kazannuş, ehli sünnet uleması bile, kendi 
görüşlerini ifade etmediği halde, müfessirine îmamu'd - Dünya 
lakabmı vermişlerdi (246). Zemahşeriye kadar Kur'anı Kerim'-
in icaz ve belâgatmı bu derece iyi işliyen müfessir nadir tesa
düf edilir (247) . 

Mutezilenin tefsirleri hakkmda kısaca bilgi verdikten son
ra onların usulüne geçebiliriz. Girişte işaret ettiğimiz Kur'am 
Kerim'deki muhkem ve müteşabih âyetler Mutezile'nin tefsirde 
hareket noktası oluyor. Muhkem âyetler ihtimali olmuyanlar-
dır, kitabın aabdır; diğeri müteşabihat, asla hamledilir. İhtima
li mânalar muhkemlerle açıklanır. Meselâ: (Sözler onu görmez, 
o gözleri ilmi ile ihata eder" (248), âyetini umumî kaide olarak 
kuUamyorlar. "Yüzler vardır o gün ter'ü tazedir, Rablerini gö 
recektir" (249), âyetini buna hamlediyorlar. Ayetlerin zahirin
de tezat gibi görülürse, onları muhkeme hamlederek mü'min 
İtminan ve yakmı erer, hattı zatmda bu müteşabihten gaye de, 
insanı nazara ve istidlale şevkle marifetullaha götürmekte
dir (250). Kalbinde hastahk olan ehli bidat, müteşabihatı muh-
kemata hamletmiyenlerdir. 

(245) Bk. îbn NmJim, el - Fihrist, S. 34 • 
(24G1 Brokelman, T. el - Mazahib, S. 141 
(247) Bk. înb Haldun, el - Mukaddime, Bulak 1301, S. 549 
(248) cl - Enam, 103 
(249) el - Kıyame, 21 - 22 
(250) Bk. Zemahgeri el - Keşşaf, C. 1. S. 136 
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Sözün Özü, Mutezile müteşabihatı muhtemel mânada olan
lardan kasdedilen mânayı muhkeme hamlederek çıkarıyorlar. 
Yani bir kaç mânada birini alıyorlar, tevil ediyorlar. Bu ham
letme yani tevil nasıl olacak. 

Kur'am Kerim arapçadır. MüşkiUerinin anlaşılmasında ak
lî esaslara uyanların aynı yolu takibedecekleri aşikârdır. Yani 
Arab dilinin ince mâna farklarmı, mecaz ve benzetmelerini 
araştırmak ve onunla Kur'anın müteşabihatı üzerinde yorumla
mak. Zira Kur'am Kerim, gayet behğ bir kelâmdır. O halde beliğ 
bir parçanın gerektirdiği mecaz ve temsil sanatlarını ihtiva ede
cektir. Nitekim Kur'anı Kerimde: "Biz emaneti göklere, yere 
ve dağlara arz ve teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çe
kindiler^ bundan endişeye düştüler, insana gelince: O, tuttu bu
nu sırtına yükledi. Çünkü o, zülûmkâr çok cahildir (251), Eğer 
biz bu Kur'anı bir dağ başına indirseydik, muhakkakki onu Al
lah korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu 
misaller yok m u ? İşte biz onlan insanlar düşünsimler diye, irad 
effiyoruz" (252), gibi bir çok örnekler vardır. 

Bu anlayışla hareket eden Mutezile, itikadî görüşlerini doğ
rudan doğruya Kur'anı Kerimden tesbit etmek için dil ve onu 
nahiv kaidelerinden çeşitli kelime anlamlarından istifade ettiler 
ve kendilerine uyan mânayı dildeki esasa istinat ettirerek tayin 
ve tavzihde bulundular. El - Hayyat, bu mevzuda "Bu, Mutezi
lenin tevilleridir; hepsi açıktır, dilin haricinde değildir, mânası 
munistir." (253) . 

Mutezile bir taraftan beş aslı tesbit ederken, diğer taraftan 
istiva, yed ve vecih gibi kelimeleri dildeki kullanış şekli ile yo
rumladılar. Meselâ: Istiva'nın mânasını dilde bir kullanış şekli 
olan, Mehkin oturduğu-arşa kinayeten, oturmasa dahi filân me-

(251) el - Ahzab, 72 
(252) el - Hagr, 21 
(253) Bk. el - Hayyat, El - intişar, SS. 90 
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lîki kasdederek, '̂arşa istiva, (çıktı) etti" mânasında (254) ; ke
za Yed'i de âynı şekilde dildeki cömert veya cimri mânasına kul
lanmasından âyetteki yed'ide cömert mânasında kullandı
lar (255). Keza: "Ancak azamet ve ikrara sahibi rabbinin zatı 
baki kalacaktır" (256), âyetindeki vecihi için "vecih burda Al
lahın zatı demektir. Nitekim konuşulurken Mekke sakinleri: 
Beni horluktan kurtaracak Kerim Arabm vechi nerde de
nir" (257), şekhnde tevil ediyorlar. Keşşafta bu ifade tarzı baş
tan sona kadar etmektedir. 

Eş'ariler de aynı yoliı takibetmişlerdir. Eş'arinin muakkibi 
İbn Furek mutezilenin bu usulünü benimsiyor ve mevzuda mü
teşabih hadislerin tevil tarzmı eserinde gösteriyor (258). Şu 
sözler bizim bu fikrimizi kuvvetlendiriyor. İbn Furek diyor ki: 
Kitap (Kur'an) âyetleri iki kısımdır, bir kısmını tevil ve tenzili 
muhkemdir, zahirinde murad anlaşılır; diğer kısmını muhkem 
olan bu âyetlere iı'ca edip tevil etmeden, mânası anlaşılmaz. Re
sul haberleride böyledir: Bir kısmı binefsihi müstakil açıktır. 
Diğeri de izahta diğerine muhtaçtır^' (259) . Müteakiben yolunu 
da tavzih ederek "Arablarm' konuşma da ve dilcilerin beyanda 
kııUandıklan yoldur" (260) diyor. Eş'arîliği bu yolda geliştiren 
İbn İbri Furek'iri kelâmi fikirlerini topluca Torunu Ahmet b. 
Furek (Ö. 478 M.) de görüyoruz. 

Ahmet b. Furek, Nizamî, kitabında dedesinin fikirlerini 
gayet iyi tesbit etmiş, onu sistemleştirdiğı bu usulü açıklamış
tır. Bu meyanda: "Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etme
den seni hangi şey seni menetli" (261), âyetini izah sadedinde. 

(254) Zemahşeri, Keşşaf, C. 2, S. 19 
(255) " " C. 1, S. 246, C. 2, S. 109 
(265) Er - Rahman, 27 
(257) Zemahşeri el - Keş.îaf, C. 2, S. 425 
(258) Bk. İbn Furek, Muşkilu'l - Elhâdis'deki teviller 
(259) İbn Furek, Bk. Müşkil Raymund Nşr. S. 11 
(60) Aynı eser... 
(261) Saad 75. 
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Allaha yed, isbat edenlere arşı §u cevabı veriyor: "Mes'elede iki 
yol vardır: bir kısım âlimler, bu âyete ve bıma benzer haberlere 
inanırlar: Allahu Taâlânm azası olmaktan onu tenzih eder, te
vilini Allahu Taâlâya bırakır, iman eder ve Ailahtan başkası 
bımlann tevilini bilmez derler. Bu eshabm imamlarmdan selefin 
el - hadis yoludur. Ehli sünnet, hadis ravüerinden bir çoğu bu 
yola sülük ettiler" (262). Ehli Sünnetin diğerleri başka bir yol 
takibettiklerini söylüyerek Kura'm Kerimin arapça olduğunu 
Hz. Peygamberin arapça hitabettiğini ifade ederek, âyet ve ha
berlerin de anlaşılması için dihn iktiza ettiği mânalara müraca
at etmek lâzun geldiğini ifade ediyor. Görüşü §u şekilde devam 
ediyor: Dilde lafızlann mânaları çeşitlidir. Allahu Taâlâya lâ
yık olanı isbat edip, teşbih ve tatiU ondan uzaklaştırmak gere
kir, şeklinde ikinci kısmı da açıkladıktan sonra yede Mutezile
nin nimet mânası verdiklerini, hâlâ bımu böyle anladıklarım, 
kendi mezhebinde olanlarm AUahm ademi yaratmasma taallûk 
eden şanmı yücelten bir sıfat olarak kabul edenler olduğu gibi 
kendisi, yed'in kudret mânasma oldıığımu söylüyor ve fikrini 
teyidedecek dilden getirdiği misallerle isbat etmeğe çalışı
yor (263). Bu şekilde kendi mezhebini belirtmiş oluyor. Keza 
Ktır'anda geçen (Ayn) keUmesine bir çok mânalar verdikten 
sonra: "Dilin gerektirdiği şekilde bütün bu mânalardan AUaha 
vasfedilmesi lâyık olan mânayı ahnz (264) diyor. Vecih içinde, 
dilde bu işin vechi nedir? Yani bu maksada nasıl ulaşılır? mâ
nası verdikten sonra vechin dilde çeşitU anlama geldiğini ifa
deyle âyetde geçen vechin (Cariha) mânasma gelmediğini, aza
met yüceUk vasfile Rabbm kalır (265) mânasma geldiğini ileri 
sürerek, sırasiyle cenb, Zilal, Allahm meci'i V. S. yi tevil et
miştir (266). 

(262) el - Pureki, Nİ2ami, v. 45/a. 
(263) Aynı eser v. 4 7 / a 
(264) Aym eser 48 /a 
(265) er - Rahman, 27 
(266) Fureki, Nizami, v. 49/b., 50/a, M / b . 
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rV. K I S I M 

NİZAMİ Fİ U S U I İ ' D - DİN KİTABI 

Eser Jtbn Fureke ait olarak tanınıyor. Keşfezzunun, ibn Fu-
reke ait olduğunu ve vezir Nizamülmülk namına teüf edildiğini 
kaydediyor (267). Brokelman da aynı malûmatı veriyor (268) . 
Bımlarm verdikleri bilgi tamamen yanlıştır. Zira imam Ebu
bekr Muhammed, b. Hasan b. Furek b. Furek h. 406 (1015 m.) 
da vefat etmiştir. Halbuki Nizamülmülk h. 408 (1018 m.) da 
doğmuştur. Bu durum karşısında NizamiUmülke takdim edi
len bir eserin îbn Furek'e ait olması imkânsızdır. Eser Niza-
mülmiilke takdim edilmiştir, onun için Nizamî adım almıştır. 
Kitabda Nizamülmülk adı Atabek Ebu Ali .... şeklinde geçtiği 
gibi kitabm adı da "Bi kitbi'n - Nizamî el - kıvamî er - Rıda\'î" 
olarak geçmektedir. Bu kayde göre kitabm adı "Nizamî el - Kı
vamı er - Badavî fi irşadi'l - mübtediSn Mâ kavaidi'd - Din'dir". 
Brokelman: "Nazzamî fi Usuliddin şeklinde okumaktadır (269). 
Kitap Nizamülmülke takdim edildiğine göre, Nizamülmülke, 
Halife kaim bi emrOlah tarafmdan Nizamülmülk Kıvamiddr'n 
ve - Devle, radıyye cmlril mü'miniyn lakabı (270) verildiğinden 
okuduğumuz şeklin doğru olması gerekir. 

Eser, imamı Furekin değil, yine aynı ismi taşıyan, onun 
kızmm oğlu Ahmet b . Muhammed b. Furekî'ye aittir. Bunu ese
rin muhtelif yerlerinde geçen: "I>edem Şeyh Ebubekr B. F^ırek 
diyorki...", "Şehit babam dediki..." ifadelerini gördüğümüz gibi 

(267) îatanbul 1943, C. 2 
(2G8) Gal. S. 1, 277 - 278 
(269) Aynı yer " 
(20) Supki, C. 2 
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eserin müellifinin ismine de rastlıyoruz: Şeyh İmam Ebubekr 
Ahmet b. Muhammed b. Furek diyorki: "Keza" Hocam Şeyh 
Ebu'l - Hüseyin zikretti..." sözü ilede müellifin hadis öğrendiği 
hocasının adını belirtmiş oluyor. 

Hatta Allahu Taâlânm yaratıcı olduğunu beyan sadedinde: 
*'Bu harfleri yazarken bir âyetin mânasmm şerhini belirtmek 
üzere iken, üzerime ağırlık geldi, cüzü elimden bıraktım ve uyu
dum ; bu, 465 senesi rebuuevvel ayınm beş'i salı gününe tesadüf 
ettiğini söylüyor ki bundan kitabm yazıldığı seneyi öğreniyo
ruz. 

Hülâsa Nizamî, imam İbn Furekin değil, torunu olan ve 
onun kadar âlim. Nizamiye medreselerinde hocalık yapmış bu
lunan ve 478 h. de vefat eden Ahmet b. Muhammed b. Hasan b. 
Muhammed b. İbrahim Ebubelcr Fureld (271) nindir. Eser ha
len tek nüsha olup Ayasofya Kütüphansinde 2378 noda kayıt
lıdır. Hicri beşinci asırda Eş'arî mektebinin durumunu göster
mesi bakımından ehemmiyete haizdir. 

Kitabm tavsifi : Nizamî hicri 790 senesinde istinsah edil
miş olup müstensihi belli değildir. Ebadı 222 X 146 (178 X 111) 
olup her sahife 18 satırdır ve 156 varaktır. Serlevha ve nakUler 
surhtur. Kâğıt fısdıkı az sayakallıdır. Yazı nesih kurmasıdır. 
Ciltin sırtı meşin ve miklepli kitabın cilt kısmmda ve sahifeler-
de kurt yenikleri görülmektedir. Eserin baş tarafında vakfe
den Sultan Mahmud Turalı bir mühür ve bu vakfı yazan Ahm.et 
isminde diğer bir Mühür vardır. 

Kitabda kelâmı mevzular, mes'eleler halinde incelenmek
tedir. Başta bir giriş yapılmış ve burda ilmi elde etme yollan 
tafsilâtlı bir surette incelenmiş; sonra kelâmda kullanılan tabir
ler, cevher araz ve ilimmes'elelerinden sonra âlemin hususivet-
lerinde geçinerek âlemin hudusu üzerinde durularak âlem hak
kındaki muhtelif görüşler serdedilerek tevhit bölümüne geçU-

(271) Hayati için Bk. Supki, Tabakat. Mısır, C. 3, S. 32 
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mistir. Varlıktan Halike intikalle Allahu Taâlâya iâyık olan 
sıfatlar ve olmıyanlar ele alınarak, Allahın sıfatları-ye mütaşâ-
bih kelimeleri tevilleri yapılarak kelâm ve riiyet mes'elelerinin 
Eîş'arî usulüne göre izahı, iman ve çeşitleri; son bölümde de, 
sem'iyat bahsinde de kabir azabı, hesap, şefaat. Peygamberlik 
müessesesi ve en sonra da gayet geniş bir im.âmet bölümünü gö
rüyoruz. Burda imamatin şartı ve şer'i dört imamdan sonra Mu
aviye b. Ebu Süfya'nın İmameti de eklenmiştir. Umumiyetle 
Eş'arî usulü olmasiyle mevzu bakımından orijinal tarafı olma
makla beraber tevil ve diğer sahalarda Eş'ariliğin akli metodu
nu göstermesi bakımından önemlidir. Nizamî Eş'ariliğe yeni 
bir şey getirmemekle beraber zamanındaki Eş'ariliğin bütün 
mes'elelerine temas etmektedir. Bilhassa müteşabihatı tevili 
önemli bir mevkii işgal eder. Yazmanın elimizde ikinci bir nüs
hası yoktur. Yaptığımız edisyonda metinleri tesbit için çeşitli 
kaynaklara baş vurularak doğruya yakın bir metin hazırlama
ya çalışılmıştır. Sabitelerde bazan kurt yeniklerine tesadüf edil
diğinden buraları noktalar halinde gösterilmiştir. Kur'an re 
hadisler tesbit edilmiştir. 

N E T İ C E 

Eş'ariliğin müessisi Ebu'l - Hasan el - Eş'arî, Selef ve mu-
tezirenîn çarpışma.sından meydana gelmiş, islâm akaidinin ifrat 
derecedeki akıl ve teşbihe giren nakilcilerin karışıklığından 
kurtarmıştır. Hem akıl hem de nakilci bir mektep tesis etmiş
tir. Eş'arî, Mutezilî idi. Akli delilleri kullanmasını iyi biliyordu, 
îslâm akaidini karışık durumunun tesiri altında kalan Eş'ari 
kendisinin ehli sünnete geçtiğini ilân ederek, sunnî yolu savun
mağa koyulmuşsa da bu hakikaten Eş'arinin eski selef yolunu 
aynen tutacağı mânasına gelmemelidir. 

Eş'arî Muteziledeki akli metodu, ehli sünnetteki nakle tat
bik ederek akü - nakil telifi yapmıştır. Kendisini muhafazakâr
ların hücumundan kurtarmak bidatçı olmadığını isbat için Ah-
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met b. Hanbel'in yolmıa mütemessik olduğmıu iddia etmiş
tir (272) . Eîtba'ıda ajoıı görüşün ifadesi olarak Eş'ariliğin yem 
bir şey ohnadığmı ifade ediyorlar (273) . Halbuki Eş'ari çalış
ması ile nakli akdla teyid eden bir mesleğe sülıîk etmiş ve bu 
yolu Istihşan'da belirtmiştir (274). 

Eş'ariler, Eş'arinin usıdüne iki yönden ilâveler yajparak 
geliştirmişlerdir. Bir taraftan felsefî ve mantıki mukaddimeler
le Mutezilenin kelâmma yaklaşırken, diğer taraftan İbn Furek'-
de Mutezile'nin tevil yolu sistemli bir halde benimsenmiye baş
lanmıştır. Yukanda İbn Furek'in bu görüşünü Torunu Fureki'-
nin Nizamisinde gördük. Eş'ariliğin gelişmesi daha sonra Cü-
veynî ve Gazali ile tamamlamış oldu. Muahhar Eş'arî kelâm 
kitapları felsefe istilâhlan ile doldu (275) . 

Eş'arî Mutezile'nin içinden çıktı, Mutezileyi reddetti. Fa
kat zamanla Eş'arilik inkişafı ile reddettikleri metotlanndan 
harice çıkamadılar. Fureki'de gördüğümüz gibi Mutezile'nin 
tevilini kullanan bu Eş'arî, meselâ Mutezile'nin yede nimet mâ
nası verdiğine munalefet ederek yed'i kudret mânasına yorum
luyorlar. Yalnız Eş'ariler Mutezile gibi serbest hareket edeme
diler. Aralarmda şu farkı görüyoruz: Mutezile de nakil akh, 
Eş'arî de akıl nakli destekliyor. 

Hülâsa, Sünni kelâm sistemi olan Eîş'arilik Mutezile'nin 
metotlannı kullanan, aynı ruhda başka elbise içinde görülen 
bir mektep oldu. O halde akaid de ehli sünnetin kadim anlayışı 
ile muahhar telâkki tarzını ayırt etmek gerekir. 

Eş'arUiğin inkişafı zamanında, hicrî beşinci asırdaki duru
munu ve akılla naklin teyid edildiğini en iyi şekilde gösteren bir 

(271) Bk. El - Eş'arî, el - İbane. 
(273) Bk. ibn Asakir, Tebyin 
(274) Bk. İstihsanu'l - Havd fi'l - Kelâm, Beyrut (el - Luma içinde'. 
(2T5) Bk. El - Mavakıf, el - Makasıd v.s. 
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kaynak olarak yukanda mes'elelerine temas ettiğimiz Nizamî 
Usli'd - Din kitabmm edisyonunu eküyerek (276), bu orijinal 
eserle Eş'arîUğin inkişafı hakkındaki çalışmamız sona ermiş 
olacaktır. 

Tevfik Allahtandır. 

(276) ÇeşltU kaynaklarla karşılaştırarak tenkldll metnini tesbit et
tiğimiz bu nadir eseri, maalesef, imkânsızlıklardan dolayı, şimdilik neş
redemedik. 
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