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MU’TEZ LE’N N
MÜ EBB HE ALGISINI OLU TURAN AM LLER:
S:fat Ayetleri Ba>lam:nda Bir Tahlil
Harun ÖaMÜ$

ÖZET
Kelâmî mezhepler içerisinde antropomorfizme kar en iddetli tepkiyi gösteren Mu’tezile’dir. Onlar n tepkisi a a, daki gruplar kapsar: a. Antropomorfizme dü mü olan Gulât ad ndaki marjinal kesimler; b. Kur’an’da Allah hakk nda kullan lan
yed, vech, ayn, istivâ vb de dahil olmak üzere Allah’ n bütün s fatlar na inanan, fakat
bu ifadelerin insanlar n organlar n göstermedi,ini belirten Selefiyye. Onlar bu nitelemelere inand klar n fakat nas l oldu,unu bilmediklerini söylerler. c. Yed ve istivâ
gibi s fatlar di,erlerinden ay ran birinci tür s fatlar n mecaz oldu,unu belirten Sünnî
gruplar.
Bu makalede, Mu’tezile’nin bu konudaki tutumunun sebepleri ara t r l yor ve
bu sebeplerin en önemlisinin, ortaya ç kt klar ilk zamanlarda gayr- Müslimlerle, özellikle de H ristiyan mezheplerle girdikleri polemikler oldu,u tespit ediliyor.
Anahtar Kelimeler: Mu’tezile, Selefiyye, kelâmc lar, antropomorfizm, s fatlar
THE FACTORS CONSTITUTING MU’TAZILE’S PERCEPTION RELATED TO
MUSEBBIHE -A Analysis in Context of the Âyats of the Divine AttributesMu’tazile is the most reactive group to anthropomorphism in the theological
madhabs. Their reaction contains the following groups: a. The sects named “Gulât”
in the extreme anthropomorphism. b. The Salefiyye who believe the attributes of Allah including yed (hand), vech (face), ayn (eye), istivâ (sitting) etc. are used in Koran related to Him, but they tell that expressions do not point to the organs of the
people, they say: they believe in these and do not know how they are. c. The other
Sunnî groups who separate yed, istivâ etc. from the other attributes and they say
the first sort of them are metaphor.
In this article, it is searched the factors of Mu’tazile’s attitude in this topic
and is fixed that the biggest factor in it is their polemics with non-Muslim groups,
especially the Christians madhabs in the early times of their coming on the scene.
Key Words: Mu’tazile, Salafiyye, theologians, anthropomorphism, attributes

GR
Kur’an tefsirinde derin münaka(alara sebep olan konulardan biri de yed,
vech, ayn, mecî’ ve istivâ gibi haberî s fatlar muhtevî müte(âbih ayetlerdir.
Mu’tezile di er s fatlarla birlikte bunlar da mecaza hamlederek tevil ederken,
Mu’tezile’ye kar( s fatlar n savunuculu unu üstlenen Ehl-i sünnet kelâmc lar da
Yrd. Doç. Dr., $ rnak Ü 0lâhiyat Fak. Tefsir Anabilim Dal , e-mail: ogmusharun@yahoo.com
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Allah’ n insana benzetilece i kayg s yla bu konuda ayn tavr benimsemi(, Ehl-i
sünnet-i hâssa da denilen Selefîler ise tevilden kaç n p nasslarda Allah hakk nda
varit olan bütün nitelemeleri O’nun (an na lây k bir (ekilde kabul, fakat hakikatini
Allah’a havale etme yoluna gitmi(lerdir. Öte yandan mezhepler tarihiyle alâkal
kitaplarda Allah’ boyu ve organlar yla tan tan kimseler oldu u kaydedilmektedir.
Acaba Mu’tezile ve bu konuda onlarla ayn tavr benimseyen müteahhir dönem
Ehl-i sünnet kelâmc lar n n mü(ebbihe olmakla itham etti i kimseler bunlar m d r?
$ayet bunlarsa, kendilerine bu derece tepki gösterilecek kadar 0slâm dü(üncesinde
a rl k sahibi midirler? Yok e er bunlar de il ve daha geni( bir kitle ise haklar nda
dile getirilen ithamlar ne kadar yerindedir? Mu’tezile ve kelâmc lar n bu yakla( m
sergilemesinin sebepleri nelerdir? Kur’ân’ n antropomorfizme bak ( nas ld r? Makalemizde bu sorular n cevaplar n , kelâm metodunu geli(tirip ilk dönemlerde bu
metodun hemen hemen yegane temsilcisi olan ve antropomorfizme en (iddetli
tepkiyi gösteren Mu’tezile’yi temel alarak ara(t raca z. Ayr ca Kur’an’da antropomorfizm gibi alg lanabilecek ifadeler hakk nda sergilenen farkl yakla( mlar
de erlendirmeye çal (aca z.
I. MEZHEPLER TAR H YLE LG L KAYNAKLARDA MÜ EBB HE
Mücessime, Allah’ n cisim oldu unu belirtenler; mü(ebbihe ise Allah’ zat ve
s fatlar nda insanlara benzetenler hakk nda kullan lan iki kavramd r.1 “Allah’ n
cisim oldu unu belirtme” veya “O’nu insana benzetme” anlam nda ise s ras yla bu
kavramlar n masdar olan tecsîm ve te(bîh ifadeleri kullan l r. Her iki kavram da
“Allah’ insan gibi tasavvur etme” sapk nl n ifade etse de tecsîm daha çok zâtta,
te(bîh ise s fatlarda kullan lmaktad r.2
Mezhepler tarihiyle ilgili kitaplarda Gâliyye ad yla an lan $îa’n n a( r lar n n
te(kil etti i f rkalar n Allah’ insan (eklinde dü(ündü ü zikredilir. Bunlar n isimlerini tek tek zikretmeye hem imkân hem de gerek yoktur. Ancak -bu konuda bilgi
veren firak kitaplar n n yeterince objektif olmayabilece inin de bilincinde olarak3ad geçen f rkalar n inançlar hakk nda fikir sahibi olabilmek için biraz malumat
vermeyi gerekli görüyoruz:
Mesela bunlar içerisinde Mu îre b. Saîd el-0clî, Allah’ ba( nda taç bulunan
nurdan bir insan (eklinde tasavvur etmi(, organlar n da harflere benzetmi(tir.4
Hi(am el-Cevâlîkî, Allah’ n insan sûretinde oldu unu, be( duyu organ n n bulundu unu fakat et ve kandan olu(may p nurdan olu(tu unu ileri sürmü(tür.5 Hi(am
b. Hakem de Allah’ uzunluk ve eni ile tarif etmi(tir.6 Mukâtil b. Süleyman ve
1

Bk. Ba dâdî, el-Fark beyne’l-Firak, n(r: Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd, Beyrut: el-Mektebetü’lAsriyye, 1993, s. 216, 225.
2
Bk. Ba dâdî, a.g.e., s. 228.
3
Meselâ bu sahada en önemli kaynaklardan biri olan el-Fark beyne’l-Firak’ n müellifi Abdülk hir elBa dâdî’nin (ö. 429/1037), eserini ümmetin yetmi( üç f rkaya ayr laca ve yaln zca birinin kurtulu(a
erece i rivayetinden (0bn Mâce, el-Fiten, 17.) hareketle 0slâm’da tek hak mezhebin Ehl-i Sünnet olduu tezini temellendirmek maksad yla kaleme ald anla( lmaktad r. Bk. Ba dâdî, a.g.e., s. 3-4.
4
E(’arî, Makâlâtu’l-.slâmiyyîn, I-II, n(r: Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd, 1. Bask , Kâhire: Mektebetü’n-Nehdati’l-M sriyye, 1950, s. 7; ayr ca bk. Ba dâdî, a.g.e., s. 239.
5
E(’arî, Makâlât, s. 34; ayr ca bk. Ba dâdî, a.g.e., s. 65-68, 227.
6
E(’arî, Makâlât, s. 31; ayr ca bk. Ba dâdî, a.g.e., s. 68-69, 227; $ehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, n(r: Ahmed Fehmî Muhammed, 2. Bask , Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-0lmiyye, 1992 s. 188.
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Dâvûd el-Cevâribî ise, Allah’ n insan (eklinde et, kan, kemik, saçlar olan, el ayak,
dil ba( ve gözleri bulunan bir cüsseye sahip oldu unu, ancak hiçbir (eyin O’na
benzemedi ini, O’nun da hiçbir (eye benzemedi ini ileri sürmü(tür.7
Kaynaklarda “mücessime ve mü(ebbihe” ad alt nda kaydedilen kimselerin
ço u hulûl, ittihat ve tenâsüh gibi inançlara sahiptir. Mesela Keysâniyye8 ve
Beyâniyye’nin9 bir k sm , Rizâmiyye10, Ma’meriyye11 ve Mukanna yye tenâsühe12,
$ürey’î’nin takipçileri ise hulûle inan rlar.13
Bu a( r l klar sergileyenlerden baz lar , hulûl ve tenâsüh gibi inan (lar kendi
ulûhiyetlerini ilan etmek için bir vas ta olarak kullanm (lard r. Mesela $ürey’î Allah’ n kendisine hulûl etti ini14, Abdullah b. Muâviye Allah’ n rûhunun Hz.
Âdem’de bulunup sonra tenâsüh yoluyla kendisine geçti ini, kendisinin Rab ve
nebî oldu unu iddia etmi(tir.15 Keza Abdullah b. Harb el-Kindî de tenâsüh yoluyla
Allah’ n rûhunun kendisine hulûl etti ini ileri sürmü(tür.16 0bn Ebi’l-Uzâfir de
benzer iddialarda bulunmu(tur.17 Mukanna’ ise, kendisinin tanr oldu unu ilan
etmi(tir.18
Bu tür topluluklar n temel özelli i kendi otoritelerini sa lamla(t rmak için
insanlar , özellikle de Ehl-i beyti yüceltip tanr la(t rmakt r. Bunlar n en me(hurlar
Abdullah b. Sebe19, Hi(am b. Hakem20 ve Beyân b. Sem’ân, Hz. Ali’nin ilâh olduunu ileri sürmü(lerdir.21 el-Albâiyye denilen taifenin baz lar Hz. Ali’yi, baz lar da
onun yan s ra Hz. Fât ma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i ilâh kabûl etmi(tir.22 Mufaddal es-Sayrafî ise Câfer-i Sâd k’ n rubûbiyetini iddia etmi(tir.23
Ba(lang çta yüceltme duygusu Hz. Ali ve yak nlar na yönelik iken sonralar
aç kça ba(lar ndaki liderlere de yöneltilmeye ba(lanm ( ve onlar da ilâhla(t r lm (t r. Mesela Hattâbiyye denilen grubun içinde liderleri Ebü’l-Hattâb ve halefi
Ma’mer’in ilâh oldu una inananlar vard r.24
Görüldü ü üzere bu ba(l k alt nda sayd m z bütün isim ve f rkalar Allah’
insana benzetmekten çok insan tanr la(t rma temayülü göstermi(lerdir. Gerçi
Mu îre b. Saîd, Hi(am b. Hakem, Hi(am el-Cevâlikî, Dâvûd el-Cevâribî ve Mukâtil
b. Süleyman gibi ilk paragrafta zikretti imiz (ah slar n Allah’ insana benzettikleri
7

E(’arî, Makâlât, s. 209.
$ehristânî, a.g.e., s. 145.
9
Ba dâdî, a.g.e., s. 237.
10
$ehristânî, a.g.e., s. 152.
11
E(’arî, Makâlât, s. 11.
12
Ba dâdî, a.g.e., s. 258.
13
E(’arî, Makâlât, s. 14.
14
E(’arî, Makâlât, s. 15.
15
E(’arî, Makâlât, s. 6; ayr ca bk. Ba dâdî, a.g.e., s. 226, 246.
16
$ehristânî, a.g.e., s. 150.
17
Ba dâdî, a.g.e., s. 264.
18
Ba dâdî, a.g.e., s. 258.
19
Ba dâdî, a.g.e., s. 225-235; ayr ca bk. $ehristânî, a.g.e., s. 177.
20
$ehristânî, a.g.e., s. 188.
21
$ehristânî, a.g.e., s. 151.
22
$ehristânî, a.g.e., s .185.
23
$ehristânî, a.g.e., s. 185.
24
E(’arî, Makâlât, s. 11.
8
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söylenebilir. Ancak onlar içerisinde Mukâtil b. Süleyman hakk ndaki ithamlar n
do rulu u (üphelidir. Günümüze ula(an tefsirinde antropomorfist unsurlara rastlanmay ( , firak kitaplar nda ona nispet edilen sözlerin iftiradan ibaret olabilece i
ku(kusunu uyand rmaktad r.25
Yine Allah’ insana benzetti i görülen Hi(am b. Hakem’in Hz. Ali’nin tanr
oldu unu ileri sürdü ü belirtilmektedir.26 Bu, onun hakikatte Allah’ insana benzetmedi ini, aksine insan tanr la(t rd n gösterir.
Zaten bu görü(leri ortaya atanlar n bu yolla kendilerine bir pay ç karmaya
ve kendilerine helâl ve haram belirleme yetkisi tan maya çal (t klar anla( lmaktad r. Nitekim ad geçen kimselerden Mu îre, ism-i a’zam bildi ini, Allah’ n her (eyi
ism-i a’zam söyleyerek yaratt n belirtmi(27, ölüleri diriltebilece ini öne sürmü(28; Ebû Mansur el-0clî, mîraca ç k p Allah’a dokundu unu iddia etmi(tir.29
Keyyâliyye ad verilen taifenin lideri Ahmed b. Keyyâl de kendisinin Kâim oldu unu, âlemi kemâle erdirdi ini, insan n kendi ad olan Ahmed (eklinde yarat ld n ,
zira endâm n n elif, kollar n n hâ, karn n n mim ve ayaklar n n dâl harfi (eklinde
oldu unu, peygamberlerin taklitçilere, kâimin ise ehl-i basîrete rehberlik etti ini
ileri sürmü(tür.30 Ebû Müseylime31 ve Keysâniyye’nin32 bir k sm , Abdullah b.
Muâviye33 ve Abdullah b. Harb el-Kindî’nin34 tabileri, Mansûriyye35, Mukanna yye36 ve Uzâfire37 ad verilen taifeler ise her (eyi mubah görmü(lerdir.
Bilindi i gibi Kur’an, tevhit ilkesine çok önem vermi( ve onu çok keskin çizgilerlerle belirlemi(, haram ve helâl belirleme yetkisinin Allah’a ait olu(unu da bu
ilkenin gereklerinden sayarak bu yetkiyi ihlâl etmeye yeltenenleri (iddetle k nam (
ve reddetmi(tir.38 Dolay s yla kendisine âlemi kemâle erdirme rolü biçen veya helâl
ve haram belirlemeye kalk (an yahut da birilerini bu konumda gören bir kimse
Kur’ân’a göre (irke dü(er ve Allah’tan ba(kas n tanr la(t rm ( olur.
$u halde bu görü( sahipleri hakikatte Allah’ insana de il insan Allah’a benzeten, onu tanr la(t ran ve böylece Allah’a (irk ko(an kimselerdir. 0slâm tarihinde
Allah’ insana benzeten gruplar olsa bile bunlar son derece marjinal kalm ( ve ümmetin kahir ekseriyeti taraf ndan reddedilmi(tir.
Hakikat böyleyken ve Mü(ebbihe’ye nispet edilen görü(ler bu kadar s radan
ve sapk n iken Mu’tezile onlar üzerinde uzun uzad ya durmaktad r. O kadar ki,
onlar n, “mü(ebbihe” ile yaln z bu ba(l k alt nda zikredilen görü(leri savunanlar
25

Bk. Cerraho lu, 0smâil, Tefsir Usûlü, Ankara: Türkiye Diyânet Vakf Yay nlar , 1993, s. 282-283.
$ehristânî, a.g.e., s. 188.
27
E(’arî, Makâlât, s. 6-7.
28
Ba dâdî, a.g.e., s. 239.
29
E(’arî, Makâlât, s. 9; ayr ca bk. Ba dâdî, a.g.e., s. 244-245.
30
$ehristânî, a.g.e., s. 185-187.
31
E(’arî, Makâlât, s. 22.
32
$ehristânî, a.g.e., s. 145.
33
Ba dâdî, a.g.e., s. 246.
34
$ehristânî, a.g.e., s. 150.
35
E(’arî, Makâlât, s. 10.
36
Ba dâdî, a.g.e., s. 259.
37
Ba dâdî, a.g.e., s. 266.
38
Meselâ bk. Mâide 5/103; En’âm 6/138-146; A’râf 7/32-33; Tevbe 9/31.
26
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kastettiklerini dü(ünmek, bu görü(leri yüceltmek olur. Öyleyse Mu’tezile, te(bîh
ve tecsîmin dairesini çok geni( tutmu(, Allah’ n s fatlar n kabûl etmeyi mü(ebbihe
olmak için yeterli görmü(, dolay s yla bu konuda Ehl-i sünneti de itham etmi(tir.
Zemah(erî’nin (ö. 538/1143), Allah’ n ahirette görülebilece ine inanan Ehl-i sünnete “semerli e(ek” hakaretini reva görmesi bunu ispat için yeterli bir örnektir.39
Peki, Mu’tezile’yi bu sürece sokan amiller nelerdir? $imdi bunlar ara(t rmaya geçebiliriz:
II. MU’TEZ LE’N N TE B H ALGISININ OLU UMU
Bilindi i üzere Müslümanlar daha Hz. Peygamber’in (sav) vefat ndan birkaç
y l sonra Filistin, Sûriye, Irak, 0ran ve M s r’a hakim oldular. Kur’ân- Kerim, bu
ülkelerde hakim olan Yahudilik ve H ristiyanl k hakk nda bilgiler ve tenkitler ihtiva
etti i için, bu dinlere mensup olanlar tabiî olarak Müslümanlara kar( inançlar n
savunma ihtiyac hissettiler. Böylece fikrî bir mücadele ba(lad .
Ortado u’daki Yahudilik ve H ristiyanl k, kadîm kültürler ve özellikle de eski Yunan felsefesiyle mezc olmu( bir halde bulunuyordu.40 Bu sebeple Müslümanlar Irak, $am ve M s r’a girdi inde Hicaz’da tan d klar Necran H ristiyanlar ndan
farkl , felsefîle(mi( bir H ristiyanl k buldular. Bunlar kendi aralar nda da farkl l k
arz ediyorlard . Hepsi, Allah’ n varl k, ilim ve hayat41 olmak üzere üç uknûmdan
olu(an bir cevhere sahip oldu unu, ilim uknûmunun Hz. Îsâ’n n (as) bedeniyle
birle(ti ini kabul etmekle birlikte bu birle(menin keyfiyetinde ihtilaf içindeydiler.42
Bu konudaki ba(l ca mezheplerden Melkâîler, su ve (arab n kar (mas gibi lâhût
(ülûhiyet) ve nâsûtun (insâniyet) Hz. Îsâ’da (as) mezcoldu unu, Ya’kûbîler ülûhiyetin et ve kana dönü(üp Hz. Îsâ’da (as) bedenlendi ini, Nastûrîler güne(in (ualar n n cama aksedi(i gibi lâhûtun Hz. Îsâ’ya (as) nüfuz etti ini ileri sürüyorlard .43
Kur’ân’ n inançlar n tenkit eden ayetler ihtiva etti ini ö renen H ristiyanlar, kendi aralar nda da ayr l a dü(tükleri inançlar n müdafaa etme ihtiyac hissettiler. Müslümanlarla tart (mak için H ristiyanl kla ilgili ayetlerin bu devirde
39

6 J – L9e – mL9Jj n( 9[ d(P)JN JA A P9N n( 9o
(] < ) 6<U U JL;P%G B U Z)q .3P fG ?U f J1 JVPq “Bir topluluk hevas n sünnet diye isimlendirdi. Bir topluluk – yemin olsun ki – semerli e(ektir.
Halk n k namas ndan korkup Allah’ yarat klar na benzettiler ve “nas l görülece inin keyfiyetini yaln z
Allah bilir” sözünün arkas na s nd lar” Beyit ve 0bnü’l-Müneyyir’in buna reddiyesi için bk. Zemah(erî, el-Ke âf ‘an Hakâiki Tavâm d ’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Ekâvîl fî Vücûhi’t-Te’vîl, I-VI, n(r: Âdil Ahmed
Abdülvücûd-Ali Muhammed Muavvad, 1. Bask , Riyâd: Mektebetü’l-Ubeykân, 1998. II, 506.
40
Yahudilik ve H ristiyanl n kadîm dinlerden etkilenme süreci ve keyfiyeti hakk nda bk. Ne((âr, Ali
Sâmî, Ne ’etü’l-Fikri’l-Felsefî Fi’l-.slâm, I-III, 7. Bask , Kâhire: Dâru’l-Meârif, 1977, I, 74-75; Muhammed Ebû Zehre, Muhâdarât fi’n-Nasrâniyye, 3. Bask , Kâhire: Matbaatu’l-Medenî, 1966. s. 144; $elebî,
Ahmed, el-Mesîhiyye, 8. Bask , Kâhire: Mektebetü’n-Nehdati’l-M sriyye, 1983, 131-132, 145; Wells, A
Short History of the World, London: Penguin Boks, 1977, s. 149-150.
41
Baba’n n cûd; O ul’un hayat, hikmet, ilim veya ak l/nutk; Kutsal Rûh’un hayat, hikmet, ilim veya
kudret özelli ine sahip oldu u da belirtilir. Bk. Wolfson, Kelâm Felsefeleri, 0stanbul: Kitabevi, 2001, s.
97; ayr ca bk. Ne((âr, a.g.e., I, 94.
42
Bk. Abdülcebbar, el-Mu nî, I-XX, (n(r: Mahmûd Muhammed Kâs m), V, 80 vd.
43
Harpûtî, Abdüllatif, Tenkîhu’l-Kelâm min Akâidi Ehli’l-.slâm, 0stanbul: Necm-i 0stikbâl Matbaas , 1330,
s. 188; ayr ca bk. Ne((ar, a.g.e., I, 95-96; Yaz r, Muhammed Hamdi, Hak Dîni Kur’an Dili, I-IX, 2. Bask , D0B, III, 1772-1778.
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yap lan birçok Süryânîce tercümesine rastlan lm (t r. Habe(lilerle Hz. Îsâ’n n (as)
tabiat na dair birçok tart (ma metni de bulunmaktad r.44
H ristiyanl n müdafaas n üstlenenler içinde yer alan Yuhannâ ed-D me(kî
(ö. 132/749), 0slâm’ n, H ristiyanl n heretik bir (ekli oldu unu, Hz. Muhammed’in (sav) Kitâb- Mukaddes’e vâk f oldu unu, sonra teslisi reddeden tevhitçi
Aryus’un ba l lar ndan bir H ristiyanla irtibat kurarak 0slâm’ o mezhebin görü(leri
do rultusunda kurdu unu iddia etti.45
Emevîlerin doktoru olan Yuhannâ, böylelikle Allah’ n birli i ve kelimenin
tabiat hakk ndaki tart (malar n da usûlünü ortaya koydu. M s rl Hannâ enNikyûsî, Habe(istan’dan M s r K ptîlerine yazd
mektuplarla 0slâm akidesine
kar( mücadele ba(latt . Abbâsîler devrinde de bu münaka(alar devam etti.46
Bilindi i üzere Mu’tezile bu tart (malar yürütenlerin ba( nda yer alm ( ve
fikren 0slâm’ savunmaya çal (m (t r. Tart (ma yap l rken muhatab ikna etmek
amac yla zaman zaman onun savundu u fikirlere göre ve hatta onun usûllerine
uygun olarak cevap haz rlamak gerekti i a(ikârd r. Muar zlar n n felsefeyi kullanmas ve felsefî usûllere ba(vurmas Mu’tezile’yi de kaç n lmaz olarak onlar n silahlar yla silahlanma mecburiyetine itmi( olmal d r.
Gerçi 0slâm dünyas ndaki terceme faaliyetlerinin ancak Hârûn er-Re(îd
(170/786-193/809) ve o lu Me’mûn (198/813-218/833) zaman nda yo unla(t ,
dolay s yla terceme edilen eserlerin okunup özümsenmesinin zaman alaca , hâlbuki o zamana kadar Mu’tezile’nin geli(imini tamamlad
akla gelebilir ve bu
hakl bir itiraz gibi de görünür. Ancak Müslümanlar n Yunan felsefesiyle tan (mas n n tek yolunun tercüme faaliyetleri oldu unu dü(ünmemek gerekir.47 Çünkü
fetihler esnas nda ve sonras nda faaliyette olan 0skenderiye, Antakya, Harran, Nusaybin, Medâin, Cündi(apur gibi (ehirlerde bulunan Süryâni okullar vas tas yla bu
konuda bilgi edinmi( olmal d rlar. Nitekim Emevîler zaman ndaki ilk mütekellimlerin Yunan mant n n baz kaidelerini dü(üncelerine temel yapt klar belirtilmektedir.48 Bu, Müslümanlar n hicrî II. asr n ilk yar s nda Yunan felsefesine vâk f olduklar n gösterir. Ali Sâmî en-Ne((âr’ n ifadesiyle Mu’tezile ve daha sonra
E(’arîler, felsefeye hücum etmeleri neticesinde mant ö renip benimsemi(lerdir.49
Nitekim me(hur Mu’tezile kelâmc s Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf’ n (135/752-235/849)
cevher ve araz gibi terimleri bu felsefeden ald
belirtilmektedir.50 Hatta Ebü’lHasen el-E(’arî (ö. 324/936), onun, Allah’ n ilminin zât yla ayn oldu u hakk ndaki
görü(ünü51 antik ça Yunan filozofu Aristo’dan (M. Ö. 400) ald n ileri sürer.52
44

Ne((âr, a.g.e., I, 92.
Sahas, Daniel, “The Arab Character of the Christian Disputation with Islam – The Case of John of
Damascus”, Religionsgesprache im Mittelalter, Wiesbadert, Harrassowitz, 1992, s. 198; Muhammed
Abdülfettah, Edvâ ale’l-Müste rikîn, 1. Bask , Küveyt: Dâru’l-Buhûsi’l-0lmiyye, 1980, s. 20-21.
46
Ne((âr, a.g.e., I, 93.
47
Bu konuda bk. Wolfson, a.g.e., s. 173 vd.
48
Ne((âr, a.g.e., I, 108.
49
Ne((âr, a.g.e., I, 107.
50
Ne((âr, a.g.e., I, 445.
51
Ebü’l-Hüzeyl’in görü(ü için bk. Abdülcebbar, 8erhu’l-Usûli’l-Hamse, n(r: Abdülkerîm Osmân, 2. Bask ,
Mektebetü Vehbe, 1988, s. 183.
52
E(’arî, Makâlât, s. 484-485.
45
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$ehristânî de (ö. 548/1153), onun bu konudaki görü(ünü filozoflardan ald n
belirtir.53
Demek ki ba(ta Mu’tezile olmak üzere kelâmc lar, di er din mensuplar yla
yapt klar tart (malar esnas nda -bizâtihî amaç edinmi( olmasalar da- muar zlar na
cevap vermek isterken Yunan felsefesine vâk f olmu(lar ve bir bak ma onun etkisine girmi(lerdir. Ancak hemen belirtelim ki “etkisine girdikleri” ifadesiyle gayrMüslimlerin inançlar n makul bulup kabule (âyan gördüklerini söylemek istemiyoruz. Kastetti imiz, bu tart (malar esnas nda muar zlar na verdikleri tepkiler ve
bu tepkilerin, prensiplerinin olu(umuna yans mas d r. Girmi( olduklar fikir mücadelesi neticesinde ortaya ç kan bu yans ma da muar zlar n n bir tesiri olarak görülmesi gerekir.
Maksad m z n daha anla( l r olmas için mü(ahhas bir örnek verelim: Daha
önce kendisinden bahsetti imiz Yuhannâ ed-D me(kî, Müslümanlarla yapacaklar
tart (malarda dinda(lar na k lavuz olmak üzere yazd
kitapta Hz. Îsâ’n n (as)
54
Kur’an’da “Allah’ n kelimesi ve rûhu” olarak nitelenmesinden hareketle kelime ve
rûhun yarat lmam ( oldu unu 0slâmî referanslarla da ispatlamaya çal ( yordu.55
Ona göre H ristiyan inanc ndaki “Baba’da yarat lmam ( logosun/kelime”nin mukabili 0slâm’da ezelî kelâm, Îsâ’n n (as) dünyevî tezahürünün mukabili ise okunan
Kur’an’d .56 Acaba H ristiyanlarla devaml tart (an ve onlar n bu iddialar yla yüz
yüze gelen Mu’tezile, s fatlar bu sebeple reddetmi( ve özellikle Kur’ân’ n mahlûk
oldu u fikrini bunun için savunmu( olamaz m ? Çünkü H ristiyanlara kar( Kelime’nin / Hz. Îsâ’n n mahlûk oldu unu savunurken kelâmdan olu(an Kur’ân’ n
mahlûk olmad n ileri sürmeleri halinde güç durumda kalacaklar ortadad r.57
Nitekim ulemay ve bütün halk tabakas n Kur’ân’ n yarat lm ( oldu u fikrinde
birle(tirmek için zorlayarak Mihne sürecini ba(latan Halife Me’mûn (ö. 218/833),
Ba dat valisi 0shâk b. 0brâhim b. Mus’ab’a yazd
mektupta Kur’ân’ n mahlûk
olmad
yönündeki Sünnî görü(le Allah’ n kelimesi oldu u gerekçesiyle Hz.
Îsâ’n n (as) yarat lmad n söyleyen H ristiyanlar n sözlerini özde(le(tirmektedir.58
Ya(ad ça da Mu’tezile’ye öncülük eden ve onlar n mîras n günümüze ta( yan
Kad Abdülcebbar da (ö. 415/1024), Kur’ân’ n mahlûk olmad na yönelik görü(ü
zaman zaman H ristiyanlar n Hz. Îsâ (as) hakk ndaki görü(leriyle paralel göstermi(tir.59 Hatta bunun da ötesinde, Mu’tezile, bu konuya kaynakl k eden s fatlar
konusunda da ayn tavr sergilemi(, 0lâhî s fatlar teslisin uknumlar yla e(de er
görmü(tür.60
53

$ehristânî, a.g.e., s. 44.
Nisâ 4/171.
55
Ahmed Emîn, Duha’l-.slâm, I-III, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-0lmiyye, 2004, I, 262-263.
56
Wolfson, a.g.e., s. 47.
57
Bk. Güne(, Kamil, Ak l ve Nass, 1. Bask , 0stanbul: 0nsan Yay nlar , 2003, s. 153, 164-167, 311, 583;
Öge, Sinan, .lâhî Kelâm n Yap s , 1. Bask , 0stanbul: 0nsan Yay nlar , 2008, s. 23-24; Ammâra, Muhammed, Mu’tezile ve .nsan n Özgürlü ü Sorunu, trc. Vahdettin 0nce, 0st: Ekin, 1998, s. 89.
58
Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, I-X, n(r: Muhammed Ebü’l-Fadl
0brâhim, Beyrut: Dâru Süveydân VIII, 635.
59
Abdülcebbar, el-Mu nî, VII, 92, 121.
60
Onlar n s fat inanc yla teslis aras nda kurduklar bu ba hk bk. Îcî, Adududdîn Abdurrahman b. Ahmed, el-Mevâk f fî .lmi’l-Kelâm, Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, ts. s. 280.
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Bütün bunlar, Mu’tezile’de s fat kar( t bir tutumun olu(mas nda -tevhit anlay (lar n n yan s ra- H ristiyanlarla girdikleri fikir mücadelesi s ras nda teslis inanc na gösterdikleri tepkinin de büyük bir öneme sahip oldu unu akla getirmektedir.
Bu hususa Austryn Wolfson da i(aret eder. Ne var ki o, Mu’tezile’nin, bu konuda,
H ristiyanl k’taki uknûmlar aras nda bulunan farkl l isim farkl l na indirgeyen
Sabellius ile “Kelime”’nin yarat lm ( oldu una inanan Aryus gibi heretik kabûl
edilen H ristiyanlardan etkilendiklerini ileri sürer.61 Ancak biz, Wolfson’un ileri
sürdü ü gibi, Mu’tezile’nin s fatlar konusundaki görü(lerini heretik kabul edilen
H ristiyanlardan etkilenerek de il, teslisteki üç uknûmu kabul eden ve bu sebeple
Ortodoks kabul edilen H ristiyanlarla yapt klar tart (malarda onlara bir tepki olarak geli(tirdiklerini, sonra da kendi dinda(lar n n inand
s fatlarla H ristiyanl k’taki uknûmlar aras nda paralellik kurarak H ristiyanlara gösterdikleri tepkinin
ayn s n kendi dinda(lar na da göstermeye ba(lad klar n dü(ünüyoruz. Yukar da
kaydetti imiz üzere Kad Abdülcebbâr’ n s fatlarla uknumlar e(de er görmesi ve
Halife Me’mun’un Kur’ân’ n mahlûk olmad na ili(kin Sünnî inançla Hz. Îsâ’n n
(as) yarat lmad hakk ndaki H ristiyan inanc n ayn göstermesi, bize bu konuda
yeterli ipucu vermektedir.
Mu’tezile’nin s fatlar hakk ndaki görü(ünün olu(mas nda etkili olan ikinci
bir sebep de, s fatlar n antropomorfizme kap aralayabilece i kayg s d r. Gerçi s fatlar, antropomorfizme ancak dolayl olarak delâlet eder. Çünkü söz gelimi görme,
i(itme ve kelâm niteliklerinin organ gerektirdi i dikkate al nd takdirde s fatlar n
antropomorfizme yol açt söylenebilir. Mu’tezile’nin, yukar da Zemah(erî’den (ö.
538/1143) yapt m z al nt da aç kça gördü ümüz üzere, antropomorfizme delâleti
dolayl olan s fatlar hususunda bile çok aç k bir tav r sergiledi i dikkate al nd nda,
Kur’ân- Kerîm’de Allah’a nispet edilen yed62 ve ayn63 gibi organlar , mecî’ (câe)64 ve
istivâ65 gibi fiilleri antropomorfist bir tarzda yorumlamayaca , mümkünse mecaza
hamledece i, de ilse tevil edece i aç kt r. Nitekim mesela Zemah(erî, “Allah’ n eli
onlar n elinin üstündedir”66 mealindeki ayette kastedilenin, R dvan biat esnas nda
peygambere biat edenlerin elinin üstünde olan peygamberin elinin Allah’ n eli mesabesinde oldu unu, yoksa Allah’ n organdan ve cismiyyetten münezzeh oldu unu, bu ifade ile peygamberle sözle(menin Allah’la sözle(mek gibi oldu una vurgu
yap lmak istendi ini belirtir ve bu ayeti “Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat
etmi( olur”67 ayeti gibi de erlendirir.68 Keza “Mûsa tayin etti imiz vakitte gelince
Rabbi onunla konu(tu. (Sonra Mûsa,) Ey Rabbim!, Bana kendini göster ki seni
göreyim, dedi”69 mealindeki ayete ili(kin olarak Zemah(erî, Allah hakk nda neyin
câiz neyin câiz olmad n en iyi bilenlerden biri olan Hz. Mûsa’n n (as), Allah’ n
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Bk. Wolfson, a.g.e., s. 100-103.
Meselâ bk. Sâd 38/75; Fetih 48/10.
63
Meselâ bk. Tâhâ 20/39.
64
Meselâ bk. Fecr 89/22.
65
Meselâ bk. Tâhâ 20/5.
66
Fetih 48/10.
67
Nisâ 4/80.
68
Zemah(erî, a.g.e., V, 537-538.
69
A’râf 7/143.
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bir yönde bulunmas n ve cisim olmas n gerektirmesi sebebiyle görülemeyece inin
(uûrunda oldu unu, ayette zikri geçen, Allah’ görme iste ini ise O’nu görmedikçe
inanmayacaklar n söyleyen70 beyinsiz tak m n susturmaya matuf olarak dile getirdi ini ileri sürerek tevil eder.71 Onun bu tevili A’râf sûresinin 143 ve 155. ayetlerinde zikredilen mîkat n ayn oldu u üzerine bina etti i aç kt r. Ancak konuyla
ilgili ayetler bütüncül olarak de erlendirilip ba lam dikkate al nd nda bu ayetlerde zikredilen mîkat n ayn olmad
daha isabetli görünmektedir.72 Çünkü Hz.
Mûsa’n n (as) bay lmas , Tûr’a yaln z olarak otuz günlü üne ç k p sonradan bu
otuz günün Allah taraf ndan k rka tamamland ve kavmine levhalarla beraber
döndü ü zaman olmu(tur.73 Kavminin içinden seçip beraberine ald ve beyinsizlikle suçlad
insanlar n74 Allah’ görmedikçe inanmayacaklar n söylemeleri ise
k rk gün kendilerinden uzak kal ( n f rsat bilerek buza y tanr edinen kavmi75
için ba (lanma dilemek üzere ikinci defa Tûr’a ç k ( nda meydana gelmi(tir.76
Buna ra men Zemah(erî, büyük ihtimalle kendi mezhebinin esaslar na göre tecsîm
ve te(bîh olu(mamas için Hz. Mûsa’n n Allah’ görme iste ini tevil etmi( ve bu
sebeple iki ayette zikredilen mîkat n ayn oldu unu kabul etmi(tir.77
Mu’tezile’nin bu tür ifadeleri mecaza hamledip tevil etmesinin temelinde
Allah’ kullar na benzetme kayg s olmakla birlikte bu kayg n n nas l olu(tu u ve
zemininde nelerin yer ald sorgulanmaya de er bir husustur. Antropomorfizm
kayg s n n arka plan n n ne oldu unu ara(t rmak için Mu’tezile’nin kurulu( safhas na tekrar gitmemiz ve muar zlar olan H ristiyanlar n Yunan felsefesini özümsemi( olduklar n bir daha hat rlamam z, ayr ca Yunan felsefesi tarihini göz önüne
getirmemiz gerekir.
Bilindi i üzere Yunan felsefesi M. Ö. VI. as rda Thales ve Anaksimandros
gibi tabiat filozoflar yla ba(lad . Bunun öncesinde ise Yunan toplumu mitolojiyle
kar ( k bir dinî hayat ya( yordu. Koyu antropomorfist bir (ekilde alg lay p tasavvur
ettikleri tanr lar n n, insanlar n mutlu olmas n k skan p engellediklerine vb. inan yorlard . Antropomorfizme ilk itiraz edenlerin, Thales, Ksenophanes ve Phytagoras
gibi filozoflar oldu u78 dikkate al n rsa, felsefenin -bir bak ma- mitoloji ve antropomorfizme bir tepki oldu u dahi söylenebilir.

70

Bk. Bakara 2/55; Nisâ 4/153.
Zemah(erî, a.g.e., II, 502-503.
72
Bk. Râzî, Fahreddin, Mefâtîhu’l-Gayb, I-XXXII, D me(k: Dârü’l-Fikr, ts ., XV, 19-20; Ebû Hayyân, elBahru’l-Muhît, I-VIII, n(r: Âdil Ahmed Abdülmevcûd-Ali Muhammed Muavvad, 1. Bask , Beyrut:
Dâru’l-Kütübi’l-0lmiyye, 1993, IV, 397-398; Âlûsî, Rûhu’l-Maânî fi’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’ ’l-Mesânî,
I-XXX, Beyrut: Dâru 0hyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts., IX, 72-74; Taberî de, Hz. Mûsâ’n n âyette zikri geçen
yetmi( ki(iyi kavminin buza ya tapmas ndan dolay tevbe etmek amac yla seçti ini ilk görü( olarak
vermektedir. Bk. Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, IXXV, n(r: Abdülmuhsin et-Türkî, Dâru Hicr, X, 468.
73
A’râf 7/143-145.
74
Bk. A’râf 7/155.
75
Bk. A’râf 7/148-150; Tâhâ 20/83-98.
76
Taberî, Câmi’, X, 468.
77
Bk. Zemah(erî, el-Ke âf, II, 516-517.
78
Bk. Weber, Alfred, Felsefe Târihi, trc: H. Vehbi Eralp, 5. Bas m, 0stanbul: Sosyal Yay nlar, 1993 s. 1112.
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$imdi, Yunan felsefesini özümsemi( H ristiyanlarla tart (an ilk dönem
Mu’tezile’sini -Yunan felsefesinin neye tepki olarak do du unu göz ard etmedendü(ünelim: Acaba Yunan felsefesi öncesindeki mitoloji ve dolay s yla antropomorfist din anlay ( onlar n H ristiyanlarla yapt klar tart (malara yans m ( olamaz m ?
Özellikle antropomorfizme kar( en büyük mücadeleyi veren ve “Aslan ve öküzler
resim yapabilseydi tanr lar n arslan ve öküz (eklinde çizerlerdi” diyen Ksenophanes’in “Bir Tanr vard r, O, bütün gözdür, bütün kulakt r, bütün zihindir” de dediini79, onun bu sözünün Mu’tezile’nin öncülerinden Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf’ n
(135/752-235/849) “Allah’ n ilminin zât yla ayn oldu u” yönündeki görü(üyle80
(a( lacak bir (ekilde uyu(tu unu dikkate ald m zda ve E(’arî’nin (ö. 324/936),
Allâf’ n bu görü(ünü filozoflardan ald na yönelik ifadesini81 hat rlad m zda
sordu umuz sorunun cevab n n müspet olmas kanaatimizce ihtimal d ( kalmaz.
$üphesiz Mu’tezile’nin s fatlar konusundaki görü(lerinin tamam yla yabanc kültürlere verdikleri tepkilerin sonucu oldu unu, referans ald klar delillerin ve usûl-i
hamseden biri olan tevhit ilkesinin kendi içinde tutarl olu(unun vb. bu konuda hiç
önemli olmad n iddia etmiyoruz. Ancak Mu’tezile’de antropomorfizm antipatisinin olu(mas nda, mitoloji ve antropomorfizme tepki olan Yunan dü(üncesinin de
göz ard edilmemesi gereken amillerden biri olabilece ini söylüyoruz. H ristiyanlarla yapt klar tart (malarda bu konunun gündeme geli(ine ise, H ristiyanl k’taki
tanr n n insana dönü(mesi anlam na gelen Kelime/O ul’un Hz. Îsâ’da (as) bedenle(mesi inanc n n çok müsait bir zemin olu(turabilece ini dü(ünüyoruz.
Antropomorfizm olgusunun kayna n bu (ekilde eski Yunan’da aramam z n sebebi cahiliye devri mü(rik Araplar nda böyle bir anlay ( n çok belirgin olmay ( d r. Gerçekten de Arap mü(rikleri, -sahte tanr lara tap nsalar da- gökleri, yeri ve
kendilerini yaratan n, güne(i ve ay buyruk alt na al p ya muru ya d ran n, yani
hakikî mânada yarat p düzenleme gücüne sahip olan n yaln zca Allah oldu una82,
di erlerinin ise -hâ(â- O’nun orta , yard mc s ve arac s oldu una inan yorlar, “Biz
onlara sadece bizi Allah’a daha fazla yakla(t rs nlar diye ibadet ediyoruz”83 diyorlard . Gerçi tanr lar n n heykellerini yapm ( olmalar ve melekleri -hâ(â- Allah’ n
k zlar olarak tahayyül etmeleri de84 bir tür antropomorfizmdir. Ancak yine de
onlar n inan (lar nda, tanr lar n birbirleriyle sava( r ve birbirlerini k skan r (ekilde
tamam yla be(erî özelliklerle tasavvur eden kadîm Yunanl larda oldu u gibi çok
belirgin antropomorfist unsurlar yoktu. Kur’ân- Kerim de Arap mü(riklerinin bu
haline (ahitlik etmektedir. Çünkü daima onlar n yayg n sapk nl klar olan (irki,
yani yarat lm (lar Allah’a benzetip tanr la(t rmay sürekli gündeme getirip düzeltmeye çal (makta, Allah’ insana benzettiklerini ise ayn ölçüde dile getirmemektedir.85 Gerçi birinci hususun çok dile getirilip di erine daha az yer verilmi(
79

Weber, a.g.e., s. 15.
Abdülcebbar, 8erhu’l-Usûli’l-Hamse, s. 183.
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E(’arî, Makâlât, s. 484-485.
82
Bk. Ankebût 29/61, 63; Zuhruf 43/9, 87.
83
Zümer 39/3.
84
Zuhruf 43/19.
85
“Onun benzeri hiçbir ey yoktur” ($ûrâ 42/11) ve “Ona hiç kimse e ve denk olamaz” (0hlâs 112/4) âyetleri
ilk akla gelen tenzih âyetleridir.
80

150

Mu’tezile’nin Mü ebbihe Alg s n Olu turan Amiller

151

olmas , ikincinin daha az tehlikeli oldu unu göstermez. Ancak muhataplar n birinci yanl (a daha çok dü(tükleri konusunda bize bir fikir verir.
K sacas antropomorfizm antik Yunan’la özde(le(en bir anlay (t r. Cahiliye
Araplar n n (irki, -onu ça r (t rd san lan yönleriyle bile- Yunan antropomorfizmiyle benze(mez. Eski Yunan’da olana benzer bir antropomorfizm, 0slâm’dan
sonra da var olmam (t r. Kaynaklarda mü(ebbihe ad yla an lan gruplar -yukar da
izah etti imiz üzere- Allah’ insana benzetmekten ziyade insan Allah’a benzeten,
dolay s yla yine an’anevî Arap (irkinin uzant s olan tasavvurlard r.86 $u halde do du u iklim ve o iklimin sakinlerine yabanc olan antropomorfizm anlay ( na kar(
Mu’tezile’de olu(an hassasiyete bir sâik aranacaksa, yine o anlay ( n kayna olan
Yunan dü(üncesinde aranmal d r. Yunan dü(üncesi, Mu’tezile’de bu hassasiyetin
olu(mas n iki (ekilde sa lam ( olabilir: Biri felsefe öncesi mitolojik devredeki antropomorfizm anlay ( na tepki, di eri de ona tepki gösteren Ksenophanes gibi filozoflar n tavr yla örtü(me. Mu’tezile’nin bu konuda ilk bilgilerini elde edi(i ise,
muhtemelen -yukar da izah etti imiz gibi- Yunan felsefesini özümseyen gayrMüslimlerle, özellikle de H ristiyanlarla girdikleri tart (malar vas tas yla olmu(tur.
Ancak burada alt n çizerek bir daha belirtelim ki, yabanc kültürlerle tart (malara girdikleri için Mu’tezile’nin ortaya koydu u esas ve dü(üncelerin 0slâmî
ve özgün olmad n iddia etmiyoruz. Elbette onlar ilkelerini belirlerken Kur’an ve
sünnetten referans ald lar. Bizim söylemeye çal (t m z, girdikleri tart (malar n
onlarda baz refleksler olu(turmu( olabilece i ve bu reflekslerin Kur’an ve sünneti
okurken belirleyici olmu( olabilece inden ibarettir.
Mu’tezile’nin s fatlar hakk ndaki görü(ünün olu(mas nda etkili olan amiller
içerisinde unutulmamas gereken bir husus da -yukar da belirtti imiz üzere 0slâm
dü(üncesi içinde çok a rl olmasa da- bir mü(ebbihe olgusunun bulunmas d r.
Özellikle ikinci as rdan itibaren “dinî konularda ak l yürütmeyi reddedip nasslar
aras nda ba lant kuramayarak te(bih ve tecsîme dü(en kimseler”87 anlam nda
kullan lan Ha(viyye hareketinin ortaya ç k ( ve yay lmas , akla çok önem veren
Mu’tezile’nin tabiî olarak tepkisini çekmi(tir.
Sistemli bir f rka olmay p Kerrâmiyye88 gibi kelâm ekollerinden hadis ve tasavvuf erbab na kadar de i(ik çevrelerde müntesipleri bulunan ve haberî s fatlar
literal mânas yla yorumlayarak Allah’a mekân ve organ nispet eden Ha(viyye89, ilk
defa de i(ik mezheplerin yayg n oldu u Basra’da ortaya ç km (, 0srâiliyyat ve gnos86

Bu husûsu 0bn Kayyim el-Cevziyye de vurgular. Bk. 0bn Kayyim el-Cevziyye, Muhtasaru’s-Savâik ’lMürsele, ihtisar: Muhammed 0bnü’l-Mevs lî, n(r: Zekeriyyâ Ali Yûsuf, Kâhire, ts., s. 368-369.
87
Yurdagür, “Ha(viyye” D.A, XVI, 426. Ha(v, lügatte “yast k ve benzeri e(yay pamuk ve saire ile doldurmak” anlam ndaki “ha(v” kökünden ism-i mensuptur. Bk. Cevherî, 0smâil b. Hammâd, es-S hâh
Tâcu’l-Lüga ve S hâhu’l-Arabiyye, I-VI, n(r: Abdülgafûr el-Attâr, 3. Bask , Beyrut: Dâru’l-0lm li’lMelâyîn, 1984; VI, 2313; Zemah(erî, Esâsü’l-Belâ a, I-II, n(r: Muhammed Bâsil Uyûnu’s-Sûd, 1. Bask , Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-0lmiyye, 1998, I, 191-192.
88
Kurucusu Muhammed b. Kerrâm’a (ö. 255/861) nisbetle an lan Kerrâmiyye, Allah’ n zât n n havâdise
mahal olmas n câiz görür. Ba dâdî, a.g.e., s. 228; Dâvûd b. Ali (ö. 270/884) öncülü ünde Ortadou’da do up 0bn Hazm vas tas yla Endülüs’e de ta( nan Zâhirîlik ise ismi itibariyle ha(vi ça r (t rsa
da Ha(viyye içinde de erlendirilmemektedir. Bk. Alt nta(, Ramazan, “Ha(viyye’nin Do u(u ve
Kelâmî Görü(leri”, Cumhuriyet Ü .lâhiyat Fak. Dergisi, (1999) Sivas, Say : 3, s. 73-75.
89
Geni( bilgi için bk. Alt nta(, a.g.m. s. 61-93.
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tisizmle irtibatl bir cereyand r.90 Bu cereyana kap lan Ebû Muhammed ed-Dabbî
el-Kûfî (ö. 140’tan sonra) ve Kehmes b. el-Hasen Ebû Abdillah el-Basrî (ö. 149/770)
gibi kimseler Allah’ n dünyada görülebilece ini ve ihlâsl kimselerin dünya ve ahirette O’nunla musafaha edebileceklerini ileri sürmü(ler,91 müte(âbih ayetlere yükledikleri isabetsiz anlamlar isrâiliyyat ve uydurma haberlerle desteklemi(lerdir.92
Bununla birlikte “Ha(viyye” kelimesinin, Kur’an’da Allah’a nispet edilen yed, vech,
mecî’, istivâ vb. de dâhil olmak üzere s fatlar n hiçbirini ret ve tevil etmemekle
birlikte her hangi bir te(bih ve temsile de gitmeden hakikatini Allah’a havale ederek inanan Selefiyye’yi karalay p küçük dü(ürmek ve onlar te(bih ve tecsimle itham etmek için kullan ld n da belirtmek gerekir.93
Mü(ebbihe ve Mücessime ile Ha(viyye’nin ayr ld temel nokta, birincilerin, -görü(lerinden verdi imiz örneklerden de anla( ld üzere- te(bih ve tecsimde
bilinçli olarak a( r gitmeleri, Ha(viyye’nin ise cehaletleri yüzünden nasslar üzerinde gere i kadar durmayarak geli(i güzel mânalar vermeleri ve bu yüzden te(bîhi
ça r (t r r durumlara dü(meleridir. Nasslar n bu (ekilde üstünkörü yorumlanmas
önce Ca’d b. Dirhem (ö. 124/742), ve Cehm b. Safvân (ö. 128/746) gibi kimseleri,
sonra da Mu’tezile’yi s fatlar inkâr etmeye itmi(94 veya Ca’d, Cehm ve
Mu’tezile’nin s fatlar reddetmesi s fat inanc nda te(bîhe kadar varan bir a( r l n
do mas na sebep olmu(tur. Neticede birbirine tepki olarak do up geli(en bu iki
yorumlama metodu aras ndaki makas gittikçe aç lm (, her iki taraf da muar z
olarak gördü ü kimselerin çemberini geni(letmi(tir. Sonunda Mu’tezile, zamanla
akl nakle önceleme konusunda kendileriyle paralel hale gelen E(’arîler de95 dâhil
olmak üzere bütün Ehl-i sünneti yukar da Zemah(erî’den yapt m z al nt da görüldü ü gibi te(bih ve tecsimle suçlar hale gelmi(tir. Hâlbuki Allah’a yed, vech,
ayn, mecî’, istivâ vb. nispet eden Selefiyye de dâhil olmak üzere bütün Ehl-i sünnet, Allah’ n ba(ka varl klara benzemedi ini kat’î olarak vurgular. Selefiyye, Allah’a
yed, vech vb. s fatlar nispet ederken, ad geçen organ ve fiillerin mahlûkatta bulundu u (ekliyle Allah’ta oldu una inanmaz; aksine bunlar n Allah’ta kullardakinden farkl ve O’nun (ân na lây k bir (ekilde bulundu unun alt n çizer.96 Zaten
Allah ve kullar aras nda bir noktadaki benzerlik te(bîhi gerektirmez. Mesela Allah
da kullar da bilgi ve kudret gibi s fatlarla nitelenirler. Ancak bu s fatlar Allah ve
kullarda birbiriyle k yaslanamayacak kadar büyük farkl l k arz eder.97 Selefiyye’ye
göre Kur’an’da Allah’a nispet edilen yed, vech vb. s fatlar da böyledir. Onlar n nok90

Ne((âr, a.g.e., I, 287.
E(’arî, Makâlât, s. 214.
92
Ne((âr, a.g.e., I, 288.
93
0bn Kayyim el-Cevziyye, es-Savâiku’l-Mürsele ale’l-Cehmiyye ve’l-Muatt la, I-IV, n(r: Ali b. Muhammed
ed-Dahîlûllah, Riyad: Dâru’l-Âs m, I, 263.
94
Bu kimselerin görü(lerinin tepkiselli i hakk nda bk. Ne((âr, a.g.e., I, 331-334.
95
Nasr Hâmid Ebû Zeyd, “Tarihte ve Günümüzde Kur’an Tevili Sorunsal ”, trc: Ömer Özsoy, .slâmî
Ara t rmalar Dergisi, IX (1996), Say : 1, s. 30; Ö mü(, Harun, “es-Savâiku’l-Mürsele Adl Eseri Çerçevesinde 0bn Kayyim’in Râzî’ye Yöneltti i Tenkitler”, Ekev Akademi Dergisi, (2009) Erzurum, say : 38,
s. 162.
96
Bk. 0bn Teymiye, el-Akîdetü’l-Vâs t yye (Muhammed Halîl el-Herrâs’ n (erhi içinde), 3. Bask , n(r: Ebû
Muhammed Alevî b. Abdülkâdir es-Sekkâf, s. 65.
97
Bk. Taftâzânî, Sa’deddin Mes’ûd b. Ömer, 8erhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye, n(r: Muhammed Adnân Dervî(,
ts., s. 97.
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ta-i nazar ndan as l te(bîh, bu s fatlar n te(bih gerektirece inden hareketle ibtal
edilmesindedir. Her ibtalin alt nda bir te(bih vard r. Çünkü ibtalin gerekçesi Allah’ n mahlûkata benzetilece i kayg s d r. Te(bîh olaca kayg s yla herhangi bir
s fat inkâr eden, o s fat kullardaki bir s fata te(bîh etmeden inkârda bulunmaz.98
Mu’tezile’nin ba(vurdu u en önemli yöntemlerden birinin k yâsu’l-gâib ale’(-(âhit
(metafizik âlemi fizik âleme k yas etmek) olu(u da bunu göstermektedir.99 Müte(âbih ayetlerde geçen yed, vech gibi kelimelerin insan için geçerli olan manalar n n Allah için de geçerli olaca n dü(ünen Mu’tezile çözümü bu tür ifadeleri
mümkünse mecaza hamletmekte, yoksa tevil etmekte görmü(tür. Bu, bir yorum
olarak elbette sayg yla kar( lanmal d r. Ancak öte yandan s fatlar tevil etmeden
kabul eden Selefiyye’nin inan ( biçimi de te(bihe dü(medikçe bir yorum olarak
sayg yla kar( lanmal d r.
SONUÇ
Farkl alg lanmaya müsait nasslar n da etkisi olmakla birlikte daha çok Hz.
Osman’ n (ra) (ehadetinden sonra geli(en hâdiselerin ak ( içerisinde olu(up ayr (an
kelâmî mezhepler, epistemolojik delillerin konumunu ve s ralamas n da zaman
içerisinde kendilerine göre belirlemi(lerdir. Mesela Mu’tezile daha çok akla öncelik
vererek ak lla çeli(en nakli mümkünse ret, de ilse tevil ederken; ehl-i hadis nakli ve
hadisi öncelemi(tir. Ehl-i sünnet kelâmc lar ise nakli ak lla destekleyerek daha orta
bir yol bulmaya çal (m (lard r. Öte yandan akla hiç yer vermeyerek üstünkörü
yorumlar yapan Ha(viyye gibi gruplar da ortaya ç km (t r. Usûlde olu(an bu farkl l k tabiat yla nasslar n yorumuna da yans m (t r.
Nasslar n yorumlanmas nda ihtilaf edilen bir husus da Kur’ân- Kerim’de Allah hakk nda kullan lan vech, yed, ayn, istivâ, mecî’ gibi haberî s fatlard r. Bu tavsifleri insanlarda oldu u gibi anlay p koyu bir antropomorfizme dü(en ve ekseriyeti
gulât- $îa’dan olu(an Mü(ebbihe’yi bir kenara b rak rsak bu konuda üç ana ekol
oldu unu söyleyebiliriz: Mu’tezile, müteahhir Ehl-i sünnet kelâmc lar ve Selefiyye. Bu ekollerin kulland yorum metotlar bu konuda da kendini göstermi(, Selefiyye bütün s fatlar kabul ederken Mu’tezile hepsini tevil etmi(, Sünnî kelâmc lar
ise sadece haberî s fatlar tevil ederek orta bir yol tutmaya çal (m (t r.
Her ekolün izledi i metodun neticesi olan bu durum gayet tabiîdir. Yorumlar nda ayr (man n ba(lad ça da birbirlerini suçlamalar da tabiî kar( lanabilir.
Tabiî olmayan ise Selefiyye’nin Mu’tezile’yi ve hatta E(’arîleri ta‘tîl ile,
Mu’tezile’nin Selefiyye’yi ve hatta E(’arîleri tecsîm ve te(bihle itham etmekte a( r
gitmeleri ve bunu tekfire kadar vard rmalar d r.
Hâlbuki s fatlar ve Allah’ n ahirette görülece ini kabul eden Ehl-i sünnet,
Allah’ n müteâl bir varl k oldu unu güçlü bir (ekilde vurgulamaktad r. Selefiyye de
vech, yed vb. haberî s fatlar tevil etmeden kabul ederken bunlar n keyfiyetini belirlememekte ve Allah’ n mahlûkat na benzemedi inin alt n çizmektedir.

98
99

0bn Kayyim el-Cevziyye, es-Savâik, I, 244.
Bk. Çelebi, 0lyas, .slâm .nanç Sisteminde Ak lc l k ve Kad Abdülcebbar, 0stanbul: Ra bet, 2002, s. 245;
Güne(, Ak l ve Nass, s. 206-207, 299, 302, 372.
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Öte yandan her türlü pe(in hükümden uzak olarak dikkatli bir (ekilde
Mu’tezile’nin görü(ü de erlendirildi inde onlar n da Muatt la olarak nitelenemeyece i anla( l r. Çünkü onlar, -hâ(â- Allah’ n bilgi, kudret vb. sahibi olmad n
söylemiyor, ancak bu s fatlar Allah’ n zât ile birle(tiriyorlar. Çünkü onlara göre
zâttan ayr s fatlar dü(ünmek, taaddüd-i kudemâ, yani birden fazla ezelî varl k
olmas n gerektirir.
O halde Mu’tezile’nin Muatt la oldu unu ileri sürmek haks zl k oldu u gibi
genelde Ehl-i sünnet ve daha özelde Selefiyye’nin te(bihe dü(tü ünü ileri sürmek
de haks zl k olur. Ortada te(bih ve ta‘tîl yok, yorumlama farkl l klar vard r.
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