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eseri onun

hakkında yapılan

en önemli
Bunun yanında
Hammad b. Muhammed el-Ensari'nin
el-Eş'ari (Riyad 1382), Hammüde Gurabe'nin el-Eş'ari Ebü'l-Hasan (Kahire 1945). W. Spitta'nın Zur Geschichte
Abu'l - Hasan al-As'aris (Leipzig 1876),
Helmut Ritter'in Die Dogmatischen Lehren der Anhiinger des Islam von Abu'llfasan 'Ali b. Isma'il al-Ashari (Wiesbaden 1963), Michel Allard'ın Le probJeme des attributs divins dans la doctrine d'al-As'ari (Beyrut 1965). Hadi b.
Ahmed'in Ebü 'l -lfasan el - Eş'ari beyne'l-Mu'tezile ve's-Selef (MekkeJ399 /
1979). Daniel Gimaret' nin La doctrine
d'al-Ash'ari (Paris 1990), Fevkıyye Hüseyin Mahmüd'un Kütüb mensube Ii'lİmiim el-Eş'ari(Kahire, ts . [Matbaatü Dari'l-ensarJ), Vehbi Süleyman Gavecfnin
Na~ra 'ilmiyye fi nisbeti Kitiibi'l- İbii
ne cemtih ile'l- İmam Ebi'I-Hasan elEş'ari (Beyrut 1989), İsmail Ef~ndizade'
nin Risiile ii 'htiliifiiti'l- Miltüridi ve 'IEş 'ari (İstanbul 1287) adlı eserleri Eş'a
ri'nin kelaml görüşlerini inceleyen monografilerden bazılarıdır.
çalışma

niteliğindedir.

Eserleri. Ebü'l-Hasan el - Eş'arfnin kelam, cedel, tefsir, usül-i fıkıh ilimlerine,
ayrıca Mu'tezile ile Şla'nın reddine, Mecüsiler'in, yahudilerin, hıristiyanların, tabiatçıların ve çeşitli felsefi görüşlerin tenkidine dair olmak üzere irili ufaklı yüzü
aşkın eser yazdığı rivayet edilir. Bunların sayısını 300'e çıkaranlar da vardır.
İbn Asakir, Eş'arrye ait eserlerin listesini onun el- 'Umed adlı eseriyle İbn Fürek'in Mücerred'inden nakleder (Tebyfnü ke?ibi'l-mü{terf, s. 128-1 36). Ancak
bunlardan sadece beşi günümüze ulaşa 
bilmiştir. 1. Mal;caliitü'l-İslamiyyin*. Müslümanlar arasında itikadla ilgili olarak
ortaya çıkan farklı görüş ve mezheplere
dair önemli ilk kaynaklardandır (Wiesbaden 1382/ 1963; Kahire 13891 1970) Z.
el-İbiine* ' an uşuli'd-diyiine. Ehl-i sünnet'e intisap ettiği yıllarda kaleme aldı
ğı bir risaledir (Haydarabad 1322; Kahire
1987) 3. el-Lüma'• fi'r - red 'alil ehli'z zeyg ve'l- bi da' . Allah'ın sıfatlarını , kader ve iman konularını Ehl-i sünnet'e göre açıklayan eseridir (Beyrut 1408/ 1988).
4. el-Haş 'ale 'l -bahş *. Kelam ilmini ve
bu ilmin kullandığı akli istidlal metotlarını tenkit edenlere cevap olarak yazdığı
risaledir. Eser, Risiile fi İstihsiini'l- havt
fi 'ilmi'l-keliim adıyla m~şhur ol-;,uş
ve bu isimle neşredilmişse de (Richard ı.
Mc Carthy, The Theology of al-Ash 'ari içinde, Beyrut 1953) son araştırmalara göre

bu eserin el-lfaş 'ale '1- baJ:ış adını taşıdığı anlaşılmıştı r (R. M. Frank, f\1/DEO,
xvııı . 83- 133). s. Risiile ila ehli'ş-Şegr.
Selef'in üzerinde icma ettiği itikadl ilkeleri ihtiva eden, Demirkapı halkına
hitaben yazıp gönderdiği bir risaledir.
Allah'ın varlığına ait delilin yer ald ı ğı bir
mukaddime ile iki babdan oluşur. Bir inci babda Hz. Peygamber'in gönderildiği sırada insanların dini durumları, ikinci babda Selef'in hakkında icma
ettiği esaslar elli bir maddede anlatılır.
Bunlar sıfatlar, alemin hudüsu, Hz. Peygamber'in nübüweti, iman-günah meselesi, ahiret halleri gibi konuları ihtiva eder. Muhammed Seyyid ei-Celyend
tarafından Usı11ü Ehli's-sünne ve'lcemii 'a adıyla yayımlanan eseri (Kah i re
1987) Kıvamüddin Burslan Türkçe'ye tercüme ederek Darülfünun İliihlyat Fakültesi Mecmuası'nda neşretmiştir (sy.
7, s. 154 - 176 ; sy. 8, s. 50-79, İ stanbul 1928).
Hisalenin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bir nüshası vardır (Revan Köş
kü, nr. 51 O). Kaynaklarda Eş'ari'ye nisbet
edilen Tefsirü'l-~ur,iin'ın günümüze
ulaşıp ulaşmadığı bilinmemekle birlikte
İbn Fürek'in Tefsirü'l-~ur,iin adlı kitabında bu eser kısmen nakledilmiştir. İbn
Fürek'in eserinin eksik bir nüshası (lll.
cilt) Millet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Feyzullah Efendi. nr. 50) Eş'ari'
ye nisbet edilerek yayım la nan Şecere 
tü '1- yalpn (Madrid 1987) ve Mu~addi
metü Seyyidi Ebi'I-lfasan el- Eş 'ari
adlı eserlerin ona ait olmadığı anlaşılmış
tır. Zira bu kitapların ihtiva ettiği konuları Eş'ari'nin düşünceleriyle bağdaştır

mak mümkün

değildir.

Eş'arfnin

günümüze ulaşmayan bazı
eserleri de şunlardır: en-Neviidir fideka,iki'l-keliim, es-Sıfiit, el-Muhtasar

fi't-tevJ:ıid ve'l-~a·d~r, !tiiJ:ıu'l-b~rhdn,

el- İhticiic, el-Ahbiir, Delil, ilü 'n- nübüvve, Fi'l-İmiime: 'Ale'n-Niisih, Fi En-

ne'l-kıyiise, yel]uşşu tiihire'l=~ur,iin,

'Aie'n-Naşiirii, el-Mesii,il 'alil ehli't-

Hü?eyl, Fi lfikiiyiiti me?hebi'l- Müce~
sime (İbn Asakir, s. 129-1 39). D. Gimaret.
Eş"arf'nin çeşitli kaynaklarda zikredilep
eserlerinin adını bir makale halinde yayımlamıştır ("Bibliographie d'As'ari: up.
reexamen", JA, CCLXXJII, s. 223-292).
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teşniye, el-Fuşul fi'r-red 'ale'l-mül-

hidin ve '1- haricin 'ani'l- mill e, Cümeİü '1- makala"t fi ekiivili'l- mülhidin, 'Alii
Ehli'l- ~antı~, e~- Red 'ale ;1- feliisife,
Na~tu Na~ti Te,vili'l-edille 'ale'l -Belhi, el-Kamt Ii -Kitiibi'l-Hiilidi fi'l-iriide, N~ktü't- Tae 'alii ib"rıi'r-Riivendi,
Fi'n-N~kt 'alil İbni'r-Riivendi fi İb
tiili't- te,;,iitür, Naktü '1-Iatif 'ale']- İs
kafi, Na~u Kelii;u 'Abbdd b. Süleyman, en-Nakt 'ala 'Ali b. '!sa, 'AJQ
Ebi'l- Hi4eyl fi Ma 'Iumiitilliih ve ma~
duriitih, Fi'r-Red fi'I-harekiit 'alil Ebi'l-
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(~ ~'YI)

Ebü'I-Hasan

ei-Eş'ari

{ö. 324/935 -36)

L

tarafından

kurulan keliim mektebi.

_j

Adını kurucusundan alan bu mezhep
ilahi sıfatlar, kulların fiilieri ve iman- günah konularına dair görüşleri sebebiyle
muhaliflerince Müşebbihe. Mücbire (Cebriyye) ve Mürcie gibi isimlerle de anılmış-
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tır.

Bu mezhep mensupianna Eş'arl'nin
olan Eşaire adı da verilir.

çağulu

Daha önce siyasi ve itikadi birer fırka
olarak ortaya çıkan HaricTier ile Şia'dan
sonra Il. (Vlll.) yüzyılın başlarında ilahi
sıfatları nefyeden Cehm(yye, ardından
itikadi konularda nasları te'vil ederek
aklı nakle hakim kılmaya çalışan Mu'tezile teşekkül etmeye başlamış, bunlara
bir tepki olmak üzere Müşebbihe ve Mücessime ortaya çıkmış, fakat bu akım
lar müslümanların çoğunluğu tarafın
dan "ehl-i bid'at" diye adlandırılmıştır.
ll. (VIII.) yüzyılın başlarında Hasan-ı Basri'den itibaren oluşmaya başlayan Ehl-i
sünnet akaidi, bir taraftan itikadf konularda naslara sımsıkı bağlanınayı zaruri ve yeterli gören İmam Malik. Şafii ve
Ahmed b. Hanbel gibi belli başlı muhafazakar alimierin oluşturduğu Selefiyye,
diğer taraftan nasları esas almakla birlikte itikadi meseleleri akıl ilkeleriyle teyit etmeyi gerekli bulan EbQ Hanife ile
öğrencileri, ayrıca İbn Küliab el-Basri,
Haris el-Muhasibi, Ebu Ali el-Kerabisi,
Ebü' l -Abbas el-Kalanisi gibi alimierin
öncülüğünü yaptığı kelamcılar tarafın

dan temsil edilmekteydi. Mu'tezile mensuplarının nakli ihmal edip itidal çizgisini aşan akılcı bir metot takip etmeleri,
Abbasller'in nüfuzundan faydalanarak
inanç ve düşünce özgürlüğünü engellemeye çalışmaları, halkın sevip saydığı
Ahmed b. Hanbel gibi alimiere eziyet
edip mihne* olayına sebebiyet vermeleri, IV. (X.) yüzyılın başlarında köklü Sünni kelam mekteplerinin doğmasına zemin hazırlamış ve Eş'arT'nin kurduğu
mezhep de bunlardan birini teşkil etmiştir. Eş'ariyye kaynakları, Mu'tezile
içinde yetişip bu mezhebin önemli alimlerinden biri olan Ebü'l-Hasan el-Eş ' a
rl'nin itikadi ve fikri hayatındaki deği
şikliği onun rüyasında defalarca gördüğü Hz. Peygamber'in manevi tenbihine
bağlamış ve Allah'ın yakında kendisini
seven bir topluluk getireceğini bildiren
ayetin (el-Ma ide 5/ 54) kendi mezheplerini müjdelediğini kaydetmişse de Eş' a
rl'de bu değişikliğin meydana gelmesinde EbQ Hanife'den itibaren gelişen Sünni kelam hareketi önemli rol oynamış ve
onun şahsında makes bulmuş olmalıdır.
Nitekim bu hareketin etkisi Eş'ari'den
önce, kullara ait fiilierin insanların kesbi ve Allah'ın yaratması ile gerçekleşti
ğini kabul etmek suretiyle Dırar b. Amr,
Hüseyin b. Muhammed en-Neccar gibi
farklı ekailere mensup alimler üzerinde
görülmüş , bu etki alanı zamanla geniş-
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leyerek Eş'arl'yi de içine almıştır. Eş ' a
riyye kaynaklarında Eş'ari'nin Mu'tezile'den ayrılışından bahsedilirken "vücQb
alellah" nazariyesindeki çelişkiyi dile getiren üç kardeş (ihve-i selase*) meselesine atıfta bulunulması, onun hayatın 
daki değişikliğin İslam dünyasında ağır
lığını hissettiren Sünni anlayışa bağlı fikri hareketle ilgili olduğunu gösterir mahiyettedir. Zira o dönemde Sünni kaynaklarında ilahi iradenin küllTiiği ve yaratıklar üzerindeki etkisi konusu geniş
bir şekilde işlenmiştir. Eş'ari'nin, Maveraünnehir'de EbQ MansOr ei-Matüridi,
Mısır'da EbQ Ca'fer et-Tahavi'ye paralel
olarak, yaşadığı devirde Ehl-i sünnet'in
imamı sayılan Ahmed b. Hanbel'in naslardan belirleyip savunduğu itikadi esasları, daha önce EbQ Hanife ile İbn KülIab'ın yaptığı gibi akıl ilkeleriyle teyit edip
uzlaştırmaya çalışmasından sonra İslam
düşünce tarihinde yeni bir dönem baş
lamış ve kelam ilmi Ehl-i sünnet alimlerince meşru kabul edilerek temel dini
ilimlerden biri haline gelmiştir. Eş'arl'
nin Ehl-i sünnet akaidini kelami metotla savunması büyük yankılar uyandırmış,
Şafii ve Maliki alimlerinin pek çoğu ile
bazı Hanefi ve Hanbeli alimleri onun metodunu benimseyip geliştirmeye başla
mışlardır. Eş'ariyye'nin kısa zamanda geniş bir yelpazeye yayılıp Ehl-i sünnet'in en
büyük kolu haline gelişinde nakille aklı
birleştiren mutedil bir metot kullanmasının ve mensuplarının tasawufa olumlu bakmasının önemli rol oynadığı kabul
edilir.
Eş'ari'nin çizgisini kendisinden sonra
güçlü alimierin takip etmesi hareketin
sistemli bir kelam mektebi haline gelmesini sağlamıştır. IV. (X.) yüzyılda öğ
rencilerinden Ebü'l-Hasan ei "Bahili ile
İbn Mücahid et-Tai'nin yetiştirdiği üç büyük kelamcı olan Bakıllani, İbn FOrek ve
EbQ İshak el-İsferayini, haberi sıfatiarın
te'vilini ihtiva eden Fi'l-kelô.m cale'lmüteşô.bih mine'l-ô.yô.t ve e]J.ô.dişi'ş
şıtô.t adlı eserin müellifı Ebü'I-Hasan Ali
b. Muhammed et-Ta beri, Ebu Bekir Muhammed b. Ali ei-Kaffal, EbQ Abdullah
Muhammed b. Kasım ei-İsfahani ve EbQ
MansOr Muhammed b. Abdullah en-NisabQri mezhebe hizmet edenler arasın
da dikkat çeken ilk alimlerdendir. Bu
arada Bündar b. Hüseyin eş-Şirazi, İbn
Hafif eş-Şirazi, EbQ Sehl es-Su'IQki, Ebu
Zeyd ei-Mervezi gibi sQfi şahsiyetler de
Eş' ari'ye öğrenci olan ve Eş' ariyye' nin
tasavvufla temasını sağlayan ilk dönem
alimlerindendir (İbn Asa kir, S . 177- 198,

399). Kaynaklarda Eş'ariyye ' nin ikinci kurucusu olarak gösterilen EbQ Bekir elBakıllani cevher, araz ve aded kavramIarına dayanarak Eş ' ariyye'nin tabiat felsefesini geliştirmiş, haberi sıfatları te'vile tabi tutmaktan kaçınıp sübOti sıfat
lar konusunda ahval* teorisine meyletmiş, mezhebin dayandığı delillerin öncüllerini iman esası gibi mütalaa ederek
"in'ikasü'l-edille" ilkesini vazetmiş (bk.
DELİL). öğrencilerinden EbQ Abdullah elEzdi ve EbQ Tahir ei-Bağdadi aracılığıyla
Eş ' ariyye'yi Kuzey Afrika'dan Endülüs'e
kadar yaymıştır (İbn Asakir, s. 120-121 ;
İbn Haldun, III, 1080- 1081) Bakıliani ile
birlikte tahsil gören İbn FOrek ise Müş
kilü '1-]J.adiş, Mücerredü Ma~iilô.ti 'ş
şeyi] Ebi'I-Hasan el-Eşcari, Şer]J.u 'l
cAlim ve'l- mü te callim adlı eserlerinde
Eş'arl'nin sistemini tamamlayıp başta
İsfahan ve Nişabur yöresi olmak üzere
Eş'ariyye'yi doğudaki merkezlerde yaymıştır (Yavuz, s. 73-120). el-Minhô.c ii
şu cabi'l- imô.n adlı hacimli eserin sahibi EbQ Abdullah el- Halimi ve EbQ İshak
ei - İsferayini de bu bölgede Eş'arTiiğe katkıda bulunanla rdandır (Sübki, Vll, ll).
Tell]işü 'd- delô., il' iyle EbO MansOr elEyyObi; Uşulü'd-din, el-Far~ beyne'ltıra~ ve el-Esmô.' ve'şcşıtô.t adlı eserleriyle Abdülkahir el-Bağdadi ; el-rti~iid, el-Esmô.' ve'ş-şıtô.t, Delô.'ilü'nnübüvve, Kitô.bü'l-~aiô. ve'l-~ader
adlı eserleriyle EbQ Bekir ei-Beyhaki, Eş'
ariyye'nin üçüncü kuşağını teşkil eden
alimler arasında yer alır. Ünlü er-Risô.le'siyle tanınan Ebü'l-Kasım el-Kuşeyri
Eş'ariyye'yi tasawufa yaklaştıranlardan
dır. Nizarniye Medresesi müderrislerirı
den EbQ Bekir ei-FOreki en-Nizô.mi ii
uşı1li'd-din'i ile; imamü'I-Haremeyn elCüveyni el- cAlpdetü 'n-Ni?ô.miyye, eş 
Şamil ve el - İrşô.d'ıyla; EbQ Sa'd ei-Mütevelli de el-Gunye ii uşuli'd-din adlı
eseriyle Eş'ariyye'nin mütekaddimin döneminin son alimleri olarak kabul edilir.
EyyQbTier'in ve Büyük Selçuklular' ın siyasi desteğini kazanan Eş'ariler mezheı:ı
lerini kolayca yayma imkanına kavuş
makla birlikte, Selçuklu Sultanı Tuğrul
Bey döneminde (1040-1063) Vezir Amjdülmülk el-Kündürl'nin Mu'tezili görüş
leri benimsernesi ve Eş ' ariler'in lanetlenmesini emretmesiyle bir süre ilmi faaliyetten menedilmiş, aralarında imamü'I-Haremeyn ei-Cüveyni'nin de bulunduğu bir Eş'ari alim grubu Hicaz bölgesine kaçmaya mecbur kalmıştır. Anca!<
bu durum fazla sürmemiş, Alparslan'ıp
tahta geçip Kündürl'yi azietmesindep

EŞ ' ARiYY.E

sonra

yönelik baskılar sona
Vezir Nizamülmülk tarafından Nfşabur ve Bağdat ' ta yaptırılan Nizarniye medreseleri mezhebin yayılmasında
önemli hizmetler görmüştür.
Eş ' ariyye 'ye

ermiş,

Mütekaddimfn döneminde daha çok
Mu'tezile ve Batıniyye ile fikri mücadelelerde bulunan Eş ' ariyye alimleri, yer
yer eleştirdikleri Aristo felsefesinden bağımsız bir metot geliştirmeye çalışmış
lardır. VI. (XII.) yüzyılın başlarında Ebu
Hamid ei-Gazzalf ile Eş ' ariyye ' nin müteahhirfn dönemi başladı ve bu ünlü alimle kelam sisteminde köklü değişiklikle r
meydana geldi. Gazzalf bir taraftan Ma~asıdü '1- feldsife ve Tehdfütü '1- feJQsife adlı eserleriyle Aristocu geleneğe bağ 
lı İslam Meşşaf filozoflarını eleştirirken
diğer taraftan Aristo mantığını İslami
ilimler arasına katıp bu alanda Mtya rü '1 - 'ilm ve Mihakkü 'n- nazar adlı eser-

lerini

yazmış, mantık

bilmeyenin ilmine
ileri sürmüştür. Ayrıca el- İ~tişdd ti'l-i'tikad'ında kelam
yöntemini benimsemesine rağmen nihal merhalede gerçeğin keşf metoduyla
bilinebileceğini kabul etmiştir. Böylece
GazzaiT ile birlikte başlayan müteahhirTn devrinde Eş'ariyye klasik mantık ve
felsefenin yanı sıra tasawufa da kapıla 
rını açmış oluyordu. Bu dönemde Gazzalfnin öğrencileri arasında gösterilen
İbn Tümert kurduğu Muvahhidler Devleti vasıtasıyla Eş'ariyye ' yi Kuzey Afrika'da kökleştirirken GazzaiT ile gö r üşen
Ebu Bekir İbnü ' I-ArabT el- 'Avdsım mine'l-~avdşım'da keşf metodu ile Aristecu geleneğe bağlı felsefi anlayışları
eleştirmekle birlikte mezhebi Endülüs'te temsil etti. Bu dönemin ünlü isimlerinden Muhammed b. Abdülkerfm eş
Şehristanf Nihdyetü 'l - i~ddm fi 'ilmi'lkeldm ' ında Gazzalf'nin başlattığı felsefe- kelam ilişkilerini güçlendirip kelamf
meselelere felsefi açıklama la r getirdi ve
BakılianT ile Cüveyni'nin meylettiği ahva! teorisini başarılı bir şekilde tenkit
edip Eş'ariyye'ye mal olmasını engelledi.
Sağlam tefekkürü ve zengin felsefi kültürüyle VI - VII. (XII -XIII.) yüzyılın büyük
şahsiyetlerinden biri olan Fahreddin erRazı el-Me'dlim, el-Mufıaşsal ve elMetdlibü '1- 'aliye adlı eserlerinde felsefeyle kelamı birleştirerek felsefi kelam
dönemini başlattı. Seyfeddin ei-Amidf
Ebkdrü '1- efkdr ve Gaye tü '1- merdm 'ın
da, Kadi BeyzavT Tavdli 'u '1- env dr ve
Misbdfıu 'l- ervdfı adlı eserlerinde, Adudüddin el-k! de el- 'Aka'id ve el-M evdlof'ında Razi'nin başlattığı felsefi kegüvenilemeyeceğini

lam metodunu devam ettirdi. Bundan
sonra Sa 'deddin et-Teftazanf ile mezhepte gerileme devri olarak değerlendi
rilen şerhçilik ve haşiyecilik dönemine
girildi. TeftazanT. Neseff'nin 'A~a'id'ine
yazdığı şerhin dışında kendi eseri olan
el-Ma~aşıd'a da şerh yazmak suretiyle şerhçilik anlayışının tipik örneğini vermiş oldu. Devrin ünlü şahsiyetlerin.den
Seyyid Şerif el- Cürcanf de Ş erfıu '1- Mevdkıf'ıyla bu çalışmalara katkıda bulundu. Aynı dönemde Kuzey Afrika 'da Eş'a
riyye'yi temsil eden Muhammed b. Yusuf es-SenusT, Teftazanf'nin geleneğine
uyarak biri diğerinin şerhi durumunda
olan ve 'Aka'idü's-Semlsi adıyla bilinen
risalelerini kaleme aldı. Eş'ariyye ' nin müteahhirfn döneminde kelam alimlerinin
tasawufa karşı olan ilgisi devam etti.
Bu devrin önemli temsilcilerinden Celaleddin ed -Dewanf'nin Şerfıu 'l- 'A~a,i
di'l - 'A dudiyye 'sinde Muhyiddin İbnü'I
ArabT'nin vahdet-i vücud nazariyesini
Eş'ariyye kelamıyla bütünleştirmeye çalışması bunun örneklerinden birini teş
kil eder (DİA, IX. 258) Böylece Eş'ariyye
son merhalede kelam, felsefe ve tasavvuf disiplinlerini birleştiren eklektik bir
noktaya ulaştı. Şerhçilik ve haşiyecilik
geleneğiyle girilen yaklaşık altı asırlık
gerileme döneminde müstakil konular
hakkında küçük risalelerin yazılması da
dikkat çekmektedir.
Temel Görüşleri. Eş'ariyye 'ye mensup
alimler genel çerçevede aynı görüşleri
paylaşınakla birlikte bazı noktalarda
farklı telakkilere sahip olanları da mevcuttur; bu durum mezhebin görüşlerini
bir noktada toplamaya engel teşkil etmektedir. Bundan dolayı çoğunluğun benimsediği görüşler zikredilirken önemli sayılan far klı görüşlere de zaman zaman temas edilerek mezhep hakkında
doğru bir fikre ulaşmak mümkün olaca ktı r. Eş'ariyye ' de metot a ç ıs ın dan mütekaddimfn dönemiyle müteahhirTn dönemi farklılık arzeder. Mütekaddimfn
devrinde Eş'arf kelamcıları itikadT esasları akıl ilkeleriyle teyit edip nasları aklın ışığında yorumlamayı gerekli gören,
fakat nakli ikinci plana düşürmeyen metotlar geliştirmişlerdiL Duyular ötesini
duyular alemine kıyas etme, aksiyomatik bilgilerden oluşan delillerle nazari
bilgiler üretme, sebr ve taksim • yöntemi gibi Eş ' ariyye metotlarının daha çok
Kur'an'a dayanarak belirlendiği kabul
edilir (Ali Sami en- Neşşa r . Menahicü 'l·
ba hş 'inde mü{ekkiri ' l·İslam, s. I 32 - 140).
BakılianT bunlara in'ikasü'l-edille ilkesi-

ni de eklemiş, ancak İmamü'l-Haremeyn
el-Cüveynf ve GazzaiT buna muhalefet
etmişlerdir. MüteahhirTn devri alimleri
ise istidlal metotlarını klasik mantık ilkelerine uygun hale geti rmişler ve felsefi kültürün etkisiyle zaman zaman
naslara akla nisbetle zan ifade eden bir
kaynak nazarıyla bakmışlardır. Eş'ariy
ye'nin görüşlerini genel olarak şu noktalarda toplamak mümkündür: ·
Eş ' ariyye'ye göre insanın
ve olaylar hakkında bilgi edinınesi mümkündür. Bilginin kaynakları
duyular, akıl ve haberden ibarettir. Sadece duyuların verdiği bilgiler eksik ve
sınırlıdır. Akıl istidlal yoluyla teorik bilgiler üretebilir. Haberin kesin bilgi ifade edebilmesi için tevatür yoluyla gelmesi veya doğruluğu mucize ile kanıt
lanmış bir peygamber tarafından bildirilmiş olması gerekir. Mütevatir haber
ayrıca akla ve duyu verilerine de uygun
olmalıdır. Gazzalf'nin en güvenilir bilgi

1. Uluhiyyet.

varlıklar

kaynağının keşf olduğunu savunmasına

ve Eş'arT alimlerinden bir kısmının tasawufa temayül göstermesine rağmen
bu görüş Eş'ariyye kaynaklarında genel
kabul görmemiş, hatta bazılarınca tenkide tabi tutulmuştur (Ebü Bekir ibnü'l Arabi. s. 30- 50) Eş ' ariyye'nin tabiat felsefesi, GazzaiT gibi bazılarının kabul etmekte mütereddit davranmasına rağ
men (Muhammed Salih ez-Zerkan. s. 42 5)
atomculuğa dayanır. Buna göre kainat,
özde farklı nitelikleri bulunmayan birbirine benzer (mütemasil ) cevherlerle değişik türlerden oluşan araziardan meydana gelmiş olup hadistir; kadim ve aş
kın bir muhdis tarafından asiT bir unsur
olmaksızın (la şey, la an şey ) yaratılmış
tır (Adudüddin el-ici'ye göre ise cevherler mütemasil o lm ay ı p fa rklı niteliklere sahiptirler). Cevher ve arazların varlıklarını
sürdürmeleri Allah'ın onları sürekli yaratmasın a bağ lı dı r. Zira evrende ondan
başka yaratıcı ve varlıklar üzerinde müessir olan bir fail yoktur. MüteahhirTn
devri alimlerinden bazılarına göre ise
sürekli yaratılmakta olan şeyler cevher
ve cisimler değil arazlardır. İki zamanda devam edemeyen arazlar yenilenmeyince ci simler de yok olur (a.g.e., s. 401 413) Eş'ariyye'ye göre yaratıcılık sadece
Allah'a ait olduğundan en ince ayrıntı
larına kadar bütün varlıklar vasıtasız bir
şekilde O'nun ta rafından icat edilmiştir.
Bundan dolayı kainatta cereyan eden ve
varlıkların meydana gelişinde etkili olan
zorunlu bir illiyyet ilkesinden söz edilemez. BakılianT ve CüveynT' de görülen,
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Gazza!T tarafından geliştirilerek filozofların determinist görüşlerini çürütmek
maksadıyla kullanılan bu anlayışa göre
varlıklar arasında zorunlu bir sebep- sonuç ilişkisi (iktiran) yoktur. Odunun ateşe
atılmasıyla yanma olayının meydana gelişi o anda Allah'ın ateşte yakma, odunda
yanma fiilini yaratmasına bağlıdır. Esasen insanların ateşin odunu yaktığına iliş
kin bilgileri akli bir zorunluluğa değil sürekli tekrarlanan actete ve bu adeti müşahede etmelerine dayanmaktadır (Gazzali. Tehafütü'l·{elasi{e, s. 60-68).
Eş' ariyye

alimlerinin çoğunluğu, Alyürütme yoluyla ulaşılabileceği ve bunun her yükümlü insan tarafından yapılması gerektiği kanaatindedir. Gazzali ve Dewani gibi bazı müellifler ise eserlerinin bir kısmında
akli istidlal yöntemini kullanınakla birlikte keşf metoduna da önem vermişler
dir. Ebü'l -Hasan el-Eş'ari'nin, bir damla su (meni) iken çeşitli merhalelerden
geçerek mükemmel bir varlık haline gelen insanın bu oluşum devrelerini kendi
bilgi ve iradesiyle gerçekleştirmediğine
dikkat çekmek suretiyle Allah'ın varlığı
nı kanıtlamaya çalışmasından sonra Eş'a
riler, alemin bütünüyle hadis olduğu ve
her hadisin kadim ve aşkın bir muhdise veya alemin mümkin olduğu ve her
mümkinin bir vacibü'l-vücüda ihtiyacı
bulunduğu tarzındaki önermelere dayanan hudüs ve imkan delilleriyle istidlalde bulunmuşlardır. Beyhaki'nin belirttiğine göre mütekaddimin devri Eş'ariy
ye alimlerinden bazıları Allah'ın mevcudiyetine peygamberlerin varlığı ve mücizeleriyle de istidlal etmişlerdir (el ·i 'ti·
f!:ad, s. 15-16). Eş'ariyye kelamcıları mütekaddimin devrinde hudüs deliline ağır
lık verirken müteahhirin döneminde klasik delillerle birlikte filozofların önem
verdiği imkan delilini de kullanmışlar
dır. Gazzali ve özellikle Fahreddin erRazi ise "ihkam ve itkan" adı altında gaye ve nizarn deliline ilgi göstermişlerdir.
lah'ın varlığına akıl

ilahi zatın h~kikatini bilmeye yönelik
olmaktan çok Allah- ka inat ilişkisi, özellikle yaratıkların yaratıcıyla irtibatı noktasında önem taşıyan ilahi sıfatlar meselesi Eş'ariyye kelamcıları arasında tartışma konusu olmuştur. Cüveyni, Gazzali, Fahreddin er- Razi, Kadi Beyzavi gibi alimler beşeri idrak seviyesini aştığın
dan ilahi zat ve sıfatiarın hakikatini akıl
yürüterek bilmenin imkansız olduğunu
kabul ederken Bakıllani, Şehristani, kı.
Teftazani ve Cürcani gibi alimler yaratıkların niteliklerini dikkate alarak ilahi
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Y,üce sıfatları bulunduğunu ve
hakikatinin kısmen de olsa bilinebileceğini savunmuşlardır. Zira onlara göre Allah'ın varlığı ile mahiyeti aynı
olduğundan varlığını bilmek hakikatini
bilmeyi gerekli kılar (Teftazani, Şerf:ıu ' l
Maf!:aşıd, IV, 212; Cürcani, II, 378-379). Seyfeddin el-Amidi'ye göre ise ilahi sıfatlar
akli delillerden ziyade üzerinde icma edilen nakli delillerle bilinir.
bunların

Başta

mezhebin imamı olmak üzere
alimlerinin çoğunluğu, Ehl-i
sünnet'le ehl -i bid'at ve felasife arasın
da önemli bir ihtilaf konusu olan ilahi
sıfatlar meselesine "sıfat-ı meani" teorisiyle çözüm getirmeye çalışmışlardır.
Şöyle ki: Nasiarda Allah ' ın hay, alim, kadir, mürid olduğu bildirilmiştir. Duyular
aleminde hay hayat sahibine, alim ilim
sahibine. kadir kudreti olana. mürid iradesi bulunana denildiğine göre Allah'ın
da hayat. ilim, kudret, irade kavramlarından (manalarından) ibaret olan sıfatla
rı vardır. Bu kavramları zata nisbet etmeden O'nun hay, alim ... olduğunu söylemek kuru bir adiandırma niteliği taşır
ki böyle bir şey ulühiyyet makamı için
caiz değildir. Arnidi ve Cürcani tarafın
dan zayıf görülüp eleştiritmesine rağmen
hem mütekaddimin hem de müteahhirin devri Eş'ariyye alimleri sıfatları bu
metotla ispat etmeye çalışmışlardır (Amidi, Gayetü' l-meram, s. 45-46 ; Cürcani, ll,
345-346; krş.Teftil.zani, Şerhu'l-Mak§.şıd,
N, 74) Eş'ari kelamcılarının hemen hepsi ilahi sıfatiarın muhale değil mümkin
olan şeylere taalluk ettiğini kabul eder.
Kadi Beyzavi (Tavali'u 'l-envar, s. 378) dı
şındaki alimiere göre zatın ne aynı ne
de gayri olan ilahi sıfatlar zat üzerine
zait veya zatta mevcut olan manalardır.
Eş'ariyye

Fahreddin er-Razi dışındaki Eş'ariler'in
taksimine göre sıfatlar zati, fiili ve haberi gruplarına ayrılır. Razi ise sıfatları
hakiki. izafi, selbi kısımlarına ayırmıştır
(Muhammed Salih ez-Zerkan, s. 224-225).
Zati sıfatiarın sayısı konusunda Eş'ari kelamcıları arasında bazı ihtilaflar ortaya
çıkmıştır. Hayat, ilim, kudret, irade ve kelam sıfatlarının zat ile kaim ezeli sıfat
lar olduğunda ittifak edilmesine karşı
lık kıdem ve beka sıfatlarında bazı farklı
görüşler ileri sürülmüştür. Zati sıfatiar
dan olan kelamın ezeli ve tek olduğu
konusunda görüş birliği vardır. Kelam
lafzi ve nefsi kısımlarından ibaret olup
harf ve sesler lafzi kelamı teşkil eder,
nefsi kelam ise harf ve seslerin delalet
ettiği manalardan ibarettir. Buna göre
Kur'an Allah ketarnı olup lafzan mahlük-

delalet ettiği manalar ise
ile kaim olup kadimdir. Bu
da gerçek ilahi kelamın harf ve ses cinsinden olmadığını gösterir. İlahi kelamın
yaratıklar tarafından işitilmesi de Eş' ariler arasında ihtilaflıdır. imam Eş'ari ve
İbn Fürek Allah kelamının işitilebilece
ğini, Bakıliani ise harikulade bir yolla Allah'ın dilediği kuluna kelamını işittire
bileceğini kabul etmişlerdir. Ebü İshak
el-İsferayini ise Allah kelamının asla işi
tilemeyeceğini savunmuştur (Nesefi, 1,
303- 305)
Bakıliani ile Cüveyni, mana teorisinin
ezeli varlıkların çoğalması (taaddüdü'lkudema) ve dolayısıyla tevhid ilkesinin
zedelenmesi sonucuna götürdüğü şek
lindeki itirazlardan kurtulabilmek için
ilahi sıfatları ahval teorisiyle açıklamayı
uygun görmüşlerdir. "Bir varlığın mevcut ve ma'düm olmayan sıfatları" diye
tanımlanan (Tehanevf, ll, 118-119) bu teoriye göre Allah'ın hay, alim, kadir oluşu
zatındaki hayat, ilim ve kudret manalarından dolayı değil zatında mevcut olan
hayatiyet. alimiyet ve kadiriyet hallerinden ötürüdür (bk AHVAL) . Ancak Bakıl
Iani ile Cüveyni'nin bu görüşleri mezhep
içinde taraftar bulmamış, özellikle Şeh
ristani, Razi ve Amidfnin haklı eleştirileri
teorinin Eş'ariyye'ye mal olmasını önlemiştir. Bu sebeple İbn Hazm ve İbn Teymiyye gibi muhafazakar müelliflerin ahva! teorisini Eş'ariyye'nin sıfat anlayışı
olarak göstermeleri isabetli değildir.
Allah· ın yarattıklarına benzemekten
tenzihi konusunda Eş'ariyye alimleri arasında ittifak vardır. Onlara göre Allah
araz, cevher ve cisim olmak, hadisiere
mahal teşkil etmek, yaratıklara hulül
etmek, bir yönde bulunmak, zaman ve
mekan tarafından kuşatılmak, alemin
içinde veya dışında olmak gibi vasıflar
dan münezzehtir. Bu anlayışa bağlı olarak Eş' ariler'in çoğunluğu Ebü'l- Hasan
Ali b. Muhammed et-Taberi'den itibaren vech, yed, istiva, nüzül gibi haberi
sıfatiara ilişkin nasları mecaz kabul ederek zat, nimet veya kudret. hakimiyet
ve rahmet gibi manalarla te'vil etmiş
lerdir. Ebü'l-Hasan el-Eş'ari ve Bakılla
ni, ayrıca son merhalede Cüveyni Allah'ı
yaratıklara benzemekten tenzih etmekle birlikte haberi sıfatları te'vil etmeyi
isabetli bulmamış, bu konuda Selef anlayışını benimseyerek (Zebfdf, ll, 4; Nu'man el-Aiüsf, s. 135) agnostik kalmayı tercih etmişlerdir.
Eş'ariyye alimlerinin hemen hepsine
göre fiilf sıfatlar zat-ı ilahiyye ile kaim
tur,
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olmayıp hadistir. Yaratmak, rızık vermek. öldürmek. diriltmek vb. fiiller, ezelf
olan kudret sıfatının yaratıklara taallukuyla meydana gelir. Bundan dolayı tekvin ancak itibari bir sıfat olarak kabul
edilebilir (Teftazani, Şerhu ' U1akasıd, IV,
170). Yine Eş'arTier'e göre duyular aleminde fiille mef'ul aynı olduğundan ve
bu durum duyular ötesinde de değişme
diğİnden tekvinle mükewen aynı şey
dir. Mükewen hadis olduğuna göre tekvinin de hadis olması gerekir. Kırılan
nesne olmadan kırma fiili bulunamayacağı gibi yaratılan varlık olmadan yaratma fiilinden söz edilemez. Diğer taraftan
Eş'ariler kullar hakkında en uygun olanı
(aslah) yaratmayı Allah için vacib gören
Mu'tezile'ye karşı gösterdikleri tepkinin
bir sonucu olarak ilahf fiilierin herhangi
bir hikmet ve gayeye bağlı olmadığını
ısrarla vurgulayıp irade sıfatını öne çı
karmışlar. böylece bir anlamda ilahf fiillerin hikmetsiz olabileceğini savunmuş
lardır. Zira onlara göre ilahi fiilierde hikmet aranması belli bir gayenin ilahf iradeyi sınırladığı, determine ettiği ve dolayısıyla yaratıcının eksik ve aciz bir varlık olduğu sonucuna götürür.
Eş'ariyye

alimleri Allah'ın ahirette gö(rü'yetullah) inanmanın farz
olduğunda ittifak etmelerine rağmen
aralarında rü'yetullahın aklen ispatı ve
dünyada vukuu konularında görüş ayrı
lıkları vardır. Bizzat Eş'arf rü 'yetullahı ,
naklf delillerin yanı sıra duyular aleminde görülebilen varlıkların görülme sebebini sadece var oluşlarına bağlayan
istidlal tarzı ile ispat etmeye çalışmış,
ona uyan alimierin çoğu aynı delile dayanarak rü'yetullahın aklen de kanıtla
nabileceğini savunmuştu r. Şehristanf ve
Fahreddin er- Razf gibi felsefe ile de meş
gul olan Eş'arfler ise rü'yetullahın sadece nakli delille ispat edilebileceğini, bu
husustaki aklf delilin ileri sürülen itirazları ortadan kaldıracak nitelikte olmadı
ğını düşünmüşlerdir. Zira duyular aleminde görülen bütün nesneler var olma
vasfı yanında yaratılmış olma niteliğine
de sahiptir. Allah ise yaratılmış bir varlık olmadığından görülmenin keyfiyeti
konusunda Allah'ı görülebilen diğer varlıklardan farklı düşünmek gerekir. Görülme sebebini var oluşla değil mahiOk
oluşla da açıklamak mümkündür. Ayrı
ca nesnelerdeki tat. koku, sıcaklık, soğukluk gibi özellikler var oldukları halde görülmezler. O halde her var olanın
görülebilir olduğu iddia edilemez. Bakıl
lanı gibi bazı alimierin Allah'ın dünyada
rüleceğine

da

görülebileceğini

ve Hz. Peygamber
mi'rac esnasında görüldüğü
nü ileri sürmelerine karşılık çoğunluk
bu konuda kesin bir delilin bulunmadığı
kanaatindedir (CürcanT. II, 366, 368).

tarafından

Kader Problemi. Allah' ın kulları hakönceden tayin ettiği değişmez bir
kaderi mevcuttur. Kullara ait fiilierin
Allah tarafından yaratıldığı hususunda
ittifak eden Eş'arTier, insan kudretinin
fiilieri üzerindeki tesiri konusunda kendi aralarında farklı düşünmüşlerdir. Eş'a
rf'ye göre kulun kudret ve fiilini yaratan
Allah'tır, fiilin meydana gelişinde kula
verilen hadis kudretin hiçbir etkisi yoktur. Kul, Allah tarafından yaratılan fiilin
kendine ait hadis kudretle kısmen irtibatlı bulunduğu için sorumlu olur. Bakıllanf, EbO İshak ei-İsferayfnf ve Cüveynf Eş'arf'nin cebre yaklaşan tutumunu
isabetsiz bularak konuya kulun sorumluluğuyla uyum sağlayacak bir çözüm
getirmeye çalışmışlardır. Eş'arf'nin aksine Bakıliani kulun hadis kudretinin fiil
üzerinde etkili olduğunu kabul etmiştir.
Ona göre insana ait fiilin aslını Allah yaratır: bir fiilin iyi veya kötü. itaat veya
masiyet oluşu gibi vasıflarının meydana
gelişinde insanın gücü ve iradesi etkili
olur. EbO İshak ei-İsferayfnf de kula ait
fiilierin Allah'ın kudreti ve kulun kudretinin ortak etkisiyle oluştuğunu benimsemiştir. Cüveynf ise kulda fiilieri üzerinde etkili olmayan bir kudret bulunduğunu ileri sürmekle onun kudretini temelden inkar etmek arasında fark olmadığını belirterek fıillerin, yaratma anlamında olmamak üzere hakiki olarak
kula nisbet edilmesi gerektiğini savunmuştur. Zira ona göre kul kendisinde fiil
yapma gücü bulunduğunu hisseder. Fiilin
Allah tarafından yaratılması, kuldaki gücün çeşitli sebepler aracılığıyla son merhalede Allah'a dayanması tarzında açık
lanmalıd ır. Bu görüşüyle Mu'tezile'ye
yaklaştığı kabul edilen Cüveynf kulun fiillerini Allah'ın doğrudan değil dalaylı
olarak yarattığını benimsemiş ve kulun
sorumluluğunu tutarlı bir temele oturtmuş oldu. Şehristanf onun bu görüşü
nü, Allah'tan başka hakiki hiçbir sebebin bulunmadığı ilkesine aykırı bularak
tenkit etmiştir (Nihayetü'l·ikdam, s. 7378; el·Milel, 1, 97 -99) Kulun iradesinin fiillerinde rol oynadığını kabul etmekle
birlikte insanın cebir altında bulunduğunu savunan Fahreddin er- Razf' den
sonra Teftazanf ve Cürcanf gibi müteahhirfn alimleri de fiilierinin meydana gelişinde insan gücünün hiçbir etkisi olkında

madığını söyleyerek insanı "fiillerinde
hür görünen, fakat aslında mecbur olan
bir varlık" şeklinde değerlendirmek suretiyle Eş'arf'nin görüşüne dönüş yapmışlardır. Zira onlara göre bir eseri iki
müessirin meydana getirmesi imkansız
dır. Ayrıca naslar da kulun fiilieri üzerinde etkili olmadığını belirtmektedir (Şer·
~u ' l·Ma~aşıd, IV, 264; Şer~u'l·Meva~ı{,
Il. 379-380) . Kulların fiilieriyle ilgili anlayışiarına uygun olarak Eş'arTier'in çoğunluğu insanlara güç yetiremeyecekleri sorumluluklar yüklenmesini caiz görürken Cüveynf, Gazzalf ve İbn Dakiku'Iİd "teklff-i ma la yutak"ı muhal saymış
lardır (Sübki, III, 386, 387; Cürcani, II, 400;
bk. TEKLiF).
z. Nübüvvet. Varlığı aklf delillerle bilinen ve kainatın yegane maliki olan Allah'ın kulların dünya ve ahiret mutluluğu için çeşitli emirler, yasaklar ve ibret
verici öğütler içeren talimatlar gönderınesi ve bunları insanlar arasından seçeceği kimseler vasıtasıyla onlara bildirmesi aklen imkan sız değildir. Tarihi bilgiler de bunun vuku bulduğunu göstermektedir. Eş 'ariler'in nübüweti ispat etmek için dayandıkları en önemli delil mücizedir. Çünkü mücize tabiatta hakim
bulunan kanunları aşan ilahf bir fii l olup
peygamberin doğruluğunu tasdik etmektedir. Allah'ın yalancı bir insanın elinde mucize yaratması vaki değildir. Gazzalf ve Fahreddin er-Razf gibi bazı alimler mücize yöntemini kabul etmekle birlikte başka ispat denemeleri de yapmış
lardır. Gazzalf'ye göre nasıl ki akıl insanın, duyuları vasıtasıyla algılayamadığı
şeyleri

idrak etmesini sağlıyorsa nübüvvet de aklın idrak ederneyeceği fizik ötesi aleme (gayb) ait bilgilerin algılanma
sını sağlar. Nübüwet bu açıdan mümkündür ve fiilen de var olmuştur. Var
oluşunun delili ise duyu vasıtaları ve akıl
yoluyla ulaşılamayan birçok bilgiye insanların sahip olmasıdır. Bir şahsın peygamber olup olmadığı ise müşahede veya tevatür yoluyla bilinir. Tıpla az çok
meşgul olmuş bir kimsenin daktorun
davranışlarını görerek veya sözlerini duyarak onun doktor olduğunu anlaması
gibi Kur'an ve Sünnet'i okuyan ve öğren
diklerini bizzat uygulamak suretiyle deneyen kimse de Hz. Muhammed'in hak
peygamber olduğunu idrak eder (Gazzalf, el·Münkı? mine'd·çf.alal, s. 71-74)
Fahreddin er-Razf de konuya sosyolojik açıdan yaklaşarak peygamberlerin
bilgi ve erdem bakımından eksik kalmış
toplumları olgunlaştırma faaliyetlerini
45~
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bir delili olarak
kabul etmiştir. Buna göre bir kimsenin
gerçek peygamber olduğu, itikadT ve
arneli konularda doğruyu belirledikten
sonra insanları batıldan hakka çevirmesi ve sözlerinin onlar üzerinde olumlu
etkiler yapması ile an l aşılabilir (en·Nü·
büvvat, s. 171 - 179) Bu iki müellifin epistemolojik ve sosyolojik açıdan nübüweti temellendirmeye ça lışmaları müteahhirfn devri alimlerince pek itibar görmemiş ve mücize yöntemi tekrar öne çıka
rılmıştır.

Peygamberlerde bulunması gereken
konusu Eş'arfler a rasında tartışmalıdır. Onla rın yaşadıkları dönemin
en akıllı insanla rı o l maları, bedeni ve ruhi kusurlardan uzak bulunmaları gerektiği üzerinde görüş birliği var sa da peygamberlerin cinsiyeti noktasında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Çoğunluk
nebfnin erkek olmasın ı zaruri görmemiş
ve nazariyede kadınların da peygamber
olabileceğine hükmedip Asiye, Meryem
gibi bazı kadınla rı n bu mertebeye ulaş
mış bulundukları ihtimalinden bahsetmiştir. İbn Fürek ve Teftazanf ise risaleti zor ve aktif bir görev telakki ederek bunu yür ütecek kimsenin erkek olmasını şart koşmuşlardır (Amidi, Ebka·
rü ' l·efkar, II, vr. 526a ; Teftazani, Şerf:ıu'l·
Ma~a:şıd, V, 61; Yavuz. s. ı 12, ı 13) Bakıl 
Iani dışındaki alimiere göre peygamberler nübüwetten önce küfürden ve büyük günah işiemekte n korunmuşlardır.
Bakıliani ise nübüwetten önce bu tür
günah l arı işleye n bir kimsenin bile nübüwetle görevlendirilebileceğini savunmuştur. Nübüwetten sonra ise yanıla
rak (bazılarına göre kasten de olabilir) bazı küçük günahlar işleyebilirler.
Eb O Abdullah el- Halimf ve EbO İshak
ei-İsferayfnf gibi alimler dışındaki Eş'a
rfler'in çoğunluğu , peygamber lerin doğ 
ruluğunu teyit etmek ve bir manada mücizelerin devam ettiğini belirtmek üzere
velflerin farkında olarak veya olmayarak
keramet göstermelerini aklen mümkün,
naklen sabit görmüş, en büyük kerametin ise Allah 'ın , iyi kullarına hayırlı işlerin
sebeplerini kolaylaştırıp kötülük yolla rını
zorlaştırması olduğunu kabul etmiştir.
3. Ahiret Konuları. ittifakla kabul ediidiğine göre nasların haber verdiği ber zah ''a ve ahiret hallerine inanmak farzdır . Bu konuya dair nasların te'vil edilmeyip zahiri manada anlaşılması gerekir. Zira haber verilen hadiseler akıl açı
sından imkansız değildir. Bunlar kabir
imtihanı. oradaki azap veya nimet, kıyavasıflar
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metin

kopması,

ölülerin cismanf olarak
hesap, mTzan, sı rat, cennet
ve cehennem safhalarından ibarettir.
Mütekaddimfn devri alimleri azap veya
nimetiyle birlikte kabir hayatına inanınayı gerekli görmekle birlikte ayrıntı 
lar üzerinde durmamışlardır. Beyhaki ve
özellikle Gazzalf'den itibaren kabir hayatına ilişkin önemli sayılan ayrıntılar
ahirete imanın asli unsurları arasına girdirilişi, haşir,

miştir.

Ahiretle ilgili akTdeler içinde Eş'arf
ler'in ihtilaf ettikleri kon uların başında
bedenle birlikte ruhun ölüp ölmediği meselesi gelir. Bazı kaynaklara göre Eş'arf
ve Bakı liani gibi erken devir alimleri ruhun latif bir cisim olduğuna inanmışlar,
kabirde azap veya nimetin ruhun varlı
ğını devam ettirmesiyle değil Allah ·ın
bedene ait bazı parçalarda azap veya
nimetin idrak edilmesini sağlayacak bir
tür hayat yaratmasıyla gerçekleştiğini
kabul etmişlerdir (M Ahmed Abdülkadir,
s. 73). Ancak Eş'arf'nin görüşlerini derleyip yorumlayan İbn Fürek'in konuya
ilişkin ifadeleriyle (Mücerredü'f.makalat,
s. 170-171) Bakıllanf'ye atfedilen el - İn 
şat adlı eserdeki bilgiler (s 5 ı ı. bu alimlerin ruhu bedenden ayrı bir varlık olarak gördüklerine ve ölümden sonra da
hayatiyetini sürdürdüğüne inandıkları
na işaret etmektedir . CüveynT ile Gazzalf'den itibaren (el· 'A~fdetü'n · Nizamiyye,
s. 58; Kitabü 'l·Erba'in, s. 247) ruhun bedenden ayrı basit bir cevher o lduğu ve
ölümden sonra varlığını sü rdürdüğü görüşü Eş'arfler ' ce benimsenmiştir. Fahreddin er- Razi, naslarda şehidlerin Allah
katında diri olduğunun bildirilmesi (eiBakara 2/154; Al-i imran 3/ 169), bedenin sürekli değişim içinde bulunmasına
rağmen insanda benlik şuurunun hayatın başlangıcından sonuna kadar devam
etmesi gibi nakli ve aklf deliliere dayanarak ruhun mevcudiyeti ve bekası üzerinde önemle durmuştur (Me'tilimü usa·
li'd·din, s. 106-108) Halfmf, Gazzalf ve
Razi gibi Eş'arfler ruhun hiçbir zaman
fena bulmadığını, bedenin ölümünden
sonra varlığını devam ettirip diriliş anın
da yaratılan bedene iade edildiğini ileri
sürmüşlerdir (Cürcani. Il, 443). Eş'arfler'in
çoğunluğuna göre ise ölümden sonra
berzah aleminde varlığını sürdüren ruh
kıyametin kopmasıyla yok olacak ve bedenlerin dirilişiyle tekrar yaratılacaktır
(İbn Merzük, !, 288)
4. Diğer Konular . İman esaslarından
ve dolayısıyla kelamın temel konuların
dan sayılrnamakla birlikte bid'at fırka-

larının.

özellikle Şii g ruplarının ileri sürve bir inanç meselesi haline getird i ği görüşleri tartı şmak amacıyla imarnet konusu da Eş'arT kelam literatürO
içinde yer almıştır. Buna göre müslümanların din ve dünya işlerini yürütecek
bir kimseyi devlet başkanı olarak seçmeleri farzdır. Baş kanın ergenlik çağı
na girmiş, devlet işlerini yürütmeye ehil
hür bir erkek olması şarttır. Ayrıca Ku reyş kabilesine mensup bulunması da
teorik olarak öngörülmüş, fakat bu kabileden olmayan birçok devlet başkanı
E ş'arf alimlerince fiilen meşrü kabul edilmiştir. Hz.Peygamber'in vefatından sonra sırasıyla devlet başkanlığına getirilen
Hz. Ebü Bekir, Ömer, Osman ve Ali bu
görevi meşrü olarak elde etmişlerdir.
Zira devlet başkanlığı görevi, ŞiT gruplarının iddialarının aksine nasla değil müslümanların seçimiyle (biat) belirlenir; bu
halifeler de o dönemin ileri gelenleri ta rafından oy birliği veya buna yakın bir
çoğunlukla bu göreve getirilmişlerdir.
Eş'arf kelamcılarının çoğunluğuna göre iman Hz. Peygamber'i, vahiy yoluyla
Allah'tan alıp tebliğ ettiği ve bize kadar
sağlam yöntemlerle ulaşan hususlarda
kalben tasdik etmekten ibarettir. Eş ' arf
başta olmak üzere Beyhaki ve Beyzavf gibi bazı alimler ise kalpteki tasdikin
dille ifade edilmesini de şart koşmuşlar
d ı r. Allah'ın varlığını tanımamak (küfür)
veya birliğine inanmamak (şirk) en büyük
ve affedilmez günahlard ı r. Bunların dı 
şında kalan zina, katil gibi büyük günahl arı işlernek kalpte tasdik bulunduğu sürece imanı ortadan kaldırmaz. Günah iş
leyen, özellikle büyük günahları irtikap
eden ve tövbe etmeden ölen mürnin cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girer. Ancak ilahi affa veya şefaate
mazhar olması ve doğrudan cennete girmesi de mümkündür.
Eş'arf kelamcıları ehl-i kıblenin tekfir
edilerneyeceği ilkesini benimsemişler
dir. Dinden olduğu zaruri olarak bilinen
esaslar dışında nasların yorumuna bağlı
görüş ayrılıkları tekfire sebep teşkil etmez. Ebü İshak ei-İsferayfnf gibi bazı
alimler Eş'arfler'e küfür isnat eden muhalif grupların tekfir edilmesi gerektiğine hükmetınişlerse de bu kanaat çodüğü

ğunluk

tarafından

benimsenmemiştir

(Gazzali, el·İktişad, s. 156- 157; TeftazanT,
Şerf:ıu ' l·Ma~a:şıd, V, 227, 229; CürcanT, ll,
460 -461)
Nakille aklı uzlaştırmak suretiyle Mu'tezile ile Selefiyye arasında mutedil bir
çizgide yer alan Eş'ariyye itikadT bir mez-
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hep olarak tanınmaya başlandığı V. (Xl.)
itibaren zamanımıza kadar Şia.
Mu'tezile, Matürfdiyye. Selefiyye, Sufiyye ve Felasife gibi değişik mezhep ve anlayış l ara mensup alimlerce eleştirilmiş ,
bu eleştirilerden bazıları tekfire kadar
varmıştır. Tenkitçiler arasında Kadi Abdülcebbar, İbn Hazm. Ebü'l-Yüsr el -Pezdevf, Ebü' l-Mufn en-Nesefl. İbn Rüşd ,
Muhyiddin İbnü' l-Arabf, İbn Teymiyye,
İbn Kayyim el-Cevziyye, Mevlana Celaleddin-i Rumi ile çağdaş bazı araştırma
cılar zikredilebilir. Eş ' ariyye'ye yöneltilen eleşti rileri metot, tabiat felsefesi,
uluhiyyet, kulların fiilleri, nübüwet, ahiret ve imarnet noktalarında toplamak
mümkündür.
yüzyıldan

Eş'ariyye'nin

takip

ettiği

metotla ilgili
gittikçe artan bir
yoğunlukta aklın nakle hakim kılınması ,
gayb alemine ilişkin bilgileri haber veren nakle zannf bir kaynak nazarıyla bakılarak mutlak bir bilgi kaynağı olmayan aklın ışığında te'vil edilmesi gelir.
Daha çok Selefiyye alimlerince yöneltilen bu tenkide bir de söz konusu kelam
ekolünün açtığı te'vil kapısından giren
çeşitli Batını zümreler aracılığıyla islam
dininin yozlaştırıldığı iddiası eklenmelidir (Sefer b. Abdurrahman, sy. 62, s. 7887) . Bundan başka duyular ötesinin duyulur alemle kıyas edildiği , isıarnı ilimIerin yorumu için klasik mantığın temel
ilke haline getirilerek iman hayatının kuru mantık kurallarıyla korunmasına çalışıldığı, bütün bunlara rağmen ilahiyyat
konularında te'vil yöntemini benimseyen
eleşti rilerin başında

diğer grupların (İ sl a m filozofl a rı) şiddet

le eleştirildiği. sonuç olarak hem çeliş 
kili ve yetersiz hem de Kur'an ve Sünnet'e aykırı bir metodun uygulandığı iddia edilmiştir (İbn Rüşd , el·Keşf can me·
nahici'l · edille, s. 108; Nu'man el-Aiüsf, s.
84-85, 179; Ebü'l-Hasan Ali en-Nedvi, 1,
2o3 -275l
Eş'ariyye ' nin tabiat felsefesine yönelik eleştiriler, illiyyet kanununun inkarı
ve metafizik sistemlerini kesinlik taşı
mayan atomcu nazariyeye dayandırma
ları noktalarında toplanır. Bu konuda
İbn Hazm'ın eleştirileri şöylece özetlenebilir: Mevcudattan her birinin kendine has bir tabiatı bulunduğunu inkar
etmek islami anlayışa aykırıdır. Zira illiyyeti ifade eden "tabiat. garfze, cibillet" kavramları Cahiliye dönemi Araplarınca kullanıldığı halde Hz. Peygamber
tarafından reddedilmemiştir. Esasen illiyyet ilkesinin inkar edilmesi mucizelerin imkanını kanıtlamaktan çok iptaline

götürür. Çünkü kainattaki varlıklar belli
tabiat ve fonksiyonlara sahip olmayıp
belirsiz sonuçlar dağurabilecek özellikler taşıyorsa o takdirde mesela taştan
devenin meydana gelmesi, asanın ejderhaya dönüşmesi mucize değil tabii bir
olay şeklinde değerlendirilmelidir ( e l.Paş l,
V, ll 5 -ıt7) İ bn Rüşd de varlıkların meydana gelişinde sebep- sonuç ilişkisinin
gözlem ve deneyle bilindiğini , bunu inkar etmenin gerçeğe aykırı düştüğünü
belirttikten sonra illiyyeti inkar eden
kimsenin kilinatın düzenli ve hikmetli
işleyişini sağlayan Allah 'ın kanunlarını
ve dolayısıyla O'nun varlığını da inkar etmiş olacağını söyler (el · Keş{ can menahi·
ci' l ·edille, ·S. ıl 5; Teha{ütü 't·Teha{üt, s.
634) . İbn Teymiyye ve Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi Selefi ve sufi alimler , Allah'ın her şeyi sebeplere bağlad ı ğını belirterek illiyyeti inkar etmeyi aklf ve na kır açıdan isabetsiz görmüşlerdir. Çağdaş
bazı araştırmacı lar da illiyyeti inkar ederek islam akaidini savunmanın yanlışlı
ğına dikkat çekmişler ve bunun bilimsel verilere aykırı düştüğünü ifade etmişlerdir (İbra him Medkur. ll, 59)
Kainatın birbirine benzeyen cevherlerle araziardan ibaret olduğunu kabul
eden Eş ' arfler'in atomcu nazariyesi de
başta İbn Rüşd olmak üzere çeşitli alimlerce tenkit edilmiştir. İbn Rüşd' ün tenkitleri daha çok bu nazariyenin kesin hiçbir delile dayanmadığı noktasında yoğun
laşır ( e l · Keş{ can menahici 'l·edille, s. 4749). İbn Teymiyye ve diğer Selefiyye alimleri ise atom nazariyesinin islam akaidiyle çeliştiğini ve bu nazariyeye dayanarak
mesela cismanf dirilişi açıklamanın içinden çıkılamaz bazı problemleri beraberinde getireceğini söylemişlerdir (Mustafa
Hilmi, s. ı 92- ı"9 3; M. HaIri Herras, ı . 34) .

Uluhiyyet konularında Eş'arfler' in kulhudus delili yetersiz. imkan delili ise gaye deliliyle b azı ba kıml a rd a n çelişik, Allah'ın birliğini ispatlamak için ileri sürdükleri vahdaniyyet delili de zayıf
bulunarak eleştirilmiştir (İbn Rüşd , el·
Keş{ can menahici'l ·edille, S. 62-63, 76,
lı6-Iı8 ; İbnü ' l-Arabi, ı. 198-199) Öte
yandan Eş'arfler naslara muhalefet edip
ilahi sıfat ve fiilieri insanların sıfatiarına
benzetlikleri için teşbihe düştükleri . sı
fatların zat ile birlikte kadim o lduğunu
kabul etmekle "her birleşiğin hadis olduğu" şeklindeki kendi ilkelerine aykırı
davrandıkları. sıfatiarın ilahi zatın ne aynı ne de gayri olduğunu söylemekle tevhid ilkesini zedeleyen kadfmlerin çoğal
ması tehlikesinden kurtulamadıkları , sılandığı

fat-ı

meanfyi kanıtlamak için kullandık
metodu fiili sıfatiarda terkedip t ekvin sıfatını gerçek anlamda inkar etmek
veya hadis kabul etmekle çelişkiye düş
tükleri ileri sürülmüştür (Kadi Abdülcebbar. s. 440, 44 7; İ b n Hazm. ı . ı 22; V, 179 ;
Nesefi, ı. 32 7-3 30; İbn Rü ş d , e l·Keşf can
menahici'l· edil/e, s. 84, 121). Eş'arfler. ulühiyyetle ilgili pek çok görüşü dolayısıy
la da tenkit edilmiştir. Buna göre onlar Allah· ın harici varlığını inkara götürecek derecede tenzihte aşırı gitmişler.
kendi içinde çelişkili olan ahval teorisini
benimsemişler, lafzf ve nefsf kelam ayı
rımı yapmakla hataya düşmüşler, rü'yetullahı caiz görmekle teşbih ve tecsfme
sapmışlar, Allah'a cihet nisbet etmediklerinden rü 'yetullahı da temellendirememişlerdir (İbn Hazm, V, 81, 82; Ebü'I-Yüsr
ei -Pezdevi, s. 61. İbn Rü şd , el·Keşf can me·
nahici'l ·edille, s. 102-103; Nu'man el-Alusi. s. 254-257; M. Halil Herras. ı . 400) .
Kulların fiilieriyle ilgili gö r üşlerinden
dolayı Mu'tezile, Matürfdiyye ve Selefiyye'ce tenkit edilen Eş'arfler Cebriyye içinde mütalaa edilmiştir (Kadi Abdülcebbar, s. 400 ; Nesefi. ll, 596-599; ibnü ' 1-Vezir, s. 312-313).
İbn Rüşd'e göre Eş'arfler' in nübüweti
ispat etmek için aklf deliliere başvur
mayıp mucizeyle yetinmeleri doğru değildir (el·Keşf can menahici'l ·edille, S. 122126). Kadınlardan da peygamber zuhur
ettiğini savunmaları ve Hz. Peygamber'in
kabrinde hayatta olduğunu ileri sürmeleri isabetsiz bulunmuştur. Eş'arf kelamcılarının şeyh ve sufllere ait kabirierin
ziyaretgah haline getirilip onlarla tevessülde bulunmayı caiz görmeleri de Selefiyye'nin şiddetle eleştirdiği konular arasında yer alır. Eş'arf ekolünün. dolayısıy
la bütün Sünni mezheplerin seçimi esas
alan imarnet anlayışı Şii grupları tarafın
dan el e ştirilmiştir.
Eş'ariyye' ni n islam akaidindeki yeri
ve diğer mezheplerle mukayesesi konusundaki değerlendirmeler de şu şekilde
özetlenebilir : Eş'arf ekolü sıfat-ı meanf,
rü'yetullah. kader, şefaat. mürtekib-i
kebfrenin mürnin oluşu, kadınların peygamberliğinin caiz olması konularında
Mu'tezile'den ayrılır. Buna karşılık kalnatın yaratılış ve işleyişini atom nazariyesiyle açıklaması, fiili sıfatları hadis kabul etmesi, tekvinle mükeweni aynı görmesi, haberi sıfatları te'vile tabi tutması noktalarında bu mezheple aynı görüş
leri paylaşır. Ekolün kurucusu olan Eş'a
rf'nin Mu'tezile bünyesinde yetişmesi
nin bazı noktalarda benzer görüşlerin
ları

453

EŞ ' ARiYYE
paylaşılmasında

etkili

olduğu

miştir. Ayrıca Bakıliani

kabul edil-

ve Cüveynf ahval

teorisinde, Fahreddin er-Razi de sem'
sıfatlarında Mu'tezile'ye meyleden Eş'ariler arasında yer almışlardır.
Mu'tezile alimleri ise Eş ' ariyye'yi teşbih,
tecsfm ve cebir görüşlerini savunan bir
mezhep olarak değerlendirmiştir.

ve basar

Ebü' I-Hasan ei-Eş'arf Mu'tezile 'den
Selefiyye'nin imamı olan Ahmed
b. Hanbel'in itikadf görüşlerini benimsediğini ilan ettiği halde Selef alimleri
onun ekolünü Ehl-i sünnet içinde mütalaa etmemiştir. ibn Teymiyye ile Reşfd
Rıza'ya göre Eş'a riyye bazı görüşlerinde
Ehl-i sünnet' e benzemekle birlikte genellikle Mu'tezile'ye yakın bir çizgide
yer alır. İbn Teymiyye, ilahiyyat konularında kendi çizgisine yakın bulduğu Eş'a 
riyye'yi tabiat felsefesinde fılozoflara nisbette çok daha hatalı görmüştür (Mecayrılıp

ma'u fetav a, V, 556; XVI, 471) Eş'ariyye ,

akli ilkelerin Yunan mantığından değil
Kur'an'dan istidlal edilip çıkarılması ve
nasların bu ilkeler çerçevesinde anlaşıl
ması, haberi sıfatiarın te'vil edilmemesi, insanların kendi fiilieri üzerinde kendilerinin etkili olması, tevessül ve imanın tarifi konularında Selefiyye'den ayrılmıştır (İb n Asakir, s. 358; Nu'man elAlüsi , s. 137 ; Mustafa Hilmi, s. 196-203) .
Eş'arf ekolünün hem metot hem de
itikadf görüş açısından en çok yaklaştı
ğı ve en az tenkidine uğradığı mezhep
Matürfdiyye'dir. Temel görüşleri nde birbirine çok yakın bulunan Eş'ariyye ile
Matürfdiyye arasında nakille aklı uzlaş
tırıp akla önem atfetme ve buna bağ
lı olarak varılan sonuçlar bakımından
bazı farklı görüşler mevcuttur. İki mezhep arasında teferruat olarak görülen
bu farklılıkları Ebu Said ei-Hadimf yetmiş üç, Mestçizade Abdullah Efendi elli
altı, Şeyhzade Abdürrahfm kırk, Muhammed Abduh otuz, izmirli İsmail Hakkı
on beş, İbn Kemal on iki noktada toplamıştır. Bunların büyük bir kısmının lafız
ihtilafından ibaret olduğu, esasa ait ihtilafların birkaç meseleyi aşmadığı kabul edilmiştir (bk. MATÜRIDİYYE ). imarnet dışında kalan itikadf konularda Eş'a 
riyye'nin Şia ve İbazıyye ile ilişkisi Mu'tezile'den farklı değildir. Şia imarnın seçimle iş başına gelmesi, İbazıyye de imarnın
Kureyş'ten olması gerektiğini savunduğundan Eş'ariyye'yi tenkit etmiştir.
itikadf esasların ortaya konulması ve
yorumlanması, ayrıca takip edilecek metot açısından kurucusu Eş ' arf'den çok
müntesiplerine ait bir mezhep olarak de-
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olan ve kurucusu adı
na geliştirHip sistemleştirilen Eş ' ariyye' 
nin en belirgin özelliği , V. (Xl.) yüzyıldan
günümüze kadar Ehl-i sünnet'i en geniş çerçevede temsil eden bir ketarn
mektebi olmasıdır. Selef alimlerince Ehl -i
sünnet dışında bid'atçı bir mezhep olarak tanıtılması ilmi bir temele dayanmaz. Zira akaidin yanı s ı ra fıkhf ve ahlaki cephesiyle İslam dininin yozlaşma
dan günümüze kadar ulaşmasında Eş'a
riyye'nin hizmetleri inkar edilemeyecek
derecede açıktır. Aksine bazı iddialar
bulunsa da her asırda Matürfdiyye'den
sonra en çok müslüman nüfusunu bünyesinde toplayabilmiştir (Muhammed Salih el-Useymin, s. 79; To pal oğlu , s. 149 )
XX. yüzyılın sonlarında Malikiler'in hemen hemen tamamı ile Şafiiler'in büyük
ekseriyetini, ayrıca Hanefi ve Hanbelller'in bir kısmını teşkil eden Sünni müslümanlar Eş'ariyye'ye mensuptur. Çeşit
li eski kaynaklarda mutlak manada Ehl -i
sünnet denilince Eş'ariler' in kastedildiği kabul edilmektedir (Top a l oğlu , s. 135,
142, 149). Bundan başka Eş ' ariyye'ye ait
eserlerin Sünni çevrelerde okutulduğu
ve bu kaynaklarda Ehl-i sünnet akaidine sahip çıkıldığı da bilinen bir gerçektir. Nakille akıl ilkeleri arasında denge
kurmaya çalışan Eş ' ariyye'nin teşbihle
tenzih arasında mutedil bir çizgide seyrettiği kabul edilmekle birlikte bunun
her konuda gerçekleştirildiğini söylemek
zordur. Özellikle müteahhirfn devrinde
felsefi kültürün etkisiyle mezhepte akıl
cılığın ağır basmasına rağmen illiyyetin
inkarı , kulların fiilleri, teklif-i ma la yutak ve hüsün- kubuh meselelerinde olduğu gibi akılla nakil arasında başarılı
bir uzlaşmanın sağ l anamadığı dikkati
çekmektedir. Bunda Eş'ariyye ' nin nakli
ihmal edip akla aşırı derecede görev yükleyen Mu'tezile ile islam filozoflarına tepki olarak ortaya çıkışının da rol oynadı
ğı muhakkaktır. Nefsin ruhani bir cevher oluşu vb. konularda İbn Sina ile diğer islam filozoflarından, illiyyet ilkesini inkar etmekte Allah'tan başka hiçbir
varlık ve fail tanımayan tasawufi düşünceden etkilenen Eş'ariyye kelam, felsefe ve tasawuf disiplinlerini birleştiren
bir inanç ve düşünce ekolü olarak görünmektedir. Eş ' ariyye'nin tabiat felsefesi, özellikle illiyyete bakışı ile David Hume, Berkeley, Malebranche gibi Batılı düşünürlerin illiyyete bakışları arasında büyük benzerlikler bulunduğu görülmektedir (Ali Sami en-Ne şş ar, Mena hicü ' l-baf}ş
'inde müfekkiri 'l-İslam, s. 163 -1 64 ; M. Ali
ğerlendirilebilecek

Ebu Reyyan, s. 3 18). Yaklaşık on asır boyunca islam düşüncesine önemli katkı
larda bulunmakla birlikte Eş' ariler'in zatsıfat ilişkilerini ve bunların mahiyetini
akıl ilkeleriyle çözmeye çalışmaları. hüsün- kubuh örneğinde olduğu gibi bazan aklı mahkum etmeleri, insanların ihtiyar! fiilierinde nerede ise icbar altında
bulunduklarını savunarak sorumluluk ilkesini akli temelden yoksun bırakmala
rı, kitaplarında halkın inançlarını canlı

tutmakta bir fonksiyonu olmayan felsefi konulara fazlaca yer vermeleri, kurtuluşa erecek mezhebi (fırka-ı naciye) yalnız kendilerinin temsil ettiğini ileri sürmeleri örneğinde olduğu gibi mezhep
taassubuna kapılmaları, tenkitçi zihniyetten uzaklaşıp taklitçiliği benimsemeleri, ilahi kudret ve iradenin kainat üzerindeki etkisini, ayrıca müdzelerin imkanını ve ilahi iradenin her şeye hakim
olduğunu kanıtlama uğruna illiyyet ilkesini inkar ederek etki-tepki münasebetine bağlı tabiat kanunlarını araştı
ran pozitif ilimierin islam dünyasında
gelişmesine zarar vermeleri, Eş'ariyye
adına kaydedilmesi ve mezhebin ıslah ı
açısından gözden geçirilmesi gereken
hususlardır.
Eş'ariyye ' nin görüşlerine dair başlıca
kaynaklar şüphe yok ki bu mezhebe mensup olan alimlerce kaleme alınan eserlerdir. Bununla birlikte sadece Eş ' ariy
ye'yi konu alan eserler de yazılmıştır. İbn
Asakir'in Tebyinü kepbi'l- müfteri, Ebu
Azbe'nin er-Raviatü'l - behiyye, Şeyhü
lislam Esad Efendi'nin Hisılle fi'htilatıl

ti 'l-Mıltüridi ve 'l-Eş'ari (İstanb~l

İbn Kemal'in

1287),
el - Mesıl,ilü 'l-{Jilô.fiyye

beyne 'l - Eş'ariyye ve'l-Mô.türidiyye (Süleymaniye Ktp. , Şe hid Ali Paşa, nr. 1847),
Mestçizade Abdullah Efendi'nin Ijilılfiy
yıltü 'l-J:ıükemıl, ma'a 'l-mütekellimin
ve {JiJafiyyô.tü'l-Eşıl 'ire ma 'a'l-Mıltü
ridiyye (Süleymaniye Ktp ., Fatih, nr. 541 6),
Salim Yefüt'un el-Eş'ariyye fi'l-Magrib ( 1989), Celaleddin Muhammed Abdülhamfd Musa'nın Neş,etü 'l-Eş'ariyye
ve te tavvuruhıl (Beyrut 1982) adlı eserleri bunlardan bazılarıdır.
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Ebu Muhammed Ma'd!kerib
b. Kays b . Ma'd!kerib
· el - Eş 'a s el -Kindl

(ö. 40 / 661)

Cengaver sahabi.

L

Hicretten yirmi üç yıl kadar önce (600)
Ma'dikerib olduğu halde saçlarının dağınık ya da kıvırcık ve keçeleş

doğdu . Adı

miş olmasından dolayı Eş'as lakabıyla
tanındı. "Başı yarık

olan " anlamında Eşec
da bilinir. Ayrıca "hain" manasında Urfu'n-nar şeklinde bir lakabı olduğu söylenmekteyse de bu lakabın onun
hakkında hiç kullanılmadığı kabul edilmektedir. Babası Kays Kinde'de Akilü' lmürar kabilesinin emiri iken Muradiler
tarafından öldürüldü. Annesi Kebşe de
( Kübeyşe ) aynı kabileye mensuptur. Eş'as
babasının intikamını almak isterken esir
düştü ve 3000 deve fidye vererek kurtuldu. 1O (631) yılında Kindeliler'den oluşan otuz (altmı ş veya yetmiş) kişilik bir
heyetin başında Medine 'ye gitti ve Hz.
Peygamber ile görüşerek müslüman oldu. Hz. Ebü Bekir'in kız kardeşi Ümmü
Ferve ile (Kureybe) nikahlanmakla beraber onu memleketine götürmesine izin
verilmedi. Aynı tarihte Resül-i Ekrem
de onun kız kardeşi Kuteyle ile nişanlan
dı. Bir müddet sonra Kuteyle Medine'ye hareket ettiyse de Hz. Peygamber'in
vefat haberi gelince memleketine geri
döndü.
lakabıyla

Eş'as

Hz. Ebü Bekir' in hilafetinin ilk
Hadramut ve Kinde Valisi Ziyact b. Lebid'in zekat hususunda bir
Kindeli'ye yaptığı haksız muameleden dolayı kendisini destekleyen bazı Kindeliler'le birlikte isyan etti. Uzun süren bu
isyan hareketinin başında Eş'as galip
geldiyse de yardıma çağırılan İkrime b.
Ebü Cehil kumandasındaki kuwetler karşısında Nüceyr Kalesi'ne sığınmak zorunda kaldı. Muhacir b. Ebü Ümeyye·nin de katıldığı kuşatma esnasında şid
detli muharebeler oldu. Kalede açlık ve
susuzluk baş gösterince Eş ' as anlaşma
teklif ederek kendisine ve Kinde ileri gelenlerinden on kişiye aileleriyle birlikte
kaleden çıkma izni verilmesi şartıyla kaleyi teslim edeceğini bildirdi. Anlaşma
ya kendi adını yazmadığı için Ziyad onu
öldürmek istediyse de Eş'as durumunu
zekice ve cesaretle savundu. Bu sırada
zamanlarında,
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