
İBN HAZM 

Bununla birlikte İbn Rüşd ve Takıyyüddin 
İbn Teymiyye, kelamcıların tenkidine iliş 
kin konularda İbn Hazm'dan büyük ölçü
de faydalanmışlardır. M. Reş!d Rıza , her 
asırda İbn Hazm'ın eserlerinden yararla
nan pek çok alimin bulunduğunu , ancak 
onun ()dmı sadece tenkit etmek amacıy
la andıklarını söyler ( Tefs!rü 'l-menar, VII, 
144). İbn Hazm' ı tenkit edenler arasında 
lsa b. Sehl ei-Esedl, İbn Teymiyye, İbn Ab
dülber en-Nemerl, Ömer b. Muhammed 
es-SekGnl, İbn Kayyim ei-Cevziyye, Ah 
med b. Nasır ei-Hamed gibi alimler yer 
alır. Tenkit noktaları, daha çok nakl e dön
meyi ısrarla savunduğu halde felsefi kül
türün etkisinde kalarak görüşlerini nas
lardan hareketle temellendiremediği ko
nularında yoğunlaşır. Bu tenkitler bir ya
na, itikad! problemleri mantık ve felsefe 
kültüründen faydalanarak çözmeye çalış
ması ve bunu yaparken nasları ihmal et~ 

memeyi gerekli görmesi açısından İbn 
Hazm 'ın Gazzall'den önce kelam tarihin
de yeni bir çığır açtığını söylemek gere
kir. İbn Hazm'ın itikadl görüşleri üzerin
de çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ahmed 
b. Nasır ei-Hamed'in İbn lfazm ve mev
]fıfühu mine 'l-ilahiyyat (Mekke 1406). 
Hassan Muhammed Hassan'ın İbn lfazm 
el-Endelüsi (Kah i re, ts. [Darü'l-fikri'l-Ara
bl j) ve Salim YefGt'un İbn lfazm ve'l
fikrü'l-felsefi bi'l-Magrib ve'l-Endelüs 
(Darülbeyza 1986) adlı eserleri bunlardan 
bazılarıdır. 
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liJ YusuF ŞEvKi YAvuz 

Dinler Tarihi. İbn Hazm fıkıh, hadis, 
edebiyat, felsefe ve mantığın yanında 

dinler tarihine de ilgi duymuş ve bu ko
nuda eserler yazmıştır. Bu saha ile meş
gul olmasının temel sebeplerinden biri 
yetiştiği ortamın kültür ve inanç çeşitlili
ğidir. O dönemde İspanya (Endülüs), müs
lümanlar dışında yahudi ve hıristiyanlar
la bunların oluşturduğu çeşitli fırkaların 
yoğun olarak yaşadığı bir bölge idi. Genel 
olarak İslam dünyasının benzer coğrafya
larında olduğu gibi Endülüs'te de gayri 
müslimlerin İslam ve müslümanlarla il
gili olumsuz görüş ve iddialarına karşı 
İbn Hazm da mücadele vermiş olup din
ler tarihi alanında yazdıklarının önemli bir 
kısmı reddiye mahiyetindeki eserlerden 
oluşmaktadır. Mesela müiGkü't-tavaif 
devrinde Gırnata (Granada) Emlri HabGs 
tarafından vezirliğe getirilen, 1 027' de 
Nagid unvanını alarak Gırnata yahudi ce
maatinin lideri olan ve Talmud uzmanı 
olarak bilinen nahivci ve şair İbn Nağrlle 
(Samuel ha-Nagİd [ismail b. YOsuf ei-LavT]). 
Kur'an ' ın ayetleri arasında çelişkiler bu
lunduğu yolunda iddialar ortaya atınca 
İbn Hazm Risale ti'r-red 'ala İbni'n 
Nagrile el-Yehudi adlı eserini, tabip
filozof Ebu Bekir er-Razl'ye isnat edilmek- . 
le birlikte halen elde bulunmayan el-'İl
mü '1-ilahi'deki İslam! akl de ile uyuşma
yan görüşlere karşı da et-Ta]J.]fi]f fi na]f
di Mu]J.ammed b. Zekeriyya er-Razi fi 
kitdbihi'l- 'İlmi'l-ilahi adlı kitabını yaz
mıştır. Ayrıca el-Faşl'ın bir bölümünü 
teşkil etmekle birlikte Zehebl'nin müs
takil eser olarak zikrettiği İ?-haru tebdi 
li'l-Yehud ve'n-Naşdra li't-Tevrat ve'l
İncil ve beyanü tenalfuzihi ma bi-ey
dihim minhd mimma Id ya]J.temilü't
te'vil'i de reddiye türü eserlerindendir. 

İbn Hazm'ın dinler tarihi sahasında en 
önemli eseri el-Faşl fi'l -milel ve 'l-ehva 
ve'n-ni]J.al'dir. Müellif, eserin mukaddi
mesinde din ve mezheplere dair o zama
na kadar yazılmış eserleri değerlendir
mektedir. İbn Hazm'a göre bu konuda 
çok sayıda eser kaleme alınmışsa da bun
lardan bir kısmı gereğinden fazla uzatıl
dığı için anlam karışıklıkianna yol açmış 
ve konuların doğru aniaşılmasını engelle
miştir. Diğer bazı eserler ise kısa tutul
duğu için konuyla ilgili birçok tartışma 

ihmal edilmiş , böylece okuyucu yeterin
ce bilgilendirilmediği gibi İslam'a yönelik 
tenkitler de gerektiği şekilde cevaplan
dırılmamıştır. İbn Hazm. eserinde mute
ber kaynaklara başvurmak suretiyle so
mut deliller getirip meseleleri insaf ölçü
leri içerisinde ortaya koymayı amaçladı
ğını, karmaşık ifadelerden kaçınıp kolay 
anlaşılır bir dil kullandığım söylemekte
dir (el-Faşl, 1, 35-36) 

İslam dinine aykırı kabul edilen akımla
rın başlıca altı gruba ayrıldığını belirten 
İbn Hazm bu fırkaları İslam'a en uzak 
olanlardan başlayarak ele alır. Birinci fır
ka kelamcıların SGfestaiyye dedikleri, var
lıkların objektif gerçekliğini reddeden so
fistler. ikinci fırka alemin ezen olduğunu, 
dolayısıyla bir yaratıcı ve yöneticisinin 
bulunmadığını ileri süren dehriyye (ma
teryalistler). üçüncü fırka , alemin hem eze-
11 olduğunu hem de ezell bir yöneticisinin 
bulunduğunu kabul eden felasife, dör
düncü fırka alemin yaratılmış (muhdes) 
olduğuna inanınakla birlikte birden çok 
ezell yöneticisinin bulunduğunu ileri sü
ren MecQsllik, Sabillik, Maniheizm, Mez
dekiyye, Deysaniyye, Hıristiyanlık vb. inanç 
gruplarıdır. Beşinci fırka alemin yaratıl
mış olduğuna. ezen bir yaratıcısının bu
lunduğuna inanmakta. fakat nübüweti 
inkar etmektedir; Brahmanlar bu grup
ta yer almaktadır. Altıncı fırka objektif 
gerçekliğe, alemin yaratılmışlığına, tek 
ve ezen bir yaratıcısının bulunduğuna ve 
peygamberliğe inanan, ancak bazı pey
gamberleri kabul ettikleri halde bir kıs
mını reddeden gruplardır. Yahudiler ve 
Meclisller bu gruba girmektedir (a.g.e., 

1, 36-37) . Hıristiyanlar ise teslise inandık
ları için de dördüncü gruba, Hz. Muham
med'in peygamberliğini tanımadıkları için 
altıncı gruba girerler. 

İbn Hazm bu fırkaları tek tek ele alarak 
temel görüşlerini belirtip tenkit eder. 
önce SQfestaiyye'yi, ardından dehriyyeyi 
eleştirirken alemin hadis olduğuna dair 
deliller getirir (a.g.e., I, 43-69). Dahason
ra alemin yaratıcı ve yöneticisinin bir
den çok olduğunu kabul edenleri iki 
grupta ele alır. İlk grup yedi gezegen ve 
onların ezell olduğunu, ayrıca iki ayrı pren
sibi (Hürmüz ve Ehrimen) kabul eden Me
cQsller'dir. Mezdekiyye, Hürremiyye, Sa
billik de bu gruba dahildir . .İkinci grupta 
Deysaniyye, Merküniyye (Marcion ites) ve 
Maniyye (Maneviyye, Maniheizm) yer al
maktadır. İbn Hazm birden çok tanrı bu
lunduğunu ileri sürenlerin delillerini çü
rütür (a.g.e., 1, 86-1 08) . Teslls inancı sebe-



biyle hıristiyanları da bu bölümde ele ala
rak Ariusçular. Samsatlı Pavlus (Paul de 
Samosate) taraftarları , Makdoniusçular 
(Macedonius) . Berberaniyye, Melkaniyye 
(Melkaiyye = Melkites). Nesturiyye, Ya'kü
biyye gibi fırkaları ve bunların görüşleri
ni zikreder; ayrıca teslls akldesini ve Ysa'
nın çarmıha gerilmiş olduğu inancını eleş

tirir, Mesih'in tabiatı konusunu değerlen

dirir ( a.g. e., !, ı 09- ı 32). Nübüweti ve me
lekleri inkar edenler grubuna örnek ola
rak ele aldığı Brahmanlar' ın görüşlerini 

nakledip nübüwetin zaruretini delilleriyle 
ortaya koyar (a.g.e., I, ı 37-147). Bu arada 
insan dışında diğer varlıkların din karşı 

sındaki durumlarına dair iddialarla ruh 
göçünü (tenasüh) savunanların görüşleri
ni tenkit eder. 

Yahudiler in beş fırkaya ayrıldığını belir
ten İbn Hazm Samiriyye, Sadukiyye, Ana
niyye. Rabbaniyye ve Yseviyye'den oluşan 
bu fırkalar hakkında bilgi verir; ayrıca ya
hudilerin neshe dair görüşlerini değerlen
dirir. Müslümanlarla yahudiler arasında
ki münasebetlere temas eden İbn Hazm, 
Hz. Muhammed'in önceki kitaplarda ha
ber verilmesi meselesini ele alır. Mecusi
ler'i de tanıttıktan sonra (a .g .e., ı. ı 77-
200) Tevrat ile İnciller hakkında ayrıntı
lı bilgi vererek bunların tahrif edildiğini 
gösterir. Nitekim yahudilerin elindeki 
Tevrat ile Samirller'in Tevrat'ının farklı ol
duğunu , her iki tarafın da diğerinin elin
deki kitabı muharref kabul ettiğini ifade 
eden İbn Hazm. gerçekte her ikisinin de 
tahrif edilmiş bulunduğunu belirterek 
Tevrat'tan buna dair deliller getirir. Hz. 
Musa'nın vefatından Ezra'nın yeniden ka
leme alışma kadarki dönemi inceleyerek 
Tevrat' ın nasıl tahrif edildiğini ortaya ko
yar (a.g .e., ı. 287-329). Tahrifi kanıtlamak 
üzere Tevrat'tan verdiği örnekler (a .g. e., 
ı . 20!-285) onun Tevrat'ı çok iyi bildiğini 
göstermektedir. 

Daha sonra İnciller başta olmak üzere 
Yeni Ahid'in eleştirisine geçen İ bn Hazm, 
dört İncil ve yazarları ile Yeni Ahid'i teşkil 
eden diğer yazılar hakkında bilgi verir; 
gerek İnciller 'le Tevrat arasında gerekse 
İnciller'in kendi arasında bulunan çelişki
leri ortaya koyar. Bu çerçevede İnciller'
de yer alan Hz. Ysa ile ilgili çelişkili bilgi
leri de nakleder. İnciller'deki havarilerle 
Kur 'an'daki havarilerin birbirinden fark
lı olduğunu , Hz. Ysa ' nın getirdiği İncil'in 
kaybolduğunu belirtir; mevcut İnciller'in 
telif ediliş şekli hakkında bilgi verir, hıris
tiyanların inançlarını tenkit eder. Ahd-i 
Cedid'in diğer kitaplarından Yahuda, Ya'
küb ve Yuhanna'nın risalelerini de eleş-

tiren İbn Hazm bu arada hıristiyanların 
Kur'an'la ilgili iddialarını cevaplandım 
(a.g.e., ll, 213-217) 

İbn Hazm yahudi ve hıristiyanların yo
ğun olduğu İspanya'da yaşamış olduğun
dan onun söz konusu diniere dair verdiği 
bilgilerin doğruluk derecesi yüksektir. Zi
ra ülkesinde yaşayan bu din mensupla
rından birçoğu ile görüşmüş , tartışmış, 

ayrıca onlarla ilgili çok sayıda kitap oku
muştur. Nitekim onun bilhassa yahudi 
bilgini İbn Nağrlle ile olan tartışmaların
dan yahudi ve hıristiyanlar hakkında ge
niş bilgi sahibi olduğu açıkça anlaşılmak
tadır. Mesela diğer kaynaklarda pek rast
lanmayan Samsatlı Pavlus ve mezhebine 
dair önemli bilgiler vermektedir. Fayda
landığı kaynaklar arasında özellikle deh
rller konusunda Ebu Bekir er-Razl'nin el
'İlmü'l-ilô.hi'sini, Yahudilik konusunda 
İbn Nağrlle, yahudi tabip İsmail b. Yunus 
ve İsmail b. Kurrad'ın eserlerini , Hıris
tiyanlık konusunda Amr b. Cahiz' in el
M ul]tô.r ti'r-red 'ale'n-naşô.rô. adlı ki
tabını saymak mümkündür. Ayrıca İbn 
Hazm, Kitab-ı Mukaddes'in Peşitta ve 
Vulgate tercümelerinden de iktibaslar 
yapmış olup bu husus onun Latince'yi de 
bildiğini göstermektedir. 

Abdullah et-Tercüman , müslüman 
alimierin Ehl-i kitap'la ilgili eserlerinde 
çoğunlukla akli deliliere başvurduklarını, 
İbn Hazm' ın ise Ehl-i kitabı hem akli hem 
de onların kendi kitaplarındaki nakli de
lillerle reddettiğini belirtmektedir (Tu/:ı

fetü 'l-erib, s. 55-56) . Gerçekten İbn Hazm. 
diğer din ve fırkalara mensup insanların 
inançlarını onların kendi kaynaklarına da
yanarak açıklamaya çalışır ve herhangi 
bir dinin temel inançlarıyla o dinin kayna
ğı arasındaki çelişkileri ortaya çıkarır. Ay
rıca söz konusu ettiği inanç ve fikirlerle 
ilgili Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine müra
caat eder, bu inancın akıl ve mantık ku
rallarına ters düşen yönlerini ortaya ko
yar. Tartışmacı bir karaktere sahip olma
sına rağmen İbn Hazm muarızlarına kar
şı dürüst ve gerçekçi bir tutum sergile
mesi, onları eleştirirken kendi kaynakla
rından alıntılar yapması dolayısıyla bazı 

şarkiyatçıların bile takdirini kazanmıştır. 

Spinoza. Kitab -ı Mukaddes'in tahrif 
edilmiş olduğunu kabul eder ve Kitab-ı 
Mukaddes'le ilgili tenkidi çalışmaların XVI. 
yüzyılda felsefe tarafından ortaya kondu
ğunu ileri sürer. Halbuki İbn Hazm'ın el
Faşl'ı , bu tarihten 600 yıl önce Tevrat ve 
İnciller'in ilmi tenkidini ihtiva etmesi se
bebiyle Kitab-ı Mukaddes metinler inin 
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tenkitli müzakeresi konusunda ilk eser 
sayılmaktadır. Nitekim Philip Khuri Hitti , 
XVI. yüzyılda Tevrat ten ki di okulunun or
taya çıkışına kadar Tevrat kıssalarındaki 
bazı problemlere ilk dikkat çeken kişinin 
İbn Hazm olduğunu söylemektedir (Ab
dülhallm Uveys, s. 348). İbn Hazm ayrıca, 
muhtelif diniere ait inanç esaslarını bir
biriyle karşılaştırmış olmasından dolayı 
mukayeseli dinler tarihinin kurucuların
dan sayılmaktadır (Mahmud Ali Himaye, 
s. ı 49- ı 50). Avrupa'da ise mukayeseli din
ler tarihi çalışmalarına XIX_ yüzyılda baş
lanmıştır. Fritsch Erdmann , İbn Hazm 'ı 
İslam din tarihinin kurucusu olarak gör
mektedir. Roger Arnald ez de onun yahu
di İbn Nağrlle'ye karşı ileri sürdüğü delil
leri tatminkar bulmasa da hasımlarının 

durumunu ortaya koymasındaki gerçek
liğini ve dürüstlüğünü açıkça ifade eder. 
Aristo ve Yeni Eflatuncular'a ait alemin 
kıdemi iddiasını Eş' ari'den Gazzall döne
mine kadar geçen süreç içinde ilk redde
den İbn Hazm olmuştur. 
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