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MAKALA TÜ'I-İSlAMİYYIN 
(~~~l..::.ıYIA.o) 

Ebü'I-Hasan ei-Eş'ari'nin 

(ö. 324/935-36) 
itikadi İslam mezheplerine dair 

eseri. 
_j 

Tam adı Ma]fiilatü'l-İslamiyyin ve'l].
tilafü '1-muşallin 'dir, bazı kaynaklarda 
"islamiyyln" yerine "müslimln" kelimesi 
yer almaktadır (İbn Asakir, s. ı 3 ı). Kitabın 
Eş'arl'ye ait olduğu hususunda ittifak bu
lunmakla birlikte müellifin Mu'tezm dö
neminde mi, Mu'tezile'den ayrıldıktan 
sonraki devrede mi kaleme alındığı konu
sunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. 
Eserde Eş'arl'nin Mu'tezile'nin karşıtı ola
rak "ehı-i hakk"a ait bazı görüşleri tas
vipkar bir üslupla ifade etmesi, bunun 
yanında takipçileri tarafından ehl-i hak
kın Eş'arller için kullanılması. ayrıca Mu'
tezile kelamcılarına muhalefetini hisset
tirmesi ve hacası Ebu Ali ei-Cübbal ile 
olan bir tartışmasından söz etmesi kita
bın Mu'tezile'den dönüş yapıldıktan sonra 
yazıldığı yolundaki kanaati desteklemek
tedir (s . 430, 472, 539, 549, 552; Watt, s. 
ı 3). Daha da önemlisi Eş'arl, Ma]fiildt'ın 
birinci bölümünün sonlarında ashab-ı ha
dis ve Ehl-i sünnet'in temel görüşlerini 
sıraladıktan sonra (s. 290-297), "Onlara 
nisbet ettiğimiz bütün görüşleri kendi
mize de nisbet eder ve benimseriz" de
mek suretiyle kitabın telif devresini açık
lığa kavuşturmuştur. 

Ma]fiildtü'l-İsldmiyyin'i iki bölüm ha
linde incelemek mümkündür. Kitabın ya
rısını o luşturan birinci bölümde Hz. Pey
gamber'in vefatını müteakip hilafet ko
nusunda ortaya çıkan anlaşmazlıklara, 
Sıffin Savaşı'na ve Haridier'in zuhuruna 
kısaca temas edilir. Ardından "genel ko
nular" (el-kelam fi'l-celil) denebilecek olan 
kısım gelir. Eş' ari burada müslümanların 
ayrıldığı mezhepleri on grup halinde şöy
lece sıralar: Şla, Haricller, Mürcie. Mu'
tezile, Cehmiyye, Dırariyye. Hüseyniyye, 
Bekriyye, büyük kitleyi oluşturan ashabü'l
hadls ve Küllabiyye. Daha sonra her mez
hep ele alınarak kendi içinde gruplara, 
gruplar da -varsa- tali koliara bölünür. 
Mesela Şla Galiyye, Rafıza (Keysaniyye, İs
naaşeriyye vb.) ve Zeydiyye'ye ayrılmış. bu 
üç grup tali fırkalar, bu fırkalar da zaman 
zaman daha küçük zümreler halinde tas
nif edilmiştir. Müellifin sayı vererek yap
tığı tasnife göre Şla kırk beş. Hariciler on 
dokuz. Mürcie on iki kala ayrılmıştır. Bu 
arada Eş' ari. büyük çoğunluğu akaidle 
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ilgili olmak üzere çeşitli konularda ileri 
sürülen görüşleri zikrederken başka tali 
kolların isimlerini de belirtir. 

Birinci bölümün ikinci yarısının çoğu 
Mu'tezile'ye ayrılmıştır. Müellif burada 
Basra ve Bağdat ekallerine temas etmek
le birlikte Mu'tezile'ye ait tali gruplardan 
söz etmez. Buna karşılık onların tevhid 
konusundaki görüşlerini özetleyip genel
de Havaric, Mürcie ve Şla ' nın da bu gö
rüşe katıldığını . fakat sonuncuların sa
mimi olmadığını belirttikten sonra Mu'
tezile'nin kelam görüşlerini sıralar. Bunla
rın başlıcaları zat-ı ilahiyyeye nisbet edi
len çeşitli sıfatlar. muhkem-müteşabih , 

peygamberlerin ismet sıfatı, kader ve 
buna bağlı meseleler. imanın tanımı, ke
blre. emir bi'l-ma'ruf nehiy ani'l-münker 
konularıdır. Bu meselelerio işlenişi pek 
düzenli olmamakla birlikte problemin 
tartışılması sırasında geniş çapta Mu'te
zile kelamcılarından başka Abdullah b. 
Küllab. Hüseyin b. Muhammed en-Nec
car gibi isimlere. ashabü'l-hadls, ehlü's
sünne, ehlü'l-isbat ve bazı filozoflara 
atıflar yapılır. Ancak temas edilen bu gö
rüşler için akli veya nakli hiçbir delil zik
redilmez. 

Birinci bölümün daha sonraki kısmında 
Cehmiyye, Dırariyye. Hüseyin b. Muham
med en-Neccar'ın mensuplarından teşek
kül eden Hüseyniyye, Bekir b. U ht Abdül
vahid b. Zeyd'in mensuplarından oluşan 
Bekriyye, Nüssak diye adlandırılan bazı 
aşırı tasawufi gruplara temas edilir. Ar
dından ashabü'l-hadls ve Ehl-i sünnet'in 
genel telakkileri maddeler halinde sıra
lanır. Birinci bölüm Abdullah b. Said (İbn 
Küliab eı-BasrT), Züheyr el-Eseri ve Ebu Mu
az et-Tumeni'ye ait bazı görüşlerin akta
nlmasıyla sona erer. Bir kısım Batı lı araş

tırmacıların. Ehl-i sünnet' e ait inanç esas
larını müstakil bir bölüm saymak sure
tiyle eseri üç bölüme ayırması (Corbin, s. 
12 ı), hem bu kısmın kapladığı küçük ha
cim hem de kitabın genel kuruluşu açı

sından isabetli görünmemektedir. 

Ma]fiilatü'l-İslamiyyin'in ikinci bölü
münde kelam problemlerinden hareket 
edilmektedir. "Ayrıntılı konular" (el-kelam 
fi 'd-dakik) şeklinde ifade edilebilecek bir 
başlık altında ele alınan meselelerden 
bazılarının birinci bölümdekilerle ortak 
olduğu görülür. Herhalde müellif, birinci 
bölümde on grup halinde tasnif ettiği iti
kadl mezhepleri görüşleriyle birlikte an
latmak istemiş, ikinci bölümde belli başlı 
kelam problemlerini farklı görüşler çerçe
vesinde sunmayı hedeflemiştir. Ancak ay
rıntılı konular düzenli bir şekilde anlatıl-

m am ış . birçok yerde aynı konu farklı yön
leriyle tekrar edilmiştir. 

ikinci bölüm isbat-ı vacibin hudus delili 
için önemli bir önerme oluşturan cevher, 
araz ve cismin teşekkülü, hareket ve sü
kun, dolayısıyla evrenin yaratılmışlığı ko
nusuyla başlar; maddi varlığının yanında 
ruh, nefis ve hayat gibi değerlere sahip 
bulunan insan hakkında bilgi verildikten 
sonra tekrar cisim konusuna dönülür. Ar
dından tekvin, beka-fena. cisim, araz. ya
ratana ve yaratılmışlara izafe edilen fiil
ler. insanın irade sıfatı, cin , şeytan, me
lek, sihir. söz (kelam) vb. konulara temas 
edildikten sonra Hz. Ali dönemindeki ha
kem olayı üzerinde durulmuş. imarnet 
meseleleri hakkında kısa bilgi verilmiştir. 
Diğer konular içinde hacim ve konum ba
kımından önemli sayılanlar kabir azabı, 
sır at, mlzan gibi bazı ahiret halleri. başta 
Mu'tezile ve Şla (revafız) olmak üzere bir 
kısım islami grup ve şahısl arın esma ve 
sıfat anlayışı ve Allah kelamı olarak Kur
'an 'dı r. 

IV. (X.) yüzyılın başlarına kadar islam 
dünyasının Ortadoğu bölgesinde Ma]fii
latü'l-İslamiyyin 'in akaid alanında olu
şan düşünce ve yorumlar konusunda bir
çok malzemeyi içerdiği ve sonraki müel
lifler in bunlardan faydalandığı şüphesiz
dir. Müellif, kitabın mukaddimesinde ön
ceki mezhepler tarihi müelliflerinin bazı 
yanlışlar yaptığını söylerken kendisinin 
bunlardan kaçınmaya çalışacağını ifade 
eden bir üslup kullanır. Eserin içeriği şa
hıs veya mezheplerin görüşlerine ait ol
mak üzere nakillerden ibaret olup birkaç 
yer dışında (s . 297, 483, 552) Eş' ari, şahsi 
kanaat ve eleştirilerine yer vermediği gibi 
nakledilen görüşlerin delillerine de temas 
etmez. Ma]fiilat'ın ele aldığı mezheple
rio tasnifiyle onlara ait fikirlerio tertibi
nin de düzenli olmadığını söylemek ge
rekir. ibn Asakir'in, "Eş' ari'nin telif ehlin
den olmadığı" yolundaki tesbiti ( Tebyinü 
ke?ibi'l-mü{teri, s. 9 I) onun risalelerinden 
ziyade Ma]fiilat'ında ortaya çıkmaktadır. 

ibn Teymiyye, Ma]fiilatü'l-İslamiyyin 'in, 
Mu'tezile kaynaklarından faydalanıp on
ların görüşlerine fazlaca yer veren ve son
raki gelişmelere temas eden en hacimli 
eser olduğunu belirtir. Ancak Ehl-i sün
net ve ehlü'I-hadlsle ilgili olarak zikredi
len hususlarda hatalarının bulunduğunu. 
esasen Eş' ari'nin bunları bilmediğini ileri 
sürer (Minhacü 's-sünne, lll , 70-71; en-Nü

büvvat, s. 2ı9-220). Eş'arl'ye nisbet edi
len eserlerin sağlam yazma nüshalarının 
bulunmadığını söyleyen Zahid Kevserl, 



eldeki Ma~ö.lô.t nüshalarının Haşviyye'

ye mensup bir kişinin nüshasından kop
ya edildiğini ve eserin el-İbô.ne ile birlik
te haşvl unsurlar taşıdığını belirtir (bk. 
bi bl.). 

Ma~ıJlô.tü '1-İs1ô.miyyin'in neşrini ilk 
olarak M. Şerefettin (Yaltkaya) gerçekleş
tirmeye başlamıştır (Burslan. sy. 7119281. 

s. 165). Kitabın üçte ikisini içeren bu ya
yımda kullanılan nüshalarla Hellmut Rit
ter yayımında kullanılan nüshalardan bir 
kısmının aynı olduğu sanılmaktadır (krş . 

Ma~alat, neşredenin girişi , s. IX-XXIV, 
XXVIII) . Eserin tamamı Hellmut Ritter 
tarafından neşredilmiştir (I-lll. istanbui
Leipzig 1929-1933) . M. Muhyiddin Abdül
hamld'in bu baskıyı esas alarak yaptığı 
neşirler (Kahire 1950-1954. 1969-1970) 

başarılı görülmemiştir. Ritter kitabı Al
manya'da da yayımiarnıştır (Wiesbaden 
1963, 1980). 
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MAKALE 
( a.!IA.o.JI) 

Belli bir konuda inceleme, açıklama 
ve yorumlama niteliği taşıyan 

gazete ve dergi yazısı. 
_j 

Sözlükte "söylemek; söz" anlamındaki 
kavlden türemiş mimli masdar olan ve 
aynı manayı ifade eden makale kelimesi 
önceleri sözlü anlatım için kullanılırken 
giderek özel bir anlam kazanmıştır. Ma
kale ve çoğul u makalat "E hi-i sünnet dı
şındaki itikadl mezhepler ve kolları" ma
nasına da gelir. "Bilim, sanat, ekonomi, 
siyaset. din. ahlak, toplum konularında 
bilgi veren ve görüş açıklayan imzalı ga
zete ve dergi yazısı" olarak tanımlanan 
makale matbaa ve gazeteciliğin ortaya 
çıkışıyla birlikte Batı'da doğup gelişmiş 
bir türdür. Klasik Arap nesrinin makam e, 

hitabe ve bilhassa risale türleri de maka
le tarzına yakın bir nitelik taşımaktadır. 
Cahiz'in risaleleri, Bedlüzzaman ei-He
medanl'nin bazı risaleleriyle makameleri 
buna örnek gösterilebilir. Ayrıca Arap top
lumunun meselelerini ele alan ilk Arap 
roman ve hikayelerinde de makale tarzına 
uygun bölümlere rastlanmaktadır. Özel
likle Irak'ta görülen makale ve kıssa ka
rışımı bu türe makassa adı verilmiştir. 

Bugünkü anlamıyla makale türünün 
Arap edebiyatındaki tarihi Arap yazılı ba
sınının gelişmesiyle çok yakından ilgilidir. 
Gazeteciliğin bir gereği olarak ortaya çı
kan ve ona paralel bir gelişme gösteren 
makalenin gelişim süreci XIX. yüzyılın or
talarında doğan Arap basın tarihinden 
izlenebilir. Kahire'de çıkan ilk gazete e1-
Ve~a'i<u'1-Mışriyye ve ardından Ravza
tü'l-medô.ris, İstanbul'da yayımlanan e1-
Cevô.'ib gibi gazetelerde görülen ilk ma
kale örneklerinde yazarların klasik Arap 
nesrinin etkisiyle ağır bir dil ve üslup kul
landığı dikkati çekmektedir. Mustafa Sa
dık er-Rafil bu tarzın önde gelen temsil
cilerindendiL XIX. yüzyılın son çeyreğine 
gelindiğinde bu temayül yavaş yavaş ter
kedilmeye başlanmıştır. Rifaa et-Tahta
vl'nin el-Ve~a'i'u'1-Mışriyye'deki maka
lelerinde olduğu gibi özellikle geniş halk 
kitlelerine hitap etmeyi hedefleyen siyasi 
makale yazarları daha ziyade milli ve dini 
konuları işledikleri makalelerinde seciler
den, beyan ve bed!' sanatlarından ken
dilerini sıyırarak yalın. anlaşılır bir dil ve 
üsluba yönelmişlerdir. Bu makaleler halk 
üzerinde büyük etki yapmış ve bunun so
nucunda Mısır'da yabancı işgaline karşı 
Urabl Paşa ayaklanması baş göstermiştir. 
Abdullah Nedim. Muhammed Abduh ve 
Cemaledöın-i Efganl gibi zamanın maka
le yazarları bu ayaklanmayı başlatanlarla 
birlikte yargılan mışlardır. 

Suriyeli gazetecilerin de Mısır'a yönelip 
faaliyetlerini orada sürdürmeleri netice
sinde Mısır Arap basınının merkezi haline 
gelmiştir. Urabl Paşa ayaklanmasından 
sonra Mısır'ın zor şartlar içine düşmesi, 
ülkenin İngilizler tarafından işgali, milli
yetçi ve dindar çizgide gazetelerin yanı 
sıra Fransız ve İngiliz çıkarlarını korumayı 
amaçlayan gazetelerin özellikle Suriyeli 
göçmen hıristiyanlar eliyle çıkarılmaya 
başlanması siyasi makalenin gelişimi için 
uygun şartlar hazırlamıştır. Mustafa Ka
mil Paşa milliyetçi çizgideki el-Livô.' ga
zetesinde yayımladığı makaleleriyle Mı
sır 'da milli hareketin lideri konumuna 
gelirken Şeyh Ali Yusuf dindar çizgideki 
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e1-Mü'eyyed'de işgalci İngilizler'e karşı 
İslam'ın ve Doğu'nun savunucusu olmuş
tur. Ülkede Fransız çıkarlarını temsil eden 
e1-Ehrô.m gazetesiyle İngiliz çıkarlarını 
temsil eden e1-Mu~attam'a karşı müca
dele veren bu iki gazetenin yanı sıra da
ha ılımlı bir çizgide olan Ceride'nin sahi
bi Ahmed Lutfi es-Seyyid, yabancılara 
karşı haklarını savunabilmesi için halkın 
eğitilmesi gerektiğine yönelik makaleler 
yayımlamıştır. 

Mısır'da 1919 devriminden sonra siyasi 
partilerin kurulması ve her partinin ken
di sesi olan bir gazete çıkarmasıyla birlik
te siyasi makale türü çok gelişmiştir. Arap 
dünyasının önde gelen edebiyatçıları olan 
Muhammed Hüseyin Heykel, Taha Hüse
yin, Mustafa Sadık er-Rafil, İbrahim Ab
dülkadir ei-Mazinl, Abbas ei-Akkad, Se
Iame Musa, Ahmed Emin, Ahmed Hasan 
ez-Zeyyat gibi isimlerin bu yayın organla
rında kendilerine bir yer edinmelerinden 
sonra dil ve edebiyatın çeşitli alanlarında 
zengin ve nitelikli makaleler ortaya çık

maya başlamıştır. Bu dönemin gazeteleri 
ve edebiyat dergilerinde Cahiliye şiirinin 
güvenilirliği, edebi eserde halk dili kulla
nımı, hatta Arap alfabesinin yerine Latin 
alfabesinin kullanılması gibi konularda 
edebi makaleler yayımlanmış. bu durum 
edebiyatçılar arasında edebiyatın mahi
yeti açısından olduğu gibi dil açısından 
da klasikçi ve modernist diye adlandırlan 
iki grubun oluşmasına yol açmıştır. 

Bazı edebiyatçılar makalelerinde Arap 
edebiyatının gelişimini. çeşitli dönemler
de aldığı görünümü ortaya koymaya ça
lışırken özellikle Batı kültürü etkisinde 
olanlar kendilerini sadece Arap dili ve 
edebiyatıyla sınırlamayıp Batı kökenli 
edebiyat türlerini. sanat eserinde bulun
ması gereken estetik değerleri konu edin
mişler; makalenin alanını edebiyatı, gü
zel sanatları. felsefi. sosyolojik ve eleşti
rel kurarnları içerecek şekilde genişlettik
Ieri gibi fikri boyutuna da derinlik kazan
dırmışlardır. Daha sonra kitap haline ge
tirilen bu tür makalelerin çağdaş Arap 
edebiyatında önemli bir yeri vardır. Taha 
Hüseyin'in Jj adişü '1-erbi'ô.'ı. Heykel'in 
Fi EvMti'l-ferô.g'ı, Akkad'ın Fuşul'ü. Ra
fıl'nin Tahte rô.yeti'l-Kur'ô.n'ı, Mazinl'
nin Jjaşô.dü'l-heşim'i, Ahmed Emin'in 
Feyzü '1 -l]ô.tır'ı, Zeyyat'ın Val_lyü 'r-risô.-
1e'si bunlar arasında zikredilebilir. 
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