
N. P. Aghnides (bk bibl) Serahsf'ye 
dayanarak el-Asl'ın esasen Ebü Yusuf' 
un eseri olduğunu, ancak ŞeybanT tara
fından kompoze edildiğini söylüyorsa da 
bu yan lıştır. Serahsf'nin söz konusu yer
de (ei-Mebsat, XXX, 129) kastettiği. el
Asl'ın bütünü olmayıp kendi eseri el 
Mebsı1t'un metni olan el-Kô.fi'de "Ki
tabü İhtilafi Ebf Hanife ve İbn Ebf Ley
la" başlığıyla geçen kısımdır (ayrıca bk. 
SerahsT, 1, 3: M. Ebü Zehre, s. 209-210) 

BİBLİYOGRAFYA: 

Serahsf. el-Mebsü!, 1, 3; XXX, 129; Keş{üz
zunün, 1, 107 ; İbn Abidin, Reddü '1-muhtar, 1, 
69-70; M. Ebü Zehre. Ebü fjanf{e, Kahire 1947, 
s. 209-210; Sezgin. GAS, 1, 422, 934; M. Zahid 
ei-Kevseri, Bü/ügu '/- emanf, Humus 1969, s. 77-
78 ; J. Schacht. islam Hukukuna Giriş Itre Meh
met Dağ - Abdü lkadi r Şener). Ankara 1977, 
s. 239, 31 1 ; N. P. Aghnides, An indroduction 
to Mohammedan Law And A Bibliography, 
Lah o re 1981 , s. 177. Iii HALİTÜNAL 

L 

AS lAH 

(cL~!) 

Mu'tezile'nin "vücub alellah" 
temel görüşü içinde kabul ettiği 

fikirlerden biri. 
_j 

"Kişi için faydalı olmak. onun haz ve 
sevinç duymasına vesile olmak" anlamın
daki salah kökünden türetilmiş bulunan 
aslah, "kullar hakkında en uygun, en fay
dalı, en iyi olan şey" demektir. Hasen, 
lutuf. sevap ve hikmet kelimeleri mana 
itibariyle aslahla benzerlik arzederse de 
farklı tarafları vardır. Zira Mu'tezile 'ye 
göre bir fiil aslah olduğu halde hasen, 
lutuf. sevap ve hikmetle nitelenmeyebi
lir. İlk defa hükümdarların kendi haksız 
uygulamalarını ilahf kaderin bir sonucu 
gibi ortaya koyarak kendilerini mazur 
göstermeye kalkışmaları karşısında si
yasi bir düşüncenin tesiriyle ortaya çık

tığı söylenen [Neşşar , ı . 342) bu ter imin 
kimin tarafından icat edildiği kesin bir 
şekilde belli değilse de Kadf Abdülceb
bar ' ın el-Mugni'deki ifadelerinden an
laşıldığına göre aslah kavramını ilk kul
lananlar Ebü'I-Hüzeyl el-Allaf, Nazzam. 
Ebü Haşim el-Cübbaf ve Ebü Ali el-Es
varf gibi Mu'tezile kelamcıları olmuştur. 

Mu ' tezile bilginlerinin çoğu tarafından 
benimsenen bu görüşe sadece Bişr b. 
Mu'temir ve Dırar b. Amr muhalef et
mişlerdir (ibn Hazm, lll , 201). Aslah ko
nusunda ayrıntılarda farklı görüşler ile
ri sürülmekle birlikte Mu'tezile 'nin ço
ğunluğu Ebü'l-Hüzeyl el-Allaf ve Naz-

zam'a ait olan farklı iki görüşü benim
semiştir. Ebü'I -Hüzeyl'e göre Allah kul
ları için yarattığı ortamdan daha uygun 
(aslah) olanı yaratmaya muktedir de
ğildir. Nazzam'a göre ise Allah kulları 

için yarattığından daha uygun olanı ya
ratabilir ve Allah ' ın yapabileceği aslah 
fiilierin bir nihayeti yoktur (Eş 'ari. s. 576-
577). 

Bir fiilin iyi veya kötü (hasen veya ka
bih) oluşunu fayda ve zarar açısından 
değerlendiren Mu'tezile'ye göre iyi fiil 
fayda gözetilerek yapılan, kötü fiilse za
rar doğuran şeydir. Gayesiz iş yapmak 
abestir: şu halde Allah'ın bütün fiilieri 
bir gayeye yöneliktir. Bu gaye iyi, doğ ru 

veya faydalı olduğuna göre O'nun bü
tün fiilieri de iyidir. O fiilierini daima fay
da gözeterek yapar, dolayısıyla zararlı 

olanı veya faydalı olmayanı irade etmez. 
Fayda kendisi için olamaz: çünkü O ek
siklik ve ihtiyaçtan münezzeh olduğun
dan bir fayda teminine gerek duymaz. 
Şu halde O'nun fiilierinin gayesi kulları
nın fayda ve iyiliğidir. Binaenaleyh Mu'te
zile'ye göre Allah'ın fiilierinde gaye gö
zetmediğini düşünmek. O'nun abesle iş
tigal ettiğini ileri sürmekle aynı anlama 
gelir: aynı şekilde O'nun kulları için iyi, 
doğru ve faydalı olanı (salah -aslah) gö
zetmediğini iddia edip fiilierinin kullara 
zararlı da olabileceğini savunmak, Al 
lah 'ı adil olmamak ve zulümle nitelen
dirmek anlamı taşır [KadT Abdülcebbar, 
Şerhu'/-Usali'l·l]amse, s. 30 l) 

Salah kelimesi Mu'tezile kaynakların
da aslahla aynı manada kullanılmakla 

birlikte bazı Mu'tezilfler'e göre Allah için 
gerekli (vacip) olan, fiilierinde asiaha de
ğil salaha riayet etmektir. İster salah 
(iyi) ister aslah (en iyi ) kelimesiyle ifade 
edilsin, kulların menfaatini gözetip fiil
Ierini buna göre yapmasının Allah'a va
cip olması. Kadf Abdülcebbar'ın ifadesiy
le, böyle bir f iilin sadece Allah'a nisbet 
edilebilmesi ve bunun ulühiyyet kavra
mından ayrı düşünülememesi demektir 
[ei-Muhrt, s. 230) Mu'tezile'ye göre as
lah fikrine bağlı olarak peygamber gön
dermek, peygamberlerin tebliğlerini in
sanların serbestçe kabul ve reddebil
meleri, neticede sorumlu tutulabilme
leri için her türlü engeli kaldırmak, ita
atkar kulları mükafatlandırıp asileri ce
zalandırmak. kulları mükellef kılındık

ları şeyleri yapmaların ı sağlayacak kud
rette yaratmak. akla doğruyu göster
mek, bir günah veya suçun sonucu (is
tihkak) olmaksızın dünyada elem çekmiş 
olan iyi kullara, karşılık (ivaz) olarak ahi-
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rette yüksek dereceler vermek ve yapı
lan tevbeleri kabul etmek de Allah için 
vaciptir. Ancak Bağdat Mu'tezilesi, ge
nel olarak alemi yaratmak, teklife mu
hatap olan insanları var etmek ve ce
hennem ehlini burada ebediyen bırak

mak aslah olup Allah 'a vaciptir derken 
Basra Mu'tezilesi, yaratılışın başlangıcı

nı aslah saymamış, bunun bir Iutf-i ilahf 
olduğunu düşünmüştür. Bir grup Mu'te
zilf alim de aslah prensibini dünya işle
rine uygulamanın doğru olmadığını , ak
sine onu insanlara rehberlik yapan pey
gamberler göndermesinin Allah'a vacip 
olması şeklinde anlamak gerektiğini sa
vunmuşlardır. Şfa kelamcıları da bu an
layışa katıla rak aslah fikrini masum 
imam tayin etmenin Allah 'a vacip olma
sı tarzında anlamışlardır. 

Allah'ın fiilierindeki hikmet ve mas
lahatı aklf bir gayeye değil hür iradesi
ne bağlı bir ikram ve ihsan olarak kabul 
eden Ehl-i sünnet, aslah ve salah keli
meleri yerine adetullah, sünnetullah, ta
birlerini kullanmış ve vücfıb* fikrini şid
detle tenkit etmiştir. Sünnf kelamcılar 
aslah fikrini eserlerinin çeşitli bölümle
rinde çürütmeye çalıştıkları gibi sadece 
bu konuyu inceleyen müstakil eser ler 
de yazmışlardır. Muhammed b. Ali el
Mevsılf'nin FütUhu'l-vô.hib bi-en leyse 
şey'ün 'aie'llahi bi-vô.cib'i bunlardan 
biridir [bk Keşfü 'z-zunan, ll , 1240) Ebü'l
Hasan el-Eş ' arf de aslah kavramında gör
düğü çelişkileri meşhur "üç kardeş" (ih
ve-i selase• ) tartışmasıyla ortaya koy
muştur. Ehl-i sünnet'e göre salah ve as
lahı yaratmayı Allah için vacip kabul et
mek, naslara aykırı düşünmüş olmanın 
(bk Hüd 11 / 107: ei-Burüc 85 / 16) öte
sinde daha başka itikadf problemler de 
ihtiva etmektedir. Bunların başında Al
lah 'ın mutlak ulühiyyetini zedelemek. ku
Iuna ikram ve ihsanda bulunabilme vas
fını ortadan kaldırmak. kudret ve irade-i 
ilahiyyeyi sınırlamak ve "istikmal bi 'l 
gayr" (mükemmelliğini başka şeyler saye
sinde kazanmak) gibi ulühiyyetin birliğine 
nakfse getirici yanılgılar yer almakta
dır. Şayet kulu hakkında aslah olanı ya
ratmak Allah'a vacip olsaydı kötüleri, in
karcıları, şeytanı ve cehennemi yarat
maz, hidayet üzere yaşayan peygam
berler i düşmanlarının eliyle öldürtmez, 
insanlar da haklarında hayırlı olanı var 
etmesini Allah 'tan dilemezlerdi. Gerçi 
Mu'tezile bu tenkitlere cevap bulmuş, 

şer problemini kullara kötü fiilierinin ya
ratıcısı rolü vermekle çözmeye çalışmış , 

kafirlerin imanla mükellef tutulmasını 
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sevap elde etme imkanının kendilerine 
bahşedilmesiyle açıklamışsa da (Kadi Ab
dülcebbar, el-Mugnf, XIV, 34) bu nevi yo
rumlar tatminkar görülmemiştir. Çün
kü Mu'tezile'nin salah ve aslah görüşü, 
insanların fiilierini faydalı bir gayeye da
yanarak yaptıkları , şu halde Allah'ın fi
illerinin de bu şekilde bir gayeye yönel
mesi gerektiği prensibine dayanmakta
dır. Halbuki insanların fiilierine bakarak 
Allah'ın fiilieri hakkında hüküm vermek 
doğru değildir. 

islam düşünce tarihinde Mu'tezile'nin 
benimsediği aslah fikri , modern çağın 
Batı hıristiyan dünyasında Malebranche 
ve Leibniz'le bir likte felsefi bir problem 
olarak yeniden ortaya atılmış ve müda
faa edilmiştir. 
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Iii AYNİ İLHAN 

ASlANHANE CAMii 

(bk. AHi ŞERAFEDDİN CAMii). 

ASLİGÜNAH 

Hıristiyanlık'ta, 

Hz. Adem ile Hawa'nın cennette 
"yasak meyve"den yemek suretiyle 

işlediklerine ve nesilden nesile 
bütün insanlığa intikal ettiğine 

inanılan suç. 

_j 

_j 

Asli günah (Peccatum Originis) terimi
ni ilk defa Saint Augustin kullanmış ve 
doktrinleştirmişse de (EUn., XII, 664-665) 
bu konuda ilk yorum yapan Pavlus ol-
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muştur. Önceleri Hıristiyanlığa karşı iken 
daha sonra ilk havarilerin arasına katı
lan. Hz. isa ile ilgili kurtarıcılık doktrinini 
ortaya koyabilmek için değişik bir izah 
getiren Pavlus'a göre günah dünyaya 
Adem vasıtasıyla girmiştir. Her insan 
Ad em· in suçundan bir miktar taşımak
ta ve bu suç nesilden nesile geçmekte
dir. insanlığı bu suçtan kurtaran ise Hz. 
İsa ' dır. Her doğan çocuk vaftiz olmadığı 
müddetçe suçludur (Romalılar'a Mektup, 
5/ 12-2 1) . Gerçekte Pavlus'un bu yoru
mu revrat'tan kaynaklanmaktadır. Tev
rat'a göre topraktan yaratılan ve Mezo
potamya bölgesinde bulunduğu tahmin 
edilen Aden (!'/DB, s. 208-209) mevkiin
deki bahçede (cennet) oturan Adem'in 
iyilik ve kötülüğü bilme ağacından ye
mesi yasaklanmış, yediği takdirde ölüm
lü bir varlık olacağı ve kötülüklere da
lacağı kendisine bildirilmiştir. Fakat yı
lan Hawa'yı , onun vasıtasıyla da Adem'i 
kandırarak yasak meyveden yemelerine 
sebep olmuş, böylece ilk günah işlen

miştir (Tekvin, 2/ 7-25 ; 3/ 1-24). Hıris

tiyanlığa göre Adem ile Hawa'nın so
yundan gelen bütün insanların irsiyet
ten dolayı bu suça iştirak ettikleri ka
bul edilmiş ve cezalandırılacaklarına ina
nılmıştır. Meryem'in rahminde isa'ya hu
lül eden Tanrı günahsız olan kendi oğ
lunu göndermiş, o da bu günaha kefa
ret olmak üzere çarmıhta can vermiş
tir. insanlar ise vaftiz olmak suretiyle 
asli günahtan kurtulmuş olacaklardır. 

Belli başlı hıristiyan mezheplerinde as
li günahla ilgili anlayışlar farklıdır. Kato
likler Tre nt Kon s ili · nde (1546- ı 563) ken
dilerine mahsus bir doktrin ortaya koy
muşlardır. Buna göre insan (Adem) gü
nahı işlemeden önce iyi ve kutsaldı. Çün
kü Adem Tanrı'nın dostu olarak yaratıl
mış, O'nun inayetine mazhar olmuştu. 
Günahtan sonra ise asli iyiliğini kaybet
miş, günah onun mirası olmuş ve bü
tün kötü arzularının temelini teşkil et
miştir. Böylece insanın iradesi Allah'tan 
uzaktaşmış bulunmaktadır. Bununla be
raber reformcuların ileri sürdüğü gibi 
insan tabiatı tamamen bozulmamıştır. 

Ne var ki insanın zihnine, daha önce fıt
ratında bulunan ve tabii olanla tabiat 
üstü gerçeği ayırmaya yarayan sezgiyi 
önleyecek bir perde inmiş ve insan ira
desi önceki hassas mahiyetini kaybet
miştir. Bütünüyle bozulmuş olmamakla 
birlikte günahtan kurtulamayan insan
da iyilik ve kötülük yan yanadır. Vaftiz. 

. asli günahı ve işlenen günlük günahları 

giderir (Filipililer'e Mektup, 2/5- I ı ; Ko
rintoslular'a Birinci Mektup, 11 12; Romalı 

lar'a Mektup, 5/ ı 2- ı 8; Ga l atyal ıl a r'a Mek
tup, 3/ 14). 

Protestanlar'a göre asli günahtan son
ra insanın tabiatı büsbütün bozulmuş, 

onun hür iradesi kaybolmuştur. Kurtu
luş tamamen Tanrı'nın inayetine bağlı
dır. 1530 ve 1 S77'de düzenlenen "iman 
prensipleri " içinde. ebedi kurtuluşu ba
kımından insanın belli bir irade hürriye
tine sahip olduğu hususu yer alır. Fakat 
hidayete ermeden önce insan ne yapar
sa yapsın Tanrı 'yı hoşnut edemez. Doğu 
kiliseleri ise asli suç üzerinde pek dur
mazlar. Ortodokslar'a göre kurtuluş, as
li suçtan değil belki ölümden. yok ol
maktan kurtulmaktır. Sosiniyenler ise 
asli günahı kabul etmezler. XVIII. yüz
yıldan itibaren hür düşüneeli hıristiyan
larca asli günah inancı tadil edilmeye 
veya ondan tamamen vazgeçilmeye baş
lanmıştır. Bunda rasyonalizmin ve tabii 
ilimler alanındaki gelişmelerin büyük pa
yı olmuştur. 

Adem'in yaratılışı ve cennetteki haya
tıyla ilgili bilgiler yahudi kutsal kitabın
da bulunmasına rağmen bu dinde böy
le bir yorum söz konusu değildir. Yahu
di Rabbinik düşüncesine göre insanın 

suça temayülü ve ölümlü oluşu Adem'in 
günahından ileri gelmiştir. Hint dinle
rindeki karma tenasüh • inancına göre 
hayatın ıstırabı önceki hayatların ceha
let ve yanılgılarının bir sonucudur ; an
cak öncekilerden intikal eden bir günah 
söz konusu değildir (DCR, s. 48 ı) . 

islam'da Hz. Adem'in yasak ağaca yak
laşması (bk. ei-Bakara 2/ 35-37; ei-A'raf 
71 ı 9-22), onun ahdi unutınası olarak ni
telendirilir. Ne var ki yüce Allah Adem'in 
bu davranışında bir kasıt bulmadığını 
açıklamıştır (bk Taha 20 / ı ı 5) Muhtelif 
tefsirlerde, özellikle bu son ayete daya
nılarak Adem'in bu davranışının kasıtlı 

değil unutkanlık sonucu vuku bulmuş 
basit bir hata (zelle) olduğu belirtilmiş

tir. Söz konusu olay cennette meydana 
geldiğine ve orada tebliğe muhatap ola
cak bir ümmet bulunmadığına göre o 
durumda Adem henüz peygamber de
ğildi. Peygamberliğinden önce kendisin
den sactır olan bu fiilinden dolayı Adem 
tövbe etmiş, tövbesi kabul olunmuş ve 
daha sonra peygamberlikle görevlendi
rilmiştir (bk. el -Bakara 2/37; Al- i im ran 
3/ 33; Taha 20/ 122 ; ayrıca bk. ADEMI. 

Cennette vuku bulduğu ve şeytanın 

da rol aldığı ifade edilen bu olay, aslın-


