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Iii C iHAT TUNÇ 

Mezhepler Tarihi. İslam literatüründe 
dalalet, bir tasnife göre nazari ve arneli 
ilimlerde olmak üzere iki kısımda müta
laa edilir. Nazari ilimlerde dalalet, itikadi 
konularda gerçeğe aykırı inançları be
nimsemek demektir. Kur'an-ı Kerim'de 
bu tür dalalet için "haktan uzak bir sa
pıklık" (en-Nisa 4/ 136) tabiri kullanılmış

tır ki bunun inkardan farklı olmadığı açık

tır. Arnelf ilimlerde dalalet ise ibadet, 
hukuk ve ahlak alanına giren konularda 
islam dinine aykırı fikirlere sahip olma
yı ifade eder (Ebü' I -Beka, s. 232). Dala
lette kalanları da üç grupta ele aimai< 
mümkündür. 1. Hak dinin varlığından hiç
bir şekilde veya dikkat çekecek ve me
rak uyandıracak kadar haberdar olma
yanlar. Kelam alimlerinin çoğunluğuna 
göre bunlar dini vecYbelerinden dolayı 

sorumlu olmayacaklardır. Çünkü Kur'an'
da. peygamber gönderilmedikçe kişile
rin sorumlu tutulmayacağı ifade edilmiş

tir (el-isra 171 15). Ancak böylelerinin akıl

ları. selim yaratılışları ve çevrelerinde yay
gın bulunan din ve ahlak kuralları çer
çevesinde hareket etmeleri ve mümkün 
olabilecek bir ruh yücelişini göstermele
ri gerektiği düşünülmüştür (Reşfd Rıza , 

I, 69-70 ; ayrıca bk. FETRET). z. Hak dini n 
varlığından yeterince haberdar oldukla
rı halde onu benimsemeyenler. Bunlar 
Kur'an-ı Kerim'de çokça söz konusu edi
len müşrikler. kafırler ve münafıklardır. 
3. İslamiyet'i benimsedikleri halde onun 
itikadl, arneli ve ahiakl hükümleri konu
sunda yeterli bilgi sahibi olmayanlar ve
ya bildikleriyle amel etmeyenler. Bu grup 
içinde gerek kendi dini hayatları, gerek
se diğer müslümanların dini faaliyetleri 
açısından en tehlikeli olanlar. ehl -i kıb
leye ait geniş din anlayışı sınırlarını da 

aşan inançlara sahip bulunanlar ve bu 
inançlarını yaymaya, böylece dini yaziaş
tırmaya çalışanlardır. Kur'an-ı Kerim'de 
(ei-Maide 5/ 77-80), böyle bir yol takip 
eden eski din mensupları (Ehl -i kitap) din
de haddi aşmak. yaptıkları fenalıklardan 
ötürü birbirini uyarmamak. hak yoldan 
sapmak ve başkalarını saptırmakla it
ham edilmiş, lanete ve ilahi gazaba uğ
ratıldıkları belirtilmiştir (krş. Reşid Rıza, 

I, 69-72). 

Kelam ilminde dalalet. daha çok. ku
lun iradesi ve gücüyle mi yoksa Allah'ın 
iradesi. takdiri ve yaratmasıyla mı ger
çekleştiği açısından inceleme konusu ol
muştur. Bu hususta belli başlı kelam 
ekallerinin görüşlerini şöylece özetlemek 
mümkündür: 

Dalalet ve hidayet konusuna Allah'a 
nisbet edilmesi gereken kemal sıfatları. 
özellikle ilahi irade ve kudretin şümulü 
açısından bakış yapan Cebriyye'ye göre 
dalalet, kulun irade ve seçimiyle değil 
tamamen Allah'ın iradesi ve yaratma
sıyla gerçekleşir. Zira Allah kullarından 
dilediğini hidayete erdirir. dilediğini de 
saptırır (idlal). Birçok ayet ve hadis bu 
hususu açıkça ifade etmektedir. insan
lar ya sapık ve kafir veya hidayete erdi
rilmiş mürninler olarak dünyaya gelirler 
ve Allah'ın kendileri için belirlediği ka
derin dışına çıkamazlar (Kas ım er-Ressi, 
I, I I 5- I I 6; Yahya b. Hüseyin, Il, 90-9 I ; Ka
di Abdülcebbar, s. 72 ; Fahreddin er-Razi, 
Me{titf/:ıu 'l-gayb, ll, 138 -1 39). Kulun so
rumluluğu için mantıkf bir gerekçe gös
termeyen bu telakkiye tepki niteliğinde 
olmak üzere Mu'tezile ile ŞYa'nın çoğun
luğu tarafından benimsenen anlayışa 

göre ise kulun sorumlu tutulabilmesi 
için dalaleti seçme hürriyetine ve terci
hini gerçekleştirme gücüne sahip olma
sı gerekir. Bundan dolayı dalalet sade
ce onun iradesi ve kudretiyle gerçekle
şir. Allah'ın dilediği insanları saptırdığı

nı ifade eden naslara gelince, müteşa
bih • grubuna giren ve zahiri manalarıy
la açıklanması mümkün olmayan bu nas
ların kullara irade hürriyeti tanıyan di
ğer nasların ışığı altında dil kurallarına 
ve aklın ilkelerine uygun bir şekilde te'vil 
edilmesi gerekir. Bazı ayetlerde Allah'ın 
kullarını dalalete sevkettiği belirtilmiş

se de bundan hareketle O'nun insanları 

saptırdığı ve henüz dünyaya gelmeden 
onları sapıklar olarak yarattığı sonucu 
çıkarılamaz. Bu tür ayetleri. Allah'ın, ken
di iradesiyle dalaleti seçen kimseyi "dal" 
diye adlandırması, ahirette azaba uğrat
ması, helak etmesi, yaptığı arnelleri bo-
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şa çıkarması. cennet yolundan alıkoyup 
cehennem yoluna sevketmesi ve dalale
ti tercih edip kafir olduğu için dünyada 
cezalandırmak suretiyle dalaletle bırak

ması. yani lutufta bulunmaması şeklin
de yorumlamak mümkündür (Kadi Ab
dülcebbar, s. 57, 65 -67, 476, 506; Bağda

di, s. I 4 I - 142; Fahreddin er-Razi, Me{ati

hu' l -gayb, ll, 141-1 43). 

Dalalet-hidayet mevzuunu hem ilahi 
sıfatiarın yetkinliği ve şümulü, hem de 
insanın sorumluluğu açısından ele alıp 
konuyla ilgili iki zıt görüşü birleştirmek 
isteyen Ehl -i sünnet alimleri, kullara ait 
fiiller de dahil olmak üzere kainatta mey
dana gelen bütün varlık ve olayların biz
zat Allah tarafından yaratıldığı temel 
görüşünden hareketle, hidayetin yanın
da dalaletin de Allah'ın iradesi, takdiri 
ve yaratmasıyla gerçekleştiği hususunu 
ilke olarak benimsemişlerdir. Eş'ariyye, 

Matüridiyye ve Selefiyye'ye bağlı alimler 
bu temel noktada birleşmekle beraber 
farklı sayılabilecek bazı görüşler de or
taya koymuşlardır. Eş'ariyye'nin görüşü 
Cebriyye'ninkine oldukça yakındır. Mez
hebin kurucusu Ebü'I-Hasan ei - Eş'ari da
laleti "dinden yüz çevirmek" diye tanım
lar. Ona göre idlal. küfür ve inkar anla
mındaki dalaletin Allah tarafından sa
pıkların kalbinde yaratılmasıyla gerçek
leşir. Allah'ın kullarını bu şekilde dalale
te sevketmesi ise makuldür. Zira O'nun 
iradesi için bir sınır olmadığı gibi yaptık
larından dolayı sorumlu tutulması da 
ulühiyyetiyle bağdaşmaz (Uşalü Ehli 's

sünne, s. 77; İbn Fürek, s. ı 03, ı 04). Ba
kıllani idlali. Allah Teala'nın kafirlerin da
ıaıetini yaratması. iman etmelerini sağ
layacak yardımını terketmesi, kalplerini 
daraltması ve hidayete erme güçlerini 
yok etmesi anlamında kabul eder. Ba
zan da onu, sevap kazanmayı ve cenne
te girmeyi mümkün kılacak yoldan uzak
laştırma şeklinde açıklar (et -Temhfd, s. 
377-378) . Abdülkahir ei-Bağdadi, ima
mü'I-Haremeyn ei-Cüveyni ve Ebü Said 
ei-Mütevelli de Eş'ari ile aynı görüşü pay
laşirlar. F'ahreddin er-Razi'nin Eş'ariyye'
den kabul ettiği (Esasü 't - ta~dfs, s. 5) Ra
gıb ei-İsfahani ise dalaletin kulda oluş
masına ilişkin dikkat çekici yorumlarda 
bulunur. Ona göre dalalet, kulun tutum 
ve davranışiarına bağlı olan çeşitli mer
halelerin aşılmasıyla oluşur ve bir karak
ter haline gelir. Bunda, kulun başlangıç

ta ortaya kayacağı tavır etkileyici bir rol 
oynar. Şöyle ki : Mükellefıyet çağına gi
ren insan, Allah'a iman ve itaatten yüz 
çevirerek inkar ve isyan yolunu tercih 
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ederse, üstelik bu tutumunu inatla sür
dürorse bir taraftan dalalet kendisine 
güzel görünmeye başlarken diğer taraf
tan.hidayet yoluna girmesi zorlaşır ve bu 
kişi gittikçe hidayetten uzaklaşır. Daha 
sonra bu tutum onda hakim bir karak
tere dönüşür ve nihayet artık dalaletten 
kurtulması imkansız hale gelir (Tafsflü'n

neş'eteyn, s. 104, 107-108). Fahreddin er
Razi, Eş'ari'nin fikrine uymakla birlikte 
ona açıklık getirmeye çalışır. Ona göre 
insanın bütün fiilierinde olduğu gibi da
lalet fiilinin de meydana gelebilmesi için 
kalbinde bunun faydalı veya cazip oldu
ğunu telkin eden bir temayülün bulun
ması gerekir. Diğer temayOller gibi bu
nun da Allah tarafından yaratıldığını ka
bul etmek icap eder. Aksi takdirde bir 
yaratıcı olmadan kendi kendine oluş 

inancı ortaya çıkar ki bu sonuçta Allah'ın 
varlığını inkara kadar giden bir çıkmaz
dır. Şu halde dalaleti dileyip yaratan Al-

, lah'tır. Razi ayrıca, Allah'ın ezeli ilmiyle 
kulların yapacağı fiilieri önceden bildiği
ni ve bu bilginin zıddının meydana gele
meyeceğini de dikkate alarak dalaletin 
Allah'tan olduğunu söyler. 

Matüridiyye alimleri dalaleti Allah'ın 

irade, ilim ve yaratma sıfatları çerçeve
sinde açıklamakla birlikte, insanın so
rumluluğunu daha makul bir temele da
yandırmak amacıyla, dalalete düşmek
teki asıl rolü insanın tercihine bağlamak 
istemişlerdir. Ebü Mansor el-Matüridi'
ye göre idlal hidayet gibi ilahi bir fiildir. 
İlahi fiilin anlamı ise Allah'ın her şeyi la
yık olduğu şekilde yaratmasıdır. Bu ya
ratış kul için ilahi Iutuf (hidayet) çerçe
vesinde olabileceği gibi adalet ( dalalet) 
çerçevesinde de olabilir. Bu sebeple da
lalet ilahi adaletin gereği olarak vücut 
bulur. Dalalete düşürmenin . manası ise 
gönüllerin hidayete karşı daraltılması ve 
iman ile itaatin meşakkatli gösterilme
sinden ibarettir. Sonuç olarak dalalet 
kulun onu dilemesiyle hasıl olur (Kita

bü't- Tevhfd, s. 287, 3 I 3-314) Daha son
ra gelen Miltüridi alimleri, kulun isteme
si halinde dalaletin Allah tarafından ya
ratıldığını açıkça belirtmişlerdir (Pezde
vT, s. 45, 127 ; SabünT. s. 79; Elmalılı, lll, 
2087). Matüridiler'e göre dalaleti seçmek 
suretiyle kul sorumlu tutulmakta, onu 
yaratmış olmakla da Allah daliliete sev
ketmiş bulunmaktadır. 

Selefiyye'ye mensup alimierin dalalet 
konusunda benimsedikleri görüşlerle 

Eş'ariler'in görüşleri arasında fark yok
tur. Selefiyye'ye bağlı olduğu kabul edi
len İbn Hazm, Allah'ın katirieri saptır-
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masını yardımını kesmesi. onları inkarı 
seçmelerini sağlayacak bir tabiat ve psi
kolojide yaratması . şeytanın güzel gös
tererek telkin ettiği kötü duyguları akıl 
gücüne baskın getirmesi tarzında açık
lar (el-Faşl, lll, 70-74). Ancak son dönem 
Selef alimlerinden M. Reşid Rıza, dala
Ietin gerçekleşmesine ilişkin farklı bir 
yorum getirmek istemiştir. Ona göre da
lalet, doğrudan doğruya insanın aklını 

kullanma tarzına ve bununla ilgili ola
rak Allah'ın vazettiği küliY kanuna bağlı
dır. Allah, gerçeği bulmak için aklını ve 
duyularını kullanmayan veya bunların 

verilerine bilerek uymayan, hidayete kar
şı dalaleti seçip onu azgınlık derecesi
ne kadar götürenleri saptıracağına hük
metmiş ve bu hususta umumi bir kanun 
koymuştur. Dalalete sevkedilen kişi bu 
kanunun gereği olarak sapıklıkta kalır. 

Allah, hiçbir sebep ve hikmet olmaksı
zın dalaleti doğuştan sahip olunan bir 
karakter şeklinde kullarında yaratmaz. 
Bundan dolayı, dalalet hem insan ira
desinin hem de vazedilen umumi kanun 
vasıtasıyla ilahi iradenin bir sonucudur 
(Te{sfrü 'l·menar, I, 24 1; VII, 402; IX, 459; 

ayrı ca b k. FİİL). 

Dalaleti sadece ilahi irade ve takdire 
bağlı kabul eden ve bu konuda insanın 
hiçbir fonksiyonu bulunmadığını öne sü
ren Cebriyye'nin görüşü bir tarafa bıra
kılacak olursa. Mu'tezile ve Ehl-i sünnet 
alimlerinin hemen hemen tamamının in
sanların dalaleti isteyerek seçtikleri ve
ya daliliete düşmelerinde irade ve dav
ranışlarının mutlaka etkili olduğu husu
sunda birleştikleri görülür. Bununla bir
likte Allah'ın kullarından dilediğini dala
lete sevkedeceğini bildiren naslara zi
hinleri tatmin edici yorumlar getirmek
te bütün mezhepterin zorlandıkları an
laşılmaktadır. Öyle görünüyor ki kulla
rın fiilleriyle. ayrıca kader ve ilahi sıfat
Iarta bağlantısı bulunan dalalet konusu
nu itiraz edilemeyecek şekilde çözüme 
kavuşturmak kolay değildir. Nitekim ken
disi de bir Eş'ariyye alimi olan Gazzali. 
İJ:ıya 'ü 'ulilmi'd- din adlı eserinin "Tev
be" bölümünde (IV, 6-7) Cebriyye, Mu'te
zile ve Eş'ariyye'nin dalalet meselesini 
de kapsayan kader ve irade hürriyeti ko
nusundaki görüşlerini, körlerin el yorda
mıyla tanımaya çalıştıkları fili tarif eden 
açıklamalarına benzetmiş, bu görüşle

rin doğru ve yanlış yönleri bulunduğu
nu belirttikten sonra meselenin akli ve 
tecrübi bilgiler yoluyla çözümlenemeye
ceği sonucuna varmıştır. Bu güçlük, sap
tırma ve doğru yola iletme eylemlerinin 

de bir kısmını oluşturduğu ilahi fiilierin 
mahiyetleri ve yaratıklarla ilişkileri hak
kında yeterli bilgiye sahip olamayışımız
dan, ayrıca Allah'ın zatı, sıfatları ve fiil
Ieri itibariyle zaman kategorisiyle sınırlı 
olmamasına karşılık bizim zamanlı varlık 
olmamız ve zaman kalıpları içinde dü
şünmemiz gibi sebeplerden ileri gelmek
tedir (ayrıca bk. KADER). 
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