DIRAR B. AMR VE MU'TEZİLE'NİN
SÜREcİNDEKİ YERİ

TEŞEKKÜL

Dr.osman AYDINLI
GİRİş
Mu'tezile mezhebi açısından, Yasıl b. Ata (131-748) ve Amr b ..
Ubeyd (1441761)'den sonraki dönemde önemli bir bilgi boşluğu bulunmaktadır. Bu dönem Mu'tezile tarafından Yasıı'ın dalleri ile doldurulmaya çalışılsa da, onlann dikkate değer görüşleri bulunmamaktadır. Bu sebeple felsefe kitaplannın İslam dünyasına yoğun bir şekilde girmeye
başladığı bu 'ortamın güçlü bir ismi doğurması kaçınılmazdı. Bu noktada
daha çok Basra ilim ve fikir çevresiyle allikalı bulunan ve EbO'I-Hüzeyl
Allaf (227/841)'dan önce Basra ilim meclisinin başkanı olarak kabul edilen Dırar b. Amr (200/815) ismi büyük bir önem arzetmektedir.
Dırar b. Amr'ın hayatı, ilmi kişiliği ve Mu'tezile içindeki yerini tesbit etmeden önce, etkin faaliyet yürüttüğü Harun Reşid (198/809) dönemininsosyaı, siyasal ve kültürel durumuna göz atmak istiyoruz.
liarun Reşid (193/809) dönemi, Abbasi devletinin siyasi yönden en
güçlü olduğu ve maddi refah düzeyinin oldukça yüksek seyrettiği bir dönemdir!. Bu dönemde Abbası devleti, sınırlan itibariyle genişlemiş; idari
ve mall yönden güçlenmiştir2.Bu güç ve maddi refah beraberinde israfı
da getirmiş; gayr-i ahlaki durum yaygınlaşmış ve devletin başkenti Bağdat köle ticaret merkezi haline gelmiştir3•
Harun Reşid (193/809) iktidannın ilk yıllannda Fars asıllı olan Bermeki ailesinden Yahya b. Halid (188/805)'i vezirlik makamına getirmişti.
Bu şahıs, iki oğlu Fazı ve Ca'fer'le birlikte devlet idaresinde söz sahibi

ı.
2.
3.

Suyuu, Tarihu'l-Huleja, Kahice 1305,286.
Muhammed b. Ali b. Tabataba İbn Tıktaka, el-Fahriji'l-Adoôbi's-Sultaniyye
ve'dDüveli'ı-Jslamiyye,
Beyrnt tez., 195; Ebu Muhammed Ahmed b. A'sam el-Kufi
(314/926), Fütuh, Beyrnt tez, IV, 403.
Cahız, Kitabu'l-Hayevlin, Kahice 1965, III, 75.
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olmuştu4• Fakat çok geçmeden "Harun er-Reşid'in Bermeki ailesiyle olan
ilişkileri bozulmuş ve 187/803'de veziri Ca'fer b. Yahya b. Halid'i
Enbar'da öldilrtmüştürs. Vezirlik yaptıkları dönemde Bermeki ailesi,
siyasi arenada etkin olduğu ölçü je ilmi hayata da damgasını vurmuştur.
Nitekim Yahya b. Halid el-Bermcki'nin düzenlediği aşk üzerine yapılan
bir tartışma meclisİne Ebu'l-Hib:eyl (2271841), Nazzam (221-835), Bişr
b. Mu'temir (210/825); Sümam~ b. Eşres (213/828), Ali b. Misem (184/
200?) ve Hişam b. Hakem (19(of805) gibi Mu 'tezile ve şia'ya mensup
bazı kişiler katılmıştıtı. Bu dönemde ilim ve sanata önem verilmiş; halife
ve devlet ricali, fakihlere, kadılam, şairlere, ilim ve fikir adamlarına rağbet göstermişlerdir7•
.
Harun Reşid (193/809) dön ~minin e:1 belirgin özelliklerinden birisi
de, tercüme faaliyetinin yoğunluk kazanmış olmasıdır. Halife, Süryani
asıllı olan Yuhanna b. MasaveyhR (24::,/~57)'i tercüme heyetinin başına
getirerek eski tıp kitaplarından oluşan bazı eserleri tercüme ettirmekle görevlendirmiştir9• Harun Reşid, H:ıccac b. '{usuf b. Matar'a Oklid'in Usul
el-Hendese'sini de ikinci kez- de:ha mükeJ~mel bir şekilde, tercüme ettirmiştirıo. Bu faaliyetlerin bir parçıısı olarak Omer b ..Ferruhan et-Taberi ahkamu'n-nucum konusunda ara~;tırmalar yapmış; birçok eser tercüme
etmiş; önceleri Yahya b. Halid el-Berrneki (188/805), sonra da Fazı b.
Sehl (202/817) tarafından destek görmü:?tiirll• Yine bu dönemde Yahya b.
el-Bitrik (200/815) tarafından Yunanca'dan tercümeler yapılmıştırıı. Görüldüğü gibi, Harun Reşid, ilmi uyanışda ve tercüme faaliyetlerinin artmasında oldukça önemli bir rol üstlenmiştir.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

ıı.
12.

İbn A'sam, LV, 402; Nahide Bozk'Jr!, Ha/ile Me'mun Dönemi ve islam Kültür Tari- .
hindeki Yeri, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 1991,8 vd.
Halife b. Hayyat (240/854), Tarihu Halifet ii. Hayyat el-As/erı, R. Baki b. Halid,
thko Süheyl Zekkar, Beyrut 1414i1993, 375; İbn A'sam, IV, 425; Cahşiyari, Kitabu'l-Vüzera ve'l-Küttab, Thk. rJ.ustafa e,-~:ekka-Ibrahim el-Ebyari-Abdu'I-Hafız
Şelbi, Kahire 135,7/1938,234.
Ebu'l Hasan Ali b. Hüseyin b. Ali el-Mesudi (346/957), Murucu'z-Zeheb ve Meadinu'I-Cevher, thko Muhammed Mııhyiddin Abdulhamid, Beyrut 1988, III, 380.
İbn Tıklaka, 196.
Ebu Zekeriyya Yuhanna (veya Yalıya) b. Ma~aveyh, Süryani idi ve Cündişapur ekolünün tabiblerindendi. Bağdat'a ~.Ie'mun döneminde geldi; Me'mun onu, 215/830
yılında Beytü'l Hikme'nin başına seıird.i. Mu'tasım, Vasık ve Mütevekkil dönemlerinde de hizmette bulundu. Huneyn b. Ishak onun öğrencilerindendi. Reşid'le çağdaş olduğu tezini sadece İbn Cülcjl ileri s-:irınektedir. Ona göre başta Harun olmak
üzere Emin, Memun ve Mülevekkil dönem,n(e hizmette bulunmuştur. 30 eseri oldugu rivayet edilmektedir. Bazı e!;erleri; Edebu't-Tabib, Kitabu'l-Burhan, Kitabu'lBasıra vb. bkz. İbn Cülcül (399/ i 009), Tabakatu 'I-Erıbba ve'l-Hukema, thko Fuad
Seyyid, Beyrut 1405/1985, 65, İbn Ebı Usaybia, Uyunu'I-Enbai ve Tabakatu'lEtıbba, şerh-thk ..Dr. Nizar Ruza, Beyrut trz., 246-255.
.
İbn Cülcül, 65; ıbn Kım (646/Iıı8),
CenıaJeddin Ebi'I-Hasan, ihbaru'l-Ulema bi
Ahbari'l-Hukema, Kahire trz., 249.
İbn Nedim, Fihrist, tık. eş-Şeyh İbrahim Ramazan, Beyrut 14 i5/1 994,302.
İbn Kım, 161 vd.
.
i
İbn Cülcül,~7.
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Harun Reşid döneminde etkin olan Oırar b. Ann'ın daha çok Basra
ilim ve fikir çevresiyle alakalı olduğu anlaşılmaktadır.Basra şehri, Bağdat'ın ilim n:ıerkezi haline gelmesinden önce Irak bölgesinde, ilmi faaliyetlerin yoğunlaştığı bir merkez görünümündedir. Yaklaşık olarak 61/
680'den sonra dikate değer itikadi tartışmalann yapıldığı bir merkez olan
Basra'da büyük alimler yetişmişti. Oırar b. Amr'ın yaşadığı dönem ise,
Sufyan es-Sevri (161-777)13, Sufyan b. Uyeyne (197/813)14, Malik b.
Enes (179/795), Muhammed b. İdris eş-Şafii (204/819)15, gibi hadis öğretimiyle, haber nakliyle ve hükümleri nassa dayandırmakla uğraş veren
Ashabü'I-Hadis'6;
Ebu Hanife (1150/767), Muhammed b. Hasan eşŞeybani (1189/8015), Ebu Yusuf (182/798), Züfer (158/775) ve Bişr elMerisi (218/833) gibi şahıslann teşekkül ettirdiği Irak ehli de denen Ashabu'r-ReyI7 arasındaki mücadelenin yoğunlaştığı bir dönemdir. Re'y
ehli, Abbasilerin kuruluş yıllanndan itib~~n uzun bir süre pek çok kadılık görevini ellerinde bulundurmuşlardI. Oyleki, Harun Reşid, Bağdat'ta
başkadılık makamına EbO Yusuf (1182/798)'u atamıştıiS. Basra ve Bağdat'ta bulunan Mu'tezili düşünürler ise, -istisnalar dışında- genel anlamıyla re'y. ve kıyas lehinel9 karşı bir tavır sergiliyorlardI.

A. HAYATI VE İLMİ KİşİLİGİ
ı.Hayatı
Kaynaklann verdiği bilegiye göre Dırar b. Amr, KOfe asıllı Katafan20
kabilesinemensub
bir araptır ve KOfe'de dünyaya gelmiştir. Onunla ilgili rivayetler karşımıza birden fazla Oırar b. Amr ismi çıkarmakta13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ka'bi, Kabulu'l-Ahbiir ve Ma'rifeti'r-Rieal, Daru'I-Küıübi'I-Kiihire,
Yazma, Mustalah 14 m. (l LO varaka), 109 vd.; Ebu Ca'fer et-Tusı. ihtiyar Ma'rifeti'r-Rieal elMa'ruf bi Rieali'I-1.<eşşı, Tık. Mır Diimiid el-Esteriibiidı, thko Seyyid Mehdi' erRecaı, Müessesetü Ali Beyt 1404, II, 690 vd.
Ka'bi,99 vd.; EbO Ca'fer et-Tusı, 11,689.
Şehristani, el-Mi/el ve 'n-Nihai, Neşr. Muhammed Fehmi Muhammed, Beyrut -19901
1410, I. 245.
Hadis taraftarlarının teşekkül süreci, iman anlayışları, Rc'y Taraftarlarıyla ilişkileri
ve İslam düşüncesindeki yeri için bkz. Sönmez Kutlu, islam Düşüneesinde Hadis
Taraftarları ve iman Anlayışları, Basılmamış Doçentlik Tezi, Ankara 1997.
Şehristani, I. 245-246.
Halif~ b. Hayyat, ~74; Ukayli, II, 222.
Ebu ümer Yusuf ıbn Abdilber en-Nemen el-Kurtubi Endelusi, Camiu'l- Beyane'lilm ve Faz.lihi vema Yanbağifi Rivayetihi ve Hamlihi, H. 463, Beyrut trs., II, 62-63;
İbn Hazm, eı-ihkdmji Usuli'l-Ahkdm, Beyruut trz., II, 514.
Aslen KOfe asıllı olan Kataran, Benu Katafan b. Sa'd b. Kays Aylan b. Mudar kabilesi olarak bilinir. Bu kabileye mensup olarak bilinen bazı kişiler, KOfe'den
Basra'ya gelerek yerleşenlerdir. Bkz. Sem'ani (562/1166), el-Ensab, tkd. Abdullah
Arnr el-Barrudi, Beyrut 1988, LV, 302; Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Said b.
Hazm el-Endelusi, Cemheretü'l-Ensabı'lArab, thko Komisyon, Beyrut 1403/1983,
249; Ebu'l-Fazl Muhammed b. Tahir İbn Kayserani (507/1114), el-Ensabu'lMuttefikd, 115; İbn Esir, el-Lübiib ji Tehz.ibi'l-Ensab, thko Hüsameddin el-Kudsi, ;
Kahire 1356-1357, 11,175.
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dır21• Esas konumuzu teşkil eden Dırar b. Amr'ın, Vasıl b. Ata ve Amr b.
Ubeyd gibi kişilerle; Ebı1'I-Hüı:eyl Allaf ve Bişr b. el-Mu'temir (210/
825) gibi kişiler arasındaki neslf: ait olduüu anlaşılmaktadır. Bu durumda
Dırar b. Amr'ın hicrl II. yüzyılııı başlarında doğmuş olması ihtimali güç
kazanmaktadır.
.
Dırar'ın Vasıl'ın döneminde yaşadıi;122, hatta önceleri Vasıl b. Ata
(131/748)'nın öğrencilerinden23 ya da ashabından24 olduğu halde, sonraları
insan fiilleri (Halku'I a'mal) ve kabir azabının inkarı konularında ona muhalefet ettiği25 ve cebr inancını 1ercih ettiği26 rivayet edilir. Eğer gençlik
yıllarında Basra'da bulunmuşsa, Vasıl'la(arşılaşmaları
ve ondan ders alması muhtemeldir. Vasıl'ın öğrcncisi/dai:;i Osman et-Tavıl'in dai olarak
21.

Kaynaklarda Dırar b. Amr ismiyk yer alan şahıslar şunlardır:
a) Dırar b. Amr b. Malik b. Zeyd ~z-Zühel1 ed-Dabbı: Beni Dabbe'nin liderlerinden
biridir. Beni Dabbe kabilesi de Küfe asıllıdır ve Basra'ya gelerek orada yerleşenleri
de bulunmaktadır. Ebu Kabisa lak ablı bu şah,;ın ismi, Ferezdak (l 141732)'ın şiirinde
de geçmekte; kabilesinin önde gckn isimleriııden olduğu anlaşılmaktadır. İslamiyet.ten önce öldüğü anlaşılan bu şahsın doğum v: ölüm tarihleri bilinmemektedir. Dırar
b. Amr'la bu Şahıs arasında KOfe ıi olmaları dışında bir bağ yoktur.Bkz. Ebu Bekir
Muhammed b. el-Hasan b. Dürcyd el-Ezdı 1)~1-933), el-/ştikak, thko Abdusselam
Muhammed Harun, Bağdat 1399/1979,
19.1; ıbn Hazm, Cemheretü'l-Ensiib, 203;
Zirikli, III, 215.
b) Dırar b. Amr el-Malati: Daha ı;ok Yezid ,~r-Rakkaşi (l301748)'den hadis rivayet
eden bir ravidir. Kaynaklarda "Eh]-i Cennet yüzyirmi, benim ümmetim ise seksen'
sınıftır", "Ben cehennemdeyim dyen kimse cehennemdedir. Ben cennetteyim diyen
kimse de cehennemdedi~ (Başka bir rivayerıe cennettedir)." gibi hadislerin isnad
zincirinde yer almakta; güvenilir bir ravi olmadığı nakledilmektedir. Kaynaklarda
hakkında fazla bilgi buıunmama~;tadır. Bkz, Ukayli, cl-Mekkı, ed-Duafa, thko A.
Emin Kal'aci, Beyrut 1404/198~, II, 221 vd.; Zehebi, Mizanu'ıltidal
fi Nakdi'r
Ricdl, thko Ali Muhammed el-Be('avı, Dam'] Hayai trı., II. 328; Askalani, Lisanü'lMizan, Haydarabad 133 i, III, 202 vd.
c) Dırar b. Amr el-Katafiinı el-Kil:i el-Kadı:' Esas konuınuzu teşkil eden şahıstır. İbn
Hazm ismini eserinin sadece bir y ~inde Dırar b. Abdiilah el-Gatafani el-Kfifi olarak
zikreder. Bkz. İbn Hazm, el-Fa51 fi'l-Mild ve'l-Ehva ve 'n-Nihai, Mısır 1950, IV,
192.
'
d) Dırar b. Ali b. Amir el-Kadi: Taberistan ı'e Horasan arasında bir şehir olan Cürcan' da kadılık yaptığı anlaşılmal:tadır. Pe) ga mberden rivayet edilen bir hadisin ravi
zincirinde ismi geçmektedir. Halkında fazı, bilgi bulunmamaktadır. Bkz. Sehmii,
Tarih-u Cürcan, nsh. Dr. Muhammed Abd~lınuid Han, Beyrut 1407/1987,486.
İsferayini, et-Tabsır ji'd-Din ve Temyizn.Pırlwtl'n
Naciye an Fırkau'n-Halikın,
thko K. Yusuf el-Hut, Beyrut i9Rl/1403, LO:; Bağdadi, el-Fark Beyne'l-Fırak, Nşr.
M. Muhyiddin Abdulhamid, Beyrut lrı., 22.
Kadl'I-Kudat Abdulcebbar b. Ahmed, Fa,llu'l hizal ve Tabakatü'l-Mu'tezile,
Tah.
Fuad Seyyid, Tunus 1406/1986 1 53; Adil Niiveyhiı, Mu 'cem u 'I-Müfessirin, Beyrut
1982, I, 237; Adnan Ubeyd el-A li, "Bişr b. el-Mu 'temir: Şi'ruhu ve Sahifetühü'l- Belagiyye", MecelletUMa'hedi 'I. A.rabiyy<:,XXXIIII (1408/1987),531.
Razi, İtilwdaatü Fıraku'I-Müslirnin ve'I-Mi'şrikin, thk, Ali Sami Neşşar, Kahire
1938/1356,69; İbn Ebi'l- Hadid, Şerhu Nthcu'l-Belaga,
nşr. Muhammed Ebu'lFazı İbrahim, Beyrut 1965, VI, 2';'3; Fuad Sezgin, Tar.ihu't,Turasu'l Arabiye, 1/1-4,
61.
Razi, 69; Seıgin, 1/1-4, S. 61; Adil Nüveylıiı, Mu'cemu'I-Müfessirin,I,
237.
Kadı Abdulcebbar, Fadlu'I-İtizal, 163.
NeşvanU'I-Hımyeri,Huru'l'lyn,Mısır
1948,212.
'

ı.

22.
23.

1

24.

25.
26.
27.
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gittiği Ermeniyye halkının çoğunun Dıranyye'ye mensup olması27, onunla Vasıl arasında bir bağın mevcudiyetini hatıra getirmektedir. Mu'tezili
bir kaynak olan Cahız'ın naklettiği Dırar b, Amr'ın, Kutrub (206/821)'la
buluştuğunda Vasıl hakkındaki söylediği övgü dolu şiir de28, onun
Vasıl'ın öğrencisi olmasa bile, onunla doğrudan ya da dolaylı olarak bir
ilgisinin bulunduğunu göstermektedir.
Dırar b. Amr'ın Haricilerin Vaidiyye koluna mensup sayılan ve
Allah'ın günah işleyen kimseyi ebediyyen cehennemde cezalandırması
gerektiğini söyleyen.Yezid b. Eban er-Rakaşi'nin29 talebesi olduğu hususu üzerinde durulur. Bu iddianın sahibi olan Watt, bu rivayet doğrultusunda Dırar b. Amr'ın 112/730'lardan sonra değil, daha önce doğmuş olabileceğini söylerJO• Fakat tesbit edebildiğimiz kadanyla Yezid b. Eban erRakaşi'nin (130/748) talebesi olan şahıs, hadis ravilerinden olan ve kendisinden 10 ya da 20 yaş büyük ol~n Dırar b. Amr el-Malati olmalıdır3!.
Watt'ın bu şahısla Dırar b. Amr'ın aynı şahıs olduğu ihtimalinden hareket
ettiği anlaşılmaktadır.
Kaynaklarda Dırar b. Amr'ın kadı olduğu ifade edilmesine32 rağmen
nerede ve ne zaman kadılık yaptığı hususunda tatmin edici bir bilgiye raslanılmamaktadır. Van Ess onun muhtemelen KOfe'deıkısa bir süre kadılık
yapmış olabileceğini varsaymaktadır33. Kadılann listesini dönem dönem
veren Halife b. Hayyat'ın onun ismine -özellikle aktif durumda olduğunu
varsaydığıffi1z Mehdi, Hadi ve Harun Reşid dönemi kadılannın arasında:
yer vermediğini34 görmekteyiz. Kanaatimize göre bu husus, onun kadılık
yapmadığını ya da kı~a süreli kadılık yaptığı için kayıtlara geçmediğini
göstermektedir.
Dırar b. Atnr'ın imarnet konusunda tartıştıklan rivayeti bulunan
Hişam b. Hakem (l90/805)3~ ve Muammer b, Abbad (221/835) ile de muasır olduklan anlaşılmaktadır. Harun Reşid'in kadılığınıyapan36 ve Asha28.
29.

30.
31.
32,
33.
34.
35.
36.

Cahız, el-Beyan ve't-Tebyin, thko M. Harun, Kahire 1948,1,35.
Yezid b. Eban er-Rakkaşı, Basralıdır ve Hasan Basri'nin meclisinde bulunmuş;
ondan ve Enes b. Malik'ten rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Hammad b. Seleme, kardeşi Fazı b. İsa b. Eban, Katade gibi şahsiyetler rivayette bulunmuşlardır.
Ashabu Hadis tarafından kaderi oldu~u, hadisi inkaretti~i,
nakletti~i hadislenn
zayıf oldu~u ve sika sayılamayaca~ı gibi gerekçelerle hadisinin alınmaması gerekti~i ifade edilmiştir. Daha geniş bilgi için bkz. Ukayli, IV, 373 vd.; EbO Nuaym elfsfehani, Ahmed b. Abdiilah (430/1038), Hilyetü'l-Evliya
ve Tabdkdtü'l-Asfiyii,
1394/1974, III, 50-54; Zehebi Mizanu'ı-ltidal. IV. 418; Askalanı, Tehzibu't-Tehzib,
XI, Beyrut 1968,309-31
Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çev. ER. Fı~lall, Ankara
1981,238.
Zehebi Mizanu 'I-İtidal, ll, 328; Askalanİ Lisanu 'I-Mizan, III, 202 vd.; Van Ess,
Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra, Berlin 1991, I, 33.
Mizanu'ı-ltidal, II, 328; Askalani Lisanu'l-Mizan, ןil,202.
Van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra, 1,33.
Halife b. Hayyat, 359, 365, 381.
A. Nime, Hişam b. Hakem, 230 vd.
Halife b. Hayyat, 374.
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bu'r Rey'den olan Ebu Yusuf (lil2/798) da, Dırar b. Amr gibi Kafe asıllıdır ve Bağdad'da vefat etmiştir 7. Kadı Abdulcabbar (415/1020) onunla
Ebu Yusuf arasında geçen bir ülayı m.kletmektedir. Ebu Yusuf ona bir
kurban bayramı günü uğrar. DIJ'ar b. Anır kurbanını kesmiş ve derisini
yüzmektedir. Ebu Yusuf der ki, "Ya Eba Amr bu kesim, imarnın namaz
kıldırmasından önce olmuştur". Dırar b. Amr da, onun ilmı terbiye aldığım zannettiğini söyle~.ve sözlerir,i şu cüınlelerle tamamlar: "Senin önünde
şüphe bulunmakta. Oyleyse serı namazı bekle"38. Bu rivayet onun Ebu
Yusufla muasır olduğunu, özl~'Jikle f.khı aynı çevredenaldıklarını
ve
devlete bağlı bir kadıya tenkit yöneltec,~k kadar yönetime muhalif görüşler ileri sürmesi açısından önem arzetmek:edir.
Dırar b. Amr, devletin büyük müeajele verdiği ilhad hareketlerine'
mensup olmamasına rağmen muhtemelen dönemi için aşırı sayılabilecek
bazı fikirleri nedeniyle bir grup hadis alimi tarafından zındıklıkla
itham edilmiştir. Ahmed b. Hanbel (2411:~55)'den gelen bir, rivayete göre
Bağdat kadısı Said b. Abdirrab man el.Cumahi (176/792) onun kanının
mübah olduğuna ve idam edilmesine hükmetmiş, o da bunun üzerine
Yahya b. Halid el-Bermeki'ye slğınmı~39 ve onuhyanında gizlenmiştirW.
Bu rivayetten anlaşıldığına' görı~ Dırar b. Amr, Bağdat'a bir ziyaret icabı
veya herhangi bir nedenle kısa bir süre için gitmiş olabilir. Niçin zındıklıkla itham edildiğinin cevabını i;e, Dırar b. Amr'ın cenneti ve cehen nemi
inkar ettiğini söyleyen Ahmed b. Hanbd 'ın ifadelerinde bulabiliriz. Onun
anlatımına göre Dırarb. Amr, ce nnetin ve cehennemin henüz yaratılıp yaratılmadığı hususunu sorgulaml~i; bir defasında da bu ~anaatinden dolayı
Ashab-ı Hadis tarafından dövülmüştür. Bu sorgulayışı ıbn Hanbel, cennetin ve cehennem in inkarı şeklinde ifade: etmektedir. Bu inkarı da "Onlar
sabah akşam ateşe sunulurlar .. ".11 ayetini delil getirerek küfür olarak nitelemektedir. Kanaatimize göre Dırar b. Anır muhtemelen bu fikrinden dolayı zındıklıkla itham edilmiş ve cezalandırılmak istenmiştir.
Başka bir ri~ayete göre de Dırar b. Amr, zındıklıkla itham edildiğinde Said "onun kanını mübah kıl jım, iste:/en onu katlletsin" demiştir. Bu
fetvanın ardından Said doğrudan müdahele etmediği için Bağdat kadılığından azledilmiştir. Bu olayın .ırdından Bağdat kadılığına getirilen Ebu
Yusuf'u~. görev döneminde42, Dırar b. Amr'ın başına para ödülü konulmuştur. Odülü duyan Şerik adlı bir şahıs, onun Yahya el-Bermeki'nin ya37.
38.
39.
40.
41.
42.

Sem 'ani, IV, 432 vd.
Kadı Abdulcebbar, Fadlu'l-jtizaf, 245.
Askalani, Lisanü'l-Mizun, III, 2(U; Zeheb., Uizanü'ı-jridal, 11,328; Ukayli, Dua/a,
11,122.
Zehebi, Siyerü A'lami'n-Nübelô,
Beyrut 1995, X, 545; Şemseddin Muhammed b.
Ali b, Ahmed ed-Oavudi, Tabııka/u'I-Mü/essirilı,
thko Ali Muhammed Ömer,
Oaru'l-Kütüb 1392/1972, I, 216.
Mü'min, 46.
Ukayli, II, 222.
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nın da oldugunu ihbar etmiş ve isteyenlerin onu orada bulabileceklerini
söylemiştir13• Bu ihbardan sonra Dırar b. Amr'la ilgili kaynaklarda fazla
bir bilginin bulun~aması, onun rolünün azaldığı ya da kaçarak gizlendigi
ile izah edilebilir. Ihbarda bulunan şahsın kadılık yapan ve 177/793 ya da
i79/795 yılında ölen Şerik44 oldugu düşünüldüğünde, Dırar b. Amr hakkında çıkarılan ölüm fermanının bu tarihten önce olduğu ortaya çıkmakta;
aynı şekilde Dırar b. Amr'ın bu tarihten önce ilim hayatında etkili olduğu
anlaşılmaktadır. Fakat bu olayın meydana geliş zamanı olarak öngörülen
tarihte olayın nakledicisi konumunda buh,ınan Ahmed b. Hanbel'in küçük
bir yaşta oluşu, bu rivayet hakkında bazı istifhamların oluşmasına neden
olmaktadır .
Kaynaklarda
uzun yaşam tecrübelerinden faydalanmak amacıyla
sözlerine
başvurulan şahıslardan biri olarak bahsi geçen Dırar b.
Amr'ın4S çok yaşadığı anlaşılmaktadır. O, ömrünün sonuna doğru Cezire'y~ yolculuk yapmış ve 70 yaşlanndayken kan çıbanından ölmüştür46. ıbn Hazm (~56/1064) ise, onun 90 yaşındayken çıbandan öldüğünü ifade eder47• Olümü ile ilgili farklı bazı tarihler öne sürülmektedir.
Bu tarihlerin 180/796, veya 205/820 mi olduğu hususu açıklık kazanmamıştır. Fuad Sezgin onun ölüm tarihini takriben 180/796 olarak verir48•
Ahmed b. Hanbel'in Yahya b. Halid (l88/805)'in onu ölünceye dek sakladığı ifadesine dayanılarak onun Harun Reşid (ı 93/809) döneminde öldüğü öne sürülmektedir49•
çünkü
Bermeki sülalesinin vezirliğine .
Harun Reşid döneminde son verilmiştirso. Safedi ise onun ölüm tarihini
230/844 olarak verirSI. Kanaatimize göre Dırar b. Amr, hakkında verilen
ölüm fetvasından sonra kısa bir süre Yahya b. Halid'in yanında kalmış;
daha sonra yakalanacağını anlayınca Bağdat'tan ayrılmıştır. Yakalanıp
cezalandırıldığını gösteren herhangi bir rivayet bulunmaması ve ömrünün sonuna doğru Cezire'ye .gittiği rivayeti bu ihtimali güçlendirmektedir.
43.
44.

45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

Ukayli, II, 222; Zehebı, Siyeru'l-A 'lam, X, 545.
Şerik b. AbdiIlah en-Nehaı 75 yılında doğmuş ve Mehdi'nin KOfe kadılığını yapmıştır. Hadi'nin de kadılığını yapmış; fakat daha sonra azledilmiştir. Harun döneminde
de KOfe kadılığına getirilmiş; sonra da azledilmiştir. Rey ehline karşı oldukça sert
bir tutum sergilemiştir. Kendinden yaklaşık 9000 hadis rivayet edildiği anlatılmakta.
~ır. Bkz. Halife b. Hayyat, 359, 365,,381; Ukayli, ıı, 192; Zehebi, lber, 1,208 yd.
ıbn Abd Rabbih el-Endelusı, Ebu ümer Ahmed b. Muhammed (328/939), lkdu'l.
Ferid, thko Ahmed Emin-Ahmed ez-Zeynı-İbrahim el-Ebyari, Beyrut 1403/1983,
III, 57; Cahız, Kitabu'l-Hayevdn, thko Abdusselam Muhammed Harun, Mısır 13631
i944, VI, 506; İbn Kuteybe, Uyunu'l-Ahbor Kahire, 1383/1 963, ıı, 320.
Cahız, Kitabu'l-Hayevan, IV, 137.
İbn HazmCemheretü'I-Ensab,
249.
Sezgin, 1/1-4,61.
'
Zehebı, Siyeru'I-Alam,X,
545; Zehebı, Mizanu'ı-ltidal, ıı, 328; Askalanl' Lisanu'lMizan, III. 203.
Mesudi, III, 389.
Safadı, el. Vaji, nşr. Helmutt Ritter, Beyrut 1402/1982, XVI, 365.
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2. İlmi Kişiliği ve Eserleri
Dırar b. Amr, Basra'da Eb1.i'I-Hüz~yl Allaf'dan önce kelami tartışmaların yapıldığı meclisin başında yer aLnaktaydls2.Bu rivayet Dırar'ın
yaşadığı dönemdeki etkisinin anlaşılma:;ilIlda önemli bir ipucu vermektedir. O Mu 'tezile dışındaki ekolle I'in fikirlerine de v~kıftı ve uzlaştıncı bir
rol üstlenmişti. Nitekim Dırar'm B~ğd1na Yahya b. Halid el-Bermeki
(188/805)'nin düzenlediği ve onun huzu1.ında .gerçekleşen bir münazara~
da Süleyman b. Cerir, Abdullah b. Ye,'.id ,~l-Ibadi, Hişam b. Hakem ve
diğer dinlere mensub bazı kişilerle tar:ıştı.ğıS3 rivayet edilmektedir. Bu,
onun Yahya b. Halid el-Bermek.'nin medisinin en önemli kelamcılarından olduğunu göstermektedir.
Dırar b. Amr'ın ölümünden sonra fikirleri, kaynaklarda ismi birlikte
zikredilen en yakın arkadaşı ve ':alebesi (,lan Hafs el-Perd tarafından savunulmuştur. Dırar b. Amr'ın faaliyetld,ni kesmesinden sonra, Hafs'ın
EbUI' -HüzeyI'e karşı onun görii,:,lerinin sözcülüğünü yaptığıS4 görülmektedir. Onun doğduğu yer olan ]vüsır'dan Basra'ya gelip Ebu'l-Hüzeyl'le
münazara yaptığı, önceleri Mu 'tezile'/e mcnsupken sonraları Halku'l
.Efal konusunda farklılaştığı ve Mu 'tezile' yi reddeden bir kitap yazdığı rivayet edilirSS.Birçok konuda fikirleri Dır:u'ınki ile aynılık arzettiği içindir ki, Dırar b. Amr'a yöneltilen eleştirilerin aynı Hafs'a da yöneltilmektedirS6• Aynca Süfyan b. Sehtan. Muhammed b. İsa el-Burgus (240/854),
Hüseyin en-Neccar (230/844):;~, Bişr b. Gıyas el-Merisi(218/833)S8
Yahya b. Ebi Kamil, Muhammed b. Harb es-Sayrafi gibi döneminin
önemli bazı şahsiyetleri Dırar b. Amr'daıı etkilenmişlers9 ve bazı konularda onunla aynı görüşü benimsemişlerdir.
İbn Nedim (3851)955), Dırar b. Arnr'm otuza yakın kitabını zikredef'O. Zehebi (748/1347) de göri.ışlerinin hattı olduğunu söylemekle bera52.
53.
,
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Malati, Kitabu't-Tenbih v'e'r-Reddu ala /:h/i'I-Ehva ve'l-Beda, thko Muhammed
Zahid b. el-Hasan el-Kevseri, K,ıhire 13,:;8.'1949, h, 43; Nasır Gozeşte, "Ebu 'lHuzeyl Al/af', Dairetu'I-Mearif-i Buzurg-i Islami, VI, Tahran 1373,389.
EbO Ca',fer et-Tusi, Ihtiyar Ma'ıifeti'r-Riea'
el-Ma'ru{ bi RicaICl-Keşş/, tık. Mir
Damad el-Esterabadi, thko Seyyid Mehdi :~r.Recai, Miiessesatü Ali Beyt 1404, II,
534, Şeyh Muhammed Bakır Me;:lisi, Bih'ır;~'l-Envar, Beyrut 1403/1983, XLVIII,
190.
.
Cüşemi, Şerhu Uyunu'l-Mesiiil, 3"1; Van Ess, "EbM-Büzeyl Al/af', Elr, I, 318.
Cüşemi, Şerhu Uyunu'l-Mesiiil, :1';'1.
\
Eş'ari, MakaMtu 'ı-Isldmiyyin, ts;ı Helmut :~it!er, Wiesbaden 1980/1400, 216, 282,
515.
Hayyat, Kitabu'ı-Intisar ve'r-Red ala Raveııtliye'l-Mulhid, tkd. Muhammed Hicazi,
Kahire 1988,201; Şehristani, 77.
Reddu'l-İmam Darimi Osman b. S~id'ala Bir el-Meris/, 193.
Wat!, Teşekkül, 255 vd.
İbn Nedim, Fihrist, thko Rıza Teceddüd ilın Ali b. Zeyni'l-Abidin el-HairielMazendiri, Beyrut 1988, 315; Zehebi Lisıımd-Mizun,
III, 203; Hayreddin Zirikli,
el-Alam ve'l-Esma, Kahire, 1954-i959,,111, 215.
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ber, onun hakkında "Dırar çağdaşlanndan daha üstündür; zekasını, din ve
mezhepler konusundaki geniş bilgisini açıklayan pek çok eseri bulunmaktadır."61, der.
.
Dırar'ın bazı eserleri ise şunlardır:
Kitabu Red ale'z-Zenadıka, Kitabu Red ala Cemi'il-mülhidin, Kitabu'l-mahlfık, Kitabu'd-Da've, Kitabu'd-DeIale ala hudusi'l Eşya, Kitabu'r-Red ale'l-Mülhidin, Kitabu Yehtevi ala Selaseti Aşer, Kitabu fi'rRed ale'l-Müşebbihe, Xitabu Yehtevi ala Sirteti Kutubi fi'r-Reddi ale'lMülhidin, Kitabu yehtevi ala aşereti kutubifi'r-reddi ala Ehli''l-Milel, Kitabu'l-Müsavat, Kitabu'l-Harait, Kitabu'r-Red ala Aristalis ji'l-Cevahir
ve'l-Araz, Kitabu'l-Erbaa Mesail ala Ehli'l-Ehva, Kitabu't-Devleteyn,
Kitabu ila men Beleğa mine'l~Müslimin, Kitabu'l-Cum'a,
Kitabu'lMa 'rufve 'ş-Şükr, Kitabu'l-Vafd, Kitabu Aduvvi'l Maslah, Kitabu Fikr fillahi ale'l-Vakife, Kitabu ihtilaji'l-Ecza,
Kitabu'r-Red ala Ashabi'tTabayı', Kitabu'l-Hakemeyn, Kitabu ale'l-Mürcie fi'ş-Şefa'a, Kitabu Red
ale'l-Havanc, Kitabu Red 'ale'l-Vakife ve'l-Cehmiyye ve'l-GayIaniyye,
Kitabu 'r-Redd ale' l-Muğiriyye ve' l-Mansuriyye fi Kavliha enne' l-arda la
Yağlü min Nebiyyin Ebeden, Kitabu'l-Vasıyye, Kitabu Tevhid, Kitabu Tenakuzltl'l Hadis, Kitabu ilm ale'n Nübüvve, Kitabu isbati'r Rusul; Kitabu'r-Redd ale'n Nasara, Kitabu'r-Risale es-Sufiyyin, Kitabu ihtilafi'nNasi ve isbati'l-Hucce, Kitabu Kader, Kitabu irade, Kitabu Teşbih, Kitabu meunefi'l:Hezelan,
Kitabu Erzak ve'l-Mülk, Kitabu Menkulin, Kitabu
Ahbar, Kitabu Esbab ve'ı-ilm ale'n-Nübüvve, Kitabu ale'l-fazile ve'lMuhakkime fi Kavlihim ennen-Nase ale' d-Dini ve en Zehere minhum '
ğayre.'l-hakk, Kitabu ale'l-Mürcie fi'l-Esma, Kitabu Menzile beyne'lMenzileteyn, Kitabu'l-Hukmeyn,
Kitabu Adabi'l-Mütekellimin,
Kitabu
Red ale'r-Rafiza ve'l-Haşeviyye, Kitabu'r-Red alamen Zağame ennel Enbiyaı ihtelefet fi sifatillahi azze vecelle, Kitabu red ala Muammer fi kavlihi enne Muhammed Rab,Kitabu'ı-imame, Kitabu'l-Vasıyye, Kitabu'r-Red
ale'l-Haşeviyye fi Kavliha ennen~Nebiyye iza isteğfera li-insani Gafera
leh, Kitabu ala men Zağame enne'n-Nebiyye Terfike mine 'd-Dini şey'en
ve innehu Kane ya 'lemu'l-Gayb, Kitabufi enne'l-Esmae la Tukas62, Kitabu Tefsiri'l-Kur'an, Kitabu Te'vili'I-Kur'an63,
Kitab ale'l Ezanka ve'nNecedat ve'l-Mürcie, Kitab ale'l Ezanka ve'l-Haddad ve'l Mürcie64, Kitabu 't-Tahriş6S •
Harun Reşid (ı 93/809) döneminde yaşayan Dırar b. Amr' ın "Kitabu
Red ale'z-Zenadıka",
"Kitabu'r-Red ale'l-Mülhidin",
"Kitabu Yehtevi
ala Sirteti Kutabifi'r-Reddi ale'l-Mülhidin" ve "Kitabu Red ala Cemi'il61.
62.
63.
64.
65.

Zehebi Siyeru 'I-A 'lam, 546.
İbn Nedim, Fihrist, 314 vd.; Van Ess, "Dirar b. 'Amr und die 'Cahmiya' Biographie einer Vergessenen SehuleE", Der Islam, 44/16-21.
İbn Nedim, Fihrist, 314-315; GAS, i, 614.
İbn Nedim, 315; Michael Cook, Early Muslim Dogema, London 1981,198.
Hayyat, 206; Sezgin, 111-4,61; GAS, i, 614.
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Mülhidin"66 adlı eserleri yabancı din ve kültürlere karşı mücadelenin
yoğun olduğu bu dönemde, o nın da bu mücadeleye katıldığını göstermesi açısından önemlidir.
. Dırar b. Amr'ın eserlerilin adları incelendiğinde onun orta yolu
takip eden bir kelamcı olduğu ve d~n.;:rninde etkin olan İsHim dışı din ve
kültürlere karşı olduğu kadar bazı Islam fırkalarıyla da mücadele ettiği
açıkça anlaşılır. Mu' tezile' yi red sad,~dinde kitap yazdığı bilinmemektedir. Fakat bazı Mu'tezili isimı.~rin om '<arşı kitap yazdıkları görülmektedir. Mesela EbO'I-Hüzeyl, omı ve Hafs el-Ferd'e karşı Kitab ale'd-Dıriır
fi Kavlihi innallahe Yağdebu l'1infi'lihi, Kitab'ale Dırar ve Cehm ve-Ebi
Hanife ve Hafsfi'l-Mahluk, Kiıa'bu'l-lı1ahluk 'ala Hafs el-Ferd ve Kitab
ala Hafs el-Ferdfifa'ala
ve Yefalu67 adlı eserleri; Bişr b. el-Mu'temis ise
Kitabu'r-Red ata Dırar68 ve Kitabu ııl/i Dırar fi'l-Mahluk69 adlı eserleri
te'lif etmiştir.
B. İMAMET GÖRÜŞÜ VE SİYASİ TA VRI
İmamet konusunda Mu'lt:zile, A.lah'ın daima en üstün olanı seçmesi
gerektiği fikrini (FadıllEfdal ~maıp) savunanlar ve bazen daha az üstün
olanı seçebileceği tezini (Mefdul Imanı)70 kabul edenler olmak üzere iki
ana gruba ayrılmaktadır. Naşi el-Ekb~r fadıl imam fikrini benimseyenleri
kendi içerisinde üçe ayırır ve Dırar b. ;A.mr'ı, Dırarıyye olarak tanımladığı
gruba dahil eder7!. Onun benimsediği lrnametü'l-Fadıl anlayışında nübüvvet kavramının önemli bir yel'i bulunmaktadır. Bununla birlikte Dırar b.
Amr, nebilerin birbirlerinden fazilet!: olmadığı ..fikrini benimsemekte; bu
iddiasını da "Ben Adem ağlınun seyyidiyim. üvünme yoktur. Adem ve
dışındakiler benim livam altındadırlar", "Musa yaşamış olsaydı, ancak
bana tabi olması caiz olurdu" hadisleriyle temellendirmeye72 çalışmaktadır. Ona göre Nebiden sonra haber-i ahad yoluyla gelen sünnetin delil
olarak bir değeri yoktur, Peygambeden sonra tek hüccet olacak kaynak
icniadır73.
İbn Nedim, 314 vd.
,
İbn Nedim, 204.
İbn Nedim,1,84.
İbn Nedim, 205.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Naşi ~I-Ekber, .Hnailu'i-Jmöme, thko losef Van Ess, Beyrut
1971,51-52; Ahmed AbduHab Arif, es.:ııiaru beyne'z Zeydiyye ve'i Mu 'tezi/e, Takdim. Muhammed Amare Bey:ut 1407/1987,66 vd.
7 ı. Naşi el-Ekber Fadıl imam m i ıne sahip ,g:'ubu kendi içerisinde bir takım koHara ayrılmaktadır: a) Amrıyye: Arnı, b. Ubcyd, Salih b. Amr el-Usvari, Ebu'l-Hüzeyl, İbrahim Nazzam; Ali ,Talha ve ZUbeyr'i bi:'liktc değil, teker teker tevallli ederler. b) Hi. şamiyye: Hişam b. Amr ve taraftarları; Ali, Talha ve Zübeyr'i teberra ederler.
Onların harbetmediklerini söylerler. c) Dırarıyye: Dırar b. Amr, Hafs el-Ferd; Ali,
Talha ve Zübeyr konusunda nkuf ederler. Bkz. Naşi el-Ekber, 56.
72. Ba#dadi, Kitabu Usuiu'd-din, 3eyrut, 1;'81/1401,165.
73. Ahmed b. Muhammed b. Abdiilah el-F;ıhrl, Kitiibü't-Teihfsi'i-Beyiinji
Zikri'i-Firak
Ehli'l-Edyan, Moskova 1988,13.

66.
67.
68.
69.
70.
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Nübüvvetten sonra ise imametten daha faziletli bir mevki yoktur. Fazilet hususunda imam nebiye velayet etmektedir. İmam ümmeti tedip
eder ve dini bilgiler öğretir. Bu durumda terbiye edenin terbiye alandan
daha faziletli .olma sorumluluğu vardır74. Dırar b. Amr'ın, imarnın akdinin
ne farz, ne de vacib olduğunu ifade ettiği, imametin ise, güzel bir fiil olduğunu; fakat yapılıp yapılmamasının caiz7s olduğunu söylediği iddia
edilmektedir.

•

Dırar b. Amr imarnet konusundaki görüşü diğer gruplardan farklılık
arzetmektedir ve dönemin anlayışıyla mukayese edildiğinde oldukça özgündür. Fadıl imam fikrine sahip olan Dırar'a göre, iki kişi imarnet için
bir araya geldiklerinde biri Kureyşli, diğeri Nabatlı ise müslümanların
Nabatlıyı imam seçmeleri farzdır76. Çünkü Nabatlı ilerde Allah'a karşı
geldiğinde ve adaletsiz bir yönetim gösterdiğinde, gücü ve çevresi olmadığından ya da zayıf olduğundan iktidardan uzaklaştınlması ve azı edilmesi daha kolay olacaktır77. Ona göre böyle bir tavır, ümmet arasında kan
dökülmesini engeller ve ihtilafı bitirir78. Bağdadi ise onun bu konudaki
görüşünü şu şekilde verir: "Bir Kureyşli ile Arap olmayanın durumu eşit
olsa, Arap olmayan imamete uygun bulunur. MevHi ise halis Arabdan
e~ladır''79. Mu'tezile de Kureyş dışı imamete cevaz vererek Dırar b.
Amr'ın görüşünü benimsemekte; fakat takdimde aynlmaktadır. Çünkü
onlar Nabatlıyı Kureyş'e takdim etmezlerw. Eş'ari'nin eserinde Dırar b.
Amr'ın bu konudaki görüşü nakledilirken Nabatlı ifadesi yer almamakta,
onun "Arap olmayanın (Acem) idaresi gereklidir. Çünkü onlar, aşiret yönünden daha az güçlüdür ve azınlıktadır", dcdiği81 nakledilmektedir.
Dırar, efdal olanın imametini ve dört halifenin imamete gelJ.ş sırasını
fazilet sırası olarak öngörmektedir. Bu hususta Peygamberin "Urnmetim
dalalet üzerine birleşmez"82 hadisini delilolarak tak9.im etmektedir. EbuBekir'i devrinin en üstünü olarak kabul etme, Hz. Omer'i ve hilafetinin.
ilk altı senesinde Hz. Osman 'ı da kendi devirlerinin efdali sayma ve Hz.
Ali'nin de hilafete geliş tarihinde efdal olduğunu benimseme, Dırar b.
Amr, takipçisi ve öğrencisi Hafs el-Ferd'in ifade ettiği83 görüşlerdir. Bu
görüşler ondan sonra Ebu'l-Hüzeyl ve Nazzam tarafından da kabul görmüştür8".
74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
,84.

Naşiel-Ekber,51.
Meclisi, LXIX, 149.
Naşi el-Ekber, 55; Mehmet Said Hatipoğlu, "ısıtim'da Ilk Siyasi Kavmiyetçilik
lafetin Kureyşiliği"". AÜİFD, XXIII (1978),171.
Naşi el-Ekber, 55; Nevbahti, Fıraku'ş-Şia. 10; Şehristani, el-Milel, 1,79; Fahri,
Naşi el-Ekber, 56.
Bağdadi, Usulu'd-din, 275.
Şehristani, el-Mi/el, 1,79.
Eş'ari,462.
Naşiel-Ekber,5Ivd.
Naşi el-Ekber, 55 vd.
_
Ebu Reşid Nisaburl, el-Mesai/ [ı'I-Hilaf Beyne'I-Basrijyin
ve'I-Baağdadiyyin,
Rıdvan es-Seyyid, Beyrut 1979, 14.
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Dırar b. Amr'ın, Yahya b. Halid el.Bermeki'nin huzurunda Hişam b.
el-Hakem (190/805)'le yaptığı rivayet edilen imarnet hakkındaki münazara, Dırar'ın Hişam'ın görüşünü benim~;r~diğive Ali b. E1;>iTalib'in imametine ikna edildiği iddiası, pek güven telkin etmemektedir. Bununla bir~
Jikte onun imamete ilişkin fikirleri hald~.nda bazı ipuçları da vermektedir.
Bu rivayete göre, Dırar b. Amr, Yahya b. Halid eı-Bermeki'nin huzurunda Hişam b. Hakem'le imarnet konusunda münazara yapmak üzere
biraraya gelmişlerdi. Hişam DEar'a velayet ve beraatin zahir mi, yoksa
batın üzerine mi olduğunu sora~. Dırar. bunların zahir üzerine olduğunu,
batının ise idrak edilemeyeceVni; anc ık vahiyle bilinebileceğini söyler.
Hişam, bunun doğru olduğunu ifade edip ardından Ali b. Ebi Talib ve
Ebu Bekir' in isimlerini zikrederek All ah' ın elçisine bilfiil Allah' ın düşmanlarını katletmek suretiyle e.c fazla ya,dımcı olanın ve cihadda en etkili olanın hangisi olduğunu sorar. Dırar, bu soruya Ali b. Ebi Talib cevabını verir; fakat Ebu Bekir'in o;ıa daha yakın olduğunu sözlerine ekler.
Bunun üzerine Hişam, yakınlık ifadesinirı batın olduğunu, o konuda sözü
bıraktıklarını hatırlatır. Sonra "zahiren Ali'yi itiraf ettin; bu durumda
velayet yönünden o, Ebu Bekir'den daha layıktır" der. Hişam, batının zahirle birlikte olduğunda, geıi çe vrilmeı bir fazilet olduğunu da ifade ed~r.
Sonra da Rasulullah'ın Ali'ye "Sen bana, Musa'ya Harun mesabesindesin. Ancak şu var ki, bender. ::ionra ~'Jebi gelmeyecek." dediğini ifade
eder. Bu rivayete göre Hişam, Ali için 5öylenenlerin zahiren ve batınen
doğru olduğunu, Dırar'a sordunu sorulara aldığı olumlu cevaplarla isbat
etmiş olurlls.
Yine başka bir münazarad,ı Dırar b. Amr, Hişam'a "vasiyyet varsa,
Nebi vefatında insanları imamlara dav~:t etmez miydi?" der. O da bunun
ona vacib olmadığını, Gadir Hı:ın'da, '{'(bük'de ve diğerlerinde bu daveti
yaptığını; ama kabul edilmediğini söyler. Hişam b. Hake~'e göre davet
caiz olsaydı, Adem'in de Rabbi'nin davetinden sonra IlJlis'i secdeye
davet etmesinin caiz olması gerekirdi. Fakat o böyle yapmamış, Rasullerin yaptığı gibi sabretmiştirıö•
•
Bir başka münazara da DıJ"ar,Hişmo b. Hakem'e imametin nasıl akdolacağını sorar.'O da Allah'li1 nübü'i"ı~ti akdettiği gibi, der. Dırar "O
zaman o Nebi'dir" der. Hişam i5e böyle bir şeyin sözkonusu olamayaca-ğını, çünkü nübüvveti semaehlinin yani meleklerin'ak~ettiğini, imameti
ise arz ehlinin yani nebilerin akdetti~;ini ifade eder. Iki akd tamamen
Allah'ın izniyle olur. Hişam, buna delilolarak da meselenin üç seçenekten birinden hali blamayacağın ı söyleye~ek bunları siralar. Buna göre; ya
Allah Rasulden sonra halkelari ıcklifi kaldırmıştır:. Onları mükellef tutmamıştır. Onlara emretmemiştir. nehyetıııı~miştir. Uzerinde teklif olmayan
85.
86.

Muhammed Bakır el-Meclisi, l/i~'aru 'I-Eı/mr, Beymt 1403/1983/, X, 292; Şeyh Abdullah Nime, Hişam b. el-Haketr:, 1405/1')85,223-224.
Şeyh Abdullah Nime, 224.
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hayvanlar ve yırtıcılar mesabesinde olmuşlardır. Böyle diyemeyiz. Ya da
insanlar mükellef olurlar. Kimse kimseye muhtaç olmaz; Rasullere ve
alimlere ihtiyaç duyulmaz. Herkes doğru olanı kendisi bulur. Bunu da diyemeyiz; çünkü insanlar kendi dışındakilere ihtiyaç duyarlar. Geriye
üçüncü seçenek kalmıştır; insanlara, yanılmayan, yanılgıya düşmeyen ve
zulmetmeyen, günahlardan masum olan, hatalardan beri olan, ihtiyaç du~
yulan; fakat kimseye ihtiyaç duymayan Rasulün ikame ettiği biri gere-

1,:..ıı7

i AJ..L -

•

.

Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali'nin faziletlerinin tartışıldığı bu rivayetler,
muhtemelen muahhar bir şii yazar tarafından kurgulanmıştır ve neticede
Dırar'ın Hişam tarafından ikna edildiği görülmektedir. Bu sebeple bu rivayetlerin doğru ve güvenilir olduğunu söyleyebilmek pek mümkün değildir. Aynca Dırar'ın, Rafızııere reddiye sadedinde te'lif ettiği "Kitabu
Red ale'r Rafıza ve'l Ha~eviyye" ve -Kitabı(r-Red ale'l-Haşeviyyefi kav/iha ennen-Nebiyye iza Isteğfera liinsani Gafera leh88 adlı eserleri onun
Hişam'a mağlup oluşunu ifade eden bu rinayetle çelişmektedir.
Dırar, döneminin en çok konuşulan ve üzerinde değerlendirme yapılan konusu Hz. Ali, Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyir'in tavırlan hakkında da
mütalaa yürütmüştür. Ona göre Hz. Ali ile onun karşısında yer alan Ayşe,
Talha b. Ubeydullah ve Zübeyir b. Avvam'dan oluşan grubdan biri hatalı
diğeri haklıdır; hangisinin hatalı olduğu bilinemediğinden onlar hakkınqa
tevem, ~dilif89. Bu nedenle onlan topluca değil de, her birini ayn ayn
kabul ettiğini (tevem) ifade eder90. Bu konudaki gerekçesi ise şöyledir:
"Onların her birinin velayet ve adaletleri icma ile sabittir ve adaletleri
ancak icma ile ortadan kalkabilir"91. Bu tavn belki de her iki gruba duyduğu yakınlıküm dolayı sergilemiştir.
Dırar'a göre bu savaşa katılanlardan bir grup fasıktır; ama hangisinin
fasık olduğu bilinmemektedir. Bu sebeple beraber' değil, tek başlanna.
dost edinilebilider. Çünkü ~ Allah indinde sapık, fas ık bir adama merhamet etmeyi uygun görmez. Görüşlerini güçlendirmek için de şöyle bir
olay nakleder: "Bu harbe şahit olan iki adam eve girdiler. Birin şöyle dediğine tanık olduk; Allah üçün üçüncüsüdür .çliyordu veya bir çeşit Allah 'ı
inkara götüren başka bir şey söylüyordu. Onceleri bunlar mü'mindiler.
Bu kimseleri görmek için eve girdiğimizde, ikisini de ölmüş bulduk. Bundan dolayı ikisini de ne tevelli, ne de tebem ederiz. Biliyoruz ki onlardan
biri kafırdir, kafiri dost edinmeyi (tevelli) ve ona Allah acısın demeyi
87.

Meclisi, Biharu'l-Envar, LXIX, 149; Şeyh Abduııah Nime, Hişam b. el-Hakem,
1405/1984,230-23 i.
88. İbn Nedim, 315.
89. Nevbahti, 15.
90. Nevbahti, 15; Eş'ari, 457.
91. Nevbahti, ıs.
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uygun bulmayız':92. EbOl-Hüzeyl de onların hatalı olup olmadıklarının bilinemiyeceğini93 ifade etmiştir.
Ali ile Muaviye arasındaki mücaddı~de ise Muaviye'yi hatalı bulmuş
ve imametini kabul etmemiştir-ı.ı. 0, herh :ıngi bir gruba ne aşın taraftardır,
ne de sanırsız bir destek verir. l'.undan da anlaşılmaktadır ki onun sergilediği tutum, her iki grubun katı tutumurdan farklıdır ve bu hususta orta
yolu takip etmektedir.

C. MU'TEZİLE'NİN TEŞEKKÜL SÜRECİNDEKİ YERİ
Dırar b. Arnr'ın Mu'teziH olup olmadığı hususu tartışmalı-bir konudur. Bazı kaynaklar onun Mu'[;:zile'yc :nensup olduğunu söylerler95. İbn
Hazm onun Mu'tezile'nin önde gelen isimlerinden olduğunu ifade eder96
ve "Mu'tezile'den ehli sünnete: en yakıri olanlar Neccar, Merisı ve Dırar
b. Arnr'dır"9\ demek suretiyle onun Mı; 'tezililiğiı.ıc farklı bir boyut getirir. Aynı yaklaşanın bir ben~erini ıle Şehristanl'de görmekteyiz. 0,
Dırar'ı ve takipçilerini Mu'tE:1:iley-İ Müt~vassitin (Mutedil Mu'tezile)
olarak niteler98. Bir çok kaynal: onun MJ'tezile'ye mensup olduğunu tesbit eder ve kendi ismini taşıy:ın bağımsız bir alt hizbin, Dırarıyye'nin
reisi sayar99. Esasen Mu 'tezile kavrarrtl o dönemde kelamla uğraşan herkesi ve tüm dogmatik sorunları fclsefi açıdan tartışan geniş bir kitleyi ihtiva eder bir şekilde kullanılnqtır. Bu 1edenle birçok müellifin Dırar b.
Arnr'dan bir Mu'tezili olarak siiz etme leri 100 yadırganmamalıdır.
Mu'tezile'nin kendisi ise hem Dırar b. Arnr'ın, hem de Hafs elFerd'in önceleri Mu'tezili ,oldııklannı; fakat sonra muhalif tavırları nedeniyle kovulduklarını . söyleye,'cklOl kcndilerinden saymazlar.Mu'tezile
Dırar b. Arnr'ı kendilerinden kabul ctrr:edikleri gibij onun ve benzerlerinin önderlerinin Cehm b. Safvan (128/746) olduğunu ileri sürerler ve on92.
93.

Naşi elcEkber, 54 vd.
Ebu Ya'la, Kitab el-mu'temedf
Usulud-D:n, thko W. Zeyd;m Haddad, Beyrut 1974,
231.
.
94. Eş'ari,MalWlat, 457.
.
95. İbn Hazm, el-Fasl, IV, 66, 192; Pezdevi, 17, III; Zehebi Siyer, X, 544; Zehebi Mizanu'ı-ltidal, II, 328; Askalanl Usanu'l-Miwn,
III, 203.
96. İbn Hazm, Dırar b. Amr'ın kay('a değer iiç acaib halinin olduğunu söyleyerek bunları şu şekilde sıralamaktadır: Kf:feli Mutez ii olması, Arab asıllı bir şuubi olması ve
kızını Eslem kabilesinden olan bir 'ike Yl.ni sonradan müslilman olmuş birine vermesi. Bkz. İbn Hazm Cemhereri 'I-Ensahi'I-Arab,249.
97. İbn Hazm, el-Fasl, II, 266,
98. Şehristani, I, 26.
.
99. Zehebi Siyeru Alamu'n-Niibelii, X, 54L.; Mizanu'ı.itidal, II, 328; Lisanu'l-Mizan,
III, 203; Safadi, el-Vafı, nşr. ıklınuH Ritter, Beyrut 1402/1982, XVI, 365; Bağdadi,
el-Fark, 215; Bağdadi, Usulu'ddin, 165.
100. Watt, Islam Felsefesi ve Kelam~, çev. S. Ateş. 61; George F. Hourani, "lslamic and
Non-lslamic Origeins of Mu 'ta,:ilite Ethic,ıl Rationalism", Int. J. Middle East Stud.
7 (1976),74.
101. Cüşemi, Şerhu Uyunu'l -MesGil, 391; I:ajı Abdulcebbar, el-Münye ve 'I-Emel, 61;
Hayyat, 20 I.
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lan eehn! olarak vasıflarlarl02• çünkü Kur'an'ın yaratılmış olduğunu ısrarla savunan Mu'tezile'ye bu fikirlerinden dolayı "Cehıniyye" yakıştırması
yapılmıştır. Onlar da bu yakıştırmayı kabul etmedikleri için, Cehm ile ir- .
tibatlannı doğrudan red etme yerine Dırar b. Amr gibi kader fikrini benimseyenlere Cehm! ifadesini atfetmişlerdirıo3. Bu noktada Mu'tezile'nin
Dırar b. Amr'ı niçin kendilerinden saymadıkları hususu üzerinde durmak
istiyoruz. Kaynaklar ondan bahsederken önceleri Mu'tezili olduğunu;
fakat kullann fiilleri (efalu'l-ibiid) ve kudret konusundaki fikirlerinden
dolayı farklılaştığını rivayet ederlerlO4.Watt ise, meseleye daha farklı bir
perspektifden bakarak, Mu'tezile'nin reddettiği kelamedann pekçoğunun,
bir dereceye kadar Ebu Hanife ile irtibath olduğunu ve Dırar'ın Allah'ın
mahiyeti hakkındaki görüşünU ondan aldığını; aynea kesb görüşünün
zaman zaman Ebu Hanife ile muhtemelen onun mensuplan anlamında,
birleştirildiğinjlos iddia eder. Bişr b. el-Mu'temir bir şiirinde onu benimse~
melerini farklı bir gerekçeye bağlar. O, Dırar b. Amr'ın ve onun gibi düşUnenlerin teşbihi andıran fikirle.rinden dolayı utanç duyulması gereken
kişiler olduğunu ve bu sebeple kendilerinden saymadıklannı ifade eder;
"onun imamı cehm idi"l06 demek.slıretiyle Dırar b. Amr'ı, Cehmiyyeye
daha yakın birisi olarak görür. Aslında o, kendine özgü görüşleri olan birisidir; fakat Mu 'tezile 'nin önem verdiği Adı prensibini benimsemediği
ve kader akidesine karşı muhafazakar bir tavır sergilediği için Mu'tezile
tarafından kendi gruplanndan sayılmamıştır. Belhi bu konuda özetle şunları söyler; "Tevhid ve adı prensiplerine inanan kimse Mu 'tezile adına layıktır. Tevhid ve adle muhalif davranmakta ısrar eden; ama el-Menziletü
beyne '1- Menzileteyn fikrini savunan Dırar b. Amr itizal ismini haketmemektedir"ıo7.
İnsan fiilleri ile ilgili fikirlerinden dolayı Dırar b. Amr (200/815)'a
Cebriyye108 veya MüeebbirelO9 dendiği gibi,.Allah'ın sıfatlan hakkındaki
görüşleri sebebiyle Müşebbihe110 veya Ehl-i Işbat da denmiştir. Ehl-i isbat
tabirini ilk kez Eş'ari (324/935) Maka/titu'lls/timiyyin adlı eserinde kullanmıştır. Eş'ari, Dırar b. Amr'ın yanısıra Yahya b. Ebi Kamil, Burgus
(240/854) ve Ahmed b. Selerne el-Kuşani gibi alimleri ilahi sıfatlarla kaderi ispat eden ve kullann fiillerinin Allah tarafından yaratıldığını söyle102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Hayyat, 202.
Watt,jslam Düşüncesinin Teşekkal Devri, 184.
İbn Nedim, 223; Askalani, Lisanu'l-Mizan, lll, 203.
Watt, jslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, 254.
Hayyat, 201-202.
Ebu'l-Kasım Belhi,BabuZikri'l-Mu'tezile,
75.
Şehristani', I, 72.
.
Mutahhar b. Tahir el-Makdisi (355/966), el-Bed ve't-Tarih, Bağdat trz:, V, 146; Harizmi, Mefatihu'l-Ulum, 20; Zirikli, el-A'lam, IlI,215; Ebü'l-Melili, Muhammed b.
el-Hüseyni el-Alevi, Kitiibü'l-Beyiini'l-Edydn,
Ar. çev., Yahya el-Haşşlib, Mecelletü'I-Külliyyeti'I-Adlib Camiati'I-Kahire, 1.9(1957), II.
,i 10. Hayyat, 201.
III. Eş'ari, MakaMt, 540.
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yen kelariıcılar için de kullanuwktadır ii. Dırar b, Amr'ın başı olduğu söylenen Dırarıyye de, Cehm:ıyye, Necc, riyye, Kullabiyye, Eş'ariyye, Bekriyye ve Kerramiyye gibi fırkdarla bi:lik~e Mu'tezile tarafından Mücbire
veya Kaderiyye olarak da adlaııdırılaı ak Mücebbirell2 içerisinde mütalaa
edilmektedir.
.'
. .
Hayyat ve sonraki Mu 't,;zile gele 11eğionu kendilerinden kabul etmese de, Dırar b. Amr, Basra'd,~ı BJU'I-ı-lüzeyl Allaf'dan ön.ce kelami tartışmaların yapıldığı meclisin bıı:?ında yer 'almaktaydı JJ3. Ayrıca EbU'1,Hüzeyl 'in öğrencisi eş-Şahha!11. Dırar hakkındaki bir rivayetin de kaynağı
olma durumundadır')4. Bu ri'J::ıyetler Dırar'ın Mu'tezili çevreyle alakalı
olduğu hususunda ve yaşadı.? ı .jönem ieki etkisinin anlaşılması konusunda önemli ipuçları vermektedr.'
i

Bu noktada onun bazı getiişlernı ele alarak Mu'tezili düşünceye
hangi konularda etki ettiğini veya h:mgi konularda farklılaştığını tesbit
etmek istiyoruz ..Böylece Ohurı, bu m( zhebin teşekkülüne nasıl zemin hazırladığı veya Mu'tezile taraünılan ni;in dıştandığı tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş olacaktır.
i
. Dırar b. Amr'ın Allah'm ubiatı ',Ie sıfatları konusundaki yaklaşımıyla Mu'fezile'nin konuya bakı:i <ı,;ısıbt merlikler göstermektedir. Ona göre
Allah'ın bir tabiatı, bir mahiyeti va dır ve bunu ancak kendisi bilirils.
Allah'ın kendini bilmesi, delilİı: ve h, b,~rle değil, doğrudan doğruya olur;
insanlar ise O'nu delille vei:;tidliHle Jilirl'6. Allah'a iman ve Allah'ı bilmek akıllı bir yetişkinde bulullLn bir özelliktir. Din akıldan değil,vahiyden kaynaklanan bir olgudur. 1,iahiy 'JI:nadan akıllı bir yetişkine dini vecibeler yüklenemezll7• Dırar'a göre Allah, insan için yaptığından daha
iyisini yapabilir. Onun sorısıı:~11Itfuv:lrdır. Bu lutuf kafire verilince, iman
eder ve sevaba hak kazanmış «ıırl,18.

i

Dırar b. Amr'ın Allah'ın sıfatları konusunda selbi bir yaklaşım sergilediğini görmekteyiz. O, Al.lalı'ın iSim ve sıfatlarımn O'nun ne olduğu
hakkında herhangi bir bilgi ,uElayar ıayacağı için olumsuz anlamda yorumlanması gerektiği düşünc::e:.inded r, Ona göre Allah alimdir demenin
anlamı, O'nun cahil olmadJ.j~lııı söY:,~ınektirI19;Allah kadirdir, demenin
anlamı da, O aciz-değildir d.emektir; Allah haydır demenin anlamı, onun
ölü olmamasıdırl20. Dırar, Allah'ın SI:ITI, basar ve diğer sıfatları hakkında
-

----------_.-

112,
113,
114.
115.
116.
117.
1i8.
119.
120.

;
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İbn M,urtaza el-Bahr ve'z-2alıhc'I', ll.
Malatı, Tenbıh, 43.
.
Fadlu'ı-Itizal, 202; İbn MUrM,J, Tabak.twMu'lezile,
72.
Ebu Reşid Nisaburi, Said b,\1ıhammt
d b. Said (40011009), Fi't-Tevhid. thko Muhammed Abdulhadi Ebu Ride, f:ahire i \85/1965,591; İbn Ebi'l- Hadid, III, 222.
Şehristani, el-Milel I, 77.
.
Şehristani,l, 78 vd.
ıbn Hazm, el-Fasl. IV, 192.
Eş'ari, 487 vd.; Bağdadi, el-Fark, 215; .!~bu'ı-Muin Nesefi, Tabsıratu'l-Edille, 271,
Bağdadi, el-Fark, 215; Isferayini,ıo6,
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da aynı kıyaslamalarda bulunmuşturl21• Bu mutlak olan Allah'ı herhangi
bir sınırlandırmaya tabi tutmadan tanımlama yolunda bir teşebbüstür. Bu
sebeple sıfatların izahında Ebu'l-Hüzeyl başta olmak üzere diğer Mu'tezile'nin Dırar b. Amr'ın nefy metodunu takip ettiğini söyleyebiliriz. Aynı
şekilde Nazzam'ın ilim kelimesini kullanmaktan kaçınması ve "biliyor
demenin anlamı, O'nun zatının isbatı ve. cehaletten tenzihidir" kanaatine122 varmasında, Dırar'ın etkisinin olduğu iddia edilebilir.
Dırar b. Amr, müslüman olduğunu ikrar eden birçok kimsenin (avamın) kafir mi, yoksa mü'min mi olduğunun bilinemeyeceğini söyler;
belki de içlerinin şirk ve küfürle dolu olduğunu ifade ederekl23, onların
hallerinden şüphe eder ve görünen durumlarıyla hükmeder. Bu fikri tüm
müslümanların imanı konusunda şüpheye düştüğünü gösterdiğinden dolayı yoğun eleştiri alan görüşlerindendirl24• Onun bu tutumu Mu'tezile.'nin
elit tavnyla uyuşmaktadır. Nitekim Ebu'l-Hüzeyl Allaf (227/842), Bişr b.
el-Mu'temir (210/825), Ebu Musa el-Murdar (225/840), Sümame b. Eşres
(213/828) ve kelamcı diğer bazı Mu'tezililer, bir münazara meclisinde
taklitçi olmalarından dolayı avamın büyük bir fitne içerisinde olduğu hususunu tartışmışlardırl2S•
Dırar b. Amr'ın bir başka görüşü de Allah'ın ahirette görülüp görülemeyeceği ile ilgili olanıdır. Ona göre Allah'ın bir mahiyeti vardır, bunu
yalnız Allah bilir; ancak Allah'ın ahirette yaratacağı bir duyu, O'nun mahiyetinin idrak edilmesini temin eder126• Bu altınca his, halk için kullanılan beş duyunun dışındadır ve bu duyu Allah'ın görülebilmesi özelliğini
taşımaktadırl27• Ona göre burada ifade edilen görme fiili, O'nu idrak edebilmek anlamına gelmektedirl28• Ebo.'l-Hüzeyl'in de Dırar'la aynı fıkri benimsediği görülmektedir. Bu yaklaşım Mu'tezile'nin Allah'ın görülmesi-nin imkansızlığını savunmasına ve rü'yeti idrak anlamına almasınal29
zemin hazırlamıştır.
Mu'tezile'nin üzerinde yoğunlaştığı prensiplerden birisi Tevhid'dir
ve Allah' ın irade ve kudreti çerçevesinde alemin yaratılması meselesi bu
121. Naşi e'l Ekber, Abdullah b. Muhammed, Kitabu EvsiJt, thko Josef Van Ess, Beyrnt
1971,88.
122. Eş'ari, 166 vd.
.
.
123. Isferayini, 105-106; ıbn Hazm, el-Fasl, IV, 195; Zehebi Siyer, X, 544; Lisanu'lMizan, ןil,203; Safadi, el-Vali, nşr. Helmutt Ritter, Beyrnt 1402/1982, XVI, 365; T.
Izutsu, Islam Düşüncesinde Iman Kavramı, çev. S. Ayaz. 36.
124. Bagdadi, el-Fark, 215.
125. Cahız, Resailu'I-Cahız. thko Abdüsselam M. Harun, Kahire 1964, a, 196.
126. Kadı Abdulcebbar, Muhit bi't-Teklif, 158; Bagdadi, el-Fark, 214; Şehristani, elMi/el, 1,77; İbn Murtaza, el-Bahr ve'z-Zahhar, LO vd.; Pezdevi, 360.
.
127. lsferayini, 105.
.
128. Eş'ari, 340; Şehristani, Kitabu Nihayeti'I-/kdiJm fı İlm-i Kelam, tlır. Alfred Guil1aum, Londra 1934, 109; el-Muhıt bi't.Teklif, 209; el-Fark, 336.
129. Eş'ari, LS7; Muhammed Amare, el-Mu'tezi/etü ve Müşkileti'.Hürriyetu'I-/nsaniyye,
Kahire 1408/1988,54; Wensinek, The Muslim Creed, 64; Hanim İbrahim Yusuf,
Aslu'l-Adl İnde 'I-Mu 'tezi/e, takdim Atıf Iraki, Kahire 1413/1993,40.
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başlık altında ele alınmıştır. Cii;~ ün la yetecezza, araz, cisim, hareket,
sükun vb. kavramlar Mu'tezili es(~rlerin vazgeçilmez kavramları olmuştur. Dırar b. Amr alem, cisim ve: araz ka'Tamlarını kullanarak alem konusuna eğilen ve bu konuda Mu't(:zili nazmiyelen~ OJtam hazırlayan bir düşünürdür. O, alemin aslını büWllıiyle arazların teşkil ettiğini, cisimlerin
arazların birleşmesinden meyd,ıı~a geldğini iddia etmektedir. Ona göre
cisim; renk"tat, koku, sıcaklık, soı;ukluk yaşlık, kuruluk ve cismin kendilerinden uzak kalamıyacağı bı.mllfa b:~nzer arazlardan mürekkebtirl30.
Yani cisimler toplu arazlardır (ma,:-ı müctemi'a=arazlar kümesi)l3I. Dırar
b. Amr diğer cisimlerde olduğu ı;i~)i,m,ıdde ve araz ikileminin birlikteliğini reddederek insanı da toplanmış ara;': (arazların toplamı)132olarak tanımlar. Dırar b. Amr'ın "alem hir nitelil~kr ve özellikler manzumesidir"
fikri, Hüseyin b. Muhammed en-'leccar (230/844)133 ve İbrahirİı b. Seyyar en-Nazzam (221/835) tarafUlı:13nbenl1lsenmiştirl34.
Dırar b. Amr'ın 2/7. yüzyıkh cevh ~r ve araz ikiliğine karşı çıkmak
suretiyle sadece arazı ve arazl,ıdan m(:ydana gelen cisi!Ulerin varlığını
kabul etmiş olması, Dırar'dan ÖllG;:de bhyle bir görüşün -Islam dünyasında olmasa da- var olduğunu gi)st:rmc1,tcdir. "Cevher ve araz" yoluyla
alemin hadis olduğunu ve dolay: ;ıyla bir muhdisi bulunduğu fikrini ilk
ortaya, atanın Ca'd b. Dirhem 01 l~t736) ıılduğu, ondan Cehm b. Safvan'ın
(128/720) aldığı iddiasınal3S temkinli bi;' ~;ekilde yaklaşmak gerekmektedir. Kanaatimizee konuyla ilgil ~ ;Aivayetlerin Dırar b. Amr üzerinde yoğunlaşması nedeniyle, bu fikrin Islam dOnyasında ilk kez onun tarafından
tartışıldığı anlaşılmaktadır136: Omm Ari~r.o'nun alem anlayışını red saaedinde Kitabu'r-Red ala AristalisJi/-Cewıhir
ve'I-ArazI37 adlı'bir eser yazdığı rivayet edilmektedir.
Dırar b. Amr arazları cisinjd'~n ayr: lamayanlar ve cisimde bulunmayabilenler olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Ona göre hayat-ölüm, hafiflik130. Bagdadi, el-Fark, 214; Ebu'I-Mu,J1 Meymun b, Muhammed en-Nesefi, Tabsıratu'lEdille fi Usulud-Din., Haz. Hüseyin ,Atay, j, nkara 1993,71; Fahreddin, Ebu Abdullah Muhammed b. ümer b. Büsı:}' 11 (606/1209), Kitabu'l-Muhassal, thko Hüseyin
Atay, Kahire i99 1,275.
131. Eş'ari, 281; CUşemi, 391; Bağd:,di, Usulu d-din, 46; Aslanarli Lisanül-Mizan, III,
203; Mizanu 'l-Itidal, 1,472; Siye; ır 'J -Alum, X, 544.
132. Eş'ari, 281; Macid Fahri, "The Mıı'ıazilite V/elV of Man", Recehes D'lslamologie,
26(77), 109.
133. Bagdadi, Usulu'd-din, 46; Pczde~ı, 16; M.I;~~(hard Frank,The Metaphysics ofCreated Being according to abu'l Hudr,/.)'I ul-Al!ı.I~ Istanbul 1966,43 vd.
134. Bagdadi, Usulu'd-din, 46.
'
135. Bekir Topalogıu, Allah 'm Var/ıği, fı~l. .
136. Alemin nitelik ve özelliklerdı~n oL~tugu gıirilşünün Avrupa'daki temsilcisi İngiliz
filozofu Hume'dur. Bu açıdan ar:ılmnda fikri benzerlik bulunmaktadır. Ayrıca alemin bUtUnUyle arazlardan ibaret ;ı:c1ugu fkrinin, gUnümüzdeki fızigin maddçnin en
kUçUkparçası olan atomu parçala ]~J!J;: sureti:tlı: madde olmaktan çıkarması ve enerjiye dönUştilrmesi arasında önemli !ayılabil::~k bir şekilde benzerligin bulundugu
görülmektedir. Krş. Ş. GölcUk-S T:prak, Kelalil Ders. Notları , Konya 1987,97; Y.
?ıevki Yavuz, "Islam Kelammda Araz Nuzanyesi " , MUIFD, 83.
'
137. bnNedim,314..
'..
.
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ağırlık, sertlik-yumuşak.lık gibi zıd arazlardan biri cisimde mutlak şekilde
bulunur. Kudret, ilim, cehalet, elem,lezzet gibi arazlar ise cisimde bulunmayabilirllS . Ona göre zıt arazlardan ya da uzlaşmaz niteliklerden biri
açık, diğeri gizli olarak aynı zamanda bir cisimde bulunabilir. Bunlar bir
aradadırlar; fakat içiçe (tedahül) girmezler. Çünkü iki şey cisim de olsa,
araz da olsa aynı yerde bulunmaz. Nitelikler, biri zuhur etmeden öteki
yok olarak ardarda mevcut olabilirler. Bu da arazların sürekli olmadığı
anlamına gelmektedir139.
Dırar'a göre hareket, acı ve bilgi gibi diğer arazlar cisimlerde bulunurlar; fakat onlann bir parçasını teşkil etmezler. Allah arazları cişimlere
dönüştürebilir. Bir şey, Allah'ın onda bekayı yaratmasıyla baki olur. Bu
yaratılmazsa o yok olur. Yağ zeytinde sabittir (gizlidir); fakat ona tedahül
etmez. Balda yiyinceye kadar tatlılık; bedende yaralanıncaya kadar k~n
yoktur; çakmak taşında da ateş yoktur. Çünkü ateş olsaydı, bu onu yakardı. Karda da soğukluk yoktur; sabırda .acılık yoktur. Allah onlarda yaratmadıkça bu özellikler cisimde bulunmaz'40. Allah bu özellikleri vuku
anında; yani dokunma, tat ve kesilme anında yaratırl41:
Dırar'ın bu görüşleri ifade etmesi onun kumunla ilgili tartışmalara
vakıf olduğunu göstermektedir. Kumun nazariyesinin en önemli savunucusu Nazzam, kumOnu ~abul etmeyen Dırar'ı küfür ve inatçılıkla itham
etmiştirl42. Eş'ari, Kumun'un savunucuları arasında Nazzam'ın yanısıra
Ebu'l-Hüzeyl, Muammer, Hişam b. Hakem, ve Bişr b. el-Mu'temir'i saymaktadır. Dırar b. Amr ise bu teorinin farklı bir yönünü savunmaktadır'43.
Çünkü bu özelliklerin cisimde sabit olduğunu ve vuku anında ortaya çıktığını söylemekte; böylece onlann cisimde varolduğu halde cismin özüne
nüfuz etmediğini kabul etmektedir. Bu yönüyle de kumfin nazariyesini savunanlardan aynlmaktadır.
Dırar b. Amr'ın "herşeyyaratılmış,
sonra bir gizlilik halinde tutulmuş ve başlangıçtaki bu gizlilik halinden açığa çıkmaktadır"'44, şeklinde
tarif edilebilecek Kumfin akidesini reddedişi, muhtemelen onun Allah'ın
tabii seyir üzerindeki yüceliğini iddia arzusundan kaynaklanmaktadır.
Eğer tabii gidiş yalnızca ilgili cisimlerin mahiyetlerine dayandınlacak
olursa, bunların Allah' ın idaresinden uzaklaştırılmış olacaklannı düşünmüştür. Böylece atomu reddetmekle birlikte, atomculuk olarak bakılabile138.
139.
140.
141.

Eş'ari, 305 vd.; Y.Ş. Yav~z, "JslamKelammda Araz Nazariyesi", MÜİFD, 75.
Eş'ari, 305 vd.; Mustafa ÜZ, "Dırar b. Amr mad.", TDVİA, IX, 274.
tbn Hazm, el-Fasl, IV. 195; Siyer, X, 544 vd.
Ali b. Muhammed b. Abdullah el-Fahri, Kitab Telhısu'l-Beyönft
Zikr Fırak Ehlü'lEdyan, Moskova 1988,32-33; Zehebi Siyeru'l-'Alam, X. 545.
142. Cahız, Kitabu'l-Hayevan, thko Abdusselam Muhammed Harun, Mısır 1363/1944, V,

lO-ıı.'

,

143. Eş'ari, 328 vd.; Macid-Fahri, "Same Parodoxicol lmplicotions of the Mu'tozilite
View of Free Will", Muslim World, XLIII (1953), Hartford 1953, 101.
144. Cahız, Kitabu'l-Hoyevan, V, lO-IL.
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cek başka bir görüşe meylettiiii 145öne sürülmektedir. Oysa onun atom
yani cüz ellezi la-yetecezza telalJcisini reddettiğini bilmekteyiz Bu konuda onun bu şekilde takdim edilmesi,.'\:i~;İmlerden başka olanarazıar, iki
defa veya iki zamanda (zamaneyn) vll.dıklarını sürdüremezler"146 fikrini
iddia etmiş olmasındandır. Dnar b. km böylece cismin boyutlan olan
arazın baki old.uğunu, bunun dışındaki amzın baki olmasının imkansızlı~
ğını kabul ederl47• Bu fikriyle'o. arazl,:nn ayrı ayrı olarak her defasında
eimektedir.
,Allah tarafından yaratıldıklarını irade
.
.
Dırar b. A:mr'mbu husust.üd görü:lerine bakıldığında onun kelamcılar arasındakabul gören cevhe:~ '!~ araz düalizmine karşı çıkan ilk kelamcı olduğu anlaşılm~tadırl~8. cı ır.ır' ın ".;isİm bir arazlar kümesidir ve bir
kere toplandığında arazlann t,q;ı~'ıcısı Illur; yani başka arazların mahalli
01ur"149şeklindeki yaklaşımı bı: konu,jl'lki tavrını açıkca ortaya koyar.
Böylece onun atomlardan meydana ge1c:ncisim fikrini benimsemediği anlaşılır. Dırar b. Amr'ın bu gör1jşUnün :,ani arazın cevhere dönüşmesinin,
cevherin de araza dönüşebilece~[j anlam ma geleceği, bunun da siyahın beyaza dönüşebileceği gibi yanlı:ı ;,ir anlayış olduğu ileri sürülür. Aynı zamanda bu görüşün İnsanın da mürekhb olduğu ve arazlardan müctemi
olduğu anlayışını beraberinde getirdiği vc bunun kabul edilemeyeceğilso
üzerinde durulur. Dırar b. Amr ve EbCl-Hüzeyl, bu meseleye daha çok
kelami çerçevede madde-araz ve cism: n kategorileri bağlamında yak1aşmışlardırl~l. Fakat sonraki dönemlerde J'ıIlu'tezile'den Ebu Bekir el-A'sam
ve bazı felsefeciler cisimler ve .:vherkri kabul edip arazlan inkar etmişlerdir152• Dırar'la birlikte Mu'tczjJi' düşıinıjrlerin gündemine giren alem ve
tabiatla ilgili meseleler, EbO'l-Hiizeyl'den itibaren daha yoğun bir şekilde
tartışılmış ve sistematik bir şekilde ele ;,)ınmıştır.
i~

.

.

Kulların fiillerinin yaratılması ve kudr:et konusunda Dırar b. Anır
Mu'tezile'yle ters düşmüşJ~3;,bu iwnud:. umumi dini hareketin safında yer
almıştır. Kesp v~ iktisabkavrarrılnrıriı mııhtcmelen bu şekilde kullanan ilk
. isim de Dırar b. Amr' dır'~4. Onun bıı kavramı ilk kez kullandığı ve
Eş'ari'nin de ondan aldığı söylerimekteiir. Kesb tabirinin Dırar'dan önce
Ebu Hanife (150/767) tarafınC::ilrıkulla;lIldığı; ancak kesb konusunu sistemli bir şekilde işleyenin ve teori şekline sokanın Eş'ari olduğu dal~~
ifade edilmektedir. Watt, kesbin onun iki çağdaşı Muammer ile Hişam
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154,
155.

Watt, Teşekkül, 244.
Eş'ari, 359 vd.
Bagdadi., Usulu'd-din, SI.
'
.
Macit Fahri, islam Felsefesi Tarihi, çev. K, Turhan. 170.
Eş'ari,305.
Ebu Ya'la,Mu'temed,
101.
Macid Fahri, "The Mu'tazi/ite \lif'lV of M,l.'1", Recehes D'lslamologie,

vd.

.

Pezdevi, 16 vd.
Askalani Lisanu'l-Mizan, III, 2(ı~.
Watt, Te,şekkül, 240; Frewill aıı,:' Predestillıııion, 104.
Meclilt Ozıer, Ehl-i Sünnet ve Mu 'tezi/e 'd•. Tevhid Anlayışı, 200.
,
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b. Hakem (190/805) tarafından da kullanıldığını söylerm. Her iki şahsın
da kesb kavramını kullanmadıklan; fakat benzer şeyler ifade ettikleri görülmektedir. Muammer'a yapılan atıfta kesb, daha doğrusu fiil "iradi faaliyet"'S7 anlamında olup "yaratma" ile tezat teşkil etmektedir. Hişam b.
Hakem (190/805)'in nazariyesi muhteva olarak Dırar'ın nazariyesine benzer. O, insan fiillerinin Allah tarafından yaratıldığını kabul eder. Ca'fer b.
Harb (236/851) ise bir kimsenin fiilleri, kendisi için, bir yönden ihtiyar,
başka bir yönden de ıztırardır, der. İhtiyar halinde o fiillerini diler (erade)
ve kazanır (iktesebe) ıztırar halinde ise, fiiller yalnızca onlann doğuşunu
tahrik eden sebebin varlığı ile o kimseden doğarls8.
Kesb tabirini ilk kullananlarla ilgili
raki dönemlere .ait olduğu görülmektedir.
risinde Ehlu'l Isbat, Muhammed b. İsa
Neccar (230/844), Yahya b. Ebi Kamil
bulunmaktadırls9.

Eş'ari'nin verdiği isimlerin, sonDırar' dan etkilenmiş znmre içeBurgus (240/854), Hüseyin enve Ahmed b. Selerne el-Kuşani

Dırar b. Amr'm en önemli nazariyelerinden biri olan kesb, kullann
fiillerinin, hem Allah'ın mahluku ve. hem de kullann kesbi olduğul60, espirisine dayanmaktadır. Eş'ari bu hususta şöyle der: "Dırar b. Amr'm
Mu'tezile'den ayrıldığı nokta, onun insan fiilleri yaratılmıştır ve bir fiil
iki fiilden gelir; biri onu yaratır, yani Allah, diğeri onu iktisab eder, yani
insan"161görüşüdür. Dırar'ın kesb teorisini ortaya koyarak çözmeye çalıştığı sorun, günahkarları cezalandırmada Allah'ın kudreti ile adaletini uzlaştırmaktır. Bir kimseyi sorumlu olmadığı bir fiilden dolayı cezalandırmak adilolmayacaktı.
Bu görüş daha sonra daha da ileri götürülerek:
Allah'm insan fiillerini de takdir ettiği kanaatine ulaşmıştırl62.
Kesb fikrinden dolayı Dırar b. Amr, cebriyeci olarak tanımlanmıştır163.Şehristani de kesb nazariyesinin kesin bir şekilde cebriyecilik olduğunu ileri sürerek; Neccar ve Dırar'a uyanlan Mutedil Cebriyeciler (elCebriyye el-Mutavassıta) şeklinde tanımlarl64. Onun fiillere ilişkin görüşü
Seneviyyeden birgrup tarafmdan "Alllah eğer maymun ve domuz gibi'
yaratıklan yaratmış olsaydı, kullann fiilleri Allah'ın fiillerinden daha hayırlı 0Iurdu"'6s şeklinde eleştiriimiştir.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

Watt, 242.
Eş'ari,405.
Eş'ari, 40-41.
Eş'ari, 540 vd.
Eş'ari 281; Kadı Abdulcebbar, el-Muhit bi't-Teklif, Cem el-Hasan b. Ahmed b. Mat'taveyh, thko Ömer es-Seyyid Azmi, Kahire ts., 408; Şehristani, el-Mi/el, 1,77-78.
Eş'ari,281.
Watt, Teşekkül, 241.
.
CahlZ, Kitabu Osmaniyye, 8; ıbn Murtaza, Baahr ve'z-Zahhar, ıo.
Şehristani, el-Mi/el, 1,72.
Seneviyye mecusilerden bir grup olarak bilinir ve görüşlerinin temelini şerr fiillerini
Şeytana izafe etmek oluşturmaktadır. Bkz. Kadı Abdulcebbar, Muhit bi't-Teklif,
415.
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Zurkan'dan gelen bir rivLyete gör.: Dırar b, Amr, Kur'an'ın yaratılmışlığının (halkının) Allah 'tan, :maat v,~fıilinin benden' yani insandan olduğunu iddia etmiştir. Bunu ~;~ı
~,ekilde ifade temektedir: "çünkü Kur'an
okumaktayım ve dinlenilen şe:; de Kur'::ın\dır. Aııah da bunun ecrini bana'
vermektedir. Kısaca ben faili,,'ı, Allah ja hfilıktır"'66. Dırar b. Amr'ın bu
görüşü incelendiğinde kesb na;~ariyesin in izlerini taşıdığı; hatta o teorinin
buna uygulandığı açıkça anla~ılmaktadır.
Dırar b. Amr, tüm fiilkrinn ya doğrudan ya da mütevellid olarak*
kevninde tek bir tarzda kesbı::ı~cereyan ettiğinil67 iddia etmiştir. Onun
kesb nazariyesini bu görüşüne ::k uygul arnış olduğu görülmektedir. Fiillein başka fiilleri doğurduğunu kabul eı :erek failin fiilinden sonra bir, fiil
daha meydana geldiğini ve bu l1ilin hen kulun hem de Allah'ın fiili olduğunu söylemiştirl68. Dırar b. A.ını müte'.ellid fiil konusunda, fiilden doğan
her şeyin-darb sonucu elem, Jırhtıldık:an sonra taşl,n gidişi gibi- Allah'ın
ve insanın fiili olduğunu iddia ei miştir ';,1 Ebu 'l-Hüzeyl de, -kesb görüşünü savunmamakla biİ'1ikte- Dım!' b. Arıır'daolduğu gibi fiilleri doğrudan
ve mütevellid olarak ikiye ayıınaktadır1ıo•
Dırar b. Amr'ın istitaat ile ilgili g:lrüşleri de şu şekildedir. Ona göre
fiile ilişkin güç (istitaat) faik aİL yetem ~clerinbir cüzü olarak fiilden önce,
fiil esnasında ve fiilden sonr;: da me','cuttur ve ıstıtaa (potansiyel güç)
mustatın (güç sahibinin) bir parçasılırl71. Bağdadi onun bu fikriyle
~u'tezile'den
daha ileri gitti,~,ini jfade ı~derek görüşünü şu şekilde verir:
"Istitaat, fiilden öncedir, fiil ilı~berabe:'dir, fiild~n sonradır ve iş yapabilme gücüne sahip olan kişinin (mustaL) bir parçasıdır"172. Dırar, kulların
fiillerinin Allah tarafından yaı,ı:ıldığı 'c kullar tarafından iktisab edildiği
konusunda Eş' arilerle aynı görüşü pa:i iaşırken 173;istitaatın fiilden önce
olduğuJ74 hakkında da Mu 'tez.İle'ye kaı ılınıştır. Mu 'tezile 'ye göre istitaat,
fiilden öncedir ve fiili zaruri ](ılmaz (C 3.:/)' mucibe li'I fiil)175Kadı Abdulcabbar da istitaatın fiilden önce olduğı konusunda Mu'tezilc'ye muvafakat ettiğini ileri sürerI76.
Dırar b, Amr, İbn Mes'uc~ (J2/650) 'le Ubey b. Ka'b (22/640)'ın kıraatlarını inkar etmekteI77; Sah;:,b.~den (I1r.ıalanna rağmen mushaflanndan
166.
167.
168.
169.
170.
171.
i72.
i73.
174.
175,
176,
177.

Eş'ari,594.
Kadı Abdulcebbar, el-Muhit bi'r,Teklif, 41 'lL
Pezdevi, 161.
Eş'ari,281.
Gurabi, Ebu'l-Hüzeyl Allaf, 91 ,d,
Eş'ari,281;İbn
Murtaza,Balır Vı' 'z-Zohh, ır, ıl.
Bagderdi el-Fark beyne 'I-FırG/:, 214.
Bagderdi el-Fark beyne'l-Fırul:, 214; İsfeıii~ıini, ıo5,
Sabunı Maturidiyye Akaidi, çev. B, TopaLı,ğ.lu, 135.
Eş'ari,230vd.
Kadı Abdulcebbiir, el-Muhit bi 'ı- Teklif, <ı:2H
Şehristani, el-Mi/el, 1,78; Isferaylni, ıo5; Cahız, Kitııbu Osmaniyye, 8.
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dolayı sapıklığa düştüklerini söylemiştir178• Bir mu'tezili olan Cahız da,
Abdullah b. Mesud'un kıraatine Zeyd b. SabiCin kıraatini tercih etmiştir.
Burada Hz. Osman'ın kurduğu komisyonun tercihi sözkonusudurl79•
Dırar b. Amr'ın, dönemi için özgün sayılabilecek diğer bir görüşü de
kab ir azabıyla ilgili olanıdır. Onun kabir azabım ilk inkar eden kişi olduğu iddia edilmişIso ve bu fikri nedeniyle Mu'tezile ile irtibatlandınlmıştır.
EbO'I-Hüzeyl Allaf'ın öğrencisi olan Şahham (233/847) da bizden kabir
azabım inkar eden kimse yoktur, bu görüş Dırar b. Amr'la i1gilidirI81, demiştir. Kadı Abdulcabbar (415/ıo20)'a göre kabir azabının Mu'tezile'ye
maledilmesi yanlış bir değerlendirmedir. Çünkü bu görüş Dırar b. Amr'a
aittir ve o da Vasıl'ın ashabından olduğu için Mu'tezile'nin bu görüşte olduğu şeklinde yanlış bir kanaate varılmıştırl8ı• Esasen Mu'tezile içerisinde kabir azabının varlığını kabul edenler olduğu gibi kab ir azabım inkar
edenler de bulunmaktadırl83.Fakat
Dırar'ın kabir azabım inkar eden ilk
kişi olduğu, yaygın bir kanaattir. ,Belki de o. bu 'fikri, el-Menziletü
beyne'l-Menzileteyn fikriyle irtibatlı olarak. dile getirmiştir. Çünkü bu
fikir uyarınca büyük günah işleyen kimsenin ebedi olarak cehennemde
kalması sözkonusudur; bu durumda kabir azabının gereksiz olması gündeme gelmiş olmaktadır. Onun bu fıkrin yanısıra cennet ve cehenne~n
henüz yaratılmadığı görüşünü savunduğu ve Adem'in cennette değil yeryüzündeki bir bahçede olduğu fikrinil84 savunduğu öne sürülmektedir.

D.SONUÇ
Dırar b. Amr, felsefi literatürü kullanarak kelam yapmış erken
dönem kelamcısıdır; bu yönüyle Ebı1'I-Hüzeyl Allaf'ın sistemleştirdiği
Mu'tezile'ye büyük ölçüde zemin hazırlamış ve güç katmıştır. Onun elMenziletü beyne'l-Menzileteyn
fikrini benimsemiş olması, Vasıl'a ve
EbO'I-Hüzeyl'e yakın siyasi bir tavır sergilernesi ve bazı tartışma konulannın merkezinde yer alması Mu'tezili çevreyle alakalı olduğunu göstermektedir. Sonraki Mu'tezile kendileriyle Dırar arasındaki varolan ilişkiyi
178. Bagdadi', el-Fark, 214 vd.
179. Cahız, Hucecu'n-Nübüvve,
(Resailu'I-Cahız isimli eserin içerisinde), Kahire 1933,
119.
180. Kadı Abdulcebbiir Fadlu'ı-Jtizal, 201; İbn Ebi Hadid, vı, 273 İbn Hazm, el-Fasl,
vı, 66; Askalanı Lisanu'l Mizan, III, 203; Mizan, II, 329; el- ci, el-Mevô.kıj, 382;
Şemseddin Muha!.Jlmed b. Ali b. Ahmed ed-Davudi', Tabakatu'I -Müjessirin, thko
Ali Muhammed ümer, Daru'I-Kiltilb 1392/1972, ı, 216; Meclisi, Biharu'l-Envar,

'

1

Vı,274.
181. Kadı Abdulcebbiilir, el-Munye ve'l Emel, 61.
182. Fadlu'l-bizal,202.
183. İbn Ebi'I-Hadid, VI, 273, Kadl'Abdulcebbar,
Mu'tezile'yi kabir azabım inkar eden
ve isbat edenler olmak üzere iki ana gruba ayırmakla ve azabı inkar edenlerin deli lini de şu şekilde kaydetmektedir: Meyyit defnedildiğinde işitmez, görmez ve idrak
etmez, lezz~t almaz; nasılolur da ölümle birl-ikte cezalandırılması ve azap görmesi
caiz olur. Daha geniş bilgi için bkz ..Kadl Abdulcebbiir Fadlu'l-bizal, 202; Şabi-Ebu
Lübabe-Neccar, Mu'ıeziletü beyne'I Fikri ve'l Amel, 146.
184. İbn Hazm, el-Fasl, ıv.
i
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kopmuş kabul etse de, onunla
ğu g<.?zardıedilmemelidir.

JU

çevw ar2sında bir etkileşimin bulundu-

Çok hareketli bir dönemd,: yaşadiJ~1, ha.tta felsefenin İslam dünyasında özümlenmesinde önemli htkıları olım.mna rağmen eski kaynaklarda
Dırar b. Amr'la ilgili fazla bir malumata rastlamamaktayız. Belki de dönemi için aşırı sayılabilecek lGibir azabım jn~ar, Nabatl'nin Kureyşe imamette takdimi gibi bazı görüşleri nedeniyle Islam düşüncesine; kader ve
insan fiillerine ilişkin fıkirleri nedeniyle de Mu'tezile'ye katkısı gözardı
edilmiştir.
Dırar b. Amr'ın ele aldığ ve tartıştığı konular incelendiğinde, onun
şorunları çözmeye talip bir kelamcı olduğu ve dö~eminde etkinolan
Islam dışı din ve kültürlere karşı olduj~u kadar, bazı Islam fırkalarıyla da
mücadele ettiği açıkça anla~ılır. İleri sUrdüğü fikirler ve izlediği siyasi
tavır, Dırar b. Amr' ın gruplar arası uz.laştırıcı bir rol üstlençliğini ve 3/9.
asnn ilk yarısında İslam düş:11cesinin oluşmasına ve Mu'tezili düşüncenin teşekkülüne 'önemli katio.ıda bulunduğunu göstermektedir. EbU'lHüzeyl'den
önce Basra'da kelami tartışmaların
başı, olması ve
Mu'tezile'nin vakıf olduğu fdsefi konulara aşina olması, -beş esası benimsememiş olsa bile- onun, Mu'tezile'nıı ve Ebu'l-Hüzeyl'in teşekkül
ettirdiği fıkri ortamı hazırlayan bir öncü oUuğuİ1u göstermektedir.
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