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Mutezile ve Hadis 

HÜSEYİN HANSU 
ARŞ. GÖR., YÜZÜNCÜYTL Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESl 

M u tezile mezhebi, dW metinleri anlamada aklı önceleyen; Allah, alem ve in
san merkezli felsefesiyle lslam düşüncesi içerisinde önemli bir yere sahip 

olan fıkri bir disiplin, dW bir düşünce ekolüdür. Daha çok ketarn ve felsefede
ki görüşleriyle tanınan bu mezhebin hadis konusundaki tutumu ise yeterince bi
linmemektedir. Hadisçiler tarafından genellikle ehlu'l-bid'a, ehlu'l-ehva' ve eh
lu'l-batıl olarak nitelenip, rivayetleri terkedilen bu mezhep mensuplanrun ger
_çekte hadisi nasıl degerlendirdikleri merak konusudur. Hicri I. asırda başlayıp 
yaklaşık olarak IV. asırcia gelişimini tamamlayan hadis ilmiyle ayru zaman dili
minde etkin olan bu mezheple, dini anlamada tamamen farklı bir yaklaşıma sa
hip olan ehl-i hadis arasında yogun ilişkilerin oldugu varsayılmaktadır. Metodla
n geregi akılcı bir yol ·izleyerek rivayete dayalı İslam kültürüne en azından ihti
yatla yaklaşan Mutezilile~ yaptıklan tenkitlerin, hadis ilminin gelişip olgunlaş
masına katkıda bulundugu, hatta hadis tasnif sistemini etkiledigi, bu ilimle ugra
şanların kabuJ ettigi bir gerçektir. Bu ilişkilerin bilinmesi, hadis tarihini aydıntat
ması açısından önemli oldugu gibi, hadislerin ariıaşılıp yorumlanmasına da kat
kıda bulunacaktır. Aynca, günümüzde de canlılıgını koruy~ hadis tartışmalan
nın tarihine ışık tUtacak, hadis metinlerinin degerlendirilroesinde kelamcılann, 
özellikle akılcı yaklaşırnlanyla bilinen Mutezile'nin hadis degerlendirme kriterle
ri hakkında fıkir verecektir. Bu ve benzeri noktaların aydınlatılmasıru ayru konu
da hazırlamakta oldugumuz doktora tezine erteleyerek, burada konuya ışık tu
tacagına inandıgırruz Mutezile mezhebinin son dönem temsilcilerinden ve zama
nında imamu ehli'l-arçi diye anılan Ebu'I-Kasırrı el-Bel.hl'nin, Kitabu ]fabali'l-ab
bar ve ma <rifeti'r-rical adlı el yazması eserini tarutma ya çalışacagız. 

Mısır'da Daru'l-Kutubi'l-Mısriyye, Mustalah M 14'de muhafaza edilen 110 va
raklık (219 sayfa) nüsha, eserin dünyada bilinen tek nüshasıdır. • Tamarnı hadis 
ve hadisçilere ayrılmış buJunan eserin Hasan b. Yahya b. el-Munci (?) tarafından 

h. 572'de istinsah edildigi anlaşılmaktadır. Noktasız ve harekesiz bir nesih yazı-

• Nüsharun fotokopisinin alınmasında yardıma olan sayın dekarumız M. Said Yazıcıog!u'na teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim. 
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sıyla yazılmiş, her sayfada o~lama 25 satır bulunan nüsharun bize kadar nasıl 
intikal ettiği bilinmemekle beraber, ilk sayfasındaki bir notta son olqrak Şevval 
119l'de (m. 1777) Cidde valisi lbrahim Paşa'ya takdim edildiği belirtilmektedir. 

Eserin yazan olan EbG'l-Ka.sım AbdullTh b. Ahmed b. Mahmud el-Belru, bi
yografı kitaplarında ve konuyla ilgili eserlerde Ebu'I-Kasım el-Belru ya da dede-

.. sin~ b!r görüşe göre de kabilesine nispetle el-Ka'bi diye geçer. Mutezile'nin 
Bağdat kolu imamlarından olup Ka'biyye diye bilinen bir fırkarun da kurucusu 
olan el-Belru, Horasan'ın Belh şehrinde doğmuştur. Daha sonra Bağdat'a gele
rek, uzun süre Mutezile'nin meşhur imamlanndan Ebı1'l-Huseyn el-Hayyat'ın 
(290/902) derslerine · devam etmiştir. Son yıllanru bir ara idarecilik de yaptığı ve 
imamu ehli'l~arçl diye anıldığı Horasan'da geçiren Belhl, h. 319 yılında Belli'de 
vefat etmiştir. 

Eserlerinden ve tartışmalarından çok yönlü bir alim olduğu anlaşılan el-Bel_. · 
ru daha çok münazaralari ve ketarn ilmindeki bilgisiyle ün salmştır.Özellikle çağ
daşı olan İmam Maturid! ile tartışmalan meşhurdur. Maturidl Kitabu't-tevl:ıfd'in
de ondan sıkça söz eder. Görüşlerini zam~n zaman müstakil başlıklar halinde 
ele alıp reddetmeye çalışır. Maturidl aynca ona .karşı, Reddu eva'ili'l-edille li'l
Ka'bi, Reddu teh?ibi'l-cedelli'l-Ka'bfve Reddu va'idi'l-fussa~ li'l-Ka'bfadlı red
diyeleri yazmıştır. Bir çok eser yazmış bulunan el-Belhl'nin, Fuad Seyyid tarafın
dan 1974'de Tunus'da neşrolunan el-Ma~aJat isimli eserinin Façllu'l-i'tizal bölü
.mü ile ~abü/u'l-a!Jbar ve ma'rifeti'r-rical adlı e l yazması, günümüze kadar ge
lebilmiştir. 12 dltlik et-Tefsfru'l-kebir li'l-~r'an, Kitab fi l)ucciyyeti a!Jbari'l
aMd, 'Uyunu'l-mesa'il ve'l-cevabat, el-Cedel ve adabu e]llihf ve taşl:ıfi)u 'ile/i
hi, Eva'ilu'l-edille, Va'idu'l-fussa~ !bn en-Nedim'in Fihristinde zikredilen eser
lerinden bazılandır. 

· Kelam,Tefsir, fıkıh ve felsefi bilgisinin yanında el-Belhl'nin geniş bir hadis 
bilgisine sahip olduğu elirnizdeki kitabından anlaşıldığı gibi bu konudaki vuku
fiyeti Lisanu'l-mfzan inda lbn Hacer ei-Askalaru tarafından da kabul edilmekte
dir. Ancak, lbn Hacere göre hadiste ilgili bu kitabı onun geniş bilgisinin yanın-: 
da taassubunu da göstermektedir. Çünkü, kitabında doğru-yanlış, haklı-h~ksız 
olduğuna bakmaksızın hadisçileri tahkir eden ve ayıplayan bir ço~ .. ~er nak
letmiş, manasını anlamadığı bazı hadislerin çeli~kili ve uydurma old;ıounu iddia 
etmiştir. Mesela, meşhur hadis irnamı Şu'be'yi çok hata edenler arasında zikret
mesi, lbn Hacer'e göre kitabının değeri (!) hakkında yeterince fikir vermektedir. 
Ebu Hayyan et-Tevhldi'nin (ö.400 civan) Kitiibu'l-beşa'ir ve'z-zef)a'ifinde onu 
ilim, dirayet, rivayet ve güvenilirlik açısından ö~düğünü, ancak bu görüşünden 
dol~yı tenkide uğradığını belirten lbn Hacer, Ca'fer el-Mustağfiri'nin ise el-Bel
hl'den rivayet etmeyi caiz görmediğini ifade etmiştir. 
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tbn Hacer'in bu tenkitleri en azından, daha çok kelamcılıgı ve felsefeciligiy
le bilinen el-Belhl'nin, hadis otoriteleri tarafından üzerinde konuşulmaya deger 
bir hadis bilgisine sahip oldugunu göstermektedir. Ancak el-Belhl'nin bu kitabı
nı, hasımlannın degil de hadisçilerio kendilerinin birbirlerine yönelttikleri ten
kitlerden derledigini unutmamak ger~kir. 

El-Belhl'nin elirnizdeki kitabı, hocası Ebü'l-Huseyn el-Hayyat'ın (ö.290/902) 
ahad haberleri tenkit etmesine karşı yazclıgı, Kitab fi J:ıucciyyeti a!Jbari'l-aJ:ıfid 
Ctbn en-Necüm, Fihrist, I/273) adlı kitabın bir devamı niteligindedir. Belhl bura
da hocası el-Hayyat'ın aksine, zikrettigi şartlan taşıması halinde haber-i varudin 
kabul edilmesi geregi üzerinde durdugunu belirtmiştir. Elimizdeki bu ikinci ki
tabında ise, bu tür haberlerin sıkı bir incelemeden geçirildikten sonra kabul edil
mesi gerektigin.i. savunmuştur. Bu konu~ki ifadeleri şöyledir: 

Ancak hadisçitere nispet edilen bu tür haberlerin çogu hakkında hüsn-i 
zan etmenden korktum ve hadisçilerin, taraftarlan ara~ındaki şöhretlerine 
bakıp aldanacagından endişe ettigim için bu kitabımı yazmaya karar ver
dim. Burada hadisçilecin durumunu açıklamaya çalıştım. Kitabımda ha
sımlanrun degil de kendilerinin birbirlerini itharn ettikleri çelişki, cehalet 
ve hatalan zikrederek bu haberlerin gerçek miktan hakkında bir fıkir ver- . 
me k istedim ... 

Aşagıdaki satırlan yazann, hadisleri sened açısından da degerlendirmeye ta
bi tuttugtınu ancak o dönemde kitabı nasıl polemikçi bir üslup içinde ele alclıgı
ru göstermesi açısından ilginçtir: 

Bir hadisle karşılaştıgında veya hasının sana karşı bir hadis ileri sürdügün
de onun aslını ögtenmek için durumlarını sana açıkladıgım şu kitaptaki ra
vllerin isimlerine bakman gerekir. Böylece isnadın sahih ve sakim olanını 
ögrenip hasmma cevap vermen daha kolay olur. Bunu yapmakla bir de 
genç arkadaşlanmızın sahihligi sabit olan hadisleri kuUanmalarını sagla
mak istedim. Çünkü bu arkadaşlanmızın neredeyse hiç iltifat etm~digi bu 
konuları, hasımlan kendilerine karşı kuUanmakıa, onlan bu konuda bilgi
sizlikle suçlamakta, bazen de malıcup etmektedirler. 

Elimizdeki kitabırun girişinde, haberi kabul şartlaoru birinci kitabından kısai
tarak aktaran el-Belhl'nin, daha fazla bilgi için referans verdigi bu kitabırun var
lıgı hakkında ne yazık ki herhangi bir bilgiye sahip degiliz. Ona göre aşagıda 
özetleyecek verdigirniz şartlara aykırı olan haberlere ititbar edilemez ve bu tür 
haberler hakkında sü-i zan etmek vaciptir. Zikredilenler arasında isoadla ilgili bir 
şartın bulunmaması dikkat çekicidir. El-Belhl'ye göre şu şartları taşımayan ha
berler rededilmelidir: 

• Önünden ve arkasından batılın yaklaşmadıgı Allah'ın Kitabı'na aykın olan-
lar, 

• Resulullah'ın (s.a.v.) üzerinde icma edilen sünnetine aykın olanlar, 
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• Onun dışında bir yol arayanJann Allah'ın gazabına ugrayacagı ümmetin ic
mama aykın olanlar, . 

• 1lk dönemde yaşayan selef-i salihinin arneline aykın olanlar. Çünkü onlar 
(sahabe) Nebi'yi (s.a.v.) gördükleri için, nasih ve mensuhu, sebeb-i nüzulü, o la
yın aslını bilmek ve işaret edileni anlamakla Resulullah'ın muradıru en iyi -bilen 
kimselerdir. 

* Allah'ın, kullan iç~ hüccet kıldıgı akla aylan olanlar. Tevhid ve adalet gibi 
hiçbir ·şekilde degişikligin caiz olmadıgı konularda haber-i vahidle amel edil
mez_ Çünkü usulü kelam konulannda senede ve 'an fulanlara ihtiyaç duymayaı:ı 
mütevatir haberle amel edilir. 

• Ayru şekilde emru'l-'amm denilen herkesi ilgilendiren konularda da haber
i vahidle amel edilmez. Çünkü· Hz. Peygamber'in söyledigi sözler, bazen özel 
dururnlar için olabilir. Bu tür durumlarda da ancak mürevatir haberle amel edi
Iii. 

• tki ya da üç kişi tarafından rivayet edilen bir haber benzerleriyle destekle
nir, raYilerinin adaleti ·zahir olur ya da haklannda hüsn-i zan hasıl olup, zikredi
len kusurlardan da uzak ise füruda kabul edilebilir. Bu da yakini bilgi ifade et
mez. tki şahidin şehadetinin kabul edilmesinde oldugu gibi. 

El-Belru'nin, altı cüze ayırdıgı kitabındaki ana başlıklar (bablar) şu şekildedir: 

• Hadisçilerin, bazı muhaddislerin kasten yalan söylediklerine dair rivayet et
tikleri hakkındadır. 

• Hadisçilerin, büyük hadis imamlannın hadis talebinde if~~ gitmekten ve 
çok hadis rivayet etmekten kaçındıkianna dair rivayet ettikleri hakkındadır. 

* Hadisçilerin, Resulullah'tan ve selef-i salihinden, aklın reddettigi veya Kitap 
ve Süqnet'e aykın olan hadislerin kabul edilmemesi gerektigine dair rivayet et
tikleri hakkındadır. 

• Sika ravilerden rivayet ettikleri halde, ümmetin hilafına amel etmede icma 
ettiği konular hakkındadır. 

• Hadisçilerin, içinde açık hatalar bulundugu halde tartışmasız kabul ettikle
ri hadisler hakkındadır. 

• Meşhur l;ıadis imamlan hakkında rivayet ettikleri, ahlaki düşüklükleri ihtiva 
eden haberler hakkındadır. 

• Sahabe ve tabiinden bazı kimselere. ta'n etmeleri hakkındadır ki biz onlan 
bu söylenenlerden teberri ederiz. SultanJan ve imamlan ha~da söyledikleri, 
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sened tashihinde ve hadis renkidinde güvendikleri bazı meşhur muhaddislerin 
yanlışlan hakkındadır. EyyGb, 1bn Avn, Sevô ve Miilik b. Enes gibi. 

• Cerhettikleri halde hadislerini alınaya devam ettikleri kimseler hakkındadır. 

• Bidat ehli olmakla itharn ettikleri halde kitaplarını ve rivayetlerini yaymaya 
devam ettikleri kimseler ile müdellisin ve tedlis hakkındadır. 

Belru bu başlıkta şu açıklamayı yapmıştır: 'Burada sözümüz, hadisçilerio her 
bidat sahibi deyip cerh ettikleri kimseler için degildir. Bilakis onlann bidat sahi
bi dediklerinin çogu, bizim nazanmızda adalet, iyilik takva sahibi, terniz kimse
lerdir. Eleştirdigirniz husus, kendileri ihtiyaç duyduklannda hadislerini deljl ola
rak kullandıkları, ama hasımlan aynı kişilerin hadislerini kullandıgı zaman hak
tan yüz çevirerek, taassuba ve hevalarına tabi olarak "Bunlar zayıftır, ravileri bi
dat sahibi kimselerdir." demeleridir.' Bu bölümde zikredilen raviler, lbn Murta
da'run Taba]fatu'l-mu'te_zile adlı eserinde 'Mutezile mezhebine mensup muhad
isler' olarak geçmektedir. 

Başlıklardan da anlaşılacagı üzere ilk üç bölüm bir nevi metin tenkidi niteli
gindedir. Bu bölümde nakledilen rivayetlerin ayetlere, üzerinde icma ~dilen 
sünnetlere, tarih! gerçeldere ve ümmetin icmfuna aykınlıgı örneklerle açıklan
mıştır. Verilen bilgiler hep senetH bilgilerdir. lbn Ebi Hayseme (ö.279) ve Kera
bisi (ö.248) en çok rivayette bulundugu kişilerdir. Kale İbn Ebi Hayş_eme fi ki
tabi't-tfiri!J. .. (s. 5) ifadesine bakılırsa büyük ölçüde bu kitaptan faydalandıgı 
söylenebilir. lbn Hacere göre Kerabisl'nin tedlis ve müdellisler hakkındaki kita
bından (bu kitap, kaynaklarda Esma'u'l-mudellisin olarak geçmektedir) da aktar
malarda bulunmuştur. Bir konu hakkındaki rivayetleri verirken zaman zaman 
kendisi araya girip kısa degerlendirmelerde bulunur. Yazann burada yapmaya 
çalıştıgı şey, aslında girişte. de açıkladıgı gibi hadisçileri kendi silahlarıyla vur
maktır. Onun için, verilen bilgiler genelde hadisçiler nazarında bilinen isimler
den aktarılmaktadır. Hadis ricalini degerlendirirken meşhur olanlanru müstakil 
başlıklar halinde ele almıştır. Ebu Hureyre, Semure b. Cundeb, Enes b. Malik, 
Nafı', Tavı1s, Şa'bi, Ata' b. Ebi Rabah, ez-Zuhô, Malik b. Enes, Ahmed b. Hanbel 
gibi isimlecin de aralannda bulundugu toplam 159 muhaddis bu şekilde ele 
alınarak incelenmiştir. Kitabı daha fazla uzatmamak için birçok ravi hakkında da 
alfabetik sıraya göre kısa bilgiler vermiştir .. Ayrıca, Şam, Basra, San'a, Medine, 
Mısır ve Mekkeli raviler hakkında genel degerlendirmeleri ihtiva eden rivayer
lere yer vermiştir. 

El-Belru kitabının girişiiii aynı zamanda hadis anlayışını da özetleyen şu söz
lerle biticmektedir: 

Hz. Peygamber'in, "Bu ilmi, her neslin adil kimseleri, aşın gidenlerin tah
rifınden, dinsizlerin intihalatından ve cahillerin tevilinden koruyarak taşır." 
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hadisi üzerinde düşünmen lazım. Onun bu tavsiyesi, hadis adına ne gelir
se oldugu gibi alın, diyenleri yalanlamaktadır. Eger öyle olsaydı o zaman 
Hz. Peygamber'in bu sözünün bir anlamı olmazdı. Halbuki o bu hadisin
de bize, bir hadisle karşllaştıgımızda onun üzerinde düşünmemizi, ona 
sonradan katılmış şeylerden, aşırı gidenin tahrifınden, dinsizin intihalin
den ve cahilin tevilinden anndırmamızı istiyor ... Bil ki, -Allah sana hayn 
ögeetsin ve seni hayır ehlinden kılsın-, bizim burada ayıpladıgırnız hadis
çiler, ilim ehli, asan ve süneni aktaranlar degildir. Bilakis onlar bizim 
s·elefımizdir ve onlara hürmet etmeyi dinin bir geregi sayarız. Bizim kas
tettikierirniz, zamanımızda ve ondan önce, biraz hadis rivayet edip din
lerini taassuba alet eden, kendilerini ilgilendirmeyen işlere karışan, selefe 
muhalefet edip onu eleştiren, gösteriş gibi küfür ve dalalet alametlerini 
taşıyıp riyaseti talep eden nabitelerdir. 

Mutezile'nin hadis ve hadisçiler hakkındaki tutumunu gösteren ilk elden bir 
kaynak olması açısından önemli olan bu kitap, kanaatimizce zamanmda yogun 
tartışmalara konu olmuş ve hadisçileri savunmak amacıyla Şerefu aş/:ıabi'l-J:ıadiş_ 
türü kitapların yazılmasına sebep olmuştur. 




