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MU’TEZ LE’N N
SLAM MEDEN YET NE KATKI
KATKILARI
-CEDELCEDEL-TERCÜME VE TAB Î B L MLERDEK ROLÜROLÜ-

Mustafa DEM)RC)*

CONTRIBUTIONS OF THE MU’TAZILAH TO THE ISLAMIC CIVILIZATION:
ITS ROLES IN DEBATE, TRANSLATION AND NATURAL SCIENCES
The Mu’tazilah makes up the “extrovert dimension” of Islamic culture. In
this article three aspects of extrovert dimensions will be examined. First of all, as
Islam expanded geographically, it met many cultural challenges which created lively
debates between Muslims and alien cultures, beliefs and philosophies. In this process, the Mu’tazilah came forward to defend Islamic belief against its opponents.
Particularly during the Abbasid period the intellectual challenges were met successfully by the Mu’tazilite theologians. Secondly, these religious and philosophical challenges and counter challenges forced all parts to translate ancient literatures, such
as Greek, Indian, Persian ones in order to enhance their arguments. Thirdly, these
translated literatures prepared a solid ground in the Islamic culture so that Islamic
philosophy and natural sciences to be flourished. The Mu’tezilite theology which was
much more related to those literatures became a theological philosophy rather than
simply a theology. During the Classical period, the Mu’tazilah became ardent defenders and supporters of natural sciences in all Muslim lands

Mu’tezile konusu pek çok insan için sapk n bir mezheptir. Bu yakla m tarihin
belli dönemlerindeki blokla malar içinde ekillenen, onlar n muhaliflerinin tan mlar n n bir sonucu olup, tarihsel yarg lar n bir uzant s d r. Halbuki konuyu kelâm mezhepleri aras ndaki spesifik tart malar n ve hiziple melerin ba lam ndan ç kar p, bir medeniyetin bütünlü ü içinde bakt m z zaman, oldukça farkl bir manzara ile kar la r z. Bu makale Mu’tezile’yi, tarih disiplini içinde, kelâmî tart malara dalmadan, tarihsel misyonu ve entelektüel serüveninin yol açt , kendi içinde birbirini tetikleyen üç
kal c tesiri yönüyle; yabanc fikirler kar s nda )slâmî müdâfaa ekilleri, tercüme faaliyetleri ve tabiî bilimlere katk lar yönüyle incelemeyi hedeflemektedir.
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I- D NLER N “YEN L KÇ ” VE “MUHAFAZAKÂR” BOYUTLARI:
Her büyük kültür, büyüklü ünü ve zenginli ini, tarihinin de i ik devrelerinde
farkl kültürlerle girdi i ili kiye borçludur. Dinlerde de benzer bir durum söz konusudur: Bütün dinlerin kaderinde kaç n lmaz iki a ama ya an r. Birincisi, dinin ilk ortaya
ç kt kültürel, sosyal ve co rafî artlar içinde kald , henüz d a aç lmad dönemdir. Bu dönem dinin yorumdan uzak tutuldu u ve insanlar n güçlü bir iman ba yla
dinlerine ba l oldu u bir dönemdir. kincisi ise, dinin de i ik kültür çevreleriyle diyaloga girip, de i ik artlar ve meydan okumalar kar s nda, mensuplar nca aç klama
zorunlulu unun do du u dönemdir. Bu a amada din üzerinde yap lan tart malar,
beraberinde bir dizi dü ünce ak m n n ç kmas na, kelâm ve hukuk mezheplerinin
do mas na ve geleneklerin olu mas na yol açar. Bu süreçte dinî de erler, bir sanat
eserinde, musikî na mesinde, felsefe ak m nda yank lanarak medeniyetin ve kültürün
enstrümanlar na dönü ür. Bundan dolay bütün dinler bir medeniyete dönü ürken ve
evrenselle irken zorunlu olarak bu a amadan geçer. E er dinler bu dönü ümü gerçekle tiremezlerse, farkl co rafyalarda tutunamayaca ndan ve geni kitlelere ula amayaca ndan kendi yataklar nda bo ulmaya mahkûm olur. Ancak bu süreçte, din bir
gelenek veya bir dü ünce sistemine dönü tü ünden, insanlar n dine ba l l birinci
a amadakine nispetle daha zay ft r. Bundan dolay dinlerin geçirmi oldu u bu süreçler, müntesipleri aras nda iki farkl e ilimi do urur; bunlar dinin ilk do du u zaman n
safiyetine vurgu yapan ve dinî metinleri literal bir okumaya tâbi tutan “nasç3lar” ile dini
yeni artlara uyarlamak için çal an “yorumculard3r.”1 Bu durumu besleyen bir ba ka
unsur da, dinin de i mez alanlar (azimet) ile yorumlanabilir alanlar na (ruhsat) yönelik
her iki e ilimin yakla m farkl l d r.2 Dinin de i mez alan n geni leten ve yorumdan
kaç nan literalist yakla m n “muhafazakâr” e ilime kar , dinin yoruma aç k alan n
daha çok kullanan “yenilikçi” e ilim olmak üzere her dinde bu iki temel e ilim daima
birbiri ile mücadele halindedir.
Bu durumu Arnold Toynbee, )slam-Bat kar la mas n tahlil ederken, Helenizm’in etkisine kar Yahudiler taraf ndan gösterilen yenilikçi ve muhafazakâr tav rlar n Zealot ve Herodian kavramlar yla aç klar. Burada Zealot; yabanc kültürler ve meydan
okumalar kar s nda kendi içine kapanan, bilinmeyenden teklifsizce kaçan ve geleneksel usullere sar lan tav rd r. Bu tav r bir anlamda d zorlamalar kar s nda eskiye
ve özcü de erlere s nan, deve ku unun ba n kuma gömmesine benzer bir tepkiyi
an msat r. Buna kar l k Herodian tav r ise; bilinmeyenin ve yeni ortaya ç kan n tehlikesinden korunmak için en etkin yolun, onu derinlemesine tan mak ve s rr n ke fetmek
oldu unu dü ünür ve buna göre hareket eder. Kendisinden daha güçlü, yabanc bir
meydan okuma kar s nda, onun taktik ve usullerini kullanarak kar koyar. Bu haliyle
yeniliklere daha aç k, bugünü cesurca kar layarak gelece i kurtarmay hedefler. Bunun için de “ak3l” ve “irade” isteyen etkili bir tav r gösterir. Herodian tav r genellikle
kozmopolit nüfuslar bar nd ran, ticarî ve buna ba l sosyal hareketlili i oldukça yüksek, büyük ehirlerde geli irken, Zealotluk ise, daha çok ticarî güzergâhlar n uza nda

1
2

Bkz., Muhammed el-Behiy, slâm Dü+üncesinin lâhî Yönü, trc. Sabri Hizmetli, Ankara-1992, s. 71.
Bu konuyu hicrî ikinci asr n ba nda )ranl bürokrat Abdullah ibn Mukaffâ Abbâsî halifesine hitaben yaz bir
risalede önemli bir dinî anlay problemi olarak ele almaktad r. Bkz. “Risâletü’s-Sahâbe”, thk. A. Zekî Saffet,
Cemheratü Resâili’l-Arab, Kahire-1919, s. 24-56. Bu risalenin tercüme ve tarihî ba lam içinde bir de erlendirmesi
taraf m zca yap lm t r. Önümüzdeki y llarda ne redilecektir.
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kalan, sosyal hareketlili in az oldu u ve buna ba l olarak gelene in daha a r bast
kapal toplumlarda ve tarihsel zamanlarda geli ir.3
)slam tarihinin ilk devirleri bu yönüyle incelendi i zaman, “Ehl-i Hadis”in )slam’ n do du u Medine merkezli olarak belirginle mesine kar n; akla daha fazla
dayanan ve özgürlükçü dü üncenin temsilcisi olan “Mu’tezile”nin, canl ticarî hayatlar ,
kozmopolit nüfuslar ve farkl inançlar bar nd ran, ayn zamanda eski medeniyet merkezlerine yak n olan Irak’taki Basra’da, f k h ve hadiste ise “Ehl-i Rey”in Kûfe’de ortaya
ç kmas hiç bir ekilde tesadüfî de ildir. Bilâkis yukar da sözünü etti imiz )slam’ n iki
farkl sürecinin, iki farkl mekânda, iki farkl yorumudur diyebiliriz.4 Mu’tezile’yi anlamak için spesifik kelâm tart malar n n d na ç karak belki )slam kültür dairesi içindeki
konumunu ve sosyal arka plân n görmek gerekir.
Müslümanlar fetihlerle birlikte ele geçirdikleri eski uygarl k merkezlerindeki dei ik din, kültür ve dü üncelerle kar la t lar. Daha önce H ristiyanl k ve Yahudilerin de
tecrübe etti i bu süreç sonucunda, as rlardan beri insano lunun gündeminden ç kmayan ve kar la maktan kurtulamad bir çok felsefî ve teolojik problem, Müslümanlar n da gündemine girmi , Müslümanlar da bundan sonra, bu sorunlar kar s nda
kendi dinlerini yorumlamak ve muar zlar ile bir çok konuyu tart mak zorunda kalm lard r.5 Yabanc inançlar n hücumlar na kar ilk sistemli kar koyu , onlarla ayn sosyal kökten ve s n ftan gelen Mu’tezile yapm t r. Fethedilen topraklarda kar la t klar
çe itli din ve mezheplere mensup insanlar n, )slam’a kar açt klar fikir mücadelesinin
zarar n gö üsleyerek, dinî akideleri aklî esaslara göre izah etmek suretiyle, dinî hakikatler ile felsefî hakikatler aras ndaki uyu mazl çözmek için gayret göstermi lerdir.
Onlar bu halleriyle daha önce Yahudi ve H ristiyanlarda6 örnekleri görülen )slam’ n
“d3+a aç3k cephesini” temsil ederler.7 Mu’tezile )slam tarihinde ilhâdî fikirlere kar , bir
entelektüel kar koyu un simgesi olmu lard r. Bu özellikleri ile o günün dünyas nda,
toplumun fikrî yap s n sistemle tiren ve mevcut inançlar tan mlayan bir ayd3n tipi
olarak belirmi lerdir.8
Mu’tezile tarihindeki bu önemli dönemi, yani Kûfe ve Basra’da Vâs l b. Atâ ile
ba layan ilk tart malardan Abbâsîlerde iktidar olduklar ve tercüme faaliyetlerine h z
kazand rd klar zamana kadar geçen süredeki yabanc kültürlere kar verdikleri mücadele ve bunun tercüme hareketine nas l dönü tü ü ele al nacakt r. Daha sonra da aklî
ve tabiî ilimlerin geli mesindeki kal c tesirlerini inceleyece iz. Ancak Mu’tezile hare3

Arnold Toynbee bu kavramsalla t rmay Tevrat’tan ödünç alarak )slam’ n Bat medeniyetine verdi i tepkiyi
aç klamada kullan r ve bu tav rlar )slam dünyas ndaki iki örnekle örtü türerek anlat r. Yemenli bir )mam ile M s r’da Mehmet Ali Pa a ve )stanbul’da III. Selim’in yenile melerini kar la t r r. Ayr nt l bilgi için bkz. Medeniyet
Yarg3lan3yor, trc. Ufuk Uyan, )stanbul-1983, s.177-202.
4
)slam külütüründeki söz konusu gelenekçi ve yenilikçi e ilimler hakk nda u çal malara ba avurulabilir; George
Makdisî, “Remark on Traditionalism in Islamic Religion History”, The Conflict of Traditionalism and Modernism in The
Muslim Middle East, Texas-1966, s.77-86; Aziz el-Azme, “Ortodoxy and Hanbalita Fideism”, Arabica/XXXV(1988)
s.253-266; Hadis alan ndaki gelenekçilik-yenilikçilik ayr mas için bkz. Mehmet Emin Özaf ar, “Kültür Tarihimizde
Rey-Eser Tart3+mas3” AÜ FD/XLI, (2000), s. 225-273.
5
Montgomery Watt, Müslüman Ayd3n, Çev.: Hanefi Özcan, D.E.Ü Yay., )zmir, 1989, s. 20-21; F. Sezgin, "Müslümanlar3n lim Tarihindeki Yeri”, lim ve Sanat, )stanbul 1985, sy. 3, s. 66.
6
H ristiyanl ktaki Nasturîler ile Mu’tezile aras ndaki benzerlik konusunda ehristânî öyle diyor: “Nasturîler Halife
Me’mûn zaman nda ortaya ç kt lar. )ncil üzerinde kendi görü leriyle yorumda bulundular. Onlar n H ristiyanl k
içindeki durumu, Mu’tezile’nin )slam kar s ndaki durumuna benzer.” el- Milel ve’n-Nihal, thk. M. Seyyid Keylânî,
Beyrut-1986, I, 224.
7
)rfan Abdulhamit, slam’da tikadi Mezhepler ve Akaid Esaslar3, trc. Saim Yeprem, )stanbul-1994, s. 104.
8
M. Watt, Müslüman Ayd3n, s. 66

111

112

Mustafa Demirci

keti ba lang çta )slam'a kar yükselen dü ünce ve inançlara kar bir aksü’l-amel
olarak geli ti inden, onlar n görü ve tav rlar n anlamak için, en az onlar kadar kar la t klar inanç ve felsefeleri ve bunlar n temsilcilerinin özelliklerini yakînen tan mak
gerekir.

II-

SLAM TOPRAKLARINDA YABANCI NANÇLAR VE LK TARTI MALAR:

)slam’ n yay ld co rafyada Müslümanlar dört temel dü ünce ve inanç sistemiyle kar la t lar; Maniheizm, Gnostisizm, Yunan Felsefesi ve Yahudi ve H ristiyanl k.
Bu ak mlar n bir çok alt grubu ve kendi içinde etkile imleri sonucu ortaya ç km pek
çok marjinal senkretik ak mlar vard . Bunlar aras nda Müslümanlar n daha çok ilgisini
çeken ve yak n tart ma yapt klar ak mlara ili kin el-Milel ve’n-Nihal kitaplar nda zikredilen belli ba l ak mlar ise unlard r: Sofistler (Tecâhüliyye), Düalistler (Seneviyye),
Gnostikler (Sâbiîler), Paganlar (Veseniyye) ve Ehl-i Kitap f rkalar .9 Abbâsîler döneminde
üst bir tan mlama olarak “Z3nd3kl3k” diye adland r lacak olan bu inançlar iki k sma
ayr l rlar: Paganlar ve Gnostikler. Paganlar; Kuzey Suriye’de (Baalbek), Harran’da
(Sâbiîler) ve Mezopotamya’daki Bâbil’de Yahudile mi Marsiyonistler aras nda bulunuyorlard . Bunlar Kildânî bilimlerinin mirasç s yd lar ve )slam’la birlikte k smî bir canlanma ya ad lar. Gnostikler ise, Edessa ve Babilonya bölgesinin geleneklerini temsil
ediyorlard . Bunlar Yunan Felsefesi, H ristiyanl k, )ran dinlerini ve Yahudi mitolojilerinin kar m ndan do mu senkretik ak mlard . )slamî dönemde adlar daha çok zikredilen Marsiyonculuk ve Deysâniyye Edessa geleneklerinin bir devam iken, Keysâniyye,
Mendâniyye ve Maniheizm gibi ak mlar Babilonya gelene ine aitti. Bu muhitin ana unsurunu Mazdek dini te kil ediyordu. )slam’ n yay ld
dönemde Paganlar n ve
Gnostiklerin etkile imi Suriye, )ran ve Irak bölgelerini çe itli din ve inançlar n mozai i
haline getirmi ti ve )slam’ n inançlara tan d
özgürlük havas içinde özellikle
Manihezim, Deysânîlik, Mazdekizm ve Marsiyonculuk ak mlar en etkili ak mlar haline
gelmi lerdi. Bunlar aras nda en tehditkâr olan ise Maniheistlerdi.10
Müslümanlar n yabanc kültür ve inançlarla ilk ciddî kar la mas Basra ve Kûfe
gibi kozmopolit nüfuslar bar nd ran garnizonlarda gerçekle mi tir.11 Fetihlerin hemen
akabinde bu ehirlerde Arap idarecileri ve ulema ile muhtelif maârif ve din müesseselerinin reisleri ve talebeleri aras nda bir tak m görü melerin oldu unu tahmin etmek
zorunday z. Özellikle okumu s n fa mensup olanlar n aras ndan ihtida ederek Müslüman olanlar n, eski baz inançlar n getirmi olmalar , bu dönemde yabanc fikir
9

ehristânî, I, 239-259; Ahmed b. Yahyâ )bnü'l-Murtazâ, el-Münye ve’l-Emel, thk. M. Cevâd Me kûr, D ma k-1990,
61 vd. Bu konuyla ilgili olarak ehristânî, )bn Hazm, Havarizmî, ve )bnü'l-Murtazâ birbirine oldukça yak n tasnifler yaparlar. )bn Hazm, sap k f rkalar n toplu bir emas n u ekilde tesbit eder: a)Âlemin ebedîli ini ve yarat c s
olmad n ileri süren Dehrîler, b)Bir âlem tasavvuruna ula t r c bilginin imkâns zl n savunan Sofistler ve
Deysâniyye, c)Âlemin ezelîli ini kabul ederken yarat c s na da inanan tabiatç3 filozoflar, d) Âlemin yarat lm olduunu kabul eden fakat peygamberli i inkâr eden, Hint felsefesi etkisindeki Sümenîler ve e) Maniheist, Mazdekist
ak mlar, Sâbiîlerin gnostik inançlar gibi de i ik )ran dinleri ve hermetik inançlar. Bkz. )bn Hazm, el-Fasl fi’l-Milel
ve’l-Ehvâi ve’n-Nihal, n r. M. ). Nasr-A. Umeyre, Riyad-1982, I, 86-87. Harizmî ise )slam d dinî ve felsefî inançlar
öyle s ralar; H3ristiyanl3k, Yahudilik, Mü+riklik, Dehriyye, Muatt3la, Tenâsüh, Sümeniyye, Brahmanlar, Deysâniyye, Manicilik, Mazdek ve Marsiyonculuk. Bkz. Muhammed b. Ahmed b. Yûsuf el-Havârizmî (ö. 387/997), Mefâtîhu’l-‘Ulûm, thk:
)brâhim Ebyârî, Beyrut 1989, s. 55-56.
10
Melhem Chokr, Z3nd3kl3k ve Z3nd3klar, trc: Ay e Meral, )stanbul-2002, 45-49; )lhan Kutluer, slam Dü+üncesinde Akaid
ve Kelâm, )stanbul-1996, s.14-15.
11
Bkz. M. G. Watt, slâm Dü+üncesinin Te+ekkül Devri, trc. Ethem Rûhî F lal , Ankara-1981, s. 230; Ahmed Emîn,
Duha'l- slâm, Beyrut-ty, c. I, s. 344; Mâcid Fahrî, slâm Felsefesi Tarihi, trc. Kas m Turan, )stanbul-1992, s. 45.
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unsurlar n n kelâm meseleleri aras na girmesine yol açm ve bunun sonucunda Kûfe
Hermetik ve Gnostik gelene in bir merkezi haline gelmi ti.12 Bu ehirdeki Gulât- îa,
Râfizîler ve mutasavv flar yoluyla ilk defa Hermetik metinlerle tan lm t . Emevî prensi Hâlid b. Yezîd’in (ö. 85/104) M s r’dan getirterek tercüme ettirdi i t p, astroloji ve
kimya kitaplar , Hermetik metinlerden olu uyordu.13Ayn ah s, Musul’da ya ayan
Hermes’in talebesi ve yorumcusu kabul edilen Marinos’un takipçilerinden Rahip
Stephan’a baz kitaplar da tercüme ettirmi ti. Bu ah s ilk Müslüman kimyac ve
Hermetik Câbir b. Hayyân ile irtibatl idi. Bu zincir, sonunda )skenderiye’deki
Hermetik gelene e dayan r.14 Dolay s yla Aristo’nun kitaplar tercüme edilmeden neredeyse bir as r önce ilk tercüme edilen eserler Hermetik eserlerdi.15 Bunun yan nda
Kûfe ve Basra’da ya ayan yakla k 7000 Yahudi,16 Bâbil dinlerinin (Madaizm, Mitraizm ve
Mandaizm) etkisinde Gnostikle tikleri ve Hermetikle tikleri kabul edilir.17
Yabanc inançlar n tesiriyle ba layan ilk kelâm tart malar , tecsîm dü üncesinin H ristiyan, Yahudi, Gnostikler, Stoik felsefenin etkisindeki Deysânîler gibi Helenistik dönem ak mlar nda oldukça yayg n oldu undan,18 “Allah’3n s3fatlar3” konusu etraf nda ba lam t r. Kûfe’deki Beyân b. Sem’an (ö. 119/737) ilk Hermetik olarak bilinir.
Daha sonra “Beyâniyye” olarak adland r lan bu f rkaya göre “Allah’3n insan3 kendi sûretinde yaratt343” sözünden hareketle “Allah’3n insan sûretinde ve insan gibi uzuvlara sahip oldu4unu” iddia ederek tecsîm dü üncesinin tohumlar n atm t . Mukâtil b. Süleymân da
Mü ebbihe’nin etkisinde kalarak Allah’ n s fatlar n izah ederken Stoac lar n kal plar n
kullan yordu. Bunun yan nda Basra’da yo un olarak bulunan, temeli nur ve zulmet
ikilisini savunan Zerdü t, Mazdek, ve Maniheistlere dayanan Farsl Düalistler (Senevîler)
de tecsîm dü üncesini savunuyorlard . Mu’tezile’nin ilk muar zlar , s fatlar n kadimli ini iddia eden ve bu ak mlardan beslenen kimselerdi. Nitekim Vâs l b. ‘Atâ ve Amr b.
‘Ubeyd; Düalist fikirleri savunan Be âra b. Bürd, Sâlih b. Abdülkuddûs, Cerîr b.
Hazm, Budist (Sümeniyye) olan Ezdî’nin evinde s k s k toplanarak teolojik ve felsefî
tart malar yap yorlard . Vâs l, Senevîlerin savundu u tecsîm dü üncesine kar Allah’
tenzih maksad yla ortaya ç km ,19 hatta ö rencilerinin baz lar n Horasan ve
Ermeniyye bölgesine bu tür dü üncelerle mücadele etmesi için göndermi ti.20 Bütün
Do u )slam topraklar nda yürütülen bu mücadele ile Seneviyye’nin hezimete u rat ld ve )slamî akidenin üstünlü ünün sa land rivayet edilir. Manici Düalizm ve pa12

Bu durumu Câh z, Ebân b. Abdülhamîd örne i üzerinden u ifadelerle aç klar: “)nsanlar n inançlar nda ortaya
ç kan yanl lar, do al dü üncenin meyveleri de il, onlar n gelenekleri, al kanl klar , büyüklerini ve atalar n taklit
etmelerinden ve kendi temayüllerine göre davranmalar ndan kaynaklan r.” el-Hayavân, n r. A. Hârûn, Kahire1965, IV, 451.
13
Kâdî Sâid el-Endelûsî, Tabakâtü’l-Ümem, Kahire-ty, s. 75; De Lacy O’lary, slam Dü+üncesi ve Tarihteki Yeri, trc. H.
Yurdayd n-Y. Kutluay, Ankara-1971, 57.
14
Sâid Endelûsî, s. 95.
15
M. Âbid el-Câbirî, slam’da Siyasal Ak3l, trc. Vecdi Akyüz, )stanbul-1995, s. 271, 279, 297.
16
Ali Mazaheri, Ortaça4da Mülümanlar3n Ya+ant3s3, trc. Bahriye Üçok, Ankara-1972, s. 50.
17
Mahfuz Söylemez, Bedevîlikten Hadarîli4e Geçi+te Kûfe, Ankara-2000, s. 170-171.
18
ehristânî, I, 148-149; A. Sâmî Ne âr, slam’da Felsefî Dü+üncenin Do4u+u, trc. Osman Tunç, )stanbul-1999, II, 215,
240.
19
H. S. Neyberg, “Mu’tezile” )A, (MEB) )stanbul-1990, VIII, 765.
20 V s l b. Atâ )slam dünyas n n her yerine ö rencilerini göndermi ti. Bunlardan; Ma rib'e Abdullah b. H ris, Horasan'a Hafs b. Sâlim, Yemen'e K s m b. Said, Ermenisâ
â
â
tan'a Osman et-Tav l, K fe'ye Hasan b. Zekv n' göndermi ti. Bunlar giitikleri yerlerde Mu’tezile nin tohumlar n atm
î û
â
’
lard . Me’mûn zaman nda Ermenistan bölgesindeki en yayg n mezhep Mu’tezile idi. Ma rib de ise
’
Tanca ve Tahert civar nda hicrî II. asr n ortalar nda 30.000 Mu’tezile mensubu
vard . Bkz. )bnü'l-Murtazâ, 149-155, Ne âr, II, 173.
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gan materyalizmi yan nda, Hz. )sa'n n, logosun, Allah' n kelimesinin bizzat Allah' n
zat n n bir parças ve onunla birlikte ebedî oldu u dü üncesinden ne et eden H ristiyan antropomorfizmi kar s nda; Allah' n birli i (tevhid) ve a k nl n korunmak (tenzih)
için Mu’tezile kelâmc lar ile H ristiyan ilâhiyatç lar aras nda çok erkenden ba layan
bir tart malar zaten vard . Ancak Abbâsîler dönemine gelindi inde yükselen
Manihesit tehdit kar s nda, söz konusu tart malar Manici düalistler ile yap lan mücadelenin gölgesinde kalm görünüyor.21
Her ne kadar Abbâsîler öncesi dönemde Mu’tezile hareketinin entelektüel niteli inden daha çok siyasal niteli i a r bassa da, yukar daki örneklerden onlar n daha
ba ndan itibaren “d3+a dönük” fikrî bir mücadele yürüttüklerini anl yoruz.22 )lk Mu’tezilî
eyhlerinden Ca’d b. Dirhem, Cehm b. Safvân ve Vâs l b. Atâ, kozmopolit bir nüfus ve
inanç mozai ine sahip olan Basra ve Kûfe’de bu inanç ve ak mlar n temsilcileri ile
aralar nda ciddi tart malar ya an yordu. Vâs l b. Atâ, Be îr b. Sa’d, Ebû Osman ezZa’ferânî ve Osman b. Hâlid et-Tavîl gibi Mu’tezile önderlerinin biyografilerinde bu tür
tart malar daha s k görmekteyiz. Meselâ; Vâs l b. Atâ’n n, henüz 30’lu ya lar nda
Maniheistlere kar bir reddiye olarak yazd “Elf Mes’ele” adl kitab n n ilk bölümünde,
)slam’a kar bir meydan okuma içinde olan Maniheistlerle yapt tart malarda ele
al nan 80 farkl konuyla ilgili görü lerini aç klar.23 )bnü'l-Murtazâ’n n, “Gulât-3 îa, Z3nd3klar, Dehriyye ve di4er muhaliflerin görü+lerini ondan (Vâs3l) daha iyi bilen yoktur” sözü,
daha ba ndan itibaren Mu’tezile önderlerinin yabanc ak mlara dönük yo un bir
mücadele yürüttüklerini gösterir.24
Hicrî II/VII. asr n ortalar nda, yo un olarak Irak’ n batakl k bölgesinde (Sevad) ve
buraya yak n olan Basra ve Kûfe’de ya ayan Deysâniyye,25 varl n su, rüzgâr, k ve
karanl ktan olu tu una inan yordu. Bunlar Kildânî ilimlerini, Yunan felsefesini ve Helenistik kültürü iyi bildiklerinden, bu felsefeleri sentezleyerek ruhun ölümsüzlü ü fikrini geli tirmi lerdi. Kûfe’ye yak nl ndan dolay bu ak m ilk etkisini buradaki Gulât-3 îa
üzerinde göstermi ti. Fakat ehrin yo un politik havas ndan dolay , önde gelen
Deysânîlerden Ebû âkir, ehirdeki iî önderlerden Hi âm b. Hakem ile kurduklar
dostluk sayesinde ünlenebilmi lerdir.26 Ayn zamanda Nebâtî teolojisinin takipçileri ve
Ârâmî alfabesini iyi bilen Deysânîler, )ncil’in ilk Arapça çevirisini de yapm lard r.27
Kûfe’de ya ayan Deysânîlerin önderi ve daha sonra on büyük z nd k aras nda ismi
geçen )bn âkir, e yan n ezelî oldu unu savunuyor, Hz. Muhammed’in ölümünden
sonra Kur’an’ n tahrif edildi ini iddia ediyordu.28 Allâf ile Nazzâm’ n en güçlü rakiplerinden olan bu ah s, Deysânîlerin ö retilerini yaymak için u kitaplar tercüme etmi -

21

Sâmî Ne âr bu tart maya geni yer verir. Ayr nt l bilgi için bkz. Ne âr, II, 186.
Ne âr, II, s. 165-166, 173.
23
)bnü'l-Murtazâ, s. 150.
24
)bnü'l-Murtazâ, s. 148.
25
Milâdî II. asr n sonlar nda )bn Deysân (ö. 222/837) taraf ndan kurulan, nur ve zulmet esas na dayal âlem görüünü benimseyen Gnostik bir ak md r. )ran kozmoloji nazariyeleri, Süryanî Gnostisizmi ve Yunan atomculu undan derleme senkretik bir yap s vard r. Nur ve zulmet diyalekti i ile âlemi izah tarz daha sonra Mani için de
ilham kayna olmu tur. Geni bilgi için bkz. )bn Nedîm, el-Fihrist, thk. R zâ Mazenderânî, Beyrut-1988, s. 402;
Ebu’l-Hüseyn Abdurrahîm Muhammed b. Osman el-Hayyât, Kitâbü’l- ntisâr, thk. H. S. Nyberg, D ma k-1987, s.
36-39; Mustafa Öz, “Deysâniyye”, D A, IX, 271.
26
)bn Nedîm, s. 401-402.
27
Ebû Reyhân el-Bîrûnî, el-Âsâru’l-Bâkiyye, n r. Eduard Schau, Leipzig-1923, s. 27, 207, )bn Nedîm, s. 402.
28
Hayyât, s. 41.
22
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ti: Kitâbü’n-Nûr ve’z-Zulme, Kitâbü’l-Muharrik ve’l-Cemâd, Kitabü’r-Rûhâniyyeti’l-Hakk.29
Gerçek u ki Mazdek, Mani ve Zerdü tlükle ilgili bir tak m kitaplar Arapça’ya tercüme
edilmesinin temel hedefi; )slam'a kar yürütülen bir mücadelenin kültürel boyutunu
olu turmas yd . Bu kitaplar bir anlamda Fars kültürünü yayman n ve )ran milliyetçili inin bir parças n olu turuyordu. Ayr ca Kur’an’a nazîre olarak "Mu‘ârazatü’l-Kur’ân" ad
alt nda eserler yaz l yordu.30 Bir anlamda kitaplarla yürütülen bir sava ba lam t .

III- ZINDIKLAR (MAN HE STLER)

LE “K TAPLAR SAVA I” VE TERCÜMELER:

Bütün bu ak mlar, Abbâsîler devrine gelindi inde )ran topraklar nda yeni bir
canlanma içine giren ak mlar büyük oranda Maniheistlerin etkisinde kalarak onlar n
çat s alt nda toplanm lard . Bundan dolay bu dönemde Müslümanlar için büyük bir
tehlike haline gelen ve “Z3nd3kl3k” olarak adland r lan kimseler esas olarak
Maniheistlerdi.31 )slam öncesi dönemde gerek Sâsânîler, gerek Bizans imparatorlar ,
gerekse H ristiyan ve Zerdü tî idareciler taraf ndan hiçbir zaman müsamaha edilmeyen Maniheistler, tarihlerinin her döneminde a r takibata u ram lar ve cezaland r lm lard r.32 )slam fetihlerine kadar )ran’dan do uya kaçarak Türk hakanl n n himayesi
alt nda ya ad lar. )slam’ n yay lmas , di er inançlara oldu u gibi Maniheistler için de
bir hürriyet ortam sunmu ve yay lacaklar hür bir alan olu turmu tur. Emevîlerin son
dönemindeki kar kl klardan ve otorite bo lu undan faydalanan Maniheist rahipler,
ba rahipler Bâbil’de oturdu undan, kiliseler halinde örgütlenerek tekrar )ran topraklar nda yay lmaya ba lad lar ve Irak valisi Hâlid b. Abdullah el-Kasrî (ö. 124/741) taraf ndan himaye edildiler.33 Gnostisizm, Marsiyonizm, H ristiyanl k ve Hint felsefesini
sentezleyerek entelektüel canl l klar n n doruk noktas na bu dönemde ula t lar. Onlar n Irak’taki bu etkinli i etkisini ilk olarak Mehdîcilik, reenkarnasyon ve zühd ile ilgili
inan lar ile Basra ve Kûfe’deki iîler üzerinde göstermi tir.34

29

)bn Nedîm, s. 402.
Buna benzer bir kitab n Abdullah )bnü’l-Mukaffâ’ya ait oldu una dair bir de erlendirme için bkz. J.van Ess,
“Some Fragment of the Mu’âradât al-Qur’an atrributed to )bn al-Mukaffâ”, Studie Arabica and Islamica, 1981, s.
151-164; Ayr ca bkz. )smail Durmu , “)bnu’l-Mukaffâ” D A, s. 131; M. Chokr, 270-274.
31
Z nd kl k: Mani’nin Zerdü t’ün kitab Avesta’y kendi görü üne göre yorumlad (Zendi Avesta) için z nd k
denilmi tir. )slamî dönemde ise Zend kelimesi z nd k olarak dönü türülmü ve )slam öncesi kitaplar kendi görü lerine göre yorumlayan Maniheistlere denilmi tir. Terim Emevîlerin son zamanlar ndan itibaren belirginle meye ba lam t r. Önce Maniheistler için kullan lm , daha sonra Mazdekîleri ve di er )ran dinlerini de ihtiva
edecek ekilde geni lemi tir; Marsiyoncu, Mazdekçi, Deysânî ve özellikle Maniheist olanlara deniyordu. Fakat 8.
ve 9. yüzy lda Abbâsîler zaman nda z nd kl k ile özel olarak Maniheistler kastedilmi tir. (Bkz. Câh z, el-Hayavân, I,
55). Bu konuda çok de erli çal malar yap lm t r. Bkz. Ghulam Huseyn Sadighi, Les Mouvements Religieux Iraniens
au II'e et III'e Siécel de l'Hicre, Paris 1938, s. 84-85; Henri-Charles Peuch, " Le Manichéisme", Histoire des Religions,
Paris-1972, II, 63; Abdurrahman Bedevî, el- lhâd fi'l- slâm, Kahire-1945, s. 32-34; Ahmet Ya ar Ocak, Z3nd3klar ve
Z3nd3kl3k, )stanbul-1998, s. 6 vd; M. Chokr, 71-99.
32
Hz. )sa’dan iki as r sonra Sabur b. Erde ir zaman nda ortaya ç kan Mani, Sâsânî hükümdar Behram b. Hürmüz
taraf ndan öldürüldü. Takipçilerine hiçbir zaman zimmî statüsü verilmedi inden sürekli bask alt nda kald lar.
ehristânî, I, 244. Bizans )mparatorlu u’nda Maniheistlere yönelik ko u turma ve cezalar için bkz. G.L.Seidler,
Bizans Siyaset Dü+üncesi, trc. Mete Tunçay, V yay. Ankara- ty, s. 75, 84; Mehmet Çelik, Bizans Devletinde Din-Devlet
li+kileri-I, )zmir-1999, s. 54-57.
33
)bn Nedîm, Maniheizm’in Orta Asya’da yay l
ile ilgili olarak u bilgiyi verir; “Sümeniyye’den sonra
Mâverâünnehir’de yay lan ilk din Maniheizm’di. Mani’nin Kisra taraf ndan öldürülmesi ve dinî tart malar yasaklamas ndan sonra, takipçileri )ran’dan kaçarak Belh nehrinin do usuna geçmeye ba lad lar ve buradaki Türk
hakan n n ülkesine yerle tiler....” Bkz. el-Fihrist, s. 378-9, 400-401.
34
M. Söylemez, s. 162-163.
30
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Kaynaklar m zda Maniheistler, genellikle kendi devirlerinin sosyete adamlar
olarak zikredilirler. ifahî bir zühd kültürünü benimsediklerinden, toplumun en zarif,
nezaket sahibi beyefendileri olarak takdim edilirler.35 k, gösteri li ve vakur k yafetleri, aristokratik al kanl klar ve zarâfetleriyle tan n yorlard . Öyle ki hayvanlara bile
efkat beslediklerinden, et yemezlerdi. Sosyal olarak daima toplumun seçkin ehirli
s n flar n n temsilcisi oldular ve kendilerini daha çok üst kültürlü tabakan n temsilcileri
gibi sundular. Bu özelliklerinden dolay tahsilli s n flar aras nda yürüttükleri daha rafine Sofistik ve Düalistik propaganda ile saray çevresine ve asil ailelerin gençlerine
yönelerek pek çok Müslüman’ etkilemeyi ba ard lar. Daha çok bürokrasi ve saray
çevresinde yuvaland klar ndan, resmen Müslüman oldu u halde, gizli Maniheist olan
pek çok üst yönetici ki inin oldu u biliniyor.36 Çünkü hali vakti yerinde ki ilerden rûhî
bir sükûnet arayanlar için, Maniheistlerin sundu u zarif zühd hayat cazip geliyordu.
Bu yüzden de her kesimden elitleri kendine cezp edebiliyordu.37 Müslümanlar için en
tehditkâr unsur olmalar bu yüzdendi.
Maniheistlerin )slam toplumu ve inanc için daha da tehlike arz eden yönü ise
savunduklar fikirlerin gittikleri bütün toplumlarda y k m getirmesiydi. Bu özellikleri
Müslüman yöneticiler ve ayd nlar taraf ndan da çok iyi biliniyordu. Bunlarla sistemli
bir siyasî mücadeleye giren Mehdî o lunu Maniheistler hakk nda uyar rken onlar u
sözlerle tarif eder:38 “ nsanlar3 kötü al3+kanl3klardan uzakla+t3rmak için bu dünyadan vazgeçiren ve öbür dünya için çal3+mak gibi (görünü+te) iyi davran3+lara sevk eden bir mezheptir; buradan
yola ç3karak et yemeyi, âyinlerde temizlenmek için temiz suyu ve günah i+lemekten sak3nmak
bahanesiyle hayvanlara dokunmay3 haram say3yorlar. Nur ve zulmete inan3rlar, k3z ve k3z karde+leriyle evleniyorlar. Karanl3ktan ayd3nl34a ç3karmak için çocuklar3 kaç3r3yorlar.” Dönemin ünlü
Mu’tezilîsi Câh z, H ristiyanl k ve Maniheizm’in, a r itaatkâr yap lar ve sunduklar
ahlâk anlay lar n n, insanlarda cesareti ve erkeklik karakterini zay flatt ndan dolay ,
girdikleri toplumlar nas l y k ma sürüklediklerini iki örnekle aç klar. Birincisi, H ristiyanl ktan önce Romal lar n )ranl lar yendikleri; fakat H ristiyanl a girdikten sonra güçlerinin zay flad n ileri sürer. Ayn ekilde Türk halklar aras nda en cesur olan Uygurlar,
Maniheizm’e girdikten sonra zay flam t r. Câh z bu iki halk aras ndaki benzerli e
dikkat çekerek, bu gerilemenin sorumlusu olarak o zaman için Müslümanlar n iki güçlü rakibini gösterir: Maniheizm ve H ristiyanl k.39 Bîrûnî de “Maniheizm H3ristiyanl34a
benzer” tespitinde bulunur.40
Maniheistlerin ortaya ç k )slam toplumunun oldukça nazik bir dönemine tesadüf eder. Emevîlerin y k l p Abbâsîlerin kurulmas , mevâlî statüsünü legal alandan
kald rd ndan onlara daha rahat hareket edebilecekleri bir ortam sa lar. Ayr ca bu
35

Ebû Mansûr es-Seâlibî, Simâru'l-Kulûb, n r. Ebu’l-Fazl )brâhim, Kahire-1965, s. 138-138.
Kaynaklar m z n ilk z nd klar aras nda sayd klar Abdullah ibn Mukaffâ ve Ebân b. Abdülhamîd’in (vezir Fazl b.
Rebî’nin dan man ) Abbâsî merkezî yönetiminin önde gelen dan manlar oldu u unutulmamal d r. (Bkz. Ebu’lFerec Ali b. Hüseyin el-)sfehânî, el-E4ânî, Thk. Ali Uzbâvî-Abdülkerîm )brâhim, (I-XXIV), Beyrut-1927, c. XXIII,
157, 165) Ayr ca Mehdî’nin veziri Ubeydullah b. Yesâr’ n z nd kl k nedeniyle vezirlikten uzakla t r lmas bunun ilk
akla gelen örnekleridir. Ebu’l-Hasan Ali b. Hüseyn el-Mes’ûdî, et-Tenbîh ve’l- +râf, thk. Komisyon, Beyrut 1981,
313.
37
M. G. S. Hodgson, slam’3n Serüveni, trc. Komisyon, )stanbul-1994, I, 244-245.
38
Bkz. Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Târîhu’r-Rusul ve’l-Mülûk, Thk. M. Ebu’l-Fazl )brâhim, (I-XI)Beyrut-1964, III,
588.
39
Câh z, “er-Redd ale’n-Nasârâ”, Resâilü’l-Câh3z, n r. A. Hârûn, Beyrut-1991, c. III, s. 314-315; a.mlf, el-Hayavân,
n r. A. Hârûn, Kahire-1938, I, 56, V, 428.
40
Ebû Reyhân el-Bîrûnî, Kitâbü Mâli’l-Hind, Haydarâbâd-1958, s. 29.
36
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dönemde Emevîlerin son dönemlerinden beri Basra, Kûfe, Horasan ve di er Do u
eyaletlerinde Vâs l' n talebeleri ile sözlü olarak devam eden tart malar, )slam dünyas nda kâ d n imal edilmesi ve yayg nla mas ile yeni bir boyut kazan r.41 Tam bu dönemde )slam toplumu “sözlü kültürden” “yaz3l3 kültüre” geçmeye ba lar.42 Ancak bu de iimi daha erken fark eden ve harekete geçen Maniheistler olmu tur; Arapça ve yaz l
edebiyat ö renek yaz l kültür alan nda hakimiyet kurmaya ba lam lard .43 Usta
cedelci Mani rahipleri yazd klar eserlerde Mani’nin Eski Ahid’e yöneltti i ele tirinin
benzerlerini uygulayarak )slam’a kar ele tirel apolojiler yay yorlar,44 Müslümanlar ile
ate li tart malara giriyorlar, )slamî söylem ve kavramlarla Sâsânî kültürüne dair eserleri Arapça’ya tercüme ediyorlard .45 )ran monar i gelene i ve politik felsefesini )slam
ve Arap hakimiyeti kar s nda üstün duruma geçirmek için de figüratif desenlerle ve
alt n yald zlarla süslenmi , edebî zevki oldukça yüksek eserler ve tercüme kitaplar
yay yorlard .46 Asl nda )slam kültür dairesine tercüme edilen ilk eserler bunlard . Bu
eserlerden baz lar unlard r:47 Mesih’in gerçek ö retisini sunan, et yemeyi, kurban
etmeyi, evlili i yasaklayan; Hz. )brahim, Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Davud ve Hz.
Harun’u inkâr eden ve âlemin yarat l n nur ve zulmet diyalekti i ile izah eden bir
ncil Süryânice’den tercüme edilmi ti. Tenâsüh fikrini savunan ve peygamberli i inkâr
eden Sifru’l-Esrâr kitab . Marsiyonculara kar yaz lm , nur ve zulmet diyalekti ini
anlatan el-Kenz. Tanr -âlem, melek-cin ve )ran efsanelerinden bahseden Sifru’l-Cebâbira
(Devlet kitab ). Kitâbü Faraqatmâ (Pro matia), Kitâbü Subhu’l-Yakîn (Kesinli in Sabah ),
Kitâbü Te’sîs (Temeller kitab ) vs.
Farsça'dan yap lan ilk tercümelerin bir grubu da )ranl bir mühtedî olan fakat
daha sonra en büyük z nd klardan biri kabul edilen Abdullah ibn Mukaffâ (ö. 141/758)
taraf ndan yap lm t r. Tercüme etti i kitaplar ise unlard r; Beydebâ'n n Kelile ve
Dimne’si, Hudaynâme, Âyinnâme, Mazdek, et-Tâc fî S3rati Enû+irvân, Edebü'l-Kebîr ve Ya'rifu
bimâ Karacisnes, Edebü's-Sa4îr, el-Yeîme fî Resâil, Efista, (Zerdü tlükle ilgili olup, erhleri
Arapça’ya çevrildi. Bunlardan baz lar unlard r: Hezâr Efsâne (Bin Bir Gece Masallar ),
Hurâfe ve Nüzhe, ed-Dîb ve Sa'leb (fabl), Ruzbe'l-Yetîm, Nemrûd, Ahdi Erde+ir fi't-Tedrîb. Bunlar daha çok )ran tarihine dair eserlerdi. Abdullah ibn Mukaffâ'dan ba ka mütercimler

41

Kâ d n )slam dünyas na girmesi 94/712 tarihinde Semerkant’tan getirilen iki kâ t ustas n n rehberli inde
Basra'da bir imalâthanenin aç lmas yla ba lar. Yayg nla mas ise çeyrek as rl k bir zaman gerektirmi tir.
42
)slam toplumunun sözlü kültürden yaz l kültüre geçerken ya ad tart malar henüz müstakil bir çal maya
konu olmam t r. Hatîb el-Ba dâdî, bu geçi sürecine ili kin oldukça ilginç anekdotlar aktar r. Bkz. Takyîdü'l- lm,
thk. Yûsuf el-Î , D ma k-1974, s. 61 vd. Ayr ca yaz l kültüre geçi döneminde anlama, bilgi aktar m ve yorumlama problemlerine ili kin geni bilgi için bkz. Dücane Cündio lu, Sözlü Kültürden Yaz3l3 Kültüre Anlam3n Tarihi, )stanbul-1997, s. 107-126.
43
Divanlar n Arapçala t r lmas hakk nda geni bilgi için bkz. Hassân Ahmed Hallâf, Ta’rîbü’n-Nukûd ve’d-Devâvîn,
Beyrut-1986.
44
Melhem Chokr, Kur’an’a yönelik Maniheistlerin yazd klar edebî taklidlere (mu’ârada) ve bununla ilgili ortaya
ç kan edebiyata özellikle dikkat çeker ve bunun için bir bölüm ay rm t r. Bkz. Z3nd3kl3k ve Z3nd3klar, 213-237.
45
Câh z, el-Hayavân, I, 55.
46
Hamilton Gibb, slam Medeniyeti Üzerine Ara+t3rmalar, trc. Hayrettin Yücesoy, )stanbul-1992, 24. Manihesitlerin
yayd klar alt n yald zl ve figüratif desenlerle süslü kitaplardan 14 çuval dolusu kitap 311/937 tarihinde Ba dat'ta
saray n umûm kap s n n önünde yak lm t . Yanan kitaplar n külleri içinde kâ t üzerindeki alt n tezyinatlar eridiinden külçe haline gelmi ti. Adam Mez, Onuncu Yüzy3lda slam Medeniyeti, trc. Salih aban, )stanbul-2000, s. 211.
47
)bn Nedîm, 392-399; Ayr ca bkz. Chokr, 75-76.
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taraf ndan tercümesi yap lan kitaplar ise unlard r: Rustem ve sfendiyâr (Cebek b. Sâlim), Behrâm us (Cebek b. Sâlim), htiyâr Nâme ()shâk b. Yezîd). 48
Bu çeviriler Enû irvân gibi baz Sâsânî hükümdarlar n n hayat n , eski )ran inanç ve kültürünü, Maniheist ve Mazdekist kozmoloji ve kozmogoniyi, siyaset anlay n , âdet ve geleneklerini sistemli bir ekilde anlatan eserlerdi. Bu kitaplar propaganda arac olarak kullan l yordu ve Maniheistler bunun için Farsça Yunanca ve Süryanice’den Arapça'ya tercümeye koyulmu lard . Kâdî Abdülcebbâr Yunan filozoflar n n
eserlerini tercüme eden baz mütercimlerin mülhitler oldu u, bu tür kitaplar tercüme
etmekle dine ve nübüvvete üphe sokmak istediklerini belirtir.49 Zaten )slam' n yay l
arefesinde Süryanîler ve Fars ayd nlar taraf ndan Yunanca ve Hint dillerinden bir çok
kitap tercüme edilmi ti. )slamî dönemde Arapça’n n resmî dil olmas , tercümelerin
yönünü Farsça ve Süryanîce'den Arapça'ya çevirmi ti. Bu dönemde özellikle
Maniheist kâtipler ve bilginler, )slam ile yürüttükleri felsefî mücadelede kullanabilecekleri ve kendi ideallerini destekleyen kitaplar h zla Arapça'ya tercüme etmeye ba lad lar. Manihesitler ile Müslümanlar aras nda kelimenin tam anlam yla bir “kitaplar
sava+3” ba lam t .50 Böylece Maniheistler, Abbâsîler zaman nda )ran milliyetçili i
( uûbiyye) ile de bütünle erek Abbâsî devleti ve Müslüman toplumun gelece i için bir
tehlike halini ald .51 Bu geli meler üzerine halife Mehdî bunlara kar amans z bir mücadeleye giri ti.52 Bunun için “Dîvân-3 Zenâd3ka” ad nda bir divan kurdu ve ba na da
“Sahbu’z-Zenâd3ka” atayarak Mâniheistlerin pe ine dü tü.53 Ayr ca Mehdî’nin siyasî
kovu turma ve cezaland rma yan nda fikrî bir mücadelenin de kaç n lmaz oldu unu
görerek; “mütekellimlere, z3nd3klara kar+3 kitap yazmalar3 için emir verdi4i” aktar l r.54
Ba ta Maniheistler olmak üzere yabanc kültürlerin tehlikeli hale gelmesi Abbâsî toplumunda Mu’tezile’nin ba n çekti i önemli sonuçlar do urmu tur: Birincisi,
kâ d n kullan lmas ve kitap ve yaz ile kültürel ileti imin Maniheistler taraf ndan daha
etkin ve tehlikeli bir ekilde kullan lmaya ba lamas kar s nda Müslümanlar da kâ t
ve kalem ile mücadelenin zorunlulu unu anlam lard r. Özellikle Manihesitlerin )slamî
ilimleri de tahrife yönelmeleri, hatta uydurma hadisler ve dinî bilgiler içeren risaleler
kaleme almaya ba lamalar , )slamî ilimlerin tedvin edilmesini h zland rarak “tedvin
asr3n3” ba latm t r. )lk kitap çal malar n n bu devre tekabül etmesi, bir tesadüf de il,
yukar daki Mehdî’nin emriyle alâkal oldu unu gösterir.55
kincisi, bu ilhad hareketine kar Abbâsîler daha önceki tecrübelerinden dolay
Mu’tezile önderlerini desteklemi lerdir. Belki de Mu’tezile’yi iktidara ta yan sebeplerden biri bu destekti. Bu devirdeki yaz l kültür mücadelesi içinde yazd kitaplar ve
tart malar ile öne ç kan isim ku kusuz Hüzeyl Allâf’t r. Mu’tezile gelene i içinde onu
felsefî bir kelâma dönü türen ve formüle eden Allâf, gençli inin erken dönemlerinden
48 Bkz. )bn Nedîm, s. 132; )bn Ebû Usaybia, Uyûnü'l-Enbâ' fî Tabakâti’l-Et3bbâ, Thk. Nizâr R zâ, Beyrut-ty. s. 413; )bn
Hallikân Vefeyâtü'l-A'yân, c. II, s. 152; A. Emîn, Duha'l- slâm, c. I, s. 179; Mustafa Demirci, Beytü’l-Hikme, )stanbul1996, s. 95-97.
49
Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtü’d-Delâil, Beyrut-1966, I, 75-76.
50
M. Âbid Câbirî, Arap Akl3n3n Olu+umu, s. 207.
51
Câh z, el-Beyân ve’t-Tebyîn, thk. A. Muhammed Hârûn, (I-IV), Kahire-1948, III, 14.
52
Muhammed b. Ali Tabatabâî, el-Fahrî fî Âdâbi’s-Sultâniyye ve Düveli’l-)slâmiyye, D ma k ty, s. 121.
53
Muhammed b. Abdus Ceh iyârî, Kitâbü’l-Vüzerâ ve’l-Kütâb, n r. M. Saka, ). Ebyâri, A. Selâmî, Kahire-1980, s. 151.
54
Ahmed b. )shâk el-Ya’kûbî, Mü+âkeletü’n-Nâss li Zemânihim, n r. William Millvard, Beyrut-1962, s. 24; Ebu’l-Hasan
Ali b. Hüseyn el-Mes’ûdî, Mürûcü’z-Zeheb, Thk. Abdülemîr Mühennâ, (I-IV) Beyrut-1991, IV, 334.
55
Konunun farkl boyutlar ile ilgili tart malar için bkz. Câbirî, s. 87.
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itibaren, cedel yetene i, sözdeki ustal , k vrak zekâs ve haz r cevaplar ile Basra’da
tebarüz etmeye ba lar. Bu dönemde Basra ehrinde de i ik inanç gruplar aras nda
hem sözlü hem de yaz l eserler vas tas yla, oldukça ate li tart malar yap lmaktad r.
Bu tart malar bazen ehir meydan nda (rahbe), herkesin kat labildi i kalabal klar n
huzurunda yap lmaktayd .56 Allâf’a ününü kazand ran olay, henüz 15 ya lar nda iken
Müslüman kelâmc lara zor anlar ya atan bir Yahudi din adam yla Hz. Musa ile Hz.
Muhammed’in (a.s) peygamberli i hakk nda yapt tart mada gösterdi i ba ar s
olmu tur.57
Hüzeyl Allâf’ n yazd reddiyelerden hareketle hangi ak mlarla ve kimlerle yüzle ti ini ve tart t n ç karabiliriz. )bn Nedîm, Allâf’ n yazd kitaplar n uzun bir listesini verir. Bunlar aras nda ilk dikkatimizi çekenler, Sofistler, Maniheistler, Mecûsîler,
Mülhidler, Yahudiler, H ristiyanlar, ve bunlar n o devirdeki temsilcileri üzerine kitaplar
ve reddiyelerdir.58 “Tevhid ve Mülhidlere Cevap” kitab nda Mecûsî ve Düalistlere cevap
verirken, el-Hucce kitab nda Dehrîlerin fenâ ve zeval görü lerini çürütmektedir. Cevher,
araz ve atomlar konusunu ilk defa sistemli bir ekilde ele alarak, Demokrites’in görüünü temel alan Deysânîlere cevap vermektedir.59 Sofistler üzerine yazd kitapta ise
yak n dostu, ayn zamanda en güçlü muar z olan, daha sonraki on büyük z nd klar
aras nda ismi geçen Sofistik felsefenin Basra’daki temsilcisi Sâlih b. Abdülkuddûs ve
yazd “Kitâbü’+- ükûk”a bir reddiye mahiyetinde idi. Bu zat Mehdî döneminde (158(775-169/785) Basra’da din hakk nda dersler veriyordu. Kendisi hem Sofistik, hem de
Düalist inançlara sahipti. Allâf ile bunu aras nda cereyan etmi bir çok hikâye ve tart ma nakledilir. Bunlardan birisinde Abdülkuddûs’ün o lu vefat eder ve Allâf ye eni
Nazzâm ile birlikte onun taziyesine giderler. Sâlih’i üzgün gören Allâf ona öyle der:
“Sana göre insanlar bitkiler gibidir. O4lunun ölümüne bu kadar üzülmene anlam veremiyorum?”
Sâlih “Üzüntüm ona de4il, onun ‘ ükûk’ adl3 kitab3m3 okumadan ölmesinedir. Bu kitab3 okuyan,
var olan her +ey hakk3nda +üpheye dü+er. Neticede bunlar ona yokmu+ gibi gelir. Olmayan +eylerin de oldu4u kanaatine var3r. Öyle ki insan kendi varl343ndan bile +üphe eder.” diye cevap
verir. Bunu üzerine Allâf hemen cevab yap t r r ve der ki: “O halde sen o4lunun ölümü
hakk3nda +üphe et, onu ölmemi+ say. Yine o4lun bu kitab3 okumam3+ olsa da okumu+ gibi +üphe
et.”60
Hüzeyl Allâf “Milas” adl kitab nda, Müslüman olan bir Mecûsî’yi anlat r. Kitaba
göre Allâf’ n Düalistler ile yapt tart ma sonunda “Milas” Müslüman olmu tur.61
Mu’tezile biyografi yazarlar Allâf’ n elinde 3000’den fazla ki inin Müslüman oldu unu
yazarlar.62 E er bu do ru ise Allâf ve di er Mu’tezile önderlerini, k l çla fethedilmi
topraklar “söz” ve “kalemleri” ile Müslümanla t ran gaziler olarak de erlendirmek gere56

Bu tart malardan biri Allâf, Nazzâm ile Hasan b. Muhammed en-Neccâr aras nda, “Kader ve Allah insana ta+3yamayaca43 yükü yükler mi?” konusunda Basra meydan nda ve kalabal k bir dinleyici toplulu unun huzurunda yap lm t r. Bkz. )bnü'l-Murtazâ, s. 115.
57
Hatîb el-Ba dâdî, Târîhu Ba4dâd, (I-XIV) Beyrut-1931, III, 366-367.
58
)bn Nedîm’in verdi i kitap isimlerinden baz lar unlard r; Kitâb alâ Sofistâiyye, Kitâb ale’l-Mecûs, Kitâbü’tTevhîd ve’l-Hucce ale’l- Mülhidîn, Kitâb ale’n-Nasârâ, er-Red ale’n-Nasârâ, er-Red alâ ehli’l-Edyân…vd. Ayr nt l
bilgi için bkz. s. 203, ayr ca bütün eserleri için bkz. Osman Ayd nl , )slam Dü üncesinde Aklile me SüreciMu’tezile’nin Olu umu ve Hüzeyl Allaf, Ankara-200, s. 132-136.
59
A. S. Ne âr, II, 277.
60
Kâdî Abdülcebbâr, el-Münye ve’l-Emel, thk. ). Muhanmmed Ali, )skenderiyye-1985, 46; )bnü'l-Murtazâ, s. 158.
61
)bn Nedîm, s. 203.
62
)bnü'l-Murtazâ, s. 156.
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kir.63 )bnü'l-Murtazâ, Allâf’ n sadece yapt tart malarla ilgili 60 kitap yazd n ,64
Malatî ise bu tart malarda önüne ç kan 2200 mesele hakk nda muhaliflerine cevaplar
verdi ini65 dikkate al rsak, )slam kar t ak mlar n hücumlar na kar koymaya ve )slam’ n müdafaas na adanm bir ki ilikle kar kar ya oldu umuzu anlar z.
Ayn çizgi Allâf’ n talebeleri taraf ndan da devam ettirilmi tir. )brâhim enNazzâm gençli inde, Basra yak nlar ndaki batakl k bölgede (Sevâd) ya ayan
Deysânîlerle bir müddet beraber ya am ve bu sürede onlarla aralar nda uzun tart malar olmu tu. Bundan dolay Nazzâm Deysânîlere kar reddiye eserler yazm t .
Hatta en-Nazzâm’ n fizik teorisinde onlardan etkilendi i ileri sürülür.66 Hayyât’ n
Nazzâm’ n Deysânîlerle ilgili bir tart may aktard ktan sonra söyledi i u sözler onlar n yapt i i en özlü bir ekilde tan mlar:67 “ Dünya ehli mal-mülk ile u4ra+3p dünyan3n
tad3n3 ç3kar3rken, brâhim en-Nazzâm mülhitlere cevap yeti+tiriyordu. E4er o ve arkada+lar3 olmasayd3, mülhitlerin iftiralar3 cevaps3z kal3rd3.”Abbâsîlerin bu kritik döneminde yabanc tesirler kar s nda ortaya ç kan Mu’tezile kelâmc lar , cedel kabiliyetleri, aklî ve naklî ilimlerdeki bilgileriyle ulemadan daha birikimli ve donan ml fikir adamlar olarak öne
ç km lard r.68 Bundan dolay Nyberg, bu devir Mu’tezile önderleri için "tarihte hiçbir
grup yabanc3 fikirleri çürütmekte, nüfuzlar3n3 k3rmakta ve merkezlerini çökertmekte onlar kadar
etkili olamam3+t3r" demektedir.69
Mu’tezile’nin d ndaki uleman n bu konulardan uzak oldu unu, o günün toplumunda en etkin tart ma yapabilecek kimselerin Mu’tezile kelâmc lar oldu unu,
)bnü'l-Murtazâ’n n aktard
bir olaydan ç karabiliyoruz. Rivayete göre Hârûn erRe îd’in cedeli ve dinî tart malar yasaklad , kelâmc lar hapse att bir zamanda
Hint hükümdar bir elçi göndererek; “Sen halk3 yönetemeyen bir kimsesin, ba+kalar3n3 taklit
edersin ve ancak k3l3çla galibiyet sa4layabiliyorsun. E4er dinine güveniyorsan, bize slam'3 anlatacak ve bilginlerimizle tart3+acak bir kimse gönder!..” dedi. Bunun üzerine Hârûn er-Re îd
kibirli bir muhaddisi (ikinci hikâyede kad y ) Hindistan’a gönderdi. Hint hükümdar n n
yan nda bir Budist (Sümenî) bilgin vard . Bu haberi ö renen Hintli bilge, gelenin bir
muhaddis oldu unu duyunca sevindi. Muhaddis Hint hükümdar n n huzuruna vard ktan sonra, Hintli bilginlerin de kat ld bir toplant düzenlendi. Hintli bilgin Müslüman
muhaddise dedi ki, “Sizin dininizin hak oldu4unun ispat3 delili nedir?” Muhaddis bu soruya, “Süfyân-3 Sevrî’den +öyle rivayet edilir, uayb’dan böyle rivayet edilir, bn ‘Avn’dan bu
+ekilde rivayet edilir.” diye cevap verdi. Bunun üzerine Hintli bilgin “Bu rivayetlerdeki sözlerin do4ru oldu4unu ve onun nübüvvetten geldi4ini nereden biliyorsun?” diye sordu. Muhaddis
ise buna Feth suresi 29. ayette geçen “Muhammed, Allah’3n rasulüdür...” ayetini okuyarak cevap verdi. Hintli bilgin; “Bu sözlerin Allah’tan oldu4unu nereden biliyorsun? Belki de
senin adam3n (peygamberin) uydurdu.” deyince, muhaddis susmak zorunda kald . Bir di er
bilgin “Tanr3 mislini yaratmaya kâdir midir?” diye sordu, o da; “Bu konu Kelâm ilmine girer,
o da bid’att3r, bizler onu mekruh görürüz.” diye cevap verdi. Bunun üzerine muhaddis geri
63

Allâf’a benzer rivayetler di er Mu’tezile önderleri için de anlat lmaktad r. Bunlardan Vâs l b. Atâ ve Ebu’l-Kâs m
el-Ka’bî (ö. 319/931) vas tas yla çok say da insan Müslüman olmu tur. Bkz. )bnü'l-Murtazâ, s. 175.
64
)bnü'l-Murtazâ, s. 156
65
Ebu’l-Hüseyn el-Malatî, Kitâbü’t-Tenbîh ve’r-Redd alâ Ehli’l-Hevâ ve’l-Bid’a, thk. Zâhid el-Kevserî, Kahire-1949, s. 43.
66
Câh z, el-Hayavân, V, s. 46-47; M. Chokr, s. 45-49.
67
Hayyât burada Nazzâm’ n Deysânîlerle ve Manihesitlerle yapt tart malar ayr nt l olarak anlat r. Bkz. el- ntisâr,
s. 41, 45 vd.
68
Hayyât, 72.
69
Nyberg, Hayyât’ n el- ntisâr kitab na yazd “Takdim”, s. 58.
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gönderildi ve Hârûn er-Re îd’e bir mektup yaz larak “gelen kimseden bir +ey ö4renemediklerini, slam’3 ve dinin temellerini delilleri ile sunacak bir kelâmc3 göndermesini” istedi. Bunu
üzerine halife " slam'3 müdafaa edecek kimse yok mu?" diye sordu. Dan manlar ; “Var fakat
onlar sizin tart3+malar3n3 yasaklad343n3z kimselerdir ve +u anda bir k3sm3 hapiste” dediler. Bunun üzerine hapistekiler bu i için ara t r ld ve nihayet bir genç getirildi. Kendisine
birtak m sorular ve bu i i yap p yapamayaca soruldu. Bu gencin bu i e ehliyetli oldu u anla l nca Hint’e gönderildi. Bu genç, Ma’mer b. Abbâd es-Sülemî’dir. Hintli
bilginler gelenin bir cedel ustas ve kelâmc oldu unu ö renince, onu yolda zehirleterek öldürttüler denilmektedir.70
Bu hikâye bize göre bütünüyle gerçek de il, muhtemelen bir Mu’tezilî’nin monologudur. Ancak hikâye bütün yönleri ve ifadeleri ile anlat ld dönemin mükemmel
bir özetini vermektedir. Bu devirdeki olgular, dengeler, figürler, taraflar, ay r c özellikleri ile hikâyenin içine ustaca yerle tirilmi tir. Hikâyenin Hayyât’a dayand r lmas ve
Câh z taraf ndan “Menkah el-Hindî” adl tabibin isminin zikredilmesi, böyle bir olay n
ya and ihtimalini art rmaktad r. Fakat olay n anlat l nda, daha sonraki Mu’tezile
biyograflar n n kurgusu ve kendi geleneklerini üstün gösterme gayreti hissedilmektedir. Anlat lan olaydaki dikkat çeken ifade ve figürleri yorumlarsak; Hârûn er-Re îd
döneminde Bermekîler vas tas yla Hint bilimine ilginin artt ve Hintli bilginlerin saraylar ndaki toplant lara kat ld klar do rudur.71 Hintli hükümdar n “siz ancak k3l3çla
hakimiyet kurars3n3z” ifadesinden, bu dönemde Müslümanlar n, hakimiyet kurduklar
milletler gözünde dü ünsel ve ilmî alanda henüz tam bir üstünlük sa layamad klar ,
hatta onlar taraf ndan geri görüldükleri anla l yor. Hârûn er-Re îd zaman nda kelâmc lar n hapsedilmesi vurgusu ise, Mu’tezile kar t bir politikan n varl n gösterir. En
önemli nokta ise bu devirdeki “ulema”, )slam toplumunun yüzle ti i dinî ve felsefî
meydan okumalardan oldukça uzak tasvir edilmektedir. Hintli bilginin sorular na muhaddisin verdi i cevaplarla, hikâye anlat c s âdeta alay etmektedir. Onlar içe kapal ,
yabanc inançlarla konu abilecek dil ve bilgi konusunda yetersiz kimseler olarak takdim etmektedir. Onlar n üzerinden bu tür yabanc inanç ve fikirlerle ba a ç kabilecek
kimselerin ancak Mu’tezile kelâmc lar oldu u, onlar n henüz genç ya nda olanlar n
bile rakiplerini korkutacak düzeyde bilgili olduklar vurgulanmak istenmektedir. Onlar,
içe dönük geleneksel ilimlerden ziyade, d tehditlerle sava verdiklerinden, rakiplerini
ikna edebilmek için, ortak bir dil kullanmaktad rlar ve dinin evrensel ilkeleri üzerinde
fikir üretmektedirler. Hintli bilginin Budist (Sümeniyye) fikirleri yans t r ekilde takdimi
de tam isabettir, çünkü onlar Hint felsefesi etkisinde kalan bir ak m olup, en belirgin
özellikleri peygamberli i inkâr ve ak l-tabiî bir din anlay n benimsemeleriydi.72 Tar70

)bnü'l-Murtazâ, Hayyât’a (III/IX. yy) dayand rarak oldukça benzer iki olay anlat r. Birinde Hint hükümdar , di erinde Sind hükümdar geçer. Birinde muhaddis, di erinde kad gönderilir. Birinde gönderilen Muammer’in bizzat
kendisidir, fakat Ma’mer b. Abbâd es-Sülemî'nin olmas imkâns zd r, çünkü onun ölüm tarihi h. 220 y l d r. Yani
Hârûn Re îd devrinden 30 y l sonras d r. Di erinde ise onun talebelerinden Ebû Hulde oldu u söylenir. Buna
benzer küçük farkl l klar vard r. Fakat biz bu iki hikâyenin de ayn hikâyenin farkl iki versiyonu oldu unu dü ünerek, birle tirerek aktard k. Kr . )bnü'l-Murtazâ, el-Münye ve’l-Emel, 163, 165-166. Ayn hikâye müellifi meçhul olan
Kitâbü’l-Helilece’de de geçmektedir. Burada Hintli hekim Müslüman olmaktad r. Câh z da bu hikâyeden bahseder
ve Hintli Sümeniyye felsefesini savunan bilginin, bu dönemde Bermekîler taraf ndan getirtilen ve Hint t bb na
dair eserleri tercümeye memur edilen “Mankah el-Hindî” adl kimse oldu unu söyler. Bkz. el-Hayavân, VII, 213.
)bn Nedîm, s. 305, 360, 379.
71
)bn Nedîm, s. 305, 409; Hint dünyas ile ilk kültürel temaslar hakk nda bkz. M. Demirci, s. 59-60, 97.
72
Kelile ve Dimne adl kitab n yazar Hintli bilgin Berzeveyh (Berzuye) kendi felsefî serüvenini bir monolog eklinde
anlat r. Berzuye, hakikat aray n n son safhas nda dinleri, taklit ve gelene e dayal oldu undan tatmin edici
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t mada da dikkat edilirse Hintli bilgin bu anlay a uygun sorular sormaktad r. Bizim
kanaatimiz Mu’tezile ile Hint felsefesinin etkisi alt ndaki dü ünürler aras nda, varl k,
bilgi epistemolojisi, nübüvvet gibi konular etraf nda bu tart man n yüzlercesi Basra,
Ba dat gibi ehirlerde zaten uzun zamand r ya anmaktayd . Bu hikâye bütün bu tart malar çok yönlü bir ekilde anlatmak için kurgulanm görünüyor.

IV-FELSEFÎ VE B L MSEL ESERLER N TERCÜME SEBEPLER

VE MU’TEZ LE:

Abbâsîler döneminde ya anan Yunanca ve di er kültürlerden yap lan tercüme
hareketinin sebepleri konusunda yeterince ilgilenilmemi görünüyor. Müslümanlar n
niçin kendileri aç s ndan dinen sak ncal pek çok bilgi içeren Yunanca, Hintçe, Süryanice kitaplar tercüme ettirmek için bu kadar hevesli olduklar tam olarak aç klanamam t r. Klâsik kaynaklar m z tercüme faaliyetini ate leyen olay olarak Halife
Me’mûn’un rüyas nda Aristo’yu görmesini gösterirler.73 Hemen belirtelim ki bu çeviri
hareketi son derece karma k ve uzun süreli bir kültürel ve toplumsal harekettir. Tek
ba na hiçbir çerçeve, olaylar grubu veya ki ilik bu hareketin sebebi olarak gösterilemez; geli imi ve sürdürülmesinde çok de i ik tarihsel faktörler rol oynam t r. Bundan
dolay söz konusu çeviri hareketinin gerçek sebeplerini anlamak için hareketi yaratan
ve sürdürülmesini sa layan toplumsal dinamikleri ya da tabakalar yak ndan tan mak
gerekir. Bunlar n aras nda belirleyici olan üç unsur öne ç kmaktad r:
lki; Abbâsîlerin )skender’den sonra M s r, Suriye, )ran, Hindistan dünyalar nda,
ticarî mallar kadar dinlerin ve felsefelerin de serbestçe dola abildi i bir dünya imparatorlu u olarak kurulmalar ve bu imparatorlu un ba kenti olan Ba dat’ta kozmopolit
unsurlar bir araya getiren entelektüel ortam. kinci olarak bu büyük imparatorlu un ve
ehirlile en ve medenîle en toplumun daha ileri bilgi ve çözümlere duydu u gereksinim.74 Üçüncüsü ise Mu’tezile ile di er inanç gruplar aras nda, özellikle de Maniheist
entelektüeller aras nda devam eden tart malar. Fakat uzun zamand r devam eden bu
tart malar nas l oldu da Yunan felsefesine dair kitaplar n tercüme edilmesine do ru
yön de i tirdi. Bizim için önemli olan bu süreci anlamakt r. Aristo’nun “Topika” (Cedel)
ve “Fizik” (es-Sema'et-tabiî) adl iki kitab n n tercüme serüveninden bu sürecin iki önemli
âmilini anlayabiliriz.
Maniheist ve Gnostikler gibi dinî ve felsefî inançlar n temsilcilerinin, kâ d n )slam dünyas nda üretilmesiyle birlikte yaz l kültür araçlar yla, yani kitap, risale ve tercümelerle )slam’a kar ciddi bir kültürel sava a giri tiklerinden yukar da bahsetmi tik.
Öyle görülüyor ki bu çeviri hareketini ate leyen esas sebep Müslümanlar ile di er
inanç gruplar aras ndaki tart malard . Her iki grup da kendi argümanlar n destekleyecek bilgiler için, antik eserleri, ortak bir kültür dili haline gelen Arapça'ya tercüme
etmeye ba lam lard . Böyle bir atmosferde tart ma (cedel) sanat n ö retecek Arapça
bir kitaba duyulan ihtiyaç çok aç kt r. Tam bu s rada Mehdî, z nd klarla yapt mücadelede kaynaklar n pek zikretmedi i bir ba ka çaba içine girerek cedel usulünün Müslümanlar taraf ndan da kullan lmas için, Aristo’nun diyalektik sanat ile ilgili yazd
“Topika” adl kitab n n pe ine dü er. Bunun için Halife Mehdî m. 782 y l nda Topika’n n
bulmay p gerçe i bilimde bulur. Kelile ve Dimne’nin bu metinleri de içeren Türkçe çevirisi için bkz. trc. Sait Aykut,
ule Yay. )stanbul-2001, giri k sm .
73
)bn Nedîm, 303; )bn Ebî Usaybia, Uyûnu'l-Enbâ fî Tabakâti'l-Etibbâ, thk. Nizâr R zâ, Beyrut-ty, 259.
74
Dimitri Gutas, Yunanca Dü+ünce Arapça Kültür, trc. Lütfi im ek, )stanbul-2003, 24-26; Mustafa Demirci, Beytü’lHikme, 33-43.
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bir nüshas n Musul valisi Ebû Nûh yard m yla temin eder ve hemen Nastûrî rahibi I.
Timotheos’a tercüme ettirir. Halifeye bu kitab tercüme ettirmesi fikrini kimin verdi ini bilemiyoruz, ancak Mu’tezile kelâmc lar n n bu dönemde cedel konusundaki deneyimleri dikkate al n rsa, cedel sanat ile ilgili bir kitab n tercüme edilmesi stratejisi
Mu’tezile kelâmc lar n n bir önerisi olma ihtimali yüksektir. Çünkü kitap insanlara
tart malarda genel kabullere dayanarak bir tezi savunmalar n ya da çürütmelerini
sa layacak tart ma sanat olan cedeli sistematik bir temelde ö retmek için yaz lm
bir diyalektik kitab d r. )çinde 300 kadar örnek üzerinden, tart an taraflar aras ndaki
soru-cevap süreçlerine ili kin kurallar belirler ve argümanlar ve konular n nas l ele
al nmas gerekti ini aç klar.75
Maniheist ve Gnostiklerin dayand klar bilgisel temel, vahye benzer bir tür
irfânî bilgi (Gnos) idi. Böyle bir bilgi sistemi ile mücadele ederken elbette en makul
silah oldukça ileri ve sistematik bir “cedel” metodunun yan nda, insan akl n n evrensel ilkelerini belirleyen bir mant k ve rasyonel felsefe de kullan lmal yd . Me’mûn devrinde özellikle Aristo ve Eflatun temelli felsefî ve ilmî eserlerin tercüme edilmesi, zaman için oldukça yerinde tercih gibi görünüyor.76 Maniheistler ve di er Gnostik ak mlar kar s nda verdikleri mücadele ile önemli bir tecrübeye sahip olan Mu’tezile kelâmc lar , Yunan felsefesi ve mant ile takviye edilmi aklî bir söylemin ikna edici
oldu unu ve kar s nda Gnostik fikirlerin dayanamayaca n daha önceden pek çok
defa tecrübe etmi lerdi. Zaten tercüme edilmeden çok önce Aristo ve di er Yunan
filozoflar n Mu’tezile önderleri, tart malar esnas nda tan m lard . Özellikle Sokrat
sonras filozoflar ( lâhiyyûn) Gnostisizm’den çok Monoteizm’e yak n görünüyordu.
Câbirî’nin kavramsalla t rmas yla Mu’tezile bir anlamda “ât3l akla” kar “evrensel ak3l”
ya da “akl-3 makul” ile kar koyuyordu.77 Böylece Abbâsîler, Müslümanlar ile Maniheist
ve Gnostikler aras ndaki tart mada, onlar n dayand irfânî bilgi sistemine alternatif
olarak Yunan felsefesinin geli tirdi i kategoriler ve kavramlar üzerinden evrensel akl n
ilkelerini hakem tayin eden bir strateji izliyordu. Bunun için de Aristo'nun mant k
kitaplar gerekli bilgi ve kavramsal temeli olu turuyordu. Dikkat edilirse en erken tercüme edilen kitaplar aras nda Aristo’nun Analitikleri yer al r. Bu kitaplar Mu’tezile’nin
merkezi say lan Basra'da Abdullah ibn Mukaffâ (ö. 141/758) taraf ndan oldukça erken
bir devirde tercüme edilmi tir.78
Düalistlerin ve Maniheistlerin nur ve zulmet diyalekti üzerine oturan kozmoloji
ve varl k tasavvurlar na kar Mu’tezile kelâmc lar sadece Kur’an’a dayanmad lar;
muhataplar ile ortak bir dil ve terminolojide bulu mak için Yunan felsefesinin geli tirdi i baz kavramlar kulland lar. Felsefenin metoduyla kelâm n konular n izah etmeye çal t lar.79 Mesela; cevher-araz kavram ndan hareketle Allah’ n metafizik birli ini ve
s fatlar n bütünüyle Kur’an’a dayanmadan felsefî bir söylem ve rasyonel bir izah tarz

75

D. Gutas, 71.
Câbirî, 314.
77
Câbirî, )slam kültürünün eski miras ile ili kisinde ve daha sonraki dönemlerde )slam dü üncesinin donukla mas nda bu iki kavrama merkezî bir yer verir. Geni bilgi için bkz. Arap Akl3n3n Olu+umu, 7. 8. ve 9. Bölümler.
78
Bkz. )bn Nedîm, 132; Paul Kraus, “et-Terâcimü’l-Aristotalis el-Mensûbetü ilâ )bnü’l-Mukaffâ”, Türâsü’l-Yunânî fi’lHadârati’l- slâmiyye içinde, Derleyen: Abdurrahman Bedevî, Kahira-1980, s. 101-120; Mustafa Demirci, Beytü’lHikme, s. 95-95.
79
ehristânî, I, 22; Ebu’l-Vefâ Taftazânî, Kelâm lminin Belli Ba+l3 Mes’eleleri, trc. erafettin Gölcük, )stanbul-1980, s.
30.
76
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içinde ortaya koydular.80 Ancak tercümelerden sonra Yunan felsefesinin etkileri,
Hüzeyl Allâf, )brâhim en-Nazzâm, Bi r b. Mu’temir gibi tercümeler döneminde yeti mi Mu’tezile kelâmc lar nda daha görünür hâle gelmi tir.81 Bu bak mdan Mu’tezile
kelâmc lar n n kulland kavramlar n ve fikirlerin )slam öncesi geçmi ini, özellikle de
Yunan felsefesindeki benzerlikleri ara t rmak oldukça ilgi çekicidir.82
Benzer bir geli me de yine Aristo’nun “Fizik” kitab n n tercüme edilmesinde yaanm t r.83 Bu kitap oldukça erken say labilecek bir dönemde cereyan eden kelâm
tart malar nda Mu’tezile’nin kar s na ç kan Demokritos’un “atom” teorisini temel
alan Düalistik fikirler ve kozmolojik yakla mlara kar ciddi alternatif tezler içeriyordu.
Bundan dolay Aristo’nun tabiat görü leri Düalistlere ve Dehrîlere kar güçlü bir silâht . Kitap bu felsefelerle yap lan tart malarda ihtiyaç duyulan olgusal bilgi aç n kapat yordu. Bu sebeple ikinci Abbâsî halifesi Mansûr’un yak n dostlar ndan ve saray erkân içinde görülen Sellâm el-Ebre taraf ndan en erken çevrilen eserlerden biri olmu tur.84
Bu olaylardan hareketle diyebiliriz ki tercüme faaliyetlerinin en ba ta gelen sebeplerinden birisi, Sokrat öncesi ateist Yunan filozoflar n n (Empoldokles, Anaxagaros ve
Demokritos) kaynakl k etti i Gnostik ve Düalistik ak mlara kar , ak c l ve mant kî
tutarl l ile öne ç kan Sokratik filozoflar n eserlerini tercüme ederek Yunan felsefesinin kendi içinden anti tezlerini ç karmay hedefliyordu. Kâdî Abdülcebbâr’ n mülhitlerin )slam inanc nda üphe uyand rmak amac yla Yunan filozoflar ndan tercümeler
yapt klar n söylemesi, Maniheistlerin tabiatç filozoflar kendi argümanlar n güçlendirmek maksad yla yapt klar tercümelere delâlet eder.85 Bir anlamda Maniheist,
Paganist ve Düalistlerin Yunan felsefesi içindeki “Tabiiyyûn” ak m n temel alan ve
onlar tercüme eden bir hareketine kar ; Müslümanlar Yunan filozoflar n n kaynakl k
etti i Do udaki bu gibi din ve felsefelerin bilgi kaynaklar n susturmak ve sarsmak için
ayn gelene in “ lâhiyyûn” ak m ile bir mukabele ediyorlard .86 Özellikle Me’mûn döneminde Aristo ve Eflatun gibi Müslüman dünyada tevhid ehli olarak alg lanm filozoflar ve tabiat bilimcilerini temel alan tercüme faaliyetlerinin esas hedefi buydu.
Çünkü Mu’tezile kelâmc lar n n tart t
ak mlar n bir k sm n n felsefî temeli
(Deysâniyye, Sofistler vs.) Yunan filozoflar na, Helenistik dönem ârihlerine ya da Hint
felsefesine dayan yordu.87 Bunlarla tart an Mu’tezile kelâmc lar muâr zlar ile ba a
80

M. G. S. Hodgson, slam’3n Serüveni, trc. Komisyon, )stanbul-1993, I, s. 409.
Ne âr, 213.
82
M. Watt, slam Dü+üncesinin Te+ekkül Devri, 302; Hüzeyl Allâf’ n dü üncesinde Yunan etkisi hakk nda bkz. Osman
Ayd nl , slam Dü+üncesinin Aklile+me Süreci; Mu’tezile’nin Olu+umu ve Hüzeyl Allaf, s. 101-117; Nazzâm’ n selerinden
etkilenmeleri için bkz. Muhammed b. Abdülhâdî Ebû Riyde, Min üyûhi’l-Mu’tezile brâhim b. Seyyâr en-Nazzâm,
Kahire-1989, üçüncü bölüm.
83
Aristo'nun Fizik kitab , eserleri aras nda en çok ilgi gören kitaplar aras ndad r. Sekiz bölümden olu an eserin her
bölümü de i ik mütercimler taraf ndan defaatle tercüme edilmi ve üzerine ehler yaz lm t r. )bn Nedîm eserin
tercümeleri ve erhleri hak nda ayr nt l bilgi verir. Bkz. el-Fihrist, 310-311.
84
Sellâm el-Ebre en erken Halife Mansûr'un saray nda görülür. )bn Nedîm "Bermekîler zaman3n3n eski mütercimlerindendir. Tercümeleri aras3nda Fizik-Simau't-Tabiî bulunur" tabirini kullan r. Bkz. el-Fihrist, 304. Ayr ca bkz. P. Lettinck,
Aristoteles’s Physies and it’s Reception in the Arabic World, Leiden-1994; D. Gutas, 76.
85
K. Abdülcebbâr, I, 75-76.
86
Câbirî, s. 327.
87
)ran topraklar ndaki ak mlarda Stoik felsefe (Ehl-i Revvakin) özellikle Deysâniyye Gnostisizm ve Seneviyye gibi
mezheblerde mündemiç haldeydi. Bkz. Fehmi Jadaane, L'influence Du Stoicisme sur La Pansée Musulmane, Beyrut1986, s. 42 vd.; G. Furlani, "Sur le Sto3cisme de la Bardesanes d'Edessa", Archiv Oriental (1937) s. 347-352; Ebu Ride,
76-77.
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ç kabilmeleri için onlar n yaz l kaynaklar na ula malar ve fikirlerini tam olarak ö renmeleri için muâr zlar n n henüz tercüme etmedi i baz temel kitaplar tercüme ettirme
ihtiyac içindeydiler. Mesela; Paganlar (Dehrîler) taraf ndan savunulan âlemin ezelîli i
fikri, en temelde Demokritos’un atom görü ünden destek almaktayd . Bu ili kiyi ke feden bir cedel ustas n n ilk yapaca
ey elbette önce i e Demokritos'un fikirlerini
tam olarak ö renmekti. ) te böyle bir süreçte dolayl yollardan gelen bu fikirlerin ana
kitab tercüme edilerek bu felsefelerin temeli ile tan mak gerekti.88 Basra’da Stoik
fikirleri savunan Sâlih b. Abdülkuddûs’e kar Hüzeyl Allâf herhalde do rudan Stoac
filozoflar n kitaplar n incelemek istemi tir.
K sacas bu dönemde ya ayan Mu’tezile önderleri )slâm dü üncesinde önemli
bir dönü üme öncülük ederek, Yunan, Hint ve )ran kültürlerini ara t rmak ve tercümesi için yeterli sâik olu turmu lard r.89 Mu’tezile kelâmc lar ve devlet adamlar n n iktidarda oldu u ve en parlak dönemlerini ya ad bir dönemde tercümelerin en parlak
devrini ya amas tesadüfî de ildir. Bu tercümeler, özellikle Mansûr, Mehdî ve Me'mûn
döneminde, Abbâsîlerin resmî ideolojisini temsil eden ve yönlendiren Mu’tezile’nin
ideallerinin bir parças yd . Bu dönemde Beytü’l-Hikme’nin kurularak felsefî eserlerin
tercümesinin devlet eliyle desteklenmesi de onlar n projesi olarak geli mi ti.90 Dolay s yla felsefî eserlerin yo un olarak tercüme edilmesinin en anla l r izah , )slam’ yabanc inanç ve dü üncelere kar korumak için en avantajl yol olarak görülmesidir.91
Nitekim Mütevekkil’in iktidara geli i (846-861) ve Mu’tezile’nin iktidardan uzakla t r larak cedelin yasaklanmas ndan sonra tercümelerin h z n n kesilmesi de bunu gösterir.

V-TAB Î B L MLER N TA

IYICILARI VE GEL T R C LER

OLARAK MU’TEZ LE:

Yabanc kültürler kar s nda Mu’tezile’nin ç k , )slâm kelâm nda aklî tefekkür
için bir muharrik olmu ve )slâm tarihinde önemli bir dönü üme öncülük ederek Yunan, Hint, )ran gibi antik medeniyetlerin felsefî ve ilmî miras n n Müslüman dünyaya
aktar lmas için gerekli ortam olu turmu lard r. Böylece )slam dünyas nda tabiî ve aklî
ilimlerin geli ebilece i temelleri atm lar ve bu ilimlerin geli mesine bizzat öncülük
etmi lerdir. Bu süreçte Mu’tezile kelâmc lar ba ndan beri muar zlar ndan önemli
ölçüde etkilenmi lerdi. Yunan felsefesinde oldu u gibi tabiat konular n ile ilâhiyat
konular birlikte ele alan bir kelâm anlay geli tirmi lerdir. Allah-insan ili kilerini aç klarken tabiatç filozoflar n fikirleri kar s nda, bir çok meseleyi Yunan filozoflar gibi ele
almak mecburiyetinde kald lar. Sonunda Mu’tezile kelâm felsefî bir kelâma, Mu’tezile
kelâmc lar da filozof bilginlere dönü tüler.
Kelâm tabiî ilimlere açan ve kelâm n felsefeye dayanmas na öncülük eden ilk
Mu’tezile kelâmc s Hüzeyl Allâf, felsefeye ve aklî ve tabiî ilimlere ilk olarak kap açmas ve yönlendirmesi bak m ndan anahtar bir önemdedir. Onun tabiatla ilgili görü leri ve açt ç rda Yunan, )ran ve Hint felsefesinin bütün fikirleri en ince ayr nt s na
kadar tart lm t r. Mu’tezile’nin bahsetti imiz büyük öncülerinin tabiat ilimlerine
meyli, kelâma tabiat ve ilâhiyat dahil etmeleri, zaman n "Bilimsel Dünya Görü+ü" ile
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Cemâlüddîn ibnü’l-K ftî, Ahbâru’l-Ulemâ bi hbâri’l-Hükemâ, Kahire-yt, s. 125.
M. Fahri, s. 4
90
M. Demirci, s. 38-39.
91
H. Gibb, s. 85-86.
89
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)slâm dü üncesinin yak nla mas nda etkili olmu tur.92 Böylece Mu’tezile kelâmc lar
matematik, t p, astronomi gibi tabiî ilimlerle de me gul olmaya ba lam lard r. Öyle ki
Mu’tezile kelâmc lar pek çok meseleyi, Yunan felsefesinde oldu u gibi metafizik konular , fizik (tabiat) ile bir birine ba ml olarak dü ünüyor ve izah ediyorlard . Meselâ;
âlemin yarat l n aç klarken, daha önce Yunan ve Hint felsefesindekine benzer bir
tarz kullan yor, hatta ço u zaman onlar n kavramlar n dönü türüyorlard . )brâhim enNazzâm, Bi r b. Mu’temir gibi tercümeler devrinde yeti mi Mu’tezile önderleri yarat l “kumûn” (çekirdek), “zuhûr”, “tafra”, “tevellüd” “zerre”(atom) kavramlar yla aç kl yorlard . 93
Bu kelâm anlay do al olarak Mu’tezile kelâmc lar n n ilgisinin “tabiat” ve “tabiî
olaylar” üzerinde yo unla mas na yol açm t r. Özellikle Ba dat Mu’tezilesi kelâmc lar
“tabiata” yüksek bir de er atfediyorlard . Her eye muktedir olan Allah âlemi yarat rken, onun i leyi ini belirleyen bir tak m tabiat kanunlar koydu undan hareketle,
tabiat n O’nun iradesinin bir tezâhürü ve varl n n bir ispat olarak okunmas gerektiini ileri sürmü lerdir.94 Bu konuda Basra ve Ba dat okullar aras ndaki görü ayr l klar n ve tart malar imdilik kelâmc lara b rakarak95 diyebiliriz ki Mu’tezile kelâm n n
tabiata ba l olarak kurulmas sonuçta tabiat bilmeyi, o da tabiî bilimlerin onlar n
elinde geli mesine sebep olmu tur. Nitekim Câh z, hocas Nazzâm’ n çekirdek teorisini izah etmek için, onun görü lerini daha ileri ta yarak varl klar n bir çekirdekten
nas l türediklerini aç klamak için, tabiat olaylar n bilimsel metotlarla incelemeye ve
hayvanlar üzerinde ara t rmalara koyulur. Neticede Kitâbü’l-Hayavân adl sekiz ciltlik
dev eserinde toplad bu çal mas ,96 tarihte ilk defa genel evrim teorisinin temellerini
atm t r.97
Tercümelerden sonra Abbâsî toplumunda olu an bilgi ve dü ünce seviyesinden en fazla nasiplenen ve kendi gelene ini de bu birikim üzerine oturtan Mu’tezile
çevrelerin tabiî bilimler ile din ili kisine bak lar n Câh z’ n ifadelerinde bütün aç kl yla görebilmekteyiz. Câh z “er-Redd ale’n-Nasâra” adl risalesinde Müslümanlarla Bizans’ kar la t r rken öyle demektedir. “H3ristiyan ve Bizansl3lar ne bilgeli4e, ne zihin
aç3kl343na, ne de dü+ünce derinli4ine sahiptirler. Onlar sadece marangozluk, oymac3l3k gibi zanaatlarda ve dokumac3l3kta geli+mi+lerdir. Onlar3n ne ayd3n insanlar3 var, ne de filozof ve bilgeleri.
Organon, Ortaya Ç3kma ve Yok Olma, Meteorologika gibi Aristo’nun eserleri ne Bizans ne de
H3ristiyanlar taraf3ndan yaz3lm3+t3r. El-Mecisti’yi yazan Batlamyus, Elemanlar’3 yazan
Eukleides, t3p kitaplar3 yazan Galenos da ne H3ristiyan’d3r, ne de Bizansl3. Ayn3 +ekilde
Demokritos, Hippokrates, Platon ve daha bir çoklar3 da ne H3ristiyan’d3r, ne de Bizansl3. Bu
insanlar, yok olup gitmi+ bir ulusun Yunanl3lar3n hâlâ ya+ayan dü+ünce miraslar3d3r. Yunanl3lar
ile Bizans’3n fark3, ilki bilge ki+ilerdi, ikincisi zanaatkâr...” Burada Roma ve Bizans impara92

M. Watt, Müslüman Ayd3n, s. 7.
Mu’tezile’nin kulland kavramlarla daha önceden Dehrîler, Yunan filozoflar ve di er felsefelerdeki benzerliklerinin kar la t r lmas için bkz. Ebû Ride, s. 140-157.
94
Yusuf Rahman, “Klâsik Dönem Kelâm Okullar3na Göre Mucize Anlay3+3”, trc. Mustafa Akçay-H. )brahim Bulut, Sakarya
Ünv. )lahiyat Fak. Dergisi/4, (2001) s. 287-310.
95
Basra ve Ba dat Mu’tezilesinin tabiat anlay lar henüz müstakil bir ara t rmaya konu olmam t r. Hicrî V. as rda
Ebû Re îd en-Neysâbûrî bu konuyu ele alan ve tart an en eski bilgileri muhtevidir. Bkz. el-Mesâil fi’l-H3lâf beyne’lBasriyyîn ve’l-Ba4dâdiyyîn, n r. M. Ziyâde-R. Seyyid, Beyrut-1975.
96
Câh z, el-Hayavân, n r. A. Harun, (I-VIII) Kahire-1939-1945.
97
Mu’tezile kelâmc lar n n bu çerçevede geli tirdikleri görü lerin kar la t rmal bir incelemesi için bkz. Mehmet
Bayraktar, Evrimci Yarat3l3+ Teorisinin Tarihi, Ankara-2001, s. 35-47.
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torluklar n n daha çok pratik zanaatlarla yetindi i ve teorik konular ihmal etti inden
dü ünce dünyalar n n bilgi üretme kabiliyetini yitirdikleri tespitinde bulunur. Bu sonucun dinî anlay la (H ristiyanl k) ili kisini kuran benzer bir yorum da Mes’ûdî’den gelir;98 “Yunanl3lar zaman3nda k3sa bir sürede Bizans (Roma) imparatorlu4u döneminde felsefî bilimler büyüdü, geli+ti. Do4a bilimleri ve quadrivum (say3lar bilimi, aritmetik, geometri, astronomi ve
musiki) alanlar3nda teoriler geli+tirdiler. Bizansl3lar H3ristiyanla+3ncaya kadar bu bilimler geli+meye devam etti. H3ristiyan olduktan sonra felsefeyi hat3rlatan ne varsa silip izlerini yok ettiler,
geleneklerini bozdular. Yunanl3lar3n aç3k seçik ortaya koyduklar3 +eyleri tahrif ettiler...”
Bu iki ifade Paganl klar na ra men Yunan bilim ve felsefesinin Müslümanlar taraf ndan yarar n n tart mas z kabul edildi ini gösterir. Bu felsefe ve bilim gelene i,
soyut dü ünme yetene ini geli tiren ve bilgi üretimi konusunda faydal bir gelenek
olarak alg lan yor. Müslümanlar bu felsefe ve bilim ile i tigal etmekle daha ileri seviyelere ula t kabul edilmektedir. Buna kar n Bizans’ n o dönemde Müslümanlardan
daha geri olmalar n n sebebi bu bilimleri dinî sak ncalardan dolay ihmal etmeleridir.
E er Müslümanlar da bir gün benzer bir hataya dü erlerse, yani aklî ilimleri ve felsefeyi reddederlerse, H ristiyan Bizans’ta oldu u gibi bilgeli i kaybedecekleri ve bilim
adamlar n yeti tiremeyecekleri uyar s vard r. Âdeta Yahudi fanatizmi ve H ristiyanl n ak l kar t tav rlar üzerinden, Müslümanlardan da dinî kayg larla felsefeye so uk
bakan çevrelere tarihsel ve olgusal bir cevap gönderiyor.
Ne yaz k ki )slam dünyas nda Abbâsîler sonras dönemde felsefenin ahs nda
aklî ve tabiî ilimlere kar bir tav r E ’arîler ve Ahmed b. Hanbel’in takipçiler taraf ndan geli tirilmi tir.99 E ’arîler Aristo mant n kullanmalar na ra men k yas n baz
tezahürlerini felsefî bilimlere benzedi i gerekçesiyle dikkate almamalar , kendi aklî
sistemleri içinde bir çeli ki olu turmu tur. Bu çeli ki sebeplilik ilkesini inkâr edip akl n
fonksiyonlar na sar lmak gibi bir ironiyi peki tirmi tir. Bu durum, pozitif bilimlerin
ürünlerini benimseyip, buna kar n onu üreten teorik temelleri inkâr eden bir tav rd r.
Bundan dolay da E ’arî çevrelerde tabiî bilimlerin ve felsefenin geli ememesinin
sebebi bu olsa gerekir. Buna kar n Mu’tezile’nin bulundu u yerlerde felsefî ve tabiî
bilimlerin geli mesinin temel sebebi de, onlar n akla verdikleri önem ve tabiata yükledikleri anlamla do rudan ilgilidir.100
)slam’ n klâsik devirlerinde tabiî bilimler alan ndaki çal malar n arkas nda umumiyetle Mu’tezile bilginlerin oldu u görülür. Mu’tezile’nin tabiî bilimler ile ili kisini
gösteren en iyi örneklerden biri Endülüs’te kar m za ç kmaktad r. Hicrî IV. asr n ba lar nda Kurtuba ehrinde ya ayan Yahyâ b. Yahyâ ibn Sümeyne (ö. 325/936) Endülüs
topraklar ndaki ilk üç tabiî bilimciden ilki olarak bilinir. Makkarî onun için; “Matematik,
astronomi, nahiv, aruz, +iir, f3k3h, hadis ve cedel konular3nda mahirdir; Do4u’ya gitti4i ve orada
bilimler dikkat edilirse bir
Mu’tezile okudu4u, söylenir...”der.101 Burada sayd
Mu’tezilî’nin öncelikle bilmesi gereken konular içerir. Benzer bir örnekte )slam dünyas n n en do usunda görülür. Hicrî V. as rda Errecan ve Aragan ehrine u rayan
seyyah Nâs r Hüsrev (ö. 481/1088), bu ehirlerde çok de i ik mezheplerin bulundu98

Mes’ûdî, Mürûcü’z-Zeheb, I, 329.
Bir çok ele tiri almas na ra men antik mirasa kar duran çevrelerin bak aç s n yans tmas bak m ndan )gnaz
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undan söz ettikten sonra, özellikle Mu’tezile imam Ebû Sâid el-Basrî’nin mühendislik ve hesap ilmi konusunda bilgili oldu unu ve fasih konu tu unu aktar r ve onunla
kelâmî konular ve hesap ilmi üzerine tatl bir sohbet yapt ndan söz eder.102 Timur
döneminde am’da ya ayan Ali b. Abdülkâdir eyhu’l-)mâm erefüddîn (788/1386)
Mu’tezile mezhebine mensuptu ve “aklî ilimler” alan nda devrinin önde gelen kimselerindendi.
Büveyhîler ve Selçuklular zaman nda, Mâverâünnehir ve Harezm bölgeleri Hanefîlik ile Mu’tezile’nin ittifak ve hükümranl alt ndayd . Fanatik bir Mu’tezile taraftar olan Tu rul Bey’in veziri Ebû Nasr Muhammed el-Künderî (ö. 456/1063) döneminde Mu’tezile en parlak dönemini ya am t .103 Onun zaman nda Mu’tezile Selçuklu
imparatorlu unun hâkim oldu u alanlarda yay lma imkân bulmu tu.104 Bölgedeki
E ’arîlere kar anti-rasyonel ve bid’atçi olduklar gerekçesiyle a r bir tepki geli mesi
üzerine, E ’arî-Mu’tezile sürtü mesi ikinci bir mihne ya atm , sonunda Sultan Alparslan zaman nda (1063-1072) Künderî’nin hapsedilmesi ve onun taraftarlar olan
Mu’tezile imamlar n n tâkibata u ramas gibi sebeplerle Orta Asya ve Harezm bölgesindeki Mu’tezilîler bat da yeni fethedilen uç beyliklerine göç etmek zorunda kalm lard r. Bu dönemde Anadolu’da kurulan Dani mend o ullar n n da ayn mezhebe
mensup olmalar , Mu’tezile mensuplar n n Anadolu’ya göç etmelerinde etkili olmu tur.105 Bundan dolay Anadolu’ya gelen ilk Müslüman Türkler aras nda önemli miktarda
Mu’tezilî bilgin vard . Bu durumu Dani mendli emiri Melik Gazi’ye (497/104-528/1134)
Kayserili )lyas b. Ahmed taraf ndan sunulan ve Anadolu’da yaz lan ilk eser kabul edilen “Ke+fü’l-Akabe” adl bir astronomi eserinin giri inde müellifin u sözleri de teyit
etmektedir: “Pek çok filozof ve faziletli +ah3s, dünyan3n dört bir yan3ndan ehl-i ‘ukûl o zata
(Melik Gazi) yöneldiler ve ilimlerini yayd3klar3 ölçüde o zat3n cömertli4inden pay ald3lar.”106
Di er yerlerde oldu u gibi Mu’tezile’nin Anadolu topraklar nda da felsefî bir
kelâm ve tabiî bilimler alan nda yo un bir bilimsel faaliyete öncülük etti i göze çarpmaktad r. Mikâil Bayram, söz konusu duruma dikkat çekerek, bu dönemde Anadolu’da telif edilen ilk kitaplar n t p, astronomi, matematik ve felsefe gibi aklî bilimlere
dair oldu u tespitinde bulunur. Hatta bu dönemde Kayseri’ye gelen bir Ehl-i Sünnet
âlimi (Ömer b. Muhammed b. Ali es-Sâvî), gördü ü manzara kar s nda a rm ve
öyle demi tir; “Diyâr-3 Rûm’a geldim, herkes dinî ilimlerden bîhaber olduklar3 halde, onlar3
ilm-i nücûmla u4ra+3r gördüm.” 107
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Bu tan kl klar gösteriyor ki Tu rul Bey ve Dani mend o ullar n n Mu’tezile’yi
benimseyerek bunu bir devlet politikas haline getirmesi ve Mu’tezile bilim adamlar n
himaye etmeleri, Anadolu’da felsefî ve tabiî ilimlerin, Abbâsîlerin ilk yüzy l ndakine
benzer bir geli me göstermesinin ve revaç bulmas n n ba l ca nedeni olmu tur. Bu
Mu’tezile miras Anadolu Selçuklular döneminde de etkisini sürdürmü tür.
Dani mend o ullar n ortadan kald ran II. K l ç Arslan, saray nda felsefî tart malar
tertip ediyordu.108 I. G yâseddin Keyhüsrev ise )slam filozofu )bn Sînâ’ya büyük hayranl k duyuyordu.109 II. K l ç Arslan’ n büyük o lu Süleyman ah da babas gibi felsefî
konulara ilgi duyuyor ve felsefe ile ilgilenenleri himaye ediyordu.110 Bütün bunlar
Mu’tezile’nin Anadolu topraklar na ta d felsefî ve tabiî bilimlerin tezahürü olarak
de erlendirmek gerekir.111
Mu’tezile’nin Alp Arslan’dan sonra etkinli ini büyük oranda kaybetmesini )slam medeniyetinde do urdu u sonuçlar üzerine ayr nt l bir çal ma henüz yap lmam t r. u kadar n söyleyebiliriz ki, Mu’tezile’nin )slam dü ünce hayat içindeki gücünün zay flamas , felsefe ve tabiî bilimler alan nda hissedilir bir gerilemeye ve )slam
kültüründe ak lc ve felsefî bir dü ünce kanal n n kapanmas anlam na yol açm t r.
Bunu da dü ünce ve bilimde bir gerileme izlemi tir. Daha önce Câh z ve Mes’ûdî’nin
dikkat çektikleri, H ristiyan ve Yahudilerin dü tükleri hataya Müslümanlar da dü mü tür. Bundan dolay , 19. yy. Bat l ara t rmac lar , "e4er slam dünyas3nda Mu’tezile devam
edebilseydi, Müslümanlar ile Bat3 aras3ndaki mesafenin daha az olaca43" kanaatine kap ld lar.112
Sonuç olarak )slam' n insanl n en köklü medeniyetlerinin ya ad bir co rafyay ele geçirmesi ve bu topraklardaki hâlâ ya ayan inanç, kültür ve felsefelerle yüzle mesi; )slam tarihinin II. ve III. as rlar nda oldukça dinamik bir sosyal, siyasî ve entelektüel kap maya, buna ba l olarak felsefî canl l a sahne olmu tur. Bu süreçte özellikle Basra, Ba dat, Kûfe ve do udaki büyük ehirlerde ya ayan tahsilli s n flar aras nda bütün felsefî ve kelâmî konular en ince ayr nt s na kadar tart lm t r. Tart man n
bir taraf nda H ristiyanl k ve Yahudili in de i ik mezheplerinin yan nda, esas olarak
Maniheisler, Mazdekîler, Zerdü tîler, Marsiyonistler, Deysânîler gibi senkretik )ran
dinleri ve Brahmanlar bulunuyordu. Kar lar ndaki Müslümanlar aras nda ise özellikle
Mu’tezile kelâmc lar vard . Mu’tezile kelâmc lar n n sergiledikleri cedel kabiliyetleri,
en sofistike kelâmî ve felsefî konularda geli tirdikleri oldukça etrafl ca dü ünülmü
özgün nazariyeleri ile d a dönük bir ak m olarak te ekkül etmesi bu dinamik sürecin
bir sonucudur. Müslümanlar ile di er inanç gruplar aras ndaki tart malar derinle tikçe, taraflar kendi fikirlerini güçlendirmek ve yaymak amac yla eski Yunan, Hint ve
di er antik eserleri tercüme etmeye yönelmi lerdir. Bu süreçte Maniheistler (Z3nd3klar)
Hint, )ran ve Pre-Sokratik dönem Yunan filozoflar n tercüme etmeye ba lay nca;
Mu’tezile de bu bilgi sistemine kar , Aristo ve sonras Yunan filozoflar n n eserlerini
tercüme ettirmeye ba lam t r. Abbâsîler devrinde h z kazanan tercüme hareketinden
108
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çok önce Mu’tezile eyhleri bu eserlerle yakînen ilgilenmi ler ve onlar n aktar laca
gerekli ortam haz rlam lard r. Bu olay iki as r süren tercüme faaliyetlerinin en önemli
sebeplerindendir. Ayr ca tercüme edilen kitaplar n ortaya ç kard felsefî bilgi birikimi,
)slam dünyas nda aklî ve felsefî bilimlerin geli ece i bir zemin olu turmu tur. Bu atmosferden en çok etkilenen Mu’tezile de pek çok meseleyi izah erken ak l ve tabiata
büyük bir de er atfederek felsefîle mi bir kelâma dönü mü tür. Bu durum Mu’tezile
kelâmc lar n n felsefe ve tabiat bilimleri ile daha yak ndan ilgilenmelerine yol açm t r.
Bundan dolay )slam’ n klâsik devirlerinde, Mu’tezile gitti i her yerde aklî ve tabiî bilimlerin hâmîli ini yapm ve geli mesine öncülük etmi tir. Onlar n ortadan kalkmas
da ayn ekilde )slam kültüründe felsefî ve tabiî bilimlerin geli mesini olumsuz etkilemi ve hâlâ doldurulamayan bir bo lu a yol açm t r.
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