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MU’TEZ LE ARA TIRMALARINDA
KAYNAK PROBLEM

Hüseyin HANSU*

REFERENCE PROBLEM IN THE STUDIES ON THE MU’TAZILAH
The Mu’tazilah school has been forced away gradually from the “Sunni Islamic world” from the last part of the third century of hegira onwards. In addition,
the books belonging to them have vanished in time. Because of the lack of
Mu’tazilite books, information about them has restricted just as that given by their
adversaries in the Sunni world. Having cited the Mu’tazilite views as missing or with
some additions which seem to be purposeful now and then, these writers have
caused to a negative image about them. After discovering some Mu’tazilite books at
later time, it had been understood their genuine views.
In this article, following a brief historical account about the Mu’tazilite
sources some falsification in the quotation concerning their Hadith and Sunna understanding have been studied as pattern. In addition to this, a brief historical account has been given about present Mu’tazilite books with the hope that it will contribute to the new studies that will be made about the doctrine of this sect in the
future and it has been pointed out to the necessity of learning genuine Mu’tazilah
from their own sources.

Mu’tezile mezhebi, akl bir bilgi kayna olarak kabul eden ve )slâm akaidini aklî
metotlar
nda aç klamaya ve savunmaya çal an bir kelâm okulu olarak tan nm t r.
Genellikle kültürlü ve seçkin bir kesim aras nda yay lm olan bu mezhebe ait çok
say da eserden söz edilmektedir.1 Hicrî 131/748’de vefat eden mezhebin kurucusu
Vâs l b. Atâ 10 eser yazm t r.2 Ayn zamanda )slam kültürünün ilk yaz l ürünleri olarak
da kabul edilebilecek olan bu eserler içerisindeki “Elf mes’ele fî’r-red ale’l-Ma’neviyye”
adl kitap, daha kurulu a amas nda bu dü üncenin ula t seviyeyi göstermesi aç s ndan dikkat çekicidir. Bu dü ünce ve kültür faaliyeti Vâs l’dan sonra da kesintisiz
olarak devam etmi tir. Mezhebin en önemli dü ünürlerinden kabul edilen Ebu’lHüzeyl’in (ö.235/849) 1200 eser yazd , Ebû Ali el-Cubbâî’nin (ö.303/915) eserlerinin
4000 vara a t , Ebû Hâ im’in (ö.321/933) sadece kelâmla ilgili 260 eserinin oldu u
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belirtilmektedir. Ayn ekilde Mu’tezile’nin filozoflar say lan en-Nazzâm (ö.221/835),
Süleymân b. Abbâd (ö.215/830?) ve el-Câh z’ n (ö.255/869) çok say da eser yazd
belirtilmektedir.3 Mezhepler tarihçisi el-Malâtî (ö.377/987), Mu’tezile bilginlerine ait
say s z eser bulundu undan bahisle bunlar n hepsini kaydetmenin güçlü üne i aret
etmi tir.4 Ünlü bibliyografya yazar en-Nedîm bu eserlerden yüzlercesinin ad n kaydetmi tir. Ne var ki bu muazzam yaz l miras n çok az bir k sm günümüze gelebilmi tir. Bunlar ise daha çok üçüncü as r ve sonras na aittir.
Yang n, talan ve istilâ gibi nedenler bir yana b rak l rsa bu miras n ortadan kaybolmas n n en önemli nedeni mezhep taassubu olmu tur. Bu çerçevede Abbâsî halifesi el-Me’mûn (ö.218/833) taraf ndan ba lat lan Mihne (sorgulama, imtihana çekme)
uygulamas belirleyici bir rol oynam t r. el-Mu’tas m (ö.227/841 ) ve el-Vâs k
(ö.232/846) taraf ndan da sürdürülen Mihne politikas 5 )slam kültür tarihinin dönüm
noktalar ndan biridir. K saca baz görü lerin /inançlar n devlet bask s yla halka zorla
kabul ettirilmesi ve buna direnenlerin çe itli cezalara çarpt r lmas anlam na gelen
Mihne sürecinde, dönemin baz Mu’tezile âlimleri de etkin rol oynam t r. Özellikle
halifenin dan manlar ndan Sumâme b. E ras (ö.218/828) ve kâd lkudât Ahmed b. Ebî
Duâd (ö.240/854) öne ç kan isimlerdir. Yakla k 18 y l devam eden bu süreç toplumda
büyük bir infial uyand rm t r. 232/846 y l nda tahta ç kan el-Mütevekkil (ö.247/861)
döneminde son verilen bu uygulama, ikinci asr n ba lar ndan beri )slam dü üncesinin
en etkin ak mlar ndan biri olan Mu’tezile için sonun ba lang c olmu tur. Mihne uygulamas ndaki sorumlulu undan dolay Mu’tezile büyük bir bedel ödemi tir. Zira bu
uygulaman n toplumda do urdu u infial sonucu, sadece Mu’tezile de il, eserleri de
ortadan kalkm t r.6
Aklî yoruma dayal din anlay nedeniyle Mu’tezile’ye kar öteden beri zaten
var olan muhafazakâr husumet, bu tarihten sonra âdeta bir nefret ve intikam duygusuna dönü mü tür. Mu’tezilî âlimler hapsedilmi veya sürgüne gönderilmi ,7 ders
vermeleri yasaklanm 8 kitaplar yak lm t r.9 Hatta onlar n kitaplar n bulunduranlar10
veya mütalâa edenler dahi cezaland r lm t r.11 Öyleki Mu’tezile’nin minberlerden
lânetlenmesi giderek bir gelenek haline gelmi tir.12 Nitekim kaynaklarda 456/1063
y l nda, Mu’tezile’nin hâlâ tel’in edildi ine dair haberler bulunmaktad r.13
Mu’tezile’ye yap lan bask lar nedeniyle, bu mezhebe ait eserlerin zamanla istinsah edilmemeye ba land anla lmaktad r. Hicrî be inci as r gibi erken say lan bir
dönemde bile bu eserlerin art k mevcut olmad görülmektedir. Kendi döneminde
3
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6
Hamidullah, “Usûl al-f qh’ n tarihi”, TED, II(1956-57), s. 7.
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Beyrut 1995, IX,155; Hatibo lu M. Said, erafu ashâbi’l-hadîs mukaddimesi, s. 10.
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1983, s. 415; Cârullah, Zuhdî Hasan, el-Mu’tezile, Kahire 1947, s. 217.
11
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mevcut olanlar n n ise müellif hatt yla oldu una i aret eden E ’arî mezhepler tarihçisi
el-)sferâyînî (ö. 478/1078), bu eserleri istinsah etmeyi abesle i tigal olarak de erlendirmi tir.14 Öte yandan kelâmc lar zemmeden kitaplar n yaz lm olmas ve Kelâm
okuman n haram oldu una dair verilen fetvalar da,15 Mu’tezile’ye ait eserlerin giderek
ortadan kaybolmas n h zland rm t r.
Hicrî dördüncü as rda Sünnî )slam dünyas ndan uzakla t r lan Mu’tezile, bir süre îa ve Zeydiyye’nin hâkim oldu u bölgelerde varl n devam ettirmi se de, fiilen
ya ayan bir mezhep olmaktan ç km t r. Mu’tezile’nin görü leri îa ve Zeydiyye içerisinde etkisini sürdürürken, Sünnî dünyada ise Mu’tezile art k bir bidat hareketi olarak
görülmü , görü leri de sadece muhaliflerinin dilinden ö renilmi tir. Bu konudaki bilgiler de özellikle el-Ba dâdî, el-)sferâyînî, e - ehristânî gibi mezhepler tarihçilerinin
verdi i ve ço unlukla birbirlerinden aktard klar yar m yamalak malûmatla s n rl kalm t r. Zira f rka ve mezhepleri tan tan yazarlar onlar tan tmak, görü lerini yorumsuz
bir ekilde vermek yerine, genellikle onlar reddetmek, çürütmek, yermek, iyi taraflar n öne ç karmay p sadece kötü taraflar ndan söz etmek ve böylece mensup olduklar
mezhebin hakl l n ortaya koymak gibi bir amaç gütmü lerdir. Bu yazarlar n, kendilerine muhalif mezhepler hakk nda yetersiz bilgi verdikleri, mugalâtaya sapt klar , onlar
yorumlayarak ya da ba lam ndan kopararak aktard klar , bazen kas tl olarak yalana
ba vurduklar ifade edilmi tir.16 Bu sahan n en güvenilir kaynaklar ndan kabul edilen
el-E ’arî, Makâlâtu’l- slâmiyyîn adl eserinin giri inde, mezhep tarihçilerinin bu olumsuz
tavr na dikkat çekerken;17 dinler tarihçisi el-Birûnî (ö.430/1038) de, mezheplere dair
baz eserlerde Mu’tezile’nin, “Allah-u Teâlâ bizâtihi alîmdir” sözünün, halk Mu’tezile
aleyhine k k rtmak için “Allah’ n ilmi yoktur” eklinde aktar ld na ahit oldu unu
belirtmi tir. Muhalif ve has mlar n görü lerini anlatan makâlât yazarlar n n çok az n n
bu hareket tarz ndan kurtulabildi ine i aret eden el-Birûnî, özellikle ayn dinden doan muhtelif mezheplerde, birbirlerine yak nl klar sebebiyle bu durumun daha bariz
bir ekilde görüldü ünü ifade etmi tir.18 Hatta Fahreddîn er-Râzî, )slam mezheplerini,
el-Ba dâdî gibi muhaliflerine kar son derece mutaass p olan birine dayanarak yazd için, e - ehristânî’nin el-Milel ve’n-nihal’ini bile itimat edilebilecek bir eser olarak
görmemi tir.19
Polemik türü eserlerde Mu’tezile hakk nda verilen bilgiler, genellikle bu mahiyette olmu tur. Özellikle hicrî be inci as rda yaz lm bulunan el-Ba dâdî’nin el-Fark
beyne’l-f3rak adl eseri bu tarz n en tipik örne idir. Onun üslûbunu devam ettiren el14

el-)sferâyînî, Ebu’l-Muzaffer, et-Tabsîr fî’d-dîn ve temyîzi f3raki’n-nâciye ani’l-f3raki’l-hâlikîn, n r. Kemâl Yûsuf el-Hût,
Âlemu’l-Kütüb, Beyrut 1983, s. 192.
15
Meselâ bkz. )bn Kudâme el-Makdisî (ö. 620/1223), Tahrîmü’n-nazar fî kütübi ehli’l-Kelâm, el-Herevî, Zemmü’l-kelâm
ve ehlihi.
16
Bkz. Ebu’l-Hasan Ali b. )smâil el-E ’arî, Makâlâtu’l- slâmiyyîn ve htilâfu’l-Musallîn, n r. M. Muhyiddîn Abdülhamîd,
Mektebetü’l-Asriyye, Beyrut 1990, I, 3; Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Birûnî, Tahkîku ma lil Hind, Âlemu’lKütüb, Beyrut 1985, s. 4; er-Râzî, Münâzarâtu Fahruddîn er-Râzî fî Bilâdi Mâverâinnehr, n r. Fethullah Huleyf, Dâru’lMa rik, Beyrut 1967, s. 39; el-Kâs mî, Cemâleddîn, Târîhu’l-Cehmiyye ve’l-Mu’tezile, Müessesetü’r-Risâle, 3. Bask ,
Beyrut 1985, s. 32, el-Kevserî, Tebyîn kezibi’l-mufterî mukaddimesi, s. 20.
Mezhepler tarihi eserleri hakk nda bir de erlendirme için bkz. Yusuf Ziya Yörükan, Ebu’l-Feth e+- ehristânî ve Mezheplerin Tenkidinde Usul, Kültür Bakanl Yay nlar , Ankara 2002, s. 83-127; E. Ruhi F lal , Mezhepler Aras3ndaki Farklar,
TDV, Ankara 1991, Giri , s. XIII-XXXI.
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)sferâyînî de ayn yanl lar sürdürmü tür. Önceki iki esere nispetle daha tarafs z davranan e - ehristânî bile Mu’tezile hakk nda yanl bilgilere yer verebilmi tir. Bu kaynaklardaki yanl bilgilerin ise, Mu’tezile’ye kar a r muhalifli i ile bilinen )bnü’rRâvendî’nin (ö.250?/864) Fadîhatu’l-Mu’tezile’sinde ileri sürdü ü iddialara dayand
anla lm t r.20 )bnü’r-Râvendî taraf ndan öne sürülen bu iddialar, Mu’tezilî bilgin elHayyât taraf ndan cevapland r ld halde, ad geçen yazarlar taraf ndan tekrar edilmi
görünmektedir. Bu yazarlar n, Mu’tezile hakk nda verdikleri bilgilerin, )bnü’rRâvendî’nin iddialar ile s n rl olmas , mezhebin ana kaynaklar na müracaat etmediklerini zaten göstermektedir.
Mu’tezilî bilginlere ait görü lerin tahrif edildi ine, yanl anlamalara sebebiyet
verecek ekilde aktar ld na dair pek çok örnek vermek mümkündür.21 Bu makalede,
sadece Mu’tezile’nin sahâbenin adaleti ve hadis hakk ndaki görü lerine dayanak yap lan baz nakillerdeki eksiklik veya ilâvelere dikkat çekilecektir.
1. Baz Sünnî mezhepler tarihi kaynaklar nda iç sava lara kat lan sahâbenin
adaleti hakk nda Vâs l b. Atâ ve Amr b. Ubeyd’e atfedilen görü lerin, u eklemeyle
beraber yer ald n görmekteyiz:
“Ali taraftarlar ndan biri ile Âi e taraftarlar ndan biri yan mda bir tutam ot üzerine bile ahitlik etseler ahitliklerini kabul etmem....” 22
Halbuki Vâs l ve Amr’ n bu konudaki görü ü, Mu’tezilî yazarlar taraf ndan daha
farkl bir ekilde kaydedilmi tir. el-Hayyât bu konuda öyle demi tir:
“Vâs l, Osman’ n son alt (senesi) ile Ali, Talha, Âi e’nin (r.a.) sava lardan sonraki durumlar hakk nda çekimser davranm , haklar nda bir hüküm vermeyerek durumlar n Allah’a havale etmi tir. Ona göre taraflardan biri âsi olmu tur ama, bunun
hangisi oldu u tam olarak bilinemez. Bu nedenle Vâs l, ‘biz onlar sava tan önceki
20

el-Kevserî, el-Fark beyne’l-f3rak mukaddimesi (Mukaddimetü’l-Kevserî içinde), s. 154; Subhî, Ahmed Mahmud, fî
ilmi’l-Kelâm, Beyrut 1985, I, 270.
21
Mevcut az say daki Mu’tezile eseri ile bu kaynaklar aras ndaki bir kar la t rma bile bu tahrifat göstermeye
yetmektedir. Bu konuya dair baz örnekler öyledir:
a. Baz Mezhepler tarihi kaynaklar nda Mu’tezile bilgini Ca’fer b. Mübe ir’e “Kim bir tane veya ondan daha küçük
bir ey bile çalsa fâs k olur, ebediyen cehennemde kal r” eklinde bir görü isnat edilmi tir. (el-Ba dâdî,
Abdülkâhir, el-Fark beyne’l-F3rak, Dâru’l-Kütübi’l-)lmiyye, Beyrut ts, 127; e - ehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, Dâru’lFikr, Beyrut 1999, s. 46). Bu iddiaya cevap veren el-Hayyât’a göre Cafer b. Mübe ir’in söyledi i asl nda sadece
udur: “Küçük günah kas tl olarak i lenirse kebire olur.” (Bkz. el-Hayyât, Ebu’l- Huseyin Abdurrahîm b. Muhammed b. Osmân, Kitâbu’l- ntisâr ve’r-Red âlâ bn-i Râvendî el-Mulhid, n r. H. S. Nyberg, Dâru’l-Kabs, Beyrut 1986,
s. 83)
b. en-Nazzâm’ n 199 dirhem çalan n fâs k say lamayaca buna kar n 200 dirhem veya daha fazla çalan n fâs k
say laca görü ünü savundu u iddia edilir. el-Ba dâdî’ye göre bir nas veya icmâa dayanmayan bu ictihad onun
eytanî vesveselerinin bir ürünüdür. (el-Ba dâdî, age, 104-105, e - ehristânî, age, 45). Halbuki 200 dirhem, enNazzâm’a göre bir mal n nisab miktar n n alt s n r d r. ( Bkz. el-Hayyât, age, s. 93)
c. el-Fuvatî’nin, “Ki inin muhalifini -Müslüman bile olsa- suikastla öldürmesi caizdir” dedi i iddia edilmi tir. (elBa dâdî, age, 121, el-)sferâyînî, age, s. 77). Bunun el-Fuvatî’ye iftira oldu unu söyleyen el-Hayyât, onun bu konudaki görü ünü u ekilde vermi tir:
“)rtidat etti i kesinle en bir kimsenin cezas n uygulayacak bir imam yoksa, buna gücü yeten biri, kendisini ele
verecek bir iz b rakmayacak ekilde ona Allah’ n hükmünü uygular (yani onu öldürür). E er bunu yapt na dair
bir üphe do acaksa bu takdirde söz konusu hükmü uygulamas helâl olmaz.( el- ntisâr, s. 62)
d. el-Hasan el-Basrî’nin Vâs l b. Atâ’y , “el-Menziletü beyne’l-menzileteyn” görü ünden dolay kovdu u (elBa dâdî, age, s. 82; el-)sferâyînî, age, s. 68) eklindeki iddia da Mu’tezile yazarlar taraf ndan kabul edilmemi tir.
en-Nedîm, el-Fihrist, s. 201. Geni bilgi için bkz. Hansu, Hüseyin, Mu’tezile ve Hadis, yay nlanmam doktora tezi,
AÜSBE, Ankara 2002, s. 34-38.
22
el-Ba dâdî, age, 83; el-)sferâyînî, age, s. 69; e - ehristânî, age, s. 38.

Mu’tezile Ara t rmalar nda Kaynak Problemi

59

durumlar üzere kabul eder ve öylece severiz, sava tan sonraki durumlar n ise Allah’a
havale ederiz’, demi tir.”23
Vâs l b. Atâ ve Amr b. Ubeyd’in, Hz. Ali, Talha, Zübeyr ve Hz. Âi e’yle olan ihtilâflar hakk ndaki görü lerini, di er bir Mu’tezile imam olan el-Belhî ise öyle aktarm t r:
“Onlar n hepsi )slam üzeredirler, itham edilemezler, hepsini sever ve hiç birinden teberrî etmeyiz. Bize göre onlar, kar l kl lânetle enler hükmündedirler. Bunlardan her birinin, âdil bir ahitle beraber ahitlikleri geçerli olur. Ancak Ali ile Talha, Ali
ve Zübeyr veya Talha ve Zübeyr veya onlardan biri ile Hz. Âi e, ba ka bir kad nla
beraber ahitlik ederse ahitlikleri kabul edilmez, çünkü bizzat kim oldu unu bilmesek
bile içlerinde ahitli i kabul edilmeyecek birinin bulundu u kesindir.”24
el-Ba dâdî’nin “Amr b. Ubeyd ise Vâs l’ n görü üne ek olarak, Cemel günü sava an her iki taraf da fâs kl kla itham etmi tir”25 eklinde aktard görü ise elBelhî’nin eserinde u ekilde yer alm t r:
“Amr’ n, Vâs l’ n bu görü üne ilâve olarak ayr ca, “âdil bir ahitle beraber de olsa Ali, Talha ve Zübeyr’in ahitli i kabul olunmaz” dedi i nakledilir. Ancak Amr’ n
taraftarlar , onun Vâs l’a muhalefet etmeyece ini gerekçe göstererek, hakk ndaki bu
son naklin do ru olmad n ileri sürmü lerdir.”26
Görüldü ü gibi Mu’tezile kaynaklar nda, “onlar3n bir tutam ot üzerine olan +ahitlikleri bile kabul olunmaz” eklinde tahkir edici bir ifade yer almamaktad r. Amr’ n Cemel
günü sava an her iki taraf n da ahitli ini kabul etmedi i iddias n n ise kesin olmad
belirtilmektedir.
2. Mu’tezile bilginleri Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf ve Hi âm b. Amr el-Fuvatî, di er
Mu’tezilîlerden farkl olarak bir haberin mütevâtir, yani kesin delil olabilmesi için içlerinden en az birinin cennet ehli oldu u 20 ki i taraf ndan rivayet edilmesi gerekti ini
art ko mu lard r. Çünkü onlara göre kâfirlerin haberi bilgi ifade etmedi i gibi, hüccet
de olamaz. Ayr ca haber veren (Müslüman) topluluk da e er evliya de ilse, yalan üzerinde birle ebilir.27 Cennet ehli kimseler onlara göre, her dönemde mutlaka bulunur.
Bunlar Allah dostlar (evliyâullah) olup masumdurlar, yalan söylemez, büyük günah
i lemezler, içi d bir, muttakî, sâlih, iyilik sahibi kimselerdir. Bunlar n verdi i haber
hüccet olur.28 Ebu’l-Hüzeyl’in bu konudaki delili, “E4er sizden sabreden yirmi ki+i olsa
onlardan iki yüz ki+iyi yener...” (Enfâl: 29) ayetidir. Zira bu ayette, içlerinde Hz. Peygamber’in (masum) de bulundu u yirmi ki iden söz edilmektedir.29 Bu say ya ula may nca
kar taraf için hüccet olamayacaklar gibi sava malar da mübah olmaz. el-Hayat da
Ebu’l-Hüzeyl ve el-Fuvatî’nin masumluktan kast n n, ki iyi Allah’ n dostlu undan
ç karacak bir günah i lememek oldu unu, yoksa küçük günah i lememek anlam na
gelmedi ini belirtmi tir.30
23

el-Hayyât, el- ntisâr, s. 97-98.
el-Belhî, Ebu’l-Kâs m Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd el-Ka’bî, Kitâbu’l-Makâlât, el yazmas , (Dr. Racîh el-Kürdî
özel kütüphanesi), vr. 102b.
25
el-Ba dâdî, age, s. 84.
26
el-Belhî, age, vr. 102b.
27
el-Belhî, age, vr. 58b.
28
el-Hayyât, el- ntisâr, s. 162; el-Belhî, age, vr. 59; e - ehristânî, age, s. 41.
29
el-Belhî, age, vr. 59b; el-Basrî, Ebu’l Huseyin, el-Mu’temed fî Usûli’l-F3kh, n r. Halil Meys, Dâru’l-Kütübi’l-)lmiyye,
Beyrut 1983, II, 92.
30
el-Hayyât, el- ntisâr, s. 162.
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Yukar daki nakilde görüldü ü gibi bu görü ü savunanlar “Cennet ehli” olmaktan neyi kastettiklerini aç kça belirtmi lerdir.31 Ancak el-Ba dâdî Ebu’l-Hüzeyl’in
“cennet ehli”yle ilgili aç klamas n hazfederek, onun ifadesini u ekilde yorumlam t r:
Ebu’l-Hüzeyl’in haberin delil olabilmesi için 20 ki iyi art ko mas ndaki gayesi
er’î konular hakk nda gelen haberlerin hükmünü iptal etmektir. Çünkü “aralar nda
birinin cennet ehli olmas gerekir” sözünden, i’tizâle, kadere ve yüce Allah’ n takdir
ettiklerinin fani olaca
eklindeki bid’atlerine inanan birini kastetmi tir. Çünkü ona
göre bunlara inanmayan ne mümin, ne de cennet ehli olur...”32
3. en-Nazzâm’ n, mütevâtir haber, icmâ ve k yas n delil olu unu kabul etmedi i
ayr ca zarurî ilim ifade etmeyen haber-i vâhidi inkâr etti i iddia edilmi tir.33 Genelde
tarafs zl ile bilinen e - ehristânî, bu konuda daha ileri giderek îa’n n savundu u
görü leri en-Nazzâm’a izafe etmi tir: Ona göre en-Nazzâm, icmâ ve k yas n hüccet
olu unu reddetmi , hüccetin ancak masum imam n sözü oldu unu savunmu tur.
Ayr ca u iddialarda bulunmu tur: )mamet ancak aç k nas ve tayinle olur. Nebî (s.) Bir
çok yerde Ali’ye i aretle bunu aç klam ancak Ömer bunu gizlemi tir. Ömer, Sakife
günü Ebû Bekir’i halife seçtirmi , Hudeybiye’de Hz. Peygamber’e itiraz etmekle (dinde) üphe etti ini göstermi , Hz. Fât ma’y dövmü ve dü ük yapmas na neden olmu , onu evindekilerle beraber yak n demi tir...”34
Halbuki gerek Mu’tezile kaynaklar nda gerek e - ehristânî d ndaki Sünnî kaynaklarda en-Nazzâm’ n böyle bir görü savundu una dair bir bilgi bulunmamaktad r.
Bilâkis Mu’tezile kaynaklar en-Nazzâm’ n bunun tam tersi görü ler savundu unu
göstermektedir. Meselâ ona göre imamet, Allah kat nda en hay rl olan kimsenin hakk d r. Çünkü “Allah indinde en hay3rl3 olan3n3z en çok takva sahibi olan3n3zd3r” (Hucurât: 13)
ayeti bunu aç kça ilân etmi tir.35 Ona göre, Nebî’den (s.) sonra ümmetin en efdali Ebû
Bekr’dir. Çünkü mal, a iret ve eref (e raf) aç s ndan en önde olanlar ndan olmad
halde, ümmet onu seçmi ve onu imam olarak kabul etmi tir. Bundan anla l yor ki o
sadece dindeki faziletinden dolay seçilmi tir.36 Sadece en-Nazzâm de il,
Mu’tezile’nin tamam na göre gerek Kuran’da gerek sünnette imamet için asla bir ahs n ismi belirtilmemi tir. )mamet ancak ümmetin seçkinleri aras ndan ûrâ ile belirlenir.37 en-Nazzâm üstünlü ün, hilâfetteki tertip s ras na göre oldu unu aç kça ifade
eden Mu’tezilî bilginlerdendir.38
en-Nazzâm’ n icmâ, k yas ve haberlerin delil olu u hakk ndaki görü leri de eksik olarak aktar ld ndan yanl anlamalara sebebiyet vermi tir: en-Nazzâm, er’î
konularda k yas n kullan lmas na kar ç km t r.39 Ancak ona göre, hükmün illeti nass

31

Asl nda Ebu’l-Hüzeyl’in ileri sürdü ü bu artlar hadisçilerin râvînin adaleti için ileri sürdükleri artlarla paralellik
arz etmektedir. u kadar var ki hadisçiler bu artlar mütevâtir haberin râvîleri için art ko mazlar.
32
el-Ba dâdî, age, 90; e - ehristânî, age, s. 41.
33
el-Ba dâdî, age, s. 104; el-)sferâyînî, age, s. 67; e - ehristânî, age, s. 45.
34
e - ehristânî, age, s. 45; Ebû Lubâbe Huseyin, Mevk3fu’l-Mu’tezile mine’s-Sünneti’n-Nebeviyye, Riyad 1979, s. 83.
35
el-Himyerî, Emîr Ebû Saîd Ne vân, el-Hûru’l-îyn, n r. Kemâl Mustafa, Mektebetu’l-Hancî, Kahire 1948, s. 152.
36
el-Belhî, age, vr. 100. Mu’tezile’nin ço unlu u ise Hz. Ali’nin en faziletli oldu una inan r. ay.
37
el-Belhî, age, vr. 101.
38
)bn Ebi’l-Hadîd, erhu nehci’l-belâ4a, Müessesetü’l-A’lemî, Beyrut 1999, I, 15.
39
el-Basrî, el-Mu’temed, II, 230; erhu’l-Umed, thk. Abdülhamîd b. Ali Ebû Zeyd, Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem,
Medine 1410, I, 282-283.
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taraf ndan tespit edilmi se er’î konularda da k yas kullan labilir.40 en-Nazzâm icmâ
da mutlak olarak reddetmez. Ona göre icmâ iki çe ittir. Birincisi, ictihad sonucu oluup naslar n yorumuna dayanan icmâd r. )çki içene seksen celde vurulmas gerekti ine dair olu an icmâ gibi. Di eri de Rasûlullah’tan (s.) nakledilen, râvî ve bilenlerinin
(hâmillerinin) say s az da olsa bir eyi helâl, haram ya da mubah k lan, do ru haber
üzerinde olu an icmâd r (haber-i sâd k).41 Ca’fer b. Mübe ir ve el-)skafî taraf ndan da
savunuldu u belirtilen42 bu görü e göre k yas, re’y ve ictihad sonucu olu an icmâ
geçersiz, üzerinde icmâ edilen haberler ise ba lay c d r.43 Görüldü ü gibi en-Nazzâm
ictihada dayanan icmâ kabul etmiyor ancak buna kar n naklî icmâ savunuyor.
en-Nazzâm’a göre haberin delil olu u mütevâtir veya âhâd olu una ba l olmay p zorunlu bilgi ifade edip etmemesine ba l d r. Bu da, az veya çok ki i taraf ndan
rivayet edilmesiyle de il, üzerinde icmâ edilmi veya karîneyle desteklenmi olmas yla
mümkün olur.44 en-Nazzâm, sebep (karîne) oldu u takdirde haber-i vâhidin de kesin
bilgi ifade edebilece ini söylemi tir. Öte yandan karîneyle desteklenmemesi durumunda, mütevâtir de olsa haberin kesin bilgi ifade etmeyebilece ini ileri sürmü tür.45
Çünkü ona göre tek ba na iken yalan söyleme ihtimali olan kimseler, cemaat olduktan sonra da yalan söyleyebilirler. Cemaat olmalar , onlar n ki isel durumlar n de i tirmez ve onlar yalan söylemekten al koymaz. (Cemaat olduktan sonra da) yalan
söyleme gücünde olmalar , onun varl n vehmettirir, (yalan üzerinde birle melerinin)
imkâns z olmad n gösterir.46 Yahudiler, H ristiyanlar ve di er sapk n gruplar n yalan
haberler üzerinde birle ebilmi olmalar , tevatürün geçersizli ini ortaya koymaktad r.47
Böyle olunca bu ümmet de, di er ümmetlerde oldu u gibi k yas ve ictihada dayal
konularda, hata ve dalâlet üzerinde birle ebilir.48 Dolay s yla en-Nazzâm’a göre, sadece üzerinde icmâ edilen (haberler) hüccet olur, ihtilâf edilenler ise hüccet olamaz.49
4. Mu’tezilî imam el-Hayyât’ n, “âdil bir ki inin verdi i haber (haberu’l-vâhidi’ladl) bize göre kesin bilgi ifade etmez”50 sözü ile haber-i vâhidle amel etmedi i anlalmaktad r. el-Hayyât d ndaki baz M’utezilîler de, Kur’an ve üzerinde icmâ edilmi
sünnet d ndaki delillerle amel etmeyi reddetmi lerdir. Bunlar Kur’an ve sünnette
hükmü bulunmayan bir mesele ile kar la t klar nda o konuda hüküm vermek istememi lerdir. el-Belhî’nin bunlar n görü leri ile ilgili aktard klar öyledir:
“Mu’tezile’den bir topluluk, hüküm ç karmada k yas ve ictihad reddederek sadece Kur’an ve üzerinde icmâ edilmi sünnetle amel edilmesi gerekti ini savundular.
40

el-Basrî, el-Mu’temed, II, 235; erhu’l-Umed, II, 6.
el-Belhî , age, vr. 115a.
42
el-Belhî, age, vr. 114b. el-Hayyât, Ca’fer’in böyle bir görü ü savunmad n belirtir. age, s. 82.
43
el-Belhî, age, vr. 115a, 118b; el-Basrî, erhu’l-Umed, I, 233-234.
44
el-Basrî, el-Mu’temed, II, 93.
45
el-Belhî, age, vr. 59a; el-Basrî, el-Mu’temed, II, 92. Mütevâtir haberin bilgi ifade edebilmesi için de karîneyi art
ko an en-Nazzâm, haber-i vâhidin karîneyle bilgi ifade edebilece ini u örnekle aç klam t r: Ölümcül bir hastal a yakalanm olup evinde yatt bilinen bir kimsenin, ölüm haberi bir ki i taraf ndan verildi i zaman, e er
evinden a lama sesleri i itiliyor ve evde cenaze haz rl klar n n yap ld görülüyorsa, o ki inin verdi i ölüm haberinin kesin bilgi ifade etti ine hükmedilir.
46
el-Belhî, age, vr. 59.
47
el-Belhî, age, vr. 114b; en-Nazzâm, )brâhim b. Seyyâr, Kitâbu’n-Naks (Joseph Van Ess taraf ndan Das Kitâb an-Nakt
des Nazzâm und seine Rezeption im Kitâb al-Futya des Câhiz, Göttingen 1972 ad yla yap lan derleme), s. 116.
48
el-Belhî, age, vr. 114b.
49
el-Belhî, age, vr. 115b, 118b.
50
el-Hayyât, age, s. 68.
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Onlara göre Kur’an ve sünnette hükmü bulunmayan herhangi bir hâdiseyle kar la ld nda, o konuda çekimser davranmak (vakf etmek), hüküm vermeyi terk edip, asl
üzere b rakmak seçeneklerinden biri tercih edilmelidir. Bunlar ayr ca haber-i vâhidle
hüküm vermeyi ve onunla amel etmeyi kabul etmedikleri gibi, Hz. Peygamber’den
gelen naklî icmâ d nda, k yas ve ictihada dayanan icmâ da hüccet olarak kabul
etmemi lerdir.”51
F rak ve nihal türü eserlerde verilen bu türden eksik bilgilerin, yorumlanmas
veya genelle tirilmesiyle, Mu’tezile hakk nda kötü bir intiba olu turuldu u görülmektedir. Meselâ el-Ba dâdî’ye göre en-Nazzâm eriat n hükümlerini aç ktan inkâr etmeye cesaret edemedi i için icmâ, k yas ve zorunlu bilgi ifade etmeyen haberlerin delil
olu unu inkâr ederek, ona giden yollar iptal etmek istemi tir.52 el-Hayyât ise âhâd
haberlerin delil olu unu inkâr etmekle, eriat hükümlerinin ço unu inkâr etmek istemi tir.53 Suçlama ve ithamlar n geç dönem eserlerinde giderek a rla t n görüyoruz.
Mu’tezile’nin mi’rac, efaat, Kevser havuzu, kabir azab ve bu konuda varid olan haberleri inkâr etti i iddia edilmi tir.54 Hicrî be inci as rda Yemen’de ya am ve
Mu’tezile’ye kar bir reddiye yazm olan âfiî âlimi Ebu’l-Hayr, Mu’tezile’nin sünnetin tamam n inkâr etti ini iddia etmi tir.55
Günümüzde bu alanda yap lan ara t rmalarda da, hâlâ büyük ölçüde tenkit ve
red amac yla yaz lm bulunan polemik türü eserlere hâkim olan üslûbun, sertle tirilerek devam ettirildi i görülmektedir. Mu’tezile mezhebinin hadisleri tamamen reddetti i ileri sürülmü tür.56 Vâs l b. Atâ ve Amr b. Ubeyd’in yukar da aktard m z görü lerinden yola ç k larak Mu’tezile’nin sahâbenin adaletinden üphe etti i ve böylece
sahâbeden gelen hadisleri reddetme yoluna gittikleri iddia edilmi tir.57 Ebu’l-Hüzeyl
ve Nazzâm’ n mütevâtir haber için öne sürdü ü artlardan yola ç k larak Mu’tezile’nin
asl nda mütevâtir hadisi kabul etmedi i,58 Hayyât’ n, ‘haber-i vâhid kesin bilgi ifade
etmez’59 ifadesinden, bütün Mu’tezile’nin haber-i vâhidleri inkâr etti i,60 en-Nazzâm’ n
51

el-Belhî, age, vr. 117b.
el-Ba dâdî, age, s. 93.
53
el-Ba dâdî, age, s. 133.
54
el-)sferâyînî, age, s. 66. Bu iddialar n do ru olmad konusunda bkz. Kâdî Abdülcebbâr, Fazlu’l-i’tizâl, s. 202-203;
erhu’l-usûli’l-hamse, s. 732. el-Mukbilî’ye göre Mu’tezile’nin s fatlar , cinlerin varl n , kabir azab n inkâr etti i
iddialar birer iftiradan ibarettir. el-Mukbilî, Sâlih b. Mehdî, el-Alemu’+-+âmih fi îsâri’l-hakk âle’l-abâi ve’l-me+âyih,
M s r 1328, s. 460, 461.
55
Yahyâ b. Ebi’l-Hayr el-Umrânî, el-)ntisâr fi’r-red ale’l-Mu’tezileti’l-Kaderiyyeti’l-e râr, Medine 1999, III, 727.
56
Mesela bkz. Hudarî, Muhammed, Târîhu’t-te+rîi’l- slâmî, Dâru’l-Kalem, Beyrut 1983, s. 134-135; Cârullah, age, s.
248; Schacht, Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford Press, London 1950, s. 41, 258; Talat Koçyi it, Hadis Tarihi, )lmî Yay nlar, Ankara 1981, s. 193, 198; Hadisçilerle Kelâmc3lar Aras3ndaki Münaka+alar, TDV Yay nlar 4. bs. Ankara 1989, s. 110, 237, 243, 244, 246, 249; Agâh Çubukçu, “Mu’tezile ve Ak l Meselesi”, AÜ FD, XII
(1964), s. 61.
57
Ebû Lubâbe, age, s. 87; Kâmil Çak n, Hadis nkârc3lar3, Seba Yay nlar Ankara 1998, s.110. Halbuki Mu’tezile imam
el-Hayyât’a göre îa d ndaki )slâmî f rkalardan Mu’tezile, Mürcie ve Ashâb- hadis aras nda, sahâbeye sadâkat
konusunda fazla bir görü ayr l yoktur. Aralar ndaki ihtilâf sadece baz sahâbilerin üstünlük s ras ndad r. Ancak
hepsini sevmek, onlara rahmet dilemek, onlar sevmekle Allah’a yakla laca konusunda ittifak vard r. Mu’tezile
sadece ba î gruptan olan am ehlini bundan hariç tutmu tur. el-Hayyât, age, s. 138, 139. Vâs l ve Amr’ n görüünü el-Belhî’nin nakline uygun olarak aktaran )bn Teymiyye de, bunun Mu’tezile içerisinde az bir görü olduunu, Mu’tezile’nin ço unlu unun Hz. Ali, Talha ve Zübeyr’e tazimde bulundu unu belirtmi tir. Bkz. Mecmûu’lfetâvâ, XIII, 97. Genel Mu’tezilî kanaatlerden farkl l k arz eden ve bu yüzden Mu’tezile içerisinde de ele tirilmi
olan en-Nazzâm’ n sahâbe fetvalar na yönelik ele tirilerini, ayr bir çal mada incelemeyi dü ünmekteyiz.
58
Ebû Lubâbe, age, s. 90; Koçyi it, Münaka+alar, s. 244; Çak n, age, s. 106.
59
Hayyât, age, s. 68.
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hadis ele tirilerine dayan larak, Mu’tezile’nin asl nda bütün hadisler kar s ndaki tavr n n böyle oldu u61 eklinde sonuçlara var larak, Mu’tezile’nin hadisleri kabul etmedii; hatta onlar n hadis anlay n n, müste rikler ve modernistlerin Sünnet anlay na
zemin haz rlad iddia edilmi tir.62
Mu’tezile’nin, yakînî bilginin sadece ak ldan al nabilece ini savundu u ileri sürülerek,63 onlar n akl vahiyden üstün tuttu u iddias da s kça tekrar edilir. Buna delil
olarak el-Câh z’ n ba lam ndan kopar larak ve tahrif edilerek aktar lan u sözleri gösterilmi tir: “Kesin hüküm ancak zihne aittir, apaç k bir sonuca sadece ak lla ula l r”,64
“)nsan, yakînî bilginin serinli ine, güven duygusuna, sa l kl bir sonuca ve kabul gören
bir hükme ancak istinbât (ak l yürüterek hüküm ç karma) sayesinde ula abilir.”65
Halbuki el-Câh z’ n bu ifadelerinin geçti i konuda, aklî bilginin duyularla elde
edilen bilgiye, istinbât n ezbercili e (h fz) olan üstünlü ü anlat lmakta, ak l-vahiy karla t rmas ndan söz edilmemektedir.66 Eksik olarak aktar lan bu ifadelerin do rusu ise
u ekildedir: “Gözler yan labilir, duyular (havas) yanl alg layabilir, bu nedenle, kesin
hüküm ancak zihne aittir, apaç k bir sonuca yaln zca ak lla ula l r”,67 “...Çünkü sadece
haf zas n kullanan ancak mukallit olur. Oysa insan , yakînî bilginin serinli ine, güven
duygusuna ula t ran ancak istinbâtt r (ak l yürüterek hüküm ç karma).”68
Bu çerçevede el-Câh z’ n “nebevî hadisler kar s nda ba43ms3z akl3n otoritesini
ilân etti i”69 iddias da gerçe i yans tmamaktad r. Çünkü el-Câh z’a göre geçmi hakk nda kesin bilgi sahibi olman n tek yolu mütevâtir haberlerdir.70 Mütevâtir haberleri
uydurma konusunda ittifak etmek mümkün olmad ndan, bunlar n yalan olmas imkâns zd r.71
Böylece esas kaynaklardan uzakla t kça, gerçeklerin tahrif edilmesi artt gibi
Mu’tezile hakk nda baz ön yarg lar da olu mu tur. Meselâ Mu’tezile âlimi el-Belhî’nin,
hadisçilerin birbirleri hakk nda yapt
ele tirilerden derledi i Kabûlü’l-ahbâr ve
ma’rifetü’r-ricâl adl eserini gözden geçiren bir yazar, bu ele tirilerin Mu’tezile taraf ndan yap ld n sanarak öyle demi tir:
“Mutezile’ye ait yazma bir kitapta gördüklerimi hayat mda görmedim. Kabûlü’lahbâr ve ma’rifetü’r-ricâl ad ndaki bu eserde tâbiîn, tebeu’t-tâbiîn hatta sahâbe bile
60

Cârullah, age., s. 248; Ebû Lubâbe, age, s. 93,97; Koçyi it, age., s. 246; Koçkuzu, Ali Osman, Rivâyet limlerinde
Haber-i Vâhitlerin tikât ve Te+ri Yönlerinden De4eri, Ankara 1988, s. 160-161; Çak n, age, s. 106; Emîn Sâd k, Emîn,
Mevk3fu’l-medreseti’l-akliyye mine’s-sünneti’n-nebeviyye, Mektebetü’r-Rü d, Riyad 1998, I, 126.
61
Ebû Lubâbe, age, s. 97. Benzer bir yorum için bkz. Cârullah, age., s. 248.
62
es-S baî, Mustafa, es-Sünne ve mekânetühâ fî te+rîi’l- slâmî, 5. bs. el-Mektebu’l-)slâmî, Beyrut 1985, s. 142; Emîn
Sâd k, age, II, 431-432.
63
Emîn Sâd k, age, I, 132.
64
el-Câh z, Kitâbu’terbî’ ve’t-tedvîr, (er-Resâilu’l-Edebiyye içinde), Beyrut 1987, s. 436.
65
el-Câh z, Risâletü’l-muallimîn, (er-Resâilu’l-Edebiyye içinde), s. 200.
66
el-Câh z’ n vahiy kar s ndaki teslimiyetini; Hz. Süleyman’ n hüdhüd ku uyla olan diyalogunu diline dolayan
dönemin rasyonalist ak mlar na mensup birine verdi i u cevap san r m yeterince ortaya koymaktad r: “Biz Âdem ve Havva’n n erkek ve di i olmadan yarat lmas , )sa’n n babas z do mas , be ikte iken konu mas , Yahya
(a.s)’a çok küçük ya ta hikmet verilmesi, k s r erkek ve kad n n çocuk sahibi olmas gibi bir çok ola anüstü olaya
iman etmi kimseleriz. Dolay s yla bu gibi konularda bize soraca n z her soruya ayn cevab veririz.”66
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el-Câh z, Kitâbu’terbî’ , s. 436
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el-Câh z, Risâletü’l-muallimîn, s. 200
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Kutluer )lhan, “)bnü’r-Râvendî’nin Bir “Mülhid” ve “Dehrî” Olarak Portresi”, Bilgi ve Hikmet Dergisi, K (1995), IX,
132.
70
el-Câh z, Risâletü’l-meâ+, s. 83.
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ele tirilmektedir. Bu ele tirilerden nasibini almayanlar n say s bir elin parmaklar n
geçmez. Dolay s yla diyorum ki sünnete kar olan sava n alt nda Mu’tezile yatmaktad r. Bu sava günümüze kadar devam etmi Re id R za, Ahmed Emin, ba lar nda
Goldziher’in de bulundu u bir grup müste rik ve baz garpl Müslüman mütefekkirlerle
devam etmi tir.”72 Yine “Ebu’l-Huseyin el-Basrî, (bir hadis râvîsi olarak) sadece bir hadis
rivayet etmi+tir”73 eklindeki ifade, “bir tek hadisten ba+ka haf3zas3nda hadis olmad343 ifade
olunmaktad3r” haline dönü türülerek Mu’tezile bilginlerinin hadis bilmedi i îmâ edilmi tir.74 Ayn ekilde Amr b. Ubeyd’in, baz hadisçiler için, “...bahsetti4iniz kimseler bir
tak3m pisler, ruhsuz ölülerdir”75 sözü de, sanki Mu’tezilîler için söylenmi gibi nakledilebilmi tir.76
Bütün bunlardan, )slam tarihinde ortaya ç km f rka, mezhep ve benzeri ak mlar n görü lerini tespit etmek için, mutlaka kendi muteber kaynaklar na veya tarafs z
yazarlar n eserlerine ba vurmak gerekti i sonucu ç kmaktad r. Bilhassa hakk nda çok
fazla spekülasyon yap lan bir mezhep olan Mu’tezile hakk nda yazarken, kaynaklar
titizlikle seçmek ve ele tirel bir bak aç s yla ele almak bilimsel bir zorunluluktur.
Klâsik mezhep tarihçilerinin, kendi dönemlerindeki çat ma ve gerginlikleri yans tan
kavramlar ve üslûplar yla konuya yakla mamak, bu tür kaynaklarda Mu’tezile hakk nda verilen bilgileri, büyük bir ihtiyatla kar lamak gerekir. Zira ça m zda yap lan bir
çok çal mada, el-Ba dâdî ve benzeri yazarlar n bu özellikleri dikkate al nmadan,
görü leri yorumlanarak veya genelle tirilerek, Mu’tezile’nin hadis ve sünneti kabul
etmedi i eklinde kanaate sebep olunmu tur. Bu ise, Mu’tezile’nin sünneti inkâr etti i
eklinde, gerçe e ayk r bir kanaat olu turmu tur. Mu’tezilî kaynaklar n ke fedilip
yay mlanmas yla, bu tür kanaatlerin do ru olmad ortaya ç km t r. Zira Mu’tezile’ye
ait mevcut eserlerin hiç birinde sünnet ve hadisin inkâr edildi ine dair bir görü bulunmamaktad r. Ayr ca rivayetleri sahih hadis kitaplar nda da yer alm yüzlerce
Mu’tezilî râvînin varl 77 bu tür iddialar n ciddiye al n r bir yönünün olmad n zaten
ortaya koymaktad r.

KISA B R MU’TEZ LE B BL YOGRAFYASI
Burada Mu’tezile’nin dü ünce tarihinin kendi kaynaklar na dayan larak tarafs z
bir biçimde ortaya konulmas için yap lacak ara t rmalara katk da bulunaca dü ünülerek, bu mezhebe ait mevcut kaynaklar n k sa bir tan t m n vermek yararl görülmü tür.
Mihne döneminden sonra çe itli ekillerde yok olan Mu’tezile kaynaklar n n
baz lar , Zeydiyye mezhebinin yayg n oldu u Yemen’de muhafaza edilmi tir. Zeydiyye
mezhebi ile Mu’tezile aras nda ba tan beri varolan itikadî yak nl k,78 bu eserlerin korunmas nda rol oynam t r.79 Mevcut bilgilere göre, Mu’tezilî eserler ilk defa Zeydî
72

Abdülkâdir Ahmed Atâ, Kitabu te’vîlî muhtelifi’l-hadîs’e yazd giri , Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye, Beyrut
1408/1988, s. 18.
73
el-Hatîb el-Ba dâdî, Târîh, III, 100.
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Bkz. Cârullah, age., s. 248; Koçkuzu, age, s. 202.
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ed-Dârekutnî, Ahbâru Amr b. Ubeyd, thk. J. Van Ess, Beyrut 1967, s. 14.
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Koçkuzu, age, s. 202.
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Geni bilgi için bkz. Hansu, agt. s. 159 vd.
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)bnü’l-Murtazâ, Ahmed b. Yahyâ, el-Munye ve’l-emel fî +erhi’l-milel ve’n-nihal, n r. M. Cevâd Me kûr, Dâru’n-Nedâ,
2. bs. Beyrut 1990, s. 150.
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Eymen, Fuâd, Târîhu’l-mezâhîbi’d-dîniyye fî bilâdi’l-Yemen, Dâru’l-M sriyyeti’l-Lübnâniyye, Kahire 1988, s. 254-255.
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kelâmc ve hadisçi el-Kâdî Ca’fer b. Ahmed Abdüsselâm (ö.573/1117) taraf ndan Yemen’e getirilmi tir. Kâdî Abdüsselâm, zaman ndaki mezhep ihtilâflar konusunda
ara t rma yapmak üzere Yemen’den Irak’a gitmi ve 544/1149 y l nda beraberinde çok
say da Mu’tezilî kitapla dönmü tür.80 Ayr ca Zeydî imam el-Mansûr Billâh Abdullah b.
Hamza b. Süleymân’ n da (ö.614/1217), Zeydiyye mezhebine uygun kitaplar getirtmek için Ba dat ve Horasan taraflar na heyetler gönderdi i rivayet edilmektedir. Bunun d nda, hicrî be inci ve alt nc as rlarda Irak ve Deylem taraflar ndan Yemen’e
gelen bir çok Zeydî davetçinin, yanlar nda bu kitaplardan getirdikleri tahmin edilmektedir.81
Günümüzde bu mezhebe ait zengin bir kitap koleksiyonunun San’a, Ravda,
Zebid, Beytu’l-Fakîh gibi kütüphanelerde bulundu u belirtilmektedir.82 1951 y l nda
Yemen’deki el yazmalar n incelemek üzere, M s r’dan giden bir heyet, buradaki çe itli
özel ve resmî kütüphanelerden, )slâmî ilimlerle ilgili 300 kadar yazman n mikrofilmini
M s r Millî Kütüphanesine getirmi tir. Kâdî Abdülcebbâr’ n el-Mu4nî, el-Mecmû’ fi’lmuhît’i, el-Cu emî’nin erhu uyûni’l-mesâil’i, Ebu’l-Huseyin el-Basrî’nin el-Mu’temed fi
usûli’l-f3kh’ gibi çok de erli eserlerin de bulundu u bu yazmalardan bir k sm ne redilmi tir.83 Ancak getirilen bu yazmalar n, halen Yemen’de bulunanlar n çok az bir
k sm n te kil etti i belirtilmektedir.84
Özel kütüphaneler vas tas yla gelmi bulunan Ebu’l-Huseyin el-Hayyât’ n
Kitâbu’l-intisâr’ , Ebu’l-Kâs m el-Belhî’nin Kitâbu kabûli’l-ahbâr’ gibi baz kaynaklar varsa
da, mevcut Mu’tezile eserlerinin ço u Yemen kütüphaneleri vas tas yla günümüze
ula m t r. Ancak mevcut eserlerin tamam Mu’tezile’nin son dönemi olan üçüncü as r
ve sonras na aittir. Mu’tezile’nin ilk dönemlerine ait eserler ne yaz k ki hâlâ kay p
durumdad r. )lk döneme ait, Vâs l b.Atâ’ya atfedilen bir hutbe varsa da85 bu hutbe
edebî bir metin olup mezhep hakk nda bilgi vermekten uzakt r. Öte yandan yine
Mu’tezile’nin önemli isimlerinden say lan Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf’a atfedilen bu döneme
ait bir risale daha vard r.86 Ancak bu risalenin orijinalli i henüz tam olarak tespit edilememi tir.87 Tespit edebildi imiz kadar yla günümüzde mevcut Mu’tezile kaynaklar
unlard r:
1. el-Câh z’ n Eserleri :
Ebû Osman Amr b. Bahr el-Câh z, 255/868 y l nda vefat etti. el-Câh z,
Mu’tezile’nin en üretken yazarlar ndan biridir. Çok say da eserinden özellikle edebî
olanlar günümüze ula m t r.
Resâilü’l-Câh z:
el-Câh z’ n Kitâbu’l-hayevân, el-Beyân ve’t-tebyîn gibi önemli eserlerinin yan s ra
imdiye kadar bulunabilen 42 risalesi de çe itli tarihlerde yay mlanm t r. Bunlardan
80

Yahyâ b. el-Huseyin, et-Tabakât, vr. 64, nakl. Fuâd Seyyid, Fazlu’l-i’tizâl giri i, s. 8-9.
Fuâd Seyyid, age, s. 9-11. Mu’tezile eserlerinin Yemen’e giri i hakk nda geni bilgi için bkz. Eymen Fuad, age, s.
254-259.
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en-Nâmî, Halîl Yahyâ, el-Bi’setu’l-M3sriyye li tasvîri’l-mahtûtâti’l-Arabiyye fî bilâdi’l-Yemen, Vezâreti’l-Maârifi’lUmûmiyye, M s r 1952, s. 10, 11.
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en-Nâmî, age, s. 14.
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Abdüsselâm Hârun taraf ndan Nevâdiru’l-mahtûtât içinde yay mlanm t r.
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baz lar Hasan es-Sendubî taraf ndan 1933’te, bir k sm ise Frans z müste rik Charles
Pellat taraf ndan 1969’da yay mlanm t r. Daha sonra Abdüsselâm Hârun taraf ndan
daha öncekilere ba ka risaleler de eklenerek ilk iki cildi 1965’te, son iki cildi ise
1979’da M s r’da yay mlanm t r. el-Câh z’ n mevcut 42 risalesi son olarak Dr. Ali Ebû
Mulhim taraf ndan tasnif edilerek er-Resâilü’l-Kelâmiyye, er-Resâil-Edebiyye ve er-Resâilü’sSiyâsiyye ad yla üç cilt halinde 1987 de Beyrut’ta yay mlanm t r.
2. el-Hayyât’ n el- ntisâr adl eseri :
Ba dat Mu’tezilesi imamlar ndan Ebu’l-Huseyin el-Hayyât’ n (ö. 300/912)
Kitâbu’l- ntisâr ve’r-Red alâ bnü’r-Râvendî el-mulhid’i, el-Câh z’ n eserlerinden sonra
Mu’tezile’ye ait mevcut en eski kaynakt r.
Bu eser, el-Câh z’ n (ö. 255/868) "Fazîletü’l-Mu’tezile" adl eserine kar , Ahmed
b. Yahyâ b. er-Râvendî’nin (ö.250?/864) “Fadîhatü’l-Mu’tezile" ad yla yazd reddiyeye
cevap olarak yaz lm t r. Ba dat Mu’tezilesi imamlar ndan el-Hayyât, bu reddiyede
)bnü’r-Râvendî’nin ele tirilerini cevapland rmaya çal m t r. Henrik Samuel Nyberg
(1889-1974) taraf ndan 1925 y l nda M s r’da yay mlanan kitab n el yazmas , Dâru’lKütübi’l-M sriyye’de bulunmaktad r.88
el- ntisâr, 1950’lere kadar Mu’tezile’ye ait tek matbu kaynak olmu tur. Eserde
)bnü’r-Râvendî taraf ndan çarp t larak Mu’tezile’ye isnad edilen görü lerin önce do rusu gösterilmi , sonra da cevaplar verilmi tir. Bu aç dan el- ntisâr, Mu’tezile’ye yöneltilen suçlamalar n do rulu unu test etmek aç s ndan önemli bir kaynakt r.
3. Ebu’l-Kâs m el-Belhî’nin eserleri:
Ebu’l-Kâs m Abdullah b. Ahmed b. Mahmud el-Belhî, Ba dat Mu’tezilesi imamlar ndan olup 319/931’de vefat etmi tir.
Kitâbu Kabûli’l-ahbâr ve ma’rifeti’r-ricâl: el-Belhî’nin, Hadis ve hadisçiler hakk ndaki de erlendirmelerini içeren bu eseri, do rudan hadisle ilgili olup günümüze ula m önemli Mu’tezilî kaynaklardand r. 572/1176 y l nda istinsah edilen eserin, 110
varaktan ibaret nüshas Dâru’l-Kütübi’l-M sriyye’de bulunmaktad r.89 Giri k sm nda
haberin çe itlerini ve kabul artlar n tart an müellif, müteakip k s mlarda, hadis ricaline yönelik ele tirileri bir araya getirmeye çal m t r. Eser, 2000 y l nda Beyrut’ta
bas lm t r, ancak bu bask ciddi yanl lar ihtiva etmektedir.
Kitâbu’l-makâlât: Bilinen tek nüshas Yemen’de bulunan el-Belhî’nin bu eserinde, Mu’tezile ve di er )slam mezheplerinin çe itli konulardaki görü leri incelenmi tir.
Hicrî 290 y l nda yazmaya ba lad n belirtti i bu eserinde el-Belhî, sadece k ble ehli
olan f rkalar n görü lerini (makâlât n ) toplayan bir kitap yazmay amaçlad n belirtmi tir. Bu nedenle )slam d f rkalar n görü lerini kitab na almad n ifade etmi tir.
Bu f rkalar n görü lerinin kendisinden önce Ebû Îsâ el-Varrâk taraf ndan zaten incelendi ini,90 ondan sonra gelen Zurkan ve Burgus’un da bu bilgilere ilâvelerde bulundu unu belirtmi tir.91
Tamam 125 varak olan bu yazman n orijinali Yemen’de özel bir kütüphanede
bulunmaktad r. Bu eserin, 11 varakl k "Zikru’l-Mu’tezile" bölümü Fuâd Seyyid taraf n88

Nyberg, el- ntisâr giri i, s. 46.
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dan, "Fazlu’l-i’tizâl ve tabakâtu’l-Mu’tezile" içerisinde yay mlanm t r. el-Makâlât’ n sonunda yine el-Belhî’ye ait Uyûnu’l-mesâil ve’l-cevâbât adl ba ka bir eseri yer almaktad r.
Bu eserde ise ak l, nazar, hareket, sükûn, ahiret halleri, hava, rutubet, araz, cevher,
hudus, k dem gibi bir çok felsefî konu ele al nm t r. "Kâle’l-mulhidûn, kâle’l-muvahhidûn"
eklinde irad edilen meseleler, bazen de “soru-cevap” eklinde sunulmu tur.
4. Kâdî Abdülcebbâr’ n eserleri:
Kaynaklar n verdi i bilgilere göre, i’tizal mezhebinin en büyük fikir tarihçisi olarak kabul edilen Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed el-Hemedânî’den (ö. 415/1024) geriye
muazzam bir yaz l miras kalm ve bunlar n ço u da Yemen’deki kütüphanelerde
muhafaza edilmi tir.92 Hicrî dördüncü as r Mu’tezile imamlar ndan olan ve zaman nda
Horasan ve civar nda hüküm süren iî-Buveyhî devletinde ba kad l k (kâd lkudât)
görevinde bulunmu olan Kâdî Abdülcebbâr, uzun süren tedris hayat , pek çok eseri
ve çok say daki ünlü talebesiyle âdeta bir fikir okulu olmu tur. Kâdî okulu, dördüncü
as rdan sonraki Zeydî ve Mu’tezilî fikir hayat n büyük ölçüde etkilemi tir.93 Baz
önemli eserleri unlard r:
el-Mu4nî fî ebvâbi’t-tevhîd ve’l-adl : 20 ciltlik bu dev eser, Mu’tezile felsefesi ve akaidi hakk nda bilgi veren büyük bir ansiklopedi niteli indedir. 1960-1966 y llar aras nda dönemin M s r Kültür Bakan Tâhâ Huseyin editörlü ünde bir grup ilim adam
taraf ndan ne redilen el-Mu4nî’nin 1, 2, 3, 10, 18, 19. ciltleri bulunamam t r.
Usûlü’l-hamse: Kâdî Abdülcebbâr’a nispet edilen ve Vatikan Kütüphanesi’nde
bulunan Usûlü’l-hamse ad ndaki bir el yazmas , ilk defa Frans z müste rik Daniel
Gemaret tarafindan1979 y l nda, uzun bir mukaddimeyle beraber ne redilmi tir.94 Bu
eser, San’a’daki Mektebetü’l-Câmii’l-Kebîr’de bulunan iki ayr nüshas na dayan larak
Dr. Faysal Bedir Avn taraf ndan “el-Usûlü’l-hamse el-mensûb ilâ Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed
el-Esedâbâdî” ad yla 1998’de Kuveyt’te yeniden yay mlanm t r. Dr. Avn, bu ne rin
mukaddimesinde erhu’l-Usûli’l-hamse adl eserin, Kâdî’ye ait olmad n ileri sürerek
öyle demektedir: “ erhu’l-Usûli’l-hamse’nin Kâdî Abdülcebbâr’a ait olmad kesin
de ilse bile, bu eserin telifinde Kâdî’yla beraber ba ka müelliflerin de, erh veya ta’lik
eklinde katk da bulundu u kesindir.”95
erhu’l-Usûli’l-hamse: Mu’tezile’nin be temel esas üzerine Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf
(ö. 246/860), Ca’fer b. Harb (ö. 236/850), Zeydî imam Kâs m er-Ressî (ö. 246/860) gibi
bir çok müellif kitap yazm t r. Ne var ki bugün için elimizde konuyla ilgili olarak sadece Kâdî Abdülcebbâr’a nisbet edilen Usûlü’l-hamse ile erhu’l-Usûli’l-hamse ad nda iki
kitap bulunmaktad r. Yemen’deki yazmalar aras nda bulunup Dr. Abdülkerîm Osmân
taraf ndan 1965 y l nda Kahire’de yay mlanan erhu’l-Usûli’l-hamse, Mu’tezile’nin be
esas hakk nda derli toplu bilgi veren en önemli eser olarak kabul edilmektedir. Ancak
bu kitab n Kâdî Abdülcebbâr’a de il de, ö rencisi K vâmuddîn Manekdim’e (ö.
425/1033) ait olmas n n daha güçlü bir ihtimal oldu u belirtilmektedir. Nitekim Yemen’de Mektebetü Âl-i Hâ im’de bulunan bir nüshan n Ahmed b. Huseyin b. Ahmed
el-Manekdim’e nispet edilmi olmas bu ihtimali güçlendirmektedir.96
92
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Fazlu’l-i’tizâl ve tabakâtu’l-Mu’tezile: Yemen’de bulunan nüshas , eserin bilinen
tek nüshas d r. Fuâd Seyyid taraf ndan tahkikine ba lanm , 1967’de onun vefat
üzerine o lu Eymen Fuâd taraf ndan tamamlan p 1974’te Tunus’ta bas lm t r.
Mu’tezile imamlar n tan tan bu bask ya, el-Belhî’nin Kitâbu’l-Makâlât’ n n "Zikru’lMu’tezile" bölümü ile el-Hâkim el-Cu emî’nin erhu uyûni’l-mesâil’inden Mu’tezile ricalinin 11 ve 12. tabakas da eklenmi tir. Böylece Mu’tezile âlimleri hakk nda derli toplu
bir tabakat kitab olu turmak amaçlanm t r. Bu eser, Mu’tezile’ye yöneltilen baz
ele tirileri cevaplam olmas aç s ndan ayr ca önemlidir.
Tesbîtu delâili’n-nübüvve: )bnü’l-)mâd, )bn uhbe, )bn Teymiyye, Zâhid el-Kevserî
gibi Ehl-i sünnet âlimleri taraf ndan da övülen97 Delâilü’n-nübüvve, Kâdî’nin en önemli
eserlerindendir. Kendi döneminde Hz. Peygamber’in, mucizelerine, sözlerine ve sahâbeye; Bât nîler, Râf zîler ve inkârc lar taraf ndan yöneltilen ele tirilere cevap vermek
amac yla kaleme al nm t r.
el-Muhtasar fî Usûli’d-Dîn: el-Mu nî’de geni olarak ele al nan konular, müellif
taraf ndan bu eserinde özetlenmi tir. Bu risale Muhammed Umâra taraf ndan Resâilu’lAdl ve’t-Tevhîd, Dâru’l-Hilâl 1971 içinde yay mlanm t r.
Kâdî Abdulcebbâr’ n el-Mecmu fi’l-muhît, Tenzîhu’l-Kur’ân ani’l-metâin,
Müte+âbihü’l-Kur’an adl matbu eserleri ile el-Emâli98 adl henüz yazma halindeki hadis
kitab da konuyla ilgili ba vurulabilecek kaynaklardand r.
5. Ebu’l-Huseyin el-Basrî’nin Eserleri :
el-Mu’temed fî usûli’l-f3kh : Kâdî Abdülcebbâr’in en ünlü talebelerinden olan
Ebu’l-Huseyin Muhammed b. Ali b. et-Tayyib el-Basrî’nin (ö. 436/1044) bu eseri, e âfiî’den sonra, f k h usulünde ç r açan eserlerden biri olarak kabul edilmektedir.99
Yemen’deki yazmalar aras nda bulunan eser, ilk olarak Muhammed Hamidullah editörlü ünde Hasan Hanefî ve Muhammed Bekr taraf ndan tahkik edilip am’daki Frans z Enstitüsü taraf ndan 1964 y l nda ne redilmi tir. Daha sonra Halîl el-Meys taraf ndan 1983’te Beyrut’ta yeni bir bask s daha yap lm t r.
erhu’l-umed : el-Basrî’nin, hocas Kâdî Abdülcebbâr’ n usûlü’l-f k h’la ilgili elUmed adl eseri üzerine yapt bu erh, Abdülhamîd b. Ali Ebû Zeyd taraf ndan
1410’da Medine’de iki cilt halinde bas lm t r.
6. en-Nedîm, el-Fihrist
Ünlü bibliyografya yazar Muhammed b. )shâk en-Nedîm’in (ö. 385/995?) elFihrist adl eseri, hicrî dördüncü asra kadar yaz lm )slâmî literatürün tespitinde ba vurulabilecek en önemli kaynakt r.
iî-Mu’tezilî bir kökene sahip100 olmas na ra men müellifin, bu me hur eserinin
baz el yazmalar nda ve bunlara dayan larak yap lan ne irlerde Mu’tezile bölümü bulunmamaktad r. Ancak çe itli tarihlerde Bat l ara t rmac lar taraf ndan ba ka nüshalar na dayan larak tespit edilen ve makâle eklinde yay mlanan Mu’tezile bölümü,101 elFihrist’in R zâ Teceddüd taraf ndan 1971 y l nda Tahran’da yap lan bask s nda yer
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alm t r.102 Ancak Teceddüd hâlâ bu eserin tam olu undan emin de ildir ve üzerinde
mutlaka bir komisyon taraf ndan çal lmas gerekti ine inanmaktad r. Nitekim
Teceddüd’den çok önce bu konuya dikkat çeken J. Fück, )bn Hacer’in Lisânu’lMîzân’ nda at fta bulunuldu u halde, Teceddüd’ün yararland nüshalarda bulunmayan ba ka eser isimlerini de tespit ederek, el-Fihrist’in eksik oldu unu kesin olarak
ortaya koymu tur.103 el-Fihrist’in bu yeni bölümünde önemli Mu’tezilî imamlar n hayat
hikâyeleri ile beraber, bunlara ait yüzlerce eserin ad kaydedilmi tir. Mu’tezilî eserlerin
tespiti aç s ndan el-Fihrist’in bu bask s , vazgeçilmez bir de ere sahiptir.
7. Muhtâr b. Mahmûd el-Uccalî el-Mu’tezilî (h. 7. as3r), el-Kâmil fi’l-istiksâ fîmâ
bele4enâ min kelâmi’l-kudemâ, Kahire 1999 adl eseri de Kâdî Abdülcebbâr ile ba layan
son dönem Mu’tezilesinin çe itli kelâm konular ndaki görü lerini özet olarak ihtiva
etmesi aç s ndan önemlidir.
Mu’tezile imamlar ndan Ebû Ca’fer Muhammed b. Abdullah el-)skâfî’nin (ö.
240/854), el-Mi’yâr ve’l-Muvâzene fî fedâili’l- mâm Emîru’l-mü’minîn Ali b. Ebî Tâlib’i, thk.
Muhammed Bâk r el-Mahmûdî, Beyrut 1981; Kâdî Abdülcebbâr’ n ö rencilerinden )bn
Mattaveyh, Hasan en-Necrânî el-Mu’tezilî’nin, et-Tezkire fî Ahkâmi’l-Cevâhîr ve’l-A’râd,
n r. D. Sâmî Nasr Lutf, Faysal Bedr Avn, Dâru’s- Sekâfe, Kahire 1975 ve Ebû Re îd
Said b. Muhammed b. Said en-Nîsâburî’nin, el-Mesâil Fi’l-Hilâf beyne’l-Basriyyîn ve’lBa4dâdiyyîn, n r. Ma’n Ziyâde, R dvân es-Seyyid, Ma’hedu Enmâi’l-Arabî, Trablus 1979
adl eserleri de matbu olup Mu’tezile ara t rmalar nda ba vurulmas gereken kaynaklardand r. Ku kusuz eserlerinin ço u günümüze kadar gelmi bulunan me hur müfessir Ebu’l-Kâs m Mahmûd b. Ömer ez-Zemah erî ile Nehcu’l-belâ4a ârihi Mu’tezilî kelâmc )bn Ebi’l-Hadîd (ö. 656/1258) de konuyla ilgili vazgeçilmez isimlerdendir.
Burada Mu’tezile ara t rmalar nda ba vurulabilecek derleme halindeki baz eserlerden de söz etmek yararl olacakt r.
1. en-Nazzâm’ n Kitâbu’n-Naks adl Eseri:
Mu’tezile’nin en önemli dü ünürlerinden biri olarak kabul edilen Basral Ebû
)shâk )brâhim b. Seyyâr en-Nazzâm 221?/835 civar nda Ba dat’ta vefat etmi tir. Felsefî ve kelâmî görü lerinin yan s ra sahâbe ve hadisçiler hakk ndaki tenkitleri de büyük yank uyand rm t r. Onun hadis, sünnet, icmâ ve sahâbe konusundaki görü lerini
ihtiva eden ve geni yank lar uyand ran “Kitâbu’n-naks” adl eserinin erken bir dönemde kayboldu u anla lmaktad r. Çünkü el-Belhî, el-Ba dâdî, eyh el-Mufîd gibi en eski
kaynaklar bile onun görü lerini, el-Câh z’ n Kitâbu’l-futya’s ile Kitâbu’l-ahbâr’ ndan
nakletmektedirler. Hadis hakk ndaki bu bilgilerin bir k sm , Ebu’l-Kâs m el-Belhî’nin,
el-Makâlât isimli eserinde yer alm t r. en-Nazzâm’ n sahâbe ele tirilerini ihtiva eden
bölümü ise, Fahruddîn er-Râzî’nin “el-Mahsûl fî ilmi’l-usûli’l-f3kh” adl kitab nda özetlenmi tir.104
J. Van Ess, el-Futya’dan yap lan al nt lar çe itli kaynaklardan derleyerek, Das
Kitâb an-Naks des Nazzâm und Seine Rezeption im Kitâb al-Futya des el-Câh3z ad yla 1972 de
Göttingen’de 151 sayfa olarak yay mlam t r. Van Ess’in kaynaklar aras nda yer alma102

Teceddüd, el-Fihrist üzerinde bu tarihe kadar yap lan çal malarla beraber, Chester Beatty (No: 3315, Dublin, G.
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yan er-Râzî’nin el-Mahsûl’ü ile el-Belhî’nin Kitâbu’l-makâlat’ ndaki al nt lar, bu kitab n
içeri i hakk nda daha fazla bilgi edinmemizi sa lam bulunmaktad r.
Kitâbu’l-Ahbâr: el-Câh z’ n hadisle ilgili oldu u anla lan bu eserinden bir bölüm, Zeydî )mam Ne vân el-H myerî’nin “Risâletü’l-Hûri’l- yn”105 adl eseri içerisinde yer
almaktad r. Ayn bölüm, )bnü’l-Murtazâ’n n el-Munye ve’l-emel’inde de bulunmaktad r.106 Kitâbu’l-ahbâr’ n bu bölümü, J. Van Ess taraf ndan geni dipnotlar ve aç klamalar
ilâvesiyle 1967 de “Ein Unbekanntes Fragment des Nazzâm” ad yla Frankfurt’ta yay nlanm t r. Kitapta en-Nazzâm’ n baz hadislere yönelik tenkitleri yer almaktad r.
Kitâbu Fadîhati’l-Mu’tezile: Mu’tezile’ye kar yaz lm en eski reddiye olan bu
eser ne yaz k ki hâlâ kay pt r. Müellifi )bnü’r-Râvendî, Horasan’ n Ravend ehrinde
do mu , daha sonra Ba dat’a gelerek uzun süre Mu’tezile mezhebi üzerine e itim
görmü tür. Hayat n n sonlar na do ru önce Râf zî oldu u, sonra da irtidat etti i söylenir. Zaman nda büyük yank lar uyand ran )bnü’r-Râvendî’nin bu eseri, daha sonra
gerek Ehl-i sünnet’in gerekse Râf zîler’in Mu’tezile’ye yönelik ithamlar n n temel kayna olmu tur.
Elimizdeki matbu nüsha ise Dr. Abdülemîr el-Assâm taraf ndan 1971 y l nda
Cambridge Üniversitesi’nde doktora tezi olarak sunulmu bir yeniden in a
(reconstruction) denemesidir. Eser, geni dipnotlar ve aç klamalar ilâvesiyle 1975
y l nda Beyrut’ta bas lm t r.
Eserlerini Mu’tezilî kaynaklara dayal olarak haz rlad klar için baz ZeydîMu’tezilî yazarlara da bu k s mda yer verilmesi uygun görülmü tür. Zeydiyye mezhebiyle Mu’tezile aras ndaki yak n ili kiye daha önce de inerek, imamet meselesi d nda bu iki mezhebin itikadî görü leri aras nda bir fark olmad n söylemi tik. Bundan
dolay Zeydiyye mezhebiyle ilgili kaynaklar, Mu’tezile için de kaynak olarak kabul
edilmektedir. “Mu’teziletü’l-Yemen” de denilen bu yazarlardan baz lar ve eserleri
unlard r:
1. el-Hâkim el-Cu emî’nin Eserleri :
Kâdî Abdülcebbâr medresesinden yeti mi olan el-Hâkim Ebû Said Muhsin b.
Kerâme el-Cu emî (ö. 494/1100), Horasan’ n Cû em köyünde do mu tur. elCu emî’nin, Risâletü blîs ilâ ihvânihi’l-menâhis adl kitab yüzünden Mekke’de bir suikast
sonucu katledildi i rivayet edilir.107 Mu’tezilî-Zeydîlerden olan müellif, eserlerinde hep
Mutezilî kaynaklar kulland için, Mu’tezile ara t rmalar için ba vurulacak yazarlardand r.
erhu uyûni’l-mesâil: el-Cu emî’nin Kelâm’a dair erhu uyûni’l-mesâil’in dört cilt
halindeki yazmas , Yemen’de Evkâf Kütüphanesi’nde bulunmaktad r.108 11 ve 12. tabakada yer alan Mu’tezilî âlimlerin isimleri bu kitaptan al nm olup “Fazlu’l- ’tizâl ve
tabakâtu’l-Mu’tezile” içinde bas lm t r.
Risâletü blîs ilâ ihvânihi’l-menâhis: el-Cu emî’ye (ö. 494/1100) ait bu eser,
Huseyin el-Müderrisî taraf ndan ne redilmi olup 1995 y l nda Beyrut’ta bas lm t r.
Kitap, )blis’in u ursuz dostlar olarak gösterilen Cebriyye ile Mü ebbihe’nin,
Mu’tezile’nin delilleri kar s nda sergiledi i acziyeti ifade eden bir diyalog eklinde
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yaz lm t r. Bu eser, f rkalar n ihtilâfl konular etraf ndaki tart malar na k tutmas ,
hadis ele tirilerine yer vermesi ve Mu’tezile ile Ehl-i hadîs aras ndaki gerginli in boyutlar n göstermesi aç s ndan önemlidir.
Kitâbu’t-tehzîb fi’t-tefsîr, Kitâbu cilâi’l-ebsâr fi’l-ahbâr, müellifin günümüze kadar
gelmi , fakat henüz yay nlanmam olan eserleridir.109 352 varak olan Kitâbu cilâi’lebsâr’da her hadisi senediyle birlikte rivayet edildikten sonra k saca erh edilmi tir.
Kitapta siyerle ilgili bilgiler de mevcuttur.
2. Ahmed b. Yahyâ b. el-Murtazâ’n n (ö. 840/1436) eserleri:
)bnü’l-Murtazâ olarak bilinen el-)mam Ahmed b. Yahyâ b. el-Murtazâ, Yemen’in muteber âlim ve fakihlerindendir. Ço u henüz el yazmas halinde bulunan
k rktan fazla eseri bulunmaktad r. A a da tan taca m z “el-Munye ve’l-emel” adl eseri
do rudan Mu’tezile âlimlerini tan tmaktad r.
el-Munye ve’l-emel fî +erhi’l-milel ve’n-nihal: Bu eser, Yemen’de Zeydî fakihler aras nda muteber kitaplardan biri olarak kabul edilen müellifin "el-Bahru’z-zahhâr el-câmiu
li-mezâhibi fukahâi’l-emsâr" adl ansiklopedik )slâmî ilimler eserinin bir bölümüdür.
)bnü’l-Murtazâ, el-Bahru’z-zahhâr adl bir çok kitapç ktan olu an eserinin mukaddimesinde bir müctehidin bilmesi gereken ilimleri özet olarak verdikten sonra f khî meseleleri incelemi tir. Mukaddime hariç bu eser önce, 1975 y l nda Beyrut’ta bas lm , 1988
y l nda ise, Kitâbu’l-bahri’z-zahhâr el-câmiu li mezâhibi ulemâi’l-emsâr ad yla Dâru’lHikmeti’l-Yemâniyye taraf ndan 6 cilt halinde San’a’da bas lm t r.
)bnü’l-Murtazâ daha sonra mukaddimede yer alan 9 kitab n ayr ayr erh etmi tir. Müellif, bu erhlerden olu an yeni kitab na “Gâyetü’l-efkâr ve nihâyetü’l-enzâr elmuhîtu bi-acâibi bahri’z-zehhâr" ad n vermi tir. Tan t m n yapmakta oldu umuz “elMunye ve’l-emel fi +erhi’l-milel ve’n-nihal” i te bu yeni eserin birinci cildidir. el-Munye ve’lemel’in “Bâbu zikri’l-Mu’tezile” bölümü ilk defa Thomas Arnold taraf ndan, 1902 y l nda
Haydarâbâd’da bas lm t r. Kitap, 1961 y l nda Susanna Diwald-Wilzer taraf ndan baz
ilâvelerle “Kitâbu Tabakâtü’l-Mu’tezile” ad yla ilk kez tam olarak bas lm t r. Daha sonra
Dr. Ali Sâmî en-Ne âr ve )sâmuddîn Muhammed Ali taraf ndan Kâdî Abdülcebbâr’a
nispet edilerek “F3rak ve tabakâtü’l-Mu’tezile” ad yla 1972 y l nda )skenderiye’de ikinci
kez bas lm t r. Dr. Muhammed Cevâd Me kûr taraf ndan )bnü’l-Murtazâ’ya nispet
edilerek el-’Munye ve’l-emel fi +erhi’l-milel ve’n-nihal” ad yla 1990 y l nda Beyrut’ta yay mlanan bask s mevcutlar içerisinde en kullan l olan d r.
Kitâbu minhâci’l-usûl ilâ mi’yâri’l-ukûl fi’l-ilmi’l-usûl: )bnü’l-Murtazâ’n n daha önce
tan tt m z “Mukaddimetü Kitâbi’l-bahri’z-zehhâr el-câmiu li mezâhibi ulemâi’lemsâr” adl eserindeki kitapç klardan birisi olan Mi’yâru’l-ukûl fi ilmi’l-usûl adl kitapç n yine müellif taraf ndan yap lm erhidir. )bnü’l-Murtazâ’n n usûl-i f kha dair bu
eseri, Dr. Ahmed Ali Mutahhar el-Mahuzî tarafindan 1992 y l nda San’a’da ne r edilmi tir.
Amac m z bütün Mu’tezile eserlerini tan tmak olmad için, bu kadarla yetiniyoruz. Ancak unu rahatl kla söyleyebiliriz ki yaz l miras n n çok az n te kil eden
mevcut eserler bile, Mu’tezile hakk nda sa l kl de erlendirmelerde bulunmak için
yeterli bilgilere sahiptir.
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