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KAI>iABDÜLCEBBAA 
(_,~1 ~ ~IQJI) 

Ebü'l-Hasen Kadı'l-kudat Abdülcebbar 
b. Ahmed b. Abdilcebbar el-Hemedani 

(ö. 415/ 1025) 

Basra Mu'tezilesi'nin ünlü kelamcısı 
ve Şafii fakihi. 

Batı iran'daki Hemedan bölgesinin Ese
dabad mevkiinde dünyaya geldi. Bazı kay
naklarda doğum yerinin Esterabad (Gür
gan) olarak gösterilmesi doğru değildir 
(i s nevi, I, 354) 41 S'te ( 1 025) doksan ya
şını aşmış olarak öldüğü göz önünde bu
lundurularak 320-325 (932-937) yılları 
arasında dünyaya geldiğini söylemek 
mümkündür (EJ2 [ing.J. I, 59; Elr., ı. ıi6) . 

Bu sebeple onun doğum tarihini 359 
(970) olarak veren kaynakların (Hediyye

tü'l-'arifin, ı. 498; Kehhale, V, 78) isabet 
etmediği anlaşılmaktadır. 

Kadi Abdülcebbar ilk öğrenimini böl
gesinde bulunan hadis alimlerinden ders 
alarak tamamladı. Bu dönemde itikadda 
Eş'ariyye 'yi, fıkıhta Şafii mezhebini be
nimsemişti. 346'da (957) Basra'ya gide
rek burada Mu'tezile ekolünün alimlerin
den Ebu Haşim el-Cü b bal'nin talebesi 
Ebu İshak İbrahim b. Ayyaş'ın derslerine 
katıldı ve ondan etkilenerek Mu'tezile 
mezhebine geçti. Bir süre Ebu Ahmed b. 
Selerne'den ders aldı. Ardından dönemin 
Mu'tezile alimi ve Hanefi hukukçusu Ebu 
Abdullah el-Basri' den ilim öğrenmek üze
re Bağdat'a geçti. ancak Ebu Abdullah 
ona Şafii mezhebinde kalmasını tavsiye 
ederek kendi ders halkasına almadı. Bu
nunla birlikte Kadi Abdülcebbar'ın telif 
ve tedrls faaliyetine bu fakihin yanında 
başladığı. bazı eserlerini onun gözetimi 
altında kaleme aldığı kaydedilmektedir. 
Onun ilmi faaliyetlerde bulunmak üzere 
gittiği diğer ilim merkezleri arasında As
kerimükrem ve Ramhürmüz gibi şehir
leri de saymak mümkündür. 

Dönemin Büveyhl hükümdan Müeyye
düddevle'nin danışmanı olan ve Mu'tezi
le alimlerini himaye etmekle tanınan Sa
hib b. Abbad'ın daveti üzerine İsfahan'a 
giden Kadi Abdülcebbar burada onun 
himayesinde düzenlenen ilim ve sohbet 
meclislerine katıldı. bazı Ehl-i sünnet 
alimleriyle ilmi tartışmalarda bulundu. 
Sahib b. Abbad vezir olunca Abdülceb
bar'ı Rey şehrine davet ederek kadılku-

. datlık makamına tayinini sağladı. Kadi 
Abdülcebbar'ın görev alanı önceleri Kaz
vin , Zencan. Kum ve Demavend bölgele-

rini kapsarken daha sonra bunlara Cür
can ve Taberistan da eklendi. Devrin yö
neticilerinin mülhidlere reddiyeler yaz
makla görevlendirdiği, onları takip ve 
yargılama konusunda kendilerine yetki 
verdiği kelamcılar arasında Kadi Abdül
cebbar da bulunmaktaydı (DiA, XXII, 94) . 
Müeyyedüddevle'nin ölümünden sonra 
hükümdar olan Fahrüddevle döneminde 
de bir süre vezirlik görevini sürdüren Sa
hib b. Abbad 'ın Abdülcebbar'a olan te
veccühü devam etti. Ancak onun ölümü 
üzerine (385/995) Kadi Abdülcebbar, Fah
rüddevle'nin emriyle malları müsadere 
edilerek kadılkudatlık görevinden aziedil
dL Abdülcebbar'ın hayatının geri kalan 
kısmını Rey'de telif ve tedrls faaliyetinde 
bulunarak geçirdiği bilinmektedir. Kay
naklar onun 389 (999) yılında hacca gitti
ğini. dönüşte kısa bir süre Bağdat'ta kal
dığını. hayatının sonlarına doğru bir yı l 

kadar Kazvin'de yaşadığını kaydetmekte
dir. Kadi Abdülcebbar 41 s yılının Zilkade 
ayında (Ocak 1 025) Rey şehrinde vefat et
ti ve burada defnedildi. 

Kadi Abdülcebbar'ın nadiren adlarını 
belirttiği kelam alanındaki hocaları ara
sında Ebu İshak İbrahim b. Ayyaş ile Ebu 
Abdullah el-Basri gibi Mu'tezile alimleri 
yer almaktadır. Her ikisinin de İbn Hallad 
el-Basri kanalıyla Ebu Haşim el-Cübbal'
nin öğrencisi olması Abdülcebbar'ın dü
şünce yapısının oluşmasında Ebu Ali el
Cübbal ile oğlu Ebu Haşim'in etkili oldu
ğunu göstermektedir. Kendilerine sık sık 
atıfların yer aldığı Kadi Abdülcebbar'a ait 
kitaplar. eserleri günümüze ulaşmayan 
bu iki Mu'tezile aliminin kelam görüşleri 
hakkında bilgi edinme imkanı sağlamak
tadır. 

Abdülcebbar'ın ders halkasından isti
fade ederek yetişen pek çok alim vardır. 
İbnü'l-Murtaza ve Hakim el-Cüşeml, Mu'
tezile ekolünün on ikinci tabakasının ta
mamına yakın kısmının onun arkadaşları 
ve öğrencilerinden oluştuğunu belirtirler 
(Hakim ei-Cüşeml. s. 382-39 1; ibnü'I-Mur
taza, s. ı 16- ı 19). Bunlar arasında Basra 
ekolünün son temsilcilerinden Ebu Reşld 
en-Nisaburl, fıkıh usulü alanında el-Mu'
temed adlı eseriyle tanınan Ebü'l-Hüse
yin el-Basri. hocasının eserini eJ-MecmO.' 
fi'l-MuJ:ıit bi't-teklif adıyla şerheden İbn 
Metteveyh. hocasının imarnet konusun
daki görüşlerine reddiye yazan Şerif el
Murtaza. adı. daha çok Kadi Abdülceb
bar'a nisbet edilen Şerf:ıu '1 - UşO.li'l-l]am

se isimli eser dolayısıyla bilinen Kıvamüd
din Mankdlm ve Ebu Yusuf el-Kazvlnl gibi 
şahsiyetleri saymak mümkündür. 
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Eserleri. Kadi Abdülcebbar'ın İslami 
ilimierin çeşitli alanlarıyla ilgili altmışa 
yakın eserinin bulunduğu kaydedilmek
tedir. Ancak bunların büyük bir kısmının 
mevcudiyeti henüz tesbit edilememiştir 
( eserlerinin ayrıntılı bir li stes i için bk. Şer
f:ıu'l-Uşüli'l-l].amse neşredenin girişi, s. I 3-
36). 1. Müteşabihü'l-lfur,an*_ İki yaz
ma nüshasına dayanılarak Adnan Mu
hammed ZerzOr tarafından yayımlanmış
tır (Kahire 1969). Z. Tenzihü'l-/fur,an* 
'ani'l-metô.'in . Kur'an tertibine göre dü
zenlenmiş olup Kadi Abdülcebbar'ın ha
talı kabul ettiği yorum ve tefsirleri ince
lediği eser. Ragıb el-İsfahanl'nin Mu]fad
dimetü 't- tefsir'iyle birlikte yapılmış bas
kısı yanında (Kah i re 1326, 1329) Beyrut'
ta da neşredilmiştir (ts .. Darü'n-nehda
ti'l-hadlse). 3. Teşbitü dela,ili'n-nübüv
ve*_ Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı 
(Şehid Ali Paşa, nr. 1575) bilinen yegane 
nüshasına dayanılarak Abdülkerlm Os
man tarafından yayımlanmıştır (I-lı, Bey
rut ı966). 4_ el-Muğni* fi ebvô.bi't-tev
J:ıid v e'l-'adl. Mu'tezile kelamının günü
müze intikal eden en önemli eseri olup 
yirmi ciltten oluştuğu tahmin edilen yaz
ma nüshalarının ele geçirilebilenleri on 
altı cilthalinde neşredilmiştir (Kahire 
1382- 1385/1962-1 965). s_ el-Mul]taşar fi 
uşCıli'd-din. el-Mugni'de geniş olarak 
ele alınan konuların Sahib b. Ab bad'ın is
teği üzerine müellif tarafından özetlen
mesiyle oluşan eseri Muhammed Arnare 
Resô.'ilü'l-'adi ve't-tevf:ıid içinde yayım
lamıştır{l, 161-253; Kahire 197 1).6.Faz
lü'l-i'tizô.l ve Taba]fatü'l-Mu'tezile. Ba
zı kelam konularının yanı sıra Mu'tezile 
ekolüne yöneltilen eleştirilere de cevap 
veren ve Mu'tezile ricali hakkında bilgi 
içeren eser. Fuad Seyyid tarafından Ebü'l
Kasım el-Belhl (Ka'bT) ve Hakim el-Cüşe
ml'ye ait risalelerle birlikte neşredilmiş
tir( s. I 37-350;Tunus 1393/1974). 

Kaynaklarda Kadi Abdülcebbar'a izafe 
edilmekle birlikte ona aidiyeti ve yayım
da esas alınan nüshaların otantikliği ko
nusunda şüpheler bulunan iki eser daha 
yayımlanmıştır: a) Şerl;ıu'l-Uşilli'l-l]am
se*_ Mu'tezile'nin beş temel prensibinin 
ele alındığı eseri Abdülkerlm Osman Kadi 
Abdülcebbar 'a nisbet ederek yayımla
mışsa da (Kah i re ı 384/1965) Abdülcebbar 
üzerine çalışma yapan Batılı araştırmacı
lar sözü edilen kitabın. müellifin el-UşO.
lü'l-l]amse adlı eserinin Zeyd! öğrencisi 
Kıvamüddin Mankdlm tarafından yapılan 
şerhi olduğunu ileri sürmektedir. b) el
MecmO.' fi'l-MuJ:ıit bi't-teklif. Kadi Ab
dülcebbar'ın el-MuJ:ıit bi't-teklifine ta-
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lebesi İbn Metteveyh tarafından yapılan 
şerhtir. Eseri eksik olarak Ömer es-Seyyid 
Azmi (bk. bibl.) ve Jean Jozef Houben 
(Beyrut 1965) Kadi Abdülcebbar'a izafe 
edip yayımlamış . daha sonra kitabın ll. 
cildini Daniel Gimaret ve Jean Jozef 
Houben İbn Metteveyh'e nisbet ederek 
neşretmiştir (Beyrut 1986). 

Kadi Abdülcebbar'ın kaynaklarda ad ı 

geçen ve bir kısmının yazma nüshaları 
günümüze ulaşan diğer eserleri de şun
lardır: 1. el-Emali ti'l-J:ıadiş. Nüshaları
nın Yemen, British Museum ve Vatikan'
da bulunduğu kaydedilen eser üzerinde 
(Kadi Abdülcebbar, Şerl:ıu '1-Uşüli'L-I]am
se, neşredenin girişi, s. 20; Abdülfettah 
La şln , s. 49, 815) Ebü'I-Fazl Şemseddin 
Ca'fer b. Ahmed tarafından Ni?dmü'l
~ava'id (feva'id) ve ta~ribü '1-murad 
li'r-ra'id adıyla bir düzenleme gerçekleş
tirilmiştir (Keşfü';ç-;çunün, I, 165; Hediy
yetü 'L-'firi(in, I, 499; Brockelmann,l, 344; 
Sezgin, l, 625). z. el-Mu'temed ii uşu
li'd-din. Müellifin el-Mu]]taşar ii uşu
l'ü'd-din'i ile aynı eser olması muhtemel
dir (yazma nüshası için bk. Sezgin, I, 626). 
3. Risale (et-Teıkire) ii ('ilmi)-'1-kimiya. 
Brockelmann ve Fuat Sezgin tarafından 
kaydedilen ve Hindistan'daki RampOr 
Devlet Kütüphanesi ile (Kimiya, nr. 9) 
Haydarabad Asafiyye Kütüphanesi'nde 
nüshaları bulunduğu belirtilen eserin 
(Brocke lmann, ı. 344; Sezgin, ı, 625) Ka
di Abdülcebbar'a aidiyeti şüphelidir. 4. 

Mes'ele fi'l-gaybe . isnaaşeriyye inancı
na göre on ikinci imarnın ölmeden insan
lar arasından ayrılıp gizlenmesini konu 
edinen risalenin bir nüshası Vatikan Kü
tüphanesi'nde (nr. 1028/2) bulunmakta
dır (Brockelmann, I, 344;Sezgin, I , 625). 
s. el-MuJ:ıit fi't-tefsir. Kaynaklarda ha
cimli bir tefsir kitabı olduğu kaydedilir 
(Ebu Bekir ibnü'I-Arabl, s. 97; ibn Teymiy
ye, Mu~addime fi uşü li ' t-tefsir, s. 34; ibn 
Hacer, lll, 387; SüyGtl, s. 59). 6. Reddü'n
naşara (ibn Teymiyye, er-Red 'ale'L-man
tı~ıyyin , I, 150; Keşfü'?-?Unün, 1, 838; 
Steinschneider, s. 114). 7. el-'Umed. Mü
ellif el-Mugni'nin çeşitli ciltlerinde bu 
eserine atıfta bulunmuş (XVI, 95, 356; 
XVII,84,92,113, 151,152, 189,218,273, 
305, 312, 314, 320, 337; XX, 2, 258), ayrıca 
öğrencisi Ebü'l-Hüseyin el-Basri el-Mu'
temed fiuşuli'l-fı~h'ının önsözünde ese
ri şerhettiğini bildirmiştir (i, 7; ayrıca bk. 
Abdülvehhab Hal laf, tercüme edenin gi
rişi, s. 83). ŞerJ:ıu'l-'Umed, Vatikan Kü
tüphanesi'nde mevcut (nr. ll 00) bir nüs
hasına dayanılarakAbdülhamld b. Ali EbG 
Züneyd tarafından yayımlanmıştır (Me-

104 

dine 1410; bk. DiA, X, 327). a. en-Nihaye 
ii uşuli'l-fı~h. Müellifın bizzat atıfta bu
lunduğu eserlerinden olup ( el-Mugni, V, 
165; XVII, 102, 327; XX/2, 258; ayrıca bk. 
ibnü'I-Murtaza, s. 113; Sezgin, 1, 626) ki
taptan bazı pasajların Ebü'I-Hüseyin ei
Basrl'nin el-Mu'temed'inde yer aldığı bi
linmektedir (I, 494; II, 749). Fuat Sezgin'in, 
el-İ]]tilat ii uşu1i'l-fı~h adıyla kaydede
rek başlığının el-Ijildt beyne'ş-Şey]]ayn 
olmasını muhtemel gördüğü ve bir nüs
hasının Vatikan Kütüphanesi'nde (nr. 1100) 
olduğunu belirttiği eser muhtemelen bu 
kitaptır. 9. Kitdbü'd-Ders. Ebü'l-Hüse
yin el-Basri'nin el-Mu'temed'inde bu 
eserden alıntılar bulunmaktadır (I, 208, 
247,434,437; 11,492,499, 509,580,629, 
676, 785, 792, 919; ayrıca bk. Sezgin, I, 
626). Ka di Abdülcebbar'ın bunların dışın
da Na~zü'l-Lüma', Na~zü'l-muciz, el
Men' ve't-temanu', el-'Askeriyyat, İ]]
tiyaratü '1-edille, el-Ijarezmiyyat, el
Fi'l ve'l-ta'il, el-Mesa'ilü'l-varide 'ala 
Ebi 'Ali ve Ebi Haşim, Na~zü'l-İma
me, en-Nisaburiyyat adlı eserlerinin bu
lunduğu bizzat kendisi tarafından (el
Mugni, IV, 302; VI, 2, 259; XIV, 4 I 7; XVI, 
304; XX, 2, 258) ve bazı kaynaklarca be
lirtilmektedir. 

Literatür. Kadi Abdülcebbar yaşadığı 
dönemden itibaren ilim dünyasında ge
niş yankı uyandıran bir alim dir. Abdülceb
bar'ın öğrencisi Şerif ei-Murtaza, hocası
nın imarnet konusundaki görüşlerine red
diye olarak Kitabü 'ş-Şaii ti'l-İmame 
adıyla bir eser kaleme almıştır. Zeyd! ali
mi Ca'fer b. Ahmed, en-Na~z 'ala şaJ:ıi
bi'l-MuJ:ıit adlı eserini el-Mui:ıit bi't-tek
lif hakkında yazmıştır (DiA, VI, 546). Ka
di Abdülcebbar'ın bazı eserlerinin neşri
ni gerçekleştiren Abdülkerlm Osman. 
Na?ariyyetü't-teklif adlı doktora tezin
de ( Beyrut 1391/1971) müellifin kelama 
dair görüşlerini inceler. Abdülkerlm Os
man. tezinin Abdülcebbar'ın hayatı , eser
leri ve ilmi şahsiyetine ayırdığı bölümünü 
Kaçli'l-~uçlat 'Abdülcebbdr el-Heme
ıani başlığıyla müstakil olarak yayımla
mıştır (Beyrut 1967). George F. Hourani, 
Kadi Abdülcebbar'ın ahlak anlayışındaki 

İslami akılcılığı Islamic Rationalism: 
The Ethics of 'Abd al-Jabbar adlı ça
lışmasında vurgular (Oxford 1971 ). Guy 
Monnot. Penseurs musulmans et reli
gions iraniennes: 'Abd al-Jabbar et 
ses devanciers başlıklı hacimli eserinde 
(Paris 1974) Abdülcebbar'ın iran'daki dü
alist telakkilere yaklaşımını ele alır. Aynı 
müellifin benzer konulara temas ettiği 
"Sabeens et idolatres selon 'Abd al-Jab-

bar" (MIDE O, XII [Kah i re 197 41. s. 1 3-4 7) 
ve "Les doctrines des chretiens dans le 
'Moghni' de 'Abd ai-Jabbar" (a.g.e., XVI 
[Beyrut 19831. s. 9-30) adlı iki makalesi da
ha bulunmaktadır. Kur'an'ın mahiGkolup 
olmadığı konusundaki tartışmaları. Kadi 
Abdülcebbar'ın görüşleri çerçevesinde in
celeyen bir çalışma da Jan R. T. M. Peters 
tarafından gerçekleştirilmiştir ( God 's 
Created Speech: A Study in Speculative 
Theology of the Mu'tazili Qadi'L-Quçiat 
Abü 'I-Hasan 'Abd al-Jabbar bn Af;mad al
Hamaçianl, Leiden 1976). Hüsni Zeyne'
nin de el-'A~l 'inde'l-Mu'tezile: Taşav
vurü'l-'a~l 'inde'l-Kaçli 'Abdi'l-cebbdr 
adlı bir çalışması vardır (Beyrut 1978). Ab
dülcebbar'ın hayatı ve fikirleri konusun
da bir doktora tezi hazırlayan Abdüsset
tar er-Ravi, el-'A~l ve'l-I:ıürriyye: Diruse 
ii fikri'l-Kiiçli 'Abdi'l-cebbdr el-Mu'te
zili adıyla bir eser kaleme almıştır (Bey
rut 1400/ 1 980) . Abdülfettah Laşln tara
fından hazırlanan Belagatü'l-Kur'an ii 
aşari'l-Kaçli 'Abdilcebbdr ve eşeruhu 
fi'd-dirasati'l-beldga adlı doktora tezi 
(Kah i re I 978) el-Mugni'nin XVI. cildini 
teşkil eden "İ'cazü'I-f5ur'an" bölümü esas 
alınarak yapılmıştır. M. Bemand ise Kadi 
Abdülcebbar'ın bilgi teorisini Le proble
me de la connaissance d'apres le Mug
ni du Qiidi 'Abd al Gabbiir adlı eserinde 
incelemektedir (Aigiers ı 982). Bemand'ın 
"Nouvelles remarques sur l'iğma' chez le 
Qadi 'Abd al-Gabbar" başlıklı bir makalesi 
de vardır (Arabica, XIX ı Le iden I 972 ı. 
s. 78-82). Ayrıca Shlomo Pines, "Gospel 
Quatations and Cognate Topics in 'Abd 
al-Jabbar's Tathbit in Relation to Early 
Christian an Judaeo-Christian Readings 
and Traditions" başlığıyla bir makale yaz
mıştır (Jerusalem Studies in Arabic and 
Islam, IX ııerusalem , I 9871. s. ı 95-278). 
Samuel Miklos Stern, Abdülcebbar 'ın 

Teşbitü deld'ili'n-nübüvve adlı eserin
de yer alan hıristiyan teolojisine yönelik 
tenkit ve değerlendirmeleriyle ilgili ola
rak "Quatations from Apocryphal Gospels 
in 'Abd al-Jabbar" ve "Abd al-Jabbar's 
Account of How Christ's Religion Was 
Falsified by the Adeption of Roman Cus
toms" adlı iki makale yayımiarnıştır ( Jour
nal of Theological Studies, XVIII ı I 967]. 
s. 34-57; XIX ı I 9681. s. l 28-176) . Michael 
Schwarz, "The Qadi 'Abd al-Gabbars Ref
utations of the Ascarite Doctrine of cAc
quisition ' (Kasb)" adlı makalesinde Kadi 
Abdülcebbar'ın Eş'ariyye'nin kesb anla
yışına yönelik eleştirilerini incelemekte
dir (/OS, VI 119761. s. 229-263). Daniel Gi
maret, Abdülcebbar'a izafe edilerek ya-



yımlanan Şerl)u'l-Uşuli'l-]]amse adlı eser 
etrafındaki tereddütleri "Les uşül AI-tıam
sa du Qadi cAbd ai-Öabbar et leurs com
mentaires" başlıklı makalesinde ele al
maktadır (AI, XV 11979]. s. 47-96). Judith 
K. Hecker, "Some Notes on Kitab ai-Taw
lid from the Mughni of the Qadi cAbd ai
Jabbar" başlıklı makalesinde ( Jerusalem 

Studies in Arabic and Islam, II 119801, s. 
281-319). el-Mugni'nin IX. cildini teşkil 
eden "Kitabü't-Tevlld"in neşrinde tesbit 
ettiği bazı yanlış okumalara yönelik tas
hih önerilerinde bulunmaktadır. Richard 
M. Frank. "The Autonomy of Human 
Agent in Teaching of cAbd al-Öabbar" 
adlı makalesinde (Le Museon, XCV/3-4 
11982 ı. s. 323-3 56) Ka di Abdülcebbar' ın 

insan fiili ve irade hürriyeti anlayışını in
celemektedir. E. J. Rosenthal. müellifin 
imarnet görüşünü "Abd ai-Jabbar on the 
lmamete" başlıklı makalesinde (Log os 
lslamikos: Studia lslamico in Honorem 
Georgii Michaelis Wickens, ed. R. M. Sa
vory- D. A. Agius, Toronto 1984, s. 207-
218). B. Abrahamov ise el-Mugni'ye da
yanarak onun ecel konusundaki görüşle
rini "The Appoiented Tım e of Death (ağa!) 
According to c Abd al-Öabbar: Annotated 
Translation of AI-Mugni vol. Xl. pp. 3-26" 
(lOS, XIII 119931. s. 7-38). lutuf kavramı 
hakkındaki görüşlerini de "Abd ai-Jab
bar's Theory of Divine Assistance (Lutf)" 
(Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 
XVI 11993]. s. 41-58) adlı makalelerinde ele 
almaktadır. Kadi Abdülcebbar'ın i'cazü'I
Kur'an'a dair görüşlerini Yusuf Rahman, 
"The Miraculous Nature of Muslim Scrip
ture: A Study of 'Abd ai-Jabbar's l'caz ai
Qur'an" başlıklı makalesinde incelemiştir 
(IS, XXXV/41 19961. s. 409-424).Abdülceb
bar hakkında Türkiye'de gerçekleştirilen 
çalışmaların bir kısmı da şöyle sıralana
bilir: Metin Bozkuş. Kiidi Abdülcebbô.r 
ve Tefsiri Tenzihu'l-Kur'ô.n ani'l-Me
tô.in Adlı Eserinin Tahlili (yüksek lisans 
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titüsü). 
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!il METiN YURDAGÜR 

o KELAM. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam 
ve dinler tarihi konularında çeşitli eserler 
telif eden Kadi Abdülcebbar bunların için
de önceliği kelam ilmine vermiş ve esas 
olarak bu ilirnde temayüz etmiştir. Kadi 
Abdülcebbar kendisinden önceki Mu'te
zile alimlerinin görüşlerini derlemiş, bun
ları incelemiş ve içlerinden seçim yaparak 
mezhebi sistematik hale getirmiştir. Ter
cihlerinde daha çok Ebu Haşim ei-Cüb
bai'nin fikirleri ağırlık kazanmış. bundan 
dolayı yeni görüşleriyle değil eklektik yak
laşımıyla dikkat çekmiştir. Kadi Abdülceb
bar meseleleri ele alırken önce karşıt gö
rüşlere yer vermekte, Mecusüik, Brahma
nizm. Yahudilik ve Hıristiyanlığa atıflar
da bulunmakta, İslam mezhepleri içinde 
Haşviyye, Cehmiyye, Sıfatiyye , Mürcie, 

KADT ABDÜLCEBBAR 

Mücbire gibi adlarla muhaliflerin görüş
lerini ortaya koymakta, zaman zaman da
yandıkları delilleri de zikrederek bunları 
hükümsüz kılmak için Mu'tezile'nin gö
rüşlerine temel teşkil eden akli ve nakli 
delilleri sıralamaktadır. Daha sonra Mu'
tezile içindeki fikir ayrılıkiarına temas 
etmekte, belli başlı görüşleri anlattıktan 
sonra kendi tercihinin doğruluğunu ispat 
etmeye çalışmaktadır. Kadi Abdülcebbar, 
hacası Ebü Abdullah el-Basri'nin vefatın
dan sonra onun yerine geçmiş oLup Mu'
tezili çizgiyi sürdüren son temsilcidir. 
Onun ardından gelen Mu'tezile alimle
rinde Zeydi veya İmami kimlik ağır bas
maktadır. 

Genelde Mu'tezile inanç sisteminin beş 
esastan (usı11-i hamse*) oluştuğu kabul 
edilir. Kacti Abdülcebbar, bu esasları ka
bul etmekle beraber eserlerinde icmali 
ve tafsill yaklaşımlarla farklı tasniflerde 
bulunur. Mesela eJ-Mugni'sinde mükel
lefin öğrenmesi vacip olan dini esasların 
tevhid ve adalet olmak üzere iki. el-Mu]]
taşar'da tevhid, adalet, nübüvvet ve şe

rai' olmak üzere dört (1, 168), Şerl)u'l
Uşuli'l-]]amse 'de ise tevhid, adalet, 
menzile beyne'l-menzileteyn, va'd ve va
Id, emir bi'l-ma'ruf nehiy ani'l -münker 
olmak üzere beş olduğunu kaydeder (s . 
122-123) . Temel ilkeleri iki olarak göster
diği yerde usul-i hamsenin diğer esasla
rını adalet içinde, dört kabul ettiği yerde 
ise şerai' içinde mütalaa eder. Bu arada 
diğer Mu'tezile alimlerinin aksine tevhidi 
adaletin önüne geçirmekte ve birinci esas 
olarakzikretmektedir (ayrıca bk. Şerf.ıu'l
UşO.li'l-l].amse, s. 149; el-Mul].taşar, I, 178). 

Bilgi Teorisi. Kadi Abdülcebbar, el
Mugni'nin XII. cildini ayırdığı bilgi teori
sini "nazar" ve "marifet" kelimeleriyle ifa
de eder. ilmi "ele aldığı konuda bilenin 
nefsini mutmain kılan şey" diye tanımlar 
(XII, ı 3) ve onun itikad, akıl, ihata, idrak, 
ispat gibi kavramlarla tanımlanmasının 
yanlış olduğunu söyler (a.g.e., XII, 16-22). 
İnsan bilgisini, duyu organları ile idrak 
edilen zaruri ve istidlal yoluyla elde edi
len müktesep kısımlarına ayırır (a.g.e., 
XII. 59-68) . Aklın ontolojik bir varlığının 
bulunmadığını, dolayısıyla onun cevher, 
vasıta (alet). duyu, kuvve şeklinde adlan
dırılamayacağını söyler ve aklı "insanın 
düşünmesini sağlayan bilgilerin bütünü" 
şeklinde tanımlar (a.g.e., XI, 375). Akıl 
yürütme dini yükümlülüğü olan bütün in
sanlar için gerekli olup bunun aksi olan 
taklid haramdır. İnsanlar vahiy gelmeden 
önce akılları ile hareket etmek, onunla 
iyiyi ve kötüyü belirlemek durumunday-
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