KADT ABDÜLCEBBAR
yımlanan Şerl)u'l-Uşuli'l-]]amse adlı

eser
tereddütleri "Les uşül AI-tıam
sa du Qadi cAbd ai-Öabbar et leurs commentaires" başlıklı makalesinde ele almaktadır (AI, XV 11979]. s. 47-96). Judith
K. Hecker, "Some Notes on Kitab ai-Tawlid from the Mughni of the Qadi cAbd aiJabbar" 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 tashih 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 incelemektedir. E. J. Rosenthal. müellifin
imarnet görüşünü "Abd ai-Jabbar on the
lmamete" başlıklı makalesinde (Log os
etrafındaki

lslamikos: Studia lslamico in Honorem
Georgii Michaelis Wickens, ed. R. M. Savory- D. A. Agius, Toronto 1984, s. 207-

218). B. Abrahamov ise el-Mugni'ye dayanarak onun ecel konusundaki görüşle
rini "The Appoiented Tım e of Death (ağa!)
According to cAbd 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-Jabbar'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'IKur'an'a dair görüşlerini Yusuf Rahman,
"The Miraculous Nature of Muslim Scripture: A Study of 'Abd ai-Jabbar's l'caz aiQur'an" başlıklı makalesinde incelemiştir
(IS, XXXV/41 19961. s. 409-424) .Abdülcebbar 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-Metô.in Adlı Eserinin Tahlili (yüksek lisans
tezi, I 990, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü);
Mustafa Sabri Ak, Kiidi Abdülcebbô.r
ve Mu'tezile Tefsirindeki Yeri (yüksek
lisans tezi, I 992, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü}; Orhan Şener Koloğlu, Kiidi Abdülcebbô.r'da Adalet Anlayışı (yüksek
lisans tezi, 2000, UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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o KELAM. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam
ve dinler tarihi konularında çeşitli eserler
telif eden Kadi Abdülcebbar bunların içinde önceliği kelam ilmine vermiş ve esas
olarak bu ilirnde temayüz etmiştir. Kadi
Abdülcebbar kendisinden önceki Mu'tezile alimlerinin görüşlerini derlemiş, bunları incelemiş ve içlerinden seçim yaparak
mezhebi sistematik hale getirmiştir. Tercihlerinde daha çok Ebu Haşim ei-Cübbai'nin fikirleri ağırlık kazanmış. bundan
dolayı yeni görüşleriyle değil eklektik yaklaşımıyla dikkat çekmiştir. Kadi Abdülcebbar meseleleri ele alırken önce karşıt görüşlere yer vermekte, Mecusüik, Brahmanizm. Yahudilik ve Hıristiyanlığa atıflar
da bulunmakta, İslam mezhepleri içinde
Haşviyye, Cehmiyye, Sıfatiyye , Mürcie,

Mücbire gibi adlarla muhaliflerin görüş
lerini ortaya koymakta, zaman zaman dayandıkları delilleri de zikrederek bunları
hükümsüz kılmak için Mu'tezile'nin görüşlerine 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 alimlerinde Zeydi veya İmami kimlik ağır basmaktadır.

Genelde Mu'tezile inanç sisteminin beş
esastan (usı11 -i hamse*) oluştuğu kabul
edilir. Kacti Abdülcebbar, bu esasları kabul etmekle beraber eserlerinde icmali
ve tafsill yaklaşımlarla farklı tasniflerde
bulunur. Mesela eJ-Mugni'sinde mükellefin 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 vaId, emir bi'l-ma'ruf nehiy ani'l-münker
olmak üzere beş olduğunu kaydeder (s .
122-123) . Temel ilkeleri iki olarak gösterdiği yerde usul-i hamsenin diğer esaslarını 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, elMugni'nin XII. cildini ayırdığı bilgi teorisini "nazar" ve "marifet" kelimeleriyle ifade 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 edilen müktesep kısımlarına ayırır (a.g.e.,
XII. 59-68) . Aklın ontolojik bir varlığının
bulunmadığını, dolayısıyla onun cevher,
vasıta (alet). duyu, kuvve şeklinde adlandırılamayacağını söyler ve aklı "insanın
düşünmesini sağlayan bilgilerin bütünü"
şeklinde tanımlar (a.g.e., XI, 375). Akıl
yürütme dini yükümlülüğü olan bütün insanlar 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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d ı lar. Kadi Abdülcebbar, bilginin insanın
fiili olmadığını ve kendiliğinden oluştuğu
nu söyleyen Cahiz ve EbQ Ali ei-Esvarl'yi
eleştirir. Nesnelerin gerçekliğini inkar
eden (SGfestai yye, Sümeni yye, ş üphe c i
ler). hakikatin i nsanın kabul ve inancın
dan ibaret olduğunu söyleyen (a shabü 't t eca hül) ve bilginin duyuların idrakinden
ibaret olduğunu iddia edenlerin (dehriyye ) görüşlerini reddeder (a.g.e., XII, 5458) . Dini konularınakli ve nakli deliller
kullanılarak temellendirilebileceğini söyler ve bunları akıl. kitap, sünnet ve icma şeklinde sıralar. Tevhid ve adaletin akla. esma ve ahkamın ( menzil e bey ne' lmenzi letey n) nakle. va'd ve vald ile emir
bi'l-ma'rQf nehiy ani'l-münkerin hem akla hem nakle dayandığını kaydeder. Haberin doğru veya yanlış olma ihtimali taşıdığını. doğruluğunun söyleyenin doğru
sözlü olmasına bağlı bulunduğunu , bu
kuralın Kur'an için de geçerli olduğunu ve
onun doğruluğunun Allah ' ın kabih iş yapmayacağını. dolayısıyla yalan söylemeyeceğini bildiren akılla onaylandığını söyler.
Hz. Peygamber'den tevatür yoluyla gelen
sünnetinin delil olma yönünden Kur'an'la aynı konumda bulunduğunu ileri sürer
(a.g.e., IV, 22 5, 384-385; XIII. 280; Şerf:ıu'l
Uşü.li'l- l] amse, s. 88; Fatlü'l-i'tizal, s. 139 ;
fvlü teşab ihü 'l-Kur 'an, s. 1-9; Hüsnl Zeyne .
S. 59).

1. Tevhid. Kadi Abdülcebbar tevhidi
ait sıfatiarda ve bunlara
ilişkin hükümlerde birlenmesi" şeklinde
tanımlar ve tevhidin alemin yaratıldığı,
bir yaratıcısının bulunduğu , zat! ve selbl
sıfatiarın mevcudiyeti konularını kapsa. dığını belirtir ( Şerf:ıu ' 1-Uş ü.li ' l-f).amse, s.
149; e l-fvlul]taşar, ı. 178) Ona göre mükelleflere vacip olan ilk iş Allah'ı tanımaktır,
bu ise istidlalle mümkündür. istidlal cevher, arazve cisimleri tanımakla başlar. Dış
alem hakkındaki bilgiler bunların hadis
olduğu ve bir yaratıcıya muhtaç bulunduğu sonucuna götürür ( Şerf:ıu'l-Uşü.li'l
f).amse, s. 64,95-1 15; e l-fvlu/:ırt, s. 36-37) .
Allah ' ın sıfatiarını zat! ve fiili diye ikiye
ayıran Kadi Abdülcebbar zat! sıfatları da
sübGtl ve sel bl olmak üzere gruplandırır.
SübQt'i sıfatlar Allah'ın kadir. alim . hay,
mevcfıc( semı. basır ve müdrik oıuşudur.
Selbl sıfatlar ise O'nun ganl olması, cisim
ve araz statüsünde bulunmaması , bir olması ve görülmemesidir. Ayrıca el, yüz,
göz, cenb. yemin . sak. m eel' gibi haberi
sıfatları da bu gruba dahil eder. Zat! sı. fatlar Allah'ın zatının aynıdır, bu sebeple
hadis olamayacakları gibi zihnen de olsa
zattan ayrı kadlm .manalar şeklinc:l~ ka~
"AIIah'ın zatına
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bul edilemezler. Çünkü bu durumda onları ya bir muhdisin yaratması ya da birden fazla kadimin söz konusu olması gerekir. Fiili sıfatlar ise mürld. karih, fail ,
mütekellim, muhsin, halik, razık, musavvir, adil gibi kavramlardan oluşur. Bu tür
sıfatlar hadis olup Allah ' ın onlarla veya
zıtları ile nitelendirilmesi mümkündür.
Kadi Abdülcebbar. Ebu Haşim ei-Cübba'i'nin ortaya attığı ahval teorisinin Allah ' ın zatına bağlı olarak düşünüldüğü ve
ilave sıfatlar içermediği için kendi sıfat
teorisiyle çelişmediğini kaydeder (Şerf:ıu '1Uşü.li'l-f). amse, s. 151-232).
2. Adalet. Mu'tezile'nin hem ilahi hem
fiilieri temellendirmek üzere ortaya koyduğu bir esas olup Kadi Abdülcebbar tarafından, "failin başkasına fayda sağlamak veyakarşılığını sonradan
ödemek kaydıyla zarar vermek üzere yaptığı her türlü hasen fiil" diye tanımlanır
(el-fvlugnf, VII I , s. 48 ). Buna göre adalet
bütün ilah! fiilierin hikmetli ve isabetli
olarak nitelendirilmesini, her türlü kabih .
maslahata aykırı iş yapmaktan ve üzerine düşeni (vac1b alellah) ihlal etmekten
tenzih edilmesini gerektirir ( el-fvluf).taşar,
ı. 169). Bu anlayış çerçevesinde Allah'ın
fiilieri içinde ka bi h olanı yoktur. Kabih olarak nitelenen işler ya karşılığı verilmek
üzere Allah tarafından yaratılır ki bu durumda onlar kabih değil hasen diye nitelendirilir yahut da doğrudan insan tarafından yaratılır. bu takdirde sözü edilen
fiilierin Allah ile bir ilişkisi bulunmaz. Fiil
"kudrete sahip bulunan failden meydana
gelen eylem" demektir. Allah insana fiil
yapma gücünü verdikten sonra onun etkinliğine karışmaz. Artık fiil ya doğrudan
insan tarafından yapılır (el-fi ' lü ' l-mübaş ir)
veya dalaylı olarak insana nisbet edilir (elfi'lü'l-mütevellid). Kadi Abdülcebbar adalet anlayışından doğan problemleri hüsün-kubuh. salah -aslah , yalan söz ve
haksız hükümden beri olma. ebeveynin
konumu sebebiyle müşriklerin çocuklarını
cehenneme atmama, yalancı peygamberlerin elinde harikulade işler yaratmama, insanları güçleri yetmediği ve bilmedikleri şeylerden dolayı mükellef tutmama. yükümlülüklerini yerine getiren kişi 
yi ödüllendirme. elem ve hastalıkları bir
hikmet ve fayda gözeterek verme, ni mete karşı teşekkürü gerekli kılma şeklinde
sıralamaktadır (Şerf:ıu '1-Uş üli'l-f).amse, s.
123, 133; Fatlü'l-i'tiza l,s 348-3 49)
beşeri

Hüsün - Kubuh. "Güzellik ve çirkinlik"
olm a veya olmama) anlamlarına
gelen hüsün ve kubuh müstakil manalar
değil fiiliere bağlı ve onları hasen veya ka(meşrG

Bundan do l ayı fıiller
sokan hususlar sebebiyle
hasen veya kabih olur. Bir fiili hasen kılan
arniller adalet. fayda, doğruluk ve iyi olanı tercihtir; kabih yapan arniller ise zulüm, isabetsizlik (abes) , yalan , küfran-ı
ni'met. cehalet, kötü olanı tercih, kötüyü
emretme ve kişiyi gücü dahilinde olmayan şeyle yükümlü tutmadır (el-fvlugnf,
VII I . s. 6 1; Şerf:ıu 'l-Uşüli'l-f).amse, s. 309310. 564-565) . Fiil hakkında gerçekleşme
den önce iyi - kötü hükmü verilemez. Hüsün ve kubuh fiilierde emir ve yasaktan
önce olup onlar hüsün ve kubhu belirleyici değil beyan edicidir. Güzellik veya çirkinliğini şeriatın tek başına tesbit ettiği
fiiliere " şer '! hasen " veya "şer'! kabih",
zatı itibariyle hasen veya kabih olan fiiliere de "akli hasen" veya "kabih" denir. FiilIerde hasen ve kabih oluş arızl olup fiilin
kendisi bu vasıflardan önce de vardır. Bu
sebeple Allah kabih fiile kadirdir. fakat
adaleti ve hikmeti gereği onu gerçekleş
tirmez (el-fvlugnf, VI/ I , s. 57-70; Şerf:ıu'l
Uş üli'l-l]amse, s. 313-3 18).
bih

kılan vasıflardır.

onları

bu

şekle

Salah-Aslah. Kulun salahına olanı yaratma Allah'a vaciptir. Aslah olana gelince Bişr b. Mu'temir ve Ca'fer b. Harb'in
onaylamadığı. Bağdat Mu'tezilileri'nin ise
dünya ve ahirete teşmil ettiği asiaha Kadi
Abdülcebbar "mükellefin yapması daha
uygun olan fiil" anlamını verir ( el-fvlugnf,
XIV. 37) ve as lah olanı yapmayı Basralılar
gibi din! konularla sınırlandırır ( Şerf:ıu '1Uşü.li'l-f).ams e, s. 133) . Cansız varlıklar ve
ölülere yönelik bir salah söz konusu olamayacağı gibi Allah için de söz konusu
olamaz ( el-fvlug nf, XIV. 34-35). Allah'ın bütün fiilieri bir başkasına fayda sağlamaya
yöneliktir. Bu anlamda salah olanı yapmakAIIah'a vaciptir, aksi takdirde adaleti ihlal etmiş olur (ŞerJ:ıu'l-Uşüli'l-l]amse,
S. 133).
Lutuf. Kadi Abdülcebbar'a göre tevfik.
ismet ve izahatü'l-ilel (engel lerin kald ırıl
ması) terimleriyle de ifade edilen lutuf
"kulu itaate yaklaştıran ve masiyetten
uzaklaştıran şey " demektir. Lutuf Allah'ın , mükellefin veya bunlar dışında
birinin fiili olabilir. Dırar b. Amr ve Bişr
b. Mu'temir'in aksine Kadi Abdülcebbar.
Allah'ın fiili olan lutfun kudret değil ilim
sıfatına raci olduğunu , tekliften sonraya
ait bulunması durumunda O'na vacip olacağını ve kuldan irade hürriyetini kaldır
mayacağını söyler. Lutuf sayesinde ulaşılan imanın sevabı ona mazhar olmadan
elde edilen imandan daha azdır (el-Mugni, XIII. 15 -28; Şerf:ıu'l-Uşü.li'l-f).amse, s.
64, 519-520; el-fvluf).taşar, I. 218).
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Güç Yetmeyen

Şeyle

Mükellef Tutma.

Teklif, fayda sağlamak yahut zararı gidermek amacıyla kendisinde zorluk bulunan bir fiili yapması veya terketmesi
için başkasına bildirmek demektir. Bu
tanıma göre teklifin meşakkat ve i'lam
olmak üzere iki unsuru bulunmaktadır.
Teklif, mükellefin işlemekle terketmek
arasında tercihte bulunmakla karşı karşıya getirilmesi, i'lam ise bazan nasla. bazan da zaruri bilgiyle gerçekleştirilir. Teklifi n sahih sayılabilmesi için mükellefin
teklif edilen fiili işlemeye gücüyetmesi
ve onu işieyecek vasıtalara sahip bulunması, ayrıca mahiyetini bilmesi gerekir.
Bu unsurlardan biri olmadan yapılan teklif güç yetmeyen şeyin teklifi (teklif-i ma
la-yutak) olup caiz değildir (el-Mugnf, XI,
36 7- 372; Şer/:ıu'f.(Jşüli'L- I]ams e, s. 40 I,
51 0-512).
değil meydana gelkonum açısından kabihtir. Kadi Abdülcebbar, Ebu Ali ile Ebu Haşim el-Cübbal'nin hak edilmeden veya bedeli ödenmeden verilen acıları zulüm olarak nitelediğini ve bir elemin zulüm olması durumunda kabih olacağını söylediklerini belirtir. Mu'tezile'nin hakim olan kanaatine
göre ise elemleri asıl kabih kılan şey onların abes konumunda bulunmasıdır (elMugnf, XIII, 227-229). Elemleri hasen kı
lan yönler ise fayda sağlamal arı. daha büyük bir zararı defetmeleri ve hak edilmiş
bulunmalarıdır. Allah ya ivaz ödemekveya mükellefin ibret almasını sağlamak
için elem verir. Kadi Abdülcebbar. sadece başkalarına ibret olsun diye mükelleflere elem verilmesine karşı çıkar (ŞerJ:ıu'L
Uşüli'L-I]amse, s. 485) ve Allah Teala'nın.
anne babalarının günahları sebebiyle
müşriklerin çocuklarına azap etmesinin
söz konusu olmadığını da söyler (a.g.e.,
s. 477-483).

Elem. Elem bizatihi

diği

İvaz. Kadi Abdülcebbar ivazı "tazim ve
iclal şekilleri dışında bir yolla hak edilen
menfaat" diye tanımlar (Ş erJ:ıu 'L-Uşüli 'L
I]amse, s. 494). Hak edilen bir menfaat
oluşu yönüyle ivaz sevaba benzemektedir. Ancak kendisinde tazim ve iclalin olmaması ivazı sevaptan. hak edilmesi ise
lutuftan ayırır. Ahirette verilecek ivaz
dünyada çektirilen eleme denk veya ondan fazla olmalıdır. Ebu Ali el-Cübbal ve
Ebü'I-Hüzeyl'in aksine Kadi Abdülcebbar.
Ebu Haşim el-Cübbal'nin görüşüne katı
larak ivazın devamlı değil bir defaya mahsus olduğunu ileri sürer. ivaz ahirete tehir edilebileceği gibi dünyada da verilebilir (ei-Mugnf,XIII, 508-511;Şer/:ıu'L-Uşüli'L
I]amse, s. 494-498).

adı kulların fiilierini
söyleyen Mücbire'ye
daha layıktır. Kader kavramıyla bazan beyan . bazan da bildirme ve haber verme
kastedilir. Takdir kavramı "ibadetleri lutfetmek. masiyetleri beyan edip haber
vermek" anlamında Allah'a izate edilebilir. Allah adil ve hakim olduğu için kabih
fiilieri irade etmez ve yaratmaz. Çocuğun güzel davranışlarının babasına nisbet edilmesi gibi kulun güzel davranışla
rı da Allah'a nisbet edilir. Gerçekte ise kulun iyilikleri de kötülükleri de kendisine
aittir. Ayrıca Allah iyiliklerde onları emretme. kolayiaştırma ve lutfetme suretiyle bir katkıya sahiptir. kötülüklerde ise
bunların hiçbiri bulunmamaktadır. insan
iradi fiilierin konusu değil failidir. Allah
insanlara kendi fiilierini gerçekleştirme
gücünü verdikten sonra kulun eylemlerine karışmaz. Niyet. düşünce. inanç vb.
kalbi fiilierin yanında organiara ait fiiller
de insanın kudreti dahilindedir. Ondaki
ihtiyar bazan iradeden . bazan da irade
dışından kaynaklanır. Kulun iradesi fiilden önce ve fiille beraber vardır {el-Mugnf, IX, 12-25 ; Şerf:ıu'L-Uşüli'L-I]amse, s.
324 -32 7, 771-773; Fa:ilü'L-i'tizal, s. 167175; el-Mul]taşar, I, 208-215; Hanım ibrahim Yusuf, s. 67-148).

Kader. Kaderiyye

Allah'ın yarattığını

Nübüvvet. Nübüwet. Allah ' ın peygamber göndermesinin hasen niteliği taşıdı 
ğını , fiilen gönderdiğini ve peygamberlerin getirdikleri hükümterin kabulünün
vacip olduğunu onaylamak demektir {elMul]taşar, ı, 169). Peygamber gönderme
lutuf teorisine dayanmaktadır, insanların faydası bulunduğu için Allah bunu yapmak durumundadır. Peygamber gönderme her durumda değil bazı hallerde vaciptir ( el-Mugnf, XV, 63) Akıl iyi ve kötü
şeyleri icmall olarak bilebilir, peygamber
ise bunların tatsilatını bildirir. Resul ve
nebl kelimeleri sözlükte farklı anlamlara
gelmekle beraber terim olarak ikisi de aynı manayı ifade eder. Peygamberler masumdur. ancak nefret uyandıran değil seva bı azaltan küçük günahlar işleyebilir
ler. Allah peygamberlere doğruluklarını
ispat için mucizeler verir. Mucize Allah'ın
fiilidir. Allah. yalancı peygamberleri tekzip etmek için iddialarının aksine olan harikulade işler yaratmaz. Onları yalanlaması için isteklerini yapmaması yeterlidir. Mucize dışında harikulade fiil yoktur.
Sihir gibi işler öğrenilip öğretilebilen sanatlardır. Hz. Muhammed'in nübüweti
Kur'an'la. gösterdiği mucizelerle ve mütevatir haberlerle sabittir; o kendisinden
önceki bütün şeriatları neshetmiştir. Hz.

Muhammed'in en büyük mucizesi KurOna Kur'an dışında verilen mucizelerin bir kısmı istidlal yoluyla, bir kısmı
da zaruri bilgiyle bilinmektedir. Birincisine örnek ahkam . helal ve haram gibi konularda Kur'an'ın delil oluşu. ikincisine
örnek az bir yemekle büyük bir topluluğu
doyurması. davetine taşların katılması .
üzerinde hutbe okuduğu hurma kütüğü
nün inlemesi gibi hissi mucizeler gösterilebilir {el-Mugnf, XV, 7-29 , 147-18 I; Şer
J:ıu 'L-Uşüli'L-I]amse, s. 563-567; el-Mul]taşar, I, 235; Abd ülkerlm Osman, 1, 90-107).
'an'dır.

3. Menzile beyne'l-menzileteyn. Bu tabir. büyük günah işleyen kişinin {mürtekib-i keblre) imandan çıktığı. fakat küfre
girmeyip ikisi arasında bir yerde bulunduğu inancını ifade eder. Mu'tezile bu kişiye fasık demektedir. Mürtekib-i keblre
uzak durulması gereken bir kimse olduğu için med ih ve tazime layık görülen mümin; cenaze namazı kılındığı. müslüman
mezarlığına defnedildiği için de kafir hükmünde değildir. Katirler gibi fasıklar da
cehennemde devamlı kalacak. ancak kafirin azabı daha şiddetli olacaktır. "el-Esma ve'l-ahkam" diye de adlandırılan bu
ilke aslında nassa dayalı bir mesele olup
aklın belirleyeceği bir yönü bulunmamaktadır. Zira akla kalsaydı akıl bir dirhem
sadakanın dağuracağı sevabm kelime-i
şehadetten , içki içmenin cezasının onu
hel al görmekten daha çok olduğuna hükmederdi (Şerf:ıu'L-Uşüli 'L-I] a mse, s. 137149, 697-7 I 4; el-Mul]taşar, s. 243).

4. Va'd ve Vaid. Gelecekte başkasına
bir faydanın ulaşacağını veya ondan bir
zararın uzaklaştırılacağını bildiren haberlere va'd, yine gelecekte başkasına bir zararın dakunacağını veya ondan bir menfaatin esirgeneceğini bildiren haberlere ·
devald denilir. Büyük günah. küfür. tövbe, itaatkar olana sevap vermenin gerekliliği gibi konular bu esasa dahildir (Şer
J:ıu 'L-Uş üli ' L-I]amse, s. 134-136; el-Mul]ta·
şar, I, 232-234). Bir fiilin Allah'ın va'dine
veya valdine konu teşkil etmesi için hasen veya kabih olması yanında yapan kişinin bu fiili bilmesi ve yapmaya kudretinin bulunması gerekir. Kabih fiiller küçük
ve büyük olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük
günahlar da küfür olanlar ve olmayanlar
şeklinde gruplandırılır ( ŞerJ:ıu '1-Uşüli '1l]amse, s. 330) Nelerin günah olduğu. nelerin bu çerçevenin dışında kaldığı akılla
değil nasla belirlenir. Allah'a ve Resulü'ne
isyan eden. O'nun koyduğu sınırları aşan
ve mürninleri kasten öldüren kimseler
ebedl olarak cehennemde kalacaktır. Fasık. ancak tövbe ettiği veya fıskından da-
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ha büyük sevap kazandıran bir am el işle
diği takdirde affedilir. Ahirette günah ve
sevapiarın eşit olması diye bir durum söz
konusu değildir. A'raf cennette yüksek
bir yer olup cennetle cehennem arasında
bu isimle anılan bir mekan yoktur. Dinen
mükellef olmayan deliler ve çocuklar
Allah'ın lutfuyla cennete gireceklerdir

(a.g.e., s. 134-136, 330, 612-645; Fatlü'Li'tizal, s. 210-211; el-Mul].taşar, I, 232-234 ).

iddia ettiği gibi olmayıp ölülerin geçici bir süre için diriltilerek ahirette çekecekleri azabın bir
parçasına maruz bırakılmaları, sonra da
tekrar ölüm haline çevrilmeleri şeklinde
olacaktır. Mu'tezile'nin kabir azabını inkar
ettiğine ilişkin düşünce, başlangıçta Mu'tezil'i iken sonradan Cebriyye'ye geçmiş
olan Dırar b. Amr'dan kaynaklanmıştır
Kabir

azabı Haşviyye'nin

(Şerf).u'l-UşQLi'l-l].amse, s. 730-736;Fa2lü'li'tizal, s. 201-203; el-Mul].taşar, I, 248-249).

Kabir azabı gibi naslarda yer alan hisab,
mlzan, sıratvb . ahiret halleri de haktır.
Mizanı maddi olarak düşünmek mümkün
değildir (Şerf).u'l-Uşüli'l-l].amse, s. 736;
Fatlü'l-i'tizal, s. 204-205;

el-Mul].taşar,

I,

249). O gün amel defterinin sayfaları açı

lacak. organlar konuşacaktır. Sıratın bazı
haberlerde ifade edildiği gibi kıldan ince,
kılıçtan keskin olması söz konusu değil
dir. Bu meselede esas olan, "İçinizden
oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur.
Bu rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür" (Meryem 19/71) ayetinde ifade edildiği üzere onun bir geçit olmasıdır (Şer
f).u'L-Uşüli 'L-I].amse, s. 737-738; Fatlü'l-i'tizal, s. 205-206; el-Mul].taşar, 1, 249) . Şefa
ati inkar eden hataya düşmüş olur. Şefa
at, günahkarlara ve din düşmaniarına
değil Allah dostlarına ve sevap ehline
tahsis edilmiştir. Büyük günah işleyenler
tövbe etmedikleri sürece şefaate nail olamazlar. Bu husustaki rivayetler sahih sayıldığı takdirde tövbe şartına bağlı olarak
kabul edilmelidir (Şer!). u '1-Uşüli'l-l].amse,
s. 689-691 ; Fatlü'l-i'tizal, s. 207-209; Aişe
Yusuf el-Menna!, s. 343-346).
S. Emir bi'l-ma'ril.f nehiy ani'l-münker.
İyiliğin yaygınlaştırılması ve kötülüğün

önlenmesi görevinin mükelleflere vacip
olduğunda şüphe yoktur. Kadi Abdülcebbar sosyal hayatta fayda ve zararı aklila
belirlenebilecek konularda akılla, bunun
dışındaki konularda ise vahiyle hüküm verilebileceğini söyler (Şer!). u '1-Uşüli'L-I].am
se, s. 141 ). Maruflar vacip olan ve olmayan diye ikiye ayrılır. Münkerler ise büyükküçük ayırımı yapılmaksızın göz önünde
bulundurulur. Emir bi'l-ma'ruf nehiy ani'lmünker görevinin yerine getirilebilmesi
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için maruf ve münkerin kesin olarak bilinmesi, kötülüğün işleneceğine dair hazırlıkların yapılmış olması. gösterilecek
etkinliğin daha büyük bir zararı dağuru
cu nitelik taşımaması. emir bi'l-ma'ruf
yapana bir zararın gelmemesi, emir veya
nehyin etkili olacağının galip zan olarak
tahmin edilmesi gerekir (a.g.e. , s. 141146. 741-746; el-Mul].taşar, 1, 248).

İmamet. İmam, İslam toplumunda kamu alanıyla ilgili hizmetleri yürütmek
üzere görevlendirilen devlet başkanıdır.
Toplumun böyle bir im ama ihtiyacının
bulunduğu aklen değil naslarla sabittir.
Çünkü Allah koyduğu kuralların yerine getirilmesini istemektedir. imarnın biat ve
seçim yoluyla belirlenmesi gerekir. Hz.
Peygamber'den sonra sırasıyla Ebu Bekir. Ömer. Osman ve Ali bu yolla imam olmuşlardır. Ali'den sonra gelen imam Hasan ve Hüseyin'dir. Bunlardan sonra
Ömer b. Abdülazlz gibi aynı yolla seçilip
aynı davranışı sürdürenler meşru imamlardır. İmam nasla tayin edilmiş değildir.
imarnın h ür, akıllı, dindar, uhdesine verilecek görevi ifa edecek kudrette, güvenilir ve adil olması icap eder. Onun Kureyş'e
mensup bulunması, ümmetin en alimi ve
en faziletiisi olması konularında ise farklı
görüşler ileri sürülmüştür. Aynı anda birden fazla imarnın bulunması aklen mümkündür. İlk Mu'tezililer, Hz. Peygamber'den sonra insanların en faziletlilerinin sı
rasıyla Ebu Bekir, ömer, Osman ve Ali olduğunu benimserken Kadi Abdülcebbar.
Ebu Ali ei-Cübbal ve Ebu Haşim ei-Cübbal'ye uyarak bunların durumlarının birbirine yakın olduğunu, dolayısıyla aralarında tercih yapılamayacağını söyler. Hakim ei-Cüşeml, Kadi Abdülcebbar'ın ömrünün sonlarında bu görüşünden vazgeçerek ResGl-i Ekrem'den sonra en faziletli kişinin Ali olduğunu söylediğini kaydetmektedir (el-Mug ni, XXI ı , s. 3, ı 7. 4155, 198-215, 234-243; Şerf).u 'l-Uşüli'l-l].am

se, s. 750-763; Teşbltü dela'ili'n-nübüvve,
I , 245-247; Hakim ei-Cüşeml, s. 366).

Eserleri günümüze intikal eden en
önemli Mu'tezile alimi olan Kadi Abdülcebbar'ın ahiret halleriyle ilgili açıklama
ları ile aynı konularda Ehl-i sünnet kitaplarında Mu'tezile'ye nisbet edilen görüş
ler arasında Mu'tezile aleyhine olmak
üzere farklılıkların bulunduğu göze çarpmaktadır. Kadi Abdülcebbar kabir azabının mevcudiyetinin, amel defteri ve
arnelierin tartılmasının, sıratın hak olduğunu ve Mu'tezile alimlerince kabul edildiğini belirtmekte, ancak bu hallerle ilgili
olarak bazı rivayetlere dayanan ayrıntıla-

rın ilmen sübut bulmadığını söylemektedir. Bu durumda Mu'tezile mensuplarının
sözü edilen hususları kabul etmediğini
ileri sürmek bir mezhep taassubu olarak
değerlendirilmelidir (krş. Teftazanl, s. 134,

137, 138) .

Kadi Abdülcebbar kelam ilmi yanında
tefsirle de meşgul olmuş ve Kur'an-ı Kerlm'le ilgili çeşitli eserler kaleme almıştır.
Onun bu konudaki en hacimli eseri günümüze ulaşmayan el-Mu]J.it fi't-tetsir'idir. Bazı kaynaklarda yüz cilt hacminde
olduğu ileri sürülen eser et-Tetsirü'J-kebirdiye de anılır (Abdülfettah Laşln, s. 72) .
Ebu Bekir İbnü'I-Arabi, tefsiri Bağdat'ta
Nizarniye Medresesi'nin kütüphanesinde
gördüğünü ve müellifin bunu Eş'arl'nin
el-ljazin adlı "beş yüz ciltlik" tefsirinden
faydalanarak yazdığım, durumun farkına
varan Sahib b. Abbad'ın Darü'l-hilafe Kütüphanesi'nde bulunan kitabı yaktırdığı
nı kaydeder (a.g.e., s. 71) . Zahid Kevseri
ise Sahib b. Abbad'a nisbet edilen rivayetin Ebu Hayyan et-Tevhldi tarafından
uydurulmuş olabileceğini belirtir ( Tebylnü ke?;ibi'l-mü{terl, s. 136-137). Abdülfettah Laşln, Kadi Abdülcebbar'ın diğer konularda olduğu gibi tefsir konusunda da
Ebu Ali ei-Cübbal'yi takip ettiğini ve
onun tefsirinden bolca nakillerde bulunduğunu kaydeder ( Belagatü 'i-Kur' an, S .
73). eJ-Mugni'ninXVI. cildini oluşturan
İ'cfızü'l-Kur'fın'da bu tür nakillerde bulunulması bu görüşü desteklemektedir.
Kadi Abdülcebbar'ın bu konudaki önemli
eserlerinden biri de Tenzihü'l-Kur'fın
'ani'l-metfı'in'dir. Mushaf tertibine göre yazılan eser dil. i'rab. üslup ve muhteva açısından çeşitli ayetlere yöneltilebilecek eleştirilere cevap vermekte, "mesele" diye adlandırdığı problemli konuları
dil ve i'tizali akide açısından izah etmeye
çalışmaktadır. Müellifin tefsir konusundaki diğer bir eseri de Müteşabihü'l
Kur'an'dır. Zahiri itibariyle anlaşılması
zor ve akla aykırı gibi görünen ayetleri
müteşabih olarak niteleyen Kadi Abdülcebbar bunları muhkem ayetler ve akli
ilkeler ışığında yorumlamaktadır. Ona göre müteşabih ayetlerle kastedilenin ne olduğunu ve muhkemle müteşabih arasın
daki farkı anlamadaki kriter akıldır. Kadi
Abdülcebbar'ın bunların dışında İ'cfızü'l

Kur'an, el-Edille ve Şehfıdetü'l-Kur'an
(Hakim el-Cüşeml, s. 369) adlı eserleri de
bulunmaktadır.

Kadi Abdülcebbar, Kur'an-ı Kerim'in
muhkem ve müteşabihiyle bir bütün
oluşturduğunu. zahiren çelişkili gibi görünen ayetlerin aslında zıt ifadeler taşı-
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madığını. tevhid ve adalet ilkelerine uygun düşen ayetleri aynen. aykırı gibi görünenleri ise te'vil ederek bu bütünlüğün
elde edilebileceğini söyler (el-Mugnf, XVI.
394-395). Müellif. Kur'an ' ıasiTkaynakola
rak kabul etmekle beraber onun delil oluşunu akla dayandırdığı için aklı ilk sıraya
koyar. Ona göre insanlar Allah'ın varlığı
nı. fiilierinin hikmete dayandığını, hiçbir
zaman hikmetten ve hayırdan uzak bir
fiil işlemediğini akılla tesbit edebilir. Hikmet, O'nun sözünde sadık olmasını ve
yalancıların elinde olağan üstü fiil göstermemesini gerektirir. Kur'an'ın delil olması sıhhatinin bilinmesine. sı hhatinin bilinmesi ise failinin hakim oluşuna bağlıdır.
Bu da sadece akılla idrak edilebilmektedir (Fatlü'L-i'tiza l, s. ı 39) . Kadi Abdülcebbar'ın müteşabih ayetler hakkında yaptığ ı bazı yorumları ise şöyledir: Allah ' ın
göklerde ve yerde olduğunu bildiren ayeti (ei-En'am 6/3) gökleri ve yeri bilmesi ,
muhafaza etmesi ve düzenlemesi; göklerin ve yerin nuru olduğunu belirten ayeti (en-Nur 24135) onları aydınlatıcı olması ; arşa istiva etmesi (ei-A'raf 7/54: Yunus 10/3: er-Ra'd 13/2: Taha 20/5; ei-Furkan 25/59) istila ve duman halindeki semaya istiva etmesi (Fussılet 41/1 ı) onu
yaratmayı dilemesi manasma gelir.
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~ İLYAS ÇELEBİ
D FIKIR . Kendinden sonraki nesiller
üzerinde derin izler bırakan Kadi Abdülcebbar' ın İslami ilimiere bütüncül bakışı
sebebiyle fıkıh ve fıkıh usulü alanında da
kelam konularına yaklaşımının doğrudan
sonucu olan önemli görüşleri vardır. Fıkıh
usulü alanında el-'Umed ve en-Nihô.ye
fi uşuli'l-fı~h adlı iki eser kaleme alan,
ayrıca

el-Mugni'nin

eş-Şer1yyô.t adını

verdiği

bir bölümünü (eserin XVII. cildi
olarak neşredilmiştir) fıkıh usulü konuları
na ayıran Kadi Abdülcebbar. kelama dair
diğer eserlerinde de yeri geldikçe fıkhın
çeşitli meselelerine dair görüşünü açıkla
mıştır. eş-Şer'iyyô.t'ta günümüze ulaş
mayan ilk iki eserinden s ı k sık alıntılar
yaptığı gibi (mesela bk. el-Mugni, XVII,
102. 113, ı ıs. 327) bunlardan özellikleel'Umed mütekellimin ekolünün klasik
dört eserinden biri sayılmış ve sonraki
fıkıh usulü düşüncesini derinden etkilemiştir.

Kadi Abdülcebbar'ın fıkıh ve fıkıh usulüne bakışını delil anlayışı ortaya koymakta. delilleri hüccetü'l-akl, kitap, sünnet ve
icma şeklinde dört başlık altında sırala
ması da (Fa.Zlü 'l-i'tizal, s. I 39: Şerl).u'l-Uşü
li'l-l]amse, s. 88) aynı zamanda bir deliller
h iyerarşisi anlamına gelmektedir. Müellif insan bilgisini zaruri ve müktesep olm ak üzere iki kısma ayırır. Zaruri bilgiler
insanın özel bir çaba harcamaksızın elde
ettiği, müktesep bilgiler ise gayret gerektiren, delile dayalı bilgilerdir ( el-Mugni,
XVII. 284-285) . Bu ayırım, onun düşünce
sisteminde önemli bir yeri olan akliyyatşer ' iyyat ayırımıyla da yakından ilgilidir.
Akliyyat (makolat) ve şer ' iyyat (sem 'iyyat)
alanları arasında bir öncelik-sonralık iliş
kisi mevcut olup akliyyat önce gelir ve
şer'iyyat ona ilavede bulunur. Bu ilişki bi·çimi, esasen makülat alanına ait olan ak'ide ve hüsün - kubuh meselesinde çok açık
biçimde görülür.
Kadi

Abdülcebbar'ın , düşüncesinin

postOlaları

olarak kabul edilebilecek iki

temel inancın bulunduğunu söylemek
mümkündür. Bunlardan birincisi Allah ' ın
her yönden bir olması (tevhid). ikincisi insanın sorumlu birvarlıkolmasıdır(adalet).
Böyle olunca insanın özgürlüğü , onun sorumlu olmasının ön şartı olduğu gibi aklı
da özgürlüğü ve sorumluluğu kavrama
ve ilahi hitabı anlamanın ön şartı olarak
vahiyden ewel gelir. Akıl. diğer delillerin
delil olarak teşhis edilebilmesi ve geçerli
olabilmesinin ön şartı olarak anlamlı ve
önemli olduğu gibi akıl tarafından teşhis
ve kabul edilmiş olan diğer deliller de kendi alanlarında en az akıl delili kadar tayin
edici bir önem taş ır. Akı l din kurmaz ve
din getirmez; ancak dinin anlaşılması ve
yaşanınası için gerekli olan esasları hazırlar. Bundan dolayı akıl ile sem' arasın 
da hüsün-kubuh noktasında bir uyuşma
bulunmakla birlikte sem', içinde taşıdığı
unsurlar itibariyle hep akla uygun olmak
durumunda değildir ; hatta akılla çelişen
unsurlar da içerebilir. Aklın bu durumda
vazifesi, kendi hükmüyle çelişse bile sübutuna kail olduktan sonra kendi hükmünü terkederek sem'i kabul etmektir.
Sem' kabul edildikten sonra akıl yine devreden çıkmaz; önce insanla sem' arasında
irtibatı kuran akıl daha sonra da sem' ile
hayat arasındaki irtibatı kurarken devreye girer. Bu seviyede aklın devreye girmesi kıyas ve ictihad deliliyle olur.
Fıkıhtaki delilleri ele alış şekli hüsünkubuh anlayışı ile doğrudan irtibatlı olan
Kadi Abdülcebbar. esas itibariyle fiilierdeki iyilik ve kötülüğü onların insanla irtibatları içerisinde ortaya çıkan sonuçları. yani fiilierin bir tür kes b leri olarak görür. Bir fiil, insanlar tarafından zararlı kabul edilen bazı sonuçlar ortaya çıkardığı
için zararlı olarak görülmekte. bu zarardan do l ayı da ona kötü denilmektedir. Bu
durumda kubuh. kendisinde var olan veya fiilierin aynen taşı d ığ ı bir vas ıf o lmayıp
insanlar açı sın d an onun kazand ı ğ ı konumu veya yeri belirtmektedir. Diğer bir
ifadeyle hüsün ve kubuh bir tür nisbet
meselesi olmakta, bunların nesnel varlı
ğı tartışmasız olarak kabul edilmekle birlikte antik durumları fiilierin dahil oldukları ilişki düzenine irca edilerek onların
ahlaki değerleri bu düzen içerisindeki
yerlerinden hareketle belirlenmeye çalı
şı lmaktadır(ei-Mutıtaşar, I. 21 1). Buna göre hüsün ve kubhun akıl tarafından bilinebileceğini kabul etmek, bir fiilin dahil
olduğu ilişki düzeni içerisinde insan açı
sından ortaya çıkaracağı sonucun bilinebilmesi demektir.
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