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net’in ilâhî zâta nisbet ettiði hayat, ilim,
kudret gibi sýfatlarý kadîmlerin çoðalma-
sýný gerektireceði için kabul etmemiþtir.
Ýnsanlarýn iradî fiillerinin ilâhî bir müdaha-
le bulunmadan sadece kendileri tarafýn-
dan meydana getirildiðini iddia etmek su-
retiyle bir bakýma kulu yaratýcý konumu-
na getirmek ve kaderi inkâr etmekle it-
ham edilmiþlerdir. Mu‘tezile kelâmcýlarý,
kemal mertebesinde bir tevhid inancý or-
taya koyma baðlamýnda Allah’ýn selbî /
tenzihî sýfatlarýna önem vermiþ, sübûtî sý-
fatlardan sadece kelime bakýmýndan sýfat
olan kavramlarý (mânevî sýfatlar) zât-ý ilâ-
hiyyeye nisbet etmiþ, fiilî sýfatlarýn hâdis
olup Allah’ýn zâtýyla kaim olmadýðýný ileri
sürmüþtür. 2. Adl. Allah’ýn güzel olmayan
(kabîh) her türlü fiilden münezzeh kabul
edilmesi, bütün fiillerinin hikmet, adalet
ve isabet çerçevesinde bulunmasý demek-
tir. Bunun sonucu olarak kulun iradî fiil-
lerini meydana getirebilmesi için bu fiille-
re ait kudreti fiilden önce tam mânasýyla
taþýmasý gerektiðini, ayrýca kul için en iyi
ve en faydalý þeyi (aslah) Cenâb-ý Hakk’ýn
yaratmasýnýn kendisine vâcip olduðunu
ileri sürmüþlerdir (bk. VÜCÛB). 3. Va‘d ve
Vaîd. Dünya hayatýnda gerçekleþtirilen
iman ve amel-i sâlih ile küfür, inkâr ve
büyük günahlarýn âhirette mutlaka kar-
þýlýklarýnýn görüleceðini ifade eden ilkedir.
Gelecekte baþkasýna fayda vermesini ve-
ya ondan bir zararýn giderilmesini bildiren
habere va‘d, gelecekte baþkasýna zarar
ulaþacaðýný veya ona yönelik faydanýn or-
tadan kalkacaðýný ifade eden habere de
vaîd denir. Mu‘tezile va‘d ve vaîd baþlýðý
altýnda küfür, tövbe, þefaat, âhiret ahvali,
büyük günah iþleyenlerin cehenneme gir-
dikten sonra oradan bir daha çýkamaya-
caklarý gibi konularý ele almaktadýr. 4. Men-
zile beyne’l-menzileteyn. “Ýki konum ara-
sýnda üçüncü bir konum” anlamýndaki bu
prensip büyük günah iþleyen kiþinin bu
fiiliyle imandan çýkmýþ olacaðýný, ancak küf-
rü gerektiren bir davranýþta bulunmadýðý
için küfre girmeyeceðini, yani imanla kü-
für arasýnda bir yerde kalacaðýný ifade eder.
Mu‘tezile’de bu konumdaki kiþiye “fâsýk”
denilir. Fâsýk tövbe etmeden öldüðü tak-
dirde ebediyen cehennemde kalýr. Bu gö-
rüþüyle Mu‘tezile, büyük günah iþleyeni
kâfir kabul eden Hâricîler’le onu kâmil mü-
min sayarak âhirette günahlarýnýn zarar
vermeyeceðini iddia eden Mürcie arasýn-
da orta bir yerde durmaktadýr. 5. Emir bi’l-
ma‘rûf nehiy ani’l-münker. “Ýyiliði emredip
kötülükten sakýndýrmak” demektir. As-
lýnda bu prensip bütün müslümanlar ta-

rafýndan farz-ý kifâye kabul edilmektedir.
Mu‘tezile kelâmcýlarý ile Hâricîler bu gö-
revin farz-ý ayýn olduðunu belirtmiþlerdir.
Mu‘tezile mensuplarý baþlangýçta söz ko-
nusu prensibi kullanarak Mecûsîlik, Yahu-
dilik, Hýristiyanlýk gibi dinlere, Mücessime,
Müþebbihe, Râfizîlik gibi bid‘at hareket-
lerine ve zýndýklýk akýmlarýna karþý Ýslâm’ý
güçlü bir þekilde savunmuþ, bu amaçla Ho-
rasan ve Mâverâünnehir’e kadar gitmiþ-
lerdir. Ancak onlar bu prensibi baþlangýç-
ta müslümanlar içinde itikadî ve ahlâkî bo-
zukluklarý önlemek, toplumu ýslah etmek,
hürriyet ve adaleti fiilen uygulamak ama-
cýyla kullanmýþken (Kadî Abdülcebbâr, Þer-
¼u’l-U½ûli’l-Åamse, s. 141, 741; el-MuÅta-
½ar, s. 248; Âiþe Yûsuf el-Mennâî, s. 375-
379) daha sonra mihne olaylarýnda ve hal-
ku’l-Kur’ân meselesinde görüldüðü gibi
muhaliflerini yola getirme ve hasýmlarýný
susturma aracýna dönüþtürmüþlerdir.

Mu‘tezile kelâmcýlarý arasýnda el-U½û-
lü’l-Åamse adýyla ilk eser Ebü’l-Hüzeyl el-
Allâf tarafýndan yazýlmýþtýr. Daha sonra
Hiþâm b. Amr el-Fuvatî, Ca‘fer b. Harb,
Kadî Abdülcebbâr ve öðrencileri Ebû Mu-
hammed Ýsmâil b. Ali el-Ferzâzî ile Kývâ-
müddin Ahmed b. Ebû Hâþim el-Hüseynî
(Mankdîm) bu adla kitaplar telif etmiþler-
dir (Þer¼u’l-U½ûli’l-Åamse, neþredenin gi-
riþi, s. 24-28). Kadî Abdülcebbâr’ýn Þer-
¼u’l-U½ûli’l-Åamse’si bir görüþe göre ken-
disine ait el-U½ûlü’l-Åamse’nin þerhi, di-
ðer bir görüþe göre ise Mu‘tezile’nin beþ
esasýnýn tefsir ve açýklamasý niteliðindedir
(bk. ÞERHU’l-USÛLÝ’l-HAMSE).
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Cedîdcilik hareketi taraftarlarýnýn
eski mektep ve medreselerde uygulanan

klasik eðitim sistemi için
kullandýklarý tabir
(bk. CEDÎDCÝLÝK).˜ ™
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Mu‘tezile mezhebinin
beþ inanç esasýný ifade eden

tabir.
˜ ™

Ehl-i sünnet kelâmcýlarýnýn iman esas-
larýný ilâhiyyât, nübüvvât ve sem‘iyyât þek-
linde ayýrmalarýna karþýlýk Mu‘tezile âlim-
leri inanç esaslarýný tevhid ve adalet ol-
mak üzere iki, nübüvvet ve þerâi‘ konula-
rýnýn eklenmesiyle dört veya tevhid, adl,
va‘d ve vaîd, menzile beyne’l-menzileteyn,
emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker þek-
linde beþ esas halinde ortaya koymuþtur.
Ancak meþhur olan sonuncu ayýrýmdýr. Ýs-
lâm düþünce tarihinde akaidle ilgili görüþ-
lerini sistematik bir çerçevede ortaya ko-
yan ilk mezhep olan Mu‘tezile, belirtilen
esaslarýn benimsenmesini Müslümanlýk
için deðil Mu‘tezile’ye intisap etmek için za-
ruri görmüþtür (Hayyât, s. 126-127). Eþ‘arî
usûl-i hamsenin, Mu‘tezile’nin bütün me-
selelerini üzerine bina ettiði ve çok az ih-
tilâfa düþtüðü ana esaslarý teþkil ettiðini
belirtir (Mašålâtü’l-Ýslâmiyyîn, s. 155). Ka-
dî Abdülcebbâr mezhebin beþ esasla sý-
nýrlandýrýlmasýnýn sebebini açýklarken Mu-
attýla, Dehriyye, Mülhide ve Müþebbihe’-
nin adalet, Mürcie’nin va‘d ve vaîd, Hâricî-
ler’in menzile beyne’l-menzileteyn, Ýmâ-
miyye’nin de emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-
münkere muhalefet ettiðini, bu esaslar-
dan birine dahi muhalefet edenin kâfir,
fâsýk veya hatalý olabileceðini söyler (Þer-
¼u’l-U½ûli’l-Åamse, s. 123-126). Mu‘tezile’-
nin kuruluþu sýrasýnda ortaya çýkan beþ
esasýn önceliði-sonralýðý konusunda kendi
âlimlerince farklý görüþler ileri sürülmüþ-
tür. Mezhebin doðuþuna mürtekib-i kebî-
re, Allah’ýn sýfatlarý, iradî fiiller, Kur’an’ýn
mahlûk oluþu, ayrýca siyasî ve fikrî ihtilâf-
lar gibi iç etkenlerin yaný sýra varlýðýn ma-
hiyeti, cevher, araz, hareket, sükûn gibi
meseleler de etkili olmuþtur. Ancak dýþ
faktörler konusunda Mu‘tezile felsefî gö-
rüþleri aynen benimseyip taklit etmemiþ,
gerektiðinde cevaplama, dönüþtürme, ye-
niden inþa etme ve reddetme yöntemle-
rini kullanmýþtýr (bk. MU‘TEZÝLE).

Mu‘tezile’nin üzerinde ittifak ettiði beþ
esas þöylece özetlenebilir: 1. Tevhid. Al-
lah’ýn zâtýnda, sýfatlarýnda ve fiillerinde tek
olduðu inancý bütün Ýslâm mensuplarýn-
ca benimsenen bir ilkedir. Ancak tevhidi
temsil eden yegâne mezhebin kendi mez-
hepleri olduðunu iddia eden Mu‘tezile
mensuplarý (Hayyât, s. 13-14, 17) Ehl-i sün-

USÛL-i KADÎM


