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CEBRiLER 

( r. .i-! ) 

XV- XVI. yüzyıllarda 
Lahsa merkez olmak üzere 

Doğu Arabistan 'da hüküm süren 
bir hanedan. 

_j 

Hanedan adını Ukayliler'e mensup olan 
kurucusu Seyf b. Zamil'in dedesi Cebr'
den alır. Seyf, Karmatfler'in Lahsa'ya ha
kim olan kalıntıları Ceıvaniler'in son emT
ri İbrahim b. Nasır'ı öldürerek ülkesini 
zaptetti ve Cebriler hanedanını kurdu 
( 820/ ı4ı7) . Halka adaletle muamele ede
rek kısa sürede huzur ve güveni sağla
dı . Onuri ölümü üzerine yerine kardeşi 
Ecved b. Zamil geçti, hakimiyet sahala
rını genişleterek Basra körfezi sahilleri
ni de ele geçirdi ve civardaki bazı emTr
Ieri haraca bağladı. Hanedan onun za
manında en parlak devrini yaşadı. Adil ve 
cömert bir emir olan Ecved ilim ve ede
biyatın yayılmasına hizmet etmiş ve hal
kın sevgisini kazanmıştı. Nitekim 1481 '
den önceki bir tarihte Emir Ecved ile gö
rüşen Vefa, ü '1- vefa müellifi SemhüdT 
ondan cömert ve iyi bir insan olarak öv
güyle söz eder. Onun zamanında Ca'fer-i 
Tayyar'ın ahfadından Şeyh Nasrullah, 
Cebriler'in yaptırdığı bir camide imam
lık yapmak üzere Lahsa'ya gelmiş ve ora
ya yerleşmiştir. ilim ve faziletleriyle meş
hur Hazredi Abdülkadiroğulları da aynı 
dönemde Lahsa 'ya göç etmiş ve ilmin 
yayılmasında önemli hizmetlerde bulun
muşlardır. 

Ecved 1507' de Basra körfezine saldı
ran Portekizliler'e şiddetle karşı koydu. 
Aynı yıl ölümüyle yerine büyük oğlu Muk
rin geçti. Ancak kardeşleri onunla müca
deleye girerek hanedanın zayıflamasına 
sebep oldular. Mukrin 1520'de hac mü
nasebetiyle bulunduğu Mekke'de Mısır-

- lı lar tarafından ziyaret edilmiş ve doğu
daki Bedeviler'in reisi olarak büyük bir 
ilgi ve itibar görmüştür. Mukrin Hicaz'
dan döndüğünde Bahreyn adasına geç
miş olan Portekizliler'e karşı Mekke emT
rinin de yardımıyla güçlü bir donanma 
teşkiline çalıştı . İranlı ve Türk okçular
la ordusunu takviye etti. Portekizliler'le 
yaptığı bir savaşta kahramanca savaştı 
ve aldığ ı yaranın tesiriyle üç gün sonra 
öldü (27 Temmuz ı52ıı. Portekizliler de 
Cebriler'in hakimiyetindeki sahilleri iş

gal ettiler. 

Cebriler'in Uman EmTri Hüseyin b. Said 
Su har' daki İran kuwetlerini bölgeden 
uzaklaştırdı ve Portekiz tarafından Za-

far' a kadar uzanan bütün toprakların 
hakimi olarak tanındı (ı 5 2 ı ı . Hanedan 
XVI. yüzyılda Osmanlı akınları karşısın
da tutunarnadı ve Osmanlılar'a tabi Mün
tefik kabilesinden Raşid b. Mugamis ta
rafından ortadan kaldırıldı (93 ı 1 ı 524-

25) . Lahsa'nın merkezi Hüfüf'taki Mes
cidü'd-Dibs ilk Osmanlı Valisi Mehmed 
Ferruh Paşa tarafından yaptınımıştır 

(ı 556 ). Lahsa'da Cebriler döneminde ya
pılan en önemli iki eser ise Mescidü'l
CebrT ve Kasru Ecved'dir. 
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CEBRİYYE 

( ~Al) 

İnsanlara ait ihtiyari fiilierin ilahi irade 
ve kudretin zorlayıcı tesiriyle 
meydana geldiğini savunan 

grupların ortak adı . 
_j 

Sözlükte "bozuk olan bir şeyi ıslah edip 
düzeltmek. birine zor kullanarak iş yap
tırmak" gibi anlamlara gelen cebr keli
mesine nisbet ekinin ilave edilmesiyle 
meydana gelen bir terim olup zorlayıcı 
bir gücün hakimiyeti fikrini benimseyen
ler için kullanılmıştır. Bütün kelamcıla
rın kabul ettiği bir tarifi bulunmamakla 
birlikte genellikle "insanların kendileri
ne has bir iradeye sahip olmadığını, zih
nT ve arneli bütün fiilierinin ilahi gücün 
zorlayıcı t esiriyle meydana geldiğin i sa
vunanlar" diye tanımlanabilmektedir. Bu
nunla beraber Mu'tezile mensuplarıyla 
Ehl-i sünnet kelamcılarının Cebriyye kav
ramına yükledikleri anlamlar önemli öl
çüde birbirinden farklıdır. Mu'tezile'ye 
göre Cebriyye, kullara ait bütün fiilierin 
önceden belirlenmiş bir plan (kader) da
hilinde gerçekleştiğini ve bu tür fiille
rin, kulun kısmi tesiri söz konusu olsa 
bile ilahi irade ve kudretten bağımsız 
olarak meydana gelmesinin mümkün ol
madığını kabul eden grupların adıdır. 

Buna göre kadere inanan ve kullara ait 
fiilierin Allah'ın yaratmasıyla oluştuğu
nu savunan bütün Sünni ekaller Cebriy-

CEBRİVYE 

ye'ye dahildir. Ehl-i sünnet kelamcıları
nın çoğunluğuna göre ise insanlara ait 
fiillerin, kendilerinin hiçbir etkisi olmak
sızın yalnız ilahi irade ve kudretin tesi
riyle gerçekleştiğini ve insanların ger
çek anlamda herhangi bir fiil sahibi ol
madıklarını iddia edenlere Cebriyye de
nilir. 

Kur 'an - ı Kerim'de cebr veya cebriyye 
kelimeleri yer almamakta birlikte cebr 
kökünden türeyen cebbar kelimesi geç
mektedir ki bir yerde yüce Allah'a, do
kuz yerde de zorba insanlara verilen bir 
isim veya sıfat olarak kullanılmıştır (bk. 
M. F. Abdülbak1, Mu'cem, "cbr" md.). Bu
nun dışında ilahi iradenin her şeyi ku
şattığını ve Allah'ın mutlak kudret sahi
bi olduğunu belirten birçok ayetin ya
nında müşriklerin Tanrı 'ya ortak koşma
larına ilahi iradenin sebep olduğu iddia
larını naklederek cebir görüşüne dotaylı 
yoldan temas eden ayetler de mevcut
tur (el-En'am 6 / ı48 ; en-Nahl ı6/ 35) . 

Hadislerde de esrna-i hüsna arasında 

zikredilen cebbar isminden ayrı olarak 
kadere imanı ve ilahi iradenin yaratıklar 
üzerindeki tesirini ifade eden açıklama
lar vardır. Bununla birlikte hem Kur'an'
da hem de hadis literatüründe insanın 
kendisine has irade, kudret ve fiilierinin 
bulunduğunu bildiren naslar da mevcut
tur. 

Kökleri düşünce tarihinin ve dinlerin 
başlangıç dönemine kadar uzanan cebir 
görüşünün izlerine Cahiliyye döneminde 
ve Asr-ı saadet Arapları 'nda da rastla
mak mümkündür (Cevad Ali , VI , 12ı-ı22ı. 
Pratik sonuçlar vermeyen, çözümü zor 
bu tür konular üzerinde tartışmanın tas
vip görmediği Asr-ı saadet döneminden 
sonra gelişen çeşitli siyasi, dini-fikri ha
reketlerin tesiriyle önceki devreye ait 
sade ve teslimiyetçi tavır değişerek bu
nun yerine dini anlayışlarda derin etki
ler meydana getiren yeni bir tartışma 

ortamı doğmuştur. Ketarn tarihçileri ilk 
itikadT problemlerden birini oluşturdu
ğu kabul edilen "cebir" ve "ihtiyar" me
selesi etrafındaki tartışmaların doğuşu
nu farklı sebeplere bağlariarsa da bun
ları üç noktada toplamak mümkündür. 
1. Siyasi ve Sosyal Sebepler. Hz. Peygam
ber'in hayatında her şeylerini paylaşa
cak derecede kardeşlik bağları kuwetli 
olan müslümanların onun vefatından 

sonra farklı siyasi görüşleri benimsedik
leri için iç savaşlara götürecek kadar ay
rılığa düşmelerine anlaşılabilir bir açık
lama getirme çabalarının yanı sıra bazı 
EmevT idarecilerinin, Hz. Ali taraftarları-
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na karşı siyasi otoritelerini hakim kıl

mak ve yanlış İcraatlarından dolayı ken
dilerini mazur göstermek, bu uygulama
ları herkese kabul ettirmek gayesiyle ila
hi irade ve takdirin değişmezliği fikrini 
desteklemeleri konuyla ilgili siyasi se
beplerin başında kabul edilmiştir. 2. Di
ni-Fikri Sebepler. İ nsanların hür bir ira
deye sahip olduğunu ifade eden naslar 
yanında cebir görüşünü temeliendirecek 
müteşabih nasların da mevcudiyeti, ila
hi sıfatiarta ilgili yorumların başlaması 
ve nihayet tasawufi düşüncenin telkin 
ettiği tevhid anlayışı , cebir görüşünü tar
tışma alanına çeken dini- fikri sebepte
rin en önemlileri telakki edilmiştir. Zira 
varlıkların en yetkini olan Allah'ın zatı 
gibi sıfatlarının da yetkin olması aşkın 
tanrı anlayışının bir gereği olarak görül
müş, buna bağlı olarak da ilim, kudret 
ve irade sıfatlarının bütün varlık ve olay
ları kuşattığına, bu arada insanların da 
bu metafizik gücün koyduğu zorunluluk 
kanuniarına tabi (mecbur) olduklarına 

inanmak gerektiği görüşü ortaya atıl

mıştır. Öte yandan tasawufi düşünce
nin, "vahdet-i vücüd" denilen varlık fel
sefesi yanında arneli bakımdan da ha
kiki manada bir tevhidin gerçekleşebil
mesi için insanın ilahi irade karşısında 
bütün benliğiyle kendisini yok farzederek 
"fenatillah" olması ve her şeyin O'ndan 
geldiğine inanması gerektiğini telkin ede
rek koyu bir teslimiyet ve aşırı bir te
vekkül fikrini yerleştirmeye çalışması ce
bir görüşünün yaygınlaşmasında etkili 
olmuştur. 3. Kültürel Sebepler. Bazı müs
lüman yazartarla çeşitli şarkiyatçılar ta
rafından ileri sürülen bir iddiaya göre 
müslümanların yabancı kültürlerle tam 
olarak temas kurmalarını sağlayan fe
tihler sonunda, insanın fiilerinde hür ve
ya "mecbür" oluşu problemini yoğun bir 
şekilde tartışan yabancı kültürle, özel
likle hıristiyan ve yahudi teolojisiyle kar
şılaştıktan sonra İslam alimlerinin ister 
istemez bu konulardaki İslami inancı 
belirlemeye çalışmaları Cebriyye'nin te
şekkülünde rol oynamıştır (Goldziher, s. 
77 vd.) . Ancak bundan önce söz konusu 
edilen iki faktörden özellikle dini-fikri 
olanını dikkate almadan cebir görüşünü 
sadece yabancı kültürün tesirine bağla
mak isabetli görülmemiştir. 

Hz. Peygamber devrinde bazı müşrik
lerin, inançlarını ilahi iradenin zorlama
sına bağlamaları bir yana bırakılırsa İs
lam düşünce tarihinde cebir görüşünün 
ilk defa kimler tarafından ortaya atıldı
ğı kesin bir şekilde belirlenememekte-
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dir. Hz. Ali ile İbn Abbas'ın Cemel ve Sıf
fin savaşlarından sonra cebir telakkisini 
ileri sürenleri tenkit ettiklerine dair ba
zı rivayetler doğru kabul edilirse (ibnü'l
Murtaza, s. 9- ı O) ce bir tartışmasının baş
langıç tarihi ashab- ı kiramın son dönem
lerine kadar götürülebilir. Söz konusu ri
vayetlerde i nsanların bütün fiilierinin ke
sinlikle kaza ve kadere göre cereyan et
tiği , fakat bu durumun onları zorlamak 
anlamına gelmediğ i. yani Allah 'ın insan
ları kendisine isyan etmeye zorlamadı
ğı, kaza ve kaderin hürriyetlere engel 
oluşturmadığı, ashabın anlayışı olarak 
bildirilmesine rağmen Emevi idarecile
rinin cebir görüşünü teyit edecek beyan
larda bulundukları, halifeler adına söyle
nen şiirlerde bu inancın işlendiği ketarn 
tarihçilerince kabul edilmektedir (İbnü'l
Murtaza, s. 6; Ali Sami en - Neşşa r, 1, 23 ı-
232). 

Tesbit edilebildiği kadarıyla kullara 
ait fiilierin Allah tarafından yaratıldığı
nı. onların gerçek anlamda bir fiile sa
hip olmadıklarını ve dolayısıyla cebir al
tında bulunduklarını ilk defa Ca'd b. Dir
hem ileri sürerek görüşünü Şam bölge
sinde yaymaya çalışmıştır. Emevi hüküm
darlarından Mervan'a "Ca'di" lakabının 

verilmesi, Ca'd'ın tesirini göstermesi ba
kımından dikkat çekicidir. Ca'd'ı Said b. 
Cübeyr, Ebü Ru'be ve Haris b. Süreye et
Temlmi takip etmiştir. Cebir fikrini te
mellendirerek ketarn ilmine mal ede
nin Cehm b. Safvan olduğu kabul edilir. 
Ebü'l-Hasan el-Eş'ari'nin Cehm'e nisbet 
ettiği bir görüşe göre insanların eliyle 
gerçekleşen fiilierin yaratıcısı Allah 'tır ve 
alemde O'ndan başkasına ait hiçbir fiil 
yoktur. Ancak Allah bunu, fiilin meyda
na gelmesini sağlayan irade ve kudreti 
kullarında yaratmak suretiyle gerçek
leştirmektedir (Eş'ari, s. 279) . Daha son
ra gelen ketarn tarihçileri Cehm'e atfe
dilen bu görüşü, fıilin meydana gelme
sinde kulun hiçbir fonkisyonu bulunma
yan mutlak cebir tarzında yorumlamış
lardır. Cehm'den sonra Mu'tezile'den Dı
rar b. Amr, Şla' dan Hişam b. Hakem, 
Neccariyye'nin kurucusu Hüseyin b. Mu
hammed en-Neccar, Muhammed b. Bur
güs, Yahya b. Ebü Kamil gibi kişiler, özel
likle kullara ait fiilierin meydana geli
şiyle ilgili görüşlerinden dolayı hemen 
bütün kelamcılarca Cebriyye'nin temsil
cileri kabul edilmişlerdir. Mu'tezile alim
leri ise kulların fiilierinin önceden belir
lenen kaza ve kadere göre Allah tarafın
dan yaratıldığını ve fiilin meydana gelişi 
anından önce insanların fiil yapma gü-

cü bulunmadığını savunan (bk. isTiTAAT) 

bütün Sünni kelamcıları Cebriyye rica
li arasında görerek onlardan genellikle 
Mücbire. bazan Mücebbire, İcbariyye ve
ya Kaderiyye ("kader inancım beninıse
yenler" anlamında ) diye bahsetmişlerdir 
(Kadi Abdülcebbar, Şerf:ıu 'l·Usuli'l·l]am· 

se, s. 324, 772, 775; ibnü'l-Murtaza, s. 49, 
97) Ancak Eş' ari ve Matürldi, Ehl -i sün
net'i bu şekilde adlandırmayı reddetmiş

lerdir. Özellikle Matüridl. Allah tarafın
dan yaratılmış da olsa kulda fiilin mey
dana gelmesinde rol oynayan irade ve 
kudretin var olduğunu söyleyen Ehl-i 
sünnet'i Mu'tezile'nin Cebriyye'den say
masını mantıksız bulur. Çünkü Ehl-i sün
net. fiilin işlenmesi sırasında kulda ira
de ve kudret bulunduğunu kabul eder. 
Ona göre Cebriyye adı, fiilin meydana 
gelişi anında kulun kudreti bulunmadı
ğını iddia eden Mu'tezile'ye daha uygun 
düşmektedir (Kitabü 't-Tevf:ı!d, s. 320, 322) . 
Matüridl, muhtemelen. Mu'tezile tara
fından da benimsenen kudretin (istitaat) 
bir araz olduğu, arazlarınsa iki ayrı za
manda bulunamayacağı düşüncesinden 
hareketle bu sonuca varmıştır. Çünkü 
Mu'tezile insanda fiilin işlenmesinden 

önce kudretin var olduğunu savunur. Bu 
durumda bir araz olan kudretin başka 
bir zaman olan fiil anında bulunmaması 
gerekir ki bu cebirden başka bir sonu
ca götürmez. Fahreddin er-Razi de Ceb
riyye adının, kulun fiilinin yaratıcısı ol-

. madığını söyleyeniere değil kulun fiilini 
gerçekleştirecek gücü bulunmadığını id
dia edenlere layık olduğunu belirtir (i'ti· 
kada~ s. 103). Gerçi Razı. Mu'tezile 'nin 
Mücbire'ye yönelttiği tenkitleri cevaplan
dırarak bir anlamda bu adı kabu llenmiş 

gibi görünürse de (Me(atrf:ıu'l-gayb, XN, 
79) onun cebir görüşünü benimsemedi
ği kendi ifadelerinden açık bir şekilde 
anlaşılmaktadır. Takıyyüddin İbn Teymiy
ye de Ehl- i sünnet'e mensup olan muta
sawıfları Cebriyye' nin temsilcileri ola
rak mütalaa eder. 

Kaynaklarda Cebr iyye'ye atfedilen gö
rüşleri iki noktada toplamak mümkün
dür. 1. Kaza ve Kader. Kur'an-ı Kerim'
de her şeyin yaratılmadan önce Allah'ın 
ezell ilim ve iradesine göre bir kitapta 
(levh -i mahfüz) yazıldığı ve böylece kade
rin tayin edildiği, Allah'ın dilediği kulla
rını hidayete erdirdiği , dilediklerini da
lalete sevkedip doğru yolu bulmalarına 
engel olduğu, katiriere azap etmeyi mu
rad edip onların kalplerini imandan çe
virdiği, mülkünde dilediğini yaptığı ve 
bundan sorumlu tutulamayacağı ve ni-



hayet her şeyin Allah tarafından yaratıl
dığı bildirilmektedir (ilgili ayetler için bk. 
Ahmed b. Muhammed er-Razi. s. 17-34) . 

Şu halde kulların iman - inkar, hidayet
dalalet, itaat-isyan cinsinden yaptığı bü
tün fiilieri dileyen Allah'tır. insanları her 
taraftan kuşatan kader çizgisinin dışı

na çıkmak mümkün olmadığından onla
rın bütün fiilieri kaderin bir sonucu olup 
Allah'ın ilim ve irade sıfatiarına bağlıdır. 

Aksi takdirde O'nun her şeyi bilmediği
ni ve mülkünde irade etmediği birtakım 
fiilierin meydana geldiğini söylemek ge
rekir ki bu ulühiyyet makamı için düşü
nülemeyecek bir eksiklik ve acizliktir. Şu 
halde alemde vuku bulan iyi ve kötü bü
tün fiillerin, olayların Allah'ın dilemesiy
le gerçekleştiğine inanmak gerekir. Bu
na bağlı olarak Allah'ın kullarına güç ye
tiremeyecekleri sorumluluklar yükleme
si de mümkündür. Nitekim iman etme 
imkanı bulunmayan kafirleri sorumlu 
tutmuştur. 2. Kulların Fiilleri. Kur'an'da 
Allah· ın her şeyin yaratıcısı olduğu bil
dirildiğine göre (mesela bk. el-En 'am 6/ 
102; er-Ra'd 13 / 16) kullara ait fiilierin 
de Allah tarafından yaratılmış olması 

icap eder. İnsanlara ait fiilierin kendile
ri tarafından yaratıldığını iddia etmek 
bir anlamda yaratıcılıkta O'na ortak ta
nımak demektir. Müstakil olarak fiil yap
ma imkanından yoksun olan insanların 
hür oldukları söylenemez. Kul vasıtasıy

la meydana gelen kötü fiilieri yaratmak 
Allah'a nisbette güzel, kula nisbetle çir
kindir. 

Mezhepler tarihi yazarları Cebriyye'yi 
aşırı ve mutedil görüşlere sahip olmala
rı açısından iki gruba ayırmışlardır. in
sanın fiilierinde hiçbir etkisi bulunmadı
ğı ve irade hürriyetinden tamamen yok
sun olduğu temel görüşünü savunan aşı
rıların (Cebriyye-i Halisa, Mücbire-i Gulat) 
Cehm b. Safvan, İsmail ei-Bittihi. Bekir 
b. Uhtü Abdülvahid ve Ebü Sabbah b. 
Muammer es-Semerkandi tarafından 

temsil edildiği kabul edilir. Bu sebeple 
Cebriyye mensupları önderlerine nisbet
le Cehmiyye, Bittihiyye, Bekriyye ve Sab
bahiyye diye de anılırlar. Ancak kula, fiil
Ierinde rol oynayan bir kudret ve ira
de verildiği tarzında Eş'ari tarafından 

Cehm'e atfedilen görüş (fVlak:alat, s. 279) 

doğru kabul edildiği takdirde onu halis 
Cebriyye'den saymamak gerekir. Nite
kim Şerif ei-Murtaza da Eş'arfnin riva
yetine yakın bir görüşü Cehm'e nisbet 
eder (İnk/i?ü 'l-beşer, I, 258) . Halis Cebriy
ye'nin temsilcileri arasında sayılan di-

ğer şahısların fikirleri hakkında açık bil
giler mevcut değildir. Bu durumda Ceb
riyye-i Halisa'nın tevhidi, Allah'ın irade ve 
kudreti karşısında kulun bütün benliğiy

le kendisini yok farzetmesi şeklinde an
layan süfflerce temsil edildiği kabul edil
mektedir. Her ne kadar Kelabazi, bütün 
mutasawıfların insanlara gerçek anlam
da fiil isnat ettiklerini, cebir ve zorlama 
a ltında bulunmadıkları görüşünde bir
leştiklerini belirtmişse de bu müelliften 
önce ve sonra birçok mutasawıf kesin 
bir cebir anlayışını benimsemiştir. Nite
kim Abdülkerim ei-Kuşeyri'nin nakletti
ğine göre Cüneyd-i Bağdadi tevhidi "bü
tün yaratı lmışların her türlü davranışla
rının Allah'tan olduğunu bilmek" şeklin
de tarif etmiştir. Zünnün ei-Mısri'ye gö
re tevhid ve tevekkül öncelikle Allah'tan 
başka tanrılar edinmeyi, ikinci olarak 
da O'ndan başka sebepler gösterıneyi 
imkansız kılar. Herevi'ye göre bunların 
ilki "avamın tevhidi", ikincisi de "havas
sın tevhidi"dir (b k. Çağrı c ı , s. 31-32) İbn 
Teymiyye, Muhammed Abduh ve çağdaş 
bazı yazariara göre mutasawıfların bu 
şekilde bir taraftan kulun ilahi irade kar
şısında kendisini yok farzetmesi gerek
tiğini savunması, diğer taraftan onun 
cebir altında bulunmadığını ileri sürme
si tutarlı değildir (İbn Teymiyye, IV, 299-
302 ; Ali Sami en-Neşşar, III , 286) 

insanlara ait ihtiyari fiilierin Allah ta
rafından yaratıldığını ve onların fiilieri
ni müstakil olarak gerçekleştiremediği
ni benimsemekle birlikte sorumluluğa 
ahlaki açıdan sağlam bir zemin bulmak 
amacıyla bu fiilierde insanların da et
kisi bulunduğunu kabul eden mutedil 
(mutavassıt) Cebriyye'nin hangi tırkalar

dan oluştuğu hususunda farklı görüşler 
mevcuttur. Şehristanf ve Fahreddin er
Razı bu gruba sadece Dırar b. Amr ile 
Hüseyin b. Muhammed en-Neccar'a nis
bette anılan Dırariyye ve Neccariyye'yi 
dahil edip Ehl-i sünnet gruplarını bunun 
dışında tutarken İbn Teymiyye, Seyyid 
Şerif ei-Cürcanf ve Muhammed Reşid 

Rıza Eş'ariyye'yi, Tehanevi ise bütün Ehl -i 
sünnet'i mutavassıt Cebriyye içinde mü
talaa etmiştir. Cebriyye teriminin esas 
itibariyle insanların irade hürriyetinden 
tamamen yoksun bulunduklarını savu
nanlar anlamına geldiği dikkate alınır
sa, bazı istisnalar bir yana, Ehl -i sün
net'i bu mezhebe dahil etmek isabetli 
görünmemektedir. Zira Sünni alimierin 
çoğunluğu insanların sorumluluğa konu 
teşkil eden fiilierini kendi iradeleriyle 
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yaptıklarını kabul etmekte, buna karşı

lık Allah'ın kullarını inkar veya isyan et
meye zorladığı fikrini ise reddetmek
tedir. 

Cebir görüşü, İslam düşünce tarihin
de itikadi ve fikri bir hareket olarak or
taya çıktığı hicrf ı. yüzyılın ilk yarısından 
itibaren tenkit edilmiştir. İlk defa Hz. 
Ömer, Hz. Ali, Abdullah b. Abbas gibi ile
ri gelen sahabiler tarafından başlatılan 
ve daha sonra Hasan-ı Basrfnin sürdür
düğü eleştirilerde Allah'ın kullarını buy
ruklarına karşı gelmeye zorlamadığı, ya
ratıcı hakkında bu tür inançları besle
menin yanlış olduğu belirtilmiştir (R isa

le fi'l- k:ader, I, 83, 85) . Mu'tezile kelam
cıları çeşitli akli ve nakli deliliere daya
narak Cebriyye'ye karşı tekfire kadar 
varan tenkitler yöneltirken Ebü Hanife 
ve Ahmed b. Hanbel gibi Sünni alimler, 
insanların fiilierini icbar altında yapma
dıklarını, bununla birlikte ihtiyar! fiiller 
de dahil olmak üzere her şeyin ilahi ira
de ve kudret çerçevesinde vuku buldu
ğunu söylemek suretiyle Mu'tezile'nin 
insanı tamamen hür kabul eden tutu
mu ile Cebriyye'nin hiçbir noktada insa
na hürriyet tanımayan aşırı tutumu ara
sında naslara daha uygun düşen makul 
bir görüşü savunmuşlardır. Gerek Sele
fi gerekse kelamcı olsun Ehl -i sünnet 
alimlerinin kanaatine göre ihtiyar! fiilie
rin ilahi iradenin zorlamasıyla gerçek
leştiğini söylemek Allah'ın adalet, rah
met ve hikmet sıfatlarıyla bağdaştırıla
maz: ayrıca peygamber göndermek su
retiyle insanları buyruklarına uymakla 
yükümlü tutmasına ve sonuçta uymayan
ları cezalandırmasına hem naslar hem 
de apaçık akli ilkeler açısından savunu
labilir bir açıklama getirmek de müm
kün değildir. Zira kullarına karşı rahmet
le muamele ettiğini beyan eden (el-En'am 
6/ I2) Allah'ın, insanları iman ve itaati 
sağlayacak irade ve kudretten yoksun 
bıraktıktan sonra inkar ve isyanları se
bebiyle ceza landırması adalet ve rah
met anlayışına aykırıdır (Matüridi, s. 319-
320). Şunu da belirtmek gerekir ki cebir 
görüşü, insanın içinde yaşadığı "teşeb

büs etme-çalışma-başarma" dünyasının 
realiteleri ve kendi vicdanı kanaatleriyle 
de bağdaşmamaktadır. 

Kaza ve kader telakkisinin insanları 
hürriyetten yoksun hale getireceği tar
zında Mu'tezile tarafından öne sürülen 
iddia Ehl-i sünnet alimlerince reddedil
miştir. Aslında Ehl-i sünnet nazarında 
kader. Allah'ın her şeyi meydana gel-
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meden önce bilip levh-i mahfüza yazma
sı esasına dayanır ki Mu'tezile'ye göre 
de Allah'ın ilim sıfatı, olmuş ve olacak 
her şeyi kapsayacak bir yetkinliğe sahip
tir. Öyle görünüyor ki Mu'tezile ile Ehl -i 
sünnet arasında cebirle ilgili olarak sür
dürülen tartışmalar daha çok hangi gö
rüşün cebri gerektireceği noktasında 

toplanmaktadır. İbn Rüşd'ün de belirt
tiği gibi insan iradesinin gözlenebilen 
dış tesirlerden kurtulması hemen he
men imkansızdır. Her ne kadar irade ve 
fiil gücüne sahip olduğumuz şuurunu 
taşıyorsak da beşeri fiilierin Wihi irade 
ve kudretten tamamen bağımsız olarak 
gerçekleştiği tarzında elimizde ne dini 
ne de akli delil vardır. Esasen ilahi sıfat
Iarın varlık ve olaylarla ne tür bir irtibat 
içinde bulunduğu hususunda yeterli bil
giye de sahip değiliz. Önemli olan insa
nın bir fiil yapmayı dileyebilmesi, sonra 
da hangi şekilde olursa olsun onu ger
çekleştirebilmesidir; bu da onun icbar 
altında olmadığını ispat etmek için ye
terli görülmelidir (daha geniş bilgi için 
bk. KADER; KESB). 

Kaynaklar. hicri ll. yüzyılın başlarından 
itibaren cebir veya kader konusu ile ilgili 
olarak yazılan pek çok eserin adını zik
reder. Tesbit edilebildiği kadarıyla bun
ların ilki tabiinden Hasan-ı Basri'ye ait
tir. Risô.le fi'l-)f.ader adındaki bu muh
tasar belge çeşitli eserler içinde yayım
lanmıştır (Muhammed Umare, Resa'ilü'l· 
'adi, 1, 83-87; Macid Fahri, el·Fikrü'l·al]la
~i el· 'AraN I, 19-28) Şii alimlerinden Zü
rare b. A'yün'ün el-İstitô. 'a ve'l-Cebr'i, 
Hişam b. Hakem'in el-Cebr ve'l-]f.ader'i 
(liafıu'l-meknun, II, 266, 285), Mu'tezile'
den Amr b. Ubeyd'in er-Red 'ale'l-lf.a
deriyye'si , İbn Keysan el-Esamm'ın er
Red 'ale'l-Mücbire'si, Ebü'l-Hüzeyl el
AIÜif'ın er-Red 'ale'l-lf.aderiyye ve'l
Mücbire'si, Bişr b. Mu'temir'in el- Va 'id 
'ale1-Mücbire'si, cebir görüşüne ilişkin 
olarak kaynaklarda adı geçen, fakat gü
nümüze ulaştığı bilinmeyen eserlerdir 
(İbnü ' n-Nedim, s. 203-215). Kasım er-Res
sf'nin er-Red 'ale 'l-Mücbire'si, Şerif el
Murtaza'nın İnlf.ii?ü'l-beşer mine'l-cebr 
ve '1-)f.ader'i, Hadi- ilelhak Yahya b. Hü
seyin'in er -Red 'ale'l-Mücbire ve'l
lf.aderiyye'si, Resô.'ilü'l- 'adi ve 't-tev
i}id adlı bir kitapta yayımlanmıştır (bs. 
yeri yok, Darü'l-hilal 1971). Gazzalf'nin Ri
sô.letü '1- Cebri '1-mutavassı(ı (Süleyma
niye Ktp., Fatih, nr. 5391), Fahreddin er 
Razf'nin Risô.le fi'l - cebr ve'l-)f.ader'i 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1278). 
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Muhyiddin İbnü'l-Arabf'nin Şümusü 'l
fikeri'l-münlf.ı? min ?Ulümô.ti'l- cebr 
ve'l -)f.ader'i (Süleymaniye Ktp., Hamidi
ye, nr. 1440), Nasirüddin-i TQsf'nin Risô.
le fi'l-cebr ve'l-)f.ader'i (Süleymaniye 
Ktp ., Esad Efendi, nr. 3570), M. Zahid Kev
serf' nin el- İstibsô.r fi't- tafıaddüş 'ani'l
cebr ve'l-i.l].tiyô.r'ı (Kahire 1370) ve Mus
tafa Sabri Efendi'nin Mev)f.ıfü'l-beşer 
tafıte sultô.ni'l - )f.ader'i, cebir konusun
da günümüze ulaşan eserlerden bazıla
rıdır. 
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ımı IRFAN ABDÜLHAMİD 

L 

CEDEL 
(J~I) 

Meşhur olan veya doğruluğu 
herkes tarafından kabul edilen 

önermelere dayanan kıyas; 
tartışmada rakibi susturma yöntemi 

anlamında kullanılan mantık, 

felsefe ve kelam terimi. 
_j 

Sözlükte "ipi sağlarnca bükmek; biri
ni sert bir yere düşürmek; düşmanlık 
veya tartışmada çetin olmak, cephe al
mak" gibi anlamlara gelen cedl veya ce
del kökünden isim olup Latince'deki di
alectica kelimesinin Arapça karşılığıdır. 

Terim olarak mantık. felsefe ve ilgili di
ğer ilimlerde farklı şekillerde tarif edi
lir. Mantıkta cedel, "meşhur olan (meş
hOrat) ve doğru kabul edilen (müse\lemat) 
öncüllerden oluşmuş kıyas" demektir. 
Felsefe ve kelamda farklı tarifleri bulun
makla beraber genellikle "bir düşünce
deki çelişkileri tartışarak gösterme sa
natı" diye tanımlanır. Ayrıca cedel, bir 
tezin doğruluk veya yanlışlığını göster
mek amacıyla yapılan tartışma kuralla
rından bahseden ilmin adı olarak da kul
lanılmıştır. 

Kur'an'da iki yerde cedel, iki yerde ci
dal, yirmi altı yerde mücadele kökünden 
türeyen değişik şekiller kullanılmıştır. 

Tartışmada başvurulan ve "delil" anla
mına gelen hüccet, sultan, burhan gibi 
kelimeler altmış yerde geçmektedir. Mi
ra' ile muhacce de Kur'an-ı Kerim'de 
"karşılıklı tartışma ve delil getirme" ma
nasında kullanılmıştır (bk. M. F. Abdül
baki, Mu 'cem, ilgili kelimeler). Kur'an '
da gerçek bilgiye ve kesin delile dayan
mayan, yaniışı doğru, doğruyu yanlış gös
termek suretiyle hakikati reddetme ve 
batılı savunma amacına yönelik tartış
ma yasaklanmış, buna karşılık kesin de
lil ve gerçek bilgiden hareketle yanlış fi
kirleri çürütme ve gerçeği ispat edip sa
vunma maksadıyla yapılan tartışmalar 
caiz görülmüş, hatta bu anlamda Hz. 
Peygamber'e muhalifleriyle cedel yapma
sı emredilmiştir (bk. en-Nahl 16/ 125). Ha
dis mecmualarında cedeli yasaklayan ba
zı hadisler mevcutsa da (Müsned, IV, 156; 
V, 252, 258; Da rimi, "Mulj:addiıne", 17, 
29; İbn Mace, "Mulj::addi.me", 7) bunları 
Kur'an'ın hoş karşılamadığı türden tar

.tışmalar şeklinde anlamak gerekir. Bir
çok ayette, islam daveti karşısında di
renen müşrikleri susturmak veya ikna 
etmek için tartışmalara girişildiği görü-


