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yok tur. Ni te kim Mu‘te zi le âlim le ri nin zikredildiğiHâkimel-Cüşemî’yeaitŞer¼u 
£Uyû ni’l-mesâßilveİbnü’l-Murtazâ’yaait
ªa ba šåtü’l-Mu£te zi le’dekendisineyerverilmez.AncakKådîAbdülcebbâr’ınese-rineta‘likyazdığıgözönündebulunduru-lursaRey’dekaldığısıradabüyükihtimalleonunderslerinekatılmışolduğusöylene-bilir.Öteyandantedrîsfaaliyetlerihakkın-dadaherhangibirbilgiyerastlanmayanMânkdîmŞeşdîv’inhiçbiröğrencisininadıbilinmemektedir.KaynaklardakelâmilmindekiyetkinliğiözelliklevurgulananMânkdîm,muhteme-lenolgunlukdöneminisiyasîmücadele-lerlegeçirmişolmasısebebiylefazlaeseryazamamıştır.BilinentekeseriKådîAb-dülcebbâr’ınŞer ¼u’l-U½û li’l-Åam se’sineyazdığıta‘liktir.İbnFend’inŞer ¼u’l-U½ûl adıylazikrettiğieser(Meßâ¦irü’l-ebrâr, II, 

702)bazıkütüphanekayıtlarındaŞer ¼u’l-
U½û li’l-Åam seismiyleMânkdîmŞeşdîv’eatfedilir(Vecîh, Me½âdi rü’t-türâ¦, II, 243; 

Rukayhîv.dğr.,II,655).Adındandaanla-şılacağıüzereeserMu‘tezile’ninbeşesa-sınıoluşturantevhid,adalet,va‘dveva‘îd,el-menzilebeyne’l-menzileteyn,emirbi’l-ma‘rûfvenehiyani’l-münkerilkelerininayrıntılıbiraçıklamasıvebuilkelerüze-rindekitartışmalarlailgilidir.Mânkdîm Şeşdîv’in Şer ¼u’l-U½û li’l-
Åam seüzerineta‘likyazmaksuretiylekitabınaslındanfarklıbiresertelifettiğikesinolmaklabirlikte,bukitabınAbdül-kerîmOsmantarafındanŞer ¼u’l-U½û li’l-
Åam seadıylaKådîAbdülcebbâr’aizâfeedilerekneşredileneser (Kahire1965)olupolmadığıtartışmalıdır.Bukarışıklıkeserinyazmanüshalarındaherikimüel-lifindeisimlerininzikredilmesindenkay-naklanmaktadır.Yazmalardakikayıtlar,Mânkdîm’inŞer ¼u’l-U½û li’l-Åam seüze-rinebirta‘likyazmasınınadıgeçenesertemelindeşekillenenyeniveözgünbireserortayakoymakdeğil,KådîAbdülceb-bârtarafındanimlâedileneseribazıkü-çükdeğişikliklerlerivayetetmektenibaretolduğuşeklindebiralgınındoğmasınayolaçmıştır(KådîAbdülcebbâr,Şer¼u’l-U½û-
li’l-Åam se,neşredeningirişi,s.27-28).Ab-dülkerîmOsmantarafından(Kahire1965) neşredileneseringerçekteKådîAbdülceb-bâr’ınŞer ¼u’l-U½û li’l-Åam se’siolmadığı-nıilkdefasöyleyenDanielGimaret,neşriyapılanbueserinhalenkayıpbulunan
Şer ¼u’l-U½û li’l-Åam seüzerineMânkdîmŞeşdîvtarafındankalemealınanTa£ lî šu 
Şer¼i’l-U½û li’l-Åam se (Ta£lîš£alâŞer¼i’l-
U½ûli’l-Åamse)adlıeserolduğunuiddiaetmişvebuiddiasınıkanıtlamakamacıyla

şekildekaydedenMuhallî’nindahaziyadeHz.Hasan’ınsoyundangelenlereverilen“şerîf”unvanınıkendisihakkındakullan-masıbirsehivolmalıdır.BazıkaynaklardaMânkdîmiçingeçen“İmâm”(Ebü’l-Ha-
sanAbdullahb.Miftâh,I,28)ve“Müs-tazhir-Billâh”lakaplarıise(Humeydb.Ah-
medel-Mahallî,s.292;İbnü’l-Murtazâ,vr.
157a;İbnFend,II,693)onabirarakalkış-tığıimâmetiddiasındandolayıverilmiştir.AyrıcahayatınınbellibirdöneminiRey’degeçirdiğindeneserininbazıyazmalarındaonuniçinRâzînisbesidekullanılır(Kådî 

Abdülcebbâr,Şer¼u’l-U½ûli’l-Åamse,neş-
redeningirişi,s.29).Mânkdîm,DeylemZeydîleri’ninimamıolanMüeyyed-BillâhAhmedb.Hüseyin’inöğrencisidir. Onun Müeyyed-Billâh’tanhangiilimleriokuduğunadairbilgiyok-sadahocasınınkelâmvefıkıhilimlerindeyetkinolduğugözönünealınırsakendisin-denbuikiilmedairöğrenimgördüğüsöy-lenebilir.Mânkdîm’inMüeyyed-Billâh’ınöğrencileriarasındaayrıcalıklıbirkonumayükseldiğikaynaklardananlaşılmaktadır.NitekimMüeyyed-Billâh411 (1021)yılındaLencâ’davefatettiğindecenazenamazınıMânkdîmkıldırmıştır.Hocasınınölümün-densonramuhtemelenilimtahsiletmekamacıylaRey’egitti.Burada415’te(1025) vefatedenKådîAbdülcebbâr’ıncenazesi-ne katılanlar arasında ismi zikredilenMânkdîm417’de(1026)Lencâ’yadön-dü.BusıradaZeydîlertarafındanMüey-yed-Billâh’tansonraimamkabuledilenkardeşiEbûTâlibNâtık-BilhakYahyâb.Hüseyin’ekarşıMüstazhir-Billâhunvanıaltındaimâmetiddiasıylaortayaçıktıy-sadabuiddiaZeydîlertarafındankabulgörmeyincetekrarRey’edöndüveburadavefatetti.BazıkaynaklardaonunNâtık-Bilhakk’ınardındanimâmetiddiasındabulunduğu(Ahmedb.YahyâHâbises-
Sa‘dî,vr.283),hattaondansonraimamkabuledildiği(İbnü’l-Murtazâ,vr.157a) yönünderivayetlervarsadaikisininölümtarihleriarasındabiryıllıksüreninolmasıveMânkdîm’inhayatınınsondönemindeRey’debulunmasıburivayetlerişüphelikılmaktadır.Mu‘tezilîdüşünceyiMu‘tezile’ninonbi-rincitabakasındankabuledilen,hemEbûAbdullahel-Basrî’denhemdeKådîAbdül-cebbâr’dandersokuyanMüeyyed-BillâharacılığıiletanıyanMânkdîmbazımodernçalışmalardaKådîAbdülcebbâr’ınöğrenci-siolaraknitelendirilsede(EIr.,I,117;The 

Ency clo pa edia of Is lam Three,fas.3,s.10) kaynaklardabunadairherhangibirkayıt

BaşlıcaEserleri: Dis co ve ring Tur key 
(NewYork1971); Tur key: The Chal len ge 
of a New Ro le (Westport:Praeger1994,
HeathLowryilebirlikte) (Tür ki ye’nin Ye ni 

Ro lü,trc.ŞükrüDemircan–ErhanYüksel-
ci,Ankara1995); Ata türk (London1999) 
(Ata türk, trc. FüsunDoruker, İstanbul
1999,2004); The Turks To day: Tur key 
af ter Ata türk (NewYork2004); Tur key 
and the War on Ter ror (London-New
York2005) (Türkiye’ninTerörleSavaşı, 
trc.OrhanAzizoğlu,İstanbul2005); From 
the Sul tan to Ata türk (London2009) 
(Sultan’danAtatürk’eTürkiye,trc.Cem
Küçük,İstanbul2011).
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Ebü’l-Hüseyn Kývâmüddîn Ahmed
b. Ebî Hâþim Muhammed

el-Hüseynî el-A‘râbî el-Kazvînî

(ö. 425/1034)

Zeydî-Mu‘tezilîkelâmcýsý.
˜ ™

Hayatınadairfazlabilgiyoktur.Nisbe-sindenanlaşıldığıüzereKazvinbölgesin-dedoğmuştur.Pehlevîce’de“ayınyüzü”anlamınagelenmâng-dîmkelimesininArapçalaşmışşekliolanMânk dîm (Mâ

nek dîm, Mân ke dîm)yüzününgüzelliğise-bebiylekendisihakkındakullanılırken“altıdevşeytan”anlamındakiŞeşdîvismininonaniçinverildiğibilinmemektedir.Nese-biHz.HüseyinüzerindenHz.Ali’yeulaşır.BusebepletabakatkitaplarındakendisiiçinHüseynînisbesive“seyyid”unvanıkul-lanılır.MuhtemelennesebininHz.HasanüzerindenHz.Ali’yeulaştığışeklindebirkanaatinvarlığısebebiyletabakatyazar-larıMânkdîm’inHz.Hasan’ınsoyundangelmediğini özellikle vurgular (İbnü’l-
Murtazâ,vr.157a;Ahmedb.YahyâHâbis
es-Sa‘dî,vr.283;Ebü’l-HasanAbdullah
b.Miftâh,I,28).İsimzincirinidoğrubir
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yarısı) Ta£ lî šu Şer¼i’l-U½û li’l-Åamse üzerinebirta‘likyazmıştır.Bueserinyaz-manüshasıMilano’da(BibliotecaAmbro-
siana,Ar.nr.F192)bulunmaktadır(Gima-
ret,sy.15[1979],s.60).
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aÅbâr:el-Levâ¼išu’n-nediyyebi’l-¼adâßišı’l-ver-
diy ye (nşr.AbdüsselâmAbbasel-Vecîh–Hâlid
KåsımM.el-Mütevekkil), Am man 1423/2002, 
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vâ²ı¼,Prin ce ton Uni ver sity Di gi tal Lib rary, nr. 
ymdi_03_43, vr. 283 (mikrofilm,orijinaliSan‘a’da
MektebetüMuhammedel-Kibsî’dedir);W.Made-lung,DerImamal-QasimibnIbrahimunddie
GlaubenslehrederZaiditen,Ber lin 1965, s. 182-
183; a.mlf.,“£Abd alJabbår”, EIr., I, 116-118; G.Monnot,Penseursmusulmansetreligions
iraniennes:‘Abdal-Jabbaretsesdevanciers,
Pa ris 1974, s. 263; AbdullahMuhammedel-Ha-beşî,FihrisümaÅ¹û¹âtiba£²i’l-mektebâti’l-Åâ½½a
fi’l-Ye men, Lon don 1414/1994, s. 45, 258, 318; R.C.Martinv.dğr., De fen ders of Rea son in Is lam: 
Mu’tazilismfromMedievalSchooltoModern
Symbol, Ox ford 1997, s. 54-56; Abdüsselâmb.Abbasel-Vecîh,A£lâmü’l-müßellifîne’z-Zeydiyye,
Am man 1420/1999, s. 104; a.mlf., Me ½â di rü’t-
türâ¦ fi’l-mek tebâti’l-Åâ½½a fi’l-Ye men, San‘a 
1422/2002, II, 243; AhmedAbdürrezzâker-Ru-kayhîv.dğr.,FihristümaÅ¹û¹âtiMektebeti’l-Câ-
mi£i’l-kebîr: Øan£âß, San‘a, ts. (Vizâretü’l-Evkåf
ve’l-irşâd), II, 655-657; M.Saîdel-Melîh–AhmedM. Îsevî,FihrisümaÅ¹û¹âti’l-Mektebeti’l-øar-
biy ye bi’l-Câ mi£i’l-kebîr bi-Øan£âß, Ye men, ts. 
(Meclisü’l-kıyâde), s. 177-178; M.T.Heemskerk, 
SufferingintheMu‘taziliteTheology:‘Abdal-
Jabbår’sTeachingonPainandDivineJustice,
Lei den 2000, s. 3-5, 60-62; a.mlf.,“£Abd alJabbår 
b. A¼mad alHamadhån¢”, The Ency clo pa edia 
of Is lam Three, Lei den 2007, fas. 3, s. 9-18; D.Thomas,“£Abd alJabbår: Sharh alUs†l alkham
sa, Com men tary on the Fi ve Prin cip les”, Chris-
tian-MuslimRelations:ABibliographicalHis-
tory (ed.D.Thomas–A.Mallett), Lei den-Bos ton 
2011, II, 603-604; a.mlf.,“Månkd¢m Shashd¢w”, 
a.e., II, 662-664; D.Gimaret,“Les U½†l alƒam sa 
duQåd¢£Abdal-Ğabbåretleurscommentaires”, 
AIsl., sy. 15 (1979), s. 47-96; İlyasÇelebi,“Şer-
hu’lUsû li’lHam se”,DİA,XXXVI II, 570-571.

ÿOrhanŞenerKoloğlu

– —MANSÛR el-MERÎNÎ

(bk. EBÜ’l-HASAN el-MERÎNÎ).˜ ™

AbdülcebbârilediğerMu‘tezilîâlimleringörüşlerinikıyaslayarakaralarındatercih-lerdebulunmasışeklindeolabilmektedir
(s.688-689).YineMânkdîmŞeşdîv’inKådîAbdülcebbâr’ınkonularıanlatırkentakipettiğiplanakarşıçıktığıveisabetlitertibinneşekildeolmasıgerektiğinibelirttiği,ba-zankarşıçıktığıbuplanıtakipederken(s.
81,666,746)bazandaolmasıgerektiğinisöylediğiyeniplanıtemelaldığı(s.647), KådîAbdülcebbâr’ınbazıtanımlarınakarşıçıktığı(s.176,324),zikrettiğiaçıklamavedelilleringerçekteEbûAliel-Cübbâî’denalındığınısöyleyereknihaîkaynağınaişa-retettiği(s.42-43,86-87),zamanzamandabunlarıreddettiği(s.55,124-125,180,
408)görülmektedir.AyrıcaeserinimâmetbahsindeMu‘tezile’ninimâmetanlayışıyerineZeydiyye’ninanlayışınınsavunulma-sı,kitabınZeydîolanMânkdîmŞeşdîv’inelindençıktığınıkanıtlamaktadır(EIr., I, 

118).ÖteyandanbutürfarklılıklarınKådîAbdülcebbâr’ınöğrencilerininhocalarınamuhalefetettiklerikonulardaeserekendigörüşlerinieklemelerindenkaynaklandığıdailerisürülmüştür(KådîAbdülcebbâr,
Şer¼u’l-U½ûli’l-Åamse:Mu‘tezile’ninBeş
İlkesi,tercümeedeningirişi,I,50).MânkdîmŞeşdîv’eaitta‘likinbirkısmıkataloglaraŞer ¼u’l-U½û li’l-Åam se,birkısmıiseTa£ lî šu (Ta£lîšåtü) Şer¼i’l-U½û-
li’l-Åam sebaşlığıylakaydedilmişbirçoknüshasımevcuttur.GimaretbunlardanAnkara,İstanbul,Milano,Berlin,Münih,San‘a,VatikanveViyana’dakayıtlıtop-lamonyedinüshayızikreder(AIsl.,sy.15
[1979],s.48-49).AyrıcaözellikleYemen’de-kibazıözelkütüphanelerdedeçeşitlinüs-halarıbulunmaktadır(meselâbk.Habeşî,
s.45,258,318;Vecîh,Me½âdi rü’t-türâ¦, II, 

243). Ta£ lî šu Şer¼i’l-U½û li’l-Åam se’nindoğrudanMânkdîmŞeşdîv’eatfedilerekyapılmışbirneşritesbitedilememiştir.EseriilkdefaAbdülkerîmOsmanİstanbulveSan‘a’dakinüshalarınadayanarak“Ah-medb.Hüseyinb.EbûHâşim’inta‘liki”kaydıylaveKådîAbdülcebbâr’aizâfetle
Şer ¼u’l-U½û li’l-Åam se başlığı altındaneşretmiş(Kahire1384/1965),ardındanbuneşirbirçokdefabasılmıştır.SemîrMustafaRebâbdaeseriaynıkayıtveaynıadla(Beyrut1422/2001),İlyasÇelebiisekitabınİstanbulnüshasını“Ahmedb.Hü-seyinb.EbûHâşimMânkdîm’inta‘liki”kaydıylaKådîAbdülcebbâr’aatfederek
Şer ¼u’l-U½û li’l-ƒam se: Mu‘te zi le’nin 
Beş İl ke sibaşlığıaltındaTürkçeçeviri-siylebirlikteyayımlamıştır(I-II,İstanbul
2013).ZeydîâlimiHüsâmeddinKåsımb.Ahmedel-Mahallî(ö.VIII/XIV.yüzyılınilk

bazıdelillersıralamıştır(Gimaret,sy.15
[1979],s.49-57).Gimaret’ninilerisürdüğüdelillerinbaşında,eserinbazıyazmaların-daMânkdîmŞeşdîv’enisbetinin“ta‘lik”diyeifadeedilirkenbazıyazmalarda“telif”olarakanılması,böyleceonundoğrudanMânkdîmtarafındanyazılanbireserdiyenitelendirilmesigerektiğiiddiasıgelmek-tedir.NitekimkitabınSan‘a’dabulunanbirnüshasında(Mektebetü’l-câmii’l-ke-
bîr, İlmü’l-kelâm, nr. 190; Abdülkerîm
Osman’ınneşrindekullandığıikincinüs-
ha)MânkdîmŞeşdîvbizzatmüellifolarakkaydedilirken,yineSan‘a’damevcutdiğerbirnüshasıyla(Mektebetü’l-câmii’l-kebîr,
İlmü’l-kelâm,nr.161)Vatikannüshasında
(BibliotecaApostolicaVaticana,Arabe,
nr.1028)eserinMânkdîmŞeşdîv’intelifiolduğubelirtilmektedir.ÖteyandanGi-maret,kitabınyazmanüshalarındakita‘likkaydınıifadeedenkelimelerindeaslındaeserinMânkdîmŞeşdîv’eaidiyetineişaretettiğiniilerisürer.NitekimAbdülkerîmOsman’ın neşrinde dayandığı İstanbulnüshasındaki(TSMK,III.Ahmed,nr.1872) “‘ullikaan”kaydının,MânkdîmŞeşdîv’inKådîAbdülcebbâr’danokuduğumetninbizzatkendisitarafındanrivayetedilenşekline değil, aslında Kådî Abdülceb-bâr’danokuduğumetinüzerindekendiyorumlarınıdaiçerenveöğrencilerita-rafındanrivayetedilenikincibirmetneişaretettiğini,şayetMânkdîmŞeşdîv’inta‘likiŞer ¼u’l-U½û li’l-Åam se’ninrivaye-tindenibaretolsaydıyahutböylekabuledilseydibudurumdasözkonusuyaz-mada“‘allakaalâ”kaydınınbulunmasıgerektiğiniilerisürer,ayrıcaliteratürdenörneklervererekbunukanıtlamayaçalışır.DiğertaraftaneserinüslûbudaonunKådîAbdülcebbâr’danbaşkabirmüellifinelin-dençıktığınıgöstermektedir.ZiramüellifkendinibirincişahısolaraksunarkenKådîAbdülcebbâreserboyuncaüçüncüşahısolarakzikredilmekte,müellifinbueseri
Şer ¼u’l-U½û li’l-Åam se’yiküçükilâvelerleaktardığıbireserolarakdeğil,yazdığıese-rezeminteşkiledenmüstakilvefarklıbirkitapolarakalgıladığınıgösterenifadelerbulunmaktadır(s.41,43,45).Ayrıcaeser-deMânkdîmŞeşdîv’inmetinüzerindekietkisininsadecerivayetetmeklesınırlıkalmayıpmetnekenditercihleriniyansıt-maksuretiyleyenibirmetininşaettiğinigösterenunsurlardagözeçarpmaktadır.Budurum,Mânkdîm’inbizzatKådîAbdül-cebbâr’ındiğereserlerindekigörüşlerinidezikrederekbunlarıeleştiriyetâbitut-masıvearalarındatercihlerdebulunmasışeklindeolabildiğigibi(s.122-123),Kådî


