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ortayakoyanşey”diyetanımladığımüessirlerivemüessiryerinegeçenunsurlarıfâil,illet,sebep,muktezî,şartvedâîşeklindebelirleyiptarifleriniverir.Ardındanbumüessirlerinetkiyeyolaçmasınıtercih
(sıhhatveihtiyar)vezorunluluk(îcâb)eksenindeinceler.Eserboyuncamüessirleribuikitemelkriter(etkiyitercihedayalıyahut
zorunluolarakortayakoyma)çevresindeçeşitlişekillerdetasnifederekbunlarınbirbiriyleolanbenzerliklerinivefarklılıklarınıortayakoyar,böyleceMutarrifiyye’ninkatısebeplilikanlayışınıreddetmeyimümkünkılacakkavramsalbiraltyapıhazırlamayaçalışır.PekçokyazmanüshasıbulunaneserJanThieletarafındanKa usa lität in 

der mu’ta zi li tisc hen Kos mo lo gieadıaltındadetaylıbiranalizlebirlikteyayımlanmıştır(Das Kitåb al-Mu’aththi råt wa-
miftåh al-mu{ki låt des Zay di ten al-¥a san 
ar-Ra½ ½å½ [st. 584/1188],Leiden-Boston
2011).ZeydîâlimiAlib.Muhammedb.AhmedelBekrîesereŞer¼u’l-Müße¦¦i-
râtolarakdabilinenMi½bâ¼u’¾-¾ulumât
fîkeşfime£âni’l-Müße¦¦irâtadıylabirşerhyazmıştır.2.el-Kâşif li’l-be½âßir
£an i¦bâti’l-cevâhir. Yine atomculukteorisinireddedenvebölünemeyencü zü(cüz’-i lâ ye te cezzâ)kabuletmeyenMutarrifiyye fırkasına karşı bölünemeyencüzlerinvarlığınıkanıtlamayayönelikbireserdir.BilinenteknüshasıMilano’dadır
(BibliotecaAmbrosiana,Ar.,nr.E460/II,
vr.25-110). 3.el-MuÅta½arfîi¦bâti’l-
a£râ².AtomcuâlemanlayışınınikitemelkategorisindenbiriolanarazlarhakkındayazılanbueserdeRassâs,arazlarıidrakedilebilenveidrakedilemeyenlerolmaküzeresınıflandırarakbunlarınvarlıklarınıkanıtlamayaçalışır(MilanoBiblioteca
Ambrosiana,Ar.,nr.E460/V,vr.138-145). 
4.Mesßelefîkeyfiyyeti’l-a£râ²(Key-
fiyyetüvücûdi’l-a£râ²i’l-mû½ılefîbeyâni
×âli ke ilâ eb la³i’l-a³râ²).Rassâs’ınarazlarıvarlığagelişbiçimlerinegöredüzenlediğibireserdir(San‘ael-Câmiu’l-kebîr;el-
Mektebetü’l-garbiyye,nr.3255,vr.11-18;
DahyânMektebetüMuhammedb.Abdü-
lazîmel-Hâdî). 5.Keyfiyyetükeşfi’l-a¼-
kâmve’½-½ıfât£anÅa½âßi½i’l-müße¦¦irât
ve’l-mušte²iyât.BasraMu‘tezilesi’ninsıfatanlayışınadairolaneseriRassâsöğrencisiEbü’lKåsımetTihâmî’ninteşvikiyleyazmıştırveonunBasraMu‘tezilîöğretisineyönelikeğilimininenbelirginşekildegörüldüğükitaptır.Rassâs,buradabazıküçükdeğişikliklerlebirliktebüyükorandaEbûHâşimelCübbâî’ninzâtsıfatilişkisiniaçıklamakiçingeliştirdiğiahvâlteorisinikabuleder(BerlinStaatsbibliothek,
Glaser,nr.29,vr.1-61;nr.80,vr.64-113;

de(1162)okumuşolmasıilimtahsilineerkenyaştabaşladığınıgöstermektedir.Henüzondörtyaşındaikenedebiyat,onbeşyaşındaikenkelâmalanındaeseryazdı.KådîCa‘fer’inölümündensonraonunöğrencileritarafındanönderkabuledildi.Böyleceyirmibeşyaşındahocasınınyerinialdıveteliffaaliyetleriyanındaöğrenciokutmayabaşladı.YetiştirdiğiöğrencilerinbaşındaYemen’dekiZeydîlerDevleti’nin11871217yıllarıarasındaimamlığını yapanMansûrBillâhAbdullahb.Hamzagelir.ŞehâbeddinEbü’lKåsımb.Hüseyinb.ŞebîbetTihâmî,Muhammedb.Ahmedb.VelîdelKureşî,Süleymanb.AbdullahelHurâşîvekendioğluAhmedb.Hasanöndegelendiğeröğrencileridir.Rassâs28Şevval584 (20Aralık1188)tarihindeerkenyaştaSan‘a’davefatetti,buradahocasınınmezarınınyanınadefnedildi.Rassâs’ınsoyundanpekçokâlimyetişmiştir.BunlarıniçindeoğluAhmedb.Hasanile“Hafîd”lakabıylabilinentorunuAhmedb.Muhammedb.Hasanentanınmışolanlarıdır.KaynaklardayaşadığıdöneminöndegelenZeydîâlimiolaraknitelendirilenRassâsvefatında,“Kelâmilmiöldü”denilecek
ka dar (Abdullahb.Miftâh,I,46)kelâmilmindekivukufuylaöneçıkmıştır.BasraMu‘tezilesi’ninveözellikleBehşemiyyeekolününgörüşlerinibenimseyenbirâlimolarakilmîmücadelesiniözellikleMutarrifiyye’yekarşıyapmıştır.Bununyanında,Ebü’lHüseyinelBasrî’ninfikirleritemelindeyükselerekBasraMu‘tezilesiiçindeBehşemiyye’yerakipolarakçıkanveetkisiYemen’degittikçeyayılmayabaşlayanHüseyniyyeekolünekarşıdamücadelevermiştir.Rassâs’ınkelâmalanındakieserleridahaziyade“dak¢ku’lkelâm”denilentabiatkonularınayoğunlaşmıştır.BundarakipekolMutarrifiyye’ninBasraMu‘tezilesi’nintabiatkonusundakigörüşlerinieleştirmesininpayıbüyüktür.

Eser le ri. 1. Kitâbü’l-Müße¦¦irât ve
miftâ¼i’l-müşkilât.Rassâs’ınenmeşhureseridir.KitapAllah’ınsadececisimleri yarattığını, cisimlerdeki oluşların,değişiklikleriniseAllah’abağlıolmadanmeydanageldiğini,diğerbirifadeylearazlarınilletinincisimlerinbizzatkendisiolupdoğrudanAllahtarafındanyaratılmadığınısöyleyerektabiattakeskinbirsebeplilikanlayışınıkabuledenMutarrifiyye’niniddialarınıreddetmekamacıylayazılmıştır.Rassâseserinde,dahaönceHâkimelCüşemî’ninet-Teß¦îrve’l-müße¦¦ir’indeyaptığınabenzerşekildekavramanalizleriyapar.Öncelikle“birhükmüyahutsıfatı
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546 (1151)yılındadoğdu.Kendisiismini,İbnMetteveyh’eaitel-Mecmû£fi’l-
Mu¼î¹bi’t-teklîfadlıeserinkendisindebulunanbirnüshasınınkenarınadüştüğünottaHasanb.Muhammedb.Hasanb.EbûBekirMuhammederRassâsolarakkaydeder.KaynaklardagenellikleEbûMuhammedkünyesiyleanılırkenbazanEbûAliveEbü’lHasankünyeleridezikredilir.SoyuNecidkökenliCüheynekabilesinedayanır.AtalarındanbazılarıYemen’deZeydîimâmetinikuranHâdîİlelhakYahyâb.Hüseyin’in(ö.298/911)ashabındandır.BrockelmannonunUsvan’da(Asvan) doğduğunuveFâtımîlertarafındanYemen’eelçiolarakgönderildiğini,Mısır’dahalifeliğiniilânettiğini,fakatSelâhaddîniEyyûbî’ninMısır’ıfethetmesiyleburadankaçtığınıyazarsada(GAL Suppl.,I,700) bütünbubilgileryanlıştır.Buhata,Brockelmann’ınkaynakolarakkullandığıveRassâsileçağdaşıKådîReşîdolarakbilinenEbü’lHasanAhmedb.Alib.İbrâhimb.ZübeyrelGassânîelAsvânîarasındakitartışmayıİbnEbü’rRicâl’inMa¹la£u’l-
büdûr’undan aktaranGriffini’yi yanlışanlamasıveburadaKådîReşîdhakkındaverilenbilgileriRassâs’aatfetmesindenkaynaklanmaktadır.Rassâs,YemenZeydîleriiçindeBasraMu‘tezilesi’ningörüşlerinibenimseyenlerle Bağdat Mu‘tezilesi’nin öğretisinibenimseyenHâdîİlelhakYahyâb.Hüseyin’ingörüşleritemelindeyükselenvebusebepleBağdatMu‘tezilesi’neyakınolan,önderliğiniMutarrifeşŞihâbî’ninyaptığıMutarrifiyyemezhebininmensuplarıarasındayoğuntartışmalarıngerçekleştiğibirdönemdeyaşadı.Kendisi,bumücadeledeaktifbirşekildeyeralanveMutarrifiyye’yisertbirdilleeleştirenKådîCa‘ferb.Ahmed’in(ö.573/1177)öğrencisidir.KådîCa‘fer’denbüyükbirihtimallemedresesininbulunduğuSenâ’dailimtahsiletmeyebaşladı.Zeydb.Ali’ninel-Mec-
mû£,KådîAbdülcebbâr’ınel-Emâlî,EbûAliesSaffâr’ınKitâbü’l-Erba£înile¥adî-
¦ü’l-£âbidadlıeserlerinihocasından557’
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Rassâs’ıngünümüzeulaşmayan,fakatkendisininbazıeserlerindevetabakatkitaplarındazikredilenKitâbüKeşfi’l-a£râ²
£ani’l-a¼vâl,el-Mesâßilü’l-£işrûnveel-
Æå¹ı£li’l-vetînminlicâci’l-müte£annitîn
(bazıkaynaklardaer-Risâletü’l-šå¹ı£ali’l-
evrâd min licâci’l-mü te£an nit mi ne’l-emrâ² ) adlıeserlerineyapılansınırlısayıdakiatıflardananlaşıldığıkadarıylatabiatkonularıözelliklevarlıksıfatilişkisimeselelerinedairdir.AyrıcaRassâs’ınBâtıniyye’yekarşıbirreddiyeyazdığıbilinmektedir.NitekimbueserinereddiyeyazankimliğimeçhulbirBâtınîiçinMişkâtü’l-envâri’l-Åâdime
li-šavâ£idi’l-Bâ¹ıniyyeti’l-eşrârbaşlığıylabirreddiyekalemealanMüeyyedBillâhYahyâb.HamzaeserindeRassâs’ınreddiyesindenbazıalıntılaryapmıştır(Ahmed
el-Hüseynî,III,21;Thiele,Ara bi ca,LVII
[2010],s.551).Rassâs’a atfedilen e¦-¡elâ¦ûne’l-
mesßele(Abdullahb.Miftâh,I,46)oğluAhmederRassâs’aaittir.BusebeplekendisineatfedilenŞer¼u¦elâ¦înemesßele adlıeserinde(Ziriklî,II,214)onaaitolmamasıgerekir.Yinekendisineizâfeedilen
el-ƒulâ½atü’n-nâfi£abi’l-edilleti’l-šå-
¹ı£aadlıeserde(Hediyyetü’l-£ârifîn,I,279) oğluAhmederRassâs’aaittir.el-ƒulâ½a
fîma£rifetillâhadıylaRassâs’anisbetedilenkitap(Vecîh,Me ½â di rü’t-tü râ¦,II,289) yaoğluAhmederRassâs’ınel-ƒulâ½a-
tü’n-nâfi£a’sıylayadahocasıKådîCa‘ferb.Ahmed’inel-ƒulâ½atü’l-fevâßid’iyle, 
er-Risâletü’l-Hâşimiyyeli-ünfi’Š-Šalâl adıylaizâfeedileneserise(Ekva’,II,959;
Vecîh,A£lâm,s.344)MütevekkilAlellahAhmedb.Süleyman’ınaynıadlıeseriylekarıştırılmışolmalıdır.Yineonaizâfeedilen
er-Risâletü’¹-ªavâfe(Ahmedel-Hüseynî,
I,387),Rassâs’ınisteğiüzerineöğrencisiMansûrBillâhAbdullahb.Hamzatarafındanyazılmıştır.JanThielebazımodernkaynaklarda(Ekva‘,II,959;Vecîh,A£lâm, 
s.344)Rassâs’aatfedilener-Risâletü’n-
nâ¹ıšaadlıeserindeonaaidiyetininşüpheliolduğunusöyler(Ara bi ca,LVII[2010],
s.554).EserlerininyakınzamanlardaortayaçıkmasıdolayısıylaRassâs,ancaksondönemdetanınmayavemodernçalışmalaraakademikçevrelertarafındankonuedilmeyebaşlanmıştır.HakkındaşuanakadaryapılankaydadeğertekçalışmatabiatfelsefesiyleilgiligörüşleriniinceleyenJanThiele’nineseridir(bk.bibl.).

BİBLİYOGRAFYA:KådîAbdülcebbâr,el-Mu³nî,XX/2, s. 263-264; MansûrBillâhAbdullahb.Hamza, Mecmû£u re-
sâßil (nşr.AbdüsselâmAbbasel-Vecîh), Am man 

1422/2002, I, 239-240; Humeydb.AhmedelMu

yışınısavunur.SonundaeksikliklerbulunanbirnüshasıYemen’deözelbirkütüphanedekibirmecmuaiçindeolaneseri
(San‘a,MektebetüMuhammedb.Man-
sûr)HassânEnsârîbilinenteknüshasınadayanarakbirmakaleiçindeneşretmiş
tir (bk.bibl.). 10.el-Fâßišfîu½ûli’l-fıšh. SonrakiZeydîkaynaklarındaeseresıkçaatıfyapılmıştır(ViyanaÖsterreichische
Nationalbibliothek,Glaser,nr.157;Bin-
gaziMektebetüCâmiatiBingåzî[dahaön
ce:CâmiatüKâryûnus],nr.612). 11.Fa½l
fîşurû¹i’t-tenâšu²ve’t-te£âru²fi’l-Åi-
¹âb.Müellifinel-Fâßiš’tezikrettiğieser,Kur’anveSünnet’inbirbiriyleçelişkiligibigörünenibarelerinintelifinedairdir(Bi-
bliotecaAmbrosiana,Ar.nr.F177/III,vr.
191-193). 12.el-İnti½ârli-me×âhibi’l-£i¹-
reti’l-e¹hâr.Rassâs’ınZeydiyyeiçindençıkanBütriyyemezhebinemensupadıbilinmeyenbirkişininyineadıbelirtilmeyeneserinereddiyedir.Müellifineserdeyeralantaklid,imâmet,şer‘îesaslarınkaynakları,icmâkonularındakigörüşlerinireddedenRassâsreddiyesininsonuna,müellifincevaplandırması içinözelliklekelâmvefıkıhusulününçeşitlikonularıylailgilisorulariçerenbirbölümeklemiştir
(BibliotecaAmbrosiana,Ar.nr.A22/I,vr.
2-156). 13.el-Maš½ûdfi’l-maš½ûrve’l-
memdûd(VatikanBibliotecaApostolica
Vaticana,nr.1777/9,vr.148-155). 14.Taš-
rîbü’l-ba£îdminmesâßili’r-Reşîd.Ce-
vâbü’l-ÆåŠîer-Reşîdolarakdabilineneser,KådîReşîdEbü’lHasanelAsvânî’yekarşıyazılmışpolemiktürübirkitaptır.Eseringünümüzeulaşanbirnüshasıbilinmemektedir.15.Naš²£ale’l-MedÅal
ilâøureri’l-edille.BueseriRassâs’ınöğrencisiMuhammedb.Ahmedb.VelîdelKureşîzikrederveonunEbü’lHüseyinelBasrî’ninøurerü’l-edille’sinde ilerisürdüğüimâmetkonusundakigörüşlerinreddiniiçerdiğinibelirtir(KådîAbdülceb-
bâr,XX/2,s.263-264).Bukitabındanüshasıbilinmemektedir.16.e¹-ªarâßišu’l-
müsta¼de¦e.TabakatkitaplarındayeralmayaneseriRassâsdiğerbazıeserleriiçindezikreder.KitabıneksikbirnüshasıMilano’dadır(BibliotecaAmbrosiana,Ar.
nr.E208/II,vr.151-160;Thiele,Ara bi ca,
LVII[2010],s.548). 17.el-Mašå½ıd.Gazzâlî’ninfikirlerinekarşıyazılmışbirreddiyeolupgünümüzeulaşıpulaşmadığıbilinmemektedir.18.Münâša²âtüehli’l-man-
¹ıš.BüyükbirihtimalleGrekmantığınıeleştirenbireserdir.19.er-Risâletü’Š-
Šâminetü’l-vefiyyebi-ifhâminâ½ırime×-
hebi’l-Æaderiyye.İsmindenanlaşıldığıkadarıylaCebriyye’ninanlayışınareddiyeolarakyazılmıştır.

LeidenUniversiteitsbibliothek,Or.,nr.
6355/5,vr.171-236;DahyânMektebetü
Muhammedb.Abdülazîmel-Hâdî,Sa‘de
MektebetüÂli’l-Hâşimî,nr.181/3).Kåsımb.Ahmedb.HumeydelMuhallî(VIII./XIV.
asrınilkyarısı)esereTa£lîša£ale’l-Key-
fiyyebaşlığıylabirta‘likkalemealmıştır.
6.et-Ta¼½îlfi’t-tev¼îdve’t-ta£dîl(Ki tâ-
bü’t-Ta¼½îlfî£ilmi’l-u½ûl).Geliştirilmişbirkelâmkitabımahiyetindekiesertevhid,sıfatlar,adalet,nübüvvet,imâmet,emirbi’lma‘rûfvenehiyani’lmünker,va‘dvaîd,elmenzilebeyne’lmenzileteynkonularınıiçerir(MilanoBibliotecaAmbro-
siana,Ar.,nr.E206/II,vr.212-284).EserüzerineRassâs’ınoğluAhmederRassâs
et-Te×kireli-fevâßidi’t-Ta¼½îl(kısabir
şerh),öğrencisiSüleymanelHurâşîKi-
tâbü’t-Taf½îlli-cümeli’t-Ta¼½îl(hacimli
şerh),Ebü’lKåsımetTihâmî’nintalebesiolandiğerbiröğrencisiHüseyinb.MüsellemetTihâmîdeel-İklîlşer¼uma£âni’t-
Ta¼½îladıylabirşerhyazmıştır.7.et-
Tibyânli-Yâš†teti’l-îmânvevâsi¹ati’l-
burhân.KådîAbdülcebbâr’ınöğrencisiEbü’lFazlAbbasb.Şervîn’inYâš†tetü’l-
îmânvevâsı¹atü’l-burhânfîu½ûli’d-
dînadlıkitabıüzerinekurulaneser,kelâmilmininbütünkonularınıiçerecekşekildetasarlanmış,ancakRassâsmuhtemelengençyaştakiölümüsebebiyleeseritamamlayamamıştır.KitabınbaşlangıçtaeksiklikleriçerenbirnüshasıMilano’da
(BibliotecaAmbrosiana,Ar.,nr.E208/I,
vr.1-151),başındavesonundakısmîeksikliklerbulunanbaşkabirnüshasıSan‘a’dadır(el-Câmiu’l-kebîr;el-Mektebetü’ş-
Şarkıyye,nr.2401). 8.£Aşrü’l-fevâßidi’l-
lâzime£an½î³atidelîlinvâ¼id.Mu‘tezile’nininsanfiillerikonusundakitefvîzedairgörüşünüonsorubağlamındaaçıklayanbireserdir(BibliotecaAmbrosiana,
Ar.nr.E460/III,vr.114-125).ThieleeserintanımlanmamışbirnüshasınınMünih’teolduğunubelirtir(BayerischeStaatsbiblio-
thek,CodArab,nr.1192/II,vr.160-163;
Ara bi ca,LVII[2010],s.550). 9.el-Berâ-
hînü’¾-¾âhiretü’l-celiyye£alâenne’l-
vücûdzâßid£ale’l-mâhiyye.KüçükbirrisâleolupRassâs’ınbağlıolduğuBehşemiyye’yerakipdiğerbirMu‘tezilîekololanHüseyniyye’ninvücûdmahiyetkonusundakigörüşlerinedairreddiyesidir.RisâledeHüseyniyye’ningörüşleriniİbnü’lMelâhimî’ninTu¼fetü’l-mütekellimîn
fi’r-red£ale’l-felâsifeadlıeserindenisimvermedennakledenRassâs,Hüseyniyye’ninvücûdilemahiyetiözdeşleştirenanlayışını reddederek Behşemiyye’ninvücûdmahiyetayırımınıkabuledenanla
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III.Selim,1795’teHasköy’deMühendishâneiBerrîiHümâyun’uaçtığındaburadabirdematbaakurulmasıgerekligörüldü.MatbaaiçinlüzumluyenihurufatvebasımtezgâhlarınıntedarikedilmesisözkonusuolmaklabirlikteyenimatbaanınilkmalzemelerininRâşidEfendi’ninelindeki“âlât,edevâtvebasmahânetakımları”nınsatınalınmasıylaoluşturulduğunu,Mühendishâne’ninbağlıolduğukurumolanHumbaracıveLâğımcıocaklarınınnâzırıMemişEfendi’nin15Şubat1797tarihlibirtakririndebelirtilmektedir.Bunagö rematbaaiçinönce,VâsıfEfendiileolanortaklığıfazlauzunsürmeyenRâşidEfendiileirtibatageçildi,kendisindemevcutbulunanmatbaalevazımatınınmahiyetitahkikedildi.RâşidEfendi’ninifadesinegörevaktiyleMüteferrikabakiyesibasımedevatıiçinFransızlarKadıİbrâhim’inhanımına4000kuruşteklifetmişlerdi.RâşidEfendibunlarınyabancılarasatılmasınıuygungörmediğindenbirazdahafazlasınıödeyerekbakiyeyisatınaldı.Ardından

baaişleritamamenterkedildivezamaniçindeunutuldu.Budurum1782yılınakadardevametti.HalilHamîdPaşa’nınsadâretiesnasında(1782-1785)beylikçilikvazifesinisürdürenMehmedRâşidEfendiileVak‘anüvisAhmedVâsıfEfendi,devlethazinesineyükolmamakiçinmasraflarımüşterekenkarşılamakvebazışartlardahilindeEvkåfıHümâyun’abağlanmakamacıylamatbaanıntekraraçılmasınateşebbüsettilervesadrazamındadesteğiyle gerekli imtiyaz beratını aldılar
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– —RÂÞÝD EFENDÝ MATBAASI

Ýstanbul’da Müteferrika’dan sonra
faaliyet gösteren ikinci matbaa

(1782-1797).
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