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ÖNSÖZ 
 

Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî, el-Belhî, Mutezile içinde Bağdat Mutezile’sinin 

önemli kelamcılarından olmasının yanı sıra gerek kelami meselelerle ilgili gerekse 

mezheplerle ilgili yazmış olduğu eserlerle de büyük önem arz etmektedir. Onun 

yazmış olduğu bu eserlerden belki de en önemlisi, mezhepleri ve onların görüşlerini 

tanıtmak amacıyla yazmış olduğu “Kitâbu’l-Makalât ” adlı eseridir. O, bu eseriyle 

başta Bağdâdî, Eş’arî, eş-Şehristânî ve Matüridî gibi pek çok Mezhepler Tarihi 

yazarına kaynaklık etmiştir. 

Biz bu sebeple çalışmamızda Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî’nin Makalât’ında 

Mutezile’yi ele alışını incelemeye çalıştık. Zira Ka‘bî’nin, Mutezile mezhebini ele 

alırken takip etmiş olduğu metot, Mezhepler Tarihi alanında yazılmış diğer eserlerle 

kıyaslandığı takdirde yenilik ve önem arz etmektedir.  

Tezimizin giriş kısmında, metodoloji, araştırmamızın konusu, amacı ve 

önemi, çalışmamızda kullandığımız kaynaklar hakkında bilgi vermeye calıştık; 

birinci bölümde ise, müellifin hayatı, fikirleri, eserleri ve ona yöneltilen eleştirileri 

ele aldık.  

İkinci bölümde, Ka‘bî’nin Mutezile kısmında hangi konuları işlediğini ve 

bunların içerdikleri bilgileri, onun eserinde takip etmiş olduğu sırayı bozmadan 

ayrıntılı olarak ele aldık.  

Araştırmamızın son bölümünde ise, öncelikle Ka‘bî’nin Makalât adlı eseri 

hakkında genel bir bilgilendirmede bulunduk. Daha sonra onun, Mutezile’yi ele alış 

şeklini, hem içerik hem de Mezhepler Tarihi Metodolojisi’nde dikkat edilmesi 

gereken usul ve teknikler açısından değerlendirmeye tabi tuttuk. 

Ben her şeyden önce çalışmam esnasında bana yardımcı olan ve değerli 

zamanını ayıran Tez Danışmanım Prof. Dr. Hasan ONAT hocama, araştırmam 

esnasında yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Sönmez KUTLU’ya ve Ka‘bî’nin 

Makalât adlı eserini incelememe izin verme nezaketini gösteren Ürdün Üniversitesi 

Şeriat Fakültesi Usulu’d-Din hocalarından olan Râcih el-Kürdî’ye teşekkürlerimi arz 

ederim. 

           

                    

Ankara 2006 
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GİRİŞ: 

A.METODOLOJİ HAKKINDA: 

Bilim “ dış dünyaya, nesnel gerçekliğe ve bu gerçeklikte yer alan olgulara ilişkin, 

tarafsız gözlem ve sistematik deneye dayalı etkinliklerin ortak addır.”1 Metot, “ bizi 

gerçeğe ulaştırması için araştırmamızda takip ettiğimiz zihni süreçtir.”2 Metodoloji 

ise, “ bilgi edinmemezi sağlayan yöntemlerin incelenmesi”3 anlamına gelmektedir. 

Bilimler doğa bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere ikiye ayrılır4 ve her iki 

ilim de içerik bakımından birbirlerinden farklı olmaları sebebiyle farklı metodlara 

sahiptirler. Zira her ilim ancak kendine has metodların tespit edilip, kullanılmasıyla 

doğru şekilde ortaya konulur.5 Dolayısıyla gerek doğa, gerekse sosyal bilimlerde 

araştırma yapan bilim adamı araştırmasında doğru sonuca ulaşabilmesi için kendi 

alanına ve o alanda araştırma yaptığı alt dala uygun araştırma metot ya da metotlarını 

seçmeli ve bunları araştırması esnasında doğru bir şekilde kullanmalıdır. 

Bu bağlamda sosyal bilimler alanında araştırma yapmak, birbirine bağlı birtakım 

etkinlikler sürecini içerir. Bu sürecin ilk aşamasında araştırmacı bir problem-konu 

belirler ve alanı ve konusuna uygun araştırma metot ya da metotlarını seçer. İkinci 

aşamasında seçtiği konu hakkında bilgi edinebileceği bütün verileri toplar. Son 

aşama olan üçüncü aşamada ise toplanan kanıtları inceleyip, tahlil ederek belli bir 

sonuca ulaşır ve bunu açıklayıp yorumlar.6   

 Her şeyden önce araştırma sırasında sosyal bilimlerin temel felsefesi nesnellik 

yani doğruluk için araştırmadır.7 Sosyal bilimlerin alt dalı olan tarih, geçmişte 

yaşanmış olayları ve bunlar arasındaki maddi ya da manevi nedenleri ve bütün bunlar 

                                                 
1 Cevizci, Ahmet, Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul 1999, s.130 
2 Aslantürk, Zeki-Amman M. Tayfur, Sosyoloji-Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler-, İstanbul 

2000, s.43 
3 Rickman, H.P., Anlama ve İnsan Bilimleri, Çev: Mehmet Dağ, Ankara 1992, s.75 
4 Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Ansiklopedisi, İstanbul 1976, I/170 
5 Köprülü, Fuad, Edebiyat Araştırmaları, Ankara 1992, s.3,4  
6 Dixon, Beverly R.-Bouma, Gary D.-Atkinson, G.B.J., A Handbook of Social Science Research, 

1987, s.11,12 
7 Myrdal, Gunnar, Objectivity in Social Research, New York 1969, s.3 
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arasındaki ilişkileri inceler.8 Zira tarih bir takım bağlantısız ve alakasız olaylar 

dizisinden ibaret olmayıp9, sebep-sonuç ilişkisinden bağımsız değildir. 

İşte bu bağlamda asıl konumuz olan “ dinin anlaşılma biçimlerinin tezahürleri ”10 

olarak tanımlayacağımız, İslam Mezhepleri Tarihi, Müslümanlar’ın tarihinde ortaya 

çıkmış mezhepleri inceler. Dolayısıyla İslam Mezhepleri Tarihi’nde araştırma yapan 

bir araştırmacı, sadece mezhepleri ve onların görüşlerini, incelemekle kalmamalı, bir 

tarihçi gibi mezheplerin ortaya çıktığı zaman ve mekanı, o dönemdeki siyasi, 

iktisadi, dini ve içtimai ortamı da incelemeli ve bunlar arasındaki sebep-sonuç 

ilişkisini tespit etmeye çalışmalıdır.  Zira unutulmamalıdır ki her din içinde doğduğu 

ve geliştiği sosyal çevreyi etkisine aldığı gibi kendisi de içinde var olduğu sosyal 

çevrenin etkisi altına girer.11 Dolayısıyla mezheplerin ortaya çıkmasında tarihi, 

siyasi, dini ve içtimai olguların etkisi büyüktür12 ve bu olguların etkileri mezhepler 

ortaya çıktından sonra da fikri gelişim sürecini etkilemiştir. 

Bütün bunların yanı sıra mezhepler tarihçisi, mezhepleri incelerken tarih 

bilincine de sahip olmalıdır. Tarih bilinci “…geçmişle bugün arasındaki farkı fark 

etmek ve tarihi unutmaksızın düşünmek”13 anlamına gelmektedir. Bu ise ancak 

tarihçinin geçmişteki olayları anlamaya çalışırken geçmişi bugünün şartları ve bakış 

açısıyla anlamaktan sakınmasıyla gerçekleşir. 

Yine araştırmacının, araştırmasında dikkat etmesi gereken şey, araştırması 

esnasında kullandığı ve onun için en önemli malzeme olan geçmişten bugüne kalan 

orijinal kaynak niteliği taşıyan birincil kaynaklardır.14 Zira araştırmacı, araştırmasını 

doğru bir şekilde yapabilmesi için kullandığı kaynağın sıhhatinden emin olması 

gerekir. Bu noktada kaynak tenkidi yöntemi ortaya çıkar ki bu da temelde iç ve dış 

tenkid olmak üzere ikiye ayrılır. İç tenkid, müellifin olayları tenkidini ve eserin 

                                                 
8 Togan, Zeki Velidi, Tarihte Usul, İstanbul 1985, s.2 
9 Hill, E. Joseph-Kerber, August, Medols, Methods and Analytical Procedures in Education Research, 

Detroit 1967, s.125 
10 Onat, Hasan, Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci, Ankara 2003, s.128 
11 Wach, Joachim, Din Sosyolojisine Giriş, Çev: Battal İnandı, Ankara 1987, s.7 
12 Kutlu, Sönmez, “ İslam Mezhepleri Tarihinde Usul Sorunu ”, İslami İlimlerde Metodoloji ( Usul ) 

Meselesi 1, İstanbul 2005, s.437 vd.  
13 Onat, Hasan, “ Tarih Bilinci ve İslam’ı Yeniden Düşünmek”, TYD, 2002, XII/45 
14 Strothmann, R., “ On The History of Islamic Heresiography”, Islamic Culture, 1938, s.5 
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kıymet derecesinin tespitini ihtiva etmektedir. Dış tenkid ise eseri tanıtan unsurların 

yani eserin yazarı, telif tarihi vs. gibi hususların tespitini, kaynak tahlili ve belgelerin 

tenkidini içerir.15

Kaynak kritiği ve tenkidi metodu İslam Mezhepleri Tarihi alanında da büyük bir 

öneme sahiptir. Mezheplerin ortaya çıkmasıyla beraber mezhep mensupları 

tarafından gerek kendi mezheplerini tanıtmak veya övmek, gerekse karşı mezhepleri 

yermek amacıyla birçok eser yazılmıştır. Bu eserlerden bir kısmı günümüze 

ulaşmakla beraber bir kısmı ise, günümüze ulaşmamıştır. Günümüze kadar ulaşan 

eserler Mezhepler Tarihi araştırmacısı için, mezhepleri anlama ve onları açıklamada 

birincil kaynak değeri taşımalarına rağmen, objektiflikten uzak oluşları, sistematik 

olmayışları vs. gibi nedenlerle metodolojik olarak sorun arzetmektedirler. 

Dolayısıyla Mezhepler Tarihi araştırmacısı her şeyden önce çalışmasında birincil 

kaynakları temel almalı, fakat bunu yaparken bu eserlerdeki bilgileri olduğu gibi 

aktarmak ya da kabul etmek yerine bu eserleri kaynak kritiğine tabi tutmalı, içindeki 

bilgileri diğer kaynaklarla karşılaştırmalı16 ve bütün bunları yaparken ilmi bir 

zihniyet içerisinde tarafsız ve önyargısız olmalıdır.17  

Son olarak bütün bu esasları çalışmasında dikkate alan Mezhepler Tarihi 

araştırmacısı bunların yanı sıra kanun koyucu ya da yargılayıcı değil, tanımlayıcı, 

tefsir edici bir metod olan deskriptif metodu, olaylar ve fikirler arasındaki ilişkiyi 

açıklamayı hedefleyen fikir-hadise irtibatı esasını, fikrin hangi zihniyet, dönem ve 

şahsa ait olduğunu tespiti sağlayan fikirin tarihlendirilmesi prensibini ve şahıslar 

üzerinde yoğunlaşma, derinleşme ilkesini18 araştırması esnasında temel almalıdır.  

 

                                                 
15Kütükoğlu, Mübahat, Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul 1991, s.28-34; Hill, E.J.-Kerber, A., 

Models, Methods and Analytical Procedures in Education Research, s.127  
16 Fığlalı, E. Ruhi, “ İslam Mezhepleri Tarihi Araştırmalarında Karşılaşılan Bazı Problemler”, UBİAS, 

İzmir 1985, s.369-373 
17 Wilkinson, T.S.-Bhandarkar, P.L., Methodology and Techniques of Social Research, Bombay 1982, 

s.37, 38 
18 Onat, Hasan, “ Tarih Bilinci ve İslam’ı Yeniden Düşünmek”, s.45, 46; Kutlu, Sönmez, “ İslam 

Mezhepleri Tarihinde Usul Sorunu”, İslami İlimlerde Metodoloji ( Usul ) Meselesi 1, s.437 vd. 
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B.ARAŞTIRMANIN KONUSU:  

Peygamberin ölümünden sonra mezheplerin ortaya çıkmasıyla beraber gerek 

içtima kavgaların meydana gelmesi ve mezhepler arasındaki rekabetin fikri gelişim 

için süreklilik sağlıyor olması, gerekse sınırların genişlemesiyle beraber kültürler 

arası etkileşimlerin ortaya çıkması,19 daha ilk dönemlerden itibaren mezhepler 

hakkında eserlerin yazılmasında etkili olmuştur. Mezhepler hakkında yazılan bu 

eserler temelde iki kısma ayrılır: Birinci tür eserler fırka ve mezhepleri kapsamlı bir 

şekilde ele alan eserlerdir ki, daha çok ehl-i sünnet mensubu yazarların oluşturduğu 

bu eserler Şafiî ve Eş’arî gelenekte görülür. Biz bu eserlere örnek olarak Eş’arî’nin “ 

Makalâtü’l-İslâmiyyin” adlı eserini, Bağdadî’nin “ el-Fark beyne’l-Fırak” ını ve 

Şehristânî’nin “ el-Milel ve’n-Nihal ”ini örnek gösterebiliriz. İkinci tür eserler tek 

mezhebi tanımlayan, bu mezhebin usulü ve furuğunu anlatan dar kapsamlı ve en eski 

eserlerdir ki, bunlar daha çok ehl-i sünnet dışındaki mezhep mensupları tarafından 

kaleme alınmıştır ve kendi mezheplerini övmeye yönelik olmuştur. Bu tarz eserlere 

örnek olarak Kummi’nin “ Makalât ”ını ve Nevbahti’nin “ Fırak ” ını 

gösterebiliriz.20

Pegamberin ölümünden sonra ortaya çıkan mezheplerin en önemlilerinden biri 

Mu’tezile mezhebidir. “ Mu‘tezile” ifadesi, sözlükte bir şeyden çekilmek, geri 

durmak, ayrılmak21 anlamlarına gelen “ i‘tezele ” fiilinden türetilmiştir. Mutezile 

ismi her ne kadar Watt’ın da belirttiği gibi, ilk defa Hz. Osman’ın ölümünden sonra 

Hz. Ali taraftarları ve onun karşısında olan grubun dışındaki, olaylar karşısında 

tarafsız kalan ve zahid bir hayat yaşayan zümreye verilmiş22 olsa da, bu kelimenin 

fikri ve siyasi anlamda bir mezhep olarak ortaya çıkması Vasıl veya Amr’ın büyük 

günah meselesi konusunda el-Hasan’ın meclisinden ayrılmasıyla oluşmuştur.23 Vasıl, 

Amr ve ondan sonra gelen Mutezili kelamcılar kendi kelami görüşlerini anlatmak 

için eserler meydana getirmişlerdir. Yine bu kelamcılardan bazısı gerek kendi 
                                                 
19 el-Cennâbi, Misem,  İlmü’l-Milel ve’n-Nihal, 1994, s.3 
20 el-Fahrî, Abdulhamid, “ Tabiatu Musannefâti’l-Fıraki’l-İslâmiyye ”, IBLA, ( 2000 ), s.6 
21 İbn Manzûr Ebu’l-Fazl Cemaleddin Muhammed b. Mukerrem,  Lisânü’l-Arab, Beyrut trz., XI/440  
22 Watt, W. Montgomery, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çev. E. R. Fığlalı, İstanbul 2001, s.266, 

267 
23 el-Hayyat, Ebu’l-Hüseyin Abdurrahim b. Muhammed, Kitâbu’l-İntisâr ve’r-Red alâ’ İbn Ravendî, 

Beyrut 1957 s.164-167 
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mezheplerini, gerekse diğer mezhepleri anlatmak amacı ile Mezhepler Tarihi’nin 

inceleme alanına giren Makalât türünde eserler yazmışlardır.  

Tezimizin de konusunu oluşturan Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî el-Belhî’nin “ Makalât ” 

adlı eseri Mutezili Makalât türü eserlerine örnek teşkil etmesinin yanı sıra, Makalât 

geleneği içirisinde önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar el-Ka‘bî’nin eserinin 

tamamı şu ana kadar tahkik edilememiş ise de,  eserde yer alan  “Zikri’l-Mutezile ” 

kısmı merhum Fuad Seyyid tarafından tahkik edilmiş olup, Kadı Abdulcabbâr’ın 

“Fadlu’l-İ’tizâl ve Tabakâti’l-Mu’tezile ” adlı eserinin içinde müstakil bir bölüm 

olarak yer almaktadır. İşte bu bağlamda bizim tezimizin konusu, el-Ka‘bî’nin “ 

Makalât ”ında Mutezile’yi ele alış şeklini değerlendirmeye tabi tutmaktır. 

 

C.ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ: 

Tezimizin amacı temelde, el-Ka‘bî’nin “ Makalât ” ında yer alan “ Zikri’l-

Mu’tezile ” kısmını hem içeriği açısından incelemek, hem de takip etmiş olduğu 

metot ya da metodları değerlendirmeye tabi tutmaktır. 

el-Ka‘bî’nin eserinde Mutezile kısmını işlerken temelde takip etmiş olduğu 

metot, Mutezili şahısları yaşadıkları ya da yetiştikleri şehirlere göre ele alıp, bu 

şahısları şehirsel sınıflandırmaya tabi tutmak ve Mutezile’nin yayıldığı ya da hakim 

olduğu yerleri aktarmaktır. el-Ka‘bî’nin bu metodu gerek Mutezili, gerekse diğer 

Makalât gelenekleriyle karşılaştırıldığı taktirde farklılık ve yenilik arz etmesi 

açısından büyük bir öneme sahiptir. Zira böyle bir metot mezhep mensublarını 

fikirlerini anlamada kolaylık sağlamasının yanı sıra, bu mezhep mensuplarının içinde 

yetiştikleri ortam hakkında fikir edinmemizi de sağlar. 

Ayrıca el-Ka‘bî’nin Mutezile kısmını ele alırken kullanmış olduğu bu metot, 

İslam Mezhepleri Tarihi alanında takip edilmesi gereken metotlardan biri olan “ yer 

ve zaman ” ın tespiti ilkesiyle alakalıdır. Zira bu ilke, gerek fikrin ortaya çıktığı yer 

ve zamanı, gerekse mezhep mensubu şahsın yaşadığı yer ve zamanı açıklamada, 

mezhepleri ve mezhep mesubu şahısları ya da onların fikirlerini anlamada büyük 

yarar sağlamaktadır. Dolayısıyla el-Ka‘bî’nin eserinde kullanmış olduğu bu metot, 

metodolojik anlamda Makalât gelenekleri arasında yenilik getirmesi açısından 

önemli bir yere sahiptir.  
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D.KAYNAKLAR HAKKINDA: 

Araştırmamızın konusu Ka‘bî’nin Makalât’ında Mutezile’yi ele alış şekli olması 

dolayısıyla, tezimizde her şeyden önce Makalât türü eserleri kaynak olarak kullandık. 

Kullanmış olduğumuz bu Makalât türü eserler gerek Mutezili Makalâtlar, gerekse 

Mutezili olmayan kişilerin yazmış olduğu Makalâtlar’dır. Araştırmamızda en çok 

kullandığımız kaynaklar arasında Bağdadî’nin “ el-Fark beyne’l-Fırak”24 adlı eserini, 

Şehristanî’nin “ el-Milel ve’n-Nihal ”25’ini, Eş’ari’nin “ Makalâtü’l-İslâmiyyin ve 

İhtilâfu’l-Musallîn”26’ ini, Kadı Abdulcabbar’ın “ Fadlu’l-İtizâl ve Tabakâtu’l-

Mutezile”27 sini ve en-Nisâburî’nin “ el-Mesâil fi’l-Hilâf beyne’l-Basriyyîn ve’l-

Bağdâdiyyîn ”28adlı eserini örnek gösterebiliriz. Yine araştırmamızda kullandığımız 

ve Ka‘bî’den en çok alıntı yapan eserler arasında  Neşvânü’l-Himyeri’nin “ Hûrü’l-

‘İyn”29 adlı eserini zikredebiliriz. 

Ayrıca araştırmamızda bir çok şahıs ismi geçmesi sebebiyle, ricâl 

kitaplarından faydalandık. En çok kullandığımız ricâl kitapları arasında Dâvudî’nin “ 

Tabakâtü’l-Müfessirîn”30, Kehhâle’nin “ Mucemü’l-Müellifin”31, İbn Hacer’in “ 

Tehzibü’l-Tehzib”32 ve “Lisanü’l-Mizân ”33, eş-Şirâzi’nin “ Tabakâtül Fukuhâ ” 
34adlı eserleri yer almaktadır. Biz bu amaçla aynı zamanda İbn Nedim’im “ Fihrist”35 

adlı eserinden de istifade ettik. 

                                                 
24el-Bağdâdî, Abdülkâhir b. Tâhir b. Muhammed, el-Fark beyne’l-Fırak  
25eş-Şehristânî, Ebû Feth Muhammed b. Abdilkerim, el-Milel ve’n-Nihal, thk.Ebu Muhammed b. 

Ferîd, Kahire trz 
26el-Eş’arî, Ebû Hasan Ali b. İsmail, Makâlâtü’l-İslâmiyyin ve İhtilâfu’l-Musallîn, thk. Helmut Ritter, 

Wiesbaden 1980 
27Kadı Abdulcabbâr, Abdullah b. Ahmed Ebu’l-Hüseyin, Fadlu’l-İtizâl ve Tabâkâtu’l-Mu‘tezile, thk. 

Fuad Seyyid, Tunus 1986 
28 en-Nisâburî, Ebi Reşid el-Mutezili Said b. Muhammed b. Said, el-Mesâil fi’l-Hilâf beyne’l-

Basriyyîn ve’l-Bağdâdiyyîn, thk. Muan Ziyade, Rıdvan es-Seyyid, Beyrut, 1979    
29Neşvânü’l-Himyerî, Ebû Said, Hûrü’l-‘İyn, thk. Kemal Mustafa, Kahire 1948 
30ed-Dâvûdî, Hafız Şemsüddin Muhammed b. Ali İbn Ahmed, Tabâkâtü’l-Müfessirîn, thk.Ali 

Muhammed Ömer, yrz 1976 
31 Kehhâle, Ömer Rıza, Mu’cemü’l-Müellifîn, Beyrut trz 
32İbn Hacer, Ebü’l-Fazl Ahmed b. Ali, Tehzîbü’l-Tehzîb, Beyrut 1968  
33İbn Hacer, Ebü’l-Fazl Ahmed b. Ali, Lisânü’l-Mîzân, Beyrut 1986 
34eş-Şirâzî, Ebû İshâk İbrahim b. Ali eş-Şâfiî, Tabakâtü’l-Fukuhâ, thk.İhsân Abbâs, Beyrut 1981 
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 Ayrıca müellifimizin eserinde adı geçen şehir ve bölge isimleri hakkında 

Yâkut el-Hamevî’nin “ Mu’cemü’l-Buldân ”36 adlı eserinden faydalandık.  

 Bütün bu temel kaynakların yanında biz, metinde geçen hadisleri tanıtmak 

amacıyla Buhari’nin “ Sahih”37 ’inden ve itizâl kelimesinin sözlük anlamının 

tespitinde İbn Manzûr’un “Lisânü’l-Arab”38 ’ından faydalandık. 

Müellifin hayatı ve eserleri hakkındaki bilgilerin tespitinde ise Makalât 

türündeki eserlerin yanında Mutezile hakkında yazılmış çağdaş çalışmalardan olan 

el-Hayyûn’un “Mutezile ”39’si, Carullah’ın “ Mutezile ”40’si ve er-Ravi’nin 

“Sevretü’l-Akl ”41’ı gibi eserlerden istifade ettik. 

 

 

 

 

  

 

 
 

                                                                                                                                          
35İbn Nedim, Ebu’l-Ferec Muhammed b. İshâk, el-Fihrist, Beyrut 1996  
36Yâkut el-Hamevî, Ebu Abdullah Yâkut b. Abdillah er-Rûmî, Mu’cemü’l-Buldân, Beyrut trz 
37el-Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil b. İbrahim b. el-Muğîre, Sahîh, İstanbul trz  
38İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemaleddin Muhammed b. Mükerrem el-Ensârî, Lisânü’l-Arab, Beyrut trz  
39el-Hayyun, Reşîd, Mutezile el-Basra ve’l-Bağdad, London 1999  
40Carullah, Zühdi Hasan, el-Mutezile, Mısır trz  
41er-Ravi, Abdussettar İzzeddin, Sevretü’l-Akl, Bağdad 1986 
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I.BÖLÜM 

EBU’L-KÂSIM EL-KA‘BÎ’NİN HAYATI, FİKİRLERİ, 

ESERLERİ VE ONA YÖNELTİLER ELEŞTİRİLER 

A.MÜELLİFİN HAYATI: 
Doğduğu şehir olan Belh’e nisbetle el-Belhî, mensup olduğu “ Ka‘b” 

kabilesine nisbetle el-Ka‘bî42 olarak bilinen Ebu’l-Kâsım Abdullah b. Ahmed b. 

Mahmud el-Belhî el-Ka‘bî el-Horasanî43, Mutezile şeyhlerindendir.44 O, Bağdat 

Mutezilesi’nden olmakla birlikte45fıkıhta Hanefi’dir.46 Ka‘bî, Bağdat Mutezilesi 

temsilcilerinden olan Ebu’l-Hasan el-Hayyât’ın öğrencisi olup47, Mezhepler Tarihi 

                                                 
42 Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî el-Belhî, Ebü’l-Kasım Abdullah b. Ahmed b. Mahmud , Makalât, “ ( Babü ) 

Zikri’l-Mutezile ”, Tunus 1986, önsöz, s.43; er-Ravî, Abdussettar İzzeddin, Sevretü’l-Akl, s.187; el-

Hayyun, Reşid, Mutezile el-Basra ve Bağdad, London 1999, s.319; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 

çev: Mehmet Keskin, İstanbul, tsz. , IX/289 
43 ez-Zehebî, İmam Şemsüddin Muhammed b. Ahmed b. Osman, Siyer A‘ğlâmi’l-Nübelâ, Beyrut 

1984, XV/255; el-Hatîb el-Bağdâdî, Ebu Bekr Ahmed b. Ali, Tarihu’l-Bağdad ev Medinetü’s-Selâm, 

Beyrut trz.IX/384; el-Makrîzî, Takiyyuddin Ebi Abbas Ahmed b. Ali, Kitab el-Mevâiz ve’l-İtîbar bi 

Zikri’l-Hitat ve’l-Asâ, Beyrut trz., II/348 
44 ez-Zehebî, el-İber fi’ Haberi men Gaber, Beyrut tsz. , II/4; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, III/255; İbn 

Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye,  IX/289; Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellîfîn, VI/31   
45 Harbî, Muhammed, İbn Temiyye ve Mevkifuh min Ehemmi’l-Fıraki ve’d-Diyanât fi Asrih, Beyrut 

1987, s.109; Carullah, Zühdî Hasan, el-Mutezile, s.153; el-Makrizî, Kitab el-Mevâiz ve’l-İtîbâr bi 

Zikri’l-Hıtat ve’l-Asâ, II/348; eş-Şehristanî, el-Milel ve’n-Nihal, s.92; el-Murtazâ, Ahmed b. Yahya, 

Tabâkâtu’l-Mutezile, Beyrut 1961, s.88; el-Hatib el-Bağdâdî, Tarihu’l-Bağdad, IX/384 
46el-Eşarî, Ebu’l-Hasen, İlk Dönem İslam Mezhepleri, çev: Mehmet Dalkılıç-Ömer Aydın, İstanbul 

2005, s.200 
47eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.92; el-İsferâyinî, et-Tebsîr fi’d-Din ve Temyîzu’l-Fırkati’n-

Nacîye an Fıraki’l-Hâlikîn, thk.Kemal Yusuf Hut, Beyrut 1985, s.84;  Laoust, Henry, İslam’da 

Ayrılıkçı Görüşler, Çev: E. R. Fığlalı-S. Hizmetli, 1.Baskı, İstanbul 1999, s.145; el-Kirmanî, 

Şemsüddin Muhammed b. Yusuf b. Ali b. Said, el-Fıraki’l-İslâmiyye, thk. Selime Abdurresul, Bağdat 

1973, s.30; Carullah, Zühdî Hasan, el-Mutezile, s.153; el-Murtazâ, Tabâkâtu’l-Mutezile, s.88; Suphi, 

Ahmed Mahmud, Fi İlmi’l-Kelam, Beyrut, 1985,  I/288 

 11



yazarları tarafından Bağdat Mutezilesi fırkalarından biri olan “ Ka‘bîyye” fırkasının 

reisi olarak da kabul edilir.48

Ka‘bî, Belh’de doğmuş, sonra Bağdat’a gitmiş ve orada uzun süre kalmış,49 

sonra tekrar Belh’e dönmüş ve orada vefat etmiştir.50 O, Bağdat’da eğitim görmesine 

ve Bağdat Mutezilesi’nden olmasına rağmen, birçok görüşüyle Bağdat 

Mutezilesi’nden ayrılmıştır. 51

Ka‘bî, Bağdat haricinde çeşitli yerler gezmiş, ülkeler dolaşmış52 ve buralarda 

itizâl düşüncesinin propagandasını yapmıştır.53 Gençliğinde Zeydiyye’nin Taberistan 

temsilcisi Muhammed b. Zeyd ile arkadaşlık etmiş ve onun yanında bulunmuştur.54 

Daha sonra Muktedir Billah’ın hilafeti döneminde55 Nasır b. Ahmed’in 

                                                 

t

48el-İsferâyinî, Ebu’l-Muzaffer, et-Tebsîr, s.85; el-Makrizî, Kitab el-Mevâiz ve’l-İtibâr bi Zikri’l-Hıtat 

ve’l-Asâ, II/348; Kehhâle, Mûcemu’l-Müellifîn, VI/31; el-Kirmanî, el-Fıraki’l-İslâmiyye, s.30; eş-

Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.92; Harbî, Muhammed, İbn Temiyye ve Mevkifuh min Ehemmi’l-

Fıraki ve’d-Diyanât fi Asrih, s.109; ed-Düveyhî, Arâu’l-Mutezile el-Usuliyye, Riyad 2000, s.123 

Carullah, Zühdi Hasan, el-Mutezile, s.153; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, IX/289 
49el-Hatîb, Ebu Bekr Ahmed b. Ali el-Bağdâdî, Târihu’l-Bağdâd  ev Medinetü’s-Selâm, Beyrut 

tsz.,IX/384; İbn Hacer, Ebü’l-Fazl Ahmed b. Ali, Lisânü’l-Mîzân, Beyrut 1986, III/255; Kehhâle, 

Mu’cemü’l-Müellîfîn, VI/31; er-Ravi, Abdusettar İzzeddin, Sevretü’l-Akl, s.187; Nader, Albert Nasri, 

“ al-Balkhi”, The Encyclopedia of Islam, Leiden 1986, I/1002. Van Ess, Ka‘bî’nin Bağdat’da sadece 

eğitim almış olmasına rağmen, ömrünün büyük bir bölümünü burada geçirdiği için onun Bağdat’da 

doğduğunu öne sürenlerin olduğunu belirtmiştir. ( Bkz. Van Ess, Joseph, “ Mu’tazilah” , The 

Encyclopedia of Religion, London 1987, X/223 ) 
50 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, III/255; el-Hatib el-Bağdâdî, Tarihu’l-Bağdad, IX/384; Kehhâle, 

Mu’cemü’l-Müellîfîn, VI/31; el-Hayyun, Mutezile el-Basra ve Bağdad, s.330  
51 el-Makrizî,  Kitab el-Mevâiz ve’l-itîbar bi zikri’l-Hıtat ve’l-Asâ, II/348 
52 İbn Nedîm, Ebu’l-Ferec Muhammed b. Ebu Yakub İshak, el-Fihrist, thk. Yusuf Ali Tavil, Beyrut 

1996, s.469; el-Hayyun, Mutezile el-Basra ve Bağdad, s.319 
53 İbn Hacer, Lisanü’l-Mizân, III/255; Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile ”, 

önsöz, s.44; el-Hayyun, Mutezile el-Basra ve Bağdad, s.319 
54 Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz, s.44; Bebek, Adil, “ el-Ka‘bî 

”, TDİA, İstanbul 2001, XXIV/27; el-Hayyun, Mutezile el-Basra ve Bağdad, s.321; ez-Zehebî, Siyer 

Ağlâ’mil-Nübelâ, XIV/313  
55 Ka‘bî, Muktedir Billah’ın hilafeti döneminde yaşamıştır. Bu dönem iç karışıklıkların hâkim olduğu 

bir dönemdir. Bu dönemde Karmatilerin bazı bölgeleri ele geçirmeye çalışmaları, devlet yönetiminde 

olan vezirlerin isyanları vs. gibi nedenlerle iç karışıklıklar meydana gelmiştir. ( Bkz. İbnü’l Esîr, Ebü'l-

Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed, İslam Tarihi:el-Kâmil fi’ -Târih Tercümesi, Çev: Ahmed Ağırakça , İstanbul 
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komutanlarından biri olan Ahmed b. Sehl’in yardımcılığını ve katibliğini yapmış, bir 

süre sonra Ahmed b. Sehl’in Nasır b. Ahmed’e isyan56 etmesi sürecinde tutuklanıp, 

bir süre hapsedilmişse de Bağdat veziri Ali b. İsa b. el-Cerrah tarafından serbest 

bırakılmıştır.57 Ayrıca o, daha sonra Nesef’e gitmiş58 ve orada ciddi anlamda ona 

karşı çıkan olmamış, herkes ona saygı göstermiş ve görüşleri benimsenmiştir.59

Ka‘bî, devrinin en büyük kelamcı ve âlimlerindendir. O, dönemin 

kelamcılarının katıldığı Ahmed b. Yahya b. Ali’nin meclisine katılmış ve orada saygı 

görüp, hakem kabul edilmiştir. Rivayete göre bir gün bu meclise Yahudi bir adam 

gelmiş ve kelami konulara mevzu geldiğinde, Ka‘bî, yahudi adama  “ Söz sende ” 

diyerek sözü ona vermiştir. Yahudi’nin “ Söz sende cümlesinden kastın ne? ” 

diyerek, sözü ona verme hakkını nereden bulduğunu sorgulaması üzerine Ka‘bî, “ Bu 

mecliste benden daha üstünü yok ” diyerek kendisinin istediği kişiye söz hakkı 

verebileceğini belirtmiştir.60

Ka‘bî’nin öğrencileri arasında Ebu’l-Tayyib İbrahim b. Muhammed b. 

Şehhab (350/962 ), Ebu Ca’fer Muhammed b. Abdirrahman Gubbe, Ebû’l-Hasan el-

Ahdab ve Ebû Ahmed el-Abdeki61  bulunmaktadır. 

O, 319/931 yılında62 Şaban ayının başlarında63 Belh’de vefat etmiştir.64

                                                                                                                                          
1987, VIII/ 112 vd.; Aydınlı, Osman, Mutezili İmamet Düşüncesinde Farklılaşma Süreci, Ankara 

2003, s.192 )   
56 ez-Zehebî, Siyer Ağlâmi’l-Nübelâ, XIV/313; Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-

Mutezile”, önsöz, s.43; el-Hayyun, Mutezile el-Basra ve Bağdad, s.321, 322 
57 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, III/255; ez-Zehebî, Siyer Ağlâ’mil-Nübelâ, XIV/313; el-Ka‘bî, Makalât 

“ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz, s.43 
58İbn Hacer, Lisânü’l-Mizân, III/255; Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, 

önsöz, s.44; Kutlu, Sönmez, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara, 2000, 

s.277; el-Hayyun, Mutezile el-Basra ve Bağdad, s.322 
59 İbn Hacer, Lisanü’l-Mizan, III/255  
60ed-Davudî, Hafız Şemsuddin Muhammed b. Ali İbn Ahmed, Tabakâtü’l-Müfessirîn, thk. Ali 

Muhammed Ömer, yrz. 1976, I/222;  Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, 

Fuad Seyyid’in önsözü, s.43; el-Hayyun, Mutezile, s.320 ; el-Murtazâ, Tabakâtü’l-Mutezile, s.88  
61 İbn Nedîm, el-Fihrist, s.305; er-Ravî, Abdussettar İzzeddin, Sevretü’l-Akl, s.188  
62 Kâtib Çelebî, Keşf-el-Zunun, İstanbul 1941, I/441; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, III/255; el-Hayyun, 

Mutezile el-Basra ve Bağdad, s.330; el-Hatib el-Bağdâdî, Tarihu’l-Bağdad, IX/384; Carullah, Zühdi 

Hasan, el-Mutezile, s.153; Nader, Albert Nasri, “ al-Balkhi ”, The Encyclopedia of Islam, I/1002; el-
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B.MÜELLİFİN FİKİRLERİ: 

Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî el-Belhî, pek çok alanda eser yazmış ve farklı 

konularda görüşler ortaya koymuştur. O, Mutezile düşüncesine sahip olmakla 

beraber, Basra Mutezilesi’ni65 ve hatta bazı konularda Bağdat Mutezilesi’ni ve hocası 

Hayyât’ı eleştirmiştir.66 Onun belli başlı konulardaki görüşleri temel olarak şunlardır: 

1.İrade:  

Ka‘bî, Allah’ın gerçek manada bir iradesinin var olduğunu kabul etmemiştir. 

Zira ona göre, Allah’ın iradesi demek, Allah’ın bilmesi ve emretmesi anlamına 

gelir.67 Yine ona göre, Allah’ın istemesi diye bir şey de yoktur.68  

                                                                                                                                          
Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile ”, Fuad Seyyid’in önsözü, s.43, 44; İbnü’l-Cevzî, 

Cemalüddin Ebü’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed,  Muntazam, Beyrut, 1995, VIII/3829 
63 ed-Davudî, , Tabakatü’l-Müfessirîn, , I/222; ez-Zehebî, Siyer Ağlâmü’l-Nübelâ, XIV/313; el-Hatib 

el-Bağdâdî, Tarihu’l-Bağdad, IX/384; Kehhâle, Mucemü’l-Müellîfîn, VI/31; el-Hayyun, Mutezile el-

Basra ve Bağdad, s.330; el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile ”, Fuad Seyyid’in önsözü, 

s.44; İbnü’l-Cevzî, Muntazam, VIII/3829 
64 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, III/255; el-Hatib Bağdâdî, Tarihu’l-Bağdad, IX/384; el-Hayyun, 

Mutezile el-Basra ve Bağdad, s.330; Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellîfîn, VI/31; el-Ka‘bî, Makalât 

“(Babü) Zikri’l-Mutezile ”, Fuad Seyyid’in önsözü, s.44 
65 el-İsferâyinî, et-Tebsîr, s.85; el-Bağdadî, Mezhepler Arasındaki Farklar, s.132, 133; er-Ravi, 

Abdussettar İzzeddin, Sevretü’l-Akl, s.195-199; Ava, Adil, el-Mutezile ve’l-Fikr el-Hür, Dimaşk tsz. , 

s.263 
66 el-Makrîzî, Kitab el-Mevâiz ve’l-İ‘tibâr bi Zikri’l-Hıtat ve’l-A‘sâr, II/348; Seyyid, Fuad, el-Ka’bi, 

Makalât,    “  ( Babü ) Zikri’l-Mutezile” , Fuad Seyyid’in önsözü, s.52; Carullah, Zühdi Hasan, el-

Mutezile, yrz. tsz. , s.153 
67el-Kirmanî, el-Fıraku’l-İslamiyye, s.30; Razî, Muhammed b. Ömer b. Hüseyin Fahreddin, el-

Muhassal, Çev: Hüseyin Atay, Ankara 2002, s.174; eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.92, 93; el-

İsferâyinî, et-Tebsîr, s.85; el-Bağdadî, Usûlu’d-Dîn, İstanbul 1928, s.146; en-Nisâburî, el-Mesâil fi’l-

Hilâf beyne’l-Basriyyîn ve’l-Bağdâdiyyîn, s.354; en-Nesefî, Ebu’l-Muin Meymun b. Muhammed, 

Tabsirâtü’l-Edille fi Usûli’d-Din, thk.Hüseyin Atay, Ankara 1993, I/493; Kadı Abdulcabbar, Abdullah 

b. Ahmed Ebu’l-Hüseyin, Şerhu’l-Usuli’l-Hamse, yrz.1988, s.434; el-Makrîzî, Kitab el-Mevâiz ve’l-

İ‘tibâr bi Zikri’l-Hıtat ve’l-A‘sâr, II/348; Ava, Adil, el-Mutezile ve’l-Fikr el-Hür, s.262; er-Ravi, 

Abdussettar İzzeddin, Sevretü’l-Akl, s.196, 197; el-Hayyun, Mutezile, s.323, 324  
68İbn İmad, İmam Şihabettin Ebi’l-Felahi Abdulhayy b. Ahmed b. Muhammed el-Hanbelî el-Dimaşkî, 

Şezeratü’z-Zeheb fi’ Ahbar men Zeheb, Beyrut 1989, IV/93. Albert Nasri bu konu hakkında, Ka‘bî’nin 

istemek ve tereddüt etmenin düşünen nakıs varlığın-insanın- bir özelliği olduğunu kabul ettiğini ve 

onun böyle bir durumun Allah için düşünülemeyeceğini savunduğunu, dolayısıyla ona göre Allah’ın 
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O, irade hakkındaki bu görüşüyle Nazzâm’a katılmıştır.69 Böylece Nazzâm ve 

Ka‘bî irade konusundaki görüşleriyle Basra Mutezilesi’nden ayrılmışlardır.70

2.Sıfatlar Meselesi: 

 Ka‘bî, Allah’ın bilgisiyle görüp ve işitiğini71, yani Allah’ın görmesi, işitmesi 

vs. gibi sıfatların ancak Allah’ın bilmesi anlamına geleceğini ifade etmiş, böylece 

Allah’ın sıfatlarını nefyetmiştir.72

3.Rüyetullah:  

Ka‘bî’ye göre Allah kendini ve kendi dışındakileri görmediği gibi, kendi 

dışındakiler de Allah’ı göremez. Allah’ın görmesi sıfatların nefyi konusunda olduğu 

gibi ancak onun bilmesi, ilmi anlamına gelir.73  

Ka‘bî Allah’ın görülemeyeceği düşüncesini Hz. Musa örneğiyle temellendirir. 

Ona göre Allah, Hz. Musa’nın O’nu görme isteği üzerine, Hz. Musa’ya değil dağa 

görünmüştür. Ayrıca O, Hz. Musa’nın daha sonra tövbe etme isteğini iki şekilde 

yorumlamıştır: Birincisi, Allah’ın kendisine gösterdiği ayetlerden rüyet isteğinin 

küçük günah olduğunu anlamıştır. İkincisi ise, halk arasındaki olağanüstü olaylar 

karşısında tövbe etme isteğinin doğmasıdır. Ka‘bî bu konusundaki görüşünü Kur’an 

ayetiyle de temellendirmeye çalışmıştır.74

                                                                                                                                          
gerçek manada bir iradesinin varlığından bahsetmenin imkânsız olduğunu ifade etmiştir. ( Bkz. Nadir, 

Albert Nasri, Felsefetü’l-Mutezile, yrz.1951, s.63 ) 
69 Kadı Abdulcabbar, Şerhü Usuli’l-Hamse, s.434; el-Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s.146; eş-Şehristânî, el-

Milel ve’n-Nihal, s.74 
70 el-Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, s.132; er-Ravi, Abdussettar İzzeddin, Sevretü’l-Akl, 

s.198; Ava, Adil, el-Mutezile ve’l-Fikr el-Hür, s.262 
71eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.93;el-İsferâyinî, et-Tebsîr, s.85; eş-Şehristânî, Ebu’l-Feth 

Muhammed b. Abdulkerim, Nihâyetü’l-İkdâm fi İlmi’-Kelam, London 1934, s.341; Makrîzî, Kitab el-

Mevâiz ve’l-İtibar bi Zikri’l-Hıtat ve’l-Asâr, II/348; el-Bağdadî, Usulu’d-Dîn, s.44, 96; Kadı 

Abdulcabbar, el-Münye ve’l-Emel, s.176; Ava Adil, el-Mutezile ve’l-Fikr el-Hür, s.262; el-Kirmanî, 

el-Fıraki’l-İslamiyye, s.30; en-Nesefî, Tebsırâtü’l-Edille fi Usuli’d-Dîn, I/562     
72Kadı Abdulcabbar, Abdullah b. Ahmed Ebu’l-Hüseyin, el-Münye ve’l-Emel, İskenderiyye 1985, 

s.176; el-Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s.96; Carullah Zühdi Hasan, el-Mutezile, s.153 
73eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.93; Ava, Adil, el-Mutezile ve’l-Fikr el-Hür, s.263; el- Bağdâdî, 

Usûlu’d-Dîn, s.98; en-Nesefî, , Tabsıratü’l-Edille fi Usuli’d-Din,  I/562; el-Makrîzî, Kitab el-Mevâiz 

ve’l-İ‘tibâr bi Zikri’l-Hıtat ve A‘sâr, II/348; Kadı Abdulcabbar, el-Münye ve’l-Emel, s.176 
74 Bkz. “ Gözler onu göremez ama O, gözleri görür.” ( el-Enam 6/103 ); el-Matürîdî, Ebu Mansur, 

Kitabü’t-Tevhid Tercümesi, Tercüme: Bekir Topaloğlu, Ankara 2002, s.107, 109 
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 Ayrıca Ka‘bî bu konudaki görüşüyle Basra Mutezilesi’ne muhalefet etmiştir. 

Zira Basra Mutezilesi Allah’ın kendi yarattıklarını görebileceğini ama Allah’ın 

kendisini ve kendisi dışındakilerin de O’nu göremeyeceğini iddia etmişlerdir.75  

4.Büyük Günah Meselesi:  

Ka‘bî, büyük günah işleyenin İslâm ismi ile şereflendirilemeyeceğini, fakat 

onun kâfir olarak da nitelendirilmesinin doğru olmayacağını ifade etmiş ve büyük 

günah işleyenin fasık olarak isimlendirilmesi gerektiğini  iddia etmiştir. Ayrıca o, 

büyük günah işleyen kişiye fasık denmesi hususunda Mutezili âlimlerin birleştiğini 

de belirtmiştir. 76

5.Ahad Haber:  

Mutezile’nin özellikle de hocası Hayyât’ın ahad haberin delil olmasına kabul 

etmeyişine rağmen Ka‘bî, ahad haberin delil olduğunu kabul etmiş, hatta bu konu 

hakkında hocası Hayyât’ı eleştirmek amacıyla bir kitap yazmıştır.77

6.İmamet:  

İmamet konusunda Ka‘bî, Zeydî görüşe yakın bir görüşü benimsemiştir. O, 

imametin gerçekte Kureyş’in hakkı olduğunu söylemekle beraber, eğer insanlar 

arasında fitne çıkmasından korkulursa Kureyş dışından birinin de imam olabileceğini 

                                                 
75el-Bağdadî, Abdülkahir b. Tahir b. Muhammed, Mezhepler Arasındaki Farklar, Çev: E. R. Fığlalı, 

Ankara 2001, s.132; Çağatay, Neşet-Çubukçu, İbrahim Agah, İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara 1985, 

s.129; Adil, Ava, el-Mutezile ve’l-Fikr el-Hür, s.263 
76 el-Duveyhî, Ali b. Sad b. Salih, Ârâu’l-Mutezile el-Usuliyye,  s. 123; el-Ka‘bî, Makalât “ ( Babü ) 

Zikri’l-Mutezile ”, s.64, 115 
77el-İsferâyinî, et-Tebsîr, s.84;  Carullah, Zühdi Hasan, el-Mutezile, s.153; Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, 

Makalât, “(Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz, s.48; Ava, Adil, el-Mutezile ve’l-Fikr el-Hür, s.261. 

Mutezile, haberin bilgi kaynağı olması için gerek mana bakımından gerekse bilginin güvenilirliğinin 

kesin olması açısından bir değer taşıması gerektiğini savunur. Ayrıca Kur’an’a aykırı bir ifade 

içermemesini esas alır. Fakat Haber-i Vahid tek raviye dayanması sebebiyle, bu haberin güvenilirliği 

de tartışmalıdır. Dolayısıyla Usulu’d-Din’de delil kabul edilemez. Ka‘bî’nin hocası olan el-Hayyât’da 

Haber-i Vahid’in tek bir kaynaktan gelmesi dolayısıyla güvenilir bilgi niteliği taşımadığını ifade eder. 

Ancak Nazzâm ve Ka‘bî diğer Mutezili âlimlerinden farklı olarak Haber-i Vahid’i delil olarak kabul 

ederler. ( Bkz. Kadı Abdulcabbâr, Fazlu’l-İtizâl ve Tabâkâtu’l-Mutezile, s.193, 194; Kadı 

Abdulcabbâr, Şerhu’l-Usuli’l-Hamse, 770, 771; el-Hayyât, İntisâr, s.55. ) 
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söylemiş, efdalin imameti yerine mefdul olanın imamete geçebileceğini kabul 

etmiştir.78  

7.Aslah: 

 Ka‘bî, Allah’ın kulları için onlara emrettiği hususlarda en iyiyi yapması 

gerektiğini belirterek, bunun Allah için zorunluluk taşıdığını79 ifade etmiştir. 

8.Kuran’ın Yaratılmışlığı: 

 Ka‘bî’ye göre, Allah’ın kelam sıfatı hadistir. Ka‘bî kelam sıfatının yaratılmış 

olmasına örnek olarak, Kur’an’ın ezberlenebilir, dolayısıyla da sınırlandırılabilir 

olmasını örnek gösterir.80 Zira ona göre Allah’ın kelam sıfatı yaratılmamış, ezeli 

olsaydı onu sınırlandırmakta mümkün olmazdı. Ayrıca yine o, Kur’an’ın yaratılışı ile 

ilgili olarak, “Kur’an levh-i mahfuz’da yaratılmıştır, insanların okuyup, dinlediği ve 

yazdığı lafızlar Kur’an’ın kullara indirilen bir benzeridir.81” görüşüne sahiptir.            

Ka‘bî’nin din konusundaki diğer görüşleri ise şöyledir: 

                                                 
78 el-Bağdadî, Usûlu’d-Din, s.275; Carullah, Zühdi Hasan, el-Mutezile, s.153; Ava, Adil, el-Mutezile 

ve’l-Fikr el-Hür, s.262; el-Hayyun, Reşid, Mutezile el-Basra ve Bağdad, s.324; er-Ravi, Abdussettar 

İzzeddin, Sevretü’l-Akl, s.197 Mutezile içinde imamet konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 

Basra Mutezilesi’nin ilk temsilcilerinden olan Amr b. Ubeyd imamet konusunda Hz. Bekir’i üstün 

görmüş ve Hz. Ali’yi üstün gören Şiiler’e karşı çıkmıştır. Amr’ın bu görüşüne Basra Mutezilesi’nin 

diğer temsilcilerinden olan Allâf, Nazzâm ve Câhız’da katılmıştır. Vâsıl b. ‘Atâ, Basra Mutezilesi’nin 

aksine Hz. Ali’ye imamet konusu öncelik vermiştir. Bağdat Mutezile’sinden olan Mu’temîr, el-

Murdâr ve Asamm’da Vâsıl’ın görüşüne katılarak imamet için Hz. Ali’nin efdal olduğunu kabul 

etmekle beraber Zeydiler gibi mefdulun imametine de cevaz vermişlerdir. Yine Cubbaî ve Ebu Hâşim 

mefdul imama cevaz vermişler ve halifelerin üstünlüğünü tartışmamışlardır. Kadı Abdulcabbâr ise 

imameti dini bir konu olarak görmemiş, halkın kararını gerektiren, kamu yararını ilgilendiren bir 

mesele olarak ele almıştır. Ka‘bî’nin hocası olan Hayyât’da Kadı Abdulcabbâr gibi eğer kamu 

yararına olacaksa efdalin yerine mefdul olanın imametine cevaz vermiştir. ( Bkz. Ay, Mahmut; 

Mutezile ve Siyaset, İstanbul 2002, s. 64-67  ) 
79 el-İsferâyinî, et-Tebsîr, s.85; el-Bağdadi, Mezhepler Arasındaki Farklar, s.133; Kadı Abdulcabbar, 

Şerhu’l-Usuli’l-Hamse, s.310; er-Ravi, Abdussettar İzzeddin, Sevretü’l-Akl, s.195 
80 el-Matürîdî, Kitabü’t-Tevhid Tercümesi, s.69, 70 Mutezile Kur’an’ın yaratılmış olduğunu kabul 

eder. Zira Kur’an insanların okuyup anlamaları için gönderilmiştir. Dolayısıyla Kur’an’ın dili 

Arapça’dır. Onda anlaşılmayan bir ifade yoktur. İnsanların dili ezeli olamayacağına ve Kur’an da 

Arapça indirildiğine göre Kur’an yaratılmıştır, yani ezeli değildir. ( Kadı Abdulcabbar, Müteşâbihü’l-

Kur’an, Kahire 1969, s.16, 17 )  
81 en-Nesefî, Tebsıratü’l-Edille fi Usûlu’d-Din, I/375 
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Ka‘bî, Allah’ın herhangi bir mekânı içermesinin mümkün olmadığını ifade 

etmiştir. Çünkü O’nun kendi yarattığı mekâna ihtiyacı olmadığı gibi, O’nun için 

mekân değişikli de söz konusu olamaz.82

Ka‘bî, ayrıca “ Allah’ın fiili lutuf ve ihsandır.”83, “ Mükellefler için dünyada 

Allah’ı bilmeleri, tanımaları zaruridir.”84 ve “ Şeriatte mübah yoktur. Mübah fiil ile 

meşguliyet haramı terk için vasıtalardan biridir.”85, diye belirtmiştir. 

O, cennet hakkında, kulun haramlardan sakınması ve vacipleri yerine 

getirmesi şartıyla, Allah’ın ona cenneti vaat ettiğini iddia etmiştir.86

Ka‘bî istitaât hakkında, onun iki vakitte baki olmasının imkansız olduğunu, 

fiilin yok olan önceki kudretle birlikte bulunduğunu, fakat onun aczdan meydana 

geldiğini söylemenin caiz olmadığını, zira Allah’ın ikinci vakitte kudret yarattığını 

ve fiilin kudretle meydana geldiğini iddia etmiştir. Yine o bu konu hakkında, 

doğrudan vuku bulan fiil, yok olan bir kudretle olmaz, çünkü kudret ölü ve aciz 

organda bulunmaz,87 diye belirtmiştir. 

Ka‘bî din haricinde farklı konularda da görüş belirtmiş ve eserler yazmıştır. 

Bu görüşlerinden bazısı şunlardır: 

O, bilginin, bir şeyin mahiyetine uyan inanç olduğunu88 belirtmiştir. 

Ka‘bî dil meselesinde, “ Uyunu’l-Mesail” adlı eserinde şöyle demiştir: “ 

Dilde ıstılah mümkün değildir.”89  

Onun astronomi ve dünya hakkındaki görüşleri ise, şöyledir; “ Dünya 

yuvarlaktır ve dünya feleğin merkezinde olması nedeniyle hareketsizdir. Ayrıca 

hareket sukunun zıddıdır. Cismin mekân dışında hareket etmesi caiz değildir. ”90 
                                                 
82 el-Maturidî, Kitabü’t-Tevhid Tercümesi, s.95 
83 el-Maturidî, Kitabü’t-Tevhid Tercümesi, s.319 
84 Kadı Abdulcabbar, Usuli’l-Hamse, s.52-54 
85 el-Duveyhi, Arau’l-Mutezile, s.251 
86 Kadı Abdulcabbar, Usuli’l-Hamse, s.702 
87 el-Eş’arî, Makâlâtü’l-İslâmiyyîn ve İhtilâfu’l-Musallîn, s.220, 222 
88 en-Nesefî, Tebsırâtü’l-Edille, I, s.9; Bağdâdî, Usûlî’d-Din, s.5; el-Bağdadî, Usulu’d-Dîn, s.5 
89 en-Nisâburî, el-Mesâil fi’l-Hilâf beyne’l-Basriyyîn ve’l-Bağdâdiyyîn, s.160; el-Hayyûn, Mutezile, 

s.324 
90en-Nisaburî, el-Mesâil fi’l-Hilâf beyne’l-Basriyyîn ve’l-Bağdâdiyyîn, s.100, 192 Ka‘bî bu 

düşüncesiyle Bağdat Mutezilesi’nden ayrılmıştır. Zira Bağdat Mutezilesi’nden üstadlarına göre, 

hareket ve sukun hareketten doğar. (Bkz. el-Hayyûn, Mutezile, s.329 ) 
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Yine Ka‘bî bu konu hakkında, “ Allah hareketsiz hareket ettirmeye, hareket 

halindekini de sakinleştirmeye kadirdir.”,91 diye belirtmiştir. 

O, tabiat ilimleri konusunda ise, “ suyun havada gizlendiğini ” ve “ havanın 

sudan meydana geldiğini ”92 ifade etmiştir. 

Yine o, “ Cevherler birbirlerine benzeyebilir ya da birbirlerinden farklı 

olabilirler.” ve “Madum, cevher ya da araz değildir. Madum şeydir.” 93 diye 

belirtmiştir.  

Ayrıca o, renkleri iki temel renkle sınırlandırmıştır, bunlar; siyah ve beyazdır. 

Diğer renkler bu iki rengin karışımından oluşmuştur.94  

Onun dikkat çeken bir diğer önemli görüşü de Ka‘bî’nin, arazların bekası 

konusunda, renkler, tatlar, kokular, hayat, kudret, acz, ölüm, kelam, sesler, yani 

bütün bunların hepsinin arazlar olup, iki vakitte bekalarının olmadığını ve onların 

arazların hepsini ispat ettiklerini belirtmesidir.95

Ayrıca Ka‘bî “ Canlıya ömür verilmesi de ömründen azaltılması da mutlaka 

bir kitapta kayıtlıdır.”96 Ayetini ve “ Sıla-i rahim ömrü uzatır.” hadisini örnek 

göstererek kişinin sıla-i rahim yapması halinde ömrünün uzayacağını iddia etmiştir.97  

 

C. MÜELLİFİN ESERLERİ: 

 Devrinin en büyük âlimlerinden biri olan Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî, başta kelam 

olmak üzere fıkıh, edebiyat98, hadis, tefsir99, Arap dili, tarih, tabiat100 gibi pek çok 

alanda geniş bir ilme sahip olup çok sayıda eser yazmıştır. 

                                                 
91 İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Said el-Endülisi, el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehva ve’n-Nihal, Beyrut, 

1986, s.36 
92 en-Nisâburî, el-Mesâil fi’l-Hilâf beyne’l-Basriyyîn ve’l-Bağdâdiyyîn, s.49; el-Hayyun, Mutezile, 

s.327 
93 en-Nisaburi, el-Mesail fi’l-Hilaf beyne’l-Basriyyîn ve’l-Bağdâdiyyîn, s.69; Carullah, Zühdi Hasan, 

el-Mutezile, s. 153; eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.92 
94 el-Hayyun, Mutezile, s.327 
95 Eş’arî, Makalâtü’l-İslâmiyyîn, s.343, 344; Watt’a göre Ka‘bî’nin bu görüşü Tabiat atomcu bir 

görüştür ve o, Mutezile mezhebi içinde bu görüşün temsilcisi olmuştur. ( Bkz. Watt, İslam 

Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.371) 
96 Fatır Suresi 35/11 
97 el-Matürîdî, Kitabü’t-Tevhid Tercümesi, s.360, 361 
98 el-Murtazâ, Tabakâtü’l-Mutezile, s.88 
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 Ayrıca Ka‘bî’nin felsefe ve eski ilimleri çok iyi bildiği, Ebu Bekr Muhammed 

b. Zekeriyya er-Râzî’nin felsefeyi Ka‘bî’den okuduğu ve onun kitaplarını kendine 

mal ettiği101 söylenir. İbn Nedîm, Ka‘bî’nin kendi el yazısıyla yazılmış fakat 

insanlara sunulmamış müsvedde yazılarını gördüğünden ve bu eserlerin Horasan’da 

mevcut olabilme ihtimalinden bahseder.102 Yine bu konuda Fuad Seyyid’in “ 

Mahtutatu Yemen ” adlı makalesinde vermiş olduğu bilgilere bakılırsa mahtutat 

sahibi Zeydiyye imamlarından olan İmam el-Mansur Billah Abdullah b. Hamza b. 

Süleyman el-Müteveffi, Yemen haricindeki eserleri özellikle de Mutezile 

müelliflerinin eserlerini toplamada büyük çaba sarfetmiştir. İmam el-Mansur bu 

amaçla Yemen dışındaki bölgelere oralardaki eserleri toplamak ve kendi mezhebinin 

görüşlerini yaymak amacıyla elçiler göndermiştir. Bu elçilerden biri de Zeydiyye 

şeyhlerinden Kadı Cafer b. Ahmed b. Abdusselam (573/1177)103’dır. O, mezhebi 

davet için Irak’a gitmiş ve oradan Mutezile Makalâtlar’ından oluşan eserlerle 

Yemen’e geri dönmüştür.104 Bütün bu bilgiler dikkate alındığında, Ka‘bî’nin 

eserlerinin Yemen’de bulunma ihtimali yüksek görünmektedir. 

 Ka‘bî’nin muhalifleri ve taraftarları, onun eserlerini gerek o hayattayken, 

gerekse onun ölümünden sonra takip etmiş ve elde etmeye çalışmışlardır.105 Özellikle 

de Ka‘bî’nin Makalât’ı Mezhepler Tarihi yazarları için temel kaynak olmuştur. Onun 

bu eserini kullanan şahıslardan biri olan Şeyh Müfîd “ Evaili’l-Makalat” adlı 

eserinde el-Belhî’nin pek çok sayıda görüşüne yer vermiş ve onunla hemfikir 

                                                                                                                                          
99 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, III/255 
100el-Mesudî, Ebi’l-Hasan Ali b. el-Hüseyin b. Ali, Mürûcu’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher, 

thk.Muhammed Muhiddin Abdülhamid, Mısır 1964, I/87; el-Hayyun, Mutezile, s.323, 324 
101 İbn Nedîm, el-Fihrist, s. 469, 470 
102 İbn Nedîm, el-Fihrist, s.470 
103 Yemen’deki Zeydiyye şeyh ve ulemaların en büyüklerinden olan Ca’fer b. Ahmed b.Yahya b. 

Abdisselâm 573/1177 yılında Yemen’de vefat etti. O kelam ilmi, fıkıh ve hadiste bilgiliydi. Eserlerin 

bazısı şunlardır; ed-Delâ’ilü’l-Bâhire, İbânetü’l-Menâhic fî Nasihati’l-Havâric, el-Mesâ’ilü’l-

Hâdeviyye, Şehâdetü’l-İcmâ ‘ ( Bkz. el-Habeşî, Abdullah Muhammed, Masâdiru’l-Fikri’l-İslamî fi’l-

Yemen, Beyrut, tsz. , s.106, 107; İbn Semüre, Ömer b. Ali, Tabakatü’l-Fukahai’l-Yemen, Kahire, 

1957, s.170 ).  
104 Seyyid, Fuad, “ Mahtutatu Yemen”, MMMA,  Kahire, ( 1955 ), s.194 -214, s.194, 195 
105 er-Ravî, Abdussettar İzzeddin, Sevretü’l-Akl, s.188 
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olmuştur.106 Yine “ Şerh Huru’l-İyn” sahibi Neşvanü’l-Himyerî’de Ka‘bî’nin 

Makalât’ından pek çok nakiller yapmıştır.107 Ondan nakiller yapan bir diğer yazar da 

el-Mesudî’dir. O, “ Mürücü’z-Zeheb” adlı eserinde bazı konularda Ka‘bî’den nakiller 

yapmıştır.108 Yine İbn Müteveyye “ Tezkira el-Cevahir ve’l-Araz” adlı eserinde 

Ka‘bî’den nakiller yapmıştır. 109 Ona karşı en sert eleştirileri yapanlardan biri olan 

Bağdâdî, eserlerinde, özellikle de “ el-Fark beyne’l-Fırak” adlı eserinde Mutezile 

mezhebini ve bu mezhebin mensuplarını anlatırken Ka‘bî’nin eserinden pek çok 

alıntı yapmıştır. Hatta Bağdâdî’de el-Belhî’nin Makalât’ının bir nüshası olduğundan 

şüphe yoktur. Eş’arî “Makalâtü’l-İslamiyyîn ve İhtilafu’l-Musalîin” eserinde 

Ka‘bî’nin görüşlerine yer vermiştir. Ka‘bî ile aynı dönemde yaşamış olan Eş’arî’nin, 

Ka‘bî’nin kitabını temin etmiş olma ihtimali bir hayli yüksektir. Hatta el-Hayyûn’a 

göre Eş’arî, kendi eserini Ka‘bî’nin Makalât’ından esinlenerek oluşturmuştur.110 

Ka‘bî’nin görüşlerini bilen ve ona eleştiriler yönelten bir diğer önemli şahıs da “ 

Kitâbü’t-Tevhid” in sahibi Ebu Mansur el-Matüridî’dir. O, eserinin hemen her 

bölümünde Ka‘bî’nin görüşlerine yer vermiş ve onu eleştirmiştir. 

 Ka‘bî’nin, farklı alanlarda yazmış olduğu eserleri haricinde gerek devrinin 

kelamcılarıyla ihtilafı neticesinde onları eleştirmek amaçlı yazdığı eserleri,111 gerekse 

hadis, dil vs. gibi konularda bilgilendirme ya da bu alanlardaki bazı kişileri eleştiri 

amaçlı yazdığı eserleri de vardır.112

 a.Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî’nin Eserleri: 

1. el-Aruz113

2. Tarihu Belh 
                                                 
106Seyyid, Fuad,  el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz, s.23 
107 Neşvanü’l-Himyeri, Ebu Said, el-Hurü’l-İyn, Neşir: Kemal Mustafa, Kahire, 1948, s. 111, 156, 

160, 168, 173, 195, 207, 208 
108 el-Mesudî, Mürûcü’z-Zeheb ve Meadinü’l-Cevher,  III/234, 236 
109 Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz, s.28 
110 el-Hayyûn, Mutezile, s. 330 
111 el-Hayyûn, Mutezile, s.321 
112 İbn Hacer, Lisanü’l-Mizan, III/255 
113 Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz, s.46, 48. İbn Hacer, 

Lisân’ında eserin ismini vermemekle birlikte el-Ka‘bî’nin el-Halil b. Ahmed el-Ferahidi’ye tenkid 

amacıyla, aruz ilmine dair yazdığı bir kitabından bahsetmektedir. İbn Hacer’in bahsettiği bu eserin el-

Ka‘bî’nin “ el-Aruz ” adlı eseri olma ihtimali yüksektir. ( Bkz. İbn Hacer, Lisanü’l-Mizan, III/255 ) 
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3. Tarihu Nisabur 

4. Tühfetü’l-Vüzera 

5. Mefahir Horasan 

6. Mehasin Horasan 

7. Mehasin ali Tahir 

8. el-Makamât  

9. Müteşabihü’l-Kur’an 114

10. et-Tefsiri’l-Kebir115 li’l-Kur’ani’l-Kerim116

11. el-Gurer ve’n-Nevadir 

12. es-Sünne ve’l-Cema’a117

13. el-Esma’ ve’l-Ahkam 

14. el-İstidlal bi’ş-Şahid ‘ala’l-Ga’ib 

15. Badü’l-Nakz ala’l-Mücber 

16. Tecridü’l-Cedel 

17. Kitab fi’t-Tevellüd ve Ef’ali’t-Tıbâ‘a 

18. et-Tehzib fi’l-Cedel 

19. Kitab fi hücceti Ahbari’l-Ahad118

20. Fusulu’l-Hitab fi’l-Nakz ala min Tenebba bî Horasan 

21. Fetava Ebi’l-Kâsım el-Belhî: Ka‘bî’nin Cürcan ve Irak halkına verdiği 

fetvaları içerir. 

22. Kitab fima halefe fihi Ashabühu fi’l-Cevher 

23. el-Mecalis es-Sağîr 

24. el-Mecalis el-Kebîr 

25. el-Mesail ve’l-Mecalis 

                                                 
114 Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz, s.50, 52, 53, 54 
115 Kehhâle, Ömer Rıza,  Mu’cemü’l-Müellifin, Beyrut, tsz. ,VI /31; ed-Davudi, Tabakat, I /223 
116 Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz, s.50. Kehhâle, Ka‘bî’nin bu 

eserinin 12 ciltten oluştuğunu zikretmiştir. el-Hayyun ve er-Ravi ise onun “ Tefsiru’l-Kur’an ” adlı bir 

eseri olduğunu zikretmişlerdir.  ( Bkz. Kehhâle, Mu’cem, VI/31;  el-Hayyun, Mutezile, s.330, er-Ravî, 

Abdussettar İzzeddin, Sevretü’l-Akl, s.192) 
117 el-Davudî, Tabakatü’l-Müfessirîn, I /223 
118 Seyyid’e göre Ka‘bî bu eserini hocası Hayyât’ın ahad haberi kabul etmeyişine karşı reddiye olarak 

yazmıştır. ( Bkz. Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”,önsöz, s.48 )  
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26. Mesailü’l-Hacundi 

27. Kitab fi’r-Red ala’ Mütenebbi Horasan 

28. Kitab fi’l-Kavl fi’l-Ta’at ve Kalbi’l-A’raz, el-Makalat 

29. Tabakatü’l-Mutezile 

30. el-Cedel ve Adab Ehlih ve Tashih alihi 

31. el-Müsterşid fi’l-İmame 

32. el-İntikad fi’l-Ulumi’l-İlahiyye ‘alâ Muhammed b. Zekeriyya119

33.“ Teyid Makale Ebi’l-Huzeyl fi’l-Cebr”120 ya da “ Teyid Mesail Ebi’l-

Huzeyl fi’l-Cebr” 

34. Kitabu’l-Kelam fi’l-Ümmet ‘alâ İbn Gubbe 

35. el-Müdaha ala’ Muhammed b. ‘İsa el-Mülakkab bi Burğus  

36. Nakz Kitab Ebi Ali el-Cubbai fi’l-İrade 

37. Kitab Nakz Kitabi’l-Halil ‘alâ Burğus  

38. Nakzü’l-Müstesbet fi’l-İmame li’ İbn Gubbe 

39. Kitabu Kitabi’l-Mesani ‘alâ Ebi Ali fi’l-Cennet 

40. Nakzu’l-Sircani 

41. en-Nihaye fi’l-Aslah ala’ Ebi Ali ve Nakazehu aleyh es-Simri 

42. Eva’ilü’l-Edille fi’ Usuli’d-Din 

43. Uyunu’l-Mesail ve’l-Cevabat121

44. Kabulu’l-Ahbar fi’ Marifeti’l-Rical122

                                                 
119 Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz, s.46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 
120 ed-Davudi, Tabakâtü’l-Müfessirîn, I/223 
121Seyyid,Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz, s.47,49, 50, 52, 54, 55; 

Kehhâle, Mucemü’l-Müellifîn, s.31; er-Ravî, Sevretü’l-Akl, s.190; el-Hayyun, Mutezile, s.330. Ka‘bî, 

“Uyunu’l-Mesail ” adlı eserinde diğer dinler ve milletlerin özelliklerinden yani onların görüşlerinden, 

mezheplerinden ve dillerinden haberler verir. Mesela O, Hind ümmetinden bahsederken bu ümmet 

için “Onlar öldükten sonra kendilerini ateşte yakarlar ve vücutlarını çeşitli işkencelerle kesip 

kendilerine eziyet ederlerdi.” der. Yine O, bu eserinde Harramiyye’den haberler verir. Onların 

mezheplerini, fiillerini ve ibadetlerini anlatır. Eş’arî, Ka‘bî’nin bu eserini geçersiz hale getirmeye 

çalışmış, Şeyh Müfid de Belhî’ye 15 meselede itiraz etmiştir. Ayrıca bu eser Ka‘bî’nin Makalât adlı 

kitabıyla bir arada bulunmakta olup Yusuf İbn İbil Havli’nin hattıyla yazılmıştır. ( Bkz. el-Hayyun, 

Mutezile, s.323; İbn Nedim, Fihrist, s.527; Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-

Mutezile ”, önsöz, s.48 )  
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45. Kitabu’l-Makalât123  

b.Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî’ye Reddiye Yazanlar ve Eserleri: 

1. Ebu Bekr Muhammed b. ez-Zekeriyya er-Râzî: 

  a. Kitab Nakz Nakz el-Belhî li’l-İlmi İlahi 

 b. Kitab fi’ Nakz Kitab el-Belhî li’ Kitabi’l-İlmi’l-İlahi ve’r-Red 

aleyhi124

            c. Kitabu’r-Red ‘alâ Ebi’l-Kâsım el-Belhî fi’ Nakzihi’l-Makale es-

Seniye  fi’l İlmi’l-İlahi125 ya da Kitab fi’r-Red ‘alâ Ebi’l-Kâsım el-Belhî fimâ Nakz 

bihi fi’l-Makale es-Seniye min Kitabihi fi’l-İlmi’l-İlahi 

            d.Kitab ilâ Ebi’l-Kâsım el-Belhî fi’l-Ziyade ‘alâ Cevabihi ve ‘alâ 

Cevab hâzâ’l-Cevab 

 e. Kitab fima Cerâ beynehu ve beyne Ebi’l-Kâsım el-Ka‘bî fi’z-

Zaman 

 f. Nakz li’ Nakz er-Razi li Kelam el-Belhî ‘alâ er-Razi126

2. Ebu’l-Hasan el-Eş’arî ( 324/936 ): 

a.en-Nakz ‘alâ el-Belhî ve’l-Cubbai fima Harfen min Tevili’l-Kur’an 

 b. en-Nakz ‘alâ el-Belhî fi’l-Cedel 

 c. Nakz Tevili’l-Edille fi’ Usuli’l-Mutezile  

 d. Nakz Mevagif el-Ka‘bî fi’ Sıfat fi Uyuni’l-Mesail ve’l-Cevabat 

                                                                                                                                          
122 Bu kitap hadis ve muhadisler üzerine yazılmış bir eserdir. Ka‘bî, “ Ahad haber konusunda 

şeyhimiz Ebu Hüseyin’e karşı çıktım” demiştir. Bablar halinde oluşturduğu bu eser, altı kısımdan 

oluşur. İbn Hacer, Ka‘bî’nin hadis kitabının varlığından bahsederek onun eserini bablar halinde ele 

aldığını ve hadisçileri haklı ya da haksızlıklarını dikkate almadan eleştirdiğini ifade eder. Ayrıca o, bu 

eserin hem onun hadis bilgisinin genişliğini hem de mezhebi taassubunu gösterdiğini belirtir. Bu eser 

Mısır’da Daru’l-Kütüb Mısrıyye’de bulunur. Hicri beşinci ya da altıncı yüzyıl mahtutatlarından olup 

eski el yazısıyla yazılmış bir eserdir. ( Bkz. Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-

Mutezile”, önsöz, s.51; İbn Hacer, Lisânü’l-Mizân, III/255 ) 
123 Mezhepler tarihi alanında yazmış olduğu eseridir. Bu eserin Mutezile kısmı Fuad Seyyid tarafından 

tahkik edilmiş olup Kadı Abdülcabbar’ın “ Fazlü’l- İtizal ve Tabakatü’l-Mutezile” adlı eserinin içinde 

“ Babü’l-Zikri’l-Mutezile” başlığı altında bir bölüm olarak yer almaktadır. Bu kitap hakkındaki 

bilgiler daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
124 Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz, s.49 
125 İbn Nedim, el-Fihrist, s.471  
126 Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz, s.49 
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3. Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer es-Saymeri: er-Red ‘alâ Ebi’l-Kâsım 

fi’l-Aslah 

4. eş-Şerif el-Murtaza: er-Red ‘alâ el-Belhî ve Ebu Haşim el-Cubbai 

5. Kadı Abdulcabbar b. Ahmed ( 415/1020 ): el-Mesailü’l-Varideti ‘alâ Ebi’l-

Kâsım 

6. Ebu Mansur el-Matüridî ( 333/944 ):  

a. Nakzü’l-Edille li’l-Ka‘bî127 ya da Reddü Eva’ili’l-Edille li’l-

Ka‘bî128

            b. “ Reddü Tehzibi’l-cedel li’l-Ka‘bî ”129 ya da “ er-Red ‘alâ Tehzib 

el-Ka‘bî fi’l-Cedel”130

c. Reddü Vaidi’l-Fussak li’l-Ka‘bî131

7. Cevabat li Ebi’l-Kâsım el-Belhî132 : İbn Nedim, Ebu Zeyd el-Belhî’nin 

Ka‘bî’ye karşı yazmış olduğu “ Kitab Ecvibet Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî” isimli bir 

eserinden bahseder. Sanırız bu eserle Seyyid’in zikretmiş olduğu eser aynıdır.133

 

D.MÜELLİFE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER: 

 Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî el-Belhî’nin Mutezile ve Mutezile dışındaki kendi 

devrinin kelamcıları ile birçok konuda ihtilaf konusu olduğu gibi134 ondan sonra 

gelen kelamcılardan birçoğu da ona ihtilaf etmiş ve onun görüşlerini eserlerinde 

eleştirmişlerdir. Bu yazarların en önemlileri Bağdâdî, Maturidî, Eş’arî ve onun 

devrinin en büyük filozoflarından Zekeriyya er-Râzî’dir. 

                                                 
127 er-Ravî, Abdussettar İzzeddin, Sevretü’l-Akl, s. 194, 195 
128 Huleyf, Fethullah, el-Maturidî, Ebu Mansur, Kitabü’t-Tevhid,  İstanbul, 1979, s.mukaddime, s.6 
129 Huleyf, Fethullah, el-Maturidî, Kitabü’t-Tevhid, mukaddime, s.6 
130 Bağdadlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifin Esmâ’ü’l-Mü’ellifin ve Âşârü’l-Musannfin, İstanbul, 

1955, II/36 
131 el-Matürîdî, Kitabü’t-Tevhid Tercümesi, yazarın hayatı kısmı, s.27  
132 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, tahkik edenin sözü, s.47, 50 
133 İbn Nedim, el-Fihrist, s. 223 
134el-Makrîzî, Kitab el-Mevâiz ve’l-İ’tibâr bi Zikri’l-Hıtat ve’l-A’sâ, s.348; İbn Nedim, el-Fihrist, 

s.471; el-Hayyun, Mutezile, s.321; Ava, Adil, el-Mutezile ve’l-Fikr el-Hür, s.261, 263; Carullah, 

Zühdi Hasan, el-Mutezile, s.153 
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 Ka‘bî’yi eleştiren en önemli şahıslardan biri olan Maturidî “ Kitabü’t-Tevhid” 

adlı eserinin neredeyse tamamında ona eleştiriler yöneltmiştir. O, insan fiilleri, 

Kur’an’ın yaratılmışlığı, Allah’ın sıfatları, rüyetullah, büyük günah meselesi vs. gibi 

birçok konuda Ka‘bî’yi eleştirmiştir. Onun kitabında Ka‘bî’ye yönelttiği eleştirilere 

bir örnek olarak Ka‘bî’nin “ Allah’ın fiili lutuf ve ihsandır.” sözüne Maturidî’nin 

İblis örneğini göstererek cevap vermesini verebiliriz. Maturidî bu konuda, “ Mutezile 

Allah’ın İblis’i yarattığını kabul eder. Eğer Allah’ın fiili lutuf ve ihsan ise İblis de 

iyidir ve isabetlidir, dememiz gerekir.” diyerek bu sözlerin yersiz ve yanlış olduğunu 

ifade etmiştir.135

 Ka‘bî’yi eleştiren bir diğer önemli şahıs da Abdülkahir el-Bağdâdî’dir. O 

eserlerinde Ka‘bî’yi eleştirmekten çekinmemiş, hatta çoğu zaman ona karşı hakarete 

varan ifadeler kullanmıştır. Bağdâdî eserinde onu tanıtırken Ka‘bî’yi genel ve özel 

ilimlerde hak iddia eden pervasız, şarlatan olarak tanımlar.136 Yine buna benzer bir 

ifadeye el-İsferâyinî’de karşılaşmaktayız. Zira el-İsferâyinî’ye göre, Ka‘bî bütün 

ilimlerde hak iddia etmesine rağmen ilimlerin birazına bile ulaşamamıştır.137   

 Bağdâdî, Ka‘bî’nin şahsına yönelik eleştirilerde bulunduğu gibi onun 

görüşlerine karşı da şiddetli eleştiriler yöneltmiş, bazen bunları ayetlerle 

delillendirmiştir. Örneğin Bağdâdî “Usulu’d-Din” adlı eserinde Ka‘bî’nin “ Maktul 

ölü değildir. ” sözüne “ Her canlı ölümü tadacaktır.”138 Ayetini delil göstererek 

karşılık vermiştir.139 Ayrıca o, Ka‘bî’nin Mutezile’nin tamamının birleştiği konular 

hususunda yanılgıya düştüğünü ifade etmiştir.140 Bağdâdî Ka‘bî’nin Makalât’ında 

Mutezile’nin tamamının birleştiği konuları anlatırken, “ Mutezile cisimlerin ve 

arazların yaratıcısının Allah olduğu,  konusunda birleşmiştir.” 141 dediğini belirttikten 

sonra Ka‘bî’nin bu düşüncesinin hatalı olduğunu ifade eder. Zira Mutezile’den el-

                                                 
135 el-Mâtürîdî, Kîtabü’t-Tevhîd Tercümesi, s.319 
136 Bkz. el-Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, s.131; Ava, el-Mutezile ve’l-Fikr el-Hür, s.262 
137 el-İsferayini, Tebsir fi’d-Din, s.85 
138 Âli-İmran Suresi/185 
139 el-Bağdâdî, Usulu’d-Din, s.44 
140 el-Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, s.83, 84 
141 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.63 

 26



Asamm, arazların varlığını nefyederken, bir diğer Mutezili şahıs olan Mu’temir ise 

Allah’ın arazları yaratmadığını iddia etmiştir.142

 Ka‘bî’ye eleştiri yönelten bir diğer kişi İbn Kesîr’dir. O, Ka‘bî’nin Allah’ın 

gerçek manada iradesin olmayışı ve Allah’ın dilemesi konusundaki görüşüne karşılık 

Ka‘bî’nin Kur’an’a muhalefet ettiğini belirtir ve ona “ Rabbim dilediğini yaratır ve 

seçer.”143, “ Rabbim dileseydi bunu yapamazlardı.”144 vs. gibi ayetleri delil 

göstererek karşı çıkar.145

 Yine Muhaddis Cafer el-Müstağfiri146, Ka‘bî’nin itizalin davetçisi ve 

propagandacısı olduğu için ona güvenmediğini belirterek, eleştirmiş ve ondan rivayet 

etmeyi uygun bulmadığını ifade etmiştir.147

Bütün bu olumsuz eleştirilerin yanı sıra, Ka‘bî’nin ilmini ve görüşlerini 

eserlerinde öven şahıslarda bulunmaktadır. Bunlardan biri olan el-Murtaza, Ka‘bî’nin 

derin bilgi sahibi, cömert, yüce gönüllü ve yürekli biri olduğundan bahseder.148 Yine 

el-Murtazâ’nın onun üstünlüğünü vurgulayan bir diğer rivayeti, Mutezile 

kelamcılarından olan Ebu Ali el-Cubbaî’nin, Ka‘bî’nin hocası Hayyât’dan daha 

bilgili olduğunu söyleyerek onu övmesidir. Hatta Ka‘bî Horasan’a dönerken Ebu Ali 

el-Cubbaî’ye uğramak istemiş fakat hocası Hayyât buna izin vermemiştir. 149

Ayrıca İbn Hacer’in eserinde belirttiğine göre mütekellim ve sufî Ebû Hayyân 

et-Tevhîdî150, Ka‘bî’nin ilim, dirayet, rivayet, sika ve emanet olarak yeterli 

olduğundan bahsederek151 onu övmüştür.  

                                                 
142 el-Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, s.83 
143 el-Kasas Suresi/68 
144 el-En’am Suresi/112 
145 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, XI/289 
146 Hafız, muhaddis ve âlim olan Ebu’l Abbas Ca‘fer b. Muhammed el-Mu‘tez b. Muhammed b. el-

Müsteğfir 350 senesinde doğmuş, 432 yılında Nesef’de ölmüştür. Zahir b. Ahmed el-Serahsi, İbrahim 

b. Lokman, Cafer b. Muhammed el-Buhari gibi birçok hadisçiden nakiller yapmıştır. “ Kitab Tarihu’l-

Nesef ”, “ Kitabu’l-Menâmat ” ve “ Kitab Fedailü’l-Kur’an ” gibi eserlerin sahibidir. ( Bkz. ez-

Zehebî, Ebu Abdullah Şemsüddin Muhammed, Tezkiratü’l-Huffaz,Hind, 1956, III/1102 ) 
147 ez-Zehebî, Siyer, XV /255; İbn Hacer, Lisanü’l-Mizân, III /255 
148 el-Murtazâ, Tabakâtü’l-Mutezile, s.89 
149 el-Murtaza, Tabakâtü’l-Mutezile, s.88; Suphi, Ahmed Mahmud, Fi’ İlmi’l-Kelam-Mutezile, I/288 
150Ebu Hayyân Ali b. Muhammed b. Abbas et-Tevhîdî ( ö.414/1023 ) nahv, dil ve tasavvuf 

konularında âlimdir. Sıkıntılı ve zor bir yaşam geçirmiştir. O bazı yazarlar tarafından inkârcı ve 
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Yine üçüncü yüzyılda Mutezile aklının önemini vurgulayan “ Edebü’l-

Mu’tezile” nin yazarı Belbaa Abdülhalim Mutezile’nin hasımlarının soruları ve 

itirazları karşısında cedelci bir yöntemi benimsediğini bunun ise “ ikna etme” 

yöntemi olduğunu vurgular. Bu yöntemde karşılıklı konuşularak hasım aklî ya da fiili 

yollarla ikna edilmeye çalışılır. Bu yöntemi iyi kullananlardan biri olduğunu ifade 

ettiği dönemin Bağdat meclisinin saygı ve hürmet gören en büyük âlimlerinden olan 

Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî’nin o dönemim sofistlerinden biriyle yaptığı diyaloğu 

aktarır.152 Zira bu rivayete göre Ka‘bî Bağdat’da kelamcılar meclisindeyken bir gün 

Ka‘bî’nin yanına katır bineği olan sofistlerden biri gelir. Katırını bahçeye bağlayıp 

içeri girer ve Ka‘bî’yle “ hakikât ” hakkında tartışmaya başlar. Sofist gerçek anlamda 

hiçbir hakikâtin varlığını kabul etmez ve bu konuda Ka‘bî, onu ikna edecek bir delil 

sunamaz. Daha sonra Ka‘bî oradakilerden birine gizlice sofistin katırını almalarını 

söyler. Tartışma sonrasında sofist dışarı çıktığında katırını bulamaz ve onun çalınmış 

olduğunu zannederek oradakilere sorması üzerine Ka‘bî ona cevap olarak “ Hangi 

katır, yoktu öyle bir şey.” diye karşılık verir. Sofist’in “ kesin olarak vardı” diye 

cevap vermesi üzerine Ka‘bî sofiste dönerek “ o zaman hakikâtin kesinliğini de kabul 

etmen gerekir. ” diye cevap verir.153 Belbaa, her şeye karşı şüpheci olan ve hakikâtin 

varlığını kabul etmeyen sofist karşısında Ka‘bî’nin onu akli delillerle ikna etme 

konusunda zorlanmasına rağmen, ümitsizliğe düşmediğini ve tartışmanın sonunda 

onun katırını gizlettirerek ona fiili anlamda delil sunduğunu ve sofisti ikna ettiğini 

ifade etmiştir.154

  
                                                                                                                                          
yalancı olarak gösterilmiştir. Ayrıca Ebu’l-Ferc İbnü’l-Cevzi onu İbnü’r-Ravendi ve Ebu’l-Âla ile 

beraber İslam ümmeti arasında ortaya çıkmış üç zındıktan biri olarak göstermiştir. Onun kitaplarından 

çok azı günümüze ulaşmıştır. “ Kitabu’l-İmta ve’l-Muanise”, “ el-Mûkabesât ”, “ es-Sadakatü ve’s-

Sadîk ” ve  “ Risale fi’l-‘ulûm ” onun bize ulaşan eserlerinden bazısıdır. (Bkz. es-Subkî, Tacüddin Ebi 

Nasr Abdulvehhab, Tabakatu’ş-Şafiyyeti’l- Kübra, Mısır, 1324, IV/2,3; et-Tevhîdî, Ebu Hayyân,  

Kitabu’l-İmtâ’ ve’l-Muanise, thk. Ahmed Emin, Kahire, tsz, mukadime,I/1,2; ez-Zehebî, Şemsüddin 

Ebi Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Osman, Mizânü’l-İ’tidâl fi Nakdi’r-Ricâl, Mısır, 1963, III/355) 
151 İbn Hacer, Lisanü’l-Mizan, III /256 
152 Belbaa, Abdülhalim, Edebü’l-Mu’tezile, Kahire, 1979, s.223, 224 
153 İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, Telbisü’l-İblis, Kahire, tsz. , s.48; 

el-Murtazâ, Tabakâtü’l-Mutezile, s.88; Belbaa, Abdülhalim, Edebü’l-Mutezile, s.224 
154 Belbaa, Abdülhalim, Edebü’l-Mu’tezile, s.224 
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II. BÖLÜM 

EBU’L-KÂSIM EL-KA‘BÎ’NİN MAKALÂT’INDA MUTEZİLE’Yİ 

ELE ALIŞ ŞEKLİ 
 

A. EL-KA‘BÎ’YE GÖRE MUTEZİLE’NİN BEŞ ESASI: 

Ka‘bî, Mutezile babına başlarken ilk olarak beş esası verir, fakat bunları 

maddelendirmeyip Mutezile’nin tamamının birleştiği konular şeklinde işler. O, 

cümlesine önce “ Mutezile’nin tamamı bu konuda birleşmiştir. ” diyerek başlar, 

sonra konu hakkında bilgilendirmeler yapar ve en son olarak bu “ tevhid”dir, bu “ 

adl”dır vs. gibi kavramlarla cümlesini tamamlar.155 Ona göre Mutezile’nin 

tamamının birleştiği konular sırasıyla Tevhid, Adl, Vaid, el-Menzile beyne’l-

Menzileteyn ve Emr-i bi’l-Maruf ve’n-Nehy-i ani’l-Münker’dir. Ka‘bî’ye göre bu 

ilkeler ve içerdikleri anlamlar şu şeklidedir: 

1. Tevhid: 

Ka‘bî, Mutezile’nin tamamının bu konuda birleştiğini vurguladıktan sonra 

Allah’ı tanımlar. Ona göre Allah, şeydir ama diğer şeyler gibi değildir, yani diğer 

şeylere benzemez. O cisim ve araz da değildir, fakat O cisimlerin ve arazların 

yaratıcısıdır.156 Yine Ka‘bî, Allah’ı dünya ve âhirette idrak etmenin ve görmenin söz 

konusu olmadığını, O’nu mekân ya da yer ile sınırlandıramayacağımızı, O’nun 

zaman ve mekân dışı olduğunu, sonu ve sınırı olmadığını, her şeyin yaratıcısı 

olduğunu, fakat O’nun, yaratılmamış ve kadim157 olduğunu ifade eder.   

2. Adl: 

Ka‘bî; yine bu kısımda da Mutezile’nin bu konuda birleştiğini vurguladıktan 

sonra şöyle devam eder; Allah kötüyü, fesadı sevmez. O, kullarının fiillerini 
                                                 
155 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile” , s.63, 64 
156 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s. 63 Abdulkahir el-Bağdâdî Allah’ın arazların 

yaratıcısı olduğu konusunda Mutezile’nin tamamının birleşmediğini vurgular. Zira Mutezile’den el-

Asamm arazların varlığını nefyetmiştir. Diğer bir Mutezili şahıs olan Mu’temir ise Allah’ın arazları 

yaratmadığını ifade etmiştir. Dolayısıyla Bağdâdî’ye göre el-Ka‘bî Mutezile’nin tamamının birleştiği 

konular hakkında yanılmıştır ( Bkz. el-Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, s. 83 ). Kanaatimizce 

Ka‘bî bu kısımda Mutezile’nin tamamının birleştiği konular ifadesini kullanırken içerikteki 

ayrıntılardan ziyade tevhid, adl, vaid vs. gibi ilkeleri vurgulamak istemiştir.   
157 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.63 
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yaratmamıştır fakat kullarına emretmiştir. Ayrıca O, kullarına kendi fiillerini 

yapabilme kudreti vermiştir. Yani Allah,  kendi yarattığı bir kudretle kullarının 

fiillerini yapabilmelerini sağlamıştır. Böylece onlar kendi fiillerinden sorumlu olmuş, 

emir ve nehylere uymada ya da uymamada kendi fiillerinden sorumlu tutulmuşlardır. 

Ka‘bî bu konuda Allah’ın kullarının iradeleriyle inanmalarını istediğini, dolayısıyla 

zorunluluk olmadan iradeyle yapılan fiilin, sevabın en üstün derecesi158 olduğunu 

belirtir. Yine Ka‘bî, Allah’ın kullarına yapamayacakları şeyleri yüklemeyip onları 

bunlarla sorumlu tutmayacağını ifade eder. Ayrıca Allah’ın kullarını mümin ya da 

kâfir yapmadığını, kulların küfür ya da imanı, iyi ya da kötüyü kendilerinin 

seçebilme kudretine sahip olduklarını ve Allah’ın bu kudreti sadece onlara 

verdiğini159 belirtir. 

3. Vaid: 

Ka‘bî’ye göre Mutezile’nin tamamının birleştiği bir diğer husus, büyük günah 

işleyenin fâsık olduğudur ki Ka‘bî, bu konuda Allah büyük günah işleyen fâsık kişiyi 

o tövbe etmediği müddetçe affetmeyecektir160 görüşünü belirtir. 

4. el-Menzile beyne’l-Menzileteyn: 

O, büyük günah işleyenin Müslüman olarak isimlendirilmeyi hak etmediğini 

ama böyle bir kişiye kâfir de denemeyeceğini161 ifade eder.162

5. Emr-i bi’l-Mâruf ve’n-Nehy-i ani’l-Münker: 

Ka‘bî’ye göre Mutezile, insanlara iyiliği emretme ve kötülüğü men etme 

hususunda birleşmiştir.163

 

B. EL-KA‘BÎ’YE GÖRE MUTEZİLE’NİN TEMSİLCİLERİ: 

Ka‘bî, beş esası açıklamasının hemen ardından Mutezile’nin reislerine geçer. 

Bu kısım genel olarak dört başlıktan oluşur. Ka‘bî birinci başlık altında Mutezile’nin 

                                                 
158 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s. 63 
159 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.64 
160 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.64 
161 Ka‘bî bu konuyu kitabının Mutezile babının ilerleyen kısımlarında “ Mutezile’nin İtizâl ile 

İsimlendirilmesi” başlığı altında daha ayrıntılı olarak tekrar ele alır.  ( Bkz. el-Ka‘bî, Makalât, 

“(Babü) Zikri’l-Mutezile”, s.115 ) 
162 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.64 
163 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.64 
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iki reisi olarak gördüğü Vâsıl b. ‘Atâ ve Amr b. Ubeyd’i anlatır. Ka‘bî’ye göre onlar 

Mutezile’nin reisleridir. O, bu kısımda iki şahsın görüşlerini vermekten ziyade bu 

şahıslar ve hayatları hakkında bilgiler verir. Onların hangi şehirden olduklarını ve 

haklarında yazılmış şiirleri aktarır.  

Vâsıl ve Amr’ı anlattıktan sonra ikinci başlık altında verdiği görüşleriyle 

taraftar oluşturmuş mezhep reislerinden bahseder ki, bunlar sırasıyla Ebu Huzeyl 

Muhammed b. el-Huzeyl el-Allâf, Ebu İshâk İbrahim b. Seyyâr en-Nazzâm, 

Muammer b. İbad es-Sulemî, Hişâm b. Amr el-Fuvatî, Ebu Sehl Bişr b. el-Mu’temir, 

Ebu Muammer Sümâme b. Eşres Numeyrî ve Ebu Osman Amr b. Bahr el-Câhız ‘dır. 

Ka‘bî bu kişilerden bahsederken Vâsıl ve Amr’ı anlatırken verdiği bilgilerin aksine 

onların hayatlarından ziyade ağırlıklı olarak görüşlerinden bahseder ve hayatları 

hakkında sadece hangi şehirden olduklarını vermekle yetinir. O, mezhep 

mensuplarının nereli olduklarını belirtmesine rağmen doğum ya da ölümleri gibi 

yaşadıkları dönem hakkında fikir verecek herhangi bir tarihi bilgi zikretmez. Ayrıca 

Ka‘bî bu şahısları anlatırken, onların görüşleriyle taraftar toplayıp mezhep 

oluşturmalarını vurgulamasına rağmen, diğer Mezhepler Tarihi yazarları gibi onları 

tam bir sınıflandırmaya tabi tutmamıştır. Yani onları Vâsıliyye, Amriyye, 

Nazzâmiyye, Câhıziyye vs. gibi isimlendirmemiştir.  

Bütün bu şahısları anlattıktan sonra Ka‘bî, üçüncü başlık altında görüşleriyle 

ayrılmamış ya da taraftar toplamamış önemli Mutezili şahısların isimlerini ve onların 

hangi şahsın taraftarı olduklarını aktarır. Son başlık altında ise kendi zamanındaki 

Mutezili şahıslardan bahdeser ki, bunlar arasında “şeyhimiz” dediği hocası Ebu’l-

Hüseyin el-Hayyât da vardır.  

 

1.Mezhep Reisleri: 

a.Vâsıl b. ‘Atâ:  

Ka‘bî, cümlesine Vâsıl b. ‘Atâ’nın Medine ehlinden olduğunu söyleyerek 

başlar. Vâsıl’ı Muhammed b. Ali b. Ebu Talib’in büyüttüğünü ve onu eğittiğini 

belirtir. Seleften bazısının onun hakkında eğer “ Muhammed b. Ali’nin ilmi nasıldı? 

diye öğrenmek istersen onun Vâsıl’daki etkisine bakın. ” dediğini rivayet eder.164  

                                                 
164 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.64 
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Ka‘bî, daha sonra Vâsıl’ın Basra’ya taşındığını, orada el-Hasan b. Ebu’l-

Hasan el-Basrî ile yakınlaştığını ve el-Basrî’nin görüşlerini paylaşmasının ve kendini 

eğitmesinin Vâsıl’ın, onun görüşlerinden ve kelamından ayrılana dek devam ettiğini 

belirtir. 

Ayrıca o, Vâsıl’ın irticalen konuşmasının ve hitabetinin meşhur olduğuna 

fakat onun “r” harfini telaffuz edemeyişi ile tanındığına değinir ve onun bu 

durumunu anlatan şiirlerden bazısını aktarır. Bu şiirler şunlardır: 

Şair Beşşâr b. Bürd165  onun hakkında şöyle demiştir; 

“ O, konuşmalarında “ r” harfi bulunan “ Birru”166 kelimesi yerine, içinde “ r” 

harfi bulunmayan “ Gamhen ” 167 kelimesini kullanır. O şiir de dahi çözüm bularak 

“r” harfinden uzak durur. “ Matâr ”168 kelimesi hoşuna gitmesine rağmen onu 

söyleyemediği için üzülerek “Gays ” 169 kelimesini kullanır.” 

Yine şair Beşşâr b. Bürd der ki; 

“ Konuşmacılar hazırlıklı olarak hutbelerini okumalarına rağmen, insanlara 

iyi hitap edememişlerdi. Daha sonra Vâsıl kalkıp, irticali olarak “ sanki alevler 

etrafını sarmış kaynayan bir kazan gibi ” konuşmasını yaptı. Konuşmasının sonuna 

dek kimse onun “ r ” harfini kullanmadığını anlamadı. ” 170

                                                 
165 Ebu Muâz Beşşâr b. Bürd mevaliden olup hiciv tarzındaki şiirleriyle meşhurdur. Doğuştan gözleri 

kör olan Beşşâr aslen İranlıdır. 167/783 tarihide vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Kuteybe, Ebu Muhammed 

Abdullah b. Muslim, eş-Şi’r ve’ş-Şuara, thk. Muhammed Bedrüddin Nasani, 1322, s.643,644; İbn 

Hallikan, Ebu’l-Abbas Şemsüddin Ahmed, Vefeyâtu’l-Ayân, thk. Muhammed Muhyiddin 

Abdulhamid, Kahire 1948, s.I/271, 272 )     
166 Arapça’da buğday anlamındadır. 
167 Arapça’da buğday anlamındadır. 
168 Arapça yağmur anlamındadır. 
169 Arapça’da sağanak yağmur anlamındadır. 
170 Zühdi Hasan Carullah, “ el-Mutezile ” adlı eserinde Beşşâr b. Bürd’ün Vâsıl hakkındaki bu şiirine 

yer verir ve şiirde zikredilen konuşmacıların Halib b. Safvan, Şebib b. Şeybe ve el-Fadl b. İsâ 

olduğunu aktarır. Bu şahısların, hitabette usta insanların önünde konuşmayı kendi istekleriyle kabul 

etttilerini, fakat onların hutbe için hazırlanmalarına ve ellerinde metin olmasına rağmen insanlara 

hitabette başarısız olduklarına çünkü bu şahsıların hitabet yeteneklerinin olmadığına değinir. Vâsıl’ın 

ise “ r ” harfini telafuz edememesine ve elinde metin olmaksızın, irticalen konuşmasına rağmen 

hayranlık verici bir konuşma yaptığını, onun konuşmasında “ r” harfinin geçtiği kelimeleri 

kullanmayarak, bu kelimelerin yerine tam olarak ifade etmek istediği anlamı veren ve aynı zamanda 

edebi olan “ r ” harfinin geçmediği başka kelimeleri kullandığını ifade eder. Ayrıca Vâsıl’ın bu şiirini 
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Safvân el-Ensârî der ki: Onun konuşmaları net ve açıktır. Beyninde geçen 

hatıralar çoktur ve her konuyu ele alır.171

Yine şair Beşşâr b. Bürd demiştir ki; 

“ Bir konuşmacı konuşmasını yapmadan önce hazırlık yapar, fakat Vâsıl 

böyle değildir, o hazırlıksız iritcâlen konuşur.” 

Beşâr el-Mergüs ise Vâsıl’ın konuşmasını zikrederek şöyle demiştir:  

“ Ebu Huzeyfe!172 Düşünmeden, irticâlen konuşabildiğin için sen eşsiz bir 

yeteneğe sahipsin. Elbette kültürlü insanların hoşuna giden bir söz susturucudur, 

eşsizdir, hiçbir hazırlığa ihtiyacı yoktur.” 

Ka‘bî daha sonra Vâsıl’ın, Allah’ın dinine çağırmak amacıyla uzak ülkelere 

elçiler gönderdiğinden bahseder. O, bu amaçla öncelikle Abdullah İbnü’l-Haris’i 

Mağrib’e göndermiştir. Oranın halkı Haris’e uymuştur. Özellikle de Mağrib’de 

“Beyzâ” beldesi olarak bilinen bir belde vardır ki, onlar Haris’in görüşlerini 

benimsemişlerdir. Bunun üzerine Vâsıl bu şehre askeri kuvvetler göndermiş ve 

oranın halkı “ Vâsıliyye” olarak bilinmiştir. Vâsıl yine bu amaçla Yemen’e el-Kâsım 

b. es-Sa’dî’yi, Cezira’ya Eyüb’ü, Horasan’a Hafs b. Sâlim’i, Kufe’ye el-Hasan’ın 

ashabından olan el-Hasan b. Zekvân’ı, Ermeniyye’ye Ebü’l-Huzeyl’in hocası, Beni 

Selîm’in mevlası ismi Hâlid, künyesi Osman olan Osman İbnü’l-Osman et-Tavîl’i 

göndermiştir. 173  

Ka‘bî’nin değindiği Vâsıl’ın bir diğer dikkat çeken özelliği de onun dindar bir 

kişiliğe sahip olmasıdır. Ka‘bî bu konuda Amr b. Ubeyd’in onun hakkında “ Vâsıl 

benim reisimdi. Ona otuz sene arkadaşlık ettim. Onun hiçbir zaman Allah’a 

itaatsizliğini görmedim. Vallahi ondan daha çok kulluk bilincine sahibi, daha zâhid 

ve daha bilgilisini de görmedim. ” dediğini aktarır.174  

Ayrıca Ka‘bî’nin onun hakkındaki bir diğer dikkat çeken görüşü ise, Mutezile 

mezhebini Vâsıl’la beraber Peygamber’e dayandırmasıdır. Ona göre Mutezile 

mezhebi Vâsıl b. ‘Atâ’ya dayanır. O da Muhammed b. İbn Ebi Tâlib’e dayanır. O da 
                                                                                                                                          
Câhız  “ el-Beyân ve’t-Tebyin ” adlı eserinde zikretmiştir. ( Bkz. Carullah, el-Mutezile, s.232; Câhız, 

Ebu Osman Amr b. Bahr, el-Beyân ve’t-Tebyin, Kahire 1949, s.24  )   
171 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.65  
172 Vâsıl’ın künyesi Ebi Huzeyfe’ydi. 
173 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.66, 67 
174 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.67  
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Ebi Hâşim Abdullah b. Muhammed İbn Ali’ye dayanır ki, Muhammed babası 

Ali’den, Ali ise Resulullah’dan ders almıştır.175

b. Amr b. Ubeyd: 

Ka‘bî öncelikle onun Basra ehlinden olup, Basra gençlerinin en 

hayırlılarından olduğundan bahseder. O, kırk sene boyunca hasta, zayıf ve güçsüz 

deve eşliğinde yürüyerek hacca gitmiştir. Amr o kadar takva sahibidir ki, orada bütün 

geceyi namaz kılarak geçirmiştir. Böylece o birçok geceyi Mescid-i Haram’da namaz 

kılıp ibadet ederek tamamlamıştır. 

Ka‘bî, Ebu Câ’fer el-Mansur’un, onun Merrân176’da bulunan kabrini ziyaret 

ettiğini ve orada namaz kıldıktan sonra onun için şu mersiyeyi okuduğunu aktarır: 

“Allah sana salat getirsin. Merrân’da bir kabirde yatıyorsun. O kabir, Allah’a 

inanan, Kur’an’a dayanan mümin bir adamın kabridir. Eğer zaman birini hayatta 

bırakmış olsaydı Amr’ Ebu Osman bizim için hayatta olurdu.” 177

Ayrıca o, Süfyân b. Uyeyne’nin onun için “ Görmedi gözlerim Amr b. Ubeyd 

gibisini.” dediğini belirtir. 

O, Amr’ hakkında rivayet edenler arasında Süfyân es-Sevrî, Süfyân b. 

Uyeyne, Ebu Yusuf ve Ebu Mutî’yi gösterir.178

  

2. Vâsıl ve Amr’dan Sonra Gelen Mezhep Reisleri: 

a. Ebu Huzeyl Muhammed b. el-Huzeyl el-Allâf ( ö.226/840 ): 

Ka‘bî el-Allâf’ın Abdulkays kabilesi mevlasından olup, Basra ehlinden 

olduğunu belirtir ve onun şu görüşleriyle dikkat çektiğini aktarır; Ebu Huzeyl, 

fiillerde kudretin son bulmasını kabul etmiştir. Ona göre cennet ehli kendi fiillerini 

yapmaya mecburdurlar.179  

                                                 
175 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.68 
176 Merrân, zengin, büyük ve geniş pınarları, kuyuları, hurma ağaçları ve tarlaları olan Basra yolu 

üzerinde Mekke’ye çok yakın bir köydür. ( Bkz.Yâkut el-Hamevî, Ebu Abdullah Yâkut b. Abdullah, 

Mûcemü’l-Buldân, Beyrut trz., V/95 ) 
177 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s. 68 
178 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s. 69 
179 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.69 
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Ayrıca o, Allah’ın kudreti olan şeylerin ( Allah’ın takdir ettiği şeylerin ) son 

bulması durumunda bütün lezzetlerin cennet ehlinde toplanacağını ve onların daima 

bir sükûn halinde kalacağını kabul etmiştir.180  

b. Ebu İshak İbrahim b. Seyyâr en-Nazzâm ( ö.221/835 ): 

Ka‘bî her zaman ki gibi öncelikle en-Nazzâm’ın Basra ehlinden olduğunu 

belirterek cümlesine başlar ve onun şu görüşleriyle ayrılmış olduğunu belirtir; O, 

insanın ruh olduğunu, ruhtan ibaret olduğunu iddia etmiştir. Ona göre ruh, kesif 

cisme girmiş, sıkıştırılmış latif bir cisimdir. 

 Yine ona göre hareket ve sükûn dışında renkler, tatlar, kokular, uzunluk ve 

genişlikler iç içe geçmiş bir arada bulunan cisimlerdir. Ka‘bî, Nazzâm’ın bir diğer 

dikkat çekici görüşünden bahseder ki, bu onun “ tafra” nazariyesidir. Buna göre bir 

cisim ikinci mekâna uğramadan birinci mekândan üçüncü mekâna geçebilir.   

Ka‘bî, Nazzâm’ın Kur’an’daki gaybi haberlerin, Kur’an’ın doğruluğuna ve 

gerçekliğine delil olduğunu fakat Kur’an’ın nazmının ve yazılmasının onun 

mükemmelliğine delil olmadığını savunduğunu aktarır. 

Onun hayvanlar konusunda ise, hayvanların fiillerinin hepsinin tek bir cins 

olduğunu iddia ettiğini belirtir. Yine onun hareketin sükûn cinsinden olduğunu 

savunduğunu, günahlar ve iyi amellerinde bu şekilde olduğunu, bunların hepsi tek bir 

cins olmakla birlikte sadece birbirlerinin muhalifi, zıddı olduklarını yani günahların 

iyi amellerin zıddı, hareketin ise, sükûnun zıddı olduğunu savunduğunu aktarır. 

 Ayrıca onun cisimlerin haberler yolu ile bilinemeyeceğini, ahad haberin 

kabulünün ya da kesin bir şekilde bilinmesinin zorunlu olmadığını yani ahad haberin 

zorunlu ilmi gerektirmediğini savunduğunu ifade eder.181

c. Muammer b. Abbad es-Sulemî ( ö.280/835 ): 

Ka‘bî es-Sulemî’nin Basra ehlinden olduğunu aktarır ve onun şu görüşleriyle 

ayrıldığını belirtir; ona göre hareket sükûna ancak ondan başkası olduğu takdirde 

muhaliftir. Yine sükûn da harekete muhaliftir. Bu ikisi kendileri dışındaki özellikler 

de birbirlerine muhaliftir ve bunlar için son yoktur. Bu durum ise sonsuza kadar 

devam etmektedir.  

                                                 
180 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.70  
181 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.70, 71  
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Ayrıca o, insanın cisim olmayıp seçme gücü olduğunu ve iradeden başka 

fiilinin olmadığını kabul eder. Hareketin ise aslında sükûn olduğunu savunur.182

d. Hişâm b. Amr el-Fuvatî: 

Ka‘bî el-Fuvatî’nin es-Sülemî gibi Basra ehlinden olduğunu belirtir ve şu 

görüşleriyle ayrıldığını ifade eder. O, “ıtlak” konusunda Kur’an’da geçen şeyleri 

kullanmaktan sakınmıştır. O, Allah’ın kitabında okunması haricinde bu kelimelerin 

kullanılmaması gerektiğini savunur. Zira ona göre kıble ehli, Kur’an’da kesin olarak 

hata ya da yanlış olmadığını bilir, fakat kulların sözleri bu şekilde değildir. Kulların 

sözleri hata ya da yanlışı içermektedir. 

Ka‘bî onun arazlar hakkında, arazların Allah’a delalet etmediğini fakat 

arazlar olmaksızın cisimlerin Allah’a delil olduğunu iddia ettiğini belirtir. Zira 

cisimler kendileri dışında delile ihtiyaç duymazlar.  

Yine ona göre Allah şeyler var olmadan önce onları bilmemiştir. Şeyler var 

olmadan önce mâdumdurlar. Madum ise bir şey değildir. Ayrıca Ka‘bî onun 

Kur’an’daki maktu’183 ve mevsûl184 sözleri hakkında bir takım görüşler ileri 

sürdüğünü aktarır. 

Ayrıca onun Talha ve Zübeyr arasındaki savaşı ve Hz. Osman’ın evinin 

muhacir ve ensar tarafından sarılmasını inkâr ettiğini ifade eder. Ona göre Osman’ın 

ölümü bir grubun onu gaflete düşürmeleri sonucu olmuştur. Ka‘bî onun imamet 

konusunda, eğer adil imam yoksa ve eğer insanlar ondan korkmaz, imamı öldürürler 

ise imamın varlığına gerek olmadığı görüşünde olduğunu aktarır.185

e. Ebu Sehl Bişr b. el-Mu’temîr (ö.210/825 ): 

Ka‘bî, onun hem Bağdat ehlinden hem de Kufe ehlinden olduğuna dair 

rivayetler olduğunu belirtir. Ancak Ka‘bî, onun Basra ehlinden olup oradaki 

Mutezile’nin reisi olduğunu işittiğini belirtir. Daha sonra Mu’temîr’in şu görüşleriyle 

ayrıldığını aktarır; Allah’ın lütfa sahip ve kadir olması onun “ lütf ” konusundaki 

görüşüdür ve ona göre eğer Allah lütfu kâfirlere vermiş, göstermiş olsaydı onlar 

zorunluluk olmaksızın, isteyerek iman ederlerdi. 

                                                 
182 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s. 71 
183 “ Kesilen ” anlamına gelir. 
184 “ Birleşen ” anlamına gelir. 
185 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.71, 72 
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 Ayrıca Ka‘bî, onun Allah’ın kulları için en iyi olanı ( Aslah ) yapmasının 

caiz olmadığını bilakis bunun imkânsız olduğunu iddia ettiğini ve sonra onun bu 

görüşünden tövbe edip ashabının yolundan gittiğini ki buna göre Allah’ın dünyada 

kulları için en iyi olanı yapması zorunlu olduğunu aktarır. 

Yine Ka‘bî, onun Allah’ın dostluğunun inananlar için imanlarından dolayı 

olmadığını savunduğunu belirtir. Ayrıca Allah kâfirlere onların küfürlerinden dolayı 

da düşman olmaz. Ka‘bî onun büyük günah konusunda “ Eğer mümin büyük günah 

işler sonra da bu günahından dolayı tövbe ederse, Allah büyük günah sahibini 

bağışlar, fakat sonra tekrar büyük günah işlediği takdirde kişi günahından dolayı 

tekrar eski haline döner ve ceza görür. Zira Allah büyük günah sahibini ancak tövbe 

etmesi halinde bağışlar.”186dediğini aktarır. 

Hareket konusunda ise, hareketin birinci ve ikinci mekânda meydana 

gelemeyeceğini fakat insanın birinci mekândan ikinci mekâna onunla hareket ettiğini 

öne sürdüğünü ifade eder. 

f. Ebu Muammer Sümâme b. Eşres Numeyrî ( ö.213/828 ) : 

Ka‘bî, Numeyrî’nin mevlası hakkında bir bilgisini olmadığından bahseder ve 

onu şu görüşleriyle başkalarından ayrıldığını aktarır: Ona göre bilgi zaruridir. 

İnsanlar için bilmek zorunludur. İnsan dışındakiler için bilmek zorunlu değildir, 

onlar mükellef değildirler. Zira kullar için irade haricinde fiil yoktur. İrade 

dışındakiler fail olmaksızın olur.187  

g. Ebu Osman Amr b. Bahr el-Câhız : 

Ka‘b’i, el-Câhız’ın Basra ehlinden olduğunu ifade eder. Ona göre bilgi 

tabiatlardır fakat bilenin seçme hakkı olmadığı fiillerdir. 

O, Sümâme gibi kulların irade dışında bir fiili bulunmadığına inanır, irade 

kulların tabiatları gereği meydana gelir ve kullara nispet edilir. 

Yine Ka’bî, Câhız’ın bir kişinin Allah’ı bilmeden buluğa eremeyeceğini ifade 

ettiğini belirtir. Ona göre kâfir inatçı ve arif arasındadır ki bunlar mezheplerinin 

sevgisiyle boğulmuş kimselerdir. Bu kişiler taassubluk içinde kendi mezheplerini 

                                                 
186 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.72 
187 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s. 73 
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severler ve yaratıcılarının bilgisinden ve onun resulünün tasdikinden 

habersizdirler.188

 

3. Onlardan Sonra Gelen Kelamcılar:  

Ka‘bî, bu kısımda adını zikrettiği kelamcıların hangi ashaptan olduklarına 

dair malumat verir. Ka‘bî’nin verdiği bilgiler ışığında sonra gelen kelamcıları şu 

şekilde sıralayabiliriz:  

a. Bişr b. Halîd: Amr ashabındandır.189

b. Ali el-Esvârî190: Ka‘bî onun Ebu Huzeyl’in ashabından olduğunu, daha 

sonra İbrahim en-Nazzâm’ın mezhebine geçtiğini191 belirtir. 

c. Ebu Mûsâ İsâ b.Sabîh ( 226/840 )192: Ka‘bî onun “ Murdâr” olarak 

lâkaplandırıldığını ve Bişr b. el-Mu’temîr’in ashabından193 olduğunu ifade eder. 

d.Ca’fer b. Harb194 ve Ca’fer b. Mübeşşir 195: Ebu Mûsâ’nın 

ashabındandırlar.196

                                                 
188 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.73 
189 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.73 
190 Ebu Ali Amr b. Faid el-Esvârî Basra ehlindendir. Amr b. Ubeyd ile görüşmüş ve ondan ders 

almıştır. O önce Ebu’l-Huzeyl’in ashabındandır fakat daha sonra Nazzâm’ın taraftarı olur. O pek çok 

konuda Nazzâm’la ittifak halindedir. Ona göre Allah’ın kudreti sınırlı olmalıdır.( Bkz. İbn Nedim, el-

Fihrist, s. 286, 287; el-İsferâyinî, et-Tebsir fi’d-Din, s.73; el-Bağdâdî, el-Fark beyne’l-Fırak, s.73 ) 
191 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.73 
192 Ebu Mûsâ İsâ b. Sâbih el-Murdar Mutezile kelamcılarından olup Bağdat Mutezilesi’ndendir. Bişr 

b. el-Mu’temir’den ders almıştır. Hicri 220 yılında ölmüştür. O Mutezile’nin rahibi olarak 

isimlendirilir. “ Allah yalan söylemeye ve zulmetmeye kadirdir.” ve  “ İnsanlar Kur’an’ın benzerini 

getirmeye, yazmaya kadirdir.” onun görüşlerinden bazılarıdır.  ( Bkz. İbn Nedim, el-Fihrist, s.289; eş-

Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.86, 87; Emin, Ahmed, Duha’l-İslâm, Kahire, tsz. , III/77  ) 
193 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.74 
194 Âlim, mütekellim ve zahid olan Ca’fer b. Harb el-Hamedânî Bağdat Mutezilesi’ndendir.  O önce 

Basra’da Ebu Huzeyl el-Allaf’dan daha sonra Bağdat’da Ebu Mûsâ b. İsâ b.Sâbih el-Murdar’dan ders 

aldı. Ebu Huzeyl’den ders almasına rağmen onu tenkid için “ Tevbihu Ebi’l-Huzeyl” adında bir eser 

yazdı. 236/850 yılında vefat etti. Onun görüşlerinden bazısı şunlardır; Ona göre Allah Kur’an’ı levh-i 

mahfuz’da yaratmıştır. İmamet konusunda Hz. Ali’nin peygamberden sonra en üstün kişi olduğunu 

söyleyerek Zeydiyye görüşüne yaklaşmıştır. Fakat o bu konuda fadıl imam yerine mefdul imamın da 

imam olabileceğini söyleyerek Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın hilafetlerini meşru sayar. 

Onun eserlerinden bazıları şunlardır; “ Kitab Müteşâbihü’l-Kur’ân ”, “ Kitabu’l-Usûl ”, “ Kitabu’l-
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e. Kâsım ed-Dimeşkî197: Ebu’l-Hüzeyl’in ashabındandır.198

f. Ebu Ca’fer Muhammed b. Abdullah el-İskâfî ( 240/854 )199 ve Îsa b. el-

Heysem es-Sûfî ( 245/859 )200: Ca’fer b. Harb’ın ashabındandırlar.201

                                                                                                                                          
İstiksâ ”, “ Tevbihu Ebu’l-Huzeyl ”, “ er-Red ‘ala Ashâbi’t-Tabâ’ i ”. (Bkz el-Malatî, Ebü’l-Hüseyin 

Muhammed b. Ahmed, et-Tenbih ve’r-Red alâ Ehli’l-Ehvâ ve’l-Bida’, Thk: Zahid Kevserî, Kahire, 

1968, s.34, 38; Ahmed Emin, Duha’l-İslam, III/148; eş-Şehristânî; el-Milel ve’n-Nihal, s.87; İbn 

Nedim, el-Fihrist, s.297)  
195 Dürüst, müttaki, dindar ve zahid olan Ebu Muhammed Ca’fer b. Mübeşşir es-Sekafî kelam, fıkıh, 

hadis ve Kur’an’da bilgiliydi. O da Ca’fer b. Harb gibi Ebu Mûsâ b. İsâ b. Sâhib el-Murdar’ın 

öğrencisi olup Bağdat Mutezilesi’ndendir. 234/848 yılında ölmüştür. Onu görüşleri şöyledir; o imamet 

konusunda Ca’fer b. Harb gibi düşünür. Ayrıca fıkıhta rey ve kıyası kabul etmez hatta bu konu 

hakkında “ Kitab fi’r-Red ‘ala Ashâbi’l-Rey ve’l-Kıyâs” adında bir eser yazar. Yine onun düşüncense 

göre ehl-i kıble’nin fasıkları arasında Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, Zındıklar ve Dehriyye’den 

olanlardan daha kötülerinin bulunduğunu iddia eder. O pek çok eser yazmıştır. Özellikle de kelam ve 

fıkıh alanlarında eserleri vardır. Onun eserlerinden bazısı şunlardır; “Kitabü’s-Sünen ve’l-Ahkâm”, “ 

Kitabü’l-İctihâd ”, “ Kitabü’l-Ma ‘arif ‘ale’l-Câhız ”, “ Kitabü’l-Hücce ‘ala ehli’l-Bida‘” ve “ 

Kitabü’l-İcmâ‘”.( Bkz. el-Hayyât, Ebu’l-Hüseyin Abdurrahim b. Muhammed b. Osman, Kitabü’l-

İntisâr ve’r-Red alâ İbn Ravendî, Beyrut, 1957, s.63; Ahmed Emin, Duha’l-İslam, III/148; el-Malatî, 

et-Tenbih, s.34, 38; İbn Nedim, el-Fihrist, s.290, 291 ) 
196el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.74 
197 Kâsım b. el-Halil el-Dimeşkî’nin eserlerinden bazıları şunlardır; “ Kitabü’t-Tevhid ”, “ Kitab 

Tefsiru’l-Kur’an ”, “ Kitabü’l-Vaid ”, “ Kitabü’l-Adl fi’ Esnafi’l-Mutezile ” ve “ Kitabü’l-Mahlûk ”. ( 

Bkz. İbn Nedim, el-Fihrist, s.289; el-Hayyât, el-İntisâr, s.64, 65 )  
198 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.74 
199 Dürüst, zahid ve alim biri olan Ebu Ca’fer Muhammed b. Abdullah el-İskâfî Bağdat 

Mutezilesi’ndendir. Mutezile’nin yedinci tabakasındandır. Onun hocası Ca’fer b. Harb’dir. Hicri 240 

yılında vefat etmiştir. O aslen Semerkand’dandır. İmamet konusunda Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekir’den 

üstün olduğunu savunarak hocası Ca’fer b. Harb’in görüşünü paylaşır. Ayrıca ona göre Allah çocuklar 

ve delilere zulüm etmeye kadirdir. Onun kelam alanında yetmiş kitabı olduğu söylenir. Onun 

eserlerinden bazıları şunlardır: “ Kitabü’r-Red ‘ale’l-Müşebbihe ”, “ Kitab İsbat Halku’l-Kur’an ”, “ 

Kitab ‘ala Haşim ” ve  “ Kitabü’l-Makamat fi’ Tafdil Ali aleyhi’s-Selam ”. ( Bkz. Ahmed Emin, 

Duha’l-İslam, III/77; Malati, et-Tenbih, s.34; el-İsferâyinî, et-Tebsir fi’d-Din, s.79; İbn Nedim, el-

Fihrist, s.297; el-Hayyun, Mutezile, s.299-308; Ahmed Mahmud Suphi, Fi’ ilmi’l-Kelam, I/288; İbn 

Murtaza, Tabakâtü’l-Mutezile, s.78 ) 
200 Ebu Mûsâ Îsa b. el-Heysem es-Sûfî Mutezile’nin büyüklerindendir. Mutezile’nin yedinci 

tabakasındandır. O Ca’fer b. Harb’ın ashabındandır. İsâ b. Sâbih el-Murdar’ın öğrencisidir. Hicri 245 
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g. Şuayb es-Sûfî202

h.Ebu Yakub eş-Şehhâm ( 267/880 )203 ve el-Ademî: Ebu’l-Huzeyl’in 

ashabındandırlar.204

i.Ebu Zufer205 ve Muhammed b. Suveyd206: Ebu Musa’nın 

ashabındandırlar.207

j. Ebu Mecalid208: Ca’fer b. Mübeşşir’in ashabındandır. 

k. Ebu’l-Tayb el-Belhî: Cafer b. Harb’ın ashabındandır.209

l. Muhammed b. Ali el-Mekki210: Ka‘bî onun Nisaburlu211 olduğunu aktarır. 

 

 

 
                                                                                                                                          
senesinde ölmüştür. ( İbn Nedim, el-Fihrist, s.300; eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.87; İbn 

Murtaza, Tabakâtü’l-Mutezile, s.78 ) 
201 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.74 
202 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”,s.74 
203 Ebu Yâkûb Yûsuf b. Abdullah b. İshak eş-Şahhâm Basra ehlindendir. Mutezile eğitimin Basra’da 

aldı ve orada vefat etti. Mutezile’nin yedinci tabakasındandır. Ebu’l-Huzeyl’in öğrencisidir. Ebu Ali 

Muhammed b. Abdulvahhab el-Cubbâî’nin ise hocasıdır. Hicri 267 senesinde ölmüştür. Şahhâm’a 

göre iki kâdir için tek makdûr bulunabilir. Onun eserlerinden bazısı şunlardır; “ el-İstitaa ‘ale’l-

Mücber ”, “ el-İrade ”, “ Kane ve Yekün ”, “ Delaletü’l-Araz ”. ( Bkz. el-İsferâyinî, et-Tebsir, s.83, 84; 

el-Hayyun, Mutezile, s.211-218; Ahmed Mahmud Suphi, Fi’ ilmi’l-Kelam, I/287; İbn Murtaza, 

Tabakâtü’l-Mutezile, s.71, 72 ) 
204 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.74 
205Ebu’l-Huzeyl Zufer b. el-Huzeyl b. Kays hicri 158 senesinde Basra’da öldü. İsâ b. Sâbih el-

Murdar’ın öğrencisidir. ( Bkz. İbn Nedim, el-Fihrist, s.343; eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.87) 
206Muhammed b. Suveyd, Ebu Musa b. Sâbih el-Murdar’ın öğrencisidir. ( Bkz. eş-Şehristânî, el-Milel 

ve’n-Nihal, s.87 ) 
207 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.74 
208 Ebu Mecalid Ahmed b. Hüseyin el-Bağdadi mutezile’nin sekizinci tabakasındandır. O Ca’fer’in 

ashabındadır. Ebu’l-Hayyat, Ebu Mecalid’den ders almıştır. O bin yüz hadis ezbere biliyordu. Ebu’l-

Hasan, Ebu Mecalid için “ Ondan daha hafızası güçlü biri görmedim.” demiştir. ( Bkz. İbn Murtaza, 

Tabakâtü’l-Mutezile, s.85 )   
209 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.74 
210 Ebu Zufer Muhammed b. Ali el-Mekkî Mutezile’nin sekizinci tabakasındandır. Nisaburlu imamdır. 

( Bkz. İbn Murtaza, Tabakâtü’l-Mutezile, s.93 ) 
211 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.74 
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4. Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî Zamanındaki Mutezili Şahsiyetler: 

a. Ebu’l-Hüseyin el-Hayyât Abdurrahim b. Muhammed ( ö.290/903 )212 ve 

Ahmed İbn Ali eş-Şatavî Ebu’l-Hasan ( ö.277/890 )213: Ka‘bî onların Bağdat 

Mutezilesi’nden olup İsâ es-Sûfî’nin ashabından olduklarını, fakat daha sonra Ebu 

Mecalid’in taraftarı olduklarını aktarır.214

b. Ebu Bekr Muhammed b. Said b. Zerğa: Ka‘bî onun Nisabur’dan215 

olduğunu belirtir. 

c. Ebu Ali el-Cubbâî ( ö.303/916 )216: Ka‘bî el-Cubbâî’nin Basra 

Mutezilesi’nden217 olduğunu aktarır. 

                                                 
212 Ebu’l-Hüseyin Abdurrahim b. Muhammed b. Osman el-Hayyât Bağdat Mutezilesi’nden olup, 

kendi asrında Bağdat’da Mutezile’nin reisidir. Mutezile’nin sekizinci tabakasındandır. Ebu’l-Kasım 

Abdullah b. Mahmud el-Belhî el-Ka‘bî’nin hocasıdır. el-Hayyât’ın Ca’fer b. Mübeşşir’in ashabından 

olduğu söylenir. Ayrıca o Ebu Mecalid Ahmed b. el-Hüseyin el-Bağdâdî’den itizal dersleri almıştır. O 

kelam mezhepleri konusunda bilgiliydi. Onu görüşlerinden bazıları şunlardır: O ma’dûm’a şey 

denmesi konusunda mutezileden bazı kelamcılarına karşı çıkar. Mutezile’den bazı kelamcılar yoklukta 

araz araz olabilir, cevher cevher olabilir ya da siyah siyah olabilir fakat cisim yoklukta da cisim 

olamaz derler. Hayyat bu noktada onlardan ayrılır. Zira ona göre cisim yoklukta da cisim, araz 

yoklukta da araz, siyah yoklukta da siyah, beyaz yoklukta da beyazdır. Ahad haberin delil oluşunu 

inkâr etmek Hayyât’ın bir diğer görüşüdür. Ona bu konuda öğrencisi Ka‘bî karşı çıkar. Zira Ka‘bî’ye 

göre ahad haber delildir. Hayyât hicri 290 senesinde vefat ermiştir. Onun eserlerinden en önemlisi İbn 

Ravendî’ye karşı yazmış olduğu “ Kitabü’l-İntisâr ve’r-Red İbn Ravendî ” dir. Diğer eserleri; “ Nakz 

Na’tü’l-Hikme ”, “ er-Red ‘ala men esbete Haberü’l-Vahid ”. ( Bkz. el-Hayyun, Mutezile, s.309-318; 

Ahmed Mahmud Suphi, Fi’ İlmi’l-Kelam, I/270-288; eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.92, 93; el-

İsferâyinî, et-Tebsir, s.84; İbn Murtaza, Tabakâtü’l-Mutezile, s.85, 86 ) 
213 Ebu’l-Hasan Ahmed b. Ali eş-Şatavî Mutezile’nin sekizinci tabakasındandır. O ilim ehlindedir. 

Naşî ile tartışmalar yapmıştır. ( Bkz. İbn Murtaza, Tabakâtü’l-Mutezile, s.93 )  
214 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile ”, s.74 
215 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.74 
216 Ebû Ali Muhammed b. Abdilvehhâb b. Selâm el-Cubbâî Hûzistan’ın Cübbâ kasabasında 

doğmuştur. Oraya nisbetle el-Cubbâî adını almıştır. O Basra Mutezilesi’ndendir. Mutezile’nin 

dokuzuncu tabakasındandır. el-Cubbâî Ebu’l-Hasan el-Eş’arî Mutezile’den ayrılmadan önce onun 

hocalığını yapmıştır. Aynı zamanda o Eş’arî’nin annesiyle evli olup onun üvey babasıdır. Eş’arî üç 

kardeş meselesi hakkındaki sorusuna onun tam olarak cevap verememesi yüzünden Mutezile’den 

ayrılıp ehl-i sünnete geçmiştir. Yine Basra Mutezilesi kelamcılarından olan Ebû Hâşim Abdusselâm b. 

Muhammed b. Abdilvehhâb el-Cubbâî ( ö.321/933 ) onun oğludur. Onun görüşlerinden bazıları 

şunlardır; Bir araz birçok yerde olması mümkündür. Yine ona göre Allah kullarının istediği fiilleri 
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d. Ebu Şemir ve Mûsâ b. Umrân218 ve Muhammed b. Şebib219 ve A’ttâbî.: 

Ka‘bi bu üç şahsın “ Adâlet ” ve “ Tevhid ”in itizalden olduğu konusunda Hayyât, 

eş-Şatavi, Ebu Bekr Muhammed ve el-Cubbâî ile birleşmelerine rağmen “ Kötülük ”, 

“ el-Menzile beyne’l-Menzileteyn ” ve “ Vaid ”in itizalden olduğu konusunda onlarla 

ihtilaf ettiklerini ifade eder.220  

 

C. İTİZÂL KELİMESİNİN ANLAMI: 

Ka‘bî bu kısımda,  itizâl kelimesinin anlamına ve itizâlin sebeplerine değinir. 

Ona göre bu isim “ el-Menzile beyne’l-Menzileteyn ” sözünü benimseyenler içindir. 

O,  kendi döneminde bu tabire  “ Tevhîd ” ve “ Adl ” ilkelerinin de eklendiğini 

belirtir. Ayrıca o, bu tabirin  “Tevhîd ” ve “ Adl ” görüşünü savunup dostluğu 

muhabbeti kaldırıp düşmanlığa yol açan221 diğer görüşleri benimsemeyen ya da “ el-

menzile beyne’l-Menzileteyn” görüşünü benimsemekle birlikte, “ Tevhîd ” ve “ Adl ” 

görüşüne muhalefet edenlerin dışındaki kişiler için kullanılmadığını ifade eder ve 

Dırâr ve ashabının da bu görüşte olduğunu belirtir. 

                                                                                                                                          
yaparsa muti’ yani kullarına itaat eden olur. O imamet konusunda eğer ehl-i rey’in iki imama akd’i 

halinde ilk akd’de bulunulan imamın meşruluğu kabul edilir. Yine ona göre imam’a akd’de insanların 

rey’leri, onların seçimleri önemlidir. O Allah’ın isimlerini belli bir kıyas yöntemine tabi tumuş ve ona 

göre ortaya koymaya çalışmıştır. Mesela “ Kerim ” sıfatının iki veçhesi, anlamı vardır. Birincisi “ 

Aziz” anlamına gelir ki bu Allah’ın zati sıfatıdır. Yine bu kelime “ Cevâd” yani eli açık, cömert 

anlamına gelir ki bu da Allah’ın fiili sıfatlarına girer. El-Cubbâî hicri 303 senesinde ölmüştür. Onun 

eserlerinden bazıları şunlardır; “ Kitabu’l-Usul ”, “ Ta’dil ve Tecviz ”, “ Kitabu’l-İctihad ”, Kitabu’l-

Esma ve’l-Sıfat ”, “ Tefsiru’l-Kebir ”, en-Nakz ‘ala İbni’r-Ravendi ”. ( Bkz. el-Hayyun, Mutezile, 

s.219-239; Ahmed Mahmud Suphi, Fi’ İlmi’l-Kelam, I/289-307; eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 

s.93, 94, 95; el-İsferâyinî, et-Tebsir, s.85,86; İbn Murtaza, Tabakâtü’l-Mutezile, s.94 ) 
217 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.74 
218 Mûsâ b. Umrân Mutezile’nin yedinci tabakasındandır. Ebu’l-Hüseyin onun kelam ve fıkıhta geniş 

bir ilme sahip olduğundan bahseder. ( Bkz. İbn Murtaza, Tabakâtü’l-Mutezile, s.71 ) 
219 Ebu Bekir Muhammed b. Şebib Mutezile’nin yedinci tabakasındandır. ( Bkz. İbn Murtaza, 

Tabakâtü’l-Mutezile, s.71 ) 
220 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.74 
221 Ka‘bî’nin cümlelerinden anlaşıldığı üzere devrinin bazı insanları arasında “ dostluğun kaldırılıp 

düşmanlığın vacip kılınması gerektiğine ” inanan ve itizâl düşüncesini benimsediğini iddia eden 

şahıslar vardır ki, Ka‘bî’ye göre bu düşünce gerçek anlamda itizâl mensubu şahıslarda ya da onların 

makalelerinde görünmediği gibi bu görüşü kabul edenler de itizâlden sayılamazlar. 
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Ka‘bî, her ne kadar bu bölümün başlığını itizâl kelimesinin anlamı ve 

sebepleri olarak koymuş olsa da onun bu kısımdaki amacı farklı şehirlerdeki Mutezili 

şahısların tanıtımına geçmeden önce bu şahıslar hakkında genel bir bilgi vermektir. 

Zira Ka‘bî daha sonra gerek tabiinden ve fukuhadan gerek asâr ve sünen ashabından 

ve gerekse toplumun itibar gösterdiği kişilerden olup, “ Adl ” sözüne inanan 

şahısların var olduğunu ve bu şahısların ikiyüzlülük yapmadan, sakınıp korkmadan 

adalet düşüncesini savunduklarını belirtir. Öyle ki “ Adl ” sözünü savunan bu 

şahsıların hepsi fitne ve fesat ortaya çıktığı zaman bile adâlet konusunda ihtilafa 

düşmemişlerdir. Ayrıca o, bu şahsıların hepsinin kendi alanlarında önemli kişiler 

olduklarını ve onların görüşüne uyanlar ya da onların görüşünü paylaşmayıp onlara 

muhalefet edenlerin bile bu şahısları dikkate alıp, onlardan rivayet ettiklerini ve 

onlardan rivayet eden bu şahısların hepsinin ilk tabiinlerden olduğunu ifade eder. 

Ka‘bî, son olarak kitaplarının bazısında bu kişilerden bahsettiğine değinir. O, 

“ Biz bazı kitablarımızda İbn Râvendî’den, bazısında Bürğus olarak lakâblandırılan 

Muhammed b. İsâ’dan bahsettik. ” dedikten sonra bu kitabında Ebi Muhammed 

Abdullah b. İbrahim el-Bağdâdî ve onun dışındakileri zikrettiğini ifade eder.222

 . 

D.ÖNEMLİ ŞEHİRLER VE BU ŞEHİRLERDEKİ MUTEZİLİ 

ŞAHISLAR: 

Ka‘bî bu başlık altında sırayla Medine, Mekke, Yemen, Taîf, Basra, Şam ve 

Kûfe şehirlerindeki önemli Mutezili şahıslardan bahseder. O, şehirlere göre bir 

sınıflandırmaya önem vermekle beraber şahısların ölüm ya da doğum tarihlerini 

vermeyip tarihi bir bilgilendirmeden uzak durmuştur. Ayrıca o, diğer bölümlerdeki 

Mutezili şahıslardan bahsediş şeklinden farklı olarak şehirlerdeki Mutezili 

şahıslardan bahsederken bu şahsıların kimlerden rivayet ettiğine ya da bu şahsılardan 

kimlerin rivayette bulunduğuna dair bilgi verir. 

a.Medine Ehli: 

Ka‘bî öncelikle Medine ehlinden rivayetle uğraşanlar ( Haşeviyye ) arasında 

adâleti savunanlar olduğunu, bunların kaderi diye isimlendirildiklerini ve bunların “ 

Ehl-i Adl ” tabirinden ziyade bu lakapla anılmalarının daha doğru olacağını belirtir. 

                                                 
222el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”,s.75 
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Zira ona göre bu şahıslar, adâlet ehli dışındaki kader ehlidir. Ka‘bî’ye göre asıl adâlet 

ehli ise şunlardır: 

1. Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Ebi Talîb  

 2. Abdullah b. el-Hasan b. el-Hasan b. Ali b. Ebi Talîb 

 3. Abdullah b. el-Hasan’ın oğulları Muhammed ve İbrahim 

 4. el-Hasan b. Zeyd b. el-Hasan b. Ali b Ebi Talîb 

 5. Zeyd b. Ali b. el-Hüseyin b. Ali b. Ebi Talîb 

 6. İsâ b. Zeyd b. Ali 

 7. Resulullah ( s.a.s.)’ın akrabalarından bir cemaat 

 Ka‘bî daha sonra Abdullah b. el-Hasan el-Hasan’ın, el-Hüseyin b. Ali’nin kızı 

olan annesinden ve Ebi Bekr Muhammed b. Ömer b. Hazm’dan rivayet ettiğini, 

ondan’da Leys b. Ebi Selim ve İbn Aliye ve İbn Ebi Mevâli rivayet ettiğini belirterek 

diğer isimlere geçer.223

 8. el-Kasım b. el-Abbas el-Lahibî224: Ka‘bî, İbn Ebî Zeib’in ondan rivayet 

ettiğini belirtir. 

 9. Sa’d b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf 225: Ka‘bî, Ebu Abdurrahman eş-

Şafiî’ye Muhammed b. İdris’in şöyle dediğini aktarır : “ Enes b. Malik’in dediğini 

işittim: Gaylân Medine’ye geldi. O ve Râbia konuştular ve Kureyş’in dostu es-Salt b. 

Yezid ve Sa’d b. İbrahim’in yanına gittiler. Başta anlaşmazlığa düşmelerine rağmen 

sonra Sa’d b. İbrahim ve Gaylân’ın sözünü tasdik ettiler. ” 

 Ka‘bî el-Muharremî’nin Sa’d hakkında Ahmed b. Hanbel’e “ Sana ne oluyor 

da Sa’d’dan rivayet etmiyorsun? ” diye sorduğunu, Ahmed b. Hanbel’in de ona 

karşılık olarak “ Sa’d mı? Sa’d helak olduğu için ondan sorma! ” diye cevap 

verdiğini de rivayet eder. 

 10. İsmail b. Muhammed b. Sa’d b. Ebi Vakkâs226: Ka‘bî, Ebu Abdurrahman 

eş-Şafiî’nin Ebi Vakkâs hakkında onun Medine’de meşhur bir Mutezili olduğunu 

                                                 
223 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.75 
224 el-Kâsım b. Abbâs b. Muhammed b. Mu’teb b. Ebi Leheb el-Hâşimî Ebu’l-Abbâs el-Medenî hicri 

131 senesinde öldürüldü. ( Bkz. İbn Hacer, el-Askalânî, Tehzibu’l-Tehzîb, Beyrut 1968, VIII/319 ) 
225 Sa’d b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf ez-Züherî’nin Medine’nin kadısı olduğu söylenir. Hicri 

127 yılında vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, III/463 ) 
226 İsmâil b. Muhammed b. Sa’d b. Ebi Vakkâs hicri 134 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, I/329 )  
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rivayet ettiğini nakleder. Daha sonra onun İsmâil’den rivayet ettiğini ve ondan da ez-

Zehrî, Mâlik ve İbn Uyeyne’nin rivayet ettiğini belirtir.227

 11. Abdulhamid b. Ca’fer228: Ka‘bî, ed-Devrî’nin, Yahya b. Mu’în’den 

Abdulhamid b. Ca’fer hakkında şöyle naklettiğini aktarır: “ Abdulhamid b. Ca’fer 

Kaderi sayılıyordu ve benim görüşüme göre o güvenilir ( sika ) biriydi. ” Ayrıca 

Ka‘bî Ebu Usame’nin, el-Mu’afî b. Umran’ın ve Ca’fer b. Avn’ın ondan naklettiğini 

belirtir. 

 12. Davud b. el-Hasin229: Ka‘bî, Ebu Abdurrahman eş-Şafiî ondan rivayet 

ettiğini belirtir. Onun Medine’de meşhur olduğunu, İkrime ve Ebi Sufyan’dan rivayet 

ettiğini, ondan ise Malik b. Enes ve Muhammed b. İshak’ın rivayet ettiğini aktarır.  

 13. Abdullah b. Ebi Lebid es-Sekafî: Ka‘bî onun Ebu Sülleme b. 

Abdurrahman’dan rivayet ettiğini, İbn Ceric, es-Sevrî ve İbn Uyeyne’nin ise ondan 

rivayet ettiklerini belirtir. Ayrıca Ka‘bî, İbn Uyeyne’nin İbn Lebid hakkında onun 

Kaderi sayıldığını söylediğini aktarır.230  

 14. Safvan b. Selim231: Ka‘bî, eş-Şafiî’nin ondan bahsettiğini ve İbn 

Uyeyne’nin onun hakkında şöyle dediğini zikreder: “ Eğer onu görmüş olsaydın 

onun Allah’tan korkan biri olduğunu bilirdin.” Yine İbn Uyeyne onun hakkında 

şöyle demiştir: “ Safvan b. Selim benden hadis rivayet etti. O güvenilir biridir.” 

Ka‘bî, Safvan’nın Ata b. Yasir, Nâfi’ b. Cübeyr ve Ebi Sülleme b. Abdurrahman b. 

Avf’dan rivayet ettiğini, Malik b. Enes, ed-Darâverdî ve İbn Uyeyne’nin ise, ondan 

rivayet ettiklerini belirtir. 

 15. İbn Ebî Zeib232: Ka‘bî, Malik b. Enes’in onun hakkında şöyle dediğini 

aktarır: “Eğer İbn Ebi Zeib Kaderiyye’den ayrı düşünülmesi imkânsızdır.” Yine 

                                                 
227 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.76 
228 Abdulhamîd b. Ca’fer b. Abdullah b. el-Hakem b. Râfi’ el-Ensârî, Ebu’l-Fâdıl el-Medenî hicri 153 

senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VI/111 ) 
229 Dâvud b. el-Hasîn el-Ümevî hicri 135 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, 

III/181 )  
230 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.77 
231 Safvân b. Selîm ez-Züherî hicri 132 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, 

IV/425 ) 
232 Muhammed b. Abdurrahman b. el-Muğayre b. el-Hâris b. Ebi Zeib hicri 159 senesinde vefat 

etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, IX/303 ) 
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Yahya b. Mu’în onun hakkında şöyle demiştir: “ İbn Ebi Zeib bizim aramızdandır. O, 

kaderi sayılıyordu.” Ka‘bî, Zeib’in Nafi’ ve ez-Zehrî’den rivayet ettiğini, es-Sevrî ve 

İbnü’l-Mübarek’in ise ondan rivayet ettiklerini belirtir.  

 16. İbn A’clân233: Ka‘bî, Mus’ab ez-Zübeyr’in İbn Âclan’dan “ O Medine’nin 

en efdaliydi.” diye söz ettiğini aktarır. Yine Muhammed b. Abdullah onun hakkında 

şu rivayeti zikretmiştir: “ Ca’fer b. Muhammed b. Süleyman, A’clân’ın elini kesmek 

istediğinde Medine’de bir bağırış, gürültü işitmiştir. Süleyman, yanında bulunan 

Medine ehlinin üst tabakasından insanlara “ Nedir bu gürültü? ” diye sorduğunda 

ona, “ Emirin onu affetmesi için İbn A‘clân diye bağıran insanların sesidir.” diye 

cevap vermişlerdir. Bunun üzerine Süleyman onu serbest bırakmıştır. ” es-Sevrî, 

Mâlik, İbn Uyeyne ve el-Leys b. Sa’d ondan rivayet etmişlerdir.234  

 17. Şerik b. Abdullah b. Ebi Nümer235: Ka‘bî, Ali b. el-Hüseyin b. el-Ca’d’ın 

Ahmed b. Yahya el-Eş’arî’den onun hakkında şu şekilde aktardığını zikreder: “ Şerik 

b. Abdullah b. Ebi Numer Medine’de Kaderiyye’ye nisbet edilirdi. ” Şerik, A’ta b. 

Yasir ve Enes b. Mâlik’den rivayet etmiştir. 

 18. Sevr b. Zeyd ed-Düelî236: Ka‘bî yine Ali b. el-Hüseyin b. el-Ca’d’ın 

Ahmed b. Yahya el-Eş’arî’den onun hakkında şu şekilde rivayet ettiğini aktarır: 

“Sevr b. Zeyd ed-Düelî Kaderiyye’ye nisbet edilirdi. ” Ka‘bî, Sevr’in İbn Abbas’ın 

mevlası İkrime ve Ebi’l-Ays’dan rivayet ettiğini, ondan da Mâlik b. Enes, Süleyman 

b. Bilâl ve Abdulaziz b. Muhammed ed-Darâverdî rivayet ettiklerini belirtir. 

 19. Ebu’l-Esved ed-Düelî237: Ka‘bî onun büyük tabiinlerden olduğunu ifade 

eder. Onun, Ali b. Ebi Tâlib’in yanındaki kişilerden biri olup hâkimiyet, şöhret ve 

makam sahibi olduğunu aktarır. Ka‘bî daha sonra Abdullah b. Osman’ın onun 

hakkında “ Ebu’l-Esved ed-Düelî ilk Kaderi kelamcıdır. ” diye rivayet ettiğini aktarır 

                                                 
233 Muhammed b. A’clân el-Kureşî Ebu Abdullah el-Medenî hicri 148 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. 

İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, IX/341 ) 
234 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.78 
235 Şerîk b. Abdullah b. Ebi Nümer hicri 144 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-

Tehzîb, IV/337)  
236 Sevr b. Zeyd ed-Düelî hicri 135 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, II/31) 
237 Ebu’l-Esved ed-Düelî el-Basrî el-Kadî hicri 69 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, XII/10 ) 
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ve ed-Düelî’nin Ebu Mûsâ’dan rivayet ettiğini, ondan ise Katâde’nin rivayet ettiğini 

belirtir. 

 20. Bişr b. A’ttâb: Ka‘bî onun hakkında el-Kerâbisî ve Bişr b. A’bbâd238’ın 

şöyle dediğini aktarır: “ Bişr adaleti destekliyordu ve onların meşhurlarındandı.” 

Ka‘bî onun İbn Necîh’den rivayet ettiğini, ondan da Şebâbe b. Sevvâr’ın rivayet 

ettiğini belirtir.239

 21. Muhammed b. Ebi Yahya el-Medenî240: Ka‘bî, Ebu Abdurrahman eş-

Şafiî’nin onun hakkında “ Muhammed b. Ebi Yahya Ebu İbrahim Medine 

ehlindedir.” dediğini aktarır. 

 22. İbrahim b. Muhammed b. Ebi Yahya241: Ka‘bî, Muhammed b. İsmâil b. 

İbrahim’in onun hakkında “ O Kaderi sayılıyordu.” dediğini aktarır. 

 23. el-Velid b. Kesîr242: Ka‘bî, el-Mufaddal b. Bişr’in onun hakkında 

“Medine ehlinden bir adam, bana Velid b. Kesîr’in Beni Mahzum’un mevlası 

olduğunu ve Kaderi sayıldığını söyledi.” dediğini aktarır ve el-Velid’in Muhammed 

b. Abbas b. Ca’fer’den rivayet ettiğini, İbn U’leyye ve Ebu Usâme’nin ise, ondan 

rivayet ettiklerini belirtir. 

 24. Salih b. Keysân243: Ka‘bî, Ahmed İbn Yahya’nın onun hakkında şöyle 

dediğini aktarır: “ Salih b. Keysân Kaderiyye’ye nisbet edilirdi.” Ka‘bî onun ez-

Zehrî’den rivayet ettiğini, ondan da Muhammed b. İshak ve İbrahim b. Sa’d b. 

İbrahim rivayet ettiklerini belirtir. 

                                                 
238 Fuad Seyyîd dipnotunda kitapta bu ismin iki şekilde geçtiğinden bahseder: Bişr b. A’ttâb ve Bişr b. 

A’bbâd. Ayrıca Seyyid bu iki isme ricâl kitaplarında rastlamadığından bahseder. ( Bkz. el-Ka‘bî, 

Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, 74 nolu dipnot, s.79 ) 
239 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.79 
240 Muhammed b. Ebi Yahya el-Medenî hicri 146 yılında vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-

Tehzîb, IX/522 ) 
241 İbrahim b. Muhammed b. Ebi Yahya hicri 184 yılında vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-

Tehzîb, I/158 ) 
242 el-Velîd b. Kesîr el-Mahzûmî hicri 151 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-

Tehzîb, XI/148 ) 
243 Ebu Muhammed Sâlih b. Keysân el-Medenî halife Ömer b. Abdulaziz’in çoçuklarının 

eğitimcisidir. Hicri 140 senesinden sonra vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, IV/399 ) 
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 25. Ebu Mevdud: Ka‘bî, Ebu Abdurrahman’ın onun hakkında “ Ebu Mevdud 

el-Kâsı244 Kaderidir.”245 dediğini aktarır. 

 26. Abdurrahman b. Yemân 

 27. Muhammed b. İshâk Sâhib el-Megâzî246: Ka‘bî, el-Abbas b. 

Muhammed’in İshâk hakkında Yahya b. Mu’în’den “ Muhammed b. İshâk’ın Kaderi 

sayıldığı doğrudur. ” diye aktardığını belirtir. el-A’llabî’nin ise onun hakkında Yahya 

b. Mu’în’den “ Muhammed b. İshâk ve Amr’ b. Dinâr iki Kaderi’dirler.” diye 

aktardığını ifade eder.  

Yine Yakub b. Şeybe “ Süfyan b. Uyeyne’nin İbn İshâk ve Ebu Bekr el-

Hüzelî ile arkadaşlık ederdim, dediğini işittim. ” der. Yine Ka‘bî İbn Şehhâb’ın onun 

hakkında “ İbn Muharreme’nin mevlası var olduğu sürece Medine’de ilim yok 

olmayacak.”247 dediğini aktarır. Ka‘bî onun el-Kasım, Nâfi’ ve ez-Zehrî’den rivayet 

ettiğini, ondan da Şu’be ve es-Sevrî’nin rivayet ettiklerini belirtir. 

 28. Ebu Sehîl Nâfi’ b. Mâlik248: Ka‘bî, ondan Mâlik’in rivayet ettiğini 

belirtir.249

 b. Mekke Ehli: 

 1. Amr b. Dinâr ( ö.126/744 )250: Ka‘bî, Yahya b. Mu’în’in onun hakkında 

şöyle dediğini belirtir: “ Muhammed b. İshâk ve Amr b. Dinâr iki Kaderi’dirler.” 

                                                 
244 Aslı: el-KÂdı. Fuad Seyyid’e göre Kâsı yazım hatası. ( Bkz. el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-

Mutezile”, 80 nolu dipnot, s.80 ) 
245 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.80 
246 Muhammed b. İshak b. Yesâr el-Matlubî meşhur bir Siretü’n-Nebeviyye kitabı vardır. Hicri 151 

senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, IX/38 ) 
247Seyyid, Kadı Abdulcabbar’da bu ifadenin şu şekilde geçtiğini aktarır: Bu delikanlı onların arasında 

var olduğu sürece Medine’de ilim yok olmayacak. ( Bkz. el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-

Mutezile”, s.81 ) 
248 Ebu Sehîl Nâfi’ b. Mâlik b. Ebi Â’mir el-Esbahî el-Medenî İmam Mâlik b. Enes’in amcasıdır. Hicri 

140 senesinden sonra vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, X/409 )  
249 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.82 
250 Büyük hâfız, imam Ebu Muhammed Amr b. Dinâr el-Mekkî el-Cumahî zamanının büyük 

âlimlerindendir. O Cumah kabilesinin mevlasıdır. O aslen İranlıdır. Künyesi Eba Muhammed’dir. 

Muâviye zamanında 45/665 ya da 46/666 senesinde doğdu. İbn Abbâs, İbn Zübeyr, Enes b. Mâlik, İbn 

Amr b. As, Ebu Hureyre, Câbir b. Abdullah, Câbir b. Zeyd, el-Hasan b. Muhammed b. Ali Ebu Tâlib, 

Vehb b. Münebbih, Said b. Cübeyr, Atâ b. Yesâr, İkrime, Tâvûs gibi bir çok sahabi ve tabiinden hadis 
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Ayrıca Ka‘bî, Amr b. Dinâr’ın Peygamber’in ashabından Abdullah b. Abbâs, 

Abdullah b. Ömer, Abdullah b. ez-Zübeyr ve Câbir b. Abdullah ile arkadaşlık ettiğini 

ve onların hepsinden rivayet ettiğini aktarır.  

İbn Ceric, es-Sevrî, Şu’be, İbn Uyeyne, Hammad b. Sülleme, Hâmmad b. 

Zeyd ve Haşim’i ise ondan rivayet eden kişiler arasında gösterir.251  

 2. Abdullah b. Ebi Necîh252: Ka‘bî, Ali b. Medâinî’nin onun hakkında şöyle 

dediğini belirtir : “ İbn Ebi Necîh Mutezili’ydi. O Mutezile davetçilerinin reisi idi.” 

Yine Ka‘bî, İbn Uyeyne’nin onun hakkında “ Amr’ b. Dinâr öldüğünde İbn Ebi 

Necîc delikanlılık çağındaydı.” dediğini, Uleyye’nin ise onun hakkında “ Mekke’ye 

vardığımda, Mutezile bizim üzerimizde Ebi Necîh ile etkili olmuştu. ” diye rivayet 

ettiğini aktarır. Ka‘bî, Necîh’in, ‘Atâ ve Tâvus’dan rivayet ettiğini, ondan da es-

Sevrî, İbn Uyeyne, el-Hasan b. Sâlih, Hammâd b. Zeyd ve Muhammed İbn İshâk’ın 

rivayet ettiklerini belirtir. 

 3. Zekeriyya b. İshâk253: Ka‘bî, Yahya b. Mu’în’in onun hakkında şöyle 

dediğini aktarır: “ Zekeriyya b. İshâk Kaderi sayılıyordu. ” Ka‘bî onun Amr b. Dinâr, 

Ebi ez-Zübeyr ve Yahya b. Sayfî’den rivayet ettiğini, İbn Mübârek ve Ebu Âsım en-

Nebîl’in ise ondan rivayet ettiklerini belirtir. 
                                                                                                                                          
dinlemiş ve rivayet etmiştir. İbn Uyeyne ve Amr b. Cerîr onun hadiste sikâ ve dürüst olduğunu 

söylediler. Ondan ise Ca’fer Sâdık, Eyüb, Katâde, İbn Ebi Necîh, Süfyâneyn ve Hammâdeyn rivayet 

etmiştir. Ümmetin tamamı onun büyüklüğü, önderliği ve doğruluğu üzerinde ittifak etmişlerdir. 

Süfyan b. Uyeyne onu için şöyle demiştir: “ O güvenilirdir, güvenilirdir, güvenirlidir, güvenilirdir.” 

Süfyan bu kelimeyi dört kez tekrarladıktan sonra şöyle der: “ Başkasından yirmi hadis işitmektense 

ondan br hadis işitmeyi tercih ederim.” Yine Şu’be onun için şöyle der: “ O Mevla idi lâkin ilimle 

şereflendrildi. Kimse bunda onun önüne geçemez.” İbn Ebi Necîh ise şöyle dedi: “ Amr b. Dinar’dan 

daha derin bilgilisini görmedim. Ne Tâvûs, ne Âtâ, ne de Mücahîd ondan daha bilgili değildi.” El-

Hâkim kitabında onun büyük tâbiinlerden biri olduğunu zikreder. Amr b. Dinar hicri 125 ya da 126 

yılında vefat etmiştir. ( Bkz. ez-Zehebî, A’lâmi’n-Nübelâ, V/300-307; en-Nevevî, Ebu Zekeriyyâ 

Muhiddin, Tehzîbu’l-Esma’ ve’l-Lüğât, Mısır trz., Cilt:1-2, s.27; İbn Sa’d, Muhammed Kâtib el-

Vâkıdî, Kitabü’t-Tabakâti’l-Kübrâ, V/353, 354, 1904; İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VIII/28, 29, 30 ; 

İbn Kuteybe, Ebi Muhammed Abdullah b. Müslim, el-Maâ’rif, thk. Servet Ukkâşe, Mısır 1960, s.468 

)   
251 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.82 
252 Abdullah b. Ebi Necîh Yesâr es-Sekafî hicri 131 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, VI/54 )  
253 Zekeriyya b. İshâk el-Mekkî ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, III/328 )  
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 4. Seyf b. Süleyman254: Ka‘bî, el-Abbas’ın Yahya b. Mu’în’den şöyle 

aktardığını belirtir: “ Seyf b. Süleyman Kaderi sayılıyordu.” el-Gullabî ise onun 

hakkında şöyle demiştir: “ Seyf b. Süleyman Beni Mahzum’un mevlasıydı ve Kaderi 

görüşündeydi.” Ayrıca Ka‘bî, Yahya’nın onun hakkında “ Seyf b. Süleyman elli 

yaşına kadar yaşadı,255o güvenilirdir.” dediğini aktarır ve Seyf’den Süfyan es-

Sevrî’nin rivayet ettiğini belirtir. 

 5. Rubbâh b. Ebi Ma’ruf b. Harrabuz: Ka‘bî onun hakkında Ebu Osman 

Hayyât256 ve onun dışındakilerin ondan bahsettiğini aktarır.  

 6. Ma’ruf b. Ebi Ma’ruf: Ka‘bî, onun Ebi’l-Tufeyl’den rivayet ettiğini, Ebi’l-

Tufeyl’in ise Peygamber’den rivayet ettiğini belirtir. 

 7. Müslim b. Hâlid ez-Zencî257: Ka‘bî, onun İbn Ebi Necîh’den rivayet 

ettiğini, ondan da Abdullah b. Abdurrahman el-Ensarî ve Ebi Tavâle’nin rivayet 

ettiğini belirtir.  

 8. Süleyman el-Ahvel258: Ka‘bî, onun Tavus ve Ebu Sülleme’den rivayet 

ettiğini, ondan da İbn Uyeyne ve İbn Cüreyc’in rivayet ettiklerini belirtir.259

 c. Yemen Ehli: 

 Vehab b. Münebbih260: Ka‘bî, Ahmed b. Hanbel’in onun hakkında “ O Kaderi 

olarak kabul ediliyordu.” dediğini aktarır.  Ayrıca Ka‘bî, o ve kardeşi Hammâm 

hakkında Ebu Osman el-Câhız’ın rivayet ettiğini, onların itizâlin dışında bir adaleti 

kabul ettiklerini ve Vehab’ın Yemen’in Teys ve Neysan şehirlerinde meşhur 

                                                 
254 Seyf b. Süleyman el-Mahzûmî, İbn Ebi Süleyman olarak da bilinir. Hicri 155 ya da 156 senesinde 

vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, IV/294 )  
255 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”,s.83 
256 Fuad Seyyid’e göre doğru olan Ebu Osman el-Câhız’dır. Zira el-Hayyât’ın künyesi Ebu’l-

Hüseyin’dir. ( Bkz. el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, 99 nolu dipnot, s.84 ) 
257 Müslim b. Hâlid b. el-Mahzûmî Ebu Hâlid ez-Zencî hicri 180 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, X/128 )  
258 Süleyman b. Ebi Müslim el-Mekkî el-Avhel, Ebi Müslim Abdullah olarak da isimlendirilir. ( Bkz. 

Tehzîbü’l-Tehzîb, IV/218 ) 
259 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.84 
260 Abdullah Vehab b. Münebbih b. Kâmil b.el-Yemenî es-Sana’nî ez-Zümârî el-Enbârî hicri 110 ya 

da 113 ya da 114 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, XI/168 ) 
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olduğunu, bu şehirlerdeki halkın çoğunluğunun Vehab’ın mezhebinden olduklarını 

zikreder.”261

 d. Tâif Ehli: 

 1. Hâşim b. Hüceyr: Ka‘bî, Hâşim hakkında eş-Şafiî’nin ondan bahsettiğini 

ve Hâşim’in Tâvus’dan rivayet ettiğini, ondan ise İbn Uyeyne ve Cerîr b. Hâzım’ın 

rivayet ettiklerini zikreder. 

 2. Abdullah b. Tâvus262: Ka‘bî, ondan Muammer b. Râşid’in rivayet ettiğini 

belirtir.263  

 e. Basra Ehli: 

 1. el-Hasan b. Ebi’l-Hasan el-Basrî264: Ka‘bî, Hasan hakkında İsrâil Ebi 

Mûsâ’nın, “el-Hasan’ın Ömer’in hilafetinin son iki senesinde doğdum dediğini 

işittim. ” rivayetini aktarır.  

                                                 
261 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.85 
262 Ebu Muhammed Abdullah b. Tâvus b. Keysân el-Yemânî el-Enbârî hicri 132 senesinde vefat 

etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, V/267 )  
263 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.85 
264 Ebu Saîd el-Hasan b. Yesâr el-Basrî Basra ehli imamlarından olup Medine’de Hz. Ömer’in 

hilafetinin son iki senesinde hicri 21/642 yılında doğmuştur. O da Muhammed b. Seyrîn gibi 

Meysân’dan gelen esirlerindendir. O ilim ve fazilette üstün tabiînlerden olup, insanları Allah’ın dinine 

çağırmakta meşhurdur. Hayre, Hasan Basri’nin annesidir. Hayre peygamberin eşi Ümmü Seleme’nin 

hizmetkârıdır. O Medine ehlinin en iyilerindendir. Rebi’ b. Ziyâd’ın katiğliğini yapmıştır. Onun 

hitabeti çok güzel ve akıcı olduğundan sözleri enbiyaların sözlerine benzetilmiştir. El-Hasan Basrî 

mühim bir şahıs olup çoğu mezhep mensupları tarafından “ İmammüddin” olarak vasıflandırılmıştır. 

Muhtelif mezhepler onu kendi mezheplerinden saymaya çalışmışlar ve onun görüşlerini kendi 

mezhepleriyle ilişkilendirmek istemişlerdir. O zalim hükümdâr konusnda kaderi görüşe yakın bir 

düşünceyi benimsemiştir. Hatta O bu konuda Abdulmelik b. Mervân’a bir mektup yazmış ve bu 

mektupta kaderi görüşle hem fikir bir tutum sergilemiştir. Fakat eş-Şehristâni bu mektubun el-Hasan’a 

değil Vâsıl’a ait olduğunu iddia etmiştir. Dâvud b. Ebi Hind onun “ Günahlar hariç her şey Allah’ın 

kaza ve kaderidir.” dediğini rivayet etmiştir. İbn Murtaza onu Mutezile’nin üçüncü tabakasında 

gösterir. el-Hasan Basrî 110/728 yılında vefat etmiştir. ( Bkz. Ali Sâmi en-Neşşâr, Neşetü’l-Fikri’l-

Felsefi fi’l-İslâm, Mısır, 1965, I/395, 455, 413; İbn Kuteybe, el-Ma’ârif, s.440, 441; el-Hayyûn, 

Mutezile, s.27; eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.68; Kadı Abdulcabbâr, Fazlu’l-İtizâl, s.215; İbn 

Murtaza, Tabakâtü’l-Mutezile, s.18, 19; İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, II/263 )  
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Yine Ka‘bî, el-Fadl b. Muhammed’in onun hakkında şöyle rivayet ettiğini 

aktarır: “el-Hasan’ın Yevmu’l-Dâr”265günü on dört yaşındaydım ve Kur’an bir araya 

toplatılmıştı, dediğini işittim.” 

 Ka‘bî ayrıca Ferazdek’in eşi öldüğünde el-Hasan oraya gittiğini ve cenazeye 

katılmak istediğini, Ferazdek’in onu reddettiğini ve ona “ Ya Eba Saîd! Sen kıyamet 

gününe kadar benim bu ayıpla anılmamı mı istiyorsun?” dediğini rivayet eder. 

 Yine Ka‘bî, el-Hasan’ın Basra ehli adamlarından olan Abdul‘alâ b. Abdullah 

b. Âmir İbn Kureyz’in annesinin cenazesine gittiğini, el-Hasan’ın cemaatin başına 

imamlık için geçtiğini ve tekbir için bir araya toplandıklarında el-Hasan’ın bir 

haykırış işitiğini, bu haykırış üzerine el-Hasan’ın kızarak kafasını o yöne çevirdiğini 

ve Abdul‘alâ ile karşılaşılaştığını ve bunun üzerine Abdul‘alâ’nın ona “ Ya Eba Saîd! 

Vallahi kasten yapmadım. Sen tekbirine devam et.” dediğini aktarır.   

 Ka‘bî, Aişe’nin onun hakkında “ Sözü enbiyaların sözüne benzeyen bu adam 

kimdir?” diye sorduğunu ve yanındakilerin ona “ Hasan’dır. ” diye cevap verdiklerini 

nakleder.  

 Yine Ka‘bî, Ebu Katâde’nin Müverrik’e “ Ya Müverrik Hasan’ı bırakma, 

öğren ondan. Vallahi ondan daha çok Ömer’e benzeyenini görmedim.”266 dediğini 

aktarır. Ka‘bî, İbn Ebi Bürde’nin ise onun hakkında “ Babam bana Hasan’dan 

Peygamberin ashabına daha çok benzeyenini görmedim demiştir. ” dediğini rivayet 

eder. 

 Ka‘bî, el-Ağmaş’ın onun hakkında “ el-Hasan sadece hikmeti söylemedi aynı 

zaman da onu anladı ve yaşadı. ” dediğini, Katâde’nin ise “ Hiç kimseyle bir arada 

oturmadım, arkadaşlık etmedim, sonra el-Hasan’la bir arada bulundum ve böylece 

onun üstünlüğünün anladım. ” dediğini rivayet eder. 

 Yine Ka‘bî, Osman el-Bettî’nin onun hakkında “ Hasan’dan daha esmer birini 

görmedim. O, Basra ehlindendi, Vallahi Hasan’dan başka sözü enbiyaların sözüne 

benzeyenini görmedim. ” dediğini ifade eder. 

 Ka‘bî daha sonra Hasan’ın “ Kim günahların Allah’dan olduğunu iddia ederse 

kıyamet günü yüzü kararmış olarak gelir.” dediğini ve onun bu sözlerden sonra 

                                                 
265 “ Yevmu’l-Dâr”  Hz. Osman’ın Medine’de öldürüldüğü zamanı ifade eder.   
266 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.86 
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“Kıyamet günü Allah’a yalan isnad edenlerin yüzleri simsiyah kesilir.”267ayetini 

okuduğunu Ali b. Ca‘d’dan rivayet eder. Yine bu konu hakkında benzer bir ifadeyi 

Dâvud b. Ebi Hind’in rivayet ettiğini belirtir ve Hind’in “ Hasan, günahlar hariç her 

şey kaza ve kaderdir, demiştir. ” sözünü aktarır. 

 2. Muhammed b. Sirîn268: Ka‘bî onun Hristiyan bir adama “ Nasıl saptın 

hristiyanlığa? ” diye sorması üzerine adamın ona “ Allah’ın dilediği gibi.” diye cevap 

verdiğini,  bunun üzerine onun “ Allah’ın dilediği gibi deme, fakat de ki Allah’ın 

bildiği gibi. Zira Allah günahları dilemez.” dediğini rivayet eder. 

 Ka‘bî, Yahya b. A’tîk’in onunla ilgili rivayette bulunduğunu, birgün 

Muhammed’in yanına bedevi bir adamın geldiğini ve ona soru sorduğunu, 

Muhammed’in bu adamla ilgilendiğini ve ona cevap verdiğini aktarır.269 Yine Ka‘bî, 

Muhammed’e, kader hakkında ne düşünüyorsun diye sorulduğunda onun, şeytanın 

tek başına bir şey yapamayacağını, ancak ona itaat edilirse helak olunacağını 

söylediğini ifade ederek onun günahların kaderden olmadığı görüşünü savunduğunu 

belirtir. 

 Ayrıca Ka‘bî yine onun bu konuya ilişkin görüşünü açıklayan başka bir 

rivayeti Selm b. Kuteybe’nin rivayet ettiğini, Muhammed İbn Seyrîn’in yanına 

birgün bir adamın geldiğini ve ona “ Ya Eba Bekr! Sana kader hakkında sormak için 

geldim.” dediğini, bunun üzerine Seyrîn’in Peygamber “ Lanetlenmiş şeytan’ın 

şerrinden semî’, alîm, rahmân ve rahîm olan Allah’a sığınırım” demiştir ve Allah 

“Bir edepsizlik yaptıkları vakit, biz atalarımızı böyle bulduk ve bize Allah bunu 

emretti, derler. Sen de ki: Allah asla edepsizliği emretmez. Bilmediğiniz şeyleri 

Allah’ın üzerine mi atıyorsunuz? ”270demiştir diye cevap verdiğini, bunu üzerine 

                                                 
267 Zümer Suresi/60 
268 Ebu Muhammed b. Sirîn Meysân’dan gelen esirlerdendir. Bir çok ilimde bilgi sahibiydi. Enes b. 

Mâlik’in hizmetkarı, kölesiydi ve onun katipliğini yapıyordu. Ondan 1020 kadar hadis yazmıştı. Onun 

künyesi Ebu A’mra idi. Onun yirmi sekiz çocuğu vardı. Ma’bed b. Sirîn, Enes b. Sirîn onun 

çoçuklarındandır. O Mutezile’nin üçüncü tabakasındandır. Sirîn 110/728 yılında el-Hasan’dan sonra 

öldü. Ka’bi onun Basra ehlinden olduğunun ihtilaflı olduğunu belirtmiştir. ( Bkz. İbn Murtaza, 

Tabakâtü’l-Mutezile, s.17; İbn Kuteybe, el-Ma’ârif, s.442, 443; İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, IX/216; 

el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.87 )    
269 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.87 
270 A’raf Suresi, 28/7 
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adamın “ Ya Eba Bekr! Ben sana kader hakkında sordum.” diye söylediğini, 

Seyrîn’in ise, ona cevap olarak yine “ Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya 

vermeyi emrediyor. Zinayı, fenalıkları ve insanlara zulüm yapmayı da yasak ediyor. 

Size böylece öğüt veriyor ki, dinleyip tutasınız.” 271Ayetini verdiğini, adamın bu 

cevap üzerine tekrar “ Ya Eba Bekr! Ben sana kader hakkında soruyorum.” dediğini, 

onun ise adama “ Ben sana söylüyorum sen bana soruyorsun! ” diye cevap verdiğini 

aktarır.   

3. Katâde b. Deâ’me es-Sadûsî272: Ka‘bî, Yakub b. Şeybe’nin Ebi Hâşim’den 

aktardığını ve Katâde’nin kader hakkında şöyle dediğini belirtir: “ Günahlar hariç her 

şey kaderdendir.”  

Ka‘bî Enes, Câbir b. Zeyd ve el-Hasan İbn Ebi’l-Hasan’ın ondan rivayet 

ettiğini belirtir. 

   4. Bekr b. Abdullah el-Müzenî273: Ka‘bî, bir adamın kader hakkında ona “ Ya 

Eba Abdullah! Kader hakkında ne diyorsun? ” diye sorduğunu ve onun “ Allah 

kullarına iyi ameli emretti. Onlarda serbest bıraktı. Onların bırakılmasına izin 

vermedi. Günahları ise yasakladı ve onlardan bir fayda sağlamadı ve onu yapmaya 

izin vermedi.” dediğini aktarır ve onun diğerleri gibi günahların kaderden olmadığı 

görüşünü savunduğunu ifade eder. 

 Ayrıca Ka‘bî, onun Ömer ve Aişe gibi peygamberin yakınlarından rivayet 

ettiğini, ondan da Süleyman et-Teymî, Humîd et-Tavîl, Asım el-Ahvel’in rivayet 

ettiklerini belirtir. 

 5. Ma’bed el-Cühenî274: Ka‘bî, onun Ebi Zer’den ve Mu’âviya’den rivayet 

ettiğini, ondan da Mâlik b. Dinâr, Ebu’l-Tayyâh Yezid İbn  Hamîd ve İbrahim b. 

Sa’d rivayet ettiklerini belirtir. 

                                                 
271 en-Nahl Suresi, 90 
272 Ebu’l-Hattâb Kutâde b. Deâ’me b. Kutâde b. Azîz b. Sadûs es-Sadûsî el-Basrî hicri 117 yılında 

vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VIII/351 ) 
273 Ebu Abdullah b. Bekr b. Abdullah b. Amr’ el-Müzenî el-Basrî hicri 108 yılında vefat etmiştir. 

(Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, I/484 ) 
274 Ma’bed b. Hâlid el-Cühenî el-Basrî kaderi düşüncenin ilk temsilcilerindedir. O uzun bir süre 

Medine’de yaşadıktan sonra Basra’ya gider. Ma’bed Halife Abdulmelik b. Mervân zamanında onun 

elçisi olarak Bizans melikinin yanına gider. Daha sonra Abdulmelik b. Mervân’ın oğlu Sa’id’in 

hocalığını yapar. Gaylân ed-Dimaşkî onun en tanınmış öğrencilerindendir ve onun kaderi görüşlerini 
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 6.A’vf b. Ebi Cemile el-A’râbî275: Ka‘bî, el-Muharremî’nin onun hakkında 

Yahya b. Mu’în’den “ A’vf Kaderi sayılıyordu ve onda aşırı gitti.” diye işittiğini 

aktarır.    

 7. Matar b. Tahmân el-Varrâk276: Ka‘bî, Ahmed b. Yahya el-Eş’arî’nin onun 

hakkında “ Matar el-Varrâk Kaderi olarak sayılırdı.” dediğini aktarır ve Varrâk’dan 

Hammâd b. Sülleme ve Hammâd b. Zeyd’in rivayet ettiklerini, onun ise Katâde b. 

Bevbeve’den rivayet ettiğini ifade eder. 

 8. el-Ma’lî b. Ziyâd el-Kardûsî277: Ka‘bî, Ebu Abdurrahman eş-Şa’fiî’nin 

onun hakkında “ el-Ma’lî b. Ziyâd el-Kardûsî Kaderi olarak isimlendirilirdi.” 

dediğini aktarır. 

 9. Vâsıl b. ‘Atâ278: Ka‘bî, ondan bahsederken onun hakkında daha önce 

vermiş olduğu rivayeti tekrar eder. Bu rivayete göre Amr b. Ubeyd onun hakkında 
                                                                                                                                          
devam ettirmiştir. İbn Kuteybe’nin rivayetine göre; Ma’bed ve A’tâ b. Yesâr, el-Hasan Basrî’ye 

giderler ve ona Emevi melîklerinin Müslümanların kanını akıttıklarını, mallarını aldıklarını ve daha 

sonra bunu Allah’ın kaderiyle açıkladıklarını söyleyerek onlardan şikayet ederler. Bu sözler üzerine 

el-Hasan Basrî onlara Emevi melîklerinin Allah’a yalan isnad edenler olduklarını söyleyerek onların 

düşüncesine katılır. Ma’bed İbnü’l-Eş’as’ın Emeviler’e karşı ayaklanmasına katılmıştır. Daha sonra 

el-Haccâc tarafından yakalanmış, işkence edildikten sonra öldürülmüştür. Kadı Abdulcabbâr’ın 

eserinde aktardığı onun kaderi görüşünü gösteren rivayete göre Ma’bed hapisteyken el-Haccâc onun 

yanına gider. Ma’bed’e arpa ekmeği, pırasa ve tuzdan oluşan günlük yiyeceğini verdikten sonra ona “ 

Allah’ın senin için vermiş olduğu kısmeti nasıl buluyorsun? ” diye sorar. Ma’bed ona “ bu benim ve 

Allah’ın arasındadır. Bu Allah’ın benim için kısmeti değildir, bu durum benim rızamdan, benim 

fiilimden dolayı olmuştur.” der. Daha sonra el-Haccâc “ Ya Ma’bed sen Allah’ın kaderinden dolayı 

zincirlendin, hapsedildin öyle değil mi?” diyerek ona alaycı bir şekilde sorar. Bunun üzerine Ma’bed 

el-Haccâc’a “ Ben senin haricinde beni zincirleyen hiç kimse bilmiyorum.” diye cevap verir. Ma’bed 

el-Cüheni hicri 80 ya da 90 yılında idâm edilmiştir. el-Ka‘bî onu Basra ehlinden göstermiştir. Kadı 

Abdulcabbâr ise onun Medine ehlinden olduğunu belirtmiştir. (Bkz. el-İsferâyinî, et-Tebsîr, s.21; İbn 

Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, X/225,226 ; el-Hayyûn, Mutezile, s. 51-54; Kadı Abdulcabbâr, Fazlu’l-İtizâl 

ve Tabakatü’l-Mutezile, Tunus, 1974, s.334; ez-Zehebî, A’lâmü’n-Nübelâ, IV/185-187; eş-Şehristânî, 

el-Milel ve’n-Nihal, 47, 67 ) 
275 Avf b. Ebi Cemîle el-A’bdî el-Hicrî, Ebu Sehl el-Basrî el-A’râbî olarak da bilinir. O hicri 146 

senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VIII/166 ) 
276 Matr b. Tahmân el-Varrâk, Ebu Ricâ el-Horâsânî es-Sülemî hicri 129 senesinde ya da daha 

sonrasında vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, X/167 )  
277 el-Kardûsî ya da el-Fardûsî’dir. El-Ma’lî b. Ziyâd el-Kardûsî Ebu’l-Hasan el-Basrî ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, X/237 ) 
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“Vallahi Vâsıl b. ‘Atâ’dan daha bilgilisini hiç görmedim. Vallahi Vâsıl b. ‘Atâ’dan 

daha kulluk bilinci olanını hiç görmedim. Vallahi Vâsıl b. ‘Atâ’dan daha zâhidini hiç 

görmedim. Vâsıl b. ‘Atâ ile yirmi sene arkadaşlık ettim. Onun Allah’a karşı çıktığını, 

itaat etmediğini hiç görmedim.” demiştir. 

Ka‘bî daha sonra Vâsıl’dan onun yanındakilerden bir grubun ve Ali b. 

Âsım’ın rivayet ettiğini ve Vâsıl’ın ise, Muhammed b. el-Hanefiyye’den rivayet 

ettiğini belirtir. 

10. Amr b. Ubeyd279: Ka‘bî, ondan es-Sevrî, Muammer, Abdulvâris, İbn 

Uyeyne ve Ebu Hanîfe’nin ashabının rivayet ettiğini,280 onun rivayetlerinin ise, 

Yusuf, Ebî Mutî’ ve o ikisi dışındakilere dayandığını ifade eder. 

 Ayrıca Ka‘bî, yine ondan bahsederken onun hakkında daha önce vermiş 

olduğu rivayetleri tekrar eder. 

11.el-Hasan b. Dinâr: Ka‘bî onun el-Hasan’dan rivayet ettiğini, ondan ise, el-

Hasan’ın ashabından rivayet edenlerin genelinin rivayet ettiğini belirtir. 

12. Yahya b. Ya’mar281: Ka‘bî, Muhammed b. İbân’ın onun hakkında “ İbn 

Ya’mar Kaderiyye’den bir kısmına itiraz etti.” dediğini aktarır. 

                                                                                                                                          
278 Ebu Huzeyfe Vâsıl b. A’ta el-Basrî el-Uzâlî Mutezile’nin ilk reislerindendir.  O el-Hasan el-

Basrî’den bir süre ders almıştır. Yine Ebu Hâşim Abdullah b. Muhammed b. el-Hanefiyye’den ders 

almıştır. Uzun boynu ve “r” harfini telafuz edemeyişiyle bilinir. Fakat o “r” harfini telafuz 

edemeyinine rağmen güzel hitabeti ile meşhurdur.   O “ el-menzile beyne’l-menzileteyn” sözünü ilk 

ortaya çıkartanlardandır. Ayrıca o Cemel ve Sıffin savaşına katılan iki guruptan birinin fasık olduğunu 

ama hangisinin fasık olduğunun bilinemeyeceğini söylemiştir. O 131/700 senesinde vefat etmiştir. 

Onun eserlerinden bazıları şunlardır: “ el-Menzile beyne’l-Menzileteyn ”, “ Kitabü’l-Dâvet ”, 

“Kitabü’l-Tevbe ”, “ Ehlü’l-İlm ve’l-Cehl ”, “ Esnâfü’l-Mürcie ”.  ( Bkz. İbn Hacer, Lisânü’l-Mizân, 

VI/214; el-Hayyûn, Mutezile, s.69-86; eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.67-70; Ahmed Mahmud 

Subhî, Fi İlmi’l-Kelam, I/181-186; İbn Nedim, el-Fihrist, s.209; el-İsferâyinî, et-Tebsîr, 67, 68; el-

Bağdâdî, el-Fark, s.59,60 ) 
279 Ebu Osman Amr’ b. Ubeyd b. Bâb, İbn Keysân et-Teymîmî el-Basrî olarak da bilinir. O Vâsıl’dan 

sonra itizalin reislerindendir. Halife Mansur ile olan yakın dostluğuyla tanınmaktadır. 144/699 yılında 

vefat etmiştir. “ el-Adl ve’t-Tevhîd ”, “ et-Tefsîr ‘an el-Hasan ”, “ er-Red ‘alâ el-Kaderiyye ” ona 

nisbet edilen eserlerinden bazısıdır. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VIII/70; el-Hayyûn, Mutezile, 

s.93-106; el-İsferâyinî, et-Tebsîr, s.69; Kadı Abdulcabbâr, Fazlu’l-İtizâl, 242 )  
280 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.90 
281 Ebu SüleymanYahya b. Ya’mar el-Basrî, Ebu Sa’id olarak da bilinir. Hicri 120 senesi sonunda 

vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, XI/305 ) 
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13. el-Hasan b. Nübhân: Ka‘bî, Yahya b. Mu’în’in onun hakkında “ el-Hasan 

b. el-Nübhân Kaderi’dir. ” diye rivayet ettiğini aktarır. 

14. Vâsıl b. Abdurrahman Ebu Cebr282: Ka‘bî, Ebu Abdurrahman eş-Şafiî’nin 

ondan Kaderi olarak bahsettiğini aktarır.283

15. Ebu Hilâl er-Râsibî Muhammed b. Selîm284: Ka‘bî onun hakkında, Ebu 

Abdurrahman ve Dâvud el-İsbehânî’nin onu Kaderi olarak zikrettiklerini ve Hilâl’in 

İshâk b. Abdullah b. Ebi Talha, el-Hasan, İbn Seyrîn, Abdullah b. Yezîd, Ebi Hamza 

ve Nasr b. Umrân ed-Dub’î’den rivayet ettiğini ifade eder. 

16. el-Hasan b. Zekvân285: Ka‘bî, Yahya b. Mu’în’in onun hakkında şöyle 

rivayet ettiğini aktarır: “ el-Hasan b. Zekvân Kaderi düşünceye sahipti.” el-A’llâbî 

ise onun hakkında şöyle demiştir: “ el-Hasan b. Zekvân Basralı ve Kaderi’ydi.” 

Ka‘bî, ondan İbnü’l-Mübârek, el-Kutân ve Abdulvâris’in rivayet ettiklerini, onun ise 

‘Atâ, Habîb b. Ebi Sâbit, el-Hasan ve İbn Sirîn’den rivayet ettiğini belirtir. 

17. Abbâd b. Râşid el-Minkârî: Ka‘bî, eş-Şafiî’nin ondan Kaderi olarak 

bahsettiğini ve el-Minkârî’nin el-Hasan, Hişâm b. Beşîr ve Abdurrahman b. 

Mehdî’den rivayet ettiğini ifade eder. 

18. Abbâd b. Mansûr el-Nâcî286: Ka‘bî onun hakkında Yahya b. Mu’în’in 

şöyle dediğini aktarır: “ Abbâd b. Mansûr Basra’nın kadısıydı ve o Kaderi 

sayılıyordu.” Yine Ka‘bî onun, Ebi Racâ, el-‘Utâridî, İbn Abbâs’ın mevlası İkrime, 

İkrime b. Hâlid ve el-Kâsım’dan rivayet ettiğini belirtir.  

19. Abbâd b. Suhîb287: Ka‘bî, Yahya’nın onun hakkında “O Kaderi 

sayılıyordu.” dediğini ve Suhîb’in Ebi Bekr b. Nâ’fî’den rivayet ettiğini belirtir.288  
                                                 
282 Seyyid onun isminin Cebr değil, Hürre olduğunu belirtir. ( Bkz. el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) 

Zikri’l-Mutezile ”, Fuad Seyyid’in 135. dipnotu, s.91 ) Vâsıl Abdurrahman Ebu Hürre el-Basrî hicri 

152 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb,XI/104 ) 
283 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.91 
284 Muhammed b. Selîm Ebu Hilâl er-Râsibî el-Basrî hicri 167 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, IX/195 ) 
285 el-Hasan b. Zekvân Ebu Selleme el-Basrî ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, II/276 ) 
286 A’bbâd b. Mansûr en-Nâcî, Ebu Sellemle el-Basrî el-Kadî hicri 152 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. 

İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, V/103 ) 
287 A’bbâd b. Suhîb el-Basrî, Ebu Bekr el-Küleybî yaklaşık hicri 212 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. 

İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, III/103 ) 
288 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”,s.92 
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20. Abbâd b. Kesîr289: Ka‘bî, Ebu Mutî’nin onun hakkında şu rivayeti 

zikrettiğini aktarır: “ Mekke’de iken insanlar oranın valisini kovup, Abbâd b. Kesîr 

üzerinde anlaşmaya vardılar ve ona  bizi bir araya getir ve bize konuşma yap, 

dediler.”  

Yine Yahya b. Mu’în’in onun hakkında “ Abbâd b. Kesîr Kaderi sayılıyordu.” 

dediğini ve Kesîr’in Zeyd b. Eslem’den rivayet ettiğini, ondan da Belh ehlinin 

fıkıhçılarının rivayet ettiklerini belirtir. 

22. Yezid b. İbrahim et-Tüsterî290: Ka‘bî, eş-Şafiî’nin ondan Kaderi olarak 

bahsettiğini ve Yezîd’in el-Hasan ve İbn Seyrîn’den rivayet ettiğini, ondan da Yezid 

b. Hârûn ve Yahya b. Âdem’in rivayet ettiklerini belirtir. 

23. er-Rabî ’ b. Sabîh291: Ka‘bî onun el-Hasan ve ‘Atâ’dan rivayet ettiğini, 

ondan da es-Sevrî, Vekî’ ve Mehdî’nin rivayet ettiklerini belirtir. 

24. el-Mübârek b. Fadâle292ve kardeşi el-Ferc293: Ka‘bî, Ebu Abdurrahman 

eş-Şafiî ve Ebu Muâ’viye’nin onu Kaderi olarak zikrettiklerini,  el-Mübârek’den 

Vekî’ ve onun dışındakilerin rivayet ettiklerini ve onun da ‘Atâ ve Habîb b. Ebi 

Sâbit’den rivayet ettiğini belirtir.294

25. Saîd b. Ebî A’rûbe295: Ka‘bî, İbn Uyeyne’nin onun hakkındaki “ Ebi 

A’rûbe bize geldi ve kaderden bahsetti, sonra bize bu benim görüşüm ve sahibim 

Katâde’nin görüşü ve sahibimin sahibinin görüşüdür dedi.” rivayetini aktararak onun 

Kaderi olduğunu ifade eder. 

                                                 
289 A’bbâd b. Kesîr es-Sekafî el-Basrî hicri 140 ile 150 seneleri arasında öldümüştür. ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, V/100 ) 
290 Yezîd b. İbrahim et-Tüsterî hicri 162 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzibü’l-Tehzib, 

XI/312 ) 
291 er-Rabî’ b. Sabîh es-Sa’dî Ebu Bekr, Ebu Hafs el-Basrî olarak da bilinir. Hicri 160 senesinde vefat 

etmiştir. (Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, III/247 ) 
292 el-Mübârek b. Fadâle b. Ebi Ümeyye el-Basrî hicri 165 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, X/28 ) 
293 el-Ferc b. Fadâle b. en-Nu’mân b. Na’îm el-Kadâî, ed-Dimaşkî olarak da bilinir. Hicri 177 

senesnde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VIII/260 )  
294 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.93 
295 Mihzân el-A’devî Sa’id b. Ebi A’rûbe, Ebu Nadr el-Basrî hicri 156 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. 

İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, IV/63 ) 
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Ayrıca Ka‘bî, Yakûb b. Şeybe’nin onun hakkındaki “ İbn Ebi A’rûbe 

kabilesin derin bilgilisiydi.” rivayetini aktararak A’rûbe’nin ilmi anlamdaki 

üstünlüğüne işaret eder ve onun el-Hasan ve Katâde’den rivayet ettiğini, ondan ise 

Yusuf, Ebu Mu’tî ve İbrahim İbn Tahmân’ın rivayet ettiklerini belirtir. 

 26. ed-Destuvâî296: Ka‘bî, Yahya b. Mu’în’in onun hakkında söylediği 

“Hişâm ed-Destuvâî Kaderiyye’den bir kısmını suçladı.” sözünü aktararak onun 

Kaderi görüş konusundaki ihtilafını ortaya koyar. 

 Yine bu konuda Yakub b. Şeybe’nin onun hakkında “ Hişâm ed-Destuvâî 

bize Kaderi olduğunu bildirdi.” rivayetini aktarmış ve et-Tebuzkî’nin onun 

“Görmedim Allah’ın kulunu günaha zorladığını sonra onu bu günahları için 

azablandırdığını.” sözünü rivayet ettiğini belirtmiştir.  

 27. Hammâm b. Yahyâ297: Ka‘bî, Dâvud el-İsbehânî’nin onun hakkında 

Kaderi olarak rivayet ettiğini belirtmiştir. Ayrıca et-Tebuzkî’nin Hammâm’a 

“Ceffe’l-Kalem ”298 hadisini sorduğunu299 Hammâm’ın ise “ O hadisi rivayet 

etmedim, onu kabul etmiyorum.” dediğini aktarmıştır. Ayrıca Ka‘bî, onun Katâde ve 

el-Hasan’dan rivayet ettiğini, ondan ise bir grubun rivayet ettiğini belirtmiştir. 

                                                 
296 Hâşim b. Ebi Abdullah ed-Destuvâî Ebu Bekr el-Basrî hicri 153 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, XI/43 ) 
297 Hammâm b. Yahya b. Dînâr el-A’vzî el-Mahlemî hicri 164 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, XI/67 ) 
298 Bu hadise göre Ebu Hureyre peygambere bir gün “ Ya Resulullah, ben genç bir delikanlıyım. 

Nefsime yenilip zina yapmaktan korkuyorum. ” der. Bunun üzerine peygamber susar. Ebu Hureyre 

sorusunu üç kez tekrar ettikten sonra peygamber ona şöyle der: “ Ya Eba Hureyre kalem kurudu. Sen 

ne yapacaksan onu yaparsın.” Yani bu cümle kaderinde ne varsa onu yaşarsın manasına gelmektedir. 

Bu hadis, hadis kitaplarında nikâh bahsi altında geçmekle beraber daha çok kader bahsiyle ilgili 

hadislerin içinde yer alır. Bu hadise göre insanın kaderinde yazılan yazılmış ve kalem kurumuştur ve 

artık onu değiştirmek imkânsızdır. Bu hadis kaderi bir tutumu destekleyen görüştür ve Hammâm bu 

hadisi kabul etmediğini söyleyerek kaderci görüşün aksi bir düşünceye sahip olduğunu belirtmek ister. 

( Bkz.el-Buhârî, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Muğîre, Sahih, “ nikak bahsi ”, İstanbul trz., 

6/119 )   
299 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.94 
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 28. İbân b. Yezîd el-A’ttâr300: Ka‘bî, onun hakkında Yahya b. Mu’în’den “ O, 

Kaderiyye’den bir kısmını suçladı.” rivayetini aktarır ve onun el-Hasan ve 

Katâde’den rivayet ettiğini belirtir. 

 29. el-Hüseyin el-Mu‘allim301: Ka‘bî, Abdurrahman eş-Şafiî’nin ondan 

Kaderi olarak bahsettiğini, el-Hüseyin’in ‘Atâ, Mekhûl ve Katâde’den rivayet ettiğini 

aktarır. 

 30. Salîh el-Mürrî302: Ka‘bî, Ebu Abdurrahman ve Dâvud el-İsbehânî’nin 

ondan Kaderi olarak bahsettiğini, Salîh’in el-Hasan, İbn Sirîn, et-Teymî ve Bekr b. 

Abdullah’dan rivayet ettiğini aktarır. 

 31. Hûşeb b. Akîl: Ka‘bî, Ebu Abdurrahman’ın ondan Kaderi olarak 

bahsettiğini ve Hûşeb’in el-Hasan, Katâde ve İbn Sirîn’den rivayet ettiğini, ondan da 

Hammâd b. Zeyd ve Vekî’nin rivayet ettiklerini aktarır. 

 32. Utbe b. Ferkad303: Ka‘bî, Ebu Abdurrahman’ın ondan Kaderi olarak 

bahsettiğini ve onun el-Hasan’dan rivayet ettiğini belirtir.304   

 33. Mâlik b. Dinâr305: Ka‘bî, Ebu Abdurrahman’ın ondan Kaderi olarak 

bahsettiğini ve onun Ma’bed el-Cühenî’nin ravisi olduğunu belirtir. 

 34. el-Fadl b. İsâ er-Rakkâşî306: Ka‘bî, Yahya b. Mu’în’in ve İbn Uyeyne’in 

onun hakkında şu şekilde rivayet ettiklerini aktarır: “ el-Fadl b. İsâ er-Rakkâşî Kaderi 

sayılıyordu. ” 

 35. Huleyd b. De’lac307: Ka‘bî onun Katâde ve el-Hasan’dan rivayet ettiğini, 

ondan da Yahya b. Yamân’ın rivayet ettiğini belirtir. 

                                                 
300 İbân b. Yezîd el-A’târ Ebi Yezîd el-Basrî ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, I/101 ) 
301 el-Hüseyin b. Zekvân el-Mu’lem el-A’vzî el-Basrî hicri 145 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, II/338 )  
302 Sâlih b. Beşîr b. Vâde’,Ebu Bişr el-Basrî hicri 172 yılında vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, IV/382 ) 
303 Utbe b. Ferkad b. Yerbû’ b. Habîb b. Mâlik b. Esa’d b. es-Sülemî Ebu Abdullah ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, VII/101 ) 
304 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.95 
305 Mâlik b. Dinâr es-Sâmî en-Nâcî hicri 130 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-

Tehzîb, X/14 )  
306 el-Fadl b. İsâ b. İbân er-Rakkâşî , Ebu İsâ el-Basrî ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VIII/283 ) 
307 Huleyd b. De’lac es-Sadûsî, Ebu Ubeyd el-Basrî olarak da bilinir. Hicri 166 senesinde vefat 

etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, III/158 ) 
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36. Umrân el-Kasîr308: Ka‘bî, Yahya’nın onun hakkında “ Umrân Kaderi 

sayılıyordu.” dediğini aktarır ve onun Katâde ve Âsım el-Ahvel’den rivayet ettiğini, 

ondan da İbn Mehdî’nin rivayet ettiğini belirtir.  

37. Abdulvâhid b. Zeyd: Ka‘bî onun hakkında Abbâs’ın “ O Kaderi 

davetçilerindendi.”309 dediğini aktarır. 

38. Ferkad es-Sebihî310: Ka‘bî onun Sa’id b. Cübeyr’den rivayet ettiğini 

belirtir. 

39. İbân b. Ebi A’yyâş311 : Ka‘bî, İbân hakkında, onun rivayetlerinin çoğunun 

Enes’den olduğunu belirtmiş ve onun ile arkadaşlığının bilindiğini ifade etmiştir. 

 40. el-Esved b. Şeybân el-Muharremî312: Ka‘bî, Yahya b. Mu’în’in onun 

hakkında “ el-Esved b. Şeybân iyi bir mümindi ve Kaderi sayılıyordu.” dediğini 

aktarır ve ondan Yezid b. Hârûn, Vekî’ ve Ebu Na’im’in rivayet ettiklerini belirtir. 

 41. Ebu Ubeyde en-Nâcî: Ka‘bî, Yahya b. Mu’în’nin onun hakkında “ Bekr b. 

el-Esved Ebu Ubeyde en-Nâcî onun tam ismidir ve o Kaderi’dir.” dediğini aktarır.  

 42. Süfyân b. Habîb313: Ka‘bî, onun hakkında, el-Muharremî’nin  “ Süfyân b. 

Habîb Kaderi sayılıyordu.” diye rivayet ettiğini aktarır ve onun Şu’be ve İbn 

Cerîr’den rivayet ettiğini belirtir. Yine Ka‘bî, Yahya el-A’tân’ın ise, onun hakkında 

“O, Şu’be ve İbn A’rûbe’nin hadisini bilmede âlimdi.”314 dediğini aktarır.   

 43.Abdülvâris b. Sa’id315: Ka‘bî onun kaderle ilgili hadis rivayet etmesine 

rağmen, onun bu hadisleri red amaçlı rivayet ettiğini söylediği belirtmiştir. 

                                                 
308 Umrân b. Müslim el-Menkarî, Ebu Bekr el-Basrî el-Kasîr ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, 

VIII/137 ) 
309 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.96 
310 Ferkad b. Ya’kûb es-Sebihî Ebu Ya’k’ub el-Basrî hicri 131 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VIII/262 ) 
311 İbân b. Ebi A’bbâs Feyruz Ebu İsmâil yaklaşık hicri 140 senesinde ölmüştür. ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, I/97 ) 
312 el-Esved b. Şeybân es-Sadûsî el-Basrî hicri 165 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, I/339 )  
313 Ebu Muhammed Süfyân b. Habîb el-Basrî, Ebu Muâ’viye olarak da bilinir. Hicri 183 senesinde 

vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, IV/107 ) 
314 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.97 
315 Abdulvâris b. Sa’id b. Zükvân et-Temîmî el-A’nberî, Ebu Ubeyde b. el-Basrî hicri 179 senesinde 

vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VI/441 ) 
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 44. Gurt b. Havşeb: Ka‘bî, Yahya b. Mu’în’in onun hakkındaki  “ O Kaderi 

idi ve biz onun yolunda gittik. O, bize Allah’ı günahtan uzak tutular ve bizi kaderden 

engellediler dedi.” rivayetini aktararak onun günahlar dahil her şeyin kaderden 

olduğu görüşüne sahip olduğunu belirtmiştir. 

 45. Ğander Muhammed b. Ca’fer316: Ka‘bî, el-Muharremî’nin onun hakkında 

“ Ğander Kaderi sayılıyordu. ” dediğini rivayet eder. 

 46. Hâlid b. Ribâh: Ka‘bî, el-Medainî’nin onun hakkında “Hâlid b. Ribâh 

bizdendi. Daha sonra onu Kaderiyye’ye saptırdılar. ” dediğini aktarır. 

 47. Abdulvahhâb b. A’tâ el-Haffâf317: Ka‘bî, Ebu Abdurrahman eş-Şafiî’nin 

ondan Kaderi olarak bahsettiğini aktarır.318

 48.Habîb el-İ’camî Ebu Muhammed319

 49. Ebu’l-Eş’as Ca’fer b. Hayyân el-A’târedî320: Ka‘bî, Ali b. el-Hasan b. el-

Ca’d b. Ebi Abdurrahman’ın ondan Kaderi olarak bahsettiğini aktarır. 

 50. A’tâ b. Ebu Meymûne321: Ka‘bî, onun et-Tâ’un senesinde öldüğünü, 

Kaderi olarak itham edildiğini belirtir ve onun Enes b. Mâlik ve Ebi Bedre b. Ebi 

Mûsâ’dan rivayet ettiğini söyler. 

 51. el-Fadl b. Yezid er-Rakkâşî: Ka‘bî, Yahya b. Mu’în’in onun hakkında “el-

Fadl b. Yezid er-Rakkâşî Kaderi sayılıyordu. ” dediğini rivayet eder. 

 52. Amr b. Â’mir es-Sülemî322: Ka‘bî, Amr’ b. Âmir b. es-Sülemî’nin  Basra 

ehlinden olduğunu ve onun kadı olduğunu ifade etmiştir. 

                                                 
316 Muhammed b. Ca’fer el-Huzelî hicri 193 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-

Tehzîb, IX/96 ) 
317 Abdulvehhâb b. A’tâ el-Haffâf Ebu Nasr el-A’clî hicri 204 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VI/450 ) 
318 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.98 
319 Habîb b. Muhammed el-A’clî Ebu Muhammed el-Basrî meşhur zahidlerden biridir. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, II/189 ) 
320 Ca’fer b. Hayyân es-Sa’dî Ebu’l-Eşhas el-A’târidî el-Basrî hicri 165 senesinde vefat etmiştir. (Bkz. 

İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, II/88 )  
321 A’tâ b. Muymûne, Ebu Mu’âz el-Basrî hicri 131 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, VII/215 ) 
322 Ömer b. Â’mir es-Sülemî, Ebu Hafs el-Basrî el-Kadî hicri 135 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VII/466 ) 
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 53. Ali b. Ali er-Rafâî: Ka‘bî onun el-Hasan’dan rivayet ettiğini, ondan da 

Vekî’nin rivayet ettiğini belirtir.323  

 54. Osman b. Müksim el-Berrî: Ka‘bî, Vekî’nin ondan rivayet ettiğini ve 

Dâvud el-İsbehânî’nin ondan Kaderi olarak bahsettiğini aktarır. Ayrıca onun Nâfî, 

Kutâde, Ebi İshâk, Yahya b. Ebi Kesîr, Muhammed İbn Vâsi ve el-Cevberî’den ve 

onların dışındakilerden rivayet ettiğini belirtir. 

 55. Selâm b. Miskîn324: Ka‘bî, Yahya b. Mu’în’in onun hakkında “ O 

Kaderiye’den bir kısmına itiraz ediyordu.” dediğini aktarmıştır.  

 56. Abdurrhman b. Mehdî Ebu Sa’id325: Ka‘bî, eş-Şafiî’nin ondan Kaderi 

olarak bahsettiğini aktarır. 

 57. el-Abbâs b. el-Fadl el-Ensârî326: Ka‘bî, el-Muharremî’nin ondan “ el-

Abbâs b. Fadl Kaderi sayılıyordu.”327 diye bahsettiğini aktarır. 

 f. Şam Ehli: 

 1.Mekûl b. Abdullah ed-Dimaşkî328: Ka‘bî, onun Kaderiyye’den olduğu 

hakkında el-Heysem b. Umrân’ın, Rabiâ b. Yezîd ed-Dimaşkî’den aktardığı rivayeti 

anlatır. Bu rivayete göre bir gün Yezîd, İbrahim ve Muhammed b. el-Velîd’i atış 

yaparken görmüş ve onlara niçin buraya atış yapıyorsunuz, diye sormuştur. Bunun 

üzerine o ikisi ona, burası Mekhûl’un ciğeridir. Zira onun Kaderi olduğundan 

şüpheleniyoruz,329 demişlerdir.  

Yine Ka‘bî, el-Evzâî’nin onun hakkında “ el-Hasan ve Mekhûl’den başka 

Kaderiyye’ye nisbet edilen birini tanımıyoruz.” dediğini aktarır ve Mekhûl’un, İbn 

Ömer ve Ebu Hureyre’den rivayet ettiğini belirtir.   

                                                 
323 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.99 
324 Selâm b. Miskîn b. Rabîa’ Ebu Ruh el-Basrî hicri 167 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, IV/286 )  
325 Abdurrahman b. Mehdî b. Abdurrahman el-A’nberî, Ebu Sa’id el-Basrî el-Hâfız hicri 198 

senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VI/279 ) 
326 el-A’bbâs b. el-Fadl b. Amr’ b. Ubeyd el-Hanzele b. Râfi’ el-Ensârî el-Vâkifî hicri 186 senesinde 

vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, V/126 ) 
327 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.100  
328 Mekhûl eş-Şâmî ed-Dimaşkî, Ebu’l-Abdullah ve Ebu Eyûb olarak da bilinir. Yaklaşık hicri 116 

senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, X/289 ) 
329 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.100 
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2. el-Vadîn b. A’tâ330: Ka‘bî, eş-Şafiî’nin onu Kaderi olarak zikrettiğini 

aktarır. 

3. Abdullah b. Şevzeb331: Ka‘bî, onun Belh’li olduğunu belirtmiştir. 

4. Ebu Sinân Îsâ b. Sinân: Ka‘bî, eş-Şafiî’nin ondan Kaderi olarak 

bahsettiğini aktarır. 

5. Sevr b. Yezîd el-Himsî332: Ka‘bî onun Hemedan’dan olduğunu belirtmiş ve 

Vekî’nin onun hakkında “ Sevr b. Yezid Kaderi sayılıyordu.” dediğini, yine 

Yahya’nın onun hakkında “ O Kaderi kabul ediliyordu.” dediğini aktarmış ve Sevr’in 

Hâlid b. Ma’dân ve Râşid b. Sa’d’dan rivayet ettiğini belirtmiştir. 

6. Bürde b. Sinân: Ka‘bî onun hakkında Yahya b. Mu’în’in şöyle dediğini 

aktarır: “Bürde b. Sinân Kaderi’ydi. O el-A’llâî’nin babasıdır.” Ayrıca Ka‘bî, onun 

Mekhûl ve Ubade b. Müsnâ’dan rivayet ettiğini, ondan da es-Sevrî ve Hammâd b. 

Zeyd’in rivayet ettiklerini belirtir.333

7.Abdurrahmân b. Yezîd b. Câbir334 ve onun kardeşi Yezîd b. Yezîd335: 

Ka‘bî, eş-Şafiî’nin ondan Kaderi olarak bahsettiğini aktarır ve onun Yezîd, Mekhûl 

ve Mücâhid’den rivayet ettiğini, Süfyân es-Sevrî, Muhammed b. İshâk’ın ise ondan 

rivayet ettiklerini ifade eder. 

8. Yahya b. Hamza336: Ka‘bî, el-A’llabî’nin onun hakkında “Yahya b. Hamza 

Dimaşk’ın kadısıydı ve sanırım o Kaderi’ydi.” diye rivayet ettiğini,  yine onun 

hakkında Yahya b. Mu’în’in “ Yahya b. Hamza Kaderi’dir.” dediğini aktarır.  

9. el-A’llâî b. Hüreys337: Ka‘bî onun Mekhûl’ün arkadaşı olduğunu belirtir ve 

Yahya b. Mu’în’e el-A’llaî hakkında  “ Onun rivayet ettiği hadislerde bir şey var 
                                                 
330 el-Vadîn b. A’tâ b. Kenâne b. Abdullah el-Huzâ’î Ebu Kenâne ed-Dimaşkî hicri 147 senesinde 

vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, XI/120 ) 
331 Abdullah b. Şevzeb el-Horasânî Ebu Abdurrahman el-Belhî hicri 156 senesinde vefat etmiştir. 

(Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, V/255 ) 
332 Sevr b. Yezîd b. Ziyâd et-Talâî’, Ebu Hâlid el-Humsî hicri 55 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, II/33 )  
333 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.101 
334 Abdurrahman b. Yezîd b. Câbir el-Üzedî Ebu U’tbe eş-Şâmî ed-Dârânî hicri 155 sensinde vefat 

etmiştir. (Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VI/297 ) 
335 Yezîd b. Yezîd hicri 134 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, XI/370 ) 
336 Yahya b. Hamza b. Vâkıd el-Hudremî Ebu Abdurrahman ed-Dimaşkî el-Kadî hicri 183 senesinde 

vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, XI/200 ) 
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mı?” diye sorulduğunda Yahya’nın “ Hayır fakat o Kaderi sayılıyordu.” dediğini 

aktarır. 

10. Ubeyd b. Ebi Hakîm el-Hemedânî338: Ka‘bî, eş-Şafiî’nin ondan Kaderi 

olarak bahsettiğini aktarır ve onun Talha b. Nâfi’ ve Amr b. Hârise’den rivayet 

ettiğini, ondan da İbnü’l-Mübârek ve Bakiye b. Velîd’in rivayet ettiklerini339 belirtir. 

11. Sâbit b. Sevbân340: Ka‘bî, Abdurrahman b. Sâbit ez-Zâhid’in onun oğlu 

olduğunu aktarır ve eş-Şafiî’nin onlardan Kaderi olarak bahsettiğini belirtir. Yine 

Ka‘bî,  eş-Şafiî’nin onun hakkında “ Gaylân’ın sözüne göre o insanların en 

bilgilisiydi.” dediğini aktarır. 

12. Ebu Veheb el-Kellâ‘i341: Ka‘bî, eş-Şafiî’nin onu Kaderi olarak zikrettiğini 

ifade eder. 

13. Abdullah b. el-‘Alâ b. Zebr, Ebu Zebr eş-Şâmî 

14. Abdurrahman b. Yezîd es-Sülemî342 ve kardeşi Abdullah b. Yezîd: Ka‘bî 

eş-Şafiî’nin onlardan Kaderi olarak bahsettiğini aktarır. 

15. Muhammed b. Râşid es-Sülemî343: Ka‘bî, eş-Şafiî’nin ondan Kaderi 

olarak bahsettiğini344 aktarır. 

g. Kûfe Ehli: 

1. Ebu Dâvud en-Nehaî ’: Ka‘bî, Yahya’nın onun hakkında “ Ebu Dâvud en-

Nehâî’nin ismi Süleyman b. Amr’dır ve o Kaderidir.”345 dediğini aktarır. 

                                                                                                                                          
337 el-A’lâî b. Hâris b. Abdulvâris el-Hudremî hicri 136 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, VIII/177 )  
338 İbn Hacer onu U’tbe İbn Ebi Hakîm el-Hemedânî eş-Şa’bânî Ebu’l-A’bbâs olarak zikreder. O hicri 

147 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VII/94 )  
339 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.102 
340 Sâbit b. Sevbân ed-Dimaşkî ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, II/4 )  
341 Onun asıl ismi; Ubeydullah b. Ubeyd ed-Dimaşkî’dir. Hicri 132 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VII/35 )  
342 Abdurrahman b. Yezîd b. Temîm es-Sülemî ed-Dimaşkî ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, 

VI/295 )  
343 Muhammed b. Râşid el-Mekhulî el-Hazâî’ ed-Dimaşkî hicri 160 senesinden sonra ölmüştür. ( Bkz. 

İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, IX/158 ) 
344 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.103 
345 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.103 
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2. Ömer b. Ebi Zâide346: Ka‘bî, Yahya b. Mu’in’in onun hakkında şöyle 

dediğini aktarır: “ Amr b. Ebi Zâide Kaderi sayılıyordu.” Yine Ka‘bî, Yahya el-

Katân’ın onun hakkında “ Amr b. Ebi Zâide Kaderi sayılıyordu ve ondan önemli 

kişiler, Ebu A’sım ve onun dışındakiler rivayet etmiştirler.” dediğini aktarır.  

3. Ebu Şahhâb el-Hannât347: Ka‘bî onun hakkında, Süfyân’ın Ebu Şahhâb’dan 

ona hadis rivayet etmesini istediğini aktarır. 

 

E. FUKUHA EHLİNDEN OLAN MUTEZİLİ ŞAHISLAR: 

Ka’bi bu başlık altında adından da anlaşılacağı üzere fukuha ehlinden olan 

Mutezili şahıslara değinir. O bu kısımda Davud el-İsbehânî ve Câhız’dan nakiller 

yapar ve onların Kaderi listesindeki şahısları da zikreder. Onun zikrettiği isimler 

şunlardır:  

1. Zufer b. el-Hüzeyl348: Ka‘bî, Ebi Hanîfe’nin ondan “ Zufer Kaderi’dir. ” 

diye bahsettiğini belirtir. 

2. Ebu Mutî’ el-Hakem b. Abdullah el-Kurşî: Ka‘bî onun Belh’in kadısı 

olduğunu belirtir ve onun hakkında Ebi Hanîfe’nin “ Eba Mutî’ Kaderi’ydi.” dediğini 

aktarır. Ayrıca Ka‘bî, onun “ İstitaât fiil ile beraber iki irade de oluşur. ” düşüncesini 

savunduğunu ve bu sözün makul olmadığını belirtir.  

3. Muhammed b. Şücâ’ es-Selcî349: Ka‘bî, onun zamanındaki şahsılara derin 

bilgisi, dindarlığı, belagatı, kıymeti ve şöhretiyle üstün geldiğini ifade eder ve onun 

Ebi Hanife’nin fıkhını ortaya çıkardığını, desteklediğini ve onu yaydığını belirtir. 

Ayrıca onun fıkhi anlayışını hadisle desteklediğini ifade eder. 

                                                 
346 Ömer b. Ebi Zâide el-Hemedânî el-Vâdiî’ el-Kûfî hicri 159 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VII/448 ) 
347 Ebu Şahhâb el-Hannât el-Sağîr Abdurrabih b. Nâfi’ el-Kenânî el-Kûfî hicri 172 senesinde vefat 

etmiştir. (Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VI/128 ) 
348 Ebu’l-Huzeyl Züfer b. el-Huzeyl el-A’nberî hicri 110 senesinde doğmuş, 148 ya da 158 senesinde 

ölmüştür. O ilim ve ibadetin ikisini de kendinde barındırmıştır. O hadis ashabındandı sonra kıyas 

görüşüyle onlardan ayrılmıştır. İmam Ebu Hanîfe’nin ashabındandır. ( Bkz. eş-Şirazî, Ebu İshak 

İbrahim b. Ali, Tabakâtu’l-Fukuhâ, Thk. İhsan Abbâs, Beyrut, 1981, s.135 ) 
349 Muhammed b. Şucâ’ es-Selcî hicri 266 senesinde ölmüştür. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, 

IX/220) 
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4. Ebu Abdullah Ahmed b. Ebi Duâd350

Ka’bi bütün bu şahısları anlattıktan sonra Davud el-İsbehâni’nin kitabında 

kendi zikrettiği isimlerin dışında Kaderi olarak bilinen başka isimleri zikrettiğini ve 

bu kişilerin aşağıda geçen isimler olduğunu belirtir: 

Ali el-Hüseyin el-Kerâbisî351, el-Hasan b. Vâsıl, Hârûn el-Ağûr352, Ömer el-

Ebih353, Ruh b. A’tâ b. Ebi Meymune, onun babası, Salih el-Nâcî, el-Eşhas b. Sa’id 

el-Selmân, Unbese b. Sa’id el-Kattân, Talak, Amr’ b. Merra354, Mes’ur b. 

Kuddâm355, Mehdî b. Hilâl, Abdurrahman b. İshâk356, el-Menhâl el-Sirrâc357, Â’tâ b. 

Yâsir358. 

Yine Ka‘bî el-Câhız’ın  “ Kitabü’l-Emsâr” adlı eserinde aşağıdaki kişileri 

zikrettiğini belirtir: 

Ubeydullah b. Ubeyd359 ve Hâşim b. Gâzi360: Ka‘bî bu iki şahsın Şam 

ehlinden olduğunu ifade eder.361

Yine bu isimlerin dışında Ka‘bî, Câhız’dan şu isimleri zikretmiştir: 

Muhammed b. Sa’id, Ebu Ricâ Muhammed b. Seyf362, Katan b. Ka’b el-Kat’î363, 

                                                 
350 Ebu Abdullah Ahmed b. Ebi Duâd hicri 240 senesinde vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Lisânü’l-

Mîzân, I/171) 
351 el-Hüseyin b. Ali el-Kerâbisî imam Şafiî’nin ashabındandır. Hicri 248 yılında ölmüştür. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, II/359 ) 
352 Hârûn b. Sa’d el-Aclî el-Ca’fî el-Kûfî el-Ağûr ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, XI/6 ) 
353 Ömer b. Hammâd b. Sa’id el-Basrî el-Ebih ( Bkz. İbn Hacer, Lisanü’l-Mizân, IV/309 ) 
354 Ölümü hicri 118. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VIII/102 ) 
355 Mes’ur b. Kuddâm b. Züheyr el-Helâlî el-Â’mirî el-Ruvâsî Ebu Selleme el-Kûfî hicri 155 yılında 

ölmüştür. (Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, X/113 ) 
356 Abdurrahman b. İshâk b. Abdullah b. el-Hâris el-Â’mirî el-Kureşî el-Medenî ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, VI/137 ) 
357 el-Münhâl b. el-Cerrâh olarak da bilinir. ( Bkz. İbn Hacer, Lisânü’l-Mizân, VI/103 ) 
358 Ebu Muhammed el-Medenî Â’tâ b. Yâsir el-Hilâlî hicri 103 yılında ölmüştür. ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, VII/217 ) 
359 Ubeydullah b. Ubeyd Ebu Vehab et-Talaî’ ed-Dimaşkî hicri 132 yılında ölmüştür. ( Bkz. İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VII/35 ) 
360 Hâşim b. el-Gâzi b. Rabîa Ebu Abdullah ed-Dimaşkî hicri 156 yılında ölmüştür. ( Bkz. İbn Hacer, 

Tehzîbü’l-Tehzîb, XI/55 ) 
361 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.105, 106 
362 Muhammed b. Seyf el-Huddânî Ebu Ricâ el-Basrî ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, IX/217 )  

 67



Selem b. Zerîr, Salîh b. Rüstem364, İbn Sâlih’in oğlu Abdullah, Ebu Nuâ’me e-

A’devî365, Havşeb b. A’kîl el-A’bdî366, Hasan b. Abdullah el-A’târ, Cehm b. Yezîd 

el-A’bdî, İbân b. Yezîd el-A’târ, Bekr b. Ebi Semît es-Sadûsî, Ebu’l-A’vâm Umrân 

el-Kattân367, Muâ’viye b. Abdulkerim es-Sekafî368, Muhammed b. Sevâi369, Ebu 

Katan A’mr b. el-Heysem.370

 

F. ADL SÖZÜ VE İTİZÂLİN HÂKİM OLDUĞU YERLER: 

Ka‘bî bu başlık altında Mutezile’nin yayıldığı bölgeler ve o bölgelerdeki 

şehirleri zikreder. O, bu bölgelerin nerelerde olduğuna dair bir bilgi vermez, fakat 

şehirlerlerin bazısından bahsederken oradaki halkın Mutezile’nin hangi koluna ait 

olduklarına dair açıklamalarda bulunur. 

Ka‘bî’nin ilk olarak zikrettiği şehir ‘Âna371’dır. O, buranın büyük bir şehir 

olduğunu belirtir. Daha sonra Tedmür372 şehrinden bahseder. Ka‘bî buranın halkının 

çoğunun Kelb’den olduğuna ve Kelb’in genelinin ise Mutezile mezhebine mensup 

olduğuna değinir. Hims373 Ka‘bî’nin zikrettiği bir diğer şehir adıdır. O, burası 

                                                                                                                                          
363 Katan b. Ka’b el-Kat’î el-Zübeydî Ebu’l-Heysem el-Basrî ( Bkz.  İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, 

VIII/381 ) 
364 Ebu Â’mir Sâlih b. Rüstem el-Müzenî hicri 152 yılında ölmüştür. ( Bkz. İbn Hacer,  Tehzîbü’l-

Tehzîb, IV/390  
365 Amr’ b. Îsâ b. Hubeyr el-A’devî el-Basrî ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VIII/87 ) 
366 Havşeb b. A’kîl el-Cermî el-A’bdî el-Basrî ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, III/65 ) 
367 Umrân b. Dâvud Ebu’l-A’vâm el-Kattân el-Basrî ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VIII/130 )  
368 Ebu Abdurrahman Muâ’viye b. Abdulkerim es-Sekafî el-Basrî hicri 180 yılında ölmüştür. ( İbn 

Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, X/213 )  
369 Muhammed . Sevâi b. A’nber es-Sadûsî el-A’nberî Ebu’l-Hattâb el-Basrî el-Mekfûf hicri 187 

yılında ölmüştür. ( İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, IX/208 ) 
370 A’mr b. el-Heysem b. Katan . Ka‘b ez-Zübeydî el-Kataî’ el-Basrî hicri 198 yılında ölmüştür. ( Bkz. 

İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, VIII/114 ) 
371 ‘Âna: er-Rikka ve Heyt arasındaki meşhur bir beldedir. Cezira’nın nahiyelerinden sayılır. O Fırat’a 

hakim konumdadır. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemu’l-Buldân, IV/72 ) 
372 Tedmür: Şam’a bağlı meşhur eski bir beldedir. Onun ve Halep’in arasında beş günlük mesafe 

vardır. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, II/17) 
373 Hims: Dimaşk ve Halep arasında yarı yolu üzerinde büyük, eski meşhur bir beldedir. ( Bkz. Yâkut 

el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, II/302 ) 
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hakkında herhangi bir bilgilendirmede bulunmamıştır. Ka‘bî, daha sonra Tavg374 

şehrinden bahseder. Bu şehrin halkının çoğunun Tedmür şehri halkı gibi 

Kelb’lilerden oluştuğuna ve Mutezile mezhebine mensup olduklarına dikkat çeker. 

Ka‘bî bütün bu şehir isimlerini zikrettikten sonra Şam kasabalarından 

bahseder. Nihyan375, Erk376, ‘Urd377, Semne378, el-‘Arbis, Ba‘lebk379, Talmat, el-

Berh, Beytü’l-Lihyan380, Küfr Susiyye381 Ka‘bî’nin zikrettiği kasabalar arasında yer 

alır. Yine Dâriyan382 Ka‘bî’nin zikrettiği Şam kasabalarından bir diğeridir. O, bu 

kasabanın Peygamber’in ashabının ikamete ettiği yer olduğunu ifade eder. 

Ka‘bî daha sonra Batı’daki iki büyük şehirden bahseder. Bunlardan birincisi 

el-Beyzâ’dır. Ka‘bî daha öncede Vâsıl’dan bahsederken bu şehrin ismini zikretmiştir. 

O, buranın büyük bir şehir olduğuna, oraya Vâsıl zamanında askeri güç 

gönderildiğine ve oranın Vâsıliyye olarak anıldığına değinir. Ayrıca Ka‘bî oradaki 

Mutezili sayısının fazla olmakla beraber bilinmediğini ifade eder.383

                                                 
374 Tavg: Bu belde ve Dimaşk arasında sekiz gün, Halep’le ise beş günlük mesafe vardır. er-Rikka ve 

Bağdad arasında Fırat’ın kenarındadır. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, III/34 ) 
375 Nihyan: er-Rasâfe ve el-Kureyşiyye arasında Dimaşk yolunda çöl üzerinde bir beldedir. ( Bkz. 

Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, V/328 ) 
376 Erk: Tedmür’e yakın Halep çölü tarafında, zeytincilik yapılan küçük bir şehirdir. Burası Hâlid b. 

Velid’in Irak’dan Şam’a geçişi sırasında feth edilmiştir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mûcemü’l-Buldân, 

I/153 ) 
377 ‘Urd: Halep’in nahiyelerine dahil olup, Şam çölü üzerinde beldedir. O Tedmür, er-Râsafe ve el-

Hişâmiyye arasındadır. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, IV/103 ) 
378 Semne: Vâdi’l-Karye’ye yakın Şam ve Medine arasındadır. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-

Buldân, III/254 ) 
379 Ba‘lebk: Pek çok tarihi eserin bulunduğu eski bir şehirdir. O bugün Lübnan sınırları içindedir. 

(Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, I/453 )  
380 Beytü’l-Lihyan: Dimaşk şehrinin güneyinde olan el-Guvata vahasına yakın meşhur bir köydür. 

(Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, I/522 ) 
381 Küfr Susiyye: Küfr Susiyye’ye nisbet edilen Dimaşk köylerinden bir köydür. ( Bkz. Yâkut el-

Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, IV/469 ) 
382 Dâriyan: Dimaşk şehrinin güneyinde olan el-Guvata vahasına yakın büyük meşhur bir köydür. Bir 

çok sahabi ve tâbiîn orada yaşamış, ölmüş ve defnedilmiştir.  ( Bkz. el-Mesudî, Mürûcu’z-Zeheb, 

III/239 ) 
383 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.108, 109 
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Ka‘bî’nin zikrettiği bir diğer şehir Tanca384’dır. Ka‘bî buranın İdrîs b. İdrîd b. 

Abdullah b. el-Hasan b. el-Hasan b. Ali b. Ebi Tâlib’in şehirlerinden olduğunu 

zikreder ve onların Mutezili olduklarını ve İdris’in onların reisi olduğunu belirtir. 

Zira İshak b. Mahmud b. Abdulhamîd orayı aldığı zaman İdrîs b. Abdullah’ı da kendi 

tarafına almış ve ona itizâl düşüncesini benimsetmiştir. Ebu Ca’fer Mansûr bu yer 

hakkında “ Mutezile oradan Amr’ b. Ubeyd ölünceye kadar çıkmadı.” diye rivayet 

etmiştir.  

Ayrıca Ka‘bî, Yemen’deki büyük şehirler’den Tays ve Neysan’ın isimlerini 

zikreder ve bu iki şehrin halkının Vehab b.Münebbih’in ashabından olduklarını 

belirtir.  

Ka‘bî sonra Cezîra bölgesindeki büyük bir şehir olan Meyyâfârikîn385’in 

ismini zikreder. Cezirâ’dan Ermeniyye bölgesine geçer. Bu bölgedeki Berza’386 şehri 

ve civarındaki köylerin Mutezile’den özellikle de Dırâriyye mezhebinden olduklarını 

belirtir. 

Ka‘bî’nin Azerbaycan’dan zikrettiği isimler arasında Meysân387, A’bdesî388, 

büyük bir şehir olduğunu belirttiği Karyetü’l-Milah389, el-Mezâr390, halkının 

genelinin Mutezili olduğunu belirttiği el-Bilkân391, Ömer b. Hattâb’ın Amr b. Yâsir’i 

                                                 
384 Tanca: el-Cezira’nın karşısında Mağrib denizi sahili üzerinde bir şehir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, 

Mu’cemü’l-Buldân, IV/43 ) 
385 Meyyâfârikîn: Cezira topraklarındaki Bekr diyarının en meşhur şehri. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, 

Mu’cemü’l-Buldân, V/235 ) 
386 Berza‘:Azerbaycan’ın uzağında büyük bir beldedir. Eskiden başkent idi. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, 

Mu’cemü’l-Buldân, I/379 ) 
387 Meysân: Basra ve Vâsıt arasında geniş köylerdir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, 

I/516 ) 
388 A’bdesî: Farsça kelimeyi Arapça’ya çevirme; “ Üfdâsihî ”.Araplar tarafından yıkılmıştır.İsmi 

haricinde geriye bir şey kalmamıştır. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî,  Mu’cemü’l-Buldân, IV/77) 
389 Karyetü’l-Milah: Farsça’da “du nemk” olarak isimlendirilir. O aynı zaman da bugünkü ismidir. 

Yine “Kasru’l-Milah” olarak da isimlendirilir. Kermân’a bağlıdır. ( Bkz. Yâkut el-Hamevi, 

Mu’cemü’l-Buldân, IV/364) 
390 el-Mezâr: Meysân’da Basra ve Vâsıt arasındadır. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, 

V/88 )  
391 Bilkân:Babü’l-Ebvâb’ın yakınında bir şehirdir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, I/161)  
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görevlendirdiği şehir olan es-Sîmra392 ve halkının genelinin “ Adl ” ilkesini kabul 

ettiğini belirttiği Sağr Abdân393 yer almaktadır. O, Küverü’l-Ehvâz394’dan ise ‘Asker 

Mukrem395, Râmahürmüz396, Evramîs, Tüster397, 398es-Sûs ve Cündisâbûr399 

şehirlerini zikretmiştir. 

Ka‘bî ayrıca Fars kasabalarını zikreder. Onun zikrettiği bu isimler arasında 

halkının çoğunun Mutezili olarak bilindiği Errecân400, Tevvez401ve Süyenîz402 

bulunmaktadır. Yine Ka‘bî, Fars sahilinden Sîrâf’a kadar olan şehirlerden bahseder 

ki, bu şehirler arasında Sîrâf403 ve halkının çoğu Ebu’l-Huzeyl’in mezhebinden 

olan404 Cehram405 bulunmaktadır. 

                                                 
392es-Sîmra: Diyarü’l-Cebel ve Huzistan civarı arasında bir beldedir. Mehricân Kuzk ile bağlantılı 

şehirdir. (Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, V/233) 
393 Sağr Abdân: Fars halici sahili üzerinde büyük bir limanı olan köydür. ( Bkz. el-Ka‘bî, Makalât, 

“(Babü ) Zikri’l-Mutezile ”, 294 nolu dipnot, s.112 )  
394 Ehvâz: Ehvâz dağı ve Kârun nehri arasındaki şehirdir. O Huzistan bölgesinin başkentidir. ( Bkz. 

Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, I/284, 285, 286 ) 
395 ‘Asker Mukrem: Huzistan taraflarında Mükrem b. Mua’zâ el-Hâris’e mensub olan meşhur bir 

bölgedir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, IV/123 ) 
396 Râmahürmüz: Huzistan civarında el-Ehvâz’ın doğusunda meşhur bir şehir. ( Bkz. Mu’cemü’l-

Buldân, III/17) 
397 Tüster: Huzistan’ın en büyük şehirlerindendir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, II/29 ) 
398 es-Sûs: Kerhat nehrine yakın Huzistan’ın bir beldesidir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-

Buldân, III/281 ) 
399 Cündisâbûr: Huzistan’ın şehridir. Günümüzde kalıntıları bulunmaktadır. ( Bkz. el-Ka‘bî, Makalât, 

“ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile ”, 301 nolu dipnot, s.113 ) 
400 Errecân: Tab nehri yukarısında Fars kasabalarının uzağındadır. Huzistan ve Fars bölgelerini ayıran 

hududadır. Zeytin, hurma ve meyva ağaçlarının olduğu büyük bir şehirdir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, 

Mû’cemü’l-Buldân, I/143 ) 
401 Tevvez: Tevvec olarak da bilinir. Şâbûr nehri yukarısında Fars bölgesinde bir şehirdir. ( Bkz. 

Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, II/56 ) 
402 Süyenîz: Fars halici sahili yukarısında Basra’ya yakın küçük bir liman şehirdir. ( Bkz. Yâkut el-

Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, II/165 ) 
403 Sîrâf: Büyük bir şehirdir. Fars sahilindedir. Bu körfez eski zamanlarda Fars’ın en büyük körfezidir. 

( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, III/294 ) 
404 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.112, 113 
405 Cehram: Fars bölgesindeki şehirdir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, II/194 ) 
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Ka‘bî bütün bunların dışında Kirmân406’dan Ciyraft407 şehrini, es-Sind 

bölgesindeki şehirlerden el-Mansûr408, Mükrân409, Tîz410 ve el-Mültân411 şehirlerini, 

Arap Cezira’sından Hacer412, el-Bahreyn413, el-Bahr sahlinin geneli, el-Übelle414 ve 

el-Basra415’nın genelini416 Mutezili olarak zikretmiştir. 

 

 G. MUTEZİLE’NİN İTİZÂL İLE İSİMLENDİRİLMESİNİN 

SEBEPLERİ: 

 Ka‘bî bu kısımda itizâl kelimesi ile onun sebepleri arasında bağ kurar. O,  “el-

Menzile beyne’l-Menzileteyn” sözünü itizalin ortaya çıkmasının temel sebebi olarak 

görür.417 Bu sözün gerekçelerini, Havaric ve Mürcie’nin bu konudaki görüşlerine 

                                                 
406 Kirmân: Fars, Mekrân, Sicistân ve Horasan arasında büyük şehir ve köylerin bulunduğu geniş ve 

meşhur bir bölgedir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, IV/454 ) 
407 Ciyraft: Kermân’ın en önemli şehirlerinden biridir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, 

II/198 ) 
408el-Mansûr: Eski zamanlarda Sind şehirlerinin başkentiydi. el-Hind denizi sahili yukarısında büyük 

bir şehirdir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, III/267 ) 
409 Mükrân: Hind şehirlerinin kuzey doğusundadır. Geniş bir alana yayılmıştır. ( Bkz. Yâkut el-

Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, V/180) 
410 Tîz: Sind ya da Mükrân sahili yukarısında bir beldedir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-

Buldân, II/66 ) 
411 el-Mültân: Sind’in Mükrân’a yakın olan büyük şehirlerindendir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, 

Mu’cemü’l-Buldân, III/447 ) 
412 Hacer: Bahreyn’deki bir şehirdir. ( Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, I/126 ) 
413 el-Bahreyn: Basra ve Ummân arasında Hind sahili yukarısındaki beldelerin toplamıdır. ( el-Ka‘bî, 

Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, 316 nolu dipnot, s.114 ) 
414 el-Übelle: Basra’daki Dicle nehri kenarının yukarısında bir beldedir. O Basra’dan daha eski bir 

beldedir. (Bkz. Yâkut el-Hamevî, Mu’cemü’l-Buldân, I/77 ) 
415el-Basra: Irak’ın şehirlerindendir. İlk İslâm’i fetihler sırasında hicri 17 yılında Müslümanlar 

tarafından kuruldu. ( el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, 319 nolu dipnot, s.114 ) 
416 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.114  
417 Mutezile’nin itizal ile isimlendirilmesi konusunda gerek Mutezili yazarlar tarafından, gerekse bu 

konu hakkında araştırma yapanlar tarafından farklı görüşler ortaya konulmuştur. Bu görüşlerden en 

yaygın olanı Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî’nin de benimsemiş olduğu görüştür. Bu görüşe göre Mutezile, ilk 

defa büyük günah meselesi konusunda, bazı rivayetlere göre Vâsıl b. ‘Atâ’nın, bazı rivayetlere göre 

ise Amr b. Ubeyd’in Hasan el-Basri’nin meclisinden, büyük günah işleyenin mümin ya da kafir 

olmadığını ifade eden “ el-Menzile beyne’l-Menzileteyn ” görüşünü benimseyerek, ayrılmasıyla ortaya 
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değinerek ayrıntılı olarak işler. Büyük günah işleyene neden kafir ya da mümin 

denilmeyeceğini, onu fasık olarak isimlendirmenin nedenlerini dini, içtimai ve 

mantiki gerekçeler ortaya koyarak açıklar.   

Ka‘bî, Mutezile’nin itizâl ile isimlendirilmesine temel neden olarak 

Mutezile’nin Ehl-i Salât’dan418 büyük günah işleyen kişinin isimlendirilmesi 

konusuda ayrılmasını gösterir. Zira Hariciler büyük günah işleyen kimselerin kâfir ve 

müşrik olduklarını söylemişlerdir. Onlar aynı zamanda bu kişiler için fâsıktır da 

demişlerdir. Mürcie’den bazısı ise Allah’ı, Resulünü ve Kitabını tasdik eden herkesin 

mümin olduğunu söylemişlerdir. Büyük günah işleyenlere de mümin sıfatını 

vermişlerdir. 

Ka‘bî, Mutezile’nin bu konuda diğerlerinden ayrıldığını, fakat kendi içinde bu 

konuda birleştiğini iddia etmiş ve Mutezile’nin bu konudaki tutumunu şu şekilde 

açıklamıştır: “Büyük günah işleyeni küfür, münâfıklık, şirk ve iman ile 

nitelendiremeyiz. Zira mümin Allah’ı onurlandırandır, ama fâsık böyle değildir. Ona 

kâfir, müşrik ve münâfıktır da diyemeyiz. Zira böyle kişilerin bazısından cizye 

                                                                                                                                          
çıkmıştır. Mutezile’nin itizâl ile isimlendirilmesi konusundaki bir diğer görüş ise Nallino, Nyberg ve 

Ahmed Emin’nin benimsediği, Watt’ın da eserinde zikrettiği görüştür. Buna göre Mutezile sözü ilk 

kez Hicri I. ve II. asrın ilk yarısında Müslümanlar arasında meydana gelen savaşlarda taraf tutmayıp 

sessiz kalan, bir kenara çekilen kişileri ifade etmek için kullanılmıştır. Yine Goldziher’e göre Mutezile 

sözü ilk kez dünyadan kendini çeken zâhid kişileri ifade etmek için kullanılmıştır. Mutezile sözü ile 

ilgili bir diğer görüş, Mutezile’nin Kaderiyye ismi ile özdeşleştirilmiş olmasıyla ilgilidir. Bağdâdî gibi 

bazı yazarlar Kaderiyye ve Mutezile’yi tek bir mezhep olarak ele almışlardır. Mutezile ise bu isimden 

hoşlanmamaktadır. Zira kaderi bir görüş günahlar dahil her şeyin Allah’ın takdiri olduğunu kabul 

etmektir ve Kaderiyye ismi bu düşünceye daha uygun bir sıfattır. Fakat Mutezile günahların Allah’dan 

olduğunu kabul etmemektedir. Müellifimiz olan Ka‘bî’nin de bu görüşe daha yakın olduğunu 

söylemek mümkündür. Zira Ka‘bî Medine ehlinden bahsederken Medine ehli içerisinde 

Haşeviyye’den adaleti savunanların olduğunu, fakat bu şahısların aynı zamanda kaderi olarak 

isimlendirildiklerini belirtir ve bu şahısların “ Ehl-i Adl ” tabirinden ziyade “ Kaderi ” olarak 

isimlendirilmelerinin daha doğru olacağını ifade eder.  ( Bkz. Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.28, 29; 

İsferâyinî, Tabsîr fi’d-Din, s.65; el-Hayyat, Kitâbu’l-İntisâr, s. 164-167; el-Ka‘bî, Makâlât, “ ( Babü ) 

Zikri’l-Mutezile ”, s.75; Aydınlı, Osman, “ Mutezile Ekolü Teşekkülü, İlkeleri ve İslam Düşüncesine 

Katkıları ”, Marife Dergisi, sayı: 3, ( 2003 ) , s.27-54; Watt, W. Montgomery, İslam Düşüncesinin 

Teşekkül Devri, s.266, 267)  
418 Ka‘bî, eserinde genelde Ehl-i Sünnet sözü yerine Ehl-i Salât’ı kullanmıştır.  
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alınması gerekir, bazısının öldürülmesi gerekir ve bazısı da Allah dışındakilere ibadet 

eder. Fâsık ise böyle sıfatlara sahip değildir.”  

Ka‘bî, bütün bunların sonucu olarak Mutezile arasında “ el-Menzile beyne’l-

menzileteyn ” sözünün ortaya çıktığını, bunun ise mümin ile kâfir arasındaki fâsıkı 

ifade ettiğini belirtmiştir. Ayrıca o bu esasın tevhid ve adalet ehli için karakteristik 

bir özellik olduğunu belirtmiştir.419

 

H. ADÂLET EHLİ’NİN ORTAYA ÇIKMASI:  

1.Gaylaniyye’nin Ortaya Çıkması ve Yezîd b. en-Nâkıs Dönemi:  

Ka‘bî, adâlet ehlinin ortaya çıkmasını, Yezîd b. el-Velîd en-Nâkıs’ın hicri 126 

senesinde dönemin halifesi el-Velîd’e isyan etmesi ve Gaylân ve onun taraftarlarının 

bu isyana destek olmasıyla açıklar. Zira el-Velîd hem dini açıdan zayıflığı hem de 

halka zulmetmesi ve onların hakları olan paraları vermemesi ile tanınan bir halifedir. 

Bu adaletsiz durum karşısında sessiz kalamayan en-Nâkıs, bu zalim imam ile 

savaşması sonucunda hilafeti ele geçirir ve halkın huzuruna çıkarak onlara gerek 

malları gerek canları konusunda emin olmalarını ve onlara adaletli davranacağını 

ifade eder.  

Bu noktada Ka‘bî’nin verdiği bu bilgiler itizâl düşüncesine sahip olan 

kişilerin, Emeviler dönemindeki baskıcı ve kötü idareye karşı nasıl bir tutum 

takındıklarını net bir şekilde gösterir. Zalim imama karşı isyan, adalet ilkesini 

savunarak adil imamı destekleme ve itizâli düşünce arasında bağı vurgulamaya 

çalışan Ka‘bî, Gaylaniyye mezhebine mensup insanların zalim halife el-Velîd 

karşısında en-Nâkıs’ı desteklemesini ve onu hilafete getirmesini ve en-Nakıs’ın 

konuşmasında da ifade ettiği gibi Allah’a isyan etmede yaratılana uyulmaması 

gerektiğini, zalim ve dinsiz imam karşısında nuru sönen takva ehlinin ve zulm gören 

halkın tekrar yüzünün gülmesi için gerektiğinde otoriteye karşı isyanın gerekli ve 

doğru olduğunu vurgulamak ister. 

     Ayrıca Ka‘bî dönemin halifesi el-Velîd’in istenmeyen, ahlaksız bir kafir 

olduğunu ortaya koymak amacıyla, onun Kur’an mushafını yere attığını ve ona 

hakaret ederek yüksek sesle şu şiiri okuduğunu aktarır: “ Gözümü hesaba 

çekileceğimi söyleyerek korkutuyorsun, bundan emin değilim. Senin bahsettiğin 

                                                 
419 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.115 
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hesap gerçek mi? Senin dediğin hesap doğruysa, Allah’a de ki; Ben yemek 

yemeyeyim ve içmeyeyim.” 

Ka‘bî ondan sonra hilafeti Yezîd ele geçirdiğini ve onun emirliği elde ettikten 

sonra insanların huzuruna çıktığını, Allah’a hamd edip peygamberi övdükten sonra 

insanlara şu şekilde hitap ettiğini zikreder: 

“ Vallahi ne kibirlilikle ne kötülükle ne de hırsla dünyaya bağlandım ne de 

mülke rağbet ettim. Bu konuşmamdaki amacım kendimi övmek de değildir. Bu 

makama Allah’ın kitabına, peygamberin sünnetine davet ve Allah’ın dinini korumak 

amacıyla geldim. Fakat bütün bidatleri içinde barındıran, hürmetlerin hepsinden 

uzak, ahirete inanmayan inatçı bir zorba olan amcamın oğlu ortaya çıktığı zaman 

doğrunun yol göstericiliği de yıkılmış ve takva ehlinin nuru da söndürülmüş oldu. 

Ey insanlar! Nehirleri akıtmadım, mal biriktirmedim, çocuk ve kadın sahibi 

de olmadım. Hatta fakirlerin ihtiyaçlarını giderdim. Kapı size açıtır, siz olmadan 

kapım kapanmayacaktır. Sizin isteğiniz başımın üstünedir.420 Ey insanlar! Allah’a 

isyanda yaratılana uyma! Bu benin sözümdür. Allah’ın mağfireti benim ve sizin 

üzerinizde olsun.”   

 Ka‘bî daha sonra en-Nâkıs’ın Mutezile içindeki değerini ortaya koymak 

amacıyla onun hakkında Îsâ b. Hâdir’in Amr b. Ubeyd’e “ Ömer b. Abdulazîz 

hakkındaki görüşün nedir? ” diye sorduğunu, Amr’ın buna karşılık kaşlarını çattığını 

ve yüzünü çevirdiğini, İsâ’nın ona “ Yezîd en-Nâkıs hakkındaki görüşün nedir? ” 

diye sorduğunda ise, Amr’ın ona “ O, adaletli davranmada kamil oldu. Buna önce 

kendi nefsinden başladı. Allah’a itaat etmek için amcasının oğlunu öldürdü. Böylece 

bu kendi ailesi üzerinde gözdağı oldu. Ailesine verilenleri azalttı, onlara ayrıcalıkta 

bulunmadı. Onun zamanında zorbalık artmadı. Adaletli olmayı şart yaptı. ” dediğini 

rvayet eder. 

2.İbrahim b. Abdullah b. Ebi Tâlib ve Ondan Sonraki Mutezili Şahıslar: 

Ka‘bî en-Nakıs’dan sonra Mutezili düşüncenin İbrahim b. Abdillah b. el-

Hasan b. el-Hasan b. Ali b. Ebi Tâlib’le421 ve Beşîr b. Rahhâl’le beraber devam 

                                                 
420 el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, s.116 
421 Ebu’l-Hasan İbrahim b. Abdullah b. el-Hasan el-Müsennâ b. el-Hasan b. Ali b. Ebi Tâlib, Hz. 

Hasan’ın torunlarından Abdullah’ın oğludur. Babası el-Mansur tarafından hapsedilince Basra’da 

halife Ebu Câfer el-Mansur’a karşı imamet iddiasıyla isyan etmiştir. O Mutezile ve Zeydiyye’den bir 
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ettiğine değinir. Onlar halifeyle savaşmış, o ve onun ashabından olanlar yenilgiye 

uğramış ve öldürülmüşlerdir. Ka‘bî adâlet için savaşan bu şahısları Ammâr b. Yâsir’e 

benzetmiştir.  

Ayrıca Ka‘bî, Ömer b. Selleme el-Hüceyhî’nin Mutezile’den olup İbrahim’e 

destek verenler arasında olduğunu ve İbrahim’in Ömer’in kızıyla evlendiğini belirtir. 

Ömer bu savaşta benekli bir ata bindiğini ve ölene kadar savaştığını ifade eder. 

Ka‘bî daha sonra İbrahim haricindeki Mutezili şahsılara değinir. Bu şahıslar 

şunlardır: 

İbrahim b. Numeyle el-‘Abşemî: Ka‘bî, onun hakkında el-Cahız’ın “ Onun 

cesareti, asaleti, cömertliği, ilmi dolayısıyla ashabımız onu el-Kâmil olarak 

isimlendirirdi. ” sözünü rivayet eder. 

Abdullah b. Hâlid b. Ubeydullah el-Cedelî, el-Muğire b. el-Fer’a el-‘Abşemî, 

Muhammed b. Ribât el-‘Ukîmî, Âsım b. Ömer b. el-Hattâb el-‘Anberî422, Süfyân el-

‘Ümmî, Bürde b. Lebîd, Hârun b. Sa’id el-‘İclî423, el-Heysem es-Sahavî, el-Havârî b. 

Ziyâd el-‘Utkî, Abdurrahman b. Ziyâd el-‘Utkî, Hamel b. Ubeydullah es-Sudûsî, 

‘Avn b. Mâlik b. Mesme’ el-Mesme’î, Zâide b. el-Merkal, Abdul’alâ b. Ebi Hâdir, 

el-Müstevride b. Amr’ İbn ‘Abbâd, Amr’ b. Şeddâd Ka‘bî’nin isimlerini zikrettiği 

diğer Mutezili şahıslardır. Ka‘bî bunların hepsinin görüş sahibi, cesur ve güvenilir 

adamlar olduklarını ve çoğunun İbrahim’in yanında savaştıklarını ve öldürüldülerini 

belirtir. 

Ka‘bî’nin son olarak ismini zikrettiği Mutezili şahıs, İdrîs b. İdrîs b. Abdullah 

b. el-Hasan b. el-Hasan b. Ali b. İbn Ebi Tâlib424 ‘dir. O, İdrîs’in hayatı  hakkında 
                                                                                                                                          
grup ile Basra’dan ayrılıp el-Mansur’a karşı Kufe yakınlarında savaşmış, o ve diğerleri bu savaşta 

145/763 tarihinde öldürülmüştür. Zeydiyye’nin bir kısmı Abdullah b. el-Hasan’ın oğulları olan 

İbrahim ve kardeşi Muhammed’in halife el-Masûr’a karşı imamet iddiasıyla isyan etmelerine kabul 

görür ikisinin de ayrı yerlerde imamet iddiasıyla ortaya çıkmalarına rağmen her ikisinin imametini 

vacip görür onlara itaat edilmesini kabul ederler.( Bkz. el-Eş’arî, Ebu’l-Hasan, Makâlâtü’l-İslâmiyyin 

ve İhtilâfu’l-Musallîn, thk. Helmut Ritter, Wiesbaden 1980, s.75; el-Mesudî, Mürucu’z-Zeheb, III/307; 

ez-Zehebî, A‘lâmü’n-Nübelâ’, VI/218, 219; eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s.163 ) 
422 Âsım b. el-Hattâb hicri 73 yılında vefat etmiştir. ( Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’l-Tehzîb, V/46 )  
423 Hârûn b. Sa’d el-‘İclî, el-Kûfî de denilir. ( Bkz. Tehzîbü’l-Tehzîb, XI/6 ) 
424 İdris b. Abdullah b. el-Hasan b. el-Hasan b. Ali b. Ebi Tâlib, 172/789 yılında kurulan İdrisiler 

hanedanının kurucusudur. Babası Abdullah b. Hasan Abbasiler döneminin başlarında Medine’deki 

Ehl-i Beyt taraftarlarının reisiydi. Abbasilerin halifetine karşı çıkan İdris kardeşiyle beraber halifeye 
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herhangi bir bilgilendirmede bulunmayıp, onun sadece Mağrib ve Tanca’da etkili 

olduğuna değinmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
isyan etti. Yapılan savaş sonunda yenilen İdris Abbasi idaresinden kaçarak Mağrib bölgesindeki 

Tanca şehrine gitti. Orada Berberilerle iyi ilişkiler içine giren İdris Berberilerin’de yardımıyla 

özellikle Mağrib ve Tanca da etkili oldu ve İdrisiler hanedanlığını kurdu. O 177/793 yılında 

Mağrib’de öldü. ( Bkz. İbn Hazm, Ebu’l-Muhammed Ali b. Said, Cemheretu’l-Ensâbu’l-Arab, 

thk.Porvençal Levi, Kahire 1948, s.49; İbn Haldun, Kitabu’l-İber ve Divânu’l-Mübtedei ve’l-Haber, 

thk. Şekib Arslan, Mısır 1936, IV/2-8; İbn Sa’d, Tabakât, V/442 )   
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III. BÖLÜM 

EBU’L-KÂSIM EL-KÂ‘BÎ’NİN MAKALÂT’I VE MAKALÂT’INDA 

MUTEZİLE’Yİ ELE ALIŞ ŞEKLİNİN MEZHEPLER TARİHİNDEKİ YERİ 

VE ÖNEMİNİN TESPİTİ 

 

A. KA‘BÎ’NİN MAKALÂT’INA GENEL BİR BAKIŞ: 

 

1.Eserin Genel Özellikleri: 

Eser iki ayrı kitabın birleşiminden oluşmaktadır. Her iki eser de Ka‘bî’nin 

eserleridir. İlk kitap Ka‘bî’nin “ Kitabu’l-Makâlât ” adlı eseri, ikinci kitap ise, onun  

“Uyunu’l-Mesâil ve’l-Cevâbât ” adlı eseridir. Ayrıca her iki eser de dikkat çekici bir 

özellik, farklı hatla yazılmış olmalarıdır. Dolayısıyla faklı kişiler tarafından kağıda 

aktarılmış olmaları ihtimali büyüktür. İkinci kitap Yusuf İbn İbil Havli’nin el 

yazısıyla yazılmıştır. Fakat birinci kitap olan “ el-Makâlât ” kısmı hakkında böyle bir 

bilgi yoktur. 

el-Ka‘bî, “ el-Makalât ” adlı eserine öncelikle mukaddime ile başlamış, 

burada kitabı hakkında ve bablarda hangi konuları ele aldığı hakkında genel bilgiler 

vermiştir. Babların isimlerini ve onların içinde işleyeceği konuların başlıklarını 

zikretmiştir. Ka‘bî, eserinde sırasıyla Şia, Havaric, Mutezile, Mürcie, Haşeviyye yani 

Ehl-i Hadis ve A’mm olarak nitelendirdiği halkın genelini oluşturan Ehl-i Sünnet 

mezheplerini ve bunların alt fırkalarını ele almıştır. Bunlardan Şia, Havaric ve 

Mutezile’den uzunca bahsetmesine rağmen Mürcie ve Ehl-i Hadis’den kısaca 

bahsetmiştir. O, ayrıca her mezheb hakkında bilgi verdikten sonra kısa bir bölüm 

olarak bu mezheplerin yayıldığı ya da hakim olduğu şehirleri zikretmiştir. Ka‘bî, 

eserini daha çok konu merkezli oluşturmuştur. Başta kısa bir bölüm olarak fırkalara 

değinmiş, daha sonra bablar halinde işlediği konuları ele almış ve her konu başlığı 

altında mezheplerin fikirlerini, varsa ihtilaf ettikleri noktaları açıklamıştır.  

Ayrıca Ka‘bî “ el-Makalât ” adlı eserinde İslam dışındaki mezhepleri ve 

dinleri ele almamasına rağmen ikinci kitap olan “ Uyunu’l-Mesâil ”inde kısa da olsa 

bunlara yer vermiştir. 

Ka‘bî’nin “ el-Makalât ”ında kullandığı kaynaklar hakkında kitap içinde 

herhangi bir bilgiye rastlanmamakla beraber merhum Fuad Seyyid’in tahkik ettiği ve 
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Kadı Abdulcabbar’ın “Fadlu’l-İtizâl ve Tabâkâtü’l-Mutezile ” adlı eserinde müstakil 

bir bölüm olarak yer alan “Zikri’l-Mutezile” kısmının önsözünde Seyyid, Ka‘bî’nin 

eserinde kullandığı kaynaklardan ve onların müelliflerinden bahsetmiştir. Bu 

müellifler ve kaynakları şunlardır: 

1.Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Abdullah b. Ebu Seyf el-Medâini: 

Seyyid, onun kelamcı olduğunu ve İbnü’l-Kûfe’nin onun hicri 225 yılında öldüğünü 

söylediğini aktarır. Onun “ Kitâbü’l-Havâric” adlı bir eseri bulunmaktadır. Seyyid, 

Ka‘bî’nin bu eserden nakiller yapmış olma ihtimali olduğunu ifade etmiştir. 

2.Ebu’l-Abdurrahman el-Mufaddal b. Assan b. el-Mufaddal el-Gullâbî: O 

hicri 300 yılında ölmüştür. 

3.Davud b. Ali b. Hallâf Ebu Süleyman el-Bağdâdî el-İsbehânî: Seyyid onun 

Şafiî mezhebinden olduğunu ve hicri 270 yılında Bağdat’da öldüğünü aktarmıştır. 

4.Seyyid’in zikrettiği bir diğer kaynak “ el-Defiğ fi’l-Red ala’l-Kur’an ” adlı 

eserdir.425

Seyyid’in verdiği bu isimlerin dışında Ka‘bî’nin özellikle de “ Zikri’l-

Mutezile ” başlığı altında ismini en çok zikrettiği ve onların rivayetlerini aktardığı 

şahıslar arasında Ebu Abdurrahman eş-Şafiî ve Yahya b. Mu’în gelmektedir. 

Ka‘bî’nin “ el-Makalât ”ından faydalanan ve eserlerinde onun bu eserini 

kaynak olarak kullananlar arasında ise Bağdâdî’yi, Eş’arî’yi, Şehristânî’yi ve 

Neşvânü’l-Himyerî’yi örnek gösterebiliriz. Zira gerek Bağdâdî “ el-Fark beyne’l-

Fırak ” adlı eserinde, gerek Eş’arî “Makâlâtül-İslâmiyyin ” adlı eserinde gerekse eş-

Şehristanî “el-Milel ve’n-Nihal ” adlı eserinde Ka‘bî’nin bu eserinden bir çok alıntı 

yapmışlardır. Ka‘bî’den alıntı yapan Bağdâdî eserinin bazı bölümlerinde Ka‘bî’den 

alıntı yaptığına dair bilgilendirmelerde bulunmuş, fakat bazen de ondan alıntı 

yapmasına rağmen bunu belirtmemiştir. Örneğin Bağdâdî, İslam ümmetini 

tanımlarken Ka‘bî’nin “ el-Makâlât ”ında yaptığı tanımın aynısını eserinde 

kullanmasına rağmen bu tanımın Ka‘bî’ye ait olduğunu belirtmemiştir. Yine Eş’arî 

eserinin bir çok yerinde Ka‘bî’den alıntılar yapmış olmasına rağmen, eserinde 

bunların Ka‘bî’den olduğuna dair hiçbir bilgilendirmede bulunmamıştır. Örneğin 

Eş’arî, Şîa’dan bahsederken Ka‘bî’den uzun uzun alıntılar yapmıştır ve bu alıntıların 

Ka‘bî’den olduğuna dair hiçbir bilgilendirmede bulunmamıştır.   

                                                 
425 Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz,  s.29,30 
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Yine Seyyid, bu mahtutatın kopyasının dünya kütüphanelerinde 

bulunmadığını belirtmiş ve onun Yemen’de Sanaa şehrindeki kütüphanelerden 

birinde olma ihtimalinin bulunduğundan bahsetmiştir.426 Biz bu mahtutatı 

Ürdün’deyken, Ürdün Üniversitesi Şeriat Fakültesi Usulu’d-Din bölümü 

hocalarından olan Râcih el-Kürdî’nin izniyle görme imkanını elde ettik. Bu mahtutat 

el-Kürdî’nin kendi özel kütüphanesinde bulunmaktadır ve oldukça eski bir eserdir. 

el-Kürdî bu eseri Yemen’de Sanaa’daki özel bir kütüphaneden aldığını belirtmiştir. 

 

2.Eserin İçeriği: 

Ka‘bî daha öncede ifade ettiğimiz gibi eserine öncelikle mukaddime ile 

başlamıştır. Mukaddime kısmında kitapta hangi konuları işleyeceğini kısaca 

anlatmıştır. Babların başlıklarını ve bu bablarda işleyeceği konuları başlıklar halinde 

vermiştir. Buna göre bu bablar ve içerikleri şöyledir: 

Ka‘bî, ilk bab olan “ Tevhid Konusundaki İhtilaflar ” başlığı altında 

tecessüm, mekân, nihâyet, rûyet, ilim ve kudret, Allah’ın iradesi, Allah’ın sıfatlarının 

mahiyeti, rıza, semi’, Allah’ı sıdk olması, nasih-mensuh konuları, müteşabih, 

Allah’ın konuşması, mütevâtir haberin delil oluşu vs. gibi birçok konudan 

bahsetmiştir.427

İkinci bab olan “ Ta’dîl, Tecîz ve Kader Konusundaki İhtilaflar ” başlığı 

altında ise, Allah’ın iradesi ve fiilleri yaratması, istitaat, Allah’ın yaratması, ismet, 

sevâb vs. gibi konuları ele almıştır.428

Üçüncü bab olan “ Esma, Ahkâm ve Vaîd ” başlığında ise imanın mahiyeti, 

taat, büyük günah’ın affının mümkünlüğü, nifak vs. gibi konuları ele almıştır.429

Dördüncü bab olan “ Kelam ve Lütuf ” başlığında ise ma’dum şey midir 

yoksa hareket midir ya da cisim midir,  cismin mahyeti, cevherler, mekan vs. gibi 

konuları ele almıştır.430

                                                 
426 Seyyid, Fuad, el-Ka‘bî, Makalât, “ ( Babü ) Zikri’l-Mutezile”, önsöz, s.31 
427 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 2a 
428 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 2b 
429 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 3a 
430 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 3b 
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Ka‘bî daha sonra “ Fennü’s-Sânî ” başlığı altında önce günümüzde fırkalar 

altıya ayrılır diye belirtmiş ve bunların sırasıyla Şia, Havaric, Mutezile, Mürcie, 

‘Âmm ve Haşeviyye ( hadis taraftarları ) olduklarını zikretmiştir. O, sonra İslam 

ümmetini tanımlamıştır. Ona göre “ İslam Ümmeti ” sözü peygamberin nübüvvetini 

ve onun getirdiklerinin doğru olduğunu kabul eden herkesi kapsamaktadır. 431 Ayrıca 

Ka‘bî, peygamberin ölümünden sonra ümmet arasında çıkan ihtilaflardan bahsetmiş, 

bunların imametin Kureyş’den olup olmaması ve dinden çıkanların öldürülüp 

öldürülmemesi ile ilgili432 ihtilaflar olduğunu zikretmiştir. Sonra mezhepler hakkında 

bilgi vermiştir. 

a.Zikrü’l-Şîa: 

 Ka‘bî bu fırkayı temelde üçe ayırmıştır. Bunlardan birincisi Osman’ın 

hilafeti sırasında onun yaptığı işlere karşı aşırı giderek onu öldürdüklerini inkâr eden 

gruptur.433 Aşırı giden bir ikinci fırka İbn Sebe’nin grubudur. Bunlardan sonra iki 

fırka gelir ki, bunlar Zeydiyye ve İmamiyye’dir. Ka‘bî, bunların Ali’nin 

Peygamber’den sonra sahabenin ve ümmetin en üstünü olduğunu kabul ettiklerini, 

imametin onun ve çoçuklarının hakkı olduğunu iddia ettiklerini zikreder ve bu iki 

fırkanın daha sonra kendi aralarında ayrılığa düştüğünü belirtir.  

1.Zeydiyye Fırkası: Ka‘bî, Zeydiyye’den Cârûdiyye’nin Ali’nin 

Peygamber’den sonra imamlığa nass ile tayin edilmiş olduğuna, Ali’den sonra 

imamlığa oğlu Hasan’ın ondan sonra da Hüseyin’in geçmesi gerektiğine 

inandıklarını belirtir ve Carudiyye’nin daha sonra kendi arasında bu konuda ikiye 

ayrıldığını aktarır. Yine Ka‘bî, Carudiyye’nin başka bir konuda kendi arasında üçe 

ayrıldığını, bunlardan birincisinin Muhammed b. el-Hasan’ın ölmediğini iddia 

ettiğini ve onun tekrar ortaya çıkacağını ve galip geleceğini söylediğini, ikinci 

fırkanın ise,434 Tâlikân’ın sahibi Muhammed el-Kasım hakında aynı şeyi iddia 

ettiğini, son olarak üçüncü fırkanın Kûfe’nin sahibi Yahya b. Ömer için aynı şeyi 

söylediğini belirtir. 

                                                 
431 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 5b 
432el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 6a  
433 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 7a 
434 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 7b 
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Ka‘bî daha sonra Zeydiyye fırkalarından olan Süleyman b. Cerir’in ashabını 

zikreder. Bunların, imametin şura ile Müslümanlar arasından hayırlı olan iki adamın 

akit etmesiyle olduğunu iddia ettiklerini ve onların her durumda üstün olan fâdıl 

imamın yerine mefdûlun imametini kabul ettiklerini aktarır. 

Ka‘bî’nin zikrettiği bir diğer Zeydiyye fırkası el-Hasan b. Sâlih b. Yahya ve 

onun ashabının fırkası olan Betriyye’dir. Yine Ka‘bî el-Yemân ve ashabının 

Zeydiyye’nin bir diğer fırkası olduğunu belirtir. 

( Zikrü’l-Kâmiliyye )435 : Ka‘bî, bunların Ebu Kâmil’in ashabı olduğunu, bu 

fırkanın ümmeti Ali’ye muhâlef ettiği için, Ali’yi de isyanı önlemediği için tekfir 

ettiğini aktarır.  

2.İmamiyye Fırkası: Ka‘bî, İmamiyye’ye göre Ali’den sonra gelen imamların 

sırasıyla oğlu Hasan ve Hüseyin, Muhammed, Ali, Ca’fer b. Muhammed, Mûsâ, 

Ca’fer, Ali b. Mûsâ, Muhammed, Ali b. Mûsâ, Ali b. Muhammed ( ö.154 ) ve Hasan 

b. Ali ( ö.206 ) olduğunu zikreder. 

Ayrıca Ka‘bî, İmamiyye’den Keysâniyye fırkasının Muhammed b. el-

Hanefiyye’nin Ali’den sonra imam olduğunu iddia ettiğini, Keysâniyye’den Ebi 

Kerb ed-Darîd ve ashabı olan Kerbiyye fırkasının436ise Muhammed b. el-

Hanefiyye’nin ölmediğini ve onun Radva dağında yaşadığını iddia ettiğini, yine 

Keysaniyye’den başka bir fırkanın Muhammed el-Hanefiyye’nin öldüğünü kabul 

ettiklerini fakat ondan sonra gelecek imam konusunda ihtilafa düştüklerini zikreder.  

Ka‘bî, onlardan bazısının Hanefiyye’den sonraki imamın Ali b. el-Hüseyin b. 

Ali b. Ebi Talib olduğunu öne sürdüğünü, bazısının da ondan sonraki imamın Ebu 

Hâşim olduğunu söylediğini zikreder. Yine Ka‘bî, Ebu Hâşim’in ashabının ondan 

sonra gelecek imam konusunda ihtilafa düştüğünü, onlardan bazısının Ebu 

Hâşim’den sonra imamın Muhammed b. Ali b. Abdillah b. el-Abbâs olduğunu iddia 

ettiğini aktarır. 

                                                 
435 Ka‘bî fırkaları başta altıya ayırmasına ve bu fırkaları Zikri’l-Şia, Zikri’l-Mutezile vs. şeklinde 

başlıklar halinde vermesine rağmen Kâmiliyye’yi ele alırken, Fırkatü’l-İmamiyye ya da Zeydiyye gibi 

Zikrü’l-Şia’nın alt başlığı olarak değil müstakil bir başlık olarak Zikrü’l-Kâmiliyye olarak ele almıştır. 
436 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 8a 
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 Ka‘bî daha sonra İbn Hureyre ve ashabının oluşturduğu Hureyriyye fırkasını 

zikreder. O, bunların Peygamber’den sonra imamın Abbas b. Abdilmuttalib 

olduğunu iddia ettiklerini aktarır.  

Bütün bunların yanında Ka‘bî, İmâmiyye fırkaları arasında Razzâm’ın ashabı 

olan Razzâmiyye437, Harbiyye, Ca’fer b. Muhammed’in ashabı olan Ca’feriyye, 

Muayriyye, Rafıziyye, Mansuriyye, Hüseyniyye, Muhammediyye438, Basra ehlinden 

olan Aclân b. Nâvus’un ashabı olan Nâvusiyye, Mubârekiyye, Zurâr’ın ashabı olan 

Zurâriyye, Ammâriyye439, Kat’ıyye440 fırkalarını zikreder. 

Ka‘bî daha sonra Şîa kelimesinin, imametin Ali’nin hakkı olduğunu 

söyleyenleri, ehl-i beyt sevgisini temel alanları ve Ali’nin ailesinden gelenlerin imam 

olması gerektiğini kabul edenleri ifade ettiğini belirtir.441  

Son olarak Ka‘bî, Şîa’nın yayıldığı ya da hakim olduğu şehirleri “ Kur ” 

başlığı altında ele alır ki, Ka’bi’nin zikrettiği bu şehirler arasında Tanca ve İdris 

biladı da vardır.442

b.Zikrü’l-Havâric: 

Ka‘bî, onların Ali, Osman, o ikisinin hakemleri ve ona razı olanların kâfir 

olduğu konusunda ve büyük günah işleyenlerin tekfiri konusunda birleştiklerini ifade 

eder. Ayrıca Abdullah b. el-Kevvâ, Şebîb b. Rib’î ve onlardan sonra gelen Abdullah 

b. Vehb’in Havaric’in önde gelenleri443 olduğunu belirtir. 

 Ka‘bî bu bilgileri verdikten sonra Havaric fırkalarından kısaca bahseder. 

Onun ele aldığı fırkalar şunlardır: İbadiyye, Acâride, Seâlebiyye, Ruşeydiyye444, Ebu 

Mukrem’in ashabı olan Mükremiyye fırkasıdır ki, Ka‘bî bu fırkanın namazı terk 

edenleri kafir olarak nitelendirdiklerini aktarır. Yine Abdullah b. Suffar’ın ashabı 

olan Suffariyye, Neccadiyye445, Hafsiyye, Ebi Beyhes Heysem b. A’mir’in ashabı 

                                                 
437 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 8b 
438 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 9a 
439 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 9b 
440 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 10a 
441 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 14b 
442 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 15a 
443 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 15a 
444 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 20b 
445 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 21a 
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olan Beyhesiyye, A’vfiyye446, Abdullah b. Simrâh’ın ashabı olan es-Simrâniyye, 

Hâzımiyye447 Ka‘bî’nin zikrettiği Havaric fırkalarıdır. 

 c. Zikrü’l-Mu’tezile: Bizim tezimizi oluşturan bölümdür ki, biz bu kısmı 

ikinci bölümde ayrıntılı olarak ele aldık. 

 d.Zikrü’l-Mürcîe: Ka‘bî, Şia, Havaric ve Mutezile’yi ele alışının aksine 

Mürcîe mezhebinden kısaca bahseder. Ebu Mervan Gaylân b. Mervan, Ebu Şimr, 

Muahmmed b. Şebib, el-Fadl el-Rakkâşî Ka‘bî’nin eserinde bahsettiği Mürcî 

şahsılardır.448

 e.Zikrü’l-Haşeviyye: Ka‘bî, bunların hadis ehli olduklarını belirtir ve 

Haşeviyye mensubu şahısların başında Ahmed b. Hanbel, el-Kerâbisî, Ahmed b. 

Nasr b. Malik el-Hazîi, İshak b. Râmeviyye, Davud el-İsbahânî’nin bulunduğunu 

aktarır. Ka‘bî daha sonra yine “Kûr” başlığı altında Haşeviyye’nin yayıldığı ya da 

çoğunlukta olduğu şehirleri verir. Onun zikrettiği bu şehirler arasında Şam da 

bulunmaktadır.449

 Ka‘bî bunların haricinde müstakil olarak, kısaca şu iki fırkayı ele almıştır: 

 1.Zikru’l-Dırâriyye: Ka‘bî, bunların Dırâr b. Amr’ın ashabından olduklarını, 

onların Allah’ın kulların fiillerinin faili olduğunu iddia ettiklerini aktarır. Ayrıca 

Ka‘bî bu fırka hakkında “ Biz istitaat fiilden öncedir deriz, onlar ise istitaat fiille 

beraberdir, derler.” diye nakleder.450

 2.Zikru’l-Mücebberiyye: Ka‘bî, bunların Hüseyin el-Nahhâr’ın ashabından451 

olduklarını belirtir. 

 Ka‘bî bütün bu fırkaları açıkladıktan sonra “ Fennu’s-Sâlis ” başlığı altında 

mukaddime kısmında zikrettiği kelami konuları ele almaya başlar. O ilk olarak “ 

İstidlâl bi’ş-Şâhid ala’l-Gayb” meselesini ve onun delil olup olmayışı konusundaki 

ihtilafları işler.452 Daha sonra bu konu hakkındaki Dehriyye ve Müşebbihe’nin 

görüşlerini zikreder 453 ve diğer konulara geçer. 

                                                 
446 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 22b 
447 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 23b 
448 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 36b 
449 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 37a 
450 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 37b, 38a 
451 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 38a 
452 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 38a 
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 B.KA’Bİ’NİN MUTEZİLE’Yİ ELE ALIŞ ŞEKLİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 Ka‘bî’nin Mutezile’yi ele alışını, gerek Mezhepler Tarihi Metodolojisi’nde 

dikkat edilmesi gereken metod ve teknikler açısından, gerekse içerik açısından bir 

değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda  şu neticelere ulaşırız: 

  1.Ka‘bî Mutezile’yi açıklarken ilk olarak Mutezile’nin beş esasını ele 

almıştır. O, beş esası zikrederken bunları herhangi bir başlık altında toplamamakla 

beraber cümlesine “Mutezile’nin tamamı bu konuda birleşmiştir. ” diyerek başlamış 

ve daha sonra o esasın içerdiği konuları açıklamıştır.  

2.Ka‘bî, Mutezile’nin temel görüşlerini açıkladıktan sonra temelde dört kısma 

ayırabileceğiz bir metodla mezhep mensuplarını zikretmiştir. O, öncelikle birinci 

kısımda mezhep reisleri olarak nitelendirdiği Vâsıl ve Amr’ı ele almıştır. Bu şahsıları 

ele alırken onların görüşlerini vermekten ziyade, onların nereden olduklarına ve 

yaşamlarına dair bilgiler vermiş ve onlar hakkındaki rivayetleri aktarmıştır.  

O, daha sonra ikinci kısım olarak adlandırabileceğimiz kısımda, Vâsıl ve 

Amr’dan sonra gelen, görüşleriyle diğerlerinden ayrılmış ve taraftar toplamış 

şahıslardan bahsetmiştir. Bu şahsılar arasında Nazzâm, Fuvatî ve diğer büyük 

Mutezili şahıslar yer alır. O, bu şahısları anlatırken Vâsıl ve Amr’dan farklı olarak 

onlar hakkında rivayetler vermeksizin onları diğerlerinden ayıran görüşlerinden 

bahsetmiş ve yine onların hangi şehirlerden olduklarını zikretmiştir. Ka‘bî’nin bu 

kısmı oluştururken dikkat çekici yönü, onun diğer Makalât yazarları gibi bu şahsıları 

ele alırken onları Nazzâmiyye, Muammeriyye vs. tarzında isimlendirmemesi 

olmuştur. 

Ka‘bî daha sonra üçüncü kısımda görüşleriyle ayrılmamış ya da taraftar 

toplamamış şahıslardan bahsetmiş, bu şahıslar hakkında neredeyse yok denecek 

kadar az bilgilendirmelerde bulunmuştur. O, son olarak dördüncü kısımda 

günümüzdeki Mutezili şahıslar olarak isimledirdiği, kendi döneminin 

Mutezili’lerinden kısaca bahsetmiştir ki bu şahıslar arasında Ka‘bî’nin şeyhimiz 

dediği el-Hayyât’da yer almaktadır.  

3.Ka‘bî, bütün bu bilgileri verdikten sonra itizâlin sebepleri başlığı altında 

itizâl kelimesinin anlamına kısaca değinmiştir. Ona göre itizâl kelimesi “ el-Menzile 

                                                                                                                                          
453 el-Ka‘bî, Kitâbu’l-Makalât, vr 39a, 39b 
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beyne’l-Menzileteyn” sözü ile doğrudan alakalıdır ve bu söze daha sonra “ Adl ” ve “ 

Tevhid ” düşüncesi eklenmiştir. Ka‘bî, bu kısmın adını her ne kadar itizâl kelimesinin 

sebepleri olarak koymuş olsa da, onun bu kısımdaki amacı, bundan sonraki kısımda 

işleyeceği farklı şehirlerdeki itizâl düşüncesine sahip şahıslar hakkında genel bir 

bilgilendirme yapmak ve bu şahısların toplumda hangi açıdan önemli olduklarını, 

onların nasıl bir zihniyete sahip olduklarını ve niçin itizâl düşüncesiyle 

ilişkilendirildiklerini genel anlamda açıklamaktır. 

4.Bundan sonraki bölümü oluşturan ve belki de Ka‘bî’nin Mutezile’yi ele 

alırken kullanmış olduğu metodlardan en dikkat çekici olanı, onun mezhep 

mensupları bölgesel bir sınıflandırmaya tabi tutmuş olmasıdır. O eserinde ele aldığı 

Mutezili şahısları şehirlere göre tasnif etmiş, bu şahsıları Mekke ehli, Medine ehli vs. 

gibi başlıklar halinde toplamıştır. Ka‘bî’nin eserinde kullanmış olduğu bu metodu 

diğer Makalât gelenekleri ile karşılaştırdığımızda, onun metodolojik anlamda bir 

yenilik getirdiğini söylemek mümkündür.  

Fakat Ka‘bî, Mutezile’yi ele alırken şahısların yetiştikleri mekanı zikretme 

konusundaki hassasiyetini, onların yaşadıkları zamanı belirtme konusunda 

göstermemiş, şahıslardan bahsederken onların doğum ya da ölüm tarihleri hakkında 

neredeyse yok denecek kadar az bir bilgilendirmede bulunmuştur. Ayrıca Ka‘bî, bu 

şahısları ele alırken herhangi bir tarihi sıralama da gözetmemiştir. 

 Ka‘bî, şehirler başlığı altında verdiği şahıslardan bahsederken, bu şahısların 

kimlerden rivayet ettiklerini ya da bu şahıslardan kimlerin rivayet ettiğini belirtmiş, 

varsa bu şahısların görüşlerini anlatan rivayetleri aktarmıştır. Ayrıca onun zikrettiği 

bu şahsılar arasında bazı kişiler tarafından Kaderi olarak da adlandırılan şahıslar da 

yer almaktadır.  

5.Ka‘bî’nin eserinde bir diğer dikkat çekici nokta, onun eserinde Mutezile’nin 

yayıldığı ya da hakim olduğu bölgeler ve bu bölgelerdeki şehirlerden bahseden bir 

bölümün yer almasıdır. O, bu kısımda buralardaki şahıslardan bahsetmemekle 

beraber, bazen bu bölge ve şehirlerdeki halkın özellikle Mutezile’nin hangi koluna 

ait olduğunu zikretmiştir.   

6.Ka‘bî’nin eserinde önemle durduğu bir diğer husus da, Mutezile’nin 

isimlendirilmesi meselesidir. O, eserinde birkaç yerde bu konuya değinmiştir. Ona 

göre Mutezile’nin ortaya çıkmasının temel nedeni “ el-Menzile beyne’l-Menzileteyn ” 
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sözüdür. Bu söz aynı zamanda Mutezile isminin anlamını da içerir. O daha sonra bu 

söze “ Adl ” ve “ Tevhid ” kelimelerinin de eklendiğini belirtmiştir. İtizâlin 

sebeplerini “ el-Menzile beyne’l-Menzileteyn ” sözüne dayandıran Ka‘bî bu sözün 

gerekçesini, yani büyük günah işleyenin neden kafir ya da mümin değilde fasık 

olduğunu, kendi görüşleri ekseninde gerek dini ve içtimai, gerekse mantiki 

açıklamalarla Mürcîe ve Havaric’in bu konudaki görüşleriyle karşılaştırmalı olarak 

açıklamıştır. 

7.Son kısımda Ka‘bî, Adl ehlinin ortaya çıkışını ve Gaylaniyye ile ilişkisini 

ele almıştır. Ona göre Adl ehli Gaylaniyye ile ortaya çıkmıştır. Ka‘bî bu noktada, 

özellikle Emeviler dönemindeki zalim imamların tutumuna, onların halka karşı 

zulmüne ve halk arasında kaderci tutumu benimseyenlerin yanında adaleti savunan 

ve zalim ve adil olmayan imama isyanı benimseyen kişilere, yani adalet ehline kısaca 

değinmiş, olaylar ve onun sonucunda doğan fikirlerden kısaca bahsetmiştir.  

Ayrıca Ka‘bî, en-Nakıs’dan sonra adalet ehlini, Zeydiyye ile de bağlantısı 

olan İbrahim b. Abdullah b. el-Hasan b. el-Hasan b. Ali b. Ebi Tâlib ile 

ilişkilendirmiş, son olarak ise İdrisiler hanedanının kurucusu İdris b. İdris b. 

Abdullah b. el-Hasan b. el-Hasan b. Ali b. Ebi Tâlib’in adalet ehlinden olduğunu 

belirtmiştir. 
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SONUÇ 

Mezhepler Tarihi alanında ilk dönemden itibaren yazılan eserler her ne kadar 

kendi içlerinde metodolojik anlamda bir takım eksiklikler barındırsalar da bu 

eserlerin yazılış dönemleri ve o dönemdeki siyasi ve kültürel durum dikkate 

alındığında, ayrıca bilimlerin ve buna bağlı olarak da metodolojilerin sistematik 

olarak oluşmadığı düşünüldüğünde, bu eserlerin bazılarının aslında kendi dönemleri 

çerçevesinde oldukça sistemli olduğu ve metodolojik anlamda daha ilk dönemlerden 

itibaren yenilikler getirdiğini söylemek mümkündür. Bir başka ifadeyle, İslam 

Mezhepleri Tarihi’nin temel kaynakları, sadece içerikleriyle değil, aynı zamanda 

metodolojik açıdan da “ öncü ” niteliği taşımakta, bize yeni ufuklar açmaktadırlar. 

Bu bağlamda bizce Ka‘bî’nin Mutezile’yi ele alırken takip ettiği metodun en 

dikkat çekici yönü, mezhep mensuplarının tamamını bölgesel bir sınıflandırmaya tabi 

tutması, onların yetiştikleri ortamı zikretmesidir. Bu metot, mezhep mensubu 

şahısları anlamada ve onlar arasındaki görüş farklılıklarının sebeplerini tespit etmede 

büyük bir önem taşımaktadır. 

Ayrıca Ka‘bî’nin mezhep mensuplarını bölgesel sınıflandırmaya tabi tutması 

Mutezili Makalât geleneği açısından büyük önem arz etmektedir. Her ne kadar onun 

bu metodunun benzer bir şekli Mutezili Makalât geleneği içerisinde gerek Kadı 

Abdulcabbar “Fazlu’l-İtizâl ” inde, gerekse el-Murtazâ “Tabakâtü’l-Mutezile ” adlı 

eserinde görülmüş olsa da, onun Mutezili şahısları sadece tabakalar halinde 

vermeyip, onları bölgesel olarak sınıflandırması ve eserinde Mutezile’nin yayılmış 

olduğu bölgeleri zikretmesi, eserin yazılış dönemi düşünüldüğünde, onun eserinin 

Mutezili Makalât geleneğindeki yeri ve önemini açıkça ortaya koymaktadır.   

Bunun haricinde Ka‘bî, Mutezile kısmını ele alırken, gerek isimlendirme 

problemine değinmesi, gerek Mutezile’nin temel düşüncelerini vermesi ve gerekse 

itizalin sebeplerini ve bunun mantiki nedenlerini açıklaması açısından oldukça 

sistemli bir yol izlemiştir. Yine o, Adl kavramına ve bunun çıkış nedenlerine ve 

sonrasındaki hadiselere değinerek olaylar ve fikirler arasında az da olsa bağ kurmaya 

çalışmıştır. 

Fakat Ka‘bî, her ne kadar bütün bu olumlu yönleri eserinin Mutezile kısmı 

içinde barındırıyor olsa da, bizce onun eserinde daima göz ardı ettiği husus, şahıslar 

hakkında tarihsel bir bilgilendirmeden uzak olmasının yanı sıra, Mutezile 
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mezhebinin doğuşunu, gelişimini tarihsel bir süreci dikkate almadan ele alması 

olmuştur. Zira Adl ehlinin ortaya çıkması, Gaylan ve en-Nakıs dönemiyle başlayan 

bir takım olaylar Vâsıl ve Amr öncesinde olmasına rağmen, Ka‘bî bu konuları en son 

bölümde oldukça yüzeysel işlemiştir.  

Onun her ne kadar bundaki amacı gerçek anlamda bir Mutezile mezhebinin 

oluşmasını bu iki şahısla bağlantılandırmak olsa da, bir mezhebi tarihsel bir süreç 

içerisinde ele almak, yani öncelikle onun doğuşuna temel hazırlayan nedenleri 

zikretmek, olaylar ve mezhebin doğuşuna temel hazırlayan fikirler arasında bağ 

kurmak, daha sonra ise sistemli hale gelmiş olan mezhebi ele almak Mutezile’nin 

daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilirdi. Oysa Ka‘bî, başta işlenmesi gereken 

konuları en sona bırakmış ve son bölümde bunu oldukça yüzeysel bir şekilde ele 

almıştır. 

Ayrıca Ka‘bî’nin Adl ehlinin ortaya çıkışını Gaylan’la beraber  otoriteye 

isyan sonucunda gelen ve zalim imam konusunda kaderci bir tutum sergilemeyip, 

dönemin halifesi el-Yezîd’e isyan eden en-Nakıs’la ve daha sonra yine zamanının 

halifesine isyan eden ve Zeydiyye ile bağlantısı olan İbrahim b. Abdullah b. el-Hasan 

b. el-Hasan b.Ali b. Ebi Tâlib’le ilişkilendirmesi ve hatta bunları Mutezili olarak 

isimlendirmesi, en son olarak da İdrisiler hanedanı İdris b. İdris b. Abdullah b. el-

Hasan b. el-Hasan b. Ali b. Ebi Tâlib’le ilişkilendirmesi, Zeydiyye ve Mutezile 

arasındaki  ilişkileri vurgulaması oldukça dikkat çekici görünmektedir.  

Sonuç olarak Ka‘bî, gerek eserinde takip etmiş olduğu metodu, gerekse 

ortaya koyduğu görüş ve düşünceleri ile İslam Mezhepleri Tarihi alanındaki 

gelişmeleri derinden etkilemiştir. Başta Maturîdî ve Eş’arî olmak üzere pek çok alim 

onun eserinden atıflar yapmış ve ona eleştiriler yöneltmiştir. Dolayısıyla Ka‘bî’nin 

Mutezile’nin doğru anlaşılabilmesi için bir tür anahtar görevi gördüğü söylemek 

mümkündür.  
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Tez bir Giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. 

 

Giriş, araştırmanın planı ile ilgili detayları, araştırmanın içeriğini, amacını ve 

araştırma metodolojisini içerir. 

 

Birinci Bölüm, müellifin yaşamını ve çalışmalarını içerir. 

 

İkinci Bölüm, Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî’nin “ el-Makâlât ”ında Mutezile’ye 
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