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ÖNSÖZ

Mu‘tezile'nin kelâmî, f›khî ve di¤er görüfllerini yans›tan
ve hicrî II.-III. as›rlarda Mu‘tezilî âlimler taraf›ndan kaleme
al›nan literatür, hicrî IV. as›rdan önce ilim ve kültür havza-
s›ndan çekildi¤i için Mu‘tezile ve görüflleri hakk›nda objektif
yorum yapma imkân› da uzun süre zor bir durum haline
gelmiflti. ‹slâm düflünce tarihinde Mu‘tezile hakk›nda verilen
bilgiler, genellikle onlar›n muhalifleri olan Efl‘arîlerin hicrî V.
as›rdan itibaren kaleme ald›klar› eserlerde yer almaktad›r.

Mu‘tezile'nin hicrî III. as›rda yaflayan en önemli âlimle-
rinden biri olan Ebu'l-Hüseyin el-Hayyât'›n (ö. 298/910), el-
‹ntisâr ve'r-Redd ‘alâ ‹bni'r-Râvendî el-Mülhid isimli eserinin
1925 y›l›nda Kahire'de neflredilmesiyle birlikte Mu‘tezile hak-
k›nda ve aleyhinde tarih içinde oluflmufl olan bilgi tekeli nis-
beten ortadan kalkmaya bafllam›flt›r. 1950'li y›llarda M›s›rl›
bir ilim heyetinin Yemen-San‘a Câmiu'l-Kebîr Kütüphane-
si'nde keflfederek yay›nlamaya bafllad›klar› Kâd› Abdulceb-
bâr'›n (ö. 415/1025) eserleri, XX. yüzy›l›n ortalar›ndan itiba-
ren Mu‘tezile hakk›nda yap›lan objektif çal›flmalar›n say›s›n-
da bir art›fl›n gerçekleflmesine sebep olmufltur.

‹slâm kelâm›n›n teflekkülüne ve geliflmesine önemli kat-
k›larda bulunan Mu‘tezile ekolünün son temsilcilerinden biri
olarak kabul edilen Hâkim el-Cüflemî, yaflad›¤› dönemde
mensubu oldu¤u ekolün görüfllerini münazara, münakafla ve
reddiye gibi yöntemleri kullanarak müdafaa etmeye çal›flm›fl-
t›r. Kelâm ilminin müteahhirûn/geç döneminde yaflayan Cü-
flemî'nin birçok eseri el yazmalar halinde bulunmaktad›r.

Kâd› Abdulcebbâr'dan sonra Cübbaî ekolünün güçlü bir
temsilcisi olarak kabul edilen Hâkim el-Cüflemî kaleme ald›-
¤› eserleriyle ayn› zamanda Kâd› Abdulcebbâr ile Zemahflerî
(ö. 538/1143) aras›ndaki irtibat› sa¤lamas› aç›s›ndan Mu‘tezi-
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le literatürüne önemli katk›lar yapm›flt›r. Tefsir, f›k›h, hadis,
kelâm ve tarih alanlar›nda birçok eser kaleme alan Cüflemî,
kendisinden önceki Mu‘tezile literatürünün sonraki dönem-
lere ulaflmas›nda önemli bir fonksiyon icra etmifltir. ‹slâm
ilim gelene¤inin hemen her alan›nda eser veren birçok âlim
gibi Cüflemî de birçok ilim dal›nda eserler kaleme alm›fl an-
siklopedik âlim tarz›n› sürdürmüfltür. Kendi dönemindeki ‹s-
lâm co¤rafyas›nda yayg›n olan tüm fikir ve düflünce ekolleri-
nin görüfllerini gözden geçirerek Mu‘tezile ekolünün fikir ve
yorumlar›n› benimseyen Cüflemî özellikle de kelâm ve tefsir
alan›nda kaleme ald›¤› eserleriyle son dönem Mu‘tezilesinin
güçlü bir temsilcisi konumundad›r.

Hâkim el-Cüflemî'nin, çeflitli kaynaklarda isimleri zikredi-
len ve de¤iflik ilim dallar›na ait olan 40'a yak›n eseri tesbit
edilmifltir. Bu eserlerden bir k›sm› günümüze kadar ulaflm›fl,
bunlar›n ço¤u ise baflta Yemen olmak üzere çeflitli bölgeler-
deki kütüphanelerde el yazmas› halinde bulunmaktad›r. Gü-
nümüze kadar ulaflan eserlerden 3'ü de tahkik edilerek ya-
y›nlanm›flt›r.

Cüflemî'nin Kelâm ilmiyle ilgili ve bir ço¤u el yazma ha-
linde olan eserlerinden hareketle onun kelâmî görüflleri hak-
k›nda bir çal›flma yapmaya karar verdi¤imizde, çok zorlu bir
ifle giriflti¤imizin fark›nda de¤ildik. Çünkü konumuzla ilgili
incelemek istedi¤imiz bu eserlerin elimize ulaflan tek nüsha-
lar›ndan hareketle kesin bir sonuca varmak zordu. Ayr›ca
mevcut olan bu yazma eserlerin baz› varaklar› –tahribat se-
bebiyle– okunamayacak durumdayd›. Tüm bu olumsuzlukla-
r› göz önünde bulundurarak bafllad›¤›m›z çal›flmay› Hâkim
el-Cüflemî özelinde Mu‘tezile'nin kelâmî polemikleri konusu-
na tahsis etmeyi uygun gördük.

Çal›flmam›z›n girifl bölümünde; müellifin yaflam›fl oldu¤u
–siyâsî iktidarlar›n iflin içine girmesiyle mezhepler aras› ger-
ginliklerin had safhaya ulaflt›¤›– dönemin siyâsî ve dînî duru-
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mu hakk›ndaki k›sa bilgilere yer verdik. Birinci bölümde;
özellikle hayat›, ilmî kiflili¤i ve eserleri hakk›nda bilgi verdik
(–ki tesbit edebildi¤imiz kadar›yla bu hususlarda, Adnan
Zerzûr'un el-Hâkim el-Cüflemî ve Menhecuhu fî Tefsîri'l-Kur’-
ân isimli eserinin d›fl›nda baflka bir çal›flma bulunmamakta-
d›r–). ‹kinci bölümde; Cüflemî'nin “öteki” alg›s›, usûli'd-dîn
anlay›fl› ve di¤er mezheplerle ilgili görüfllerini ele ald›k.
Üçüncü bölümde de, onun tevhîd, adâlet ve bu iki ana ko-
nuyla ilgili olan di¤er kelâmî meseleler hakk›ndaki fikirlerine
yer verdik. Çal›flmam›zda yer alan âyetlerin meâllerini, –be-
lirli bir meâli esas almaks›z›n– müellifin âyetten anlad›¤› ma-
nây› yans›tacak flekilde verdik.

Bu çal›flmada kulland›¤›m yazma eserlerin elektronik or-
tamdaki nüshalar›n›n temin edilmesinde yard›mlar›n› esirge-
meyen de¤erli arkadafl›m Doç. Dr. Hüseyin Hansu'ya, Suudi
Arabistan'daki bir nüshadan haberdar ederek mikro-filmini
gönderen Nizar Ahmed'e ve Yemen'deki el yazma nüshala-
r›n kopyalar›n›n elde edilmesindeki büyük gayretlerinden
dolay› da Zeydî ve Mu‘tezilî eserler üzerinde genifl bir bilgi
birikimine sahip olan Abdusselâm b. Abbâs el-Vecîh'e ve bu
çal›flmay› okuyarak de¤erli katk›lar›n› sunan Prof. Dr. Ömer
Ayd›n'a ve araflt›rmac›-yazar Ertu¤rul Özalp'e teflekkür edi-
yorum. Çal›flmam›z›n hay›rlara vesile olmas›n› ve son y›llar-
da say›lar› artan Mu‘tezile hakk›ndaki literatüre bir katk› sa¤-
lamas›n› Allah'tan temenni ederim.

Dr. Ramazan YILDIRIM
Fatih 2012

ÖNSÖZ
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G‹R‹fi

A) HÂK‹M EL-CÜfiEMÎ'N‹N
MU‘TEZ‹LE ‹Ç‹NDEK‹ YER‹
ve ÖNEM‹

‹slâm kültür havzas›nda ortaya ç›kan ilimler içinde Ke-
lâm ilmi en fazla tart›fl›lan, lehinde ve aleyhinde en fazla söz
söylenen ilim dal›d›r. Kullanm›fl oldu¤u yöntemler, ele ald›¤›
konular ve bu konular hakk›nda ileri sürdü¤ü farkl› görüfller
ba¤lam›nda ortaya ç›kan ekoller bu ilmi, di¤er temel dînî
ilim dallar›ndan ay›ran bafll›ca özellikler olmufltur. Kelâm il-
minin ilk tan›m›n›n bir filozof olan Ebû Nasr el-Fârâbî (ö.
339/950) taraf›ndan yap›lmas›1 ve bu ilmin her kelâmc› tara-
f›ndan konusu ve gâyesi dikkate al›narak farkl› tan›mlar›n›n
yap›lmas›, öte yandan kelâmc› olmayanlar taraf›ndan “zem-
mü'l-kelâm” konusunda kitaplar yaz›lmas› ve görüfller serde-
dilmesi, müslüman âlimlerden baz›lar› taraf›ndan teflvik edi-
lirken,, baz›lar› taraf›ndan ise tahsili ve ifltigali haram olarak
görülmesi, siyâsî iktidarlar taraf›ndan çok farkl› muamelelere
maruz kalmas›, bu ilim dal›n› di¤er ilim dallar›ndan ay›ran
di¤er sebepler aras›nda say›labilir.

Ortaya ç›k›fl›, tan›m›, temsilcileri, meflruiyeti ve mahiyeti
hakk›nda birçok tart›flmaya sebep olan Kelâm ilmini, müslü-
manlar aras›nda ortaya ç›kan ilk ihtilaflardan ve bunlar›n se-
bep oldu¤u hâdiselerden soyutlayarak anlamak zordur. Do-
lay›s›yla fikirler ile hâdiseler aras›ndaki iliflkiyi göz ard› et-
meden bu ilmin mesâilini/problemlerini ve vesâilini/yöntem-
lerini ve bu ikisi ba¤lam›nda ortaya ç›kan ekollerini yak›n-
dan tan›mak zarûreti ortaya ç›kmaktad›r.

1 Fârâbî, Ebû Nasr, ‹hsâu'l-‘Ulûm, Merkezu'l-‹nmâi'l-Kavmî, Bey-
rut 1991, s. 41.
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Hicrî I. as›rda müslümanlar aras›nda ortaya ç›kan siyâsî
ihtilaflar ve bunlar›n sebep oldu¤u bünye içi tart›flmalar ve
çat›flmalar ba¤lam›nda gündeme gelen imâmet, kader, bü-
yük günah iflleyen kimsenin durumu gibi kelâmî konular
hicrî II. as›rda da gündemde kalmaya devam etmifltir. Ancak
hicrî II. as›rda bu konular siyâsî ba¤lamlar›ndan daha çok
teorik ve metafizik bir ba¤lamda tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r.
Bu konular›n teorik düzeyde tart›fl›lmas›yla beraber Kelâm il-
minin ilk temelleri at›lm›fl ve sonraki dönemlerde sürekli
varl›¤›n› koruyan meseleler hakk›ndaki münazara ve müna-
kaflalar daha ilmî bir hüviyet kazanm›flt›r. Daha önceleri
mevcut siyâsî konjoktürün dayatt›¤› tart›flmalar›n sebep oldu-
¤u bünye içi çat›flmalar›n yerini kelâmî münazara ve müna-
kaflalar alm›flt›r.2

Mu‘tezile eliyle temelleri at›lan ve gelifltirilerek sistematik
bir hâle gelen Kelâm ilminin ilk teflekkül döneminde kullan-
m›fl oldu¤u yöntem ve delillendirme flekilleri bu ilmin hem
müslümanlar›n iç sorunlar›yla, hem de “öteki” ile olan so-
runlar›yla ilgilendi¤ini göstermektedir. Zaman›n ve vâk›an›n
ruhuna uygun olarak ortaya ç›kan itikadî-kelâmî sorunlar›n
çözümü için kullan›lan yöntemlerin en belirgin özelli¤i, bu
sorunlar› çözmedeki elverifllili¤i olmufltur. Meselâ, Kelâm il-
minin teflekkül döneminde zaman›n ve vâk›an›n ruhuna uy-
gun olarak “naklî istidlâl” yöntemi kullan›larak müslüman
bünye içinde cereyan eden tart›flmalarda ve yine bünye içi
diyaloglarda dile getirilen görüfller âyet ve hadislerden hare-
ketle delillendirilmeye çal›fl›lm›flt›r.3 Müslümanlar aras›nda
dînî konularla ilgili olarak ortaya ç›kan sorunlar›n çözümü

G‹R ‹ fi

2 Muhammed Buhilâl, ‹slâmu'l-Mütekellimîn, Dâru't-Talia li't-T›-
baati ve'n-Neflr, Beyrut 2006, s. 77.

3 Abbâs Süleyman, Tatavvuru ‹lmi'l-Kelâm ila'l-Felsefeti ve Menhe-
cuha ‹nde Nasiruddîn et-Tûsî, Dâru'l-Ma‘ârifeti'l-Câmiiyye, ‹s-
kenderiye 1994, s. 7.
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ba¤lam›nda yap›lan münazara, münakafla veya polemiklerde
ve yaz›lan reddiyelerde baflvurulan yöntem de genellikle
naklî istidlâl yöntemi olmufltur.

Teflekkül dönemindeki “ötekisi”, daha çok ehl-i k›ble d›-
fl›ndakiler olan Mu‘tezile'nin hicrî III. as›rdan itibaren özellik-
le de mihne hâdisesi'nden sonra “ötekisi” genellikle ehl-i
k›ble içinde kabul edilen f›rka ve mezhepler olmufltur.

‹slâm düflünce tarihinde akâid/inanç konular›ndaki mü-
nâzara ve münakaflalar daha çok Mu‘tezilî âlimlerin eliyle il-
mî bir disiplin haline gelmeye bafllam›flt›r. Çünkü Mu‘tezile
ekolünün özelliklernden biri de, –muhalifleri taraf›ndan da
dile getirildi¤i gibi– “erbâbu'l-kelâm ve ashâbu'l-cedel”4 is-
mini alan ilk teflekkül olmalar›d›r.

Mu‘tezile, bir fikir ve düflünce okulu olarak ortaya ç›k-
m›fl, daha sonralar› Ehl-i Sünnet olarak isimlendirilen ana
bünye içinde ilk fikrî temellerini oluflturmufl, ancak kendine
özgü bak›fl aç›s›n› sistemlefltirmeye çal›fl›rken bu ana bünye-
den ayr›flarak farkl›laflm›flt›r. Muhalifleri taraf›ndan sert eleflti-
rilere maruz kalan bu ekolün temsilcileri zamanla azalarak
kaybolmufl, fakat arkas›nda ‹slâm düflüncesine çok önemli
katk›lar sa¤layan bir literatür b›rakm›flt›r. ‹slâm düflüncesinin
en önemli Kelâm ekollerinden biri olan Mu‘tezile, hicrî II.
asr›n bafllar›nda Basra'da ortaya ç›km›flt›r. Hicrî II. asr›n
önemli bir ilim ve kültür havzas› olan Basra'da yaflayan farkl›
dinlerin, kültürlerin ve fikir ak›mlar›n›n yanyana yaflamas›n›n
meydana getirdi¤i özgürlük ortam›nda Mu‘tezile'nin ilk fikrî
k›v›lc›mlar›n›n oluflmas›n›, hem bünye içi hem de bünye d›fl›
baz› faktörlerle izah etmek mümkündür.5
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4 Malatî, Ebu'l-Hüseyin, et-Tenbîh ve'r-Redd alâ Ehli'l-Ehvâ ve'l-Bi-
d‘a, Mektebetu'l-Ma‘ârif, Beyrut 1968, s. 35.

5 Zühdî Cârullâh, el-Mu‘tezile, el-Ehliyye li'n-Neflr ve't-Tevzi, Bey-
rut 1974, s. 1.
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Abbâsîler döneminde Basra ve Ba¤dat olmak üzere iki
ekole ayr›lan Mu‘tezile, usûl-i hamse üzerinde ittifak eder-
ken, bunlar›n ayr›nt›lar›nda farkl› görüfller benimsemifllerdir.
Meselâ, Ebû Reflîd en-Nisâbûrî (ö. 415/1024), Ba¤dat ve Bas-
ra Mu‘tezilesinin görüfl ayr›l›klar›na dair kaleme alm›fl oldu¤u
eserinde, kendi dönemindeki Ba¤dat ekolünü temsil eden
Ebu'l-Kâs›m el-Belhî (ö. 319/931) ile Basra ekolünü temsil
eden Ebû Hâflim el-Cübbâî (ö. 321/931) aras›nda 155 mesele-
de ihtilaf bulundu¤unu ifade etmifltir. Hem Basra ekolünün
ilk temsilcisi hem de genel olarak Mu‘tezile mezhebinin ku-
rucusu olarak kabul edilen Vâs›l b. Atâ (ö. 131/748), bu mez-
hebin ortak ilkelerinden kabul edilen tevhîd, el-menzile bey-
ne'l-menzileteyn ve el-emru bi'l-ma‘rûf ve'n-nehyu ani'l-mün-
ker prensiplerinin teorik çerçevesini belirlemifltir. Yine onun-
la ayn› dönemde yaflayan ve ondan sonra Mu‘tezile ekolünün
en güçlü temsilcisi kabul edilen Amr b. Ubeyd (ö. 144/761)
ise; adâlet, va‘d ve va‘îd esaslar›n›n ilk temel çerçevesini be-
lirlemifltir.6 Amr b. Ubeyd, yaflad›¤› Basra'da yayg›n olan dö-
nemin çeflitli fikir ak›mlar›na bigâne kalmayarak ça¤›n›n so-
runlar›na, benimsemifl oldu¤u Mu‘tezile ekolünün fikir ve dü-
flünceleriyle çözüm getirmeye çal›flm›flt›r.7

Mu‘tezile ekolünün ilk teorisyeni olarak kabul edilen
Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf (ö. 226/841), Basra'da yetiflmifl ve Vâs›l
b. Atâ'n›n ö¤rencilerinden beslenmifltir. Yaflad›¤› dönemde
Maniheizm gibi dînî ak›m temsilcileriyle tart›flmalara girmifl
ve yine o dönemlerde zirveye ulaflan tercüme hareketlerinin
getirmifl oldu¤u tüm entelektüel araçlardan yararlanm›flt›r.
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6 ‹lyas Çelebi, “Mu‘tezile” D‹A, TDV Yay., ‹stanbul 2006, XXXI/
391.

7 Muhammed Sâlih Muhammed es-Seyyid, Amr b. Ubeyd ve Arâu-
hu'l-Kelâmiyye, Dâru Kuba li't-T›bâ‘a ve'n-Neflr, Kahire 1999, s.
59.

16

Ebu'l-Huzeyl'in ö¤rencilerinden biri olan ‹brâhîm b. Sey-
yâr en-Nazzâm (ö. 221/835) da, Basra ekolüne büyük katk›-
lar sunmufltur. Ayr›ca Arab edebiyat›n›n da büyük simalar›n-
dan biri olan Ebû Osman Amr b. Bahr el-Câh›z (ö. 255/868)
ve onun ard›ndan gelen Ebû Ali el-Cübbâî (ö. 303/916) ve
o¤lu Ebû Hâflim el-Cübbâî (ö. 321/933) Mu‘tezile ekolünün
görüfllerinin sistemlefltirilmesine önemli katk›larda bulun-
mufllard›r. Baba-o¤ul bu kelâmc›lar, kendilerinden önceki
Mu‘tezile görüfllerini hem sistematik bir hale getirmifller,
hem de o döneme kadar gelen baz› görüflleri kendi görüflleri
do¤rultusunda yeniden düzenlemifllerdir.8 Hem Basra Mu‘te-
zilesinin hem de genel anlamda Mu‘tezile ekolünün son
güçlü temsilcilerinden biri olan Kâd› Abdulcebbâr (ö. 415/
1025), arkas›nda birçok eser b›rakarak tarih içinde unutul-
maya yüz tutan Mu‘tezile ekolünün görüfllerinin günümüze
kadar ulaflmas›na büyük katk› sa¤lam›flt›r. Mu‘tezile ekolü ve
görüflleri hakk›ndaki objektif çal›flmalar›n büyük bir k›sm›,
ancak Kâd› Abdulcebbâr'›n eserlerinin ortaya ç›kmas›yla
mümkün olmufltur.9

Ça¤›m›zda Mu‘tezile hakk›nda yap›lan objektif çal›flmala-
ra kaynakl›k eden en önemli eserler, hiç flüphesiz Kâd› Ab-
dulcebbâr'›n kaleme ald›¤› eserlerdir. 1951-1952 y›llar›nda
M›s›r'da Kültür Bakanl›¤› yapan Tâhâ Hüseyin bir ilim heyeti
oluflturarak Yemen'e göndermifltir. Yahya Halil en-Nâmî bafl-
kanl›¤›ndaki bu ilim heyeti, Yemen'de bulunan çeflitli özel
ve resmî kütüphanelerde incelemelerde bulunmufl ve ‹slâmî
ilimlerle ilgili olan 300 civar›ndaki el yazman›n mikro-filmle-
rini alarak M›s›r'a getirmifllerdir. Bir k›sm› neflredilen bu
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8 Orhan fiener Kolo¤lu, Cübbâîler'in Kelâm Sistemi, ‹SAM Yay›n-
lar›, ‹stanbul 2011, s. 19.

9 Metin Yurdagür, “Son Dönem Mu‘tezilesinin En Meflhur Kelam-
c›s› Kâd› Abdulcebbar”, MÜ‹FD, IV, ‹stanbul 1986, s. 118.

17



eserler aras›nda bulunan Kâd› Abdulcebbâr'›n el-Mu¤nî ve
el-Mecmu‘ fi'l-Muhît isimli eserleri, Hâkim el-Cüflemî'nin fier-
hu Uyûni'l-Mesâil isimli eserinin bir bölümü ve Ebu'l-Hüse-
yin el-Basrî'nin el-Mu‘temed fî Usûli'l-F›kh isimli eseri son ya-
r›m as›rd›r Mu‘tezile hakk›nda yap›lan çal›flmalarda kullan›-
lan bafll›ca kaynaklar aras›nda yer almaktad›r.10

Mu‘tezile ekolünün temsilcileri, görüfllerini ortaya koy-
mak ve muar›zlar› taraf›ndan kendilerine yöneltilen elefltirile-
re cevap vermek amac›yla f›rak, makâlât ve risâle türünden
olmak üzere birçok eser kaleme alm›fllard›r. Bu ekol men-
suplar› taraf›ndan kaleme al›nan eserlerin büyük bir k›sm›
günümüze ulaflmad›¤› veya henüz keflfedilmedi¤i için,
Mu‘tezile içinde yer alm›fl müelliflerin bugün elimize ulaflm›fl
her türlü eseri büyük önem arzetmektedir.11

Mu‘tezile'nin Basra okulunun önemli temsilcilerinden biri
olan Kâd› Abdulcebbâr ekolünden beslenmifl olan Hâkim el-
Cüflemî, bugün bir ço¤u hâlâ el yazmalar halinde bulunan
eserlerinde Mu‘tezilî kaynaklar› ve onlar›n görüfllerini ken-
dinden sonraki nesillere aktarmada önemli bir görev üstlen-
mifltir. Meselâ, Kelâm ilmine dair kaleme ald›¤› fierhu Uyû-
ni'l-Mesâil isimli eserinin içinde yer alan ve Mu‘tezile âlimle-
rinin isimlerinin zikredildi¤i 11. ve 12. tabaka, Fuad Seyyid
taraf›ndan neflredilen Fadlu'l-‹‘tizâl ve Tabakâtu'l-Mu‘tezile
içinde yay›nlanarak Mu‘tezile hakk›nda modern dönemde
yap›lan tüm araflt›rmalarda temel kaynak olarak kullan›lm›fl-
t›r. Dolay›s›yla Hâkim el-Cüflemî, Kâd› Abdulcebbâr'›n kendi
devrine kadar olan süre içinde yaflayan Mu‘tezile ricâlini 10
tabakada zikretmiflken, Hâkim el-Cüflemî de bu 10 tabakaya,
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10 Hüseyin Hansu, Mutezile ve Hadis, Ankara Okulu Yay›nlar›, An-
kara 2012, s. 21.

11 Osman Ayd›nl›, Ak›lc› Din Söylemi, Hitit Kitap Yay›nevi, Ankara
2010, s. 56.
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Kâd› Abdulcebbâr'dan kendi dönemine kadarki Mu‘tezile ri-
câlini 2 tabakada zikredip “tabakâtu'l-Mu‘tezile”yi 12'ye ç›ka-
rarak bu literatüre çok önemli bir katk› sa¤lam›flt›r.

Hâkim el-Cüflemî, Risâletu ‹blîs ilâ ‹hvânihi'l-Menahîs
isimli eserinde, Mu‘tezile ile di¤er Kelâmî ekoller aras›ndaki
ihtilafl› konular› kendine özgü bir üslupla kaleme alm›fl,
Mu‘tezile d›fl›nda kalan di¤er ekolleri ‹blîs ile irtibatland›r-
m›fl, onlar›n görüfllerini ‹blîs'in diliyle hikâyelefltirerek aktar-
m›flt›r. Mu‘tezile'nin “öteki” olarak kabul etti¤i Cebriyye ve
Müflebbihe f›rkalar›n›n mensuplar›n›, ‹blîs'in zavall› dostlar›
olarak ilan eden el-Cüflemî, onlar›n Mu‘tezile'nin delilleri
karfl›s›nda düfltükleri acziyeti sergileyen tutumlar›n› diyalog-
larla anlatarak f›rak literatürüne farkl› bir tür kazand›rm›flt›r.

B) HÂK‹M EL-CÜfiEMÎ'N‹N
YAfiADI⁄I DÖNEM‹N S‹YÂSÎ
ve DÎNÎ-F‹KRÎ DURUMU

Her insan yaflad›¤› ça¤›n siyasal, sosyal ve külterel olay-
lar›ndan etkilenerek veya bunlar› etkileyerek hayat›n› sürdü-
rür. ‹lim adamlar›n›n da yaflad›klar› dönemin olaylar›na bigâ-
ne kalmalar› mümkün de¤ildir. Bir asra yak›n bir ömür sü-
ren Hâkim el-Cüflemî, mensubu bulundu¤u Mu‘tezile ekolü-
nün kendi döneminde içinde bulundu¤u ve katk› sa¤lad›¤›
veya d›fllanarak sürgün edildi¤i bir ortam› yaflam›flt›r. Ayr›ca
Cüflemî'nin yaflam›fl oldu¤u hicrî V. as›r ‹slâm dünyas›nda si-
yâsî çekiflmelerle, mezhep kavgalar›yla yorulan ana bünye-
nin ayn› zamanda Haçl› seferlerinin tehdidiyle yüzyüze kal-
d›¤› bir dönem olmas› aç›s›ndan büyük bir önem arzetmek-
tedir. Dolay›s›yla bu asr›n siyâsî ve fikrî durumunu ayr› ayr›
ara bafll›klar halinde ele alarak genel hatlar›yla bu dönemin
olaylar›n› ve bu olaylarla ba¤lant›l› olan fikirleri belirtmek
gerekmektedir:
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1) Siyâsî Durum
Hicrî V. as›rda Nisâbûr'un bir köyünde do¤an ve yine ay-

n› as›rda Mekke'de vefat eden Hâkim el-Cüflemî, ‹slâm tari-
hinin siyâsî olarak en karmafl›k ve da¤›n›k döneminin yaflan-
d›¤› bu yüzy›la tan›kl›k etmifltir. Cüflemî'nin hayat›n›n büyük
bir k›sm›n› geçirdi¤i Ba¤dat merkezli ‹slâm dünyas›n›n do¤u
bölgeleri baflta olmak üzere ‹slâm co¤rafyas›n›n birçok böl-
gesinde ba¤›ms›zl›klar›n› ilan eden küçük emirlikler ve bey-
likler ile merkezî otorite konumunda olan Ba¤dat aras›nda
siyâsî çekiflmeler yaflanmaktayd›.

Abbâsî hilafetinin baflkenti olan Ba¤dat, siyâsî ve askerî
gücünü kaybetmeye bafllay›nca tüm müslümanlar üzerindeki
dînî otorite merkezi olma vasf›n› da yitirmekle karfl› karfl›ya
kalm›flt›r. ‹slâm dünyas›nda farkl› mezhepler aras›ndaki reka-
betin, dînî terminolojinin arkas›na s›¤›narak sürdü¤ü Abbâsî
döneminin genel bir siyâsî haritas›n› ana hatlar›yla burada
aktarmak, Hâkim el-Cüflemî'nin son yüzy›l›na flahid oldu¤u
bu dönemin daha iyi anlafl›lmas› bak›m›ndan önem arzet-
mektedir.

‹lk dört halife döneminde bafllayan ve Emevîlerle birlikte
artarak devam eden fetih hareketleri, Abbâsîler zaman›nda
duraklama devresine girmifl ve Abbâsî yönetimi, daha ziyade
içe dönük bir politikaya a¤›rl›k vermifltir. Çünkü Abbâsîler,
fetih hareketlerinin bitti¤ine inan›yor ve içerde boy gösteren
muhalefeti etkisiz hale getirerek devlet ve ümmet birli¤ini
sa¤lamaya çal›fl›yordu. Abbâsîler içe dönük bir politika gü-
derek devlet merkezli bir anlay›fl› ön plana ç›kard›klar›ndan,
çevre üzerindeki etkinli¤i azal›yor ve siyâsî otoritenin sa¤-
lanmas›nda önemli sorunlar ortaya ç›k›yordu. Çevredeki baz›
emirlikler, siyâsî, iktisadî ve idarî aç›dan ba¤›ms›zl›¤›na ka-
vuflup merkeze karfl› yeni bir siyasal gücü temsil ediyordu.
Siyâsî, idarî ve askerî nüfuzunu yitiren Abbâsîlerin elinde,
çevrede kurulan bu emirlik ve sultanl›klara berat verip onlar›
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tan›maktan öteye hiçbir yapt›r›m gücü olmayan sembolik bir
halifelik kal›yordu.12

Emevî iktidar›ndan bunalan kitlelerin deste¤iyle müslü-
manlar›n yönetimini devralan Abbâsîler, halifelik ünvan›n›
yo¤un bir flekilde siyaset literatüründe kulland›lar. Ancak
Abbâsîler döneminde Bizans ve Sasanî dönemlerinin siyaset
anlay›fl› ve kurumlar›, dönemin bürokrat ve idarecileri üze-
rinde belirgin bir flekilde etkisini sürdürdü ve devletin idarî
mekanizmas› bu yeni anlay›fl çerçevesinde yeniden flekillen-
di.13 Art›k büyüyen ve büyüdükçe karmafl›k bir durum alan
devlet hizmetlerinin “halife” ünvan›n› tafl›yan yöneticinin tek
bafl›na alt›ndan kalkabilece¤i bir görev olmaktan ç›k›yordu.

Halife, büyüyen devlet bürokrasisi karfl›s›nda siyaset ve
idare alan›ndaki yetkilerinin büyük bir k›sm›n› vezirlere ve
divana, e¤itim ve yarg› gibi alanlarla ilgili yetkisini de kendi
döneminde geliflen ve toplumsal bir güç kazanan ilmiye s›n›-
f›na devretmek zorunda kald›. Abbâsî devletinin zay›flay›p
hilafetin sembolik bir duruma gelmesinin bir di¤er sebebi
de, genifl ‹slâm co¤rafyas›ndaki farkl› ›rk ve mezheplere
müntesip müslümanlar›n kendi maslahatlar›n›, birbirinden
farkl› dînî ve siyâsî yorumlarda görmeleri ve onlar›n tamam›-
n› kuflat›p taleplerine cevap verecek ortak dînî ve siyâsî bir
yorumun ortaya konulamamas›d›r. Özellikle de Emevîlerle
birlikte ortaya ç›kan siyaset endeksli gruplar›n,14 dînî naslar›
kendi sosyo-politik durumlar›n› meflrulaflt›r›c› bir yoruma tâ-
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12 ‹bn Esîr, ‹zzuddîn Ebu'l-Hasen Ali b. Muhammed efl-fieybanî, el-
Kâmil fi't-Târîh, Beyrut 1979, VIII, s. 450.

13 Muhammed Said Aflmavî, el-Hilâfetu'l-‹slâmiyye, Kahire 1996, s.
207; Kemal, Nam›k, Büyük ‹slâm Tarihi, Haz. ‹hsan Ilgar, ‹stan-
bul 1975, s. 350.

14 Hasan Onat, Emevîler Devri fiiî Hareketleri ve Günümüz fiiîli¤i,
Ankara 1993, s. 9-10.
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bi tutmalar› ve bu yorumlar›n ‹slâm co¤rafyas›n›n her bölge-
sinden taraftar bulmas›, kuflat›c› bir yorumun yap›lmas›n›
zorlaflt›ran bir neden olarak görülebilir.

Farkl› dînî ekollere sahip kitlelerin, siyâsî otoriteye karfl›
bask› unsuru olmalar›, ister-istemez Abbâsî yöneticilerini de
dînî ve ideolojik tart›flmalar›n içine çekmifl ve bunlardan ba-
z›lar›n› desteklerken baz›lar›n› da karfl›s›na alm›flt›r. Abbâsî
halifelerine karfl› fakihlerin, kelâmc›lar›n ve muhaddislerin
yer ald›¤› din temelli bir muhalefetin do¤mas› siyâsî gücünü
kaybeden halifenin, din aç›s›ndan meflruiyetini de sorgulan›r
bir duruma getirmifltir.15

Abbâsîlerin son y›llar›nda baflta siyasal otorite olmak
üzere, dînî otoritesi de zay›flayan hilafet, Büveyhi ve Selçuk-
lu sultanlar›na siyasal meflruiyet veren sembolik bir makama
dönüflmekten baflka hiçbir yapt›r›m gücü bulunmayan bir
yap›ya dönüflmüfltür. Abbâsî Devleti'nin merkezî otoritesi za-
y›flay›nca, emîru'l-ümerâ denilen valiler, önce yar› ba¤›ms›z-
l›k, daha sonra da tam ba¤›ms›zl›klar›n› ilan ediyorlard›. Bu
valiler, Halife'nin ‹slâm dünyas› üzerindeki manevi nüfuzlar›-
n› dikkate alarak devletlerini meflrulaflt›rmak için dönemle-
rindeki halifeden onay almak zorundayd›lar.

Büyük Selçuklu sultan› Tu¤rul Bey de kurdu¤u devlete
meflruiyet kazand›rmak amac›yla dönemin halifesinden izin
almak için Ba¤dat'a gitmiflti. Tu¤rul Bey ile Abbâsî halifesi
aras›nda yaflanan diyalog, güçsüz halife ile güçlü sultan ara-
s›ndaki iliflkiyi anlamak aç›s›ndan manidard›r. Uzunçarfl›l›,
bu hadiseyi flu flekilde anlat›r:

Tu¤rul Bey içeri girip halifenin elini öperek kendisine
tahsis edilen kürsüye oturmufltu. Halifenin Reîsü'r-Rüesâ
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15 Hodgson, M.G.S., ‹slâm'›n Serüveni, Çev. Heyet, ‹stanbul 1995,
I/228.
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denilen veziri, halife lisan›ndan olarak Tu¤rul Bey'e
flöyle dedi: “Emiru'l-Mü’minîn, Allah Teâlâ'n›n kendisine
tevliyet etmifl oldu¤u bilâd›n cemiisini sana tevliyet etti
ve kullar›n›n umurunu sana tevdi eyledi. Sana mevdu
umurda Allah'tan kork ve Allah'›n sana olan nimetini
bil.”16

Merkezî otoritenin gün geçtikçe zay›flad›¤› Abbâsîler dö-
neminde müslümanlar›n yaflad›¤› co¤rafyan›n de¤iflik bölge-
lerinde ortaya ç›kan küçük devletler, müslüman kitle üzerin-
de otoritelerini meflru bir zemine oturtmak için hilafetin ma-
nevi otoritesini kabul etmek zorunda kalm›fllard›r. Hâkimiye-
tini ilan eden bir yöneticinin halk taraf›ndan benimsenmesi,
bir yerin fethedilip hükümdarl›k s›n›rlar›na kolayca dâhil
edilmesi, bu yöneticinin halife taraf›ndan resmen tan›nmas›-
na ba¤l›yd›.17 Siyaset içerisindeki aktif fonksiyonunu böyle-
ce yitiren halifelik kurumu, emir ve sultanlar›n iktidarlar›na
meflruiyet kazand›rmak için flekilsel ba¤l›l›klar›n› sunduklar›
dînî bir sembole dönüflüyordu.

‹slâm dünyas›n›n di¤er baz› co¤rafyalar›nda ayn› ânda
birden fazla halifenin ortaya ç›kmas›yla da Ba¤dat merkezli
halifelik kurumu, farkl› bir dönüflüm yafl›yordu. M›s›r ve Su-
riye'de etkinlik kazanmaya bafllayan Fât›mî halifeli¤inin
(909-1171) ve buna bir tepki olarak kendisini konumland›-
ran Endülüs Emevî halifeli¤inin (928-1031) ortaya ç›kmas›yla
birlikte, Abbâsî halifelik kurumu müslümanlar›n gözündeki
çekim gücünü ve etkisini tamamen yitirmeye bafll›yordu.18
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16 ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Devleti Teflkilat›na Medhal,
TTK Bas›mevi, Ankara 1984, s. 3.

17 Abdullâh Hüseyin, ed-Devletu'l-‹slâmiyye, M›s›r 1948, s. 331; Ca-
sim Avc›, “Hilafet”, D‹A, XVII/543.

18 Henry Laoust, ‹slâm'da Ayr›l›kç› Görüfller, Çev. E. Ruhi F›¤lal›-
Sabri Hizmetli, ‹stanbul 1999, s. 141.
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Mo¤ollar 1258 y›l›nda Abbâsî Devleti'ni y›kt›klar›nda, si-
yasal gücünü ve etkinli¤ini tamamen kaybetmifl, sadece siya-
sete ve iktidara dinsel bir meflruiyet atfetmekten öteye hiçbir
fonksiyonu kalmam›fl olan bir halifeler sülalesi vard›. Abbâsî
halifesi Mu‘tas›m Billah'›n, Mo¤ollar›n Ba¤dat'› istilas› esna-
s›nda kendisini korumak amac›yla fiam'a gitmesiyle birlikte
Abbâsîlerin siyâsî nüfuz alan›nda bulunan müslümanlar, üç
y›l süreyle halifesiz kald›lar. Mo¤ol istilas›n› durduran Mem-
lükler, halife sülalesinden Ebu'l-Kas›m Ahmed'i, hilafeti ken-
di kontrollerinde yeniden ihya etmek amac›yla beraberlerin-
de Kahire'ye götürdüler ve Mustans›r Billah lakab›yla halife
ilan ettiler. Memlükler, böylece siyasal meflruiyet kazanarak
iktidarlar›n› sa¤lamlaflt›rmay› düflünüyorlard›. Hiçbir siyâsî
yetkisi bulunmayan halifenin ad›, sultanlar›n ad›yla birlikte
sikke ve hutbelerde an›l›yordu.19

2) Dînî-Fikrî Durum
‹slâm dünyas›nda yaflanan bu siyâsî rekabet ve çat›flma-

lardan, mezhepler de nasibini alm›flt›r. Hem dînî yorumlar
hem de farkl› siyâsî iktidarlar düzeyinde yaflanan iç kar›fl›k-
l›klar, ‹slâm dünyas›n›n ana bünyesini yorarak Haçl› seferle-
rine ve Mo¤ol istilalar›na elveriflli bir ortam›n do¤mas›na se-
bep olmufltur.

Abbâsîler döneminde ‹slâm dünyas›nda yaflanan bu siyâ-
sî buhranlardan etkilenen kelâmî ve f›khî mezhep mensupla-
r› aras›nda da birtak›m gerilimler ortaya ç›km›flt›r. Mezhep
mensuplar› aras›ndaki gerilimler zaman zaman fliddetini ar-
t›rm›fl ve siyâsî iktirdara yak›n olan herhangi bir mezhebin
temsilcileri, di¤er mezhep mensuplar›na karfl› fliddete varan
bask›lar uygulam›fllard›r.
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19 Avc›, “Hilafet”, D‹A, XVII/545.
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Hicrî IV. as›rda Büveyhîlerin Ba¤dat'ta siyâsî iktidar› ele
geçirmeleriyle birlikte fiiî ve Bat›nî teflekküllerin etkisini ar-
t›rmas›, di¤er mezhep mensuplar›n› bir hayli rahats›z etmifl-
tir. Hicrî IV. asr›n olaylar›n› aktaran tarihçi Makrizî, Raf›zî kö-
kenli mezheplerin Ma¤rib, M›s›r, fiam, Diyarbak›r, Kûfe, Bas-
ra, Ba¤dat, Horasan, Maveraunnehir, Hicaz, Yemen ve Bah-
reyn'i kuflatacak bir flekilde ‹slâm dünyas›n›n her bölgesinde
yayg›nlaflt›¤›n› ve bu bölgelerdeki siyasal iktidar›n da Fat›mî-
ler ve Büveyhîler'in elinde oldu¤unu söyler. Ona göre bu
dönemde Kaderiyye, Cehmiyye, Mu‘tezile, Keramiyye, Hâri-
cîler, Raf›zîler, Karmatîler ve Bat›nîlik gibi ak›mlar ‹slâm
dünyas›nda etkisini sürdüren bafll›ca ekollerdir.20

Dönemin siyâsî çalkant›lar› içinde aktif olarak yer alan
Mu‘tezile'nin temsilcileri, Büveyhîler'in Ba¤dat'ta siyâsî ikti-
dar› ele geçirmesiyle birlikte di¤er mezhep mensuplar›n› cid-
di bir flekilde rahats›z edecek davran›fllar sergilemifllerdir.
Büveyhîler, baflta fiiîler olmak üzere Mu‘tezile'ye de destek
vererek özellikle Irak, Horasan ve Maveraunnehir bölgele-
rinde bu ekolün temsilcilerini önplana ç›karm›flt›r. Mu‘tezi-
le'nin Cübbâî ekolüne mensup olan Kâd› Abdulcebbâr, Bü-
veyhî döneminin en büyük kâd›lar› aras›nda yer al›rken, Sâ-
hib b. Abbâd (ö.385/995) bu dönemin en etkin ve en güçlü
veziri olmufltur.

Hâkim el-Cüflemî'nin verdi¤i bilgilere göre Büveyhîler
dönemindeki en önemli makamlara Mu‘tezile d›fl›nda her-
hangibir mezhep mensubunu getirmeyen Sâhib b. Abbâd,
Mu‘tezilî ve fiiî kimli¤iyle flöhret bulmufltur. Ona göre Sâhib
b. Abbâd, “Mu‘teziliyyu'fl-fli‘ri, fiî‘iyyu't-tasnîfi/Mu‘tezilî fliiri
fiiî yöntemle tasnif” eden bir kiflili¤e sahiptir.21
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20 Makrizî, Takiyuddîn Ahmed b. Ali, el-Mevâ‘izu ve'l-‹‘tibâru bi
Zikri'l-H›tati ve'l-Âsâr, Kahire 1270, II/357.

21 Cüflemî, fierhu Uyûni'l-Mesâil, I, vr. 155.

25



Sünnî kökenli olan Abbâsî halifesi, Büveyhîlerin di¤er
mezhep mensuplar› aras›nda gerginli¤e sebebiyet veren bu
tasarruflar›n› engellemeye güç yetirememesine ra¤men, hicrî
408 y›l›nda bir genelge yay›nlayarak Mu‘tezile'nin her türlü
e¤itim ve münâzara faaliyetlerine son vermelerini, “‹slâm'a
ayk›r› olan görüfllerden” vazgeçmelerini emretmifl ve bunu
yapmad›klar› takdirde onlar› fliddetle cezaland›raca¤›n› be-
yan etmifltir.22 Ancak öyle anlafl›l›yor ki, mevcut durum ol-
du¤u gibi devam etmifl ve hicrî 433 y›l›nda Ba¤dat'ta “el-‹‘ti-
kâdu'l-Kâdirî” olarak bilinen ve Abbasî halifesi Kâdir Bil-
lâh'›n emriyle haz›rlanan bir metinle, Mu‘tezile'nin itikâdî gö-
rüflleri elefltirilmifl ve bu metin dönemin Ehl-i Sünnet ulemâs›
taraf›ndan imzalanarak halka ilan edilmifltir.23

Büveyhî iktidar›n›n son bulmas›yla birlikte, Mu‘tezile men-
suplar› için bask› ortam› kendini iyice hissettirdi. Hicrî 456 y›-
l›nda Mansur Camii'nin minberinden Mu‘tezile mezhebine ve
mensuplar›na lanet okundu, Efl‘arîlerden bir grup camide ders
vermekte olan Mu‘tezilî bir âlimi derdest ederek kovdular ve
bir daha ders vermesini engellediler. Resmî olarak yay›nlanan
metinde belirtilen ilkelere ayk›r› hareket edenler, fâs›k ve kâ-
fir ilan edilmekten kurtulamad›lar. ‹slâm dünyas›nda yeni bir
siyâsî aktör olarak ortaya ç›kan ve siyâsî iktidara gelen baflta
Gazneli Mahmûd olmak üzere birçok yönetici döneminde,
baflta Mu‘tezile ve fiî‘a olmak üzere muhalif ilan edilen f›rka
mensuplar› takibata maruz kald› ve özellikle de Mu‘tezile
mensuplar› Horasan bölgesine sürüldü. Mu‘tezile'ye ait kitap-
lar›n yan› s›ra, felsefe kitaplar› da yak›ld›.24
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22 ‹bnu'l-Cevzî, Ebu'l Ferec Abdurrahmân b. Ali, el-Muntazam fî
Târihi'l-Mülûk ve'l-Ümem, Haydarabad, Tsz., IV/30.

23 Muhit Mert, Kelam Tarihinin Problemleri, Ankara Okulu Yay›n-
lar›, Ankara 2008, s.102.

24 ‹bn Kesîr, ‹smail b. Ömer, el-Bidâye ve'n-Nihâye, Beyrut 1990,
XII/91; ‹bnu'l Cevzî, el-Muntazam, IV/303.
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Hâkim el-Cüflemî bu uygulamalar›n bir ço¤una tan›k ol-
mufltur. Onun verdi¤i bilgilere göre; Gazneli Mahmûd, Nisâ-
bûr valisine bir mektup yazarak, oradaki Mu‘tezile temsilcile-
rinin Gazne'ye, kendi huzuruna getirtilmelerini emretmifltir.
Nisâbûr valisi de Mu‘tezile'nin önde gelen temsilcilerinden
olan 3 kifliyi yakalayarak Gazne'ye göndermifl ve bu götürü-
lenler daha sonra orada vefat etmifllerdir. Cüflemî'nin de ha-
yat›n›n büyük bir k›sm›n› geçirdi¤i Nisâbûr, Mu‘tezile ve fiî‘a
mezheplerinin temsilci ve mensuplar›n›n yo¤un bir flekilde
yaflad›klar› bir bölge olma vasf›n› korumufltur. Kâd› Abdul-
cebbâr'›n önde gelen ö¤rencilerinden biri olan Ebû Reflîd
en-Nisâbûrî, hocas›n›n vefat›ndan sonra gelip yerleflti¤i Nisâ-
bûr'da büyük bir ders halkas› oluflturmufl ve dönemin ke-
lâmc›lar›n› etraf›nda toplam›flt›r. Kendisine muhalif olanlar›n
karfl› ç›kmas› üzerine Rey flehrine giderek orada faaliyetleri-
ne devam etmifltir.25

Efl‘arîlik de, Cüflemî'nin yaflad›¤› dönemin dînî-fikrî orta-
m›n› flekillendiren en önemli mezheplerden biridir. Hicrî IV.
asr›n sonlar› ile V. asr›n bafllar›nda Efl‘arîler, bafl›n› Hanbelî-
lerin çekti¤i Ehl-i Hadis'in bask›lar›na maruz kalm›fllard›r.
Özellikle de dönemin baz› siyâsî iktidarlar› taraf›ndan bask›-
lara maruz kalan Efl‘arîlerin durumu, Mu‘tezile'nin durumun-
dan daha iyi say›lmaz. Bu dönemde mezhepler aras› yafla-
nan rekabetin bask›lara varmas› sonucu büyük Efl‘arî kelâm-
c›s› ve fiâfiî fakihi olan Ebu'l-Meâlî el-Cüveynî (ö. 478/1085)
ile ‹mâm Kufleyrî (ö. 465/1072) gibi âlimler, yaflad›klar› Nisâ-
bûr'u terkederek Kudüs ve Mekke'ye gitmek zorunda kal-
m›fllard›r. Efl‘arîlere yönelik bask›lar, Sultan Alp Arslan'›n ikti-
dara gelmesiyle birlikte son bulmufltur. Bu dönemde vezirlik
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25 Cüflemî, fierhu Uyûni'l-Mesâil, I, vr. 136; Adnan Zerzûr, el-Hâ-
kim el-Cüflemî ve Menhecuhu fî Tefsîri'l-Kur’ân, Müessesetu'r-Ri-
sâle, D›meflk 1970, s. 38.
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makam›na gelen Nizamulmülk, Nizamiyye medreselerinin
aç›lmas›n› ve yurtlar›n› terk eden âlimlerin tekrar dönerek
bu medresede müderrislik yapmalar›n› sa¤lam›flt›r.26 Selçuk-
lular›n ilk dönemlerinde Sünnî kökenli mezhepler aras›nda
bile tekfîrle suçlaman›n yaflanmas›, di¤er mezhep mensupla-
r› aras›ndaki gerilimin had safhaya ç›kmas›, bu gerilimlerin
bazan fliddete dönüflmesi gibi birçok olumsuzluk ve kaosun
yayg›n oldu¤u bir dönemde yaflayan Hâkim el-Cüflemî'nin
dînî ve fikrî yap›s›n›n flekillenmesi üzerinde hiç kuflkusuz
büyük bir etki yapm›flt›r.
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26 Ahmet Ocak, Selçuklular›n Dînî Siyaseti, Tarih ve Tabiat Vakf›
Yay›nlar›, ‹stanbul 2002, s. 92.
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM

HÂK‹M EL-CÜfiEMÎ'N‹N
HAYATI ve ESERLER‹

A) HAYATI

413/1022 y›l›n›n Ramazan ay›nda Beyhak'a ba¤l› Cüflem
köyünde do¤an Ebû Sa‘d el-Muhassin b. Muhammed b. Ker-
râme el-Hakîm el-Cüflemî'nin nesebi, Muhammed b. el-Ha-
nefiyye arac›l›¤›yla Hz. Ali'ye ulafl›r.1 Ad›, künyesi, do¤um
tarihi ve yeri hakk›nda farkl› aç›klamalar da yap›lm›flt›r. Me-
selâ, Brockelmann Cüflemî'nin ad›n›n Muhsin, dedesinin is-
minin de Kerâme oldu¤unu ve 431 y›l›nda do¤du¤unu söy-
lemektedir.2 Ancak Hâkim el-Cüflemî hakk›ndaki bilgilerin
ilk kaynaklar›ndan biri olan ‹bn Funduk'un Târîhu Beyhak
isimli eseri, bu konuda itibar edilmesi gereken bir eserdir.
Çünkü söz konusu eser Cüflemî'nin vefat›ndan yaklafl›k 70
y›l sonra kaleme al›nm›flt›r.3

Cüflem isminin bir yer ismi mi, yoksa bir kabile ismi mi
oldu¤u konusunda da farkl› görüfller bulunmaktad›r. Bu ko-
nudaki görüfllere mesned olarak aktar›lan rivâyetlerin bir
k›sm›nda Cüflem'in, Beyhak'ta bulunan bir köy ismi oldu¤u
belirtilirken, baz›lar›nda da bir kabile ismi oldu¤una yer ve-
rilmektedir. Bu bilgilerden hareketle Cüflem'in bir Arab kabi-
lesinin ismi oldu¤u, ancak bu kabile mensuplar›ndan baz›la-
r›n›n Beyhak bölgesinde bir yere yerlefltikleri ve yerlefltikleri
o yerin de söz konusu kabilenin ismiyle an›ld›¤› sonucuna

1 ‹bn Funduk, Târîh-i Beyhak, nflr. A. Behmenyâr, Tahran 1317/
1938, s. 212-213; Muhammed Ero¤lu, “Hâkim el-Cüflemî”, D‹A,
15/186, ‹stanbul 1997.

2 Brockelmann, GAL, I/524.
3 Adnan Zerzûr, el-Hâkim el-Cüflemî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-

Kur’ân, s. 67.
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varmak mümkündür. fiiî temayüllerin egemen oldu¤u bir
bölgede do¤up büyüyen ve ilk tahsilini burada alan Hâkim
el-Cüflemî için tüm kaynaklarda zikredilen “Hâkim” isminin
ona niçin verildi¤i ve bunun hadis terminolojisindeki “hâ-
kim” kavram›yla bir ilgisinin bulunup bulunmad›¤› hakk›nda
da kesin birfley söylenememektedir. Ancak baz› Zeydî âlim-
ler, Cüflemî'nin hadis ilminde “hâkim” seviyesinde olmad›¤›
görüflünü dile getirmifllerdir.4

Hâkim el-Cüflemî, hicrî V. asr›n ortalar›nda Nisâbûr ve
çevre bölgelerinde bafllayan iç kar›fl›kl›klar ve mezhepler
aras› sürtüflmeler nedeniyle birçok meflhur âlim gibi bu böl-
geyi terk ederek Mekke'ye gitmifltir. Ayn› dönemlerde Ehl-i
Sünnet ile fiî‘a aras›nda cereyan eden büyük gerginliklerden
dolay› ‹mâm el-Cüveynî ve Kufleyrî gibi âlimler de bu bölge-
den ayr›lmak zorunda kalm›fllard›r.5 Bu olaylardan bir müd-
det sonra Nizamulmülk'ün Nisâbûr'da birçok medrese infla
ederek Efl‘arîli¤i merkeze alan bir e¤itim anlay›fl›n› benimse-
mesinin ard›ndan, baflta Cüveynî olmak üzere birçok âlim
tekrar yurtlar›na dönerken Hâkim el-Cüflemî bir daha Nisâ-
bûr'a dönmemifl ve Mekke'de 494 y›l›nda öldürülmüfltür. Ar-
d›nda b›rakt›¤› Nisâbûr bölgesine bir daha hiç dönmeyen ve
birçok Zeydî âlimin yerleflmifl oldu¤u Mekke'de ömrünün
son dönemlerini yaflayan Hâkim el-Cüflemî'nin buradaki ha-
yat› hakk›nda kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmaz.
Öyleki, Mekke'de yaflayanlar, oraya d›flar›dan gelenler ve
yerleflenler, oray› ziyaret edenler veya orada vefat edenler
hakk›nda kaleme al›nm›fl özel eserlerde bile onun Mekke
hayat› hakk›nda bir bilginin olmamas› manidard›r. Meselâ,
bu eserlerden biri olan ve el-Fasî taraf›ndan kaleme al›nan,

MU‘TEZÎLE'N‹N KELÂMÎ POLEM‹KLER‹

4 Adnan Zerzûr, el-Hâkim el-Cüflemî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-
Kur’ân, s. 66.

5 Sübkî, Tabakâtu'fl-fiâfiiyyeti'l-Kübrâ, M›s›r 1976, 3/254.
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el-‹kdu's-Semîn fî Ahbâri'l-Beledi'l-Emîn isimli eserde, yakla-
fl›k olarak 8 as›r boyunca Mekke ile ilgisi olan hemen herkes
hakk›nda, hatta Hâkim el-Cüflemî'nin ö¤rencisi Zemahflerî ve
‹bn Vehhas'la ilgili bilgi bulunmas›na ra¤men, Cüflemî hak-
k›nda hiçbir bilginin bulunmamas› ilginçtir. Çünkü uzun bir
süre Mekke'de bulunan ve Zeydî çevreler taraf›ndan çok iyi
tan›nan Cüflemî hakk›nda tarihçilerin sessiz kalmalar› ve on-
dan hiç bahsetmemeleri mümkün görünmemektedir. Bu ko-
nuyu Hâkim el-Cüflemî hakk›ndaki kapsaml› çal›flmas›nda
dile getiren Adnan Zerzûr, “Öyle görünüyor ki Hâkim, Mek-
ke'ye gizlice girmifltir; çünkü cânîler onu takip etmifllerdir”6

yorum yapmaktad›r.

Hâkim el-Cüflemî'nin Mekke'de niçin ve kimler taraf›n-
dan öldürüldü¤ü hakk›nda da kesin bir fley söylemek müm-
kün görünmemekle beraber, ömrünün sonralar›na do¤ru
yazd›¤›, Risâletu ‹blîs ilâ ‹hvânihi'l-Menahîs isimli eserinde
dile getirdi¤i görüfllerinden dolay› has›mlar› taraf›ndan öldü-
rüldü¤ü kanaati a¤›r basmaktad›r.7 Söz konusu eserde Mu‘te-
zile d›fl›ndaki tüm ekolleri ac›mas›zca elefltiren ve onlar›n bu
görüfllerini ‹blîs'ten ald›¤›n› dile getiren Hâkim el-Cüflemî,
özellikle de Mücbire ve Müflebbihe isimlerini zikrederek on-
lar› ‹blîs'in takipçileri olarak tavsif eder ve ‹blîs'in dilinden
onlar›n görüfllerini aktararak elefltirir.

B) E⁄‹T‹M‹

Hâkim el-Cüflemî, yaflad›¤› dönemin en önemli âlimlerin-
den ders almakla beraber, daha çok Kâd› Abdulcebbâr'›n

HÂK‹M EL-CÜfiEMÎ'N‹N HAYATI ve ESERLER‹

6 Adnan Zerzûr, el-Hâkim el-Cüflemî ve Menhecuhu fî Tefsîri'l-
Kur’ân, s. 70.

7 Abdusselâm b. Abbâs el-Vecih, A‘lamu'l-Müellifîni'z-Zeydiyye,
Müessesetu'l-‹mâm Zeyd b. Ali, Amman 1999, s. 820.
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ö¤rencileri veya kendi deyimiyle “Ehl-i Adl” olan Mu‘tezilî
hocalar›n yan›nda e¤itimini tamamlam›flt›r. fierhu Uyûni'l-Me-
sâil isimli eserinde, kendilerinden ders ald›¤› ve görüfllerinin
flekillenmesinde etkili olan hocalar›n› zikreden Cüflemî'nin
e¤itim hayat›na katk›lar› olan hocalar› aras›nda, daha çok üç
kifli öne ç›kmaktad›r. Ebû Hamid Ahmed b. Muhammed b.
‹shak en-Neccârî en-Nisâbûrî (ö. 433 h.), onun ilk hocalar›n-
dand›r. Küçük yafllardan itibaren onun yan›nda bulunarak
kelâm ile usûl-i f›k›h dersleri okumufl, kültür ve düflünce
dünyas›n›n zenginleflmesinde ondan çokça istifade etmifltir.
Cüflemî, bu ilk hocas› hakk›nda flöyle demektedir:

Ehl-i Adl meflâyihinden ilk karfl›laflt›¤›m›z ve kendisin-
den ilim tahsil etti¤imiz kifli merhum fleyhimiz Ebû Ha-
mid Ahmed b. Muhammed b. ‹shak't›r. Kâd›'l-Kudat'›n
yan›nda ilim okumufl olan hocam›z›n yan›nda ilk olarak
kelâm ve usul-i f›kh okudum. Mu‘tezile kelâm› ile Ebû
Hanîfe'nin f›kh›na, hadis rivâyetine, Kur’ân ve tefsîr bil-
gisine sahip bir kimseydi. Zâhid olarak yaflam›fl ve dün-
yal›k bir fleye tamah etmemifltir.8

Hâkim el-Cüflemî, ilk hocas› Ebû Hamid'in vefat›ndan
sonra aslen Nisâbûrlu olan ve Beyhak'a yerleflmifl bulunan
fieyh Ebû Hasen Ali b. Abdullâh'›n (ö. 457 h.) yan›nda e¤iti-
mine devam ederek ondan kelâm, usul-i f›kh ve tefsîr ilimle-
ri tahsil etmifltir. Ebû Hasen, Kâd› Abdulcebbâr'›n ikinci ku-
flak ö¤rencileri aras›nda yer almaktad›r. Cüflemî, onun fazile-
tine ve hitabetteki yetene¤ine hayran olmufltur.9

Cüflemî'nin yan›nda bulunarak kendisinden ders ald›¤›
bir di¤er hocas› da, Ebû Hanîfe f›kh›n›n bir temsilcisi konu-
munda olan Ebû Muhammed Abdullâh b. Hüseyin en-Nas›-
hî'dir. Cüflemî'nin kendisinden de¤iflik ilimler tahsil etti¤i
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8 Cüflemî, fierhu Uyûni'l-Mesâil, I, vr. 162.
9 Cüflemî, fierhu Uyûni'l-Mesâil, I, vr. 162.

32

Ebû Muhammed Kâd›'l-Kudât'l›k yapm›fl, va‘îd meselesi hariç
Ehl-i Adl'in görüfllerini benimsemifl bir kifli olup 447 y›l›nda
vefat etmifltir.10 Öyle anlafl›l›yor ki Cüflemî, ilk hocas› Ebû
Hamid'in vefat›ndan sonra, ayn› zamanda hem fieyh Ebû Ha-
sen'in, hem de Ebû Muhammed'in yan›nda tahsilini sürdür-
müfltür. Bu üç hocas›n›n d›fl›nda daha birçok hocas›n›n ismi-
ni zikreden Cüflemî, onlardan neler okudu¤unu aç›kça be-
lirtmemekle birlikte, onlarla karfl›laflt›¤›n› söylemekte ve on-
lar›n bir k›sm›ndan aktard›¤› baz› görüfllere eserlerinde yer
vermektedir.11

Cüflemî'nin söz konusu hocalar› aras›nda Zeydî olan
Ebu'l-Kâs›m Muhammed b. Ahmed b. Mehdî el-Hasenî, yine
Zeydî temayüllere sahip olan Ebu'l-Berekât Hibetullâh b.
Muhammed el-Hasenî ile fieyh Ebu'l-Hasen Ali b. el-Hasen
öncelikli bir konuma sahiptirler. Cüflemî, bu hocalar›ndan
biri olan fieyh Ebu'l-Hasen hakk›nda, “Horasan'›n iyilerin-
den, ça¤›n›n güzidesi, döneminin imâm›, ilimlerde derinlefl-
mifl, Ebû Hanîfe'nin ashâb›n›n öncülerinden, sözü ve fiiliyle
tevhîd ve adâlete davet eden bir kifli” demektedir.

Hâkim el-Cüflemî'nin ö¤rencileri hakk›ndaki bilgiler, ho-
calar› hakk›ndaki bilgilere göre daha azd›r. En meflhur ö¤-
rencileri aras›nda o¤lu Muhammed b. Muhsin, Ebu'l-Kâs›m
Mahmûd ez-Zemahflerî, Ali b. Zeyd er-Ravkanî ve Ahmed b.
Muhammed b. ‹shak el-Havarzmî yer almaktad›r. Cüflemî
sonras› Mu‘tezile ve Zeydiyye literatürünün uzun bir süre il-
gisizli¤e u¤ramas›, onun ö¤rencileri ve hocalar› hakk›ndaki
bilgilerin zamanla kaybolmas›n› veya unutulmas›n› berabe-
rinde getirmifltir.12
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10 Cüflemî, fierhu Uyûni'l-Mesâil, I, vr. 163.
11 Adnan Zerzûr, el-Hâkim el-Cüflemî ve Menhecuhu fî Tefsîri'l-

Kur’ân, s. 78.
12 Adnan Zerzûr, el-Hâkim el-Cüflemî ve Menhecuhu fî Tefsîri'l-
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Cüflemî'nin tahsil hayat› göz önünde bulunduruldu¤unda
onun Hanefî mezhebine mensup oldu¤u, ancak daha sonra-
lar› Zeydîli¤e geçti¤i söylenebilir. ‹lk hocalar›ndan Ebû Ha-
mid ile Ebû Muhammed'in Hanefî mezhebine mensup ol-
duklar› ve Cüflemî'nin onlar›n yan›nda Hanefî f›kh› okudu¤u
hususundan hareketle bir sonuca var›lmaktad›r. Ancak ne
zaman Hanefî mezhebini terkederek Zeydîli¤e geçti¤i konu-
sunda kesin birfley söylemek mümkün görünmemektedir.
Adnan Zerzûr'un, kendisinden al›nt› yapt›¤› ve el yazmalar
halinde bulunan Yahya b. Hüseyin'e ait, Tabakâtu'z-Zeydiy-
ye isimli kitapta yer alan flu ifadeler, Cüflemî'nin hayat›n›n ilk
y›llar›nda Hanefî mezhebine mensup oldu¤unu göstermekte-
dir:

Muhassin b. Kerrâme el-Cüflemî, amelde Hanefî, itikadî
konularda ise Adlî'dir. Daha sonra Zeydiyye ve fiî‘a
mezhebine intikal etmifltir. Bu bilgileri Benî Hanfl men-
suplar›ndan ve et-Temhîd isimli eserin müellifi ile Mu-
hammed b. Ahmed el-Kureflî ondan aktarm›fllard›r.13

Cüflemî'nin ilimde flöhret sahibi oldu¤u y›llarda mezhep
de¤ifltirerek Zeydî f›kh›na dair bir eser kaleme almas›, onun
Hanefî kimli¤ini gölgede b›rakm›flt›r. Ayr›ca Hanefî âlimlerin
biyografilerine yer veren tabakât türü eserlerde de ona yer
verilmemifltir.

C) ZEYDÎ K‹ML‹⁄‹

Hâkim el-Cüflemî'nin itikadî konularda Mu‘tezilî oldu¤u
konusunda herhangi bir flüphe yoktur. O, hocalar› arac›l›¤›y-
la Kâd› Abdulcebbâr'›n kelâmî görüfllerini alm›fl ve onun ka-
nal›yla da Mu‘tezile'nin en güçlü ekolü olarak kalmaya de-
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13 Adnan Zerzûr, el-Hâkim el-Cüflemî ve Menhecuhu fî Tefsîri'l-
Kur’ân, s. 82.
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vam eden Basra ekolünün görüfllerini benimsemifltir. Çünkü
o s›kl›kla, “fieyhimiz Ebû Hâflim dedi ki...” ibaresini kullana-
rak, Ebû Hâflim el-Cübbâî ile Kâd› Abdulcebbâr'a Mu‘tezile
içinde ayr›cal›kl› bir yer verir. O, Kâd› Abdulcebbâr hakk›n-
da flu ifadeleri kullanm›flt›r:

Onun ilimdeki yerini ve faziletteki konumunu anlatacak
kelime bulam›yorum. Kelâm ilmini aç›klayarak yaym›fl-
t›r, kendisinden baflkas›na nasip olmayacak bir flekilde
kelâm›n tüm incelikli konular›n› ihtiva eden ve do¤u-
dan bat›ya her yere ulaflan birçok k›ymetli kitaplar kale-
me alm›flt›r.14

Cüflemî, Kelâm ilmine dair yazm›fl oldu¤u eserlerle Kâd›
Abdulcebbâr'dan sonra Cübbâiyye ekolünün en meflhur
temsilcilerinden biri kabul edilebilir. Ayr›ca onun bu eserleri
Mu‘tezilî-Zeydî ekolü üzerinde de büyük etkilere sahiptir.
Çünkü Zeydiyye tarihçileri onu bu ekolün son temsilcisi ola-
rak kabul ederler.15

Hâkim el-Cüflemî'nin Zeydî-Mu‘tezilî kimli¤inin mahiyeti-
nin ne oldu¤unu aç›kça anlayabilmek için onun bu konuda-
ki görüfllerine baflvurmak gerekmektedir. Zeydîlik ile Mu‘te-
zile aras›ndaki en belirgin fark, imâmet meselesi hakk›nda
ortaya ç›kmaktad›r. Zeydîlik, imâmeti itikadî bir konu olarak
ele al›rken, Mu‘tezile imâmeti f›khî bir mesele olarak de¤er-
lendirmektedir. Cüflemî'nin Mu‘tezile hakk›nda yapm›fl oldu-
¤u flu tan›m Zeydîli¤i de kapsamaktad›r:

‹‘tizâl ismi, her ne kadar daha önceleri va‘îd ve el-men-
ziletu beyne'l-menzileteyn konular›n› dile getirenler
hakk›nda kullan›lm›flsa da, sonralar› bu isim yayg›n bir
flekilde va‘îd ve imâmet meseleleri gibi kelâm›n fer‘î ko-
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14 Cüflemî, fierhu Uyûni'l-Mesâil, I, vr. 129.
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nular›nda ister muvaf›k, ister muhalif olsun tevhîd ve
adâleti benimseyerek cebri ve teflbîhi reddeden kimse-
ler hakk›nda kullan›lm›flt›r.16

‹mâmeti, kelâm›n fer‘î bir konusu olarak de¤erlendiren
Cüflemî, onu usûl konusu haline getiren Zeydîleri de Mu‘te-
zile kapsam›nda görmektedir.

Mu‘tezilî-Zeydî kimli¤inin mahiyetini, “Ba¤datl› arkadafl-
lar›m›z Zeydiyye'nin imâmlar› yan›nda yer alm›fl, onlara bîat
etmifl ve onlar›n sanca¤› alt›nda savaflm›fl, eskiden beri onlar
aras›nda bulunmufl ve onlarla ayn› mezhep üzerinde ittifak
etmifl olmalar›ndan dolay›, “Biz Zeydîyiz” demifllerdir”17 flek-
linde ortaya koyan Cüflemî, Ehl-i Beyt imâmlar› özelinde bir
Zeydîlik tan›m› yapm›flt›r. Hatta ona göre Ebû Ali el-Cübbâî,
Huzistan'da bulunan Asker yöresinde yaflayan Mu‘tezile ile
fiî‘a'y› bir araya getirerek aralar›nda birlik sa¤lamaya çal›fl-
m›fl, onlar›n kendilerine tevhîd ve adâlet konular›nda muva-
fakat ettiklerini, ancak imâmet konusunda ayr› düfltüklerini
dile getirmifltir.18

Zeydiyye ve Mu‘tezile ekollerinin birbirleriyle olan iliflki-
lerinin bafllang›c› hakk›nda kesin birfley söylenmemekle be-
raber, birbirlerinden etkilenmeleri hususu hicrî III. as›rdan
sonra gerçekleflmifltir. Bu dönemden önce Zeydiyye, Mu‘te-
zile'nin görüfllerinden etkilenmemifl, ancak Mu‘tezile'den ba-
z›lar› mefdûlün imâmetinin meflru oluflu konusunda Zeydî-
lerden etkilenmifllerdir. Ayr›ca zalim idarecilere baflkald›rma
hususunda Zeydîleri desteklemifllerdir. Zeydîlerin büyük
imâmlar›ndan ve âlimlerinden biri olan Kâs›m b. ‹brâhîm er-
Ressî (ö. 246/860) Mu‘tezile ekolünün görüfllerine yak›n gö-
rüfller benimseyerek kendisinden sonraki Zeydiyye'nin
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16 Cüflemî, fierhu Uyûni'l-Mesâil, I, vr. 67.
17 Cüflemî, fierhu Uyûni'l-Mesâil, I, vr. 67.
18 Cüflemî, fierhu Uyûni'l-Mesâil, I, vr. 109.

36

Mu‘tezilî ilkeleri benimsemesine elveriflli bir ortam haz›rla-
m›flt›r. Ressî'den sonraki Zeydîli¤in kelâmî görüflleri ile Mu‘-
tezile'nin prensipleri aras›nda yak›n benzerlikler meydana
gelmifltir.19 Ancak Zeydîlerin “imâmet” konusundaki görüflle-
ri, Mu‘tezile'nin “el-menzile beyne'l-menzileteyn” ilkesinin
yerine geçmifltir.20 Ayr›ca, tarih sahnesinden çekildikten son-
ra Mu‘tezile'nin fikir ve görüfllerine Zeydî kaynaklar›nda yer
verilerek günümüze kadar gelmesinin sa¤lanmas›, Zeydîlik
ile Mu‘tezile etkilefliminin belirgin bir göstergesi say›labilir.

Hâkim el-Cüflemî'nin imâmet konusundaki görüflleri ile
‹mam Zeyd'in söz konusu görüflleri aras›nda büyük bir ben-
zerlik bulunmaktad›r. Onun, imâmet ve imâmetle ba¤lant›l›
olan konular hakk›ndaki görüflleri, Zeydî kimli¤ini gösterme-
si bak›m›ndan önem arz etmektedir. Zeydîlere göre Hz. Pey-
gamber'den sonra imâmet Ali b. Ebî Tâlib, Hasan, Hüseyin,
Zeyd b. Ali'nin ve ondan sonra da Fât›ma'n›n çocuklar›ndan
bunlar›n yoluna tâbi olanlar›n hakk›d›r. Bu hususta Hasan
ile Hüseyin'in çocuklar› aras›nda bir fark yoktur. Ancak bun-
lar›n d›fl›ndakilerin imâmeti câiz de¤ildir.21 Cüflemî, Zeyd b.
Ali'nin Kûfe'de Hâricîler taraf›ndan kendisine sorulan bir so-
ruya verdi¤i cevaptan hareketle Zeydîli¤i, hem ‹mâmiy-
ye'den hem de Râf›za'dan ayr› tutmaktad›r. ‹mâm Zeyd,
“Mü’minlerin emîrini tekfîr eden Mârika'dan ve Hz. Ebû Be-
kir ile Hz. Ömer'i reddeden Râf›za'dan beriyim” deyince, ba-
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19 Abbâsîlerin ilk dönemlerinde yaflayan Mu‘tezilî âlimlerle ça¤dafl
olan Kâs›m b. ‹brâhîm er-Ressî'nin kelamî konulara yaklafl›m›n›n
Mu‘tezile kelâm sistemiyle ayn› oldu¤u konusunda bkz. Resul
Öztürk, Kâs›m er-Ressî ve Zeydiyye Kelâm›, Van 2008.

20 Mehmet Ümit, Zeydiyye-Mu‘tezile Etkileflimi (Zeyd b. Ali'den Kâ-
s›m er-Ressî'nin Ölümüne Kadar), TDV ‹slâm Araflt›rmalar› Mer-
kezi Yay›nlar›, ‹stanbul 2010, s. 220.

21 fiehristânî, Ebu'l-Feth Muhammed b. Abdulkerîm el-Milel ve'n-
Nihâl, Dâru's-fia‘b, Beyrut 1986, I/207.
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z›lar› onun yan›nda yer al›rken, baz›lar› da onu terk etmifltir.
‹flte Cüflemî'ye göre onu terk edenler Râf›za, onun yan›nda
yer alanlar ise Zeydiyye olarak isimlendirilmifllerdir.22 Ayr›ca
Hâkim el-Cüflemî'nin kendi eserlerinde imâmet ve imâmetle
ba¤lant›l› di¤er konular hakk›ndaki görüflleri, Mu‘tezile'nin
görüflleriyle ayn›d›r. Bu durumdan hareketle Zeydî imâmet
düflüncesinin tarih içerisindeki de¤iflimini anlamak bak›m›n-
dan da bu görüfller önem arzetmektedir. O halde Cüflemî'nin
Zeydî kimli¤i ile, ondan sonraki tarihlerde flekillenen Zeydî-
lik aras›nda bir paralellik kurmak do¤ru gözükmemektedir.

Hâkim el-Cüflemî, hicrî V. asr›n ortalar›nda memleketi
olan Horosan'› terketmifl ve bir daha buraya dönmemifltir. O,
ömrünün sonlar›na do¤ru Mekke'ye yerleflerek siyâsî ve
mezhebî iç kar›fl›kl›klar›n yafland›¤› bir ortamdan uzak kal-
may› tercih etmifltir. Cüflemî, ilerlemifl yafl›nda kendi fikirleri-
ni savunmada ve muhaliflerine yöneltti¤i elefltirilerinde bafl-
vurdu¤u sert üslûbundan aslâ taviz vermeyerek kendini elefl-
tiri oda¤› haline getirmifltir. Nitekim kaleme ald›¤› Risâletu
‹blîs veya Risâletu Ebî Murra isimli eserinde dile getirdi¤i
görüflleri ve kulland›¤› sert üslûbu sebebiyle hicrî 494 y›l›nda
81 yafl›nda Mekke'de öldürülmüfltür. Onunla ilgili bilgi veren
tüm kaynaklarda, onun söz konusu eserinden dolay› öldü-
rüldü¤ü belirtmektedir.23

D) ESERLER‹

Kâd› Abdulcebbâr'dan sonra Cübbâî ekolünün güçlü bir
temsilcisi olarak kabul edilen Hâkim el-Cüflemî, kaleme ald›-
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22 Cüflemî, fierhu Uyûni'l-Mesâil, I, vr. 22.
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Abbâs el-Vecîh, Müessesetu'l-‹mâm Zeyd b. Ali es-Sekâfiyye, Ür-
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¤› eserleriyle ayn› zamanda Kâd› Abdulcebbâr ile Zemahflerî
aras›ndaki ba¤› sa¤lamas› aç›s›ndan da Mu‘tezile literatürüne
önemli katk›lar yapm›flt›r. Tefsîr, f›k›h, hadis, kelâm ve tarih
alanlar›nda birçok eser kaleme alan Cüflemî, kendisinden
önceki Mu‘tezile literatürünün sonraki dönemlere ulaflmas›n-
da önemli bir fonksiyon icra etmifltir. ‹slâm ilim gelene¤inin
hemen her alan›nda eser veren birçok âlim gibi Cüflemî de,
birçok ilim dal›nda eserler kaleme alm›fl, ansiklopedik âlim
tarz›n› sürdürmüfltür. Kendi dönemindeki ‹slâm co¤rafyas›n-
da yayg›n olan tüm fikir ve düflünce ekollerinin görüfllerini
gözden geçirerek Mu‘tezile ekolünün fikir ve yorumlar›n›
benimseyen Cüflemî, özellikle de kelâm ve tefsir alan›nda
kaleme ald›¤› eserleriyle son dönem Mu‘tezile'nin güçlü bir
temsilcisi konumundad›r. Bu özelli¤inden dolay› birçok Zey-
dî müellif onu, “Mu‘tezile'nin imâm› ve onlar›n destekçisi”
olarak kabul etmifllerdir.24

Hâkim el-Cüflemî'nin çeflitli kaynaklarda isimleri zikredi-
len ve de¤iflik ilim dallar›na ait olan 40'a yak›n eseri bulun-
maktad›r. Bu eserlerden bir k›sm› günümüze kadar ulaflm›fl
ve ço¤u baflta Yemen olmak üzere çeflitli bölgelerdeki kü-
tüphanelerde el yazmas› halindedir. Günümüze kadar ulaflan
eserlerinden 3 tanesi de tahkik edilerek yay›nlanm›flt›r. Cüfle-
mî'nin günümüze ulaflmayan veya henüz ortaya ç›kmayan,
ancak isimleri bilinen baflka eserleri de vard›r. Cüflemî'nin
eserlerini k›saca flöyle tasnif edebiliriz:

1) Matbu Eserleri
a) Risâletu ‹blîs ilâ ‹hvânihi'l-Menahîs

Hâkim el-Cüflemî'nin ömrünün sonlar›na do¤ru yazd›¤›
tahmin edilen bu eser, Cebriyye ile Müflebbihe f›rkalar›n›n
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24 Adnan Zerzûr, el-Hâkim el-Cüflemî ve Menhecuhu fî Tefsîri'l-
Kur’ân, s. 93.
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görüfllerini çürütmek amac›yla kaleme al›nm›flt›r. Bu eser,
Hüseyin el-Müderrisî taraf›ndan tahkik edilmifl ve Risâletu
‹blîs ilâ ‹hvânihi'l-Menahîs ad›yla 1995 y›l›nda Beyrut'ta ya-
y›mlanm›flt›r.

Cüflemî'nin bu eseri çeflitli kaynaklarda, Risâletu ‹blîs
ile'l-Mücbire, Risâletu Ebî Murra ilâ ‹hvânihi'l-Mücbire, Risâ-
letu fieyh Ebî Murra, ed-Dürre alâ Lisâni'fl-fieyh Ebî Murra ve
Risâletu ‹blîs ilâ ‹hvânihi mine'l-Mücbire ve'l-Müflebbihe fî'fl-
fiikâyeti mine'l-Mu‘tezile gibi isimlerle an›lmaktad›r.25

Risâletu ‹blîs ilâ ‹hvânihi'l-Menâhîs isimli eserde; ‹blîs'in
flikâyeti, tevhîd ve teflbîh, adâlet, kazâ-kader, halku'l-ef‘âl, is-
titâ‘at, irâde, Kur’ân, nübüvvet, imâmet, el-emru bi'l-ma‘rûf,
ecel-r›z›k, va‘îd, selefin zikri, makâmât-hikâyât, mezhebler
ve k›tâl konular›na yer verilmektedir.

Hâkim el-Cüflemî, Risâletu ‹blîs ilâ ‹hvânihi'l-Menahîs
isimli risâlesinde, ‹blîs'i konuflturur ve onun dilinden Cebriye
ile Müflebbihe'nin inançlar›n› aktar›r. Ona göre söz konusu
ekollere bu düflünceleri f›s›ldayan ‹blîs'tir. ‹blîs, bu f›rkalara
mensup olanlara, “Kardefllerim!” diye hitap ederek, Mu‘tezi-
le'ye karfl› onlarla ayn› safta yer ald›¤›n› söylemifltir:

Kardefllerim! Allah say›n›z› art›rs›n ve ömrünüzü uzats›n.
Biliyorsunuz ki inançlar konusundaki uyum ve birlikte-
likten daha büyük bir uyum ve birliktelik yoktur. Ayn›
flekilde dindafll›ktan daha büyük bir birliktelik de yok-
tur. Ayn› dine mensubiyet, birbirine yabanc› olanlar› bir
arada tutarken, birbiriyle akraba olanlar› birbirinden
ay›r›r.26

MU‘TEZÎLE'N‹N KELÂMÎ POLEM‹KLER‹

25 Hâkim el-Cüflemî, Risâletu ‹blîs ilâ ‹hvânihi'l-Menahîs, thk. Hü-
seyin el-Müderrisî, Dâru'l-Muntahabi'l-Arabî, Beyrut 1995, Mu-
hakkikin mukaddimesi, s. 21.

26 Hâkim el-Cüflemî, a.g.e., s. 21.
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Ayn› inançlara sahip olman›n beraberinde getirdi¤i birlik
ve beraberli¤in her türlü akrabal›k ba¤›ndan daha üstün ol-
du¤unu kan›tlamaya çal›flan ‹blîs, sözlerine flöyle devam
eder:

Bildi¤iniz gibi Hz. Nûh, Allah'tan o¤lunu da yan›na al-
may› talep etti¤inde, O, senin ehlinden de¤ildir cevab›n›
alm›flt›r. Çünkü o¤lu, babas›n›n dinine muhalifti ve bu
yüzden de kâfirlerle birlikte helâk oldu. Hz. Lût kurtu-
luflla müjdelendi¤i halde, …Kar›s› ise azab içinde ka-
lanlardan oldu.27 Hz. ‹brâhîm, dini için babas›na mu-
halefet etti. Hz. Mûsâ kardeflini nübüvvet konusunda
kendisine ortak yapt›. Asiye, tüm iflkencelere ra¤men
Firavun'dan berî oldu¤unu söyledi… Ebû Leheb, Hafli-
mo¤ullar›'ndan olmas›na ra¤men yabanc› olarak kabul
edilmifl, Selman ‹ranl› olmas›na ra¤men Ehl-i Beyt'ten
say›lm›flt›r. ‹flte tüm bunlar›n sebebi, ayn› dine, ayn›
inanca ve ayn› yola mensubiyettir. Kardefllerim! Benim-
le sizin aran›zdaki inanç birlikteli¤inin ve bizi bir araya
getiren içten sevginin fark›ndas›n›z. Size güvenir ve size
dayan›r›m. Sizler beni savunur ve benim yoluma tâbi
olursunuz. Sizi sevindiren fleyler beni de sevindirir ve
beni rahats›z eden fleyler sizi de rahats›z eder. Siz ben-
densiniz, ben de sizdenim.28

‹blîs'i bu flekilde konuflturan Hâkim el-Cüflemî, Mu‘tezile
d›fl›nda kalan f›rkalar›n onunla ayn› safta yer ald›klar›n› be-
lirttikten sonra, hem Mu‘tezile hem de di¤er f›rka mensupla-
r›n›n insanlar aras›nda oldu¤u gibi, cinler aras›nda da oldu-
¤unu dile getirir ve ‹blîs'in bu konudaki flikâyet mektubun-
daki sat›rlara yer verir:

Kardefllerim! Öteden beri ben ve sizler, bu Mu‘tezile'-
den s›k›nt› çekiyoruz. Onlar›n fitnesi büyüdü, güçleri
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27 el-A‘râf, 7/83.
28 Hâkim el-Cüflemî, Risâletu ‹blîs, s. 22.
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rünün sonraki dönemlere ulaflmas›nda önemli bir fonksiyon
icra etmifltir. ‹slâm ilim gelene¤inin hemen her alan›nda eser
veren birçok âlim gibi Cüflemî de, birçok ilim dal›nda eserler
kaleme alm›fl, ansiklopedik âlim tarz›n› sürdürmüfltür.

Hâkim el-Cüflemî, Risâletu ‹blîs ilâ ‹hvânihi'l-Menahîs
isimli eserinde sembolik bir dil kullanarak insanlar yerine
cinleri konuflturur ve onlar›n diliyle mesajlar›n› vermeye çal›-
fl›r. Ona göre Mu‘tezile mezhebine mensup cinler ile Cebriy-
ye mezhebine mensup olan cinler aras›nda k›yas›ya bir mü-
cadele ve tart›flma yaflanmaktad›r. Cebriyye mezhebinin ön-
cüsü ve lideri ‹blîs, muztarib oldu¤u Mu‘tezile mezhebinin
mensuplar›n› yenmek ve görüfllerini çürütmek amac›yla sert
münazaralar›n yap›ld›¤› toplant›lar düzenlemektedir. Bu top-
lant›lara kat›lan Mu‘tezile mezhebine mensup cinler, yapt›k-
lar› konuflmalarla Cebriyye mezhebine mensup cinleri büyük
bir yenilgiye u¤ratmaktad›r.

Teolojik-Kelâmî polemikler olarak da isimlendirebilece-
¤imiz bu hayalî münazaralar›n ‹slâm kelâm okullar› aras›nda
cereyan eden tart›flmalar aras›nda farkl› bir yeri vard›r. Çün-
kü Hâkim el-Cüflemî, kelâmc›lar aras›ndaki tart›flma ve red-
diye edebiyat›na “Mu‘tezilî cinler ile Cebrî cinler aras›nda ce-
reyan eden münazaralar” fleklinde bir boyut kazand›rm›flt›r.
Her iki kesime mensup olan cinler aras›nda yap›lan bu mü-
nazaralar›n konular› aras›nda tevhîd, adâlet, kazâ-kader, fiil-
lerin yarat›lm›fll›¤›, istitâ‘at, irâde, Kur’ân, nübüvvet, imâmet,
ecel, r›z›k, va‘d ve va‘îd gibi kelâmî meseleler yer almakta-
d›r.

SONUÇ

194

KAYNAKÇA

ABBÂS Süleyman, Tatavvuru ‹lmi'l-Kelâm ila'l-Felsefeti ve Men-
hecuha inde Nasîruddîn et-Tûsî, Dâru'l-Ma‘rifetu'l-Câmi‘iyye,
‹skenderiye 1994.

ALTINTAfi, Halil, Kur’ân-› Kerîm ve Türkçe Anlam› (Meal), Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤›, Ankara 1987.

AfiMAVÎ, Muhammed Said, el-Hilâfetu'l-‹slâmiyye, Kahire 1996.

ATEfi, Süleyman, Kur’ân-› Kerîm ve Yüce Meali, Yeni Ufuklar
Neflriyat, ‹stanbul, Tarihsiz.

AVCI, Casim, “Hilafet”, D‹A, XVII, TDV Yay. ‹stanbul-1998.

AYDINLI, Osman, Ak›lc› Din Söylemi, Hitit Kitap Yay›nevi, Anka-
ra 2010.

BUH‹LÂL Muhammed, ‹slâmu'l-Mütekellimîn, Daru't-Talia li't-T›-
baati ve'n-Neflr, Beyrut 2006.

CÂRULLÂH, Zühdî, el-Mu‘tezile, el-Ehliyye li'n-Neflr ve't-Tevzi,
Beyrut 1974.

CÜfiEMÎ, Ebû Sa‘d el-Muhassin b. Muhammed b. Kerrâme el-Ha-
kîm, er-Risâletu't-Tâmme fî Nasîhati'l-Âmme, http://arks.
princeton.edu/ark:/88435/9s1616928 linkinde yer alan dijital
nüsha.
•er-Risâletu't-Tâmme fî Nasîhati'l-Âmme, Süleymaniye Kü-
tüphanesi, Ba¤datl› Vehbi Efendi, nr. 810.
es-Sefînetu'l-Câmi‘a li-Envai'l-Ulûm. Yemen Câmiu'l-Kebîr
Kütüphanesi, Ma‘ârifu Âmme k›sm›, no: 2714-1716.
•et-Tehzîb, Müessesetu'l-‹mâm Zeyd b. Ali es-Sekâfiyye Kü-
tüphanesi'nde elektronik ortamda bulunan nüsha.
•fierhu Uyûni'l-Mesâil, el-Câmiu'l-Kebîr Kütüphanesi, San‘a,
nr. 212; Dâru'l-Kütübi'l-M›sriyye, Kahire, nr. 169, 306; Kral
Suud Üniversitesi Kütüphanesi el yazmalar bölümü (no: 2/
1647 F 7783) http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/8453/1.
•Uyûnu'l-Mesâil fi'l-Usûl, Yemen'deki Bedr Müessesesi'nin
özel yazmalar kütüphanesindeki nüsha.

195



•Cilâu'l-Ebsâr fî Mutûni'l-Ahbâr, Yemen Sa‘de bölgesinde
bulunan Ebu'l-Hasaneyn Mecduddin b. Muhammed el Müey-
yidî özel kütüphanesindeki nüsha.
•Risâletu ‹blîs ilâ ‹hvânihi'l-Menahîs, Thk. Hüseyin el-Mü-
derrisî, Dâru'l-Muntahabi'l-Arabî, Beyrut 1995.
•Tenbîhu'l-⁄afilîn ‘an Fedâili't-Tâlibiyyîn, Thk. Seyyid Tah-
sin Alu fiebîb el-Mûsevî, Merkezu'l-⁄adîr li'd-Dirâsati'l-‹slâ-
miyye, ‹ran 1420/2000.
•Tahkimu'l-Ukûl fî Tashîhi'l-Usûl, Thk. Abdusselâm b. Abbâs
el-Vecîh, Müessesetu'l-‹mâm Zeyd b. Ali es-Sekâfiyye, Ürdün
2001.

ÇANTAY, Hasan Basri, Kur'ân-› Hâkim ve Meâl-i Kerîm, ‹stanbul
1976.

ÇELEB‹, ‹lyas, “Mu‘tezile” D‹A, TDV. Yay. ‹stanbul 2006, XXXI, s.
391.

EBÛ ABDULLÂH Muhammed b. Mâlik b. Ebi'l-Fedâil el-Hammâ-
dî el-Meafîrî, Keflfu Esrâri'l-Bât›niyye ve Ahbâri'l-Karâm›ta,
thk. Muhammed b. Ali b. Hüseyin, Merkezu'd-Dirâsât ve'l-
Buhûsi'l-Yemenî, San‘a 1994.
•Keflfu Esrâri'l-Bat›niyye ve Ahbâri'l-Karâm›ta ve Keyfiyeti
mezhebihim ve Beyâni ‹‘tikâdihim, Thk. Muhammed Osman
el-Huflt, Mektebetu's-Sâ‘î, Riyad 1985.

ERO⁄LU, Muhammed, “Hâkim el-Cüflemî”, D‹A, 15/186, ‹stanbul
1997.

ESED, Muhammed, Kur’ân Mesaj›, Çev. Cahit Koytak, Ahmet Er-
türk, ‹flaret Yay›nlar›, ‹stanbul 2009.

FARABÎ, Ebû Nasr, ‹hsâu'l-Ulûm, Merkezu'l-‹nmâi'l-Kavmî, Bey-
rut 1991.

HAMMÂDÎ, Muhammed, Bât›nîler ve Karmatîlerin ‹ç Yüzü, Çev.
‹smail Hatib Erzen, Sebil Yay›nevi, ‹stanbul 2004.

HANSU, Hüseyin, Mutezile ve Hadis, Ankara Okulu Yay›nlar›,
Ankara 2012.

HODGSON, M.G.S., ‹slâm'›n Serüveni, Çev. Heyet, ‹stanbul 1995.

KAYNAKÇA

196

HÜSEY‹N, Abdullâh, ed-Devletu'l-‹slâmiyye, M›s›r 1948.

‹BNU'L-ESÎR, ‹zzuddîn Ebu'l-Hasen Ali b. Muhammed efl-fieyba-
nî, el-Kâmil fi't-Târîh, Beyrut 1979.

‹BN FUNDUK, Târîh-i Beyhak, Nflr. A. Behmenyâr, Tahran 1317/
1938.

‹BN KESÎR, ‹smail b. Ömer, el-Bidâye ve'n Nihâye, Beyrut 1990.

‹BNU'L-CEVZÎ, Ebu'l Ferec Abdurrahmân b. Ali, el-Muntazam fî
Târîhi'l Mülûk ve'l-Ümem, Haydarabad, Tsz.

ÎCÎ, Adududdîn Abdurrahmân, el-Mevâk›f fî ‹lmi'l-Kelâm, Beyrut,
Tsz.

KÂDI ABDULCEBBÂR, ‹mâduddîn Ebu'l-Hasan Abdulcebbâr b.
Ahmed, Fadlu'l-‹‘tizâl ve Tabakâtu'l-Mu‘tezile, Nflr. Fuâd
Seyyid, ed-Dâru't-Tûnusiyye li'n-Neflr, Tunus 1974.

KEMAL, Nam›k, Büyük ‹slâm Tarihi, Haz. ‹hsan Ilgar, ‹stanbul
1975.

KOÇY‹⁄‹T, Talat, Kur’ân-› Kerîm ve Türkçe Meali, K›l›ç Kitabevi,
Ankara 1993.

KOLO⁄LU, Orhan fiener, Cübbâîler'in Kelâm Sistemi, ‹SAM Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 2011.

LAOUST, Henry, ‹slâm'da Ayr›l›kç› Görüfller, Çev. E. Ruhi F›¤lal›-
Sabri Hizmetli, ‹stanbul 1999.

MADELUNG, W., Ahbâr fî Emmeti'z-Zeydiyye, Beyrut 1987.

MAKR‹ZÎ, Takiyuddîn Ahmed b. Ali, el-Mevâ‘iz ve'l-‹‘tibâr bi Zik-
ri'l- H›tat ve'l-Âsâr, Kahire 1270.

MALATÎ, Ebu'l-Hüseyin, et-Tenbîh ve'r-Redd ‘alâ Ehli'l-Ehvâ ve'l-
Bid‘a, Mektebetu'l-Ma‘ârif, Beyrut 1968.

MERT, Muhit, Kelâm Tarihinin Problemleri, Ankara Okulu Yay.,
Ankara 2008.

OCAK, Ahmet, Selçuklular›n Dînî Siyaseti, Tarih ve Tabiat Vakf›
Yay›nlar›, ‹stanbul 2002.

KAYNAKÇA

197



ONAT, Hasan, Emevîler Devri fiiî Hareketleri ve Günümüz fiiîli¤i,
Ankara 1993.

ÖZEK, Ali vd., Kur’ân-› Kerîm ve Aç›klamal› Meali, TDV Yay›n
Matbaac›l›k ve Ticaret ‹flletmesi, Ankara 1993.

ÖZTÜRK, Resul, Kâs›m er-Ressî ve Zeydiyye Kelâm›, Van 2008.

ES-SEYY‹D, Muhammed Sâlih Muhammed, Amr b. Ubeyd ve Ara-
uhu'l-Kelâmiyye, Dâru Kuba li't-T›bâ‘a ve'n-Neflr, Kahire 1999.

SÜBKÎ, Tâcuddin, Tabakâtu'fl-fiâfiiyyeti'l-Kübrâ, M›s›r 1976.

fiEHR‹STÂNÎ, Ebu'l-Feth Muhammed b. Abdulkerîm, el-Milel
ve'n-Nihâl, Dâru's-Sa‘b, Beyrut 1986.

UZUNÇARfiILI, ‹smail Hakk›, Osmanl› Devleti Teflkilat›na Med-
hal, TTK Bsk. Ankara 1984.

ÜM‹T, Mehmet, Zeydiyye-Mu‘tezile Etkileflimi (Zeyd b. Ali'den
Kâs›m er-Ressî'nin Ölümüne Kadar), TDV ‹slâm Araflt›rmalar›
Merkezi Yay›nlar›, ‹stanbul 2010.

EL-VEC‹H, Abdusselâm b. Abbâs, A‘lâmu'l-Müellifîni'z-Zeydiyye,
San‘a 1991.
•A‘lâmu'l-Müellifîni'z-Zeydiyye, Müessesetu'l-‹mâm Zeyd b.
Ali, Amman 1999.

YURDAGÜR, Metin, “Son Dönem Mu‘tezilesinin En Meflhur Ke-
lâmc›s› Kâd› Abdulcebbâr”, MÜ‹FD, IV, ‹stanbul 1986.

ZERZÛR, Adnan, el-Hâkim el-Cüflemî ve Menhecuhu fî Tefsîri'l-
Kur’ân, Müessesetu'r-Risâle, D›meflk 1970.

Z‹R‹KLÎ, el-A‘lâm, M›s›r 1959.

KAYNAKÇA

198

EKLER
HÂK‹M EL-CÜfiEMÎ'N‹N
YAZMA ESERLER‹NDEN

ÖRNEKLER

et-Tehzîb fi't-Tefsîr'in 1. Cildinin ilk sayfas›

199


