
  

KEBÎRE VE MAN BA LAMINDA  
HÂR C L K-MU TEZ LE L K S

  

Dr. Muharrem AKO LU 
Erciyes Üniversitesi, lâhiyat Fakültesi 

akoglu@erciyes.edu.tr  

Öz 

Mezhepler, be erî olu umlar olarak ortaya ç kan dü ünce ekolleridir. slâm 
Mezhepleri Tarihi içerisinde ve ana f rkalar aras nda yer alan Hâricilik ile Mu tezile de 
üphesiz bu de erlendirmenin içindedir. Bu iki f rka, slâm dü ünce tarihinin geli im ve 
ekillenmesinde önemli etkilere sahiptir. Buna kar n, tarihsel arka plan, kültürel doku ve 

insan kaynaklar bak m ndan büyük farkl l klar içermektedir. Takdir edilmektedir ki; 
Mezheplerin, içinde do up-geli tikleri toplumsal yap lar n karakteristik özellikleri ve tarihi 
tecrübelerinin uzant lar

 

onlar n itikat ve inançlar n etkilemekte, dü ünce sistemlerine tesir 
etmektedir. Bu çerçeveden bak ld nda bünyelerindeki farkl l klar nedeniyle Hâricilik ile 
Mu tezile nin pek çok konuda birbirlerinden farkl

 

ve uzak neticelere ula malar

 

beklentisi, 
hakl bir yakla m tarz olarak ortaya ç kmaktad r. Ancak, kebîre ve iman konular ba ta 
olmak üzere her iki ekolün de birbirlerine oldukça yak n ve benzer görü ler ortaya 
koyduklar görülmektedir. Elinizdeki çal ma paradoks olarak ortaya ç kan bu durumu 
kültürel ve tarihsel taban itibariyle oldu u gibi, görü lerin mukayesesi aç s ndan da 
irdeleyerek ortaya koyma çabas ndad r. 

Anahtar Sözcükler: Hâricilik, Mu tezile, Kebîre (Büyük Günah), man, Mezhep  

KHÂRIJITES-MU TAZILITES RELATIONSHIP                                                                     
IN THE CONTEXT OF DEADLY SINS AND BEL EF 

Abstract 

The sects are schools of thougths which  emerge as human creations. This 
evaluation is also valid for the Khârijites and Mu tazilites which take place among the main 
sects in the history of Islamic sects. These two sects have played an important role in the 
formation and development of the history of the Islamic thought. On the other hand they 
show substantial differences in relation to historical background, cultural texture and 
human resources. It should be appreciated that the characterics of the society where they 
emerge and extentions of historical experiences effect the faith and belief systems of the 
sects.  When it is viewed from this perspective, the expectation of finding irreconcilable 
differences of view between   Khârijites and Mu tazilites seems to be justified because of 
their dissimilar structure. However it is observed that they exibit similar views on the 
subject of deadly sins and belief. This research tries to investigate the paradoxal situation 
from the perspective of  cultural and historical base as well as comparison of the views. 

Key Words: Khârijites, Mu tazilites, deadly sin, belief, sect.  
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Giri

 
Dü ünce ekolleri olarak ortaya ç kan mezhepler; sosyal, siyasal ve iktisadî 

gerekçelere dayanan be erî olu umlard r. Farkl tasniflere ra men genelde slâm 
dü üncesinde; Hâricilik, Mürcie, ia, Mu tezile ve Ehl-i Sünnet olmak üzere be 
temel ekolden söz edilmektedir.1 Tarihî olu umlar ve inançlar itibariyle bu 
ekoller, içinde do up-geli tikleri toplumsal yap n n karakteristik özelliklerini 
bünyelerinde bar nd rmaktad r. Hatta bunlar n insan kaynaklar ile kültürel ve 
ekonomik yap lar n n; dini anlama, alg lama ve de erlendirme biçimlerine tesir 
etti i var say lmaktad r. Bu ba lamda, mezheplerin genelde belli kitleler veya 
benzer karakterdeki toplumsal yap lardan besleniyor olmalar da tesadüfî de ildir.  

Mezheplerin, bünyelerinde bar nd rd klar kitlelerin kültürel arka planlar 
ve tarihî tecrübelerine ba l olarak itikadî farkl la malar sergilemeleri, be erî 
olu lar n n tabiî bir sonucu olarak, görülür. Nitekim slâm Mezhepleri Tarihi 
içerisinde yer alan ilk f rka Hâricili in de bu ba lamda vücut buldu u ileri 
sürülebilir. Bilindi i gibi Hâricilik, geçmi te kültürel olarak çölde göçebe hayat 
sürmü , sonradan yerle ik hayata geçmi bedevî bir kitleye dayanmaktad r.2 

üphesiz bu kitle, mezheple tikten sonra da, içinde var oldu u co rafî ve kültürel 
yap n n özelliklerini kendi hayat tarz , dü ünce biçimi ve alg lama ölçütünde 
ya atmaya çal m t r. Zaten sosyal bir kaç n lmazl k olan bu durum, tarihin verdi i 
bilgilerle de do rulanmaktad r. Bilindi i gibi bedevî kitle, hayat tarz ve kültürel 
özelikleri itibariyle basit ve sade kimselerdir. Bu basitlik ve sadelik, onlar n din 
anlay lar ile mezhepsel yap lanmalar nda da etkindir. Nitekim ortaya koyduklar 
din anlay lar n n, felsefî bak aç s ndan uzak, kompleks ve karma k olmayan, 
nasslar zâhirleri üzere alg layan, yorum ve te villere ba vurmayan bir özellik 
ta mas , onlar n co rafîk ve kültürel özelliklerinin bir yans mas olarak kar m za 
ç kmaktad r.  

slâm Mezhepleri Tarihi nin, Hâricilik d nda di er bir ana f rkas da, 
Mu tezile dir. üphesiz Mu tezile de, müntesiplerinin kültürel ve tarihî dokular 
do rultusunda ekillenen ve kendi toplumsal özellikleriyle belirginle en din 
anlay ndaki farkl la man n bir ürünüdür. Mu tezile nin, Hâricilik ten farkl olarak 
ortaya ç kan en dikkat çekici ve genel geçer özelli i üphesiz onun felsefî 
donan ma sahip olmas ve bunu da söylemlerine ta mas d r. Bu özelli inin 
yan nda etnik aç dan da ço unlukla Arap olmayan Mevali ye dayan yor olmas , 

                                                

 

1  Ebu Muhammed Ali b. Ahmed, bn Hazm, el-Fasl fi l-Milel ve l-Ehvâ ve n-Nihal, thk., 
Muhammed brahim Nasr, Abdurrahman Umeyra, Beyrut trz., II, 265.  

2  Bkz., Naif Mahmud Ma ruf, el-Havâric fi l-Asri l-Emevî, Beyrut, 1981, 26; W. Montgomery Watt, 
slâm Dü üncesinin Te ekkül Devri, terc., Ethem Ruhi F lal , Ankara 1981, 11, 13, 45, 51; 

Muhammed Ebû Zehra, slâm da Siyasî ve itikadî Mezhepler Tarihi, çev., Hasan Karakaya, Kerim 
Aytekin, stanbul 1983, 76; Ethem Ruhi F lal , Hâricîli in Do u u ve F rkalara Ayr l , 
Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, XXII, 248; Hâriciler

 

, D A., stanbul 1997, XVI, 
172; Mehmed Said Hatibo lu, Hilafetin Kurey lili i slâm da lk Siyasî Kavmiyetçilik, Ankara 
2005, 61; Harun Y ld z, Din, Siyaset ve deoloji Hâricilik dü üncesinin Do u u- Samsun 1999, 
95. 
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onun ayr bir özelli ini belirginle tirmektedir.3 Gerçi Mu tezile içerisinde, ilmî 
platformdan ziyade siyasî faaliyetlerle ön plana ç kan Ahmed b. Ebî Duâd4 gibi 
mevaliye mensup olmayan etkin kimseler bulunsa da, Vâs l b. Ata ve Amr b. 
Ubeyd den itibaren geli en çizgide mevalinin a rl kl konumu dikkat çekmektedir. 
Bu itibarla, insan kaynaklar aç s ndan Haricîlik ten bir hayli ayr l k gösteren 
Mu tezile, entelektüel yap itibariyle de bir farkl l

 

bünyesinde bar nd rmaktad r. 
Nitekim onun sahip oldu u felsefî donan m neticesinde, Müslüman dünyas nda 
felsefî hareketlili e öncülük etti i veya felsefî eserlerin tercümesinde rol alarak 
entelektüel farkl l n

 

ortaya koydu u görülmektedir. Hatta bütün bunlar n 
neticesinde Mu tezile mensuplar n n, farkl fikir ve dü ünceler kar s nda mant kî 
cevaplar üretmek suretiyle Müslüman dünyas ndaki fikrî hareketlili e önemli 
katk lar sunduklar , tarih boyunca da Müslüman dünyas n n ilk slâm filozoflar 
olarak adland r lmay hak ettikleri, bilinmektedir.   

Görülüyor ki; temel itikadî f rkalar aras nda güçlü konumlar ile dikkat 
çeken Hâricilik ve Mu tezile nin, kültürel arka plan, tarihî tecrübe ve toplumsal 
taban itibariyle sahip olduklar büyük farkl l klar

 

dikkat çekmektedir. Bu büyük 
farkl l klar n neticesinde onlar n, itikadî ve siyasî pek çok konuda birbirlerinden 
uzak e ilimler sergilemeleri beklentisi bir ön kabul olarak zihinlerde yer 
bulmaktad r. Oysa fikrî yans malara bak ld nda bu beklenti, tarihî geli im 
aç s ndan birtak m yan lsamalarla neticelenmektedir. Çünkü her iki f rkan n da, 
sahip olduklar bütün farkl l klara ra men; Kebîre ve man anlay lar ba ta olmak 
üzere; Kader,5 el-Va d ve l-Vaid ve el-Emr bi l-Ma ruf ve n-Nehy ani l-Münker6 

gibi baz

 

itikadî konularda yak n görü lere sahip olduklar bilinmektedir. Bu da her 
iki f rkan n sahip oldu u co rafî, kültürel ve tarihî arka plan itibariyle, paradoksal 
bir yap y aç a ç karmaktad r. Takdir edilecektir ki; bu durum, konunun 
irdelenmesi zaruretini gündeme getirmektedir.  

Bu çal ma, ah slar üzerinde derinle mek ilkesinden hareketle konuyu 
ortaya koyma gereklili i içerisindedir. Ancak mevcut bilgi kaynaklar n n sahip 
oldu u, ilk dönem fikir hareketlerine ait dü ünce kal plar n n çok belirli bir ekilde 

                                                

 

3  Bkz., Ahmed b. Yahya b. Murtaza, Kitabu l-Münye ve l-Emel fî erhi Kitabi l-Milel ve n-Nihal, 
thk., T.W. Arnold, Leipzig 1902, 22; Kitabu Tabakati l-Mu tezile, thk., S. W. W lzer, Beyrut 1960, 
35; Ali Sami Ne ar, Ne etü Fikri l-Felsefî fi l- slâm, Kahire 1968, 377.  

4  Ebu l-Abbas emsüddin Ahmed b. Bekir, bn Hallikan, Vefâyatü l-A yan ve Enbâü Ebnâi z-
Zaman, Beyrut 1972, I, 81. 

5  Hâricî kollardan Meymûniyye, Hamziyye ve Hârisiyye gibi gruplar Mu tezile nin kader anlay na 
sahiptirler. Bkz., Ebu l-Hasan el-E arî, lk Dönem slâm Mezhepleri, (Kitabu Makâlâti l-
slâmiyyîn ve htilâfi l-Musallîn, thk., Helmut Ritter, Beyrut trz., 93.), çev, Mehmet Dalk l ç, Ömer 

Ayd n, stanbul 2005, 108; Ebu l-Feth Muhammed b. Abdilkerim e - ehristânî, slâm Mezhepleri, 
(el-Milel ve n-Nihal, thk., Fehmi Muhammed, Beyrut 1992, 126, 139.), çev., Mustafa Öz, stanbul 
2005, 132-133; rfan Abdülhamid, slâm da tikâdî Mezhepler ve Akaid Esaslar , (Dirâsât fi l-
F rak ve l-Akâidi l- slâmiyye, Ba dad 1967, 80.) çev., M. Saim Yeprem, stanbul 1994, 89. 

6 E arî, lk Dönem slâm Mezhepleri, 228; Kad Abdülcabbar, erhu Usûli l-Hamse, thk., 
Abdulkerim Osman, Kahire 1988, 741vd.; Adnan Demircan, Hâricilerin Siyasî Faaliyetleri, 
stanbul 1996, 54. 
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ortaya konulamam

 
olmas , mezhebî dü ünceler aras ndaki seyyâliyet veya sosyal 

ak kanl n tespitindeki zorluklar gibi problemleri de bünyesinde 
bar nd rmaktad r. Buna ra men, mevcut din anlay n n olu umunda etkin olan 
mezhep hareketlerinin daha rasyonel bir ekilde ortaya konulabilmesine katk 
sa lamay da ümit etmektedir.  

Takdir edilecektir ki, Hâricilik ile Mu tezile aras ndaki ili ki ve etkile imin 
tüm boyutlar yla ortaya konulmas , bir makâle çal mas n n s n rlar n 
zorlayacakt r. Bu gerekçeyle; di er ili kiler ba ka çal malara b rak larak, Basra 
merkezli bn baz ve taraftarlar ile Vas l ve takipçileri aras ndaki ili ki ve 
etkile im ön plana ç kar lacak ve tarih içerisinde ilk defa billurla maya ba layan 
kebîre ve buna ba l iman anlay lar yla konu s n rlanacakt r. Ancak bu noktada, 
daha sonraki geli melere etkisi itibariyle, ilk f rka Hâricilik in konu hakk ndaki 
görü lerinin ve sahip oldu u arka plan n ortaya konulmas n n zarureti kendini 
hissettirmektedir.  

1. Hâricilik te Kebîre ve man 

Hâricîlik teki Kebîre ve man anlay lar n n ortaya konulabilmesi için 
öncelikle Giri k sm nda at fta bulunulan Hâricî dü ünce kal plar n haz rlayan 
sosyal arka plan n görülmesinde yarar vard r. Bu ba lamda unu söylemek 
mümkündür ki; Hâriciler, Arap yar madas nda meskûn olan yerliler aras nda, hayat 
anlay lar ve dünya görü leri kendilerine özgü, çölde göçebe ya ayan bedevî bir 
kitleye mensupturlar. Bunlar, genelde Kurey in hâkimiyetine kar Rebîa 
kabilesine mensup Kuzey Arabistan kökenli Temîm, Bekr, Hanîfe, eyban ve 
Aneze gibi boylardan beslenmektedirler.7 Bu durum, onlar n kültürel dokusunun 
bedevî kültür taraf ndan örüldü ü dü üncesini ortaya ç kard gibi, bedevî 
kültürün kodlar n n neler oldu u sorusunu da gündeme ta maktad r. Bu soruya 
aranacak cevap ise, üphesiz Hâriciler in dü ünce kal plar n n izdü ümsel 
yans malar n

 

alg lamam za katk sa layacak, ayr ca kebîre ve iman anlay lar n n 
arka plandaki zeminini olu turacakt r.  Hâriciler in kültür kodlar içerisinde, özellikle sert iklim artlar , kabilecilik 
ve göçebelik dikkat çekmektedir. Bunlar, bedevînin hayat tarz ve dünya görü ü 
yan nda; din anlay , kebîre ve iman nazariyesini de belirleyen en temel 
faktörlerdir.8 Nitekim, geceyle gündüz aras ndaki a r s fark na dayal iklim 
artlar n n, iki kar t kutuplu bir bak aç s n n ortaya ç kmas na zemin haz rlad ,9 

bunun da ki i veya olaylar n dost-dü man veya mü min-kâfir format yla 
de erlendirilmesi yönünde bir etkiye yol açt görülmektedir. 

Bir ba ka kültür kodunu olu turan kabile; bedevînin, hayat n güvenlik 
içinde idame ettirebilmesi için s naca yegâne merci olarak kar m za 

                                                

 

7  Bkz., Ma ruf, el-Havâric, 26; Watt, slâm Dü üncesinin Te ekkül Devri, 11, 13, 45, 51; 
Muhammed Ebû Zehra, slâm da Siyasî ve tikadî Mezhepler Tarihi, 76; Hatibo lu, Hilafetin 
Kurey lili i, 61; Y ld z, Din, Siyaset ve deoloji, 95. 

8  Bkz., Abdurrahman bn Haldun, el-Mukaddime Tarihu l-Allâme bn Haldun, Beyrut 1960, I, 243. 
9  Bkz., bn Haldun, el-Mukaddime, I, 141vd.  
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ç kmaktad r. Bu mercinin, karizmatik toplum anlay n n önünü açarak; ferdi, 
toplum yap s içerisinde yok sayd , buna kar l k, hiyerar ik yap lanmada 
toplumu, ferdin önüne ta d bilinmektedir. üphesiz bu durum, co rafî artlar n 
da etkisiyle ba kalar na kar ili kilerin dü manl k zemini üzerinde geli mesinin 
altyap s n olu turdu.10 Bu altyap n n neticesi olarak bedevî, kendi grubunun 
d ndakileri dü man olarak gördü. Bu da Hâriciler in, slâmiyet sonras nda, farkl 
fikirlere kar kabile d varl k muamelesi yapmalar n n; yani dü man, dinî 
ifadeyle kâfir olarak nitelemelerinin gerekçesi oldu. Neticede, kendileri 
d ndakilerle ili kileri, uzla dan uzak, sert ve kat söylemler üzerine bina edilen 
iddet temelinde geli ti. 

Bir di er kültür kodu da göçebeliktir. Bilindi i gibi göçebelik, ya am için 
s n rl imkânlar sunan çöl hayat nda; bedevînin, günlük ihtiyaçlar n kovalamas ve 
onlar takip edebilmesi için bir zorunluluktur. slâm sonras na nedamet temelli 
psikolojik bir eylem olarak yans yan bu özelli in, zihinsel göçebelik olarak ortaya 
ç kt görülmektedir.11 Nitekim Hz. Ali döneminden itibaren cereyan eden olaylar 
kar s nda bedevîlerin sergileyecekleri tutars z ve çeli ik davran lar, onlar n 
zihinsel göçebeliklerinin birer tezahürü olarak nitelendirilebilir. 

Bu özellikler çerçevesinde bedevînin, toplum içinde kendi kültür 
dokusuyla var olma mücadelesi verece i, sahip oldu u dü ünce kal plar n n 
d ndakilere ya am hakk tan mayaca , muhaliflerini, dü manl n literal 
yans mas yla kâfir olarak niteleyece i, davran lar nda nedamet temelli 
yakla mlar n kendini s kça hissettirece i varsay m yap labilir. Nitekim; tarih 
içerisinde bedevî kültürün ta y c s olarak varl k gösteren bu kimselerin sahip 
olduklar

 

kültür kodlar n n izdü ümsel uzant lar n

 

ve bunlar n tesiriyle 
gerçekle tirdikleri pek çok isyan hareketini görmek mümkündür. üphesiz bu 
hareketlerin her biri kendi içinde farkl gerekçelere dayand

 

gibi, farkl 
özelliklere de sahiptir. Takdir edilecektir ki; bu hareketlerin mahiyet ve geli im 
ekilleri bizim ilgi alan m z n d ndad r. Ancak bu hareketlerin Hâricî kitle ile 

merkezî yönetim kar s nda muhalefet duygusu besleyen di er unsurlar aras nda bir 
yak nla ma vas tas olu turmas , dikkat çekmektedir. Nitekim, Hz. Ali döneminde 
Temim kabilesinden Ebû Meryem es-Sâdî et-Temimî nin öncülü ünde ortaya 
ç kan hareket, bu ba lamda örnek olarak de erlendirilebilir. Bahsi geçen hareket, 
ortaya ç k ndan itibaren k sa bir sürede Hz. Ali taraf ndan bast r ld . Ancak dikkat 
çeken husus, Ebu Meryem in öncülü ünde Arap olmayan mevali nin de bu 
harekete destek vermesidir. Zira bu harekette Ebû Meryem dâhil, isyanc lardan 

                                                

 

10  Bkz., bn Haldun, el-Mukaddime, I, 223vd.; Watt, slâm Dü üncesinin Te ekkül Devri, 24, 44; 
F lal , Hâriciler

 

, D A., XVI, 172; Marshall G. S. Hodgson, slâm n Serüveni, Bir Dünya 
Medeniyetinde Bilinç ve Tarih, çev., Metin Karaba o lu, stanbul 1993, I, 202; Taha Akyol, 
Hâricilik ve ia, stanbul 1988, 64.  

11  Bkz., bn Haldun, el-Mukaddime, I, 210vd.; Julius Wellhausen, slâmiyetin lk Devrinde Dinî-
Siyasî Muhalefet Partileri, çev., Fikret I ltan, Ankara 1996, 14. 
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sadece alt ki i Arap, di erlerinin tamam ise, mevalidendi.12 Takdir edilecektir ki; 
çal ma alan m z içerisinde yer alan Mu tezile nin taban itibariyle ço unlukla 
mevali ye dayanmas ,13 çal mam z aç s ndan bu hareketi anlaml hale 
getirmektedir. Gerçi köken itibariyle Mürcie nin de mevali tabandan beslendi i 
bilinmektedir.14 Ancak bu durum, Ebu Meryem hareketinin, Hâriciler ile Mu tezile 
aras nda meydana gelecek olan yak nla man n ilk i aretlerini veriyor olmas na 
engel te kil etmemektedir. 

Hâriciler in, kültür kodlar n n da tazyikiyle merkezî yönetim kar s nda 
öncülük ettikleri bu tür ayaklanmalar nedeniyle özellikle Ümeyyeo ullar 
döneminde iddet ve bask ya maruz kald klar ,15 öldürüldükleri veya 
hapsedildikleri bilinmektedir.16 Onlar n maruz kald klar bu durum sebebiyle, 
aralar ndaki Emevî aleyhtarl n n körüklendi i, merkezî yönetim kar s ndaki 
muhalefetlerini daha keskin bir ekilde ortaya koyduklar görülmektedir. Nitekim 
Haricî lider Nafi b. Ezrak n, önceden hapsedilenleri de yan na almak suretiyle 
Ahvaz a gitmesi,17 (64/684) oradan bütün Hâricileri kendine kat lmalar neticesinde 
Ümeyye O ullar na kar ayaklanmaya davet etmesi, iktidara kar keskinle en 
muhalefetin bir yans mas

 

olarak ortaya ç kmaktad r. Gerçi bn Ezrak n bu 
davetine, Hârici kitleden Abdullah b. Saffâr ve Abdullah b. baz gibi kimseler 
i tirak etmediler. Ancak onun, mevalinin de deste ini almak suretiyle yoluna 
devam etmesi, dikkat çekicidir. bn Ezrak n ba latt bu hareket, Hâriciler 
aç s ndan bir dönüm noktas olmakta, hatta onlar n kebîre ve iman anlay lar 
temelinden; Ezârika, Necdiyye, Sufriyye ve bâziyye olmak üzere dört ayr f rkaya 
ayr lmalar n n da gerekçesini olu turmaktad r.18  

Hâricîler ile Mevali aras nda ilk dönemden itibaren Emevi aleyhtarl na 
dayal

 

siyasî zemindeki yak nl k ve ili kinin ilerleyen zaman içinde Basra kültür 
atmosferinin de tesiriyle fikrî ve kültürel alana yans yaca , görülecektir. Nitekim 
ilerleyen sayfalarda da üzerinde durulaca gibi, Vâs l b. Ata n n kebîre ve iman 
anlay na tesir eden Haricî etkinin izleri, Hâricilik-Mu tezile ili kisinin veya daha 
dar bir ifadeyle Abdullah b. baz-Vas l b. Ata

 

dü ünceleri aras ndaki ili kinin en 

                                                

 

12  Ebu l-Hasan Ali b. Muhammed Abdülkerim, bn Esir, el-Kamil fi t-Tarih, Beyrut 1968, III, 373; 
Ma ruf, el-Havâric, 103; F lal , Hâricîli in Do u u ve F rkalara Ayr l , AÜ FD., XXII, 262. 

13  Bkz., bn Murtaza, Kitabu l-Münye ve l-Emel, 22; Kitabu Tabakati l-Mu tezile, 35; Ne ar, Ne etü 
Fikri l-Felsefî, 377.  

14  Sönmez Kutlu, Türklerin slâmla ma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara 2000, 89, 181. 
15  Ebu l-Abbas Müberred, el-Kâmil, thk., Muhammed Ebu l-Fazl brahim, Kahire trz.,III, 248, 260; 

Ebu Cafer Muhammed b. Cerir Taberî, Tarihu r-Rüsûl ve l-Mülûk, M s r 1964, V, 309vd.; F lal , 
Hâricîli in Do u u ve F rkalara Ayr l , AÜ FD., XXII, 265-266. 

16  Müberred, el-Kâmil, III, 248, 260; Taberî, Tarih, V, 181 vd., 309vd.; bn Esir, el-Kamil, III, 425-
426. 

17  Müberred, el-Kâmil, III, 283; Taberî, Tarih, V, 567; bn Esir, el-Kamil, IV, 167; Ethem Ruhi 
F lal , Abdullah b. bâz ., D A., stanbul 1988, I, 109; Kutlu, Mürcie, 43. 

18  E arî, lk Dönem slam Mezhepleri, 113; Patricia Crone, Fritz Zimmerman, The Epistle of Sâlim b. 
Dhakwan, Oxford, New York 2001, 36vd., 195vd.; Ma ruf, el-Havâric, 219.  
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bariz göstergelerinden olacakt r. Bu nedenle, ili kiye temel olu turan Hâricîlerin 
kebîre ve iman nazariyelerinin k saca da olsa ortaya konulmas nda yarar vard r.  

Öncelikle, ayr ma öncesi ilk Hâricilerden bahsetmek gerekirse, belki ah s 
baz nda olmasa da genel olarak onlar n, nasslar metin merkezli ele ald klar , bu 
nedenle Kur an temelli bir bak aç s na sahip olduklar vurgulanabilir. Bu 
do rultuda, dinin emirlerini yerine getirmeyen ve yasaklar ndan kaç nmayan 
kimseleri kâfir olarak gördükleri ifade edilebilir. Onlara göre iman; farz k l nan 
bütün iyilikleri; kalple, dille ve di er organlarla yerine getirmek veya tâatlar n 
bütününü ifa etmektir.19 Bu durumda, Hâricilere göre; Kebîre i leyen ki inin 
imandan -kabile mant yla kabilesinden- ç kt gibi, -dü manl n ifadesi olan- 
küfürle vas fland görülmektedir. Böyle bir kimsenin âhiretteki durumu ise, 
elbette -kabileye ihanetin bedelinde oldu u gibi, en a r ceza ile - ebedî 
cehennemde kalmak olacakt r.20 

Hâricîler aras nda ilk ayr man n öncüsü olarak dikkat çeken f rka daha 
önce de geçti i gibi, Nafi b. Ezrak n öncülü ündeki Ezârika d r. Bu f rkan n ilk 
dönemden itibaren ortaya koydu u keskin muhalefetle merkezî yönetim kar s nda 
mevali kitlenin de belli oranda deste ini sa lad görülmektedir. Ezârika ya göre; 
kendilerine muhalif olan kimseler mü rik ve kâfirdir. Hatta, kendi görü lerinden 
olmalar na ra men, kendileriyle birlikte hicret etmeyen Abdullah b. Saffar, 
Abdullah b. baz ve taraftarlar gibi di er Hâricî gruplar da, kaâde ehli olmalar 
itibariyle mü rik ve kâfirdirler. Bu görü ün ilk defa Nafi b. Ezrak n arkada lar 
aras nda yer alan Abd Rabbihî el-Kebîr veya Abdullah b. el-Vadîn taraf ndan 
gündeme getirildi i, ancak sonraki süreçte Nafi b. Erzak taraf ndan kabul gördü ü 
ve Ezârika n n görü ü haline geldi i bildirilir.21 Nitekim Ezârika ya göre; büyük 
günahlardan birini i leyen kimse (Mürtekib-i Kebîre) kâfir olup, tamam yla dinin 
d ndad r. Böyle bir kimsenin yeri di er kâfirlerle birlikte ebedî cehennemdir. 
Hatta onlar, bu konuda blis in durumunu kebîre konusundaki görü lerine delil 
getirmektedirler. Bilinmektedir ki; Allah, blis e, Adem e secde etmesini emretti. O 
ise, bundan imtina etti. Neticede ise blis, Allah n varl k ve birli ini biliyor, 
olmas na ve ba ka bir kebîre i lememi olmas na ra men küfre dü mekten 
kurtulamad .22  

                                                

 

19  Ebû Ubeyd Kas m b. Sellâm, Kitabu l-Îman, (çev., Sönmez Kutlu, Kitabu l-Îman, Ankara 2002, 
249-250; Not., Bu eserin Türkçesi, çevirene ait slâm Dü üncesinde lk Gelenekçiler adl eserin 
sonuna ilave edilmi tir.) thk., Muhammed Nasiruddin el-Bânî, Beyrut 1983, 50; bn Hazm, el-Fasl, 
III, 227; Sönmez Kutlu, slâm Dü üncesinde lk Gelenekçiler, Ankara 2002, 17. 

20  Bkz., Crone, Zimmerman, The Epistle of Sâlim, 42; Ethem Ruhi F lal , Hâriciler , D A., XVI, 
173; Kutlu, Sönmez, Hâricîlik , slâm Dü ünce Ekolleri ( litam) (ed. Hasan Onat), Ankara 2006, 
58.  

21 E arî, lk Dönem slam Mezhepleri, 102. 
22  Bunlardan biri, kendilerinden oldu unu ileri sürerek onlara kat lmak isterse o ki i, muhaliflerinden 

bir esiri öldürmesi emredilerek s nan r. E er bu ki i, o esiri öldürürse kendilerinden oldu una 
hükmedilir. Aksi takdirde, o ki inin münaf k ve mü rik oldu una hükmedilerek, bizzat kendisi 
öldürülür. Bkz., E arî, lk Dönem slam Mezhepleri,103; Ba dadî, Mezhepler, 60; ehristanî, 
slam Mezhepleri, 126; Crone, Zimmerman, The Epistle of Salim, 102, 204-205; Ma ruf, el-

Havâric, 222-223; Öz, Ezârika , D A., XII, 45. 
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kinci Hâricî f rka Necedât t r. Onun yakla m na k tutar mahiyette 

E arî, bir olay nakletmektedir. Buna göre; Necedât f rkas n n kendisine nispet 
edildi i isim Necde b. Âmir el-Hanefî dir. O, bir grup insanla birlikte Yemame den 
ç k p Ezârika ya kat lmak için yola koyuldu. Onlar , Nafi nin ordusundan bir grup 
kar lad . Ona ve beraberindekilere, Nafi nin itikada müteall k birtak m görü lerini 
naklettiler. Bu görü lere kat lmad klar için Nafi den uzakla t klar n bildirdiler. 
Necde b. Âmir i de emir seçip, biat ettiler. Bu olay üzerine Nafi ye kat lmaktan 
vazgeçen ve bir müddet bekleyen Necde, Bahreyn de küçük bir ehir olan Katîf e 
bir ordu gönderdi. O lunu da oraya vali olarak tayin etti. O da oraya gitti inde 
halktan baz lar n öldürdü, esir ald ve ganimet toplad . O ve taraftarlar , aralar nda 
taksimat yapmaks z n usulsüz bir ekilde ganimet payla m yapt lar. Necde nin 
yan na döndüklerinde de durumu anlatt lar. Necde, yap lan n caiz olmad n 
bildirdi. Onlar ise bilmediklerini, aksi takdirde bilselerdi bunu yapmayacaklar n

 

ifade ettiler. Bilgisizliklerinden dolay da Necde, onlar mazur gördü. Arkadan 
gelen taraftarlar da bilgisizlik sebebiyle i lenen hatalar mazur görmeye 
ba lad lar.23 Ancak bu durum, Necedât f rkas içerisinde dinî hükümlerde kendi 
taraftarlar yla ba kalar aras nda bir ay r m ortaya ç kard . Buna göre; dinî 
konularda Necdiyye ye muhalefet eden ki i cehenneme girer.24 Ancak, Alahu 
Teala n n müminlere (yani kendi taraftarlar na) günahlar sebebiyle azap edip-
etmeyece i kesin de ildir. E er azap ederse bile onlara günahlar kadar, fakat 
cehennemin d nda bir eyle azap eder; ebedî olarak azap etmez, sonra onlar 
cennete sokar. Bu görü ün neticesi olarak Necde b. Amir, had cezas na müstehak 
dahî olsa kendi taraftarlar yla ilginin kesilmemesi gerekti i dü üncesindedir. Bütün 
bu yakla mlar, Necedât f rkas içinde, inanç baz nda kendi taraftarlar na özel bir 
statü tan nd n göstermektedir. Yine Necde b. Âmir, bir kimsenin küçük veya 
büyük yalan söyleyip, bu konuda da srarl davran rsa mü rik olaca , ancak devam 
ve srar etmeksizin zina eder, içki içer veya h rs zl k yaparsa kendi taraftarlar ndan 
olmak art yla mü rik de il, Müslüman olaca dü üncesini de ileri sürmektedir.25 

Üçüncü Hâricî f rka, Ziyad b. Asfar veya Abdullah b. Asfar et-Temimî ye 
nispet edilen Sufriyye dir. E arî, Sufriyye nin Necde b. Âmir e kar muhalefet 
ortaya koyan Ubeyde ye mensup olduklar eklinde söylentilerin de varl ndan 
bahsetmektedir. Nitekim Ubeyde, Yemâme de bulunan Necde b. Âmir den 
ayr lanlar aras nda gösterilmektedir. Ayr ca Ubeyde nin, kendilerine muhalif olan 
bütün Hâricîleri mü rik olarak gördü ü, bildirilmektedir.26 Onun bu yakla m tarz , 
bir di er Hâricî f rka Ezârika y hat rlatmaktad r. Bu ba lamda Sufriyye, inanç 
sistemleri aç s ndan baz farkl l klara sahip olsa da, Ezârika yla uyu ma halinde 
                                                

 

23  E arî, lk Dönem slam Mezhepleri, 105. 
24  Ba dadî, Mezhepler, 64; ehristanî, slam Mezhepleri, 127; Crone, Zimmerman, The Epistle of 

Salim,105vd.; Ma ruf, el-Havâric, 229-230. 
25  Bkz., Müberred, el-Kâmil, III, 286; E arî, lk Dönem slâm Mezhepleri, 106; ehristanî, slâm 

Mezhepleri, 127; Ba dadî, Mezhepler, 64; Crone, Zimmerman, The Epistle of Salim bn Dhakwan, 
105vd.;Muhammed Ebû Zehra, Mezhepler Tarihi, 89; Mustafa Öz, Necedât , D A., stanbul 
2006, XXXII, 485. 

26  E arî, lk Dönem slam Mezhepleri, 113. 
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görünmekte, ancak onun kadar kat davranmamaktad r. Nitekim Ezârika, kebîre 
i leyenleri ebedî cehennemde kalacak mü rikler olarak görürken, konu hakk nda 
Sufriyye içerisinde farkl görü ler dikkat çekmektedir. Bu farkl görü lerin varl 
ise, Sufriyye nin, Ezârika ya göre daha esnek bir yap da oldu unun ifadesidir. 
Nitekim Sufriyye den baz lar na göre; hakk nda ceza bulunan fiiller i lendi i 
zaman bu fiili i leyen kimsenin, yaln zca zîna eden, h rs z, iftirac ve kasten adam 
öldüren kâtil gibi, yapt fiillerle isimlendirilmesi gerekir, diyenler vard r. Bu 
dü üncede olanlara göre, bu fiillerden birini i leyen ki i ne kâfir, ne de mü riktir. 
Bunlarla irtibat kesmek sünnettir. Bir ba ka görü e göre; namaz k lmamak, oruç 
tutmamak, sava alan ndan kaçmak gibi haklar nda belli cezalar bulunmayan her 
tür günah, küfürdür ve bu günahlar i leyen de kâfirdir. Küfür de iki k s md r. 
Birincisi, Allah n nimetini inkâr, di eri ise, Rabl n inkârd r. Üçüncü görü e 
göre de; günah i leyen biri, hâkimin huzuruna getirilip cezas verilmedikçe küfürle 
suçlanamaz.27 

Dördüncü Hâricî f rka baziyye dir. Bu f rkan n nispet edildi i isim, 
Abdullah b. baz d r. baziyye içerisinde farkl görü ler olmakla birlikte Hafs b. 
Ebi l-Mikdam a göre; Allah bilen ki i kebîre i ledi inde, küfre (nimet küfrü) 
dü mekle birlikte, irkten uzakt r. Mü rik, ancak Allah bilmeyen ve onu inkâr 
eden kimseye denir. Nitekim bn baz a göre de; k ble ehl-i olan muhalifler kâfir 
(nimet küfrü) olmakla birlikte mü rik ( irk küfrü) de ildirler. O na göre Allah, 
insanlar mü min ve kâfir olmak üzere iki kategoriye ay rd . Münaf k, âsi, zâlim, 
fâs k olarak dünyay terk eden kimse kâfirdir. Ancak küfür; nimet küfrü, irk küfrü 
olarak ikiye ayr l r. Kebîre i leyen ki i, muvahhit olmakla birlikte mü min de ildir. 
Böyle biri, dini inkâr anlam nda de il, fakat nimete kar nankörlük anlam nda 
nimet küfrü içerisindedir. Böyle biri cehennemde ebedî kalacakt r. Ancak kurtulu 
yolu tövbedir. Çünkü Allah, tövbe etmedikçe kebîreleri ba lamaz. Ki i, tövbe 
ederse yeniden imana dönebilir, ancak cezadan kurtulamaz. Nimet küfrü i ledi i 
için o nispette ceza görür. Ki i e er tövbe etmemekle beraber günahlar inkâr eder 
veya onlar i leme hususunda srar ederse o takdirde, irk küfrü i lemi olaca için 
temelli cehennemde kal r.28  

Buraya kadar verilen bilgiler göstermedir ki, slâm sonras nda Hâriciler 
olarak adland r lan ve ço unlukla Temim kabilesine mensup olup bedevî kültürden 
beslenen baz kitleler, kebîre ve iman nazariyelerini sahip olduklar kültür 
kodlar n n izdü ümleriyle belirlediler. Bu do rultuda; bir tak m farkl l klara 
ra men insanlar , mü min-kâfir eklinde iki kutuplu bir bak aç s yla 
de erlendirerek iklim artlar n n, sürekli nedamete dayal tutars z ve çeli ik tav rlar 
sergileyerek göçebeliklerinin; kendi inanç sistemlerine sahip olmayanlar 

                                                

 

27  Bkz., E arî, lk Dönem slâm Mezhepleri, 103-105, 113; Ba dadî, Mezhepler, 60, 65; ehristanî, 
slâm Mezhepleri, 140; Crone, Zimmerman, The Epistle of Salim bn Dhakwan, 204; Muhammed 

Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi, 90; F lal , Hâriciler , D A., stanbul 1997, XVI, 173. 
28  E arî, lk Dönem slam Mezhepleri, 114-116; Ba dadî, Mezhepler, 74; ehristanî, slâm 

Mezhepleri, 137-138; Crone, Zimmerman, The Epistle of Salim bn Dhakwan, 198vd.; Ma ruf, el-
Havâric, 240; F lal , Hâricîler ., D A., XVI, 173. 
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dü man/kâfir/mü rik görerek de kabile kültürlerinin etkisiyle hareket ettiklerini 
gösterdiler.    

2. Hâricilik-Mu tezile li kisi 

Hâricîlik ile Mu tezile aras ndaki ili ki ve etkile imin pek çok aç dan 
uzant lar n tespit ederek de erlendirmek mümkündür. Ancak, çal mam z n 
öncelikleri itibariyle bu iki dü ünce ekolü aras ndaki ili kinin boyutlar n n kültürel, 
tarihsel taban ve görü ler aç s ndan de erlendirilmesinde yarar görülmektedir.  

2.1. Kültürel ve Tarihsel Taban Aç s ndan 

Hâricilerle, Mevali aras nda merkezî yönetime kar ilk dönemden itibaren 
geli en bir yak nla ma sezinlendi ine, Mu tezile nin ço unlukla mevali taban na 
dayand na, bunun da iki ekol aras nda siyasal zeminle ba layan bir yak nla may 
beraberinde getirdi ine i aret etmi tik. üphesiz bu yak nla ma, tarihi süreç 
içerisinde bulu ma noktas olarak ortaya ç kan Basra kültür atmosferinde daha ileri 
boyutlara ta nd . Hatta bu noktada bahsi geçen yak nla ma, fikrî ve kültürel 
zeminde de kendini göstermeye ba lad . Nitekim ilerde de üzerinde durulaca gibi, 
kebîre ve iman konular ba ta olmak üzere Hâricilik ve Mu tezile nin birbirlerine 
yak n e ilimler sergilemeleri, bunun aç k göstergesi gibidir.  

Bilindi i gibi; toplumsal yap larda bireyler aras ndaki ili kilerin birbirlerini 
etkiledi i ve bu etkiler neticesinde bireyin bilinç dünyas ve psikolojik yap s na29 

tesir etti i bir gerçeklik olarak kabul edilmektedir. Bu do rultuda Basra kültür 
atmosferinin, Hâricîlik ile Mu tezile aras ndaki ili ki ve etkile imin sosyal 
ak kanl k vas tas yla çok daha geni ve etkin boyutlara ula mas na zemin 
haz rlad n , iddia etmek mümkündür.30 Nitekim Basra, genelde Hâricîlik, özelde 
de bâzîlik aç s ndan merkez olmakla birlikte, demografik yap s içerisinde 
mevalinin yo unlu u ve Mu tezile nin ilk k r lma noktas n olu turan Vas l n ve 
fikirlerinin ev sahibi olmas itibariyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu noktada 
konunun s n rlar çerçevesinden Basra n n özel konumuna dikkat çekmekte yarar 
vard r. Çünkü Basra n n tarihi yap s , kurulu gerekçesi ve geli im seyri, konumuz 
aç s ndan önemli ipuçlar ihtiva etmektedir.  
                                                

 

29  Ayda Yörükan, ehir Sosyolojisinin Teorik Temelleri, Ankara 1968, 68; Celalettin Çelik, 
ehirle me ve Din, Konya 2002, 33, 63. 

30  Bkz., bn Hallikan, Vefayâtu l-A yân, III, 460; Ebu l-Abbas Ahmed b. Yahya b. Cabir el-Belâzurî, 
Fütûhu l-Büldan, Abdullah Enis et-Tabba , Beyrut 1987, 483-484; Y lmaz Can, slâm ehirlerinin 
Fizikî Yap s , Ankara 1995, 50; R. Hartman, Basra ., Millî E itim Bakanl slâm Ansiklopedisi, 
stanbul 1961, II, 320; G. Levi Della Vida, Temim ., Millî E itim Bakanl slâm Ansiklopedisi., 
stanbul 1974, XII/2, 153-155; Max Weber, ehir, Modern Kentin Olu umu, çev., Musa Ceylan, 
stanbul 2000, 116; M. Ya ar Kandemir, Ebû Mûsâ el-E arî ., D A., stanbul 1994, X, 191; 

Osman Ayd nl , slâm Dü üncesinde Aklîle me Süreci Mu tezile nin Olu umu ve Ebu l-Huzeyl el-
Allaf, Ankara 2001, 26. 
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Basra, farkl rivayetlere ra men Hz. Ömer dönemindeki fetihler s ras nda 

bir ordugâh olarak Utbe b. Gazvan taraf ndan 14/635 veya 16/637 y l nda kurulan 
bir ehirdir. Ancak sonradan buraya, çe itli Arap kabilelerinin yerle tirildi i, 
özellikle Ebû Musa el-E ari nin 17/638 y l nda vali olarak atanmas ile geni 
planda yerle ime aç ld bilinmektedir. ehre verilen önemin artmas yla birlikte, 
meskûnlar na atiyyeler verilmesi, sulama kanallar aç lmas gibi sebeplerle ehir, 
ekonomik aç dan güçlendirildi ve âdeta cazibe merkezi haline getirildi. Bu durum, 
ehrin k sa sürede büyük bir nüfusa ula mas neticesini do urdu. Böylece Basra, 

çok çe itli kabilelerle birlikte, de i ik kültürlerden insanlar n ya ad bir ehir 
halini ald . Nitekim ran, Hindistan Malezya, Fars, Sicistan ve Kirman gibi 
yerlerden gelenlerle birlikte zencî gruplar da buran n nüfusuna dâhil oldular. Bu 
durum ehirdeki mevali kitlenin belli bir nüfus yo unlu una ula mas anlam na 
geliyordu. Bilinmektedir ki ehir, Hz. Ömer döneminde vali olarak atanan ve resmî 
görevinin d nda dinî ilimlerde talebe de yeti tiren Ebu Musa el-E arî ile birlikte 
giderek zenginle en ilmî bir atmosfere de kavu tu. Belki bu durum, ekonomik 
etkilerin yan nda ilimde derinle me temayülü içerisinde bulunan mevâli nin ehre 
yönelmesinin yan nda, ehir hayat na katk s n n da gerekçelerini olu turdu. 
Neticede Basra, fikrî tart malar n en yo un ya and , dü ünsel anlamda kaynayan 
bir kent halini ald . Böylece de, birbiriyle çat an z t görü lerin bulu ma noktas 
oldu. Nitekim, Kelâm, F k h, Hadis, Tarih, Arap dili, Arap Edebiyat ve Ensâb ilmi 
gibi konularda derinle mi pek çok ilim ve fikir adam na ev sahipli i yapt . Elbette 
ki, bu özellik ilme merakl taliplerin artan bir taleple oraya yönelmesi sonucunu 
do urdu. Bütün bu yöneli ler, ehir nüfusunun oldukça kozmopolit bir yap ya 
bürünmesi neticesini getirdi. 

Basra da mevali ye mensup kimselerin varl ile ilmî ortam n geli imi 
aras nda da dikkat çeken bir ili ki göze çarpmaktad r. Daha önce de ifade edildi i 
gibi, Müslüman dü üncesinin zihnî geli imine büyük katk lar sa layan ve Vas l b. 
Ata dan itibaren geli en Mu tezilî çizginin ço unlukla mevaliye dayanmas , mevali 
ile ilmî gayret aras nda bir ba gündeme ta maktad r. Bilindi i gibi mevali, Arap 
veya daha s n rl bir kavramla Emevî rkç l kar s nda ezilen bir kitlenin ad d r. 
Bu kitle, Müslüman olmas na ra men, Araplar kar s nda toplumda alt tabakay 
olu turuyordu. Bu nedenle, toplumsal itibar ve sosyal statü aç s ndan oldu u gibi, 
ekonomik aç dan da eziliyordu. Mevalinin bu durumu, asl nda hür kimseler 
olmalar itibariyle insan onurunu zedelemekteydi. Fakat sosyal statüleri gere i 
özellikle Emeviler döneminde siyasî güç kar s nda boyun e mekten ba ka 
yapacak bir eyleri de yoktu. Bununla birlikte mevali, sosyal statülerini yeniden 
düzenleyebilecekleri bir alan aray içerisinde, belki Basra kültür atmosferinin de 
etkisiyle ilme odakland . Bilindi i gibi, fetih hareketleri ile birlikte Müslüman 
dünyas nda yer almaya ba layan slâm d farkl fikir ve dü ünceler kar s nda 
slâm n bak aç s n n ortaya konulmas ve slâm a yönelik soru ve tereddütlerin 

giderilmesi, toplumda bir ihtiyaç olarak hissedilmekteydi. Bu ihtiyac n mevali 
taraf ndan giderilmesi, üphesiz Araplar kar s nda, sosyal statüsünü yeniden 
düzenleyebilece i bir atmosferin do mas na neden olacakt . Araplar n Nesep ilmi 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (317-339 s.)   

328

 
haricindeki konulara ilgi göstermemeleri, mevali aç s ndan ilim alan n n k ymetini 
art rmaktayd . Bu sosyal artlar n etkisi, geldikleri kültürel ortam n fikirsel yelpaze 
itibariyle daha geni bir perspektife sahip olmas , felsefe ve dü ünce konular na 
daha yatk n olmalar gibi nedenler de mevaliyi ilme yönelten di er sâikler 
aras ndad r.31 Bütün bunlar neticesinde mevalinin, ehirdeki ilmî aktivitelerin 
muharriki oldu u söylenebilir. Ancak unu da ifade etmek gerekir ki, ehirde 
mevalinin yo un bir nüfus a rl n n yan nda ilmî aktivitelerde bask n olmas , onu 
ehrin hâkimi olabilecek konuma getiremedi. Çünkü, ehirde etkin olan bedevî 

kökenli ve Haricî dü üncenin çe itli kollar içerisinde bütün a rl n hissettiren 
Temim kabilesinin oldukça önemli bir nüfûzu vard . Mevali nin nüfus olarak 
yo unlu u, Temim kabilesinin nüfuzunun önüne geçmeye yetmedi. Nitekim, ehre 
yerle en mevali, ekseriyetle Temîmlilerin müttefiki veya hizmetkâr olarak ancak 
Basra ya girebildi. Bu durum, nüfus yo unlu una sahip olsa da ehir yönetiminde 
mevâli yi hep ikinci s n f olarak kalmaya mecbur etti. üphesiz bu da, mevcut 
siyasî hâkimiyetin etkisi alt nda geli en dü ünce yap lar nda Temim kabilesinin 
veya onun temsil etti i Hâricîlik temelli anlay lar n uzant lar n n görülmesi 
sonucunu do urdu. Nitekim Mu tezile nin önemli isimlerinden Amr b. Ubeyd in 
aslen Farsl olmas na ra men Temim kabilesinin mevlas olarak Basra ya yerle ti i 
bilgisi, bu konuda bizlere birtak m ipuçlar vermektedir. üphesiz onun bu durumu, 
Basra da Hâricî zihniyetin mevcut yap daki etkinli ini göstermesi aç s ndan oldu u 
gibi, ehirde varl k gösteren veya gösterecek olan dü ünce ak mlar na ve Basra 
kültür atmosferinde varl k bulacak olan Mu tezilî dü ünceye Temimlilerin ve 
onlar n temsil etti i dü ünce yap lar n n muhtemel etkileri aç s ndan da dikkat 
çekicidir. Yine, Mu tezilî çizginin geli imi aç s ndan ilk k r lman n sahibi olarak 
gösterilen Vas l n bu kültür atmosferinde ortaya ç kmas , onun fikir ve dü ünceleri 
üzerinde Hâricili in ve özellikle de Basra y üs haline getiren Abdullah b. baz 
taraftarlar n n muhtemel etkilerini gündeme getirmektedir. Nitekim kebîre ve iman 
nazariyeleri ba lam ndaki yakla mlar, genelde Haricilik ile Mu tezile, özelde de 
Abdullah b. baz ve taraftarlar

 

ile Vas l b. Ata

 

ve takipçileri aras ndaki ili kinin 
etkilerini gösterir gibidir.  

2.2. Görü lerin Mukayesesi Aç s ndan 

Hâriciler ile mevali aras nda ilk dönemden itibaren, merkezî yönetime kar 
muhalefet duygusu neticesinde olu an bir yak nl k ve ili kinin 
sezinlenebilece inden söz etmi tik. Bu ba lamda, Ezârika ba ta olmak üzere 
Basra da etkin olan hâricî gruplar içerisinde Mevali nin yer almas , Mu tezile nin 
de ço unlukla bu tabana dayanmas , ehir hayat n n getirdi i sosyal ak kanl n da 
etkisiyle iki f rka aras ndaki ili ki ve etkile imin zeminini olu turdu u, 

                                                

 

31  Bkz., Taberî, Tarih, VI, 43-44; Ahmed b.Muhammed b. Abdirrabbih el-Endülüsî, Kitabu l-Ikdu l-
Ferid, thk., Ahmed Emin, Beyrut 1952, III, 412vd.; Muhammed Abid Câbirî, slâmda Siyasal Ak l, 
çev., Vecdi Akyüz, stanbul 1997, 479-482; Mahmud el-Mikdâd, el-Mevali ve Nizamü l-Vâlî 
Mine l-Cahiliyyeti ilâ Evâhiri l-Asri l-Emeviyyi, am 1988., 188vd., 220-221.; Kutlu, Mürcie , 
154.  
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söylenebilir. Nitekim Hasan Basrî nin meclisinde cereyan eden ve Mu tezilî çizgi 
aç s ndan önemli görülen olayda Vas l b. Ata n n kebîre konusunda dillendirdi i 
nazariye, Basra kültür atmosferindeki sosyal ili ki, etkile im ve ak kanl n bir 
ürünü gibidir. Bu noktada belki, Vas l n Mu tezile aç s ndan ifade etti i anlam 
veya Mu tezile içindeki yerinin ne oldu u hususu önem kazanabilir. Bilindi i gibi 
Vâs l b. Ata ve onun yak n arkada Amr b. Ubeyd, Basra n n mevali tabanl 
mukimleri aras nda olup, dönemin önemli ilim adamlar ndan Hasan Basrî nin 
talebelerindendir. çinde bulunulan dönem, yap s itibariyle kebîre ve iman 
konusunun öncelikli gündem olu turdu u ve konunun hararetle tart ld bir 
zaman dilimidir. Ayn zamanda bu dönem, konu hakk nda serdedilen farkl fikir ve 
nazariyeler ba lam nda mezhep hareketlerinin de mayalanma dönemidir. Böylesi 
bir dönemde, kebîre ve iman konusu ba lam ndaki tart malar sebebiyle toplumsal 
zihin bulan kl k içerisindedir. te bu bulan kl kta zihinsel sâfiyet pe inde olup, 
do ruyu arama ve ö renme gayreti içerisinde bulunan bir tak m kimseler, var olan 
problemi çözümlemesi ad na, dinî ve ilmî otorite olarak gördükleri Hasan Basrî ye 
gelerek, sorular na cevap bulmak istediler. Fakat, Hasan Basrî den önce onun 
talebesi Vas l, cevap vermeye yeltendi. Verdi i cevab n hocas n nkinden farkl 
olu u, bahsetti imiz k r lman n gerekçesi oldu. Bu k r lma neticesinde geli en 
tarihî seyir Mu tezilî çizginin de tarihini olu turdu.  

Bilindi i gibi, Hasan Basrî nin meclisinde geli en bu olay, tahminen 105-
110/723-728 y llar nda32 gerçekle ti. Takdir edilir ki Mu tezile, hicrî üçüncü asr n 
ilk çeyre inde Ebu l-Huzeyl el-Allâf la birlikte Usul-ü Hamse denilen be 
prensibin olgunla mas yla mezheple me hareketini tamamlad . Ebu l-Huzeyl e 
kadar geçen süreç ancak mayalanma ve olgunla ma süreci olarak isimlendirilebilir. 
Bu nedenle, Vas l, belki bu sürecin ilk ba lang ç ve k r lma noktas olarak 
de erlendirilebilir. Çünkü, Vas l n içinde ya ad dönemde Mu tezilî prensipler 
muhtemelen ilkel bazda var olsalar da, olgunla mad

 

ve ay rt edici unsurlar 
haline gelmedi i için -çok yüksek sesle dillendirilmese de-, onun Mu tezilî olup-
olmad meselesinin zaman zaman tart ma konusu yap ld görülmektedir. Yine 
de bütün bunlara ra men Hasan Basrî nin meclisinde onun gündeme getirdi i 
fikrin, Mu tezile aç s ndan bir aç l m ve fikrî nüve olu turdu u bilinmektedir. 
Çünkü, onun dillendirdi i el-Menzile beyne l-Menzileteyn eklinde ifade edilen 
nazariye, üzerine oturdu u kebîre ve buna ba l iman ba lam nda, içinde do du u 
Basra kültür atmosferinde etkin olan genelde Hâricilik ile Mu tezile veya özelde 
Abdullah b. baz taraftarlar

 

ile Vas l b. Ata takipçileri aras ndaki ili ki, etkile im 
ve ak kanl n bir yans mas gibidir.    

                                                

 

32  Bkz., ehristânî, slâm Mezhepleri, 61; H. S. Nyberg, Mutezile , Millî E itim Bakanl slâm 
Ansiklopedisi, stanbul 1960, VIII, 757; Falih er-Rabi î, Tarihu l-Mu tezile Fikruhum ve 
Akaiduhum, Kahire, 2001, 18. 
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Bilindi i gibi, kebîre konusunda Basra da Hâriciler,33 Mürcie34 ve Hasan 

Basrî ye ait olmak üzere üç farkl görü

 

vard r. Bu görü lerin tamam , kebîre 
sahibinin fâs k oldu u hususunda ortak paydada birle mekteydi. Ancak 
isimlendirilme hususunda birtak m farkl l klara sahiptiler. Nitekim Hâricîler 
aras nda, daha önce de geçti i gibi, baz ayr l klara ra men kebîre sahibini fâs k ve 
kâfir olarak gören, bu kimsenin tövbe etmedi i takdirde ebedî cehennemde 
kalaca n ileri süren genel bir görü

 

vard . Fakat özelde Ezârika; Kebîre sahibi 
büyük-küçük herkesin mü rik oldu unu,35 Necedât; Ümmetin haram olu u 
konusunda ittifak etti i günah

 

i leyenin kâfir-mü rik oldu unu,36 Sufriyye; Kebîre 
sahibinin irk,37 bâziyye de, nimet küfrü içerisinde oldu unu38 ileri sürmekteydi. 
Buna kar l k, Hâricî dü üncenin bu yakla mlar na tepki olarak Mürcie de, kebîre 
sahibinin fâs k-mü min oldu unu, ancak durumlar n n Allah a kald

 

görü ünü 
savunmaktayd .39 Hasan Basrî ise; Kebîre sahibinin fâs k-münaf k oldu unu, tövbe 
etmedi i takdirde gidece i yerin cehennem olaca n

 

ileri sürmekteydi.40  

                                                

 

33  Ezârika; büyük-küçük, kad n-erkek günah i leyen herkesi mü rik olarak nitelemekte, Necedât; 
haram oldu u hususunda ittifak olan konularda günah i leyen ki iyi kâfir-mü rik olarak 
görmektedir. Bkz., Müberred, el-Kâmil, III, 286, 289; E arî, lk Dönem slam Mezhepleri,103, 
106; Ba dadî, Mezhepler, 60, 64, 85; ehristanî, slam Mezhepleri, 126, 127; Crone, Zimmerman, 
The Epistle of Salim, 102, 105, 204-205; Ma ruf, el-Havâric, 222-223; Muhammed Ebû Zehra, 
Mezhepler Tarihi, 89; Öz, Ezârika , D A., XII, 45; Mustafa Öz, Necedât , D A., XXXII, 485; 
Ayd nl , slâm Dü üncesinde Aklîle me Süreci, 57. 

34  Mürcie daha çok, Kebîre i leyenin bu dünyada nas l isimlendirilece i hususunda durmakta, 
kendisiyle Allah a isyan edilen her eyi Kebîre olarak görmektedir. Ayr ca, K ble Ehli nden Kebîre 
i leyenleri (Fâs klar), imanl olmalar nedeniyle mümin, ancak Kebîre i ledikleri için fâs k olarak 
görmektedir. Bkz., Crone, Zimmerman, The Epistle of Salim, 115vd.; Ebû Ubeyd, Kitabu l- man, 
249, 250; E arî, lk Dönem slâm Mezhepleri, 145-146; Kutlu, Türklerin slâmla ma Sürecinde 
Mürcie, 105: Ayd nl , slâm Dü üncesinde Aklîle me Süreci, 51.  

35  Bkz., Müberred, el-Kâmil, III, 287; E arî, lk Dönem slâm Mezhepleri, 103-105; Kad 
Abdulcabbar, erhu Usuli l-Hamse, 137; Ba dadî, Mezhepler, 60-61; ehristanî, slâm Mezhepleri, 
126; Crone, Zimmerman, The Epistle of Salim, 100; Mustafa Öz, Ezârika , D A., XII, 45-46; 
Kutlu, slâm Dü üncesinde lk Gelenekçiler, 142 

36  Bkz., Müberred, el-Kâmil, III, 286; E arî, lk Dönem slâm Mezhepleri, 106; ehristanî, slâm 
Mezhepleri, 127; Ba dadî, Mezhepler, 64; Crone, Zimmerman, The Epistle of Salim, 105vd.; 
Muhammed Ebû Zehra, Mezhepler Tarihi, 89; Mustafa Öz, Necedât , D A, XXXII, 485. 

37  Bkz., E arî, lk Dönem slâm Mezhepleri, 103-105, 113; Ba dadî, Mezhepler, 60, 65; ehristanî, 
slâm Mezhepleri, 140; Crone, Zimmerman, The Epistle of Salim bn Dhakwan, 204; Muhammed 

Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi, 90; F lal , Hâriciler , D A., XVI, 173.  
38  E arî, lk Dönem slam Mezhepleri, 116; Ba dadî, Mezhepler, 74; ehristanî, slâm Mezhepleri, 

137-138; Crone, Zimmerman, The Epistle of Salim bn Dhakwan, 198vd.; Ma ruf, el-Havâric, 240; 
F lal , Hâricîler ., D A., XVI, 173. 

39  Kad Abdulcabbar, erhu Usuli l-Hamse, 137; Crone, Zimmerman, The Epistle of Salim bn 
Dhakwan, 235; Kutlu, Mürcie, 102. 

40  Kad Abdulcabbar, erhu Usuli l-Hamse, 137; Nyberg, Mutezile , A., VIII, 757; Ayd nl , slâm 
Dü üncesinde Aklîle me Süreci, 52; Mehmet Ümit, Zeydiyye-Mu tezile Etkile imi ve Kas m el-
Ressi, (Bas lmam Doktora Tezi), Ankara 2003, 19. 
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Hasan Basrî nin meclisinde Vâs l b. Ata n n hocas ndan önce; Kebîre 

i leyen kimse ne mutlak kâfir, ne de mutlak mü mindir; böyle bir ki i ancak iki yer 
aras nda kalm -el-Menzile beyne l-Menzileteyn- bir fâs kt r demesi, Mu tezilî 
k r lmay ortaya koydu u gibi, toplumda zaten var olan kebîre sahibinin fâs k 
oldu u dü üncesiyle, Basra ehir ortam nda var olan sosyal ili kilerin tabiî 
neticesindeki fikrî ak kanl n bir yans mas olarak görülmektedir. Çünkü bu 
nazariyede Vâs l, konu hakk nda toplumun ittifak noktas n kendisine dayanak 
yapmakta, ancak ihtilaf edilen konularda kendi özgünlü ünü ortaya koymaktad r. 
Vas l n bu özgünlü ü ise, Hasan Basrî nin meclisinden ayr larak, Mu tezile ye 
giden yolda yeni bir meclis olu umunun ilk k r lmas d r.41 

Bütün bunlar; Vas l n, içinde ya ad kültürel ortam n etkisiyle hareket 
etti ini, dü ünce kal plar n bu etkiyle ekillendirdi ini göstermektedir. 
Dolay s yla, onun içinde ya ad kültürel ortam n, Temim kabilesi ba ta olmak 
üzere Hâricî dü üncenin etkinli i nedeniyle bu ortamda vücut bulan Mu tezilî 
dü ünceye tesir etti i dü üncesine zemin haz rlamaktad r. Nitekim çevre 
faktörünün, ferdin bilinç dünyas na tesiri de yine bu dü ünceyi do rulamaktad r.42 

Zaten Vâs l n merakl bir ilim tâlibi olmas ve toplumdaki dü ünce yap lar n çok 
iyi bilmesi sebebiyle bu yap lardan etkilenmesi tabiî kar lanmal d r.43 Ayr ca 
onun, ileri sürdü ü el-Menzile fikrinin âhiretle ilgili k sm n n Haricî nazariyeden, 
dünya ile ilgili k sm n n ise, Mürcî nazariyeden etkilenmi olmas , onun dü ünce 
yap s na Basra kültür atmosferinin izdü ümsel bir uzant s olarak görülebilir. Hatta 
Vâs l n ileri sürdü ü bu görü

 

ile içinde bulundu u kültürün etkisi alt nda 
Hâricilik ve Mürcie aras nda bir uzla ma sa lama çabas içerisinde oldu u da iddia 
edilebilir. Nitekim, Vâs l n, kebîre i leyen kimseyi tam kâfir görmemekle 
Hâricili in, tam mü min görmemekle de Mürcie nin a rl kl lar n giderici, 
uzla mac bir orta yol bulma gayreti dikkat çekmektedir.44 Bütün bunlar, hakl 
olarak Basra kültür atmosferinde var olan fikirlerin sosyal ak kanl n etkisiyle 
Vâs l n dü ünce yap s ndaki izdü ümleri olarak kar m za ç kmaktad r. Bu 
ba lamda Vâs l n, Basra da temsil edilen bütün dü ünce kal plar ndan müspet ya 

                                                

 

41  Bkz., Kad Abdulcabbar, erhu Usuli l-Hamse, 138; Ebu l-Hüseyin Abdurrahman b. Muhammed 
Osman el-Hayyât, Kitabu l- ntisar ve r-Red ala bni r-Ravendi, Kahire 1988, 237; Ebu Muzaffer 
el-Isferayinî, et-Tabsir fi d-Din, thk., Kemal yusuf, Beyrut 1983, 65. 

42  Yörükan, ehir Sosyolojisinin Teorik Temelleri, 68; Çelik, ehirle me ve Din, 33, 63.  
43  Kad Abdulcabbar, Fazlu l- tizal ve Tabakatu l-Mu tezile, Tunus 1974, 234; bn Murtaza, Kitabu 

Tabakati l-Mu tezile, 30; Not., Vâs l b. Ata arkada lar yla birlikte yolculuk yaparken Hâricilerle 
kar la r. Onlar n siz kimsiniz? sorusuna Vâs l, onlar n muhtemel kötülüklerini engellemek için; 
Biz, Allah n kelâm n ö renmek isteyen mü rikleriz, eman istiyoruz, bize tebli de bulunun der. 

Bunun üzerine Hâriciler tebli de bulunurlar ve Vâs l, ben ve arkada lar m kabul ettik der. 
Hâriciler; Bizimle beraber gelin çünkü art k arkada lar m zs n z derler. Vâs l, Kur an n 
mü rikler hakk ndaki hükmünü hat rlat r. Bunun üzerine Hâriciler, Vâs l ve arkada lar n güven 
içerisinde gidecekleri yere kadar götürürler. Bu rivayet, Vâs l n Hâricilik dü üncesini çok iyi 
bildi ini göstermesi aç s ndan ilginç bir örnektir. Bkz., Müberred, el-Kâmil, III, 164; Ayd nl , slâm 
Dü üncesinde Aklîle me Süreci, 73.  

44  Bkz., Watt, Te ekkül Devri, 289; Thomson, slâm ve Mezhepler , I, 321; Ayd nl , slâm 
Dü üncesinde Aklîle me Süreci, 57. 
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da menfî tarzda etkilendi i ve bunlar kendisinden sonra ekillenen Mu tezilî 
nazariye içerisine bir ekilde yans tt

 
da söylenebilir. Ancak burada tekrar i aret 

edilmesi gereken husus, Vas l n etkilendi i dü ünce yap lar içerisinde Hâricilik in 
bir alt kolu olarak ortaya ç kan ve Basra y üs haline getirmesiyle oradaki etkisi 
â ikâr olan Abdullah b. baz öncülü ündeki bâzili in özel bir yeri oldu u 
hususudur. Bu ba lamda belki Hâricilik-Mu tezile ili kisine giden yolda Abdullah 
b. baz ve taraftarlar ile Vas l b. Ata ve takipçilerinin görü lerine dikkat çekmekte 
yarar vard r.  

Daha önce de ifade edildi i gibi, bn baz ve taraftarlar na göre; insanlar 
mü min ve kâfir eklinde iki kategoride de erlendirilirler. Münaf k, âsi, zâlim, 
fâs k olarak dünyay terk eden kimse kâfirdir. Küfür de nimet küfrü, irk küfrü 
olmak üzere ikiye ayr l r. Bu kategorik zeminin d nda bn baz ve taraftarlar na 
göre, kebîre sahibi ki i, muvahhit olmakla birlikte, mü min de ildir. Böyle biri; 
dini inkâr anlam nda de il, fakat nimete kar nankörlük anlam nda, nimet küfrü 
içerisindedir. Ancak inkâr ederse irk küfrü i lemi olaca için mü rik olur.45 Vâs l 
b. Ata ve taraftarlar na göre ise; kebîre sahibi ki i, ne tam mü min, ne de tam 
kâfir dir. Görüldü ü gibi asl nda hem bn baz ve taraftarlar , hem de Vas l ve 
takipçileri ayn bak aç s ve de erlendirme biçimlerine sahiptirler. Çünkü bn 
baz ve taraftarlar , kebîre sahibi ki iyi nimet küfrü içerisinde görürken,46 onun için 

tövbe kap s n aç k tutmakta, bu ekilde de ne tam küfre dâhil etmekte, ne de 
küfürden koparabilmektedir. Vâs l ve takipçileri ise, küfür kavram n

 

aç kça 
kullanmaks z n kebîre sahibi ki i hakk nda ikili kategorinin aras nda bir yerde 
f sk tan söz etmekte, bu ekilde de iki dü ünce aras nda farkl kavramlarla ayn 
dü ünceyi ifade etmektedirler. En az ndan esmâ konusunda ayn bak aç s na sahip 
olduklar

 

izlenimi vermektedir. Gerçi f sk kavram , daha önce de geçti i gibi, 
Mürcie ba ta olmak üzere Basra da temsil edilen di er görü sahipleri taraf ndan 
dillendiriliyor olsa da,47 bu durum konu hakk nda Hâricîlik-Mu tezile veya bn baz 
ve taraftarlar ile Vas l ve takipçileri aras ndaki ili kinin varl na engel te kil 
etmemektedir. Zaten kebîre sahibi ki iyi her ikisinin de ne tam mü min, ne de tam 
kâfir olarak görmesi, ayn kültür ortam ndaki sosyal ili kilerden kaynaklanan 
etkile imin fikrî ak kanl a dönü mesinin veya iki dü ünce aras ndaki ili ki ve 
etkile imin aç k bir ifadesi gibidir.  

Kebîre konusu ba lam nda ortaya ç kan ili ki ve etkile im, tabiî olarak bu 
konu üzerinde beliren iman nazariyesinde de kendini göstermektedir. Nitekim bn 
baz ve taraftarlar na göre iman; Allah n kullar na farz k ld eylerin hepsi 

                                                

 

45  E arî, lk Dönem slam Mezhepleri, 116; Ba dadî, Mezhepler, 74; ehristanî, slâm Mezhepleri, 
137-138; Crone, Zimmerman, The Epistle of Salim bn Dhakwan, 198vd.; Abdurrabbih, el-
bâziyye, 335; Sâbir Taime, el- bâziyye Akîdeten ve Mezheben, Beyrut 1986, 119; F lal , 
bâdiyye nin Do u u, 136; Hâriciler ., D A., XVI, 173. 

46  Ebû Ubeyd, Kitâbu l- mân, 249-250; Ba dadî, Mezhepler, 74; ehristanî, slâm Mezhepleri, 137-
138; F lal , Hâriciler ., D A., XVI, 173. 

47  Bkz., Kad Abdulcabbari, erhu Usuli l-Hamse, 137; Crone, Zimmerman, The Epistle of Salim bn 
Dhakwan, 235.  
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olarak, görülür. K saca iman; ikrar, amel, niyet, sünnete uymak, inanç konusunda 
hiçbir kimse için mazeret tan mamak, suflî arzulara uymamak ve takvâ yoluna 
girmek, demektir. Bunun neticesi olarak, farzlardan birinin i lenmemesi veya 
haram olan bir eyin yap lmas durumunda iman ortadan kalkmaktad r.48 Vas l ve 
takipçilerine göre de iman; farz ve nafile her türlü tâat n yerine getirilerek, 
kebîrelerden kaç n lmas , durumudur.49 Nitekim Vas l n, kebîre i leyen ki inin 
durumu ile ilgili el-Menzile fikri ba lam nda ileri sürdü ü fâs k nitelemesiyle 
kebîre sahibini tam mü min olarak görmemesi, amellerin imana dâhil edilmesinin 
bir neticesi olarak belirginle mektedir. Bütün bunlar da gösteriyor ki, hem bn baz 
ve taraftarlar , hem de Vas l ve takipçileri, ameli imana dâhil etmek suretiyle 
birbirleriyle fikirsel bazda yak nla ma içerisinde oldular. üphesiz bu iki dü ünce 
yap s aras ndaki yak nla ma, Basra kültür atmosferinde geli en ili ki ve 
etkile imin bir uzant s

 

olarak ortaya ç kt . 

bn baz ve taraftarlar ile Vas l ve takipçileri aras nda bahsi geçen ili ki ve 
etkile imin uzant lar , ahkâm konusunda ahiretle ilgili, el-Va d ve l-Vaid diye ifade 
edilen dü ünce tarz nda da kendini göstermektedir. Çünkü gerek bn baz ve 
taraftarlar na, gerekse Vas l ve takipçilerine göre, hem nimet küfrü içerisinde olan 
ki i, hem de fâs k durumunda bulunan ki i, tövbe etmedi i takdirde ölürse ebedî 
olarak cehennemde kal r. Ancak tövbe ederse yeniden imana dönebilir, fakat 
cezadan kurtulamaz. bn baz ve taraftarlar na göre, ki i e er tövbe etmemekle 
beraber günahlar inkâr eder veya onlar i leme hususunda srar ederse o takdirde 
irk küfrü i lemi olaca için temelli cehennemde kal r.50 Vas l ve takipçilerine 

göre ise; fâs k, tövbe etmeden ölürse kâfir olaca için Cehennemde ebedî kal r. 
Fakat oradaki azap derecesi di er kâfirlerinkine göre daha hafif olur.51 Bu durum 
belki Vâs l n ortaya koydu u dü ünce tarz n n küçük bir farkl l olarak 
dü ünülebilse de, kebîre sahibinin varaca yerin cehennem olmas ve ebedî olarak 
orada bulunaca n n söylenmesi, asl nda ula lan neticenin ayn oldu u kanaatini 
beslemektedir. Hatta bu kanaatin, Vas l n ve yak n arkada Amr b. Ubeyd in 
Mu tezilî olmaktan ziyade Hâricî olduklar itham yla kar kar ya kalmalar na 
zemin haz rlad , bilinmektedir. Yine ayn ekilde, geli en süreçte Kader anlay , 
el-Emr bi l-Ma ruf ve n-Nehy ani l-Münker gibi prensipler hususunda iki dü ünce 
yap s aras ndaki yak nla ma ve benzerlikler nedeniyle Mu tezile nin, belki haks z 

                                                

 

48  Rabi b. Habîb, el-Camiu s-Sahîh, thk., Ebû yâkub Yusuf b. brahim, n r., Mektebetü s-Sekâfeti d-
Diniyye, trz., 16-17; Sabir Taime, el- bâziyye, 111; F lal , bazîyye , D A., XIX, 259. 

49  Bkz., Ebû Ubeyd, Kitâbu l- mân, 249-250; E arî, lk Dönem slâm Mezhepleri, 222; Kad 
Abdulcabbar, erhu Usuli l-Hamse, 707.  

50  E arî, lk Dönem slam Mezhepleri, 116; Ba dadî, Mezhepler, 74; ehristanî, slâm Mezhepleri, 
137-138; Crone, Zimmerman, The Epistle of Salim, 198vd.; Ma ruf, el-Havâric, 240; Abdurrabbih, 
el- bâziyye, 336; F lal , bâdiyye nin Do u u, 137; F lal , Hâricîler ., D A., XVI, 173. 

51  el-Hayyât, el- ntisar, 237vd.; E arî, lk Dönem slâm Mezhepleri, 228; Ebu l-Muzaffer el-
Isferayînî, et-Tebsîr fi d-Dîn, thk., Kemal Yusuf, Beyrut 1983, 78; ehristanî, slâm Mezhepleri, 
61; Ayd nl , slâmda Aklile me Süreci, 58. 
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bir yak t rmayla da olsa, ürkek ve kaypak Hâricilik olarak vas fland r lmaktan 
kendini kurtaramad , görülmektedir.52  

Vas l n dile getirdi i el-Menzile beyne l-Menzileteyn fikri zemininde onun 
Hâricili e yak t r lmas hususunda W. Montgomery Watt; Vas l taraf ndan ileri 
sürülen bu nazariye kendi içinde bir yenili i ortaya koyarken, di er taraftan da 
mutedil Basra Hâricilerinin Hâricî olmayan bir idarecinin idaresi alt nda ve sulh 
içerisinde ya ama kararlar n hakl ç karmak için giri ilen muhtelif te ebbüslerden 
biri oldu u kanaatindedir.53 Watt n bu kanaati, üphesiz Hâricîlerle, Vas l 
aras nda bir ili kiye i aret etse de, onun karar ve dü üncelerinde sosyal artlar n 
etkisini, dolay s yla içinde ya ad toplumda etkin olan Hâricî kitle ve zihniyetin 
tesirini de ifade etmektedir.  

Vas l n içinde ya ad dönemde sosyal artlar gere i yak n bulundu u ve 
etkilendi i bn baz taraftarlar

 

ve görü leri ile veya genel olarak Hâricilik le 
ili kilerinin daha sonraki süreçte ve farkl ortamlarda da sürdü ünü görmekteyiz. 
Nitekim, Basra da Vâs l ile ayn dönemlerde veya bir müddet sonra faaliyet 
gösteren bâzî reisi Ebû Ubeyde Müslim b. Ebî Kerîme et-Temîmî nin; Ma rib, 
Yemen, Hadramevt, Uman ve Horasan a dâî heyeti gönderdi i; Vas l n dâîler 
listesinde, bunlar n Ma rib, Horasan, Yemen, Cezîre (Kuzey Irak ve Kuzey Do u 
Suriye civarlar ), Kûfe, ve Ermenistan a gittiklerinin bildirilmesi hem bn baz 
taraftarlar , hem de Vâs l n takipçilerinin ortak bölgelerde faaliyette 
bulunduklar n göstermektedir. Elbette ki bu durum, her iki dü ünce ekolü 
aras ndaki ili ki ve etkile imin Basra d na da ta nd n n delili gibidir. Ayr ca, 
Vâs l n talebelerinden Abdullah b. Haris i Ma rib e (Fas) gönderdi i ve onun, 
orada Vâs l ad na ba ar l faaliyetlerde bulundu u bilinmektedir. Hatta, el-Beydâ 
halk n n Vâs l taraftar

 

oldu u kaynaklarca ifade edilmektedir.54 As l burada dikkat 
çeken nokta ise, Kuzey Afrika ve Ma rib de ço unlukla Berberîlerin ya ad ve 
onlar aras nda da Sufriyye ve bâziyye ba ta olmak üzere Hâricîlik in oldukça 
yayg n oldu udur. Bilinmektedir ki, Emevi politikalar ndan memnun olmayan 
Berberîler, muhalif bir hareket olarak Hâricîlik e sempati ile yakla t lar ve onu 
kabul ettiler. Böylelikle Hâricîlik, onlar aras nda ra bet gördü.55 Buna ra men, 
onlar aras nda Vâs l n dâîlerinin varl k bulmas ve etkinlik göstermeleri, hatta 
Beydâ halk n n Vâs l n dü üncelerine mensup oldu unun bildirilmesi, iki görü 
aras nda Basra da geli en ili kilerin devaml l n göstermesi aç s ndan dikkat 
çekicidir.  ki f rka mensuplar aras ndaki ili kilerin farkl zaman ve mekanlarda 
devaml l n gösteren ba ka örnekler de ileri sürmek mümkündür. Nitekim, Garp 
                                                

 

52  Ba dadî, Mezhepler, 86; Watt, Te ekkül Devri, 268, Ali Sami Ne ar, slâm da Felsefî Dü üncenin 
Do u u, çev., Osman Tunç, stanbul 1999, II, 182. 

53  Bkz., Watt, Te ekkül Devri, 269. 
54  Ebû l-Kâs m el-Belhî, Bâbu Zikri l-Mu tezile, thk., Fuad Seyyid, Tunus 1974, 66-7; bnu l-

Murtazâ, Tabakâtu l-Mu tezile, 32; Nyberg, Mu tezile , A, VIII, 758; Ümit, Zeydiyye-Mu tezile 
Etkile imi, 131. 

55  Kad Abdulcabbar, Tabakatu l-Mu tezile, 237; Hakk Dursun Y ld z, Berberîler , D A., stanbul 
1992, V, 481. 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (317-339 s.)   

335

 
bölgesinde Hâricîlerle Mu tezile nin siyasî konular ba ta olmak üzere pek çok 
meselede müttefik olmalar , Emeviler in sükûtundan çok sonralar Tahert te (Bat 
Cezayir) Vâs l a ba l bir toplulu un bn bâz taraftarlar yla ittifak halinde 
ya amas , Fah Vak as ndan sa kurtulmay ba aran ve Ma rib de drisîler devletini 
kuracak olan dris b. Abdillah n, Afrika da gitti i ve ismi kaynaklarda 
zikredilmeyen yöre halk n n ço unlukla Haricî ve Mu tezilî oldu unun 
bildirilmesi,56 yine ayn ahs n, uzun süre ya ad Tanca ve es-Sûsu l-Aksa 
halk n n büyük oranda Sufriyye ve Mu tezile ye mensup oldu u eklindeki 
rivayetler57 dikkat çekicidir. Bütün bu rivayetler, iki dü ünce ekolü aras ndaki 
toplumsal ili kinin Araplar aras ndaki kabilecilik temeliyle irtibatland r lmas na 
olanak sa lasa da, Basra kültür ortam nda ba lay p-geli en ili kilerin daha sonraki 
süreçte de devam etti ini göstermesi bak m ndan dikkate de erdir. 

Hâricilik ile Mu tezile aras ndaki ili kiyi göstermesi bak m ndan Horasan 
ve Maverâünnehir de de benzer ili kilerin varl ndan söz edilmektedir. Özellikle 
h. III. Asr n ortalar ndan itibaren Kirman, Sicistan ve Fâris gibi yerlerdeki 
Hâricilerin, Mu tezile yi benimsemeleri, Kirman ve stahr bölgesinde halk n 
yar s n n Haricî, yar s n n da Mu tezilî oldu unun bildirilmesi, yine Herat ve stahr 
halk n n Hâricîli i terk ederek Mu tezile ye girdikleri eklindeki bilgiler, Hâricîlik-
Mu tezile aras ndaki ili kinin Horasan ve Maverânnehir de de devam etti ini 
göstermesi bak m ndan dikkat çekicidir.58   

Sonuç 

Fert ve toplumlar n dü ünce, davran ve eylemlerinde içinden ç kt klar 
toplumsal yap lar n belirleyici bir önemi vard r. Bu itibarla hem fertler, hem de 
fertlerin olu turduklar toplumsal yap lar, içinde do up-geli tikleri çevre 
ko ullar n n ekillendirdi i birer varl kt rlar. Mezhepler de be erî olu umlar 
olmalar itibariyle çevre ve kültür ekseninde ekillenen yap lar olarak kar m za 
ç kmaktad r. Bu ba lamda, itikadî birer mezhep olan Hâricîlik ve Mu tezile nin de, 
kültür kodlar n belirleyen de erlerin birer ürünü olarak tarih sahnesinde var 
olduklar n söylemek mümkündür. 

Hâricîlik ile Mu tezile nin kültürel arka planlar na bak ld nda, büyük 
farkl l klar içerdikleri görülmektedir. Nitekim ilk ortaya ç kan f rka Hâricîlik te; 
slâm öncesi çöl artlar nda, bedevî kültür yap s ndan kaynaklanan kodlar n 

izdü üm ve yans malar kendini göstermektedir. Onun varl n etkileyen bu 
kodlar; üphesiz genel din anlay n n olu umunda oldu u gibi, kebîre ve iman 
nazariyelerinin ekillenmesinde de oldukça etkili oldu. Nitekim, insanlar mü min-

                                                

 

56  Ahmed b. Sehl er-Razî, Ahbâru Fah ve Haberu Yahya b. Abdillah ve Ehîhi dris b. Abdillah, thk., 
Mahir Cerrâr, Beyrut 1995, 169-173; Nyberg, Mu tezile , A., VIII, 758-759; Watt, Te ekkül 
Devri, 269-270; Ümit, Zeydiyye-Mu tezile Etkile imi, 132. 

57  Ahmed b. Sehl er-Razî, Ahbâru Fah, 181-182; Ümit, Zeydiyye-Mu tezile Etkile imi, 133. 
58  Ebu l-Hüseyin Muhammed b. Ahmed el-Malatî, et-Tenbîhu ve r-Red, thk., M. Zahid el-Kevserî, 

Beyrut 1968, 54; Kutlu, Mürcie, 161. 
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kâfir eklinde iki kutuplu bir bak aç s yla de erlendirmeleri, kendi inançlar na 
sahip olanlar kendilerinden/mü min, kendi inançlar na sahip olmayanlar da 
dü man/kâfir/mü rik olarak nitelemeleri, dini anlama ve alg lamada kültür 
kodlar n n etki ve izdü ümlerini göstermektedir. Bu etki alt nda onlar n, 
dü man/kâfir/mü rik olarak gördükleri kimselere kar iddeti de mübah sayd klar , 
görülmektedir. Bu durumun, Basra ehir kültürünün etkisiyle daha l ml bir 
çizginin sahibi olarak ortaya ç kan bn baz ve taraftarlar

 

hâricindeki di er Haricî 
kollar n uzun ömürlü olamamas sonucunu do urdu u, bilinmektedir.  

slâm Mezhepleri Tarihi içerisinde önemli etkiler b rakan bir di er f rka 
Mu tezile, ço unlukla Arap olmayan mevali taban na dayanmas , farkl kültür 
kodlar n n sahibi olmas , dinî ve etnik aç dan çe itlili i içinde bar nd rmas

 

itibariyle Hâricîlik e nazaran, oldukça farkl bir yap sunmaktad r. Özellikle 
geli im seyri içerisinde nass kar s nda akl önceleyen görüntüsü, tercüme 
hareketlerinde aktif davranmas , felsefî dü üncelere aç k olmas itibariyle farkl bir 
vizyon ortaya koymaktad r. Bu farkl l n, Hâricîlik kar s nda Mu tezile yi daha 
de i ik bir kulvara ta mas beklenirdi. Oysa, kebîre ve iman anlay lar aras ndaki 
yak nl k, her iki f rka aras nda Basra merkezli toplum yap s ndaki sosyal ili kilerin 
fikrî ak kanl a zemin haz rlamas

 

neticesinde ortaya ç kan ili ki ve etkile imin bir 
uzant s gibidir. Gerçi Müslüman olu lar ndan sonraki sosyal ve siyasal yap n n, bu 
iki ekolü insan kaynaklar ve idealleri itibariyle ortak noktaya yakla t rd

 

ve 
aralar nda ili ki kurulmas na öncülük etti i de gözlerden kaçmamaktad r. Nitekim 
bunun ilk belirtilerini, Nehrevan ve Nuhayle olaylar ndan sonra Ebû Meryem es-
Sâdî et-Temimî hareketinde görmek, mümkündür. Bu hareket, Haricî zihniyetiyle, 
ilerde vücut bulacak olan Mu tezile nin insan kaynaklar n olu turacak mevali 
kitlenin siyasal ve sosyal artlar ba lam nda ilk dönemden itibaren ortak zeminde 
bulu maya ba lad klar n göstermesi aç s ndan oldu u gibi, iki ekol aras nda ileride 
olu acak olan muhtemel yak nla man n ilk i aretlerini ta mas bak m ndan da 
dikkat çekicidir. Mu tezile ile Haricîlik aras ndaki ili kinin ilk defa ve etkin bir ekilde 
Basra da gerçekle ti i ileri sürülebilir. Pek çok kültür ve unsura ev sahipli i yapan 
Basra, bn baz ve taraftarlar n n di er Hâricî kollara göre daha uzla mac bir yap

 

ortaya koymas nda oldu u gibi, Mu tezile nin ilk k r lma noktas ve fikirlerinin 
filizlenme kayna olarak görülebilecek Vas l ve dü üncelerinin ekillenmesinde de 
etkin oldu. Bu durum, asl nda insan kaynaklar olarak birbirlerine uzak gibi 
görünen iki dü ünce ekolünün birbirlerine yak n yakla mlar ortaya koymalar n n 
gerekçesini olu turdu. Nitekim ehir hayat nda ya ayan bireyler aras ndaki 
ili kilerin sosyal ak kanl k sayesinde büyük ölçüde birbirlerini etkiledikleri, bu 
etkiler neticesinde bireyin bilinç dünyas ve psikolojik yap s na tesir etti i 
bilinmektedir. Bu yakla m n tabiî sonucu olarak, genelde Hâriciler ile Mu tezile, 
özelde bn baz ve taraftarlar ile Vas l ve takipçileri Basra kültür atmosferinde 
birbirleriyle ili ki ve etkile im içerisinde oldular. Hatta onlar aras ndaki bu ili ki 
Ma rib, Horasan ve Maveraünnehir gibi yerlerde de varl n korudu. Netice 
olarak, her iki dü ünce ekolüne ait kebîre ve iman nazariyeleri ba lam ndaki 
söylem benzerliklerinin, sosyal ve siyasal zeminde ba layan, Basra ve kültür 
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atmosferinde geli en ili ki ve etkile imlerinin birer yans mas oldu unu söylemek 
mümkündür.   
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