iBN AKiL, Ebü'I-Vefa
ibn Akil. 727'de ( 1327) Mısır kadısı olan
hacası Hatlb ei-Kazvinl ve izzeddin ibn Cemaa'ya kadı naibliği yaptı. 759 (1358) yı 
lında ibn Cemaa'nın Emir Sargatmış tarafından azliyle boşalan Mısır kadılığına
getirildi. Ancak bu görevde emlrin tutuklanmasısebebiyle seksen gün kalabildL
idari görevlerinin yanında Kahire'de Kutbiyyetü'l-kübra (ei-Atlka) Medresesi, imam
Şafii Zaviyesi, Haşşabiyye Zaviyesi ve Nasırt Camii'inde başta tefsir ve fıkıh olmak
üzere islami ilimierin hemen her dalında
dersler veren ibn Akil, hacası Ebu Hayyan'dan sonra Kahire ibn Tolun Camii müderrisliğine getirildi. Burada verdiği dersler çok rağbet gördü. Tedrls faaliyetini vefatına kadar devam ettiren ibn Akil'in öğ
rencileri arasında damadı Şeyhülislam
Siraceddin ömer b. Raslan ei-Bulkinl, torunları Kadılkudat Celaleddin Abdurrahman b. Ömer ei-Bulkinl ve Bedreddin Muhammed b. Ömer ei-Bulkinl ile Veliyyüddin el-lraki ve Cemaleddin b. Zahlre gibi
birçok alim bulunmaktadır.

768 (1367) yılı hac mevsiminde Mekke
ve Medine'de ibn Akil ile görüşen ibnü'ICezerl, onun hac dönüşü 23 Reblülewel
769 (17 Kasım 1367) tarihinde Kahire'de
vefat ettiğini ve imam Şafii'nin kabri yanına defnedildiğini söyler ( Gayetü 'n-nihfiye, 1, 428).
Dilinde hafif pelteklik bulunmasına rağ
men zekası , çalışkanlığı, ciddiyet ve vakarı ile temayüz eden ibn Akil giyim kuşa
mma ve meskenine büyük özen gösterir,
israf derecesinde harcamalar yapardı. Çok
kısa süren Mısır kadılığı sırasında fakirlere ve öğrencilere 150.000 dirhemlik büyük bir yardım dağıtmıştı. Yakın çevresinde her zaman oldukça kalabalık bir grup
insan bulunurdu. ibn Akil, bu hesapsız ve
tutumsuz harcamaları yüzünden külliyetli miktarda borç bırakarak vefat etmiştir.

Eserleri. 1. Şer]J.u Elfiyyeti İbn Malik
(Şerf:ıu İbn 'Akil 'ala El{iyyeti İbn Malik).
ibn Malik et-Tat'nin el-ljuJQşa veya elElfiyyeadlarıyla tanınan nahve dair manzum eserinin şerh i olup birçok baskısı yapılmıştır (Bulak ı 25 1/ 1835; nşr. Fr. Dietrich,
Lelpzig I 85 I; istanbul I 293; nşr. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, I-IV, Kah i re
I 370!195 I; nşr. Ta ha Muhammed ez-Zeyni, I-IV, Kahlre 1966-1967; nşr. Muhammed
el-Kınavi -Muhammed Muhammed Hallfe. 1-11, Kah i re I 393/1 973; n şr. Muhammed
Abdülmün 'im Hafad, Kahire 1979; nşr.
Hanna ei-FahGri, Beyrut, ts.). Fr. Dietrich
eseri Almanca'ya çevirip asıl metniyle birlikteyayımlamıştır(Leipzig 1852). M. Muhyiddin Abdülhamid tarafından yapılan il-

ml neşrine , haşiye ve ta'likleri müstakil bir
eser olacak derecede hacim li olduğundan
Min]J.atü'l-Celil bi-ta]J.ki~i Şer]J.i İbn
'A~il adı verilmiştir. Naşir şerhin sonuna
da "Tekmile fi taşrlfi ' l-ef'al" başlıklı bir
zeyil eklemiştir. Eser üzerine Ahmed esSücal (Fetf:ıu '1-celfl 'a la Şerf:ıi İbn 'Akli,
Kah i re ı 302, I 303, I 306, I 307). Muhammedei-Hudari ed-Dimyatl (Kah i re ı 282,
1287 , 1291; istanbul 1885). Asım Behcet
ei-Beytar (Adva' 'ala Şer/:ıi İbn 'Akli, Riyad ı 399/1979, 4. bs ). Muhammed Abdülaziz en-Neccar (et- Tavzi/:ı ve 't-tekmilliŞer/:ıi İbn 'Akil, 1-11, Kah i re I 386/1967) tarafından haşiyeler yazılmıştır. Mahmud
Ahmed ei-Mekkavi- Abdülhamld Şübane
ivaz şerhin tehzibini (Kah i re ı 964, ı 974).
Adil Nüveyhiz de ihtisarını (Mul]taşaru
Şer/:ıi İbn 'Akli, Beyrut I 985) yapmıştır.
Eserin şiir örnekleri (şevahid) Abdülmün'im ivaz ei-Cürcavl (Kahire ı 308, I 309.
ı 3 ı ı; istanbul ı 3 ı 9) ve Muhammed Kıtta
ei-Adevl (Fetf:ıu'L-celil bi-şer/:ıi şevahidi İbn
'Akil, Kah i re I 293, I 306 , I 308 ; i sta nbul
ı 3 ı 9) tarafından şerhedilm iştir. 2. el-Müsa'id 'ala Teshili'l-feva'id. 758 ( 1357)
yılında tamamlanan eser ibn Malik'in Arap
gramerine dair Teshflü'l-feva'id ve tekmflü'l-ma~iişıd adlı eserinin şerhidir.
Kısa olmakla beraber ihtiva ettiği bol örnekler ve ihtilaflı konularda ortaya koyduğu çeşitli fikir ve görüşler bakımından
benzerleri arasında özel bir yeri olan eser
Muhammed Kamil Berekat tarafından
yayımlanmıştır (l-ll, Dımaşk 1400-1402/
ı 980- ı 982). 3. el-Cami'u'n-netis 'aJQ (fi)
me~hebi'l-İmam Mu]J.ammed b . İdris.
Şafii fıkhına dair çok geniş bir çalışma olup
altı ciltte sadece istinca (istitabe) bahsine
kadar gelinmiş. fakat tamamlanamamış
tır. Safedi bunun bir nüshasının kendinde
olduğunu söyler (el-Vafi, XVII. 254-255). 4.
Teysirü '1-isti'dad li-rütbeti'l-ictihad (etTe'sis li-me?hebi İbn İdrfs) . Bir önceki eserin dört ciltlik bir özeti olup müellif nüshası Darü ' l-kütübi 'I -Mısriyye 'de bulunmaktadır (DMBİ, IV. 32 I)
ibn Akil'in kaynaklarda adı geçen diğer eserleri şunlardır: e~-Zeyl 'ale'l-Cami'i'n-nefis (el-Va(t, XV ll , 255); el-Evhamü'l-va~ı'atü li'n-Nevevi ve İbni'r
Rif 'a ve gayrihima (Keşfü '?-?Unun, ı,
203); Fetava İbn 'A~il (a.g.e., II, 1219;
lzaf:ıu'l-meknun, ll. ı 55); Mul]taşarü'ş
Şer]J.i'l-kebir li'r-Rati'i (Gazzall'nin Şa
mfıkhına dair el-Veciz adlı eserine Abdülkerim b. Muhammed er-Rafii tarafından
yap ılan şerh in [Fetf:ıu '/-'Aziz 'ala Kitabi 'IVeeizi özetidir; bk. Keş{ü'?-?unun, ll , 2003);
e~ -Zal]ire ii tefsiri'l-Kur'an (müellifin
tefsir sahasındaki ilmi gücünü gösteren
bu iki ciltlik eser, Al-i im ran sOresin in so-

nuna veya N isa sOres inin ortalarına kadar
gelmiştir; bk. a.g.e., I, 439); el-İmJQ'ü'l
veciz 'ale'l-Kitdbi'l-'Aziz (önceki eserin
özetidir; bk. ibn Rafi', ll , 328 ).
BİBLİYOGRAFYA :
Safed1, el-Vafi, XVII, 252-256; isnev1. Taba~atü'ş-Şafi'iyye, ll, 239-240; ibn Riifi' , el-Ve{eyat (nşr. Salih Mehdi Abbas- Beşşar Avvad
Ma'rOf). Beyrut ı402/ı982, ll, 326 -328; ibnü'I-Cezerl. Gayetü'n-nihaye, I, 428; ibn Hacer. ed-Dürerü'l-kamine, ll, 266-269; ibn Tağ
r1berd1. en-NücCımü 'z-zahire, Xl, ı OO-ı Oı; Süyfıt1. ljüsnü 'l-mut:ıaçlara, I, 537; a.mlf .. Bugyetü'l-vu'at, ll, 47-48; Davfıd1. Taba~atü 'l-mü
fessirin, I, 233-235; Taşköprizade, MiftaJ:ıu 'ssa'ade, ll , 109; ibnü'I-Kad1, DCırretCı 'l-J:ıical, III,
65-66; Keş{ü'?-?UnCın, I, ı52, 203,406,439,
575; ll , ı2ı9, 2003; ibnü'I-imad, Şe?erat, VI,
2ı4-2ı5; Şevkan i. el-Bedrü Hali', I, 386-387;
Hansar1, Ravzatü '1-cenna.t, lll, 458; Ser kis. Mu'cem, I, ı87 -ı88; Brockelmann, GAL, ll, 88;
Suppl., ll, ı04; izaJ:ıu'l-meknün, ı, 342; ll, ı55 ;
C. Zeydan. Adab (Dayf).lll, ı5ı; ömer Ferruh,
Taril]u 'l-edeb, lll, 803-806; Ma'a'l-Mektebe, s.
289-290; Abdülhiidi el-Fazi!, Fihristü 'l-kCıtCıbi'n
naJ:ıviyy eti 'l-matbCı'a, Zerka ı407 /1986, s. ıı3ıı4; Abdülvehhab es-Sabun!, 'Uyünü'l-mCı'el
lefat (nşr. Mahmud FahOri). Halep ı992, ı , 278279; Ebü'I-Fütfıh Şeref, "l:lavle taJ::ı~i~i ŞerJ::ıi't
Teshllli'bn 'Al5il", ed-Dare, Vll/2, Riyad ı98ı , s.
ı5o-ı69; Muhammed Emire Ali. "el-Müsa'id
'ala Teshili 'l-feva'id", ME, LV/4 ( 1982). s . 370373; Nebhan Yasin, "Rü'ye na~d iyye fı ŞerJ:ıi
İbn 'A~il 'ala Elfıyyeti İbn Malik" , Mecelletü
Adabi'l-Müstanşıriyye, sy. 26, Bağdad ı995,
s. 98 - ı43; J. Schacht. "Ibn 'Al5ll", EJ2 (İng.). lll,
698-699; Rıza Enzabi Nejad- Muhammed Mehdi Müezzin Cami. "İbn 'A~il", DMBİ, IV, 320 322.
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Selefiyye içinde akılcılığın
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aralayan
Hanbeli alimi.
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431 ( 1040) yılında Bağdat'ta doğdu.

Ailesinin hem baba hem de anne tarafından Hanefi mezhebine mensup olduğu tahmin edilmektedir. On yaşında iken
Kur'an'ı ezberledi. Kendisinin anlatlığına
göre pek azı Hanbeli olan yirmi üç hocadan başta Arap dili ve edebiyatı , tefsir,
hadis, fıkıh, kelam ve tasawuf olmak üzere hemen hemen bütün islami ilimiere
dair dersler aldı. Arap dili ve edebiyatını
Ebü'I-Kasım ibn Berhan'dan. kıraat ilmini
ibn Şeyta, fıkhı Kadi Ebü Ya'la ei-Ferra,
kelam ilmini ibnü'I-Velid ve ibnü't-Tebban, tasawufu Ebü Mansür ei-Attar'dan
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tahsil etti. Kelam ilmini Mu'tezile mezhebine bağlı alimlerden öğrendiği için Hanbelller'in şiddetli hücumlarına maruz kalan İbn Akli bu hocalarının derslerine gizlice devam etti. İslami konulara derin vukufu. kuwetli hatızası, üstün zekası, güçlü muhakeme ve istidlal kabiliyeti sayesinde çağdaşları arasında temayüz edip
devrinde Hanbeli mezhebinin önde gelen
bir şahsiyeti oldu. Hanbeli mezhebine
bağlanmasında hacası Ebu Ya'la ei-Ferra'nın yanı sıra zengin bir tüccar olan ve
Hanbeliliğe destek veren Ebu Mansur b.
Yusuf'un büyük etkisinin bulunduğu nakledilir. İlme olan aşırı sevgisi sebebiyle
mezhep farkı gözetmeden imkan nisbetindeher alimden istifade etti. Buna bağlı
olarak Hanbeliyye'nin geleneksel çizgisini
aşıp akli istidlallere önem verdi. Hacası
Ebu Ya'la'nın vefatından sonra Ebu Mansur'un aracılığıyla Mansur Camii'nde görevlendirildi. Hayatı boyunca kitap okumak, eser telif etmek ve öğrenci yetiş
tirmekle meşgul oldu. Ebü'I-Muammer
ei-Ensari, Ebu Bekir Muhammed b. Mansur es-Sem'ani, Ebu Tahir es-Silefi. İbn
N asır es-Selam! ve Ebu Bekires-Sinci
onun yetiştirdiği öğrencilerden bazıla
rıdır. Devrinde Hanbeliyye'nin en büyük
müctehidi olmasına rağmen Şerif Ebu
Ca'fer'in öncülüğünü yaptığı bir grup Hanbeli'nin muhalefetine maruz kalmaktan
kurtulamadı. Kendisini himaye eden Ebu
Mansur'un 460 (1068) yılında vefat edip
desteğinden yoksun kalması üzerine Hallac-ı Mansur hakkında müsbet kanaat beyan ettiği gerekçesiyle bu muhalif grup
tarafından öldürülmek istenmiş. ancak
sultanın evine sığınmak suretiyle canını
kurtarmıştır. Beş yıl süreyle devletin koruması altında yaşadıktan sonra 8 Muharrem 465 (24 Eylül 1072) tarihinde Bağ
dat'ın doğu yakasında bulunan Nehrülmualla bölgesindeki Ebu Ca'fer Camii'nde kalabalık cemaatin huzurunda Hallac-ı
Mansur hakkındaki fikirlerinin yanı sıra
i'tizali görüşlerinden de tövbe ettiğini ifade eden bir metni okudu ve şahitlere de
imza ettirdi. 11 Muharrem 'de (27 Eylül)
halifenin huzuruna çıkarılarak orada da
sorgulandı ve aynı taahhüdü tekrarladı.
İbn Akli bu dönüşünden sonra halk arasında rahatça dolaşabildL sayısız başvu
ru münasebetiyle pek çok fetva verdi. Hayatı ve ilmi şahsiyeti üzerinde araştırma
yapanlar onun Hallac hakkındaki olumlu
düşüncesini değiştirmediği kanaatindedir. 475 (1082) yılında minberde yaptığı
bir konuşma sırasında Hanbeliler'le Eş
'ariler arasında çıkan olaylar sebebiyle bir
süre vaaz etmeyi terketti ve sadece ders
okutup eser telifiyle uğraştı. Ebü'I-Hasan
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Akil ve Ebu Mansur Hibetullah adlı iki çocuğu olan İbn Akli. 12 Cemaziyelewel
S13'te (21 Ağustos 1119) Bağdat'ta vefat
etti ve Ahmed b. Hanbel'in kabri yanına
defnedildi. Cenazesinde olayların çıktığı
ve bazı Hanbelller'in tabutuna saldırıp kefenini yırttıkları, bazı kimseleri de yaraladıkları nakledilir.
İbn Akli ilmi şahsiyetinde usulcülük, kelamcılık

ve tefsirciliği öne çıkan bir alimdir. Usul-i fıkha dair el- Vô.zıJ:ı ii uşuli'l
fıl}h ve el-Cedel adlı eserleri onun bu ilme ilişkin görüşlerinin öğrenilebileceği iki
önemli kaynaktır. Ona göre Kur'an'dan
ve Sünnet'ten hüküm çıkarırken sırasıy
la "nas", "zahir" ve "umum" kaideleri uygulanır. Tearuz eden başka bir n as bulunmadıkça nas terkedilmez. Zahirin ise en
muhtemel manası tercih edilir. Kitaptan
farklı olarak sünnetle Hz. Peygamber'in
fiilieri ve takrirleri de hükme kaynak teş
kil eder ( ei-Cedel, s. 3-5 ). Şer'i delillerin
üçüncüsü olan icmaın geçerli olabilmesi
için vuku bulan hadiseyle ilgili olarak aynı hükmü veren bütün müctehidlerin bu
kanaat üzere ölmeleri gerekir. Eğer alimlerden biri ölmeden önce ictihadından dönerse icma teşekkül etmez. Müctehid olmayan kimselerin bir konuda icma etmeleri hukuki bakımdan bir anlam taşımaz.
Kıyas. asla verilen hükmün illetini taşıyan
fer'e de verilmesinden ibarettir. Tek bir
sahabiye ait olsa bile hiçbir ictihad sahabe sözünün önüne geçirilemez. Bu deliller bulunmadığı takdirde faklh istishaba
başvurur (a.g.e.,s. 6-12)
Deliller arasında tercihe gitmenin keyfiyeti. Kitap ve Sünnet'le istidlalin nasıl
gerçekleştirileceği , sahabe sözüne ve kı
yasa yapılan itirazlar la bunların cevapları
gibi usul-i fıkhın temel konuları üzerinde
duran İbn Akil Hanbeli mezhebi çerçevesinde bunları çözümlerneye çalışmıştır.
İbn Akli, muhalif mezhep mensuplarıyla
yürütülecek tartışmalara ilişkin kurallara da açıklık getirmiş. ayrıca Hanbeli
mezhebine aykırı düşen fetvalar da vermiştir. Bunlardan bazılarını şöylece zikretmek mümkündür: Elbise dışında ipeği ev eşyasıyla ilgili bir malzeme olarak
kullanmak kadınlara da haramdır. Faiz
sadece hadiste zikredilen altı kalem için
söz konusudur. Vakıf malı telef olmaya
maruz kalsa bile satılamaz. ihtiyacı bulunmadığı takdirde baba çocuğunun malından dilediğini alamaz (i bn Receb, I, 158159)

İbn Akil'in dini hükümlere bakışı da
kendisinden önceki Selefi-Hanbeli alimlerin birçoğundan oldukça farklıdır. Ona
göre insanlar tarafından bilinmeleri itiba-

riyle dini hükümler üç kısma ayrılır: 1. Sadece akıl yürütmekle bilinenler. Allah'ın
varlığına, birliğine ve sıfatlarının ispat
edilmesine. kainatın yaratılmışlığını ve
nübüwetin doğruluğunu kanıtlamaya
ilişkin hükümler bu kısma dahildir. 2. Sadece nakllle bilinenler. Yapılması emredilen fiilierin iyi, yasaklanan fiilierin ise kötü olduğuna ilişkin hükümlerle helal. haram, itaat, isyan. farz. vacip, mendup gibi hususlara dair hükümler bu kısmın örneklerini teşkil eder. 3. Bir yönü akıl yürütmekle. bir yönü de nakille bilinenler.
Allah'ın gözle görüleceğine. katirlerin dı
şındaki günahkarların bağışlanabileceği

ne ve haber-i vahide dayanarak ibadet etmenin doğruluğunu bilmeye dair hükümler bu türdendir (el-Vazı/:ı fi uşuli'l-fı/<:h, ı,
32-33).

Yapılan yeni araştırmalarda İbn Akli.
ayetleri aklın ışığı altında te'vil eden ve
Mu'tezile'nin tefsir yönteminden etkilenen müfessirler arasında gösterilir. Tefsire dair görüşlerini de ihtiva eden el-Fünun adlı hacimli eserinin bir cildi dışın
dakl bölümleri günümüze ulaşmadığın
dan bu konuda fazla bir şey bilinmemektedir. Ancak onun , ayetleri aklın ışığ ı altında te'vil etme anlayışının müteahhir
dönem Selefiyye alimleri üzerinde etkili
olduğu kabul edilir (Bilgin, s. 248-250)
İbn Akli'in kelamcılığına gelince. o Selefiyye içinde te'vile başvurmakla meşhur
olan önemli alimlerden biridir. Nefyü'tteşbih, el-İntişô.r li's-sünne (el-İntişar liehli'l-/:ıad[ş), Risô.le fi'l-J:ıarf ve'ş-şavt,
'l,emmü't-teşbih ve işbô.tü't-tenzih adıy
la eserler yazarak itikadi konularda yer
yer Selefi, yer yer kelami yöntemi benimsemiştir. Gençlik yıllarında Ebü'I-Hüseyin ei-Basri'nin görüşlerine uyan Mu'tezili alimlerden İbnü'I-Velid ve İbnü't
Tebban'dan kelam ilmini öğrenmesi. Cüveyni ve Gazzali gibi kelam alimleriyle görüşmesi. ayrıca eserlerinde kelami konulara da yer veren alimlerden Ebu Ya'la eiFerra'ya öğrencilik yapması. onun Selefiyye içinde kelami yöntemi benimsernesinde etkili olmuştur. İbn Akli. dünya işle
rinden başka dini konularda da tefekkür
ve istidlalde bulunmanın farz olduğunu
savunup geçmiş alimierin görüşlerini taklit etmeyi eleştirmiş. teşbih ve tecsim ifade eden ahad haberleri akli delillerin ışı
ğında te'vil etmeyi gerekli görmüş, alemin yaratılmış olduğunu hud us ve imkan
delillerine dayanarak kanıtlamaya çalış
mış. akli bir engel bulunmadıkça nasların
zahirine bağlı kalınmas ı . ancak dini bir
delil bulunmadan ortaya konan batıni manaların da reddedilmesi gerektiğini söy-
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lemiştir (İbn Kudame, s. 18, 25, 38; ibn
sar, irade gibi sıfatlar kendi başlarına varTeymi yye,VII , 73;VII1,36,81-82, 11 8,275,
lık ve yoklukla nitelenemeyen hallerdir.
296, 348; Sübkl, s. 130). Her ne kadar onun
Fiili sıfatlar ezelldir, fakat bu sıfatiarın
bu görüşlerinden tövbe edip bütünüyle
neticesi olan yaratıklar hadistir ( ibn Akil,
Selef mezhebine döndüğü nakledilirse de
Resa'ilfi'l-~ur'an, s. 26-27; ibn Teymiyye,
böyle bir yola girmesinde Şerif EbO Ca'fer
IX, 394-39 5). Allah Teala'nın kelam sıfatı
tarafından hakkında çıkarılan ölüm fetvanı zatında mevcut bir mana olarak te'vil
sının (ibn Kudame, s. 4) etkili olması kuvetmek yanlıştır, aksine O harf ve sesle
vetle muhtemeldir. Bu sebeple İbn Akil'in
konuşur. Zira Kur'an'da kelam bu anlamkelaml yöntemi esas alan görüşlerinden
da ku llanılmıştır (Al-i im ran 3/4 1; Meryem
19/26 ). Eğer kelam zattamevcut bir matamamen uzaklaştığın ı söylemek oldukça
na olsaydı Hz. Meryem'in "Bugün insanzordur. Daha sonra gelen Selefiyye alimlerinden Muvaffakuddin İbn Kudame'nin
larla konuşmayacağ ım " demesi anlamsız
olurdu. Ayrıca Hz. Musa'nın "kellmullah"
ona reddiye yazması da bunu teyit etmektedir. Bununla birlikte İbn Akil'in.
diye adiandıniması da mantıklı olmazdı.
ashabın tutumunu dikkate alarak kelam
Her peygambere Allah ' ın kelamı bir makültürünün herkes için gerekli bir alan
na olarak vahyedilmiştir (İbn Akil, a.g.e.,
s. 4, 9, 18, 24) . İbn Teymiyye İbn Akil'in keolmadığını söylediği de nakledilir (ibn Rece b, I, 151-152) . AncakİbnAkil'inkelam
lam sıfatı konusunda Eş'ariyye ' nin görücılara ve kelam yöntemine yönelttiği eleş
şünü benimsediğini naklederse de (Der' ü
tiriler bid ' atçı sOfilere yönelttiği eleştiri
te'aruz, ll, 244-245) bu onun bazı kelaml
lerden daha azdır. Ona göre kelamcılar
görüşlerini terketmesinden önceki dönebid'atçı sOfilerden daha hayırlıdır. Zira keme ait düşüncesi olmalıdır. İbn Akil halamcılar insanları içine düştükleri şüphe
beri sıfatları bazan te'vil etmiş . bazan da
te'vile gitmeden "bilakeyf' kabul etmişlerden kurtarmaya çalışırlar. bid'atçı sOfiler ise "kalbim rabbimden haber verdi . tir. O, avamın nasların zahiri manalarma
sarılmasının gerektiği kanaatindedir,
ki .. ." diyerekpek çok hurafeye dalar ve
çoğunlukla şatahata dayanırlar; dinde
çünkü on ların zihnl yapısı tenzihe değil
olmayan ilkeler icat ederek hakikati şeri
teşbihe elverişlidir. Nitekim Hz. Peygamatın ötesinde ararlar; ölülerin kabirierini
ber Allah hakkında avama bilgi verirken
kutsallaştırarak onlardan medet umarlar;
bu yolu takip etmiştir. Alimler ise tenziayrıca keşif ve ilham ı bilgi kaynağı kabul
he yatkın olduklarından haberi sıfatıara
ilişkin nasları te'vil etmelidir (Zehebl, XIX,
etmek suretiyie kahinler zümresine benzerlik arzederler (i b n ü· ı-ce vzl, Telbisü İb
448). Buna göre İbn Akil"yed"i zat, "ayn"ı
lis, s. 325. 370, 375; İbn Teymi yye, VIII . 61üstünlük, "dıhk"ı da rıza diye te'vil etmiş
70; ibn Receb, I, 145; Mahmud ŞükrT eitir (ibnü'l-Cevzl, De{' u şübheti't-teşbih, s.
199, 206, 263-264 ). Ona göre haberi sıfat
AIOsT, ll . 31) İbn Akil. Şiller'i de eleştirerek
onları dinin esasını yıkmayı ve nübüweti
ları Selef de te'vil etmiştir (İbn Kudame,
yaralamayı hedef alan bir grup olarak des. 9-10). Kulların fiilieri ise Allah'ın kalpleğerlendirir. Çünkü ŞTa dini nakleden asrinde yarattığı düşüncelere bağlı olarak
gerçekleşir (İbn Teym iyye, IV, 283)
haba güvenilemeyeceğini iddia etmiştir.
Halbuki ashaba güvenilmezsedine de güResOl-i Ekrem'in gayba dair verdiği havenilemez (ibnü'l-Cevzl, Telbisü İblis, s. 98berlerin aynen gerçekleşmesi onun hak
99). İbn Aki.l'in itikadl konulara dair görüş · peygamber olduğunu gösterir, çünkü valerinişöylece özetlemek mümkündür :
hiy almayan bir kişinin gaybı bilmesi imAkıl insanlar için sınırlı bir bilgi kaynağı
kansızdır. Bunun yanında Hz. Peygamolup ilahi hikmetleri kuşatmaktan acizber'in geçmiş iki dini neshedip yerine İs
dir. Bundan dolayı insanın vahyin getirlamiyet'i ikame etmeye muvaffak olmadiği bilgilere teslim olması gerekir. Halsı da nübüwetinin delilleri arasında zikredilmelidir; zira Allah'ın kendisi hakkın
buki Mu'tezile kelamcıları genel bir ilke
da yalan konuşan bir kişiyi muvaffak kıl
olarak ilahi hikmeti ispat etmekle birlikte cüzl konularda bunu göz ardı ederek
ması ilahi sünnete aykırıdır. Ayrıca Kur'an'ın taşıdığı ifade ve üsiOpla ResOJ-i
hataya düşmüşlerdir (a.g.e., s. 85; ibn
Ekrem'in kendi sözleri arasında görülen
Teymiyye, VIII. 49-56)
açık
farklılık da onun Allah'tan vahiy alan
Allah'ın varlığını inkar edenler bu kanabir
peygamber
olduğunu kanıtlar mahiatlerini genellikle O'nu duyularla algılaya
yettedir (ibnü 'I-Cevzl, el-Vefa, I, 268. 270,
mamış olmalarına dayandırırlar. Ne var
35 1-352. 743)
ki bu akılcı bir tavır değildir, zira bir varlı
ğın

duyularla algılanamamış olması yokgerektirmez (İbn Receb , ı. 148149). Allah'a nisbet edilen ilim. sem', ba-

luğunu

Nasiarın yorumuna ve ilahi sıfatiara iliş
kin görüşleriyle dikkat çeken İbn Akil.
Selefiyye içinde teşbih hareketini temsil

eden İbn Hamid'e karşı kelam yönteminden faydalanmış bir alim olarak görünmektedir. Görüşleri Selefiyye içinde yankı uyandırmış. İbnü'J-Cevzl büyük ölçüde
onun tesirinde kalmıştır. İbn Kudame ve
İbn Teymiyye gibi alimler buna işaret etmişlerdir ( Ta/:ırimü 'n-na:;;ar, s. 8; Der'ü
te'aruz, VIII, 25). İbn Receb'in de dediği
gibi (e?-Zeyl 'ala Tabakati'l-f:lanabi/e, I,
144) İbn Akil. muhtemelen öldürülme
korkusuyla kelam yönteminden vazgeçtiğini açıkladıktan sonra ölümüne kadar
bazı kelaml görüşlerini muhafaza etmiş,
Selefiyye içinde naklin yanı sıra akli istidlallere de başvurulmasını sağlayan bir
alim olmuştur. Onun bu yönü müteahhir
dönem Selefiyye alimlerinden İbn Kudame tarafından eleştirilmiştir.
Eserleri. Kaynaklarda İbn Akil'in tefsir,

hadis,

fıkıh ,

kelam, tasawuf gibi temel

İslami ilimiere dair çeşitli eserler telif ettiği

belirtilirse de zamanımıza ulaşan ki pek fazla değildir. Belli başlı eserleri şunlardır : 1. Resa'il fi'l-Kur'ô.n ve
işbatü'l-}J.arf ve'ş-şavt redden 'ale'lEş'ariyye. Eş ' ariyye'ye (ve MatürTdiyye'ye)
ait kelam-ı nefs! görüşünü reddedip Allah'ın harf ve sesle konuştuğunu kanıtla
mak amacıyla yazılmış bir risaledir. Eser
George Makdisl tarafından Bulletin
d'Etudes Orientale s içinde yayımlanmış
tır (bk. bibl.) . z. el-İrşad ii uşuli'd-din.
İtikadl konulara dair olan eserin sadece
giriş kısmına ait bazı satırlar zamanımıza
intikal etmiştir (İbn Al<.il. e i-Va.iı/:ı {i uşü
li'l-{ıl).h, ne ş redenin girişi, I. I). 3. el-Fünun. Müellifın en hacim li ve meşhur eseri olup kaynaklarda farklı rakamlar verilmekle birlikte yetmiş cilt veya 200 cüzden oluştuğu nakledilir. Tefsir, hadis, fı
kıh, Arap dili ve edebiyatı. tarih. münazara meclisleri, vaaz ve irşad. tasawuf
gibi değişik konuları ihtiva eden bir külliyat niteliğindeki eserin günümüze intikal eden yaklaşık bir ci lt hacmindeki cüzlerini George Makdisl tahkik ederek iki
. cilt halinde yayımiarnıştır ( Beyrut 19701971). Bu eserin İbnü'I-Cevzl tarafından
yapılan on ciltlik ihtisarı günümüze ulaş
mamıştır. 4. el-Cedel. UsOH fıkha dair
olan eser şerl delillerle mezhepler arası
tartışma kurallarını ihtiva eder. George
Makdisl tarafından tahkik edilerek neş
redilmiştir ( Dıma şk 1967) s. el- Vô.zı}J. ii
uşuli'l-fı]fh. Her biri müstakil bir kitap
olarak da kabul edilen üç ciltlik eserin ı.
cildinde usOH fıkıhta mezhep, ikincisinde usulcülerin cedeli ile fakihlerin cedeli
ve lll. cildinde hilaf konusu incelenir. Eserin ilk iki cildinin yazma nüshaları Dımaşk
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (nr. 77. 79).
tapları
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iBN AKiL, Ebü'I-Vefa
lll. cildin yazma nüshası Amerika Birleşik
Devletleri Princeton Üniversitesi Firestone
Kütüphanesi'nde (nr. 1842) mevcuttur.
İbn Akil'in eserleri üzerinde çalışmalar yapan George Makdisi el- Vazıi:ı'ı yayma hazırlarken dört cilde ayırıp I. cildini neşret
miştir ( Beyrut ı 996). Bu ciltte bilgi ve kı
sımları, hükümterin dayandığı deliller ve
usul, tarifler. vücub, hakikat, mecaz. delalet. işaret, ittifak. ihtilaf, nasi h- mensuh, kıyas. fetva ve müfti gibi usOI-i fıkha
dair belli başlı konulara yer verilir. Ayrıca
Musa b. Muhammed b. Yahya el-Karni.
Camiatü ümmi'l-kura'da el- VazıJ:ı üzerinde bir doktora tezi hazırlamış (Mekke
1404/1984) ve eserin baş tarafından "Fusulü'l-lugat" bahsine kadar olan kısmı
tahkik etmiştir.
Kaynaklarda İbn Akil'e nisbet edilen
bazı eserler de şunlardır: el-İntişar li-ehli'l-J:ıadiş, er-Rivayeteyn ve'l-vecheyn,
Tafzilü '1- cibddat cala nacimi'l-cennat,
Teh?;ibü 'n-nefs, el-FuşO. l fi'l-fı]fh, elİşare fi'l-uşO.l, <umdetü'l-edille, elMüfredat, et-Te?;kire, Nefyü't-teşbih,
Zemmü't-teşbih ve işbdtü't-tenzih.
BİBLİYOGRAFYA :

Ebü'I-Vefa İbn Akil, Resa'il fi'l-f)ur'an ve iş
batü 'l·f:ıarf ve'ş-şavt redden . 'ale'l-Eş'ariyy e
(BEO, XX IV 11971] içinde, nşr. G. Ma kd isi). s. 4,
9, ı8, 24-27, 38, bk. tür.yer.; a.mlf., el-Cedel,
Kahire, ts. (Mektebetü's-Sekafeti'd-dlniyye). s. 3ı2; a.mlf., el-Vazıf:ı {f uşüli'l-{ll):h (nşr. G. Mak·
d isi). Beyrut ı 996 , 1, 32-33; ayrıca bk . neşrede
nin girişi, 1, ı-2; İbn Ebü Ya'la. Taba/!:atü'l-l:fanabile, ll, 259; İbnü'I-CevzT. el-Munta?am, IX,
2ı2-213; a.mlf .. Şaydü'l-l]atır, Beyrut, ts. (Darü'l-kütübi'l-i lmi yye ). s. 185; a.mlf.. Def'u şüb
heti't-teş bih (nşr. Ha sa n es-Sekkaf), Arnman

1412/1992, s. 115, 155, 160, 199,206,263264; a.mlf.. el-Vefa, ı, 268, 270, 351-352, 743;
a.mlf .• Telbisü iblis, s. 85, 98-99, 325, 370,
375; İbn Kudame. Tal).rimü'n-na?ar {f kütübi
ehli'l-kelam (n ş r. G. Makdisl), Norfolk 1985,
s. 1-4, 7-1 O, 18 , 25-38; İbnü'I-EsTr. el-Kamil, .
X, 561; a.mlf., el-Lübfıb, ll, 298 ; Sı bt İbnü'l·
CevzT. Mir'atü 'z.za man, VIII, 64-65; İbn Teymiyye. Der'ü te'aruzi'l-'a/!:1 ue'n-na/!:1 (nşr. M.
Re şa d Salim). Riyad 1981, ı, 270, 303, 325;
ll, 244-245; lll, 159, 246; IV, 282, 283; VII, 3435, 73, 263,444 , 452, 457; VIII, 25, 36,47-56,
61-70, 81-82, 118, 275, 296, 348; IX, 160, 394395; ZehebT. A'lamü'n-nübela', XIX, 443-449;
Sübki. es-Sey{ü'ş-Şa/!:il(nşr. M. Zahid el-Kevserl). Kahire 1356/1937, s. 130; İbn KesTr. el-Bidaye, XII, 184; İbn Receb, e;;-leyl 'ala Taba/!:ati'lfjanabile, Kahire 1372/1952,1, 144-161; İbn
Hacer. Lisanü'l-Mizan, IV, 243-244; Davüdl. Taba/!:atü '1-mü{essirin, I, 4 ı 7; Keş{ü '?-?Unün, ı,
71; ll, 1995; İbnü'J-imad. Şe;;erat, IV, 35-41;
Mahmüd Şükri et-Atüsi. Gayetü 'l-emani fi'r-red
'ale'n-Nebhani, Kahire ı327, ll , 3ı; Hediyyetü'l-'ari{in, ı , 695; Arnine M. Nasir, Ebü 'I-Ferec
ibnü '1-Cevzi, Kah i re 1407/1987, s. 49-52; Mustafa Bilgin. Tefsirde Mu 'tezile Ekolü (doktora tezi.
1991), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 248-250.
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Çok yönlü bir alim olan İbn Akile tefsir
konusunda hacimli eserler vermekle birlikte daha çok hadisçiliğiyle tanınmıştır.
Bu alandaki yerini ifade etmek için ondan Hicaz'ın muhaddisi ve hafız diye söz

İBN AKİLE
(~..:r.l)

Cemalüddin Ebu Abdiilah
Muhammed b. Ahmed b. Said
b. Akıle ei-Mekki
(ö. 1150/1 737)

Hadis, tefsir, ketarn
ve tasavvuf alimi, tarihçi
ve Kadiri şeyhi.

L

edilmiş. kaynakların ortaklaşa belirttiği

.J

Mekke'de doğdu . Tahsil hayatından söz
el-Mevahibü'l-cezile adlı eserinden (vr. 74• vd ) 1070 ( 1660) yılından sonra dünyaya geldiği anlaşılmaktadır. Babası gibi o da Akile veya İbn Akile lakabıyla
anılmış, bazı kaynaklarda adı Muhammed
Akile veya Muhammed b. Akile şeklinde
zikredilmiştir. Gerek kendisi gerekse biyografisini yazan alimler. yetişme döneminin çok verimli geçtiğini ve birçok
önemli şahsiyetten ders aldığını belirtmektedir. İbn Aklle. Hicazlı alimler yanın
da hac vesilesiyle Mekke'ye gelen ilim
adamlarından da istifade etme imkanı
buldu. Kendilerinden uzun süre okuduğu
hocaları arasında Salim b. Abdullah elBasri. Ahmed b. Muhammed el-Kattan,
Uceymi, Ahmed b. Muhammed ei-Benna,
Abdülcelil b. Ebü'I-Mevahib ei-Hanbeli.
Ahmed b. Muhammed en-Nahli, Abdullah b. Salim el-Basri ve İlyas b. İbrahim
ei-Kurani gibi kimseler yer almaktadır.
Hüseyin b. TtJ'me ei-Kadiri, Ali b. Ahmed
ei-Küzberi ve Abdülhalil5 b. Ebu Bekir eiMizcaci gibi alimler de kendisinden faydalanmıştır (diğer hocaları ve talebeleri
için b k. Birışık, s. 26- 37)
ettiği

İbn Akile ömrünün sonuna doğru gittiği Bağdat. Şam

ve Halep'te ders akuttu ve icazet verdi. Bağdat'ta Hintli sufi
Seyyid Ali b. Abdullah ei-Ayderus'un icazetiyle Şeyh Kasım b. Muhammed ei-Bağ
dadi'nin elinden Kadiri şeyhliği hırkası
giydi ( 114311731) Şam'da bulunduğu
uzun süre içerisinde Çakmakiye Medresesi'nde hadis ve tasawuf dersleri verdi.
Buradan ayrılırken yerine talebesi Küzberi'yi halife bıraktı. Bazı kaynaklarda yer
alan ifadelerden onun Anadolu'ya veya
İstanbul'a da gittiği anlaşılmakta. ancak
bu konuda açık bilgi bulunmamaktadır.
Mekke'de vefat eden İbn Akile Darü'IAkiliyye diye anılan zaviyesine defnedildi.
Burası daha sonra Mekke Emiri Abdullah'ın mülkiyetine geçmiştir. Onun 930
(1524) veya 1149'da (1736) öldüğüne dair
bilgiler doğru değildir.

ne göre müselsel hadis rivayetinde döneminin önde gelen muhaddislerinden biri olmuş ve İslam dünyasından pek çok
kimse ondan müselsel hadis dinleyip rivayetine dair yazılı icazet almıştır. Müselsel hadiste ilgili el-Feva'idü 'I-celile'nin
çok sayıda istinsah edilmesi ve Murtaza
ez-Zebidi gibi bir alim tarafından üzerine
ta'likat yazılmış olması İbn Akile'nin hadis ilmindeki yerini göstermektedir. Zahid Kevseri Fı]fhu ehli'l-c!ra]f ve ]J.adişühüm adlı eserinde İbn Akile'den övgüyle söz etmiş. onu Hanefi mezhebine mensup büyük muhaddisler ve hafızlar arasında saymıştır.

Eserleri. Çeşitli ilimiere dair yaklaşık
doksan kitap ve risale kaleme alan (Abdullah Mirdad Ebü'l-Hayr, s. 463) İbn Akile'nin bu eserlerinden otuz kadarının günümüze ulaştığı bilinmektedir. A) Tefsir. 1. ez-Ziyade ve'l-i]J.san fi 'ulrJ.mi'l-

ibn Akile'nin ·ez-Ziyade v e'l·i!ı sa n {i 'ulami'l-Kur'an
eserinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp. , Hekimoğlu Ali

adlı

Paşa ,

nr. 105)

