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Iii AHMET SAİM KıLAVUZ 

ei-AKAİDÜ'I-ADUDİYYE 
( "t~l ..ı.:L<sJı ) 

J;:ş'ari kelAmcılarından 

Adudüddin el-lci'nin 
(ö. 756/1355) 

akaide dair risAlesi. 
_j 

itikadi mezheplerin tam olarak teşek
kül ettiği hicri V. asırdan itibaren Ehl-i 
sünnet alimleri, halkı ehl-i bid'atın yan
lış inançlarından korumak ve Sünni 
akideyi kolayca öğrenmelerini sağlamak 
için, akaid problemlerini Sünni çerçeve~ 
de ele alan küçük akide risaleleri yaz
mayı bir gelenek haline getirmişlerdir. 
Bu risalelerden biri de Tci'nin el- 'Akü' i
dü'l- 'Agudiyye'sidir. Müellifin. " Ü~me
tim yetmiş üç tırkaya ayrı lacaktır. .. • me-
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~lindeki hadiste belirtilen fırka-i naci
ye• ile Eş'ariyye'nin (yani Ehl-i sünnet; 
bk. Zebidi, ll, 6) kastedildiğini ispat et
mek gayesiyle yazdığı ve vefatından on 
iki gün önce tamamladığı risalede Eş
·ariyye'nin diğer tırkalardan ayrılan ta
rafları. Allah'ın varlığı, tenzihi ve sübüti 
sıfatları. tefekkürün bilgi kaynağı olu
şu. rü'yetullah•, irade sıfatının külliliği. 
vücO.b • aleilah ve aslah • fikrinin reddi. 
hüsün• ve kubuh•un şer'i oluşu, me
leklerin sınıfları ve dereceleri, Kur'an'ın 
kadim oluşu, haşr-ı ecsad. hisab. mi
zan. sırat, cennet ve cehennemin ebe
diliği, günah, tövbe. şefaat. kabir azabı. 
peygamberliğin mücize ile ispatı, Hz. 
Muhammed'in son peygamber oluşu, 

peygamberlerin vasıfları. keramet. ima
met, iman ve küfrün sınırları konuları
na yer verilir. Delil getirmeksizin işle

nen kelam konuları, klasik ketarn kitap
larındaki bab ve fasıl taksimine başvu
rulmadan ele alınır ve ilahiyyat", nü
büvvat* , sem'iyyat• tarzındaki tertl
bin dışına çıkılarak bazı takdim ve te
hirler yapılır. 

Tci'nin bu eseri küçük hacmine rağ
men alimterin ilgisini çekmiş, akaidin 
hemen bütün meselelerine temas ettiği 
için ÇE:)Şitli şerhleri yapılmıştır. Topkapı 

Sarayı Müzesi ve Süleymaniye kütüpha
nelerinde. Mes'üd b. Ömer et-Teftazani, 
Seyyid Şerif el-Cürcani, Muhammed b. 
Süleyman ei-Kafiyeci, Celaleddin ed.-Dev
vani, Süleyman b. Ahmed er-Rümi, Muh
sin b. Burhan ei-A'cemi ve Hakim Şerif 
b. Nasır ei-Husayni gibi kelamcılar tara
fından yazılmış yirmiyi aşkın şerhi bu
lunmaktadır. Bunlar içinde üzerinde en 
çok durulan. Cürcani ve Dewani şerhle
ridir. Molla Hüsrev. Ahmed b. Müsa el
Hayali, Ali et-Tüsi, Muslihuddin Musta
fa el-Kastallani ve Halil b. Ahmed el-Ko
nevi. Cürcani şerhi üzerine haşiyeler yaz
mışlardır. el- 'Akii'idü'l- 'Agudiyye'ye 
yapılan şerhleri beğenmeyen Dewani, ri
salenin üstü kapalı ifadelerini açıkla

mak. akaid ilminin halli güç meseleleri
ni çözmek ve böylece eseri daha faydalı 
hale getirmek düşüncesiyle, 905 (1499) 
yılında tamamladığı yeni bir şerh yaz
mıştır. Dewani'nin büyük ilgi gören bu 
şerhine haşiye yazanlar arasında şu 

isimler vardır: Mevla Ahmed b. Muham
med. Şah Muhammed b. Mübarek ei
Kazvini, . ibrahim b. Muhammed ei-İsfe
raini, Yüsuf b. Muhammed ei-Karabagi. 
Abdülhakim b. Şemseddin es-Siyalküti. 
İsmail b. Mustafa ei-Gelenbevi, Mustafa 
Fevzi ve Ahmed Edirnevi. 

Osmanlı medreselerinde uzun müddet 
ders kitabı olarak okutulan Dewani şer
hi. Siyalküti, Gelenbevi ve Edirnevi haşi
yeleriyle birlikte yayımlanmıştır (İstan

bul 1306, 1325). Eserin Serbestzade Ah
med Harndi tarafından yapılan bir Türk
çe tercümesi de vardır (Trabzon 1309). 
el- 'A~a'idü'l- cAgudiyye'yi Nureddin 
Sadak da Akaid Risalesi Tercümesi 
adıyla Türkçe'ye çevirmiş ve bu tercüme 
Arapça metniyle birlikte basılmıştır (İs

tanbul 1966). 
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AKAİDÜ İBNİ'l-ARABI 

( .s'_,.ll.,:r.l ..ı.:~ ) 

Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin 
(ö. 638/1240) 

akaide dair üç risalesinin 
ortak adı. 

_j 

İbnü'I-Arabi'nin itikad anlayışını ihtiva 
eden 'Akidetü'l- 'avam, 'Akidetü'n-na
şiyeti'ş-Şadiye ile cA~'idetil ehli'l-i{Jti
sas adlı risaleler aslında el-Fütı1J:ıatü'l

Mekkiyye'nin mukaddimesinde bulun
maktadır. Ancak müellifin mü$1ümanla
rı dini hayat ve mertebeleri bakımından 
"ehlullah", "ehl-i rüsüm" (şeriat ve zahir 
atimleri) ve "eht-i islam" (müslüman halk 
kitlesi) şeklinde üç zümreye ayırdığı göz 
önüne alınarak bunların her biri için ay
rı bir risale yazdığı kabul edilmiş ve bu 
düşünceyle el-Fütı1l,ı.atü'l-Mekkiyye mu
kaddimesinin ilgili bölümleri sonradan 
müstakil birer risale haline getirilmiş
tir ( GAL Suppl., ı. 80 ı). Katip Çelebi bu 
risalelerin ortak adını 'A~a 'idü 'ş-Şey
{Ji'l- ekber şeklinde kaydetmiştir (b k 
Keş{ü'?·?unO.n, ll, 1143). 

1. 'A~idetü'l- 'avam adlı risale 'Aki
detü ehli'l-İsWm diye de bilinir (bk Sü
leymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 
2718). İbnü'I-Arabi bu risaleyi kendi iti
kadını açıklamak ve bu hususta müslü
manların hüsn-i şehadetini kazanmak 
maksadıyla yazdığı nı belirtmektedir (el
Fütaha~ ı. 163). Kelime-i şehadetin tef-


