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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-



sir i mahiyetinde olan r isale iki bölüm
den oluşur. "eş-Şehadetü'I-Oia " başlığını 

taşıyan birinci bölümde Allah'ın birliğ i 

ve sıfatları üzerinde durulur. Ulühiyye
tinde, zatında ve sıfa.tlarında tek, me
kan tutmak ve bir yönde bulunmaktan 
münezzeh olan Allah'ın Kur'an'da açık

landığı şekilde ve dilediği mançıda arşa 
istiva • ettiği. zatını zaman ve mekanın 
kuşatamayacağı. zira mekanı da zama
nı da onun yarattığı. dilediği zaman kalp 
ve gözlerle görülebileceği , arşı yaratıp 

istivayı sınır kıldığı , kürsi"yi var edip ye
ri ve gökleri onun içine aldığı aniatıldık
tan sonra ilim, irade ve tekvin sıfatları 
ayetlerin ışığ ı altında izah edilir. Kainat
ta mevcut zıtlık. ayrılık ve benzeriikierin 
bütünüyle ilahi iradenin sonucu olduğu
na, külll iradenin her şeyi kuşattığına, 
alemin yokken ezell ilim ve iradeye gö
re yaratıldığına dikkat çekilerek kelam. 
sem' ve basar sıfatiarına kısaca temas 
edilir. Daha sonra yegane failin Allah ol
duğu belirtilerek birinci bölüm tamam
lanır. "eş-Şehadetü's-saniye" adı verilen 
ikinci bölümde Hz. Muhammed'in bü
tün insanlara gönderilen son peygam
ber olduğu ve onun Allah'tan getirdiği 
bütün haberlere inanmak gerektiği ifa
de edilerek sem'iyyat• konuları sırala
nır . Risale şefaate. cennet ve cehenne
min ebedlliğine temasla sona erer. 

İbnü'I-Arabl'nin bu risalesi. herhangi 
bir delil ve ispata lüzum kalmaksızın sı
radan her müslümanın kabul etmesi ge
reken umumi itikad esaslarına yer veren 
bir akaid metni mahiyetinde olup Ehl-i 
sünnet esaslarına tamamen uygundur. 
Risale plan, şekil ve yer yer muhteva ve 
ifade bakımından Gazzall'ye ait Kavô 'i
dü '1- 'a~a, id'in birinci faslma be~zemek
tedir. 'Akidetü'l- 'avôm'ın hacmi, büyük 
boy on sayfa civarındadır. Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde birçok yazma nüsha
sı mevcut olup el-Fütı1hôtü'l-Mekkiy
ye içinde yayımlanmıştır (1, I62-I73) Ri
sale ayrıca Şa ' rani tarafından el-Yeva
kit ve'l-cevôhir'in baş tarafında ikti
bas edilmiştir (Kahire I 378/ I959, I, 4-6) 

2. 'A~idetü'n-nôşiyeti'ş-şôdiye. Müel
lifi tarafından Risôletü 'l-ma 'lU.m min 
'a~a, idi ehli'r-rüsı1m şeklinde de ad
landırılan (ei-Fütaf:ıat, I, I 73) risale bir 
giriş ve dört bölümden ibarettir. Girişte 
Batı'dan, Doğu 'dan, Yemen'den ve Şam'
dan ekvatorun altındaki "Eryen kubbe
si "ne gelen ve sahibini ebedl saadete 
götüremeyen, boş gayelerden uzaklaş
tıramayan ilmin faydasızlığı konusunda 
fikir birliğine varmış, ilimleri ve isimler-

le kavramlar (rüsOm) arasındaki farkı id
rak etmiş olan dört alimin, insan çaba
sıyla kazanılan (iktisabi) ilimierin ötesin
de daha yüce bir bilgiyi araştırmak için 
yaptıkları karşılıklı konuşmalardan bah
sedilir. Batılı alimin "el- hamilü'l- kaim" 
( evveliyyat) . Doğulu alimin "el- hamilü'l 
mahmQiü'l-lazım", Şamlı alimin "el-ib
da' ve't-terkib", Yemenli alimin de "et
telhis ve't-tertib" bilgisine sahip oldu
ğu zikredilerek her alimin ihtisas saha
sıyla ilgili açıklamaları sırasıyla dört bö
lümü teşkil eder. Çok kısa muhteva lı on 
dört babdan oluşan birinci bölümde her 
hadis* in bir sebebi olduğu. hadislerden 
ayrılamayan bir varlığın hadis olması ge
rekti ği. kıdem• -beka*, kümun* -zu
hur*, arazın intikalinin ve başlangıcı bu
lunmayan hadislerin reddi. kadim ve va
cip varlığın cevher, cisim, araz ve cihet
lerden tenzihi, istiva. vahdet ve rü'yet 
konuları anlatılır. On babdan meydana 
gelen ikinci bölümde de kudret, ilim, ha
yat, irade, kelam, sem·. basar sıfatları 

ile zatta mevcut birer mana olarak sı
fatların ispatı kısaca ele alın ır. Yine on 
babdan oluşan üçüncü bölümde alemin 
Allah tarafından yaratılması. kesb. Al
lah'a vücüb ve zulüm isnadının reddi, 
teklif-i mala yutak, hüsün-kubuh, ma
rifetullahın akli değil nakli oluşu, risa
letin ispatı kısaca anlatılır. Dördüncü bö
lümde öldükten sonra diriliş , kabir su
ali ve azabı, mizan. sırat. cennet ve ce
hennemin yaratılması ve imametle il
gili meseleler kısa bablar şeklinde zik
redilir. 

İlahiyyat•, nübüwat* ve sem'iyyat 
konularının sadece akli kıyas ve tarif
Iere dayanılarak an l atı ldığı on sayfa tu
tarındaki bu risale. kolay ezberlenebil
mesi için kısmen seeili bir şekilde yazıl
mıştır. Risôletü'l-ma'lı1m min 'aka,i 
di ehli'r-rüsı1m adından da anlaşılaca 

ğı üzere. okumuş zümreye hitap eden 
eser el-Fütı1Jıôtü '1-Mekkiyye içinde ya
yımlanmıştır (1 , I74-186) . 

3. 'Akidetü ehli 'l-ih tisôs adını taşıyan 
üçüncü .risale, İ 'tikadQ ~hİi'l-il]tisôs min 
ehlillôh beyne nazar ve keşf adıyla da 
bilinir . Risaie "meseleler" şekli nde dü
zenlenmişti r. Aklın sınırı , vacip varlıkla 

mümkin varlık arasındaki münasebet. 
ulühiyyet ve zat kavram ları, bilinmezlik 
alemi. kesb. cebr ve şer problemleri, 
alemdeki vahdet, ilahi sıfatiarın nisbi
liği, zat-ı ilahiyyeden illiyyetin nefyi, uiQ
hiyyetin sırrı . ilim-malum ilişkisi, rü 'ye
tin mahiyeti, ezel. masivilnın hudüsu, 
Eş ' ariyye 'ye göre ilk mümkin varlık ve 

AKAiDÜ'n-NESEFf 

zaman. Eş'ariyye ve Mücessime'ye göre 
müşterek lafız. şerrin ilahi kazada yer 
alması , ilah olmayan taaddüd-i kude
manın imkanı, aklın ve imanın rehberli 
ği, cevherlerin değişmezliği, beka. ke
lam. isim-müsemma -tesmiye, bilginin 
kısım ları, hüsün- ku bu h. delil - mediQI, 
kazaya rıza. Allah- alem ilişkisi. ilk aklın 
bilgi çeşitleri, adem, Allah hakkında ca
iz olan hususlar gibi konular altmış beş 
meselede incelenir. 

Seçkin ilim ve düşünce erbabının iti
kadın ı tanıtmak maksadıyla yazılmış 

olan 'A~idetü ehli'l -il]tişôş'ta mümkin 
varl ı k için. kendisiyle ortak bir yönü bu
lunmayan vacip varlığın zatını tanıma

nın imkansız olduğu. nefiy ile ispat ara
sında gidip gelen kavramlar yoluyla sa
dece ulühiyyet sıfatlarının zihnen ve fa
kat çok sınırlı bir şekilde bilinebileceği 
görüşü benimsenmiştir. Risale, İbnü'I
Arabl'nin itikadl an lay ışını ve genel ola
rak kelam ilminin. özellikle de Eş'ari 

kelam sisteminin tenkidini ihtiva etme
si bakımından önemlidir. Risalenin bir
çok yazma nüshası bulunduğu gibi (Sü

leymaniye Ktp , Hacı Mahmud Efendi. nr . 
27 18; Esad Efendi, nr. I 477) el~Fütı1Jıô
tü'l-Mekkiyye içinde de yayımlanmıştır 
(1, ı 87-2 ı 5) 

İbnü ' I-Arabl, 'A~idetü l]ulôsati'l -l]ôş 
şa adlı bir risale daha hazırladığını. an
cak halkın anlayamayacağı kadar ağır 
olduğundan bunu el- Fütı1}ıôt 'ın içine 
serpiştird iğini bizzat kendisi ifade eder 
( ei-Fütaf:ıat, ı. 2I3) 
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AKAİDÜ'n-NESEFİ 
(_,.;....:ll..:~ ı 

Ebu Hafs Necmeddin Ömer 
b. Muhammed en-Nesefi'nin 

(ö. 537 1 1142) 
akaide dair risalesi. 

_j 

Delillerden tecrit edilmiş olan bu kü
çük risalenin Necmeddin en-Nesefi'ye 
nisbeti ihtilaf konusudur. Leknevl, ZOr
kani'nin Şer}ıu 'l-mevôhib'inden naklen, 
eserin fakih olarak tanınan Necmeddin 
en-Nesefi'ye değil. kelamcılığıyla maruf 
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