
ların görüşleri arasındaki farka işaret 

ederek cevher• -i ferd görüşünü ispat 
için ortaya konan delilleri yeterli bulma
makla beraber. muhtemelen filozoflara 
karşı bir reddiye vasfı taşıması sebebiy
le bu görüşü övmüştür. Eş'arf mektebi
ne mensup bir kelamcı olan Teftazanf, 
Miltüridi olan Nesefi'yi zaman zaman 
tenkit ederek Eş'arfliği savunmuş, yer 
yer de Miltüridi fikirleri aynen benim
semiştir (Şerhu'l- 'Aka' id, s. 36, 51) is
lam ilim ve fikir hayatında · önemli bir 
yer tutan Şerhu'l- 'A){a 'id'in. itikadf ko
nularda ileri sürülen fikirleri özetlerken 
aşırı dereceye varmayan felsefi izahlar 
ihtiva etmesi, kısmen de olsa anlaşıl

masını . güçleştirmiştir. Ancak felsefeye 
geniş ölçüde yer veren diğer akaid ki 
taplarına nisbetle daha kolay anlaşıldığı 
için Osmanlı medreselerinde ve Ezher'de 
asırlarca okutulmuş, günümüzde de is
lam ülkelerinin çeşitli üniversitelerinde 
ve daha başka ilim çevrelerinde akaid 
sahasının ana kitabı olma vasfını koru
muştur. Şer}ıu'l- 'Aka 'id üzerine yapı 
lan şerh. haşiye ve ta'likler. Nesefi met
nine yapılan şerhlerden çok fazla olup 
sayıları elli civarındadır. Bunlar arasın
da, Ahmed b. Mustafa el-Hayali, Musli
huddin Mustafa el-Kestelf; İbrahim b. 
Muhammed el- İsferafnf, Abdülhakfm b. 
Şemseddin es-SiyalkOtf ve Ramazan b. 
Muhammed el-Hanefi'nin şerh veya ha
şiyeleri çok meşhurdur. Kasım b. Kutlu
boğa Bugyetü'r-raşid ii tahrici ehiidisi 
Şerfıi '1- 'Aka 'id, Celaleddi"n es- SüyOtf 
Ehiidişü Şer}ıi'l- 'A){a 'id, Ali b. Sultan 
el-Karl Fera 'idü'l-kalii 'id 'alii ehiidisi 
Şerhi'l- 'Aka 'id adlı eserleriyle, serhte 
geçen· hadisleri tahric* etmişlerdir. Sü
yOti bu hadislerin bir kısmını zayıf kabul 
eder. Osmanlı devrinden itibaren bir
çok defa yayımlanan Şer}ıu'l- 'A){a'id'i 
Batı'da ilk defa W. Cureton neşretmiş-
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CAJ~a ~ idü 'n-

1'/ese{fnin 
yazma 
nüshalarından 

birinin 
ilk sayfası 
(Nuruosmaniye 

Ktp., nr. 4618) 

tir (London 1843). E. E. Elder. Teftazanf 
şerhinin bir bölümünü A Commentary 
on the Creed of Islam adlı eserinde 
yayımiarnıştır (New York 1950) Ömer b. 
Mustafa et-Tarablusf ile Ebü'l-Abbas Ah
med b. Muhammed et-Tilimsanf'nin İ:ia
'a tü 'd-dücünne ii 'aka 'idi Ehli's-sün
ne adıyla nazma çevirdikleri Şerhu'J

'A){a 'id, Muhammed Ra sim el-Malatf 
(Keşfü'l-Akaid). Sarı Abdullah Efendi 
(Tercüme-i Şerh-i Akaid). Mustafa Ma'
nevf (Lübbü'l-Akaid). ömer Ziyaeddin 
(Şerh- i Akaid Tercümesi, istanbul 1307) 
ve Giritli Sırrı Paşa (Şerh-i Akaid Tercü
mesi, Rusçuk 1292; yer yer kı saltma ve 
ilavelerle Nakdü'l·kelam {f akaidi'l-islam, 
istanbul ı 31 0) tarafından Türkçe'ye ter
cüme edilmiştir. Son olarak Süleyman 
Uludağ. Kelam İlmi ve İsliim Akaidi 
(Şerhu 'l-Akaid) adıyla eseri günümüz 
Türkçesi'ne çevirmiştir (istanbul 1980, 
1982). 
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AKAİDÜ's-SENÜSİ 
( ..r.f-..ll ..;~ ) 

Eş'ari alimlerinden Ebu Abdullah 
Muhammed b. Yusuf es-Senusi'nin 

(ö. 895/1490) 
akaide dair dört eserinin 

ortak adı. 
_j 

Kuzey Afrika'da devrinin en büyük 
kelam alimi olarak tanınan SenOsf, aka
id konusunda el-Mukaddime fi't -tev
hid, cAJpdetü ehli't-tev}ıid eş-şugra, 

Aı<AiDÜ's-SENÜSi 

'Akidetü 's- Sem1si el- vustii ve 'Aki
detü ehli't-tevhid el-kübra adlı eser
leri yazdı; ayrıca bunları şerh ve ihti
sar etti. 

1. el-Mukaddime fi't-tev}ıid. Şer'f hü
kümlerin taksimiyle başlar. Eserde aklf 
hükümlere de kısaca temas edildikten 
sonra kulların fiilieri konusunda Cebriy
ye, Kaderiyye ve Ehl-i sünnet'in görüş
lerine yer verilerek kesb* nazariyesi an
latılır . Şirkin çeşitleri üzerinde durulduk
tan sonra ilahiyyat* ve nübüvvat* ko
nularıyla ilgili bazı terimler açıklanır; 

dini ilimleri öğrenmeye yeni başlayanla r 

için gerekli olan temel bilgiler özlü bir 
şekilde verilir. J . D. Lucaini tarafından 
Fransızca'ya çevrilen (Cezayir 1908) el
Mukaddime, müellifinin yanında , İbra 
him b. Hasan el-Bennanf ( el-Meuahibü 'r

rabbaniyye, Kahire 1304). Molla İlyas Ali 
b. Hasan el-Babaf (el-Me 'ani's·seniyye) 
ve Abdülganf en-Nablusf (el-Enuarü 'l-ila

hiyye {f şerhi'l-Mukaddimeti's-Senusiyye) 

tarafından da şerhedilmiştiL 

2. 'Akidetü ehli't-tevhid es-sugra. Se
nüsf'nin en meşhur eseridir; el- 'A){ide
tü's-sugra, Ümmü'l-berahin veya kı 

saca es-Senusiyye adlarıyla da tanınır . 

Eser kelime-i şehadetin tefsirini yap
mak maksadıyla yazılmış olup aklf hü
kümleri tasnifle başlar. Allah ve pey
gamberler hakkında inanılması zorunlu 
(vacip), caiz ve imkansız (müstah il ) olan 
hususların nelerden ibaret bulunduğu 
ve bunları öğrenmenin her yetişkin müs
lümana farz olduğu belirtilen risalede, 
Allah hakkında inanılması vacip olan sı
fatlar nefsf. selbf (ademi). meanf, mane
vf ve half (bk. SIFAT) şeklinde gruplara 
ayrılarak yirmi maddede toplanır. Allah 
hakkında inanılması ve kabul edilmesi 
imkansız olan nitelikler de (cehalet. ölüm
lülük gibi) aynı şekilde yirmi madde ha
linde gösterilerek bunların birinci kate
gorideki yirmi sıfatın zıtları olduğu be
lirtilir. Allah için bir mecburiyet ifade et
meyen (cil iz; yaratma. yaşatma. öldürme. 
rızık verme gibi) sıfatla r ise kısaca müm
kin* i icat edip etmemek şeklinde yo
rumlanır. Allah'ın varlığı cevher ve araz 
metoduyla ispat edildikten sonra pey
gamberlerin özellikleri ve Hz. Muham
med'in nübüweti anlatılır; daha önceki 
peygamberlere. meleklere, ilahi kitapla
ra ve ahirete inanmadan Hz. Muham
med'e iman etmenin makbul sayılama
yacağı ifade edilir. Risale. kelime-i şe
hadetin bu şekilde anlaşılarak kalp ile 
tasdik edilmesi gerektiğine. ayrıca dil 
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AKAiDÜ's-SENÜS[ 

ile çokça tekrarlanmasının da önemli ol
duğuna işaretle sona erer. Hacminin kü
çüklüğüne rağmen akaidle ilgili temel 
bilgileri özlü ve anlaşılır bir üslupla ifa
de eden el- cAkidetü'ş-şugra, ilahi sıfat
ları gruplandırması bakımından dikkat 
çekicidir. cA)(a, idü 'n-Neseff'ye Osman
lı ilim çevrelerinde gösterilen ilginin bir 
benzeri Kuzey Afrika'da el- cAkidetü'ş
sugra 'ya gösterilmiş ve eser medrese
lerde okutulmuştur. 

Abdülgani en-Nablusfnin el-Leta'iiü'l
ünsiyye adıyla nazma çevirdiği el- cA)(i
detü's-sugra'yı M. Wolff Almanca'ya (Le
ipzig 1848), J. D. Lucaini de Fransızca'ya 
(Cezayir 1896) tercüme etmiştir. Bulak 
1 1238), Kah i re ( 1 27!), Bombay ( 131 Ol Fas 
(1317), Bonn (1916) ve daha başka yer
lerde defalarca basılan eser üzerinde 
kırk civarında şerh ve haşiye yapılmış
tır. Tevl}idü ehli'l- cirfan ve mci crife
tullahi ve resı11ihi ve'l-burhan adlı ilk 
şerhi müellifine aittir. Senüsi ayrıca el
cAkidetü'ş-sugra'nın metninden delil
leri çıkararak cA)(idetü şagireU'ş-şug
ra 'yı meydana getirmiş ve buna· ayrı bir 
şerh yazmıştır; eser bu şerhiyle birlik
te Kahire'de yayımlanmıştır 1 1282) Se
nüsi. el- cAkidetü's-sugra'yı cAkidetü'l
l}ôfı?-a adıyla ihtisar etmiş, bu ihtisarı 

Hasan b. Muhsin el-Metdli cu's-SemJ.siy
ye ismiyle şerh etmiştir. el-A)(idetü 'ş
şugra'nın diğer şerhlerinin belli başlıla
rı arasında. Ebü'l-Hasan Ali b. Muham
med el-Maliki (Süleymaniye Ktp . Yenica
m i, nr. 744 /3 ), Muhammed b. Ömer et
Tilimsani (Süleymaniye Ktp., Hacı Mah
mud Efendi, nr. 1468), Guneymiel-Ensari 
(Behcetü'n-na;prin). ibrahim b. Muham
med el-Bacüri IKahire 1300). Muhammed 
b. Ebü'l~Kasım el-Fecici (Rabat, ei-Hizane
tü'l-amme, nr. 1053), Muhammed Me'mün 
b. Muhammed el-Hafsi (ei-Hizanetü'l-am
me, nr. 720), Ebü Zeyd Abdurrahman b. 
Muhammed el-Fasi (ei-Hizanetü'l-amme, 
nr. 811 ı. Sa'd b. Abdurrahman el-Vicha
ni (ei-Hizanetü'l-amme, nr. 1228). Muham
med b. Ahmed ed-Desükl (Bulak 1297). 

Ali Kayrevani (igaşetü 'l-müciddin) . Abdul
lah b. Abdurrahman er-Rühi ( en-Nüb?e· 

tü'l-yesire) ve Muhammed b. Mansur el
Hüdhüdi (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 
2430) şerhleri sayılabilir. 

3. cA)(idetü's-SenıJ.si el-vusta adlı ri
sale, el-Cümel, el-Mürşide, es-SenıJ.

siyyetü'l-vusta ve el- cA)(idetü'l-vustd 
diye de anılır. Eser, akli hükümterin in
celendiği bir mukaddime ile sekiz bab
dan oluşur. Birinci babda alemin kadim 
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olamayacağı, ikincisinde Allah'ın varlığı
nın delili, üçüncü babdan itibaren ye
dinci baba kadar ilahi sıfatlar, yedinci 
babda Allah hakkında caiz olan husus
lar ve rü'yetullah*, sekizinci babda nü
büwet, Hz. Muhammed'in nübüweti ve 
buna bağlı olan sem'iyyat konuları (ba's, 
sırat, mfzan, şefaat cennet. cehennem) an
latılır. Alemin hudus*u konusunun ori
jinal bir tarzda ele alındığı on varak tu
tarındaki (Süleymaniye Ktp., Tırnovalı, 

nr. 1125 / 2) risalede sem'iyyat konuları
na çok az yer verildiği ve bütün mese
lelerin akli delillerle izah edilmeye ça
lışıldığı dikkati çeker. Senüsi diğer ri
salelerinde olduğu gibi el- cA)(ıdetü'l
vustd'ya da şerh yazmıştır (Süleymaniye 
Ktp., Hacı Beşir Ağa, nr 662). cUmdetü 
ehli't-ted)(i)( ve't-taşdi)( adını taşıyan 

bu şerhe Abdülgani en-Nablusi (Nurü'l

i{ade), Said el-Kafit (el-Laztm ue'l-mel

zam) ve Mahmüd el-Makdisi tarafından 
haşiyeler yazılmıştır. 

4. Tam adı cA)(idetü ehli't-tevhid el
mul]ricetü bi cavnilldhi min zulümdti'l
cehli ve ra)(abeU't-taklid el-mürgime
tü bi-faililldhi enfe külli mübtedi cin 
canid ( ,j" .ı,\ .)~ ~~\ ..ı,>-_,:;11 j.<,l '-'# 
Wı,;\ ..11 ~ ...,. _,.l l _ı).;;:jl ;;,i.).) J.;;dl üWJ;, 

~ t..ı:.. J5 ) olan eser kısaca cAkidetü 
ehli't-tevhid el-kübra ve cAkidetü's
SenıJ.si el-kübrd diye de bilinir. ilahiy
yat nübüwat ve sem'iyyat* konula
rından oluşan Senüsi'nin bu eseri, bir 
mukaddime ile on altı fasıldan ibaret- . 
tir. Mukaddimede taklidin zararları ve 
taklidi imandan kurtulmanın lüzumu 
üzerinde durulur. Birinci fasılda insanın 
bir damla sudan mükemmel bir varlık 
haline gelmesi ve alemde sürekli ola
rak değişikliklerin vuku bulması Allah'ın 
varlığının bir delili olarak değerlendiri
lir. İkinci fasıldan sekizinci fasla kadar 
olan bölümde sıfatlar konusu incelenir. 
Daha sonra sırasıyla Allah'ın birliği, kul
ların fiilierinin Allah tarafından yaratıl
ması , rü'yetullah, Allah hakkında caiz 
olan ve olmayan hususlar, aslah* fik
rinin reddi konularına yer verilerek on 
ikinci fasılda ilahiyyat . bahsi tamamla
nır. On üçüncü fasılda nübüwet mües
sesesi, on dördüncü fasılda Hz. Muham
med'in peygamberliği delilleriyle birlik
te anlatılır. On beşinci fasılda ba's ve 
diğer ahiret hallerine yer verilir. Risale. 
keblre* konusunun incelenmesiyle so
na erer. Orta boy on dört varak tutarın
daki cA)(idetü ehli't-tevl}id, kelam me
selelerini kolay anlaşılan bir üslüpla in-

celeyen ve Sünni itikad esaslarını ol
dukça orüinal delillerle ispatlamaya ça
lışan bir r isaledir. MecmıJ. ca tü '1-mütıJ.n 
içinde istanbul'da yayımlanmıştır ( 131 Ol. 

Birçok şerhi bulunan cAkidetü ehli't
tevhid'in ilk şerhi müellifine aittir. cUm
detü ehli't-tevfik ve't-tesdid ii şerhi 
cAkideU ehli't-tevhid adını taşıyan bu 
şerhin girişinde hüküm* ve nazar* bah
si Ehl-i sünnet ve Mu'tezile'ye göre in
celenir. Bunu akli delillerin çeşitleri. fik
ri cihadın önemi, Hz. Ali'nin ilimle ilgili 
görüşleri, kelam ilminin aleyhindeki gö
rüşlerin tenkidi ve istidlal çeşitleri gibi 
konular takip eder. İ lahiyyat kısmında 
imkan ve hudüs delilleri, alemin kıdemi 
fikrinin reddi, devir. teselsül, burhan-ı 
tatbik. ekiinim-i selase. sel bi ve · sübü
ti sıfatlar. ibn Sina'da felek anlayışı ve 
bunun tenkidi, ahval nazariyesi. halku'l
Kur'an, sıfat- ı ilahiyyenin taalluk ettiğ i 

şeyler. kulların fiilleri. rü'yetullah. hü
sün ve kubhun şer'iliği gibi konular yer 
alır. Nübüwat bölümünde peygamberlik 
müessesesinin gerçekliğ i ve insanların 

bu müesseseye olan ihtiyac ı ortaya kon
duktan sonra Hz. Muhammed'in pey
gamberliğine Kur'an - ı Kerim'in i'cazı. 

onun maddi ve manevi nitelikleriyle bun
ların İncil ve revrat'ta aynen belirtilmiş 
olması delil gösterilir. Kabir alemi. ba's 
ve nasların bildirdiği diğer ahiret halle
rinin delilleri ve bunlara yapılan itirazlar 
cevaplarıyla birlikte anlatılır. cA)(idetü 
ehli't-tevhid'deki bilgiler cUmde'de akli 
ve nakli delillerle açıklanır: Ehl-i sün
net'e muhalif olan. özellikle Mu'tezile, 
Cebriyye, Haşviyye ve mutasavvife*nin 
görüşleri reddedilir. Kitapta Ebü'l-Ha
san Eş'ari. Bakıllani. Cüveyni. Razi. ib
nü't-Tilimsani gibi belli . başlı Eş'ari ke
lamcıların eserlerinden nakiller de yer 
alır. Kelam metoduna göre yazılan <Um
de, metni gibi kolay anlaşılır bir üslupla 
kaleme alınmıştır. Senüsi'nin akaid ko
nusundaki en hacimli eseri olup 140 va
rak civarındadır. Senüsi daha sonra bu 
şerhi kısaltarak ayrı bir kitap meydana 
getirmiştir. Serkis'te A c mide adıyla zik
redilen cUmde, Kahire'de yayımlanmış
tır ( 1317) 

cA)(idetü ehli't-tevl}id, ayrıca Ahmed 
b. Ali el-Mencüri (Dürretü'l-0ical). Hasan 
b. Mes'Qd el-Yüsi. Ramazan b. Abdül
hak el-Akkari. Muhammed b. Abdullah 
er-Remasi, Muhammed b. Ahmed ed
Desükl, M. illiş el-Mısri (Hidayetü'l-mü

rid, Kahire 1306) tarafından da şerhedil 

miştiL 
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el-AKAİDÜ'ş-ŞEYBANİYYE. 

(bk el-AKİDETÜ'ş-ŞEYBANİYYE). 

AKAİDÜ't-TAHAVİ 

(bk el-AKİDETÜ't-TAHAVİYYE). 

AKAR 
( .) li.) \ ) 

Taşınmaz mal, 
toprak parçası anlamında 

bir hukuk terimi. 

_j 

_j 

_j 

Sözlükte "arazi. ağaç, ev eşyası , eş

yanın en iyisi" gibi manalara gelen akar. 
terim olarak daha dar anlamda yalnız 
gayri menkul malları kapsar. Halk ara
sında genel olarak kiraya verilmek su
retiyle gelir sağlayan mülke akar deni
lirse de islam hukukunda "taşınmaz mal 
ve arazi" manasına kullanılmaktadır. 

Mecelle, 129. maddesinde gayri men
kulü "Akar denilen hane ve arazi misil
lü mahall-i ahara nakli mümkün olma
yan şeydir" şeklinde tarif ederken akar 
teriminin hem gayri menkul (taş1nmaz ) 

manasına . hem de arazi ile eş anlamlı 
olduğuna işaret etmişti r. 

Hanefiler arazi üzerindeki binalarla 
ağaçlara iki açıdan bakmışlar ve bunları 
tek başlarına menkul. arazi ile beraber 
ele alınca da ona tabi olarak gayri ı:nen 

kul saymışlardır. Bu sebepledir ki bina 
ve ağaçların araziden ayrı olarak satı

mında şüf'a* hakkı söz konusu olma
maktadır (bk. Mecelle, md . 1019, 1020) 
Buna karşılık, üzerinde bina ve ağaç bu
lunan bir arazi satıldığı zaman ise ye
re bağlı olarak bina ve ağaçlar da gayri 
menkul sayılmış ve bunlara dayalı şüfa 
hakkı tanınmıştır. Maliki mezhebi müc
tehidleri ağaç ve bina konusunda Hane
filer'den farklı bir görüş ileri sürmüş-

lerdir. Onlara göre bina ve ağaçların bo
zulmadan varlıkla rını korumaları ara
zinin üzerinde kalmalarına bağlıdır. Bu 
devamlı bağlılık sebebiyle arazide yer 
alan ağaçlar ve binalar da tek başına ve
ya arazi ile beraber gayri menkul sayılır. 

islam hukuku mülkiyetin intikali ba
kımından menkul - gayri menkul ayırı

mı yapmamıştır. Taşınır bir eşya . bir 
hayvan nasıl alınır satılır veya bağışla

nırsa bir akar da aynı hukuki tasarruf
larla intikal eder. Gayri menkul mül
kiyetinin intikalinde tapuya tescil şartı 

yoktur. 1274 (1858) tarihli Arazi Kanun
namesi'nin otuz altıncı maddesinin şer

hinde yer alan ve Mecelle Cemiyeti'ne 
ait bulunan şu mütalaa bu konuyu açık 
ve kesin bir şekilde ifade etmektedir: 
"Mülk akarların satımı. miri araziler gi
bi sahib-i arzın iznine bağlı bulunmayıp 
tarafların icap ve kabulü ile akid teşek
kül eder. Bu sebeple resmi senet olma
dan da akan satın alanın tasarrufu hu
kuken muteberdir." Akarlarda tescilin 
mülkiyetin intikali bakımından bir ro
lü bulunmamakla beraber iki önemli 
fonksiyonuna işaret edilmiştir: 1. Em
lak üzerinde yapılan tasarruflarda hile
ye ve sahte muamelelere meydan ver
memesi. 2. Belli bir müddet geçip tesci
li yapılmamış akarlarda davanın reddi
ne sebep teşkil etmesi. 

Akar ile menkul mallar arasındaki di
ğer başlıca farklar da şunlardır: irti
fak* hakları yalnız akara taalluk ettiği 
gibi bey' bi'l-vefa* da yalnız akarda söz 
konusudur. islam hukukçularının çoğun
luğuna göre hem gayri menkul hem de 
menkul mallar vakfa konu olabilirken 
Hanefiler'e göre. bazı istisnalar dışında, 
yalnız gayri menkuller vakfedilebilir. Yi
ne fukahanın çoğunluğuna göre akarın 
kabz ve tesliminden önce bir başkasına 
satımı caiz değildir. Ebü Hanife ile Ebü 
Yüsuf ise bunun caiz olduğu görüşün
dedirler. Yine Ebü Hanife ile Ebü Yü-
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suf. nakli mümkün olmadığından akan 
gaspetmenin tasawur olunamayacağı
nı ileri sürerken diğer hukukçular bunu 
imkan dahilinde görürler. Mecelle'de 
(md 905 vd.) birinci görüş benimsen
miştir . 
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İstanbul'da BeykozAkbaba köyünde 
fetihten hemen sonra kurulan 

bir tekke. 

_j 

_j 

Banisi istanbul'un fethinde bulunmuş 
( " ni 'me'keyş"tenl Akbaba Mehmed Efen
di adında bir Bektaşi babasıdır. Gazi 
dervişler zümresinin XV. yüzyıldaki tem
silcilerinden olduğu anlaşılan bu zatın 

birçok benzeri gibi gerçek ve menkıbevi 
hayatı hakkında kesin bir şey söylemek 
mümkün değildir. Ancak fetihten he
men sonra. muhtemelen devletçe ken
disine bağışlanmış olan bu yerde ken
di adı ile anılan bir tekke kurduğu ve 
bunun çevresinde de zamanla aynı isim-
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