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AKİDETÜ İBN DAKİKI'I-İD 

( ~~~J yi ·~ ) 

Şafii alimlerinden Takıyyüddin 
Muhammed b. Ali b. Dakiku'l-İd'in 

(ö. 702/1302) 
akaide dair risalesi. 

_j 

Katip Çelebi tarafından İbn Daklku'l
İd ' e nisbet edilen (bk. Keş{ü 'z.zunan, ll . 
ı 1571 risale ilahiyyat•, nübüw at•, sem
'iyyat• ve imarnet konularından oluşur. 
Alemin yaratılışı bahsi ile başlayan ila
hiyyat kısmında, hudüs delili açıklan 

dıktan sonra Allah'ın sıfatları. yön ve 
mekandan tenzihi. istiva: . irade hür
riyeti, Allah ' ın görülmesi (rü'yetullah* ), 
kulların fiilieri ve Allah hakkında mec
buriyet (vücub* alell ah) fikrinin reddi gi
bi konular anlatılır. Nübüwat kısmında , 

peygamberliğ in mücize ile ispatı , Hz. Mu
hammed'in nübüweti ve Kur'an' ın i'caz• 
yönleri kısaca zikredilir. Risale, nasla
rın bildirdiği ve aklın mümkün gördüğü 
sem'iyyat konularını sıraladıktan sonra 
ilk dört halifenin fazilet sırası ve ima
metin şartları bahsiyle sona erer. Ese
rin bugüne kadar rastlanan tek nüsha
sı Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir ( Şe

hid Ali Paşa . nr. 1803/3 ). 

Sekiz varaktan oluşan risalenin büyük 
bir kısmı Allah ' ın sıfatları konusuyla il
gilidir. Ehl-i sünnet akldesini işleyen bu 
küçük risalenin bilinen tek şerhi İbrahim 
b. Ebü Şerif el-Kudsfnin el - 'İkdü'n-na
ifd ad lı eseridir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Dakiku'J.Jd, 'Akide, Süleymaniye Ktp. , 
Şehid Ali Paşa , nr. ı 803/ 3, vr. 60 " vd. ; Keş· 
fü'?·Zunan, ll , ı ı 57 ; Hediyyetü 'l· 'ari{fn, 1, 25. 
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AKİDETÜ İBNİ'I-ARABİ 

(bk. AKAİDÜ İBNİ'l-ARABI). 

AKİDETÜ İBNİ'I-HACİB 

( ~bJiyl ·~ ) 

Maliki alimlerinden 
Ebu Anu Osman b. Ömer b. Hacib'in 

(ö. 646/ 1248) 
akaide dair risalesi. 
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Muhammed b. Vüsuf es-Senüsi (bk. 

'Umdetü ehli't-tev{f/(:, vr. 87• ). Katip Çelebi 
(bk Keş{ü 'z.zunan, ll . 1157). İsmail Paşa 
(bk. Hediyyetü 'l· 'ari{fn, ı. 655) ve Brockel
ınann (bk. GAL Suppl. , ı. 539) tarafından 

'A~idelü ibni'l-fj8.cib (Süleymaniye Ktp. Şehid Ali Paşa , nr . 1702/2, vr. 79b·80°) 
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AKIDETÜ iBNi 'l- HA Ci B 

ibnü'l-Hacib'e nisbet edilen risale ila
hiyyat*, nübüvvat• ve sem'iyyat * ko
nularından oluşur. İmanın tarifi ile baş
layan risalede Allah'ın selbi. sübüti ve 
haberi sıfatları selef ile Ehl-i sünnet ke
lamcılarına göre özetlenir ve sıfat-ı ha
liyyeye kısaca temas edilir. Allah ' ın gö
rülmesinin (rü'yetullah*) hak olduğu. 

bir görüşe göre Allah'ın vech. yed ve is
tiva sıfatlarının mevcut olduğu, diğer 

bir görüşe göre ise mekandan müstağ
ni olması gerektiği ifade edilir. İrade, 
rahmet ve rıza sıfatlarından başka ke
rem sıfatının bulunduğu belirtildİkten 

sonra kulun fiilierini Allah' ın yarattığı, 

hüsün* ve kubh* un şer'i olduğu, kulun 
arnellerinin mükafat ve ceza için ger
çek sebep teşkil etmediği anlatılır. Nü
büwat bahsinde Hz. Muhammed'in mü
cize ile ispatlanan peygamberliğinin di
ğer peygamber ler için delil teşkil etti
ğ i belirtilerek ismet• sıfatının peygam
berlikten önce de sabit olduğuna işaret 
edilir. Sem'iyyat kısmında kabir azabı 

ve nimeti, cismani diriliş , sırat. mlzan, 
şefaat cennet ve cehennem gibi ahiret 
hallerinin gerçek olduğuna. ayrıca iman 
ve küfür meselelerine temas eden r isa
le imarnet konusuyla sona erer. 

Büyük boy iki varak tutarındaki 'A~I
detü İbni'l -Hacib, deliliere başvurulma
dan düzenlenen bir eserdir. Selef ve ha
lefin telakkilerini özetleyip ittifak ve ih
tilaf noktalarını belirtınesi ve müelli
fin tercihlerini göstermesi bakımından 
önemlidir. 

Kaynaklar 'Aipdetü İbni 'l-lfacib'e dört 
şerh yapıldığını kaydeder: 1. Sübkfnin 
ŞerJ:ıu 'Aipdeti İbni'l-Hacib 'i (b k Zebl

dl, ll . 94). 2. Ebü Abdullah Muhammed 
b. Ebü'l-Pazl Kasım' ın TaJ:ırirü 'l-metalib 

Jima tei ammenethü 'Akidetü İbni 'l
Hacib 'i (Süleyman iye Ktp. , Şehid Ali Pa

şa, nr. 1702 / ı ). Büyük boy yetmiş sekiz 
varak olan eserin girişinde akaid ve ke
lam ilimlerinin tarifi. önemli kelam te
rimler i, varlık ve alem telakkileri, hadis
Iere göre kainatın başlangıcı açıklandık
tan sonra risale hadis. kelam ve tasav
vuf alimlerinin görüşleri dikkate alına 

rak şerhedilir. Bu şerh. itikadl konuları 

her üç telakkiye göre açıklaması bakı

mından önemli bir eserdir. 3. Ebü'l-Ab
bas Ahmed b. Muhammed b. Zekeriyya 
·et-Tilimsanfnin Bugyetü 't-talib ii şerJ:ıi 
'Akideti İbni'l-Hacib adlı şerhi. 4. Ah
med b. Abbas b. Ebü Mindil el- Vehra
nfnin Bugyetü '1-ly1tzr ve gunyetü 'n-na
zır ' ala 'Al~.Jdeti İbni'l-Hacib ' i. 
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