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~ YusuF ŞEvKi YAvuz 

el-AKİDETÜ'n-NİzAMİYYE 
("::o\l;,;)lö~l) 

Eş' ari i'l.limlerinden Ebü'l-Mei'l.li 
el-Cüveyni'nin 
(ö. 478/1085) 

akaide dair risi'l.lesi. 
_j 

Cüveynfnin Nizamülmülk'e takdim et
mek üzere yazdığı için el- cA~idetü 'n
Ni:zdmiyye ii erkdni'l-İsldmiyye adını 
verdiği eserin aslı, adından da anlaşıla
cağı üzere, temel itikad ve fıkıh konula
rını ihtiva etmekteydi. Eser Cüveyni'den 
Gazzali'ye, ondan da Eş'ari kelamcıla

rından Ebü Bekir İbnü'l-Arabi'ye geçmiş, 
İbnü ' l- Ara bi kitaptan Şafiiler dışındaki 
müslümanların da faydalanmalarını sağ
lamak düşüncesiyle fıkıh konularını çı

kararak geri kalan kısmını müstakil bir 
akaid risalesi haline getirmiş ve eser 
onun ihtisar etmiş olduğu bu yeni şek
liyle günümüze kadar gelmiştir (bk. Am
mar Talibi, ı. 259) 

el- cAkidetü'n-Nizdmiyye, klasik ke
lam kitaplarından farklı bir üslüp taşır. 
Cüveyni, eş-Şamil ve el-İrşdd'ını kelam 
metoduna göre telif ettiği halde, ashap 
ve tabiinin akaid konularında te'vile baş
vurmamış olmalarını dikkate alarak el
cA~idetü'n-Ni:zdmiyye'de bu selef me- . 
todunu seçmiş, temel ilke olarak testi
rniyeti (tefviz*) benimsemiştir. Risalede 
akiT hükümlerle zarO.rat-ı diniyye* nin 
yer aldığı bir girişten sonra ilahiyyat*. 
nübüvva.t• ve sem'iyyat• bahisleri in
celenmiş, Allah ' ın sıfatları ile ilgili olarak 
ortaya konan genel prensipler yer yer 
hadisiere dayandırılmıştır. Haberi sıfat
ları te'vil etmemekle beraber teşbih* 
ve tecsim • den de kaçınan müellif. 
"ciltler dolusu kitaplarla ifade edilecek 
bilgilerden daha faydalı" diye nitelen
dirdiği "alemin hudüsü" konusunu, ta
biatçı filozofların görüşlerini de dikkate 
alarak çağdaşlarına nisbetle orijinal bir 
tarzda işlemiş: ilahiyyat ve kulların fiil
Ieri konularında Mu'tezile'yi, nübüwat 
kısmında ise Brahmanizm'i tenkit et-
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miş: Hz. Peygamber'in nübüwetini is
pat ederken Kur'an'ın i'caz yönünü, Al
lah Teala'nın insanları Kur'an'ın benze
rini meydana getirme gücünden yok
sun bırakması (sarfe*) ile izah etmiştir. 

Cüveynfnin son eseri olan el- cA~de
tü 'n- Ni:zdmiyye, onun kelam metodu 
karşısındaki son tavrına ışık tutması ba
kımından büyük önem taşır. Risalenin 
Ebü Bekir İbnü'I-ArabT hattıyla yazılan 
nüshası Escurfal Kütüphanesi'nde mev
cuttur (b k. Brockelmann, '1, 673). Bu nüs
ha, M. Zahid KevserT tarafından bir mu
kaddimeyle birlikte, yer yer tenkitler ve 
şerh mahiyetinde notlar konulmak su
retiyle ilk defa 1948'de Kahire'de ya
yımlanmıştır. Daha sonra Ahmed HicazT 
es-Sekka eseri, Topkapı Sarayı Müze
si Kütüphanesi'ndeki bir nüshasıyla (lll. 
Ahmed, nr. 1237) KevserT neşrini karşı
laştırıp metnini ayrıntılı bir şekilde tah
lil ederek yeniden yayımiarnıştır (Kahire 
ı 398/ ı 978). Eser Helmut Klopfer tara
fından Almanca'ya çevrilmiştir (ı 958). 
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AKİDETÜ's-SENÜSİ 

(bk. AKAİDÜ's-SENÜSİ). 

el-AKİDETÜ' ş- ŞEYBANİYYE 

(~~~-~1) 

Kadiriyye tarikatı şeyhlerinden 
Ebu Muhammed Yunus 
b. Yusuf eş-Şeybi'l.ni'nin 

(ö. 619/1222) 
akaide dair manzum risi'l.lesi. 

_j 

_j 

Katip Çelebi, el- cAJ~idetü'ş-Şeybô.niy
ye'yi İmam-ı Azam'ın öğrencisi Muham
med b. Hasan eş-Şeybanrye (ö 187/803) 

nisbet eder (bk Keşfü'?·?unan, ll, ı 142). 

Brockelmann ve Fuat Sezgin de aynı gö
rüşü paylaşırlar (bk. GAL Suppl., ı. 291; 
GAS, I, 432). Ne var ki İmam Muham
med'in hayatı ve eserlerinden bahseden 
tabakat kitapları ona ait böyle bir risa
lenin varlığından söz etmemektedir (bk. 
Saymeri, s. 120-130; KureşT, lll, 122-127 ; 
LeknevT, s. 163). İmam Muhammed hak
kında bir monografi yazan M. Zahid Kev
seri de onun eserleri arasında el- cA~i-

de tü 'ş-Şeybô.niyye 'yi zikretmemektedir 
(bk Bulagu 'l-emt1nf, s. 77-85) Risalenin 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Fatih, nr. 
3001 /2) bulunan nüshasının müstensi
hi Muhammed b. Ali es-SirmanT eş-Şa
fii ei-KadirT. "Bu, veliyyullah Şeyh Şey
tani'nin (kaddesallahu ruhah) akTdesidir" 
demektedir. Başka bir yazmanın müs
tensihi olan Osman b. Yahya da müel
lif adını Şeyh ŞeybanT şeklinde kaydet
mektedir (Pertev Paşa Ktp. , nr. 626. vr. 
346a) "Şeyh ", "veliyyullah", "kaddesalla
hu rühah" gibi unvan ve ifadelerin ge
nellikle süfiler hakkında kullanıldığı göz 
önüne alındığında, kaynaklarda el- cA./0-
detü 'ş- Şeybdniyye adıyla bilinen risa
lenin fakih olan Muhammed b. Hasan 
eş-Şeybanrye değil, mutasawıf olarak 
tanınan Şeyh Ebü Muhammed Yünus b. 
Yüsuf eş-Şeybanrye ait olması ihtimali 
ağırlık kazanır. Nitekim risalede yer alan 
bazı ifadeler de bu görüşü teyit edici 
mahiyettedir. Mesela risalenin sonun
da "Bu, imamımız Şafifnin. ayrıca Ma
lik, Nu'man ve Ahmed'in itikadıdır" tar
zında yer alan cümle, eserin 187 (803) 

yılında vefat eden Muhammed b. Hasan 
eş-Şeybanfnin ölümünden ve dört mez
hebin ortaya çıkıp yerleşmesinden sonra 
kaleme alındığını göstermektedir. Müel
lifin İmam Şafii'ye özellikle dua etmesi, 
risalenin bilinebilen ilk şerhinin oldukça 
geç bir dönemde (aş. bk.) yapılması sa
dece Şafii alimleri tarafından şerhedil
mesi ve rü'yetullah* konusunda tasav
vufi bir anlayışı ihtiva etmesi de eserin, 
Hanefi mezhebinin müctehid imamla
rından olan ŞeybanT tarafından yazılma
sını imkansız kılmaktadır. Ayrıca risale
de yer alan ve Hz. Peygamber'in Allah'ı 
dünyada gördüğünü benimseyen görü
şün, İmam Muhammed'in itikadT fikir
lerini nakleden el- cAkide tü 't- Tafıdviy-

el- 'Akidetü'ş

Şeybiiniyye'nin 

ilk sayfası 

. (Süleymaniye Ktp., 

F~tih, 

nr. 3001/2, vr. 3b) 



ye'de bulunmaması da (bk. Ali b. Ebü 'l
iz. s. 95 vd ) onun Muhammed eş-Şeyba
nfye ait olamayacağının bir başka delili 
sayılmalıdır. Gerek risalede gerekse in
celenebilen şerhlerinde müellifin adıyla 
ilgili olarak "Şeyh Şeybani" kaydından 
başka bir bilgi yer almamaktadır. An
cak bazı yazmalardaki ifadelerden, mü
ellifin Kadiri tarikatı şeyhlerinden Şafii 
mezhebine bağlı biri olduğu anlaşılmak
tadır. Tabakat kitaplarının biyografile
rinden bahsettiği ŞeybanTler yukarıdaki 
bilgilerin ışığı altında incelendiği takdir
de, söz konusu risalenin müellifinin, Ka
diriyye tarikatının Şeybaniyye kolunu ku
ran, Abdülkadir-i Geylanfnin müntesip
lerinden YOnus b. VOsuf eş-Şeybani (bk 
Harlrlzade. ll, vr. 218' ) olması ihtimali
ni kuvvetlendirir. Risale, el-~aşidetü 'ş
Şeybiiniyye ve el- 'Akii'idü'ş - Şeybii
niyye diye de bilinir (bk Keş{ü 'z.zunan, 

ll, 1142, 1340) 

İlahiyyat• . nübüw at• ve sem'iyyat* ın 
belli başlı meselelerine delil zikretmeden 
temas eden risale, Allah'ın bazı isim ve 
sıfatia rını sayarak bunların kadim oldu
ğunu belirtmekle başlar. Allah ' ın arşa 

istiva • ettiğine. fakat zatını kuşatan bir 
mekan ve zaman bulunmadığına dikkat 
çeken risalede. kainat yaratılmadan ön
ce de Allah' ın rab olduğu ve sınırlı bir 
varlık olmadığı belirtilir. Allah'ın dün
yada değil ahirette görüleceği, bu dün
yada sadece Hz. Peygamber tarafından 
görüldüğü, Kur'an'ın Cebrail vasıtasıyla 
Hz. Muhammed'e indirilen Allah ketarnı 
olduğunda şüphe edenlerin küfre gire
ceği aniatıldıktan sonra geçmiş peygam
berlere imanın farziyeti üzerinde duru
lur . İlahi sıfatlar konusunda iki aşırı ucu 
teşkil eden Müşebbihe ile Muattıla'nın 

görüşlerinin benimsenemeyeceğine işa

ret edilen r isalede daha sonra imanın 
-selef anlayışına bağlı olarak - söz, ni
yet ve fıilden ibaret olduğu belirtilir ve 
sem'iyyat konuları sıralanır. Her peygam
bere bir üstünlük veren Allah'ın, son pey
gamber Muhammed aleyhisselama zat-ı 
ilahisini dünyada görme şerefini bağış
ladığını, bunun da Mi'rac gecesi vuku 
bulduğunu anlatan risale, şefaat me
selesi ve ashabın fazileti konusuyla so
na erer. 

Yetmiş dokuz beyitten ibaret olan el
'Al~idetü'ş-Şeybôniyye, Şafiiler'in, özel
likle Kadiri tarikatına bağlı sOfiler in iti
kadi fikir lerini ihtiva etmesi ve rü'yetul
lahın Hz. Peygamber için dünyada vuku 
bulduğu konusunda değişik bir Sünni 
görüşü aksettirmesi bakımından önem-

lidir. Risale 1957 yılında Kahire'de Mec
mu 'u'l-mütun adlı akaid metinleri ara
sında yayımlanmıştır. 

el- 'Alpdetü'ş-Şeybô.niyye EbO Ab
dullah Muhammed b. Abdullah ei-AclO
nT (Bed(u'l-me \inf tr şerhi ~kfdeti 'ş-Şey· 
Mnr). Ulvan Ali b. Atıyye el-Hamevi (Be· 
yanü 'l·me 'anf) . Ebü'l-Beka Ahmed eş

Safir ( el·Mu 'tei):adü '1-eymanf). Muham
med b. Ali ei-Mekki (Bedr'u 'l-me 'anf) ve 
Abdürrahim b. Abdullah es-Süveydi (el

Hibetü 'l-ilahiyye) tarafından şerhedilmiş 
olup şarihlerin hepsi de Safirdir (bk. Keş· 
fü 'z .zunan, ll , ll42 - ll43, 1158; ibnü'l
imad, VIII , 2!8) Bunlardan en önemlisi 
ve meşhur olanı, İbn Kadi AciOn diye bi
linen Muhammed b. Abdullah'ın (ö 876 / 
!472) Bedi'u'l-me'ô.ni adlı şerhidir. el
'A~idetü'ş-Şeybôniyye'nin ilk şerhi olan 
bu eser genellikle selef ve halefin çeşit
li konulardaki görüşlerine yer vererek 
bunları ayet ve hadislerle açıklamaya ça
lışır. İmam-ı Azam ile Ahmed b. Han
bel'in Allah'ı rüyada gördüklerine dair 
r ivayetler bulunduğu zikredilen şerhte. 
beyitlerin ele aldığı meseleler Ehl-i sün
net açısından açıklanıp zaman zaman 
Mu'tezili görüşlere de temas edilir. Be_
di'u'l-me 'ani, gerek tanınmış kelamcı
lardan nakiller yapması ve Ehl-i sünnet 
mezhepleri arasında vuku bulan ihtilaf
lara yer vermesi, gerekse Ehl-i sünnet'le 
Mu'tezile arasında cereyan eden tartış
malara çözüm getirmeye çalışması ba
kımından müstakil bir akaid kitabı ni
teliğindedir. Eserin diğer bir önemli ya
nı da zikrettiği görüşlerin kaynaklarını 
belirtmesidir. 

el- 'Akidetü'ş-Şeybô.niyye'nin Topka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'yle (Ko
ğuşlar . nr. 865) Süleymaniye Kütüphane
si'nde (Pertev Paşa , nr. 626 ; La la ismail , 
nr. 706 / 15 ; Bağdat! ı , nr. 2000 / 12; Fatih. 
nr. 300! / 2. 3095 / I) çeşitli yazma nüs
hala rı bulunmaktadır. 
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liJ Y usuF ŞEVKi Y AVUZ 

el- AKTD ETÜ 't -TAHAVi YYE 

L 

el-AKİDETÜ't - TAHA VİYYE 

( :ı.,_,bJ.ll ;;~\ ) 

Hanefi fakihlerinden 
Ebu Ca'fer Ahmed b. Muhammed 

b. Selame et-Tahavi'nin 
(ö. 321 / 933) 

akaide dair risalesi. _j 

Asıl adı Beyô.nü 'akö. 'idi Ehli's-sün
ne ve'l-cemô.'a'dır. Risalede, başta tev
hid konusu olmak üzere çeşitli kelam 
meseleleri klasik ketarn tasnifi içinde 
ve selef metoduyla incelenmiştir. EbO 
Ca'fer et-Tahavi bu eserinde, Sünni aki
deyi savunan diğer bazı selef imamları 
gibi Ehl-i sünnet dışı fırkaların görüş

lerine karşı reddiye tarzında bir metot 
kullanmak yerine, bizzat kendisinin de 
eserin başında belirttiği gibi, genellikle 
EbO Hanife ile önde gelen öğrencilerin
den EbO VOsuf ve Muhammed'in görüş
lerine ağırlık vermiştir. Eserde, Sünnili
ğin şiarı kabul edilen ve inanılması za
ruri görülen hususlar tartışmasız ola
rak, kısa fakat anlarnca zengin cümle
lerle ifade edilir. Risale EbO Hanife'ye 
nisbet edilen itikadi görüşleri ilk ve en 

el· 'Akidelü 't- TaMviyye 'nin ilk s ayfa s ı 

(Süleym aniye Ktp., Ayasofya, nr. 2792 / 3, vr. 23 b) 
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