
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. 

BİBLİYOGRAFY A : 
Saymerl. Al]baru EbT Hanf{e, Haydarabad 

ı394jl974 - Beyrut ı976, s. ı20-ı30 ; İbn 
Hallikan. Vefeyat, vıı, 256·257 ; Zehebl. A' la
mü 'n·nübela', XXll, ı 78 ; Kureşi, e/-Cevahirü '1-
mudiyye, lll, ı22-ı27; Ali b. Ebü'l-İz [?], Şer· 
hu '/- 'A~ideti't-Tahaviyye, Beyrut ı980 , s. 95 
vd.; İbn Kadi Aclün. Bedr'u'l-me'anf {T şerhi 
'Akideti 'ş-Şeybanf, Süleymaniye Ktp., Laleii, 
nr. 2286/ ı , vr. ı•, 34' ; Keş{ü 'z-?unün, ll , ıı42-
1143, 1158, ı340; İbnü'l-İmad, Şqerat, V, 87; 
VIII , 2ı8 ; li ahu'/-meknün, ll , 7ı6; Haririzacte. 
Tibyan, ll , vr~ 2ı8' ; Leknevi, e/-Feva'idü'f.be· 
hiyye, s. ı63; Brockelmann. GAL Suppl. , ı, 

29ı ; ll, 461; Sezgin, GAS, ı, 432; M. Zahid Kev
seri, Butagu 'l-emanf, Humus ı969, s. 77-85. 

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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ei-AKJDETÜ't-TAHAViYYE 

doğru şekliyle tesbit eden kaynaklar
dan biri olması bakımından özel bir de
ğer taşır. 

Büyük boy on sayfa hacminde olan 
risalede önce Allah'ın birliği zat ve sı

fatlar açısından ele alınır ve Allah'ın sı 

fatlarında herhangi bir değişikliğin söz 
konusu olamayacağı hususu özellikle 
belirtilerek sıfatla ilgili nasların te'vilsiz 
kabul edilmesinin önemi üzerinde du
rulur. Nübüwet konusunda sadece Hz. 
Muhammed'in peygamberliği anlatılır 

ve peygamberliğin sona ermiş olması 

hususuna ağırlık verilir. Kur'an'a, kelam 
sıfatının bir tecellisi olması açısından 

bir yorum getirilir ve mahlük olmadığı 

(bk. HALKU'l-KUR'AN) nakli delillerle is
pat edilmeye çalışılır. Kader meselesi
nin çözülemeyen bir ilahi sır olarak ka
lacağı belirtilir. Risalede istW!at•ın fiil
den önce de var olduğu kabul edilmek 
suretiyle konuya Ehl-i sünnet açısından 
orüinal bir izah getirilir. Böylece eserin. 
meselenin çözümünde sonraki Ehl-i sün
net kelamcılarına rahatlatıcı bir zemin 
hazırlamış olduğu söylenebilir. Hisale
de önemle işlenen diğer bir konu da iç
timai yapının huzur ve selametidir. As
habı sevmenin mecazi anlamda da ol
sa din ve imandan sayıldığı, onlara kin 
beslemenin ise yine aynı anlamda kü
für ve isyan olduğu belirtilir. Müslüman
ların halife ve imaıniarına itaatları, gü
nah işlerneyi emretmedikleri müddet
çe, Allah'a itaat gibi farz telakki edilir. 
Risalede inanç esaslarının hemen bü
tün konuları, karşı görüş ve tartışma
lara yer verilmeden, genellikle ayet ve 
hadisiere dayanan veciz cümlelerle ifa
de edilir. Eserin sonunda Müşebbihe, 

Cebriyye. Cehmiyye ve Kaderiyye gibi tır
kaların görüşlerinden sakınmak gerek
tiğine de işaret edilir. 

el- 'A~fdetü't-Ta.Qdviyye'nin Türkiye'
de ve Türkiye dışında çeşitli kütüpha
nelerde çok sayıda yazma nüshası mev
cut olup (b k. Brockelmann, I, 172; Sezgin, 
I, 44 ı ı eser Abdullah b. Muhammed b. 
Humeyd tarafından Resd, ilü 's- sel ei 
içinde neşredilmiştir (Mekke I 3941 I 97 4 ı 
Eseri, istanbul Üniversitesi (AY, nr. 3823) 
ve Süleymaniye (Muhtelit. nr. 12071 ı 3; 
Ayasofya, nr. 2792) kütüphanelerinde bu
lunan nüsha!ar ile Baberti şerhine ait 
(Süleymaniye Ktp., Amcazade, nr. I 1 3 I 2; 
Esad Efendi. nr. 2/ ı 259; İ smail Paşa, nr. 
2/ 689) nüshaları karşılaştırarak Arif Ay
tekin tahkik ve tercüme etmiştir (Ehl-i 

Sünnet İnanç Esasları: Tahavi ve Akaid 
Risalesi, İstanbul ı 985). 
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Büt ün Ehl-i sünnet alimleri arasında 
haklı bir şöhrete sahip bulunan el- 'A~i
detü 't-Ta.Qdviyye'nin tesbit edilebilen 
on iki şerhivardır (bk. Keşfü'?·?unan, II, 
I 143). Çoğu ŞeiJ:ıu'l- 'Akideti't- TaJ:ıdviy
ye adını taşıyan bu şerhlerin bir kısmı
nın müellifi Türk asıllıdır. Bunlar arasın
da Necmeddin Baybars b. Yalınkılıç et
Türkfnin en-Nurü'l-ldmi c ve'l-burhd
nü's-sdtı''ı, Mahmüd b. Ahmed b. Mes'
üd el-Konevfnin el-~ald 'id ii şerJ:ıi'l
cA~ii 'id'i ve Molla Kafi Hasan el-Akhi
sarfnin Nurü'l-ya~n ii uşuli'd-din ad
lı şerhleri sayılabilir. el- cA~fdetü't-Ta
J:ıdviyye'ye yapılmış şerhlerden, Sira
ceddin Ömer b. İshak el-Hindi (Kazan 
I 893). Ali b. Ebü'I-iz (nşr Ahmed Mu
hammed Şakir . Kahire, ts.). Abdülgani el
Meydan! (nşr Muhammed Muti' ei-Hafız 
v dğr, Dımaşk ı402/ ı 982, 2. bs ı. Nası

rüddin el-Elbani (Beyrut ı 978), İbn Ebü'l
iz ed- Dımaşki (nşr Abdullah b. Abdül
muhsin et-Türki - Şuayb ei-ArnavUt, Bey
rut I 408/ ı988) ve Ekmeleddin Babertfye 
(nşr Arif Aytekin, Kuveyt 1989) ait olanlar 
neşredilmiştir. Bu şerhler metot itiba
riyle tefsiri mahiyette olup selef aklde
sini kendi usullerine göre ispat ve izah 
etmeye çalışırlar. 
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~ ARiF AYTEKİN 

ei-AKİDETÜ'z-ZEKİYYE 

( .,Ş)I•~I) 

Matüridi Alimlerinden Ubeydullah 
b. Muhammed es-Semerkandi'nin 

(VIII/XIV. yüzyıl) 
akaide dair eseri. 

_j 

Tam adı el- cAl~idetü'z-zekiyye ii şer
J:ıi kelimeü Id iltihe illallö.h MuJ:ıamme
dün resululliih 'tır. Brockelma n n ese
rin adını ŞarJ:ı Lii iliiha ila'lliih şeklin

de kaydetmiştir (bk. GAL Suppl., II. 946). 
Allah'ın varlığı kainatın şahadetiyle 

apaçık bilindiği halde onun mahiyetine 
insanın akıl erdiremeyeceğine dikkat 
çekmekle başlayan eser, bir giriş ve üç 
bölümden oluşur. Kelime-i şehadetin 

tefsiri durumundaki girişte imanın tari
fi ile esasları sıralanarak kadere imanın 
Allah'ın sıfatiarına imana. kitaplara. pey-

gamberlere ve ahirete imanın da Hz. 
Muhammed'in nübüwetine imana dahil 
olduğu belirtilir; böylece iman esasları 
iki asılda toplanmış olur. imanın mahi
yeti ve mukallidin imanı konusuyla giriş 
tamamlanır. 

İlAhiyya.t• konularının incelendiği bi
rinci bölüm elli altı fasıldan meydana 
gelmiştir. Genellikle kısa olan bu fasıl

larda alemin sonlu oluşu (tenahT-i alem), 
alemin Allah'ın varlığına ait deliller taşı
dığına ve ilahi sıfatıarın tecelligahı ol
duğuna iman etmenin farziyeti, imkan 
prensibine dayanan isbat-ı vacib delili, 
Allah'ı yaratıklara benzetmenin imkan
sızlığı, Müşebbihe, Hulüliyye ve muta
savvife*nin görüşlerinin reddi, selbi ve 
sübüti sıfatlar, haberi sıfatiarın te'vili, 
vücüd -zat ve zat - sıfat ilişkisi, alemin 
yaratılış gayesi, hikmet sıfatı, Allah'a 
zulüm isnadının reddi, teklif-i mala yu
tak, kulların fiilierinin yaratılışı, hayvan
ların fiilleri, Allah'ın sıfatları arasında

ki uyum. sıfatiarın sonsuzluğu. Allah'ın 
görülmesinin (rü'yetullah* ) hem dünya 
hem de ahirette mümkün olduğu, zat- ı 

ilahinin mahiyetini bilmenin imkansızlı
ğı, şekavet* ve saAdet'in kadere bağlı 
olduğu ve diğer ilahiyyat konuları ak!I 
ve nakli delillerle açıklanır. 

Nübüvvat• konularının yer aldığı ikin
ci bölüm yirmi iki fasla ayrılmıştır. Bu 
bölümde nübüwetin aklen mümkün olu
şu ve ispatı, peygamberlikle ilgili diğer 
konularla nebTiiğin ölümden sonra de
vam etmesi, nebinin ictihadı, Hz. Mu
hammed'in nübüweti, nebi-ve!I muka
yesesi gibi konulara yer verilir. Müellif 
burada peygamberler arasında derece 
farkı bulunmadığını. peygamberlerin va
sıflarından olan ismet* in velilikte söz 
konusu olmadığını belirtir. Hilafete dair 
meseleler de bu bölümde incelenir. 

Sem'iyyAt* konularına ayrılan ve elli 
üç fasıldan oluşan üçüncü bölümde me
leklere ve kitaplara iman. imanın mahi
yeti ve rükünleri. hüsün-kubuh, mari
fet-iman münasebeti, günahların se
vaplar üzerindeki etkisi, büyük günah 
(kebire*), tekfir, kabir ziyareti, tövbenin 
şartları, katilin kısastan önceki tövbesi, 
kebireden tövbe etmenin küçük güna
ha (sagire*) tesiri, dini ilimleri öğren

menin farz oluşu, gaybı sadece Allah'ın 
bileceği, şeytan ve cinlerin varlığı. sihir 
ve nazarın tesiri, hata• nazariyesi. cen
net ve orada görevli bulunanların şu an
da mevcut olduğu ve ölümsüzlüğü, ka
bir azabı ve nimeti, kıyametin vukuu ve 
diğer ahiret halleri anlatılır. 


