
fıkhında derinleşen İbn Teymiyye kendi
sine sorulan sorulara çok yönlü cevaplar 
verir, öğrencilerini iyi yetiştirmek için hiç
bir fedakarlıktan kaçınmazdı. İl mi müna
zaralardaki üstün başarısı, hazırcevap- · 
lığı ve düşüncelerini rahatlıkla ifade et
mesi onun kaynaklarda ortaklaşa zikre
dilen özellikleridir. 

Eserleri. 1. el-Münte/pj* min ai)bfıri'l
Muştafa (Del hi 1296, 1332; nşr. Muham
med Hami d ei-Fıki, 1-11, Kah i re 1350-1351/ 

1931-1933, 1398/ 1978; Beyrut 1398; Riyad 
1402. 1403). Eser ayrıca Münte]fa'l-ai)
bdr min el).ddi§i seyyidi'l-ai)yar, Mün
te]fa '1-al)kam, el-Münte]fti min el).ddi
§i'l-al)kam gibi çeşitli adlarla da anılmış 
ve bunların bazılarının farklı eserler ol
duğu ileri sürülmüştür. Kütüb-i Sitte ve 
Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned'inden 
seçilip konularına göre sıralanmış ahkam 
hadislerini ihtiva eden eser üzerinde Mu
hammed b. Alieş-Şevkani Neylü'l-evtar 
şer]) u Münte]fa'l-ai)bdr adıyla bir şerh 
yazmış olup her iki kitap birlikte basılmış
tır(Kahire 1297, 1344,1347, 1357). Ebü'I
Feth Muhammed b. Abdürreşid b. Mah
mud ei-Keşmirl'nin eser üzerine Nüzü
lü men itte]fti bi-keşfi al)vali'l-Münte
]fti adıyla yaptığı çalışma, birkaç risale ile 
birlikte el-Münte]fti min ai)bdri'l-Muş
tatd'nın kenarında yayımlanmıştır (Del hi 
1296, 1332). 2. el-Mul)arrer fi'l-fı]fh 'alô. 
me~hebi'l-İmam Al)med b. Ijanbel 
(1-11, Riyad 1984, 2. bs.). Özellikle talebe
lerin kolay ezberlemesi için fıkhi istidlal
ler kaydedilmeden muhtasar bir tarzda 
yazılmıştır. Şemseddin İbn Müflih ei-Mak
disl'nin eser üzerinde en-Nüket ve'l-fe
va'idi's-seniyye 'a]{z müşkili'l-Mul)ar

rer adıyla yaptığı çalışma el-Mul)arrer 
ile birlikte basılmıştır (l-l l , Kahire 1369/ 

1950; Riyad 1984). Ayrıca Abdülmün'im 
b. Abdülhak ei-Katii'nin esere Tal)rirü'l
mu]farrer fi şerl)i'l-Mul)arrer adıyla bir 
şerh yazdığı belirtilmiş (Abdülkadir Bed
ran. s. 433), Abdurrahman b. Mahmud b. 
U beydan ei-Ba'll de Zeva'idü 'I-Kafi ve'l
Mul)arrer 'ale'l-Mu]fni' adlı bir çalışma 
yapmıştır ( Dımaşk 1379/1959; Riyad 1401/ 

1981 ). 3. el-Müsevvede fi uşuli'l-fı]fh. 
Müellifin tamamlayamadığı bir çalışma 
olup oğlu Abdülhalim ile torun u Takıyyüd
din İbn Teymiyye esere son şeklini ver
mişlerdir(nşr. Muhammed Muhyiddin el
Hatib, Kahire 1383/1964, 1983; Beyrut, 
ts.; nşr.Ahmed b. ibrahim ez-Zerva, Riyad 
1405) . 4. Münteha'l-gtiye fi şerl)i'l-Hi
daye. Ebü'I-Hattab ei-Kelvezanl'nin Han
beli fıkhına dair el-Hidaye adlı eserinin 
şerhidir. Hac bahsine kadar olan kısmı 

dört büyük cilt halinde temize çekilmiş 
olan eserin devamı müsvedde halinde 
kalmıştır (ibn Receb, ll, 252). 

Çok sayıda eser yazdığı belirtilen İbn 
Teymiyye'nin Kitô.b fi'l-el).ddi§i'l-mev
z(i 'a e ll eti yerviha '1-'amme ve '1-]fuş 

şô.ş 'ale ' t-turu]ftit, Mushaf tertibini dik
kate alarak tefsire dair hadisleri toplayıp 
senedieriyle birlikte verdiği Etrafü el){ı
di§i't-tefsir, ayrıca Urcuze ii 'ilmi'l-]fı
ra'e, el-Al)kamü'l-kübrô., el-Mai)zen 
fi'l-fı]fh adlı kitapları da kaynaklarda zik
redilmektedir. 
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Ebü'I-Abbas Takıyyüdd!n Ahmed 
b. Abdilhallm b. Mecdiddin 

Abdisselam el-Harran! 
(ö. 728/1328) 

Görüş ve eleştirileriyle 
İslam düşüncesinin gelişmesine 

tesir eden 
Selefi alimi, müctehid. 

_j 

1 O Rebiülevvel 661 'de (22 Ocak 1263) 
Harran'da doğdu. Mensubu bulunduğu 
İbn Teymiyye ailesinin ve bilhassa dedesi 
Mecdüddin İbn Teymiyye ile onun amcası 
Fahreddin İbn Teymiyye'nin bölgede Han
beli mezhebinin gelişimine önemli kat
kıları olmuştur. Babası Abdülhalim aile 
geleneğini Harran'da devam ettiren bir 
Hanbeli alimiydi. 656 (1258) yılında Mo
ğollar'ın Bağdat'ı istila etmeleri ve akın
larının bölgeye kadar uzanması üzerine 
667'de (1269) Dımaşk'a göç etti. Sükke
riyye Darülhadisi'nde müderrislik yaptı. 
O dönemde Suriye ve Filistin, özellikle de 

iBN TEYMiYYE, Takıyyüddin 

Dımaşk, klasik gelişimini tamamlayıp ol
gunluk devresine giren Hanbeli mezhe
binin merkezi durumundaydı. İlk eğitimi
ne Dımaşk'ta babasının müderrislik yap
tığı Sükkeriyye Darülhadisi'nde başlayan 
İbn Teymiyye, başta bu medresenin ho
calan olmak üzere bölgenin önde gelen 
alimlerinden ders aldı . Tabakat müellifle
ri, onun 200'den fazla hocadan ders gör
düğünü kaydederse de bunların içinde 
düzenli biçimde öğrencilik yaptıklarının 
yanı sıra hadis dinlediği , icazet aldığı, il
mi müzakerede bulunduğu veya küçük 
yaşta ilim meclisine katıldığı alimler de 
vardır. Hocaları arasında Mecdüddin İbn 
Asakir. İbn Ebü'l-Yüsr et-Tenuhi. Kasım 
ei-İrbili, Ebü'I-Ferec İbn Kudame ei-Mak
disi. Şemseddin İbn Ata. Zeynüddin İb
nü'l-Münecca, İbn Abdüddaim, Zeyneb 
bint Mekki gibi alimler sayılabilir. 

İbn Teymiyye, babasının vefatından bir 
yıl sonra2 Muharrem683 (21 Mart 1284) 
tarihinde ondan boşalan Sükkeriyye Da
rülhadisi'nde hocalığa, aynı yılın 1 O Safe
rinde de (28 Nisan 1284) Emeviyye Ca
mii'nde tefsir dersleri vermeye başladı . 

691'de (1292) hacca gitti. 693'te (1294) 
Assaf en-Nasrani adlı bir hıristiyanın Hz. 
Peygamber' e küfretmesinin büyük tepki 
toplaması üzerine İbn Teymiyye ve darül
hadis hocası Zeynüddin ei-Fariki, saltanat 
naibi Emir izzeddin Aybeg'e giderek adı 
geçen hıristiyanın cezalandırılması gerek
tiğini söylediler. Ancak yargılama süre
cinde bazı taşkınlıklar meydana gelin
ce Emir İzzeddin her iki alimi bundan so
rumlu tutarak onlara sopa attırdı ve göz 
altına alınmalarını emretti. Olaylar daha 
fazla büyümeden Ass§f müslüman oldu 
ve affedildi. Emir izzeddin de iki alimi 
serbest bıraktı . Bu olaydan sonra İbn Tey
miyye, Hz. Peygamber' e küfreden kişinin 
cezalandırılmasıyla ilgili olarak eş-Şari
mü'l-meslUI 'a]{z şatimi'r-Resul adlı ki
tabını yazdı. Zeynüddin İbnü ' I-Münec
ca'nın yerine 17 Şaban 69S'te (20 Haziran 
1296) Dımaşk'taki Hanbeliyye Medrese
si'nde ders vermeye başladı. 

Geniş halk kitleleri ve yöneticiler nez
dinde etkin bir nüfuza sahip olan İbn Tey
miyye'nin VIII. (XIV.) yüzyılın başlarından 
itibaren çeşitli dini ve siyasi tartışmalar 
içine girdiği görülmektedir. ei-Melikü'I
Mansur Laçin'in hakimiyeti döneminde 
( 1297-1299) halkı Ermenistan Krallığı'na 
karşı cihada teşvik için görevlendirildi. 
698'de (1299) Hamalılar'ın akaidle ilgili 
çeşitli sorularına cevap vermek için el
'A]fidetü '1-Ijameviyye'yi yazdı ve başta 
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Eş'arilik olmak üzere klasik ketarn mez
heplerine ve ketarn anlayışına sert eleşti
rilerde bulunarak özellikle sıfatlar ve mü
teşabihat hakkındaki Selef anlayışını sa
vundu. Bu kitaptaki bazı görüşlerinden 
ve bilhassa sıfatlar konusundaki yaklaşı
mından dolayı kendisini teşbihle suçla
yan bir grup kelamcı ve fıkıhçı. onu Ha
nefi kadısı Celaleddin Ahmed er-Raii'nin 
huzurunda bir toplantıya davet ettiyse de 
İbn Teymiyye gitmedi. Bunun üzerine ki
tap aleyhinde çeşitli dedikodular yayıl
maya başladı. Ancak Emir Seyfeddin Ça
gan'ın İbn Teymiyye'yi desteklemesi ve 
onun aleyhinde görüş belirten kişileri tu
tuklatması üzerine olay kapanmaya yüz 
tuttu. Daha sonra Şafii kadısı imamüd
din Ömer ei-Kazvlnl'nin huzurunda ger
çekleştirilen bir toplantıya iştirak eden 
İbn Teymiyye, kendisine karşı yapılan bü
tün itirazları cevaplandırarak oradakileri 
ikna etti. Bu toplantıda söz konusu kitap
ta aşırı görüşler bulunmadığı sonucuna 
varıldığından İbn Teymiyye aleyhinde ge
lişen olaylar sakinleşti. 

699'daki (1300) Moğol saldırısında hal
kın ve pek çok alimin Dımaşk'ı terketme
sine rağmen İbn Teymiyye şehirden ayrıi
madı ve bir grup alim le birlikte Moğol Hü
kümdarı Gazan Han'ın karargahına gide
rek Dımaşk halkı için eman diledi, böyle
ce büyük bir katliam ı önledi. Aynı yıl şev
va! (haziran) ayında Memlük ordularıyla 
beraber, Franklar ve Moğollar'a yardım 
etmekle itharn edilen, dinin temel esas
larına aykırı davranışlarıyla tanınan Kis
rüvan Şilieri'ne karşı düzenlenen sefere 
katıldı . 700 ( 1301) yılında yeni bir Moğol 
saldırısı üzerine halkı cihada teşvik etti ve 
aynı yılın cemaziyelewelinde (Ocak 1301) 
MemlükSultanı Muhammed b. Kalavun'
dan Moğollar'la savaşmasını isternek 
amacıyla Kahire'ye gitti. Kendisi de Mo
ğollar'a karşı cepiTede savaşa katıldı ve 4 
Ramazan 702 (22 Nisan 1303) tarihinde 
Dımaşk civarındaki Şehab bölgesinde Mo
ğollar büyük bir yenilgiye uğratıldı. 

704 (1304) yılında. halk arasında der
beder bir kıyafetle dolaşıp birtakım aşı
rı görüşlerin propagandasını yapan ve 
uyuşturucu kullandığı ileri sürülen mu
tasawıf İbrahim ei-Kettan ile ahlaki za
aflarıa itharn edilen Muhammed ei-Hab
baz'a karşı mücadele verdi. Bu arada, 
Muhyiddin ibnü'I-Arabl'nin felsefi görüş
lerini benimseyen İttihadiyye fırkasına 
karşı tavır alarak Baybars ei-Çaşniglr'in 
şeyhi Nasreddin ei-Menbicl'ye bir mektup 
gönderdi ve ibnü'I-Arabl'nin vahdet-i vü
clıd felsefesini tenkit etti. Aynı yılın so-
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nuna doğru Kisrüvan Şilieri üzerine dü
zenlenen ikinci bir sefere katıldı. Sefer 
dönüşünde şeyhlerinin bir Moğol sem
patizanı olduğu ileri sürülen Rifaller ile 
çeşitli tartışmalara girişti. Bölgede bazı 
insanların n ehir kıyısındaki bir kayayı zi
yaret edip adakta bulunduğunu öğrenin
ce bir grup öğrencisiyle birlikte gidip o ye
ri ortadan kaldırdı. Bid'at ve hurafelerle 
mücadelesi ve eleştirilerinde kullandığı 
sert üsllıp sebebiyle pek çok kesimi kar
şısına alan İbn Teymiyye'nin, daha önce 
Vasıt kadılarından Radıyyüddin el-Vası
tl'nin isteği üzerine kaleme aldığı el-Va
şıtıyye (el·'A~idetü'l-Vaşıtıyye) adlı risa
lesindeki görüşleri etrafında çeşitli dedi
kodular yayılmaya başladı. Bu sebeple 8 
ve 12 Receb 705 (24 ve 28 Ocak 1306) ta
rihlerinde Şam naibi Cemaleddin ei-Ef
rem başkanlığında iki toplantı yapıldı ve 
ikinci toplantıda Safıyyüddin ei-Hindl. el
Vaşıtıyye'nin Kur'an ve Sünnet esasları
na uygun olduğunu açıkladı. Ancak olay
lar bununla kalmadı ve Şafii kadısı Nec
meddin İbn Sasra, konuyu yeniden gün
deme getirerek İbn Teymiyye'nin pekçok 
öğrencisiyle birlikte hadisçi Mizzl'yi döv
dürdü ve hapse attırdı. Bunun üzerine 7 
Şaban 70S'te (22 Şubat 1306) sultanın 
emriyle valinin başkanlığında üçüncü bir 
toplantı daha yapıldı. Bu toplantıda da 
el-Vaşıtıyye'de dinin esaslarına aykırı bir 
görüş bulunmadığına karar verildi. Fakat 
olay sebebiyle Kadı İbn Sasra görevinden 
istifa etti ve bu iki ilim alim Kahire'ye 
gönderildi. İbn Teymiyye. Kahire'ye varı
şından kısa bir müddet sonra dört kadıl
kudat ile çeşitli devlet adamlarının yer al
dığı bir toplantıda muhakeme edildi. Bu
rada Allah 'ı insan suretinde kabul etmek
le (teşbih) suçlanarak iki kardeşiyle birlik
te Kahire Kalesi'nde hapsedilmesine ka
rar verildi. 

İbn Teymiyye yaklaşık bir buçuk yıl son
ra 26 Reblülewel 707 (25 Eylül 1307) ta
rihinde, Emir Salar ile kendisine el-'A]fi
detü 't-Tedmüriyye 'yi yazmış olduğu Be
devi emlri Mühenna b. lsa'nın aracılığı 
sonucunda hapisten çıkarıldı, ancak Su- · 
riye'ye dönmesine izin verilmedi. Kahire'
de de Selefi görüşlerini savunup bid'at 
ve hurafelerle mücadeleye devam eden 
İbn Teymiyye'nin karşısına bu defa Mı
sır'ın en meşhur iki mutasawıfı, ~bü'I
Abbas İbn Ataullah ile Darü Saldi's-sua
da'nın başı Kerlmüddin ei-Amüll çıktı. 
Bunlar İbn Teymiyye aleyhine kamuoyu 
oluşturdular, bazı itharnları dile getirdi
ler. Nihayet İbn Teymiyye, 707 Şewalinde 
(Nisan 1308) ittihadiyye aleyhine yazmış 

olduğu bir reddiyeden dolayı tekrar çağ
rıldı ve bilhassa tevessül konusundaki gö
rüşleri sebebiyle sorguya çekildi. İbn Tey
miyye'nin, ortaya koyduğu delillerle mu
haliflerini susturduğu için önce Suriye'ye 
dönmesine izin verildiyse de daha sonra 
bu karardan vazgeçilerek Kahire'de ka
dılara mahsus bir hapishaneye kapatıldı 
ve bir buçuk yıl hapis ya ttı. 709' da ( 1309) 
serbest bırakıldı, ancak birkaç gün sonra 
saf er ayının son gecesi ( 8 Ağustos 1309) 
İskenderiye'ye götürülerek sultanın sa
rayında bir kuleye kondu ve burada sekiz 
buçuk ay göz hapsinde tutuldu. Bu es
nada yazı yazmasına ve ziyaret edilmesi
ne izin verilmişti. Bu süre içerisinde özel
likle Mağribli kişilerle görüşme imkanı 
buldu ve er-Red 'ale'l-Mantı]fıyyin gi
bi bazı önemli eserlerini yazdı. 1 Şewal 
709'da (4 Mart 1310) yeniden tahta ge
çen ei-Melikü'n-Nasır Muhammed b. Ka
lavun İbn Teymiyye'yi serbest bırakarak 
kendisiyle görüştü. Kahire'de yaklaşık üç 
yıl kalan İbn Teymiyye burada öğretim ve 
fetva faaliyetlerine devam etti. es-Siyô.
setü'ş-şer'iyye adlı eserinin ilk müsved
delerini de muhtemelen bu dönemde 
yazmaya başladı ve kitabı711-714 (1311-
1314) yılları arasında tamamladı. 

Yeni bir Moğol saldırısı üzerine ei-Me
likü'n-Nasır'la birlikte Şewal 712'de (Şu
bat 1313) Dımaşk'a geri dönmek üzere yo
la çıkan İbn Teymiyye, Kudüs'te kısa bir 
süre kalıp yedi yıl aradan sonra Dımaşk'a 
ulaştı ve tekrar müderrislik görevine baş
ladı. Bu arada İbn Teymiyye'den bir hafta 
önce Dımaşk'a gelen el-Melikü'n-Nasır 
hacca gitti, hac dönüşü bölgede çeşitli 
idari ve mali düzenlemeler yaptı. Emir 
Tenkiz de Reblülahir 712'de (Ağustos 

1312) Dımaşk'a vali olarak tayin edildi. 
İbn Teymiyye, Emir Tenkiz döneminde 
Dımaşk'ta beş yıl kalarak öğretim ve te
life devam etti. Gerek o zamana kadar 
sürdürdüğü faaliyetleri gerekse çeşitli 
felsefi cereyanlar, dini anlayış ve uygula
malar karşısında ortaya koyduğu müca
deleci tavrı ona islam dünyasında haklı 
bir şöhret kazandırdı; etrafında görüşle
rini benimseyip savunan, onu müctehid 
ve imam olarak kabul eden bir öğrenci 
halkası oluştu. Şafii mezhebine mensup 
Sübkl ailesinin. özellikle de Şafiiliğin ve 
Eş'arlliğin Suriye ve Mısır'daki en meşhur 
temsilcileri arasında yer alan Takıyyüddin 
es-Sübkl ve oğlu Taceddin es-Sübkl ile 
pek çok mutasawıfın muhalefetine rağ
men halk ve idareciler üzerinde büyük bir 
nüfuza sahip oldu. Talebeleri ve sevenle
ri içinde diğer mezheplere mensup kişiler 



de vardı . Meşhur öğrencileri arasında İbn 
Kayyim el -Cevziyye'den başka en fakih 
talebesi sayılan Şemseddin İbn Müflih, 
Şemseddin İbn Abdülhadl, İbn Kadi'l-Ce
bel, Vasıt'taki Rifaiyye tarikatının şeyhi
nin oğlu olan imadüddin el-Vasıtl, üm
mü Zeyneb, Mizzi. Zehebl ve Ebü'l-Fida 
İbn Keslr bulunmaktadır. İbn Kayyim el
Cevziyye, sadece hocasının sadık bir tale
besi olarak onun görüşlerinin yayılması
na hizmet etmekle kalmamış. aynı za
manda birlikte sorgulanıp hapiste yata
rak her türlü sıkıntı ve mihneti onunla 
paylaşmıştır. Bu dönemde de HanbelHer'
le Eş' ariler arasındaki tartışma ve gergin
likler devam etmiş. bu olaylarda İbn Tey
miyye en etkili isimlerden biri olmuştur. 

İbn Teymiyye, ithantı Hükümdan Mu
hammed Hudabende ile (Oicaytu Han) iyi 
ilişkiler kuran ve Mekke'de Şii taraftarı 
bir politika takip eden Mekke Emlri Hu
meyde ile 716 yılının son ayında (Şubat 
1317) tartışmaya girişti. Bu tartışmalar 
münasebetiyle bilhassa İmamiyye Şlası'
nın önde gelen alimlerinden olan Alla
me el-Hilli'ye birtakım tenkitler yöneltti
ği Minhacü's-sünne adlı eserini kaleme 
aldı. 718 (1318) yılında sultanın bir fer
manı ile. talak konusunda Hanbeli mez
hebinin klasik görüşlerinin aksine fetva 
vermekten menedildL Çünkü İbn Teymiy
ye "talak şartı ile yemin"i (aş. bk.). hem 
Hanbeli mezhebindeki hakim görüşün 
hem de diğer mezhepterin genel kabul
lerinin aksine reddediyordu. Bu konuyla 
ilgili olarak 718 (1318) ve 719 (1319) yıl
larında Emir Tenkiz'in nezaretinde iki 
ayrı toplantı yapıldı. 20 Receb 720' de (26 
Ağustos 1320) yapılan yeni bir toplantıda 
İbn Teymiyye sultanın bu yasağını çiğne
mekle itharn edilerek Dımaşk Kalesi'ne 
hapsedildL 5 ay 18 gün sonra 10 Muhar
rem 721'de (9 Şubat 1321) el-Melikü'n-

Nasır Muhammed b. Kalavun'un emriyle 
serbest bırakıldı. 

Bu tarihten sonra da Mısır ve Suriye'
deki çeşitli dini ve siyasi olayların içerisin
de yer almaya devam eden İbn Teymiyye 
16 Şaban 726'da (18 Temmuz 1326). pey
gamberlerin mezarları ile mukaddes ma
kamların ziyaret edilmesi hakkında ver
diği fetvalar ve bu konuya dair yazdığı ri
sal eler sebebiyle yine tutuklandı ve sul
tanın emriyle fetva vermesi yasaklandı. 
Bu sırada öğrencileri hapsediidiyse de 
bunların çoğu kısa zamanda serbest bı
rakıldı ve hapishanede hocasıyla beraber 
sadece İbn Kayyim el-Cevziyye kaldı. Di
ğer taraftan sayıları gittikçe artan mu
halifleri arasına Mısır Maliki kadılkudatı 
Takıyyüddin el-Ahnal ile İbnü'l-Arabl'nin 
öğrencilerinden olup Kahire'deki Darü 
Saldi's-suada' nın şeyhliğin i yapan ve 727 
(1327) yılında Dımaşk'a Şafii kadılkudatı 
olarak tayin edilen Alaeddin el-Konevi de 
katılmıştı. İbn Teymiyye'nin Dımaşk Kale
si'ndeki hapis hayatı iki yıldan fazla sür
dü: ancak hapiste eser yazmaya devam 
etti. Bu eserler arasında Ret<u'l-meldm 
ve Takıyyüddin ei-Ahnal'nin mezarları zi
yaret ve tevessülle ilgili görüşlerine sert 
eleştiriler yönelttiği Kitdbü'r-Red <ale'l
Al).na<i adlı risaleleri de bulunmaktadır. 

Bu reddiyeden rahatsız olan Takıyyüddin 
ei-Ahnal'nin sultana yaptığı şikayet üze
rine 9 Cemaziyelahir 728 (21 Nisan 1328) 
tarihinde elinden kağıdı , kalemi ve mü
rekkebi alındı. Bu muamele ona çok ağır 
geldi: kendisini i badete verdiyse de üzün
tüsünden hastalandı ve 20 Zilkade 728'
de (26 Eylül 1328) hapishanede vefat et
ti. Cenaze namazını kardeşi Zeynüddin 
Abdurrahman kıldırdı ve Sfıfiyye Kabris
tanı'nda kardeşi Şerefeddin Abdullah'ın 

kab ri yanına defnedil di. Cenazesine yak
laşık 200.000 erkekle 1 5.000 hanımın ka-

Takıyyüddin lbn Teymiyye'nin mezarı ve mezar taşı- Sam 1 Suriye 
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tıldığı rivayet edilmektedir. Ölümü ÜZElri
ne Zeynüddin İbnü'I-Verdl ve İbn Fazlul
lah ei-Ömerl birer mersiye yazdılar. 

İbn Teymiyye güçlü bir hafızaya. engin 
bir Kur'an ve Sünnet bilgisine sahipti. Dö
neminde müslümanlar ve diğer din men
supları arasında mevcut olan felsefi- iti
kadl akımları da çok iyi biliyordu. ÜslQbu
na da yansıyan sert, mücadeleci ve ısrarcı 
bir tabiatı vardı. Geniş halk kitleleri üze
rindeki etkisinde, eserlerinden ziyade 
vaaz ve tartışmalarında ortaya koyduğu 
güçlü hitabetinin ve cedelci tutumunun 
payı vardır. Hanbeli geleneğinin ana çiz
gisi olan Selefıliği tavizsiz savunur, emir 
bi'l-ma'rfıf nehiy ani'l-münker ilkesini ti
tizlikle uygular, yanlış olduğuna inandığı 
görüş ve davranışları şartlar ne olursa ol
sun tenkit etmekten ve bilfiil müdahale
de bulunmaktan çekinmezdi. Bundan do
layı devlet adamlarıyla, geleneksel dini 
anlayışı savunan çevrelerle çok defa ça
tışma içinde oldu: müderrislik dışında 
hiçbir görev almadı. Başta akaid ve fıkıh 
olmak üzere çeşitli alanlardaki görüşleri, 
ulema ve halk nezdinde yaygınlık kazan
mış ve kurumlaşmış telakki ve uygula
malara getirdiği sert eleştirileriyle yaşa
dığı zamana ve özellikle Bahri Memlük
leri dönemine damgasını vuran İbn Tey
miyye'nin etkisi bu dönemle sınırlı kalma
mış. İslam düşünce tarihinde derin izler 
bırakan bir çizginin de en önemli temsil
cisi sayılmıştır. Onun görüşleri zamanın
daki devlet adamları. ilim çevreleri ve ge
niş halk kitlesi arasında yeni tartışma ve 
kutuplaşmaları beraberinde getirmiş. her 
dönemde görüşlerinin savunucuları ya
nında sert muhalifleri de olmuştur. 

Kendi zamanında birçok devlet adamı
nın İbn Teymiyye'ye karşı tavır almasına 
rağmen Dımaşk hacibi Ketboğa el-Man
sfırl ve Halep Valisi Ergun en-Nasırl gibi 
şahsiyetler ona saygı duymuşlardır. Sur
cl Memlükleri döneminde İ bn Teymiyye'
nin etkisinin kamuoyu nezdinde kısmen 
azaldığı gözlenme.kle beraber ilim çevre
lerinde aynı şekilde devam etmiştir. Gö
rüşleri uğruna verdiği tavizsiz mücadele 
ve katlandığı sıkıntılar dolayısıyla onu tak
dir eden birçok alimin yanı sıra acımasız 
şekilde eleştirenler de vardır. İbnü'I-Ver
dl. İbrahim b. Hasan ei-Kfıranl. Takıyyüd
din İbn Dakikui'Id, Kadı Şehabeddin ei
Huveyyl, Ali el-Karl. İbn Hacer ei-Askala
nl, Bedreddin el-Ayni ve Süyfıtl gibi alim
ler ondan övgüyle söz etmişlerdir. İbn Na
sırüddin ed-Dımaşki. İbn Teymiyye'yi sağ
lığında gören, vaaz veya derslerine ka
tılan ya da kitaplarını okuyan, onun ilmi 
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şahsiyeti, üstün ahlaki ve karakteri hak
kında şehadette bulunan seksen yedi ali
min adını ve İbn Teymiyye hakkındaki gö
rüşlerini zikretmiştir ( er-Reddü '1-uafir, s. 
57-222). Bunun yanında başta kendi dö
neminde yaşayan birçok mutasawıf ol
mak üzere İbn Battuta, İbn Hacer el-Hey
temi, Takıyyüddin es-Sübkl ve oğlu Taced-

. din es-Sübkl, Kemaleddin İbnü'z-Zemle
kani, İzzeddin İbn Cemila ve Ebu Hayyan 
el-Endelüsi gibi şahsiyetler onun muha
lifleri arasında yer almış. görüşlerini red 
ve tenkit için çeşitli eserler kaleme alın
mıştır. 

Osmanlılar'ın Suriye ve Mısır'ı fethet
melerinden sonra Hanbeli mezhebinin 
gelişim seyrinde bir yavaşlama hissedil
mekle beraber İbn Teymiyye'nin görüşleri 
yayılmaya devam etmiştir. Bu dönemde 
onu destekleyenler arasında hadisçi Ali 
el-Karl, tarihçi Ebü'l-Yümn el-Uleymi ve 
İbn Teymiyye hakkında müstakil eserler 
yazan Mer'i b. Yusuf el-Kermi bulunmak
tadır. Ayrıca Osmanlılar döneminde Hicaz 
bölgesinde yetişen Muhammed b. Ab
dülvehhab akaid, fıkıh ve özellikle bid'at 
ve hurafelerle mücadele konusunda İbn 
Teymiyye'nin fikirlerinden etkilenerekye
ni bir hareket başlatmış. Vehhabilik adıy
la gelişen bu hareket daha sonra siyasi 
bir nitelik kazanıp Suudi Arabistan Kral
lığı' nın kurulmasında etkin rol oynamış
tır. Öte yandan İbn Teymiyye'nin görüş
leri, özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren Ku
zey Afrika'dan Hint Okyanusu'na kadar 
çeşitli İslam ülkelerinde ıslah, yenilik ve 
tecdid hareketlerine ilham kaynağı ol
muştur. Ahmed b. Hanbel'den sonra Han
beli mezhebine en büyük canlılık ve yeni
leşmeyi sağlayan kişilerden biri olan İbn 
Teymiyye, bugün sadece Hanbeli mezhe
bi coğrafyasında değil bütün İslam dün
yasında etkisini sürdürmekte olup haya
tı, görüşleri ve mücadelesi hakkında pek 
çok eser yazılmıştır. 

Eserleri. Hayatı mücadele ve hapisler
le geçen İbn Teymiyye'nin yine bu müca
delesinin bir parçası olarak çeşitli konu
larda birçok eser telif ettiği. hatta İslam 
dünyasının en velüd müelliflerinden biri
olduğu bilinmektedir. İbn Kayyim el-Cev
ziyye. İbn Teymiyye'nin eserlerinin bir lis
tesini Esma'ü mü'ellefati Şeyl)ilislam 
İbn Teymiyye (nşr. Selahaddin el-Mü
neccid, MMİADm., XXVIII 11372/1953]. s. 
371.:-395; Beyrut 1403/1 983) adlı kitabında 

vermiş (ayrıca bk. Brockelmann, GAL, ll, 
125-127; Suppl., II, 119-126), bazı çağdaş 

araştırmacılar da onun kaynaklarda adı 
geçen 702 eserini saymışlardır ( eş-Şari-

394 

mü'L-mes/0.1, neşredenlerin girişi, 1, 71-

152). Muhammed İbrahim eş-Şeybani 
müellifin Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
mevcut kitaplarının isimlerini, çeşitli ilim 
daliarına ayırarak ve baskılarına da işa
ret ederekMecmu'atü mü'elleffıti Şey
l)ilislfım İbn Teymiyye adıyla bir kitap
ta toplamıştır ( Küveyt 1414/1993). İ bn Tey
miyye'nin neşredilen belli başlı eserleri 
şunlardır: 

A) Akaid ve Kelam. 1. el-'AJiidetü'l
Vfışıtıyye. Muhtasar bir risale olup Vasıt 
kadılarından Radıyyüddin el-Vasıti'nin is
teği üzerine yazılmıştır (Kahire 1320, 1323, 

1365; Cidde 1402/1982; Riyad 1415/1995, 

1416/1996; nşr. Muhibbüddin el-Hatlb. Ka
hi re 1374/1955; nşr. Mustafa el-Alim. Dı
maşk 1385/1965; Riyad 1387/1967; Cidde 
1986). Bu risaleyi Muhammed Halil Her
ras(Cidde 1400/1980; Riyad 1414/1993, 

141 6/1995; es-Sakbe 1415/1995), Muham
med Salih el-Useymin (Riyad-Cidde 1416/ 

1995) ve Salih b. Fevzan b. Abdullah el
Fevzan Şerf:ıu '1-'AJiideti'l-Vaşıtıyye (Dı
maşk 1414/1994), Abdülaziz b. Nilsır er
Reşid et-Tenbihdtü 's-seniyye 'ale '1- 'Alii
deti'l-Vfışıtıyye (Riyad 1400/1980, 1416/ 
1995). Abdurrahman Nilsır es-Sa'di et
Tenbihfıtü '1-latife fimfı if:ıtevet 'aley
hi'l-Vaşıtıyye mine'l-mebdf:ıişi'l-müni
fe (Riyad 1380/1960) ve Zeyd b. Abdullah 
Alü Peyyaz er-Ravzatü'n-nediyye: Şer
J:ıu '1- 'AJiideti'l- Vfışıtıyye (Riyad 1414/ 
ı 994) adıyla şerh etmişlerdir. Merlin Swartz 
risaleyi "A Seventh-Century(A. H.) Sunni 
Creed: The 'Aqida Wasitiya of Ib n ·Tay
miya" başlığıyla İngilizce'ye (Humoniora 
lslamica, ll The Hague- Netherlands 19731, 

s. 91-131), Henri Laoust La profession de 
foi d'Ibn Taymiyya adıyla Fransızca'ya 
(Paris 1986) tercüme etmiştir. 2. Minhii.
cü's-sünne* (1-IV, Bulak 1321-1322, kena
rında Muuafal).atü şa/:ıf/:ıi'l-menl).ül Li-şa
rl/:ıi'l-ma'l).ül olarak; I-IX, nşr Muhammed 
Reşad Salim. Riyad 1406/1 986). Şia'nın ve 
Kaderiyye'nin kelami görüşlerini red ama
cıyla yazılan eseri Zehebi el-Müntelia 
min minhaci'l-i'tidfıl ii naJizı kelfımi 
ehli'l-i'tizal (nşr. Muhibbüddin el-Hatlb, 
Kahire 1374/1954; Riyad 1409, 1413/1993) 

ve Abdullah b. Muhammed el-Ganiman 
Mul)taşaru Minhaci's-sünne li'bn Tey
miyye(l-11, Medine 1410/1990; Riyad 1415/ 

1995) başlığıyla ihtisar etmişlerdir. Ali b. 
Muhammed el-İmran, el-Kavfı'id ve'l
fevfı'idi'l-J:ıadişiyye min Minhfıci's-sün
neti'n-nebeviyye adlı eserinde (Mekke 
I 417/1996) Minhfıcü's-sünne'de bulu
nan bazı konu ve kuralları incelemiştir. 
3. Muvii.faljatü şa/:ıi/:ıi'l-men/sül* li-şa-

rif:ıi'l-ma'Jiül (Muua{al).atü şarl/:ıi'l-ma'l).ül 
Li-şa/:ıf/:ıi 'L-menl).ül, Der'ü te'aruzi 'l-'al).l ue'n
nal).l). Akaid, kelam ve fıkıh usulü gibi kla
sik İslami ilimierin temel tartışma konu
larından biri olan akıl-nakil çatışmasıyla 
ilgili bir kitaptır. Eser önce eksik olarak 
basılmış (I-IV, Bulak 1321-1322; Minha
cü 's-sünne'nin kenarında, HI, nşr. Mu
hammed Muhyiddin Abdülhamld- Mu
hammed Hami d el-Fıki, Kah i re 1370/1951; 

Beyrut 1405/1985), daha sonra Muham
med Reşad Salim tarafından çeşitli nüs- · 
halarına dayanılarak Der'ü te'aruzi'l
'aJil ve'n-naJil adıyla tam neşri yapılmış
tır (1-Xl, Riyad 1399/1979, 1403/1983). 4. 
İJitiZa'ü 'ş-şırfıti '1-müstaJiim (li-)mul)fı
lefeti aşf:ıabi'l-caf:ıim (Kahire 1325; nşr. 
Muhammed Hami d el-Fıki. Kah i re ı 369/ 

I 950; nşr. Ahmed Harndi İmam, Cidde 
1400/1 979; nşr. İsamüddin Seyyid es-Sa
bab it!, Kahire 1992). Selef akldesini sa
vunup bid'at ehlinin görüşlerini redde
den bu eseri Muhammed Ömer Memon 
Ibn Taymiya's Struggle Against Popu
lar Religion adıyla İngilizce'ye tercüme 
etmiş (Paris 1976), Abdurrahman Abdül
cebbar da bazı ilave ve çıkarmalar yapa
rak Müheg;g;ebü İJitiza'i'ş-şırati'l-müs
taJiim adıyla yeniden düzenlemiştir (Me
di ne 1400/1980). s. eş-Şarimü'l-meslUJ 
'alfı şatimi 'r-Resul ( Haydarabad 1322; 

nşr. Muhammed Muhyiddin Abdülhamld, 
Tan ta 1379/1961; Beyrut 1975; Beyrut 1398/ 

1978; 1-111, nşr. Muhammed b. Abdullah b. 
Ömer el-Halvan'i- Muhammed Keblr Ah- · 
med ŞGdrl, Beyrut 14 ı 7/1997). Asıl konu
su Hz. Peygamber' e dil uzatan kişiye ve
rilecek ceza olmakla birlikte iman. nifak. 
küfür. zimmllerin ahdi bozmaları, cihad, 
mürted, münafık, zındık ve yol kesiciie
rin cezası ; Allah'a, peygamberlere ve as
haba sövmenin cezası gibi hususlar da 
eserde ele alınmıştır. 6. el-'AJiidetü'l-lfa
meviyye (Kahire 1320, 1323). el-Fetva'l
lfameviyyetü'l-kübra adıyla da basılan 
eser (Kahire 1372/1952; nşr. Muhammed 
b. Abdürrezzak Hamza, Mekke I 351, 1400/ 

1980; Ci d de 1 403/1983; nşr. Ku say Muhib
büddin el-Hatlb, Kahire 1 387/1967; nşr. 

Şerif Muhammed Fuad Hazza, Kah i re 14 ı ll 

1991; nşr. H amed b. Abdülmuhs in et-Tü
reycir'i, Riyad 1419/1998), İbn Teymiyye'
nin 698 (1299) yılında Hamalılar'ın akl
deyle ilgili çeşitli sorularına verdiği ce
vapları ihtiva etmektedir. Muhammed 
Salih el-Useymin, bazı bölümlerini özet
leyip bazı ilaveler yapmak suretiyle ese
ri Fetf:ıu Rabbi'l-beriyye bi-tell)işi'l
lfameviyye adı altında ihtisar etmiştir 
(nşr. Ebu Muhammed Eşref b. Abdülmak-



sud, Riyad 1416/1995, s. 94-197; el-~ava'i
dü Hayyibat fı'L-esma' ve'ş-ş Lfat içerisin
de). 7. er-Risaletü't-Tedmüriyye (Ta/:ıki
l).u'L-işbat Li'L-esma' ve'ş-şLfat ve f:ıal).il).a

tü'L-cem' beyne'I-kader ve'ş-şer', el-'AI).i
detü 't-Tedmüriyye). Allah'ın sıfatlarıyla 
ilgilidir (nşr. İsmail b. İbrahim, Kahire 1325; 
Kahire 1372/1954; Beyrut- Dımaşk 1391/ 
1971 ; nşr. Muhammed b. Avde es-Sev'!, 
Riyad 1405/1985, 1416/1995, 1417/1996). 
Falih b. Mehdi Alü Mehdi eseri et-Tu]J.

fetü'l-Mehdiyye: Şer i). u 'r-Risaleti't
Tedmüriyye adıyla şerhetmiştir (Riyad 
1385/1965, 1414/1993). 8. el-iman (Kah i re 
1325; Dımaşk 1381/1960; nşr. Muhammed 
Züheyr eş-Şavlş, Beyrut- Dımaşk 1381 / 
1961; nşr. Muhammed Nasırüddin el-El
banT, Dem ma m 140 1/1980; nşr. Hüseyin 
Yusuf el-Gazzal, Beyrut 140611987; nşr. Mu
hammed ez-Zübeydl. Beyrut 1414/1993). 
9. el-İstigc'işe (Kahire 1323; nşr. Abdülha
mld Şanuha, Cidde 1407/1987; nşr. Ebu 
Huzeyfe Mahmud İmam Mansur, Tanta 
1407/1987). Eser Tel]J.işu Kitabi'l-İstiga
şe el-ma'nJ.f bi'r-Red 'ale'l-Bekri (Ka
hire 1346; nşr. Ebu Abdurrahman Muham
med b. Ali Accal, Medine 141711997). el
İstigaşe (Mecmu'atü 'r-resa'ili'L-kübra içe
risinde, Kahire 1323, I, 470-475) ve el
İstigc'işe fi'r-red 'ale'l-Bekri(nşr. Abdul
lah b. Düceyn es-Sehll, Riyad I4I 7/ I 997) 
adlarıyla da basılmıştır. 10. el-Fur]fc'in 
beyne evliya'i'r-ral).man ve evliya'i'ş
şeytan (nşr. Mahmud Abdülvehhab Fayid, 
Kahire I325, 1367;Riyad 1390/I970; nşr. 
Muhammed Züheyr eş-Şavlş, Dımaşk 
I 382/I 962; nşr. Muhammed Ebü'I-Vefa 
Abd, Kah i re 1386/I 966; nşr. Kusay Muhib
büddin ei-Hatlb, Kah i re I 387/I 967; nşr. 
Ahmed Harndi imam, Cidde 140I/1981; 
nşr. Hüseyin Yusuf ei-Gazzal, Beyrut 1402/ 

I 982 , I404/I 983; nşr. AbdurrahmanAbdül
kerlm Yahya, Ri ya d 14I4/I 994; nşr. Hazim 
Ali Behcetel-Kadi,Mekke I4I5/1995). 11. 
Me'aricü'l-vuşul ila ma'rifeti uşıJ.li'd

din ve türu'ihi ]fad beyyenehü'r-Re
sul(Kahire I3I8, I340;Riyad I4121!991). 
12. en-Nübüvvat (Kahire ı 346, ı 386/ 

ı 966; Bat ha ı 346; Beyrut ı 402/1982; nşr. 
Muhammed Hami d ei-Fıki, Kah i re ı 982). 
13. Beyanü telbisi'l-Cehmiyye ii te'si
si bide'ihimi'l-kelamiyye ev na]fzu te'
sisi'l-Cehmiyye (nşr. Muhammed b. Ab
durrahman b. Kasım, Mekke 1391-1392/ 
1971-1972). 14. et-Tu]J.ietü'l-'Ira]fıyye 
ti'l-a'mali'l-'ara]fıyye ( nşr. Muhammed 

Münlr ed-Dımaşki. Kah i re 1344; Bağdad, 
ts.). Eser et-Tu]J.tetü'l-'Ira]fıyye fi'l-a'ma
li'l-Jsalbiyye adıyla da neşredilmiştir ( nş r. 

Ta ha H alTI el-Hayyall, Bağdad 140 1/1980). 

15. Risale ti'l-keldm 'ale'l-iıtra (Kahire 
ı 333). el-Fıtra adıyla da anılan eseri (nşr. 
Abdülhamld Şan u ha, Cidde ı 407/1 988) 

Genevieve Gobillot, L'epitre du discours 

sur la fıtra (Risala fı'L-Kalam 'ala'L-Fıtra) 

de Taqi-1-din Ahmad lbn Taymiya adıy

la Fransızca'ya tercüme etmiştir (Anna
fes islamologiques, XX ile Ca i re 1984 J. s. 
29-33) . 16. iza]J.u'd-deldle ii 'umıJ.mi'r
risale ve't-ta'rif ii a]J.vali'l-cin (Kahire 

1341, 1 343; nşr. Muhammed Şakireş-Şerlf, 
Kahire 1407/1987). 17. el-Cevabü'l-ba
]J.ir ii züvvari'l-me]fc'ibir (nşr. Süleyman 
b. Abdurrahman es-Sani, Kahire 1377/ 
1 957; nşr. Muhammed eş-Şeyml Şehhate, 
İskenderiye 1 994; nşr. Muhammed Eymen 
eş-Şebravl, Beyrut ı 4 ı 7/1 997). 18. el-lfa
sene ves-seyyi'e (nşr. Muhammed Cemll 
Gazi, Kah i re ı 391/197 ı, Cidde ı 406/I 986; 
nşr. Muhammed Osman el-Huşt, Beyrut 
1405/I985). 19. Kitabü'r-Red 'ale'l-A]J.
na'i (Kah i re 1 346; Riyad 1417/I 997; Teli].i
şu Kitabi'L-İstigaşe'nin kenarında). 20. er
Risaletü'l-Ba'albekkiyye (nşr. Muhyid
din Sabri ei-Kürdl- Muhammed Hüseyin 
Nuayml, Kahire ı 328, Resa'il Türaşiyye 
içerisinde). 21. el-V aşı ta beyne'l-]J.allf 
ve'l-l).a]f (Kahire 1323, I 340, 1415/1 995; 
Ri ya d ı 405/ ı 98 5). Jean R. Michot eseri 
Les intermediaires entre Dieu et l'hom
me adıyla Fransızca'ya çevirmiştir (Fet

was du shaykh de /'Islam lbn Taymiyya 
-1- içerisinde, Paris ı 996). 22. el-Ka'ide
tü'l-Merraküşiyye (nşr. N asır b. Sa'd er
Reşld-Rıza Nu'man Mu'tl, Riyad 1401/ 
ı 98 ı) . Serajul Haque tarafından "The 
Qa'ida Marakushiya of lbn Taimiya" adıy
la İngilizce'ye tercüme etmiştir (Arabic 
and lslamic Studies in Honor of H. A. R. 
Gibb, Leiden 1965, s. 293-318). 23. Şer
]J.u'l-'A]fideti'l-İştahdniyye (nşr. Muham

med Cemaleddin el-Kasım!, Kah i re ı 328, 
1 329; nşr. Es'ad Ahmed, Kah i re 1 38511965; 
nşr. Haseneyn Muhammed Mahluf. Kahi

re ı 386/1 966; Ri ya d ı 4 ı 5/1 995). 24. Ka'i
de celile fi't-tevessül ve'l-vesile (Ka

hire 1327, ı 33 ı; nşr. M. Reşld Rıza, Kahi
re ı 904, ı 988; nşr. Ta ha Muhammed ez
Zeynl, Kah i re 1 373/1954; nşr. Atıyye Mu

hammed Salirri, Ci d de ı 377/1 958; nşr. Mu
hammed Züheyr eş-Şavlş, Beyrut ı 389/ 

1970, 1 979; nşr. Seyyid ei-Cümeyll, Bey
rut. ts.; nşr.Abdülkadirei-Arnaut, Dımaşk, 
ts .) . 25. Ka'ide ii ]J.ükmi mes'eleti'l-Jsa
za' ve'l-Jsader redden 'ala ba'zi'?,-?,im
miyyin (nşr. Mahmud Efendi, izzeddin 
ibn Ganim'in Telbisü İblis kitabıyla birlik
te, Riyad, Kahire ı 323) . 26. er-Risaletü'l

]fudsiyye (Kah i re 1320) . 27. er-Risale-
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tü'l-medeniyye ii tal).Jsilfi'l-mecaz ve'l
]J.a]fi]fa ii şıtati'llahi Te'ala (Kahire 1346, 
ı 372/1952). 28. 'Arşü'r-ra]J.man ve ma 
verede iihi mine'l-ayat ve'l-e]J.adiş 
(Kahire, ts.). el-'Arşiyye adıyla da basıl
mıştır (nşr. Abdülhamld Şanuha, Cidde 

ı 407/1 987) . 29. Risale ii 'ilmi':v~ahir 
ve'l-batın (Kah i re 1343/1924 ). 30. el-Ke
lam 'ald Jsavlihi Te'a]{ı "İnne ha?,a le
sa]J.irani" (nşr. Nasır b. Sa'd er-Reşld, Me
celletü'L-Baf:ışi'L-'ilmi ve't-türaş, II IMekke 
ı 399/19791. s. 265-278). 31. Mecmu'a
tü't-tev]J.id(Kahire 1375/1955, 1401/1981; 
Dev ha 1390/1 970) . 32. Me?,hebüs-sele
fi'l-]fadim ii ta]J.Jsilsi mes'eleti kelamil
lahi'l-kerim (Kahire 1349/l 931 ). 33. el
Mesa'ilü'l-Mardiniyye (nşr. Muhammed 
Züheyr eş-Şavlş, Dımaşk 1384/l 964) . 34. 
el-Kaza' ve'l-Jsader (nşr. Ahmed Abdür
rahim es-Sayih- Seyyid ei-Cümeyll, Bey
rut 1991 ). Ayrıca Sü'alan fi'l-Jsaza' ve'l
Jsader adıyla da neşredilmiştir (nşr. Ebü'l
Mecd Harek, Kahire 141311993) . 35. el
KeWm 'ala ]J.a]fi]fati'l-İsWm ve'l-iman 
(nşr. Mahmud Hasan Ebu Nacl eş-Şey
banT, Riyad 1409/1989). 36. el-Beyanü'l
mübin ii a]J.bari'l-cin ve'ş-şey{ıtin (Ka
hire 1994). 37. eş-Şafediyye (nşr. Muham
med Reşad Salim, Riyad 1396/1976). 38. 
Ka'ide fi'r-red 'ale'l-Gazzali fi't-tevek
kül (nşr. Ali b. Abdülazlz b. Ali eş-Şibl, Ri
yad 1416/1995 ). 39. et-Tevekkül 'alellc'ih 
ve'l-al.J.?: bi'l-esbab (nşr. Ebü'I-Mecd Ha
rek, Kahire 1992). 40. Derecatü'l-ya]fin 
(Kahire 1323, 1342). 41. Ka'ide mühim
me ii ra]J.meti Ehli's-sünne (nşr. Halid 
Ebu Salih. Riyad 1414/1994 ). 42. Merati
bü'l-irade (nşr. Abdülhamld Şanuha , Cid
de 1407/1987). 43. er-Risaletü'l-ekme
liyye iima yecibü Iillahi min şıtati'l
kemal (nşr. Ahmed Harndi imam, Cidde 
1983). 44. et-Tev]J.id ma'a i]J.laşi'I-'amel 
ve'l-vechi lillah 'azze ve celle (nşr. Mu
hammed Seyyid ei-Celyend, Dımaşk-Bey
rut 1407/1987). 45. el-Fur]fc'in beyne'l
]J.a]f ve'l-batıl (nşr. Hüseyin Yusuf Gazzal, 
Beyrut ı 983) . 46. er-Risaletü't-tis'iniyye 
(nşr. Muhammed b. İbrahim el-Aclan, Ri
yad 1409). 47. el-Mu'cizat ve'l-keramat 
ve enva'u ]J.avari]fi'l-adat ve mena
ti'uha ve mazarruhô: (nşr. Ebu Abdullah 
Mahmud b. imam, Tanta 1986). 48. Beya
nü'I-kelami'l-müveşşi]J. ii beyani'l-me

rami'l-a]fşa (La hor 1879). 49. Şer]). u ke
limat min Fütli]J.i'I-gayb (Riyad 1381. 
X. 455-549, MecmO.'u fetava içinde, Cidde 
1984, s. 79-189, Cami'u 'r-resa'il içinde, nşr. 
i yaz Abdüllatlf İbrahim, Bağda d ı 987). so. 
Kitabü'l-Esma' ve'ş-şıfat (nşr. Mustafa 
Abdülkadir Ata. Beyrut 1418/1 998). 
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B) Kıraat ve Tefsir. 1. Mu]faddime ii 
uşuli't-tefsir (nşr. Cem tl eş-Şattl. Dımaşk 
ı 355; Kah i re ı 370/1950; nşr. Adnan Zer
zOr, Küveyt 1391/1971; Beyrut 1392/1972; 
nşr. Muhammed Mahmud Nassar, Kahire 
ı 988). Tefsir usulüyle ilgili genel kurallar
dan ve müfessirler arasındaki çeşitli ihti
laflardan bahseden eser İbn Keslr. Zerke
şi ve SüyOtl gibi müelliflerin temel kay
naklarından biri olmuştur. z. De]fa'i]fu't
tetsir (el-Cami' li-Tefsiri'l-İmam İbn Tey
miyye) (1-Vl, nşr. Muhammed Seyyid el
Celyend,Beyrut-Dımaşk 1978-1980,1404/ 
I 984, 1406/1986; Cidde- Beyrut- Dımaşk 
1406/1986). 3. el-İklil fi'l-müteşabih 
ve't-te'vil (Kah i re 1367) . 4 . Mecmu'atü 
teisiri ŞeyJ].ilislfım İbn Teymiyye (nşr. 
Abdüssamed Şerefeddin, Bombay 1374/ 
ı 954). A'la, Şems . Leyl, Ala k. Beyyine ve 
KafirQn sOrelerinin tefsiridir. S. et-Tef
sirü'l-kebir (nşr. Abdurrahman Umeyre, 
Beyrut 1408/1988) . 6. et-Tibyan ii nüzu
li'l-Kur'an (nşr. Abdülhamld ŞanOha, 
Cidde 1407/1987). 7 . Cevabü ehli'l-'ilm 
ii tatzili ayati'I-Kur'an (Kahire 1322). 
8 . Risale ii'l-Kur'ani'l-Kerim (Delhi 
1295, 1344/1925). 9. et-Teisirü'l-mevzu'i 
(nşr. Abdurrahman Umeyre, Kahire 1994). 
10. Risale li'bn Teymiyye, Ecabe iiha 
'an es'ile ii 'ilmi'l-]fıra'at (nşr. Muham
med Ali Sultan!, Mecelletü'l-buf:ıüşi'l-İsla
miyye,XIll [Riyad 1405]. s. 179-205). 11. 
Tetsiru sureti'l-İJ].laş (Kahire 1325, 1985, 
1987; Riyad 1961; Küveyt 1395; nşr. Abdü
lall Abdülal Hamid, Bombay 1407/1987; 
Beyrut, ts.) . 1Z. Teisiru sureti'n-Nur (nşr. 
Muhammed Münlr ed-Dımaşki, Kahire 
1340; Del hi 1344, neşredenin Risale fi'l
/:(ur' an adlı eseriyle birlikte; Beyrut 1983). 
Ayrıca Feva'id müstenbata min sure
ti'n-Nur adıyla da neşredilmiştir (Delhi 
1295/1878). 13. Tefsirü'l-Mu'avvizeteyn 
(nşr. Abdülhamld ŞanOha, Cidde 1407/ 
1987). 14. Cevabü ehli'l-'ilm ve'l-iman 
bi-taf:ı]fi]fi ma aJ].bere bihi Resulü 'r
raf:ıman min enne "J:(ul hüvellahu ef:ıad 
ta'dilü şülü§e'l-Kur'an (nşr. Muhammed 
Bedreddin en-Na'sanl, Kahire 1323, I 325, 

1 376/1956; nşr. Muhibbüddin el-Hatlb. Ka
hi re 1405; Riyad 1413). 1S. Fetv a Şeyb-i

lislam İbn Teymiyye ii ]favli'n-nebi 
"Ünzile'l-Kur'an 'ala seb'ati af:ırui ve 
me'l-murad bi-ha~ihi's-seb'a" (nşr. Ab
dülmecld Zekeriyya , Kah i re I 324, Zehebl'
nin er-Ruvatü'ş-şiki'it kitabıyla birlikte) . 
16. Tefsiru ayatin eşkelet 'ala keşirin 
mine'n-nas(nşr. Abdülazlz b. Muhammed 
el-Halife. Riyad 1417/1996). 

C) Hadis. 1. Erba'une f:ıadişen ( Kahi
re I 34 I; nşr. Muhibbüddin el-Hatlb, Kah i-
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re ı 936; nşr. Mahmud Emin en-Nevavl, 
Ta if ı 378/1 958; nşr. Abdülazlz es-Seyre
van' Beyrut ı 406/ ı 986) . İbn Teymiyye'nin 
rivayet ettiği bu kırk hadis sayesinde 
onun kendilerinden hadis aldığı hocala

rının isimleri de öğrenilmiş olmaktadır. 
z. 'İlmü'l-f:ıadi§ (nşr. Musa Muhammed 
Ali, Beyrut 1 985). 3 . el-Kelimü'Hayyibe 
min e~kari'n-nebi(nşr. Muhammed Hacı 
el-Bosnevl, Kah i re 1340, 1349; nşr. Abdül

kadir el-ArnaOt, Riyad 1400/1980; Dımaşk 
1403/1 983; nşr. Muhammed Nasırüddin el
Elbanl, Beyrut 1405/1 985; nşr. Muhammed 
Münlr ed-Dımaşki, Kahire, ts.). 4. Risale 
ii şerf:ıi f:ıadi§i Ebi Zer (Kah i re 1324/ 
ı 906). İn'amü'l-Bari ii şerf:ıi f:ıadi§i Ebi 
Zerri'l-Gıiari adıyla da yayımlanmıştır 
(nşr. Abdülall Abdülhamld Hamid, Bom
bay 1407). S. Şerf:ıu f:ıadj§i'n-nüzul (Ka
hire 1366; Dımaşk 1381/1961). RisaleSü'aJ 
ii f:ıadişi'n-nüzul ve cevabuhu (nşr. Mu
hammed Abdurrahman el-Hamls, Riyad 
ı 4 ı 4/1993) ve Şerf:ıu f:ıadişi "Ya 'ibfıdi 
inni f:ıarramtü':v?ulme 'ala neisi" (nşr. 
Muhammed Subhl Hasan Hallak, Beyrut 
ı 4 ı 3/1992) adlarıyla da basılmıştır. 6. 
EJ:ıadi§ü 'l-]fuşşaş (nşr. Muhammed b. 
Lutfl es-Sa b bağ, Dımaşk ı 405/1985; Bey
rut ı 988; nşr. Ahmed Ali BacOr, Kah i re 
ı 4 ı 3/1 993) . 7. el-EJ:ıadi§ü'z-za'ite ve'l
batıle (nşr. Mecdl Fethi es-Seyyid, Tan ta 
1410/1 989). 8. el-Ef:ıadişü'l-mevzu'a (nşr. 

Mahmud el-ArnaOt, Küveyt ı 988). 9. Risa
le fi's-sünne (nşr. Rıdvan es-Seyyid, Bey
rut 1404). 10. Şerf:ıu f:ıadişi "İnneme'l
a'malü bi'n-niyyat" (Riyad ı 400/1 980; 
nşr. Abdullah b. Haccac, Kahire 1401 ). 

D) Fıkıh . 1. ŞerJ:ıu'l-'Umde ii'l-fı]fh 
(1, nşr. Suud b . Salih el-Utayşan, Riyad 
1413/1993; 11-111, nşr. Salih b . Muhammed 
el-Hasan, Riyad 1413/1993; I-lll, nşr. Sa
lih b. Muhammed el-Hasan, Riyad 1413/ 
ı 993) . Muvaffakuddin İbn Kudame'nin 
el-'Umde adlı kitabının sadece ibadetler 
kısmına dair bir şerh olup bazı konular 
geniş bir tarzda incelenmiştir. z. es-Si
yasetü 'ş-şer'iyye ii ışlfıJ:ıi'r-ra'i ve'r
ra'iyye . Devletin esas teşkilat ve idare
siyle ilgili olup birçokdefa basılmış (Bom
bay 1306/1 888; Kah i re 1322, 1 969; nşr. Ali 
Sam! en-Neşşar- Ahmed Zek! Atıyye, Ka
hi re I 951, 1971; nşr. MuhammedAbdullah 
es-Seman, Medine ı 379/1 960 ; nşr. Mu
hammed Mübarek, Beyrut 1966; nşr. Ku
say Muhibbüddin el-Hatlb, Kahire 1387/ 
I 968; nşr. Muhammed ibrahim- Muham
med Aş Or, Kah i re ı 97 ı; Mecmü'u fetava 
içerisinde, Riyad 1383, XXVIII. 244-397). 
başta Türkçe olmak üzere pek çok dile 
çevrilmiştir (ing. tre. O marA. Farrukh, lbn 
Taymiyya on Public and Private Law in 
Islam or Public Policy in lslamic Jurispru
dence, Beirut 1966, 1 970; Fr. tre. Henri 
Laoust, Le traite de droit public d'lbn Ta-

Takiyyüddin lbn Teymiyye'nin es-Siyasetil'ş-şer'iyye adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2889) 



imiya, Beyrut 1948;T tre. Aşık Çelebi, Mi'
racü '1-ayale ve minhacü '1-adale [bazı yaz
ma nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., 

Şe h id Ali Paşa, nr. ı 556; Relsülküttab 
Mustafa Efendi, nr. 1006; TSMK, Hazine, 
nr. ı 768, Revan, nr. 1610, Kadızade Meh
med Efendi, Tacü'r-resail ve minhacü'l
vesail ı bazı nüshaları için b k. Süleymani
ye K tp ., Hacı Mahmud Efendi, nr. I 926; 
Aşir Efendi, nr. 327; Hüsrev Paşa, nr. 308, 
309J; Seyyid Abdullah Cemaleddin Edir

nevi [Kah i re 13191;Abdülkadir Kabakçı, is
lam'daidari Siyaset [İstanbul 19771; Ömer 
Rıza Doğru!, "Siyaset-i Şer'iyye" ı Sebilür
reşad,X111!333, 133 1,s. 160-16I;XIII/334, 
1331,s.169-171;Xlll/335, 133l;s. 180-182; 
X111/338, 133 I; s. 207-209[; Kemal Solak, 
islam'da idare Edenler ve Edilenler [ istan
bul I 9741 ve Vecdi Akyüz,Siyaset, es-Siya
setü 'ş-şer'iyye [istanbul I 9851 ). 3. el-lfis
be fi'l-İslam (Kah i re 13 I 8, 1323, 1340; 
Medine 1390/ 1970; Riyad 1412/1992; nşr. 

Abdülazlz Rebah, Dımaşk ı 387/1 967; nşr. 
Sal ah izam. Kah i re ı 396/1 976; nşr. Muham
med Zührl en-Neccar, Riyad 1980; nşr. Mu
hammed İbrahim en-Nasır, Mekke 1404; 
MecmQ'u Fetava içerisinde, Riyad I 412/ 
199 ı, XXVIII, 60- ı 20). Eser çeşitli dillere 
çevrilmiştir (İng . tre. Muhtar Holland, Pub
lic Duties in Islam, The lnstitution of the 
Hisba, London I 983; Fr. tre. Henri Laoust, 
Le traite sur la hisba d'lbn Taymiyya, 
RE/, Lll [Paris I 984]. s. 25- I 08; T tre. Vee
di Akyüz. Bir islam Kurumu Olarak His
be, istanbul 1989) . 4. Risale ii mena
siki'l-J;ac (Kah i re I 324; I 368, M. Reşld 
Rıza ' nın Menasikü'l-/:ıac: A/:ıkamühQ ve 
/:ıükmühQ adlı kitabıyla birlikte; n ş r. Ab
dülhamld ŞanGha, Cidde 1407/1987). Eser 
ayrıcaMensekü'l-İmam İbn Teymiyye 
li'l-J;ac ve 'l-'umreti'l-cedide (nş r. Hü
seyin b. Muhammed b. AbdullahAlüşşeyh, 
Mekke 1414/ 1994) ve Ehemmü'l-al;kam 
ii menasiki'l-J;ac ve'l-'umre 'ala hedyi 
}]ayri'l-enam (Ta if ı 380/1 960) adlarıyla 
da neşredilmiştir. s. el-Emr bi'l-ma'ruf 
ve'n-nehy 'ani'l-münker (nşr. Muham
med CemTI Gazi, Kah i re ı 379; Cidde 1400/ 
ı 979; nşr. Selahaddin el-Müneccid, Bey
rut 1404/1 984 ;n şr. Muhammed Seyyid el
Celyend, Cidde 1 406/1986; Ttrc. Cemaled
din Sancar, iyiliği Emretmek Kötülükten 
Alıkoymak, istanbul ı 987) . 6. el-İ}]tiya
ratü'l-'ilmiyye (Kahire 1326; il]tiyaratü 
A/:ımed b. Teymiyye, Dımaşk 1 330) . 7. el
'Ubudiyye ti'l-İslam, Tetsiru kavlillahi 
Te'ala "Ya eyyühe'n-nasü'büdu rab
beküm" (nşr. Ku say Muhibbüddin el-Ha
tlb, Kah i re ı 387/1967, ı 396/ 1976, ı 398/ 
I 977; nşr. Muhammed Züheyr eş-Şavlş, 

Dımaşk ı 382/1962, nşr. Muhammed Ha
mid el-Fıki, Kah i re 1400/1979; nşr. Muham
med Münlred-Dımaşki, Riyad 1404/ 1984). 
8. el-'İbôdatü'ş-şer'iyye ve'l-fark bey
nehave beyne'l-bida'iyye (Kahire I 34 ı; 
nşr. Bedrel-Bedr, Demmam 1407). 9.lji
lafü'l-ümme fi'l-'ibadat ve me~ahibü 
ehli's-sünne ve'l-cema'a (Kahire I 325, 
ı 349; nşr. Osman Cüm 'a Damlriyye, Ta if 
ı 4 ı O/ I 990) . 1 O. Risale ii sünneti'l-cüm'a 
(nş r. Hasan el-FeyyGml İbrahim, Kahire 
1323; nşr. Abdülhamld ŞanGha, Cidde 
1407/ 1987). 11.lfakikatü'ş-şıyam (nşr. 
Muhammed Nasırüddin el-Elbanl, Beyrut 
1390/ 1969; Cidde 1406/ 1986). 12. İkilme
tü'd-delil 'ala ibtali't-tal;lil(Kahire 1328). 

Beyanü 'd-delı1 'alô butlôni't-tal;lil adıy
la da neşredilmiştir (nşr. Feyhan b. Şa.IT b. 
Atik el-Mat\'rl. Medine I 416/1996) . 13. Ri
saletü'l-ictima' ve'l-iftirak fi'l-}]alfi bi't
talôk (nşr. Muhammed b. Ahmed Seyyid 
Ahmed, Mekke 1408/ 1988). 14. Risale ii 's
sema' ve'r-raks (Mecmü'atü'r-resa,ili' l
kübra içerisinde. Kahire 1323 ). Jean R. 
Michot risaleyi Musique et danse selon 
Ibn Taymiyya adıyla Fransızca'ya tercü
me etmiştir (Paris ı 99 I) . 1 S. Risale ii zi
yareti Beyti'l-Makdis (Ka'ide fiziyareti 
Beyti'l-Makdis) ve maverede fiha min 
el;ôdi§ (Kah i re ı 323). 16. Ziyaretü'l-ku
bur ve 'l-istincad bi'l-makbılr (Kahire 
1340; Riyad 1413/1992 , 1416/ 1995) . 17. 
Na~ariyyetü 'l-'akd (nş r. Muhammed Ha
mid e l-Fıki, Kah i re ı 368). 18. Fetva İbn 
Teymiyye fi'l-kıyam li'l-muşl;af ve 
takbilihi ve ca'lihi 'inde '1-kabr (Kah i re 
ı 349; nşr. Selahaddin el-Müneccid, Bey
rut I 382/1962). 19. Fetva'ş-şufiyye ve'l
fukara> (Kah i re ı 327, ı 348). eş-Şufiyye 
ve'l-fukara' adıyla da basılan eseri (n ş r. 

Muhammed Cemi! Gazi, Cidde 1400/1980) 
T. Hamerin Ibn Taimiya's al-Süfiyah 
wa-al-Fuqara başlığıyla İngilizce'ye çe

virmiştir (Arabica, XXXII/2 [Leiden 19851. 
s. 219-244). 20. el-Me~alimü'l-müştere

ke (Kahire I 323, 1330, I 340) . 21. el-Em
valü'l-müştereke (nşr. Dayfullah b. Yah
ya ez-Zehranl, Mekke ı 406/ 1986) . 22. el
'İşyanü'l-müsellal; ev kıtalü ehli'l-bagy 
ii devleti'l-İslôm ve mevkıfü'l-J;ükkam 
minh (nşr. Abdurrahman Umeyre, Beyrut 
ı 992) . 23. Fetava'n-nisa, (nşr. İbrahim 
Muhammed el-Cemel , Riyad 1403/ 1983, 
ı 406/1986; nş r. Kasım eş-Şemmal er-Ri
fal. Beyrut 1987). 24. Ka'ide mul]taşara 
ii vücubi ta'atillahi ve resulihi ve vü
lati'l-umur (nş r. Abdürrezzak b. Abdül
muhsin el-ibad el-Bedr, Ri ya d ı 4 ı 4/ 1994, 
ı 416/ ı 995) . 2S. Naşil;a ~ehebiyye ile '1-
cema'ati'l-İslômiyye: Fetva fi'Ha'ati 
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ve'l-bey'a (n şr. Meşhur Hasan Süleyman, 
Riyad ı 4 ı 0/1990). 26. el-ljilafe ve'l-mülk 
(nşr. Hammad Selame, Zerka 1988). 27. 
AJ;kamü 'uşati'l-mü,minin (nşr. Mer
van Kecek, Kahire I 985). 28. Fıkhü'l-Ki
tab ve's-Sünne ve ret'u'l-}]arac 'ani'l
ümme (nşr. Ferld b. Emin el-Hindavl, 
Beyrut ı 986) . 29. Fıkhü'n-nisa>. ti'z-ze

vac ve'l-'işre ve'n-nüşuz ve'Halôk(nşr. 
Seyyid el-CümeyiT, Beyrut ı 989). 

E) Fıkıh Usulü. 1. el-Müsevvede ii 
uşuli'l-fıkh (n ş r. Muhammed Muhyiddin 
el-Hatlb, Beyrut, t s.; Kah i re I 384/1964, 
1983; nşr. Ahmed b. İbra him ez-Zerva, Ri
yad 1405). İbn Teymiyye'nin dedesi Mec
düddin İbn Teymiyye tarafından yazılma
ya başlanmış olan esere babası Ebü'I
Meha.sin Şehabeddin ilavelerde bulun
muş ve müellif müsveddelere bazı bilgi
ler eklemişse de bu yazıları temize çek
meye fırsat bulamamıştır. İbn Teymiy
ye'nin ölümünden sonra öğrencilerinden 
Ebü'I-Abbas Ahmed b. Muhammed ei
Harranl müsveddeleri temize çekerek 
eseri düzenlemiştir. Kitapta geçen "şey
hün~\" ifadesiyle Takıyyüddin İbn Teymiy
ye, "validü şeyhina" ile babası kastedil
miş olup bu ifadelerin anılmadığı metin 
kısımları ise dedesine aittir. 2. el-Kava'i
dü'n-nuraniyye (n ş r. Muhammed Hami d 
el-Fıki, Kahire I 970; Riyad 1400/1980, 1404/ 
ı 983; nşr. N asır b. Abdullah el-Meyman
Ahmed Abdullah b. Humeyd, Mekke 1416/ 
ı 996) . Fıkhl kaidelere dair olan eser kla
sik fıkıh kitapları sistematiği ne göre tas
nif edilmiş olup her konuyla ilgili hukuki 
kurallar verildikten sonra fakihlerin ihti
lafları çeşitli örneklerle açıklanmıştır. 3. 
Nakdü meratibi'l-icma' (nşr. Hüsamed
din el-Kudsi. Kah i re I 35 7, İbn Hazm'ın Ki
tabü Meratibi 'l-icma'ı ile birlikte; Beyrut 
1399/ 1978, I 982) 4. el-İstil;san ve'l-kı
yas (Kahire ı 320; nşr. George Makd isi, 
" Ibn Taimiya's Autograph Manuscript on 
Istihsan : Materials for the Study of Isla
mic Legal Thought" , Arabic and Islami c 
Studies in Honor of H. A. R. Gibb, Le iden 
ı 965, s. 446-4 79) . s. el-Kıyas fi'ş-şer'i'l

İslami (Kahire I 329, 1346; Beyrut ı 395/ 
ı 975, ı 982). Ma'ne'l-kıyas (nşr. Hasan el
FeyyGml İbrahim, Kah i re ı 323, MecmQ'a
tü 'r-resa,ili' l-kübra içerisinde) ve Risale 
fi'l-kıyasi'l-uşuli (Kahire ı 323) adıy
la da yayımlanmıştır. 6. Ret'u'l-meldm 
'ani'l-e,immeti'l-a'lam (Kah i re 1318, 
I 323; Medine I 380/ 1960; nşr. Muhammed 
Züheyr eş-Şavlş, Dımaşk ı 384/1 964; Riyad 
I 403/1983; nş r. Mus'ab Muhammed Said 
el-Bedrl, Kah i re- Beyrut 14 I 1/ 199 I; Me

dine. ts.; T tre. Hayreddin Karaman, islam 
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Hukukunda Mezhepler içerisinde, istan
bull971, s. 35-74). 7. Cevabü İbn Tey
miyye ii şıf:ıf:ıati meı,hebi ehli'l-Medi
ne (Kah i re 1341 ). Şıf:ıf:ıatü uşilli meı,he
bi ehli'l-Medine adıyla da basılmıştır 
(Beyrut, ts .). 8. Tari]fu'l-vuşill ila 'ilmi'l
ma'mill: bi-ma'rifeti'l-]fava'id ve'cj.-cj.a
vabit ve'l-uşilli'l-mul].tar min kütübi 
İbn Teymiyye (nşr. CemaaAbdurrahman 
b. N asır es-Sa'dl, Kahire 1413/1·993). 

F) Dinler ve Mezhepler Tarihi. 1. ei-Ce
vabü'ş-şaJ:ıiJ:ı* li-men beddele dine'l
Mesif:ı (1-IV, Kah i re 1322, 1349, 1964; Cid
de 1390/1970). Hıristiyanlığa reddiye ma
hiyetinde olup Sayda Piskoposu Pavlus'a 
(Paul) nisbet edilen bir risaleye cevap ola
rak yazılmıştır. Kitap, Thomas F. Michel 
tarafındanA Muslim Theologian's Re
sponse to Christianity: Ibn Taymiyye's 
Al-Jawab al-Sahih adıyla İngilizce'ye 
çevrilmiştir ( NewYork 1984). 2. Fetva fi'n
Nuşayriyye (nşr. ve Fr. tre. M. Saint Gu
yard, JA, XVIIIII871 J. s. 158-198). Risale
tü İbn Teymiyye fi'r-red 'ale'n-Nuşay
riyye adıyla da yayımlanmıştır (Kahire 
1323). 3. ~ava'idü 'l-edyan (nşr. İbrahim 
Muhammed el-Cemi!, Riyad 1410/1989). 
4. Zemmü l].amisi'n-Naşarali-Şeyl].i
lislam İbn Teymiyye (nşr. Velid b. Ab
durrahman b. MuhammedAlü Feriyyan, 
Mecelle tü 'l-Buf:ıüşi'l-İslamiyye, XLIV 1 Ri
yad 14051. s. 357-378). 

G) Felsefe ve Mantık. 1. er-Red cale'l
mantı{Hyyin* (nşr. Abdüssamed Şerefed
din el-Kütübl, Bombay 1368/1949; Lahor 
1976; nşr. Reflkel-Acm, Beyrut 1993). Aris
to mantığına reddiye niteliğinde olan ese
ri Celaleddin es-Süylıtl Cehdü'l-]farif:ıa 
ii tecridi'n-naşiJ:ıa adıyla ihtisar etmiş, 
daha sonra da buna çeşitli ilaveler yapa
rak Şavnü '1-mantı]f adlı kitabını meyda
na getirmiştir (iki eseri birlikte nşr. Ali Sa
ml en-Neşşar, Beyrut, ts., Darü'l-kütübi'l
ilmiyye; nşr. Su ad Abdürrazık-Ali Sami en
Neşşar, Kahire 1970) . Wael B. Hallaq bu 
kitabı Cehdü'l-]farif:ıa'yı Ibn Taymiyya 
Against the Greek Logicians adıyla İn
gilizce'ye tercüme etmiştir(Oxford 1993). 
2. Na/j:iü'/-mantı/j* (Kahire 1328; nşr. 
Muhammed b. Abdürrezzak Hamza- Sü
leyman b. Abdurrahman es-Sani, Kahire 
1370/1951, 1988). 3. Bugyetü'l-mürtô.d 
fi'r-red 'ale'l-mütefelsife ve'l-~arami

ta ve'l-Batıniyye (Kahire 1329; nşr. MO
sa b. Süleyman ed-Düveyş, Medine 1408/ 
1988, 1415/1995). 4. er-Red 'ala telsete
ti İbn Rüşd el-l:fafid (Kahire 1328/191 0). 

H) Diğer Eserleri. 1. Risale ile's-Sul
tan el-Meliki'n-Naşır ii şe'ni't-Tatar 
(Kah i re 1319, 1346; nşr. Selahaddin el-Mü-

398 

neccid, Beyrut 1397/1967). 2. Emrazü'l
]falb ve şita'ühil (Kahire 1386/1966). 3. 
Cem 'u kelimeti'l-müslimin ve vücilbü 
i'tişamihim bi-f:ıablillahi'l-metin (Bağ
dad 1332). 4. er-Risaletü'l-~ubrusiyye 
(Jjitab li-Sercüvan Me/iki Kubrus) ( Kahi
re 1366; nşr. Ali es-Seyyid Subh el-Me
deni, Riyad 1390/1970; Cidde 1399/1979, 
1406/1986). 5. Risale ii Mu'aviye b. Ebi 
Süfyan (nşr. Selahaddin ei-Müneccid, 
Beyrut 1400/1979). 6. Su' al ii Yezid b. 
Mu'aviye (nşr. Selahaddin el-Müneccid, 
MMYADm., XXXVIII/3-4 11383/19631, s. 
452-464, 672-678) . 7. Mena]fıbü 'ş-Şam 
ve ehlihi (nşr. Muhammed Nasırüddin ei
Eibanl, Dımaşk 1370; Dımaşk-Beyrut 1403/ 
1982; Beyrut 1405). 8. el-Vaşıyyetü'l-ca
mi'a li-l].ayri'd-dünya ve'l-al].ire ( Kahi
re 1367). 9. el-Vaşıyyetü'ş-şugra (Mec
mQ'atü'r-resa'ili 'l-kübra içerisinde, Kahi
re 1323). 10. el-Vaşıyyetü'l-kübra: Ri
saletü Şeyl].ilislô.m İbn Teymiyye ila 
etba'i 'Adi b. Müsafir el-Ümevi (nşr. 
EbO Abdullah Muhammed b. Hamd el
HamOd, Ahsa 1408/1987; nşr. Muhammed 
Abdullah en-Nemr -Osman Cum'a Daml
riyye, Ta if 1408/1987) 11. el-İsti]fiime (1-11. 
nşr. Muhammed Reşa d Salim, Ri ya d 1403/ 
1983). 12. el-Ijuleta'ü'r-raşidiln (Tanta 
1412/1992). 13. Müferrigu'l-]fulilb (nşr. 
MustafaAbdülkadir Ata, Kahire 1415/ 
1995 ). 14. Risaletü İbn Teymiyye fi'l
gıybe, su'al fi'l-gıybe ve'l-cevab 'an
ha(Kahire 1341). el-Gıybeadıyladaba
sılmıştır (nşr. Mahmud imam MansOr, Tan
ta 1986) . 15. Mecmil'atü resa'il fi'l-f:ıi
cab ve's-süfilr(Riyad 1417/1997). 16. 
Tezkiyetü'n-nefs (nşr. Muhammed b. Sa
Id b. Salim el-Kahtanl, Riyad 1415/1994). 
17. Mes'ele fi'l-kenô.'is (nşr. Ali b. Abdü
lazlz b. Ali eş-Şibl, Riyad 1416/1995). 18. 
İşaratün latife (Küveyt 1980; nşr. Muham
med Münlr ed-Dımaşki, Dımaşk-Riyad 
1404/1983, 1408/1987). 19. ~ii'ide fi'l
maf:ıabbe (nşr. Muhammed Reşad Salim, 
Kahire 1987). 20.et-Tevbe(nşr.Abdullah 

Hacca!, Kahire 1990; nşr. EbO Üsame Muh
yiddin Abdülhamld, Cidde 1414/1994). 21. 
Re'sü'l-l:füseyin (İmam et-Taberi'nin İs
tişhfıdü 'i-Hüseyin adlı eseriyle birlikte, 
Beyrut 1406/1985, s. 181-215). Eser Me
kô.nü re'si'l-l:füseyin adıyla da yayım
lanmıştır (nşr. EbO Ya'la Muhammed eş
Şebravl, Beyrut 1417/1997). 22. Divanü 
Şeyl].ilislam İbn Teymiyye (nşr. Muham
medAbdürrahlm, Beyrut 1991) . 

İbn Teymiyye'nin eserleri ayrıca birta
kım mecmualar içerisinde toplanarak ba
sılmıştır. Cami'u'r-resa'il (HI, nşr. Mu
hammed Reşa d Salim, Kah i re 1389/1969, 

1984; Cidde 1405/1984); Mecmil'atü'r-re
sa'ili'l-kübra (HI. nşr. Hasan el-FeyyOml 
İbrahim, Kahire 1323, 1341, 1385/1966; nşr. 
Muhammed Hami d ei-Fı ki, Cidde 1368); 
Mecmil'atü'r-resa'il ve'l-mesa'il (1-V, 
nşr. M. Reşld Rıza, Kahire 1341-1349, 1412/ 
1992; Beyrut 1403/1983); el-Fetava'l-küb
ra (Kahire 1329; 1-V, nşr. Haseneyn Mu
hammed Mah!Of, Kahire 1384/1965); bü
tün eserlerini ihtiva eden MecmfYu Fe
tava* Şeyl].ilislô.mAJ:ımed İbn Teymiy
ye (I-XXXVII, nşr. Abdurrahman b. Mu
hammed b. Kasım en-Necdl, Riyad 1381-
1386/1961-1967, 1412/1991; Beyrut 1386/ 
1967) ve Mecmil'atü'l-fetô.vali-Şeyl].i
lislam Ta]fıyyiddin Af:ımed b. Teymiy
ye el-l:farrani(I-XXXVII, nşr. Amir el-Cez
zar-Enverel-Baz, MansOre-Riyad 1418/ 
1997) bunlara örnek olarak gösterilebilir. 
İbn Teymiyye'nin Mısır'da verdiği fetva
lar el-Fetve'l-Mışriyye adıyla bir araya 
getirilmiş olup Ebu Abdullah Bedreddin 
Muhammed b. Ali ei-Ba'll bunları Kitô. 
bü'l-Fetô.va (et-Teshll) adlı eserinde ih
tisar etmiştir (nşr. Muhammed Hamid el
Fıki, baskı yeri yok, 1368; nşr. Abdülmedd 
Sellm, Beyrut 1949, 1407/1987). Mecmil'u 
fetava, Tevhid Yayınları tarafından İbn 
Teymiyye Külliyatı (I-lll, istanbul 1986-
1988) adıyla Türkçe'ye çevrilmeye baş
lanmışsa da tamamlanamamıştır. Mecdl 
b. MansOr b. Seyyid eş-ŞOra, el-l:favi ii 
tal].rici ef:ıadişi Mecmil'i'l-fetava adlı 
eserinde ( Beyrut 1415/1995) Mecmil'u 
fetava'nın hadislerini tahrk etmiştir. 

Literatür. A) Biyografik Çalışmalar. 
Şemseddin İbn Abdülhadl ei-Makdisl, el
'U]füdü'd-dürriyye ii mena]fıbı Şeyl].i
lislô.m Af:ımed İbn Teymiyye (nşr. Mu
hammed Hami d el-Fıki, Kah i re 1356); E bO 
Hafs Siracüddin ömer b. Ali ei-Bezzar, el
A'lô.mü'l-'aliyye ii mena]fıbı Şeyl].ilis
lam İbn Teymiyye (nşr. İ smail el-Ensa
rl, Riyad 1390/1970; nşr. Züheyr eş-Şavlş, 
Beyrut 1996); Mer'l b. YOsuf ei-Kerml. 
el-Kevakibü 'd-dürriyye ii mena]fıbı 
İbn Teymiyye (Kahire 1329; nşr. Necm 
Abdurrahman Halef, Beyrut 1406/1986); 
Safiyyüddin el-Hanefi el-Buhar!, el-Kav
lü '1-celi ii tercemeti'ş-Şeyl]. Ta]fıyyüd

din İbn Teymiyye el-l:fanbeli(Nu'man 
b. Mahmud el-AIOsl, Cila' ü'l-'ayneyn{f 
muf:ıfıkemeti'l-Af:ımedeyn ile birlikte, Bu
lak 1298); Muhammed Yusuf Kokan öme
r!, İmam İbn Taymiyya (Urduca, Madras 
1959); Muhammed Behcet ei-Baytar, lfa

ya tü Şeyl].ilislam İbn Teymiyye, muf:ıô.
cj.arat ve ma]fiilô.t ve dirasat (Dımaşk 
1960); Muhammed Said İsmail, Mihreca
nü 'I-İmam İbn Teymiyye (baskı yeri yok, 



ı 38211963); Abdüsselam Haşim Hafız. el
İmam İbn Teymiyye (Kah i re 1389/ 1969); 
İbrahim b. Ahmed el-Gayyanl. Nahiye 
min J:ıayati Şeyl].ilislam İbn Teymiyye 
(nşr. Muhibbüddin ei-Hatlb, Kahire 1395/ 
1975); Selahaddin ei-Müneccid, Şeyl].ü
lislCım İbn Teymiyye: SiretühCı ve al].bd
ruhCı ~nde'l-mü'erril]in ( Beyrut 1976); 
Muhammed Ebu Zehre. İbn Teymiyye : 
ljayatühCı ve 'aşruhCı, ara'ühCı ve iılfhuh 
(Kahire, t s; T tre. Osman Keskioğlu, Şey
hülislam Ahmed İbni Teymiyye, istanbul 
1987; Nusrettin Bolelli v.dğ r .. İmam İbn-i 
Teymiyye, istanbul 1988); Muhammed 
YusufMusa.İbn Teymiyye(Kahire, ts.); 
Ebü'l-Hasan Ali en-Nedv'i,Jjô.ş bi-J:ıayati 
Şeyl].ilis1dm el-Jfdfı?: Af:ımed b. Tey
miyye (Ar. tre. Said ei-A'zaml en-Nedvl, 
Küveyt 1403/1983; T tre. Yusuf Karaca, İs
lam Önderleri Tarihi : İbn Teymiyye, istan
bul 1992) ; Saib Abdülhamid, İbn Tey
miyye, J:ıayatühCı ve 'a]fii'id ühCı ( Beyrut 
141411 994 ); Abdurrahman en-Nahlavi, 
İbn Teymiyye(Dımaşk 1406/ 1986); Sa'd 
Sadık Muhammed, Şeyl].ülis1dm İbn 
Teymiyye : İmamü 's-seyf ve'l-]falem 
(Riyad 1407/ 1987); Kamil Muhammed Mu
hammed Uveyda. Ebü'l-'Abbds Ta]fıy
yüddin AJ:ımed İbn Teymiyye: Şeyl].ü
lislCım (Beyrut 1413/1992); Abdülmün'im 
Abdürradi el-Haşim!, İbn Teymiye : el
'Alimü'l-ceri' (Dımaşk 1414/ 1993); Bu
J:ıCışü 'n-nedveti'l-'alemiyye 'an Şeyl].i
lislam İbn Teymiyye ve a'malihi'l-l].a
lide (nş r. Abdurrahman b. Abdülcebbar 
ei-Feryevai,Riyad 1412/ 1991, 141 8/1997). 

B) İbn Teymiyye'nin Görüşleriyle İlgi
li Olarak Lehinde ve Aleyhinde Yazılan 
Eser ler. Takıyyüddin es-Sübkl, Şifa'ü 's
se]fiim fiziyareti if ayri'l-enam ( Hayda
rabad 1305 ). ed-Dürretü'l-mw;fiyye fi'r
red 'alCı İbn Teymiyye ( Dımaşk 134 7) ve 
er-Resa'ilü's-Sübkiyye fi'r-red 'ala İbn 
Teymiyye ve tilmi~ihi İbn Kayyim el
Cevziyye (Beyrut 1403/1983) ; Şemseddin 
İbn Abdülhadi, eş-Şarimü'l-münki fi'r
red 'ale's-Sübki (Kahire 1318/ 1900; Bey
rut 1405/1985; nş r. Ebu Abdurrahman es
Selefl, Beyrut 1412/ 1992);Şehabeddin İbn 
Cebel ei-Halebl. el-lfa]fii'i]fu 'lcceliyye 
fi'r-red 'aıa İbn Teymiyye !ima evre
dehu fi'l-fetve'l-lfameviyye (nş r. Taha 
ed-Desuki Hubeyşl, Kahire 1987); İbn Na
sırüddin ed-Dımaşki. er-Reddü '1-vafir 
'alCı men ze'ame bi-enne men semma 
İbn Teymiyye "şeyl].alislam" katir (n ş r. 
Züheyr eş-Şavlş, Beyrut 1393/ 1973, 1400/ 
1980); Mer'i b. Yusuf ei-Kermi, eş-Şehd
detü'z-zekiyye fisena'i'l -e'imme 'alCı 
İbn Teymiyye (nşr. Necm Abdurrahman 

Halef, Beyrut 1404/ 1983 ); Davud b. Süley
man ei-Halidl. Şulf:ıu'l-il].van min ehli'l
iman ve beyanü'd-dini 'l-]fayyim ii teb
ri'eti İbn Teymiyye ve İbni'l-Kayyim 
( Bombay 1306); Ebu Bekir Hamid ei-Mih
dar. el-Kavlü'l-]fayyim mimma yervihi 
İbn Teymiyye ve İbnü'l-Kayyim (Cid
de 1406/ 1986); Nu'man b. Mahmud el
Aıusi. Cila'ü'l- 'ayneyn ii muf:ıakeme
ti'l-AJ:ımedeyn(Kahire 1278; Bulak 1298); 
Yusuf en-Nebhani, Şevahidü'l-J:ıa]f fi'l
istigiişe bi-seyyidi'l-l].al]f (Kahire 1323); 
Ebü'I-Meali es-Sülemi, Gaye tü 'l-ema
ni fi'r-red 'ale'n-Nebhani (Kah i re 1325); 
Davud b. Süleyman b. Circis el-Bağda

di, Kitabü ŞulJ:ıi'l-il].vô.n ( Bombay 1306/ 
1889); Muhammed Mehdi ei-Kazımi , 

Minhacü'ş-şeri'a fi'r-red 'ala İbn Tey
miyye (Necef 1346); Mansur Muham
med Muhammed Uveys. İbn Teymiyye 
leyse selefiyyen (Kahire 1970); Seyyid 
ei-Cümeyli, Müna?:aratü İbn Teymiyye 
ma'a fu]faha'i 'aşrihi(Beyrut 1405/ 1985) ; 
Süleym ei-Hilali, İbn Teymiyye el-müf
tera 'al ey h (Amma n 1405); Abdurrah
man eş-Şerkavl. İbn Teymiyye : el-Fa
]fihü'l-mu'azzeb (Kahire 1410/1990); Ali 
b. Ali ei-Harbi. Keşfü'l-estar li-ibtali id
di'a'i fenô.'i'n -nar el-mensub li-Şeyl].i
lislCım İbn Teymiyye ve tilmi~ihi İbn 
Kayyim el-Cevziyye (Me kk e-Riyad 141 O/ 
1990); İbnü'ş-Şeyh ei-Hazzamin (Ahmed b. 
İbrahim el-VasıtT). et-Te~kire ve'l-i'tibô.r 
ve'l-intişar li'l-ebrari difa' 'an İbn Tey
miyye (nşr. Ali Hasan Ali Abdülhamld, 
Ahsa 1988); Mahmud Mahmud ei-Gurab. 
er-Red 'ala İbn Teymiyye min kelô.
mi'ş- Şeyl].i'l-ekber MuJ:ıyiddin İbni'l
'Arabi(Dımaşk 1402/1981, 1413/1993); 
Takıyyüddin ei-Hısni. Fetva fi İbn Tey
miyye (Brockelmann, GAL, ll. 117; diğer 
bazı ça lışmalar için bk. Takıyyüddin es
Sübkl, neş redenin girişi, s. 12). 

C) Çeşitli Konulardaki Görüşleriyle İl
gili Çalışmalar. Muhammed el-Müba
rek, ed-Devle ve ni?: amü'l-f:ıisbe 'in 
de İbn Teymiyye ( Dımaşk 1387/ 1967); 
İbrahim Ham Bereke, İbn Teymiyye 
ve cühudühu fi't-tefsir (bas kı yeri yok, 
1971; Beyrut-Dımaşk 1984); Muham
med Seyyid ei-Celyend , el-İmam İbn 
Teymiyye ve mev]fıfühu mine't-te'vil 
(Kahire 1393/ 1973; Cidde 1983); Ebü'I-Ha
san İbnü 'l-Lahham. el-İl].tiyaratü '1-fı]f
hiyye min fetava Şeyl].ilislCım İbn Tey
miyye (nşr. Muhammed Ham id e l-Fıki , 

Beyrut 1369/ 1950; nş r. Abdurrahman Ha
san Mahmud, Riyad 1399/1979); Muham
med Hüsni ez-Zeyn, Mantılfu İbn Tey
miyye ve menhecühü'l-fikri (Beyrut 
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1979); Abdurrahman b. Salih el-Mahmud, 
Mev]fıfü İbn Teymiyye min ]fadaya 
'aşrihi (Riyad 1400/ 1980). Mev]fıfü İbn 
Teymiyye mine'l-eşa'ire (Riyad 1416/ 
1995); Mustafa Kara. İbn Teymiyye'ye 
Göre İbnArabi(doktora tezi, 1980, Ulu
dağ Üniversitesi ilahiyat Fak.); Muham
med Reşad Salim. Mu]fiirene beyne'l
Gazzdli ve İbn Teymiyye (Küveyt 1400/ 
1980); Sabri ei-Mütevell1. Menhecü İbn 
Teymiyye fi tetsiri'l-Kur'ani'l-Kerim 
(Kahire 1401/1981 ); Abdüllatif Muham
med Abd, D irasat fi fikri İbn Teymiyye 
(Kah i re 198 1); Mahmud Sa'd et-Tıblavi, 
Mev]fıfü İbn Teymiyye min telseteti 
İbn Rüşd (Kahire 1401/ 1981, 1409/ 1989) 
ve et-Taşavvuf li türaşi İbn Teymiyye 
(Kahire 1984; T tre. Ali Durusoy, İbn Tey
miyye'de Tasauuuf, istanbul 1989); Mu
hammed Hanif Nedvl. 'A]fliyyatü İbn 
Teymiyye (Lah or 1981 ); Mustafa Hilmi, 
İbn Teymiyye ve't-taşavvuf (İskende
riye 1403/ 1982); Muhammed Halil Herras. 
Ba'işü'n-nehı;Iati'l-İslCımiyye: İbn Tey
miyye es-Selefi, na]fdühu li-mesaliki'l
mütekellimin ve '1-felasife fi'l-ilahiy
yat (Tanta 1372/ 1952, 1405/ 1985; Beyrut 
140411 984); Salih b. Abdülazlz Alü Man
sur. Uşulü'l-fı]fh ve İbn Teymiyye (Ka
hi re 1985) ; Meryem Abdurrahman Ab
dullah Zamil , Mev]fıfü İbn Teymiyye 
mine'n-Naşraniyye (Mekke 1405/1985); 
Hamd b. Muhammed b. Sa'd ei-Feriyyan. 
Ara'ü İbn Teymiyye fi'l-J:ıükm ve'l-ida
re (Ri ya d 1405); Abdülaziz ei-Abidi et-Ti
cani, el-'A]fidetü'ş-şaJ:ıiJ:ıa beyne'ş-şu

fiyye ve İbn Teymiyye (Kahire 1985); 
Nasır b. Muhammed ei-Humeyd, İbn 
Teymiyye ve menhecühu ve eşeruhu 
fi't-tefsir (Riyad 140511985 ); M acid İrsan 
el-Kalani, el-Fikrü 't-terbiyevi ~nde İbn 
Teymiyye (Amman 1985); KadriyyeAb
dülhamid Şehabeddin, Mev]fıfü Şeyl].i" 
lislam İbn Teymiyye mine'I-menzile li 
mesa'ili'l-'a]fide (Mekke 1404-1405) ; As
saf Abdülaziz ei-Gumari, el-Mantı]f 'in
de İbn Teymiyye (Kahire 1985); Abdur
rahman b. Abdullah ed-Debbasi, İbn Tey
miyye : MenhecühCı ve il].tiyaratühü'l
fı]fhiyye ti'l-cinayat ve'l-J:ıudud (Riyad 
1406); Mahmud Sayd ei-Kürdi, Eşerü'l
Kur'an 'alCı menheci't-tefkiri'n-na]fdi 
'inde İbn Teymiyye(Bingazi 1986); Sub
hi Abdülhamid Muhammed Abdülkerim, 
İbn Teymiyye ve'l-]fıra'at (Kah i re 1986); 
Ahmed b. Muhammed Bennanl. Mev
]fıfü'l-İmam İbn Teymiyye mine't-ta
şavvuf ve'ş-şufiyye (Mekke 1406/1986); 
Hammu Nakkari. el-Menheciyyetü'l
uşCıliyye ve'l-mantı]fu'l-Yunanimin ]].i-
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lali Ebi Ijamid el-Gazzali ve İbn Tey
miyye (Rabat 1987- 1988); Muhammed 
b. Abdülvehhab b. Süleyman. el-Mesa'il 
elleti la{ı{ıaşaha Şey{ıülisldm Mu
J:ıammed b. 'Abdilvehhab min fetava 
İbn Teymiyye (nşr. Fida es-Seyyid Ab
dülmaksGd el-Eseri, Riyad ı 408/1988); 
Muhammed Harbi. İbn Teymiyye ve 
mev~ıfüh(i min ehemmi'l-fıra~ ve'd
diyanat ti'aşrihi ( Beyrut 14071 ı 98 7); Su
Gd b. Salih el-Utayşan. İbn Teymiyye ve 
menhecüh(i fi'l-fı~h ( Medine 1407); Şev
ki Beşir ei-Medd. Na~dü İbn Teymiyye 
li't-taşavvuf ( Hartum 1987); Fevziyye Rı
za Hayyat. el-Ehdafü't-terbiyetü 's-sülu
kiyye 'inde Şey{ıilislam İbn Teymiyye 
(Mekke 1408/1987); Muhammed Sennan 
Seyf. el-Ijildi fi'l-~ava'idi'l-uşuliyye 
el-müte'alli~a bi-deldleti'l-elia? min 
J:ıayşü'ş-şümul ve 'ademihi ve mev~ı
fü Şey{ıilisldm İbn Teymiyye (Medine 
ı 408); Raşid ei-GannGşl. el-Kader 'inde 
İbn Teymiyye ('funus ı 989); Muhammed 
b. Abdülaziz ei-Avad. İ'cazü'l-Kur'an 'in
de Şey{ıilislam İbn Teymiyye ma'a'l
mu~arane bi-Kitabi İ'cazi'l-Kur'an li'l
Ba~ıllani (yüksek li sans tezi, 1414/ 1993, 
el-Camiatü 'l-islamiyye [MedineJ) ; Ahmed 
Mahmud el-Cezzar. el-Velaye beyne '1-
Cilanive İbn Teymiyye (Kahire 1410/ 
1990); Ömer Ferruh. İbn Teymiyye el
müctehid beyne aJ:ıkami'l-iu~aha' ve 
J:ıacati'l-müctema' (Beyrut ı411 / 1991); 

Hasan KGnakata. en-Na?ariyyetü's-si
yasiyye 'inde'l-İmam AJ:ımed b. Tey
miyye (Demmam -Riyad 1415/ 1994); Ab
dürradi Muhammed Abdülmuhsin. Men
hecü ehli's-sünne ve'l-cema'a fi'r-red 
'ale'n-Naşara: Dirase 'ilmiyye min 
{ıilali cühudi'l-İmam İbn Teymiyye 
(Kahire l412/ ı992); Ebu Bekir b. Abdüla
ziz ei-Bağdadi. en-Nehy yektazi'I-fesad 
beyne'l-'Ald'i ve İbn Teymiyye (Dem
ma m 1414/ 1993); İbrahim Ukayli. Tekd
mülü '1-menheci'l-ma'rifi 'inde İbn Tey
miyye (Mariland 14 ı 5/1994); Abdülkadir 
b. Muhammed Ata Süfi. el-Uşul elleti 
bena 'aleyha el-mübtedi'atü me?;he
behüm fi'ş-şıtat ve'r-red 'aleyha min 
kelami Şey{ıilislam İbn Teymiyye 
(ı 415/ ı 994, doktora tezi, el-Camiatü ' l
islamiyye [MedineJ); Nedim Karv. el
Ija~ ve'I-iman ii keldmi İbn Teymiy
ye (Dımaşk-Beyrut 1415/ 1994); Abdullah 
b. Yusuf ei-Aclan, Fetava mühimme min 
ecvibeti Şey{ıilislam İbn Teymiyye (Ri
yad 1414/ 1994) ; Muhammed Rewas Kal
'ad. Mevsu'atü f*hi İbn Teymiyye (Ri
yad ı 4 ı 5/ ı 994); Rızk Yusuf eş-Şam i . "İbn 
Teymiyye: Maşadıruhu ve menhecühG fi 
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taJ:ıliliha" (MMMA,:XXXVIll/l-2 [Kahire 1415/ 
19941. s. 183-269); Süleyman b. Salih ei
Gusn. A 'mdlü'l-~ulub 'inde Şey{ıilisldm 
İbn Teymiyye(Riyad 1416/ı995); Ahmed 
Mevavi, Teysirü'l-tı~hi'I-cami' li'l-i{ı
tiyarati'I-fı~hiyye li-Şey{ıilislam İbn 
Teymiyye (Demmam 1416/ 1995); Halid 
Abdurrahman el-Ak, el-Uşulü '1-iikriy
ye li'l-menahici's-selefiyye 'inde Şey{ıi

lisldm İbn Teymiyye (Beyrut 14 ı 5/1995); 
İbtisam bint Uveyd b. İyaz ei-Mutarrafi. 
Tercil:z{itü Şey{ıilislam İbn Teymiyye 
fi'n-nikdJ:ı (baskı yeri yok, 14 ı 7/ l 996); Ab
dullah b. Reşid b. Muhammed el-Huşa
ni. Menhecü Şey{ıilislam İbn Tey
miyye ti'd-da' ve ilellahi Te'ala (Ri
yad ı 41 7/1996 ı; Na ci b. Hasan b. Sa
lih Hudayri. el-lfisbe: en-Na?ariyye 
ve'l- 'ameliyye 'inde Şey{ıilislam İbn 
Teymiyye (Medine 1417/1996) ; Muham
med b. Ahmed es-Salih, Fı~ü'l-üsre 'in
de'I-İmam Şey{ıilislam İbn Teymiyye 
fi'z-zevac ve aşarihi (Riyad l 4 l 6/l 996); 
Abdurrahman b. Abdülcebbar ei-Ferye
vai, Şeyl]ülisldm İbn Teymiyye ve cü
hudühu ti'I-J:ıadiş ve 'uWmih (1-IV, Ri
yad ı4ı6/ ı996) ; Salih Özer, İbn Teymiy
ye'nin Minhacü's-sünne Kapsamında 
Rivayetleri Kabul ve Red Kriterleri 
( 1998 , doktora tezi , Ankara Üniversite
si Sosyal Bil imler Enstitüsü); Meryem 
Muhammed İvaz b. Laden. Devru İbn 
Teymiyye fi'l-cihad zıdde '1-Mogü
le'l-İlhdniyyin min 661 ila 728 (Mekke 
1403/ l 983); Tak.ıyyüddin ei-Hısni. Det'u 
şübehi men şebbehe ve temerrede ve 
nesebe ?;alike ile'I-İmam AJ:ımed (Ka
hi re 1931). 

D) Batı Dillerinde İbn Teymiyye Üzeri
ne Yapılan Çalışmalar. Henri Laoust. Es
sais sur les doctrines sociales et poli
tiques d'Ibn Taimiya (1~11 . Le Caire 1939; 
Ar. tre. Muhammed Abdülazlm Ali, N~a
riyyatü Şeyl]ilislam İbn Teymiyye fi 's-si
yase ve'l-ictima', İskenderiye 1396/1976); 
"Quelques opinions sur la theodicee d'lbn 
Taimiya" (Melanges Maspero, ıiı [Le Ca i re 
1937]. s. 431-438); "Une risala d'lbn Taimi
ya sur le serment de repudiation" (BEO, 
VII [ 1937- ı 938]. s. 215-236); Contribution 
a une etude de la methodologie cano
nique d'Ibn Taimiya (Le Caire 1939); "La 
biographie d'lbn Taimiya d'apres lbn Ka
tir" (BEO, X [ 19431, s. lı 5-162); "Le Han
balisme sous tes Mamlouks bahrides" 
(RE/, XXVlll [ l 9601. s. 1-71); "Un e fetwa 
d' lbn Taimiya sur lbn Thumart" (B/FAO, 
LIX [Le Ca i re 19601, s. 158-1 84); "L'influen
ce d'lbn Taymiyya" (Islam : Past ln{luence 

and Present Challenge içerisinde, Melan
ges W. Montgomery Watt, Edinburgh 1979, 
S . 15-33) ; "Le reformisme d'lbn Taymiya" 
(IS, I/3 [1962J, s. 27-47); "L'influence 
d'Ibn Taymiyya" (Islam: Past lnfluence 
and Preseni Challenge, Edinburgh 1979, 
s. 15-33); George Makdisi, "The Tanbih of 
lbn Taymiya on Dialectic: The Pseud 'Aqi
lian Kitab ai-Farq" (Medieval and Middle 
Eastern Studies in Honor of Aziz Suryal 
Atiya, Leiden I972 , s. 285-294); " Ibn Tay
miya : A Süfı of the Qadiriya Ord er" ( AJAS, 
ı [Leiden 19741. s. ı 18-129) ; Charles D. 
Matthews, "A Muslim lconoclast (Ib n Tay
miyyah) on the Merits of Jerusalem and 
Pa lestine" (JAOS, LVI [1936]. s. l-2I); 
Donald P. Little, "Did Ibn Taymiyya Have 
a Screw Loose?" (SI, XLI [Paris 1975]. s. 
93- I ı I); "The Histarical and Historio
graphical Significance of the detention 
of Ib n Taymiyya" (Middle East Studies, IV 
[Cambridge 1973J, s. 3 I I-327); Alfred 
Morabia. " Ibn Taymiyya, dernier grand 
theoricien du ğihad medieval" (BEO, XXX 
[Dama s 1978 ı. s. 85-1 00); "Ib n Taymiyya, 
lesjuifs et la Tora" (SI, XLIX [Paris 19791. 
s. 91-122; L, s. 77-107); Majid Irsan ai
Kaylani. lbn Taymiya on Education: 
An Analytical Study ot lbn Taymiya's 
Views on Education (University of Pitts
burgh, 1981 ); Victor Em manuel Makari. 
Ibn Taymiyyah 's Ethics. The Social 
Factor(Chicago-California I983); Abdul 
Azim Islahi, Economic Concepts of lbn 
Taimiyyah (Leicester 1988); Khaliq Ah
mad Nizami, "The Jmpact of lbn Taymiyya 
on South Asla" (Journal of Islami c Studies, 
ı ı 1990]. s. 120-149); Wael B. Hallaq, "lbn 
Taymiyya on the Existence of God" (Acta 
Orientalia, Lll [ Copenhagen 1991]. s. 49-
69); Niels Henrik Olesen, Culte des saints 
et pelerinages chez Ibn Taymiyya (Pa
ris 1991 ); a.mlf., "Etude comparee des 
idees d'Ibn Taymiyya ( 1263- 1328) et de 
Martin Luther ( 1483-1546) sur le culte 
des saints" (RE!, L [Paris 1982 1, s. ı 75-
206); Binyarnin Abrahamov. " Ibn Taymiy
ya on the Agreement of Reason with Tra
dition" (MW, LXXXII/3 -4 [ 19921. s. 256-
273); a.mlf., "Ibn Taymiya and the Oac
trine of 'Ismah" (The Bulletin of the Henry 
Martin Institute of lslamic Studies, Xll/3-
4, Haydarabad I 993, s. 21-30); Sherman 
A. Jackson, "lbn Tcıymiyyah on Trial in 
Damascus" (Journal of Semitic Studies, 
XXXIXII [ 1994 ı. s. 41-86); Bernard Weiss, 
"Ibn Taymiyya on Leadership in the Ritu
al Prayer" (lslamic Legallnterpretation: 
Mu{tis and the ir Fatwas, ed. Mu hammad 
Khalid Masud, Brinkley Messick, David S. 



Powers. London I 996. s. 63-7 ı); Benja
min Jokisch. "Utihad in lbn Taymiyya's Fa
tawa", s. 119-140 (lslamic Law : Theory 
and Practice, ed. Robert Glave. London 
I 997); Qamaruddin Khan. The Political 
Thought of Ibn Taymiyah (Islamabad 
ı 973); Serajul Haque. Imam İbn Taymi
ya and his Projects of Reform (Dhaka 
ı 403/1982); Muhammad Amin. Ijtihad 
Ibn Taymiyyah (la karta I 99 I). 

Fıkhi Görüşleri. ibn Teymiyye. Abbas! 
Devleti'nin Moğollar tarafından ortadan 
kaldırılmasıyla müslümanların siyasi oto
riteden yoksun hale geldiği, başta kültür 
ve medeniyet şehri Bağdat olmak üzere 
pek çok yerleşim biriminin tahrip edildi
ği, Haçlı saldırılarının devam ettiği, bid'at 
ehli veya sapık fırkaların iç isyanlara giriş
tiği ve üm m et içinde birçok yeni tartış
ma ve temayülü alevlendirdiği, mezhep 
taassubunun son derece yaygın olduğu , 

dini ve siyasi her fırkanın kendi görüşle
rinin üstün gelmesi için muhaliflerini yok 
etmeyi göze aldığı ve hurafenin alabil
diğine yayıldığı bir dönemde yaşamıştır. 

Hanbeli mezhebinin doktriner gelişimi
ni büyük ölçüde tamamlayıp dört büyük 
Sünni mezhebi n istikrar kazandığı ve böl
gede Hanbeliliğin bir hayli güçlü olduğu 
bir devirde ve bu mezhebe olan hizmetle
riyle ünlü bir aile muhitinde yetişen ibn 
Teymiyye küçük yaştan itibaren köklü bir 
fıkıh eğitimi almış. mezhebin temel kay
naklarını okuyarak yetişmiştir. Bu kay
naklar arasında mezhep fıkhının tedvi
ninde önemli rol oynayan alimlerden Ebu 
Bekir ei-Hallal'in. Muvaffakuddin ibn Ku
dame'nin ve dedesi Mecdüddin ibn Tey
miyye'nin eserleri başta gelir. Ancak ibn 
Teymiyye, kendi mezhebine ait eserler 
yanında diğer fıkıh ve kelam mezhepleri
nin temel kaynaklarını da okumuş, özel
likle felsefe ve tasawuf literatürüne de
rinlemesine vakıf olmuştu. Bu birikim sa
yesindedir ki akaid. fıkıh. mezhepler ta
rihi, tasawuf, felsefe ve mantık gibi çe
şitli alanlarda eserler telif etmiş. döne
mindeki gruplar arasında cereyan eden 
tartışmalara katılarak reddiyeler kaleme 
almış. çok defa bakış açısı ve tezi tartış
manın odağın ı teşkil etmiştir. ibn Teymiy
ye, fikirlerinde ve mücadelesinde ilha
mını öncelikle Hanbeli kaynaklarından 
almış olmakla beraber doymak bilmeyen 
okuma ve araştırma arzusu neticesinde 
diğer mezhep ve fırkaların görüş ve de
lillerinden de yararlanarak daha kapsamlı 
bir bakış açısına ulaşmayı başarmıştır. 
Ona göre kelamcılar sistemlerini sadece 
akıl. hadisçiler nakil, sQfiler ise irade üze-

ri ne kurmuşlardır. Kendisi akıl. nakil ve 
iradeyi bir bütün halinde uzlaştırmaya. 
bunlar arasında bir senteze ulaşmaya ve 
denge kurmaya çalışmıştır ki bu yaklaşı
ma Henri Laoust'un ifadesiyle "muhafa
zakar reformcu luk" (EFI ing. ı. VIII . 953) 
adı verilebilir. ibn Teymiyye'ye göre şeri
at kapsamlı bir kavram olup hem sGfıle
rin manevi hakikatini. hem filozof ve ke
lamcıların akli hakikatini hem de hukuku 
içine alır. Bundan dolayı sahih nakllle ak
lın açık verileri anlamlı bir şekilde birbiri
ne karşıt olamaz. ibn Teymiyye'nin aklila 
nakli uzlaştırma çabası, sQfi ve filozofla
ra karşı Selefi geleneğin müdafaası anla
mını taşıdığı gibi bazı naslar arasında çe
lişki veya akla (kı yas) aykırılık görüp te'vi
le. istihsan veya örf deliline giden fakih
lere de bir cevap teşkil eder. Onun genel 
teorisinde ve ıslah projesinde merkezi bir 
öneme sahip olan ictihad fikri ve taklid 
karşıtlığı da bu nakil- akıl uzlaşımı ekse
nine oturur. Kur' an, sahih sünnet ve eser
le aklın açık ilke ve ön kabullerinin daima 
uyum içinde bulunacağını söyleyen ibn 
Teymiyye, bU iki kaynağın ferdi ve içtimal 
dindarlığın inşası için yeterli olacağını sık
ça tekrarlar. Ancak onun. nakli ve nasları 
merkeze alıp akla onu doğrulayan ve an
lamlı kılan bir işlev yükleyere k bu iki kay
nak arasında müslüman filozofların ak
sine bir iç hiyerarşi kurduğu da görülür. 
Öte yandan ibn Teymiyye hakkında tes
bitler kolaylıkla yapılabilirse de dini ve akli 
ilimierin bunun gibi hemen her dalında 
birçok eser telif eden bu büyük islam ali
minin dini ilimierin çeşitli alanlarındaki 
görüşlerini kategorik bir çerçeveye oturt
mak belli zorluklar taşır. Onun eserlerinde 
yer alan ifadelerden hareketle bazı ge
nellemelere gitmenin her zaman isabetli 
olmayacağı açıktır. ibn Teymiyye hakkın
da kaleme alınan eserlerde ona isnat edi
len görüşler arasında zaman zaman bazı 
farklılıkların görülmesi de bundan kay
naklanır. 

ibn Teymiyye'nin tefsir konusunda yap
tığı çalışmalar Selefi tefsirin klasik örnek
lerini oluşturur. islam tarihinde ilk bid'at
ların Kur'an 'ı yanlış anlamadan doğduğu
nu söyleyen müellif, bunun öncelikli şar
tının Allah'ın kitabını te'vil ve tahriften 
kaçmarak bu konuda Selefyolundan git
mek olduğunu söyler. Hz. Peygamber ve 
Selef tarafından yapılan açıklamaları bir 
tarafa bırakıp ayetlerin zahiri ve lafzl ma
nalarına batıni- tasawufi anlamlar yük
lerneye yönelik çabaları veya sırf akla da
yalı yorumları. belli bir görüşün müdafa
asını yapan grupların ayetlere bu görüş-
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leri doğrultusunda anlam yüklemelerini 
hep te'vil olarak nitelendirir ve şiddetle 
eleştirir. Kur'an-ı Kerlm'i başından sonu
na kadar tefsir ettiği bir eseri bulunma
makla beraber. gerek medresedeki tef
sir derslerinde gerek camideki vaazların

da ve gerekse günümüze kadar ulaşan 
tefsire dair eserlerinde öncelikle Kur'an'ı 
Kur'an'la tefsir etmeye çalışmış. eğer 
herhangi bir ayeti tefsir eden başka bir 
ayet bularnazsa sünnetle, daha sonra da 
sahabe ve tabillerin sözleriyle açıklamış
tır. Tefsirde sünnete kaynağının masum 
olması sebebiyle ayrı bir önem atfetmiş. 
Selef arasındaki ihtili.'ıfın ahkamda bulun
duğunu. tefsir alanında ise yok denecek 
kadar az olduğunu belirtmiştir. Onun tef
sirinde esas olan bu hiyerarşi. genel Se
lefi çizgiyi yansıttığı gibi hadis ve fıkıh ala
nında izlediği metodolojiyle de uyum içe
risindedir. Mücerret re'y ile Kur'an'ı tef
sir etmeyi ise yine Selefiliğinin bir gereği 
olarak haram görmüş ve bu şekilde dav
ranan kişileri kendi arzularına uyan, bilgi 
sahibi olmadığı bir şeyin peşine düşen ve 
bunun sorumluluğunu yüklenen kişiler 
olarak nitelemiştir. Her vesileyle Allah'ın 
kitabına ve O'nun resulünün sünnetine 
dönme fikrine vurgu yapan ibn Teymiyye, 
ayetlere anlam verirken Kur'an ile yaşa
nan hayat arasında sıkı bir irtibat kurma
ya, bilhassa kendi döneminin problemle
rini Kur'an ayetleri ışığında çözmeye ve 
ileri sürdüğü görüşleri ayet ve hadislerle 
temellendirmeye özel bir önem verir (tef
sir hakkındaki görü ş l eri için b k. Mecmu'u 
fetaua, XIII . 329-376) . 

Hadis konusunda "hafız" derecesinde 
bir otorite sayılan ibn Teymiyye, dönemi
ne kadar oluşan zengin hadis ve eser mal
zemesini gerek rivayet gerekse metin ve 
muhteva yönüyle yakından tanıyacak 
geniş bir hadis bilgisine sahipti ve islam 
düşmanı çevrelerle bid'atçı grupların ya
nında çeşitli gruplaşmaların da uydurma 
hadislerin ve israiliyat'ın hadis literatürü
ne girmesinde dahiinin bulunduğu görü
şündeydi. 

Allah'ın kitabı ile resulünün sünnetini 
şer'l nas olarak hukuki deliller hiyerarşi
sinin birinci sırasına yerleştiren ibn Tey
miyye'nin Kur'an'ın teşri değerini zayıf
latıcı görüşlere karşı en küçük bir taham
mülü yoktur. Ayrıca müctehid imamlar
dan hiçbirisinin Hz. Peygamber'in her
hangi bir sünnetine kasten aykırı hareket 
etmediğini belirterek onların ResGl-i Ek
rem'in izinden gitmenin ve ona daima uy
manın gerekliliği. peygamber dışındaki in
sanların sözlerinin ise alınabileceği gibi 
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terkedilebileceği hususunda ittifak ettik
lerini söylemiştir. İbn Teymiyye'ye göre 
müctehid imamların sahih bir hadise ay
kırı ictihadda bulunması , ancak Hz. Pey
gamber'in o sözü söylediğine inanmama
ları veya bu hadisle söz konusu meseleyi 
kastetmediğini zannetmeleri ya da bu 
hükmün mensuh olduğunu kabul etme
leri gibi hallerde söz konusu olabilir. 

İbn Teymiyye mezhep taassubuna ve 
taklide saplanıp kalmamış. herhangi bir 
konunun hükmünü araştırırken o husus
ta mezheplerin görüşünün ne olduğun
dan ziyade o hükmün dayanak ve delille
rinin ne olduğunu araştırınayı tercih et
miş , sahip olduğu zengin hadis ve eser 
malzemesi de bu konuda kendisine bü
yük kolaylık sağlamıştır. Onun zaman za
man mezhebinin hatta diğer mezheple
r in genel kabullerinin aksine farklı görüş
ler i benimseyip savunması bu tutum ve 
çizgisinin tabii sonucudur. Kur'an ve Sün
net'i daha iyi anlamaya, bu iki kaynağı ha
yatın her alanında devreye sokmaya yö
nelik çabaları, döneminde iyice donuklaş
maya yüz tutmuş olan hukuki zihniyete 
yeni bir perspektif getirmiş ve ictihad 
fikrini yeniden canlandırmıştır. 

Kaynak değerini inkar etmemekle bir
likte İbn Teymiyye icmaı as hap dönemiyle 
sınırlandırmaktan yanadır. Sahabenin ic
maını da onların Hz. Peygamber'den varit 
bir hadis üzerinde ittifak etmeleri şeklin
de anlar ve bunu "kat'l icma" olarak nite
lendirir. Dolayısıyla hiçbir kat'l icma nas
la çelişmez ve kitap. sünnet ve icma ara
sında tam bir uyum gözlenir. Bu görüşü
ne paralel olarak İbn Teymiyye, Maliki fık
hında daha etkin bir konuma sahip olan 
Medine ehlinin icmaını ( arnel-i ehl-i MedTne) 
dört kadernede ele alır. Resul-i Ekrem'
den nakil değerine sahip icma ile Hz. Os
man'ın şehid edilmesi öncesi döneme ait 
arneli ittifaka kaynak değeri yükler, delil
lerin çatışması halinde tercih kriteri ola
rak kullanır. İleri dönemlere ait icma id
dialarına güvensizliği, biraz da çeşitli fır
kaların ve aşırı görüşlerin ortaya çıkma
sıyla dini anlayışın saflığının bozulduğu 
kanaatine dayanır ( MecmQ'u Fe tava, XX, 
303-313). Zannl icma, ileri dönemlerde 
fakihlerin türnevarım yoluyla ulaştıkları 
sonuçtan ibaret olup neticede onların her
hangi farklı bir görüşü bilmedikleri şek
linde anlaşılmalıdır. Zannl icma ile amel 
etmek caiz olsa bile ona dayanarak bir 
nas devre dışı bırakılamaz. İcma olduğu 
zannedilen pek çok hususta gerçekte ic
maın bulunmadığını ileri süren İbn Tey
miyye, talakla ilgili konularda icma ger-
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çekleştiği iddiasına rağmen çeşitli müc
tehidlerin veya mezheplerin aksi kanaat
te olduklarını belirtir. Ona göre dört bü
yük müctehid imarnın veya diğer bazı 
fakihlerin görüşlerinin bir noktada birleş
mesi bağlayıcı bir icma niteliğinde olma
dığı gibi bütün müslümanların ittifakıyla 
meydana gelmiş bir icma anlamına da 
gelmez. Müslümanların bir konuda ihti
lafa düşmesi halinde o meseleyi Allah'a 
ve Resulü'ne götürmeleri, Kitap ve Sün
net hangi görüşe delalet ediyorsa ona uy
maları gerekir. Ayrıca bir konuda icma 
bulunduğunu zanneden kişinin bu zannı 
onun adı geçen konuda ihtilaf bulundu
ğunu bilmemesine dayanmaktadır. O tak
dirde, hakkında sahih bir delil bulunma
dığı, hatta Kitap ve Sünnet' e, sahabeden 
gelen haberlere ve sahih kıyasa aykırı ol
duğu halde zayıf bir görüş üzerinde üm
met nasıl icma eder? ( MecmQ'u Fe tava, 
XX, 10-14). İbn Teymiyye'nin bu görüşü 
ile Ahmed b. Hanbel'in, "Bir kimse her
hangi bir konuda icma bulunduğunu id
dia ederse bu yalandır; belki de insanlar 
ihtilaf etmişlerdir. Bu iddia Ebu Bekir el
Esam ile Bişr b. Gıyas'ın iddiasıdır. Bilmi
yoruz, belki de insanlar ihtilaf etmişler. 
fakat bu haber ona ulaşmamıştır" (Me
sa'ilü 'i-imam A/:ımed b. fjanbel, s. 438-
439) sözü arasında hemen hemen hiçbir 
farkyoktur ve İbn Teymiyye'nin icma ko
nusunda mezhep imamının kanaatini 
sürdürdüğünü göstermektedir. Ayrıca 
onun bu yaklaşımında, ümmet arasında 
icma bulunduğu kabul edilen bazı konu
larda farklı ictihadlara ulaşmasını meşru
laştırma ve bu ictihadlarının isabetli ol
duğunu ispat edebilme gayretlerinin de 
etkili olduğu söylenebilir. 

İbn Teymiyye kıyası "birbirine benzer 
şeyleri birleştirmek. farklı şeyleri de ayrı 
tutmak" şeklinde açıklayarak ve dinde sa
hi h kıyasa aykırı hiçbir nassın bulunma
yacağını söyleyerek adeta fıkhl kıyastan 
çok mantık! kıyası ön plana çıkarmakta
dır. Sahih kıyas aynı zamanda adalete ta
bi olmak demektir ve saha be ile tabiinin 
kullandığı bir yoldur. Kıyas nassa aykırı 
düşüyorsa o takdirde fasid kıyastan söz 
edilir. Bu sebeple de "musarrat" hadisin
de olduğu gibi bir nassın kıyasa aykırılı
ğını ileri süren veya icare akdinde olduğu 
gibi bazı hukuki işlemleri kıyasa aykırı bu
lan fakihleri sert bir dille eleştirerek kıyas
nas uyumuna fıkhın çeşitli alanlarından 
örnekler verir. Kitap ve Sünnet merkezli 
bir fikri oluşumun sözcülüğünü yapan İbn 
Teymiyye'nin diğer mezhepler (özellikle 
de Hanefiler ve Malikil er) tarafından da-

ha kolaylıkla kullanılan kıyas, özellikle de 
re'y karşısında çekimser hatta muhalif 
bir tavır sergilediği ve kıyası nas bulun
madığında başvurulabilecek istisnai bir 
yol olarak gören Selefi-Hanbeli çizgiyi sür
dürdüğü görülür. Nitekim Ahmed b. Han
bel ve hatta hacası İmam Şafii, diğer iki 
mezhep mensuplarını nassın bulunduğu 
yerde kıyasa başvurdukları için eleştir
mişlerdir. İbn Teymiyye, delilleri araştırıp 
ilgili konuda herhangi bir nas bulunma
dığına dair zann-ı galib meydana geldik
ten sonra kıyasa gitmenin caiz olduğunu 
ifade ederek mezhebin genel çizgisini sa
vunur (el-Müsevvede, s. 330-331). Ancak 
bir konuda nassın bulunup bulunmadığı 
veya ne ölçüde o konuya delalet ettiği hu
susu sadece hadis bilgisiyle değil fakihin 
ve fıkıh mezheplerinin metodolojisiyle de 
yakından bağlantılı. kısmen de sübjektif 
bir nitelik taşır. Ayrıca İbn Teymiyye'nin bir 
taraftan fıkhl kıyasa az başvururken di
ğer taraftan çeşitli din ve mezhep men
suplarıyla yaptığı cedel ve tartışmalarda 
mantık! kıyası oldukça sık kullandığı gö
rülür. 

Genelde Hanbeli fakihlerinin, özellikle 
de İbn Teymiyye'nin Selef çizgisinde bir 
dini anlayışı savunması. itikad sahasında 
akli istidlalin ve yorumun alanına bir da
raltma getirse de fıkıh alanında adeta ak
si yönde sonuç vermiştir. Çünkü Kur'an 
ve Sünnet merkezli bir metodoloji geliş
tirip diğer fıkıh mezheplerinin bu iki kay
naktan hüküm çıkarma konusunda son
radan geliştirdikleri çeşitli metot ve delil
lere fazla sıcak bakılmaması, nasların fık
hl olaylara nisbetle çok daha sınırlı kalma
sı sebebiyle zorunlu olarak fıkıh alanında 
akla ve yoruma çok geniş bir yer bırak
mıştır. Her ne kadar İbn Teymiyye, bunun 
bir akıl yürütme ve re'y faaliyeti değil nas
sın doğrudan veya dalaylı delaletini araş
tırmaktan ibaret olduğunu ifade eder ve 
geniş Kur'an ve hadis kültürüyle bunu 
destekler bir görüntü vererek nasların sı
nırlı olduğu tezini reddederse de yapılan 
iş. bir problemin veya çözüm önerisinin 
nasla ilişkilendirilmesinden başka bir şey 
değildir. Bu sebeple İbn Teymiyye, ilk ba
kışta fıkhl kıyasa ve geleneksel usul ku
rallarına fazla itibar etmiyor olsa da ne
tice itibariyle fıkhın muamelat alanında 
diğer fıkıh mezheplerine göre daha es
nek, değişikliğe açık bir tavır ortaya koy
muştur. öte yandan İbn Teymiyye'nin kı
yas ve re'y konusundaki çekimser tav
rının hukuk alanında yol açabileceği do
nukluğu masiahat düşüncesine geniş bir 
yer vererek hatta buna Hanefi ve Malik!-



ler'in istihsan ve akli tahsinini de içine ala
cak tarzda geniş bir içerik kazandırarak 
giderdiği görülür. ibn Teymiyye, masiahat 
metodunu belirli kural ve şartlara bağla
yarak sıkça kullanırken mefsedet karşısın
da masiahatyönünü tercih etme prensibi 
onun fıkıh usulündeki en önemli özellikle
rinden biri haline gelmiş, bu sebeple de 
hukuki işlemlerde objektif ölçülerle yetin
me yerine her davranışın sebep-sonuç 
ilişkisi içerisinde yol açabileceği muhte
mel sonuçları göz ardı etmeyen. tarafların 
niyet ve maksadını da devreye sokan bir 
yaklaşım sergilemiştir. Şer'i kurallardan 
amacın bunların lafızları değil maksatları 

olduğunu belirten ibn Teymiyye. akidlerin 
yorumunda iç iradenin üstünlüğü ilkesi
ni (sübjektif nazariye, irade hürriyeti teori
si) savunmuş . akid ve hukuki işlemlerde 
kast ve saike öncelik tanıyan ve yol aça
bileceği olumsuz sonuçlara göre davra
nışlara değer biçen bir tavır ortaya koya
rak Malikiler'le aynı çizgide yer almıştır. 
Bundan dolayı masiahat düşüncesi kadar 
sedd-i zerai' ilkesi de ibn Teymiyye'nin 
metodolojisinde önemli bir yer tutar. 

ibn Teymiyye'nin çeşitli fürQ-i fıkıh ko
nularında bazan kendi mezhebinin, ba
zan da bütün mezheplerin görüşlerinden 
farklı düşündüğü olmuştur. Mesela ibn 
Teymiyye, mukayyet su ile (meyve suyu , 
gü l suyu gib i) hadesten taharetin. mesa
fenin uzun veya kısa olmasına bakılmak
sızın her yolculukta dört rek'atlı namaz
ların farzlarının iki rek'at olarak kısaltıl
masının caiz olduğunu , kasten bir namazı 
terkeden kimsenin o namazı kaza etme
sinin caiz olmayıp bunun için tövbe etme
si ve çokça nafile namaz kılması gerekti
ğini. tilavet secdesi yapabilmek için ta
haretin (abdest) şart olmadığını, cuma ve 
bayram namazı gibi namazların vaktinin 
geçmesinden korkan kişinin su bulunma
sına rağmen hemen teyemmüm alarak 
namazı kılmasının caiz olduğunu , rama
zanda akşam olduğu kanaatiyle. fakat 
gerçekte gündüz vakti yiyen kimsenin 
bu orucu kaza etmesinin gerekmediğini , 

mestlerin iki ayağı tam bir şekilde kapat
mış olma şartları bulunmadan üzerine 
mesh yapmanın caiz olduğunu, hayızlı ka
dının tavaf yapabileceğini. müslüman bir 
kişinin Ehl-i kitap'tan olan bir zimmiye 
varis olabileceğini, süt emzirme sebe
biyle sıhri haramlığın doğmayacağını , süs 
amacıyla kullanılan gümüş takılarıo bir
biriyle aynı fiyata değil de fazlaya satıla
bileceğ ini ve fiyattaki bu fazlalığın işçilik 
karşılığı olduğunu savunmuş ve bu görüş
leriyle ulemanın çoğunluğuna aykırı düş-

tüğü gibi birçok tartışmayı da başlatmış
tır (i b n Receb, ll , 404-405 ; Mer"l b. Yusuf, 
s. 141-145). Ancak ibn Teymiyye'nin fıkıh 
alanında en çok tartışılan görüşleri talak 
konusuyla ilgili olanlardır. ibn Teymiyye. 
bir kişinin hanımını bir mecliste aynı an
da üç talakla boşaması halinde, hem ken
di mezhebinin hem de diğer mezheplerin 
hakim görüşlerinin aksine bununla üç ta
lakin değil sadece tek bir talakın gerçek
leşeceğini ve bunun geri dönüşü müm
kün olan (ric"l) bir talak sayılacağını . bu 
görüşünün kitaba ve Hz. Peygamber'in 
sünnetine daha uygun düştüğünü ileri 
sürmüştür. Yine ibn Teymiyye. üç talakla 
boşanmış bir kadının tekrar eski kocası 
tarafından nikahlanabilmesi için boşama
sı şartıyla başka bir erkekle evlendirilme
sini (tahlil. hülle) reddetmiş . kadının adet 
zamanında yapılan talakların da hüküm
süz olduğunu savunmuştur. Onun birinci 
görüşü genelde Hanbeliler'in, özelde ibn 
Teymiyye'nin sedd-i zeraie önem verip 
her türlü hiyele karşı gösterdiği sert mu
halefetle. ikinci görüşü ise sünnete aykı
rılığı hukuki işlemin sonucunu değiştirici 
bir müeyyideye bağlamış olmasıyla açık
lanabilir. Talak konusunda onun belki de 
en çok tepki toplayan ve hapsedilmesine 
yol açan görüşü ise yemin maksadıyla ya
pılan talakın geçersiz olacağı . bunun ta
lak değil sadece yeminden cayma sayı
lacağı ve dolayısıyla boşama değil yemin 
hükümlerinin gerçekleşeceği görüşüdür. 
ibn Teymiyye. toplumda yaygın bir şekil
de kullanılan ve pek çok ailevl problemin 
yaşanmasına sebep olan, "Şunu yaparsam 
veya yapmazsam hanımım boş olsun"; 
"Şunu alırsa m. şunu yersem, şunu giyer
sem ... hanımım boş olsun" gibi sözlerin 
talak amacıyla söylenmediğini. sadece 
söze güç ve kuwet vermek için kullanıl
dığını . dolayısıyla vaad edilen iş gerçek
leşmediği zaman talakın değil yemin ke
faretinin söz konusu olacağın ı ileri sür
müştür (talakla ilgili görü ş leri için bk. el

Fetava'l-kübra, lll, 3-177). Gerçekten bu 
görüş. mezheplerin meşhur olan genel 
kabullerine aykırı yeni bir yaklaşım ve ic
tihaddır. Bu görüş yüzyıllardır süren an
layış ve uygulamalara aykırı düştüğü , yar
gı kararlarını etkileyecek ve toplumda 
kargaşaya yol açabilecek bir boyuta ulaş
tığı için ibn Teymiyye'nin fetva vermesi 
yasaklanmış ve kendisi döneminin yöne
ticileri tarafından çeşitli defalar uyarıl
mıştır. Ancak ibn Teymiyye. bu konunun 
ictihadl bir mesele olduğunu ve yönetici
lerin bu hususta kendisine müdahale et
me hakkının bulunmadığını, ayrıca bir ali-
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min ulaştığı bir hakikati yöneticilerden 
korkup gizlernesinin caiz olmadığını be
lirterek kendi görüşünü savunmaya de
vam etmiştir (ibn Keslr, XIV, 87, 97). 

öte yandan ibn Teymiyye, es-Siyase
tü'ş-şer'iyye adlı eserinde ve diğer eser
lerinde devlet nizamma olan ihtiyacı , dev
let başkanına itaatin gerekliliğini. onun 
halkın vekil ve velisi olduğunu dile getirir. 
Ona göre yöneten- yönetilen ilişkisi te
melde adalet esasına dayanır. Yönetici
lerin temel görevi dinin ahkamını muha
faza etmek, iyiliği emredip kötülükleri ya
saklamak ve içtimai n i zarnı korumaktır. 

Bütün islam düşünürlerinin ortaklaşa ifa
de ettiği bu hususlara ibn Teymiyye, hem 
genelıslah projesinin bir parçası olduğu 
için hem de mevcut yöneticilere bir eleş
tiri getirmek amacıyla sık sık vurgu ya
par. ibn Teymiyye'nin ifadelerinden. islam 
dünyasında aynı anda birden fazla hali
fenin bulunmasını caiz gördüğü anlaşıl
maktadır. Ona göre imanın rüknü olan 
kelime-i şehadet sadece Allah ve Resulü'
ne itaat etmeyi gerektirir. Bu prensip ise 
kendilerine itaat edilmesi gereken imam
ların sayısına herhangi bir sınır koymak 
anlamına gelmez. ibn Teymiyye'nin hila
fetle ilgili görüşlerinde . içinde yaşadığı 
dönemin ve özellikle Bağdat'ın Moğollar 

tarafından işgaliyle Abbas! hilafetinin son 
bulması. Anadolu , Suriye. Mısır ve diğer 
bazı islam ülkelerinde küçük devletlerin 
kurulması gibi tarihi sebeplerio etkili ol
duğu görülmektedir. Önceki dönem Han
beli fakihlerinin hilafet hakkındaki genel 
kanaatleri ise küçük müslüman devletle
rin Abbasi hilafetinin himayesi altında 
toplanması doğrultusunda oluşmuştu . 

islam vahyinin daha önce gelen Yahu
dilik ve Hıristiyanlığın yerine geçmek için 
nazil olduğunu belirten ibn Teymiyye, bu 
noktadan hareketle bu dinlerin mensup
larının kendi kitaplarını tahrif ettiklerini 
belirtmiş ve sinagoglarla kiJiselerin tami
r i veya yeniden inşası faaliyetlerine karşı 
çıkmıştır. Bu konuda da herhalde Moğol 

ve Haçlı saldırılarının devam ettiği. müs
lümanlarla gayri müslimler arasındaki 
karşılıklı güvenin sarsıldığı siyasi ve içti
mal şartların büyük etkisi olmuştur. ibn 
Teymiyye. islam toplumu içerisindeki 
çeşitli bid'at ve hurafelerle de mücadele 
ederek başta peygamberler olmak üzere 
evliyanın veya faziletli insanların takdis 
edilmesine, onlardan yardım istenmesi
ne. dualarda aracı ve vesile kılınmalarına 
(tevessül). bu kişilerin kabirierine ibadet 
amacıyla ziyaretler yapılmasına . özellikle 
çeşitli tarikatiara mensup şeyh veya mü-
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ridlerin ibadet maksad ıyla icra ettikleri 
zikir, mlısiki, raks uygulamalarına ve gi
yim kuşam konusundaki bazı davranışia
rına karşı çıkmıştır. Bunlardan tevessül, 
mutasawifenin hal ve davranışları ile ka
birleri ziyaret konularında çeşitli mektup
lar, risaleler ve kitaplar yazmıştır. Bu hu
suslar içerisinde ibn Teymiyye'yi en çok 
meşgul eden hatta hapse atı lmasına se
bep olan konu ise ibadet kastıyla kabir
leri ziyarete gitme meselesidir. Enbiya ve 
salih kişilerin kabirierini ziyaret için özel 
yolculuğa çıkmanın bid'at olduğunu . Hz. 
Peygamber'in bunu emretmediğini , sa
habe ve tabiinden hiç kimsenin bu işi yap
madığı,nı ve hiçbir müctehid imarnın da 
bunu m üstehap görmediğini belirten İbn 
Teymiyye, böyle bir yolculuğun taat (iba
det) olduğu inanc ıyl a çıkı l ınası halinde 
sünnete ve icmaa muhalefet sebebiyle 
haram bir iş yapılmış olacağını ileri sürer 
( Mecmü'u fet.iiva, XXVII, 184-193 ). İbn Tey
miyye bu görüşü için de özellikle ResOl-i 
Ekrem'in, "Ancak üç mescidi ziyaret için 
yol hazırlığı yapılır: Mekke'deki Mescid-i 
Haram. Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve be
nim mescidim" (Bu ha ri. " Şalat", ı. 6: Müs
lim. "I:Iac",415. 512; EbO DavOd. "Mena
sik", 94: Tirmizi. "Şalat", 126) mealindeki 
hadisini delil getirmiş . hatta yalnızca Hz. 
Peygamber 'in kabrini ziyaret amacıyla 
yapılan seyahatin dahi günah olduğunu 
ileri sürmüştür. İbn Teymiyye tarihi ve 
dini mekanları. enbiya ve salih kişilerin 
türbelerini ibret almak gibi sebeplerle 
ziyaret etmede, eski millet ve kaYimierin 
yaşadıkları bölgeleri gezmede dinen bir 
sakınca görmediği, fakat ibadet olduğu 
inancıyla bu tür yerleri ziyareti aynı za
manda tevessül inancın ı da içermesi se
bebiyle tevhid akldesini zedeleyici, insan
la rı ş i rk ve hurafe bataklığına sevkedici 
bir davranış olarak gördüğü anlaşılmak

tadır. Onun bu konuda sert bir muhale
fet göstermesinde halk arasında yaygın 
çeşitli inanış ve adetlerin önemli payı ol
malıd ı r. Hayatının sıkıntılarla geçmesin
de, halk ve u lema katında birçok ciddi 
tepkiye m uhatap olmasında, nüfuz ve se
lahiyet sahibi çeşitli şahsiyetlere yönelik 
tenkitlerinin de etkisi bulunmaktadır. 
Mesela Gazzal1, İbn Rüşd. Muhyiddin İ b
nü'I-Arabl, İbnü 'l-Farız gibi alim ve sufi
lere şiddetli hücumlarda bulunmuş , özel
likle Gazzall'nin el-MünJsıi mine'c;l-c;la
Iô.I ile İ]].yô.'ü 'uW.mi'd-din adlı eserle
r indeki felsefi fikirlerini sert bir şeki lde 

eleştirmiştir. 

Esasında İbn Teymiyye'nin geniş tartış
malcıra yol açan mukaddes üç mescid dı-
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şındaki yerler için özel yolculukların ya
pılmaması, yemin kastıyla yapılan tatakın 
geçersizliği, Allah'ın sıfatları. bid'at ve 
hurafelerle mücadele gibi konular ehl-i 
hadis ile ehl-i re'y veya Selefiler ile Mu 'te
zile ve daha sonra da Eş'arller arasında 
yüzyıllardır tartışılan meselelerdir. Ancak 
İ bn Teymiyye'nin görüşlerini savunurken 
veya karşı görüşü eleştirirken takındığı 

sert, tavizsiz ve kırıcı üslı1bu, tebliğinde 
heyecanlı ve ısrarcı olması , hatalı ve sa
kıncalı gördüğü bir hususa dikkat çeke
bilmek için zaman zaman abartılı ifade
ler kullanması etrafındaki muhalefeti güç
lendirmiş ve harekete geçirmiştir. Öyle 
ki bizzat İbn Teymiyye'yi seven ve sayan 
birtakım Hanbeli alimleri dahi onun bazı 
fetvalarının alınmaması gerektiğini söy
lemişlerdir (ibn Receb, ll, 394). Ancakdö
neminde yol açtığı tartışmalar ve tepki
ler, ıslah ve tebliğ konusunda sadece ko
nuşmak veya yazmakla kalmayıp fiilen de 
mücadele etmesi, Kitap ve Sünnet yanın
da sadece sahabe, tabiln ve tebeu't-ta
bilnden oluşan selef-i salihinin görüşleri
ni merkeze alıp bid'atlara vetaklide kar
şı mücadelesi. aynı zamanda onun fikir
lerinin İslam dünyasında geniş ve kalıcı 
bir etkiye sahip olmasının da temel arni
lini teşkil etmiştir. İbn Teymiyye'nin Se
lefi tavrı, bir taraftan dini düşünceyi du
rağanlaştırıp belirli bir tarihi ve coğrafi 
alana hapsederken diğer taraftan bid'at 
anlayışının geniş tutulmasına ve bid'atla 
mücadelenin sert bir şekilde yapılmasına 
sebep olmuştur. İslam düşüncesiyle ilgili 
ilk ve sahih kaynakların Kur'an, Sünnet 
ve selef-i salihinin görüşleri olması sebe
biyle onun bu düşüncesi bugün de birçok 
kişi ve hareket tarafından genel kabul 
görmüş , tevhid akldesini zedeleyici tür
den bid'at ve hurafelerle mücadelesi pek 
çok alimin ve İslami hareketin ilgisini 
çekmiştir. Bid'at ve hurafelere karşı çık
mak. taklide karşı çıkmanın ve akllleşme 
sürecinin de ilk basamağını teşkil etmiş 
ve bu sebeple söz konusu alimler ve İsla
mi hareketler. bazı araştırmacılar tarafın
dan İslam düşünce tarihinde İslam mo
dernizminin temsilcileri olarak nitelen di
rilmiştir. İbn Teymiyye, inanç- ahlak ala
nındaki sapmaları giderme ve fıkıh ala
nındaki donukluğu açma yönünde bir ıs
lah projesini başlatmış. en azından döne
minde belli belirsiz var olan ıslah düşün
cesine hareket kazandırmış, bunun teorik 
çerçevesini oluştururken dinin asli kay
naklarına ve bu kaynakların ortaya çıktığı 
tarihi-içtimal sürece başvurmuştur. Bu 
sebeple kendisinden iki yüzyıl önce Gaz-

zal1'nin yaptığına benzer şekilde İslami 
karakteri gölgeleyebilecek mistik ve fel
sefi akımlara, halkın yanlış inanış ve uy
gulamalarına karşı dinin asli kaynakları
na dönüş çağrısı yapmış. bid'at ve takli
de karşı çıkmıştı r. Böyle olunca İbn Tey
miyye'nin Selefiliği dinin asli unsurları 
olan inanç ve ibadetler alanında öze dö
nüşü ve saflığı arnaçiasa da hukuk saha
sında akla ve yoruma geniş bir alan bırak
tığından İslam toplumlarına geçmişi tek
rar yaşatmayı değil dönemi ve sonrası için 
çözüm üretmeyi, hatta devamlı kendini 
yenilerneyi hedefleyen ıslahatçı bir çizgi
ye sahiptir. Bu açıdan bakıldığında onun 
Selefi tavrı ile ıslahatçı çizgisi birbirini ta
mamlamaktadır. 
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~ FERHAT KocA 

İtikadi Görüşleri. 1. Akd- Nakil ilişkisi. 
D inin temelini teşkil eden itikadl konular
da Kitap ve Sünnet'te yer alan ve Selef 
alimleri tarafından benimsenen naslara 
dayalı dini akılcılık metodunu tercih et
mek gerektiğini düşünen ibn Teymiyye. 
dinde Kur'an 'ın rehberliğini esas alarak 
ona uymanın lüzumunu sık sık dile getirir. 
Bu düşüncesinde sahabe, tabii n ve imam
lara tabi olduğunu belirterek onların Kur
'an'a aykırı herhangi bir akıl yürütmeyi 
kabul etmediklerini, Kur'an 'ın önüne çıka
rılan hiçbir görüşü benimsemediklerini 
söyler (Der'ü te'aruti 'L-'ai).L ue'n-nai).L, 1, 

164; Mecmu'u fetaua, XVI. 4 71 ) . 

ibn Teymiyye'ye göre Kur'an sadece iti
kadl hükümlere değil bu hükümterin akli 
delillerine de yer verir, "af ak ve enfüsten 
deliller" (Fussılet 4 I/53) gibi açık ifadeler
le çeşitli ayetlerde bu deliliere işaret eder. 
Dolayısıyla dinde hüccet olan şer'! delili er, 
Hz. Peygamber'in haber verdiği ve Kur
'an'ın delalet ettiği nakli delillerin yanın
da mevcudatın şehadet ettiği akli delil
leri de ihtiva etiği için akıl ve nakil bütün
lüğünü sağlar. Dinen meşru olmayan de
liller ise bunların dışında kalan, cedele da
yalı mesnetsiz iddialardır. Mesela tevhid, 
peygamberlerin doğruluğu, ilahi sıfatia
rın ve haşrin ispatı gibi akılla bilinepilen 
konularda vahiy yol gösterir ve çeşitli 
ipuçları verir. Dolayısıyla vahyin işaret et
mesi şartıyla bazı akli burhan ve kıyaslar 
da şer'! delil sayılabi lir. Ayrıca delilin akli 
veya sem'l diye niteleniş i medih yahut 
zem ifade etmez. yalnızca o delilin bilin
me şeklini ortaya koyar; diğer bir ifadey
le şer! delil aklinin zıddı değildir. Çünkü 
şerinin mukabili bid'ldir (bid'at oluş); bu 
çerçevede şer'llik nitelemesi övgü ifadesi 
iken ikincisi bunun zıddı bir anlam taşır 
(Der'ü te'aruti'L-'ai).L ue'n-nai).L, ı. I 98-200). 
Hatta filozofların burhan dedikleri kesin 
(yakinT) öncüllerden oluşan kıyaslar da bu
na dahildir; yani bunların şer'! kaynaklar
da bulunanı veya onlarla destekteneni ak
ll. diğerleri bid'ldir. Öte yandan Kur'an'da 
yer alan meseller de sonuçta birer kıyas
tır yani akli istidlallerdir (a.g.e., ı. 27-28; 

Mecmu'u fetaua, lll, 296-297). 

iBN TEYMiYYE, Takıyyüddin 

Kelamcıların yaptığı gibi nasların dışın

da akli bir alan ayırırnma gidilerek hakkın
da ResGl-i Ekrem'den nakil bulunmayan 
itikadl hükümlerden veya delillerden "usu
lü'd-dln" diye söz edilmesi bizzat usGiü'd
dln kavramının kendisiyle çeli şki teşki l 

eder. Çünkü usGiü'd-dln Hz. Peygamber 
vasıtasıyla gelen dinin en önemli unsurla
rını ifade eder. Eğer ResGiullah'tan men
kul olmayan deliller ve hükümler de usu
lü'd-dlne dahil edilecek olursa ya Hz. Pey
gamber'in dinin bir kısmını ihmal ettiği 
ya da ümmetin onun açıkladığı bazı hü
kümleri gizlediği ihtimalleri doğar. Bun
l arın her ikisi de mümkün olmadığına gö
re bu tür iddialar ancak usGiü'd-dlnden 
olmayanı ona dahil etme gayretleri ola
rak izah edilebilir. 

Tevhid, sıfatlar, kader. nübüwet ve me
ad gibi itikadl konular veya bunların de
lilleri Allah ve Resulü tarafından bütünüy
le ve en iyi şekilde açıklanmıştı r. Çünkü 
bunlar en önemli konurar olup Allah dini
ni tamamladığına göre (ei-Maide 5/3) bu 
delillerin ve meselelerin ihmal edildiği dü
şünülemez. Hatta naslarda yer alan akli 
deliller sonradan filozoflar ve kelamcı
larca ortaya konan akli delillerden daha 
kuwetlidir (Der'ü te'aruti'L-'ai).L ue'n-nai).l, 
ı. 26-28; Mecmu'u fetaua, III. 294-296). 
Bundan dolayı arazların hudusüyle ale
min hudusüne istidlalde bulunmak gibi 
akli yöntemler ibn Teymiyye'ye göre usu
lü'd-dinden olmadıkları gibi güçlü deliller 
de değildir. Nitekim Eş' ari ve gerçeği gö
rebilen diğer bazı ince görüştü kelamcılar. 
bu tür istidlallerin peygamberlerin ve on
ları takip edenlerin yöntemi olmadığı
nı itiraf etmişlerdir (Der'ü te'aruzi'L-'ai).L 
ue'n-nai).L, I, 38-39; Mecmu'u fetaua, lll, 
303-304) 

ibn Teymiyye, akıl ve nakil münasebe
tine dair görüş beyan eden zümreleri 
Kur'an merkezli olarak üç gruba ayırır. 

Birinci grup Kur'an'daki akllliliğ i ve akli 
delilleri kabul etmeyenler. ikinci grup ka
bul eden fakat anlama ve tesbitte hata 
edenler, kendisinin de dahil olduğunu be
lirttiği üçüncü grup ise Kur 'an'daki akli 
delilleri doğru bir şekilde bilip anlayanlar
dır (Mecmu'u fetaua, XVI. 470-471 ). Ona 
göre esasen ehl-i hak (Selef uleması) akli 
deliliere ve aklın doğru kabul ettiği hü
kümlere itiraz etmez; onların itirazda bu
lunduğu şey aklın Kitap ve Sünnet' e mu
halif sonuçlara varabildiği iddiasıdır. Hal
buki tam aksine dinle çelişen her şey akıl 
tarafından da yanlış bulunur (Der'ü te'a
ruti'L-'ai).L ue 'n-nai).L, ı. 194 ). Bununla bir
likte diğer kelamcı lar gibi ibn Teymiyye 
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