ei-KASIDETÜ'I-HEMZiYYE
1317). 3. Süleyman b. Ömer ei-Uceyll. el(Kahire 1274,
1279, 1283, 1303, 1306, 1317; Bulak 1292;
Muhammed Şeleb'l bu şerh i ihtisarederek
yayımlamıştır, Kahire 1344). 4. İbn Zekri
el-Fas!, Şer]J.u'l-Hemziyye (Fas 1330).
S. Muhammed Fethi en-Nazifi, Şer]J.u'l
Hemziyye (Mecmü'atü 'ş-şürüi). içinde,
Kahire 1340).
Fütıl}J.{itü'l-A]J.mediyye

Abdülbaki b. Süleyman el-Farüki ile
(Kahire 1303, 1309) Muhammed Fethi
en-Nazlfi'nin (el-'Atfetü '1-kenziyye, Kahire 1346) tahmisleri ve Abdülkadir Said
el-Farüki'nin Neylü'l-murô.d ii taştiri'l
Hemziyye ve'l-Bürde ve Bô.net Su' ô.d
adlı taştlri de (Kahire 1323) basılmıştır
(eser üzerine yapılan diğer çalışmalar için
bk. Brockelmann, GAL, 1. 313 ; Suppl., I,
470-4 71 ).
BİBLİYOGRAFYA :

BOsiri, Divanü 'I-Büşirf(n ş r. M. Seyyid Kilani).
Kahire 1374/1955; ibn Hacer ei-Heytemi, eiMine/:ıu'I-Mekkiyye, Kahire 1309; Serkls, Mu'cem, 1, 84, 711; ll, 1383; Brockelmann, GAL, ı,
313; Suppl. , ı , 470-471; M. ZağiOI Sellam. eiEdeb fi'l-'aşri'I-Memlüki, Kahire 1971, 1, 262,
271-274; Ömer Ferruh, Taril;u'l-edeb, Beyrut
1972, lll, 673 -679; Şevki Dayf, Tari i; u '1-edeb,
VI, 361-365.
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İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin

(ö.

751/1350)

akaide dair manzum eseri.

L

_j

Asıl adı el-Kô.iiyetü'ş-şô.iiye fi'l-intişô.r
li'l-fır]fati'n-nô.ciye

olup beyitleri nün
harfiyle sona erdiği için el-~aşidetü 'nnuniyye adıyla meşhur olmuştur: ancak
Katib Çelebi tarafından yanlışlıkla "mlmiyye" olarak tanıtılmıştır (Keşfü'?-?U
nün, Il, 1369) . İbn Kayyim, İctimô.'u cüyuşi'l-İslô.miyye adlı eserinde (s. 172)
kendisine nisbet ederek zikrettiği . ayrıca
çağdaşı olan tabakat müellifleri tarafın
dan onun eserleri arasında sayıldığı için
manzumenin ona aidiyeti konusunda şüp
he yoktur. Aruz vezninin kamil bahrinde
S949 beyitten ibaret olan kas ide, telif
sebebini ve Ehl-i sünnet inancını kısaca
açıklayan mensur bir girişten sonra farklı
hacimlerden oluşan bölümlere (fasıl) ayrılmıştır.

Eserin ilk bölümünde cebir ve sıfatia
olmak üzere Cehmiyye'ye ait itikadi görüşleri tenkitçi bir yaklaşımla ele alan İbn Kayyim, Ahmed b. Hanbel ile diğer bazı alimterin Cehmiyye'ye
rın inkarı başta
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karşı yazdığı reddiyelere atıfta bulunur.
bu arada Selefiyye:nin karşı tezlerine ve
delillerine de yer verir. Daha sonra ketarn
sıfatı ve halku'I-Kur'an meselesini inceleyerekAllah'ın ketarnında lafız ve mana
ilişkisi üzerinde durur. İkinci bölümde Selefiyye ile Ehl-i sünnet kelamcıları arasın
da ihtilaf konusu olan haberi sı fatlar ve
özellikle arşa istiva, ulüv. nüzül vb. kavramlar ele alınır. Bunların zahiri manalarından çıkarılıp farklı şekillerde aniaşılma
sını sıfatiarın

yok sayılması (ta'tH) şeklin
de niteleyen müellif. söz konusu sıfatia
rın ispatı için çoğunluğu Kur'an ve hadislerdeki nas ve işaretlerden ibaret olan
yirmiyi aşkın delil sıralar. İbn Kayyim, te'vilin kelamcılar tarafından yanlış antaşı
lıp naslara uygulandığını ileri sürer ve bu
terimin "n asiarı geniş bir biçimde açıkla
ma" manasma geldiğini, bu çizgiyi aşan
yorumların te'vil sınırını geçip ta'tll ve
tahrif boyutuna ulaştığını söyler. Öte yandan Selef anlayışını benimseyen hadis
alimlerinin kelamcılar tarafından Hariciler'e benzetitmesini ve onların Haşviyye.
Mücessime veya Müşebbihe statüsünde
görülmesini sert bir şekilde eleştirir.
Manzumenin daha sonraki başlıkları, Muattıla genel adıyla anılan kelamcıların görüş ve yöntemlerinin tenkidine ve istikamet ehli olarak tanıtılan Selefiyye metodunun savunulmasına ayrılmıştır. Bu bölümde iman esaslarını bozmak, naslarla
istidlal etmeyi ilim ve yakin ifade etmediği gerekçesiyle küçümsemek ve çeşitli
bid'atlar üretmekle itharn edilen ketamcıların tevhid anlayışı ile Selefe ait tevhid
anlayışı arasındaki farklar ortaya konulur.
Ayrıca sahih akılla sağlam nakil arasında
çatışma düşünülemeyeceği için Mu'tezile'nin sıfatları dışlayan veya Ehl-i sünnet
kelamcılarının haberi sıfatları yoruma tabi tutan yaklaşımlarının vahyi ihmal etmek ve onun ortaya koyduğu tevhid anlayışını zedelemekle eşdeğer olduğu ifade edilir. Kasidenin son bölümü. Kitap ve
Sünnet bağlıianna sunulacağı belirtilen
uhrevl mükfıfatlara ve cennet tasvirlerine ayrılmıştır. Bu bölüm, müellifin aynı
konudaki müstakil eseri Hô.di'l-ervô.]J.'ın
manzum bir özeti görünümündedir.
el-~aşidetü'n-nuniyye,

Selefiyye ekolünün İbn Teymiyye ile birlikte bir sisteme kavuştuğu ve Ehl-i sünnet kelamına
karşı alternatif olma arayışlarına girdiği
bir dönemde onun en yakın takipçisi İbn
Kayyim el-Cevziyye tarafından Selefi görüşlerin halk arasında yayılması amacıyla
kaleme alınmıştır. Ancak. kaside daha çok
bir reddiye mahiyetindedir. Ele alınan ko-

nular arasında belli bir sistemin takip edilmediği eserde çok sayıda tekrar mevcuttur. Öte yandan diğer Selef alimlerinin
eserlerinde görüldüğü üzere kitapta belirgin bir mezhep taassubu ve farklı görüşlere yönelik sert eleştiri üslübu hakimdir.
Süleymaniye (Laleli , nr. 2421) ve İstan
bul Üniversitesi (AY, nr. 4608) kütüphanelerinde yazma nüshaları bulunan el-~a
şidetü 'n-nuniyye'nin çeşitli baskıları yapılmış (istanbul 1318; Kahire 1319, 1345 ,
ı 987). Abdullatl b. Muhammed ei-Umeyr
tarafından yeni bir neşri gerçekleştiril
miştir (Riyad 1416/ 1996)
el-~aşidetü'n -nuniyye müellifi henüz
hayatta iken tartışmalara konu olmuştur.
Takıyyüddin es-Sübkl tarafından es-Seyiü'ş-şa]fil ii'r-red 'alô. İbn Zefil adıyla bir
reddiye yazılmış, bu reddiye. M. Zahid
Kevserl'nin şerh niteliğindeki dipnotlarıy
Ja birlikte yayımlanmıştır (Kahire 1356/
1937). Sübki reddiyesinde İbn Kayyim'i
konulara vakıf olmamak, taraf tutmak
ve her biri büyük bir alim olan kelamcıla
ra yönelik eleştirilerinde küçük düşürücü
üslüp kullanmakla suçlar. Ancak Sübki'nin reddiyesi kısa olduğundan ve bazan
İbn Kayyim'in aşırı kabul edilen ifadelerinin nakliyle yetinildiğinden Zahid Kevserl.
gerekli gördüğü yerlerde uzun dipnotları
koymak suretiyle bu eksikliği gidermeye
çalışmıştır. Osman b. Ahmed b. Kaid enNecdl tarafından ihtisar edilen kaside
üzerine birçok şerh kaleme alınmış olup
bunlardan bazıları şunlardır: Ahmed b.
İbrahim b. fsa, Tavzi]J.u'l-ma]faşıd ve
taş]J.i]J.u'l-]favô.'id ii şer]J.i ~aşideti'l
İmô.m İbni'l-~ayyim (Beyrut 1382, 1383,
1406/1986); Abdurrahman es-Sa'dl, Tavzi]J.u'l-Kô.iiyeti'ş-şô.iiye (Kah i re 1368; Ahsa 1407/ 1987); a.mlf.. el-lfa]f]fu '1-vô.zı
]J.ü'l-mübin ii tev]J.idi'l-enbiyô.> ve'lmürselin mine'l-Kô.fiyeti'ş-şô.fiye (Kahi re 1368; kasidenin yalnız tevhid konusuyla ilgili beyitlerinin ele alınıp açıklan
dığı bir şe rhtir) ; Muhammed Halil Herras, Şer]J.u'l-~aşideti'n-nuniyye ( Kahire 1986; Beyrut 1406/1986).

BİBLİYOGRAFYA :
İbn Kayyim el-Cevziyye, ei-Kaşidetü'n-nüniy
ye, Beyrut, ts. [Darü'l-ma'rife): a.mlf., İctima'u 'lcüyüşi 'I-İslamiyye [nşr. Fevvaz Ahmed Ze mer11), Beyrut 1408/1988, s. 172; Takıyyüddin esSübkl, es-Seyfü 'ş-şa kil (tekmile M. Zahid el-Kevseri, nşr. Abdülhafiz Sa'd At ı yye ), Kahire 1356/
1937; Keşfü '?-?Un ün, ll, 1369; Hediyyetü '1-'ari·
{fn, ll, 158; Bekr b. Abdullah Ebu Zeyd, İbn Kayyim ei-Cevziyye: /fayatühü, aşaruhü, mevaridüh , Riyad 1412, s. 287-289.
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