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Tam adı el-Lüma' fi'r-red 'ala ehli'z
zeyg ve'l-bida'dır. Yazma nüshalarda ve 
İbn Fürek'in Mücerred'inde adı sadece 
el-Lüma' (Kittibü '1-Lüma') şeklinde ge
çer. Öyle anlaşılıyor ki eserin adının deva
mı Ebü'l-Kasım İbn Asakir'den alınmıştır. 
İbn Asakir. Eş'ari'ye aynı konuda farklı 
isimler altında başka eserler de nisbet et
miştir (Tebyinü ke?ibi'l-müfteri, s. 1 30). 
Takıyyüddin İbn Teymiyye kitabın adını el
Lüma' ti'r-red 'ala ehli'l-bida' olarak 
zikreder. Kati b Çelebi ise itikadi esasları 
konu alan el-Lüm'a ti'r-red 'a]{i ehli'z
zeyg ve'l-bid'a adlı eserin Ebü Ma'mer 
Salim b. Abdullah el-Herevi'ye (ö . 433/ 
ı 042) ait olduğunu kaydeder ve Eş' ari'
den hiç söz etmez. 

Eş' ari. kitabının mukaddimesinde bazı 
konularda gerçeği açıklamak ve batı! gö
rüşleri reddetmek amacıyla muhtasar bir 
eser kaleme aldığını belirtir(s. 5). On bö
lümden oluşan kitabın ilk dört bölümü ila
hiyyat, üç bölümü kader. iki bölümü iman 
kavramı, son bölümü de imarnet konula
rına dairdir. Müellif ilahiyyat konuların
dan Allah'ın varlığı. selbi ve sübüti sıfat
ları, özellikle Mu'tezile ile tartışmalı olan 
kelam, irade ve rü'yetullah meselelerini 
ele alır. Kader bahsinde kullara ait fiilie
rin yaratılmışlığı, istitaat, ta'dil ve tecvir 
meseleleri incelenmiştir. İman bahsinde 
imanın tanımı. sınırları ve mürtekib-i ke
birenin durumuna temas edilmiş, ardın
dan Hz. Ebü Bekir ile ömer'in hili:'ıfetinin 
meşruiyeti ve dolayısıyla Şii iddialarının 
yanlış olduğu hususuna yer verilmiştir. 

el-İbdne'nin aksine Eş'ari bu kitabın
da Ahmed b. Hanbel'den hiç söz etmez ve 

Selef telakkisinden uzaklaşarak akılla na
kil arasında denge kurmaya çalışan kelam 
metodunu benimser. Naslarda yer alan 
müteşabih lafızları te'vile yönelir. Eş'ari'
nin el-Lüma'ı hayatının hangi dönemin
de kaleme aldığına ilişkin farklı görüşler 
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bulunmaktadır. McDonald, Arthur Stan
ley Tritton ve lgnaz Goldziher gibi müs
teşriklerle Selefiyye yanlılarına göre mü
ellif bu eseri Mu'tezile'den ayrıldıktan he
men sonra yazmıştır. Çünkü ilk zamanlar 
Mu'tezile'nin etkisinden tam olarak kur
tulamadığından eserinde akli öğelere yer 
vermiştir. Hayatının sonuna doğru ise Se
lefiyye'nin görüşlerini benimsemiş ve el
İbdne'yi kaleme almıştır. A. J. Wensinck. 
Bekir Topaloğlu ve el-Lüma'ın ilmi neş
rini yapan Hammüde Zeki Gurabe'ye gö
re ise Eş' ari el-Lüma'ı el-İbdne'den son
ra telif etmiştir. Bu alimler, fikirlerini des
tekleyen en güçlü delil olarak Eş'ariyye 
ekolünün el-İbdne'ye göre değil el-Lü
ma'daki düşüncelere göre oluşmasını 
göstermektedir. Hammüde Gurabe, hem 
el-Lüma'a yazdığı takdirnde hem The 
Islamic Quarterly'deki makalesinde bu 
iki eseri karşılaştırarak el-Lüma'ın daha 
sonra yazıldığını ispat etmeye çalışmış
tır. 

Eserin iki yazma nüshası bulunmakta
dır: bunlardan biri Beyrut Amerikan Üni
versitesi Kütüphanesi'nde ( MS. nr. 297. 3 A 
8tt • [ s. l -117j).diğeriBritishMuseum'

da (Suppl. ı 72, Or., nr. 3091) kayıtlıdır. Her 
iki nüshada da istinsah tarihi yer atma
makla birlikte Abdülaziz İzzeddin es-Sey
revan'a göre birinci yazma daha eskidir. 
Richard Joseph McCarthy bu nüshanın 
istinsah tarihini VII-VIII. (XIII-XIV.) yüzyıl
lar olarak tahmin etmektedir. el-Lüma' 
değişik kişiler tarafından neşredilmiştir. 

Bunların başında McCarthy gelmektedir. 
Mc Carthy. Beyrut Amerikan Üniversitesi 
Kütüphanesi'ndeki nüshayı esas almış. 
çalışmasının başına müellif ve eseriyle il
gili bir giriş koymuş ve eseri İngilizce'ye 
tercüme etmiştir. Ayrıca Hatib el-Bağda

di' nin Tdril;u Bagddd ve İbn Asakir'in 
Tebyinü ke?,ibi'l-müfteri adlı eserlerin
de yer alan Eş' ari'ye ait bilgi ve savunma
tarla Eş'ari'nin eserlerine dair listeyi ve 
Mal_{Qldtü'l-İsldmiyyin ile el-İbdne'de
ki görüşlerin karşılaştırmasını içeren ek
leri. Risdle ii istiJ:ısdni'HJ.avz ii 'ilmi'l
keldm'la birlikte The Theology of al
Ash'ari adıyla yayımiarnıştır (Beyrut 1952-
1953). Hammüde Zeki Gurabe tarafından 

gerçekleştirilen neşirde British Museum, 
Beyrut Amerikan Üniversitesi Kütüpha
nesi nüshaları ve McCarthy neşri esas 

alınmıştır (Kahire ı 955). Naşir mukaddi
medebu çalışmasını McCarthy'nin hata
larını ortaya koymak amacıyla yaptığını 
kaydetmektedir (s. 12). Her iki neşri ince
leyen Abdurrahman Bedevi ise Gurabe'

nin McCarth.Y'den daha çokyanlış yaptı-

ğını kaydetmektedir (Me?ahibü'l·İslamiy
yin, s. 528). Eseri ayrıca Abdülaziz İzzed
din es-Seyrevan, Beyrut Amerikan Üni
versitesi Kütüphanesi nüshasını esas ala
rak yayımiarnıştır (Beyrut 1987). 

el-Lüma', mezhebin temel görüşlerini 
büyük oranda ortaya koyduğundan Eş'a

riler için önemli bir eserdir. Matür!dilik'te 
Kitdbü't-TevJ:ıid'in oynadığı rolü Eş'ari
lik'te el-Lüma' üstlenmiştir. Eş'ariler'in 

el-Lüma'a çok önem verdiklerini bildiren 

İbn Teymiyye bu sebeple onu birçok defa 
şerhettiklerini, şerhedenlerin başında da 
Bakınani'nin geldiğini belirtir. Bakınani'
nin ayrıca, Kadi Abdülcebbar'ın el-Lüma'ı 
eleştirrnek amacıyla yazdığı N a]fz u' 1-Lü
ma'ı tenkit etmek için Na]fzu Na]fzı'l
Lüma' adıyla bir eser yazdığım kaydeder 
(Kitabü'n-Nübüvvat, s. 62). el-Lüma' üze
rine muhteva tanıtımı niteliğinde bazı 
çalışmalar da yapılmıştır. Bunlara örnek 
olarak Leonhord Rast, Hellmut Ritter. E. 
Bannerth, Fritz Meier ve Bünyamin Ab
rahamov'un çalışmaları gösterilebilir. 
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Ebu Nasr es-Serrac'ın 
(ö. 378/988) 

tasavvufun temel konularına 
dair eseri. 
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Ebu Nasr Abdullah b. Ali b. Muhammed 
es-Serrac'ın hayatı hakkında yeterli bilgi 
yoktur. Taba]fiitü'ş-şutiyye'nin birçok 
yerinde Serrac'a dayanarak bilgi veren 


