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Ebü'I-Muin en-Nesefi'nin 
(ö. 508 / 1114) 

akaide dair risalesi. 

_j 

_j 

Tam adı BaJ:ırü'l-kelam ii ca~a,idi 
ehli'l-İslam olan eser bazı yazmalarda 
BaJ:ırü'l-efkiir, cA~a,idü Ebi'l-Mucfn 
en-Nesefi, bazılarında ise eserin tartış
ma üslübunda kaleme alınmış olmasın
dan dolayı Mübiil)aşatü Ehli's-sünne 
ve'l-cema ca ma ca'l-fıralp.'çl-diille ve'l
mübtedi ca (İA, IX, ı 99) adıyla anılmak
tadır. Kaynakların ittifakla Ebü'l-Muin 
en-Nesefi'ye nisbet ettikleri risale "fa
sıl"lar şeklinde düzenlenmiş olup elli do
kuz bölümden ibarettir. Bazı yazmalar
da ise bölüm sayısı altmış dörttür. Ri- · 
salenin giriş kısmında marifet, tevhid, 
iman ve din gibi terimierin tarifi, beşeri 
ve ilahi ilim hakkındaki Sünni ve Mu'te
zili görüşler yer alır. İlk bölümlerde ma
rifetullahın akli1iği, iman ve küfürde ira
denin etkisi ile çeşitli mezheplerin bu 
konudaki görüşleri, bezm-i elest, tev
fik, hızlan. saadet, şekavet, fetret ehli, 
zati, fiili ve haberi sıfatlar. kıdem, ale
min hudüsu, esrna-i hüsna, Müşebbihe 
ve Kerramiyye'nin tenkidi, Allah'ın me
kandan tenzihi, rü'yetullah, kelam sıfatı, 
isim- müsemma, rızık gibi konulara yer 
verilir. Daha sonra istitaat, halku ef 'a
li'l-ibad, imanın şartları ve mahiyeti, ke
bire, Cebriyye, Havaric, Cehmiyye ve Mür
cie'nin tenkidi, şeytan ve nesiinin insan 
fiilieri üzerindeki tesirleri, kesb, müci
ze, keramet, risalet ve özellikle Hz. Mu-
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'hammed'in risaleti, mi'rac, hafaza me
lekleri, nefha, rıza ve suht (öfke) sıfatla
rı, Mu'tezile'nin ortaya çıkışı ve esasları, 
şefaat gibi muhtelif konular işlenir. Ri
salenin son bölümlerinde de kabir aza
bı, mizan. hesap, sırat, havz, cennet, ce
hennem gibi sem'iyya.t* bahisleri ter
tipsiz bir şekilde ele alınır. Risale ima
rnet ve tafdil. bazı Şii iddialarının reddi, 
peygamberlere indirilen suhufa iman, 
İbahiyye ve Müneccime'nin bazı görüş
lerinin tenkidi konularıyla sona erer. 

Aynı bahislerin çeşitli bölümlerde tek
rarlanmasından dolayı risalenin metot 
açısından başarılı olduğu söylenemez. 
Eserde Matüridiler'in anlayışına aykırı 

olarak iman esaslarının beş asılda top
lanması ve kadere imanın bunlar ara
sında sayılmaması dikkat çekicidir. Bel
li başlı bid 'at tırkalarının görüşlerine 

temas ederek bunları tenkit eden mü
ellifin üslübu ilk devir Sünni kelamcıla
rın üslübunu andırmaktadır. Eserin çe
şitli kütüphanelerde yazma nüshaları 

vardır (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, 
nr. ı 500 ; ayrıca b k. İA, IX, ı 99). Orta boy 
elli sekiz sayfa kadar olan kitap Kahi
re (1329) ve Konya'da (1329) basılmıştır. 
Eseri Manastıriı La li Hasan Efendi 1022 '
de (1613) Türkçe'ye çevirmiştir. Ayrıca 
İslam İnançlan ve Mezhepler Arasın-

BaJ:ırü'l·kelam' ın ilk sayfası (Haco Selim Ağa Ktp., m. 584) 

daki Görüş Farkları adıyla Cemi! Akpı
nar tarafından yapılmış bir tercümesi 
daha vardır (Konya ı 977). 

BaJ:ırü'l-keliim'ın bilinen iki şerhi var
dır : 1. Gayetü'l-meram fi şerJ:ıi Bahri'l
keliim. Hasan b. Ali el-Makdisi tarafın
dan yapılan bu şerh kelam ilmiyle ilgi
li genel bilgiler ihtiva eden bir girişle 

başlamaktadır. Eserde yapılan yorum
lar Kur'an ve hadislerden alınan delil
lerle teyit edilir. Ebü Hanife, Ebü Man
sür el-Matüridi ve diğer Hanefi alimie
rin görüşlerine yapılan atıfların da yer 
aldığı eser Matüridi ekolüne ait müsta
kil bir kelam kitabı gibidir. Orta boy 137 
varaktan ibaret olan Gayetü'l-meriim 'ın 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde birkaç yaz
ması bulunmaktadır (Hasan Hüsnü Pa
şa, nr. I ı 54; Kasidecizade, nr. ı 59, 723, 
724) 2. Şerl)u BaJ:ıri'l-kelam. Ahmed b. 
Mahmüd el-Buhari tarafından kaleme 
alınmıştır (ZebTdi. II , 3). 
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liJ YusUF ŞEvKi YAvuz 

BAHRÜ'l-KUlZÜM 
ı 

L 
(bk. KIZILDENİZ). 

_j 

BAHRÜ'l-MAGRİB 
ı 

L 
(bk. AKDENİZ). 

_j 

ei-BAHRÜ'l-MUHİT 
ı 

L 
(bk. OKYANUS). 

_j 

el-BAHRÜ'I-MUHİT 
ı 

( h.:-JI _r:JI ) 

Ebu Hayyan el-Endelüsi'nin 
(ö. 745 / 1344) 

nahvi-edebi tefsiri. 
L _j 

Müfessir, 710 (1310) yılının sonlarına 
doğru elli yedi yaşına henüz girdiği sı

rada yazmaya başladığı eserinin mukad
dimesinde, tefsir ilmi ve bu ilmin kay
nakları hakkında bilgiler verdikten son
ra takip ettiği usulü de açıklamıştır. Bu
na göre önce kelimeler dil kurallarına 
göre izah edilmiş, bir kelimenin varsa 
öteki manaları da zikredilmiştir. Ayetin 
nüzül sebebi, nesih meselesi, diğer ayet-


