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Ünlü Eş'ari ketarncısı ve 
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Hayatı . Dogum tarihi kesin olarak· bi
linmemekle birlikte 330 (941 -42) yılı ci
varında doğduğu sanılmaktadır. Babası 

veya dedelerinden biri bakla ticaretiyle 
uğraştığı için ibnü'l-Bakıllanf kOnyesiyle 
anılmasına rağmen zamanla Bakıliani di
ye şöhret kazanmıştır. Ukbera ve Bağ
dat'ta kadılık. Sağr'da kadılkudatlık yap
tığı için "Kadf" unvanıyla da meşhurdur. 
Basrf nisbesini almasından Basralı oldu
ğu anlaşılmaktadır. ilk öğrenimini Bas
ra 'da yaptı. imam Eş'arf'nin öğrencile
rinden ibn Mücahid et-Tar ve Ebü'l-Ha
san el-Bahilf'den kelam, Ebü Abdullah 
eş-Şfrazf'den usul, İbn Ebü Zeyd el-Kay
revanf ve Ebü Bekir el-Ebherf'den fıkıh, 
ibn Sem'Qn'dan ahlak ilimlerini tahsil 
etti. Öğrenimini tamamlamak için genç
lik yıllarında (muhtemelen 96l'de) Bağ
dat'a gitti ve oradaki ünlü alimlerden 
ders gördü. Ebü Bekir el-Katff. İbn Ma
sf ve Darekutnf' den hadis dinleyip onlar
dan rivayette bulunanlar arasına girdi. 
Öğrenimini tamamladıktan sonra Bas
ra'ya döndü ve Basra camiinde ders ver
meye başladı. Büveyhf hükümdarların
dan Adudüddevle'nin daveti üzerine, çe
şitli mezheplere mensup alimlerle tartış
maların yapılacağı meclisiere Ehl-i sün
net temsilcisi olarak katılmak için 970'te 
(veya 977) Şfraz'a gitti ve orada İbn Hafif 
eş-Şfrazf tarafından karşılandı. Adudüd
devle 'nin huzurunda Mu'tezile'nin Bağ
dat ekolüne mensup alimlerinden Ebü'l
Hasan el-Ahdeb, Ebü İshak en-Nusay
bfnf, Şfa'dan ibnü'l-Muallim, Şafiiler'den 
Ebü'l-Ferec İbn Tarar ile rü'yetullah•. 
kulların fiilleri, kadının islam dinindeki 
yeri gibi değişik kelamf ve fıkhf konu
larda münazaralar yaptı ve her defasın

da üstünlüğünü kabul ettirdi. Adudüd
devle Şif olmasına rağmen Bakıllanf'yi 

oğlu Simnanüddevle'yi yetiştirmekle gö
revlendirdi. Bu sırada Adudüddevle'ye 
ithaf ettiği meşhur eseri Kitiibü 't- Tem
hid'i kaleme aldı. Hükümdarın arzusuy
la Bizanslılar' la esir değişimi yapacak ve 
daha başka konularda görüşmelerde bu
lunacak olan heyetin başkanı olarak is
tanbul'a gitti. Bizans imparatoru ll. Ba
silius'un yanına götürülurken ancak eği
lerek geçilebilecek alçak bir kapı ile kar-

şılaşınca arkasını dönerek içeri girmek 
suretiyle bu aşağılayıcı diplomatik tuza
ğı pratik zekası sayesinde aşmış oldu. 
Bizans sarayında ll. Basilius 'un yanı sı
ra birçok papazla teslls inancı. Hz. isa'
nın durumu, ay mucizesi (inş ikaku'l-ka

mer). Hz. Meryem ile Hz. Aişe'nin dinf ve 
beşeri şahsiyetleri gibi önemli konular
da başarılı münazaralar yaparak Bizans
lılar'ın takdirini kazandı ve imparatorun 
ikramına mazhar olarak ülkesine döndü. 
Bundan sonra bir müddet Bağdat. Uk
bera ve Sağr'da kadılık ve kadılkudatlık 
yaptı. Adudüddevle'nin ölümü üzerine 
Bağdat'a yerleşti ve ölümüne kadar Man
sOr Camii 'nde müderrislik yaptı. Ders
lerine Endülüs 'ten Horasan' a kadar is
lam dünyasının çeşitli bölgelerinden ge
len çok sayıda öğrenci devam etti. Ebü 
Ca'fer es-Simnanf, Ali b. Muhammed el
Harbf, Ebü Abdullah el-Ezdf. Ebü Abdur
rahman es-Sülemf, Ebü'l-Kasım es-Say
raft, Ebü Zer el-Herevf, EbQ Hatim el
Kazvfnf Bakıllanf'nin yetiştirdiği yüzler
ce öğrenciden bazılarıdır. Bağdat'ta ika
met ettiği sırada Kerh'i ve daha başka 
beldeleri ziyaret etti. Bağdat'taki Hanbe
lller'in reisi Ebü'l-Hasan et-Temfmf ile 
münazaralar yaparak bu mezhep alim
lerinin kelam ilmine ve kelamcılara kar
şı takındıkları tavrı bir ölçüde yumuşat
tı. Bu arada propaganda faaliyetlerini 
Bağdat'a kadar taşıran BatınTier'in gö
rüşlerini çürütmek maksadıyla Keşfü'l
esriir ve hetkü'l-estiir fi'r-red cale'l-Bii
tıniyye adlı eserini yazdı. Ayrıca ateşli 
bir Batıniyye taraftarı olan Musul Vali
si Karvan'ın tehlikeli çalışmalarını önle
mek maksadıyla Halife Kadir-Billah ta
rafından muhtemelen 401 'de (1010-11) 
Bahaüddevle'ye elçi olarak gönderildi (İb
nü'l-imad, lll , ı 60) 23 Zilkade 403 (5 Ha
ziran 1 013) Cumartesi günü Bağdat'ta 
vefat etti. Hanbelller'in yanı sıra diğer 
birçok alimin katıldığı cenaze namazın ı 

oğlu Hasan kıldırdı. önce evine defne
dildi, daha sonra Babü Harb Kabrista
nı'na nakledilerek imam Ahmed b. Han
bel 'in yanına gömüldü. Vefatından son
ra adına çeşitli mersiyeler yazıldı. 

İlrni Şahsiyeti. islami ilimierin tamamen 
teşekkül ettiği , mezhepterin kökleştiği , 

islam felsefesi ve tasawufun gelişmeye 
yüz tuttuğu hicrf IV. asrın zengin kültür 
ortamında yetişen Bakılianı pratik ze
kası , kuwetli hafızası , derin vukufu, ba
şarılı münazaraları, üstün hitabeti ve 
çok yönlü ilinf şahsiyetiyle tanınan bir 
alimdir. Bundan dolayı kendisine "hic
rf IV. asrın müceddidi", "engin deniz", 

BAKlLLANT 

"Ehl-i sünnet'in keskin kılıcı ", "sünnf akl
denin önderi " gibi unvanlar verilmiştir. 

ibadete düşkün, zühd ve takva sahibi bir 
kimse olduğu, riya ve gösterişten uzak 
bir hayat yaşadığı r ivayet edilir. Takvası 

ve ilmi yanında hazırcevap oluşuyla da 
ün kazanmıştır. Şif kelamcılardan ibnü'l 
Muallim'in Bakıllanf'yi görünce. "Şeytan 

geliyor· demesine karşılık, "Biz şeytan
ları kafirlerin üzerine göndeririz" (Mer
yem ı 91 83) mealindeki ayeti okuyarak 
cevap vermesi, kaynaklarda bu özelliği 

hakkında zikredilen örneklerden biridir. 
Bakıllanf'nin ilmf şahsiyetinde kelam

cılık yönü ağır basar. Ayrıca hadis, fı

kıh, usül-i fıkıh, tefsir. belagat, dinler 
ve mezhepler tarihi alanlarında da adın
dan önemle bahsedilir ve bunların ço
ğunda otorite kabul edilir. Hadis saha
sında eser telif ettiği bilinmiyorsa da 
hadis dinleyip rivayet edenlerden oldu
ğu bilinmektedir. Fıkıh ve usul -i fıkha 
dair çeşitli eserler yazması , hatta Gazza
lf üzerinde tesir bıraktığının kabul edil
mesi ( Bakı lla ni , İ c cazü'l-Kur' an, naşirin 

gi ri şi. s. 63 ), onun bu alanda önemli bir 
mevkiye sahip olduğunun işareti s~yıla
bilir. Fıkıhtaki mezhebi konusunda fark
lı görüşler mevcuttur. Başta Kadf iyaz 
olmak üzere kaynakların çoğu onun Ma
likf olduğunu kaydederken bazıları Şa
fii, bazıları da Hanbeli mezhebine bağ
lı bulunduğunu belirtir. Bu görüşlerden 
birincisinin isabetli olması kuwetle muh
temeldir. Çünkü talebelerinin çoğu Ma
likf olduğu gibi kendisinden bahseden 
kaynakların ekseriyeti de onu bu mez
hebe nisbet etmektedir. Şafif zannedil
mesi, Mu 'tezile'den olduğuna ilişkin ba
zı önemsiz iddiaların aksine çoğunluğu 
Şafiiler'den oluşan Eş 'ariyye' nin büyük
leri arasında yer almasından kaynak
lanmış olmalıdır. Hanbeli gösterilmesi
ne gelince, bu husus tamamen haberi 
sıfatiarın izahında Ahmed b. Hanbel 'in 
görüşlerine paralel bir düşüneeye sahip 
bulunmasıyla ilgili olup fıkıhla alakah 
değildir. 

Arap edebiyatını iyi bilen ve eserlerini 
akıcı bir üslupla kaleme alan Bakılianı 

Kur'an ' ın i'cazı , Kur'an tarihi vb. konular
da yaptığı çalışmalar ve Şiiler'ce Kur'an 
hakkında öne sürülen iddialara verdiği 
cevaplarla tefsir ilminde de dirayetli bir 
alim olduğunu göstermiştir. Bağdat'ta

ki hıristiyan rahiplerle yaptığı münaza
ralar ve Ehl-i kitap'a karşı yazdığı red
diyeler sebebiyle dinler tarihi sahasın
da ilgi duyulan bir şahsiyet olmuştur. 

Nitekim A. Abel onun Hıristiyanlığa , R. 
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Brunschvig de Yahudiliğe yönelttiği ten
k.itleri inceleme konusu yapmışlardır (Be
devi', Me?ahibü'L-islamiyyfn, I, 595). Mu'te
zile, Şia ve özellikle Batıniyye'ye karşı 
yazdığı reddiyeler mezhepler tarihi açı
sından önemlidir. Ayrıca Bakıllanf. Aris
to felsefesi ile Aristocu filozofların fizik · 
ve metafiziğe ilişkin görüşlerine yönelt
tiği tenkitleri dolayısıyla felsefe karşı
sında ketarn disiplininin üstünlük ka
zanmaya başlamasında rol oynayan cid
di teşebbüslerin öncüsü olarak kabul 
edilmelidir. Onun bu hususta İmamü'l
Haremeyn el-Cüveyni ile Gazzali'ye ön
cülük etmiş olduğu söylenebilir. Filozof
ları reddetmek için De~ö., i~ u 1-kelô.m 
adlı hacimli bir eser telif ettiği bilinmek
tedir. 

Bakıllanf. Ebü'l-Hasan ei-Eş 'a rf' nin gö
rüşlerini genel planda benimsemiş ve 
temellendirmiş olmakla birlikte bazı ko
nularda ondan farklı düşündüğü de ol
muştur; ayrıca Eş'ariyye ' nin sistemli bir 
mezhep haline gelip yayılmasında önem
li hizmetler ifa etmiştir. Nitekim Bakıl
Iani Eş'ari ketarnını bilgi problemi ve ta
biat felsefesi açısından ikmal etmiş. bu 
arada bilginin tanımı, kaynakları ve çe
şitleri üzerinde durmuş, Aristo mantığı 
ve felsefesine karşı çıkarak alemin hu
düsü ile Allah'ın varlığını ispat etmek 
için cevher. araz. atom (cevher-i ferd), 
boşluk (hala) vb. tabiat felsefesine iliş

kin konuları sistemleştirmiş, bunları ulü
hiyyet anlayışının temeli haline getirmiş
tir. Tabiatçı görüşü çürütmek ve muci
zeyi ilmi bir temele dayandırmak için se
beple sonuç arasında zorunlu bir bağın 
bu lunduğu (determinizm) görüşünü red
detmiş, ayrıca istidlal kaidelerini gelişti
rerek konuyu alternatiflerine ayırma ve 
bunlardan sabit olanı tercih etme (sebr 
ve taksim*) ilkesi, duyular ötesini duyu
lur aleme kıyaslama (kıyasü ' J-gaib ale'ş 

şahid), delilin yanlışlığından delille ispat
lanmak istenen düşüncenin yanlışlığına 
hükmetme (in 'ikasü'l -edille) gibi metot
ları da benimsemiş, böylece Eş'ariyye 
ketarnını bir doktrin haline getirmiştir. 
Bakıllanf'nin bazı önemli kelami görüş
lerini şöylece özetlemek mümkündür: 

1. Bilgi. "Bir nesneyi olduğu gibi tanı
mak" anlamına gelen bilgi (ilim). Allah'a 
ait kadim bilgi ve yaratıklara ait hadis 
bilgi kısımlarına ayrılır. Hadis bilgi de 
ya zaruri veya istidlali olur (Bakıllani, el

inşa{, s. 13-14). Akıl. varlık ve olaylara du
yu sınırlarını aşarak imkan açısından ba
kan bir güçtür (Hüsni Zeyne, s. 26-27, 

144). Küllf, hariçte varlığı bulunmayan 
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sırf zihni bir kavram olup tamamen iti
baridir. Mevcudatın zatı ve varlığı aynı 

şeydir. Buna bağlı olarak beş külli* ve 
on kategorinin harici bir varlığı yoktur 
(İzmirli, s. 148) 

2. Alem. Alemi oluşturan cisimler cev
her ve araziardan ibarettir. Maddenin 
en küçük parçası olan bütün cevherler 
birbirinin benzeridir (mütemasil). Varlık
ların çeşitliliğini sağlayan husus taşıdık
ları arazlardır. Eğer bir daha bölüneme
yen atomların (cüz' la yetecezza) varlığı 

kabul edilmezse madde ve süretin. do
layısıyla alemin kadim kabul edilmesi 
gerekir ki bu imkansızdır. Cevherlerin 
böl ünerneyişi "an" ın bölünemeyişinden 
ötürüdür. Cevherlerin hareket etmesi 
için boşluk vardır ki o da maddenin iş

gal etmediği mekandır. Arazlar cevher
lerde bir mana olarak mevcuttur. Araz
ların varlığı sürekli olmayıp her an ya
ratılmaktadırlar. Arazların varlığı sürek
li olsaydı hareket halinde olan bir cis
min hiç durmaması gerekirdi. Cismin 
durması demek o anda Allah 'ın hareket 
arazını yaratmaması demektir. "Atomun 
yer işgal etmesi " anlamına gelen kevnin 
sükün. hareket, ayrılma (iftirak), birleş
me (ictima) diye dört arazı vardır. Fakat 
bu arazların birbirinden ayrılmasını ifa
de eden mümeyyizat (mümasset, müca
veret. te 'lif, mübayenet) gerçek varlığı bu
lunan arazlar değildirler. Bütün araz ne
vileri değil sadece mümkün olan araz
lar sayı bakımından sonsuzdur. Bekii ve 
fena birer araz değildir. Çünkü cismin 
varlıkta devam etmesi Allah'ın onda oluş 
arazını peşpeşe yaratmasıyla mümkün 
olur; oluş arazının yaratılmadığı anda 
cisim de yok olur. Arazlarla bunlardan 
ayrı olarak var olmayan cevherler ha
distir. hepsi Allah tarafından her an ya
ratılmaktadır. 

3. Allah'ın Varlığı ve Sıfatları. Allah 'ın 
varlığı. duyuların verdiği bilgiden ayrı 

olarak. iç duyunun sağladığı bir tür zo
runlu idrak ile bilinir. Alem hadis oldu
ğuna göre mutlaka bir yaratıcısı olmalı

dır. Çünkü akıl her yaratılmışın bir ya
ratıcısı bulunması gerektiğine hükme
der. Varlıkların bir kısmı önce. bir kısmı 
sonra yaratılmaktadır. Önce veya sonra 
meydana geliş kendiliğinden olamayaca
ğına göre bunu tayin eden bir failin var
lığı zorunludur. Ayrıca tabiatta gözlenen 
varlıklarda güzellik- çirkinlik. fayda- za
rar. büyüklük-küçüklük gibi maddi ve 
manevi tür ve cinslerin çeşitlilik ve zıt

lıkların, değişik şekil ve düzeninin bulu
nuşu ile cansız nesnelerde hayatın te-

şekkülü de yüce bir yaratıcının varlığını 
zorunlu kılar. Aksi takdirde bunlara ma
kul bir açıklama getirmek imkansızdır. 
Tabiatta görülen bütün varlıkların ilim, 
irade ve kudret sahibi bir yaratıcının 
eseri olduklarını gösteren birçok özellik 
taşımaları Allah'ın bilme, dileme. güç ye
tirme, varlığının başlangıç ve sonunun 
olmaması gibi üstün nitelikleri bulun
duğuna ilişkin akli delillerdir. Bu husu
sa işaret eden nakli deliller de vardır. 
Allah her yerde değil alemin üstünde
dir. Zati ve fiili kısımlarıria ayrılan ilahi 
sıfatiarın birinci grubuna dahil olanlar 
zatla birlikte ezeli, ikinciler ise hadistir. 
Sıfatiara hal (bk. AHVAL) adı da verilebi
lir. Kelam sıfatı ilahi zatta mevcut bir 
mana olup kadimdir. Allah'ın kelamı harf 
ve ses türünden olmamasına rağmen 
yaratıklarca duyulabilir. Bir nesnenin gö
rülmesi sadece var olma şartına bağlı 

bulunduğundan var olan Allah da ahi
rette görülecektir. Allah dünyada Hz. 
Peygamber tarafından kalp gözüyle de
ğil baş gözüyle görülmüştür (Bakıllanf, 
el-inşa{, s. ı 76). Diğer bütün varlık ve 
olaylar gibi ecel. rızık. kar -zarar ile ku
lun iman- küfür, itaat- isyan türünden 
yaptığı fiileri de ilahi iradenin kapsamı
na girer. Gerçi ilahi iradenin eceli öne 
veya sona alması teorik olarak müm
kündür. fakat bu hiçbir zaman gerçek
leşmez. 

Naslarda Allah'a atfedilen "ayn", "vech ". 
"yed", "kadem" gibi zati ve "istiva", "nü
zül". "mecf", "ityan" gibi fiili sıfatları me
cazi manalarla te'vil etmek veya yaratık
lara benzeterek zahiri anlamında kabul 
etmek isabetli değildir. Zira söz konusu 
nasları te'vil etmek bizi her yerde man
tıklı sonuca götürmemekte, zahirine gö
re anlamak da teşbihe yol açmaktadır 
(Bakı ll anL el-inşa{, s. 24, 4 ı ; a.mlf., et· Tem

hfd, s. 259-260) 

4. Kulların Fiilleri. İnsanların fiilleri. biri 
Allah'a diğeri kendilerine ait olmak üze
re iki ayrı kudretin tesiriyle yaratılır. İla
hi kudret fiilin aslını, kulun kudreti ise 
vasfını meydana getirir; bu şekilde fiilin 
iyi veya kötü oluşu kulun irade ve gü
cünün tesiriyle gerçekleşir. Şu halde Al
lah ' ın kudreti ile kulun kudreti fiili n 
meydana gelişinde ayrı ayrı noktalardan 
tesir ettiği için. "Makdürün (fiilin) iki ka
dir tarafından yaratılması makul değil
dir" tarzında ileri sürülecek bir itirazın 
değeri yoktur (Bakıllani, et· Temhfd [R. ı. 

McCarthyJ. s. 304-305) 

s. Nübüvvet. Peygamberin tabiat üstü 
bir olay (mucize) gösterebileceğini açık-



!ayıp iddiasına uygun bir şekilde bunu 
gerçekleştirmesi nübüwetini ispat eden 
kesin bir delildir. Çünkü mucize gerçek
te Allah 'ın gücüyle vuku bulan bir fiil
dir, aklen de mümkündür. Zira cisimle
rin aslı aynı olduğundan biri diğerinin 
sebep veya eseri olamaz: tabiat olayla
rı zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisi neti
cesinde ortaya çıkmamaktadır, aksine 
bunları gerçekleştiren ili'.ihi kudret ve 
iradedir. Üslubu, muhtevası. edebi üs
tünlüğü, ince ifadeleri, hikmetli sözleri, 
ayetlerinin tertip ve düzeni, fonetik iniş 

çıkışları, anlam ve kavramlarıyla Kur'an- ı 

Kerim Hz. Muhammed 'in gerçek pey
gamber olduğunu ispat eden en güçlü 
delildir. Kur'an'ın i'cazı gayba dair ha
berler ihtiva etmesi, Arapça gibi bilinen 
bir dilden olmasına rağmen alışılmış ne
sir ve nazım t ürleri dışında bir ifade gü
zelliği taşıması, bir de okuma yazma bil
meyen (ümmi) bir insan tarafından orta
ya konulması noktalarında toplanır. Ba
zılarının öne sürdüğü gibi Kur 'an, onun 
benzeri bir kitabı yazma gücü insanlar
da bulunduğu halde Hz. Muhammed'in 
gelişiyle bu gücün onlardan alınması açı
sından değil böyle bir gücün onlarda bu
lunmaması bakımından mucizedir (Ba
kıllanT. i'cazü'Ufur'an, s. 16-30). Aksi 
takdirde Kur'an'ın Allah kelamı olduğun
dan şüphe edip onu insan sözü kabul 
etmek mümkün ve doğru olurdu. Sihrin 
gerçek bir hadise oluşu mucize ile ka
rışmasına yol açmaz. Zira mucizede esas 
olan peygamberin tehaddi* de bulun
ması ve olumlu bir cevap almamasıdır. 
Peygamberlerin nübüwet vasfı ölümle 
sona ermez. 

6. Ahiret Halleri. Naslarda bildirilen ahi
ret hallerine iman etmek · naklen farz
dır. Bu halleri akıl da mümkün görür. 

7. İman. Aslında kalp ile tasdik etmek
ten ibaret olan iman "Allah'ın varlığını 
bilmek" anlamına alınıp tasdikin araştır
ma ve bilgi edinme faaliyetinden sonra
ya bırakılması mümkündür. İmanın ar
tıp eksilmesi, kalbin tasdikine dil ve be
denin iştirak etmesi veya elde edilecek 
sevabm fazla yahut az olması demektir. 
İman ile günah bir kişide bulunabilir, 
bundan dolayı günahkar kimse kafir ol
maz: çünkü günah tasdiki ortadan kal
dırmaz. 

Müslümanların devlet reisi (imam) nas
la tayin edilmi ş değildi r; belli şartları ta
şıyanlar arasından ilgili kişilerin yapaca
ğı seçimle belirlenir. Fazilet derecesinde 
melekler insanlardan üstündür. 

Ehl -i hadisin itikadT görüşleriyle Ebü'l
Hasan el-Eş'arT'nin kullandığı kelam me
todunu birleştirerek Ehl-i sünnet kelam 
ekolünün gelişmesinde önemli rol oy
nayan BakıllanT, Eş ' arT'nin yanı sıra Ah
med b. Hanbel'in etkisiyle de haberi sı
fatlarda selefe uymuş, imanın tarifin
de Cehm b. Safvan'a yaklaşmış, i'cazü'l 
Kur'an konusunda RummanT ve diğer be
lagat alimlerinin görüşlerinden fayda
lanmıştır. Kulların fiilierinin yaratılmışlı
ğı meselesinde çağdaşı olan İbn Furek lle 
paralel bir düşüneeye sahip olmuş, araz
ların sonsuz olabileceği hususunda ço
ğunluktan ayrılarak Ebu Ali el-CübbaT ile 
aynı kanaati paylaşmıştır. Bekayı müs
takil bir sıfat kabul etmek, ilahi sıfatla
rı ahval kavramı içinde mütalaa etmek, 
fiilin meydana gelişinde kulun müessir 
bir güce, dolayısıyla sorumluluğuna esas 
teşkil edebilecek kısmi bir irade hürri
yetine sahip olduğunu savunmakla Eş'a
rT'den ayrılmıştır. BakıllanT, Ehl-i sünnet 
kelam sisteminde uluhiyyet anlayışı ile 
tabiat felsefesi arasında ayrılmaz bir 
bağ kurarak Mu'teziie'den aldığı alem 
görüşünü uluhiyyetin temeli haline ge
tirmiş, nübüwetin ispatı için Ehl -i sün
net açısından mucizeye oldukça yeni bir 
anlam kazandırarak onu felsefi bir te
mele dayandırmıştır. Duyu verilerinin sı 

nırlı ve izafi olduğunu savunmuş, Aristo 
mantık ve felsefesine karşı çıkarak bazı 
istidlal metotları geliştirmiş, tenkit etti
ği mezheplerin görüşlerini doğru ve ob
jektif olarak nakletmiştir. BakıllanT'nin. 
sadece Brahmanizm'in nübüweti inkar 
ettiğine dair yanlış bir bilgi verdiği ka
bul edilir ki bu İbnü'r- RavendT'nin aslın
da kendi görüşü olduğu halde söz konu
su fikri Brahmanizm'e mal etmeye ça
lıştığının farkına varamamasından kay
naklanmıştır (Bedevi, Min Tarrtıi'l - i/had 

fi'l-İslam, s. 138) Bilhassa tabiat felsefe
si ve diğer bazı kelamT görüşleri Ebü'l
Kasım el-KuşeyrT, İmamü'l-Harameyn el
CüveynT, Ebu Hamid el-Gazza!T, Fahred
din er-Razi, Seyfeddin el-AmidT gibi Eş'a

riler'le Ebu Zer el-HerevT, KadT Ebu Ya'la 
el- Ferra, Ebü'l- Ferec İbnü'l - CevzT gibi 
HanbeiTler üzerinde etkili olmuş, bu ara
da in'ikas-ı edille ilkesini benimsediği için 
de tenkit edilmiştir. 

BakıllanT'den söz eden eski ve yeni ya
zarların bir kısmı onun görüşlerini tes
bit ederken, bir kısmı da onu eleştirir

ken bazı hatalara düşmüşlerdir. Nitekim 
Abdülkahir el-BağdadT ve Adudüddin el
kT'ye göre BakılianT bekayı müstakil bir 
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sıfat olarak kabul etmemiştir (BağdadT. 
s. 90; Ici, s. 208) İbn Hazm'a göre ise 
sarfe* nazariyesini benimsemiş, ilahi sı

fatları zattan ayrı kadim varlıklar say
mış, ölümle birlikte ruhun da tamamen 
yok olacağına inanmış, bütün günahlar
dan tövbe etmeyen kimsenin tövbesi
nin kabul edilmeyeceğini savunmuştur 
(el-Faşl, V. 76, 85, 88, 93) Ebu Hayyan et
TevhTdT'ye göre Hürremiyye'nin inançla
rına, Abdülhakim Belba'a göre Mu'tezi
le'nin i 'caz görüşüne katılmıştır (Bakılla

nT. i'cazü'l-Kur'an, s. 54) . M. Zahid Kev
serf. Ebu RTde, Muhammed el -HudayrT 
ve Muhammed Ramazan Abdullah ise 
İbn Teymiyye ile İbn Kayyim el -Cevziy
ye'nin BakıllanT'yi haberi sıfatlar konu
sunda Selefi göstermeye çalıştıklarını, 

kelamcılığıyla bağdaştırılamayacağı için 
bu iddianın ası lsız olduğunu. aksine onun 
haberi sıfatları te'vil ettiğini öne sür
müşlerdir. Halbuki bütün bu iddialar Ba
kıllanT'nin günümüze kadar ulaşan eser
lerinde yer alan bilgilere tamamen ters 
düşmektedir. Bunlar. onun fikirlerini yan
lış yorumlamaktan veya kendi eserleri
ne başvurmayıp ikinci derecede kaynak
lara müracaat etmekten ortaya çıkmış 
olmalıdır. 

BakıllanT'nin görüşlerini tenkit eden
lerin başında çağdaşlarından Ebü Hay
yan et-TevhidT. Ebu Hamid el - İsferayTnT, 
Ebu Ali el-AhvazT ve İbn Batta gelir . Da
ha sonra İbn Hazm, Ebu Bekir İbnü'l
ArabT ve İbnü'l~Vezir ile çağdaş alimler
den Abdurrahman Bedevi ve Abdürraüf 
Mahluf kısmen onu eleştirenler arasın

da yer alır. Bunlardan ilk zümreye dahil 
olanlar akaidde Selefi oldukla~ı için yö
nelttikleri tenkitler genel olarak kelam 
metoduna yapılmış eleştiril~r mahiye
tindedir. Özellikle İbn Hazm'ın Eş'ariler'e 
karşı tekfire kadar varan hücumlarının 
sübjektif olduğu açıktır. İbn Hazm bir 
anlamda BakıllanT'nin fıkıhta Davud ez
ZahirT'ye yönelttiği tenkitlerio intikamı
nı almak istemiş olabiİir. Sadece İ bnü' l 
ArabT insanın dalaylı fiilierinin (bk. TEVLID) 

Allah tarafından yaratıldığı hususunda 
BakıllanT' nin Mu'tezile'ye karşı getirdi
ği delill~rin çelişik olduğunu belirtir (el
'Auaşım, s. I 19). İbnü'l-Vezir ile Abdur
rahman Bedevi insan fiilierinin meyda
na gelişiyle ilgili delillerini yetersiz bu
lurlar. Ancak bu husus düşünce tarihi 
boyunca hakkında kesin sonuçlara varı

lamayan konulardan biridir. Abdürrauf 
Mahlüf'un. "vazettiği mukaddimelerden 
çıkarılması mümkün olmayan bazı so
nuçlar ortaya koymak suretiyle hatalı 
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akıl yürütmede bulunduğu"na ilişkin id
diası ise Bakıllanfnin ispat etmek iste
diği konuyu yanlış anlamasından ileri 
gelmiştir. Zira o Bakınani'nin Kur'an'ın 
ilahi bir kitap olduğunu tevatür yoluyla 
ispat etmeye çalıştığını sanmıştır (Ab
dürraüf Mahlüf. s. 108-109). Halbuki Ba
kıllani, Kur'an'ın ilahi kitap oluşunu ben
zerinin meydana getirilemeyişi yani mu'
ciz oluşuyla, elimizde bulunan Kur'an'ın 
Hz. Peygamber'in Allah katından getir
diği Kur'an olduğunu ise tevatür meto
duyla ispat etmeyi hedef almıştır. Ayrı
ca aynı yazar Bakınani'yi tenkit eden 
Ebü Hamid e1-İsferayini (ö. 406/ 1015) 
ile Ebü'l-Muzaffer el-İsferayini'yi (ö. 47 1/ 
1078) aynı şahıs zannetmiş ve et-Tebşir 
(s. 119) adlı eserde BakılianT hakkında yer 
alan övgü ifadelerine dayanarak İsfera~ 
yini'nin onu tenkit etmesine ihtimal bu
lunmadığını belirtmiştir (Abdürraüf Mah
lüf, s. 88-90). Halbuki Bakıllani'yi tenkit 
eden alim. Eş'ariyye'ye bağlı Ebü'l-Mu
zaffer el-İsferayini değil Selefi olan Ebü 
Hamid el-İsferayinfdir ve et- Tebsir adlı 
eser de Ebü'l-Muzaffer'e aittir. 

Bakınani'nin daha çok kelamcılığı üze
rinde yapılmış çeşitli araştırmalar mev
cuttur. Muhammed Ramazan Abdullah'ın 
el-Bdlpllani ve ard' ühü'l-keldmiyye'si 
(Bağdat 1986), Yüsuf İbish ' in The Politi
cal Doctrin of al-Biilplliini'si (Beyrut 
1966), J. Bouman'ın Le Conflit autour 
du Coran et la Solution d'al-Biilpllii
ni'si (Amsterdam 1959). Muhammed b. 
Abdürrezzak Hamza'nın el-İmam el-Bd
lplldni ve kitdbühü't- Temhid'i (Kahire 
1958). Abdürraüf Mahlüf'un el-Bdlplld
ni ve kitdbühu i'cazü'l-~ur' an ' ı (Bey
rut 1978). Şerafeddin Gölcük'ün Keldm 
Açısından İnsan ve Fiilleri, Bdkılla" 
ni'de İnsamn Fiilleri Anlayışı (İstanbul 
1979) adlı eseri bunlar arasında sayıla
bilir. 

Eserleri. Ebü'l-Muzaffer el-İsferayini 
mübalağalı sayı lacak bir ifade ile Bakıl-
1anfnin, tamamı 50.000 varak tutan çok 
sayıda eser yazdığım belirtir (et· Tebşfr, 
s. 11 9). Kelam, dinler tarihi: tefsir, fıkıh , 

usül -i fıkha dair olan ve kaynaklarda 
adlarından söz edilen eserlerini,n sayısı 

elli beş civarındadır . . Bunlardan günü
müze ulaştıkları bilinen ve çoğu ketarn 
ilmine, bir kısmı da Kur'an ilimlerine da
ir olan eserleri 'Şunlardır: 1. et-Temhid• 
fi'r-red cale1-mülhideti'l-Mu cattıla ve'r
Rdfiia ve'l-Havdri~ ve 'l-Muctetile. Tem
hidü'l-evd ,"il ve tellp"şü'd-deld 'il adıy
la da bilinen ve mevcut ketarn kitapları
nın en önemlisi sayılan eserin Süleyma-
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niye Kütüphanesi'nde iki (Ayasofya, nr. 
2201; Atıf Efendi, nr. 1223), Bibliotheque 
Nationale'de (bk. Bakıllani, et-Temhfd [R. 
J. McCarthyl. s. 26-27) bir yazma nüshası 
mevcuttur. Eser Muhammed Abdülhadi 
Ebü Ride ve Muhammed Mahmüd el-Hu
dayri (Kahire 1366/ 1947). R. J. McCarthy 
(Beyrut 1957) ve ayrıca İmactüddin Ah
med Haydar tarafından tahkik edilerek 
yayımlanmıştır (Beyrut 14071 1987). Ab
dülcelil b. Ebü Bekirer-RebiT et-Tesdid 
ii şeif:ıi't - Temhid adıyla et-Temhid üze
rine bir şerh yazmıştır (Süleymaniye Ktp., 
Turhan Valide Sultan, nr. 20). z. el-İnşar. 
Muhtasar bir ketarn kitabı olan bu ese
rin muhtevası üç ayrı risale tarzında ya
zıldığı intibaını vermektedir. Bazı kay
naklarda Bakınani'ye atfedilen Risale
tü'l-lfurre adlı kitabın da aynı eser ol
duğu kabul edilir. Eser M. Zahid Kevseri 
tarafından tahkik edilerek neşredilmiş
tir (Kahire 1382/ 1963). 3. Mend~ıbü1-

e 'imme ve na~iü'l-meta cin can Sele
fi'l- ümme. Hulefa-yi Raşidin'e yöneltilen 
tenkitlere verilen cevaplardan oluşur. 

Eksik bir yazma nüshası Dımaşk Zahiriy
ye Kütüphanesi'nde mevcuttur (nr. 66). 
4. el-İntişdr li-şıJ:ıl:ıati na~i'l-~ur'an 
ve'r-red cald men nef:ıalehü'l-fesdd bi
ziyade ev no~dn. Mevcut Kur'an'ın faz
lalık veya eksiklik gibi bir tahrife maruz 
kalmadığını, aksine Allah'tan geldiği şek
liyle nakledilip sonraki nesillere ulaştı

ğını konu alan bu eser Muhammed Zağ
lül Selam ' ın tahkikiyle basılmış (İskende
riye 1971). ayrıca Fuat Sezgin tarafından 
tıpkıbasımı yapılmıştır (Frankfurt 14071 
1986). Ebü Abdullah es-Sayrafl Nüke
tü'l-İntişar adıyla eseri ihtisar etmiş, Ebü 

Bakı llani'nin 

r:cazü'l·JSur> an 
adlı eserinin 

ilk iki 
sayfası 

(Silleymaniye Ktp., 

Dama d 
lbr~h im Paşa, 

nr. 18) 

Bekir es-Sabüni de Nüket üzerinde ça
lışarak onu yeniden düzenlemiştir (Sez
gin, 1. 609). 5. rcazü'l-Kur'an · . Kur'an'ın 
hangi bakımlardan mücize olduğu ko
nusunu işleyen eseri Ahmed Sakr tah
kik ederek yayımlamış, Gustave E. Gru
riebaum İngilizce'ye çevirerek tahlil et
miştir (Şikago 1950). Eserin Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bir yazma nüshası 
vardır (Reisülküttiib, nr. 18). 6. el-Beyan•. 
Bakınani'ye ait Fi'l-Mu ccizat adındaki 
hacimli eserden geriye kalan bir bölüm 
olduğu kabul edilir. R. J. McCarthy'nin 
tahkikiyle basılmıştır (Beyrut 1958). 7. 

Hidayetü'l-müsterşidin ve'l-ma~ne c ii 
uşı1li'd-din. Tamamı on yedi cüz (cilt} 
olan eserden geriye on iki cüz kalmış 
olup yazma bir nüshası Ezher Kütüpha
nesi'nde mevcuttur (nr. 342) . Muhammed 
b. Ebü'l-Hattab el- İş b ili Tell]işü '1-kild
ye min kitdbi'l-Hiddye adıyla eseri ih
tisar etmiştir. 8. Su'aldtü ehli'r-re'y 
cani1-kelam fi'l-~ur' an. Kur'an'ın te'vil 
ve tefsiriyle ilgili sorulara verilen cevap
lardan oluşan küçük bir risale olup yaz
ma bir nüshası Süleymaniye Kütüpha
nesi'ndedir (Laleli , nr. 3861 / 7). 

Süleymaniye Kütüphanesi katalogla
rında Bakıllani'ye, Fuat Sezgin tarafın
dan ise İbn Fürek'e atfedilen (GAS, I, 609) 
Ma cdrifü'l-alJydr fi te 'vili'l-al]bÔ.r (Da-
· m ad İbrahim , nr. 272) adlı kitap bunlar
dan hiçbirine ait olmayıp daha sonra ya
şayan bir müellifin eseridir. Çünkü ki
tapta daha sonraki devirlerde yaşayan 
alimierin isimlerine rastlanmaktadır. 

Bakınani'nin gerek kendi eserlerinde 
gerekse diğer kaynaklarda adlarından 
söz edilen, fakat günümüze kadar ulaş-



tığı bilinmeyen bazı kitapları da şunlar
dır: İkfarü'l-müte'evvilin (Nazzam ' ın ke
lam sisteminin tenkidi), Nakiü'l-füm1n li'l
Cajzi? (Cahiz'in i'caz görüşünün tenkidi), 
Na~iu Na~ii'l-Lüma' li'l-Eş'arf (Ali el
İskafi veya Kadi Abdülcebbar'ın Eş'arT'ye 
ait el-Lüma'a karşı yazdığı Na/(::i'ın tenki
di), el-İbône 'an me~hebi ehli'l-küfr 
ve'd-cj.alale, et-Ta'dfl ve't-tecvfr, Şer
jzu '1-Lüma' li'l-Eş 'ari, er-Red 'ale'l
Mu 'tezile If me 'ştebehe 'aleyhim min 
te 'vfli'l-Kur 'an, Ff Enne'l-ma 'dı1m 
leyse bi-şey', Şerjzu Edebi'l-cedel, 
Keyfiyyetü '1-istişhôd, Deka' ik u '1-ke
lam, İmametü Beni 'Abbds, ~1-Kera
mat, Taşarrufü1- 'ibôd ve1-fark bey
ne '1-l].al~ ve '1- iktisab, ed-D ima 'ü 'll e
ti ceret beyne'ş-şahabe, Keşfü'l-esrar 
ve hetkü'l-estar fi'r-red 'ale1-Batıniy
ye, el-Kesb, el-Bagdadiyyôt, el-Cür
caniyyat, el-İşbahôniyyat, Nihôyetü'l
icaz, el- lman, et-Tebşıra, el-Mu~addi
mat if uşı1li'd - diyanat, el-Mesa'ilü'l 
Kostantfniyye, er-Red 'ale'l-mütenasi
ly.fn, el-Mesa 'il ve'l-mücalesatü'l-men
şı1re, el-İmametü'l-kebfre, el-İmame
tü'ş-şagire, er-Rudı1d 'ala Ebi Tahir b. 
Kasım, Ecvibetü ehli Filistın, Mesa 'il 
~e' eleM İbn 'Abdilmü ';un, el- Uşı1-
lü'l-kebfr, el-Usı1lü's-sagfr, Mesa' ilü'l
uşı11, Failü1-cihôd, Emali, İcma 'u eh
li'l -M edfne, et-Ta~ib ve'l-irşad if uşı1-
li'l -fı~h (M Ramazan Abdullah, s. 196-
216) 
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(bk. MUHAMMED el-BAKlR). 

Bakırgan 

Kilabt ' nın 

ilk iki sayfası 

IKazan 1847l 

_j 

L 

~ BAKIRGAN KiTABI 

BAKIRGAN KİTABI 

Hakim Süleyman Ata 'nın 

(ö. 582 / 1186) 
tasaw ufi şüderden derlediği 

manzume ve kıssalat mecmuası . 

Eserlerinde Süleyman, Kul Süleyman, 
Hakim Hace Süleyman, Hakim Süley
man, Hakim, Hakim Hace, Süleyman Ba
kırganT isimlerini kullanan Hakim Ata, 
Ahmed Yesevf'nin üçüncü halifesi olup. 
Yesevf tarzında hikmetler söylemiş ve 
Orta Asya tasawuf edebiyatında ondan 
sonra hikmet an'anesini geliştirmiş en 
eski süff şairdi r. 

Bakırgan Kitabı, değişik zamanlarda 
yaşamış çeşitli şairlere ait birtakım ilahi 
ve süfıyane şiirlerin toplandığı bir mec
muadır. 

On dört şairin 124 manzumesiyle yi
ne bunlardan bazılarına ait sekiz man
zum hikayeden meydana gelmiştir. Man
zumelerden kırk dördü Hakim Ata'ya, 
yirmi biri Şemseddin'e, on dokuzu Ika
nfye, on üçü Ubeydfye, on ikisi Ahmed 
YesevT'ye, dördü Şerif'e, dördü Huda
dad'a, birer tanesi de Şühüdf, GazalL 
Şeyhf, Fakirf, Kasım , Garibi ve Hatafye 
aittir. Mecmuadaki manzumeler hik
met tarzının en güzel örnekleridir. Eser
de dervişlerin ve dervişliğin faziletleri
ne ve dünyanın faniliğine dair birtakım 
mutasawıfane düşüncelerle Ahmed Ye
sevr için yazılm ış methiyeler de yer al
maktadır. 

Mecmuanın sonunda yer alan man
zum hikayelerden Hz. Peygamber ve kı
zı Fatıma'nın ölümlerini anlatanlar Şem

seddin'e, mi'racı ve Hz. İbrahim 'in oğlu 
ismail'i kurban etme teşebbüsünü an
latanlar Süleyman Ata 'ya, Hz. Peygam
ber'in oğlunun ölümünü anlatan Ubey
dfye, Cenadil Kalesi'nin kurtuluşunu an
latan hikaye ise Hatafye aittir. "Yarım 

Alma Kitabı"nın da Süleyman Ata tara
fından yazıldığı tahmin edilmektedir. 

Yüzyıllardan beri Orta Asya, Volga, Ha
rizm ve Kıpçak Türkleri arasında büyük 
bir vecd ve heyecanla okunan Bakırgan 
Kitabı ilk defa 1846'da Kazan Darülfü
nunu Matbaası'nda basılmıştır. Çift sü
tun halinde seksen altı · sayfadan ibaret 
olan bu baskının her sayfasında ortala
ma elli mısra vardır. Yine aynı matbaa
da 1301'de (1884) basılan nüsha ise 144 
sayfa olup her sayfası ortalama yirmi 
altı mısradır. Eserin birçok yazma nüs
hası da vardır. 
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