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nin kabul etmediði rü’yetullah bahsinin ay-
rýntýlý biçimde iþlenmesiyle sona erer.

Teb½ýratü’l-edille’nin iki babdan teþek-
kül eden üçüncü bölümü nübüvvet konu-
larýna ayrýlmýþtýr. Burada nübüvvet ve ri-
sâletin aklen mümkün ve hikmete uygun
olduðu belirtilir. Mûcizenin mahiyeti, geç-
miþ peygamberlere ait mûcizelerin konu-
mu üzerinde durulduktan sonra Hz. Mu-
hammed’in mûcizelerine geçilir. Resûlul-
lah’ýn mûcizeleri derin bir vukufla ele alý-
nýr. Müellif, yaþadýðý dönemde dinden çýk-
mýþ kimselerin nübüvvete dil uzatmalarý
yüzünden konuyu geniþ biçimde anlatmak
mecburiyetinde kaldýðýný söyler (II, 106).
Üçüncü bölüm keramet bahsiyle sona erer.
Kitabýn on bab içeren dördüncü bölümün-
de kader meselesi iþlenir. Aslýnda kader
ilâhî sýfatlardan ilim, kudret ve irâde sý-
fatlarý içinde yer almakla beraber hakkýn-
da ileri sürülen görüþlerin eleþtirilmesi için
kelâm eserlerinin çoðunda müstakil bir ko-
nu halinde iþlenir. Kulun iradî fiilleri ger-
çekleþtirme gücüyle (istitâat) baþlayan bö-
lüm 250 sayfa gibi uzun bir hacmi kap-
sar. Bölümün son babý Kaderiyye’ye ayrýl-
mýþtýr. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’den (Kitâ-
bü’t-Tev¼îd, s. 139, 500-504) etkilendiði an-
laþýlan Nesefî, Hz. Peygamber’e nisbetle
rivayet edilen, “Kaderiyye bu ümmetin
Mecûsîler’idir” anlamýndaki sözün çerçe-
vesine Mu‘tezile’nin de girdiðini kanýtlama-

ya çalýþýr. Ancak bu rivayetin zayýf ve mün-
ker olduðu belirtilmektedir (Müsned, IX,
415-416). Eserin iki bab ihtiva eden be-
þinci bölümü sem‘iyyât bahislerinden ka-
bir azabýnýn ispatýyla baþlar. Büyük günah
iþleyenlerin âhiretteki durumuna temas
edildikten sonra þefaat bahsi anlatýlýr. Ar-
dýndan imanýn mahiyeti ve Ýslâm’la olan
iliþkisi üzerinde durulur. Dört babdan olu-
þan altýncý bölümde imâmet konularý ele
alýnýr.

Nesefî’nin eseri, Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-
Tev¼îd’inin bilinmediði uzun dönemde
Mâtürîdiyye mezhebinin görüþlerini orta-
ya koyan temel kaynak olarak kabul edil-
miþtir. Kitap hem müellifin hem Mâtürî-
diyye mezhebinin kelâm alanýnda en ha-
cimli eseridir ve Kitâbü’t-Tev¼îd’in þerhi
niteliðindedir. Eserde çeþitli mezheplere
mensup âlimlerin kitaplarýnýn zikredilme-
si kelâm tarihi ve günümüz araþtýrmalarý
açýsýndan büyük bir önem taþýr. Nesefî bu
eseriyle, Mâtürîdiyye mezhebi için Eþ‘ariy-
ye’de Bâkýllânî’nin yaptýðýna benzer bir hiz-
met ifa ettiðini kanýtlamýþtýr. Kitapta ta-
kip edilen semantik metot müellifin dö-
nemi için yeni bir uygulamadýr, ancak bu
metot sonraki dönemlerde takip edilme-
miþtir (Yazýcýoðlu, s. 14-17). Naklî ve aklî
delillerin kullanýlmasýyla kelâm yönteminin
ortaya konduðu eserde aklî deliller daha
çok aklýselime dayandýrýlmýþ ve yapýlan is-
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Kaynaklarda adý farklý biçimlerde gös-
terilmektedir. Leknevî ile Kureþî eseri Teb-
½ýratü’l-edille diye kaydetmiþ, Brockel-
mann da ayný þekilde zikretmiþtir (GAL
Suppl., I, 757). Kâtib Çelebi eserin ismini
Teb½ýratü’l-edille fi’l-kelâm olarak kay-
dederken (Keþfü’¾-¾unûn, I, 337) Baðdatlý
Ýsmâil Paþa Teb½ýratü’l-edille fî £ilmi’l-
kelâm adýný vermiþtir (Hediyyetü’l-£ârifîn,
II, 487). Daha sonraki bazý çalýþmalar ya-
nýnda eserin neþirlerinde de farklý isimle-
rin kullanýlmasýnýn sebebi müellifin kita-
býnýn adýný açýkça belirtmemiþ olmasýdýr.
Ancak esere yapýlan atýflar ve onu Nûred-
din es-Sâbûnî’den bizzat nakleden Fahred-
din er-Râzî’nin rivayetinden kitabýn adýnýn
Teb½ýratü’l-edille olduðu anlaþýlmaktadýr
(Münâ¾arâtü FaÅriddîn er-Râzî, s. 23).

Eser kýsa bir mukaddimeden sonra kýrk
beþ babdan meydana gelir; bunlarý altý bö-
lüm halinde özetlemek mümkündür. Altý
babdan oluþan giriþ niteliðindeki birinci
bölümde ilmin tarifi üzerinde ayrýntýlý bi-
çimde durulur; ardýndan nesnelerin ger-
çekliklerinin bulunduðu ve insan bilgisinin
buna vâkýf olabileceði hususu iþlenir. Bilgi
edinme vasýtalarý (duyular, doðru haber ve
akýl) ele alýnarak özellikle aklî istidlâle vur-
gu yapýlýr. Ýlhamýn dinî konularda bilgi kay-
naðý kabul edilemeyeceði ispatlanýr, ayrýca
mukallidin imanýnýn sýhhati tartýþýlýr. Kita-
býn on altý bab içeren ve eserin yarýsýna ya-
kýn hacmini kapsayan ikinci bölümü ilâ-
hiyyât bahislerine ayrýlmýþtýr. Bölüm evre-
nin ezelî deðil yaratýlmýþ olduðu konusuy-
la baþlar (hudûs delili). Daha sonra tev-
hid (vahdâniyyet) esasýna geçilir ve düalist
görüþlerin yaný sýra Allah’a cevher, araz,
mekân izâfe eden, dengi ve benzerinin ol-
duðunu söyleyenlerin görüþleri eleþtirilir.
Ardýndan sübûtî sýfatlara geçilerek bun-
lardan kelâm sýfatý, Selefiyye, Mu‘tezile ve
Ehl-i sünnet âlimleri yönünden mahlûk-
gayri mahlûk olmasý, Allah’ýn zâtýyla kaim
bulunup bulunmamasý açýsýndan tartýþý-
lýr; sadece Mâtürîdiyye tarafýndan vurgu-
lanan fiilî sýfatlarýn kadîm olduðu fikri uzun
bir hacim içinde ele alýnýr; insanlarýn ihti-
yarî fiilleri ve dolayýsýyla kader problemiyle
de ilgisi bulunan irade sýfatý üzerinde du-
rulur. Eserin ilâhiyyât bölümü, Mu‘tezile’-

TEBSIRATÜ’l-EDÝLLE

Teb½ýratü’l-edille’nin unvan sayfasýyla ilk sayfasý (Beyazýt Devlet Ktp., nr. 3063)



226

TEBSIRATÜ’l-EDÝLLE

ketle Muhammed el-Enver Hâmid Îsâ ta-
rafýndan doktora çalýþmasý olarak hazýrlan-
mýþtýr (1977, Ezher Üniversitesi Usûlüd-
dîn Fakültesi). Eseri ayrýca Claude Salamé
(Dýmaþk 1990-1993) ve Hüseyin Atay (I,
Ankara 1993; II, Ankara 2003, Þaban Ali
Düzgün ile birlikte) yayýmlamýþtýr. H. Sab-
ri Erdem Tebsýratü’l-Edille’ye Seman-
tik Yaklaþým adýyla bir doktora tezi ha-
zýrlamýþ (1988, AÜ Sosyal Bilimler Enstitü-
sü), M. Sait Özervarlý da yüksek lisans ça-
lýþmasý yapmýþtýr (bk. bibl.). Süleyman Top-
rak “Nesefî’nin Tabsýratü’l-Edille’sinde
Kaza ve Kader” adýyla bir makale yazmýþ-
týr (SÜ Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 1 [Kon-
ya 1985], s. 122-135).
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Sözlükte “güler yüzlü olmak; güler yüz-
le karþýlamak; müjdelemek” anlamýndaki
beþr (büþûr) kökünden türeyen tebþîr
“müjdelemek” demektir (Lisânü’l-£Arab,
“bþr” md.; Kåmus Tercümesi, II, 160). Ke-
lime mutlak þekilde zikredildiðinde sevin-
dirici haber vermeyi ifade ederken belirle-
yici bir kaydýn bulunmasý durumunda kötü
haber vermeyi de kapsar. Genellikle karþýtý
olan inzâr ile birlikte kullanýlmasý iyi habe-
re tahsisini belirtmektedir. Beþr kavramý
türevleriyle birlikte Kur’ân-ý Kerîm’de sek-
seni aþkýn yerde geçmektedir (M. F. Ab-
dülbâký, el-Mu£cem, “bþr” md.). Bazý pey-
gamberlerin doðum müjdeleriyle Hz. Îsâ’-
nýn Ahmed adlý bir peygamberin gelece-
ðini haber vermesi (es-Saf 61/6) bunlar
arasýnda sayýlabilir. Kur’an’da bütün pey-
gamberlerin uyarýcý (nezîr) ve müjdeleyici
(mübeþþir), Kur’an’ýn da insanlarý doðruya
ve hayra ulaþtýracak düsturlarý içeren bir
kitap olduðu (Fussýlet 41/4) beþîr kelime-
siyle ifade edilmektedir. Kur’ân-ý Kerîm’-
de müjdeleyip özendirmek amacýyla güzel
bir amelin daha hayýrlýsýyla (en-Neml 27/
89) veya on katýyla (el-En‘âm 6/160) kar-
þýlýk göreceði bildirilmiþ, Bakara sûresin-
de mallarýný Allah yolunda harcayanlarýn
karþýlýðý her baþaðýnda 100 tane bulunan
yedi baþaklý buðday tohumu tanesine ben-
zetilmiþtir (el-Bakara 2/261). Ýmam Mâtü-
rîdî bu ifadenin, Allah rýzasý için harcama
yapan kimsenin geride kalan malýna Ce-
nâb-ý Hakk’ýn vereceði bereket mânasý-
na gelebileceðini söylemiþtir (Teßvîlâtü’l-
Æurßân, II, 174). Tebþîr Hz. Peygamber’in
beyanlarýnda, “Kolaylaþtýrýn, güçleþtirme-
yin; müjdeleyin, nefret ettirmeyin” þeklin-
deki emirle (Buhârî, “.Ýlim”, 11; Müslim,
“Cihâd”, 5) bir düstur olarak yer almýþtýr.
Wensinck’in el-Mu£cem’inde dokuz hadis
kaynaðýna atýflar yapýlarak çeþitli müjde-
leme örnekleri verilmektedir (“bþr” md.).
Hadislerde mümine ölümü anýnda cennet
müjdelenirken kâfire de cehennemin hazýr-
landýðý (Buhârî, “Rikak”, 41; Tirmizî, “Ce-
nâ,iz”, 67), gece karanlýðýnda mescide yü-
rüyerek gidenin kýyamet günü nurla müj-
deleneceði (Tirmizî, “Salât”, 51; Ebû Dâ-
vûd, “Salât”, 49), on sahâbînin cennetle
müjdelendiði vb. konulara temas edilmek-
tedir.

tidlâllerde terimlerin sözlük anlamlarý öne
çýkarýlmýþtýr. Atýflardan anlaþýldýðý üzere
(I, 25) kitapta Ebû Hanîfe’nin el-£Âlim
ve’l-müte£allim’i ile el-Fýšhü’l-ekber’in-
den büyük ölçüde faydalanýlmýþtýr. Konu-
lar tartýþýlýrken verilen örnekler, eserin üs-
lûbu, yöntemi ve açýklama biçimi büyük
çapta Kitâbü’t-Tev¼îd’e benzemektedir.
Öte yandan Kitâbü’t-Tev¼îd’in müellifi-
ne nisbeti, orijinalliði ve otantikliði konu-
sunda Teb½ýratü’l-edille’nin büyük bir
önem taþýdýðýný söylemek gerekir (Özer-
varlý, sy. 1 [1997], s. 20, 22-28). Teb½ýra-
tü’l-edille’de Mâtürîdî’nin bugüne ulaþma-
yan eserleri zikredilir, Teßvîlâtü’l-Æurßân
ve Kitâbü’l-Mašålât’tan ibareler nakledi-
lir (I, 162, 305, 359, 829). Eserinde Ebû Ha-
nîfe ve Mâtürîdî’ye ait fikirlere büyük sa-
dakat gösteren müellif, Eþ‘arî’ye karþý ta-
kýndýðý tavýrla onu zaman zaman Ehl-i sün-
net dýþýnda gördüðünü ima eder. Özellikle
tekvin konusunda Eþ‘ariyye’ye karþý sert
bir tutum ortaya koymasý dikkat çekici-
dir. Müellifin baþta Mu‘tezile ve Eþ‘ariyye
olmak üzere diðer mezheplerle yaptýðý tar-
týþmalardan bu mezheplere ait literatüre
vâkýf olduðu anlaþýlmaktadýr. Nitekim Teb-
½ýratü’l-edille ile Abdülkahir el-Baðdâdî’-
ye ait el-Esmâß ve’½-½ýfât’taki bazý ibare-
ler arasýnda büyük benzerlik bulunmak-
tadýr (el-Esmâß ve’½-½ýfât, vr. 20b-23b; krþ.
Teb½ýratü’l-edille, I, 142-149, 151, 152-154).

Teb½ýratü’l-edille sonraki Mâtürîdiyye
âlimlerinin çalýþmalarý için temel kaynak
niteliðindedir. Nûreddin es-Sâbûnî’ye ait
el-Kifâye ve el-Bidâye’deki tartýþmalar
sýrasýnda verilen örnekler, kullanýlan üs-
lûp, yöntem ve açýklamalar Sâbûnî’nin eser-
den büyük ölçüde faydalandýðýný göster-
mektedir. Nitekim onun Teb½ýratü’l-edil-
le’den daha üstün bir eserin bulunamaya-
caðýný söylediði bilinmektedir (Fahreddin
er-Râzî, s. 23). Bunun yanýnda Teftâzânî
ve Beyâzîzâde Ahmed Efendi gibi âlimle-
rin Teb½ýratü’l-edille’den nakilde bulun-
masý (Þer¼u’l-£Ašåßid, s. 74, 119; Ýþârâtü’l-
merâm, s. 23, 55, 76, 214, 217-218, 235, 236,
243), Necmeddin en-Nesefî’ye ait £Ašåßid
metninin Teb½ýratü’l-edille’nin bir fihris-
ti mahiyetinde görülmesi (Keþfü’¾-¾unûn,
I, 337), eserin geç dönem kelâm âlimleri-
nin baþvurduðu kaynaklardan birini oluþ-
turduðunu ortaya koymaktadýr.

Teb½ýratü’l-edille’nin baþta Ýstanbul ol-
mak üzere çeþitli yerlerdeki kütüphaneler-
de yazma nüshalarý bulunmaktadýr (Broc-
kelmann, I, 757; Teb½ýratü’l-edille, nþr. Cl.
Salamé, s. s-t; a.e., nþr. Hüseyin Atay,
neþredenin giriþi, I, 62-71). Eserin ilk ilmî
neþri, bu nüshalarýn bir kýsmýndan hare-


