et-TEMHÎD

týr. Nâsýriyye tarikatýnýn merkezi olmasý
Temgrût’e ayrý bir önem kazandýrmýþtýr.
Zâviyenin yýlda bir defa tertiplediði panayýra Fas’ýn her tarafýndan tüccarlar katýlmaktadýr. Cumartesi günleri kurulan ve
bilhassa hurma satýþlarý sebebiyle sonbaharda çok canlý geçen pazara büyük katýlým olmaktadýr. Pazardaki bu hareketlilik
þehirde çömlekçilik, marangozluk, kasaplýk ve demircilik gibi meslekleri canlandýrmýþtýr. Þehirde iki dinî bayram öncesinde
ve aþure gününde büyük bir hareketlilik
yaþanýr. Nâsýriyye tarikatýnýn düzenlediði
aþure merasimlerine çevredeki merkezlerden birçok insan katýlýr. Ziyaretçilerin
sunduðu hediyeler zâviye için büyük bir
gelir kaynaðýdýr. Günümüzde 6000 civarýnda nüfusu olduðu tahmin edilen Temgrût
þehri halkýnýn önemli bir kýsmý geçimini
ticaret ve tarýmla saðlamaktadýr. Geleneksel sanatlar, seramik ve çömlek yapýmý geliþmiþtir; yeþil renk aðýrlýklý elli farklý þekilde imal edilen çömlekler daha ziyade turistlere satýlmaktadýr. Þehrin çevresindeki arazide buðday ve arpanýn yaný sýra hurma, nar, elma ve ceviz gibi meyveler bol miktarda yetiþir.
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Kitabýn adý Paris nüshasýnda et-Temhîd fi’r-red £ale’l-mül¼ideti’l-mu£a¹¹ýla
ve’r-Râfi²a ve’l-ƒavâric ve’l-Mu£tezile, Süleymaniye (Ayasofya) ile Âtýf Efendi
kütüphanelerindeki nüshalarýnda Kitâbü
Temhîdi’l-evâßil ve telÅî½ý’d-delâßil þeklindedir. Müellif el-Beyân adlý eserinde bu
kitabýna et-Temhîd adýyla atýfta bulunmakta (s. 88), ayrýca eser çeþitli kaynaklarda bu adla geçmektedir (et-Temhîd, nþr.
McCarthy, neþredenin giriþi, s. 28). etTemhîd’i neþredenlerin de belirttiði gibi
kitabýn ismine yapýlan ilâveler müstensihlere veya bazý araþtýrmacýlara ait olmalýdýr. Yaklaþýk doksan babdan meydana gelen et-Temhîd’in muhtevasýný mukaddime
ve giriþten sonra beþ bölüm halinde ele
almak mümkündür. Mukaddimede eserin “emîr”in isteði üzerine kaleme alýndýðý belirtilmekte ve içeriðine kýsaca iþaret
edilmektedir. Bu emîr Büveyhî Hükümdarý Adudüddevle’dir (DÝA, I, 393). Ýbn Asâkir, Bâkýllânî’nin eserini Adudüddevle’nin
hocalýðýný yaptýðý oðlu için kaleme aldýðýný
söylemektedir (Tebyînü ke×ibi’l-müfterî, s.
120). Eserin giriþi bilgi meselesiyle ilgili olup
burada ilmin tarifi, kýsýmlarý, beþ duyu, iç
duyu, istidlâl çeþitleri, delil ve istidlâl münasebeti gibi hususlar özlü biçimde iþlenmiþtir. Allah’ýn varlýðý konusuna ayrýlan birinci bölüm insan bilgisinin yöneldiði alanlar (mâlûmat), varlýk çeþitleri, âlemin yaratýlmýþlýðý gibi meselelerle baþlayýp Allah’ýn
varlýðý, birliði, hay, alîm, semî‘, basîr, mütekellim ve mürîd gibi sýfatlarýnýn açýklanmasýyla devam eder. Ardýndan Ýslâm’ýn
ulûhiyyet anlayýþýna ters düþen inanç gruplarýnýn görüþleri reddedilir. Bunlar âlemin
bir yaratýcý olmadan kendiliðinden meydana geldiði anlayýþý, yedi yýldýz telakkisini benimseyenler, düalistler, Mecûsîler, Allah’ý cevher diye niteleyen hýristiyanlar, ekanîm-i selâse, ittihâd ve hulûl konularýdýr.
Ýkinci bölümün baþýnda nübüvveti benimsemeyen Berâhime tenkit edilir. Hz. Muhammed’in nübüvvetini inkâr eden yahudiler, Mecûsîler, Sâbiîler ve hýristiyanlarýn
bu baðlamdaki telakkileri tartýþýlýr; i‘câzü’l-Kur’ân’ýn yahudi ve hýristiyanlarca kabul edilmeyiþi eleþtirilir. Yahudilerin Hz.
Mûsâ’dan sonra bir peygamberin ve þeriatýn gelmeyeceði, dolayýsýyla Mûsâ þeriatý-

nýn neshedilmediðine dair ileri sürdükleri
delillerin geçersizliði ispat edilir.
et-Temhîd’in en hacimli kýsmý Allah’ýn
sýfatlarýna ayrýlan üçüncü bölümüdür (s.
220-387). Müellif konuya Mücessime’yi
eleþtirmekle baþlar. Ardýndan Mu‘tezile kelâmcýlarý tarafýndan kabul edilmeyen hayat, ilim, kudret gibi mâna sýfatlarýnýn zât-ý
ilâhiyyeye nisbetinin gereði hakkýnda bilgi
verilip Ebû Hâþim el-Cübbâî’nin “ahvâl” teorisi tenkit edilir ve Mu‘tezile’nin mâna sýfatlarýnýn reddine dair ortaya koyduðu deliller çürütülür. Bâkýllânî zât-ý ilâhiyyeye sýfat nisbet etmekle O’nu vasfetmek arasýndaki fark üzerinde durarak (mâna sýfatlarýmânevî sýfatlar; bk. SIFAT) isim-müsemmâ münasebetini konu edinir; ilâhî isim
veya sýfatlarýn taksimine deðinir; harflerden ve lafýzdan oluþmayan ilâhî kelâmýn
mahlûk olmadýðý meselesini geniþ biçimde tartýþýr; Mu‘tezile’nin bazý anlayýþlarýna kýsaca temas ettikten sonra yine sýfat
bahsine döner. Burada haberî sýfatlardan
“vech” ve “yed” kavramlarý, ayrýca rü’yetullah konusu iþlenir. Ardýndan irade ve
kudret sýfatlarý çerçevesine giren kader
meselesi ele alýnýr; önce ilâhî iradenin bütün nesne ve olaylara taalluku üzerinde
durulur, ihtiyarî fiillerin teþekkülünde beþerî kudretin de rol aldýðýna temas edilir;
Mu‘tezile’ce benimsenen “tevellüd”ün yanlýþlýðý belirtilir ve ihtiyarî fiillerin sadece kulun iradesiyle meydana gelemeyeceði anlatýlýr. Ehl-i sünnet tarafýndan Mu‘tezile’ye Kaderiyye denmesinin sebebine deðinildikten sonra -kelâm kitaplarýnda kader
meselesine baðlý konular olarak incelenenrýzýk, fiyatlarýn yükselmesi-düþmesi, ecel,
hidayet ve sapýklýk bahisleri iþlenir.
Dördüncü bölümde büyük günah iþleyenlerin durumu çerçevesinde iman, islâm, esmâ ve ahkâm konularý incelenir.
Burada önce iman, islâm ve küfrün tanýmý ve açýklanmasý yapýlýr, ardýndan fâsýkýn
(büyük günah iþleyen mümin) mümin olup
olmadýðý hususu tartýþýlýr, va‘d ve vaîd terimleri konu edinilir, þefaatin mürtekib-i
kebîre için de vâki olacaðý hususu ispat
edilmeye çalýþýlýr. et-Temhîd’in beþinci bölümü devlet baþkanlýðý (imâmet) hakkýndadýr. Bâkýllânî burada daha önce Menâšýbü’l-eßimme adlý kitabýna giriþ niteliðinde bir risâle yazdýðýný, risâleyi bazý ilâve ve
çýkarmalarla bu eserine naklettiðini belirtir. Müellif, Þîa’nýn “nas tezi”nin eleþtirisine bir giriþ olmak üzere bilgi vasýtalarýndan haberin mânasýný, çeþitlerini, mütevâtir haberle haber-i vâhidi kýsaca iþler. Ardýndan Hz. Ali’nin imâmetine dair “nas”
diye aktarýlan haberlerin eleþtirisine ve ih415
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tiyar (tercih / seçim) yönteminin ispatýna geçer. Kendisine biat edilecek imamýn özelliklerini anlatýr. Daha sonra Hz. Ebû Bekir,
Ömer, Osman ve Ali’nin imâmetlerinin
meþrûiyetini, Þîa mensuplarýnýn ileri sürdüðü iddialarý, Hz. Ali ile bazý ashap gruplarý ve Havâric arasýndaki anlaþmazlýklara
deðinir, bu arada büyük Ýslâm çoðunluðunun imâmete dair Sünnî görüþünü de ortaya koyar.
et-Temhîd’de tartýþma üslûbu (“Eðer
denilirse ...” “þöyle cevap verilir ...”) kullanýlmýþtýr. Eserde âhiret bahisleri dýþýnda
Sünnî kelâmýnýn hemen bütün konularý ele
alýnmýþ, daha sonra gelen Eþ‘arî kelâmcýlarý için bir örnek ortaya konmuþtur. Kitaptaki tartýþmalarýn çoðunun Mu‘tezile’ye yönelik olduðu görülmektedir. Bu arada Ýslâm dýþý gruplarla ilgili eleþtirilerle
imâmete dair açýklamalarýn fazla uzatýldýðý kabul edilmektedir. et-Temhîd, Bâkýllânî’nin doðduðu tarihlerde vefat eden Ebû
Mansûr el-Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tev¼îd’iyle mukayese edildiðinde hacim bakýmýndan birbirine yakýn olan bu iki eserden etTemhîd’de muhtevanýn beþte birinden fazla bir kýsmýnýn Sünnî kelâmýnýn ikinci derecedeki konularý arasýnda yer alan imâmete ayrýldýðý görülür. Ýki eserde konularýn ele alýnýþý genel kültür, mantýkî baðlantý, ilmî üslûp ve naslara baþvuru açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda Kitâbü’t-Tev¼îd’in
daha üstün olduðu ortaya çýkmaktadýr.
et-Temhîd’in bugüne kadar üç nüshasý
tesbit edilmiþtir. Bunlardan birincisi 472’de (1079) istinsah edilen Paris nüshasý olup
(Bibliothèque Nationale, nr. A 6090) varak
61a’dan itibaren Ýmâdüddin neþrine göre
191 sayfa eksiktir (s. 242-433). Ýkinci nüsha Süleymaniye (Ayasofya, nr. 2201, istinsah tarihi 478 [1085]), üçüncü nüsha Âtýf
Efendi kütüphanelerindedir (istinsah tarihi
555 [1160] olup halen bu kütüphanede yer
almamaktadýr, krþ. McCarthy, neþredenin
giriþi, s. 27). Eser ilk defa Mahmûd Muhammed el-Hudayrî – Muhammed Abdülhâdî Ebû Rîde tarafýndan et-Temhîd fi’rred £ale’l-mül¼ideti’l-Mu£a¹¹ýla ve’r-Râfi²a ve’l-ƒavâric ve’l-Mu£tezile adýyla yayýmlanmýþsa da (bk. bibl.) burada sadece
Paris nüshasýna dayandýðýndan metnin üçte birinden fazlasý eksiktir. Neþrin sonuna
Kadî Ýyâz’ýn Tertîbü’l-medârik’inde Bâkýllânî’ye ait biyografi kýsmý eklenmiþ ve etTemhîd hakkýnda bazý notlar konmuþtur.
R. J. McCarthy, Kitâbü’t-Temhîd adýyla
gerçekleþtirdiði neþirde (bk. bibl.) üç nüshayý göz önünde bulundurmakla birlikte
imâmet bahsine yer vermemiþ, buna sebep olarak da imâmetin kelâmýn temel ko416

nularýndan olmayýþýný ve kendisinin bu kýsmý neþretmeye hazýr bulunmayýþýný zikretmiþtir (neþredenin önsözü, s. 21-23). etTemhîd’in Ýmâdüddin Ahmed Haydar tarafýndan (Kitâb) Temhîdü’l-evâßil ve telÅî½u’d-delâßil adýyla yapýlan neþri metnin
tamamýný ihtiva etmekte olup matbu iki
nüshaya dayanmaktadýr. et-Temhîd üzerine Ebü’l-Kasým Abdülcelîl b. Ebû Bekir erRabaî ed-Dîbâcî (Ýbnü’s-Sâbûnî) et-Tesdîd fî
þer¼i’t-Temhîd adýyla bir þerh yazmýþtýr
(Süleymaniye Ktp., Turhan Vâlide Sultan,
nr. 20/1; Rabaî için bk. Hasan Hüsnî Abdülvehhâb, I, 390-391). et-Temhîd’le ilgili çeþitli makaleler kaleme alýnmýþ olup bazýlarý
þunlardýr: Armand Abel, “Le chapitre sur
le Christianisme dans le Tamhîd d’al-Bâqillânî” (Etudes d’orientalisme dédiées a la
mémoire de Lévi-Provençal, Paris 1962, I,
1-11); “Le chapitre sur l’imâmat dans le
Tamhîd d’al-Bâqillânî” (Le Shî’isme imâmite, Paris 1970, s. 55-68); Jose M. Forneas Besterio, “al-Tamhîd De al-Bâqillânî y
su transmision an al-Andalus” (Miscelanea
de Estudios Arabes y Hebraicos, XXVIXXVII/2 [Granada 1977-1979], s. 433-440);
Kambiz Ghaneasbassiri, “The Epistemological Foundation of Conceptions of Justice in Classical Kalâm: A Study of ‘Abd
al-Jabbâr’s al-Mughnî and Ibn al-Bâqillânî’s al-Tamhîd” (Journal of Islamic Studies, XIX/ 1 [Oxford 2008], s. 71-96).
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Tam adý et-Temhîd fî u½ûli’l-fýšh’týr
(Kelvezânî, neþredenlerin giriþi, I, 69-70).
Baþka isimlerle de anýlan eser, Kelvezânî’nin hocasý Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ’nýn el-£Udde’si ve çaðdaþý Ebü’l-Vefâ Ýbn Akýl’in elVâ²ý¼’ý ile birlikte Hanbelî fýkýh usulünün
üç temel kaynaðýndan biridir. Diðer ekollere nisbetle Hanbelîler’de fýkýh usulü yazýmýna geç sayýlabilecek bir dönemde baþlanmýþ olup usul kurallarýný Ahmed b. Hanbel’den gelen rivayetler doðrultusunda tesbit konusunda önemli bir çaba harcayan
Ferrâ’nýn kitabý fakihler yöntemine göre
kaleme alýnan Hanbelî usulüne dair ilk eser
sayýlýr. Bu yöntem Kelvezânî tarafýndan etTemhîd’de devam ettirilmiþtir.
Fýkýh ve fýkýh usulünün mahiyeti ve deliller hakkýnda genel bilgilerin ardýndan eserin baþýnda kelâm, mantýk ve dille ilgili bazý terimlerin tanýmlarýný içeren bir giriþ bölümü yer alýr. Ýbn Akýl’in el-Vâ²ý¼’ýnda da

