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kat bu tanrýnýn ölümlü insan tarafýndan
yeterince kavranýlamayacaðý kabul edilir.
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Türk-Ýslâm edebiyatýnda
Allah’ýn varlýðýný, birliðini,  
kudretini, esmâ ve sýfatý ile  

bunlarýn kâinattaki tezahürlerini 
ele alan manzum-mensur edebî tür.

˜ ™

Edebiyatta tevhid Allah’ýn zâtý, sýfatý ve
fiillerinden söz ederek O’nun birliðini, tek
ve eþsiz oluþunu, kudretinin sonsuzluðunu,
zâtýnýn yüceliðini, bütün kâinatýn ve mah-
lûkatýn, özellikle insanýn aczini, yaratýcýsý-
na, O’nun lutfuna olan ihtiyacýný ve yalnýz
O’na sýðýnmasý gerektiðini anlatan eser-
lere verilen addýr. Manzum tevhidlerde ke-
lâm ve akaid ilminin metotlarýyla terimle-
rinin kullanýlmasý ve baþarýlý bir anlatým el-
de edilmesinde çoðunluðu medrese tah-
sili gören veya tekkelerden yetiþen þairle-
rin konu hakkýnda yeterli birikime sahip
bulunmalarý etkili olmuþtur. Þeyhülislâm,
kazasker ve müderrisler yanýnda tarikat
þeyhi olan birçok sanatkâr bu hususta üst
düzeyde bilgiye sahipti. Nitekim tevhidle-
riyle Türk edebiyatýnda ayrý bir yeri olan
Fuzûlî akaide dair Ma¹la£u’l-i£tišåd adlý bir
eser de telif etmiþtir. Mutasavvýflar da þiir-
lerinde konuya tasavvuf düþüncesi açýsýn-
dan yaklaþmýþtýr. Þairler bu bilgileriyle be-
raber baþta insaný hayretlere düþüren ta-
biat olaylarý olmak üzere çok çeþitli ve zen-
gin bir malzemeden faydalanarak tevhid
inancýný þairane hayaller, ârifane duygu ve
düþüncelerle anlatmayý baþarmýþtýr. Tev-
hidlerde baþta kaside olmak üzere gazel,
müstezad, musammat, terciibend, terki-
bibend, mesnevi vb. uzun nazým þekilleri

yanýnda beyit, kýta, tuyuð, rubâî gibi na-
zým þekilleri de kullanýlmýþtýr.

Mensur tevhidler çok defa aðýr ve tum-
turaklý, bazan da sade ve samimi bir dille
yazýlmýþtýr. Envârü’l-âþýk¢n, Müzekki’n-
nüfûs gibi eserlerin tevhid bölümleri bu
özellikleri taþýr. Ancak birçok müellif ko-
nunun ciddiyet ve ihtiþamýna yakýþýr bi-
çimde eserlerini inþa denilen aðýr ve süs-
lü bir üslûpla kaleme almýþtýr. Bunun bir
sebebi de konu ile ifade arasýnda bulun-
masý gereken mutabakatý gösteren be-
râat-i istihlâl sanatýdýr. Ayrýca müellifler
eserlerinde âyetler ve hadislerden iktibas-
lar yapmayý, onlara telmihte bulunmayý
âdeta bir mecburiyet telakki etmiþlerdir.
Kelâm ilminin teþekkülünden sonra ede-
biyatta “mezheb-i kelâmî” denilen ispat
metoduna baþvurarak sözlerini güçlendir-
miþ ve fikirlerini, terim özelliði kazanan
Arapça sözler yanýnda Farsça zincirleme
tamlamalarla uzun cümleler halinde an-
latmýþlardýr. Sinan Paþa’nýn Tazarru‘nâ-
me’si bu süslü üslûba örnek gösterilebilir.

Ýslâm telif geleneðinde mukaddimele-
rin hamdele bölümlerinde mensur tevhid-
lerin en derli toplu þekilleri bulunur. Bu
mukaddimelerde yer alan tevhidle ilgili
ifadeler manzum-mensur en güzel örnek-
leri teþkil eder. Kelâma ve akaide dair
manzum eserlerdeki tevhid bahisleriyle bu
konuda Arapça, Farsça, Türkçe yazýlmýþ
müstakil manzumeler ve bunlarýn þerhle-
ri konuyu daha da zenginleþtirmiþ ve tev-
hidlere kaynaklýk etmiþtir. Buna, Fâtih Sul-
tan Mehmed devri ulemâsýndan Hýzýr Bey’in
el-Æa½îdetü’n-nûniyye’si ile manzum-
mensur tercüme ve þerhleri örnek göste-
rilebilir. Ali b. Osman el-Ûþî’nin el-Emâlî’-
si de bu tür bir manzumedir. Otuza yak-
laþan þerhi ve ondan fazla tercümesi bu-
lunan bu manzumenin ilk bölümü ilâhiy-
yât (tevhid) konularýna ayrýlmýþtýr.

Tevhidler muhtevalarýna göre þer‘î (ke-
lâmî) ve tasavvufî olmak üzere ikiye ayrý-
labilir. Bu iki grup arasýndaki esas farklý-
lýk, kelâm ve tasavvuf ekollerinin konuyu
ele almadaki metot ve bakýþ açýsýndan kay-
naklanmaktadýr. Ayrýca bu türdeki man-
zumelerde bütün peygamberlerin tevhid
mücadelelerine yer verilir, bu mücadele-
nin en son ve en baþarýlý halkasý olarak
Hz. Peygamber’den mutlaka söz edilir. Bu
arada Hýzýr tevhid sýrlarýnýn kavranmasýn-
da önemli bir isim olarak ayrýca öne çýkar.
Hýzýrnâme adýyla anýlan manzum veya
mensur eserlerin ana temasý tevhidin kav-
ranmasýna yönelik olaylarý anlatmaya da-
yanýr. Hýzýr’ýn Hz. Mûsâ ile olan macerasý

Mukaddes’te ve Kur’an’da iþaret edildiði
üzere Ýsrâiloðullarý’nýn tek tanrý inancýna
zaman zaman çevre milletlerin çok tanrý-
lý dinlerinin olumsuz etkisi görülse de ni-
haî mânada Ýsrâiloðullarý dini tek tanrýcý-
lýðý yüceltmiþ bir din hüviyetine sahip ol-
muþtur. Yahudiliðin tevhidci tasavvuruna
göre evrende sadece tek tanrý vardýr ve O
âlemin ötesinde bir varlýktýr. Ahd-i Atîk’-
teki özel ismi Yahve’dir. O evreni yaratan
ve evrendeki bütün olaylara hükmeden,
her þeyi bilen, âdil, merhametli ve mut-
lak güç sahibidir. Tanrý’nýn sûretinin yapýl-
masý veya O’na sûret isnadý putlara tap-
ma tehlikesine yol açacaðýndan yasaklan-
mýþtýr. Ýbadet yalnýz O’na yapýlýr. Tanrý is-
tek ve emirlerini peygamberleri vasýtasýy-
la çeþitli vahiy yollarýyla insanlara iletmiþ,
ayrýca Ýsrâiloðullarý ile özel ahid iliþkisine
girmiþtir. Ýnsana bahþettiði hür iradenin
hesabýný da dünya hayatýnýn sonunda ger-
çekleþtireceði haþir ve kuracaðý ebedî mah-
kemede soracaktýr. Yahudilik’te Tanrý dý-
þýnda melek veya þeytan tarzýndaki me-
tafizik varlýklarýn medeniyeti kabul edilse
de bunlar Tanrý’nýn yarattýðý, O’nun em-
rindeki güçler olarak görülür.

Yahudilik içinde doðan Hýristiyanlýðýn ya
da Îsâ Mesîh hareketinin tanrý tasavvuru
da þüphesiz tevhidciydi. Ancak Îsâ Mesîh
sonrasý teolojik geliþmelerde yahudi kö-
kenli ilk hýristiyanlar ile (Ebionitler) son-
raki Aryusçular’da tevhidci anlayýþ koru-
nurken Pavlus’un liderliðini yaptýðý pagan
kökenli hýristiyanlarda Îsâ’nýn ve kutsal
ruhun Tanrý ile ayný cevherden olduklarý
ve ilâhlýðýn unsurlarýný oluþturduklarý þek-
lindeki teslîsçi tanrý inancý monistik bir
geliþmeyi ortaya koymuþtur. Tanrý, Îsâ
Mesîh’te þahýslaþtýrýlmýþ, Tanrý’nýn tarihe
etkisi, nebevî vahyi, ahlâkî temelleri içe-
rik deðiþtirmiþ; Îsâ yaratýcý, hidayet ve lu-
tuf daðýtýcý ilâh haline getirilmiþtir. Bu gö-
rüþler, Hýristiyanlýðýn ilk ekümenik konsili
olan Ýznik Konsili ve onu takip eden diðer
üç konsil kararlarýyla IV-V. yüzyýllarda res-
miyet kazanmýþtýr. Hýristiyan kilise baba-
larý ve teologlar tarafýndan ortaya konan
ilâhlýktaki tek cevher ve üç þahýs birliði
þeklindeki geleneksel teslîsçi açýklamalar,
günümüzün bazý modern teolojilerinde ya-
hudi ve müslümanlar tarafýndan yönelti-
len tenkitleri bertaraf etme çabasý doð-
rultusunda oðul Îsâ’nýn ve kutsal ruhun
Tanrý’nýn sýfatlarý olduðu yorumlarýna dö-
nüþmüþtür. Ýslâm’ýn tek tanrý inancýyla
Hint geleneðindeki maya, nirvana, tenâ-
süh kavramlarýný birleþtiren bir sentez dini
mahiyetindeki Sih dininde de Nam diye
isimlendirilen tek bir tanrýya inanýlýr. Fa-
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yiddin Ýbnü’l-Arabî, Þehâbeddin es-Süh-
reverdî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi
mutasavvýflarýn görüþ ve anlayýþlarýndan
hareketle onlarýn kaleme aldýklarý tevhid-
lerden ilham alarak vahdet-i vücûd ve aþk
anlayýþlarý çerçevesinde ele alýp iþleyen
eserlerdir. Mevleviyye, Nakþibendiyye, Ka-
diriyye, Rifâiyye ve Halvetiyye gibi Sünnî
tarikatlara mensup þair ve müelliflerde bu
görüþ ve duyuþ tarzý hâkimdir. Tasavvufî
tevhidlerde konular çoðunlukla vahdet-i
vücûd ve aþk anlayýþý çevresinde iþlenir.
Alevîlik, Bektaþîlik, Hurûfîlik, Haydarîlik,
Kalenderîlik gibi bâtýnî inanýþlarla öne çý-
kan mezhep ve tarikatlarýn anlayýþlarýný ak-
settiren tevhidlerde ise vahdet-i vücûd-
dan vahdet-i mevcûda, hatta bazan tenâ-
sühe, hulûl ve ittihada varan bir sapma-
dan söz etmek mümkündür. Nitekim Bâ-
týnî tarikatlarý meþrep itibariyle sonradan
kendi çatýsý altýnda birleþtirip günümüze
ulaþtýrdýðý kabul edilen Bektaþî tarikatýna
mensup þairlerin tevhidleri bazan fazlaca
ironik bir üslûpla yazýlmýþ, lâubali sözlerle
dolu metinlerdir. Bu manzumelerde Al-
lah-Muhammed-Ali birlikteliði þeklinde ifa-
de edilebilecek vahdet telakkisi vahdet-i
vücûdun aþýrý yorumundan doðmuþ bir an-
layýþý aksettirir. Hatâî’nin “Allah bir Mu-
hammed-Ali”; Kul Himmet’in “Allah bir
Muhammed-Ali diyerek”; Kul Hasan’ýn “Al-
lah bir Muhammed-Ali aþkýna” nakaratlý
manzumeleri bunlarýn en tanýnmýþ örnek-
leridir. Bu anlayýþýn Hýristiyanlýk’taki tes-
lîsi çaðrýþtýrmasý dikkat çekmektedir. Az-
mi Baba’nýn, “Yeri göðü ins ü cinni yarat-
týn / Sen ey mimarbaþý eyvancý mýsýn / Ayý
günü çarhý burcu var ettin / Ey mekân sa-
hibi rahþancý mýsýn” kýtasýyla baþlayan man-
zumesi yanýnda Edib Harâbî’nin, “Vahdet-
nâme”siyle, “Yâ rab senin mekânýn yok /
Yataðýn yok yorganýn yok / Hem dinin hem
imanýn yok / Her bir þeyden münezzeh-
sin” kýtasýyla baþlayan nefesi bu tür sap-
malara yer veren þiir örneklerindendir. Ta-
savvufî tevhidlerde þer‘î tevhidlere göre
daha derin bir tefekkür, ince yorumlar,
ince nükteler ve þahsî te’viller mevcuttur.

Tekke ve dergâhlarda icra edilen zikir-
ler esnasýnda tevhid ilâhileri denilen dinî
mûsiki parçalarý okunurdu. Bunlarýn ya-
pýlan zikrin çeþidine göre seçilmiþ güfte-
leri vardýr. C. Server Revnakoðlu tevhid,
darb-ý esmâ, kuud tevhidi, kýyam ism-i
celâli, cihangir tevhidi, murabba tevhid
gibi adlarla anýlan zikirlerde özellikle tev-
hid manzumelerinden bestelenmiþ eser-
ler okunduðunu Yûnus Emre’nin eserlerin-
den örnek vererek belirtmektedir. “Seni

ben severim candan içeri”; “Hak’tan gayri
sevgili külli yalandýr yalan”; “Yüce sultâ-
ným derde dermâným bedende câným hû
demek ister”; “Tevhid hoþça nesne olur
tevhid edenler mest olur” bu ilâhilerden
bazýlarýdýr.

Tevhidlerin divanlarýn baþýnda yer al-
masý bir gelenektir; mukaddimesi bulu-
nanlarda ise tevhidler bu kýsýmdan sonra
yer almaktadýr. Mesneviler tevhidle baþ-
ladýðý gibi bazan besmele manzumeleri-
nin ardýndan tevhide geçilir. Ayrýca bun-
larda yer yer kaside, gazel, terciibend ve
terkibibend þeklinde tevhidler bulunur.
Þeyhî’nin Hüsrev ü Þîrîn’deki, “Kim yok
bu diyâr içinde deyyâr / Var iste ki yârdýr
ne kim var” vasýta beyitli terciibendiyle Fu-
zûlî’nin Leylâ vü Mecnûn’daki, “Hayâliy-
le tesellîdir gönül meyl-i visâl etmez / Gö-
nülden taþra bir yâr olduðun âþýk hayâl
etmez” matla‘lý gazeli bu tür eserlerden-
dir. Ahmedî, Þeyhî, Fuzûlî gibi þairler bir-
den fazla tevhid yazmýþlardýr. Fuzûlî’nin di-
vanýndaki gazellerin her bir harften kafi-
yeli ilk þiiri tevhid þeklinde yazýlmýþtýr. Ga-
zellerin baþýnda yer alan, “Kad enâra’l-ýþ-
ku li’l-uþþâký minhâce’l-Hudâ / Sâlik-i râh-ý
hakîkat aþka eyler iktidâ” mülemma‘ mat-
la‘lý gazel bunlarýn en tanýnmýþýdýr. Rûhî-i
Baðdâdî’nin, “Dil-i sevdâ-zedemi cezbede-
li hubb-i ilâh / Bir oluptur nazar-ý himme-
time kûh ile kâh” matla‘lý ve vasýta beyti,
“Var ümmîdim ki edem rûy-i dilârâna ni-
gâh / Mazhar et nûr-i tecellâna beni yâ Al-
lah” münâcâtý olan terciibendiyle Niyâzî-i
Mýsrî’nin, “Zihî kenz-i hafî k’andan gelir
her var olur peydâ / Gehî zulmet zuhûr
eder gehî envâr olur peydâ” matla‘lý kasi-
desi; Nâbî’nin, “Teâlallah zihî dîvan týrâz-ý
sûret ü ma‘nâ / Ki cism-i lafz ile rûh-ý me-
âlî eylemiþ peydâ” matla‘lý þiiri de tevhid
türünün tanýnmýþ örneklerindendir. Yeni-
þehirli Avni Bey’in, “Çünkü sen âyîne-i kev-
ne tecellâ eyledin / Öz cemâlin çeþm-i âþýk-
tan temâþâ eyledin” beytiyle baþlayan ka-
sidesiyle Mehmed Âkif Ersoy’un Safahat’ýn
baþýndaki, “Tevhid yahud Feryad” þiiri de
son dönemin dikkat çeken örnekleri ara-
sýnda yer alýr.
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bu sýrlarýn anlaþýlmasýnda sýk sýk baþvuru-
lan telmih unsurlarýnýn baþýnda gelir.

Genelde bir tevhid muhteva bakýmýn-
dan üç bölüme ayrýlýr. Birinci bölümde Al-
lah’ýn selbî ve sübûtî sýfatlarýndan bahse-
dilir. Ýkinci bölümde sübûtî sýfatlarýndan
özellikle kudretinin kâinattaki tecellileri
ortaya konur. Üçüncü bölümü teþkil eden
münâcâtta Allah’ýn yüceliði, kâinatý idare
etmesi, bunun karþýsýnda aczini anlayan
insanýn O’na sýðýnmasý, kendisinden yar-
dým istemesi anlatýlýr. Tevhidlerin ilk bö-
lümü daha ziyade didaktik olur. Ýkinci bö-
lümde Allah’ýn kemal ve kudretinden söz
edilirken hayretten doðan bir heyecan gö-
rülür ve þair bu duygularý ortaya koyar-
ken tabii olarak lirizme yönelir. Üçüncü bö-
lümde beþerin aczi, günahkârlýðýndan kay-
naklanan korku ve heyecanýn ifadesi liriz-
me daha çok imkân verir. Þer‘î tevhidler-
de fazla yorum görülmez; bunlar Kur’an ve
hadisten çýkarýlan esaslar, yani Ehl-i sün-
net’in zâhirî akîdesini ihtiva eder. Ancak
bu þiirlerde de bazý tasavvufî esaslara yer
verilir. Bunun bir sebebi tevhidin zaman-
la tasavvuf ve felsefenin de ilgilendiði ko-
nular arasýnda yer almasýdýr. Ayrýca tev-
hid içinde bulunmakla birlikte tasavvufta
daha da öne çýkan “tevhîd-i zât” anlayýþý
önemlidir. Þer‘î tevhidlerde “tevhîd-i sý-
fat” kavramýyla kâinat üzerinde özellikle
durulur ve bunun tam anlamýyla kavran-
masý halinde buradan ulaþýlan ve tasav-
vufun ana öðretisini teþkil eden Allah’ýn
zâtýnýn tekliði (tevhîd-i zât) ve O’nda fâni
olma (fenâ fi’z-zât) fikriyle konular iç içe gi-
rer. Ali Nihat Tarlan þer‘î tevhidlerde yer
alan bu tür tasavvufî hususlarý þöyle an-
latýr: Kâinat, “küntü kenzen mahfiyyen”
hadîs-i kudsîsinde ifadesini bulduðu üze-
re ulûhiyyetin zuhur ve tecellisinden iba-
rettir. Bu husus gizliliðinin kemalinden-
dir; akýldan çok aþk ile kavranýr. Aþk mâ-
sivâdan kurtulmayý gerektirir. Mâsivâdan
kurtulunca seven, sevilen ve sevgi birle-
þir. Bu sýrra ulaþan insan “nüsha-i kübrâ”
özelliði kazanýr. Ahmedî’nin, “Âmil ü ma‘-
kul ü akl ü âþýk u ma‘þûk u aþk / Cümle
sensin pes nereden geldi bunca kýl ü kal //
Cümle senindir hüviyyet dahi nesne var
diyen / Senden artýk sözleri bâtýldýr onun
lâ mahal // Sen ol ol üftâdeye iki cihanda
dest-gîr / Çünkü sensin kamu halka ey
Hak âmâl ü meâl” mýsralarý bu anlayýþý
âdeta özetlemektedir.

Tasavvufî tevhidleri de iki kýsma ayýrmak
mümkündür. Birinci gruba giren eserler
tasavvufun genel esaslarýný Abdülkerîm
el-Kuþeyrî, Ferîdüddin Attâr, Senâî, Muh-
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nimsenmesi halinde Allah’ýn yaratma sý-
fatýnýn sýnýrlandýrýlmasý, dolayýsýyla tevhid
ilkesinin zedelenmesi söz konusudur. Ca‘d
b. Dirhem ile Cehm b. Safvân ise muhte-
melen tevhid ilkesini koruma amacýyla ka-
tý bir kaderciliðe dayanan görüþler ortaya
koymuþ, bu sebeple bir taraftan kulun so-
rumluluðunu mesnetsiz býrakýrken diðer
taraftan ilâhî adalet esasýný zedelemiþtir.
Kaynaklarda II. (VIII.) yüzyýlýn baþlarýndan
itibaren cebir (kader) konusunda yazýlan
bazý eserlerin adlarý zikredilir (Ýbnü’n-Ne-
dîm, s. 227, 234, 256).

Allah’ýn zâtý ile sýfatlarý arasýndaki mü-
nasebet ilk dönemlerden itibaren âlimler
tarafýndan tartýþýlmýþtýr. Bu hususta ileri
sürülen görüþler Allah’a sýfat nisbet edil-
mesi ve tevhidin korunmasý þeklinde iki
noktada belirginleþmiþ, bunlarýn birinci-
sinde itidalin muhafaza edilmemesinin teþ-
bihe yol açmasýndan, ikincisinde ilâhî zâtý
sýfatlardan tecrit etme (ta‘tîl) anlayýþýna
götürmesinden endiþe edilmiþtir. Zât-sý-
fat münasebetine dair aþýrý düþüncelerin
II. (VIII.) yüzyýlýn baþlarýnda Ca‘d b. Dir-
hem ile Cehm b. Safvân’ýn ta‘tîl fikrini ile-
ri sürmesiyle baþladýðý kabul edilir. Ca‘d,
tenzihe dayanan tevhid ilkesine aðýrlýk ve-
rip Allah’ýn hariçte (zihnin dýþýnda) sýfatlarý-
nýn bulunmadýðýný ileri sürmüþtür. Onun
görüþleri Cehm b. Safvân, Vâsýl b. Atâ, Amr
b. Ubeyd gibi Mu‘tezile mensuplarýnca be-
nimsenmiþtir. Teþbihten kaçýnmak ama-
cýyla Allah’a vücûd sýfatýný bile atfetmeyen
Cehm b. Safvân ehl-i hadîs tarafýndan tek-
fir edilmiþ ve bir kýsým Mu‘tezilîler’ce de
dalâletle nitelendirilmiþtir (Hayyât, s. 92).

Mu‘tezile âlimlerinin çoðunluðu, tevhid
telakkilerinin gereði olarak teþbihten ka-
çýnmakla birlikte ta‘tîl görüþünü benim-
semeyen orta bir yol tutmaya çalýþmýþtýr.
Onlar Kur’an’da yer alan ve genellikle sý-
fat kalýbýnda bulunan kavramlarýn (mâne-
vî sýfatlar) zât-ý ilâhîye nisbetinde tered-
düt göstermemiþ, fakat bunlarýn kökünü
oluþturan mâna sýfatlarýný kabule yanaþ-
mamýþtýr (DÝA, XXXVII, 104-105). Yine Mu‘-
tezile, tevhid ilkesini zedelemekten kaçýn-
mak amacýyla rü’yetullah ve halku’l-Kur’ân
gibi konularda farklý yaklaþýmlarýyla ken-
dilerine karþý yoðun bir muhalefetin mey-
dana gelmesine yol açmýþtýr (Çelebi, s.
147-177, 254). III. (IX.) yüzyýlda Kur’an’a ve
Sünnet’e dayalý Selef inancýna sahip çýk-
ma gayretiyle daha çok reddiye türünde
eserler kaleme alan ehl-i hadîs Cehmiy-
ye’den baþlayarak Mu‘tezile’ye karþý ilk red-
diyelerini yazmýþtýr. Ahmed b. Hanbel’in
er-Red £ale’z-zenâdýša ve’l-Cehmiyye,
Osman b. Saîd ed-Dârimî’nin er-Red £ale’l-

Cehmiyye ve er-Red £ale’l-Biþr el-Me-
rîsî adlý eserleri bunlar arasýnda sayýlabi-
lir. Öte yandan muhafazakâr akîde çerçe-
vesinde bir tevhid ilmi oluþturma baðla-
mýnda Kütüb-i Sitte, Ýmam Mâlik’in el-
Muva¹¹aßý ve Dârimî’nin es-Sünen’i gibi
hadis kitaplarýnýn müstakil bölümlerinde
itikadda bid‘`attan sakýnýp sünnete uyma,
iman, kader, kýyamet alâmetleri, âhiret ha-
yatý, cennet ve cehennem gibi konular ele
alýnmýþtýr. Bunun yanýnda akaid hususun-
da nassýn yaný sýra aklî istidlâle de yer ve-
ren, II-III. (VIII-IX.) yüzyýllarda yaþayan Mu‘-
`tezile’ye mensup âlimlere çoðunluðu gü-
nümüze ulaþmayan Kitâbü’t-Tev¼îd ad-
lý eserler nisbet edilmektedir (Ýbnü’n-Ne-
dîm, s. 203, 206-208, 214-219, 224, 227,
233, 235). Bu eserlerde daha çok Allah’ýn
sýfatlarý, kader ve büyük günah konularýn-
da karþý görüþler eleþtirilmiþtir.

Akaid veya akaid ilmi, Ýslâm dininin iman
esaslarýndan bahseden ilmin genel adý ol-
makla birlikte özel anlamda, tartýþmaya
girmeden bu esaslardan kýsaca söz eden
ilmin adý þeklinde de kullanýlmýþtýr. Bu se-
beple bazý âlimler kelâmla akaidi birbirin-
den ayýrmýþtýr. Kelâmda iman esaslarý in-
celenirken naslarýn yaný sýra aklî istidlâle
de baþvurulur, “vesâil” diye isimlendirilen
yardýmcý kültür ve malzemeler kullanýlýr.
Muhaliflerin ileri sürebileceði itirazlar tar-
týþýlýr, bunlar aklî ve naklî delillerle çürü-
tülmeye çalýþýlýr. Akaid ilmi dinin aslî hü-
kümlerinden bahsettiði için “usûlü’d-dîn”,
en önemli konusunu Allah’ýn birliði ve sý-
fatlarý teþkil ettiði için “ilmü’t-tevhîd ve’s-
sýfât” adlarýyla da anýlmýþtýr. Ebû Hanîfe
genel anlamda fýkhý “kiþinin lehine ve aley-
hine olan þeyleri bilmesi” þeklinde tarif et-
miþ ve akaid konularýný fer‘î hükümlerden
ayýrmak için bu ilme “el-fýkhü’l-ekber” de-
miþtir.

II. (VIII.) yüzyýldan itibaren Sünnî akaide
zemin hazýrlayan telif faaliyetlerinin sis-
tematik bir içerik taþýmadýðý; Ýslâm’ýn inanç
esaslarýnýn tamamýný deðil, daha çok Al-
lah’ýn birliði, sýfatlarý, tekfir ve kader me-
selelerini naslara dayanarak iþleyen, ayrý-
ca bid‘at fýrkalarýný eleþtirmeyi hedef alan,
hadis ve fýkýh âlimleriyle mutasavvýflarýn
itikadî görüþlerini aksettiren risâleler ha-
linde olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu risâleler
genellikle “akîde, risâletü’t-tevhîd, el-fýk-
hü’l-ekber, kitâbü’l-îmân” gibi baþlýklarla
kaydedilmiþtir. Bu durumda Sa‘deddin et-
Teftâzânî’nin de belirttiði gibi (Þer¼u’l-
£Ašåßid, s. 51-52) tevhid ilmi konu ve me-
tot bakýmýndan “muhafazakâr akaid ilmi”
tanýmýna girmektedir. Ýbn Huzeyme ile Ýbn
Mende’nin Kitâbü’t-Tev¼îd adlý eserleri-
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Allah’ýn zâtý ve sýfatlarý açýsýndan
birliði baþta olmak üzere

inanç esaslarýný 
genellikle Selef akîdesi çerçevesinde

ele alan ilim.
˜ ™

Hz. Peygamber’in vefatýndan sonra müs-
lümanlar arasýnda hilâfet konusuyla ilgili
farklý görüþler ortaya çýkmýþsa da Øa¼î¼-i
Müslim’de kaydedildiðine göre (“Îmân”,
1) itikad alanýnda ilk tartýþma ashap dö-
neminin sonlarýna doðru kader hakkýnda
baþlamýþ, Cemel Vak‘asý ve Sýffîn Savaþý’-
nýn ardýndan bu anlaþmazlýklarýn kaderle
ilgisi sorgulanmýþtýr. Çoðunluk olaylarý ilâ-
hî takdire baðlarken Gaylân ed-Dýmaþký ve
Ma‘bed el-Cühenî’nin temsil ettiði Kade-
riyye mensuplarý bilhassa kötü fiillerin in-
san iradesine dayandýðýný ileri sürmüþtür.
Ancak baþta ashap olmak üzere Selef yo-
lunu temsil edenler Kaderiyye’ye karþý çýk-
mýþtýr. Çünkü insanlarýn kendi fiillerini ken-
dilerinin meydana getirdiði inancýnýn be-


