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sözü edilen kitabýndaki muhteva, bölüm
baþlýklarý konulmadan daha sistematik bi-
çimde özetlenmiþtir (s. 561-567).

Bilindiði kadarýyla eserlerinde usûl-i se-
lâseyi ana baþlýklar halinde kullanan ilk
kiþi Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’dir. Cü-
veynî, el-£Aš¢detü’n-Ni¾âmiyye’sinde ilâ-
hiyyât bölümünde Allah’ýn varlýðý, sýfatlarý,
fiilleri, kader ve insanýn ihtiyarî fiilleri gibi
konularý incelemiþ; nübüvvât bölümünde
nübüvvete yönelik itirazlarýn reddini, mû-
cizeler ve kerametleri, Hz. Muhammed’in
nübüvvetiyle mûcizelerini ele almýþ; sem-
‘iyyât bölümünde kabir hayatý ve âhiret
merhalelerini zikretmiþ, kitabýn sonuna
imâmet bahsini eklemiþtir (s. 132-134).
Cüveynî’nin eþ-Þâmil’inde de benzer bir
plan görülmektedir. Gazzâlî’nin el-Ýšti½âd
fi’l-i£tišåd’ýnda ayný plan uygulanmakla
birlikte sem‘iyyât bahisleri müstakil bö-
lüm yapýlmayýp nübüvvât içinde yer almýþ-
týr (s. 163-166).

Müteahhirîn dönemi Mâtürîdî âlimlerin-
den Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin Teb½ýratü’l-
edille’sinde kelâm kozmolojisi çerçevesin-
de atomcu nazariye esas alýnarak âlemin
hudûsu ve isbât-ý vâcib konusu iþlenmiþ,
ulûhiyyet bölümünde vahdâniyyet üzerin-
de geniþçe durulmuþ, ilâhî sýfatlar açýkla-
nýrken Müþebbihe ile Mücessime’ye eleþ-
tiriler yöneltilmiþ, tekvin sýfatý ayrýntýlý bi-
çimde anlatýlmýþtýr. Nübüvvât bölümün-
de nübüvvet ve risâletin ispatý, risâletin im-
kâný, mûcizeler ve nübüvvetin diðer aklî
delilleri, Hz. Muhammed’in risâletini is-
pat eden aklî deliller ortaya konmakta, bö-
lüm keramet meselesiyle sona ermekte-
dir. Söz konusu eserde ta‘dîl ve tecvîr ko-
nularý müstakil bölüm yapýlarak insanlara
ait fiiller, istitâat, kesb, tevellüd, ecel ve
rýzýk, kazâ ve kader, hidayet ve dalâlet tar-
týþýlmýþ; sem‘iyyât bölümünde kabir azabý
ve kabir nimetleri üzerinde durulmasýna
karþýlýk âhiret merhalelerine hiç deðinilme-
miþ; “el-Esmâ, ve’l-ahkâm” baþlýðý altýnda
iman-günah, iman-Ýslâm, imanda istisna
gibi konular incelenmiþ; eserin sonunda
yer alan imâmet bahsinde Þîa’nýn görüþle-
ri reddedilmiþtir (I, 539-541; II, 1009-1011).
Mâtürîdî âlimi Nûreddin es-Sâbûnî’ye ait
el-Kifâye’nin ilâhiyyât bölümünde âlemin
yaratýlmýþlýðýna, Allah’ýn varlýðý ve sýfat-
larýna yer verilmiþ, nübüvvât bölümünde
nübüvvetin ispatý ve delillerinin yaný sýra
yahudi ve hýristiyanlarca Hz. Muhammed’in
nübüvvetine yapýlan itirazlara cevap veril-
miþ, hilâfetle ilgili meseleler iþlenip Þîa’nýn

iddialarý yine reddedilmiþtir. Ta‘dîl ve tec-
vîr bölümünde hikmet-sefeh, hidayet-da-
lâlet, hayýr-þer, istitâat-kesb, tevlîd-tevel-
lüd, eserin son bölümünde sem‘iyyât ko-
nularý anlatýlmýþ, el-esmâ’ ve’l-ahkâm ba-
hislerinin ardýndan âhiret merhalelerine
geniþçe yer verilmiþtir.

Müteahhir dönemde kaleme alýnan ke-
lâma dair eserler Ýslâm felsefesinin kelâm
ilmi alanýna alýnmasý neticesinde daha ge-
niþ bir muhteva kazanmýþ, daha sistema-
tik hale gelmiþtir. Sa‘deddin et-Teftâzânî,
Seyyid Þerîf el-Cürcânî ve Taþköprizâde’nin
eserlerinde baþlangýçta yer alan “Umûr-ý
âmme” adlý bölümde vücûd-adem, vücûb,
imkân, imtinâ, vahdet-kesret, arazlar, cev-
herler, cisimler, felekler, yerküre, maden-
ler, nefis ve mahiyeti konularý; ilâhiyyât bö-
lümünde Allah’ýn varlýðý, sýfatlarý, fiilleri,
kader ve kullara ait fiiller, ecel ve rýzýk
meseleleri; sem‘iyyât bölümünde nübüv-
vet, mûcize, ismet, keramet, sihir, âhiret
ve merhaleleri; “el-Esmâ, ve’l-ahkâm” baþ-
lýðý altýnda toplanan iman, günah, küfür
ve tekfir konularý incelenmiþ, son olarak
imâmete yer verilmiþtir. Bu üç eserde me-
bâdî ve umûr-ý âmme bahisleri diðer üç
bölüme nisbetle çok geniþ tutulmuþtur.
Klasik tarzda yazýlan son eserlerden biri
olan Abdüllatif Harpûtî’nin Tenš¢¼u’l-ke-
lâm’ýnda tekrar Cüveynî’nin planýna dönül-
müþtür (s. 7, 155, 267, 318, 380).
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Ýslâm inancýnýn
üç ana esasý

ve akaidle kelâm kitaplarýnýn
içeriðini oluþturan üç temel bölüm

anlamýnda tabir.
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Mu‘tezile kelâmcýlarýnca benimsenen
“usûl-i hamse”ye karþýlýk Ehl-i sünnet ke-
lâmcýlarýnca kullanýlmýþtýr. Âlimler, Kur’ân-ý
Kerîm’de ilgili âyetlerin yaný sýra (el-Ba-
kara 2/177, 285; en-Nisâ 4/136) Cibrîl ha-
disinden hareketle (Müsned, I, 21; Buhâ-
rî, “Îmân”, 37; Müslim, “Îmân”, 1) belirle-
dikleri altý iman esasýný, inceleme ve araþ-
týrma kolaylýðý saðlamak amacýyla üçe in-
dirgemiþlerdir. Bunlar ulûhiyyet ve nübüv-
vetle âhiret merhalelerine dair esaslar olup
akaid ve kelâm kitaplarýnýn ana planýný
oluþturmuþ, ilgili eserlerde ilâhiyyât, nü-
büvvât ve sem‘iyyât baþlýklarý altýnda yer
almýþtýr.

Ebû Hanîfe’nin el-Fýšhü’l-ekber’inde
inanç esaslarý ilâhiyyât, nübüvvât ve sem-
‘iyyât baþlýklarý kullanýlmadan bu konular
etrafýnda iþlenmiþ, daha sonra Ebû Man-
sûr el-Mâtürîdî, Sünnîler’e ait günümüze
ulaþan en hacimli kelâm kitabý olan Kitâ-
bü’t-Tev¼îd’in ana kuruluþunu bu plana
göre düzenlemiþ, Sünnî âlimlerince yazý-
lan eserlerde bu plan geliþtirilerek devam
ettirilmiþtir. Ancak Mâtürîdî eserinin ba-
þýna, kelâmýn bilgi problemi ve kozmolo-
jisinin inþasý olarak nitelendirilebilecek var-
lýk türleri ve âlemin yaratýlmýþlýk (hudûs)
bahislerini eklemiþ, ilâhiyyât ile nübüvvât
konularýný ayrýntýlý biçimde iþlemiþ, sem-
‘iyyât konularýndan sadece iman-Ýslâm,
büyük günah gibi meseleleri öne çýkar-
mýþ, âhiret merhaleleri üzerinde neredey-
se hiç durmamýþtýr (s. 11-33, 527-642).
Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî el-Lüma£da adý ge-
çen bölüm baþlýklarýný kullanmadan ulû-
hiyyetin yaný sýra bazý sem‘iyyât ve imâ-
met meselelerine yer vermiþtir (s. 81-161).
Görüþlerinin Mâtürîdiyye’den ayrý bir Sün-
nî ekolü haline gelmesinde önemli katký-
larý bulunan Ýbn Fûrek’in Eþ‘arî’nin zama-
nýmýza intikal etmeyen otuz civarýndaki
eserinden derlediði Mücerredü’l-Mašå-
lât’tan (s. 361-362) onun, bilgi problemi ve
kelâm kozmolojisiyle nübüvvât ve sem‘iy-
yâtýn hemen bütün konularý üzerinde dur-
duðu anlaþýlmaktadýr (s. 10-40, 148-180).
Eþ‘arî’nin ikinci önemli izleyicisi Ebû Bekir
el-Bâkýllânî’nin et-Temhîd’inde Ýbn Fûrek’in


