USÛLÜ’d-DÎN

aþeriyye fýkhýna giren bu akýmýn mensuplarý Usûliyye diye anýldý.
Bu dönemde ulemânýn, toplumun uygulamayla ilgili meselelerinin çözümünde
söz konusu yöntemi benimseyen fakihleri
yücelttiði görülür. Meselâ Ebû Ca‘fer etTûsî, imamýn özel vekili kabul edilen sefirin veya onun gibi cuma namazýný kýldýrmaya yetkili kýlýnan bir fakihin bulunmasý
halinde bu namaza katýlmayý zaruri gördü; fakihlerin yargý iþlerini yürütme ve
had cezalarýný uygulama görevlerinin olduðunu, bu sebeple zekâtýn fakihlere teslim edilip onlar vasýtayla sarfedilmesinin
gerektiðini söyledi. Daha sonraki dönemlerde âlimler aklî istidlâle dayalý fýkha vâkýf, doktrin ve uygulama konularýnda yetkili fakihlerin itibarýný yüceltmeyi sürdürdü. Muhakkýk el-Hillî, ictihad yapan Ýsnâaþeriyye fakihlerinin sadece metinlerden
literal anlam çýkararak neticeye ulaþmadýklarýný, çoðunun ictihadýný ilmî esaslara
dayandýrdýðýný belirtti. Yeðeni ve öðrencisi Allâme el-Hillî, Ýsnâaþeriyye bünyesinde
hadis metodolojisinin vazedilmesi, hadis
literatürünün araþtýrýlarak terimlerinin ortaya konulmasý yolunda önemli hizmetler
ifa etti. Sünnî muhaddislerin metotlarýný
benimseyip Ýsnâaþeriyye bünyesinde dirâyetü’l-hadîs ilmini kuran, ana mecmualardaki hadislerin çoðunun güvenilmez olduðunu göstererek aklý merkeze alan Allâme el-Hillî, Þiî fýkhýný yeniden düzenledi.
Ca‘ferî fakihleri, diðer üç kaynaðýn yaný sýra aklý da kullanýp ictihad yöntemiyle fýkhî neticelere ulaþmaya çalýþtý. Böylece ictihad, nakledilen bilgiyi aklî süzgeçten geçirerek imamlarýn hukukî bir mesele hakkýnda verebilecekleri hükmü açýklýða kavuþturma þeklinde düþünüldü. Ortaya çýkan yeni meseleleri deðerlendirme hususunda ihtiyatla amelin zorluklarýna karþý
büyük bir esneklik saðlandý. Her iki âlim
ictihadda bulunacak kimselerin Arapça’ya ve icmâa dair bilgilere vâkýf olmasýný,
imamlardan gelen hadisleri bilmesini, aklî
delilleri kullanmada ve uygun yorumlar ortaya koymada maharet kazanmasýný þart
koþtu; avamýn usûlü’d-dînde deðilse de
fürûda bir müctehidi taklit etmesinin gerektiðini belirtti. Safevîler devrinde imamýn umumi vekilliði konusu ele alýnýp incelendiðinde Muhakkýk-ý Sânî el-Kerekî ve
Þehîd-i Sânî gibi Usûlîler, ictihad þartlarýný taþýyan fakihlerin imamýn umumi vekilleri olduðunu söyledi ve toplum hayatýnda imam adýna yetkili bulunduklarýný
ileri sürdü. XI. (XVII.) yüzyýlda önemli Ýsnâaþerî beldelerindeki âlimlerin Ýran’a ve
özellikle Ýsfahan’a gelmesiyle Ahbârîler’le

Usûlîler arasýnda büyük bir mücadele baþladý. Bu uzun mücadelede taraflar kendi
prensiplerinin doðruluðunu ortaya koyarken birbirlerini kýyasýya eleþtirdi; sonunda
Usûlîler galip geldi.
Usûlîler’in düþüncesine göre dinî hükümlerin kaynaðý Kitap ve Sünnet, icmâ ve
akýldýr. Kitap ve Sünnet’in literal anlamlarý
muteber olup bunlar ancak akýlla anlaþýlýr. Kütüb-i Erba£a güvenilmeyecek nakilleri de ihtiva eder. Bu sebeple yalnýz güvenilir Þiî râvileri vasýtasýyla imamlardan
nakledilen haberler muteber sayýlýr. Nakil
yoluyla intikal eden hükümler aklýn prensiplerine aykýrý düþmez. Ýctihadla ortaya
konan hükümler zanna dayanýr; kesin bilgi, Kur’an’la sünnetin sarih metinlerinden ve huzurlarýnda bulunan kiþilerin beyanlarýna dayanýlarak doðrudan imamlardan gelen nakillerden saðlanýr. Ýmamlarýn
verdiði hükümler ferdî þartlara baðlý olup
umuma uygulanmayabilir. Gaybet esnasýnda hükümler ictihad ve fetva usullerine baþvurularak elde edilir. Bir nakle aykýrý baþka bir naklin bulunmasý halinde delillerin yine ictihad yoluyla tercih edilmesi
gerekir. Konuyla ilgili menedici kesin bir
beyanýn olmamasý halinde bu tür meselelerde serbest hareket edilir. Toplumdaki insanlar müctehid ve mukallid diye iki
kýsma ayrýlýr. Mutlak müctehid dinin bütün dallarýnda yetiþmiþ kimsedir. Hüküm
çýkarabilmek için önceden birçok ilmin
öðrenilmesi icap eder, bunlarýn baþýnda
usûl-i fýkýh gelir. Ölmüþ bir merciin yahut
müctehidin taklit edilmesi doðru deðildir.
Ancak umumi vekil konumundaki müctehide imama itaat eder gibi itaat edilmelidir. Müctehid ulaþtýðý neticede hata etse
bile onun ictihadý mânen mükâfata ulaþma vesilesidir (Semâhîcî, s. 25-36; Momen,
s. 223-224).
Safevîler döneminde yaþayan Usûlîler,
bir müminin çeþitli âlimler içinde kabiliyetini takdir ettiði müctehidi seçme konusunda serbest olduðunu benimsemekle
birlikte mutlak veya kýsmî ictihadýn ayrýlmasý hususunda ihtilâf etmiþlerdir. Hasan b. Þehîd-i Sânî, belirli konularda ictihad edilmesine ve mutlak müctehidin otoritesine karþý çýkarken Bahâeddin el-Âmilî bu ayýrýmý mâkul karþýlamýþtýr. Mutlak ve
mukayyed ictihad yöntemlerini uygulayanlarla ilgili Semâhîcî’nin verdiði bilgilere göre bu ihtilâf XI. (XVII.) yüzyýlýn sonlarýnda
ortaya çýkmýþ ve ardýndan þekillenmiþtir.
Mutlak müctehid ve mukayyed müctehid
ayýrýmýnýn ortadan kaldýrýlýp müctehidliðin
kurumlaþmasý neticesinde Muhammed Bâkýr Bihbehânî (ö. 1206/1791-92) vasýtasýyla

Usûlîler Ahbârîler’e karþý kesin zafer saðlamýþtýr. Din sýnýfý hiyerarþisinin sonraki
farklýlýklarý Muhammed Hasan en-Necefî
ve özellikle Þeyh Murtaza el-Ensârî tarafýndan açýklýða kavuþturulmuþ, onlarýn katkýsýyla “merci-i taklîd, hüccetü’l-Ýslâm, âyetullah” gibi kavramlar geliþtirilmiþ, nihayet aklî fýkhýn “velâyet-i fakýh” tabirinde
somutlaþan, yetkili bir fakih vasýtasýyla hükümet etme prensibi konulmuþtur. Günümüz Ýsnâaþeriyye’si bünyesinde Ahbâriyye
yok olmaya yüz tutmuþtur. Usûliyye hâkim
ekol haline gelmekle beraber G. Scarcia
tarafýndan kaleme alýnan bir makalede
(bk. bibl.) bugün Ýran’daki fýkhî meselelerin çözümü için Usûliyye’nin yaný sýra Ahbâriyye metodunun da kullanýldýðý, ayrýca
bazý modern düþüncelere de atýf yapýldýðý
ileri sürülmektedir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Ebû Ca‘fer et-Tûsî, el-Mebsû¹ fî fýšhi’l-Ýmâmiyye (nþr. M. Taký el-Keþfî), Tahran 1387, I, 228,
233, 252; a.mlf., en-Nihâye fî mücerredi’l-fýšh
ve’l-fetâvâ (nþr. M. Taký Dâniþpejûh), Tahran 1963,
s. 300-303, 337; Abdullah b. Sâlih es-Semâhîcî,
Münyetü’l-mümârisîn: el-Mesßeletü’s-sâbi£a (nþr.
ve trc. Andrew J. Newman, BSOAS, LV/1 içinde),
London 1992, s. 24-36; A£yânü’þ-Þî£a, I, 110112; Said Amir Arjomand, The Shadow of God
and the Hidden Imam, Chicago 1984, s. 51-56,
137-144; M. Momen, An Introduction to Sh¢’¢ Islam, New Haven-London 1985, s. 184-188, 223224; Abbas Amanat, “In Between the Madrasa
and the Marketplace: The Designation of Clerical
Leadership in the Modern Shi‘ism”, Authority

and Political Culture Shi’ism (ed. Said Amir Arjomand), Albany 1988, s. 98-132; Mazlum Uyar,
Þiî Ulemanýn Otoritesinin Temelleri, Ýstanbul
2004, tür.yer.; Gianroberto Scarcia, “Intorno Alle
Controversie tra Ahbarý e Usûlý Presso Gli Imamiti di Persia”, RSO, XXXIII (1958), s. 211-250;
“el-Apbâriyyûn”, Dâßiretü’l-ma£ârifi’l-Ýslâmiyyeti’þ-Þî£iyye (haz. Hasan el-Emîn), Beyrut 1407/
1986, I, 94-96; Ahmad Kâzemî Moussavi, “Usuliyya”, Encyclopedia of Islam and the Muslim
World (ed. R. C. Martin), New York 2004, II, 717718; A. J. Newman, “Usuliyya”, EI 2 (Ýng.), X, 935937.

ÿMustafa Öz

–
˜
–

˜

USÛLÜ’d-DÎN
(bk. KELÂM).

USÛLÜ’d-DÎN
(  )  א
Abdülkahir el-Baðdâdî’nin
(ö. 429/1037-38)
kelâma dair eseri.

—
™
—

™

Eserin adý mukaddimede zikredilmemekle birlikte “Bu, usûlü’d-dînden olan on
beþ aslý anlattýðýmýz kitaptýr” þeklindeki ifadede yer almaktadýr. Eser Kütübî ve Süb215
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kî tarafýndan Kitâbü’l-Îmân ve u½ûlüh
adýyla kaydedilmiþtir (Fevâtü’l-Vefeyât, II,
372; ªabašåt, V, 140). Muhtemelen bunun
sebebi müellifin, el-Esmâß ve’½-½ýfât’ýnda
“el-Kitâb ellezî efrednâhu fî mesâ,ili’l-îmân
ve uþûlihî ve ebvâbihî ve fuþûlih” biçiminde bu kitaba atýfta bulunmasýdýr (Râþid
Efendi Ktp., nr. 497, vr. 177b). Kâtib Çelebi eseri Kitâbü’l-U½ûli’d-dîniyye ismiyle zikretmiþ (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1392), Ziriklî, matbu U½ûlü’d-dîn’i kaydettikten
sonra müellife el-Îmân ve u½ûlüh adlý
baþka bir kitap nisbet etmiþtir (el-A£lâm,
IV, 48). Brockelmann ise Ritter’in verdiði
kayýtlara dayanarak U½ûlü’d-dîn adýný kullanmýþtýr (bk. bibl.). Gerçekten Abdülkahir el-Baðdâdî’nin günümüze ulaþmayan
el-Îmân ve u½ûlüh adlý bir eserinin bulunmasý ihtimal dahilindedir; çünkü U½ûlü’d-dîn’de imaný teþkil eden unsurlar tartýþýlýrken bu konunun sadece imana tahsis edilen bir kitapta ayrýntýlý biçimde ele
alýndýðý kaydedilmektedir (s. 251, 270).
Sade bir dille kaleme alýnan U½ûlü’ddîn kýsa bir mukaddimenin ardýndan on
beþ asla ve her asýl on beþ meseleye ayrýlmýþtýr. Mukaddimede müellif on beþ aslý sýralamýþ, ardýndan re’y ve hadis ehlince
iman esaslarýnýn bundan ibaret olduðunu
söylemiþ, eserinin 225 meseleyi kapsadýðýný belirtmiþtir. Baðdâdî on beþ asýldan
her birinin baþýnda içerdiði on beþ meseleyi de zikretmiþtir. U½ûlü’d-dîn’in muhtevasýný altý bölüm halinde ele almak mümkündür. Ýlk bölüm birinci asýldan ibaret
olup bilgi ve varlýk bahislerine ayrýlmýþtýr.
Müellif burada ilmin tarifini yaptýktan sonra Sûfestâiyye’nin varlýk hakkýndaki olumsuz anlayýþýný eleþtirmiþ, ilmin diðer arazlar gibi müstakil bir mâna halinde âlimde
bulunduðunu belirtmiþ, buna karþý çýkan
Dehriyye ve Mu‘tezile mensuplarýný tenkit etmiþtir. Ardýndan ilimleri bölümlere
ayýrýp kýsaca anlatmýþ, bilgi vasýtalarýndan
olan beþ duyuya ve akýl yoluyla bilgi edinmeye deðinmiþ, yine bilgi edinme yollarýndan birini teþkil eden haber konusunu
ele alýp kýsýmlarý mütevâtir, âhâd ve ikisi
arasýnda yer alan müstefîz adýyla açýklamýþtýr. Duyu ve haber dýþýndaki nazarî ilimler aklî istidlâl, tecrübe ve gelenekler, dinin sunduðu bilgiler ve ilham yoluyla bilinenler þeklinde bölümlenmiþ, daha sonra
Kitap ve Sünnet, icmâ ve kýyasa temas
edilmiþ, ilim veya amel gerektirmeleri açýsýndan mütevâtir ile âhâd haberlere dair
bilgi verilmiþtir. Bölümün sonunda akýlla
ve sadece þeriat yoluyla bilinebilecek hususlarla bunlarýn doðuracaðý dinî sorumluluk üzerinde durulmuþ, dolayýsýyla fet216

ret ehlinin âhiretteki konumuyla ilgili tartýþmalara ýþýk tutulmuþtur.
U½ûlü’d-dîn’in 2-6. asýllarý kelâm ilminin ulûhiyyet bahislerine dair olup kitabýn
üçte birini aþan bir hacme sahiptir. Burada önce cevher ve araz yoluyla âlemin yaratýlmýþlýðýnýn ispatýna çalýþýlmýþ, bu meyanda cevherlerin ve özellikle arazlarýn
varlýðý, arazlarýn kýsýmlarý, süreklilik arzetmeyiþleri, cisimlerin arazlardan ayrý bulunamayýþý, dolayýsýyla fâni oluþu ele alýnmýþ, arzýn ve semâvâtýn hareket veya sükûn halinde bulunuþuna deðinilmiþ, bunlardan meydana gelen âlemin de fâni olduðunun kanýtlanmasýna çalýþýlmýþtýr. Her
yaratýlmýþýn bir yaratýcýsýnýn bulunacaðý tezinden hareketle Allah’ýn varlýðýnýn ispatýna giriþilmiþ, O’nun kadîm ve kendinden
mevcut (kýyâm bi-nefsihî) olduðu belirtilmiþ,
selbî / tenzihî sýfatlarý meyanýnda mekân
iþgal etmediði, yaratýlmýþlara özgü acz vb.
niteliklerden uzak bulunduðu ispat edilmiþtir. Cenâb-ý Hakk’ýn sübûtî sýfatlarý kudret, ilim, hayat, irade, sem‘, basar ve kelâm sýralamasýyla ele alýnýp ezelî olduklarý
belirtilmiþtir. Müellif bu arada basar sýfatý
münasebetiyle rü’yetullah konusunu da
iþlemiþ, ayrýca zât-ý ilâhiyyeye nisbet edilen “vech, ayn, yed, arþ / istivâ” gibi haberî sýfatlarý te’vil etmiþtir. Onun arþ / istivânýn yorumu için delil þeklinde kullandýðý þiirlerin kendisinden bir asýr önce yaþayan Mâtürîdî’nin bu baðlamda nakletti-

ði þiirlerle ayný oluþu dikkat çekmektedir
(U½ûlü’d-dîn, s. 113-114; Kitâbü’t-Tev¼îd,
s. 111-112). Bu kýsmýn sonunda ilâhî isimler çeþitli yönlerden bölümlenerek incelenmiþ, “Allah’ýn adl ve hikmeti” baþlýðý altýnda kader meselelerine yer verilmiþ, bu
arada ef‘âl-i ibâd, tevlîd-tevellüd, hidâyetidlâl, ecel ve rýzýk konularý ele alýnmýþtýr.
Kitabýn 7-10. asýllarýndan oluþan üçüncü bölümü nübüvvet konularýna dairdir.
Abdülkahir el-Baðdâdî burada Hz. Mûsâ,
Îsâ ve Hz. Muhammed’in nübüvvetlerine
ayrýca yer vermiþ, tafdîl bahsini ele almýþ
ve peygamberlerin ismet sýfatý hakkýnda
açýklamalarda bulunmuþtur. Daha sonra
mûcize ve kerametlere dair bilgi verilmiþ,
Hz. Mûsâ, Îsâ ve Resûl-i Ekrem’in mûcizelerine deðinilmiþ, i‘câzü’l-Kur’ân ile evliyanýn kerametleri anlatýlmýþtýr. Dokuzuncu
asýl Ýslâm’ýn rükünleri hakkýnda olup önce Ýslâm’ýn þartlarý sayýlmýþ, ardýndan kelime-i þehâdetle baþlayýp namaz, zekât,
oruç ve hac konusunda fýkhî bilgiler verilmiþtir. Cihad, muâmelât, rehin vb. meselelere temas edildikten sonra evlenme boþanma konularýna, hadlere, haramlara-mubahlara, ölüme ve cenaze hükümlerine deðinilmiþ, akýl ve þeriat yoluyla bilinebilecek
hususlarla kiþinin sorumluluðu hakkýnda
açýklamalar yapýlmýþtýr. Bölümün sonlarýnda mükellefiyetle emir, nehiy ve haber bahisleri ele alýnmýþtýr. Burada mükellefiyetin mânasý ve mahiyeti, kýsýmlarý, þartlarý,

Abdülkåhir el-Baðdâdî’nin U½ûlü’d-dîn adlý eserinin ilk ve son sayfalarý (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2076)
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mükellefe vâcip olan hususlar, ilâhî emir
ve nehyin ifade ettiði sonuçlar, haber ve
çeþitleri, mücmel-müfesser, ef‘âl-i nebî ve
nesih konularý üzerinde durulmuþtur.
U½ûlü’d-dîn’in dördüncü bölümü âhiret hallerine dairdir. Müellif yaratýlmýþlarýn sona eriþi (fenâ) hakkýndaki görüþlere
deðindikten sonra fenânýn gerçekleþme
þekli, ikinci hayatýn teþekkül biçimi, haþrin
cismanî veya ruhanî oluþu, cennet ve cehennemin halen bulunup bulunmadýðý,
ebedî azabýn kimlere uygulanacaðý, þefaat, havz-ý kevser, sýrat, mîzan, kabir hayatý gibi meselelere kýsaca temas etmiþtir.
Ardýndan iman-küfür, taat-mâsiyet meselelerine yer verilmiþtir. Ýmanýn artmasýeksilmesi, imanda istisna, taklidî iman, çocuklarýn imaný, erginlik çaðýna gelmeden
ölen müþrik çocuklarý, fetret ehli gibi konular iþlendikten sonra küfrü simgeleyen
davranýþlara deðinilmiþ, taat ve mâsiyetin
kýsýmlarý hakkýnda bilgi verilmiþ, dârü’l-Ýslâm ile dârü’l-küfrün tanýmý yapýlmýþtýr.
Ýmâmet bahislerine ayrýlan beþinci bölümde imâmetin gerekliliði, devlet baþkanýnýn taþýmasý gereken þartlar ve onun belirlenmesi üzerinde durulmuþ, Resûlullah’ýn
vefatýndan sonra dört halifeye, bu münasebetle müslümanlar arasýnda ortaya çýkan anlaþmazlýklara temas edilmiþtir. Bu
arada tafdîl bahsi tekrar ele alýnarak peygamberlerden sonra ashabýn faziletleri
mukayese edilmiþ, tâbiîn tabakalarý belirtilmiþ, erdemli kadýnlarýn fazilet karþýlaþtýrmasý yapýlmýþtýr. Müellif kelâm ilminin
önderleri kýsmýnda Ehl-i sünnet’in ilk kelâmcýsý olarak Ali b. Ebû Tâlib’in, ardýndan
Abdullah b. Ömer’in ve baþkalarýnýn yer
aldýðýný belirtmiþ, tâbiîn kelâmcýlarýnýn ilki saydýðý Ömer b. Abdülazîz’i ve diðerlerini zikretmiþ, mezhep sahiplerinden Ebû
Hanîfe ile Þâfiî’ye ve diðerlerine deðinmiþ,
“kitaplarýnýn dünyayý doldurduðunu” söylediði Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî’yi kaydetmiþtir. Ashaptan baþlamak üzere Ehl-i sünnet’in fakihlerini, Zührî’den itibaren hadisçileri, Ýbrâhim b. Edhem’den itibaren
tasavvuf ve irþad önderlerini, Kûfiyyûn’dan Mufaddal ed-Dabbî ve Basriyyûn’dan
Ebü’l-Esved ed-Düelî’den baþlayarak nahiv
ve lugat ehlini sýralamýþtýr. Kitabýn beþinci
bölümünde, müellif döneminde Azerbaycan, Derbend (Bâbülebvâb), Afrika’nýn çeþitli bölgeleri, Endülüs, Mâverâünnehir ve
Çin’deki Türkler’le diðer yerlerdeki müslüman toplumlarýn Sünnî, ehl-i hadîs, Þâfiî veya Hanefî mezheplerine baðlýlýklarý
ifade edilmiþtir.
U½ûlü’d-dîn’in son bölümü kâfirlerle
bid‘at ehline uygulanacak hükümler hak-

kýndadýr. Müellif savaþ açýlabilecek kâfirleri on beþ grup halinde sýralamýþtýr. Bu kýsým, müellifin dönemine kadar Ýslâm dünyasýyla iliþkisi bulunan veya Ýslâm âlimlerince bilinen gayr-i Ýslâmî gruplar hakkýnda özlü bilgi içermesi bakýmýndan önem
taþýmaktadýr. Kendilerinden cizye alýnýp can
güvenlikleri saðlanacak gruplar arasýnda
Sâbiîler, yahudiler, hýristiyanlar ve Mecûsîler’den söz edilmiþ, ardýndan fetret ehli, mürtedler, Bâtýniyye, gulât-ý Þîa, Hâricîler, Cehmiyye, Neccâriyye, Kaderiyye /
Mu‘tezile, Mücessime, Müþebbihe, Bekriyye ve Dýrâriyye’den bahsedilmiþ, ehl-i
bid‘atla evlenme, kestikleri hayvanýn etinden yeme, iki taraf arasýnda miras intikali meseleleri tartýþýlmýþ, bid‘at ehlinin
çoðunluk halinde yaþadýðý bölgelerin dârülharp veya dârülislâm sayýlmasý konusuna temas edilmiþtir.
U½ûlü’d-dîn, Sünnî kelâmýnýn Eþ‘arî koluna ait literatür içinde Bâkýllânî ve Ýbn
Fûrek’in teliflerinden sonra önem taþýyan
bir eserdir. Plan açýsýndan usûl-i selâse ve
imâmet konusunun ardýndan dinler ve
mezheplere yer verilmesi de Bâkýllânî’nin
et-Temhîd’i ile paralellik arzetmektedir.
On beþ ana konunun 225 mesele halinde iþlendiði kitabýn planý ve üslûbu eserin
ders kitabý amacýyla kaleme alýndýðýný düþündürmektedir. Bu arada yer yer fýkýh ve
fýkýh usulü meselelerine temas edilmesi
esere ayrý bir deðer kazandýrmýþtýr. U½ûlü’d-dîn’in Süleymaniye Kütüphanesi (Cârullah Efendi, nr. 2076) ve Ýzmir Millî Kütüphane’de (nr. 1928/5) bulunan iki nüshasý tesbit edilmiþtir. Basýlmýþ nüshasýnda
görülen “nüsha” iþaretli kayýtlar Süleymaniye’deki yazmadan alýnmýþtýr. Ýstanbul Dârülfünunu Ýlâhiyat Fakültesi tarafýndan bu
nüsha I. cilt olarak yayýmlanmýþ (Ýstanbul
1346/1928), cildin kapak sayfasýna müellifin hayatý, eserleri, kitabýn muhtevasý ve
fihristleriyle ilgili bir çalýþma hazýrlanýp II.
cilt halinde yayýmlanacaðý belirtilmiþse de
bu gerçekleþmemiþtir. Eser daha sonra ofset olarak basýlmýþtýr (Beyrut 1401/1981
[Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye]; a.y., ayný tarih
[Dârü’l-âfâký’l-cedîde]). U½ûlü’d-dîn, Ýslâm Ýnanç Esaslarý (Usûlü’d-dîn) adýyla
Ömer Aydýn tarafýndan Türkçe’ye tercüme
edilmiþtir (Ýstanbul 2001).
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Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî’nin
(ö. 493/1100)
kelâma dair eseri.
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Müellifin notuna göre 481 (1088) yýlýnda
tamamlanmýþtýr. Hacimleri yarým sayfa ile
on altý sayfa arasýnda deðiþen doksan altý
babdan (mesele) meydana gelir. Muhteva, klasik kelâm kitaplarýnýn planýna uygun þekilde üç temel esas (usûl-i selâse)
üzerine kurulmuþ olup baþ tarafta varlýk
ve bilgi bahislerine, sonda imâmet konusuna yer verilmiþtir. U½ûlü’d-dîn’in muhtevasýný mukaddime ile giriþten sonra dört
bölüm halinde bir ekle beraber tanýtmak
mümkündür. Müellif mukaddimede tevhid ilmi alanýnda Ýslâm filozoflarý, Mu‘tezile ve Mücessime tarafýndan yazýlan bazý
eserleri incelediðini belirtir; bunlarýn kiþiyi
tehlikeli düþüncelere sevkettiðini, inancý
zaafa uðrattýðýný, bid‘atlara düþürdüðünü
söyler ve bu tür eserleri okumamayý öðütler. Ýbn Küllâb ve Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî’nin
çalýþmalarýna temas ederek yanlýþ noktalarýný bilmek þartýyla bu tür eserlerden de
faydalanýlabileceðini kaydeder. Daha sonra “imam ve zâhid” Ebû Mansûr el-Matürîdî’nin kaleme aldýðý Kitâbü’t-Tev¼îd’de
anlaþýlmasý zor yerler, gereksiz bazý uzatmalar ve tertibinde düzensizlik bulunduðundan kendisinin bu eseri yazmaya gerek duyduðunu söyler. Döneminde kendi
ülkesinde bir taraftan dalâlet ve bid‘at ehlinin bulunmasý, diðer taraftan Hanefî fa217

