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kýndadýr. Müellif savaþ açýlabilecek kâfirle-
ri on beþ grup halinde sýralamýþtýr. Bu ký-
sým, müellifin dönemine kadar Ýslâm dün-
yasýyla iliþkisi bulunan veya Ýslâm âlimle-
rince bilinen gayr-i Ýslâmî gruplar hakkýn-
da özlü bilgi içermesi bakýmýndan önem
taþýmaktadýr. Kendilerinden cizye alýnýp can
güvenlikleri saðlanacak gruplar arasýnda
Sâbiîler, yahudiler, hýristiyanlar ve Mecû-
sîler’den söz edilmiþ, ardýndan fetret eh-
li, mürtedler, Bâtýniyye, gulât-ý Þîa, Hâri-
cîler, Cehmiyye, Neccâriyye, Kaderiyye /
Mu‘tezile, Mücessime, Müþebbihe, Bek-
riyye ve Dýrâriyye’den bahsedilmiþ, ehl-i
bid‘atla evlenme, kestikleri hayvanýn etin-
den yeme, iki taraf arasýnda miras inti-
kali meseleleri tartýþýlmýþ, bid‘at ehlinin
çoðunluk halinde yaþadýðý bölgelerin dâ-
rülharp veya dârülislâm sayýlmasý konusu-
na temas edilmiþtir.

U½ûlü’d-dîn, Sünnî kelâmýnýn Eþ‘arî ko-
luna 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 halin-
de iþlendiði kitabýn planý ve üslûbu eserin
ders kitabý amacýyla kaleme alýndýðýný dü-
þündürmektedir. Bu arada yer yer fýkýh ve
fýkýh usulü meselelerine temas edilmesi
esere ayrý bir deðer kazandýrmýþtýr. U½û-
lü’d-dîn’in Süleymaniye Kütüphanesi (Câ-
rullah Efendi, nr. 2076) ve Ýzmir Millî Kü-
tüphane’de (nr. 1928/5) bulunan iki nüs-
hasý tesbit edilmiþtir. Basýlmýþ nüshasýnda
görülen “nüsha” iþaretli kayýtlar Süleyma-
niye’deki yazmadan alýnmýþtýr. Ýstanbul Dâ-
rülfünunu Ýlâhiyat Fakültesi tarafýndan bu
nüsha I. cilt olarak yayýmlanmýþ (Ýstanbul
1346/1928), cildin kapak sayfasýna müel-
lifin hayatý, eserleri, kitabýn muhtevasý ve
fihristleriyle ilgili bir çalýþma hazýrlanýp II.
cilt halinde yayýmlanacaðý belirtilmiþse de
bu gerçekleþmemiþtir. Eser daha sonra of-
set olarak basýlmýþtýr (Beyrut 1401/1981
[Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye]; a.y., ayný tarih
[Dârü’l-âfâký’l-cedîde]). U½ûlü’d-dîn, Ýs-
lâm 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. Muhte-
va, klasik kelâm kitaplarýnýn planýna uy-
gun þekilde üç temel esas (usûl-i selâse)
üzerine kurulmuþ olup baþ tarafta varlýk
ve bilgi bahislerine, sonda imâmet konu-
suna yer verilmiþtir. U½ûlü’d-dîn’in muh-
tevasýný mukaddime ile giriþten sonra dört
bölüm halinde bir ekle beraber tanýtmak
mümkündür. Müellif mukaddimede tev-
hid ilmi alanýnda Ýslâm filozoflarý, Mu‘tezi-
le 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 öðüt-
ler. Ýbn Küllâb ve Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî’nin
çalýþmalarýna temas ederek yanlýþ nokta-
larýný bilmek þartýyla bu tür eserlerden de
faydalanýlabileceðini kaydeder. Daha son-
ra “imam ve zâhid” Ebû Mansûr el-Matü-
rîdî’nin kaleme aldýðý Kitâbü’t-Tev¼îd’de
anlaþýlmasý zor yerler, gereksiz bazý uzat-
malar ve tertibinde düzensizlik bulundu-
ðundan kendisinin bu eseri yazmaya ge-
rek duyduðunu söyler. Döneminde kendi
ülkesinde bir taraftan dalâlet ve bid‘at eh-
linin bulunmasý, diðer taraftan Hanefî fa-

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 âhi-
ret hallerine dairdir. Müellif yaratýlmýþla-
rýn sona eriþi (fenâ) hakkýndaki görüþlere
deðindikten sonra fenânýn gerçekleþme
þekli, ikinci hayatýn teþekkül biçimi, haþrin
cismanî veya ruhanî oluþu, cennet ve ce-
hennemin halen bulunup bulunmadýðý,
ebedî azabýn kimlere uygulanacaðý, þefa-
at, havz-ý kevser, sýrat, mîzan, kabir haya-
tý gibi meselelere kýsaca temas etmiþtir.
Ardýndan iman-küfür, taat-mâsiyet me-
selelerine yer verilmiþtir. Ýmanýn artmasý-
eksilmesi, imanda istisna, taklidî iman, ço-
cuklarýn imaný, erginlik çaðýna gelmeden
ölen müþrik çocuklarý, fetret ehli gibi ko-
nular iþlendikten sonra küfrü simgeleyen
davranýþlara deðinilmiþ, taat ve mâsiyetin
kýsýmlarý hakkýnda bilgi verilmiþ, dârü’l-Ýs-
lâm ile dârü’l-küfrün tanýmý yapýlmýþtýr.

Ýmâmet bahislerine ayrýlan beþinci bö-
lümde imâmetin gerekliliði, devlet baþka-
nýnýn taþýmasý gereken þartlar ve onun be-
lirlenmesi üzerinde durulmuþ, Resûlullah’ýn
vefatýndan sonra dört halifeye, bu müna-
sebetle müslümanlar arasýnda ortaya çý-
kan anlaþmazlýklara temas edilmiþtir. Bu
arada tafdîl bahsi tekrar ele alýnarak pey-
gamberlerden sonra ashabýn faziletleri
mukayese edilmiþ, tâbiîn tabakalarý belir-
tilmiþ, erdemli kadýnlarýn fazilet karþýlaþ-
týrmasý yapýlmýþtýr. Müellif kelâm ilminin
önderleri kýsmýnda Ehl-i sünnet’in ilk ke-
lâmcýsý olarak Ali b. Ebû Tâlib’in, ardýndan
Abdullah b. Ömer’in ve baþkalarýnýn yer
aldýðýný belirtmiþ, tâbiîn kelâmcýlarýnýn il-
ki saydýðý Ömer b. Abdülazîz’i ve diðerle-
rini zikretmiþ, mezhep sahiplerinden Ebû
Hanîfe ile Þâfiî’ye ve diðerlerine deðinmiþ,
“kitaplarýnýn dünyayý doldurduðunu” söy-
lediði Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî’yi kaydetmiþ-
tir. Ashaptan baþlamak üzere Ehl-i sün-
net’in fakihlerini, Zührî’den itibaren ha-
disçileri, 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 Azerbay-
can, Derbend (Bâbülebvâb), Afrika’nýn çeþit-
li bölgeleri, Endülüs, Mâverâünnehir ve
Çin’deki Türkler’le diðer yerlerdeki müs-
lüman toplumlarýn Sünnî, ehl-i hadîs, Þâ-
fiî veya Hanefî mezheplerine baðlýlýklarý
ifade edilmiþtir.

U½ûlü’d-dîn’in son bölümü kâfirlerle
bid‘at ehline uygulanacak hükümler hak-
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mesi, buna baðlý olarak imanda istisna ko-
nularýna yer verilir (mesele: 52-54). Dör-
düncü bölüm imâmet meselelerine dair-
dir. Bu bölümde dört halifenin meþruiye-
ti, devlet baþkanýnda aranacak nitelikler,
Hz. Ali ile Muâviye arasýnda ortaya çýkan
anlaþmazlýkta Ali’nin haklý olduðu, bunun-
la birlikte onun vefatýndan sonra Muâvi-
ye’nin meþrû imam konumuna geldiði be-
lirtilir. Dört halifenin meþruiyeti baðlamýn-
da fazilet mukayesesi müminlerle melek-
ler, ayrýca peygamberlerle dört büyük me-
lek için de yapýlýr (mesele: 55-72). Ardýn-
dan yirmi üç baþlýk altýnda (mesele: 73-95)
bir kýsmý önceki bahislerde geçen konula-
ra temas edilir. Bunlar arasýnda aklýn din-
deki yeri, elest bezminde insan türünden
ahdin alýnýp alýnmadýðý, evliyanýn kerame-
ti, þeriat-hakikat iliþkisi, Ehl-i sünnet’in öl-
çütleri gibi meseleler yer alýr.

U½ûlü’d-dîn’in sonuna eklenen kýsým-
da (mesele: 96) müellif küfür ehlinde ol-
duðu gibi ehl-i kýble içinde de çeþitli fýrka-
larýn ortaya çýktýðýný, bunlarýn en kötüsü-
nü felsefe yaptýklarýný iddia eden Karma-
tîler’in teþkil ettiðini belirttikten sonra fi-
lozoflarýn da kendilerini dinî sýnýrlarýn dý-
þýna çýkaran kanaatlerinin bulunduðunu
ileri sürer ve Mu‘tezile’nin onlardan etki-
lendiðini kaydeder. Ardýndan Ýslâm mez-
heplerini yedi grup halinde kýsaca tanýtýr.
Hz. Peygamber’in, ashabýn ve tâbiînin yo-
lunu izleyen Ehl-i sünnet’in fukaha, kur-
râ, sûfiyye ve ehl-i hadîsten oluþtuðunu
söyler. Bu zümrelerle üç dört meselede
farklý görüþleri bulunan Eþ‘ariyye ile Kül-
lâbiyye’nin de Ehl-i sünnet’e mensubiyet
iddiasýnda bulunduklarýný belirtir. Ehl-i
sünnet’in inanç esaslarýný bir liste halinde
sunduktan sonra Eþ‘arî ile Ýbn Küllâb’ýn
Ehl-i sünnet’ten ayrýldýðý meseleleri zikre-
der; ardýndan bid‘at mezheplerini Revâ-
fýz, Havâric, Kaderiyye ve Mu‘tezile, Ceb-
riyye, Mürcie ve Mücessime þeklinde sýra-
lar. Sûfiyye’nin çoðunun Ehl-i sünnet için-
de bulunduðunu söylemekle birlikte bun-
lardan bazý dalâlet ve bid‘at mezhepleri-
nin türediðini de belirtir.

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin eserinden
sonra ve Ebü’l-Muîn en-Nesefî’den önce
mezhebin en önemli kitabý sayýlan U½û-
lü’d-dîn muhtevasý ve meselelere yakla-
þýmý bakýmýndan Kitâbü’t-Tev¼îd’le pa-
ralellik arzeder. Pezdevî mukaddimede Ki-
tâbü’t-Tev¼îd’in tertibini eleþtirmiþse de
kendi eserinde zikrettiði epeyce mesele-
nin yaný sýra ondan aldýðý çeþitli bahisleri
ikinci ve üçüncü bölümün sonuna eklemiþ-
tir. Eserde Mâtürîdî ismine atýflar yapýldý-
ðý halde (Fihrisü’l-esmâ, s. 30) Mâtürîdiy-

ye adý geçmemektedir. Muhtevanýn çeþit-
li yerlerindeki ifadelerden anlaþýldýðý üze-
re müellif “Ehlü’s-sünne ve’l-cemâa” ter-
kibiyle Hanefî-Mâtürîdîler’i kastetmiþ, Kül-
lâbiyye ile Eþ‘ariyye’yi bazý meselelerdeki
farklý görüþlerinden dolayý ayrý isimlerle
zikretmiþtir. U½ûlü’d-dîn, konulara yak-
laþýmý ve ifade þekli açýsýndan sonraki Sün-
nî kelâm eserlerini etkileyen ve Ýslâm mez-
heplerine bakýþý açýsýndan dikkat çeken bir
eserdir.

U½ûlü’d-dîn’in Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coðrafya Fakültesi (Ýsmail Saib
Sencer, nr. 2/1261), Süleymaniye (Esad
Efendi, nr. 1262) ve Kayseri Râþid Efendi
(nr. 516) kütüphanelerinde yazma nüsha-
larý bulunmaktadýr. Hans Peter Linss, sa-
dece Ýsmail Saib Sencer nüshasýna daya-
narak eserin baþarýlý sayýlmayan bir neþri-
ni gerçekleþtirmiþ (Kahire 1383/1963), ese-
ri Þerafettin Gölcük Ehl-i Sünnet Akaidi
adýyla Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýstanbul 1980).
G. C. Anawati, Mýsýr’da basýlan Arapça kay-
nak eserleri tanýttýðý makalesinde (bk.
bibl.) U½ûlü’d-dîn’in baþlýca kaynaklarýný
ve muhtevasýný ele almýþtýr. Muhammed
Hâdî Hüseyin ve Abdülhamîd Kemâlî The
Nature of the Islamic State baþlýklý eser-
lerinde U½ûlü’d-dîn’in imâmetle ilgili bö-
lümünü (mesele: 55-70) Ýngilizce’ye ter-
cüme etmiþ (Karachi 1977, s. 260-278),
Daniel Gimaret, Pezdevî’nin insanýn iradî
fiilleri konusundaki görüþünü U½ûlü’d-
dîn’e dayanarak ortaya koymaya çalýþmýþ-
týr (Théories de l’acte humain en théologie
musulmane, Paris 1980, s. 190-195).
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Hanefî âlimi Cessâs’ýn
(ö. 370/981)

fýkýh usulüne dair eseri.
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Asýl adý el-Fu½ûl fi’l-u½ûl’dür. Kerhî’nin,
Hanefî imamlarýnca ortaya konulan görüþ-
lerin dayandýðý ilke ve kurallarý (kavâid) tes-
bit amacýyla kaleme aldýðý risâle bir tara-
fa býrakýlýrsa Hanefî/fukaha metoduna gö-
re yazýlmýþ fýkýh usulüne dair kitaplar ara-
sýnda günümüze ulaþan ilk eserdir. Ces-
sâs, hocasý Kerhî’nin vefatýnýn (340/952)
ardýndan Baðdat Hanefî ilim muhitinde
onun yerini almýþ ve eserini bu dönemde

kihlerinin fýkýh bahislerine dalýp tevhid il-
mini ihmal etmeleri kendisini Ehl-i sünnet
çizgisinde bir eser yazmaya yönelttiðini
zikreder. Kitabýn birinci mesele ile baþla-
yan giriþ niteliðindeki kýsmýnda kelâm il-
minin öðrenilip öðretilmesinin meþruiyeti
ele alýnýr. Müellif “Ehl-i sünnet’ten” kay-
dýyla zikrettiði kelâmcýlarýn bunu meþrû
gördüðünü, ayrýca Eþ‘ariyye ve Mu‘tezile’-
nin de bu kanaatte olduðunu, ancak hadis
âlimlerinin bunu câiz görmediðini belir-
tir. Aslýnda dinin esaslarýndan ibaret olan
kelâm meselelerinin öðrenilmesinin farz-ý
ayýn kabul edildiðini söyler. Ardýndan Sû-
festâiyye eleþtirilir ve klasik kelâm kitap-
larýnda olduðu gibi bilgi bahsi iþlenir (me-
sele: 1-8).

Eserin ilâhiyyât konularýna ayrýlan birin-
ci bölümü âlemin yaratýlmýþlýðý ve Allah’ýn
varlýðýnýn ispatýyla baþlar; baþta tevhid ol-
mak üzere selbî-tenzîhî ve sübûtî sýfatla-
rýn açýklanmasýyla devam eder, ardýndan
irade sýfatý üzerinde durulur. Daha sonra
kelâm sýfatý ele alýnýr; Allah’ýn zâtý ile kaim
olan kadîm kelâm ile insanlarca okunup
duyulabilen hâdis kelâm ayýrýmý yapýlýr. Ke-
lâmcýlar arasýnda sadece Mâtürîdîler’ce
benimsenen tekvîn-mükevven konusu tar-
týþýlýr. Bu arada Mâtürîdî’nin kelâm konu-
larýnda Eþ‘arî’den önce fikir yürüttüðüne
temas edilir (s. 70). Birinci bölümün so-
nunda rü’yetullah meselesi üzerinde du-
rulur ve isim-müsemmâ konusuna deði-
nilir (mesele: 9-22). Ýkinci bölüme nübüv-
vet konularýyla girilir. Burada nübüvvetin
aklen mümkün olduðu ve Hz. Âdem’le
baþladýðý, Berâhime, yahudi ve hýristiyan-
larda görüldüðü gibi peygamberlerin sa-
dece bir kýsmýný benimsemenin kiþiyi mâ-
nevî sorumluluktan kurtarmadýðý, Hz. Mu-
hammed’in mûcizesini Kur’an’ýn teþkil et-
tiði hususlarý iþlenir (mesele: 23-25). Ka-
derle ilgili konular, güç yetirilemeyecek þey-
lerle mükellef tutulma, lutuf ve vücûb alel-
lah gibi meseleler, kebîre iþleyenin dinî du-
rumu ve imanýn mahiyeti bahisleri açýkla-
nýr (mesele: 26-42).

Kitabýn üçüncü bölümü sem‘iyyât konu-
larýna ayrýlmýþtýr. Burada âhiretle ilgili me-
seleler þöylece yer alýr: Ba‘s, mîzan, sýrat,
hesap, havz-ý kevser, kabir azabý, Münker
ve Nekir, cennetle cehennemin þu anda
mevcudiyeti ve bunlarýn ebedî oluþu (me-
sele: 43-51). Bölümün daha sonraki kýs-
mýnda aslýnda sem‘iyyâtla ilgisi bulunma-
yan, katledilmek suretiyle -bir bakýma za-
manýndan önce- ölen kimsenin eceliyle ölüp
ölmediði, peygamberlerin günahtan ko-
runmuþluðu, dünyada kiþinin mümin iken
kâfir, kâfir iken mümin durumuna geç-


