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öv gü ler yaz ma sın dan son ra on lar için yer-

gi ler yaz ma sı na da yan dı rı lır. İbn Ha cer, 

her han gi bir da ya nak gös ter me den onun 

hak kın da ya kı şık sız anek dot ve is nat lar 

zik ret miş, Mak rîzî ile Sehâvî de bu ko nu da 

ona uy muş tur. Bu na kar şı lık di ğer bir çağ-

da şı olan Kal ka şendî, Øub¼u’l-a£şâ’sın da 

(III, 14) Âsârî’nin il min den öv güy le söz et-

mek te dir. Ay rı ca aruz il mi ne da ir el-Vec-

hü’l-cemîl ad lı ese ri nin so nu na ze yil gi bi 

ek le nen, ça ğı nın bü yük âlim le ri nin eşi ne 

nâdir rast la nır şe kil de Âsârî’yi ve ese ri ni 

öven tak riz le ri onun yük sek ilmî dü zeyi-

ni ka nıt la mak ta dır (a.g.e., III, 13-29). Bu 

âlim ler ho ca sı Şem sed din el-Gumârî, Ve-

liy yüd din İbn Haldûn, Mec düd din İsmâil 

el-Ha nefî, yi ne ho ca sı Sad red din el-İbşîtî, 

Kal ka şendî, Bed red din el-Biş tekî, İb nü’l-

Hâim, Mu ham med b. Ah med el-Garrâk¢, 

Nec med din el-Mercânî, Ebû Ab dul lah el-

Vânûg¢, Celâled din Hatîbü Dâriyyâ, Bur-

hâned din el-Bâûnî, Ebü’l-Velîd İb nü’ş-Şıh-

ne gi bi şah si yet ler dir.

Âsârî va sat dü zey de bir şa ir ol mak la 

bir lik te bedîiyyât ta ri hin de her be yit te en 

az bir söz sa na tı nı (bedî‘) ic ra ede rek Hz. 

Pey gam ber için en çok ve en uzun bedîiy-

ye le ri naz met miş ol mak la ta nın mış tır. As-

lın da şi ir le ri nin ço ğu Resûlul lah hak kın da 

yaz dı ğı bedîiy ye ve ya met hi ye ler den olu-

şur. Onun Kübrâ, Vus¹â ve Øu³râ ola-

rak ad lan dı rı lan üç bedîiy ye si meş hur dur. 

An cak Âsârî’nin bedîiy ye le ri nin şer he dil-

me miş ol ma sı bir çok edebî sa na tın ayırt 

naz met ti; bu nun şer hi olan el-Æılâde tü’l-

cev he riy ye’si ni 821’de (1418) Dı maşk 

Sâ li hi ye’de ta mam la dı. Hin dis tan’dan Ye-

men’e dö nen Âsârî bu ra da faz la kal ma dı 

ve 807’de (1404-1405) Mek ke’ye git ti. On 

yı la ya kın bir sü re Kâbe ci va rın da kal dı-

ğın dan ken di si ne Cârul lah la ka bı ve ril di. 

820’de (1417) Dı maşk’a geç ti. Er te si yıl 

uzun sü re ay rı kal dı ğı Ka hi re’ye dön dü. 

Bu ra da es ki his be mü te vel li si Bahâed din 

İb nü’l-Burcî’ye bir yer gi yaz dı. Mem lük Sul-

ta nı el-Me li kü’l-Mü ey yed el-Mahmûdî’nin 

az let ti ği Mı sır Baş ka dı sı Ab dur rah man b. 

Ömer el-Bul k¢nî için met hi ye, onun ye ri ne 

ge ti ri len Mu ham med b. Atâul lah el-He revî 

için de hic vi ye naz met ti. Ay rı ca bu ra da sır 

kâti bi ile İbn Ha cer el-As kalânî gi bi ile ri ge-

len le re met hi ye ler yaz dı. Ha zi ne ve or du 

nâzır lı ğı ya pan Zeynî Ab dülbâsıt (Zey nüd-

din Ab dülbâsıt b. Halîl ed-Dı maş k¢) gi bi ba zı 

dev let adam la rı nın ik ra mı na maz har ol du, 

ki tap la rı nı ve eser le ri ni onun med re se si ne 

(el-Bâsı tıy ye) vak fet ti. Bir sü re Dı maşk’ta 

ika met et tik ten son ra Ka hi re’ye dön dü-

ğü 17 Cemâzi yelâhir 828 (6 Ma yıs 1425) 

ta ri hin de ve fat et ti. Mi ras çı sı bu lun ma-

dı ğın dan 5000 di nar lık ser ve ti ni kar de şi 

ol du ğu nu id dia eden bir ki şiy le ona yar dım 

eden bir dev let ada mı pay laş mış tır.

Ba zı kay nak lar da, Âsârî’nin ha ya tı bo-

yun ca ül ke ül ke do laş ma sı ya da sür gü-

ne gön de ril me si, ger çek le ri söy le mek ten 

çe kin me yen bir ka rak te re sa hip olu şu-

na bağ lan ma yıp bir kı sım ile ri ge len le re 
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765 (1364) yı lın da Mu sul’da doğ du. Bir 

sü re Ka hi re’de, Hz. Pey gam ber’le ilgili 

kut sal ema net le rin bu lun du ğu Âsâr-ı Ne-

be viy ye ci va rın da ika met edip bu ra ya hiz-

met et ti ği için Âsârî nis be siy le ta nın mış 

ve bu hu su su “Bedîiy ye-i Kübrâ”sın da ki 

bir bey tin de şöy le di le ge tir miş tir: “Çün-

kü ben hâdim-i Âsâr’ım, bir ne se bim var 

ar tık / Uma rım ben onun la mahdûmun 

hâdim le re rah me ti ni.” Âsârî ilk eği ti mi ni 

Mu sul’da al dık tan son ra Ka hi re’ye git ti. 

Ka hi re’de ön ce hat tat Ebû Ali Şem sed din 

Mu ham med b. Mu ham med ez-Ziftâvî’nin 

ders le ri ne de vam et ti, mensûb hat tın da 

uz man laş tı, bu alan da icâzet ala rak çe-

şit li hat ör nek le ri yaz dı (Sehâvî, III, 301). 
Kahi re’de ki med re se ve ca mi ler de za ma-

nın önem li bil gin le ri nin dü zen le di ği ders 

hal ka la rı na ka tı la rak Arap di li ve ede bi ya tı, 

ha dis ve fı kıh tah sil et ti.

Ka hi re’de bir çok resmî gö rev de bulun du, 

ida re (hü küm) nakibli ği ne ge ti ril di. 799’ da 

(1397) va ad et ti ği bir meb lağ kar şı lı ğın da 

his be mü te vel li li ği gö re vi ni üst len di. Bir 

sü re son ra bu gö re vin den az le dil diy se 

de ar dın dan gö re vi ne ia de edil di; an cak 

bu gö re vi se be biy le ağır borç yü kü al tı na 

gir di ğin den tek rar az le dil di. İki yıl son ra 

Mı sır’dan ka çıp Ye men’e git ti ve ora da 

dört yıl kal dı. Bu es na da Ye men Hü küm-

da rı el-Me li kü’l-Eş ref İsmâil b. Ab bas’a 

met hi ye sun du, hü küm dar da ken di si ni 

ödül len dir di ve onu Havd ad lı bir câri ye-

siy le ev len dir di. Âsârî, Ye men’in ile ri ge len 

dev let adam la rı için de met hi ye ler ka le-

me ala rak on lar la ya kın iliş ki kur ma imkânı 

bul du. Da ha son ra çağ da şı İbn Ha cer el-

As kalânî’nin ifa de siy le (İnbâßü’l-³umr, VI II, 
83) “âde ti ol du ğu üze re” öv dü ğü kim se le re 

yer gi ler yaz dı; Resûlîler Dev le ti Hü küm da rı 

el-Me li kü’n-Nâsır Ah med b. Eş ref İsmâil 

onu Hin dis tan’a sür gün edin ce Hint bel de-

le rin den Tâ ne’de (Tehâne) iki yıl (muhte-
me len 805-806 [1402-1403] yıl la rı) ika met 

et ti, bu ra da hür met ve ik ram gör dü. 806 

(1403-1404) yı lın da Tâne Emîri Sul tan 

Alik rânâ b. Hü meyrânâ adı na nah ve da ir 

el-¥alâve tü’s-sük ke riy ye ad lı urcûze si ni 

Âsârî’nin el-Men he lü’l-£a×bü’l-bedî£ fî medî¼i’l-melî¼i’ş-şefî£  adlı eserinin ikinci bölümü “Hal lü’l-‘uš de fî tahmîsi’l-Bürde”nin 

ilk iki sayfası  (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3710)
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ªay be te ve’l-Bey ti’l-¼arâm” Hz. Pey gam-

ber’in, ay rı ca Kâbe ve Me di ne’nin met hi ne 

da ir dok san be yit lik bir ka si de dir (ƒam se-
tü nu ½û½, s. 21-26). Onun cu bö lüm “£Ar-

fü’l-mü dâm fî nevâdi ri’½-½alâti ve’s-selâm” 

yine Hz. Pey gam ber’in fa zi le ti ne, ona salât 

ve selâm oku ma nın te si ri ne ve şi fa lı olu-

şuna iliş kin ken di si ne ve baş ka la rı na ait 

otu zu salât, be şi selâmla il gi li otuz beş 

anek do tu kap sa yan men sur bir risâle dir. 

Âsârî, bir anek do tun da 811 (1408-1409) 

yı lın da Mek ke’de ya ka lan dı ğı ağır has ta-

lık tan bu risâle sa ye sin de şi fa bul du ğu nu 

an la tır. Ese rin “Mis kü’l-Åitâm fî eş£âri’½-

½a lâti ve’s-selâm” ad lı hâti me sin de, Hz. 

Pey gam ber’e salât ve selâm içe ren on al tı 

kı ta ile on do kuz be yit lik “Mîmiy ye”ye yer 

ve ril miş tir (a.g.e., s. 27-32). Son ola rak 

di va nın naz me dil me si ni is te yen, di va nın 

ken di si ne tak dim edil di ği hay rat sa hi bi ta-

nın mış tâcir ler den Mu ham med Bed red-

din İb nü’l-Mü zal lık’ı öven yir mi iki be yit yer 

alır. An cak bu zat ve ya bir ya kı nı, di va nın 

so nu na Ebû Hâmid Cemâled din Mu ham-

med b. Zahîre’den Buhârî, Müs lim ve Tir-

mizî ha dis le ri nin semâ mec lis le ri ne da ir 

on üç va rak lık bir kı sım ek le miş tir. Di van 

Mek ke’de 813 (1410) yı lın da dü zen len miş-

tir. 2. Bedî£iyyâtü’l-Â¦ârî. Øu³râ, Vus¹â 

ve Kübrâ bedîiy ye le ri ni kap sar (nşr. Hilâl 
Nâcî, Bağ dat 1397/1977). Bu üç bedîiy ye 

807-810 (1404-1407) yıl la rı ara sın da ya-

zıl mış tır. 3. Miftâ¼u bâbi’l-fe rec. Ço ğu 

Æa½îde-i Bür de ile Sa fiy yüd din el-Hillî’nin 

el-Kâfi ye tü’l-bedî£iy ye’si ne ya pıl mış 

nazîre ler den olu şan Hz. Pey gam ber öv gü-

le ri ni içe rir (Broc kel mann, GAL, II, 17). 4. 

Şifâßü’s-sišåm fî nevâdîri’½-½alâti ve’s-

selâm. Otuz be şi salât, be şi selâmla il gi li 

kırk anek do tu içe ren men sur bir risâle-

dir (ƒam se tü nu½û½ için de, s. 33-44). 5. 

el-ƒay rü’l-ke¦îr fi’½-½alâti ve’t-teslîm 

£ale’l-beşîri’n-ne×îr. Kırk ha di si kap sa-

yan men sur bir risâle dir (a.g.e., s. 47-60; 
nşr. Âtıf Vefdî, Mansûre 2006, Şifâßü’s-si-
šåm ile bir lik te). 6. el-Bedî£iy ye (Sü ley-
ma ni ye Ktp., Serez, nr. 3838). 7. el-£Um-

de fi’l-muÅtâr min taÅ(â)mîsi’l-Bür de 

(li’l-Bû½îrî) (Broc kel mann, GAL Suppl., I, 
469). 8. Menâßi¼u’l-šarâßi¼ fî muÅtâri’l-

merâ¦î ve’l-medâßi¼ (He diy ye tü’l-£ârifîn, 
I, 416). Hilâl Nâcî, Âsâ rî’nin beş ese ri ni 

(el-Fe re cü’l-šarîb, Nüz he tü’l-kirâm, Mis-
kü’l-Åıtâm, Şifâßü’s-sišåm, el-ƒay rü’l-ke¦îr 
[men sur]) ƒam se tü nu ½û½ İslâmiy ye 

nâdi re adıy la ya yım la mış tır (Bey rut 1990).

Di ğer Eser le ri. 1. Lisânü’l-£Arab 

fî £ulûmi’l-edeb. Arap di li ilim le ri ne 

dair 1000 be yit lik bir man zu me olup 

sarf, na hiv, hat, mehâric-i hurûf, aruz, 

ha lin de ki mu kad di me sin de Resûlul lah’ın 

met hin den ör nek ler zikredil miş tir. Bi rin-

ci bö lüm “Ney lü’l-murâd fî taÅmîsi Bânet 

Suâd”, Kâ‘b b. Zü heyr’in ka si desinin el li 

se kiz mu ham mes lik tahmîsi dir (Konya 
Böl ge Yaz ma Eser ler Ktp., nr. 159; nşr. 
Hilâl Nâcî, Er ba£a nu½û½ İslâmiyye nâdi-
re, Bağ dat 1427/2006, s. 73-88). İkin ci 

bö lüm “¥al lü’l-£uš de fî taÅmîsi’l-Bürde”, 

Bûsîrî’ye ait ka si de nin tahmîsi olup as lı-

nın be yit sa yı sı (161) ka dar muhammes 

içerir (Nuruos ma ni ye Ktp., nr. 3710; bazı 
nüshalarda adı “Â¦ârü’l-ma£şûš” olarak 
geçmektedir: Sü leymaniye Ktp., Ye ni cami, 
nr. 1185/3). Üçüncü bölüm “el-£İš dü’l-

bedî£ fî medî¼i(med ¼i)’ş-şefî£”, “Bedîiy ye-i 

kübrâ” di ye anı lan en uzun bedîiy ye si dir. 

400 (409) be yit olup her be yit te ic ra edil-

mek is te nen bedî‘ tü rünün ya da bir tü rün 

alt bö lümle ri nin ad la rı il gi li be yit ler için de 

geç mektedir (Broc kel mann, GAL, II, 17; 
Suppl., II, 10). Dördün cü bö lüm “Refî£u’l-

bedî£ fî medî¼i’ş-şefî£” 161 be yit ten oluş-

maktadır. Be şin ci bölüm “Bedî£u’l-bedî£ 

fî medî¼i’ş-şefî£”dir; el-Bedî£iy ye tü’½-

½u³râ ola rak da ta nı nan ka si de Bûsîrî’nin

Æa½îde-i Bür de’si ne nazîre dir. Bu ra da 

Bedî£iy ye-i Kübrâ’da ol du ğu gi bi il gi li be-

yit ler de bedî‘ tür le ri ni be lir ten te rim le re 

yer ve ril me miş tir. Bedîiyyât ge le ne ğin de 

bedîî tür ler ilk de fa lafzî, mânevî, lafzî ve 

mânevî şek lin de üç bö lüm de ele alın mış-

tır. Laf za yö ne lik bedî‘ tür le rin de kırk be-

yit te alt mış tür, an la ma yö ne lik olan lar da 

kırk be yit te kırk tür, la fız ve an la ma iliş-

kin olan lar da sek sen den faz la be yit te 100 

bedî‘ tü rü ic ra edil miş tir. Al tın cı bö lüm 

“øarîbü’l-bedî£ fî medî¼i’ş-şefî£” 140 be-

yit lik re cez vez nin de ki bedîiy ye si dir. Bu 

da üç bö lüm olup otuz se kiz bey ti laf za, 

otuz se kiz bey ti an la ma, alt mış bir bey ti 

la fız ve an la ma yö ne lik bedî‘ tür le ri ne ay-

rıl mış tır. Ye din ci bö lüm “Vesîle tü’l-melhûf 

ilâ eh li’l-ma£rûf”, Kâ‘b b. Zü heyr’in ka si de-

si ne nazîre dir. Âsârî 110 be yit lik ka si de yi, 

ken di si ne di liy le ezi yet eden bir ki şi ye (Fa-
kih Ebû Be kir b. Müs te’zin) bed dua için ve 

Al lah’tan yar dım di le mek üze re yaz dı ğı nı 

ve o ki şi nin felç olup ma ka mın dan uzak-

laş tı rıl dı ğı nı be lirt mek te dir. Bu et ki siy le 

ta nı nan şi iri Âsârî’nin ba zı ar ka daş la rı nın 

za lim le re bed dua için oku du ğu be lir ti lir 

(Vesîle tü’l-melhûf, nşr. Hilâl Nâcî, Mev rid, 
III/1 [Bağ dat 1974], s. 177-182). Se ki zin ci 

bö lüm “Mün te he’s-süßûl fî mu£cizâti’r-Re-

sûl”, 103 be yit lik Æa½îde-i Bür de’ye na-

zî re olup Hz. Pey gam ber’in 100 mûci ze-

si ni içe rir ve 120 be yit ten olu şur. Ka si de 

el-Fe re cü’l-šarîb fî mu£cizâti’l-¼abîb 

adıy la da ge çer (a.g.e., s. 15-20). Do ku-

zun cu bö lüm “Nüz he tü’l-kirâm fî med ¼i 

edil me si ni güç leş tir mek te dir. Bu nun la 

bir lik te Kübrâ’da bir tü rün bö lüm le ri ve 

alt bi rim le ri da hil en az 400 bedî‘ tü rü ic ra 

et me yi he def le miş tir. Bu eser de bir tü-

rün cüz ve kı sım la rı ha riç 240 te mel bedîî 

tür yer al mak ta dır. Sa fiy yüd din el-Hillî, 

Bedî£iy ye’sin de sa de ce on iki ci nas tü-

rün den söz et miş ken Âsârî yet miş ka dar 

ci nas tü rü için ör nek be yit ler yaz mış tır. 

Bedî£iy ye vus¹â’sın da alt mış se kiz ci nas 

tü rüy le bir lik te top lam 300 bedîî sa na ta, 

Øu³râ’da ise 169 be yit te 200 bedîî tü re 

yer ve ril miş tir. Âsârî bedîiy ye le rin de yet-

miş do kuz müs ta kil bedîî tür, kırk ye di 

adet de bedîî tü rün kı sım la rı şek lin de top-

lam 126 ye ni bedî‘ tü rü or ta ya koy muş tur. 

Onun ay rı ca dö ne mi nin önem li hat tat la-

rın dan ol du ğu nu hat sa na tı na, onun ku-

ral la rı na ve hat çe şit le ri ne iliş kin yaz dı ğı 

El fiy ye’si (el-£İnâye tü’r-rabbâniy ye) ka-

nıt la mak ta dır. Bu nun ya nın da çe şit li ko-

nu lar la il gi li çok sa yı da di dak tik man zu me 

ka le me al mış tır.

Eser le ri. Na hiv. 1. Kifâye tü’l-³ulâm fî 

i£râbi’l-kelâm. 1000 be yit lik urcûze olup 

yaz ma nüs ha la rı bu lu nan ese re mü el li fin 

ha ya tın da ho ca sı Ömer b. Reslân el-Bul k¢nî 

bir tak riz yaz mış tır (nşr. Hilâl Nâ cî – Zü-
heyr Gåzî Zâhid, Bey rut 1407/1987). 2. el-

Hidâye fî şer¼i’l-Kifâye. Ön ce ki ese rin 

şer hi dir (Broc kel mann, GAL Suppl., II, 
10). 3. el-¥alâve tü’s-sük ke riy ye fî £il-

mi’l-£Ara biy ye. Hin dis tan’da Tâne Emî ri 

Alikrânâ b. Hü meyrânâ için ka le me alı nan 

100 be yit lik urcûze dir (a.g.e., a.y.). 4. el-

Æılâde tü’l-cev he riy ye fî şer ¼i’l-¥alâve-

ti’s-sük ke riy ye. 821’de (1418) Dı maşk 

Sâli hi ye’de ta mam la mış tır (Broc kel mann, 
GAL, II, 17; Dârü’l-kü tü bi’l-Mıs riy ye, nr. 
226 [mü el li fin mu ka be le ve tas hih le riy le]). 
5. £İnânü’l-£Ara biy ye. Arap di li ne da ir 

bir urcûze dir (Sehâvî, III, 303). 6. Şer¼u 

El fiy ye ti İbn Mâlik. Mü el li fin üç cil di ni 

ya za bil di ği bu son ese ri ni ta mam la ma ya 

öm rü yet me miş tir (a.g.e., a.y.). 7. Lâmiy-

ye fi’n-na¼v. 500 be yit lik bir man zu me dir 

(nşr. Hilâl Nâcî, Bey rut 1420/1999).

Pey gam ber Met hi. Âsârî baş ta Kübrâ , 

Vu½tâ ve Øu³râ bedîiy ye le ri olmak üze re 

Hz. Pey gam ber’i öven çok sa yı da bedîiy ye 

ve met hi ye yaz mış tır. 1. el-Men he lü’l-

£a×bü’l-bedî£ fî medî¼i’l-melî¼i’ş-şefî£. 

Mü el li fin bir mu kad di me, on bö lüm ve bir 

hâti me den olu şan di va nı dır. Mu kad di me-

de cen ne tin se kiz ka pı sı sa yı sın ca se kiz 

bab da Hz. Pey gam ber’e salât ve selâm 

oku ma nın ma hi ye ti, öne mi, far zi ye ti, key-

fi ye ti, fa zi le ti ve se va bı gi bi ko nu lar ele 

alın mış, her bab da beş ha dis ten top lam 

kırk ha di se yer ve ril miş, her bö lü mün ne sir 
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için de ğil ha ki kat kar şı sın da di ren dik le ri 

için O’nu inkâr et mek te dir. Şeh ristânî, Sü-

mâme b. Eş res ile Câhiz’in ira de dı şın da 

ku lun ken di kes bi olan bir fi ili nin bu lun-

ma dı ğı ka na ati ni ta şı dık la rı nı söy le mek te 

(Mi lel, I, 75), Kådî Ab dül cebbâr ise za ru ri 

bil gi nin in san da ira de dı şı vu ku bu lan ve 

in san dan uzak laş tı rıl ma sı dü şü nü le me yen 

bil gi tü rü ol du ğu nu ifa de et mek te dir. Za-

ru ri ola rak bi li ne nin sa de ce za ru ri ola rak, 

is tidlâl yo luy la bi li ne nin de yal nız ca is tidlâl 

ile bi li ne ce ği ni ile ri sü ren Ebü’l-Kå sım el-

Belhî el-Kâ‘bî, âhi ret te Cenâb-ı Hakk’ın 

za ru ri ola rak bi li ne ce ği ne gö re bu dün-

ya da da an cak za ru ri ola rak bi li ne ce ği ni 

söy ler (Şer¼u’l-U½ûli’l-Åam se, s. 55-58). 
Za ru ri bil gi ki şi de ira de, tik sin me, is te-

me ve nef ret et me, inan ma gi bi özel lik le-

rin bu lun du ğu nun bi lin me si gi bi, ne fis te 

mey da na ge len ve ya bu nun ye ri ne ge çen 

bir yön tem le olu şan bil gi ol mak üze re iki 

kıs ma ay rı lır. Bu hu sus ta ih tilâf edil di ği ni 

kay de de rek ashâbü’l-maâri fe kar şı çı kan 

Kådî Ab dül cebbâr tek lif de vam et ti ği sü-

re ce Al lah’ın dün ya da za ru ri ola rak bi li ne-

me ye ce ği ni kay de der.

Ashâbü’l-maârif in san bil gi si nin za ru ri 

ol du ğu hu su sun da şu de lil le ri ile ri sür-

mek te dir: 1. Al lah’ın bi lin me si za ru ri de-

ğil fi il le rin bir so nu cu ol say dı her han gi bir 

ki şi nin ikin ci bir akıl yü rüt me ha lin de ilim 

ye ri ne ceh li seç me si müm kün dü. Çün kü 

bir şe ye kå dir ola nın onun zıd dı na da kå dir 

ol ma sı ge re kir. An cak böy le bir du rum söz 

ko nu su de ğil dir. Bu da yal nız mâri fe tin 

in san fi il le ri nin so nu cu ol ma ma sı ha lin-

de müm kün dür. Mâri fet fi il ler den do la yı 

mey da na gel me di ği ne gö re za ru ri ol ma-

lı dır. 2. Mü kel lef, ken di akıl yü rüt me si nin 

il me gö tü ren sa hih bir is tidlâl ol du ğu nu 

bil me di ği tak dir de onun so rum lu luk al tı na 

gir me me si ve bun dan do ğa cak so nuç la rın 

ken di si ne yük len me me si ge re kir di. Çünkü 

onun böy le bir şe ye yö nel me si cehl-i mut-

la ka yö nel me si de mek tir. 3. Mü kel lef eğer 

bil gi si do la yı sıy la mü kel lef ol say dı bil gi nin 

ni te li ği ni bil me si ge re kir di, çün kü mü kel-

le fin ken di si ni so rum lu luk al tı na so kan 

şe yin ni te li ği ni bil me me si müm kün de-

ğil dir. Hal bu ki akıl yü rüt me nin mü kel le fe 

mâri fe tin ni te li ği ni bil me imkânı sağ la-

ma ya ca ğı açık tır. Ki şi nin akıl yü rüt me si 

anın da mâri fe tin oluş ma sı an cak sez gi 

ve ya te sa düf yo luy la müm kün dür. Fa kat 

mü kel le fin bu şe kil de so rum lu tu tul ma sı 

da câiz de ğil dir; çün kü bil me di ği şey den 

so rum lu ol mak güç ye ti ri le me yen şey den 

so rum lu tu tul mak gi bi dir.

De lil ler üze rin de akıl yü rü tül dü ğün de 

mâ ri fe tin za ru ri ola rak mey da na gel di ği ni 

– —ASHÂBÜ’l-MAÂRÝF
אرف ) אب ا ( أ

Ýnsandaki bilginin zaruri olduðunu,
Allah hakkýndaki bilginin de

bu konumda bulunduðunu savunan
bazý Mu‘tezile kelâmcýlarýna

verilen ad.˜ ™

Kay nak lar da “ashâbü’l-ilhâm” şek lin-

de de ge çer. İslâm âlim le ri il mi mey da na 

ge li şi açı sın dan kadîm ve hâdis, in sa na 

ait bil gi le ri de za ru ri ve ik tisâbî ola rak iki-

ye ayır mış tır. Bir de li le baş vur ma dan ve 

akıl yü rüt me den olu şan bil gi le re za ru ri, 

is tidlâl ve araş tır ma yo luy la edi ni len bil gi-

le re de ik tisâbî bil gi ler de ni lir (Teftâzânî, s. 
119-122). Za ru ri bil gi ler ba zan in sa nın zih-

nin de do ğan dü şün ce ler, ba zan da -keşf 

ve il ham da gö rül dü ğü gi bi- kal be yerleşti-

ri len bil gi ve bir do ğuş şek lin de mey da na 

ge lir. Bun la rın her iki si de ik tisâbî ol ma-

mak la be ra ber so nuç la rı açı sın dan bi rin-

ci si tecrü be edi le bi lir tür den ol du ğu için 

doğru lan ma sı du ru mun da za ru ri bil gi 

ifa de eder. Ob jek tif bil gi yol la rıy la doğ ru-

lan ma im kânı bu lun ma yan ikin ci si ke sin 

bil gi (ya k¢n) ifa de et me di ğin den za ru ri de-

ğil zan mer te be sin de bil gi dir.

Kelâm âlim le ri nin bü yük kıs mı böy le bir 

ayı rı ma git mek le be ra ber Sümâme b. Eş-

res, Ali el-Esvârî ve Câhiz gi bi Mu‘te zi le 

kelâmcı la rı in sa na ait her tür lü bil gi nin 

za ru ri ol du ğu nu, in sa nın ken di ira de si ve 

ka za nı mı dı şın da ger çek le şen bir ol gu ol-

du ğu nu söy le miş tir (Kådî Ab dül cebbâr, 
Şer¼u’l-U½ûli’l-Åam se, s. 50-52). Bil gi va-

sı ta la rıy la el de edi len bil gi le rin zi hin de te-

şek kü lü ya ra tı lı şın bir ge re ği dir ve ta bii 

gö rül mek te dir. İn sa nın kar şı sın da ki ob je yi 

gör me si zo run lu ol du ğu gi bi ak let me gü-

cü nü kul la nıp dü şü nen le rin bel li so nuç la ra 

ulaş ma sı da zo run lu dur. Bil gi nin mey da-

na gel me sin de ki şi nin et ki si du yu la rı nı ve 

ak lı nı kul lan ma ira de siy le sı nır lı dır. Fark-

lı ye te nek le re sa hip olan in san lar fark lı 

dü zey de bil gi le re ula şır lar (DİA, VII, 24). 
İn san bil gi si nin ya ra tıl mış ol du ğu nu söy-

le yen Gaylân ed-Dı maş k¢ onun, ki şi nin dı-

şın da bi ri nin ya rat ma sı du ru mun da za ru ri 

ka bul edi le ce ği ni be lir tir. Ebü’l-Hü zeyl el-

Allâf ise Al lah’ı ve O’nu ta nı ma yı sağ la yan 

de li li bil me nin za ru ri, bu nun dı şın da ki le ri 

bil me nin kesbî ol du ğu nu, an cak Al lah’ın 

ba zan za ru ri bil gi ler ver me si nin müm-

kün ka bul edil di ği ni ile ri sü rer (Bağdâdî, 
U½ûlü’d-dîn, s. 31-32).

Al lah’ın na zar ve is tidlâlle de ğil zo run lu 

şe kil de bi lin di ği ni söy le yen ashâbü’l-ma-

âri fe gö re inkârcı lar Al lah’ı bil me dik le ri 

kafiye, za rûret-i şi ir ve belâgat ko nu la-

rın dan bahse der; 809 (1406-1407) yı lın da 

Mekke’de ka le me alın mış tır. Kay nak lar da 

ge çen Mec ma£u’l-ereb fî £ulûmi’l-edeb 

de ay nı eser ol ma lı dır (Mek te be tü’l-Ev kåf, 
Mu sul, nr. 20/4; Sâlim Ab dür rezzâk, VII, 
84). 2. Fî ede bi’l-kâtib ve res mi’l-Åa¹ 

(He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 416). 3. Urcûze fî 

£il mi’l(½ınâ£ati’l)-kitâ be (Broc kel mann, 
GAL, II, 17; Suppl., II, 10). 4. el-£İnâye-

tü’r-rabbâniy ye fi’¹-¹a rîšati’ş-Şa£bâniy-

ye. 790 (1388) yı lın da ya zı lan hat sa na-

tına da ir 1000 be yit lik man zu me dir (nşr. 
Hi lâl Nâcî, Mev rid, VIII/ 2, Bağ dat 1979, 
s. 221-284). 5. el-Vâfî fî £il me yi’l-£arû² 

ve’l-šavâfî (Broc kelmann, GAL, II, 17). 
6. el-Vec hü’l-cemîl fî £il mi’l-ƒalîl. 

Aruz ve ka fi ye ye da ir 1000 be yit içe rir 

(nşr. Hilâl Nâcî, Bey rut 1998). 7. er-Red 

£alâ men tecâve ze’l-¼ad (He diy ye tü’l-
£ârifîn, I, 416). 8. el-Men he cü’l-meşhûr 

fî telš¢bi’l-eyyâmi ve’ş-şühûr. Gün ve 

ay isim le ri nin eti mo lo ji si ne da ir kırk bir 

be yit lik urcûze dir (nşr. Mu ham med Ali el-
Advânî, “el-Men he cü’l-meşhûr”, Mev rid, 
IX/4, Bağ dat 1980, s. 599-608).
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