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EBÛ ÞÂDÎ, Ahmed Zekî

an la şı la bi lir. Mâri fet ve tev hi din esasların a 

da ir et-Temhîd fî beyâni’t-tev¼îd adlı 

ese riy le ta nı nan ve Ha nefî-Mâtürîdî gele-

ne ği ne men sup olan Ebû Şekûr’un Ehl-i 

sün net mez he bi ne bağ lı ol du ğu nu söy le-

me si Mâtürîdiy ye eko lü ne men sup ol ma-

dı ğı an la mı na gel mez. Çün kü Ebû Hanîfe 

ge le ne ği ne bağ lı âlim le rin iti kadî mez he bi 

hak kın da Mâtürîdiy ye adı nın kul la nıl ma sı 

geç bir dö ne me rast lar. Ni te kim ay nı du-

rum Ebü’l-Muîn en-Ne sefî için de söz ko-

nu su dur. Ne sefî Mâtürîdiy ye oku lu nu sis-

tem leş ti ren ler den bi ri ol ma sı na ve di ğer 

Sünnî kelâm oku lu na men sup olan lar dan 

“mü te kel li mü eh li’l-hadîs” di ye bah set me-

si ne rağ men be nim se di ği mez he bin adı nı 

Ehl-i sün net di ye zik ret miş tir (Teb½ıra tü’l-
edil le, I, 592; II, 571). Beyâzîzâde Ah med 

Efen di’nin Ebû Şekûr es-Sâlimî’yi Mâtü ri-

diy ye’nin imam la rı ara sın da gös ter me si 

bu nu te yit eder (İşârâtü’l-merâm, s. 91).

Kelâmî Gö rüş le ri. Akıl bir cev her de ğil 

key fi ye ti zi hin ta ra fın dan al gı la na ma yan 

la tif bir şey dir. Ha nefî fa kih le rin den bu 

ko nu da sa bit ol muş gü ve ni lir bir ri va yet 

yok tur. Fi lo zof ve kelâmcı la rın ak la da ir 

fark lı ta nım la rı bu lun mak ta ve bun lar için-

den çı kı la ma yan prob lem ler ta şı mak ta-

dır. Ak lın isa bet li ta nı mı şöy le ya pı la bi lir: 

Akıl kalp te (zi hin de) or ta ya çı kan, var lıkla-

rın bil gi si ne iliş kin de lil le ri üre tip du yu sal 

alan dan ha re ket le du yu öte si âle min var-

lı ğı nı zo run lu bil gi ler le ka nıt la yan bir araz 

ya hut ni te lik tir (et-Temhîd, vr. 3a-b). Ehl-i 

sün net’e gö re aklî ka pa si te her kes te ay nı 

se vi ye de de ğil dir. Mu‘te zi le kelâmcı la rı nın, 

so rum lu lu ğun te mel len di ril me sin de prob-

lem teş kil ede ce ği dü şün ce siy le akıl lar 

ara sın da fark lı lık bu lun ma dı ğı nı ile ri sür-

me si isa bet siz bir gö rüş tür. Zi ra dinî so-

rum lu lu ğun ger çek le şe bil me si için doğ ru 

ile yan lı şı, fay da lı ile za rar lı yı ayırt ede bi-

le cek ve fark lı se çe nek ler den bi ri ni ter cih 

et me yi müm kün kı la cak bir aklî ka pa si te-

nin var lı ğı ye ter li dir; bun dan son ra sın da 

ise be şerî akıl lar ara sın da fark lı lık lar mev-

cut tur. Ebû Hanîfe’nin ya ra tı cı yı bil me ko-

nu sun da in sa nın ma ze re ti bu lun ma dı ğı nı 

söy le me si de bu tür bir aklî ka pa si te nin 

her sağ lık lı in san da mev cut ol du ğu ka-

bu lü ne da ya nır (vr. 4a-5a). Ak lın en bü yük 

de ğe ri in sa nın iman et mek le mü kel lef kı-

lın ma sı nı sağ la yan bir un sur teş kil et miş 

ol ma sı dır. Akıl dü şü ne rek Al lah’ın var lı ğı-

na iliş kin bil gi ler üre te bi lir. Bil gi nin baş-

ka sın dan du yu lup el de edil di ği ni söy le yen 

Ebü’l-Ha san el-Eş‘arî’nin ak si ne in san, aklî 

te fek kür sa ye sin de ev ren de ki var lık lar dan 

ha re ket le Al lah’ın var lı ğı na da ir bil gi ye ula-

şa bi lir. Bu nun la bir lik te in san la rı iman la 

pek çok Arap ça der gi de ona da ir makalele r 

ya zıl mış tır (Yûsuf Es‘ad Dâgır, II, 64 vd.).
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(ö. 460/1068’den sonra)

et-Temhîd adlý eseriyle tanýnan,
Mâverâünnehir bölgesi

Mâtürîdî-Hanefî âlimlerinden.˜ ™

Ha ya tı na da ir kay nak lar da bil gi yok tur. 

Ken di ese rin de ver di ği bil gi ler den an la şıl-

dı ğı na gö re 460’tan (1068) bir kaç yıl son ra 

Se mer kant’ta Ebû Be kir Mu ham med b. 

Ham za’dan fı kıh ders le ri al dı (et-Temhîd, 
vr. 159a). Araş tır ma cı lar, ken di si nin Ebü’l-

Yüsr el-Pez devî ve Ebü’l-Muîn en-Ne sefî 

ile ay nı dö nem de ya şa mış Ha nefî-Mâtürîdî 

kelâmcı la rın dan bi ri ol du ğu nu ka bul eder 

(Ma de lung, Stu di es, VII. maka le, s. 319). 
Leysî şek lin de ki nis be si ni (et-Temhîd, 
vr. 1b) Kâtib Çe le bi yan lış lıkla Keşşî di ye 

kay de der (Keş fü’¾-¾unûn, I, 484). Ese ri-

nin ba şın da ve çe şit li yer lerinde Müh tedî 

/ Müh tedî-Billâh la ka bı geçer. Bu la kap 

onun son ra dan müs lü man ol du ğu ve-

ya hi da yet ten hiç ay rıl ma dı ğı şek lin de 

Wil li am Word sworth, Char les Dic kens gi bi 

şah si yet ler et ki li ol muş tur (Yûsuf Es‘ad 
Dâ gır, II, 64; M. Ab dül mün‘im Hafâcî, Di-
râ sât, I, 312-313).

Eser le ri. Çe şit li ko nu lar da şi ir ve ne sir 

ha lin de çok sa yı da eser ve ren Ebû Şâdî 

kırk şi ir mec mu ası, on beş ci va rın da ope-

ra ve dram ka le me al mış tır. Baş lı ca eser-

le ri şun lar dır: Ka¹ra tün min yerâ£ fi’l-

edeb ve’l-ic timâ£ (1326, 1327), Nek be tü 

Nâvâ rîn: Æa ½î de târîÅiy ye šav miy ye 

câ mi£a (Sü veyş 1924), Sa£d (1927), Di-

râ se ede biy ye tâ rî Åiy ye (1933), e¹-ªa-

bî£a fî şi£ri’l-Mü te nebbî (1934), ¡ev-

re tü’l-İs lâm (Bey rut 1934), £Aš¢ de tü’l-

ulû hiy ye (1936), Li-mâ ×â ene müßmin 

(müs lim) (1937), Ebû Şâdî fi’l-meh cer 

(1950, 1972), Dirâ sât İs lâmiy ye (1950), 
Di râ sât ede biyye (Ka hi re 1955), el-İs-

lâ mü’l-¼ay (nşr. Rıd vân İb râ him, Ka hi-
re 1955), Şu£arâßü’l-£Ara bi’l-mu£â½ırûn 

(nşr. Rıdvân İbrâhim, Ka hi re 1958), Ka-

²â ya’ş-şi£ ri’l-ce dîd (el-mu£â ½ır) (Ka hi-
re 1959, 1965), Yev miyyâ tü’d-Duktûr 

A¼med Zekî Ebû Şâ dî (nşr. Rüks b. 
Zaîd el-Azîzî, Am man 1995), ¥a dâ ¦etî 

el-ede biy ye, el-Ede bü’l-ce dîd, Mes-

ra¼u’l-edeb, Min Nâfi×eti’t-tâ rîÅ, 

A½dâßü’l-¼ayât, Æa¹retâni mi ne’n-

ne¦ ri ve’n-na¾m. Ebû Şâdî’nin İn hâ-

Šu ter bi ye ti’n-na¼l (1926), e¹-ªa bîb 

ve’l-ma£mel (1928), Ter bi ye tü’n-na¼l 

(1930), Mem le ke tü’d-de câc (1932), 
Ev ve liy yâ tü’n-ni ¼â le (1942), Mem le-

ke tü’l-£a×â râ (1948) ad lı il mî eser le ri ya-

nın da el-£Â½ıfe (Sha kes pe are’den, 1929), 
Ru bâ£iyyâtü ¥âfı¾ eş-Şîrâzî (1931), 
Ru bâ£iyyâtü £Ömer el-ƒayyâm (1931, 
1952) ad lı ter cü me le ri de var dır. Ay rı ca 

el-İmâm, ¥a dâßišu’l-Æåhi re, Me cel le-

tü £il mi’n-na¼li’d-dev liy ye, Me cel le tü 

Apol lo (1932-1934), Me cel le ede biy ye, 

Mem le ke tü’n-na¼l (Ka hi re-İs ken de ri ye 
1930-1940), Me cel le tü’d-decâc (1932-
1933), Me cel le tü’½-½ı nâ£â ti’z-zi râ£iy ye 

ad lı der gi le ri çı kar mış tır.

Ebû Şâdî hak kın da ba zı ça lış ma lar ya-

pıl mış tır: İsmâil Ed hem, Ebû Şâdî şâ£iru 

Mı½r; Ha san Sâlih el-Cedâvî, Na¾arât 

naš diy ye fî şi£ri Ebî Şâdî; Mu ham med 

Ab dül mün‘im Hafâcî, Râßidü’ş-şi£ri’l-

¼a dî¦: A¼med Zekî Ebû Şâdî (Kahire 
1955); a.mlf. (Ab dü lazîz Şe ref’le bir lik-
te), er-Rüßye’l-ibdâ£iy ye fî şi£ri A¼ med 

Ze kî Ebî Şâdî (Bey rut 1991); Ab dül kådir 

Âşûr – Ab dül hamîd Fuâd, el-Mün teÅab 

min şi£ri Ebî Şâdî; Mu hammed Ab dülga-

fûr, Ebû Şâdî fi’l-mîzân; Ah med Mu har-

rem, A¼med Zekî Ebû Şâ dî: Şi£ruhû fî 

Dîvâni’ş-Şu£le (1933). Bun la rın dışın da 
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iş le yen le rin uya rı lıp ge rekli şekil de ce za lan-

dı rıl ma sı, iyi lik ya pan la rın teş vik edil me si, 

ya ra ta na şük re dip iba det edil me si, bü tün 

inanç ve dav ra nış la ra âhiret te kar şı lık ve-

ri le ce ği ko nu la rın da bil gi len di ril me si ge-

re kir. İn san la rın gö rüş ve an la yış la rı ara-

sın da ki fark lı lı ğı akıl tam ola rak bi le mez. 

Ebü’l-Ha san el-Eş‘arî’nin, pey gam ber le rin 

nü büv vet ten ön ce pey gam ber ol ma dık la-

rı nı ve gü nah iş le mek ten ko run ma dık la rı nı 

id dia et me si isa bet li de ğil dir, bu na kar şı lık 

Al lah el çi le ri nin nü büv vet le gö rev len di ril-

me den ön ce de pey gam ber ve mâsum ol-

duk la rı nı ile ri sü ren Mâtürîdîler’in gö rüşü 

da ha isabet li ka bul edi lir. Zi ra Kur’ân-ı 

Kerîm’de Hz. Îsâ’nın he nüz ço cuk ken 

pey gam ber kı lın dı ğı, Resûl-i Ek rem’in ya-

ra tıl ma dan önce de pey gam ber ol du ğu 

bil di ri lir. Eğer pey gam ber nü büv vetten 

ön ce kü çük ve ya bü yük gü nah iş le mek ten 

ko run ma say dı fâsık la rın da ay nı ma ka ma 

yük sel me si gere kir di. Bu nun la bir lik te pey-

gam ber den unut ma ve ya nıl ma lar (zel le) 

sâdır ola bi lir (vr. 57b-62a, 74a). Pey gam ber-

ler, Al lah’ın ken di le ri nin elin de ya ra ta ca ğı 

mûci ze sa ye sin de bi li nir. Sah te pey gam-

be rin elin de hâri kulâde olay la rın vu ku bul-

ma sı imkânsız dır.

Velîler den zu hur eden ke ra met, pey-

gam be rin gös ter di ği mûci ze nin imkânı nı 

or ta ya koy du ğu gi bi ay nı za man da onun 

bir mûci ze si sa yı lır. Nü büv vet ten ön ce 

pey gam ber ler den zu hur eden hâri kulâde 

olay lar da ke ra met gi bi ka bul edi le bi lir, 

çün kü pey gam ber nü büv vet ten ön ce 

velîdir. Eğer ke ra met müm kün ol ma say dı 

pey gam be rin elin de nü büv vet ten ön ce de 

zu hur et me me si ge re kir di. Velînin velâye ti 

bi li ne me ye ce ği gi bi her han gi bir ki şi velîlik 

id di asın da da bu lu na maz. Pey gam ber lik 

ölüm le so na er mez ve gü nah iş le mek pey-

gam ber lik ten mah rum kı lın ma yı ge rek tir-

mez (vr. 69a-71a).

Şe ri at sa hi bi olan pey gam ber ler Âdem, 

Nûh, İbrâhim, Mûsâ, Îsâ ve Mu ham-

med’ dir. İdrîs, Al lah’ın ki tap gön der di ği 

ilk pey gam ber olup ken di si ne in di ri len 

ki tap otuz üç say fa dır (vr. 169b). İdrîs 

pey gam be rin beş öğ ren ci si mev cut tu: 

Ved, Süvâ‘, Yeg†s, Yeûk, Nesr (vr. 170a). 
Ölüm le rin den son ra in san lar on la rın put-

la rı nı ya pa rak za man la tap ma ya baş la mış, 

bu du rum Nûh pey gam ber dev ri ne ka-

dar de vam et miş tir. Mu‘te zi le âlim le ri ne 

gö re Âdem pey gam ber de ğil dir ve şe ri at 

ge tir me miş tir. An cak böy le bir id dia ki-

şi yi din den çı ka rır. Çün kü Al lah, Âdem’e 

Cebrâil va sı ta sıy la vah yet ti ği gi bi doğ-

ru dan hi tap et miş, ona dün ya ya in me-

si ni, ev len me si ni, kur ban kes me si ni ve 

var dır, o da Al lah’tır. O, kadîm ve di ri olan 

bir var lık tır, kı dem ise O’nun sı fa tı dır. 

Ev re nin ken di ken di ne mey da na gel me-

si müm kün ol ma dı ğı için Al lah kadîmdir. 

Al lah’ın zâtı cev her, sı fat la rı da araz de ğil-

dir, bu se bep le bir ye re ve mekâna muh-

taç de ğil dir. Al lah cin si bu lu nan bir var lık 

ol ma dı ğın dan ben ze ri ve den gi de yok tur. 

Bun dan do la yı ilâhlık id di asın da bu lu nan 

bir in sa nın bu id di ası nın yan lış lı ğı her kes-

çe bi li nir. Zi ra in sa nın tan rı ola ma ya ca ğı 

ken di özel lik le rin den ha re ket le an la şı lır 

(vr. 40a-b). Ehl-i sün net âlim le ri Al lah’ın 

ilim, ira de, kud ret, ha yat, sem‘, ba sar, 

kelâm ve tek vin sı fat la rı nın bu lun du ğu-

nu ka bul et mek le bir lik te as lın da O’nun 

sı fat la rı tek bir sı fat tan iba ret olup sa yı 

ile an la tı la maz. Al lah’ın sı fat la rı zâtın dan 

ay rı ve ya zâtıy la ay nı olan şey ler de ğil dir, 

as lın da sı fat ları “şey” di ye ni te le mek doğ-

ru de ğil dir ve ay rı var lık lar ko nu mun da 

kadîm ol duk ların dan söz edi le mez. Hat ta 

O’nun ev re ni ya rat ma dan ön ce ya ra tı cı, 

iba det eden le ri ya rat ma dan ön ce mâbud, 

can lı la rı ya rat ma dan ön ce râzık ol ma dı-

ğı nı söy le mek iman la bağ daş maz. Tek-

vin, mü kev vi nin fi ili olup vu ku bul du ğu 

an da mü kev vin den ay rı lır. Al lah’ın var lık 

ve olay la rı vu ku un dan ön ce bil me di ği ni 

söy le mek ulûhiy ye te ay kı rı dır ve ki şi nin 

küf re düş me si ne se be bi yet ve rir. Çün kü 

Kur’an’da he nüz vu ku bul ma yan olay la rı 

Al lah’ın ön ce den ha ber ver di ği bil di ril miş-

tir. İn san lar dan ki min mü min, ki min kâfir 

ola ca ğı nı Al lah ön ce den bi lir. Bu bil gi ki-

şi nin mü min ken kâfir ve kâfir ken mü min 

ol ma sı nı da içe rir (vr. 137a-138b).Cenâb-ı 

Hakk’ın mü min le re kâfir ler den fark lı ilâve 

lut fu var dır, bu da on la rı hi da ye te er di rip 

ima na sev ket me si dir. Ehl-i sün net’e gö re 

Al lah’ın ada let sı fa tı şu un sur la rı içe rir: 

O zer re mik ta rı zul met mez, kul la rı nın 

yap tı ğı iyi lik le ri zer re mik ta rı ek silt mez, 

gü nah iş le me yen hiç bir ku lu na azap et-

mez, hiç bir ku lu na bir ama cı ve hik me ti 

yok ken elem ver mez, mâsi yet iş le yen ku-

lu na zul met mez, hiç bir ku lu na üs te sin den 

ge le me ye ce ği so rum lu lu ğu yük le mez (vr. 
42a-49b). Al lah kul la rı nı ima na ve ya inkâra 

zor la maz. İn san la ra ait fi il le ri ken di le ri-

nin ya rat tı ğı nı ve ya nes ne ler de ki ya ra tı lış 

özel lik le ri nin bel li so nuç la rı mey da na ge-

tir di ği ni ile ri sür mek Al lah’tan müs tağ ni 

ol mak an la mı na gel di ğin den as la ka bul 

edi le mez (vr. 127a).

Nü büv vet. Hik met Al lah’ın in san lara 

pey gam ber gön der me si ni ge rek ti rir; çün-

kü Al lah’ın, kul la rı nı ba şı boş bırakı p on la ra 

buy ruk la rı nı ve doğ ru yo lu bildirme me si 

müm kün de ğil dir. Bü tün insanla rın, suç 

yü küm lü tut mak için Al lah’ın pey gam ber 

gön der me si de ge re kir, çün kü akıl so rum-

lu luk için tek ba şı na ye ter li de ğil dir, ay rı ca 

ima nın sı nır la rı nı tes bit ede mez. Ço cuk-

lar dinî ba kım dan ebe veyn le ri ne tâbi dir, 

on lar hak kın da ebe veyn le ri nin inan cı na 

gö re hü küm ve ri lir; ço cuk la rın ebe veyn-

le ri mü min ise hük men mü min, kâfir ise 

hük men kâfir ka bul edi lir ler; an cak bu, 

hu kukî iş lem le rin uy gu lan ma sı için söz 

ko nu su dur. Ço cuk yaş ta ölen ler âhi ret te 

azap gör mez, zi ra so rum lu ol ma dık la rın-

dan aza ba uğ ra tıl ma la rı ilâhî ada let le bağ-

daş maz (vr. 11b-12a). İl ham giz li va hiy dir, 

me lek ler her in sa na bu mâna da il ham da 

bu lu na bi lir (vr. 14a).

Hüsün ile kub hun çe şit li mer te be leri 

var dır, bu ko nu da ge çer li olan tek bir kri-

ter yok tur. Biz zat ken di si iyi olan (hase n 

li-ay nihî) hu sus lar mev cut tur; Al lah’a iman 

et mek ve iba det te bu lun mak gi bi. Ay rı-

ca gör dü ğü iş ve yük len di ği an lam ba-

kımından iyi (ha sen li-ma‘nen) olan lar var dır; 

ca mi in şa et mek, ezi yet ve ren bir şe yi yol-

dan kal dır mak gi bi. Kö tü olan şey ler de de 

du rum ay nı dır. Biz zat ken di si kö tü olan lar 

(li-ay nihî kabîh) var dır; Al lah’ı inkâr et mek, 

O’na or tak koş mak, zi na et mek, hır sız lık 

yap mak gi bi. Ak lın, Al lah’ı inkâr et me yi 

kö tü bir fi il ola rak ni te le me si ne rağ men 

ölüm kor ku suy la bas kı al tın da bu lu nan ki-

şi nin o an da Al lah’ı inkâr et me si ne di nin 

ce vaz ver me si hüsün ile kub hun aklî de ğil 

dinî ol du ğu nu gös te rir (vr. 14b-16b). Duyu-

la rın fonk si yo nu nes ne le ri al gı la mak ve 

her yö nüy le bil mek ten iba ret olup bunlar 

ak lın bir nes ne ye vâkıf ol ma sı nı sağlayan 

araç lar dır. Du yu al gı sı bir araz dır ve ay nı 

ma hi yet te iki an da bu lun maz. Nesne ler-

de ki ta bi at da bir araz dır.

İn san bil gi si za ru ri ve is tidlâlî kı sım la rın-

dan olu şur. Şüp he le ri yok eden de lil le sa-

bit olan is tidlâlî bil gi ile za ru ri bil gi ara sın-

da fark yok tur. İs tidlâl yo luy la el de edi len 

ke sin bil gi nin ka bul edil me si ve uy gu lan-

ma sı ge re kir. Al lah’ın var lı ğı nı bil me ye da-

ir is tidlâlî bil gi O’nun var lı ğı na işa ret eden 

nes ne ler üze rin de te fek kür sa ye sin de el de 

edi lir. Va hiy ve pey gam ber lik le il gi li bil gi ler 

de is tidlâlîdir. Bu bil gi le re inan mak za ru-

ri olup inkârı din den çık ma yı ge rek ti rir. 

Tıp kı du ma nı gö ren ki şi nin yanan ate şi 

görmes e de onun var lı ğın dan, ku ma şı gö-

ren ki şi nin onu do ku ya nın mevcu di ye tin-

den şüp he et me si nin imkânsız olu şu gi bi.

Al lah’ın Var lı ğı ve Sı fat la rı. Araz la rın 

hâ dis ol ma sı cev her le rin, do la yı sıy la âle-

min de hâdis ol ma sı nı ge rek ti rir, çün kü 

muh dis ol ma dan hudûs ger çek leş mez; 

şu hal de hâdis olan âle min bir muh di si 
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âle mi ni mü şa he de es na sın da yok ola bi lir. 

Oyun oy na ma yı, rak set me yi, şar kı ve şi ir 

söy le me yi mu bah gö ren kâfir de ğil fâsık 

olur, zi ra bun la rın ha ram olu şu ha ber-i 

vâhid le sa bit tir. An cak nas la ve ya nas sın 

delâle tiy le, mü tevâtir ha ber le ya da icmâ-ı 

üm met le sa bit olan her ya sak ke sin lik le 

ha ram olup bun la rın iş len me si ki şi nin da-

ha ön ce ki dinî ko nu mu nu or ta dan kal dı rır, 

bu nu inkâr eden de kâfir olur. Ha ber ve 

kı ya sın de lil ol ma dı ğı nı söy le yen kim se de 

küf re dü şer. Bir hü küm kı yas la ve ya üm-

me tin üze rin de it ti fak et ti ği bir ha ber-i 

vâhid le sa bit ol muş sa bu nu inkâr eden 

icmâı inkâr et miş sa yıl dı ğın dan kâfir olur 

(vr. 134b-135a). Dün ya da iş le nen suç lar için 

uy gu la nan ce za lar, ay rı ca has ta lık lar su-

çun gü na hı nı te miz ler.

Hilâfet. Müs lü man la rın dev let baş ka nı 

seç me le ri dinî bir yü küm lü lük tür. Ni te-

kim Hz. Pey gam ber’in ve fa tın dan son ra 

as hap ilk iş ola rak bu me se le yi ele al mış-

tır. Ebû Be kir’in ha li fe ol ma sı ge rek ti ği ni 

Hz. Ali de söy le miş ve Resûl-i Ek rem’in 

Ebû Be kir’i na maz kıl dır mak gi bi bir iş le 

gö rev len dir me si ni, onun dün ya iş le ri ni yü-

rüt mek için de ha li fe se çil me si ne bir de lil 

ka bul et miş tir. Ali’nin Ebû Be kir’i ha li fe 

ola rak be nim se di ği ni, onun em rin de sa-

vaş la ra ka tı lıp ga ni met ten pay al ma sı ve 

ken disi ne ay rı lan câri ye yi ka bul et miş ol-

ma sı bu hu su su ka nıt lar, bu se bep le ak si-

ni id dia eden Şiî gö rü şü ge çer siz sa yı lır (vr. 
143b-144b). Din de müc te hid mer te be si ne 

yük se len âlim le rin yap tık la rı ic ti ha da di ğer 

müs lü man la rın uy ma sı ge re kir. Üm me-

tin icmâı da bağ la yı cı bir de lil teş kil eder. 

Çün kü Kur’an’da üm me tin şa hit li ği de lil 

ka bul edil miş, Hz. Pey gam ber de üm me-

tin sa pık lık üze re icmâ et me ye ce ği ni söy-

le miş tir. Ay rı ca mûci ze le rin ka nıt lan ma sı 

da üm me tin icmâına da ya nır.

Ebû Şekûr es-Sâlimî, fark lı ve il ginç ri va-

yet le re yer ver di ği ese rin de rü ya sın da Hz. 

Pey gam ber’i gör dü ğü nü söy le miş, hat ta 

bu sı ra da on dan al dı ğı nı ile ri sür dü ğü bir 

ha di si de nak let miş tir (vr. 136b). Ona gö re 

Al lah’ın gön der di ği di ni Ehl-i sün net mez-

he bi tem sil eder. Ehl-i sün net’ten ay rı lan 

ve ya baş ka bir mez he bi be nim se yen kim se 

doğ ru yol dan çı kar, do la yı sıy la ce hen nem 

eh lin den olur. “Ken di le ri ne apa çık de lil ler 

gel dik ten son ra par ça la nıp ay rı lı ğa dü şen-

ler gi bi ol ma yın. İş te bun lar için bü yük bir 

azap var dır” meâlin de ki âyet de (Âl-i İmrân 
3/105) bu nu te yit eder. Bu ko nu da, “Al-

lah’ın yar dı mı ce ma at le bir lik te dir”; “Üm-

me tim dalâlet üze rin de bir leş mez”; “Üm-

me tim yet miş üç fır ka ya ay rı la cak tır, bun-

la rın bi ri dı şın da ka lan fır ka men sup la rı nın 

26/193-194) bu gö rü şü doğ ru lar. Eğer 

Kur’an Al lah kelâmı ol ma say dı hiç kim se 

için bağ la yı cı bir de lil teş kil etmez di. Ehl-i 

sün net’e gö re Kur’an’ın toplan ma sı na Ha-

li fe Ebû Be kir za ma nın da baş lan mış, fa-

kat sa vaş lar yü zün den bu iş ta mam la na-

ma mış, Ömer dö ne min de bir kıs mı da ha 

top lan mış, Os man za ma nın da ek sik ka lan 

kı sım lar ta mam la nıp cem‘ işi bi ti ril miş tir. 

As hap da bu met nin Hz. Pey gam ber’in 

ken di le ri ne teb liğ et ti ği Kur’an ol du ğu 

hu su sun da icmâ et miş tir. Hz. Ali’nin ise 

yal nız ken di si için Kur’an’ı ce met ti ği (mus-
haf) nak le di lir (vr. 81b).

Âhi ret Hal le ri. İn san ruh ve be den den 

olu şur; an cak ru hun Al lah’tan bir par ça 

ola rak ka bul edil me si müm kün de ğil dir; 

ak si tak dir de ki şi nin yap tı ğı bü tün kö tü-

lük le rin Al lah’a ait ol ma sı ge re kir. Pey-

gam ber le re ruh üf le yen Rûhul ku düs’tür. 

Ha ya tın se be bi olan ruh ya ra tıl mış ol-

mak la bir lik te yok ol maz. Ölü mün ar dın-

dan müt ta ki le rin ruh la rı il liyyîne (ni met 
yur du), inkârcı ve gü nahkârla rın ruh la rı 

siccîne (azap yur du) gi der, kı ya met ko-

pun ca da ki şi nin di ril ti len ce se di ne ia de 

edi lir (vr. 20b-21b). Mu‘te zi le kelâmcı la rı-

na gö re ölüm den son ra di ril ti le cek olan 

be den dün ya da ki be den de ğil ye ni bir 

be den dir, çün kü dün ya da ki be den top-

rak ta çü rü yüp yok ol muş tur. Ehl-i sün-

net’e gö re ise âhi ret te di ril ti le cek be den 

dün ya da ki be de nin ay nı dır, zi ra Al lah yok 

olan be de nin ay nı sı nı ya ra ta bi lir. Mu‘te-

zi le kelâmcı la rı ka bir de ce se din ve ru hun 

azap ya hut ni met his set me si ni müm kün 

gör me miş tir, di ğer âlim ler ise ka bir aza bı 

ve ni me ti nin nas lar la sa bit ol du ğu nu ve 

bu nun Al lah’ın kud re ti da hi lin de bu lundu-

ğu nu söy ler. Mu‘te zi le’ye gö re kâfir ler ve 

fâsık lar ce hen ne me, mü min ler ise cenne-

te gi re cek tir; cen ne te ve ya ce hen ne me 

gi ren ler bir da ha ora dan çı ka ma ya cak tır. 

Ehl-i sün net’e gö re ise mü min ler da hil bü-

tün in san lar ce hen ne me gi re cek, an cak 

mü min ler ora dan kur ta rı la cak, kâfir ler ise 

bı ra kı la cak tır. Çün kü Kur’ân-ı Kerîm’de 

her ke sin ce hen ne me gi re ce ği, da ha son ra 

mü min le rin kur ta rı la ca ğı, za lim le rin ise 

diz çök tü rül müş du rum da ora da bı ra kı la-

ca ğı be lir til mek te dir (Mer yem 19/71-72).

Tek fir. İman kal ben ina nıp bu nu dil le 

ifa de et mek tir. Kü für “ni me te te şek kür 

et me mek” an la mı na gel di ğin den onun 

ba zı nas lar da bu şe kil de te’vil edil me si 

müm kün dür; bu na gö re ilâhî buy ruk la-

ra ita at et me yen ler kâfir sa yıl maz (vr. 
87a-88b). İn san lar dan alı nan mîsâk aklî 

ol ma yıp be den le re yö ne lik tir. Gü nah iş-

le yen le rin ima nı ölüm anı ge lin ce gayb 

ta vaf et me si ni em ret miş tir (vr. 74a). Al lah 

Âdem’e hü küm ler öğ ret miş, bun la rın bir 

kıs mı nı da ha son ra nes het miş tir. Su huf 

ve ri len pey gam ber ler ken di le rin den ön ce-

ki le rin şe ri atı na tâbi ol muş tur. Ya hu di ve 

Mecûsîler’in ak si ne müs lü man lar, şe ri at-

la rın hem ken di le rin de hem de içer dik le ri 

ba zı hü küm ler de Al lah ta ra fın dan de ği-

şik lik ya pı la bi le ce ği ve fii len de ğiş ti ril di ği 

ko nu sun da it ti fak et miş tir (vr. 76a).

İn san la rın için den ge len pey gam ber ler 

me lek le rin re sul le rin den üs tün dür, buna 

mu ka bil me lek le rin re sul le ri sı ra dan mü-

min ler den fa zi let li dir; me lek ler ise pey-

gam ber ler dı şın da ka lan mü min ler den 

da ha üs tün dür (vr. 13a-b). Kur’an’da ki 

mü teşâbih âyet le rin te’vil edil me si ge rek-

li de ğil dir, çün kü Hz. Pey gam ber’den bu 

ko nu da her han gi bir bil gi in ti kal et me-

miş tir. İbn Ab bas’tan nak le dil di ği ne gö re 

Kur’an’da mâna sı nı yal nız ca Al lah’ın bil di ği 

âyet ler mü teşâbi hat kıs mı nı teş kil eder.

Ki şi nin âhi ret te kur tu lu şa ere bil me si 

için Hz. Mu ham med’in son pey gam ber ol-

du ğu na inan ma sı ge re kir. Âhir za man da 

nüzûl ede cek olan Îsâ’nın pey gam ber li ği 

de ve fa tı na ka dar sü re cek tir. Ba zı Şiîler’in 

Hz. Ali’nin Resûlul lah’ın nü büv ve ti ne or tak 

ol du ğu nu id dia et me le ri İslâm’dan çık-

ma ya yol açan bir ina nış tır (vr. 103a). Bu 

ko nu da Resûlul lah’ın Hz. Ali’ye söy le di ği, 

“Mûsâ’ya nis bet le Hârûn’un ko nu mu ne 

ise ba na nis bet le se nin ko nu mun da odur” 

an la mın da ki söz de lil ge ti ril mişse de bu nu 

Ali’nin pey gam ber li ği ne de lil say mak doğ ru 

de ğil dir, çün kü sa hih bir ha dis te be lir til di-

ği ne gö re Hz. Mu ham med’den son ra pey-

gam ber gel me ye cek tir. Resûl-i Ek rem’in 

Mek ke’den Ku düs’e ka dar olan be denî yol-

cu lu ğu nu Mu‘te zi le de ka bul et miş tir. Ke-

sin bir nas sa da yanma sı ba kı mın dan bu nu 

inkâr eden ki şi kâfir sa yı lır (vr. 105b-106a).

Kelâm-ı Lafzî - Kelâm-ı Ma‘nevî. Mâtü rî-

dî ler’e gö re Kur’an, Al lah ta ra fın dan Hz. 

Pey gam ber’e in di ri len, say fa la ra ya zıl mış, 

ku lak lar la du yul muş, la fız lar la okun muş 

ve ez ber len miş olan ilâhî bir ki tap tır. 

Eş‘arîler’e gö re ise Kur’an Al lah’ın zâtında 

mev cut, O’ndan ay rıl ma yan, do la yı sıy la 

mün zel ol ma yan, ku lak lar la du yul ma yan, 

ez ber le ne me yen ilâhî kelâmdır. Bu me se-

le de ki ih tilâf “kelâm” kav ra mı nın ta nı mıy-

la il gi li dir. Eş‘arîler kelâmı “Al lah’ın zâ tın-

da mev cut olup O’ndan ay rıl ma yan mâna” 

di ye ta nım lar ken Mâtürîdîler, “te laf fuz 

eden ta ra fın dan an la şı lan la fız ve mâna” 

şek lin de ta rif eder ler. Kur’ân-ı Kerîm’de 

Cebrâil’in âyet le ri Resûlul lah’ın kal bi ne 

in dir di ği nin be yan edil me si (eş-Şu arâ 
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b. Cebr ve Ebû Nûh Sâlih ed-Dehhân’dan 

ha dis ri va yet et ti. Uzun sü ren tah sil ha ya-

tın dan son ra kırk yaş la rın da öğ re tim fa-

ali ye ti ne baş la dı. İlmî bi ri ki mi açı sın dan ilk 

İbâzî âlim ve fa kih le rin den ka bul edi lir. İbn 

Sellâm el-İbâzî’nin, “Câbir’den son ra as ha-

bı mı zın fa kih le ri nin bü yük le rin den dir” şek-

lin de ki söz le ri (Bedßü’l-İslâm, s. 110) onun 

mez hep te ki ye ri ni or ta ya ko yar. Ho ca sı 

Câbir b. Zeyd’in, Ab dur rah man b. Eş‘as 

is ya nı na ka tıl dı ğı ge rek çe siy le Emevîler ta-

ra fın dan Uman’a sür gün edil di ği dö nem de 

Ebû Ubey de, Irak Va li si Haccâc ta ra fın dan 

fi kir le rin den ötü rü bir sü re hap se dil diy se 

de Haccâc’ın ölü mü üze ri ne ha pis ten çık tı. 

Ho ca sı nın 93 (712) yı lın da ölü mü nün ar-

dın dan Bas ra İbâzî ce ma ati nin li der li ği ni 

üst len di ve ilk iş ola rak İbâzî da vet eh li nin 

ön de ge len kad ro su nu dü zen le di. Ho ca sı-

nın dü şün ce le ri ni be nim se yen Ebû Ubey-

de, Bas ra İbâzîle ri’ni dik kat li bir şe kil de 

yön len dir me yi ba şar dı. Emevî ida re ci le ri-

nin ga za bı na he def ol ma mak için on la ra 

kar şı es nek bir tu tum ser gi le di.

II. Yezîd dö ne min de ha li fe nin sert tu-

tu mu se be biy le İbâzîler ara sın da ye ni den 

or ta ya çık ma ya baş la yan ih tilâlci un sur la rı 

onay la ma yan Ebû Ubey de doğ ru dan si yasî 

ik ti da ra kar şı ha re ke te geç me yi doğ ru 

bul mu yor du. Bu tav rıy la, Emevîler’in son 

ve Abbâsîler’in ilk dö nem le rin de İbâzıy ye’-

nin ba şa rı sın da bü yük rol oy na dı. Bir sü re 

son ra ba zı tah rik ler yü zün den Bas ra İbâ-

zî le ri’nin par ça lan ma sın dan en di şe edip 

ye ni den teş kilâtlan ma ça ba sı içi ne gir di. 

Ken di si, Bas ra İbâzîli ği’nin pro pa gan da ve 

eği tim mer ke zi ol ma sı fik rin den ha re ket le 

çe şit li böl ge ler de or ta ya çı kan İbâzî ayak-

lan ma la rı nı des tek le ye rek Emevî Dev le-

ti’nin ka lın tı la rı üze rin de bir İbâzî hilâfe ti 

kur ma yı he def le mek tey di. Bun dan do la yı 

bir âlim ler teş kilâtı oluş tur du, malî ve as-

kerî iş le ri ken di si ne ya kın bir isim olan Ebû 

Mevdûd Hâcib et-Tâî’ye ha va le eder ken 

dinî gö rev le ri biz zat üst len di (Dercînî, II, 
248-249; Şemmâhî, I, 197-198).

Bas ra’nın bir yö ne tim ve eği tim mer ke-

zi ol ma sı fik ri ni ger çek leş tir mek için Ebû 

Ubey de “ha me le tü’l-ilm” / “na ka le tü’l-ilm” 

gi bi isim ler le anı lan ge niş bir öğ ren ci teş-

kilâtı kur du. De ği şik yer ler den Bas ra’ya 

ge len ze ki öğ ren ci ler den te şek kül eden 

bu ilim ta şı yı cı la rı Ebû Ubey de’nin ders-

le ri ne de vam edip İbâzî inanç ve uy gu-

la ma la rı nı öğ re ni yor, ar dın dan fi kir le ri ni 

yay mak üze re ül ke le ri ne dö nü yor, bel li 

bir ta raf tar kit le si edin dik ten son ra giz-

len me ih ti ya cı duy ma dan zu hur ha li-

ni ilân edi yor lardı. Böy le ce pek çok ki şi 

öğren di ği ilim le ri İs lâm dün ya sı nın çe şit li 

bö lüm ima nın şart la rı, do ku zun cu bö lüm 

şe ri at lar ve din, onun cu bö lüm hilâfet ve 

emir lik ko nu la rı hak kın da dır. On bi rin ci 

bö lüm de Ehl-i sün net ve ehl-i bid‘at ile 

diğer din le re da ir kı sa bil gi ler ve ril miş-

tir. Daha önce Hindistan’da basılan (Delhi 

1309) et-Temhîd üze ri ne dok to ra te zi 

ha zır la yan Ömür Türk men met ni tah kik 

ederek bu ra da mev cut kelâmî gö rüş le ri 

Ebû Hanîfe’nin gö rüşleriy le kar şı laş tır mış 

ve bu ça lış ma İslâm Araş tırma la rı Mer ke-

zi (İSAM) ta ra fın dan neşre hazırlanmıştır 

(thk. Ömür Türkmen, Ankara-Beyrut 2017). 
Nû red din er-Rânîrî, et-Temhîd’den ya-

rarla nıp et-Tibyân fî ma£ri fe ti’l-edyân 

ad lı bir eser te lif et miş tir (DİA, XXXI II, 
256). Kay nak lar da Ebû Şekûr es-Sâlimî’ye 

ay rı ca Kitâbü’l-Mi£râc ad lı bir eser nis-

bet edil mek te dir (Keş fü’¾-¾unûn, II, 1460).
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Ýbâzýyye’nin
geliþmesinde etkili olan

âlimlerden biri.˜ ™

İran asıl lı ol du ğu tah min edil mek te dir. 

Sek sen yıl ya şa dı ğı ko nu sun da ki ri va yet ler 

dik ka te alın dı ğın da 65 (685) yı lı ci va rın da 

doğ du ğu söy le ne bi lir. Temîm ka bi le si nin 

âzat lı kö le si ya hut Ur ve b. Üdey ye’nin hiz-

met çi siy di. Bo yu kı sa olup bir gö zü nün 

gör me di ği, mey ve ve seb ze ku ru tup geçi-

mi ni sağ la dı ğı, bu se bep le “Kaffâf” la ka bı 

ile anıl dı ğı be lir ti lir (Câhiz, I, 347; III, 265; 
Şem mâhî, I, 191-193, 196). Bas ra’da ye-

ti şen Ebû Ubey de ılım lı ve uz laş ma cı bir 

âlim olan Câbir b. Zeyd’den ha dis, fı kıh ve 

aka id oku du, bu ara da Ca‘fer b. Semmâk 

gi bi âlim le rin ders le ri ne de vam et ti. Ha-

san-ı Basrî, Mu ham med b. Sîrîn, Mücâhid 

hep si ce hen nem lik tir, bu fır ka da Ehl-i 

sün net ve’l-ce ma at’tir” an la mın da ki ha-

dis ler de ay rı bir de lil teş kil eder (vr. 154b). 
Ehl-i sün net mez he bi as hap, tâbiîn ve te-

beu’t-tâbiîn ço ğun lu ğu nun be nim se di ği 

bir yol dur. Bun la rı da Ebû Hanîfe ve öğ-

ren ci le riy le Şâfiî ve öğ ren ci le ri tem sil eder. 

Ebû Hanîfe, Ehl-i sün net mez he bi ni şöy le 

ta nıt mış tır: “Ehl-i sün net Nâsı be ile Râfı za, 

Ceb riy ye ile Ka de riy ye, Mü şeb bi he ile Mu-

at tı la ara sın da bu lu nan ve den ge esa sı na 

da ya nan mu te dil bir mez hep tir”. Yi ne Ebû 

Hanîfe ken di ni as ha bın, hat ta pey gam-

ber le rin tâbi ol du ğu nu söy le di ği “Mür cie-i 

merhûme” mez he bi ne nis bet et miş, bu-

na kar şı lık gü na hın iman sa hi bi ne za rar 

ver me di ği ni id dia eden Mür cie gru bu nun 

ise lânet len me si ge rek ti ği ni be lirt miş tir 

(vr. 165a). Bid‘at ha ram ol du ğun dan bid‘at 

eh li ne lânet et mek câiz dir, ha dis ri va yet-

le rin de de bu ko nu ya dik kat çe kil miş tir. 

Kur’an’la sa bit ol muş hu sus la ra ay kı rı dü-

şen bid‘at la rı be nim se yen ler tek fir edi lir, 

an cak ha ber-i vâhid ya hut kı yas yo luy la be-

lir le nen inanç la ra mu ha le fet eden ler tek fir 

edil mez (vr. 158a). Ger çe ğin or ta ya çık ma sı 

için bid‘at eh liy le mü na za ra et mek câiz-

dir. Hz. Ali hak kın da ki inanç la rı yü zün den 

Râfizîler’in kâfir ol du ğu na işa ret eden âyet 

ve ha dis ler mev cut tur. Mü te kaş şi fe’nin 

(Mâverâün ne hir böl ge sin de ba zı âlim-
ler ce Mu ta sav vi fe’ye ve ri len isim) ak si ne 

Hü se yin b. Ali hilâfet ta le bin de hak lı dır, 

do la yı sıy la maz lum ola rak öl dü rül müş tür. 

Abbâsî ha li fe le ri meşrû olup ic ra at la rı di ne 

uy gun dur.

Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin, ese rin de sık 

sık atıf lar da bu lun du ğu Ebû Hanîfe’nin 

ilmî ge le ne ği ne bağ lı bir kelâmcı ol-

du ğu nu söy le mek müm kün dür. Onun 

mu ha lif mez hep men sup la rı nı tek fir et-

me si dik kat çe ki ci bir özel lik tir. Wil ferd 

Ma de lung ta ra fın dan Mâtürîdî oku lu na 

men sup kelâmcı lar ara sın da gös te ril me-

si ne rağ men Ebû Şekûr’un Ebû Mansûr 

el-Mâtürîdî’ye her han gi bir atıf ta bu lun-

ma ma sı dü şün dü rü cü dür. Onun gü nü-

mü ze ula şan tek ese ri olan et-Temhîd fî 

beyâni’t-tev¼îd on bir bö lüm ha lin de ele 

alı na bi lir. Bi rin ci bö lüm de akıl ve bu na da ir 

me se le le re yer ve ril miş, ikin ci bö lüm de 

du yu lar ve bun la ra ko nu olan var lık ala nı 

in ce len miş, üçün cü bö lüm de Al lah’ın var lı-

ğı ve bir li ği, dör dün cü bö lüm de ilâhî sı fat-

lar me se le si tar tı şıl mış tır. Be şin ci bö lüm 

isim-mü semmâ bah si ne da ir dir. Al tın cı 

bö lüm de nü büv vet ve Hz. Pey gam ber’in 

nü büv ve tiy le il gi li me se le ler ko nu edil-

miş, ye din ci bö lüm de bil gi-iman iliş ki si ve 

ima na dair ko nu lar ir de len miş tir. Se ki zin ci 




