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ÖN SÖZ

!slâm dü"ünce gelene#i, be"er tarihinin gördü#ü, çe"itli vecheleri içinde 
barındıran köklü bir dü"ünce gelene#idir. Bu gelene n en öneml  parçaların-
dan b r  de aklî ve naklî dü"üncey  uzla"tırma dd asını ta"ıyan kelâm lm d r. 
!slâm dü"ünces n n öneml  aktörler nden b r s n  te"k l eden kelâm gelene -
n n anla"ılması se, bu gelenekte yer alan ve bu gelene#e katkıda bulunan her 
b r f gürün tetk k ed lmes yle mümkündür. !"te bu sa kle kelâmî yönü nerdeyse 
h ç ara"tırılmayan Bâbertî’y  kend m ze konu ed nd k. Bu yönüyle bu çalı"ma 
kend  alanında b r lkt r. N tek m Bâbertî’n n kelâmî görü"ler n n "u ana ka-
dar detaylı b r "ek lde ncelenmem  olması ve hatta onun kelâmî dü"ünces n  
yansıtan eserler n n öneml  b r yekûnunun tahk k n n b le ancak son yıllarda 
yapılmaya ba"lanması, el n zdek  bu çalı"manın önem n  göstermekted r. 

Eserde mukayesel  b r metot kullanılmı"tır. Bâbertî’n n f k rler ne yer 
ver ld kten sonra kend s nden önce ya"ayan kelâm b lg nler n n görü"ler  de 
d kkate alınıp kar"ıla"tırma yapılmı" ve onun hang  nanç ekolü çer s nde yer 
aldı#ı tesp t ed lmeye çalı"ılmı"tır. Konular Bâbertî’n n el-Maksad fî Usû-
l ’d-Dîn, !erhu’l-Maksad fî "lmi’l-Kelâm, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî 
Hanîfe, !erhu Tecrîdi’l-‘akâ’id, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, !erhu 
‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a ve Muhtasaru’l-H kmet ’n-Nebev yye 
s ml  kelâmî tel er çerçeves nde ele alınmaya gayret göster lm t r. Kullanılan 

kaynaklar arasında !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn adında b r eser de yer al-
maktadır. Söz konusu çalı"ma el-Maksad fî Usûl ’d-Dîn’ n "erh d r. Bu nüsha 
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eks!k olması haseb!yle ve el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn’!n bütün "erh!n! !ht!va 
eden ve tam nüsha olan "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm’dan ayırmak !ç!n 
bu !s!mle yazılmı"tır. #mam Ebû Hanîfe’n!n (ö. 150/767) el-Fıkhu’l-Ekber 
adlı r!salen!n "erh! olan Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye’ye gel!nce, bazı 
ara"tırmacılar tarafından Bâbertî’ye de$!l de Hak!m b. #shak’a (ö. ?) n!spet 
ed!lmes! sebeb!yle bu eserdek! b!lg!ler met!n !ç!nde ver!lmey!p d!pnotta gös-
ter!lm!"t!r. 

K!tap, g!r!" ve onu tak!p eden dört bölümden olu"maktadır. Birinci 
bölümde din ve akîde kavramlarının yanı sıra iman ve onunla !l!"k!l! d!$er 
mevzulara temas ed!lm!"t!r. #k!nc! bölümde Allah’ın varlı$ı, b!rl!$!, b!l!nme-
s!, sıfatları ve görülmesi ile insanın kaderi, %illeri, güç yetirmesi ve rızkı gibi 
konulara yer verilmi"tir. Üçüncü bölümde nübüvvetin tanımı, vehbili$i, hükmü, 
ona duyulan ihtiyaç, ismet sıfatı ve Hz. Muhammed’in bi’seti meseleleri konu 
ed!n!lm!"t!r. Dördüncü ve son bölümde görünmeyen varlıklardan melekler !le 
kıyamet alâmetler!, ha"r, ba’s, cennet-cehennem, sevâb-‘!kâb, havz, "efaat, kab!r 
azabı ve kab!r n!met!, sırât, mîzân ve defterler!n da$ıtılması g!b! hususlar ele 
alınmı"tır. Ekler kısmında !se Bâbertî’n!n bazı el yazma müellefatından ör-
nekler !le K!tâbü’l-#r$âd’ın Ak!de Kısmının El Yazma Metn! ve tarafımızca 
yapılan Tercümes! konulmu"tur. 

Bu konunun bel!rlenmes!nde dü"ünce ve tavs!yeler!n! ben!mle payla"an, 
tecrübe ve b!lg!s!yle ben! aydınlatan, çalı"mam sırasında yardımlarını es!rge-
meyen ve her a"amada yönlend!rmeler!yle katkıda bulunan çok de$erl! da-
nı"man hocam Prof. Dr. Ca$fer Karada"’a, bu çalı"manın temel kaynaklarını 
olu"turan el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn ve "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn adlı 
eserler! anlama ve çözme noktasında büyük gayretler sarfeden kıymetl! hocam 
Yrd. Doç. Dr. Ulv! Murat Kılavuz’a, h!çb!r zaman madd! ve manev! deste$!n! 
es!rgemeyen saygı de$er hocam Prof. Dr. A. Sa!m Kılavuz’a, muhterem hocam 
Prof. Dr. Tevf!k Yücedo$ru ve Doç. Dr. Orhan &. Kolo$lu’na te"ekkür etmey! 
b!r borç b!l!r!m. Bu arada yıllardan ber! ö$ren!m görmem!ze ves!le olan, mad-
d! ve manev! deste$! sa$layan Türk!ye D!yanet Vakfı’na gönülden m!nnettar 
oldu$umu da !fade etmek !ster!m. Çe"!tl! sıkıntılara maruz kalıp d!n! b!lg!ler 
ed!nme dü"ünces!yle ben! Türk!ye’ye gönderen sevg!l! a!leme de sonsuz "ük-
ranlarımı sunar ve Cenâb-ı Allah’tan kend!ler!ne sa$lık, af!yet, sabır ve "!falar 

d!ler!m. Ayrıca b!l!msel eserlerden !st!fade ed!lmes!ne katkı sa$layan ve bu 
k!tabın basımını üstlenen Bayburt Ün!vers!tes! Bayburt Tar!h! ve Kültürü Uy-
gulama ve Ara"tırma Merkez!’ne te"ekkürler!m! sunuyorum. 

Umuyoruz k! bu çalı"ma alanında öneml! b!r bo"lu$u doldurur ve kelâm 
dü"ünces!n!n anla"ılmasına katkı yapar. 

Kad!r Recep MUHAMMED

10 11DR. KAD!R RECEP MUHAMMED

Dr. Kadir Recep MUHAMMED

dilerim. Bu eserin bilim hayatına kazandırılmasına vesile olan Bayburt Üniver-
sitesi Rektörü Sayın Selçuk Co"kun’a ve Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve
Kültürü Uygulama ve Ara"tırma Merkezi’ne te"ekkürlerimi sunuyorum.
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!
end! !fades!yle asıl adı Muhammed b. Mahmûd b. Ahmed’d!r.1 Y!ne 
kend!s!n!n bel!rtt!$!ne göre bazen Ekmel el-Hanefî d!ye de anıl-
mı"tır.2 B!yograf!k eserlerdek! tam adı !se Ekmelüddîn Muhammed 
b. #emsüddîn Muhammed b. Kemâlüddîn Mahmûd b. Ahmed er-

Rûmî el-Bâbertî el-Hanefî’d!r.3 

1 Ekmelüddîn Muhammed b. Mahmûd b. Ahmed er-Rûmî el-Mısrî el-Bâbertî, !erhu 
Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, 1. b., thk. Muhammed Subhî el-Ây!dî-Hamza Muhammed 
Vesîm el-Bekrî, Dâru’l-Feth l!’d-D!rasat ve’n-Ne"r, Amman, 2009, s. 59.

2 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 59.
3 #ehabüddîn Eb!’l-Felah Abd!lhay b. Ahmed b. Muhammed el-Akr! el-Hanbel! ed-Dıme"k! 

%bnü’l-%mâd, !ezerâtü’z-Zeheb fî Ahbâri men zeheb, C. VIII, 1. b., thk. Abdülkad!r Ar-
nâût-Mahmud Arnâût, Dâru %bn Kesîr, Beyrut, 1992, s. 504. %sm!n!n de$!"!k vers!yonları 
!ç!n bk. %bn Ta$rîberdî, en-Nücûmü’z-zâh#re, C. XI, thk. Muhammed Hüsey!n #emsüddîn, 
Dâru’l-Kütüb!’l-‘%lm!yye, Beyrut, 1992, s. 248; Hafız #ehabüddîn Eb!’l-Fadl Ahmed b. Al! b. 
Hacer el-Askalânî, "nbâ’ü’l-$umr bi ebnâi’l-umr %’t-târîh, C. II, 2. b., Dâru’l-Kütüb!’l-‘%l-
m!yye, Beyrut, 1986, s. 179; Hafız Celâlüddîn Abdurrahman es-Süyûtî, Bu$yetü’l-vu’ât fî 
Tabakat#’l-lü$av#yyîn ve’n-Nühât, C. I, thk. Muhammed Ebü’l-Fadl %brah!m, Mektebe-
tü’l-Asr!yye, Beyrut, 1964, s. 239; Leknevî, el-Fevâ’#dü’l-beh#yye, Dâru’l-Mar!fe, Beyrut, 
ty., s. 195; Yusuf %lyas Serkîs ed-Dıme"k!, Mu’cemü’l-Matbû’ât#’l-Arab#yye ve’l-Muarr#be, 
C. I, Dâru Sâdır, Beyrut, ty., s. 503; Umer Rıza Kehhâle, Mu’cemü’l-Müell#fîn Terâc#mü 
Musann#f#’l-Kütüb, C. XI, Mektebetü’l-Mesnâ ve Dâru’l-%hyâ ve’t-Türâs!’l-Arab!, Beyrut, 
ty., s. 298; Hayruddîn Z!r!klî, el-A’lâm, C. VII, 3. b., Beyrut 1389/1969, s. 271; Ba$datlı 
%sma!l Pa"a, Hed#yyetü’l-‘ar#fîn Esmâü’l-Müell#fîn ve Âsâru’l-Musann#fîn, C. II, Maar!f 
Basımev!, %stanbul, 1955, s. 171; Ta"köpr!zâde, M#ftâhu’s-se’âde ve m#sbâhu’s-s#yâde fî mev-
dû’ât#’l-ulûm, C. II, thk. Kam!l Kam!l Bekr!-Abdülvehhab Ebu’n-Nur, Matbaatü’l-%st!klâ-
l!’l-Kübrâ, Kah!re, ty., s. 269; Makrîzî, el-Hıtat, C. II, Dâru Sâdır, Beyrut, ty., s. 421; Bursalı 
Mehmed Tah!r, Osmanlı Müell#&er#, C. I, Matba-! Am!re, %stanbul, 1333, s. 221; Ömer 
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a.e.   Aynı eser
a.g.e.    Adı Geçen Eser
a.g.m.   Adı Geçen Makale
a.mlf.   Aynı Müell!f
b.    Basım sayısı
b.    B!n
Bkz.   Bakınız
C.   C!lt
çev.   Çeviren
ed.   Ed!tör
h.   H!crî
haz.    Hazırlayan
M.Ü.".F.   Marmara Ün!vers!tes! "lah!yat Fakültes!
md.    Madde
no.    Numara
n#r.    Ne#reden
s.   Sayfa
S.   Sayı
ss.    Sayfadan sayfaya
#rh.   $erheden
T.D.V.    Türk!ye D!yanet Vakfı
thk.   Tahk!k eden   
trc.    Tercüme eden
ty.   Basım tar!h! yok
vr.    Varak
y.y.   Basım yer! yok
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Bâbertî’n!n do"um yer! hakkında kaynaklarda farklı b!lg!ler yer almak-
tadır. Kend!s!n!n hem Bâbertâ’lı hem de Bâbert’l! oldu"u !fade ed!lmekte-
d!r.4 Söz konusu Bâbertâ, Ba"dat yakınlarındaki Duceyl kasabasına ba"lı olan 
Bâbertâ köyünün ismi olurken Bâbert ise, Erzurum yakınlarındaki Bayburt’un 
eski adı olarak kar#ımıza çıkmaktadır.5 Kaynakların Bâbertî’n!n do"um yer! 
hakkındak! !ht!lafa ra"men ço"unun !tt!fak ett!kler! b!r nokta vardır k! o da 
Rûmî n!sbes!d!r.6 Bahs! geçen n!sbe genell!kle Anadolu’lu !nsanlar !ç!n kul-
lanılmaktadır.7 Bu da Bâbertî’n!n Bâbertâ’lı de"!l Bâyburt’lu oldu"unu gös-
termekted!r. Öte yandan Bâbertâ’ya n!sbet ya’sı geld!"!nde Bâbertevî #ekl!nde 
b!r n!sbe te#ekkül edece"!nden Bâbertî n!sbes!n!n, Bâbert’e n!sbet ya’sı get!-
r!ld!"!nde olu#aca"ı da ortadadır.8 $#te bu gerekçe de Bâbertî’nin Bâbertâ’lı 
olamayaca"ına delalet etmektedir. 

Nasuh! B!lmen, Hukuk-ı !slâm"yye ve Istılahatı Fıkh"yye Kamusu, $stanbul, 1985, s. 360; 
Ar!f Aytek!n, “Mukadd!metü’t-Tahkîk”, Ekmelüddîn Bâbertî, #erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne 
ve’l-cemâ’a, 1. b., V!zaratü’l-Evkaf ve’#-%uun!’l-$slâm!yye, Kuveyt, 1989, s. 11; Ra’d Muham-
med el-Berhâv!, “Bâbertî”, Mevsû’atü A’lâm"’l-Ulemâ ve’l-Udebâ"’l-Arab ve’l-Müsl"mîn, 
I-VIII, C. III, 1. b., Dâru’l-Cîl, Beyrut, 2004, s. 8; Hayredd!n Karaman, !slam Hukuk Tarihi, 
$z Yayıncılık, $stanbul, 2007, s. 270; Muhammed Subhî el-Ây!dî-Hamza Muhammed Vesîm 
el-Bekrî, “Tercemetü’l-Müell!f ”, Ekmelüddîn Bâbertî, #erhu Vasıyyeti’l-!mâm Ebî Hanîfe, 
1. b., Dâru’l-Feth l!’d-D!râsât ve’n-Ne#r, Amman, 2009, s. 13; Ca"fer Karada#, “Osmanlı $l!m 
ve Kültürünün Öncüler!nden Bayburtlu Ekmeleddîn”, Avrupa D"yanet Aylık Derg", S. 113, 
Ankara, 2008, s. 46; H. Murat Kumbasar, “Ekmelüdd!n Bâbertî ve Ebû Han!fe !le $lg!l! B!r 
R!sales!”, Ekev Akadem" Derg"s", S.41, Yıl 13, (Güz 2009), s. 242; Gal!p Türcan, “Bâbertî’n!n 
el-Maksad fî $lm!’l-Kelâm Ba#lıklı R!sales!: Tanıtım ve Tahk!k”, Süleyman Dem"rel Ün"ver-
s"tes" !lah"yat Fakültes" Derg"s", S. 17, Yıl 2006/2, Isparta, s. 142; Ar!f Aytek!n, “Bâbertî”, 
T.D.V. !slâm Ans"kloped"s", I-XXXX (devam ed!yor), C. IV, $stanbul, 1991, ss. 377-378; 
H. Tevf!k Marulcu-Hülya Altunya, “Bâbertî’n!n Ruh, Kalp, Nefs, Akıl, ve Sırr Hakkındak! 
Görü#ler!ne $l!#k!n B!r R!sâle: Tanıtım, Tahk!k ve Çev!r!”, Süleyman Dem"rel Ün"vers"tes" 
!lah"yat Fakültes" Derg"s", S. 23, Yıl 2009/2, Isparta, s. 140. 

4 Leknevî, el-Fevâ’"dü’l-beh"yye, s. 197; Z!r!kl!, el-A’lâm, C. VII, s. 271; Ba"datlı $sma!l Pa#a, 
Hed"yyetü’l-‘ar"fîn, C. II, s. 171; el-Berhâv!, “Bâbertî”, Mevsûatü A’lâm"’l-Ulemâ ve’l-Ude-
bâ"’l-Arab ve’l-Müsl"mîn, C. III, s. 8; Ömer Nasuh! B!lmen, Hukuk-ı !slâm"yye ve Istıla-
hatı Fıkh"yye Kamusu, s. 361. 

5 Z!r!kl!, el-A’lâm, C. VII, s. 271; Nasuh! Ünal Karaarslan, “Bayburtlu Ekmeledd!n”, Türk 
Tar"h"nde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu, haz. Rıfat Yıldız, Bayburt’a H!zmet Vakfı 
Yayınları, Ankara, 1994, s. 201.

6 Ta#köpr!zâde, M"ftahu’s-se’âde, C. II, s. 269; Z!r!kl!, el-A’lâm, C. VII, s. 271; Kehhâle, 
Mu’cem, C. XI, s. 298; $bnü’l-$mâd, #ezerât, C. VIII, s. 504; $bn Hacer, !nbâ’ü’l-$umr, C. II, 
s. 179; $bn Ta"rîberdî, en-Nücûmü’z-zâh"re, C. XI, s. 248; el-Berhâv!, “Bâbertî”, Mevsûatü 
A’lâm"’l-Ulemâ ve’l-Udebâ"’l-Arab ve’l-Müsl"mîn, C. III, s. 8.

7 Türkçe Sözlük, 10. b., Türk D!l Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, s. 1665. 
8 Kumbasar, a.g.m., s. 242-243.

Bâbertî, h. 710 m. 1310 yılından sonra, #u an Türk!ye’n!n Karaden!z 
co"raf! bölges!n!n Do"u Karaden!z bölümü sınırları !çer!s!nde kuzey do"u yö-
nünde ve Erzurum yakınlarında yer alan ( Bâbert) Bayburt’ta dünyaya geld!. 
Anadolu’da erken ya#larda !lme ba#layan Bâbertî !lmî b!r!k!m!n! artırmak !ç!n 
Halep’e g!tt!. Burada Kadı Nâsıruddîn b. ‘Adîm tarafından Sâzec!yye medre-
ses!ne alındı. Söz konusu medresede b!r süre kaldıktan sonra medreseler !le 
hadîs ve Kur’ân okulları !n#a etmekle ün salan, !lme önem ver!p sah!p çıkan, 
al!mler! h!maye eden Memlük sultanları dönem!ndek! !l!m ve ulema ba#kent! 
olan Kah!re’ye g!tt!. H. 740 m. 1339’dan sonra takr!ben otuz ya#larında !ken bu 
!l!m ve kültür merkez!ne geld!. %emsüddîn el-$sfehânî ve Ebû Hayyân el-En-
delüsî’n!n yanında ö"ren!m!ne devam eden Bâbertî, hadîs !lm!n! $bn Abd!lhâ-
dî ve D!lâsî’den, Hanefî fıkhını da Kıvâmüddîn Muhammed b. Muhammed 
el-Kâkî, Hısâmüddîn Hüsey!n es-Sı"nâkî en-Nesefî ve Ebü’l Yüsr el-Bezdevî 
s!ls!les!nden aldı. Bu z!nc!r Ebû Yûsuf ve Ebû Hanîfe’ye kadar uzanır. Bâbertî, 
Memlükler’!n !dares! altında olan Mısır, %am, H!caz ve Yemen’!n sultanı Zâh!r 
Berkûk ve devlet yönet!m!nde d!rayet! !le tanınan buna ba"lı olarak da Ka-
h!re’de onun !sm!n! ta#ıyan hankâhına Bâbertî’y! #eyh (ö"ret!m üyes!) olarak 
atayan Em!r %eyhûn’un katında öneml! b!r konuma sah!p oldu. Hankâh, !ba-
det yer! olması haseb!yle cam!, d!n! !l!mler!n ö"ret!ld!"! ve burada kalanların 
!a#e !le !bate h!zmet!n!n görüldü"ü yönüyle de medrese görev!n! üstlen!yordu. 
B!rkaç kez kadılık tekl!f! alan Bâbertî her defasında mütevaz! b!r #ek!lde bu 
görev! kabul edemeyece"!n! d!le get!rmes!ne ra"men sultan Berkûk deste"!n!, 
dostlu"unu, muhabbet ve saygısını devam ett!rd!. $l!mdek! der!nl!"! ve dehası 
#öhret bulan Bâbertî’ye çe#!tl! bölgelerden talebeler akın ederek !lm!nden !st!-
fade etmeye çalı#tı. Seyy!d %er!f Ebü’l-Hasan Cürcânî (ö. 816/1413), %emsüd-
dîn Muhammed b. Hamza el-Fenârî (ö. 834//1431) ve Bedruddîn Mahmûd b. 
$srâîl (ö. 823/1420), Bâbertî’n!n en tanınmı# ö"renc!ler!nden oldu. H. 786 m. 
1384 yılında yetm!# altı ya#ında Kah!re’de vefat ett!. Cenazes!ne sultan Berkûk 
da katıldı. Na#ı !se %eyhûn’un hankâhına defned!ld!.9 

Bâbertî’n!n tel!f hayatı !ncelend!"!nde onun velût b!r yazar oldu"u gö-
rülecekt!r. Takr!ben 76 yıl süren ömründe kırkı a#kın eser ortaya koymu#tur. 

9 el-Berhâv!, “Bâbertî”, Mevsûatü A’lâm"’l-Ulemâ ve’l-Udebâ"’l-Arab ve’l-Müsl"mîn, C. III, 
s. 8-9.
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Kaleme aldı!ı k"tapların büyük b"r kısmı #erh ve ha#"ye n"tel"!"nded"r. Burada 
Bâbertî’n"n eserler" "k" ba#lık altında ele alınacak ve özell"kle kelâmî çalı#ma-
ları tanıtılmaya çalı#ılacaktır. D"!er alanlardak" müellefâtın "se sadece "s"mler" 
ver"lecekt"r. 
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A.  e l -MAKSAD f î  USÛL ! ’D -DÎN 

Kelâmî üslupla kaleme alınan bu eser Bâbertî’n"n de "fades"yle Kelâm 
"lm"ne da"r yazılan b"r muhtasardır. Bu tel"f"n asıl adı el-Maksad’dır. Tel"f ola-
rak kaleme alınmı# b"r çalı#madır. Eser, b"r Mısır vez"r"n"n "ste!" üzer"ne ha-
zırlanmı#tır. B"r mukadd"me, "k" maksad ve b"r hat"meden müte#ekk"ld"r. Mu-
kadd"mede daha çok Usûlü’d-Dîn’"n tanımı ve konusu üzer"nde durulmu#tur. 
B"r"nc" maksadda "lâh"yyât yan" varlık, mar"fetullah ve sıfatlar meseleler" "nce-
len"rken, "k"nc" maksadda nübüvvet bah"sler" ve "mâmet konusu "rdelenm"#t"r. 
Hat"mede "se sem’"yyâta b"r d"!er "fadeyle âh"ret mevzularına yer ver"lm"#t"r. 
Gal"p Türcan tarafından “Bâbertî’n!n el-Maksad fî "lm!’l-Kelâm Ba#lıklı 
R!sales!: Tanıtım ve Tahk!k” adıyla Süleyman Demirel Üniversitesi $lahiyat 
Fakültesi Dergisinde yayınlanmı#tır.10 

B .  "ERHU’L -MAKSAD f î  ‘ !LM ! ’ L -KELÂM 

Bu çalı#ma el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn’"n #erh"d"r. el-Maksad fî Usû-
l!’d-Dîn’"n açıklaması olması haseb"yle büyük b"r önem arz eder. $erhu’l-
Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, Bâbertî’n"n Kelâm alanındak" vukuf"yet"n" ortaya 
koyan ve onun Kelâmî dü#ünces"n" yansıtan en öneml" tel"%er"ndend"r. Çünkü 
ba#ka b"r al"m"n yazdı!ı eser"n de!"l kend"s"n"n kaleme aldı!ı r"salen"n açıkla-
masıdır. Süleymaniye Kütüphanesinde bir mecmua içinde bulunan ve eksik bir 
nüsha olan $erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn11 adlı eserden de "st"fade ed"lm"#t"r.

10 Türcan, a.g.m., ss. 141-166.
11  Ayasofya no: 1384.

C.  "ERHU VASIYYET ! ’ L - !MÂM EBÎ  HANÎFE 

Kelâmî "çer"!" a!ır basan ve Ebû Hanîfe’ye a"t el-Vasıyye adlı r"salen"n 
#erh" olan bu eserde kelâm ekoller" arasında yapılan tartı#malar ve bu tartı#malar 
sonucu ortaya konan del"ller z"kred"lm"#, eser sah"b"n"n mensup oldu!u mezhe-
b"n görü#ler" "spat ed"lmeye çalı#ılmı#tır. Tahk"k" Muhammed Subhî el-Ây"dî 
ve Hamza Muhammed Vesîm el-Bekrî tarafından yapılmı# ve basılmı#tır.12 

D.  "ERHU ‘UMDET ! ’ L - ‘AKÂ’ !D l i ’ n -NESEFÎ 

Ebû’l-Berakât en-Nesefî’n"n (ö. 710/1310) el-‘Umde f!’l-Akâ!d adlı 
eser"n #erh"d"r. Kelâmî üslupla kaleme alınmı#tır. Muhtemelen Nesefî’n"n #er-
h" olan el-"’t!mâd f!’l-"’t!kâd "s"ml" k"tabı d"kkate alınarak tel"f ed"lm"#t"r. Söz 
konusu eserle Bâbertî’n"n ça!da#ı olan Teftâzânî’n"n (ö. 793/1390) $erhu’l-
akâ’id’"n"n temel özell"!" bazı yerlerdek" açıklamaların aynı olmasıdır. 

E.  "ERHU TECRÎD ! ’ L - ‘AKÂ’ !D 

Bu eser, Nasîruddîn et-Tûsî’n"n (ö. 672/1274) Tecrîdü’l-‘akâ’!d "s"ml" 
k"tabının #erh"d"r. B"r öner" ve tavs"ye üzer"ne kaleme alınmı#tır. Bâbertî’den 
Tecrîdü’l-‘akâ’!d’dek" çetref"ll" meseleler"n açıklaması, çözümü ve özet" "sten-
m"#, Bâbertî de bu k"#"ler" kıramayıp talepler"ne cevap verm"#t"r. Söz konusu 
tel"f"n Bâbertî’n"n d"!er kelâm "çer"kl" çalı#malarından pek farklı b"r yönü ol-
madı!ı söyleneb"l"r. 

F .  MUHTASARU’L -H !KMET ! ’N -NEBEV !YYE 

Ebû Hanîfe’n"n el-Fıkhu’l-ekber "s"ml" r"salen"n #erh" olan bu esere 
el-"r#ad fî #erh! fıkh!’l-ekber #eklinde yanlı# bir isim verilmi#tir. Söz konusu 
eser incelendi!inde onun asıl adının Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye ol-
du!u görülecekt"r. K"tabın ba#ında el-"r#ad fî #erh! fıkh!’l-ekber kaydı bulun-
mamaktadır. Bâbertî’n"n anlattıklarına göre bu çalı#mayı ortaya koymadan önce 
yan" Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye’y" yazmadan evvel el-Fıkhu’l-ek-

12  Amman, 2009.
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ber’!n meseleler!n! açıklamak üzere, aklı de"!l nakl! esas alan kapsamlı b!r k!tap 
tel!f etm!# ve onu el-H!kmetü’n-Nebev!yye olarak adlandırmı#tır. Daha sonra 
bunun özet!n! çıkarmı# ve ona Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye !sm!n! ver-
m!#t!r. Eser!n sonunda yer alan Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye tamam-
landı #ekl!ndek! kayıt da tez!m!z! desteklemekted!r. B!r d!"er !fadeyle k!tabın 
asıl !sm!n!n el-"r#ad f! #erh! fıkh!’l-ekber olmadı"ını ortaya koymaktadır. 

Bu eserle !lg!l! yapılan tartı#malar sadece bahs! geçen k!taba yanlı# !s!m 
ver!lmes! de"!l, onun Felsefe ve Ahlak alanı !le !lg!l! oldu"unun !dd!a ed!lme-
s!d!r.13 B!r d!"er hata da çe#!tl! akadem!k çalı#malara !st!naden bazı ara#tır-
macılar tarafından eser!n Bâbertî’ye de"!l de Hak!m b. $shak adında b!r #ah-
sa n!spet ed!lmes!d!r k! bu k!#!n!n müstens!h olması kuvvetle muhtemeld!r. 
Gerekçe olarak da Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye’de kullanılan üslubun 
Bâbertî’n!n yazı st!l! !le uyu#madı"ı göster!lm!#t!r. Fakat Bâbertî’n!n aka!dle 
!lg!l! yazdı"ı her eserde aynı metodu kullanması gerekt!"! #ekl!nde b!r ko#ul 
!ler! sürmek mantıkla ba"da#mamaktadır. Kaldı k! kend!s! bahs! geçen k!tabı 
aklı de"!l nakl! esas almak suret!yle yazdı"ını !fade etm!#t!r. B!r sonrak! k!tap 
olan $erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a da kullanılan üslubun $erhu’l-
Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm’ındak!nden farklı olması sebeb!yle $erhu ‘Akideti 
Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a’nın Bâbertî’ye a!t olmadı"ını söylemek ne kadar tu-
tarsız !se Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye’y! ba#kasına n!spet etmek de o 
kadar tutarsızdır. Çünkü Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye’de en az $erhu 
‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a’da oldu"u kadar akıl yürütmeler yapılmı#-
tır. Sonuç olarak her eser!n kend!ne has üslubu vardır ve bu üslup çerçeves!nde 
de"erlend!r!lmel!d!r. 

G.  !ERHU ‘AK "DET "  EHL " ’ S - SÜNNE ve ’ l -CEMÂ’A 

Tahâvî’n!n (ö. 321/933) el-‘Ak!detü’t-Tahâv!yye d!ye de me#hur olan 
‘Ak!detü Ehl!’s-sünne ve’l-cemâ’a adlı eser!n!n #erh!d!r. Bâbertî bu k!tapta 
hem aklî hem de naklî del!llere yer verm!#t!r. Fakat konuları fazla kelâmî ve 
!ç!nden çıkılmaz tartı#malara bo"mamı#tır. Eser Ar!f Aytek!n tarafından tah-
k!k ed!lm!# ve ne#red!lm!#t!r.14 Bu arada $erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-

13 Kumbasar, a.g.m., s. 246.
14  Kuveyt, 1989.

cemâ’a’nın Bâbertî’n!n aka!d ve kelâmla !lg!l! eserler!nden en öneml!s! oldu"u 
!dd!ası15, d!"er eserler! !le b!rl!kte dü#ünüldü"ünde b!raz abartılı oldu"u söy-
leneb!l!r. Z!ra daha önce de !fade ed!ld!"! üzere Bâbertî’n!n kelâm alanındak! 
vukuf!yet!n! ortaya koyan ve onun Kelâmî dü#ünces!n! detaylı b!r #ek!lde yan-
sıtan en öneml! eser! $erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm’dır. 

H.  K "TÂBÜ’L - "R!ÂD 

Kaynaklarda !sm! geçmeyen ve fakat sadece kütüphane taramalarında 
Bâbertî’ye n!spet ed!len bu k!tap !lm!hal türü b!r eserd!r. Hem !t!kad hem !ba-
det konularını !ht!va eder. $nanç mevzuları vec!z b!r #ek!lde ele alınmı#tır. Her 
ne kadar bu tel!f!n adı kaynaklarda z!kred!lmese ve sadece kütüphane tarama-
larında Bâbertî’ye n!spet ed!lse de Bâbertî’n!n kaleme aldı"ı b!r eser oldu"u 
noktasında b!r #üphe söz konusu de"!ld!r. Z!ra Bâbertî’n!n d!"er k!taplarıyla 
mukayese ed!ld!"!nde görü#ler!n!n b!reb!r örtü#tü"ü mü#ahede ed!lmekted!r. 
Bâbertî’n!n görü#ler!n! yansıtması bakımından anılan k!tabın !t!katla !lg!l! kıs-
mı, tercümes! !le beraber teze ek olarak konulmu#tur. 

" .  e l -MU’TEKAD f î  ‘ "LM " ’ L -KELÂM 

Kütüphane taramalarında tesp!t edemed!"!m!z bu eser, bazı kaynaklar-
da Bâbertî’ye !zafe ed!lmekted!r.16 Bu k!tabın el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn olma-
sı kuvvetle muhtemeld!r.

J .  e l -KEVÂ!"FÜ’L -BURHÂN "YYE !ERHU’L -
MEVÂK "F 

Kaynaklarda Bâbertî’ye !zafe ed!len bu esere kütüphane taramalarında 
rastlanmamı#tır. Bu tel!f!n Adudüddîn Îcî’n!n (ö. 756/1355) el-Mevâkıf !s!ml! 
k!tabın #erh! oldu"u !fade ed!lm!# hatta Adudüddîn Îcî’n!n Bâbertî’n!n hocası 
oldu"u kayded!lm!#t!r.17 

15 Ar!f Aytek!n, “Bâbertî”, T.D.V. "slâm Ans!kloped!s!, C. IV, s. 378.
16 el-Berhâvî, a.g.e., C. III, s. 9. 
17 Kat!p Çeleb!, Ke#fü’z-Zunûn, C. II, 2. b., $stanbul, 1972, s. 1854; Karaarslan, a.g.m., s. 203.
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K.  R !SÂLE f î  TA’RÎF ! ’R -RÛH ve ’ l -KALB ve ’n -NEFS 
ve ’ l - ‘AKL ve ’ s - S !RR 

Bâbertî’n!n ö"renc!s! tarafından derlen!p b!r araya get!r!len bu r!sale, 
Bâbertî’n!n Tuhfetü’l-Ebrâr fî !erh" Me#âr"k"’l-Envâr adlı eser!nde yer alan 
ruh, kalp, nefs, akıl ve sır !le !lg!l! görü#ler!n! !ht!va eder. H. Tevf!k Marul-
cu ve Hülya Altunya tarafından “Bâbertî’n"n Ruh, Kalp, Nefs, Akıl ve Sırr 
Hakkındak" Görü#ler"ne $l"#k"n B"r R"sâle: Tanıtım, Tahk"k ve Çev"r"” adı 
altında tahk!k ed!lm!# ve Süleyman Dem!rel Ün!vers!tes! $lah!yat Fakültes! 
Derg!s!nde yayınlanmı#tır.18 

		����������������

- et-Takrîr ‘alâ Usûl!’l-Bezdevî 
- en-Nukûd ve’r-Rudûd 
- %erhu Menâr!’l-Envâr 
- Kas!de fî Medh! Ekmel
- el-$nâye fî %erh!’l-H!dâye 
- %erhu Telhîs!’l-Câmi’!’l-Kebîr f!’l-Fürû’ 
- %erhu’s-S!râc!yye 
- R!sâle fî Tahrîc! Mesâ!l!’l-Ferâ!d
- R!sâle fî ‘Adem! Cevâz! Bey’!’l-Hayevân 
- R!sâle fî ‘Adem! Cevâz! Raf ’!’l-Yedeyn ‘$nde’r-Rükû’
- R!sâle fî ‘Adem! Vücûbi Tadmîn!’l-Menâf!’! b!’l-A’yan
- R!sâle fî Beyân! Evvel! Men Sallâ Salevât!’l- Hams
- $’t!râdât ‘ale’l-Mecma ve Ecv!betüha
- R!sâle f!’l-Cevâb an Es’!le fî Mevâd!’a Muhtel!fe
- el-$nt!sâr l! E!mmet!’l-Ahyâr
- R!sâle f!’l-Cevâb an Es’!le Evradeha Ba’du’t-Talebe

18 H.Tevf!k Marulcu-Hülya Altunya, a.g.m., ss. 139-153.

- en-Nüketü’z-Zarîfe fî Tercîh! Mezheb! Ebî Hanîfe 
- Tühfetü’l-Ebrâr fî %erh! Me#âr!k!’l-Envâr 
- Tefsîru Ekmel!’d-Dîn
- %erhu’r-R!sâlet!’l-Ekmel!yye
- Hâ#iyetü’l-Ke##âf 
- R!sâle fî Ashâb!’l-Ehvâ ve’l-B!d’a
- %erhu Elf!ye $bn Mu’t!19 

19 Süyûtî, Bu%yetü’l-vu’ât, C. I, s. 239; Kat!p Çeleb!, Ke#fü’z-Zunûn, C. I, s. 112, s. 155, s. 
351, s. 443, s. 852; C. II, s. 1158, s. 1168-1169, s. 1287, s. 1806, s. 1854, s. 1977, s. 2015, s. 
2032, s. 2035; el-Berhâvî, a.g.e., C. III, s. 9-10; Ta#köpr!zâde, M"ftahu’s-se’âde, C. II, s. 269; 
Serkîs, Mu’cem, C. I, s. 504; Z!r!kl!, el-A’lâm, C. VII, s. 271; Kehhâle, Mu’cem, C. XI, s. 
298; $bnü’l-$mâd, !ezerât, C. VIII, s. 505; $bn Hacer, $nbâ’ü’l-%umr, C. II, s. 180; Leknev!, 
el-Fevâ’"dü’l-Beh"yye, s. 195; Ba"datlı $sma!l Pa#a, Hed"yyetü’l-‘ar"fîn, C. II, s. 171; Bursalı 
Mehmed Tah!r, Osmanlı Müell"&er", C. I, s. 221-222; Ömer Nasuh! B!lmen, Hukuk-ı $s-
lâm"yye ve Istılahat-ı Fıkh"yye Kamusu, s. 361; Hayredd!n Karaman, $slam Hukuk Tarihi, 
s. 270; Ar!f Aytek!n, “Mukadd!metü’t-Tahkîk”, Ekmelüddîn Bâbertî, !erhu‘Akideti Ehli’s-
sünne ve’l-cemâ’a, s. 15-17; Ca"fer Karada#, “Osmanlı $l!m ve Kültürünün Öncüler!nden 
Bayburtlu Ekmeleddîn”, s. 47; Gal!p Türcan, a.g.m., s. 143-144; H. Murat Kumbasar, a.g.m., 
s. 243-247; Ar!f Aytek!n, “Bâbertî”, T.D.V. $slâm Ans"kloped"s", C. IV, s. 378. 
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"âbertî’ye göre, c!nler ve !nsanlar, !s!mler! ve sıfatlarıyla beraber Allah’a 
ve O’nun b!r oldu"una (tevh!d), peygamberler!n get!rd!kler!ne ve yara-
tılı# (mebde) !le âh!rete (meâd) !man etmekle yükümlü olup bunlardan 

h!ç b!r!s! !ç!n farklı b!r durum söz konusu de"!ld!r. H!ç k!mseden $slâm dı#ın-
da ba#ka b!r d!n kabul ed!lmeyece"!n! savunan müell!f, “K!m $slâm’dan ba#ka 
b!r d!n ararsa, bu ondan asla kabul ed!lmeyecekt!r”20, “%üphes!z Allah katında 
d!n, $slâm’dır”21, “D!n olarak s!z!n !ç!n $slâm’ı seçt!m”22 meal!ndek! âyetler! del!l 
olarak get!r!r ve söz konusu âyetler!n, d!n!n –k! bu da $slâm’dır- aslının tek 
oldu"una delalet ett!"!n! bel!rt!r. Ayrıca bu âyetlerdek! h!tabın tüm mükellef-
lere yönel!k oldu"unu ve d!n!n aslı !le bu noktadak! mükellef!yetler! arasında 
çel!#k! bulunmadı"ını açıklar.23 

$slâm dini, gulüvv (ifrat) ve taksîr (tefrit) arasında orta bir yoldur.24 Z!ra 
gulüvv veya taksîre meyletmek, do"ru yoldan sapmakla e#de"erd!r. Gulüvv, 
hadd! a#ma, taksîr !se, eks!k bırakma yan! asgar! mükellef!yetler! yer!ne get!r-
meme anlamına gel!r k!, her !k!s! de yer!lm!#t!r. Çünkü kul, Allah Teâlâ’nın 
kend!s! !ç!n n!ha! sınır olarak koydu"u #ey!n ötes!ne geçemeyece"! g!b!, O’nun 
emrett!"! #ey!n daha azını da yapmaz.25

20 Âl-! $mran 3/85.
21 Âl-! $mran 3/19.
22 Mâ!de 5/3.
23 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, 1. b., thk. Ar!f Aytek!n, V!zâratü’l-Evkâf 

ve’#-%uûn!’l-$slâm!yye, Kuveyt, 1989, s. 153. 
24 Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed el-Ezdî et-Tahâvî, Akîde (Ehl-" Sünnet #nanç Esasları), 

haz. Ar!f Aytek!n, Seha Ne#r!yat, $stanbul, 1985, s. 75.
25 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 153-154.
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!slâm dini, te"bih ve ta’tîl arasında orta bir yoldur.26 Bundan kasıt, ya-
ratıcıyı yaratılmı"lara benzeten Mü"ebb#he ve Mücess#me g#b# te"b#he dü"-
meks#z#n ve Allah’tan bütün sıfatlarını nefyeden ba"ka b#r dey#"le onu sıfat-
ları olmayan b#r varlık olarak tasavvur eden Mu’tez#le g#b# ta’tîle g#tmeks#z#n, 
nasslarda var#t oldu$u üzere Cenâb-ı Hakk’a celâl ve kemal sıfatlarının #spat 
ed#lmes#d#r.27 

!slâm dini, cebircilik ve kadercilik arasında orta bir yoldur.28 Bu, kend# 
f##ller#n# gerçekle"t#rme noktasında kulların h#çb#r rolü olmadı$ını öne süren 
Cebr#yye ve kulların f##ller#n#n kend# yaratmalarıyla gerçekle"t#$#n# #ler# süren 
Kader#yye’n#n de$#l de, #ster hayır #ster "er olsun kulların bütün f##ller#n#n Al-
lah’ın yaratması ve onların kesb#yle meydana geld#$#n# #dd#a eden Ehl-# Sün-
net’#n metodudur.29 Bu dü"ünceye göre, Ehl-# Sünnet’#n tak#p ett#$# usul #le 
!slâm’ın ç#zg#s# ve hedef# arasında b#r uyum söz konusudur.

!slâm dini, korku ve ümit arasında orta bir yoldur.30 B#r ba"ka #fadeyle 
#nanan k#"# korku ve üm#t arasındadır. Çünkü cezalandırılmayaca$ından em#n 
olmak, Allah’ın cezalandırmaktan ac#z oldu$unu zannetmekt#r. Ayrıca günah-
kar k#mselere "#ddetl# b#r azap ver#lece$#n# b#ld#ren nasslara muhalefet etmek-
t#r. Bâbertî, burada Mürc#e mezheb#n# tenk#t etmekted#r. Z#ra onlar, #manla 
beraber bulunan günahın zarar vermed#$#n# ve müm#nlerden h#ç k#msen#n 
cehenneme g#rmeyece$#n# söylem#"lerd#r.31 

Allah’ın rahmet#nden üm#t kesmek de O’nun a%etmekten ac#z oldu-
$unu zannetmek ve müm#nlere yönel#k vaad, "efaat #le af #çeren nasslara mu-
halefet etmek manasına gel#r. Bu dü"ünceyle Hâr#cîler ve Mu’tez#le ele"t#r#ye 
tab# tutulmu"tur. Çünkü bunlar, amel olmaksızın #manın fayda vermeyece$#n# 
ve büyük günah #"leyen#n tevbes#z ölmes#n#n, cehennemde ebedî kalmasını 
gerekt#rd#$#n# öne sürmü"lerd#r.32

26 Tahâvî, a.g.e., s. 75.
27 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 154.
28 Tahâvî, a.g.e., s. 75. 
29 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 154.
30 Tahâvî, a.g.e., s. 75.
31 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 154.
32 Bâbertî, a.e., s. 154- 155.

Görüldü$ü üzere Bâbertî, d#n#n et#moloj#k ve ter#m manası üzer#nde 
durmamı", daha çok Tahâvî’n#n dü"ünces#n# yorumlamı" ve !slâm d#n#n#n b#r 
bakıma özell#kler# sayılan bazı hususlara d#kkat çekmeye çalı"mı"tır. Aslında 
!slâm d#n#n#n özell#kler#nden de öte, Ehl-# Sünnet’ten farklı görü"lere sah#p 
olan ekoller#n tezler#n# serdetm#" ve onları çürütme yoluna g#tm#"t#r. Bütün bu 
malumat #çer#s#nde d#kkat çeken nokta, !slâm d#n#n#n Ehl-# Sünnet anlayı"ı #le 
paralel tutulması ve her #k#s#n#n hedef#n#n aynı oldu$unun #fade ed#lmes#d#r. 
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!manın etimolojik anlamını inceleyen alimler onun tasdikten ibaret 
oldu$unu ifade etmi"lerdir. Aslında bu tezin do$rulu$u noktasında aralarında 
bir &kir birli$i de söz konusudur.33 D#lc#lerle aynı do$rultuda #mana tasd#k 
manası yükleyen Bâbertî,34 Hz. Yusuf ’un durumu #le #lg#l# olarak karde"ler# 
#le babaları arasında geçen d#yalogda35 yer alan “sen b!ze !nanıcı de"!ls!n” #fa-
des#n#n “sen b!z! tasd!k ed!c! de"!ls!n” "ekl#nde anla"ılması gerekt#$#ne d#kkat 
çekerek bahs# geçen âyettek# “müm!n” kavramını “tasd!k ed!c!” olarak yorumla-
mı"36, #manın b#r "ey# do$rulamak, onaylamak ve ben#msemekten müte"ekk#l 
oldu$unu ortaya koymu" ve Kur’ân-ı Kerîm’den get#rd#$# del#lle de #manın 
çe"#tl# anlamları #çer#s#nde tasd#k manasını terc#h ett#$#n# gösterm#"t#r. Aslında 
Bâbertî’n#n bu konudak# yakla"ımı öncek# kelâmcıların f#k#r ve dü"ünceler#ne 
33 Ebû Nasr !sma#l b. Hammâd el-Farab# el-Cevherî, es-Sıhah, “emn”, md., C. V, Dâru’l-!lm 

l#’l-Melay#n, Beyrut, 1979, s. 2071; Ebü’l-Fazl Muhammed b. Al# el-Ensâr# !bn Manzûr, L"-
sanü’l-Arab, “emn”, md., C. XIII, Dâru Sâdır, Beyrut, 1990, s. 23; Ebü’l-Hasan Al# b. Mu-
hammed es-Seyy#d e"-'er#f Cürcânî, et-Ta’r"fat, Dârü’n-Nefa#s, Beyrut, 2003, s. 99.

34 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, Süleyman#ye Kütüphanes#, 'eh#d Al# Pa"a, no: 
1717, vr. 232b, 235b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, Süleyman#ye Kütüphanes#, 
Ayasofya no: 1384, vr. 30b; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 61, 70; Bâbertî, 
!erhu Tecrîdi’l-‘akâ’id, Süleyman#ye Kütüphanes#, Nuruosman#ye no: 2160, vr. 164a; Bâbertî, 
!erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, Süleyman#ye Kütüphanes#, Amcazâde Hüsey#n, no: 312, 
vr. 122b; Bâbertî, Muhtasaru’l-H"kmet"’n-Nebev"yye, Süleyman#ye Kütüphanes#, Hacı 
Mahmud Efend#, no: 1324, vr. 64b; 

35 Yûsuf 12/17.
36 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 232b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-

Dîn, vr.30b; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 61; Bâbertî, !erhu Tecrîdi’l-
‘akâ’id, vr. 164a; Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 122b; Bâbertî, Muhtasa-
ru’l-H"kmet"’n-Nebev"yye, vr. 64b.
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dayanır. !man mefhumunu açıklama noktasında onun tak"p ett"#" metodun 
özgün olup olmadı#ı tartı$malıdır. Z"ra kend"s"nden öncek" kelâm eserler" "n-
celend"#"nde "mana "l"$k"n açıklamaların farklı olmadı#ı görülecekt"r.37 Bunun 
sebeb" "se $erh ve derlemec"l"k dönem"nde yet"$m"$ olması ve o devr"n te-
mel özell"#"n"n daha çok öncek" kaynaklar üzer"nde çalı$malar yapılmasıdır.38 
Sıkı bir Hanefî olan Bâbertî’nin imanla ilgili yaptı#ı açıklamalar ve verdi#i 
misallerin E$’arî’de (ö. 324/936) de görülmes"39 çok daha çarpıcı n"tel"kted"r. 
Buradan hareketle Bâbertî’de yer bulan bu beyanların E$’arî’ye kadar uzandı-
#ını söylemek mümkündür. Fakat Bâbertî’n"n d"rekt olarak E$’arî’den etk"len-
mes" ve onun görü$ler" çerçeves"nde f"k"r sah"b" olması dü$ük b"r "ht"mald"r. 
B"r ba$ka "fadeyle mevzuları ele alma noktasında daha çok Hanefî-Matürîdî 

37 Ebü’l-Hasan Al" b. !sma"l el-E$’arî, K!tâbü’l-Lüma’ f!’r-red ‘alâ ehl!’z-zey" ve’l-b!dâ’, n$r. 
Rıchard J. McCARTHY, el-Matbatü’l-Katul"k"yye, Beyrut, 1952, s. 75; Kâdî Ebû Bek"r 
Muhammed b. Tayy"b el-Bâkıllânî, K!tâbu Temhîdü’l-Evâ!l ve Telhîsü’d-Delâ!l, thk. !ma-
düdd"n Ahmed Haydar, Müessesetü’l-Kütüb"’s-Sekaf"yye, Beyrut, 1993, s. 389; Ebû Mansûr 
Abdülkâh"r b. Tâh"r el-Ba#dâdî, Usûlü’d-Dîn, Matbaatü’d-Devle, !stanbul, 1928, s. 247; Ebû 
!shak !brah"m b. Al" el-Fîrûzâbâdî e$-%îrâzî, el-#$âra !lâ mezheb! Ehl!’l-Hakk, thk. Mu-
hammed Hasan Muhammed Hasan !sma"l, Dâru’l-Kütüb"’l-!lm"yye, Beyrut, 2004, s. 390; 
!mâmü’l-Haremeyn Ebü’l-Meâlî Abdülmel"k b. Abdullah el-Cüveynî, K!tâbü’l-#r$âd !lâ ka-
vatı’!’l-ed!lle-t! fî usûl!’l-!’t!kâd, thk. Es’ad Temîm, Müessesetü’l-Kütüb"’s-Sekâf"yye, Bey-
rut, 1992, s. 333-334; Ebü’l-Yusr Sadrul"slam Muhammed b. Muhammed el-Pezdevî, Ehl-! 
Sünnet Aka!d! (Usûlü’d-dîn), trc. %erafedd"n Gölcük, Kayıhan Yayınları, !stanbul, 1994, s. 
209; Huccetü’l-!slâm Ebû Hâm"d Muhammed b. Muhammed Gazzâlî, #hyâu Ulûmi’d-Dîn, 
C. I, Dâru’l-K"tâb"’l-Arab", s. 11; Ebü’l-Muîn Meymûn b. Muhammed en-Nesefî, et-Tem-
h!d fî Usûl!’d-Dîn, thk. Abdülhay Kab"l, Dâru’s-Sekâfe, Kah"re, 1987, s. 99; Ebû Muhammed 
Nûredd"n Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr es-Sâbûnî, el-B!dâye fî Usûl!’d-Dîn (Mâtürîd!yye 
Aka!d!), 7. b., haz. ve trc. Bek"r Topalo#lu, D"yanet !$ler" Ba$kanlı#ı Yayınları, Ankara, 2000, 
s. 88; Ebû Abdullah Fahreddîn Muhammed b. Ömer b. Hüsey"n er-Râzî, Muhassalü efkâ-
r!’l-mütekadd!mîn ve’l-müteahh!rîn m!ne’l-ulemâ! ve’l-hukemâ! ve’l-mütekell!mîn, thk. 
Taha Abdurrauf Sead, Mektebetü’l-Küll"yyât"’l-Ezher"yye, y.y., ty., s. 237; Ebû Muhammed 
Celâledd"n Ömer b. Muhammed el-Hucendî el-Habbâzî, K!tâbü’l-Hâdî fî Usûl!’d-Dîn, 1. 
b., haz. Ad"l Bebek, Marmara Ün"vers"tes" !lâh"yat Fakültes" Vakfı Yayınları, !stanbul, 2006, 
s. 260; Ebü’l-Berakât Ahmed b. Mahmud en-Nesefî, el-‘Umde f!’l-Akâ!d, 1. b., haz. ve trc. 
Temel Ye$"lyurt, Kubbealtı Yayıncılık, Malatya, 2000, s. 39. 

38 Bek"r Topalo#lu, Kelâm #lm! G!r!$, 6. b., Damla Yayınev", !stanbul, 1993, s. 34; %erafed-
d"n Gölcük- Süleyman Toprak, Kelam, 4. b., Tek"n K"tabev" Yayınları, Konya, 1998, s. 67; 
Süleyman Uluda#, #slâm’da #nanç Konuları ve #’tikâdî Mezhebler, 4. b., Mar"fet Yayınları, 
!stanbul, 1998, s. 255; A. Sa"m Kılavuz, Anahatlarıyla #slâm Akâ!d! ve Kelâm’a G!r!$, 10. 
b., Ensar Ne$r"yat, !stanbul, 2004, s. 414; Hasan Mahmûd e$-%âf"î, Kelâm’a G!r!$, 1. b., çev. 
Süleyman Akku$, De#"$"m Yayınları, !stanbul, 2009, s. 128; Ulv" Murat Kılavuz-Ahmet Sa"m 
Kılavuz, Kelâm’a G!r!$, !SAM Yayınları, !stanbul, 2010, s. 60.

39 Hüsey"n Aydın, Ebu’l-Hasen el-E$’arî’de Nazar ve #st!dlâl, 2. b., Neh"r Yayınev", Malatya, 
2003, s. 159-160.

ekolüne mensup âl"mlerden alıntılar yapması kend" açısından daha tutarlı b"r 
davranı$ olsa gerekt"r. Ama bununla Bâbertî’n"n, E$’arîler’den h"ç "kt"bas yap-
madı#ı anla$ılmamalıdır.40 

“Kalb"n ba#landı#ı, bel"# b"r $ek"lde yöneld"#" $ey” d"ye tar"f ed"len akîde, 
fe’île vezn"nde olup mef ’ul anlamında kullanılmaktadır. Organların amel et-
mes"yle de#"l de, daha çok kalb"n ba#lanması ve "t"kat etmes" "le alakalı olması 
haseb"yle usûlü’d-dîn de akîde olarak "s"mlend"r"l"r. Bu durumda usûlü’d-dîn 
"le, fürû "lm"n"n aks"ne b"zat"h" "l"m kasted"lm"$ olur. Çünkü fürû "lm"nden 
kasıt, ameld"r.41 

Malum oldu#u üzere akîde ve "man kavramları arasında çok yakın b"r 
"l"$k" söz konusudur. Bu yüzden bu bölümde d"n ve akîde mefhumlarının yanı 
sıra, "man ve onunla paralel g"den d"#er meselelere de yer ver"lecekt"r. 

A.  KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kavramsal çerçeveden kasıt, d"n" b"r mefhum olarak "manın Bâbertî’n"n 
$ahsında kazandı#ı anlamın ele alınmasıdır. 

Sözlüktek" manasını d"kkate alarak "manın tasd"kten "baret oldu#unu 
vurgulayan Bâbertî,42 b"r kavram olarak "manı “Allah Teâlâ’dan get!rd!"! b!l!-
nen bütün hususlarda Hz. Muhammed’! kalben tasd!k etmek” $ekl"nde tanımlaya-
rak43 kelâmcıların görü$ünün bu yönde oldu#unu bel"rt"r.44 Görüldü#ü üzere 
Bâbertî ile kelâm alimlerinin yaptı#ı iman tanımları arasında bir ayniyet söz 

40 Bâbertî, %erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 122b.
41 Bâbertî, %erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 23.
42 Bâbertî, %erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 232b, 235b; Bâbertî, %erhu Vasıyyeti’l-#mâm 

Ebî Hanîfe, s. 61, 70; Bâbertî, %erhu Tecrîdi’l-‘akâ’id, vr. 164a.
43 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, Süleyman"ye Kütüphanes", Ayasofya no: 138, vr. 67b; 

Bâbertî, %erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 231b, 232a; Bâbertî, %erhu’l-Maksad fî 
Usûli’d-Dîn, vr. 30a; Bâbertî, %erhu Tecrîdi’l-‘akâ’id, vr. 164a; Bâbertî, %erhu ‘Umdeti’l-
‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 122b; Bâbertî, %erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s.109; Ga-
l"p Türcan, a.g.m., s. 165. Bâbertî, “Allah Teâlâ’dan get"rd"#" b"l"nen bütün hususlarda Hz. 
Mıhammed’" kalben tasd"k etmek” $ekl"ndek" "man tanımlamasının Ehl-" Sünnet tarafından 
yapıldı#ını d"le get"r"r. Bkz. Bâbertî, %erhu Tecrîdi’l-‘akâ’id, vr. 164a.

44 Bâbertî, %erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 232b; Bâbertî, %erhu’l-Maksad fî Usûli’d-
Dîn, vr. 30b; Bâbertî, %erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 61.
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konusudur ki, kendisi de bunu apaçık dile getirmektedir. Bu da Bâbertî’nin 
iman mevzuunda yaptı!ı izahatın kendisinden önceki ulemanın dü"üncelerine 
dayandı!ı ve bu noktada takip etti!i metodun yeti"ti!i çevre hasebiyle bir 
farklılık arz etmedi!i tezini destekler mahiyettedir. Fakat buradan Bâbertî’nin 
kelâm #lm#ne h#çb#r katkı sa!lamadı!ı anla"ılmamalıdır. Z#ra eserler üzer#nde 
yapılan "erh, ha"#ye vb. çalı"malar kelâmî dü"üncey# daha #y# anlama ve anlam-
landırma çabasıdır.45 

Bazı müellefâtındak# #man tar#f#nde Bâbertî’n#n ‘kelâmcılara göre’ #fade-
s#n# kullandı!ı görülmekted#r.46 Onun bu genel #fade #le tam olarak k#mler# 
kastett#!#n# anlamak zordur. Fakat E"’arî ve Mâtürîdî kelâmcılara atıfta bu-
lundu!u kes#nd#r. Çünkü benzer b#r #man tanımına her #k# ekolün eserler#n-
de de rastlanmaktadır.47 ‘Kelâmcılara göre’ #fades#yle Ehl-# Sünnet dı"ındaki 
kelâmcıları bir ba"ka deyi"le Mu’tez#le ve $îa’yı kastetmes#n#n mümkün ola-
mayı"ının neden# bunların farklı #man telakk#ler#ne sah#p olmasıdır. Söz gel#-
m# Bâbertî’n#n naklett#!#ne göre Mu’tez#le, #manın kötülüklerden kaçınmayı 
kapsayacak "ek#lde bütün taatler #ç#n kullanılagelen b#r #s#m oldu!unu ve ya-
saklanan "eylerden uzak durmanın taat kapsamında de!erlend#r#ld#!#n# öne 
sürerken48 $îa (%snâa"er#yye), #manın kalp ve d#lle tasd#k etmekten müte"ekk#l 
oldu!unu #ler# sürmü"tür.49 

Bâbertî’ye göre Hz. Muhammed’# tasd#k etmek beraber#nde Allah’a, 
melekler#ne, k#taplarına, peygamberler#ne ve âh#ret gününe tafsîlî #manı ge-
rekt#r#r.50 Dolayısıyla Hz. Muhammed’# tasd#k eden k#"# müm#n kabul ed#lm#" 
45 Ulv# Murat Kılavuz-Ahmet Sa#m Kılavuz, Kelâm’a G!r!", s. 60.
46 Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî ‘$lmi’l-Kelâm, vr. 232b; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî Usûli’d-

Dîn, vr. 30b; Bâbertî, #erhu Vasıyyeti’l-$mâm Ebî Hanîfe, s. 61.
47 Nesefî, Tebsıratü’l-ed!lle fî Usûl!’d-Dîn, C. II, n"r. Hüsey#n Atay-$aban Al# Düzgün, D#-

yanet %"ler# Ba"kanlı!ı Yayınları, Ankara, 2003, s. 421; a.mlf., et-Temh!d fî Usûl!’d-Dîn, s. 
99-100; Râzî, Muhassal, s. 237; Habbâzî, el-Hâdî, s. 260.

48 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 67b; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî ‘$lmi’l-Kelâm, vr. 
232a, 234a; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 30a, 31a; Bâbertî, #erhu ‘Umdeti’l-
‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 123a; Türcan, a.g.m., s. 165. Bâbertî, Mutez#le’ye göre #manın Allah’ı ve 
Rasûl’ünü tasd#k etmek, yasaklardan kaçınmak ve görevler# #fa etmekten #baret oldu!unu da 
söyler. Bkz. Bâbertî, #erhu Tecrîdi’l-‘akâ’id, vr. 164a.

49 Ebû Ca’fer Nasîruddîn Muhammed b. Muhammed et-Tûsî, Tecrîdü’l-‘Akâ!d, thk. Abbas 
Muhammed Hasan Süleyman, Dâru’l-Maar#fet#’l-Câm#’#yye, Kah#re, 1996, s. 159. 

50 Bâbertî, #erhu Vasıyyeti’l-$mâm Ebî Hanîfe, s. 61.

olur.51 %manın da#m# b#r farz oldu!unu öne süren Bâbertî, söz konusu farzın 
dü"mes#n#n, ortadan kalkmasının #mkânsızlı!ı üzer#nde durarak zorlanma ya 
da ba"ka b#r mazeretten dolayı sakıt olamayaca!ını vurgular.52 Tasd#k#n asl# b#r 
rükün oldu!unu ve ne "ek#lde olursa olsun sakıt olamayaca!ını savunan görü" 
aslında Bâbertî’den b#rkaç asır önce ortaya çıkmı" ve onun bundan etk#lenme-
s#ne sebep te"k#l etm#"t#r.53 Bu da âl#mler arasında meydana gelen etk#le"#m# ve 
f#k#r teat#s#n# göstermekted#r. 

%man ve küfrü mecazi de!il de hakiki sınırları çizilmi" iki mefhum olarak 
de!erlendiren Bâbertî, kendisinde tasdik bulunanın mümin, küfür bulunanın 
ise kâf#r added#ld#!#n# bel#rt#r. N#tek#m s#yahlı!ın bulundu!u nesneye s#yah, 
beyazlı!ın bulundu!u nesneye de beyaz den#lmekted#r.54 

B .  !KRARIN !MANDAK !  RÖLÜ

%krar, kalpteki inancın dil ile açı!a vurulması anlamında kullanılan bir 
ıstılahtır.55 %krarın, #manın b#r rüknü ve unsuru olup olmadı!ı b#r ba"ka #fade #le 
#mandak# rolünün ne oldu!u hususu erken dönemlerden #t#baren tartı"ma ko-
nusu olmu" ve bu çerçevede âl#mler tarafından çe"#tl# görü"ler serded#lm#"t#r.56 
51 Nesefî, Tebsıratü’l-ed!lle, C. II, s. 421; a.mlf., et-Temh!d, s. 100; Habbâzî, el-Hâdî, s. 260; 

Nesefî, el-‘Umde, s. 39; Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 67b; Bâbertî, #erhu’l-Maksad 
fî ‘$lmi’l-Kelâm, vr. 232a-232b; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 30a-30b; 
Bâbertî, #erhu Vasıyyeti’l-$mâm Ebî Hanîfe, s. 61; Bâbertî, #erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-
Nesefî, vr. 122b; Türcan, a.g.m., s. 165.

52 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 67b; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî ‘$lmi’l-Kelâm, vr. 
231b-232b; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 30a, 30b; Türcan, a.g.m., s. 165; Ay-
rıca bkz. Sa’dedd#n Mes’ûd b. Ömer b. Abdullah et-Teftâzânî, #erhu’l-‘akâ’id, 1. b., thk. Taha 
Abdurrauf Sead, el-Mektebetü’l-Ezher#yye l#’t-Türâs, Kah#re, 2000, s. 112.

53 Bâbertî, #erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 107; Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kme-
t!’n-Nebev!yye, vr. 61a.

54 Babert#, #erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 32a; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî ‘$lmi’l-Kelâm, 
vr. 235b. Ayrıca bkz. Nesefî, Tebsıratü’l-ed!lle, C. II, s. 421.

55 Al# Arslan Aydın, $slam $nançları (Tevhid ve $lm-i Kelam), Gonca Yayınları, Ankara, 1984, 
s. 470; A. Sa#m Kılavuz, Anahatlarıyla $slâm Akâ!d! ve Kelâm’a G!r!", s. 42; Bek#r Topalo!-
lu-%lyas Çeleb#, Kelâm Ter!mler! Sözlü%ü, s. 147.

56 Kâdî Ebü’l-Kâsım %shak b. Muhammed Hakîm es-Semerkandî, es-Sevâdü’l-a’zam, Mek-
tebetü Yas#n, %stanbul, s. 63, 64; Bâbertî, #erhu Vasıyyeti’l-$mâm Ebî Hanîfe, s. 61, 70; 
Bâbertî, #erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 107; Ebü’l-Hasan Nuredd#n Al# b. Sul-
tan Muhammed Al# el-Kârî, #erhu’l-fıkhi’l-ekber, thk. Mervan Muhammed e"-$e’âr, Dâ-
ru’n-Nefâ#s, Beyrut, 1997, s. 19. 
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!krar konusunu ele alan Bâbertî, onun !slâmî hükümlerin uygulanması 
noktasında "art oldu#unu ifade ederek bu hükmün Ebû Hanîfe tarafından $ler$ 
sürüldü#ü ve Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944), Ebü’l-Hasan el-E"’arî, 
Ebü’l-Bek$r el-Bâkıllânî (ö. 403/1013), Ebû !shak el-!sferâyînî (ö. 418/1027) 
$le muhakk$k %âf$î ulemasınca ben$msend$#$n$ kaydeder.57

Bâbertî, b$lg$nler$n savundu#u ‘!krar hükümler!n uygulanması noktasın-
da "arttır’ görü"üne b$r de#erlend$rme yaparak "unları kaydeder: Allah Teâlâ, 
kend$ ba"ına ya"ayamayan $nsanı zayıf ve dayanı"maya, mücadele etmeye, yar-
dımla"maya, b$rb$r$ne destek olmaya muhtaç olarak yaratmı"tır. Ancak söz ko-
nusu yardımla"ma ve dayanı"manın meydana geleb$lmes$ $ç$n k$"$n$n $ç$ndek$ 
maksatları ve $ht$yaçları $"aret, örnekleme, yazı ya da lafızlar yoluyla anlatması 
gerek$r. Bütün bunlar $çer$s$nde lafızlar en kolaydır. Aslında lafız, kes$k kes$k 
sesler olup duyulan keyf$yetlerd$r ve $ht$yaç anında b$r zorlama olmaksızın 
solunum organı yoluyla zorunlu soluk vermek suret$yle ortaya çıkar. Ancak 
bu "ekl$ $zahın ötes$nde lafızlar b$r anlam ta"ırlar ve k$"$ler arasında $let$"$m 
kurulmasını sa#larlar. Z$ra mevcûd, ma’dûm, makûl, mahsûs, ga$b ve "ah$d g$b$ 
kavramlar $"aret ve m$sal$n aks$ne bu lafızlarla d$le get$r$l$r. Ma’dûm, makûl ve 
ga$be $"aret ed$lemeyece#$ ortadadır. Ayrıca her "ey$n b$r m$sal$ de olmaz. Do-
layısıyla Allah Teâlâ, maksatlarına ula"sınlar d$ye d$ldek$ kel$meler$ yaratarak, 
manalara kar"ılık lafızlar koyarak, onlara kel$meler$ ö#reterek veya kel$meler$ 
söyleme kudret$ yaratarak lütufta bulunmu"tur.58 

!krarın tek ba"ına imanı olu"turamayaca#ı &krini savunan Ebû 
Hanîfe’nin59 bu dü"ünces$n$ aynen payla"an Bâbertî, $manın tasd$kten mü-
te"ekk$l oldu#unu $fade ett$kten sonra onun Kerrâmîler g$b$ mücerret ikrar, 
Abdullah b. Saîd b. Kattân (ö. 240/854) g$b$ mar$fet ve tasd$k "artıyla b$rl$kte 
57 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 67b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 

232a- 232b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 30a-30b; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-
#mâm Ebî Hanîfe, s. 61; Bâbertî, "erhu Tecrîdi’l-‘akâ’id, vr. 164b. ; Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-
‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 122b; Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 107; Türcan, 
a.g.m., s. 165; Ayrıca bkz. Nesefî, et-Temh!d fî Usûl!’d-Dîn, s. 100; Alâedd$n Muhammed b. 
Abdülhamîd el-Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, thk. M. Sa$t Özervarlı, !SAM Yayınları, !stan-
bul, 2005, s. 156; Sâbûnî, a.g.e., s. 87, 88, 90; Habbâzî, el-Hâdî, s. 260-261; Nesefî, el-‘Umde, 
s. 39; Teftâzânî, "erhu’l-‘akâ’id, s. 113. 

58 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 72-73.
59 Nu’mân b. Sâb$t Ebû Hanîfe, el-Vasıyye, çev. ve n"r. Mustafa Öz, !mâm-ı A’zam’ın Be" Eser$ 

$ç$nde, M.Ü.!.F. Vakfı Yayınları, !stanbul, 2008, s. 87; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî 
Hanîfe, s. 69.

$krar ve Cehm b. Safvân (ö. 128/745) $le Mu’tez$le g$b$ salt mar$fet olarak 
kabul ed$lmes$n$n yanlı" oldu#unu bel$rterek böyle b$r tutumun yan$ $mana 
tasd$k dı"ı b$r mana yüklemen$n zaruret olmaksızın onun sözlük anlamından 
soyutlanmasına ves$le olaca#ını, $man sözcü#ünün lügat manasından kopa-
rılması durumunda aynısının d$#er kel$meler $ç$n de geçerl$ olab$lece#$n$, bu 
durumun d$ller$ ortadan kaldıraca#ını ve sem’$ del$llere ula"mayı $mkansız kı-
laca#ını d$le get$r$r.60 Görüldü#ü üzere Bâbertî, Ebû Hanîfe’nin sadece ikrarın 
imanı olu"turamayaca#ı dü"üncesini savunmu" ve imanı tasdik dı"ı yorumlarla 
izah eden tezleri ele"tiriye tabi tutmu"tur. Onun tenkit etti#i gruplar ve "ahıslar 
içeris$nde Sünn$ âl$mlerden !bn Küllâb’ın da bulunması çok daha çarpıcı n$-
tel$kted$r. Bu da Bâbertî’n$n Sünn$ b$le olsa farklı telakk$lere sah$p olan dü-
"ünürler$ herhang$ b$r kaygı ta"ımadan rahat b$r "ek$lde kr$t$k edeb$ld$#$n$ ve 
objekt$f davrandı#ını göstermekted$r. 

!manın tasdik de#il de ikrar ya da mar$fetten $baret oldu#unu öne sü-
ren f$k$rler$ hedef alan ve çürütme çabası $çer$s$nde bulunan Bâbertî daha 
çok naklî del$ller çerçeves$nde bunların yanlı"lı#ını ortaya koymaya çalı"ır. 
Bâbertî’ye göre $krarın tek ba"ına $manı olu"turamamasının neden$ münafıklar 
hakkında söylenen “Allah o münafıkların h$ç "üphes$z yalancılar olduklarına 
elbette "ah$tl$k eder”61 âyet$d$r. Burada Cenâb-ı Allah’ın münafıkları yalancı-
lıkla vası'adı#ı mü"ahede ed$lmekted$r. Fakat kend$ler$nde b$r $krar bulun-
du#u konusunda h$çb$r "üphe ve tereddüt söz konusu de#$ld$r. “Kalb$ $manla 
dolu oldu#u halde zorlanan k$mse har$ç, $nandıktan sonra Allah’ı $nkar eden 
ve böylece gö#sünü küfre açanlara Allah’tan gazap $ner ve onlar $ç$n büyük 
b$r azap vardır”62 âyet$n$ esas alan Bâbertî, $manın d$lde de#$l de kalpte yer 
ed$nd$#$n$, kalb$n $manın yer$ oldu#unu bel$rterek “Henüz $man kalpler$n$ze 
g$rmed$”,63 “!"te Allah onların kalplerine imanı yazmı"tır”64 âyetler$n$n de bu 
dü"üncey$ destekled$#$n$ ve salt $krarın $manı olu"turamayaca#ını z$kreder.65 

60 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 69, 70; Ayrıca bkz. Nesefî, Tebsıratü’l-e-
d!lle, C. II, s. 406; a. mlf., et-Temh!d fî Usûl!’d-Dîn, s. 100; Habbâzî, el-Hâdî, s. 261. !bn 
Küllâb’ın görü"ü $ç$n bkz. Tevf$k Yücedo#ru, Ehl-! Sünnet’e G!den Yolda #bn Küllâb ve 
Küllâb!ye Mezheb!, Em$n Yayınları, Bursa, 2006, s. 122-124. 

61 Münâf$kûn 63/1.
62 Nahl 16/106.
63 Hucurât 49/14.
64 Mücâdele 58/22.
65 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 70, 71.
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Muhtemelen Kerrâm!yye, !nancını d!lle açı"a vuranlara #slâmî hüküm-
ler!n uygulandı"ını gördü"ü !ç!n !manın salt !krardan !baret oldu"unu !dd!a 
etm!$t!r. Bâbertî’ye göre bu noktada yönelt!leb!lecek b!r !t!raz yoktur. Çünkü 
zah!re göre hüküm ver!lm!$t!r. Fakat nasslar hele de âyetler d!kkate alınırsa 
!manın sadece d!lle !fade etmekten !baret olmadı"ı ve söz konusu görü$ün 
âh!rettek! hüküm ve uygulama açısından tutarlı olmadı"ı, gerçekte !nanmayıp 
!nancını sadece d!lle açıklayanların kınandı"ı ve büyük azaba duçar olaca"ı,66 
Hz. Peygamber b!le devreye g!rse ve onlar !ç!n af d!lese a%ed!lmeyecekle-
r!,67 cehennem!n en alt tabakasında kalacakları68 görülecektir. Ayrıca iman 
kalple olmasaydı “Kalpleri iman etmedi"i halde a"ızlarıyla inandık diyen 
kimseler…69 âyet!n!n anlam ve h!kmet! de ortadan kalkardı.70 Z!ra !man söz-
de de"!l özded!r. 

#manın salt marifetten müte$ekkil olamayaca"ını iddia eden ve bu 
görü$ünü “Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) kendi öz 
o"ullarını tanıdıkları gibi tanırlar”71 meal!ndek! âyet !le destekleyen Bâbertî, 
Ehl-! k!tab’ın kend! o"ullarını tanıdıkları g!b! Hz. Muhammed’! bütün yönle-
r!yle tanıdıklarını, onu d!"er k!$!lerden muayyen ve mü$ahhas n!tel!klerle ayırt 
ett!kler!n!, o"ullarını d!"er çocuklarla h!çb!r zaman karı$tırmadıklarını, çocuk-
larının kend!ler!n!n olup olmadı"ı noktasında $üphe duymadıklarını açıklar.72 
Ehl-! k!tab’ın Hz. Muhammed’! tanımalarını sa"layan kr!ter, Kur’ân’dan önce 
naz!l olan d!"er semav! k!taplardır. #$te bu semav! k!taplar vasıtasıyla Yahud!-
ler !le Hrıst!yanlar Hz. Peygamber’!n sah!p oldu"u peygamberl!k özell!kler!n! 
b!l!yor ve onu bu hasletler aracılı"ıyla tanıyorlardı. Bu yüzden Kur’ân-ı Kerîm 
onların kend! o"ullarını tanıdıkları g!b! Hz. Peygamber’! de tanıdıklarını be-
yan etm!$t!r.

66 Mâ!de 5/41.
67 Tevbe 9/80.
68 N!sa 4/145.
69 Mâ!de 5/41.
70 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 71; Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-

Nesefî, vr. 124a; Ayrıca bkz. Nesefî, Tebsıratü’l-ed#lle, C. II, s. 412-413; a. mlf., et-Temh#d 
fî Usûl#’d-Dîn, s. 103. 

71 Bakara 2/146; En’âm 6/20.
72 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 71.

Konuyla alakalı hem aklî hem de naklî del!llere yer veren Bâbertî, $öy-
le b!r hadîs! de z!kretm!$t!r: “Hz. Peygamber Med!ne’ye geld!"!nde, Ömer b. 
Hattab Abdullah b. Selâm’a Allah Teâlâ’nın Hz. Muhammed’e “Kend!ler!ne 
k!tap verd!kler!m!z onu (Peygamber’!) kend! öz o"ullarını tanıdıkları g!b! ta-
nırlar”73 meal!ndek! âyet! !nzal buyurdu"unu söylem!$ ve Abdullah b. Selâm’a 
dönerek bu b!lg! ve tanımanın ne oldu"unu sormu$tur. Abdullah b. Selâm !se, 
“ey Ömer peygamber! görünce o"lumu çocuklarla oynarken tanıdı"ım g!b! tanıdım” 
d!ye kar$ılık verm!$t!r. Hatta peygamber! o"lundan daha çok tanıdı"ını kay-
detm!$t!r. Ömer de bu nasıl olur d!ye sorunca, o da hak ve kes!nl!k açısından 
Muhammed’!n peygamber oldu"una tanıklık ett!"!ne, aynı $ey!n o"lu !ç!n ge-
çerl! olmadı"ını, kadınların ne konu$tuklarını b!lmed!"!n!, o"lunun annes!-
n!n belk! de !hanet etm!$ olab!lece"!n! !fade etm!$t!r. Bu durumda Ömer onu 
ba$ından öpmü$, Allah’ın onu ba$arılı kılması !ç!n n!yazda bulunmu$, !sabet 
ett!"!n! ve gerçe"! söyled!"!n! açıklamı$tır”74. Bâbertî, âyetlerden yola çıka-
rak Ehl-! k!tab’ın Hz. Muhammed’in peygamberli"ini tasdik etmedi"i için 
mümin addedilemeyece"ini ifade etmi$tir. Zira salt marifet yeterli de"ildir. 
Asıl olan tasdiktir.75

Bâbertî’ye göre, kalbî tasd!k olarak da !fade ed!len !man g!zl! b!r durum 
oldu"undan onun !çyüzü tam olarak b!l!nemez. Bunun açı"a çıkması ancak 
!krar !le gerçekle$!r. Allah kulları !ç!n m!ras, evl!l!k, selam verme, selam alma, 
kanı ve malı koruma g!b! yararlar takd!r etm!$t!r. Bu sayılanların !crası !ç!n 
k!$!n!n müm!n oldu"unun b!l!nmes! gerek!r. Bunun !ç!n !krar, kalpte olana 
del!l kılınmı$tır.76 

Ver!len bütün bu malumattan yola çıkarak Bâbertî’n!n, !manı tasd!kle 
de"!l de salt !krar ve mar!fetle !zah eden görü$ler! reddetmey! hede&ed!"!n! 
ve !man kavramının aslında sadece tasd!ke kar$ılık geld!"!ne vurgu yaptı"ını 
!fade edeb!l!r!z. 

73 Bakara 2/146; En’âm 6/20. 
74 Celâleddîn es-Süyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr f#’t-Tefsîr b#’l-Mensûr, C. II, 1. b., thk. Abdullah 

b. Abdülmuhs!n et-Türkî, Merkezü H!cr l!’l Buhûs ve’d-D!râsât el-Arab!yye ve’l-#slâm!yye, 
Kah!re, 2003/1424, s. 32. 

75 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 71-72, 70, 61.
76 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 73.
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C.  !MANIN KALB !N TASD !K ! ,  D !L !N !KRARI  ve 
AMELDEN !BARET OLDU"U !DD !ASI

!manın kapsamı ve tar"f" noktasında âl"mler"n savundu#u f"k"rlerle 
ula$tı#ı yargılar, nassların farklılı#ına dayandı#ı b"l"nen b"r gerçekt"r. !$te bu 
farklılıktan dolayı "manın sadece tasd"kten, tasd"k ve "krardan, mar"fet "le "k-
rardan, salt "krardan, mar"fetten ve tasd"k, "krar ve amelden müte$ekk"l oldu-
#u "ler" sürülmü$tür.77 Son "dd"a yan" "manın kalp "le tasd"k, d"l "le "krar ve 
!slâm’ın esası olan rükünler" "$lemekten "baret oldu#u tez" "mam Mâl"k (ö. 
179/795), Evzâî, %âf"î (ö. 204/820), Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) ve zah"r 
ehl" tarafından ortaya atılmı$tır.78 Ehl-" Hadîs’e n"spet ed"len "manın kalp "le 
tasd"k, d"l "le "krar ve amelden "baret oldu#u görü$ü bazı kaynaklarda farklılık 
arz etmekte, kalp "le tasd"k yer"ne kalp "le mar"fet $ekl"nde takd"m ed"lmek-
te79 ayrıca bunu ben"mseyenler yan" "manın kalp "le mar"fet, d"l "le "krar ve 
amelden müte$ekk"l oldu#unu öne sürenler muhal"f ve b"datçı kes"m olarak 
de#erlend"r"lmekted"r.80 

D.  !MANIN ARTMASI  ve  EKS !LMES !

!manın tanım ve muhtevasına ba#lı olan imanın artması ve eksilmesi 
meselesi üzerinde ittifak bulunmayan konular arasında yer almaktadır. !manın 
artması ve eksilmesi hususuna de#inen Bâbertî’ye göre, imanı tasdikten 
ibaret saymak, sürekli itaat etmek ve günah i$lemek suretiyle imanın artıp 
eksildi#i ihtimalini ortadan kaldırır. Çünkü imanın aslı, bütün hususları tasdik 

77 Semerkandî, es-Sevâdü’l-a’zam, s. 64-65; Nesefî, Tebsıratü’l-ed!lle, C. II, s. 404-406; Üs-
mendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 155-156; Sâbûnî, a.g.e., s. 87; Habbâzî, el-Hâdî, s. 261. 

78 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 67b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
232a, 234a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 30a, 31a; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-
#mâm Ebî Hanîfe, s. 84; Bâbertî, "erhu Tecrîdi’l-‘akâ’id, vr. 164a; Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-
‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 123a; Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 108; Türcan, 
a.g.m., s. 165; Ayrıca bkz. Ebû Muhammed Muva&akudd"n Abdullah el-Makd"s" !bn Ku-
dâme, Lüm’atü’l-!’t!kâd, haz. Bek"r Topalo#lu, Kelâm !lm" G"r"$ "ç"nde, Damla Yayınları, 
!stanbul, 1993, s. 30.

79 Nesefî, Tebsıratü’l-ed!lle, C. II, s. 404.
80 Semerkandî, es-Sevâdü’l-a’zam, s. 64.

etmekten ibarettir.81 Bâbertî, Mâtürîdî ekolüne göre, sürekli itaat etmek ve 
günah i$lemekle imanın artıp eksilmedi#ini dile getirerek %â'îler ile zahir 
ehlinin “!manlarını bir kat daha arttırsınlar diye”,82 “Onların "manını artırmı$-
tır”83 meal"ndek" âyetlerle “!man yetm"$ küsur $ubed"r”84 anlamındak" hadîsten 
hareketle sürekl" "taat etmek ve günah "$lemekle "manın artıp eks"ld"#"n" "d-
d"a ett"kler"n" z"kreder. Ayrıca söz konusu grupların, tek ba$ına tasd"k"n "man 
olmadı#ını dolayısıyla "manın arttı#ını ve sürekl" "taat etmekle bölümlere ay-
rıldı#ını bel"rtt"kler"n" "lave eder.85 Bâbertî, cevap verme sadedinde yukarıda 
bahsi geçen ayetlerdeki artmanın teceddüd-i emsâl86 "le "lg"l" b"r artma ol-
du#unu, "manın sürekl"l"#"n"n (bekâ) ancak bu yolla tasavvur ed"leb"lece#"n" 
yan" teceddüd-" emsâlle sürekl"l"k arzedece#"n", "manın b"r araz kabul ed"l-
d"#"n", arazın "se "k" zaman d"l"m"nde devam edemeyece#"n" ve teceddüd-" 
emsâl vasıtasıyla "manın bekâsının d"#er arazlar g"b" oldu#unu "ler" sürer.87 
!manın artması ve eks"lmes" noktasında Bâbertî’n"n üzer"nde durdu#u te-
ceddüd-" emsâl teor"s" kend"s"n"n gel"$t"rd"#" b"r nazar"ye olmayıp tam aks"ne 
öncek" kelâmcıların "manın artma ya da eks"lme göstermed"#"n" "spat etme 
yönünde kullandı#ı ve Bâbertî tarafından aynen ben"msend"#" b"r metottur.88 
Bâbertî’ye göre, imanın artıp eksildi#i izlenimini veren nasslar aslında imanın 
artıp eksildi#ine de#il iman semerelerinin artmasına ve i$lenen güzel ameller 
sebebiyle kalpte yer alan iman nurunun parlamasına delâlet etmektedir. Zira 

81 Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 234a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, 
vr. 31a; Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 110; Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-
‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 124a.

82 Fet"h 48/4.
83 Tevbe 9/124; Ayrıca bkz. Enfâl 8/2.
84 Buhârî, “Îmân”, 3; Müsl"m, “Îmân”, 57-58; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15; T"rm"zî, “Îmân”, 6; 

Nesâ", “Îmân”, 16; !bn Mâce, “Mukadd"me”, 9. 
85 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 67b, 68a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 

vr. 232a, 232b, 234a, 235b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 30a, 31a, 31b; Bâbertî, 
"erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 74; Türcan, a.g.m., s. 165, 166.

86 Kelâmcıların ba$vurdu#u teceddüd-" emsâl teor"s" “b"rb"r"ne benzer olan $eyler"n yen"lenmes"” 
$ekl"nde tanımlanmaktadır. Bu kavram hakkında daha gen"$ b"lg" "ç"n bkz. Ca#fer Karada$, 
“!slam Dü$ünces"nde De#"$"m ve Sürekl"l"k”, Usûl #slam Ara$tırmaları, S. 8, Yıl 2007, Ada-
pazarı, s. 9-16. 

87 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 75; Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-
Nesefî, vr. 124b.

88 Sâbûnî, Mâtürîd!yye Aka!d!, s. 90; Nesefî, el-‘Umde f!’l-Akâ!d, s. 39. 
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iman bir nur ve ziyadır.89 !man semereler"nden kasıt, "mandan çıkmanın muh-
temel oldu#u yerlerde "man üzere kalarak sevabın artırılmasıdır. !man nuru-
nun parlaması "fades"nde b"r "st"are90 söz konusudur. Zaten hidayet ve taatin 
nur ve parlaklık, küfür ve bidatın siyah ve karanlık olarak ifade edilmesi buna 
i$aret etmektedir. Filan ki$inin yüzünde iman nurunu, falan ki$inin alnında ise 
küfür karanlı#ını gördüm denmesi buna bir örnek te$kil eder. Bâbertî imanın 
nur ve ziya oldu#u dü$üncesini me$rula$tırmak için “Allah’ın, gö#sünü !slâm’a 
açtı#ı, böylece Rabbi’nden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı 
kimse gibi midir?”91 âyet"n" del"l olarak göstermekte92 ve öncek" kelâmcılardan 
ba#ımsız olarak hareket edemey"p onların yer verd"#" del"le93 vurgu yapmak-
tadır. Aslında bu durum meseleler" "nceleme noktasında Bâbertî’n"n esk"ler" 
tak"p ett"#"n" ve çetref"ll" konularda öncek" dönemlerden farklı çözümley"c" b"r 
metot kullanmadı#ını akla get"r"r. 

Nasslarda "manla "lg"l" olarak geçen artmayı Bâbertî’n"n “!man semerele-
r!n!n artması ve !man nurunun parlaması” $ekl"ndek" yorumlama tarzına94 ken-
d"s"nden önce ya$amı$ olan bazı kelâmcıların kaynaklarında da rastlanmak-
tadır.95 Bu da söz konusu görü$ün savunulması ve ben"msenmes" noktasında 
âl"mler"n tes"r etme gücünü ve Bâbertî’n"n öncek" Hanefî-Mâtürîdî kelâm 
gelene#"n" terc"h ed"p devam ett"rd"#"n" ortaya koymaktadır. 

89 !manın nur oldu#u f"kr" erken dönem kelâm kaynaklarında da görülmekted"r. Bkz. Semer-
kandî, es-Sevâdü’l-a’zam, s. 89. 

90 !st"are “b"r kel"me veya terk"b"n, te$b"he mübala#a ve yorum gücü sa#lamak "ç"n benze$me 
"lg"s"yle ve b"r karîneye dayalı olarak gerçek anlamı dı$ında kullanılması” anlamına gel"r. Bkz. 
!sma"l Durmu$- !skender Pala, “!st"are”, T.D.V. !slâm Ans"kloped"s", I-XXXX (devam ed"-
yor), C. XXIII, !stanbul, 2001, s. 315. 

91 Zümer 39/22.
92 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl"’d-Dîn, vr. 68a; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî ‘!lmi’l-Kelâm, vr. 

232b, 235a-235b; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 30a, 32a; Bâbertî, #erhu 
Vasıyyeti’l-!mâm Ebî Hanîfe, s. 75; Bâbertî, #erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 124b; 
Bâbertî, #erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 110; Türcan, a.g.m., s. 166.

93 Nesefî, Tebsıratü’l-ed"lle, C. II, s. 416; Habbâzî, el-Hâdî, s. 266.
94 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl"’d-Dîn, vr. 68a; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî ‘!lmi’l-Kelâm, vr. 

232b, 235a; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 30a, 32a; Bâbertî, #erhu Vasıyyeti’l-
!mâm Ebî Hanîfe, s. 75; Bâbertî, #erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 124b; Bâbertî, 
#erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 110; Türcan, a.g.m., s. 166.

95 Nesefî, Tebsıratü’l-ed"lle, C. II, s. 416; Sâbûnî, Mâtürîd"yye Aka"d", s. 90; Habbâzî, el-Hâdî, 
s. 266; Nesefî, el-‘Umde f"’l-Akâ"d, s. 39. 

Bâbertî’ye göre, rükünlerden kasıt farzlarsa, bunlar kes"nl"kle z"yadey" 
kabul etmez. Z"ra farz namazların altı olması, orucun otuz b"r gün sürmes", 
farz olan haccın "k" defa yapılması söz konusu de#"ld"r. Bu durumda sürekl" 
"taat etmekle "manın arttı#ı "dd"ası geçers"z olmu$ olur. Y"ne taatler "ç"n bel"rl" 
b"r sınır ç"z"lemed"#"nden rükünlerle mutlak anlamda taat kasted"lemez.96 

!manın artıp eksilmesini imkansız gören Bâbertî, bu tezin yanlı$lı#ını 
aklî deliller yoluyla ortaya koymaya çalı$ır. Buna göre iman diye vası%anan 
rükünlerden birinin bulunmaması, bütün rükünlerin yoklu#unu gerektirir. 
Bir ba$ka deyi$le bir parçanın olmaması, bütünün olmamasını gerektirir. 
Ayrıca sonu olmayan bir $ey ne artma ile ne de eksilme ile nitelendirilebilir. 
Çünkü iman küfrün zıddıdır ve her ikisinin aynı mahalde bulunması mümkün 
de#ildir.97 

Bâbertî, "manın kulun tasd"k"nden "baret oldu#unu sık sık vurgular.98 O, 
"manın hem kend" "ç"nde hem de sürekl" "taatle artmadı#ını, günah "$lemekle 
de eks"lmed"#"n" kaydederek Ebû Hanîfe’n"n “!manın küfrün eks!lmes!yle arta-
ca"ı, küfrün artmasıyla da eks!lece"!, b!r k!#!n!n !se aynı anda hem müm!n hem de 
kâf!r dü#ünülemeyece"!”99 f"kr"ne atıfta bulunur. Bâbertî’ye göre "man ve küfrün 
aynı k"$"de ve aynı anda bulunmasının muhal olu$u küfrün, "manın zıddı ola-
rak telakk" ed"lmes" ve yalanlama "le "nkar manasını "ht"va etm"$ olmasıdır. !$te 
bu sebepten dolayı Allah Teâlâ küfür "le "manı b"rb"r"n"n zıddı olarak kullan-
mı$tır.100 Küfürden kasıt yalanlama, imandan murad tasdik oldu#unu belirten 
Bâbertî, Ebû Hanîfe’n"n görü$ünden es"nlenerek "k" zıt $ey"n tek mahalde ve 
tek anda b"r $ahısta b"rle$mes"n"n "mkansız oldu#unu öne sürer.101 

96 Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî ‘!lmi’l-Kelâm, vr. 234b; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî Usûli’d-
Dîn, vr. 31b.

97 Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî ‘!lmi’l-Kelâm, vr. 234b; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî Usûli’d-
Dîn, vr. 31b.

98 Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî ‘!lmi’l-Kelâm, vr. 235b; Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî Usûli’d-
Dîn, vr. 32a; Bâbertî, #erhu Vasıyyeti’l-!mâm Ebî Hanîfe, s. 74; Bâbertî, #erhu ‘Umdeti’l-
‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 124a, 125a; Bâbertî, #erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 103, 
109, 110. 

99 Bâbertî, #erhu Vasıyyeti’l-!mâm Ebî Hanîfe, s. 51.
100 Bakara 2/256.
101 Bâbertî, #erhu Vasıyyeti’l-!mâm Ebî Hanîfe, s. 74.
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 Bâbertî, !bn Abbas ve Ebû Hanîfe’den sahaben"n "lk zamanlarda top-
tan "nandı#ı, daha sonra gelen her b"r farza tek tek "man ett"#", toptan "mana 
sah"p olmakla b"rl"kte onların tafsîlî "manının da ayrıca arttı#ının nakled"ld"-
#"n" bel"rt"r.102 Bâbertî’nin iktibas etti#i bu rivayet de#i$ik kelâm eserlerinde 
de geçmektedir.103 

“!manın yetm"$ küsur $ube oldu#u”104 hadîs"n" ele alan Bâbertî, bu r"va-
yet"n b"zzat "manın bu kadar $ube oldu#unu göstermed"#"n" açıklayarak "ma-
nın yetm"$ küsur $ube olması hal"nde ez"yet veren $ey" yoldan kaldırmanın da 
"man kapsamında de#erlend"r"lmes" gerekece#"n" fakat bunun "tt"fakla böyle 
olmadı#ını beyan eder.105 

E.  !MANIN VÜCÜB !YET !N !N/VAC !P OLMASININ 
KAYNA" I

!manın vacip olmasının kayna#ı hakkında mezhepler tarafından çe$itli 
%kir yürütmeler yapılmı$tır. Ortaya çıkan bu farklı görü$ler daha çok akıl ve 
nakil etrafında dü#ümlenmektedir. Söz gelimi Mu’tez"le, "man yükümlülü#ü-
nün akla dayalı oldu#unu öne sürerken E$’arîler, nakle yan" d"ne ba#lı oldu-
#unu "dd"a etm"$lerd"r.106 Söz konusu grupların böyle bir yargıya varmalarının 
temel amili birisinin aklı di#erinin ise nakli esas almasıdır. 

!manın vücubiyetinin kayna#ı tartı$masının yanı sıra imanın güzelli#i, 
nimet verene $ükretme ve küfrün çirkinli#inin aklî olup olmadı#ı meselesi de 
gündeme gelmi$ ve tartı$ılmı$tır. E$’arîler, Mü$ebb"he, Hâr"cîler ve Râf"zîler 
bunların sem’î oldu#unu, aklen h"çb"r $ey"n vac"p olamayaca#ını, "manın gü-
zell"#" ve küfrün ç"rk"nl"#"n"n ancak $er"at "le b"l"neb"lece#"n" "fade ederken 
Mu’tez"le aklın, n"met verene $ükretmey" ve küfrün ç"rk"nl"#"n" vac"p kıldı#ını, 

102 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 75.
103 Nesefî, Tebsıratü’l-ed#lle, C. II, s. 416; a. mlf., et-Temh#d fî Usûl#’d-Dîn, s. 102; Üsmendî, 

Lübâbü’l-kelâm, s. 162; Habbâzî, el-Hâdî, s. 265, 266. 
104 Buhârî, “Îmân”, 3; Müsl"m, “Îmân”, 57-58; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15; T"rm"zî, “Îmân”, 6; 

Nesâ", “Îmân”, 16; !bn Mâce, “Mukadd"me”, 9. 
105 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 76.
106 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 232b-233a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî 

Usûli’d-Dîn, vr. 30b; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 63.

öte yandan e$yanın güzell"#"n" b"ld"#"n" ve varlıkların yararını gerekt"ren hü-
kümler" ortaya koydu#unu bel"rtm"$t"r. Mâtürîdîler’e gel"nce onlar E$’arîler’le 
Mu’tez"le arasında b"r yol tutarak fakat Mu’tez"le’ye daha yakın durmak sure-
t"yle aklın b"r vasıta oldu#unu ve onunla ancak bazı $eyler"n güzell"k ve ç"r-
k"nl"#"n"n, "manın vücub"yet"n"n ve n"met verene $ükretmen"n b"l"neb"lece#"n" 
z"kretm"$lerd"r.107

Mâtürîdîler’e "zafe ed"len akılla ancak bazı $eyler"n güzell"k ve ç"rk"nl"-
#"n"n b"l"nece#" dü$ünces"108 bazı kaynaklarda E$’arîler’e de n"spet ed"lm"$t"r.109 
Görüldü#ü üzere bazı $eylerin güzellik ve çirkinli#inin aklen idrak olunaca#ı 
noktasında E$’arîler "le Mâtürîdîler arasında b"r f"k"r b"rl"#" söz konusudur. 
Fakat asıl "ht"laf $er"at gelmeden sevap ve cezaya konu olan $eyler"n b"l"n"p 
b"l"nemeyece#" çerçeves"nded"r. 

Güzell"k ve ç"rk"nl"#"n aklen b"l"nen zâtî n"tel"kler oldu#unun kanıtı, 
faydalı olan do#ruluk "le "manın hasen olu$u ve zararlı olan yalancılıkla küfrün 
kabîh olu$unun herhang" b"r dü$ünme, örf, $er"at ve del"l olmaksızın akıl sa-
h"b" olan herkes tarafından zorunlu olarak b"l"nd"#"n"n "fade ed"lmes"d"r. Mu-
hal"f kabul ett"#" k"$"ler"n savundu#u bu görü$e kar$ı çıkan Bâbertî dü$ünme, 
örf, $er"at ve del"l olmadan bunların zorunlu olarak b"l"nece#" tez"ne "ht"mal 
vermemekted"r.110 

Mâtürîdîler’le Mu’tez"le arasındak" temel ayırt ed"c" özell"k, Mu’tez"-
le’ye göre aklın b"zat"h" gerekt"ren, de#er yükleyen, vac"p kılan olması ve kulun 
kend" f""ller"n"n muc"d" sayılması; Mâtürîdîler’e göre "se aklın, b"lg" (mar"fet) 
vasıtası kabul ed"lmes" ve Allah’ın bu akıl vasıtasıyla b"lg"y" hasıl eden (muar-

107 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 233a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, 
vr. 30b; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 63-64; Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-
‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 120b.

108 Sâbûnî, Mâtürîd#yye Aka#d#, s. 86; Nesefî, el-‘Umde f#’l-Akâ#d, s. 38; Bâbertî, !erhu’l-
Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 233a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 30b; Bâbertî, 
!erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 64; Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 
120b.

109 Sâbûnî, Mâtürîd#yye Aka#d#, s. 85, 86; Râzî, el-Erbe#n fî Usûl#’d-Dîn, C. I, thk. Ahmed 
H"caz" es-Sekka, Mektebetü’l-Küll"yyat"’l-Ezher"yye, Kah"re, 1986, s. 346; Nesefî, el-‘Umde 
f#’l-Akâ#d, s. 38; Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 121b.

110 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 120b.
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r!f ) olmasıdır. Y!ne peygamber farzları (vücub) b!ld!ren, Allah !se rasûlü vası-
tasıyla farz kılandır (muc!b).111 

"manın aklen !y! oldu#unu b!rkaç yönden ele alarak !spat etmeye çalı$an 
Mu’tez!le’n!n bu dü$ünces!n! Bâbertî !k! maddede özetlem!$t!r. Buna göre:

a) Allah’a $ükretmek aklen vac!pt!r. Korkuyu defetmek de vac!pt!r. "k! 
akl! hal olan n!met verene $ükretme ve korkuyu defetme mar!fetullaha ba#lı-
dır. Bu durumda mar!fetullah da aklen vac!p olmu$ olur. 

b) Güzell!k ve ç!rk!nl!k $er!atla sab!t olsaydı, o zaman onların mutlak 
anlamda yok olmaları gerek!rd!. Z!ra bunlar aklen de#!l de $er’an sab!t olsaydı, o 
zaman akıl, yalanın kötü oldu#una hükmedemezd! ve onun $ârî tarafından sadır 
olması da !mkan dah!l!nde olurdu. %er!at b!r $ey!n ç!rk!nl!#!ne hükmed!nce, 
yalanın $ârîden sadır olması mümkün oldu#u !ç!n bu noktada kes!n b!r b!lg!, 
!t!kat ve hüküm olu$maz. Dolayısıyla güzell!k ve ç!rk!nl!k aslen sab!t olamaz.112 

Hasen ve kabîh mefhumlarına farklı anlamlar yükleyen E$’arîler, bazen 
söz konusu kavramların kend!s!yle övülen ve yer!len kemal veya noksanlık sı-
fatı, !nsan tab!atına uygun gelen ya da zıt dü$en $ey veya âh!rette kend!s!yle 
ödüllend!r!lecek ya da cezalandırılacak $ey !ç!n kullanıldı#ını söylem!$lerd!r.113 
Bu durumda kend!s!yle övülen ve eks!k olmayan sıfata, !nsan tab!atına uygun 
gelene ve kend!s!yle ödüllend!r!len $eye !y! den!ld!#! g!b! kend!s!yle yer!len ve 
eks!k olan n!tel!#e, !nsan tab!atına zıt dü$ene ve kend!s!yle cezalandırılan $eye 
de kötü den!l!r.

E$’arîler’!n hüsün-kubuh anlayı$ını de#erlend!ren Bâbertî, !y! ke-
l!mes!yle kemal sıfatı ve !nsan tab!atına uygun olan $ey!n, kötü sözcü#üyle 
noksanlık sıfatı ve tabiatına zıt dü$en $eyin kastedilmesinin, !y! ve kötünün 
aklî olu$u noktasında b!r tartı$ma yaratmayaca#ını, !y! ve kötü !le âh!rette 

111 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 233a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, 
vr. 30b; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 65; Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id 
li’n-Nesefî, vr. 120b-121a. Ayrıca bkz. Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 48; Sâbûnî, Mâtürîd#y-
ye Aka#d#, s. 86; Nesefî, el-‘Umde f#’l-Akâ#d, s. 38. 

112 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 233a-233b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî 
Usûli’d-Dîn, vr. 30b-31a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 67.

113 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 233b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-
Dîn, vr. 31a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 67.

kend!s!yle ödüllend!r!lecek ya da cezalandırılacak $ey kasted!lemeyece#!n!, 
z!ra aklın bu alanda !drak etme gücünün bulunmadı#ını d!le get!r!r. Bunu da 
Allah Teâlâ’nın peygamber göndermed!#! sürece azap etmeyece#!n! !fade eden 
âyete dayandırır.114 Görüldü#ü üzere Cenâb-ı Allah azap etmeyi peygamber 
gönderilmesine ba#lamı$tır. Bu durumda bir &il aklen kötü olsaydı, peygamber 
olmasa da azabın gerçekle$mes! lazım gel!rd!.115

Bâbertî, Mu’tez!le’n!n n!met verene $ükretmen!n aklen zorunlu oldu#u 
tez!ne kar$ı çıkarak $ükretmen!n ancak b!r faydadan ötürü zorunlu olab!le-
ce#!n!, faydadan ötürü vac!p olmamasının !se abes b!r f!!l! do#uraca#ını k! 
bunun da kötü olaca#ını açıklar. Ona göre bahs! geçen fayda, ya Allah’a ya 
da !nsana yönel!kt!r. Allah’a yönel!k olması söz konusu de#!ld!r. Çünkü O, 
bundan münezzeht!r. "nsan açısından !se bu fayda ya dünyada ya da ah!rette 
meydana gel!r. Söz konusu faydanın dünyev! olması dü$ünülemez. Çünkü bu 
k!$!n!n bo$u bo$una çabalaması ve kend!n! yormasıdır. Faydanın uhrev! ol-
ması da mümkün de#!ld!r. Z!ra akıl ah!ret haller!n! !drak edemez. Son olarak 
Bâbertî, Mu’tez!le’n!n korkuyu defetmen!n aklen vac!p oldu#u görü$ünün de 
bu dünyev! ve uhrev! fayda çerçeves!nde çürütmen!n mümkün oldu#unu dü-
$ünür.116 

Bâbertî, Mâtürîdî âl!mler!n!n !manın aklen zorunlu oldu#unu savunmak 
suret!yle b!r $ey! yapma sonucunda sevabın ve b!r $ey! yapmama net!ces!nde de 
cezanın hak ed!lmes!n! kastetmed!kler!n! !zah ederek sevap ve cezanın $er!ata 
dayalı oldu#unu bel!rt!r. "manın aklen zorunlu olu$unu !fade etmekle !man 
etme noktasında terc!h çe$!tler!n!n aklen ortaya konmasının kasted!ld!#!n! 
kaydeder. Aklın yapma ve yapmamanın e$!t oldu#una hükmedemed!#!n! söy-
ler. Tam aks!ne aklın, !manın övgü çe$!d!n! gerekt!rd!#!ne ve !mandan kaçın-
manın da yerg! çe$!d! oldu#una hükmett!#!n! açıklar. Bu sebeple de Mâtürîdî-
ler’le E$’arîler arasında bu meselede b!r f!k!r ayrılı#ının bulunmadı#ına d!kkat 
çeker.117

114 "srâ 17/15.
115 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 68.
116 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 68.
117 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 69. Ayrıca bkz. Sâbûnî, Mâtürîd#yye Aka#d#, 

s. 87. 
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F .  !MANIN MAHLÛK OLUP-OLMAMASI

Kökü !lk dönem kelâmcılara kadar uzanan !manın mahlûk olu"u mese-
les! daha çok kulun f!!ller! ve bu f!!ller!n Allah tarafından meydana get!r!l!p 
get!r!lmed!#! ba#lamında !rdelen!rken118 onun yaratılmı" olmadı#ı hususu !se, 
!manın Kur’ânî b!r kavram oldu#u çerçeves!nde ele alınmı"tır.119 Görüldü#ü 
üzere her iki sonuca yani imanın hem mahlûk hem de gayr-i mahlûk oldu#u 
neticesine nasslar dikkate alınarak ula"ılmı"tır.120 B!r ba"ka !fadeyle Allah 
Teâlâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’de her "ey!n yaratıcısı olarak takd!m ed!lmes! ve 
!manın "ey kapsamında de#erlend!r!lmes!, dolaylı olarak !manın mahlûk olu-
"unu gerekt!r!r.121 Öte yandan da !manın Kur’an’da geçen b!r kel!me olması, 
onun mahlûk olmayı"ına delalet eder.122 

Mâtürîd!yye ekolünün kurucusu kabul ed!len Mâtürîdî’n!n !z!nden g!-
derek onun bu noktadak! f!kr!n! ben!mseyen ve kend!n! de Hanefî-Mâtürîdî 
ekolü !ç!nde gören Bâbertî, !manı mahlûk olarak de#erlend!r!r. Z!ra !man ku-
lun f!!l!d!r. Onu mahlûk olarak de#erlend!rmes!n!n am!l! kulun bütün f!!lle-
r!yle beraber yaratılmı" olmasıdır. Bâbertî, !manın h!dayet ve tevf!k yer!ne kul-
lanılmasını kabul etmez. Çünkü e#er !man z!kr! geçen sözcükler !ç!n b!r !s!m 
olsaydı o zaman varlı#ı ancak bunlarla b!rl!kte dü"ünüleb!l!rd!. $manın h!dayet 
ve tevf!k yer!ne kullanılab!lece#! !dd!ası onun gayr-! mahlûk oldu#u görü"üne 
dayanır. Bâbertî’ye göre, !manın yaratılmı" kabul ed!lmes!n!n b!r d!#er sebeb! 
de onun em!rle ba#lantılı b!r "ey olmasıdır. Em!r de Allah’ın kudret! altında 
oldu#una göre !man da mahlûk olmu" olur.123 $manın gayr-! mahlûk oldu#u 
tez!, !manın Kur’an’da geçen b!r kel!me124 olmasına !st!nat eder. Bu dü"ünce 
118 Ebû Mansûr Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî, K!tâbü’t-Tevhîd, haz. Bek!r Topalo#-

lu-Muhammed Aruç!, $SAM Yayınarı, Ankara, 2003, s. 618-623.
119 Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 164. 
120 Mâtürîdî, K!tâbü’t-Tevhîd, s. 622; Semerkandî, es-Sevâdü’l-a’zam, s. 89; Söz konusu bu !k! 

eserde “!manın hem yaratıldı#ı hem yaratılmadı#ı, yaratıldı#ı !dd!asının da küfre yol açtı#ı” 
"ekl!nde !k! farklı had!se yer ver!lerek meselen!n karma"ık ve çetref!ll! olu"una d!kkat çek!l-
m!"t!r. 

121 Mâtürîdî, K!tâbü’t-Tevhîd, s. 620.
122 Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 164.
123 Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 236a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-

Dîn, vr. 32a-32b; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 77.
124 Kel!meden kasıt, “lâ !lâhe !llellah” ve “"eh!dellah” lafzıdır. Bkz. Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 

164.

tarzı, kel!men!n b!zzat !mandan müte"ekk!l olmadı#ı ve ancak d!l !le alakalı 
oldu#u, !manın kalpte ortaya çıkan b!r f!!l olarak telakk! ed!ld!#! öne sürülerek 
çürütülmeye çalı"ılmı"tır.125 

G.  !MANDA !ST !SNA 

“Ben !n"allah müm!n!m” demek !mandak! !st!snayı !fade eder. Bâbertî, 
"üphey! barındıracak "ek!lde söz konusu !fadey! kullanmanın do#ru olma-
dı#ını söyleyerek “ben !n"allah müm!n!m” sözünün "u an varlı#ından "üphe 
duyulan "ey veya var olmak üzere olan ma’dûm hakkında kullanıldı#ını, ha-
l!hazırda !se varlı#ı kes!n b!r "ek!lde b!l!nen "ey (!man g!b!) !ç!n geçerl! olma-
dı#ını bel!rt!r. %âf!îler’!n !mandak! !st!snaya olumlu baktıklarını, onlara göre 
bunun ca!z oldu#unu z!kreden Bâbertî, $bn Mesud’un !st!snayı kullandı#ını ve 
!mam %âf!î’n!n görü"ünün de bu yönde oldu#unu açıklar.126 Bâbertî, imandaki 
istisnanın kullanılmasından yana olan imam %â&î’nin, söz konusu ifadeyi "ek 
ve "üpheye de#il, “Allah dilerse Mescid-i Haram’a gireceksiniz”127 meal!ndek! 
âyette oldu#u g!b! teberrüke hamlett!#!n! yan! ona teberrük manası yükled!#!-
n! kaydeder. Z!kr! geçen âyetle Allah Teâlâ’nın "üphey! kastetmes!n!n muhal 
oldu#unu savunan %âf!î, âyettek! !n"allah sözcü#ünün teberrük ve tal!m an-
lamında kullanıldı#ını d!le get!rerek “ben !n"allah müm!n!m” !fades!n!n hal!-
hazırda de#!l de gelecektek! "ekke de hamled!ld!#!n! !dd!a eder. Kend!s!nden 
fayda umulan !manın, ölüm anında var olan !man oldu#una ve son nefestek! 
!man konusunda herkes!n "üphe !ç!nde bulundu#una d!kkat çeken %âf!î aklî 
!st!dlaller yapmak suret!yle !mandak! !st!snaya cevaz vermekted!r.128 

125 Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 164.
126 Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 235b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-

Dîn, vr. 32a; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 78-79.
127 Fet!h 48/27.
128 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 79; $mam %af!’ye n!spet ed!len “el-Fık-

hul-ekber fî ‘#lm! Usûl!’d-Dîn” adlı k!tapta “ben !n"allah müm!n!m” !fades!n!n !manda her 
hang! b!r "üphen!n varlı#ını göstermed!#! ve son anda mükafat ves!les! olacak olan !manın 
durumu !le ba#lantılı oldu#u açıklanmaktadır. (Muhammed b. $drîs e"-%âf!î, el-Fıkhul-ekber 
fî ‘#lm! Usûl!’d-Dîn, "rh. ve thk. Abdu Ahmed Yas!n, Dâru’r-R!dvan, Dıma"k, 2000, s. 115). 
Bu durumda Bâbertî’n!n verd!#! b!lg!lerle söz konusu eserde yer alan malumat arasında b!r 
paralell!k mü"ahede ed!lmekted!r. 
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!mandaki istisnayı kabul eden "â#îler’in tezini de$erlendirmeye tabi 
tutan ve “ben !n"allah müm!n!m” lafzıyla teberrükün kasted%leb%lece$%n% %ma 
eden ve bunun herhang% b%r tartı&maya yol açmayaca$ını savunan Bâbertî, &üp-
hen%n kasted%lmes%n%n aklî ve naklî yönden kabul edilmesinin güç bir duruma 
neden olaca$ını zikrederek konuyla %l%&k%l% bazı âyetler%n çözümlemeler%n% 
Arap d%l% açısından yapmaya çalı&ır.129 

Âl%mler arasında ya&anan bu f%k%r ayrılı$ının b%ç%msel oldu$unu bel%rten 
Bâbertî, "âf%î’n%n %man anlayı&ında oldu$u g%b% ameller%n %mandan sayılması 
hal%nde amelde &üphen%n ortaya çıkmasının, %manın hasıl olmasında da &üp-
hey% gerekt%rece$%n% d%le get%rerek Ebû Hanîfe’n%n %man telakk%s%nde oldu$u 
g%b% %se, %manın tasd%kten müte&ekk%l olması hal%nde, ameldek% &ekk%n %manda 
&üphen%n vukuunu gerekt%rmeyece$%n% söyler.130

Bâbertî, "âf%î’n%n %man telakk%s%nden yola çıkarak amelde meydana ge-
len &üphen%n %man olgusuna da yansıyaca$ını %fade ederek Ebû Hanîfe’n%n 
%man anlayı&ı %ç%n aynı &ey%n geçerl% olmayaca$ının altını ç%zer. 

!manda istisna yapılmasının do$ru olup olmadı$ı tartı&ması hicri ikinci 
asra kadar götürülebilir. Zira Ebû Hanîfe’ye nispet edilen eserler incelendi$inde 
böyle bir mevzunun i&lendi$i görülecektir.131 Ebû Hanîfe’n%n %manda %st%sna-
nın olamayaca$ı f%kr% sonrak% al%mler% de etk%lem%& ve Hanefî-Mâtürîdî ekolü-
nün temel f%kr% hal%ne gelm%&t%r.132

129 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 235b-236a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî 
Usûli’d-Dîn, vr. 32a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 78.

130 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 79-80.
131 Ahmed b. Hasan b. S%nanüdd%n Beyâzîzâde, el-Usûlü’l-münîfe l#’l-"mâm Ebî Hanîfe, çev. 

!lyas Çeleb%, M.Ü.!.F. Vakfı Yayınları, !stanbul, 1996, s. 94.
132 Mâtürîdî, K#tâbü’t-Tevhîd, s. 624; Semerkandî, es-Sevâdü’l-a’zam, s. 12; Nesefî, Tebsı-

ratü’l-ed#lle, C. II, s. 423-424; a. mlf., et-Temh#d fî Usûl#’d-Dîn, s. 106; Üsmendî, Lü-
bâbü’l-Kelâm, s. 163; Sâbûnî, Mâtürîd#yye Aka#d#, s. 90; Habbâzî, el-Hâdî, s. 268-269; 
Ebû Muhammed Rüknüdd%n Ubeydullah b. Muhammed b. Abdülaz%z es-Semerkandî, 
el-‘Akîdetü’r-Rukn#yye fî $erh# lâ #lâhe #llallah Muhammedün Rasûlüllah, thk. Mus-
tafa S%nano$lu, !SAM Yayınları, !stanbul, 2008, s. 121; Nesefî, el-‘Umde, s. 39; Bâbertî, 
!erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 235b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 
32a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 78; Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id 
li’n-Nesefî, vr. 125a.

H.  MUKALL !D !N !MANI

Mukall%d%n %manı konusu, Ehl-% Sünnet ve Ehl-% B%d’at olarak %s%m-
lend%r%len mezheplerce tartı&ılmı& ve böyle b%r %manın sah%h veya gayr-% sah%h 
oldu$u &ekl%nde %k% ana tez ortaya çıkmı&tır. Mukall%d k%&%n%n %manının sah%h 
oldu$u görü&ü Ehl-% Sünnet’%n savundu$u dü&ünce olurken, sah%h olmadı$ı 
f%kr% %se, Ehl-% B%d’at’ın öne sürdü$ü sav olmu&tur.133 

 Önceki Hanefî-Mâtürîdî ulemasının izinden giderek onların görü&leri 
do$rultusunda #kir beyan eden134 ve mukall%d%n %manı meseles%ne yer veren 
Bâbertî, böyle b%r %manın sah%h oldu$unu %dd%a ederek mukall%d%n de tasd%k 
%le yükümlü oldu$unu z%kreder. Mukall%d%n tar%f%n% yapan Bâbertî, del%l ol-
sun olmasın mukall%d%n takl%t ett%$%n% açıklayarak onun Müslüman olarak de-
$erlend%r%ld%$%n% söyler. Böyle b%r k%&% %ç%n !slâm hükmünün sab%t olması veya 
Müslüman olarak added%lmes%n%n sebeb%, onun kend% %nancı ve %taatler% do$-
rultusunda terc%hte bulunmasıdır. Nazar ve %st%dlâl% terk ett%$%nden dolayı fasık 
g%b% kabul ed%ld%$%n% bel%rten Bâbertî, Ebû Hanîfe, Süfyân-ı Sevrî, Mâl%k, "âf%î, 
Evzâî, Ahmed b. Hanbel ve ço$u âl%mler%n kanaat%n%n bu yönde oldu$unu 
yan% mukall%d%n %manının sah%h, fakat aklî ara&tırmayı terk ett%$%nden günah-
kar sayıldı$ını kaydeder. Mu’tez%le’den Ebû Hâ&%m el-Cübbâî’n%n görü&ünü de 
aktaran müell%f, Cübbâî’ye göre mukallidin kâf%r oldu$unu, kar&ı del%ller% çö-
zümleyecek ve hasımlarla mücadele etmeye %mkan verecek &ek%lde %nanç esas-
larını aklî del%llerle b%lmed%$% ve kar&ı del%l% bertaraf edemed%$% ya da hasımlar-
la mücadele edemed%$% sürece onun Müslüman olu&una hükmed%lemeyece$%n% 
%fade eder. Ebu Ha&%m el-Cübbâî’n%n dü&ünceler%n% ele&t%ren Bâbertî, b%zzat 
Cübbâî’n%n &art ko&tu$u &eye güç yet%remeyece$%n% b%r d%$er %fadeyle kar&ı de-
l%ller% çözümleyemeyece$%n%, bertaraf edemeyece$%n% ve hasımlarla mücadele 

133 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 125b-126a; !mam E&’ârî’n%n mukall%d%n 
%manı hakkındak% görü&ü tartı&ma konusudur. Çünkü mukall%d%n %manının durumuna %l%&k%n 
farklı r%vayetler söz konusudur. Fakat Pezdevî, bunlar %çer%s%nde en do$ru olanın, mukall%t k%&%-
n%n %manının sah%h oldu$u &ekl%ndek% r%vayet oldu$unu açıklar. (Pezdevî, Ehl# Sünnet Aka#d#, 
s. 219). Bu yüzden yukarda Ehl-% Sünnet tab%r%yle Matür%d% ve E&’ar% ekoller, Ehl-% B%d’at 
mefhumuyla da Mutez%le mezheb% kasted%lm%&t%r. Bu meselede Bâbertî’n%n sadece Mutez%l% 
al%mlere tenk%t yöneltmes%, ortaya attı$ımız tez% destekler mah%yetted%r. 

134 Pezdevî, Ehl# Sünnet Aka#d#, s. 219; Sâbûnî, Mâtürîd#yye Aka#d#, s. 89; Habbâzî, el-Hâdî, 
s. 274; Nesefî, el-‘Umde, s. 40; Sübk%, es-Seyfü’l-Me$hûr fî !erh# ‘Akîdet# Ebî Mansûr, thk. 
M. Sa%m Yeprem, M.Ü.!.F.Vakfı Yayınları, !stanbul, 2000, s. 40-41. 
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edemeyece!"n" bel"rterek b"r #üphen"n benzer #üphe "le de!"l kes"nl"k arzeden 
del"llerle g"der"leb"lece!"n", hem aklî hem de naklî del"ller"n kat’"l"!" hususun-
da "ht"laf ya#andı!ını beyan eder.135

Ebû Hanîfe, Sevrî, Mâl"k, $âf"î, Evzâî, Ahmed b. Hanbel ve ço!u b"l-
g"nlere göre, mukall"d"n "manının geçerl" oldu!u, "st"dlal" terk etmes" sebeb"yle 
günahkar added"ld"!" malumatının136 daha öncek" eserlerde mevcut olması,137 
söz konusu eserlerin Bâbertî üzerindeki tesirini göstermektedir. Ayrıca burada 
dikkat çeken nokta, Ehl-i Rey ve Ehl-i Hadîs gibi iki farklı ekolün aynı %kri 
payla#ması ve bu çerçevede bir %kir birli!inin var olmasıdır. 

! .  !MAN-AMEL !L !"K !S !

&man-amel ili#kisi ba#lı!ından kasıt, amelin imandan cüz kabul edilip 
edilmedi!idir. Bu sebeple burada iman-amel bütünlü!ü meselesinden çok 
amelin imana ne derecede etki etti!i ve amelin imandan cüz sayılıp sayılmadı!ı 
konusuna de!inilecektir. 

Amel"n, "mandan müte#ekk"l olup olmadı!ı hususunda farklı tezler ser-
ded"lm"#t"r. Söz gel"m", Ebû Hanîfe, amel"n "mandan b"r parça oldu!u f"kr"n" 
kabul etmezken, Mâl"k, $âf"î, Evzâî ve Ahmed b. Hanbel g"b" âl"mlerden olu-
#an Ehl-" Hadîs "se, amel"n "mandan b"r cüz oldu!unu "ler" sürmü#tür. Ehl-" 
Hadîs’"n ula#tı!ı bu yargı, ba#ka b"r dey"#le amel"n "mandan cüz oldu!u f"kr", 
onların "man telakk"s"nden kaynaklanmaktadır. Z"ra onlara göre "man, kalp "le 
tasd"k, d"l "le "krar ve &slâm’ın esası olan rükünler" "#lemekten "barett"r. Ehl-" 
Hadîs g"b" amel" "man da"res"nde de!erlend"ren Mu’tez"le’ye göre "se "man, 
Allah ve Rasûlü’nü tasd"k etmek ve günahlardan kaçınmaktan müte#ekk"l-
d"r.138

135 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 236a-236b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî 
Usûli’d-Dîn, vr. 32b.

136 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 236b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-
Dîn, vr. 32b.

137 Nesefî, Tebsıratü’l-ed#lle, C. I, s. 42; Sâbûnî, Mâtürîd#yye Aka#d#, s. 89; Habbâzî, el-Hâdî, s. 
275.

138 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 84; Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne 
ve’l-cemâ’a, s. 108.

Hanefî-Mâtürîdî ç"zg"s"n" tak"p eden Bâbertî, amel"n "mana dah"l ol-
madı!ını ve "man kapsamında de!erlend"r"lemeyece!"n" savunarak Fahredd"n 
er-Râzî’ye (ö. 606/1209) göre amelin imana dahil olmadı!ının altını çizer.139 

Amel"n "mana dah"l oldu!unu öne sürenler de kend" aralarında f"k"r ay-
rılı!ına dü#mü#lerd"r. Mesela $âf"î, büyük günahın (fısk) k"#"y" "man da"res"n-
den çıkarmadı!ını "dd"a etm"#t"r. Görüldü!ü üzere bu görü#, zor anla#ılmakla 
beraber140 $â%î’nin iman anlayı#ı ile de tezat halindedir. Çünkü daha önce 
de ifade edildi!i üzere $â%î, ameli iman kapsamında de!erlendirir. Fısk da 
eylemle ilgili oldu!una göre, bu durumda fıskın da iman dairesinden çıkarması 
gerekir. Fakat onun, büyük günah hususunda, benimsedi!i iman telakkisinden 
taviz verdi!i ve farklı bir metot izledi!i mü#ahede edilmektedir.

$â%î’nin görü#ünün müphem ve karma#ık oldu!una dikkat çeken 
Bâbertî141 kend"nce b"r takım çıkarsamalar yaparak "manın bütün #eyler "ç"n 
"s"m olması hal"nde, bu #eyler"n b"r kısmının yok olması durumunda söz konu-
su bütünün veya d"!er b"r "fadeyle bütünün hükmünün de ortadan kalkaca!ını 
açıklar. Çünkü bütün, cüzün yok olmasıyla yok olur ve bu durumda "manın 
da yok olması gerek"r.142 Ba#ka b"r dey"#le "man, tasd"k, "krar ve ameller "ç"n 
kullanılınca ve bunlardan b"r"n"n olmaması hal"nde söz konusu tasd"k, "krar ve 
ameller"n bütünlü!ünün bozulmu# olması gerek"r. Dolayısıyla amels"z b"r"n"n 
müm"n kalması söz konusu olamaz.143 

&man-amel ili#kisi çerçevesinde Mu’tez"le’n"n fısk dü#ünces"ne temas 
eden Bâbertî, onların "man telakk"s" "le fısk görü#ü arasında b"r tutarlılık ol-
du!unu vurguladıktan sonra onların “fasık !mandan çıkar fakat küfre g!rmez” 
f"kr"ne d"kkat çeker ve "dd"alarını “Allah, "nancınızı bo#a çıkaracak de!"ld"r”144 
meal"ndek" âyetle temellend"rd"kler"n" beyan eder.145

139 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 108. 
140 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 84; Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne 

ve’l-cemâ’a, s. 108. 
141 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 108. 
142 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 84-85.
143 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 108. 
144 Bakara 2/143.
145 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 85.
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Mu’tez!le, amel!n !mandan cüz kabul ed!lmemes!n!n !mkansızlı"ını or-
taya koymak !ç!n #öyle b!r del!llend!rme yapar: Amel, !mandan sayılmasaydı, o 
zaman amel, !man kel!mes!n!n delalet ett!"! #ey!n b!zzat kend!s!, !man lafzının 
delalet ett!"! #ey!n b!r bölümü veya !manın delalet ett!"! #ey!n zorunlu b!r so-
nucu olmazdı. Böylece !man !sm! amel !ç!n kullanılamazdı. Fakat Allah !manı 
amel !ç!n de kullanmı#tır. “Allah, !nancınızı bo#a çıkaracak de"!ld!r”146 âyet! de 
bunu göstermekted!r. Buradak! !manınız !fades!nden kasıt, namazdır. Çünkü 
müfess!rler!n açıklaması bu yönded!r. Dolayısıyla amel de !man kapsamında 
de"erlend!r!lmekted!r.147

Mu’tez!le’n!n bu !st!dlal!n! kabul etmeyen ve onlara cevap vermeye ça-
lı#an Bâbertî, !manın namaz !ç!n kullanılmasının kabul ed!lemez b!r durum 
oldu"unu, Mu’tez!le’n!n del!l gösterd!"! âyette yer alan !man sözcü"ünün tas-
d!k anlamına geld!"!n! ve söz konusu âyet!n, Allah namaza olan !manınızı, 
namazın farz!yet!ne olan !nancınızı zay! edecek de"!ld!r, #ekl!nde anla#ılması 
gerekt!"!n! !zah ederek Allah’ın !manı amel yer!ne kullanmadı"ını kayde-
der.148 

Aslında Mu’tez!le’n!n ortaya attı"ı del!l, amel !manın cüzü olsaydı, !ma-
nın ayrıca amel !ç!n kullanılması ca!z olmazdı, ama bu #ek!lde ıtlak olundu"u 
da b!r gerçekt!r, den!lerek onların aleyh!ne de kullanılab!l!r.149 

Bâbertî, amel !manın cüzü olsaydı, !man ayrıca amel !ç!n de kullanı-
lamazdı, #ekl!nde del!l!n takr!r ed!l!#!n!n hasım tarafından redded!lmes!n!n 
b!r bakıma !mkansız oldu"unu söyleyerek Mu’tez!le’n!n, küllün (bütün) cüze 
(parça) atfının mecazen ca!z oldu"u f!kr!n!n kabul ed!lmes!n!n, !manın nama-
za haml!n!n mecaz! yolla oldu"unun öne sürülmes!n! gerekt!rece"!ne fakat söz 
konusu haml!n mecaz! olmadı"ına ve bu noktada lügattek! mananın da d!k-
kate alınması gerekt!"!ne, sözlükte !se tasd!k!n !badet anlamını !çermed!"!ne 
!#aret eder.150 

146 Bakara 2/143.
147 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 85.
148 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 85.
149 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 85.
150 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 85, 86.

Kur’ân’ın b!r çok yer!nde amel!n !mana atfed!lmes!151 sonucunda matu-
fun, matufun aleyhten farklı oldu"u anla#ılmaktadır.152 

Amel, !manın cüzüdür. Cüz de külden farklı b!r #eyd!r, amel!n !mana 
atfed!lmes!, amel!n !mandan ayrı olmasını gerekt!rmez, sorusunu gündeme 
get!ren Bâbertî, cüzün külden farklı b!r #ey oldu"unun kabul ed!lemeyece"!n!, 
amel!n !mandan ayrı olmamasının, âyetlerde anlamsız b!r tekrara neden ola-
ca"ını açıklar.153

 “Her k!m, müm!n olarak !y! olan !#lerden yaparsa”154 âyet!nde de gö-
rüldü"ü üzere !man, amel!n sıhhat!n!n #artıdır. $art !se, me#ruttan farklıdır. 
“Ey !man edenler! Öldürülenler hakkında s!ze kısas farz kılındı”155, “Ey !man 
edenler! Oruç s!zden önce gel!p geçm!# ümmetlere farz kılındı"ı g!b! s!ze de 
farz kılındı”156 âyetler!nde !se, Allah Teâlâ !lk önce !man mefhumuyla h!tap 
etm!# daha sonra da amel! farz kılmı#tır. Bu da !man-amel arasındak! farklı-
lı"ın ve !man kavramının tasd!kle sınırlandırıldı"ının b!r gösterges!d!r. Ayrı-
ca bo"ulaca"ını gören F!ravun157 ve azapla kar#ı kar#ıya kalan Yunus’un (a.s) 
kavm!158 amele de"!l de tasd!ke yönelm!# olmaları, söz konusu farklılı"ın b!r 
alamet! olsa gerekt!r.159 

C!br!l hadîs!n! göz önünde bulunduran Bâbertî’ye göre !man, tasd!k ve 
!krarın yanı sıra amelden de !baret olsaydı, Hz. Muhammed (s.a.v.) söz konusu 
hadîste bunu b!ld!rmes! gerek!rd!.160 Fakat Hz. Peygamber bunu haber verme-

151 Bakara 2/3; Bakara 2/277.
152 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 86; Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne 

ve’l-cemâ’a, s. 108.
153 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 86.
154 Tâhâ 20/112. 
155 Bakara 2/178.
156 Bakara 2/183.
157 Yûnus 10/90.
158 Gâf!r 40/84.
159 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 86; Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne 

ve’l-cemâ’a, s. 108.
160 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 108-109. C!br!l hadîs! #u #ek!lded!r: Al-

lah elç!s! b!r gün !nsanlarla beraberken, b!r adam (bu #ahsın Cebrâîl (a.s) oldu"u hadîs!n 
sonunda Peygamber!m!z tarafından açıklanmı#tır) kend!s!ne gelerek, !man ned!r? d!ye sor-
du. Rasûlüllah da: %man, Allah’a, melekler!ne, Allah’a kavu#maya, peygamberler!ne, öldükten 
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m!"t!r. Bu durumda bazılarının öne sürdü#ü g!b! amel, !mana dah!l de#!ld!r.161 
Çünkü iman, tasdik, ikrar ve amelden de#il, Hz. Peygamber’in getirdi#i bütün 
hususları tasdik etmekten müte"ekkildir.162 

J .  !MAN- !SLÂM MÜNASEBET !

$man ve $slâm mefhumları konusunda âl!mler arasında yapılan tartı"-
malar, daha çok bu kavramların farklı anlamlı sözcükler olup olmadı#ı nokta-
sındadır. $man !le $slâm kavramları etrafında ortaya çıkan münazaralar ba"ka 
b!r !fadeyle bu !k! sözcü#ün e" anlamlı kel!meler oldu#unu !ler! süren tez, !man 
ve $slâm’ın b!r bütün oldu#una, bunların b!rb!r!nden ayrılmasının tasavvur 
ed!lemeyece#!ne yönel!kt!r. Yoksa mefhum !t!bar!yle !k!s!n!n aynı "ey oldu#u 
kasted!lmemekted!r.163 

Söz konusu tartı"mayı gündeme get!ren Bâbertî, !man !le $slâm’ın mü-
terad!f kel!meler oldu#unu z!kred!p “K!m, $slâm’dan ba"ka b!r d!n ararsa, b!ls!n 
k! kend!s!nden (böyle b!r d!n) asla kabul ed!lmeyecek”164 âyet!n! del!l get!r!r 
ve !manın b!r d!n oldu#unu, dolayısıyla $slâm’dan farklı olamayaca#ını, farklı 
olması hal!nde !se, Allah nezd!nde makbul olmayaca#ını !dd!a eder.165 “!slâm” 
den!len olgu dı"ında herhang! b!r "ey Allah katında d!n olarak kabul görme-
yecekt!r. Bâbertî’ye göre d!n, !mana kar"ılık gel!r ba"ka b!r !fadeyle !man, d!n!n 
özü ve temel!d!r. Allah nezd!nde sadece “!slâm”ın makbul oldu#u buyruldu#u-
na göre "u halde $slâm ve !man özde" olmalıdır.

Bazı kaynaklarda $slâm’ın !stılahî ve lügavî olmak üzere !k! farklı mana-

sonra d!r!lmeye !nanmak demekt!r, cevabını verd!. Bunun üzer!ne o "ahıs: $slâm ned!r? ded!. 
Rasûl-! Ekrem de kar"ılık olarak: Allah’a !badet etmen, O’na ortak ko"maman, namazı kıl-
man, fazr olan zekâtı vermen, ramazan ayında oruç tutman ve Kâbe’y! haccetmend!r, ded!. 
Aynı k!"!: $hsan ned!r? d!ye b!r soru yöneltt!. Hz. Peygamber de, Allah’a, O’nu görüyormu" 
g!b! !badet etmend!r. Çünkü sen O’nu görmüyor olsan da O sen! görüyor buyurdu. (Buhârî, 
“Îmân”, 37; “Tefsîru sûre 31”; Müsl!m, “Îmân”, 1; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15) 

161 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 103.
162 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 109.
163 Pezdev!, Ehl" Sünnet Aka"d", s. 220; Teftâzânî, !erhu’l-‘akâ’id, s. 118.
164 Âl-! $mrân 3/85.
165 Bâbertî, !erhu’l- Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 236b-237a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî 

Usûli’d-Dîn, vr. 32b. 

sından söz ed!lmekted!r.166 $slâm’ın, !man anlamına gelen "er’! manası d!kkate 
alınacak olursa, !manın b!r d!n oldu#u !dd!ası büyük ölçüde çözülecekt!r. Z!ra 
söz konusu "er’î anlamla !man ve $slâm arasında var olan bu farklılık ortadan 
kalkar ve her !k! kavram aynı manayı !fade etm!" olur. Dolayısıyla "er’î manası 
!t!bar!yle !man, $slâm anlamında kullanılab!lece#! g!b!, $slâm da !man anla-
mında kullanılab!lecekt!r. $"te bu manayı esas kabul eden Hanefî-Mâtürîdî 
kelâmcıları !man ve $slâm’ın e"anlamlı ter!mler oldu#unu !ler! sürerken !manın 
b!r d!n oldu#u, $slâm’dan farklı olamayaca#ı, farklı olması hal!nde !se, kabul 
ed!lmeyece#! örne#!ne yer verm!"lerd!r.167 

$manın bir din oldu#u ve $slâm’dan farklı dü"ünülmesi sonucunda Allah 
Teâla nezdinde kabul görmeyece#! !dd!ası, Bâbertî’den önce kelâmla ha"!r ne-
"!r olanlar tarafından da ortaya atılmı"tır.168 Bu da söz konusu dü"üncen!n, 
müell!f!n h!ç k!mseden etk!lenmeks!z!n savundu#u b!r görü" olmadı#ını, tam 
aks!ne bunu ba"ka kaynaklardan alıntıladı#ını ortaya koymaktadır.169 Âl!mler 
arasında var olan bu etk!le"!m ve f!k!r teat!s! sebeb!yle onların Bâbertî üzer!n-
de büyük b!r tes!r!n!n bulundu#u mü"ahede ed!lmekted!r.

 Nassın zah!r!n! d!kkate alan ulemanın z!kr! geçen !k! mefhumu farklı 
sözcükler olarak de#erlend!rd!kler!n! aktaran Bâbertî, “Bedevîler !nandık de-
d!ler. De k!: S!z !man etmed!n!z, ama boyun e#d!k dey!n”170 meal!ndek! âyet! 
esas aldıklarını ve bunun manasının açık oldu#unu !ler! sürdükler!n! d!le ge-
t!r!r. Bu tavrın sah!pler!n!n del!l get!rd!#! âyeti yorumlama ve bu âyetten ha-
reketle ortaya çıkan dü"ünceye cevap verme çabası !çer!s!nde bulunan Bâber-
t!, âyette sözlük manasındak! $slâm’ın yan! “tesl"m olmak” !le “boyun e#me”n!n 
kasted!ld!#!n! bel!rterek Allah Tealâ’nın bedev! Araplardan !manı nefyet!#!n! 
ancak onlar hakkında $slâm’ı kullandı#ını açıklar. Buna göre âyet!n, b!z kılıç 
166 Nesefî, el-‘Umde, s. 40.
167 Nesefî, Tebsıratü’l-ed"lle, C. II, s. 426; Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 160; Habbâzî, el-Hâdî, 

s. 270; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 236b-237a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî 
Usûli’d-Dîn, vr. 32b. 

168 Nesefî, Tebsıratü’l-ed"lle, C. II, s. 426; Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 160; Habbâzî, el-Hâdî, 
s. 270.

169 Kar"ıla"tırmak !ç!n bkz. Nesefî, Tebsıratü’l-ed"lle, C. II, s. 426; Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, 
s. 160; Habbâzî, el-Hâdî, s. 270; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 236b; Bâbertî, 
!erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 32b.

170 Hucurât 49/14.
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korkusu yüzünden tesl!m olduk dey!n "ekl!nde anla"ılması gerekt!#!ne vurgu 
yapar. Hanefî-Mâtürîdî anlayı"ını savunurken hadîslere de ba"vuran Babert!, 
C!br!l hadîs!nde Hz. Peygamber’e !man ve $slâm hakkında ayrı ayrı sorular 
sorulmasının onlar arasında b!r farklılı#ın bulundu#una delalet etmed!#!n! 
!zah eder. Çünkü hadîste $slâm çerçeves! !çer!s!nde z!kred!len ameller!n far-
z!yet!n!n kabulü onların !man !çer!s!nde sayılmasını gerekl! kılar.171 Bâbertî, 

171 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 237a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî 
Usûli’d-Dîn, vr. 32b. Bâbert!, !mân esaslarından her b!r!n! !çtenl!kle söylemen!n, 
k!"!n!n kend!s!nde !krar, tasd!k ve amel! hükümler! (namaz, zekat, oruç, hacc) kabul 
"ekl!nde b!r durumu ortaya çıkardı#ını d!le get!r!r. Görüldü#ü üzere Bâbert!’n!n ç!z-
m!" oldu#u çerçeve oldukça gen!"t!r. Z!ra ona göre her b!r !man esasını z!kretme, tas-
d!k ve !krarın yanı sıra fıkıh alanına g!ren mevzuları da pe"!nen kabul etmey! gerekl! 
kılar. Bu da ben Allah’a !nanıyorum fakat namazı kabul etm!yorum g!b! b!r kanaat!n 
geçers!zl!#!n! ortaya koyar. $slâm, söz konusu amel! hükümler! kabul etmekten !ba-
ret !ken !mân, !nanılması gereken esasları !krar ve tasd!kten müte"ekk!ld!r. $krar ve 
tasd!kten kasıt !se Allah’ın tek olup orta#ının bulunmaması, çe"!tl! sıfatlarla n!te-
lenmes!, ayrıca Hz. Muhammed’!n k!tap ve "er!atla gönder!len b!r Rasûl olmasıdır. 
$slâm olmaksızın !mânın varlı#ı dü"ünülemeyece#! g!b!, !mân bulunmaksızın da $s-
lâm tasavvur ed!lemez. Bu, her !k! kavramın sıkı !l!"k!ler !çer!s!nde oldu#unu ortaya 
koyar. Fakat $slâm’ın "artlarını yer!ne get!rmeye ba"lamadan önce !mânın bulunması 
kaçınılmazdır. Z!ra !mân, zaman !t!bar!yle de#!l de rütbe açısından $slâm’dan önce 
gelmekted!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H#kmet#’n-Nebev#yye, vr. 6b, 60b) 

  Bâbertî, Ebu Han!fe’n!n Allah, melek, k!tap, peygamber, d!r!l!" ve kader g!b! kavramlarla !mâ-
nı tar!f ett!#!n! !fade eder. Aslında Hz. Peygamber’!n !man tanımını d!kkatl!ce !nceleyecek 
olursak onun da bu kavramlar çerçeves!nde oldu#unu görmü" oluruz. Z!ra söz konusu ter!m-
ler, sadece Allah !le peygambere !mandan daha tam ve tafs!l! !manın esaslarını kapsar. Ah!ret 
haller!n! te"k!l eden ba’s, hesap, m!zan, cennet ve cehennem! tasd!k etmek de !man esasların-
dan kabul ed!lm!"t!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H#kmet#’n-Nebev#yye, vr. 6b, 7a)

 Bâbertî, Ebu Han!fe’n!n !man tanımında ah!ret gününe yer vermed!#!n! söyler. (Bâbertî, 
Muhtasaru’l-H#kmet#’n-Nebev#yye, vr. 7a) Gerçekten de söz konusu tar!fe bakıldı#ında 
Bâbertî’n!n haklı oldu#u görülür. O, ah!ret günü kavramına yer vermeden sadece bel!rl! ah!ret 
haller!n! z!kretm!"t!r. Sayılan bu ah!ret haller! b!r bakıma ah!ret gününe de "am!l olması hase-
b!yle ayrıca ah!ret gününü z!kretmeye gerek duymadı#ı "ekl!nde açıklamak mümkündür. 

 Bâbertî, !mânın elde ed!lmes! noktasında k!"!n!n büyük rol oynadı#ını, beden!n b!r vasıta 
oldu#unu ve Allah’ın yardımının da mutlaka b!r payının bulundu#unu beyan etmekted!r. 
(Bâbertî, Muhtasaru’l-H#kmet#’n-Nebev#yye, vr. 39b) 

 Bâbertî, elest bezm!yle !nsanların !mân etmey! ben!msed!kler!n! !fade etm!"t!r. Onların bu 
!mân üzere do#du#unu !se nasslar çerçeves!nde ele almaya çalı"arak üzer!nde durdu#u nass-
lardan hareketle mü"r!k çocuklarının cehennemde olaca#ı görü"ünün !sabetl! olmadı#ını sa-
vunmu"tur. Z!ra "er!at, tebl!#!n ula"madı#ı ve Allah hakkında b!r b!lg!ye sah!p olmayanları 
ba#ı"lamı"tır. Fakat bu ba#ı"lamaya ba#lı olarak küfre !nanmamak da b!r "art olarak kabul 
ed!lm!"t!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H#kmet#’n-Nebev#yye, vr. 39b-40b) 

Kur’ân-ı Kerîm’de geçen !man ve $slâm kavramlarının farklılı#ının mecaz! 
kullanımdan kaynaklandı#ını !fade etmek !ç!n “Allah s!z!n !manınızı asla zay! 
edecek de#!ld!r”172 âyet!n! örnek olarak göster!r ve buradak! !mandan kastın 
namaz oldu#unu !fade eder.173

$man ve $slam’ın farklı kavramlar oldu#unu öne sürenlerin delillerini 
yorumlama noktasında Bâbertî’nin izledi#i yönteme müteahhirin ilm-i kelâm 
dönemi eserlerinde de rastlanmaktadır.174 Bu da Bâbertî’n!n kullandı#ı üslu-
bun özgün olmadı#ını göstermekted!r. 
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A.  !MAN-KÜFÜR !L !"K !S !

$man-küfür ili"kisine detaylı bir "ekilde temas etmeyen Bâbertî, küfür 
sözcü#ünün imanın zıddı olarak telakki edildi#ini belirterek kendisinde iman 
bulunan ki"inin müm!n, küfür bulunan k!msen!n de kâf!r olarak !s!mlend!r!l-
d!#!n! açıklamakta ve her !k!s!n!n sınırlarının bell! oldu#unu vurgulamaktadır. 
$man ve küfrün hak!k! "eyler oldu#una !se s!yahlıkla beyazlı#ı örnek olarak 
vermekte ve !man !le küfrün s!yahlıkla beyazlı#ın gerçekl!#! g!b! gerçek ol-
du#una d!kkat çekmekted!r.175 Söz konusu gerçekli#i nassla ortaya koymaya 
çalı"an Bâbertî, “$"te gerçek inananlar onlardır”176, “$"te onlar, gerçekten !nkar-
cılardır”177 meal!ndek! âyetler! del!l olarak get!rmekted!r.178

172 Bakara 2/143.
173 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 237a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-

Dîn, vr. 32b.
174 Nesefî, Tebsıratü’l-ed#lle, C. II, s. 425, 428, 430; Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 160-161; 

Habbâzî, el-Hâdî, s. 271-273; Nesefî, el-‘Umde, s. 40.
175 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 234b, 235b; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm 

Ebî Hanîfe, s. 78.
176 Enfâl 8/4.
177 N!sâ 4/151.
178 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lm#’l-Kelâm, vr. 236a; Bâbertî, !erhu Vasıyyet#’l-"mâm Ebî 

Hanîfe, s. 78. Bâbert!, !nsanların dünyada meylett!kler! !man ve küfürden uzak olarak yaratıl-
dıklarını d!le get!rerek !man ve !taat!n kend!ler!ne emred!ld!#!n!, küfür ve !syanın !se yasaklan-
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B .  BÜYÜK GÜNAH !"LEYEN !N DURUMU

Âl!mler, kasten büyük günah !"leyen fakat o günahı helal görmeyen ve 
"ârî’ !le alay etmeyen k!"!n!n durumu ve onun müm!n olup olmadı#ı konusun-
da !ht!laf etm!"lerd!r.179 

Bâbertî’ye göre, büyük günah !"leyen ve tevbe etmeden, muvahh!d ola-
rak ölen b!r müslüman, cehenneme g!rm!" olsa b!le orada ebedî olarak kalmaz. 
O, cehennemden çıkar ve cennete g!rer. Bâbertî’n!n bu !fades!nde, büyük gü-
nah sah!b!n!n cehennemde ebedî olarak kalaca#ını ve oradan çıkamayaca#ını 
söyleyen Mu’tez!le’ye b!r ele"t!r! ve ret söz konusudur. Bu ret de, tevbe etme-
m!" de olsa büyük günah !"leyen!n !man da!res!nden çıkmayaca#ını, müm!n 
oldu#u sürece cehennemde ebedî kalmayaca#ını, cennete de g!rece#!n! !dd!a 
eden Ehl-! Sünnet üzer!nden, büyük günah sah!b!n!n !mandan çıktı#ı, tevbe 
etmeden ölmes! durumunda küfre g!rece#! ve cehennemde ebedî kalaca#ı gö-
rü"üne sah!p olan Mu’tez!le’ye yapılmı"tır.180

dı#ını bel!rt!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 39a) Bu dü"ünce !le Bâbertî 
!nsanların !mân ve küfür üzer!ne dünyaya gelmeler!n!n !mkânsızlı#ını ortaya koyarak konuya 
muhtemelen adalet !lkes! açısından yakla"mı", dolayısıyla Allah’ın adalets!zl!#!n! öne sürecek 
b!r !ht!mal ve görü"ü daha ba"tan engellem!" olmaktadır.

 Küfür çe"!tler! üzer!nde de duran Bâbertî onları "u "ek!lde açıklar. Küfr-! $nkâr!, kâf!r!n hem 
kalp hem d!lle !nkâr etmes! ve tevh!tten habers!z kalmasıdır. Küfr-! Cühûd, kâf!r!n kalb!yle 
b!lmes! fakat d!l!yle !krara yana"mamasıdır. Bu çe"!t küfür $bl!s ve Ümeyye b. Eb! Salt’ta 
görülmekted!r. Küfr-! $nâd! !se, kalb!yle b!lmes! ve d!l!yle !krar etmes!ne ra#men k!"!n!n $s-
lâm’ı d!n olarak kabul etmemes!d!r. Buna genell!kle Ebu Tal!b örnek olarak göster!lmekted!r. 
(Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 39a, 39b)

 Allah, !nsanları terk etmek (h!zlan) suret!yle onlarda küfrü yaratmı"tır. Ama bu terk etme-
n!n meydana gelmes!n!n asıl sebeb! k!"!n!n beden! olup kul onu hak ett!#! !ç!n Allah Teâlâ 
kend!s!n! bu "ek!lde yüzüstü bırakmı"tır. H!zlan kavramını, kulun Allah’ın razı oldu#u !"ler! 
yapması noktasında muva%ak kılınmaması veya kend!s!ne yardım ed!lmemes! tarzında açık-
lamak da mümkündür. Son olarak da h!zlan Allah’ın adalet! gere#! vuku bulan b!r olay olarak 
da yorumlanmı"tır. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 39b)

 Bâbertî, !mân ve küfrün baskı !le yaratılmı" olab!lece#! !ht!mal!ne kar"ı çıkarak !mân ve küf-
rün olu"masında, bel!rmes!nde k!"!n!n seç!m!yle sevg!s!n!n gerekl!l!#!ne d!kkat çekmekted!r. 
Bahs! geçen !k! f!!l!n zorlama !le gerçekle"!p gerçekle"med!#! noktasında !se onun Kur’an-ı 
Ker!m’den es!nlenerek b!ld!rd!#! görü" kayda de#erd!r. Kalb! mutma!n oldu#u halde elfaz-ı 
küfre zorlanan müm!n!n kâf!r olmadı#ı, küfre dü"med!#! g!b! !mâna zorlanan kâf!r!n de mü-
m!n olmadı#ını vurgulamakta, ayrıca !mân ve küfrü, k!"!n!n müdahale edeb!lece#! !k! olay ola-
rak de#erlend!r!p b!r!n!n müm!ne d!#er!n!n !se kâf!re sevd!r!ld!#!n! z!kretmekted!r. (Bâbertî, 
Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 40b, 41a) 

179 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 80.
180 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 112.

Hanefî-Mâtürîdî ekolüne göre, büyük günah sah!b! müm!n !se, cehen-
nemde ebedî olarak kalmaz ve onun en son g!dece#! yer cennett!r. Çünkü 
Cenâb-ı Allah, !man eden ve sal!h amel !"leyenler! F!rdevs cennet! !le müjde-
lem!"t!r.181 Söz konusu âyete göre, büyük günah sah!b! müm!nd!r. Kend!s!nde 
!man bulunmasının yanı sıra o, oruç ve namaz türünden sal!h amel de !"lem!"-
t!r. $"led!#! günahın haramlı#ına !nanmak ve cezalandırılmaktan korkmakla 
b!rl!kte nefs!n arzularına yen!k dü"mes!nden dolayı büyük günah !"lem!"t!r. 
Fakat onun en son g!dece#! yer cennett!r. Z!ra, Allah Teâlâ kend!s!ne ortak 
ko"ulmasını ba#ı"lamadı#ını, bundan ba"kasını, d!led!#! k!mse !ç!n ba#ı"la-
yab!lece#!n! beyan buyurmu"tur.182 Görüldü#ü üzere Cenâb-ı Allah bu âyet-
te "!rk ve "!rk dı"ındak!ler! b!rb!r!nden ayırmı", "!rk!n a%ed!lmeyece#!n! d!le 
get!rm!", "!rk dı"ındak!ler! ba#ı"layab!lece#!ne !l!"k!n b!r üm!t verm!" ve "!rk 
dı"ındak!ler!n!n a%ed!lmes!n! kend! !rades!yle !l!"k!lend!rm!"t!r. Kend! !rade-
s!yle !l!"k!lend!rmes!, büyük günah sah!b!n!n ba#ı"lanmasının mümten!’ de#!l, 
ca!z oldu#unu göster!r. Bu durumda Allah’ın, büyük günahı ba#ı"laması, o f!!l! 
!"leyen! cehenneme göndermemes! veya gönder!p daha sonra onu ate"ten ken-
d! rahmet!yle çıkarması !mkan dah!l!nded!r. Çünkü O, zulümler!ne ra#men 
!nsanlar !ç!n ba#ı"layıcı oldu#unu !fade etm!"t!r.183 $"te bu âyet, tevbe etmeden 
önce ba#ı"lamanın mümkün oldu#una yan! günahın a%ed!leb!lece#!ne !"aret 
etmekted!r.184

B!r saatl!k tevh!d, yüz senel!k küfrü yok ed!yorsa, b!r saatl!k günahı ne-
den yok etmes!n? sorusunu soran Bâbertî, büyük günah sah!pler!n!n cezalan-
dırılmasının nasslarla sab!t oldu#unu bel!rterek söz konusu zümren!n kend! 
!manları sebeb!yle !lk önce cennete, günahları dolayısıyla da daha sonra cehen-
neme g!recekler! !ht!mal!n! kabul etmemekte ve durumun tam ters! cereyan 
edece#!n! yan! büyük günahları haseb!yle !lk önce cehenneme daha sonra da 
cennete g!recekler!n! z!kretmekted!r.185

“&üphes!z Allah, kend!s!ne ortak ko"ulmasını asla ba#ı"lamaz. Bunun 
dı"ında kalan (günah) ları !se d!led!#! k!mseler !ç!n ba#ı"lar. Allah’a "!rk ko-

181 Kehf 18/107.
182 N!sâ 4/48.
183 Ra’d 13/6.
184 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 112, 113.
185 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 113.
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!an k"mse, !üphes"z büyük b"r günah "!leyerek "ft"ra etm"! olur”186 meal"ndek" 
âyetten hareketle Allah’ın büyük günah sah"pler"n" cezalandırması ya da ödül-
lend"rmes"ne da"r b"r "pucu vermed"#"n" "fade eden Bâbertî, onların tebve et-
meden ölmes" durumunda Allah’ın d"lemes"n"n devreye g"rece#"n" vurgular.187 

Ehl-" Sünnet, kend"s"nde tasd"k"n bulunması sebeb"yle büyük günah "!-
leyen"n "man da"res"nden çıkmadı#ını, tevbe etmeden ölen as"n"n durumunun 
Allah’ın d"lemes"ne ba#lı oldu#unu, söz konusu me!"et"n a$etme ve cezalan-
dırma !ekl"nde cereyan ett"#"n" "ler" sürer. Yan" Allah d"lerse onu a$eder ya da 
lütfuyla, o ki!ide bulunan iman ve taatlerin hürmetine veya bazı seçkinlerin 
!efaatiyle onu cennete koyar. Dilerse de ister küçük ister büyük günah olsun, 
i!ledi#i günah miktarınca azap eder ve daha sonra onu cennete gönderir, fakat 
cehennemde ebedî olarak bırakmaz.188 

Ebû Hanîfe, büyük günah "!leyen"n hal"n" Allah’a teh"r ve havale ett"#" 
"ç"n Mürc"î olarak "s"mlend"r"lm"!t"r. %rca "se, zaten teh"r anlamını ta!ır. Bu-
nunla ba#lantılı olarak Ebû Hanîfe, küçük ve büyük günah sah"b" "ç"n hem 
üm"t besled"#"n", hem de korktu#unu "fade etm"!t"r.189 Ba!ka b"r dey"!le böyle 
b"r"n"n cennete g"dece#"ne da"r üm"t besled"#"n" ve cehenneme g"rmes"nden 
dolayı da korktu#unu söylem"!t"r. 

Hâr"cîler, “K"m Allah ve elç"s"ne kar!ı gel"r ve sınırlarını ç"#nerse, Allah 
onu, temell" kalmak üzere Cehennem’e koyar”190 âyet"nden hareketle küçük 
veya büyük günah "!leyen"n kâf"r oldu#unu, cehennemde sonsuza kadar ka-
laca#ını, "ster küçük "ster büyük olsun bütün günahların sonuçta "syan olarak 
"s"mlend"r"ld"#"n" ve bu açıdan aralarında fark bulunmadı#ını "dd"a ederek ce-
hennem"n kâf"rler "ç"n hazırlandı#ını "fade eden âyet"191 d"kkate alıp nasslar-
da cehennem tehd"d"ne muhatap olan herkes"n kâf"r oldu#unu ve kâf"r olan 
as"n"n ebedî olarak kalaca#ı yer"n cehennem oldu#unu d"le get"rm"!lerd"r.192

186 N"sâ 4/48.
187 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 113.
188 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 80.
189 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 80, 81.
190 N"sâ 4/14.
191 Âl-" %mran 3/131.
192 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 81.

Mu’tez"le, "!lenen günahın büyük olması durumunda sah"b"n"n fasık "s-
m"n" alaca#ını, yan" ne müm"n ne de kâf"r olaca#ını, "man da"res"nden çıka-
ca#ını, fakat küfre de g"rmeyece#"n", kend"s" "ç"n "man ve küfür arasında b"r 
mertebe olu!aca#ını (menz"le beyne menz"leteyn) kaydeder. Büyük günah "!-
leyen"n nasıl "s"mlend"r"lece#" noktasında b"lg"nler"n "ht"laf ett"kler"n" söyleyen 
bu ekol, Sünn"ler’e göre, kend"s"nde tasd"k"n bulunması haseb"yle büyük günah 
sah"b"n"n müm"n, "!led"#" günah sebeb"yle de fasık "sm"n" aldı#ını, Hâr"cîler’e 
göre, böyle b"r k"!"n"n kâf"r ve fasık oldu#unu, Hasan-ı Basrî’n"n (ö. 110/728) 
büyük günah i!leyeni, &illeri sözlerine aykırı olması nedeniyle münafık ve fasık 
olarak de#erlendirdi#ini zikreder. Bütün âl"mler"n fasık "sm"n"n kullanımı nok-
tasında "tt"fak ett"kler"n", manasında "se "ht"lafa dü!tükler"n", kend"ler" (Mu’te-
z"le) tarafından sadece üzer"nde "tt"fak ed"len"n alındı#ını, "ht"laf ed"len"n terk 
ed"ld"#"n" "dd"a eden Mu’tez"le, tevbes"z ölen büyük günah sah"b"n"n “K"m b"r 
müm"n" kasten öldürürse, onun cezası, "ç"nde temell" kalaca#ı cehennemd"r”193 
âyet" gere#"nce ebedî olarak cehennemde kalaca#ını, "!lenen günahın küçük ol-
ması durumunda ve sah"b"n"n büyüklerden kaçınması hal"nde küçük günahtan 
dolayı ceza görmes"n"n "mkansız oldu#unu öne sürer.194 

Büyük günah "!leyen"n durumu konusunda en do#ru de#erlend"rme-
n"n Hanefî-Mâtürîdî mezheb" tarafından yapıldı#ını söyleyen Bâbertî, ortaya 
attı#ı bu "dd"ayı çe!"tl" âyetlerle temellend"rmeye çalı!ır. “Ey "man edenler! 
Öldürülenler hakkında s"ze kısas yazıldı: Özgüre özgür, köleye köle, kadına 
kadın. Buna kar!ı k"m"n cezası, karde!" tarafından b"r m"ktar ba#ı!lanırsa, artık 
"y" gelene#e uymalı ve ona "y"l"kle ödemel"d"r; bu Rabb’"n"zden b"r haf"'etme 
ve rahmett"r. Her k"m, bundan sonra sınırları a!arsa, kes"nl"kle onun "ç"n can 
yakıcı b"r ceza vardır”195 âyet" üzer"nde duran Bâbertî, büyük günah olmasına 
ra#men, Allah’ın kasten adam öldüren" müm"n olarak "s"mlend"rd"#"n", "manla 
hasıl olan karde!l"k durumunun devam ett"#"n" b"ld"rd"#"n" ve kat"l"n cezasının 
haf"'et"lmes" ve kend"s"ne merhamet göster"lmes"n" hak etmeyecek b"r du-
rumda olmadı#ına hükmett"#"n" açıklar.196 

193 N"sâ 4/93.
194 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 81-82.
195 Bakara 2/178.
196 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 82.
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Hanefîler’!n savundu"u tez!n tutarlılı"ını, “Ey müm!nler! #çten b!r tev-
be !le Allah’a tevbe ed!n. Olur k!, Rabb’!n!z, kötülükler!n!z! s!ler”,197 “Hep!-
n!z Allah’a tevbe ed!n”198 meal!ndek! âyetler çerçeves!nde !zah eden Bâbertî, 
günahsız k!mseye tevbey! emretmen!n muhal oldu"una ve Mu’tez!le’ye göre, 
büyük günahlardan kaçınma hal!nde küçük günahların ba"ı$landı"ına vurgu 
yaparak tevben!n büyük günah sah!pler! hakkında oldu"unu kaydeder.199 

Hanefîler’!n görü$ü daha makuldür, çünkü !man tasd!kten küfür !se ya-
lanlamaktan !barett!r. Böyle olunca da büyük günah !$leyen k!$!n!n tasd!k hal! 
devam etmekted!r. Tasd!k ve yalanlamak b!rb!r!n!n zıddı olması haseb!yle tasd!k 
var oldu"u müddetçe yalanlamadan söz ed!lemez. Bu durumda ortada yalan-
lama yokken büyük günah sah!b!n!n kâf!r oldu"unu, tasd!k mevcutken !manın 
bulunmadı"ını, kalpte tasd!k varken münafık oldu"unu !dd!a etmek yanlı$tır.200

 Hanefîler’!n f!kr!n! destekleyen d!"er b!r $ey, fısk ve !syan mefhumları-
dır. Çünkü fısk lügatte çıkmak demekt!r ve Allah’ın em!rler! dı$ına çıkan k!-
$!ye fasık den!r. #syana gel!nce, bu !nkar veya yalanlama !le de"!l de f!!len emr! 
yer!ne get!rmemek demekt!r. Yalanlamak !se, em!rler! yer!ne get!rmemen!n 
$artı olmadı"ına göre, tasd!k devam etmekte ve fasık, müm!n olma konumunu 
korumu$ olmaktadır.201 

Üzerinde ittifak hasıl olanı aldı"ını ve ihtilaf edileni terk etti"ini 
söyleyen Mu’tez!le’n!n bu f!kr!ne ele$t!r! get!ren Bâbertî, !tt!fak ed!len! alma-
nın ve !ht!laf ed!len! bırakmanın, selef görü$ler!n!n bütününden çıkmayı ge-
rekt!rd!"!n! beyan ederek söz konusu dü$üncen!n geçers!z oldu"unu ortaya 
koymaya çalı$ır.202 

Büyük günah sah!b!n!n cennete g!rmes!n!n am!l!, onun müm!n olması, 
!manın devam etmes! ve sal!h amel !$lemes!d!r. “#nanan ve yararlı !$ yapanlara 
gel!nce, h!ç ku$kusuz, onların konakları F!rdevs bahçeler!d!r”203 âyet! de bunu 
desteklemekted!r.204 
197 Tahr!m 66/8.
198 Nur 24/31.
199 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 82.
200 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 83.
201 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 83.
202 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 83.
203 Kehf 18/107.
204 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 83.

Mu’tez!le’ye cevap verme !ht!yacını h!sseden müell!f, âyetlerde geçen 
tehd!d!n cehennemde ebedî kalmayla b!t!$!k z!kred!ld!"!n! ve fakat bu ebedî 
kalmanın, büyük günahı helal görenler !ç!n geçerl! oldu"unu, onların bu güna-
hı helal görmeler! sebeb!yle küfre dü$tü"ünü ve bu küfürler! sebeb!yle tehd!de 
muhatap olduklarını beyan eder.205 

Nasslarda ah!rette Müslümanlarla kâf!rlere e$!t b!r muamelen!n ya-
pılmayaca"ının !fade ed!lmes!, !nananların !nanmayanlara olan üstünlü"ünü 
ortaya koymak !ç!nd!r. Çünkü !nanan !nanmayan herkes cehennemde ebedî 
kalmı$ olsa, bu durumda var olan farklılık ortadan kalkar ve b!r e$!tl!k meyda-
na gel!r. Böyle !manın faydasından bahsed!lemez.206

Konuyla alakalı olarak Hz. Peygamber’den nakled!len hadîsler, büyük 
günah !$leyen!n ceza görece"!n!n, ardından cehennemden çıkarılıp cennete 
yerle$t!r!lece"!n!n del!l!n! te$k!l etmekted!r.207 Bahs! geçen bu r!vayetler! esas 
alan Ehl-! Sünnet, büyük günah sah!b!n!n devamlı olarak cehennemde kalma-
yaca"ını, b!r gün oradan çıkıp cennete g!rece"!n! bel!rtm!$t!r. 

Büyük günah meseles! noktasında serded!len bütün görü$ler!n, fasık 
mefhumu etrafında dü"ümlend!"! b!r gerçekt!r. Fakat d!kkat çeken nokta, söz 
konusu kavrama farklı manaların yüklend!"!d!r. Söz gel!m!, Mu’tez!le bu kel!-
mey! ne müm!n ne de kâf!r olarak yorumlarken, Hâr!cîler kâf!r, Ehl-! Sünnet 
!se, günahkar müm!n olarak anlamı$tır.

C.  TEKF !R MESELES !

Tekf!r, b!r k!msey! küfre n!spet etmek yan! kâf!r oldu"una hükmetmek 
anlamına gel!r.208 Tekf!r konusu, hem mürtek!b-! keb!re hem de ehl-! kıblen!n 
küfre n!spet ed!l!p ed!lemeyece"! çerçeves!nde gündeme gelm!$t!r. Mürtek!b-! 
keb!ren!n tekf!r ed!l!p ed!lemeyece"! do"rudan !man-amel !l!$k!s! !le alakalı 

205 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 83.
206 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 114.
207 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 114-115. 
208 Ahmet Sa!m Kılavuz, "man Küfür Sınırı (Tek#r Meselesi), Mar!fet Yayınları, #stanbul, 1996, 

s. 93; A. Sa!m Kılavuz, “Tekf!r”, "slâm’da "nanç "badet ve Günlük Ya$ayı$ Ansiklopedisi, 
I-IV, C. IV, M.Ü.#.F.Vakfı Yayınları, #stanbul, 1997, s. 323.
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!ken, ehl-! kıblen!n küfre n!spet ed!l!p ed!lemeyece"! !se hadîslerle ve bazı a#ırı 
grupların f!k!rler!yle !l!#k!l!d!r.

Büyük günah !#leyen!n tekf!r ed!l!p ed!lemeyece"!n!n !man-amel !l!#-
k!s!yle ba"lantılı olmasının !fade ed!lmes!, Hâr!cîler’le Mu’tez!le’n!n !man te-
lakk!s! ve onların mürtek!b-! keb!ren!n durumuna !l!#k!n verd!kler! hükümden 
kaynaklanmaktadır. Z!ra Hâricîler büyük günah !#leyen müslümanın !mandan 
çıktı"ı ve küfre g!rd!"!n! !dd!a ederken, Mu’tez!le !se onun !mandan çıktı"ını 
ve fakat küfre g!rmed!"!n!, !k! mertebe arasında bulundu"unu !ler! sürmü#-
tür.209

Hz. Peygamber’den ehl-! kıblen!n tekf!r ed!lmemes! gerekt!"!ne da!r r!-
vayetler, ehl-! kıblen!n tekf!r!n!n ca!z olup olmayı#ının hadîs boyutunu te#k!l 
eder. A#ırı bazı grupların tekf!r ed!l!p ed!lemeyece"! meseles! !se, Gulat g!b! 
bazı mezhepler!n serdett!"! f!k!rlerle !l!nt!l!d!r. 

Ehl-! kıble tab!r! hem Kâbe’ye do"ru namaz kılan hem de Hz. Muham-
med’!n d!n adına get!rd!"! bütün hususları tasd!k edenler olarak tar!f ed!lmek-
ted!r.210 Bu tanıma göre ehl-! kıble tekf!r ed!lmemel! ve müslüman kapsamında 
de"erlend!r!lmel!d!r. Çünkü Hz. Peygamber’!n get!rd!kler!ne !nanmak, tekf!r! 
engellemekted!r. Fakat Râf!zîler’den olan Gulat b!r ba#ka !fadeyle a#ırı $!!ler 
bu kapsam dı#ında tutulmaktadır.211 Z!ra söz konusu grup Cebra!l’!n (a.s) va-
h!y hususunda hata ett!"!n!, Allah’ın bu vahy! Hz. Muhammed’e de"!l de Hz. 
Al!’ye gönderd!"!n! !ler! sürerler. Hatta bunlar !çer!s!nde Al!’ye !lahlık !zafe 
edenler de mevcuttur. Böyle olunca her ne kadar Kabe’ye yönelerek namaz 
kılsalar da müm!n de"!llerd!r.212 Çünkü onların nübüvvet telakkileri %slâm’ın 
takdim etti"i peygamberlik anlayı#ı ile ba"da#mamaktadır.

Görüldü"ü üzere Bâbertî, ehl-! kıble tanımına Hz. Muhammed’!n ge-
t!rd!kler!ne !man etme hususunu da !lave etm!#t!r. Bunu dah!l etmes!n!n sebe-

209 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 102.
210 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 102. Söz konusu tab!r bazen sadece 

“Kâbe’ye do"ru yönelerek namaz kılanlar” olarak da tar!f ed!lmekted!r. Bkz. Met!n Yurdagür 
“Ehl-! Kıble”, T.D.V. "slâm Ans#kloped#s#, I-XXXX (devam ed!yor), C. X, %stanbul, 1994, s. 
515. Fakat Bâbertî’n!n yaptı"ı tanım daha tutarlı ve daha kapsamlı görünmekted!r. 

211 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 102.
212 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 96.

b!, Kâbe’ye salt yönelmen!n !mana delalet etmemes!d!r.213 Burada öneml! olan 
Rasûl-! Ekrem’!n tebl!" ett!kler!d!r. 

Hz. Peygamber’!n tebl!" ett!kler!n! kabul etmek, tevh!de !nanmak ve 
d!ne ba"lılık göstermek, k!#!n!n müm!n !sm!n! alması ve kend!s!ne %slamî 
hükümlerin uygulanmasına vesile olur.214 

Kur’ân-ı Kerîm’dek! âyetler! d!kkate alan Bâbertî, müm!n!n !#lem!# ol-
du"u günahtan dolayı küfre dü#meyece"!n! ve tekf!r ed!lemeyece"!n! savunur. 
F!kr!n! “Ey !nananlar! %çten b!r tevbe !le Allah’a tevbe ed!n”,215 “E"er !nanan-
lardan !k! topluluk, b!rb!rler!yle sava#ırlarsa”,216 “Ey !nananlar! Öldürülenler 
hakkında s!ze kısas yazıldı”217 meal!ndek! âyetlerle temellend!ren Bâbertî, !lk 
âyette Cenâb-ı Allah’ın günahkar müm!nlere tevbey! emrett!"!n!, tevben!n, 
O’nun b!r emr!n! veya yasa"ını ç!"ned!kten sonra tekrar emr!ne uyarak O’na 
yönelmekten !baret oldu"unu, Allah’ın günah !#leyen! müm!n olarak !s!m-
lend!rd!"!n!, bunun da günah sah!b!n!n !#led!"! günahtan dolayı !man da!-
res!nden çıkarmadı"ını beyan ederek !k!nc! âyette, o !k! gruptan her b!r!n!n 
hadd! a#ıp büyük günah !#lem!# olmasına ra"men Allah’ın onları müm!n d!ye 
n!teled!"!n! kaydeder. Üçüncü âyete gel!nce büyük günah !#lemes!ne ra"men 
kasten adam öldüren!n müm!n olarak vası&andı"ını açıklayan Bâbertî, söz 
konusu âyet!n devamında yer alan “Buna kar#ı k!m!n cezası, karde#! tarafın-
dan b!r m!ktar ba"ı#lanırsa” !fades!nde kısas cezasını a'eden k!mse !le kat!l!n 
d!n karde#l!"!ne dayalı olarak karde# !lan ed!ld!"!n! !fade eder. Ona göre katil, 
öldürmek suretiyle kâf!r olmu# olsaydı, karde# olarak n!telenemezd!. Çünkü 
!man hem !krardan hem de amelden ayrı b!r #eyd!r. %man kalp !le tasd!kten 
müte#ekk!l olup !krar onun gösterges!d!r. Günahın mahall! de organlardır. Bu 
durumda kalpte !man bulunmakla organlarla günah !#lemek arasında b!r çe-
l!#k! söz konusu de"!ld!r. Çel!#k!den söz edeb!lmek !ç!n !k! zıt #ey!n -!man 
ve küfür g!b!- aynı mahalde bulunması gerek!r. Dolayısıyla tasd!k var oldu"u 
sürece !man da var olacaktır. Bu arada günahın !#lenmes! organlarla !lg!l!d!r 

213 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 96.
214 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 96.
215 Tahr!m 66/8.
216 Hucurat 49/9.
217 Bakara 2/178.
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k! bu da amel kapsamına g!rer. Fakat amel !mana dah!l de"!ld!r. Sonuç olarak 
sal!h amel!n yok olmasıyla !manın yok olması dü#ünülemez.218 Z!ra her !k!s! 
de farklı #eylerd!r. 

Büyük günah !#leyen o günahı helal saymadı"ı müddetçe müm!n kabul 
ed!l!r. Fakat !#led!"! günahı helal sayarsa Allah’ın haram kıldı"ını !nkar etmes! 
sebeb!yle küfre dü#mü# olur. “K!m Allah’ın !nd!rd!"! !le karar vermezse, !#te 
onlar !nkarcılardır”219 âyet! buna !#aret etmekted!r.220 

Müm!n tasd!k ve !krar sonucunda müm!n olmu# ve !mana g!rm!#t!r. 
Bu durumda ancak !nkar ve yalanlama söz konusu olursa kâf!r olur ve !man 
da!res!nden çıkar. Çünkü !man ve küfür b!rb!r!n!n zıddıdır ve b!r!s!, d!"er!n!n 
gelmes! veya yer!ne geçmes!yle ortadan kalkar. Kend!s!nde kes!n !nanç bulun-
masına ra"men büyük günah !#leyen k!mse küfre dü#mez ve kend!s!n! müm!n 
yapan #ey! !nkar ett!"! b!l!nmed!"! sürece onun küfrüne hükmed!lmez.221 

218 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 102, 103.
219 Mâ!de 5/44.
220 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 103.
221 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 106.
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"âbertî, tasavvur ed!len her "ey!n vâc!b, mümten!’ ve mümkün g!b! ka-
tegor!lere ayrıldı#ını !fade eder. Yoklu#u !mkânsız olanı vâc!b, varlı#ı 
!mkânsız olanı mümten!’, yoklu#u ve varlı#ı !mkânsız olmayanı, yan! 

yok olması !le var olması e"!t derecede olanı !se mümkün olarak açıklar. Mev-
cûdun tasavvur ed!len oldu#unu bel!rten Bâbertî, onun zorunlu olarak müm-
ten!’ olmadı#ını d!le get!r!r.222 Aslında Allah’ın varlı#ı mü"ahede olunmamakla 
b!rl!kte b!r bakıma tasavvur kapsamına g!rer. E#er tasavvur ed!len b!zat!h! var 
olmasaydı, var olmak onun asl! özell!#! olmasaydı, varlı#ı muhal olsaydı, o za-
man kend!s! !ç!n dü"ünülmes! !mkânsız olan b!r durum ortaya çıkmı" olurdu. 
Vücûb, b!zat!h! var olmayı; !mt!nâ’ !mkânsızlı#ı; !mkân !se hem var olmayı 
hem de yok olmayı !fade eder. B!r!nc!s! !le Allah Teâlâ, !k!nc!s!yle söz gel!m! 

222 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 57b-58a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-
Kelâm, vr. 149b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 13a; Türcan, a.g.m., s. 
150.

 Varlıklar, zatı ve varlı#ı gere#! çe"!tl! !s!mler alırlar. 
 A. Zatı sebeb!yle varlı#ı zorunlu olan (Vâc!bü’l-vücûd: Zorunlu varlık). B!r varlı#ın böyle b!r 

!s!mle adlandırılmasının sebeb!, yoklu#unun dü"ünülmes! !mkânsız olması, herhang! b!r varlı-
#a ba#lı olarak ortaya çıkmaması ve varlı#ının kend! zatından olmasıdır. Bu da Allah Teâlâ’dır. 
(Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 20a)

 B. Zatı sebeb!yle varlı#ı mümkün olan (Mümk!nü’l-vücûd: Zorunlu olmayan varlık). Zorunlu 
olmamakla n!telenen varlı#ın hem var olmaya hem de yok olmaya n!spet ed!lmes! e"!t derece-
ded!r. Bu durumda olanın varlı#ını yoklu#una terc!h eden b!r mürecc!h olmalıdır. Dolayısıyla 
mümkün varlık, varlı#ı noktasında b!r müess!re !ht!yaç duyar. Fakat bu müess!r mümkün !se, o 
zaman muhtaç olma durumu ya b!r ba"ka varlıkta b!ter ya da sonsuza kadar dev!r ve teselsüle 
g!d!l!r k!, her !k!s! de geçers!zd!r. Bâbertî, söz konusu akıl yürütme !le z!h!n dı"ında (har!çte), 
zorunlu olmayanın varlı#ını aldı#ı zorunlu b!r varlık sab!t oldu#unu (!spatlandı#ını) söyler. 
(Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 20a) 
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Allah’ın yoklu!u, üçüncüsü "le de âlem kasted"l"r. Bâbertî her üç kavramın da 
dü#ünüleb"l"rl"!"n" ortaya koyar. 

Varlık kategor"ler"n" bu #ek"lde açıklayan Bâbertî, Allah’ın varlı!ını vâ-
c"b kavramı ve zorunluluk "lkes" çerçeves"nde ele alır. Ona göre Allah’ın var-
lı!ı zorunlu de!"l de mümkün olsaydı, mümkün "ç"n varlıkla yokluk e#"t "ken, 
onun varlı!ını yoklu!una terc"h etme özell"!" zatından dolayı olmazdı. Zaten 
söz konusu özell"k zatı dolayısıyla olsaydı bu varlık vâc"b olurdu. Bahs" ge-
çen terc"h"n b"r ba#ka varlık tarafından yapıldı!ını, bu varlı!ın ya vâc"b ya da 
mümkün oldu!unu, mümkün olması hal"nde kısır döngü ve teselsül meyda-
na gelece!"n" kaydeden Bâbertî, bütün bu çözümlemey" yaptıktan sonra vâc"b 
olan bu varlı!ın Allah Teâlâ oldu!u sonucuna ula#ır.223 

 Aslında kelâmın ve kelâmcıların Allah’ın varlı!ı "le "lg"l" her hang" b"r 
sorunu yoktur. Böyle b"r mevzua temas ed"lmes", b"r varlık kategor"s" bel"rlen-
mes", Allah’ın varlı!ı noktasında problem ya#ayan tab"atçılar veya dehrîler224 
sebeb"yled"r. Onların dü#ünceler"ne o dönem "t"bar"yle kar#ı koymak görev"n" 
üstlenen büyük ölçüde kelâmcılar olmu#tur.
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Allah’ın varlı!ı ya felsefec"ler"n en çok ba#vurdu!u "mkân del"l" ya 
kelâmcıların sık sık kullandı!ı hudûs del"l" veya her "k"s"yle "spat ed"l"r. Fa-
kat bu "spat metodu daha çok cevher ve araz kavramları çerçeves"nde yapılır. 
Kur’ân-ı Kerîm’de "mkân del"l"ne "#aret eden ayetler vardır. Söz gel"m" “Allah 
zeng"nd"r, s"z "se fak"rs"n"z”225 meal"ndek" âyet buna b"r örnek te#k"l etmekte-
d"r. $mkân del"l"nde en çok kullanılan ve kend"ler"yle "mkân del"l"n"n en çok 

223 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 58a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
149b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 13a; Türcan, a.g.m., s. 150. 

224 Dehr"yye “dehr"n gücüne "nanan ve dehr" her #ey"n sebeb" kabul edenler” anlamına gelmekle 
beraber âlem"n ezelî oldu!unu ve b"r yaratıcısının bulunmadı!ını savunan materyal"st felsefe 
akımı "ç"n de kullanılmaktadır. Bkz. Bek"r Topalo!lu-$lyas Çeleb", Kelâm Ter!mler! Sözlü-
$ü, s. 68. 

225 Muhammed 47/38. 

takr"r ed"ld"!" mefhumlar, mümkün ve vac"p ter"mler"d"r. Buna göre mümkün 
varlık, zatı "t"bar"yle kend"s"n" var edecek b"r varlı!a "ht"yaç h"ssederken, vac"p 
olan, kend" varlı!ı söz konusu olunca ba#ka varlıklara muhtaç olmayandır.226 
$#te bahsi geçen âyette böyle b"r anlam da söz konusudur.

$mkân deliline delalet eden âyetler oldu!u g"b" hudûs del"l"ne kaynaklık 
eden âyetler de mevcuttur. Mesela “Batanları sevmem”227 d"yen Hz. $brah"m’"n 
kıssasındak" metot, varlıkları "drak etmede en "sabetl" metottur. Aslında bu 
enfüs" ve afak" del"l olarak da adlandırılır k" bunlara Kur’ân’da da temas ed"-
l"r.228 Enfüs" del"l #öyle takr"r ed"l"r: Herkes yokken var olmu#tur. Yokluktan 
sonra vücud bulanın b"r muc"d" olması gerek"r. Fakat söz konusu muc"d ne 
kend"s" ne ebeveyn" ne de b"r ba#kası olab"l"r. Çünkü bunların buna benzer 
b"r terk"pten ac"z oldukları b"l"nen b"r gerçekt"r. Dolayısıyla bu mevcudattan 
farklı kadîm b"r yaratıcının bulunması #arttır. Afak" del"le gel"nce, âlem de-
!"#kend"r. Bu de!"#kenl"k gözleme dayalıdır. B"r ba#ka anlatımla herkes mev-
s"mler"n, gece ve gündüzün, do!ma ve batmanın, gök gürültüsü "le #"m#e!"n 
farklılık ve de!"#kenl"!"ne tanıklık etmekted"r. De!"#ken olan her #ey hâdistir 
ve hâd"s olanın kadîm bir muhdisi olması gerekir. Bu muhdis de hâd"s olursa 
bu durumda b"r ba#ka muhd"se "ht"yaç duyar k" böylece geçers"z olan dev"r ve 
teselsül ortaya çıkar.229 

Bu çıkarım metodunun peygamberlerle mütekadd"m"n âl"mler"n usulü 
oldu!unu kaydeden Bâbertî230 Hz. $brah"m’"n kend"s"yle, babasıyla, kavm"yle 
ve Nemrud’la olan mücadeles" ve makamlarından bahsederek kend"s"ne yö-
nel"k olan "lk makamın yan" rabb"n" bulma noktasındak" sürec"n kelâmcıların 
daha çok âlemin de!i#kenli!i ve hâd"s olu#u hususunda kullandı!ı b"r metot 
oldu!unu "zah eder.231 

226 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 30.
227 En’âm 6/76.
228 Fuss"let 41/53.
229 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 30-31.
230 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 31.
231 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 31-32.
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Âlem, “Allah’ın har!c!nde bulunan "eylere” den!r.232 

Muhdes kavramını, “varlı#ının ba"langıcı olan, adem veya b!r ba"ka "ey-
le öncelenen” "eklinde tarif eden Bâbertî kadîm!, “varlı#ının !bt!dası olmayan” 
"ekl!nde tanımlar ve Müslümanlar, Yahud!ler, Hır!st!yanlar !le Mecus!ler’!n 
c!s!mler!n hem zat hem de sıfat !t!bar!yle muhdes oldu#unu !ler! sürdükler!n! 
beyan eder. Ar!sto ve taraftarları bu c!s!mler!n hem zat hem de sıfat !t!bar!yle 
kadîm oldu#u görü"ünü serdetm!"lerd!r. Felsefec!ler!n ço#u !se c!s!mler!n zat 
!t!bar!yle kadîm, sıfat !t!bar!yle de muhdes oldu#una kanaat get!rm!"lerd!r.233 

F!lozo$arın del!ller!n! tek tek ele alıp detaylı b!r "ek!lde !nceleyen 
Bâbertî, onları çürütme saded!nde !cadın b!r ba"ka !fadeyle yaratmanın kadîm, 
yaratmanın taalluk ett!#! "ey!n !se hâd!s oldu#unu ısrarla vurgular.234 Âlem!n 
hâd!s olu"u meseles!n!, onu olu"turan cevher ve arazlardan hareketle !spatlama 
yönüne g!den Bâbertî !lk önce araz tanımını çözümler ve arazın b!r ba"ka "eyle 
ka!m olması "ekl!ndek! kullanımını tenk!t eder. Arazın tar!f!nde geçen kıyam 
!fades!yle var olma kasted!l!yorsa, kel!men!n hak!k! anlam dı"ında yan! mecaz! 
olarak kullanıldı#ını bel!rterek b!r "ey!n tanımlanmasında mecazın kullanıla-
mayaca#ına d!kkat çeker. Y!ne kıyam !le kend!s!n!n zaman !ç!nde sürekl!l!#!n 
kasted!lemeyece#!ne ve bunun batıl b!r görü" oldu#una vurgu yapar. Z!ra ara-
zın sürekl!l!#!nden bahsetmek söz konusu de#!ld!r. Kıyam mefhumundan yola 
çıkarak arazın tenk!d!n! yapan ve öncek! kelâmcıların araz tar!f!n! kabul etme-
d!#! sez!len Bâbertî arazı, “zatlar üzer!ne za!t olan muhdesler!n sab!t sıfatlarının 
!sm!” "ekl!nde tanımlar. Arazlardan hal! olması (ayrı kalması) muhal görülen 
cevher235, cevher-! ferd veya cüz’ ellez! la yetecezza !se, Bâbertî’ye göre ne ger-
çekte ne z!h!nde ne de tems!l! olarak bölüneb!l!r. Fakat f!lozo$arla Mu’tez!l! 
âl!m Nazzâm cüz’ ellez! lâ yetecezzâ’nın varlı#ını kabul etmeyerek b!r cüz ne 
kadar küçük olursa olsun onun sonuna kadar bölündü#ünü !dd!a etm!"lerd!r. 

232 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 80a.
233 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 83a-83b. 
234 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 83b. 
235 Nesefî, el-‘Umde, s. 5. 

Çünkü her mütehayy!z!n (yer kaplayan) sa#ı solundan farklı olmakta ve bu da 
bölünmey! zorunlu kılmaktadır.236 

 Bâbertî, felsefecilerle Nazzâm’a kar"ı zatın tek olmasının cevazını or-
taya koyarak söz konusu yönler!n zatla ka!m !k! araz oldu#unu !dd!a eder. 
Görüldü#ü üzere yukarıda araz tar!f!n! ele"t!r!ye tab! tutan ve kıyam tab!r!n!n 
bu tanımda mecaz! olarak yan! var olma anlamında kullanılmasına kar"ı çı-
kan Bâbertî burada kıyam !fades!n! kullanmak suret!yle b!r çel!"k!ye dü"üyor. 
O, cevher!n bölünemeyece#! tez!n! sürdürerek ç!zg!den (hat) örnekler ver!r ve 
ç!zg! ucunun bölünmed!#!, bölünmes! hal!nde !se uç olmaktan çıkaca#ı f!kr!-
n! ortaya koyar, ayrıca cüz ellez! la yetecezzanın !spatı noktasında b!lg!nler!n 
görü"ler!n! aktarır.237 

Âlem!n hudûsunu !spatlamak !ç!n !lk önce aynlardan yola çıkan Bâbertî, 
cevherler!n yaratıldı#ının !spatlanması sonucunda zorunlu olarak arazların da 
!spatlanaca#ını kaydederek arazların cevherlerle ka!m olu"unu d!le get!r!r ve 
aynların yaratıldı#ı sırada arazlardan hal! bulundu#unu, arazların meydana 
gelmes!nden sonra üzer!ne gelen "ey oldu#unu !dd!a eder.238 Kend!s! b!r Ha-
nefî-Mâtürîdî kelâmcısı olmasına ra#men söz konusu ekolün ben!msed!#! gö-
rü"ün b!raz dı"ına çıkıyor. Çünkü Mâtürîdîler’e göre, cevher meydana geld!#! 
zaman kend!s!yle b!rl!kte arazı da ta"ır yan! ayn arazdan hal! olarak var olmaz. 
Buradan hareketle Bâbertî’n!n, Mâtürîdîler’!n genel kanaat!ne katılmadı#ı 
söyleneb!l!r.
236 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 84a; Nazzâm’ın görü"ü !ç!n bkz. Abdülhâdî 

Ebû Rîde, "brahim en-Nazzâm’da Tabiat Anlayı#ı, 2. b., çev. Hüsey!n Aydın, Neh!r Yayınev!, 
Malatya, 2003, s. 54-55. 

237 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 84a-84b.
238 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 84b-85a. Bâbertî, bütün varlıkların 

Allah tarafından yoktan yaratıldı#ını, söz konusu yaratmanın sadece varlı#ı de#!l, 
ayrıca onların özell!k !le f!!ller!n! de kapsadı#ını bel!rterek var etme noktasında ba"-
ka ortakların mevcud!yet!n!n muhall!#ine ve yaratıcısız olarak var olmanın !mkân-
sızlı#ına d!kkat çeker. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H$kmet$’n-Nebev$yye, vr. 34a-34b) 
Buna paralel olarak da en güzel surette meydana gelen varlıklar !çer!s!nde n!met ve 
kudretle donatılan !nsan türünün seç!ld!#!n!, ona eserden müess!re, "ah!tten ga!be 
g!den !st!dlal metodunun göster!ld!#!n! kaydeder. (Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id 
li’n-Nesefî, vr. 79b) Kelâmcıların !sbât-ı vâc!b noktasında en çok ba"vurdukları eser-
den müess!re ula"ma metoduna yüzeysel b!r "ek!lde Bâbertî tarafından da temas 
ed!lm!"t!r. 
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Bâbertî, Allah’ın var oldu!u meseles"n" "spattan sonra O’nun tek oldu!u 
hususuna yönelm"#t"r. O, Senev"yye’n"n ka"nat "ç"n "k" yaratıcı kabul ett"kler"-
n", âlemde "y"l"!" yaratan tanrının nur ya da Yezdan #ekl"nde adlandırıldı!ını, 
evrende hak"m olan kötülü!ü meydana get"ren "lahın "se zulmet veya Ehr"men 
olarak "s"mlend"r"ld"!"n" açıklar ve Yezdan’ın kıdem" noktasında b"r f"k"r b"r-
l"!"n"n hasıl oldu!unu, Ehr"men’"n kadîm olup olmadı!ı konusunda "se görü# 
ayrılı!ının ya#andı!ını kaydeder k" bu ba!lamda bazıları Ehr"men’"n kıdem"n" 
"dd"a ederken b"r ba#ka kes"m onun hâd"s olu#unu "ler" sürmü#tür. Söz ko-
nusu malumatı aktaran Bâbertî, Senev"yye’n"n "lah taks"m"n" ele alarak "y"l"k 
tanrısının, kötülükler" ortadan kaldıramamasının ac"zl"!e sebeb"yet verece!"n" 
dolayısıyla uluh"yete layık görülemeyece!"n", onun güç yet"rmes" fakat yapma-
masının, güçsüz b"r tanrı olmasına yol açaca!ını, kötü f""llere rıza gösteren"n 
kötü olaca!ını söyler ve her "k" durumda da "k" tanrı anlayı#ının geçers"zl"!"n"n 
ortaya çıkaca!ını vurgular.239 

Hır"st"yanların tesl"s "nancını tenk"de tab" tutan Bâbertî, Kur’ân-ı 
Kerîm’dek" b"lg"lerden "st"fade ederek bahs" geçen grubun Hz. $sa "le Hz. 
Meryem’"n "lahlı!ını "ler" sürdü!ünden söz eder. Onun âmâ ve abra#ı teda-
v" etmes", ölüler" d"r"ltmes", "nsanların yed"kler" "le b"r"kt"rd"kler"nden haber 
vermes", Hır"st"yanların Hz. $sa’yı bu #ek"lde "tham etmeler"ne sebep te#k"l 
ett"!"n" beyan eder. Hz. $sa "le Hz. Meryem’"n Kur’ân’dak" "fadeyle yemek ye-
meler"240 ve yeme!e "ht"yaç duymaları her "k"s"n"n hâd"s oldu!unu gösteren b"r 
del"ld"r. Hâd"s olanın "lah olması "se söz konusu de!"ld"r.241 

Sıcaklık, ser"nl"k, ıslaklık ve kurulu!un "lahlı!ını öne süren tab"atçıları 
kr"t"k eden Bâbertî, "lahlı!ı öne sürülen maddeler"n kend" ba#larına ka"m ol-
mayan arazlar oldu!unu d"le get"rerek hâd"s olan arazların "lah olma özell"!"-
n"n bulunmadı!ının altını ç"zer.242 

239 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 85b-86a. 
240 Mâ"de 5/75.
241 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 86a. 
242 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 86a.

Ka"natın Zühal, Mü#ter", Mer"h, Zühre, Utar"d, güne# ve ay g"b" fe-
lekler tarafından "dare ed"ld"!"n" savunan E%âk"yye veya Münecc"me’n"n243 
dü#üncelerini çürütmeye çalı#an Bâbertî, bunların mutluluk, mutsuzluk, ay 
tutulması, güne# tutulması, do!ma ve batma ile nitelendi!ini ifade ederek 
sözü geçen niteliklerin Allah’ın emri altındaki #eyler oldu!una delalet etti!ini 
açıklar.244 

$slâm’ın tevhid ilkesini zedeleyen görü#lere de!inen Bâbertî kendisinden 
önce bazı kelâmcıların yaptı!ı gibi temânu’ delilini kullanarak Allah’ın birli!ini 
ispat etmeye çalı#ır. Temânu’ delilinin takriri ise #öyledir: Âlemin yaratıcısı 
tektir. Çünkü âlem"n "k" yaratıcısı olsaydı aralarında "rade çatı#ması ortaya 
çıkardı. Bu da ya her "k"s"n"n ya da sadece b"r"n"n sonradan oldu!una del"l te#-
k"l eder. Z"ra onlardan b"r" b"r #ahısta hayatı d"!er" de ölümü yaratmak "stese 
bu durumda ya her "k"s"n"n "rades" hasıl olur k", böyle b"r #ey"n dü#ünülmes", 
tek mahalde zıtların b"rle#emeyece!" "lkes"nden dolayı muhald"r. Ya da her 
"k"s"n"n de "rades" gerçekle#mez k", bu onların ac"z ve güçsüz kalı#larına "#aret-
t"r. Veya sadece b"r"n"n "rades" gerçekle#"r k", bu da "rades" gerçekle#emeyen"n 
ac"zl"!"ne b"r kanıttır. Ac"z olanın "lah olması "se mümkün de!"ld"r. Temânu’ 
del"l"n" bu #ek"lde açıklayan Bâbertî, söz konusu del"l"n “E!er yerde ve gökte 
Allah’tan ba#ka "lahlar olsaydı, kes"nl"kle "k"s"n"n de düzen" bozulurdu”245 me-
al"ndek" âyetten alındı!ını söyler.246 
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A.  B !LG !  TANIMI  ve  B !LG !  ED !NME YOLLARI

Bâbertî, âl"mler"n pek çok b"lg" tanımı yaptıklarını z"krederek Mâtürî-
dî’n"n “Aklın ve duyuların mevzuuna g!ren her "ey!n (mezkur) tanınmasını 

243 Sâbûnî, a.g.e., s. 184.
244 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 86a.
245 Enb"yâ 21/22.
246 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 37; Ayrıca bkz. Nesefî, et-Temh"d fî 

Usûl"’d-Dîn, s. 6; Nesefî, el-Umde f"’l-Akâ"d, s. 6; $zm"rl" $sma"l Hakkı, Yen" #lm" Kelâm, C. 
II, Matbaa-" Am"re, $stanbul, 1340-1342, s. 97-98.
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sa!layan b"r sıfattır”247 !ekl"ndek" b"lg" tar"f"n"n daha çok Hanefî-Mâtürîdî 
ekolü tarafından terc"h ed"ld"#"n" bel"rt"r.248 Söz konusu tanım her ne kadar 
Mâtürîdîler tarafından daha çok ben"msenm"! olsa da E!’arîler nezd"nde de 
kabul gören b"r tar"f olmu!tur. Z"ra Teftâzânî’n"n (ö. 793/1390) her hang" b"r 
referans göstermeden esbabul-"lm ba!lı#ı altında Mâtürîdî’ye atfed"len bu b"l-
g" tanımına yer verd"#" görülmekted"r.249 Bu da farklı noktalarda Mâtürîdîler 
"le E!’arîler’"n b"rb"rler"nden etk"lend"kler" gerçe#"ne b"r "!arett"r. 

Bahs" geçen tar"f", z"kred"len !ey"n ortaya çıkması !ekl"nde "zah eden 
Bâbertî, mezkurun mevcûd veya ma’dûm olarak da "fade ed"leb"lece#"n" söyler 
ve b"lg" ed"nme yollarının yaratıcı "ç"n de#"l de yaratılmı! varlıklar "ç"n geçerl" 
oldu#unu d"le get"r"r. B"lg" ed"nme yollarının sadece mahlukata yönel"k olma-
sının gerekçes", Allah’ın zatına a"t olan "lm"n her hang" b"r sebeb" veya vasıtası 
bulunmamasıdır.250 

Esk"den ber" gelen b"r an’aneye göre b"lg" ed"nme yolları hep üçe "nd"r-
genm"!t"r.251 $nsanda olu!an b"lg" ya kend" bünyes"nden veya dı!arıdan olmak 
üzere b"r sebebe ba#lıdır. Bu sebep k"!"n"n kend"nden "se bu takd"rde ya zah"r" 
sebeplerden veya dah"l" sebeplerden hasıl olur. K"!"n"n kend" bünyes"ne ba#lı 
zah"r" sebepler, duyu organlarıdır. Dah"l" sebepler "se akıldır. K"!"n"n dı!arıdan 
elde ett"#" b"lg"ler, haberd"r.252 Buna göre be! duyu organı, do#ru haber (müte-

247 Nesefî, Tebsıratü’l-ed!lle, C. I, 2. b., n!r. Hüsey"n Atay, D"yanet $!ler" Ba!kanlı#ı Yayınları, 
Ankara, 2004, s. 19; Sübkî, es-Seyfu’l-me"hûr fî "erh! Akîdet! Ebî Mansûr, s. 12; Teftâzânî, 
#erhu’l-akâ’id, s. 23; Topalo#lu, Kelâm $lm! G!r!", s. 70.

248 Bâbertî, #erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 81a.
249 Teftâzânî, #erhu’l-akâ’id, s. 23.
250 Bâbertî, #erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 81a.
251 Mâtürîdî, K!tâbü’t-Tevhîd, s. 11-12; Ebû Seleme Muhammed b. Muhammed es-Semerkan-

dî, Cümelü Usûl!’d-Dîn, thk. ve trc. Ahmet Sa"m Kılavuz, $stanbul, 1989, s. 8; Pezdevî, Ehl! 
Sünnet Aka!d!, s. 9; Nesefî, Tebsıratü’l-ed!lle, C. I, s. 24; a.mlf., et-Temhîd fî Usûl!’d-Dîn, s. 
3-4; Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 37; Sâbûnî, Matür!d!yye Aka!d!, s. 17; Habbâzî, el-Hâdî, 
s. 10; Semerkandî, el-‘Akîdetü’r-Rukn!yye, s. 44; Nesefî, el-Umde, s. 2-3; Teftâzânî, #erhu’l-
akâ’id, s. 23; $zm"rl", Yen! $lm! Kelâm, C. I, Evkâf-ı $slâm"yye Matbaası, $stanbul, 1339-1341, 
s. 56; Emrullah Yüksel, “Âm"dî ve Bazı Kelâmcılarda B"lg" Teor"s"”, Kelâmda B!lg! Problem! 
(Sempozyum), Arasta Yayınları, Bursa, 2003, s. 6.

252 Sübkî, es-Seyfu’l-me"hûr fî "erh! Akîdet! Ebî Mansûr, s. 12; Bâbertî, #erhu ‘Umdeti’l-
‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 81a. 

vat"r haber ve haber-" rasûl) ve akıl, b"lg" ed"nme yollarını olu!turur.253 Bâbertî, 
dönemindeki biyolojik ve tıbbi verileri kullanmak suretiyle dı! duyuları izah 
etmeye çalı!ır. Söz gelimi i!itme duyusu, i!itme kanalının çukurunda yayılan 
sinirlerde mevcut bulunan bir kuvvedir. Bu duyunun i!levi de canlıların seslerini 
idrak etmektir. Görüldü#ü üzere bu duyu organında tıbbi ve biyolojik veriler 
söz konusudur. Di#er duyular da buna benzer bir !ekilde tarif edilmi!tir.254 B"l-
g" elde etme yollarının "k"nc"s" sayılan do#ru haber b"r ba!ka "fadeyle mütevat"r 
haber, yalan üzer"nde "tt"fak etmeler" veya b"rle!meler" tasavvur olunamayan 
b"r toplulu#un d"ller"nde sab"t olan, de#"!meyen haber !ekl"nde "zah ed"lm"!-
t"r.255 Bâbertî’nin yer verdi#i mütevatir haber tanımı aynen Metnu’l-‘Akâ’!d’te 
de yer almaktadır.256 Bu da bazı noktalarda Bâbertî’n"n, Ömer en-Nesef"’den 
(ö. 537/1142) yararlanmı! olab"lece#"n" göstermekted"r. 

Do#ru haber"n "k"nc" kısmı kabul ed"len haber-" rasûl hususunda 
Bâbertî, b"lg"y" gerekt"ren Allah’ın haber" yer"ne peygamber"n haber" "fades"-
n"n kullanılıp kullanılamayaca#ı sorusunu gündeme get"rm"!, olası b"r soruya 
kar!ı haber-" rasûl’ün de Allah kaynaklı b"r b"lg" oldu#u yanıtının ver"leb"lece-
#"n" kaydetm"!t"r.257 B"lg" ed"nme yollarının üçüncü çe!"d" olan akıl "se, duyular 
vasıtasıyla görünenler"n, "st"dlal yoluyla da görünmeyenler"n "drak"n" sa#layan 
nuran" b"r cevher olarak tanımlanmı!tır.258 

 Varlıkların hak"kat"n" yadsıyan Sof"stler, sözlerdek" safsatalarından do-
layı bu "s"mle adlandırılmı! olup "nad"yye, "nd"yye ve laedr"yye g"b" gruplara 
ayrılırlar. $nad"yye, !eyler"n gerçekl"#"n" reddetmekle b"rl"kte varlıkların bo! 
b"r veh"m ve hayalden "baret oldu#unu öne sürer. $nd"yye, varlıkların sübutunu 
"nkâr ederek onların b"r takım "nançlara ba#lı oldu#unu "fade eder. B"r !ey"n 
cevher, araz, kadîm ve hâd"s olması, b"z"m ona o !ek"lde "nanmamızdan "ler" 
geld"#"n" savunur. Laedr"yye "se, varlık hakkındak" b"lg"n"n var olup olmadı-
#ını yadsıyarak !üphe "ç"nde olduklarını, !üphe "ç"nde bulunduklarından da 
253 $zm"rl", Yen! $lm! Kelâm, C. I, s. 56-58.  
254 Bâbertî, #erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 81a-81b.
255 Bâbertî, #erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 81b.
256 Ebû Hafs Necmedd"n Ömer b. Muhammed en-Nesefî, Metnü’l-akâ’!d, haz. Faruk Dere 

Erzurum", 2008, s. 60; Teftâzânî, #erhu’l-akâ’id, s. 26. 
257 Bâbertî, #erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 81b.
258 Bâbertî, #erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 81b.
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!üphe ett"kler"n" z"kreder. Söz konusu grup kend" tez"n" "spatlamak "ç"n b"r 
de olgular dünyasından örnekler ver"r, varlık alanında serap ve sudak" ay g"b" 
gerçekl"#" bulunmayan b"r takım !eyler görüldü#ünü d"le get"r"r. Bu serap her 
ne kadar su olarak görünse de gerçekte su de#"ld"r. Suda görülen ay da gerçekte 
ay "le h"çb"r "lg"s" yoktur. Y"ne kıyıda büyük olan, kıyıdan uzakla!mak sure-
t"yle küçük görülmeye ba!lar. Buradan hareketle bahs" geçen grup, duyulara 
müteall"k konularda hata meydana gelmes"nden ötürü, görme duyusu ba!ta 
olmak üzere duyu organlarına güven"lemeyece#"n" bel"rt"r. Buna göre b"lg" ve 
hak"katler, gerçekl"#" bulunmayan zan ve hayalden müte!ekk"ld"r.259 

 Sof"stler"n "dd"alarına "l"!k"n b"lg" veren Bâbertî, onların tezler"n" çü-
rütmek "ç"n verd"kler" örneklerden hareket eder ve suyun de#"l de serabın mü-
!ahede ed"ld"#"n", sudak" ayın de#"l de ayın aks"n"n (yansıma) görüldü#ünü 
açıklar. Söz gel"m", aynaya bakanın kend"s" de#"l de onun suret"n"n aks" gö-
rülür. Y"ne kıyıda büyük olanın küçük görülmes", suyun bulunmasından kay-
naklanır. Bu sebepten dolayı vapurda bulunana karadak"n"n aks"ne "lk önce 
a#açların tepes" daha sonra "se dalları ve gövdeler" görünür. Bu da yeryüzünün 
"n"!l" ve çıkı!lı olmasından "ler" gel"r.260 

Duyularla "drak"n tam olab"lmes" "ç"n algıya konu olanın ne çok yakın 
ne de çok uzak olması gerekt"#"n" kaydeden Bâbertî, a!ırı yakınlık "le a!ırı 
uzaklı#ın algılamayı bozdu#unu açıklar. Ayrıca Sof"stler"n "dd"alarına kar!ı 
çıkarak hata ve !üphen"n onların duyularında, akıllarında ve zatlarında bulun-
du#unu söyler.261 

Bâbertî, Mülh"de ve Râf"zîler’"n, önermeler"n"n çel"!"k olu!u neden"yle 
akıl aracılı#ıyla elde ed"len b"lg"y" kabul etmed"kler"n" z"krederek onlara kar!ı 
"se aklî önermeler"n h"çb"r zaman b"rb"r"yle çel"!med"#", meydana gelen fark-
lılı#ın da b"r eks"kl"kten kaynaklandı#ı cevabını ver"r.262 

Ehl-" Sünnet, nasslardan hareketle akılların yaratılı!tan farklı farklı ol-
du#unu "dd"a ederken Mu’tez"le "se, tam ters"n" yan" akıllar arasında b"r fark-

259 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 81b-82a.
260 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 82a.
261 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 82b.
262 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 82b-83a.

lılı#ın bulunmadı#ını ve aklın tekl"f"n dayana#ı (menat) oldu#unu "ler" sürer. 
Buna mukab"l Ehl-" Sünnet, sözü geçen grubun yaptı#ı açıklamaya katılma-
yarak aklın tekl"f "ç"n yeterl" oldu#unu "zah eder.263 Ehl-" Sünnet "le Mu’tez"-
le’n"n tekl"f görü!ler" "y"ce tetk"k ed"l"rse fazla b"r farklılı#ın olmadı#ı görülür, 
sonucuna varılır. Çünkü tekl"f noktasında her "k"s" de akla önem atfetm"! ve 
aklı b"r bakıma tekl"f"n !artı ko!mu!lardır. 

$lhamı, feyiz yoluyla kalbe mananın ilka olunması !eklinde tanımlayan 
Bâbertî, onun kes"n b"r b"lg" kayna#ı olmadı#ını bel"rterek benzer"yle çel"!e-
b"lece#"n" açıklar. Söz gel"m" b"r" kalkar da ben"m söyled"kler"m"n hak oldu-
#una da"r bana "lham geld" d"yeb"l"r. Buna hasmı da kar!ı çıkarak hayır sen"n 
söyled"kler"n"n yanlı! oldu#una "l"!k"n bana "lham geld" d"yeb"l"r. Bu durumda 
"lk k"!" hasmına sen "lham ehl"nden de#"ls"n !ekl"nde "t"razda bulunur, fakat 
hasmı aynı !ek"lde mukabelede bulunab"l"r. Bu b"lg"y" veren Bâbertî takl"d"n 
de b"lg" kayna#ı olmadı#ını söyler ve aynı durumun takl"t "ç"n de geçerl" oldu-
#unu z"kreder.264 

B .  ALLAH’I  B !LMEN !N !MKANI ve 
MAR !FETULLAH

Allah’ın zatını b"lme meseles" hem kelâmcılarla %lozo&arın hem de 
Ha!viyye ile 'iiler’in tartı!ma konusu olmu! ve de#i!ik kesimlerin farklı 
delillendirmeler yapmasına yol açmı!tır. Söz gelimi kelâmcılar Allah’ın 
hakikatini bilmeyi mümkün görürken, %lozo&ar onlara kar!ı çıkarak mantık-
tak" be! tümelden olan ve sadece Allah dı!ındak" varlıklar "ç"n geçerl" olan c"ns 
ve fasıl g"b" zat" özell"klerle ancak b"r !ey"n b"l"neb"lece#"n" "dd"a etm"!lerd"r. 
Bu durum yan" söz konusu özell"klerle Allah’ın hak"kat"n" b"lmen"n kend"-
s" "ç"n "mkânsız b"r terk"be sebeb"yet verece#"nden f"lozo&arca muhal kabul 
ed"lm"!t"r. Z"ra b"r mürekkeb"n öncel"kle mürekkep varlık durumuna gelmes" 
"ç"n cüz ve parçalardan te!ekkül etmes" kaçınılmazdır. Allah’ın yukarıda geçen 
özell"klerle b"l"nmes"n"n kend"s" "ç"n "mkânsız b"r terk"be neden olmasının 
sebeb", bu cüz ve parçaların, mürekkeb"n bütününü öncelemes" ve parçanın 

263 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 83a.
264 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 83a.
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bütünün var olu!undan önce var olması, ayrıca Allah’ın kadîm olmamasına 
yol açmasıdır. Fakat Allah, kadîm b"r varlık olarak b"l"nmekted"r. Sonuç olarak 
Allah’ın b"r takım özell"klerle b"l"nmes" hususu O’nun kıdem"ne halel get"re-
ce#inden hakikatinin bilinmesine imkân yoktur.265 

Felsefec"ler"n yaptı#ı akıl yürütmen"n daha kolay anla!ılab"lmes" "ç"n 
!öyle b"r örnek vermek mümkündür: $nsan mürekkep b"r varlıktır. O, hayvan 
ve konu!an olmak üzere "k" cüzden meydana gelm"!t"r.266 %"md" bu "k" cüz, 
onun parçaları olmakla b"rl"kte onun küllünü yan" bütün varlı#ını önceler. Bu 
yüzden onun ba!langıcı olmayan b"r varlık olması mümkün de#"ld"r. Bu g"b" 
akıl yürütmelerden hareketle, ba!ka b"r dey"!le kıdem" "zale edece#" dü!ünce-
s"yle f"lozo&ar, Allah’ın hak"kat"n"n gerçek manada b"l"nemeyece#"n" savun-
mu!lardır. 

Bu noktada Bâbertî, kelâmın temel mantal"tes"nden ayrılarak kelâmda 
b"r del"l olarak kabul ed"lmeyen ve sadece k"!"sel b"r duygudan "baret olan, 
ba#layıcılı#ı ferd" olan ke!f ve "lhama sarılarak Allah’ın bunlar vasıtasıyla da 
b"l"neb"lece#"n" b"r alternat"f olarak "ler" sürmekted"r. Bu ba#lamda f"lozo&a-
rın sah"p oldu#u sınırlandırıcı görü!ler dı!ında da O’nun mar"fet"ne yönel"k 
farklı yolların bulundu#unun altını ç"zmekted"r.267

Mar"fetullahı vac"p olup olmadı#ı açısından da ele almak mümkündür. 
Nassların zah"r"ne ba#lı kalan Ha!v"yye, mar"fetullahın vac"p olmadı#ını "ler" 
sürerek aklî del"ller" reddetm"!ler ve asıl vac"p olanın nassların zah"r"nden çı-
karılan sah"h "t"kad oldu#unu vurgulamı!lardır.268

Müslümanların ço#u "se mar"fetullahın vac"p oldu#unu "dd"a etm"! fa-
kat onun metodu noktasında "ht"laf etm"!lerd"r. Suf"ler ve tar"kat ehl", ma-
r"fetullaha r"yazet, kalp tasf"yes" ve "lhamla ula!ılaca#ını öne sürmü!lerd"r.269 
Mar"fetullahın masum b"r "mamın ö#retmes" "le gerçekle!t"#"n" söyleyen $s-
mâ"l"yye’den Tal"m"yye grubu "mam tay"n"n" gerekl" görerek herhang" b"r za-
265 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 58a; Türcan, a.g.m., s. 150 .
266 Necat" Öner, Klas!k Mantık, B"l"m Yayınları, Ankara, 1998, s. 36.
267 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 58a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 

152a; Türcan, a.g.m., s. 150.
268 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 29.
269 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 30.

manda "nsanları mar"fetullaha sevkedecek masum b"r "mamın bulunmamasını 
"mkansız sayarlar.270

Kelâmcıların büyük b"r kısmına gel"nce onlar, mar"fetullahın nazar ve 
"st"dlalle hasıl oldu#unu, Allah’ın varlı#ını b"lmen"n zorunlu olmadı#ını ve 
b"r del"l gerekt"#"n" d"le get"r"rler. Naklî del"l"n Allah "le nübüvvet"n varlı#ına 
ba#lı oldu#unu, temel meselelerde (usûl) naklî del"lle "st"dlal yapılmayaca#ını 
dolayısıyla "st"dlal"n aklî del"llerle mümkün oldu#unu z"krederler.271 

Mar"fetullah "le "lg"l" bütün bu b"lg"ler d"kkate alındı#ında Bâbertî’n"n, 
kelâmcıların nazar ve "st"dlal metodunu de#"l de daha çok Suf"ler’"n mar"fetul-
lah anlayı!ını ben"msed"#" söyleneb"l"r. Z"ra ona göre de mar"fetullahın "lham, 
kalp tasf"yes" ve ke!"&e gerçekle!mes" "mkan dah"l"nded"r.

�
������	�
���
������


Sıfatlar konusu genel olarak $slâm Dü!ünce Tar"h"nde özel olarak "se 
Kelâm’da büyük tartı!malara sebeb"yet verm"! b"r mevzudur. Kelâm’ı anla!ıl-
maz ve güç kılan herhalde sıfatlar problem" çerçeves"nde te!ekkül eden f"k"r 
ve dü!ünceler olmu!tur. Tartı!ma öyle b"r doruk noktaya ula!mı!tır k", farklı 
ekollere mensup k"!"ler"n b"rb"r"ne d"l uzatmaları ve hatta küfürle "tham etme-
ler"ne yol açmı!tır. Gere#"nden fazla abartılan ve çı#ırından çıkan bu mesele 

270 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 30. 
271 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 30. Bâbertî, mar"fetullahın Kur’ân-ı 

Kerîm’de açıklandıktan sonra b"r k"!"n"n kalkıp Allah’ı gerçek anlamda b"lmed"#"n" "dd"a 
etmes" b"r takım sakıncalara yol açaca#ından bahseder. Nasslarda tanıtıldı#ı !ek"lde Allah’ı 
b"lmek, O’nu b"lmemey" gerekt"rmez. Z"ra böyle b"r !ey" "ler" sürmek, mar"fetullahın yok-
lu#una sebep te!k"l eder. Allah’ın b"l"nmed"#"n"n tevazu ve ac"zl"k olarak söylenmes", "mana 
her hang" b"r halel get"rmez. Fakat bu "fade kalpte b"r "nanç olarak yerle!se k"!"n"n "manını 
kaybetmes"ne neden olab"l"r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 65) Babertî, 
mar"fetullahla "lg"l" olarak Han"ye fetvasından !unu nakleder: “$y" "!ler yapan b"r adamın kal-
b"nde müm"n olmadı#ına da"r b"r !üphes" vardır. Bazı ameller", müm"nler"n ameller"ne uygun 
olmadı#ı "ç"n kalb"nde böyle b"r !üphes" varsa bu gerçekten sal"h b"r müm"nd"r. Fakat Allah’ı 
tanımadı#ından dolayı kalb"nde müm"n olmadı#ı g"b" b"r dü!ünces" varsa ve bu dü!ünce sap-
lantı hal"ne dönü!mü!se küfre dü!mü! olur. Ama aklına böyle b"r !ey gel"r de kend"n" "nkârda 
bulursa "man da"res"nden çıkmaz. Çünkü bu g"b" durumlardan sakınması oldukça zordur”. 
(Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 66a) 
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toplumun sosyo-kültürel yapısına da büyük ve a!ır b"r darbe "nd"rm"#t"r. Buna 
"laveten de müslümanlar arasındak" güven ve "l"#k"ler"n sarsılmasına neden ol-
mu#tur. Sıfatların, daha do!rusu kelâmullah’ın b"r uzantısı olarak M"hne dö-
nem"nde meydana gelen hâd"seler bu konuda b"r örnek te#k"l etmekted"r. Söz 
konusu sorun, "k" ayrı uçta bulunup, dozu kaçıran Ehl-" Hadîs "le Mu’tez"le 
taraftarlarınca çözüme kavu#turulmaya çalı#ılmı#, fakat ne yazık k" sarf ed"len 
çabalar bo#una g"tm"#t"r. Bu g"b" problemlere çözüm üretme konusunda b"r" 
nassın zah"r"ne takılmı#, d"!er" "se, sadece aklı hareket noktası olarak almı#, 
dolayısıyla da $slâm kültürü "ç"n h"ç de ho# olmayan tablolar ortaya çıkmı#tır. 
Bu yüzden sıfat ve sıfatlara ba!lı olan d"!er "lâh"yyât bah"sler"nde sa!lıklı b"r 
sonuca varab"lmek "ç"n nassları bütüncül b"r metotla de!erlend"rmek gerek"r. 
Bu do!rultuda da akla dü#en görev de unutulmamalı ve gerekl" oldu!u yerde 
"hmal ed"lmemel"d"r.

A.  S IFATIN MAH !YET !

Bâbertî, Allâh’ın zatı üzer"ne za"d b"r sıfatın var olup olmadı!ı nok-
tasında b"lg"nler"n "ht"laf ett"kler"n", Ehl-" Sünnet kelâmcılarının böyle bir 
sıfatın var olu#unu savunduklarını, di!erlerinin ise zaid bir sıfatın bulunmadı!ı 
yönünde görü# serdettiklerini dile getirir. Allah’a zaid bir sıfatın varlı!ını kabul 
etmeyen kesimin delillendirmesine göre söz konusu sıfat ya kadîm ya da hâdis 
olmalıdır. Bu sıfat Allah’ın zatı "le ka"m dü#ünüldü!ünden hâd"s olması "m-
kansızdır. Çünkü bu durumda Allah’ın zatı havad"se mahal te#k"l eder ve 
de!"#"me u!rar. Fakat Allah hakkında böyle b"r #ey tasavvur ed"lemez. Z"ra 
hâd"s olma özell"!" sonradan kazanılan b"r özell"k olmanın yanı sıra b"r tür 
farklıla#maya da yol açmaktadır. Bahs" geçen sıfatın kadîm olma "ht"mal" de 
geçers"zd"r. Çünkü bu, taaddüd-" kudema yan" b"rden fazla kadîm"n varlı!ı 
dü#ünces"ne götürür. Fakat bu da Allah hakkında dü#ünülemez.272 

Görüldü!ü üzere Allah’ın zatı üzer"ne za"d b"r sıfatın varlı!ını kabul 
etmeyenler, böyle b"r #ey" savunmanın Allah’ın zatında de!"#"kl"k gerekt"rece!" 
ve taaddüd-" kudemaya neden olaca!ı dü#ünces"yle kelâmcıları ele#t"rm"#ler ve 
onların tezler"n" "k" açıdan çürütmeye çalı#mı#lardır. 

272 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 58a-58b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 
vr. 152a; Türcan, a.g.m., s. 150.

Allah’a za"d b"r sıfatın bulunup bulunmadı!ı meseles"nde Bâbertî’n"n 
zat-sıfat ayırımı yaptı!ı görülmekted"r. O, b"rden fazla kadîm varlıkların or-
taya çıkmasının ancak zatla mümkün olab"lece!"n" ortaya koyar. Dolayısıyla 
kadîm ve tek olan b"r varlı!ın zatıyla ka"m, ezelî ve ebedî b"r takım sıfatlara sa-
h"p olmasının ba#ka kadîm varlıkların varlı!ını gerekt"rmeyece!"n" "fade eder. 
Buna "laveten Hır"st"yanların üç uknumu sıfat olarak adlandırmakla b"rl"kte 
vücud, "l"m ve hayattan "baret olan bu üç uknumu aslında üç ayrı zat kabul 
ett"kler"n" z"kreder ve Hır"st"yanların bu sebepten dolayı kâf"r added"ld"!"n" 
kaydeder.273 

Bâbertî, ço!u âl"mler"n, kemal sıfatlardan olan mu#tak "s"mler"n Al-
lah Teâlâ "ç"n kullanılması noktasında mutabık kaldıklarını söyleyerek mu#-
tak meseles"nde görü# b"rl"!" sa!layamadıklarından söz eder. Yaratıklar "ç"n 
kullanılan #ey"n Allah "ç"n kullanılamayaca!ı görü#ünü savunan Felsefec"ler 

273 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 58b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-
Kelâm, vr. 152b; Türcan, a.g.m., s. 151. Zat-sıfat münasebet"ne "l"#k"n Bâbertî’n"n 
yorumlama tarzı d"kkat çek"c"d"r. Kend" dönem"ne kadar tartı#maları göz önünde 
bulundurarak Ehl-" Sünnet’"n ortaya koydu!u dü#üncey" b"raz daha anla#ılır hale 
get"rm"#t"r.

 Allah, bütün sıfatları kend"nde toplayan, barındıran zatın "sm"d"r. Rabb "se, terb"ye eden ma-
nasındadır. (Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 79b-80a) 

 Bâbertî sahabe, tab""n ve müçteh"t âl"mler"n, sıfatların Allah’ın ne aynı ne de gayrı oldu!u hu-
susunda "tt"fak ett"kler"n" söyleyerek zat-sıfat arasında ancak mefhum yönünden ve kavramsal 
düzeyde b"r farklılık dü#ünüleb"lece!"n", varlık açısından zat-sıfat arasında b"r ba!ımsızlık söz 
konusu olamayaca!ını söyler. (kavramsal düzeyde zat-sıfat aynı de!"l, varlık bakımından b"r-
b"r"nden ayrı de!"l) Söz gel"m" "l"m, kudret, sem’, basar, kelâm vb. ter"mler zat mefhumundan 
farklıdır. Bundan dolayı sıfatlar varlık "t"bar"yle de!"l kavram olarak zattan ayrılır. Dolayısıyla 
Allah’ın varlı!ı zatının aynı olup sıfatları zatının gayrı de!"ld"r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!k-
met!’n-Nebev!yye, vr. 13b, 15b) 

 $nsan güç yetiren (kadir), duyan (semi’), gören (basir) ve konu#andır (mütekellim) örne!inde 
her bir yüklem (mahmul) özneden (mevzu) varlık açısından de!il de mefhum yönünden 
farklılık arzeder. Çünkü i#itenin varlı!ı güç yetirenin varlı!ından ayrı olmadı!ı gibi konu#anın 
varlı!ı da görenin varlı!ından farklı de!ildir. Görüldü!ü üzere varlık hep aynı kalmakta 
fakat kavram de!i#iklik göstermektedir. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 
15b-16a)

 K"#"n"n kend"ler"yle vası%andı!ı kudret, sem’, basar, kelâm g"b" sıfatların her b"r", n"telenen 
varlıktan farklıdır. Z"ra "nsan tek ba#ına (zat) de!"l de b"r takım vasıtalarla güç yet"r"r, "#"t"r, gö-
rür ve konu#ur. Fakat zatını, kend"nde meydana gelen b"r suretle de!"l b"zzat b"l"r. Bu sebeple 
"l"m, "nsanın varlı!ından ayrı de!"ld"r. Allah Teâlâ "se, b"zat"h" kend"s"n" b"ld"!" g"b" d"!er tüm 
varlıkları da b"l"r. B"r vasıta ve ba#ka varlı!ın ortaklı!ı "le de!"l b"zzat zatı "le güç yet"r"r ve 
yaratır. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 16a) 
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böyle b!r durumda yan! varlıklar için kullanılanın Allah hakkında kullanıl-
ması sonucunda b!r benzerl!"!n hasıl olaca"ını !dd!a etm!#lerd!r. Bahs! ge-
çen teze ele#t!r! get!ren ve bunun geçers!z oldu"unu d!le get!ren Bâbertî’ye 
göre !se, benzerl!k sadece !s!mlend!rmede ortaya çıkmı# olsaydı o zaman zıtlar 
meydana gelmezd! k!, bu apaçık b!r tutarsızlıktır. Mu’tez!le, kend! anlayı#ı-
na göre b!r benzerl!k meydana gelmemes! !ç!n Allah’ın !l!m sıfatı olmaksızın 
al!m oldu"u kanaat!n! ben!msem!#t!r. Onlar, varlıklardak! !l!m sıfatından yola 
çıkarak bu görü#ü serdetm!#lerd!r. Benzerl!"!n olu#masına !l!#k!n Mu’tez!-
le !le Ehl-! Sünnet arasında ya#anan tartı#maları gündeme get!ren Bâbertî, 
Ehlü’l-Adl ve’t-Tevhîd olarak adlandırılan grubun, benzerl!"!n ortaya çıkması 
!ç!n en asgar! n!tel!kte ortak olu#unun yeterl! oldu"unu kabul ett!kler!n! !fade 
ederken Hanefî âl!mler!ne göre !se benzerl!"!n temel kr!ter!n!n, bütün n!tel!k-
lerde ortaklı"ın oldu"unu kaydeder. Hatta tek b!r n!tel!kte !k! #ey!n ayrılması, 
benzerl!"! ortadan kaldırır. Sonuç olarak yaratıkların b!lg!s! muhdes, Allah’ın 
!lm! !se ezelî oldu"undan Mu’tez!le !dd!alarının aks!ne varlıklarla Allah’ın !lm! 
arasında h!çb!r benzerl!k mevcut de"!ld!r.274 

Bâbertî, !l!m vb. sıfatların !spatlanması hususunda nakl! ve akl! kanıt-
ların mevcud!yet!nden bahseder. “$lm!yle !nd!rend!r”275 meal!ndek! âyet naklî 
delili olu#tururken âlem!n mükemmel yaratılı#ı, düzen! ve sanatı aklî del!l! 
olu#turmaktadır. Buna göre ka!natın b!r cansız, b!lg!s!z ve güçsüz varlıktan 
çıkması dü#ünülemez. Allah’ın kudret sah!b! olması, !rade sah!b! olmasını da 
gerekt!r!r. B!r ba#ka dey!#le kudret, beraber!nde !radey! de get!r!r. Çünkü kud-
ret, !radeye uygun olarak etk! eder.276 

Bâbertî, Allah’ın !nsanlarca detaylı b!r #ek!lde b!l!nmeyen b!r takım !s!m 
ve sıfatlarının bulunup bulunmadı"ına !l!#k!n kelâmcıların görü# ayrılı"ına 
dü#tükler!n! bel!rterek ço"u âl!mler!n bunun mümkün, ger! kalan kes!m!n !se 
!mkansız oldu"unu serdett!kler!n! söyler. Bâbertî’ye göre !se akıl bunu muhal 
görmemekted!r. Görüldü"ü üzere bu durumda kend!s! de cumhura göre dü-
#ünmü# olmaktadır. Allah’ın ayrıntılı olarak b!l!nmeyen !s!m ve sıfatlarının 
bulundu"u görü#ünü ben!mseyen Bâbertî, mümkün olu#unu Hz. Peygam-

274 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 91b-92b. 
275 N!sâ 4/166.
276 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 92b.

ber’den naklett!"! dualar çerçeves!nde kanıtlamaya çalı#ır. $mkansız oldu"unu 
öne süren kes!m, !nsanın tam b!r b!lg!yle yükümlü tutuldu"u hususunu del!l 
olarak get!rm!#t!r. Bâbertî !se onların del!l!n! reddederek !nsanın mar!fete da!r 
get!r!len kanıt m!ktarınca mükellef oldu"unu !dd!a eder.277 

Sıfatların Allah’ın özüne hulul etti"i, özün sıfatların mahalli oldu"u, 
sıfatların ilahla birlikte, ilahta veya ona yakın bulundu"u %krini yadsıyan 
Bâbertî, sıfatlar hakkında bu #ekilde konu#ulamayaca"ına dikkat çekerek söz 
konusu ifadelerin cisim özelli"i ta#ıdı"ını ve sıfatların zatla kadîm oldu"unun 
söylenmes! gerekt!"!n! vurgular.278 

Esk!den ber! gelen b!r an’aneye göre sıfatlar Allah’ın ne aynı ne de gayrı 
kabul ed!lm!#t!r. Aynı dü#üncey! payla#an Bâbertî, gayr!yyet! selbetmek ay-
n!yet!n varlı"ını gerekt!rd!"! g!b! ayn!yet! selbetmek de gayr!yyet!n varlı"ını 
gerekt!rd!"!n! açıklayarak ne aynıdır ne de gayrıdır !fades!n!n b!r bakıma ya 
aynıdır ya da gayrıdır #ıkları arasında üçüncü b!r #ık oldu"una temas eder.279

1. Sübütî Sıfatlar

a. Kudret

B!r d!ne mensup olan !nsanlar, Allah Teâlâ’nın âlem!n varlı"ına tes!r!-
n!n kudretle oldu"unu öne sürerek söz konusu tes!r! Allah’ın yaratması veya 
yaratmamasının !mkan dah!l!nde olması #ekl!nde açıklamı#lardır. Buna kar#ı 
f!lozo&ar, bahs! geçen tes!r!n zorunluluk yoluyla oldu"unu ve bunun da âlem!n 
zorunlu olarak var olması anlamına geld!"!n! !dd!a ederek güne#!n aydınlat-
masını örnek olarak verm!#lerd!r.280 

Bâbertî’ye göre âlem!n yokluktan var olması !le âlem!n zorunlu ola-
rak ortaya çıkması arasında b!r çel!#k! söz konusudur. Çünkü âlem Allah’tan 
zorunlu olarak ortaya çıksaydı, âlem kadîm olurdu k! bu durumda üç !ht!mal 

277 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 92b-93a.
278 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 93a.
279 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 93a.
280 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl"’d-Dîn, vr. 58b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 

154b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 16a; Türcan, a.g.m., s. 151. 
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meydana gel!rd!. B!r!nc! !ht!male göre âlem!n Allah’tan sudur etmes! b!r "arta 
ba#lı olmayacaktı. $k!nc! !ht!male göre kadîm b!r "arta ba#lı olacaktı. Üçün-
cü !ht!male göre !se hâd!s b!r "arta ba#lı olacaktı. Bâbertî, b!r!nc! ve !k!nc! 
!ht!male göre âlem!n kadîm olması gerekt!#!ne vurgu yaparak âlem!n kadîm 
olmaması hal!nde malülün !lletten sonra gelmes! g!b! muhal kabul ed!len b!r 
durum olaca#ını z!kreder. Y!ne o, üçüncü !ht!male göre âlem!n tamamı de#!l 
de b!r kısmının var olması gerekt!#!ne d!kkat çekerek bunun geçers!z oldu#u-
nu savunur.281 

Âlem!n yokluktan sonra var olması !le Allah’ın âlem! zorunlu olarak or-
taya koyan olması arasında b!r çel!"k! bulundu#unu kaydeden Bâbertî âlem!n 
yokluktan sonra var olması !ht!mal!n!n !spatlandı#ını, Allah’ın âlem! zorun-
lu olarak ortaya koyan olması dü"ünces!n!n çürütüldü#ünü bel!rt!r. F!lozof-
lar kar"ı çıkarak müees!r!n kâd!r olması durumunda f!!l ve terk!n (yapma ve 
yapmama, yaratma ve yaratmama) güç yet!r!len !k! "ey olaca#ını !ler! sürerler. 
Onlara göre kad!r olan, her !k!s!ne de potans!yel! olandır. Fakat terk güç yet!-
r!len de#!ld!r. Yokluktur, yokluk da mahza h!çl!kt!r. Salt h!çl!k !se güç yet!r!len 
de#!ld!r.282 

F!lozo%ara cevap verme saded!nde Bâbertî, kadir olanı bir "eyi yapması 
ve yapmaması mümkün olan zat olarak tarif ederek kadirin yapmamayı yapan 
"eklinde tanımlanamayaca#ını ifade eder. Sonuç olarak Allah kadir olunca 
kudreti de bütün mümkinata "amil olur. Zira bir "eyin kudrete konu olmasının 
sebebi mümkin olma özelli#idir ki bu da bütün mümkinat arasında mü"terek 
bir vasıftır. Dolayısıyla bütün mümkinat Allah’ın güç yetirdi#i "ey olur.283

281 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 58b-59a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 
vr. 154b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 16a; Türcan, a.g.m., s. 151. 

282 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 59a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
154b, 157a-157b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 16a-18a; Türcan, a.g.m., s. 151. 

283 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 59a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 
vr. 157b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 18a-18b; Türcan, a.g.m., s. 151-
152. Bâbertî, kudret !le hayat sıfatlarını, Allah’ın ezel! sıfatları olan kudretle kâd!r ve 
hayatla hayy oldu#unu bel!rtmek suret!yle açıklar. Kudrete konu olan b!r "eye hâd!s !le 
de#!l kadîm kudretle güç yet!r!r. Aks! dü"ünülseyd! dev!r ve teselsüle g!d!lecekt!. Bu 
!se muhald!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 9a)

 Bâbertî, kudretle hayat sıfatlarını, kudret ve hayatı yaratanın ölü, ac!z ve güçsüz dü"ünüleme-
yece#! çerçeves!nde de#erlend!r!r. Söz konusu de#erlend!rmey! !l!m ve hayat !l!"k!s! ba#la-

b. #l!m 

Âl!mler!n ço#u Allah’ın al!m oldu#u hususunda !tt!fak etm!"lerd!r. Al-
lah’ın bütün varlıkların yaratıcısı olması, al!m olu"unun del!l!n! te"k!l eder. 
Çünkü !ster aracılarla !ster vasıtasız olarak yaratsın bütün varlıklar O’na da-
yanır. Varlıkları b!lmen!n yanı sıra Cenâb-ı Allah kend! zatını da b!l!r. Z!ra 
b!lg!, !drak ed!len!n mücerrette hasıl olmasından !barett!r. Allah zatını b!l-
mekten gaf!l olmadı#ına göre, kend!n! b!lmeye de mukted!rd!r. Ayrıca varlı-
#ın !lk kayna#ını (mebde, mebde-! evvel) b!lmek, ondan sadır olanı b!lmey! 
gerekt!r!r. Net!cede Allah’ın bulundukları hal üzere bütün mevcudatı b!lmes! 
lazım gel!r.284 Ço#u âl!mler!n Allah’ın al!m olu"u noktasında f!k!r ayrılı#ına 

mında da sürdürür. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 9a-9b) Bu !se, yaratma 
ve hayat vermen!n !l!mle sıkı b!r !l!"k! !çer!s!nde oldu#unu göster!r. Yan! b!r "ey! yapmak, 
öncel!kle o "ey hakkında gerekl! b!lg!ye sah!p olmayı gerekt!r!r. O b!lg!n!n yoklu#u, yapılan 
!"!n düzenl! ve sa#lıklı olamayaca#ına !"arett!r. Bu durum sadece hâd!s varlıklar !ç!n geçerl!d!r. 
Bazılarının engell! yaratıldı#ı da vak!d!r. Fakat bu, Allah’ın cehalet!n! de#!l !mt!hana tab! 
tutma yetk!s!n!n O’nun el!nde oldu#unu ve sınavın zorlu#unu ortaya koyar.

 Bâbertî, genelde Allah dı"ındak! varlıkların özelde !se !nsanın sah!p oldu#u gücün yaratıl-
mı" oldu#unu, sınırlı bazı "eylere güç yet!r!ld!#!n!, bu güç yet!rmen!n vasıtalar ve yardımlarla 
oldu#unu söyleyerek Allah’ın kudret!n!n kadîm ve zatından ayrı dü"ünülemeyen b!r sıfatı 
oldu#unu bel!rt!r. Ayrıca her hang! b!r vasıta ve ortaklık !le de#!l, müstak!l zatıyla kad!r oldu-
#unu !lave eder. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 18a) Buradak! temel espr!, 
varlıklar arasında bulunan farklılı#ın altını ç!zmekt!r. 

284 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 59a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-
Kelâm, vr. 160a; Türcan, a.g.m., s. 152. Bâbertî’ye göre, Allah Teâlâ bütün mevcudatı, 
görünen ve görünmeyen! b!l!p yerde ve gökte b!r zerre m!ktarı b!le !lm!nden uzak 
olamaz. Fakat O’nun bu b!lme f!!l! sonradan zatında meydana gelen b!r etk!lenme, 
de#!"!kl!k ve !nt!kal sonucunda gerçekle"mey!p kadîm b!r !l!mle olu"ur. (Bâbertî, 
Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 9b) Bâbertî bu !fadelerle mümkün varlık-
ların b!lg! ed!nme yollarının Cenâb-ı Allah !ç!n geçerl! olamayaca#ını ortaya koyar. 
Z!ra söz konusu varlıkların ba"langıçta her hang! b!r malûmata sah!p olmadıkları 
ama daha sonra çe"!tl! metotları kullanmak suret!yle b!lg! ed!nd!kler! malumdur. 
Bâbertî’n!n, b!lg!n!n ed!nmes!nde kabul, çevreden etk!lenme, b!r "ey! önceden eks!k 
b!l!p sonradan detaylı b!r "ek!lde ö#renmekle olu"an de#!"!kl!k, varlıklar arasında 
b!lg! alı" ver!"! net!ces!ndek! !nt!kal g!b! haller! Allah’tan !zale etme amacını güttü#ü 
ortadadır. 

 Allah Teâlâ, yaratılmı" varlıklardan hareketle kend!s!nde !l!m sıfatının bulundu#una !"aret 
eder. H!ç yaratan b!lmez m!? O, en !nce !"ler! görüp b!lmekted!r ve her "eyden haberdardır 
(Mülk 67/14) ayet! de buna del!l te"k!l eder. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, 
vr. 9b-10a) 
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dü!med"kler"n" bel"rten Bâbertî, yaratmanın "l"m sıfatıyla "ç "çe oldu#unu, her 
!ey"n Allah’a dayandı#ını ve Allah’ın sadece varlıkları de#"l kend" zatını da 
b"ld"#"n" d"le get"r"r.

c. Hayat

Allah’ın hay oldu#u konusunda ço#u âl"mler"n f"k"r b"rl"#" ett"#"n" ve bu 
noktada b"r sorun bulunmadı#ını bel"rten Bâbertî, b"lg"nler"n hayat sıfatının 
yorumlanması noktasında "ht"laf ett"kler"n" kaydeder. O, felsefec"lerle Mu’te-
z"lî âl"m Ebû’l-Hüseyn el-Basrî’n"n (ö. 436/1044) söz konusu sıfatı ilim ve 
kudretin mümteni’olmaması !eklinde tarif etti#ini, Ehl-i Sünnet’le geri kalan 
Mu’tez"le ulemasının "se, zatın b"lmes" ve güç yet"rmes"n" mümkün kılan sıfat 
d"ye tanımladı#ını açıklar. Hayat sıfatını bu !ek"lde tanımlayanlar Allah’ın hay 
olu!una hayatın kemal sıfatı, aks"n"n noksan sıfatı oldu#unu del"l get"rm"!ler-
d"r. Bâbertî’ye göre hayatın ayrılmaz parçaları olan "l"m, kudret ve h"kmet Al-
lah Teâlâ’da mevcuttur. Dolayısıyla melzûm lâzımı gerekt"r"r. B"r ba!ka dey"!le 
hayatla b"rl"kte zorunlu olarak bulunan "l"m, kudret ve h"kmet"n var olması, 
hayatın da var olmasını gerekt"r"r. Çünkü Allah al"m ve kad"rd"r. $!te bu sebep-
le kad"r ve al"m olan her varlı#ın diri olması zorunludur. Allah’ın d"r" olması 
(hayat), b"lmes" ve güç yet"rmes"n" mümkün kılan b"r sıfattır. Hayatla kasted"-
len "t"dal" nev’"y" tak"p eden ve onunla ortaya çıkan ve kend"s"nden de canlıya 
a"t d"#er kuvveler"n (potans"yeller"n) ne!et ett"#" b"r kuvve de#"ld"r. Çünkü bu 
Allah "ç"n muhald"r.285

 Bâbertî, akıllı varlı#ın (melek, "nsan) kend"n" (zatını) b"lme ve kavrama noktasında kend" 
dı!ında b"r surete ("maj) "ht"yaç duymadı#ını "fade eder. Dolayısıyla söz konusu varlık, zatını 
kend"s"nde yerle!m"!, kend"s"nde bulunan b"r suretle de#"l b"zzat b"l"r. Fakat d"#er varlıkları 
z"hn"nde bulunan ama zatından ayrı b"r "maj vasıtasıyla "drak eder. Allah Teâlâ "se, zatını ken-
d"s"nde bulunan b"r suretle de#"l b"zzat b"ld"#" g"b", d"#er varlıkları da bu !ek"lde b"l"r. (Bâbertî, 
Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 13b) 

 Varlıklarla Allah’ın sıfatları arasında b"r mü!abehet"n söz konusu olamayaca#ını "fade etmek 
"ç"n Bâbertî "nsanların, varlıkları b"r takım vasıtalar (duyu organları) ve z"h"nde olu!an suret-
lerle ("maj) b"ld"kler"n", Allah Teâlâ’nın "se, d"#er varlıklar "ç"n geçerl" olan b"lme vasıtalarına 
"ht"yaç duymaksızın b"zzat ve müstak"l zatıyla b"ld"#"n" z"kreder. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!k-
met!’n-Nebev!yye, vr. 17b-18a). 

285 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 59b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
163b; Türcan, a.g.m., s. 152.

d. #rade

Allah’ın mür"d oldu#u noktasında b"lg"nler"n "tt"fak ett"kler"n" z"kre-
den Bâbertî, "raden"n manası konusunda "ht"laf ett"kler"n" söyler. Hanefî-Ma-
türîdî ekolü "le Cübba"ler ve Kadı Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1024) görü!ünü 
aktaran Bâbertî, onlara göre iradenin ilim sıfatından farklı oldu#unu ve %ilin, 
mümkün alternati&er arasından belirli bir !ekil ve belirli bir zamana tahsisini 
gerektird"#"n" "fade eder. $raden"n Neccâr (ö. 220/835) tarafından Allah’ın 
ma#lup olmaması veya "cbar altında bırakılmaması !ekl"nde tar"f ed"ld"#"n" 
bel"rten Bâbertî bu tanıma kar!ı çıkarak cansızların da böyle oldu#unu yan" 
ma#lup ed"lmed"#"n" ve zorlanmadı#ını, fakat onlarda "raden"n de bulunma-
dı#ını, dolayısıyla böyle b"r tar"f"n "sabetl" olmadı#ını açıklar. Kâ’b"’n"n (ö. 
319/931) Allah’ın, kend" f""ller"ne göre "rades" kend" f""ller"n" b"lmes", ba!ka 
f""llere göre "rades" "se onları emretmes" !ekl"ndek" "rade anlayı!ını da redde-
den Bâbertî, "lm"n b"r !ey"n bell" b"r zamanda ve bel"rl" b"r !ek"lde tahs"s"n" 
gerekt"rmed"#"n" ve "lm"n maluma tab" oldu#unu "ler" sürer. $rade ve kudret 
arasındak" farka temas eden müell"f, kudret"n özell"#"n"n etk"de bulunma ve 
var etme oldu#unu d"le get"rerek bu tes"r ve "cadın herhang" b"r zamanda veya 
!u ya da bu zamanda ortaya çıkmasının e!"t derecede mümkün oldu#unu, "ra-
den"n özell"#"n"n "se terc"h oldu#unu beyan eder. $!te bu malumatla yaratma-
nın terc"hten farklı oldu#u ortaya çıkmı!tır. Çünkü "cad terc"he mevkuftur. 
Fakat mevkuf, mevkufun aleyhten farklıdır.286

Hâd"s b"r varlı#ın ortaya çıkı!ının (vücud) daha önce ve daha sonra ol-
ması mümkün olmayacak b"ç"mde bell" b"r zamana tahs"s ed"lmes" ve bunun 
"ç"n "rade sıfatına da "ht"yaç duyulmaması söz konusu olamaz mı? sorusunu 
gündeme get"ren Bâbertî, var oldu#u zamandan önce bu hâd"s varlı#ın müm-
ten"’ (b"r varlık) ve sonradan mümkün olaca#ını, böyle b"r de#"!"m"n "se "m-
kansız olaca#ını söyler.287 

286 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 59b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
164b-165b, 167a; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 91; Bâbertî, "erhu ‘Akideti 
Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 41; Türcan, a.g.m., s. 152-153 . 

287 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 59b-60a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 
vr. 167a; Türcan, a.g.m., s. 153.
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!radenin varlı"ını kabul ettiklerini fakat bunun hâd#s b#r sıfat da olab#-
lece"#n# #dd#a eden Kerrâm#yye’n#n tez#n# tutarsız bulan Bâbertî, bunun müm-
kün olamayaca"ını z#krederek böyle b#r sıfatın Allah’ın zatının havad#se mahal 
te$k#l etmey# gerekt#rece"#n# kaydeder. Y#ne #raden#n her hang# b#r mahall# 
olmadı"ını #ler# süren Mu’tez#le’y# de tenk#t eden müell#f, bunun #mkansızlı"ı-
nı ortaya koyarak b#r sıfatın mahall# olmadan varlı"ının dü$ünülemeyece"#ne 
vurgu yapar.288

e. Sem’ve Basar

Allah’ın sem#’ ve bas#r oldu"u ve O’nun #$#tmes# #le görmes#n#n c#s-
man# organlarla olmadı"ı noktasında b#r f#k#r b#rl#"# mevcuttur. Gazzâlî (ö. 
505/1111), Kâ’bî ve Ebu’l-Hüseyn el-Basr#, sem’ ve basarın #$#t#lecek ve görü-
lecek $eyler# b#lmekten müte$ekk#l oldu"unu #ler# sürer. Onlara göre söz ko-
nusu bu #k# sıfat #$#t#lecek ve görülecek $eyler# b#lmekten #baret olmasaydı, bu 
durumda #k# #ht#mal ortaya çıkardı. !lk #ht#male göre sem’ ve basar sıfatların 

288 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 60a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-
Kelâm, vr. 167a; Türcan, a.g.m., s. 153. Bâbertî’ye göre Allah, geçm#$te olmu$ b#tm#$ 
ve gelecekte meydana gelecek olanların heps#n# kadîm #rades#yle d#leyendend#r. Do-
layısıyla #ster bu dünyada olsun #ster ah#rette olsun O’nun #rades#, takd#r# ve kazası 
dı$ında vuku bulan h#çb#r $ey yoktur. Çünkü O, d#led#"#n# yapandır.(%a$#ye 88/16) 
Bu noktada O’nun #rades#n# ve hükmünü ger# çev#recek her hang# b#r güç mevcut 
de"#ld#r. Kulun günahlardan sakınması ve #taat etmes#, ancak O’nun #rades#, deste"# 
ve ba$arılı kılması #le mümkündür.( Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, 
vr. 10b-11a) 

 Bâbertî bu #fadelerle #rade sıfatının $ümulünü ortaya koymakla b#rl#kte b#r f##l ya da olayın 
ancak Allah’ın #rades# çerçeves#nde gerçekle$t#"#n# de vurgulamaktadır.

 Bâbertî, kâ#natta güç sah#b# varlıkların #rades# #le Allah’ın #rades# arasında b#r mukayese yapa-
rak O’nun d#lemes# olmadan #nsan, c#n ve melek g#b# yaratıkların ortakla$a b#r zerrey# hareket 
ett#rmek veya harekets#z kılmaya güç yet#remeyecekler#n# hatta bunu d#leyemeyecekler#n# sa-
vunur. Bunu da “S#zler ancak Rabb#n#z#n d#lemes# (#z#n vermes#) sayes#nde (b#r $ey#) d#leyeb#-
l#rs#n#z. &üphes#z Allah her $ey# b#lend#r, h#kmet sah#b#d#r” (!nsan 76/30) ayet# #le #rt#batlan-
dırır. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 11a)

 Allah’ın ezelde #radeyle mevsuf oldu"unu bel#rten Bâbertî, O’nun ezelde varlıkların bel#r-
l# vak#tlerde mevcud#yet#n# d#led#"#n#, takd#r ett#"#n# #fade ederek her hang# b#r öne geçme, 
gec#kme ve de"#$me olmaksızın b#r f##l, olay veya varlı"ın takd#r ed#len zamanda yaratıcının 
b#lg#s# ve d#lemes# do"rultusunda vuku buldu"unu kaydeder. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kme-
t!’n-Nebev!yye, vr. 11a)

kadîm olması hal#nde #$#t#lecek ve görülecek $eyler#n de kadîm olması gerek#r. 
!k#nc# #ht#male göre #se de sem’ ve basar sıfatların hâd#s olması durumunda 
Allah’ın zatı havad#se mahal te$k#l eder. Fakat her #k# #ht#mal de batıldır.289

Bâbertî, ço"u Ehl-# Sünnet, Mu’tez#le ve Kerrâm#yye âl#mler#ne göre 
sem’ ve basar sıfatlarının #$#t#lecek ve görülecek $eyler# b#lmekle #lg#l# olmadı-
"ını kaydeder.290 

Bâbertî, sem’ ve basarın #$#t#lecek ve görülecek $eyler# b#lmekten müte-
$ekk#l olmadı"ını savunarak bahs# geçen n#tel#kler#n Allah’ı #$#t#lecek ve görü-
lecek $eyler# #drak etmeye hazır hale get#ren #k# kadîm sıfat oldu"unu #zah eder. 
Ayrıca #$#t#lecek ve görülecek $eyler var oldu"u zaman #drak#n gerçekle$t#"#n# 
#lave ederek sem’ ve basarın kadîm olmasının #$#t#lecek ve görülecek $eyler#n 
kadîm olu$unu gerekt#rmed#"#ne d#kkat çeker. Sem’ ve basar sıfatlarının del#l#, 
Allah’ın hay olmasıdır. B#r ba$ka #fadeyle Allah’ın d#r# olması, sem’ ve basarın 
varlı"ını gerekt#r#r. Z#ra sem’ ve basarın hay olan b#r varlıkta bulunmaması b#r 
eks#kl#kt#r. Allah’ın eks#k b#r varlık olması #se söz konusu de"#ld#r.291 

289 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 60b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
173a-173b; Türcan, a.g.m., s. 154 . 

290 Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 173b.
291 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 60b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-

Kelâm, vr. 173a-174a; Türcan, a.g.m., s. 154. Sem’ ve basar b#r kemal #fades#d#r. Bu 
#k# özell#kten mahrum olan #se, eks#k b#r varlıktır. Allah Teâlâ, sem’ #le ses ve kel#me-
ler# #$#t#rken basar #le $ek#l ve renkler# görür. Her #k#s# de O’nun ezelî n#tel#kler#d#r. 
Cenâb-ı Allah’ın söz konusu sıfatlarının duyulan ve görülen nesnelere konu olması, 
kend#s#ne sonradan b#r görme veya duymayı gerekt#rmez. Z#ra O, hudûs bel#rt#ler#n-
den uzaktır. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 10a-10b)

 Bâbertî, g#zl# açık her $ey#n Allah tarafından #$#t#ld#"#n# ve görüldü"ünü #fade ederek (Bâbertî, 
Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 10a) gök c#s#mler#, yeryüzü ve karanlı"ın O’nun 
görmes#ne b#r engel te$k#l etmed#"#n#, hatta karanlık b#r gecede karıncanın yürüyü$ünü b#le 
gördü"ünü bel#rt#r. Ayrıca #$#tme ve görme duyularının yaratılması #le sem’ ve basar sıfatlarına 
sah#p olmak arasında b#r #l#$k# kurar. B#r ba$ka #fade #le söz konusu duyuların yaratıcısı olan 
varlı"ın görmemes# ya da #$#tmemes# aklen kabul ed#lemez b#r durum oldu"unu vurgular. 
Çünkü bu defa hem muhdes varlıkların sânî’den daha mükemmel olmaları gerek#r hem de 
Hz. !brah#m, babası Azer’e kar$ı putların görmed#"#n#, duymadı"ını, fayda vermed#"#n# b#r 
del#l olarak #ler# süremezd#. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 10b)

 O, $ek#l ve renkler#n görülmes#nde, ses ve kel#meler#n #$#t#lmes#nde duyu organların #ht#ya-
cına d#kkat çekerek bunun Cenâb-ı Allah hakkında dü$ünülemeyece"#n#n yanı sıra zatının 
kadîm olu$undan hareketle görmes# ve #$#tmes#n#n de kadîm oldu"unu ortaya koyar. (Bâbertî, 
Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 18a-18b) K#$#n#n uyku hal#nde $ek#l ve renkler gör-
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f. Kelâm 

Bâbertî’ye göre kelâm, ezelî b!r sıfat olup har"erden meydana gelm!# 
olan Kur’ân d!ye !s!mlend!r!len nazmın !fades!d!r. O, Allah’ın mütekell!m olu-
#una !l!#k!n vuku bulan !cma !le peygamberler!n tevatürünü kelâm sıfatının 
varlı$ına del!l get!rerek kelâm sıfatı olmadan konu#manın gerçekle#emeyece-
$!ne atıf yapar. Kelâmın manası noktasında âl!mler arasında görü# ayrılı$ının 
meydana geld!$!n! z!kreden Bâbertî, Hanbel!ler’!n Kur’ân’ın harf ve sesten 
ibaret oldu$unu iddia etmelerinin yanı sıra onun Allah’ın zatıyla kaim kadîm 
oldu$unu da !ler! sürdükler!n! kaydederek Mu’tez!le’n!n b!rb!r!nden ayırt ede-
b!lme özell!$! ta#ıyan ve !#!tme duyusuna konu olan Kur’ân lafızlarının kadîm 
olmayıp Allah Teâlâ’nın zatıyla ka!m bulunmadı$ını öne sürdükler!n! açıklar. 
Ehl-! Sünnet !se, onlar nefsî kelâm olarak !s!mlend!r!len, susma ve d!ls!zl!-
$!n zıddı telakk! ed!len, bölünme kabul etmeyen, harf ve sesten müte#ekk!l 
olmayan Allah kelâmının tek, ezel!, kadîm ve O’nun zatıyla ka!m bulundu$u 
görü#üne meyletm!#led!r.292 Allah’ın kelâm sıfatına !l!#k!n ekoller!n dü#ünce-
ler!n! aktaran Bâbertî, Allah’ın kelâmının ses ve har"erden !baret olmadı$ını 
!fade ederek O’nun tek, ezelî, bölünmeyen; susmaya, d!ls!zl!$e ve çocukluktan 
kaynaklanan b!r takım eks!kl!klere de zıt olan b!r kelâmla konu#tu$unu, em-
rett!$!n! ve yasakladı$ını savunur. O, lafızların mahlûk oldu$unu söyled!kten 
sonra bunların seslerden müte#ekk!l oldu$unu bel!rt!r ve bu sesler!n de araz 
oldu$una d!kkat çeker. Söz konusu lafızların kelâmullah d!ye !s!mlend!r!lmes!, 
Allah’ın kelâmına delalet etmes!nden kaynaklanır. Bu kelâm Arapça olarak 

dü$ünü, ses ve kel!meler duydu$unu, fakat hal! hazırda ve gerçek anlamda #ek!l, renk, tasavvur 
ve konu#manın mevcut olmadı$ını, bell! b!r süre sonra rüyada görülene uygun olarak aynı-
sının ne eks!k ne de fazla olarak uyanıkken görüldü$ünü, bunun yanında #ek!l ve renkler!n 
yaratılmadan önce Allah tarafından nasıl görüldü$ünü, ses ve kel!meler!n de meydana gelme-
den nasıl !#!t!ld!$!n!n !nsanlarca gar!p kar#ılandı$ını d!le get!r!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!k-
met!’n-Nebev!yye, vr. 18b) Görüldü$ü üzere Bâbertî basar ve sem’ sıfatlarını, !nsanın rüyası 
çerçeves!nde açıklamı# Allah’ın zâtı !le sıfatları arasında b!r !l!#k! kurup bu !l!#k!n!n d!$er 
varlıklar !ç!n de söz konusu oldu$unu z!kretm!#t!r. Z!ra varlı$ından önce yokluk bulunan b!r 
varlı$ın, varlı$ından sonra da yokluk bulundu$u mü#ahede ed!len hâd!selerdend!r. Dolayısıyla 
Bâbertî’n!n, Allah’ın zâtı ve sıfatları arasında kurdu$u !l!#k!n!n dayanak noktasının duyulur 
âlem oldu$u söyleneb!l!r.

292 Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 93b; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî 
Hanîfe, s. 103-104.

lafza dökülmü#se Kur’ân adını alır. %bran!ce olarak lafza dökülmü#se Tevrat 
!sm!n! alır. Süryan!ce olarak lafza dökülmü#se %nc!l olarak !s!mlend!r!l!r. Bü-
tün bunlarda b!r farklılık söz konusudur. Bu farklılık O’nun kelâmında de$!l, 
lafızlardadır.293 

Bâbertî’n!n verd!$! bütün bu malumattan sonra onun, kelâm sıfatını 
ezelî, Kur’ân’ı !se har"erden müte#ekk!l b!r manzume olarak kabul ett!$! ve 
Ehl-! Sünnet’!n f!kr!n! ben!msed!$! ortaya çıkar. 

Bâbertî em!r, neh!y ve haber g!b! #eyler!n lafız, yazı ve !#aretle !fade 
ed!lmeyen hal!n!n nefsî kelâmı olu#turdu$una de$!nerek söz konusu kelâmın 
!l!m, !rade ve kudretten farklı olu#una d!kkat çeker. Bahs! geçen kudret de 
!rade do$rultusunda yan! ona uygun olarak b!r tes!rde bulunur. Y!ne ara#-
tırmamıza konu olan zat, Allah’ın bu tek kelâmla emred!c!, yasaklayıcı ve 
haber ver!c! oldu$unu bel!rtt!kten sonra emretme, yasaklama ve haber verme 
hususlarının farklılık arz etmes!ne ra$men tek b!r zatın farklı hususlarla n!-
telenmes!n!n mümkün olup olmadı$ı sorusunu gündeme get!r!p adı geçen 
hususların farklı farklı oldu$unu kabul etmed!$!n!, bütün bunların aynı #eye 
yan! b!ld!rmeye rac! oldu$unu açıklar. Ona göre em!r, b!r #eye uymayı talep 
eden b!r haber !se, yasak da yapılan f!!l! kesmey! talep eden b!r haber olup her 
!k!s! de haber! gerekt!rend!r. Tek b!r zatın farklı hususlarla n!telenmes!n!n 
mümkün olup olmayı#ı sorusunu d!le get!ren Bâbertî bah!s konusu hususla-
rın farklı olu#unun kabul ed!leb!lece$!n! mümkün saymakla b!rl!kte bunlarla 
vası"anmanın ancak taallukata ve zamanların farklılı$ına göre olab!lece$!n! 
!fade eder.294 

Allah’ın kelâmının harf ve lafızlardan !baret olu#unun yanı sıra onun 
hâd!s oldu$unu ve fakat Allah’ın zatıyla ka!m bulunmadı$ını savunan 
Mu’tez!le, O’nun konu#an varlık (mütekell!m) olmasının melek, peygamber 
veya levh-! mahfuz g!b! bel!rl! b!r #eyde manalara delalet eden ses ve har"er! 
yaratması anlamına geld!$!n! !zah ederek kend! tez!n! aklî ve naklî del!ller-

293 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 60b-61a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 
vr. 174b-175a; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 104; Türcan, a.g.m., s. 154-
155.

294 Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 93b-94b.
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le temellend!rmeye çalı"ır. Aklî del!l, duyulur dünyasında kelâmın harf ve 
seslerden müte"ekk!l olmasıdır. Onlara göre bu, gayb dünyasında da geçerl! 
olan b!r !lked!r. Z!ra harf ve sesler!n kadîm b!r zatla ka!m olması !mkansızdır. 
Sonuç olarak bu kelâm hâd!s olur ve zatla ka!m olamaz. “O, her "ey!n yara-
tıcısıdır”295 âyet! ker!mes! !se naklî del!l! olu"turur. Mu’tez!le’n!n anlayı"ına 
göre Allah her "ey!n yaratıcısı !se, Kur’ân da "ey kapsamına g!r!yorsa, onun 
da yaratılmı" olması kaçınılmazdır. Söz konusu grubun tezler!n! ele"t!ren 
Bâbertî, duyulur dünyasında kelâm sıfatının ses ve harften !baret olmadı#ı-
nı kaydederek onun öz !le ka!m b!r anlam oldu#unu !fade eder ve Ahtal’ın 
“Asıl söz kalpte olandır b!l, kalbe b!r kılavuz kılınmı" d!l” "!!r!n! del!l olarak 
get!r!r.296 

Bâbertî, kelâmın zat !le ka!m, ezelî, tek b!r manadan !baret oldu#unu 
ve sesle harften müte"ekk!l olmadı#ını !k! yönden !spatlamaya çalı"ır. B!r!n-
c!s!, e#er kelâm hâd!s olsaydı, o zaman Allah ezelde kelâmdan uzak olmu" 
ve daha sonra bu sıfatla vası$anmı" olurdu k! yaratılmı"lık özell!#! olan de-
#!"!kl!#e maruz kalırdı. Allah !se bundan yüced!r. %k!nc!s! !se, bu kelâm y!ne 
hâd!s olsaydı, o zaman ya Kerrâm!yye’n!n !ler! sürdü#ü g!b! Allah’ın zatında 
ya Mu’tez!le’n!n !dd!a ett!#! üzere Allah’ın zatı dı"ında ba"ka bir mahalde ya 
da Ebû Huzeyl’!n (ö. 235/849) öne sürdü#ü g!b! h!çb!r mahalde olmaksızın 
ortaya çıkmı" olurdu. Fakat bütün bu !ht!maller geçers!zd!r. Çünkü Kerrâ-
m!yye’n!n ded!#! söz konusu olsaydı yan! kelâm Allah’ın zatında sonradan 
ortaya çıkmı" olsaydı, bu sefer O’nun zatı havad!se mahal te"k!l etm!" olurdu. 
Havad!se mahal te"k!l eden her "ey !se hâd!st!r. Net!cede Allah’ın zatı da hâ-
d!s olması gerek!r k! böyle b!r "ey!n kend!s! hakkında dü"ünülmes! mümkün 
de#!ld!r. Mu’tez!le’n!n dü"ündü#ü g!b! olsaydı yan! kelâm ba"ka b!r mahalde 
ortaya çıksaydı, bu defa bu mahal mütekell!m olurdu. Z!ra her sıfat b!r ma-
hal !le ka!md!r. Dolayısıyla kelâmı yaratan de#!l söz konusu mahal o sıfatla 
muttasıf olur. Fakat bu dü"ünce tarzı da mantık dı"ıdır. Ebû Huzeyl’!n görü-
"üne gel!nce onu !k! yönden ele"t!rmek mümkündür. B!r!nc!s!, kelâmın araz 
olu"udur. B!r arazın herhang! b!r mahalde bulunmaması söz konusu olamaz. 

295 En’âm 6/102.
296 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 94b-96a; Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-

sünne ve’l-cemâ’a, s. 63; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 104-105.

Kelâmın araz olu"unu !nkar etmek beraber!nde kelâmın sıfat olu"unu !nkar 
etmey! de get!r!r. Bütün bunlar zat olmadan sıfatın ka!m oldu#unun !fade 
ed!lmes!n! gerekt!r!r. Fakat bu da !mkansızdır. %k!nc!s! !se, kelâm b!r mahal-
de olmasaydı, Allah’ın zatının vası$anması b!r ba"ka zatın n!telenmes!nden 
daha evla olmazdı. Y!ne kend!s!yle ka!m olmayan b!r kelâmla Allah’ın zatının 
vası$anması mümkün olunca, kend!s!yle ka!m olmayan b!r hareketle n!telen-
mes! n!ye mümkün olmasın.297 

“Kend! !çler!nden de: Bu söyled!kler!m!z yüzünden Allah’ın b!ze azap 
etmes! gerekmez m!yd!? derler”298 meal!ndek! âyet!n nefsî kelâma !"aret et-
t!#!n! söyleyen Bâbertî, Hanbel!ler!n Kur’ân’ın yaratılmı" olmadı#ını savun-
duklarını kaydederek bu görü"ün kabul ed!leb!l!r b!r görü" olmadı#ını z!kre-
der.299 

Kur’an har$er!n!n mahlûk olmayıp Allah’ın zatıyla ka!m oldu#unu, de-
l!ller!n kelâmullahın kıdem!ne !"aret ett!#!n! ve Allah’ın kelâmının har$erden 
!baret oldu#unu !dd!a eden Hanbel!ler’!n bu dü"ünces!n! tenk!t eden Bâbertî, 
kelâmullahın har$erden müte"ekk!l olmadı#ını, har$er!n Allah’ın kelâmına 
delalet ett!#!n!, har$er!n b!rb!r!n! tak!p ett!#!n! ve pe"pe"e geld!#!n!, bo#az 
ve dudak g!b! organlar vasıtasıyla ortaya çıktı#ını, bu özell!klere sah!p olan 
her "ey!n hâd!s oldu#unu ve söz konusu organların tecs!m! andırdı#ını d!le 
get!r!r.300

Kelâmullahın !"!t!l!p !"!t!lemeyece#! meseles!ne de de#!nen müell!f, 
kelâmullahın har$erden !baret olmadı#ı zaman Allah kelâmının !"!t!lemeye-
ce#!n! ve Hz. Musa’nın Allah kelâmını !"!tt!#! !ç!n kelîmullah d!ye !s!mlend!-
r!ld!#!n! savunanlara !t!raz etmekte ve ses !le harf! olmayan b!r "ey! !"!tmen!n 
!mkansız olması haseb!yle Hz. Musa’nın böyle !s!mlend!r!ld!#!n! !fade eder. 

297 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 95a-95b; Bâbertî, el-Maksad fî Usûl#’d-Dîn, 
vr. 61a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 175a; Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-
sünne ve’l-cemâ’a, s. 63-64; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 106; Türcan, 
a.g.m., s. 155.

298 Mücâdele 58/8.
299 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 96a-96b.
300 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl#’d-Dîn, vr. 61a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 

176a-176b; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 106; Bâbertî, !erhu ‘Akideti 
Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s.64; Türcan, a.g.m., s. 155.
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Del!l olarak da Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’n!n konuyla alakalı olan görü"ünü 
göster!r. Buna göre Hz. Musa, Allah’ın kelâmına delalet eden b!r ses !"!tm!"t!r. 
Kelîmullah !sm! ona has kılınmı"tır. Çünkü k!tap ve melek aracılı#ı olmaksızın 
!"!tm!"t!r.301 

E"’arî’ye göre !se Allah’ın kelâmı !"!t!leb!l!r. Z!ra var olan her "ey!n gö-
rülmes! mümkün oldu#u g!b! !"!t!lmes! de !mkan dah!l!nded!r.302

301 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 61a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
176b-177b; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 107; Türcan, a.g.m., s. 155.

302 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 107. Bâbertî’ye göre, Allah Teâlâ 
ezelî sıfatı olan kelâmla konu"andır. Dolayısıyla kend!s! varlıklardan b!r!yle konu"-
tu#unda hâd!s olanla de#!l kadîm kelâmı !le konu"ur. Söz konusu bu kadîm kelâma 
delâlet eden har$er ve kel!meler de evren!n yaratılı"ından önce levh-! mahfûz’da 
yazılmı"tır. Öyle k!, Hz. Musa’ya konu"tu#u zaman bu yazılı olan kel!melere uygun 
olarak konu"ur. Fakat hâd!s olan !se, kend! kelâmı olmayan ancak kelâmın bel!rt!ler! 
olan har$er ve kel!melerden müte"ekk!ld!r. Bu açıdan Allah Teâlâ’nın kelâm sıfatı 
!le yaratılmı" varlıkların konu"ması arasında b!r benzerl!kten bahsed!lemez. Çünkü 
yaratılanlar vasıta (d!l) ve har$erle konu"malarını yaparken Cenâb-ı Allah bunlar 
olmaksızın konu"ur. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 10a, 17b) 
Allah’ın vah!y (!lham), perde arkası veya elç! (melek) göndermek suret!yle !nsanla 
konu"tu#unu d!le get!ren ayet de bunu ortaya koyar. (%ûrâ 42/51) 

 Bâbertî, “Allah Musa’ya konu"madan önce de mütekell!md!” !fades!n!n Ehl-! B!d’at’ın !dd!a-
sını çürütmek maksadıyla söylend!#!n! bel!rt!r. Z!ra onlara göre, Allah’ın Musa’ya konu"ma-
sından önce mütekell!m olması söz konusu de#!ld!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Ne-
bev!yye, vr. 17b; Ayrıca bkz. Sâbûnî, Matür!d!yye Aka!d!, s. 31) Mutez!le’n!n !dd!asının hem 
aklen hem de naklen tutarlılık arz ett!#! söylenemez. B!r defa bu görü", Allah’ın !lk !nsan ve 
!lk peygamber olan Hz. Âdem !le konu"tu#unu !nkâr etmey! de gerekt!r!r. Ama O’nun söz 
konusu peygamberle konu"tu#u nakl! del!llerle sab!tt!r. Bu yüzden Mutez!le’n!n görü"ü nass-
lar açısından !sabetl! de#!ld!r. Allah’ın önceden konu"mayan bell! b!r süre sonra !se konu"an 
b!r varlık olarak algılanması !se, hâd!slere konu te"k!l edece#!nden hareketle bu tez!n akl! ve 
mantık! b!r yönü oldu#u da dü"ünülemez. 

 Bâbertî, Kur’ân !le Allah’ın kelâm sıfatı ve Hz. Peygamber’e !nd!r!len Arapça manzumun 
kasted!ld!#!n! d!le get!rerek anlamının har$er vasıtasıyla ve okumak (kıraat) suret!yle anla"ıl-
dı#ını, söz konusu sıfatın musha$arda har$erle yazıya geç!r!ld!#!n! kaydeder. (Bâbertî, Muh-
tasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 14b-15a) 

 &nsanların 'illerinden olması hasebiyle Kur’ân’ın okunu"u ve yazılı"ı yaratılmı" olarak kabul 
edilirken Allah’ın sıfatı olan kelâm ve Kur’ân gayri mahlûk addedilmi"tir. (Bâbertî, Muhtasa-
ru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 15a) 

 Kur’ân’ın yaratılmı" olmadı#ı !fades!nden Allah’ın kelâm sıfatı anla"ılır. Bu noktada adı geçen 
sıfatın mahlûk oldu#u !dd!ası küfür alamet! sayılmı"tır. (Ebû Hanîfe, el-Vasıyye, s. 88-89) 
Z!ra bu "ek!lde Allah’ı hâd!s vası$arla n!teleme durumu ortaya çıkar. 

 Bâbertî’n!n, Ebu Yusuf ’tan naklett!#! b!r r!vayete göre Ebu Yusuf, halkul-kur’ân konusunda 
Ebu Han!fe !le altı ay münazara ve müzakere sonucunda her !k!s! de Kur’ân’ın mahlûk oldu-

g. Tekv!n 

Tekv!n yaratma demekt!r303 ve f!!l, !cad, halk, !ht!ra, tahl!k ve !hdas !le e" 
anlamlı b!r sözcüktür. Bütün bunlarla ma’dûmun yokluktan varlı#a çıkarılma-
sı kasted!lmekted!r.304 Tekv!n sıfatının temel dayana#ı “B!z, b!r "ey!n olmasını 
d!led!#!m!zde, ona sözümüz, sadece “Ol!” demekt!r. O da hemen oluver!r”305 
meal!ndek! âyett!r. Bu ayet! göz önünde bulunduran Hanefî-Mâtürîdî âl!mler! 
tekv!n! bu âyetten !st!nbat etm!"lerd!r. Söz konusu sıfat ezelî olup makdurun 
varlı#ına taalluk eder ve onun var olmasında etk!l!d!r. B!r ba"ka dey!"le mak-
duru var eder. Tekv!n!n kudretten farklı olup olmadı#ı hususu tartı"malıdır. 

#u !dd!asının küfrü gerekt!rd!#! kanaat!ne ula"mı"tır. (Semerkandî, es-Sevâdü’l-a’zam, s. 28; 
Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 107; Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Ne-
bev!yye, vr. 15a-15b; Al! el-Kârî, "erhu’l-fıkhi’l-ekber, s. 72) 

 Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın kelâmının !"!t!ld!#! buyrulmu"tur. (Bakara 2/75) Y!ne Kur’ân’da 
!fade ed!ld!#! üzere Allah Teâlâ, Hz. Musa !le konu"mu"tur. (N!sa 4/164) Bu durumda Hz. 
Musa, her hang! b!r vasıta olmaksızın ve perde arkasından Tevrat olan kelâmını !"!tm!"t!r. Fa-
kat onun !"!tt!#! kel!meler kadîm olmayıp hâd!st!r. Söz konusu kel!meler, Allah’ın ezel! sıfatı 
olan kelâmın bel!rt!ler!d!r. Bâbertî, Allah’ın Musa’ya konu"ması sırasında adı geçen peygam-
ber!n O’nun sözünü, sütun g!b! b!r bulutun veya ate"!n !ç!nden yahut ta Cebra!l ya da ba"ka 
melekler!n gönder!lmes! !le !"!tt!#!n!, bulutun da kend!s!n! ku"attı#ını (Al! el-Kârî, "erhu’l-
fıkhi’l-ekber, s. 77; Ebü’l-Münteha Ahmed b. Muhammed el-Hanefî el-Ma#n!sav!, "erhu’l-
fıkhi’l-ekber, Daru’n-N!l, &stanbul, 2007, s. 26) bel!rterek Allah’ın vah!y (!lham), perde arkası 
veya elç! (melek) göndermek suret!yle !nsanla konu"tu#unu d!le get!ren ayet! (%ûrâ 42/51) 
del!l olarak kullanmı"tır. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 16b-17b) 

 Konu"mak ve !"!tmek b!rb!r!yle ba#lantılı f!!ller oldu#u !ç!n Bâbertî bu kapsama g!ren ayetler 
çerçeves!nde görü"ünü bel!rtmeye çalı"mı"tır. Bâbertî’n!n, Hz. Musa’nın Allah’ın kelâmını 
hem vasıtasız ve perde arkasından hem de bulutun veya ate"!n !ç!nden !"!tt!#!n! söyleme-
s! çel!"k!l! görünmekted!r. Z!ra Kur’ân’da söz konusu peygamber!n O’nun kelâmını aracısız 
!"!tt!#!ne da!r b!r açıklık bulunmamaktadır. (Sâbûnî, Matür!d!yye Aka!d!, s. 35, d!pnot-1) 
Bu sebeple nasslarda da geçt!#! üzere (%ûrâ 42/51) konu"ma her ne kadar vasıtasız olarak 
gerçekle"eb!l!rse de !"!tmede mutlaka b!r vasıta olmalıdır. (a.e., s. 35, d!pnot-1) 

 Tevrat ve Kur’ân metn!n!n kel!me ve ayetler!, Allah’ın kelâm sıfatının alamet! ve del!ller! oldu-
#undan O’nun kelâmı olarak de#erlend!r!lm!"t!r. Çünkü sözü geçen metn!n kayna#ı Cenâb-ı 
Allah’tır. B!r had!s!n okunması, okuyanın sözü olarak anla"ılmayıp da Hz. Peygamber’e atfe-
d!lmes! bunu tey!t etmekted!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 17a) 

303 Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 177b; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî 
Hanîfe, s. 92.

304 Nesefî, Tebsıratü’l-ed!lle, C. I, ; Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 61b; Bâbertî, "erhu’l-
Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 179a; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 120; 
Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 97b; Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne 
ve’l-cemâ’a, s. 90; Türcan, a.g.m., s. 155.

305 Nahl 16/40.
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Mâtürîdîler’e göre farklı !ken, E"’ârîler’e göre aynıdır. Tekv!n!n kudret ve !rade 
!le !l!"k!s!ne gel!nce, kudret makdurun var olma !mkanına taalluk ederken, !rade 
!se makdurun var olu" zamanının bel!rlenmes!ne taalluk eder. #ster kudret !ster 
!rade olsun mükevven!n varlı$ını h!çb!r "ek!lde gerekt!rmez. Böyle olunca da 
mükevven!n var olu"unu gerekt!recek b!r sıfata !ht!yaç vardır. Bu sıfat da tek-
v!nd!r.306 

Selef âl!mler! tekv!n! mükevvenden farklı telakk! etm!"ler (tekv!n, mü-
kevven!n gayrıdır) ve bütün sıfatlar g!b! tekv!n!n de Allah’ın zatıyla ka!m ezelî 
b!r sıfat oldu$unu !ler! sürmü"lerd!r. Onlara göre tekv!n, âlem!n ve onun her 
b!r parçasının var olma zamanı geld!$!nde yaratılmasını !fade eder. Çünkü 
âlem, Allah’ın yaratmasıyla hâd!st!r ve yaratma Allah’ın sıfatı olmasaydı, âlem 
O’nun yaratmasıyla hâd!s olmazdı. Dolayısıyla âlem!n kadîm olması gerek!rd!. 
E$er tekv!n hâd!s olsaydı, o zaman ba"ka tekv!ne !ht!yaç duyardı. Yan! hâd!s 
farzed!len tekv!n, kend!s!n! yaratacak b!r ba"ka tekv!ne muhtaç olurdu. Z!ra 
bütün havad!s Allah’ın yaratmasına muhtaçtır. Bu durumda hâd!s olan tekv!n 
ya teselsüle g!der ya da kadîm b!r tekv!nde son bulur. Y!ne tekv!n hâd!s olsaydı, 
ya Allah’ın zatında ortaya çıkmı" olacaktı k! O’nun zatı havad!se mahal te"k!l 
ederd!. Zatının havad!se mahal te"k!l etmes! !se !mkansızdır. Ya da Allah’ın 
zatı dı"ında ortaya çıkacaktı k! bu durumda tekv!n O’nun sıfatı olmazdı. Çün-
kü b!r "ey!n sıfatı ba"ka b!r "eyle ka!m olmaz. Tekv!n sıfatı ba"ka varlıkla ka!m 
olsaydı, o zaman Allah de$!l de tekv!n!n ka!m oldu$u varlık yaratıcı olurdu.307

Malum oldu$u üzere E"’ârî, zat! sıfatları kadîm ve Allah’ın zatıyla ka!m, 
tekv!n g!b! f!!l! sıfatları hâd!s ve Allah’la ka!m olmayan sıfatlar olarak de$er-
lend!r!r.308 Tekv!n !le alakalı olarak E"’ârîler’le Mâtürîdîler arasındak! tartı"ma 
tekv!n!n hâd!s b!r sıfat kabul ed!l!p ed!lmeyece$! ve tekv!nle mükevven!n aynı 
olup olmadı$ı noktasındadır. 

Bâbertî, E"’arî’n!n tekv!nle f!!l! sıfatların hâd!s oldu$u !dd!asını reddeder. 
Çünkü E"’arî’ye göre de âlem “kün” h!tabıyla vücud bulmu"tur. Bu da tekv!n-
d!r. “Kün” h!tabının Allah’ın zatıyla ka!m ve ezelî b!r kelâm oldu$u noktasında 

306 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 61a-61b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 
vr. 177b-179a; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 92; Türcan, a.g.m., s. 155. 

307 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 90-91.
308 Nesefî, el-Umde, s. 18.

Mâtürîdîler’le E"’arî arasında h!çb!r !ht!laf yoktur. Dolayısıyla E"’ârî’n!n tek-
v!n! hâd!s kabul etmes!, kend! görü"ünde çel!"k!ye dü"mes! anlamına gel!r.309

Bâbertî, E"’ârîler’!n tekv!n!n mükevven!n aynı oldu$u tez!n! de kabul 
etmez. Çünkü tekv!n Allah’ın zatıyla ka!m ezelî b!r sıfattır. Mükevven !se böy-
le de$!ld!r. Her !k!s!n!n b!r ve aynı oldu$unu söylemek, dövmen!n dövülenle 
aynı oldu$unu kabul etmek g!b!d!r.310 

Net!cede tekv!n!n kadîm olması, mükevven!n kadîm olmasını gerekt!r-
mez. Çünkü mükevven!n varlı$ı, mükevven!n var olaca$ı zaman tekv!n!n ken-
d!s!ne taalluk etmes!ne ba$lıdır. Dolayısıyla tekv!n!n kend!s! kadîm, taalluku 
!se hâd!st!r.311

2. Tenzîhî Sıfatlar

a. Kıdem

Sözlükte kadîm, üzer!nden uzun zaman geçen anlamına gel!r. Fakat Al-
lah !ç!n söz konusu olunca varlı$ının ba"langıcı olmaması kasted!lmekted!r.312 

Allah kadîmd!r. Yan! varlı$ının ba"langıcı olmayandır. Çünkü hâd!s ol-
saydı, b!r muhd!se !ht!yaç duyardı k! söz konusu muhd!s de b!r ba"ka muh-
d!se muhtaç olurdu ve bu "ek!lde ya teselsül meydana gel!rd! ya da kadîm b!r 
varlıkta son bulurdu. Kadîm b!r varlıkta son bulunca teselsülün de !mkansız 
oldu$u ortaya çıkar.313

b. Bekâ

Kadîm olan Allah’ın da!m olması b!r zorunluluktur. Çünkü kıdem, 
adem! ortadan kaldırır. “Allah evvel ve ah!rd!r”314. Allah’ın b!zzat evvel ve 
309 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 91.
310 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 91.
311 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 91. 
312 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 39.
313 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 39.
314 Hadîd 57/3. 
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ah!r olması herhang! b!r zamana ba"lı de"!ld!r. Allah, kend! !lk ve son olu-
#undan ba#kasının !lk ve son olu#u anla#ılmasın d!ye zatını bu sıfatlarla n!-
telem!#t!r.315

c. Vahdan!yet

Vahdan!yet! vah!d ve ehad !s!mler! ba"lamında açıklayan Bâbertî her 
!k! !sm!n e# anlamlı oldu"unu bel!rterek Cenâb-ı Allah’ın Kur’an-ı Ker!m’de 
kend!n! bunlarla n!teled!"!n! söyler.316 Her ne kadar bunlar müterad!f kel!me-
ler de olsa aralarında b!r !ncel!k de söz konusudur. Söz gel!m! vah!d, sıfat !ç!n 
kullanılırken ehad !se daha çok zat !ç!n kullanılır. Buna göre Allah zatında 
ehad, sıfatlarında vah!dd!r. Ezher!’den !kt!bas yapan Bâbertî’n!n açıklamasına 
göre Allah’ın, sıfatlarında vah!d olmasının !k! manası mevcuttur. $lk!, Allah’ın 
vah!d olup deng! olmaması ve h!çb!r #ey!n O’na benzememes!d!r. $k!nc!s! de 
Allah’ın vah!d !lah ve rabb olmasının yanı sıra uluh!yette ve rubub!yyette #er!k! 
bulunmamasıdır.317

Bâbertî’n!n !sm!n! vermed!"! bazı Hanefî-Mâtürîdî âl!mler!n tar!f!-
ne göre tevh!d, Allah’ın orta"ı ve benzer!n!n olab!lece"!n! kabul etmemek-
t!r. Çünkü O f!!ller!nde tekt!r (vah!d) ve varlıkları meydana get!rmede h!ç 
k!mse O’nun orta"ı olamaz. Zatında da tekt!r (vah!d). Z!ra onda kısımlara 
ayrılma ve terk!p dü#ünülemez. Allah f!!ller!nde ve zatında tek oldu"u g!b! 
sıfatlarında da tekt!r (vah!d). Çünkü varlıklar !çer!s!nde sıfatlarına benzeyen 
yoktur.318 

315 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 39-40.
316 Zümer 39/4; $hlâs 112/1.
317 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 28-29.
318 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 29. Allah’ın sayı yönünden de-

"!l de kend!s!n!n orta"ı bulunmaması yönünden b!r olması noktasında Bâbertî b!r 
sayısının !k! manasını ver!r. B!r!nc! manası sayı eksenl!d!r. Yan! kend!s!yle !k!n!n 
yarısı kasted!l!r k! bu sayıların ba#langıcını te#k!l eder. $k!nc! anlamı !se, O’nun zatı 
ve sıfatları açısından b!r orta"ı, benzer! ve e#! bulunmamasına yönel!kt!r. Dolayısıyla 
Allah’ın b!r oldu"unun !fade ed!lmes! !le sayısal n!tel!kl! anlam de"!l, O’nun deng! 
olmadı"ı, b!r ba#ka dey!#le !k!nc! anlam kasted!l!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kme-
t!’n-Nebev!yye, vr. 7a-7b) 

d. Muhâlefetün l!’l-havâd!s

Bâbertî, sübûtî sıfatlarla vası%anan Allah’ın noksan sıfatlardan münez-
zeh olması gerekt!"!n!, dolayısıyla Mücess!me’n!n !dd!a ett!"! g!b! c!s!m olma-
dı"ını, her c!sm!n mürekkep ve her mürekkeb!n de hâd!s oldu"unu bel!rterek 
Mü#ebb!he’n!n aks!ne b!r yönde de olmadı"ını, yönde olması durumunda bö-
lünme kabul edece"!n! ve c!s!m olaca"ını veya bölünemeyece"!n! k! atom g!b! 
olaca"ını !fade eder ve bütün bu telakk!ler!n Allah !ç!n geçers!z oldu"unu d!le 
get!r!r.319 

(1) Allah C!s!m De"!ld!r
Allah’ın c!s!m olarak tasavvur ed!lemeyece"!n! öne süren Bâbertî, c!s-

m!n cevherlerden mürekkep oldu"unu, O’nun !se c!s!m özell!"! ta#ımadı"ını, 
c!s!mden sân!’ olamayaca"ı g!b! sân!’!n de c!s!m olarak dü#ünülemeyece"ini 
kaydeder. Allah Teâlâ’nın cevher olmadı"ına göre cevherlerden mürekkep 
olmadı"ı da ortaya çıkmı# olur. Zira cüzün yoklu"u küllün yoklu"u anlamına 
gelir. Dolayısıyla cisim kavramını kullanıp onunla mürekkebi kastetme hem 
isim hem de mana noktasında bir hatayı do"urur. Cisimden her bir cüzün ya 
hayat, ilim, kudret, sem’, basar ve irade gibi kemal sıfatlarla ya da cehalet ve 
acziyet gibi zıtlarla nitelenmesi, mana açısından hatanın meydana gelmesine 
sebep te#kil eder. Fakat her iki ihtimal de kabul edilemez. Çünkü cisimden her 
bir cüzün söz konusu sıfatlarla vası%anması birden fazla yaratıcıyı gerektirir. 
Zıtlarla vası%anması ise yaratıcının hâd!s olu#una yol açar. Böyle b!r #eye yol 
açmasının neden!, zıtların hudus bel!rt!ler! olmalarının yanı sıra söz konusu 
alametler!n mutlak anlamda eks!kl!k kabul ed!lmes! ve bu noksanlı"ın sonra-
dan olmanın emareler!nden sayılmasıdır.320 

Bâbertî, c!s!m kavramının kullanılıp kullanılamayaca"ı meseles!ne de 
temas ederek onunla zatla ka!m olmanın kasted!lmes!n!n manada de"!l de 
lafızda b!r hatayı meydana get!rece"!n! z!kreder ve !s!mler!n tevk!f! oldu"u-
na d!kkat çeker. Ona göre c!sm!n zatla ka!m olma manasında kullanılması 

319 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 62a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
183b; Türcan, a.g.m., s. 156.

320 Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 88b.
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aklen mümkün olab!l!r fakat "er!atta Allah !ç!n böyle b!r kullanım söz konu-
su de#!ld!r.321 Görüldü#ü üzere Bâbertî bahsi geçen terime kendi ba"ına var 
olma manası yüklenmek suretiyle Allah hakkında kullanılmasına kar"ı çıkar ve 
Allah’a izafe edilecek isimlerin bir bakıma nasslarda geçmesi gerekti#ine i"aret 
eder. Her ne kadar akıl tarafından bu mefhumun nispet edili"i mümkün olarak 
görünse de burada asıl olan nassa ba#lılıktır. 

Kerrâm!yye’n!n konuyla !lg!l! olarak !ler! sürdü#ü del!l, her varlı#ın mü-
tehayy!z veya mütehayy!ze hulul eden olmasıdır. Bâbertî, bu !dd!ayı redde-
derek her varlı#ın ya âlemin içinde ya âlem!n dı"ında ya da ne !ç!nde ne de 
dı"ında olab!lece#!n! söyler ve üçüncü !ht!mal!n geçers!zl!#! üzer!nde durup 
b!r !le !k!nc! !ht!mal!n tasavvur ed!leb!lece#!n! !fade eder.322 

Kerrâm!yye’n!n c!s!m anlayı"ının "ey n!telemes! g!b! oldu#unu savunan 
görü"e de yer veren Bâbertî, Allah’ın "ey oldu#u n!telemes!n!n nasslarda bu-
lundu#unu !ler! sürerek c!s!m n!telemes!n!n Kur’ân ve hadîslerde geçmed!#!n! 
açıklar.323 

Mevcûd, vâc!b ve kadîm !fadeler!n!n nasslarda geçmed!#! halde Allah 
hakkında kullanılmasının ca!z olup olmadı#ı meseles!n! gündeme get!ren 
Bâbertî, adı geçen kavramların Allah’a n!spet ed!l!"!n!n !cma !le sab!t oldu#u-
nu ve !cmaın "er’! del!llerden kabul ed!ld!#!n! d!le get!r!r. Buna ba#lı olarak da 
vâc!b ve kadîm lafızlarının e" anlamlı kel!meler oldu#undan bahseder.324

(2) Allah B!r Yönde ve "ek!l Sah!b! De#!ld!r
Bâbertî, Allah’ın b!r yönde bulunması ve "ek!l sah!b! olmasına !ht!mal 

vermez. Çünkü "ek!l ve yönler farklılık arz eder. “Rabb!m! en güzel surette 
gördüm”325 hadîs!n! Allah’ın suret! bulundu#u noktasında del!l gösterene o, r!-
vayette geçen "ek!l !fades!nden kastın Allah’ın zatı oldu#u cevabını ver!r. Y!ne 
Bâbertî, dua ve yakarma esnasında eller!n semaya do#ru kaldırılması !le car!ye 

321 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 88b-89a.
322 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 89a.
323 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 89a.
324 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 89a.
325 T!rm!zî, “Tefsîr”, 39.

had!s!ne Allah’ın yönü oldu#unu kanıtlamak üzere ba"vurana eller!n kaldırıl-
masının Allah’ın de#!l de rızıkların göklerde yerle"t!r!lm!" olarak bulundu#u 
ve car!yen!n semaya !"aret etmes!nden sonra müm!n oldu#una hükmed!lmes! 
kar"ılı#ını ver!r. Z!ra Hz. Peygamber önceden car!yen!n putperest oldu#unu 
zannetm!" fakat Allah’ın gökte bulundu#unu !"aretle !fade ett!kten sonra onun 
müm!n oldu#u hükmüne varmı"tır.326 

(3) Allah Cevher De#!ld!r
Allah’ın cevher g!b! telakk! ed!lemeyece#! f!kr!n! savunan Bâbertî, O’na 

adı geçen mefhumun !zafe ed!lemeyece#!n! !k! yönden !ncelemeye çalı"ır. 
Cevher!n b!r asıldan !baret oldu#unu, bölünemeyen en küçük parçanın cevher 
!sm! aldı#ını ve onun mürekkepler!n aslı kabul ed!ld!#!n! bel!rten Bâbertî, ne 
Allah’ın asıl ne de cevher!n san! olab!lece#!nden bahseder. $"te bu kelâmcıla-
rın sah!p oldu#u görü"tür. Z!ra onların term!noloj!s!nde cevher b!r asıl yan! 
temel madded!r. F!lozo%ara göre !se, cevher mah!yet olup var oldu#u zaman 
her hang! b!r yerde olmamı"tır, b!r ba"ka !fadeyle b!r yere hulul etm!" de#!ld!r. 
Bâbertî, f!lozo%arın cevhere atfett!kler! mah!yet manasının da Allah hakkında 
kullanılmasına kar"ı çıkarak Allah Teâlâ’nın mah!yet olup var oldu#u zaman 
b!r yerde bulunmaz "ekl!ndek! z!hn!yet!n çarpık oldu#una d!kkat çeker ve 
O’nun varlı#ının zatının aynı oldu#unu açıklar. Bütün bunlar Bâbertî’n!n ele 
aldı#ı ve Allah’a cevher den!lemeyece#!n! gösteren !lk del!ld!r.327 

Cevher!n Allah’a !zafes!n!n !mkansız olu"unun !k!nc! del!l! cevher!n 
bölünemeyen ve yer kaplayan olmasıdır. Yer kaplayanın temel özell!#! "urada 
veya burada "ekl!nde duyu organları vasıtasıyla !"aret ed!lmes! mümkün olma-
sıdır. Özell!#! böyle olan her "ey !se had!st!r. Sonuç olarak cevher!n de hâd!s 
oldu#u ortaya çıkar.328 

Hır!st!yanların cevher!n hak!k! b!r "ey !ç!n kullanıldı#ı, onun ka!m b! 
nefs!h! oldu#u, Allah’ın bu manayla n!telend!#! ve cevher kabul ed!ld!#! !dd!-
asına de#!nen Bâbertî bunun temels!z oldu#unun altını ç!zerek Ebu’l Berakât 

326 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 89a-90a.
327 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 87b-88a.
328 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 88a.
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en-Nesef!’n!n "erh!nden alıntılar yapmak suret!yle kend!s! tarafından Hır!st!-
yanlara ver!len cevabı kaydeder. Buna göre cevher, sözlüktek! mana !t!bar!y-
le “kıyam b!zzat” anlamına gelmey!p asıl !fade eder. Bunun yanında kel!mey! 
lugatte !"aret ed!lmeyen b!r manayla tar!f etmek ve bel!rt!len manalar dı"ına 
çıkmak apaçık b!r cehalet olarak görülmü"tür.329

(4) Allah Araz De!"ld"r
Bâbertî, Allah’ın araz olmayı"ı meseles!nde O’nun araz kavramıyla va-

sı#anamayı"ını gündeme get!rerek söz konusu n!telemen!n geçers!zl!$!n! ara-
zın sürekl! (bak!) olamayı"ına ba$lar ve kelâmcılarla f!lozo#arın arazın arazla 
ka!m olma tartı"masını yansıtarak bahs! geçen tartı"ma konusunun b!r ba"ka 
dey!"le arazın arazla ka!m olma dü"ünces!n!n kelâmcılar tarafından ben!msen-
meyen sadece f!lozo#ar !nd!nde kabul gören b!r görü" oldu$unu d!le get!r!r. 
Buna ba$lı olarak da her !k! kes!m!n mevzu !le !l!"k!l! olan del!llend!rme ve 
de$erlend!rmeler!ne yer ver!p kend!s!n!n kelâmcılar g!b! dü"ündü$ünü h!sset-
t!rmeye çalı"ır.330 

(5) Allah Herhang" B"r Mekanda De!"ld"r
Bâbertî, Mü"ebb!he ve Kerrâm!yye’n!n aks!ne Allah’ın her hang! b!r 

mekanda yer tutmadı$ını !fade ett!kten sonra mekan !le mekan tutmanın ta-
r!f!ne geçer ve onu, “b!r "eyle doldurulmu" olan ve z!h!nde tasavvur ed!leb!len 
b!r bo"luk” "ekl!nde tanımlar. Ar!sto !se, mekanı “kapsanan "ey!n zah!r!ne te-
mas ed!p kapsayan c!sm!n !ç sathı” olarak tar!f eder. Mü"ebbihe ve Kerrâmiyye, 
“Rahmân, Ar"’a !st!vâ etm!"t!r”331 meal!ndek! âyet!yle aklın kes!n olarak her 
varlık !ç!n mekan tahs!s ett!$! hükmüne tutunarak Allah’ın ar" üzer!nde 
yer tuttu$unu öne sürmü"lerd!r. Bâbertî söz konusu grupları tenk!t ederek 
mekanın sonradan ortaya çıkması haseb!yle Allah’ın mekandan münezzeh 
kılınması daha ezelde sab!t oldu$unu d!le get!r!r ve onun yaratılmasından 
sonra O’nun yer tutması, yaratılma bel!rt!ler!nden olan de$!"!kl!$! do$ura-
329 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 88a-88b; Ayrıca bkz. Nesefî, et-Temh"d fî 

Usûl"’d-Dîn, s. 7.
330 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 86b-87b.
331 Tâhâ 20/5.

ca$ını !dd!a eder. Ayrıca b!r "ey!n yaratılması, !cattan !baret oldu$undan ve 
kelâmcıya göre mekan, z!hn! tasavvur telakk! ed!ld!$!nden Allah’ın mekanı 
meydana get!rd!kten sonra yer tuttu$u "ekl!ndek! !faden!n do$ru olmadı$ını 
!lave eder. “Rahmân, Ar"’a !st!vâ etm!"t!r”332, “Sonra semaya yöneld!”333, “O, 
kullarının üstünde mutlak hak!m!yet sah!b!d!r”334, “Rabb!n!n zatı bak! kala-
caktır”335, “O’nun zatından ba"ka her "ey yok olacaktır”336, “Allah, Adem’! ken-
d! suret!nde yarattı”337, “Kalpler Allah’ın !k! parma$ı arasındadır”338 g!b! âyet 
ve hadîsler! anlama noktasında !k! farklı metot mevcuttur. Selef mezheb!n!n 
anlayı"ını yansıtan b!r!nc! metoda göre nasslar oldu$u g!b! kabul ed!lmekle 
beraber onların muradı Allah’a havale ed!l!r. B!r ba"ka !fadeyle O’nun zat 
ve sıfatlarını yaratılmı"lara benzemekten mutlak anlamda münezzeh kılarak 
muradının ne oldu$u !le !"t!gal etmemek. Halef mezheb!ne !l!"k!n olan !k!nc! 
metot !se, nassları tasd!k etmen!n yanı sıra Allah’ın zat ve sıfatlarına layık 
olacak "ek!lde âyet ve hadîsler! yorumlamaktır. Söz konusu usulde b!r kes!nl!k 
ve tay!n olmayıp zan ve !ht!mal bulunmaktadır. %lk yol daha güvenl! kabul 
ed!l!rken !k!nc!s! !se daha sa$lam görülmekted!r.339 
332 Tâhâ 20/5.
333 Bakara 2/29.
334 En’âm 6/18.
335 Rahmân 55/27
336 Kasas 28/88.
337 Buhârî, “Itk”, 20; Müsl!m, “B!rr”, 112.
338 T!rm!zî, “Kader”, 7.
339 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 90b-91b. Bâbertî’ye göre Cenâb’ı 

Allah ar"a !st!va etm!" olmakla b!rl!kte mekân tutma !le kurulmaktan uzaktır. Ar", 
Allah’ı ta"ımaz, tam aks!ne O, ona hükmeden ve ondan farklı olan b!r varlıktır. Aynı 
zamanda ar"ın üzer!nded!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H"kmet"’n-Nebev"yye, vr. 8b) 
Görüldü$ü üzere Bâbertî’n!n haber! sıfatlar konusunda !zled!$! metot b!raz farklıdır. 
&öyle k!, o b!r sıfat olarak !st!va kavramını kabul etmekle beraber te"b!he dü"memek 
dü"ünces!yle onu tev!l eder. Bu açıdan dü"ünüldü$ünde Selef ’!n yolundan ayrılma-
maya çalı"tı$ı g!b!, b!r kelâmcı olarak da tavır takınıp tev!l! ben!mser ve kullanır. 
Mütekadd!m!n !le müteahh!r!n âl!mler!n!n bakı" açılarını yansıttı$ı söyleneb!l!r. 

 Bâbertî, “B!z ona "ah damarından daha yakınız”(Kaf 50/16), ayet!nden hareketle Allah 
Teâlâ’nın her varlı$a yakın oldu$unu !fade eder.. Ayette geçen yakınlı$ın, d!$er varlıkların 
yakınlı$ı g!b! olmadı$ını söyler. Bunu da Allah’ın zatı ve sıfatları !le varlıkların zatı ve sıfatları 
!le !rt!batlandırır. B!r ba"ka !fade !le zat ve sıfat noktasında Allah !le varlıklar arasında nasıl 
b!r farklılık söz konusu !se, aynı "ek!lde kend!s!ne n!spet ed!len yakınlı$ın da b!r farklılık 
arz etmes! söz konusudur. Bununla ba$lantılı olarak Bâbertî, hulul dü"ünces!ne kar"ı çıkarak 
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Allah Teâlâ her hang! b!r mekanda de"!ld!r çünkü mekan kavramı âlem 
!ç!n geçerl!d!r ve âlem Allah dı#ındak! #eyler !ç!n kullanılır. Âlem muhdest!r. 
Z!ra de"!#kend!r. De"!#ken olan her #ey de sonradan ortaya çıkmı#tır. Böyle 
olunca Allah’ın b!r mekânda bulunması söz konusu olamaz. Mekânsız olma 
O’nun ezeldek! hal!d!r. Çünkü ezelde yer kaplamı# de"!ld!r. Allah har!c!ndek! 
#eyler!n hâd!s oldu"u kes!nd!r ve Allah da mekanı yarattıktan sonra mekan 
ed!nm!# olsaydı, öncek! durumu de"!#m!# ve kend!s!nde b!r #eye temas etme 
özell!"! ortaya çıkmı# olurdu. Fakat de"!#!kl!k ve sonradan meydana gelen b!r 
takım özell!kler! kabul etme, hudus bel!rt!ler!ndend!r. Hudus bel!rt!ler! !se Al-
lah hakkında dü#ünülemez. Z!ra e"er Allah herhang! b!r mekanda !se o zaman 
mekanı yaratmadan önce nerdeyd! sorusu akla gel!r.340 

(6) Allah Keyf!yetle N!telenemez
Allah’ın renk, tat, koku, sıcaklık, ser!nl!k, ıslaklık ve kuruluk g!b! !l!nt!-

lerle n!telenmes!n! !mkansız gören Bâbertî, söz konusu arazların c!s!m özel-
l!kler!nden oldu"unu bel!rt!r. Ona göre keyf, zatı !t!bar!yle bölünme ve bölün-
memey! kabul eden b!r araz olup tasavvuru b!r ba#ka #ey!n tasavvuruna ba"lı 
olmamaktadır. Allah Teâlâ ma!yetle (nel!k) de vası$anamaz. Z!ra ma!yet, ya 
c!ns!n!n yada hang! çe#!t mah!yet!n oldu"unun sorulmasını !fade eder k! O, 
her !k!s!nden yüced!r. Çünkü O’nun varlıklar arasında ortak b!r yönü yok k! 
c!ns olsun. Y!ne O, mürekkep de"!l k! kend!s! !ç!n b!r mah!yet dü#ünülsün. 
Gerekçes! de mah!yet!n terk!p özell!kler!nden sayılmasıdır. Bölünmekle n!-
telenmes! de muhald!r. Sebeb! !se bölünmen!n terk!p özell!"!nden olmasıdır. 
Kend!s!ne sonluluk !zafe ed!lmes! kabul ed!leb!l!r b!r #ey de"!ld!r. Çünkü son-
luluk, m!ktar ve sayılar c!ns!ndend!r. Sonradan olanlara benzemekle de !tt!saf 
olunamaz. Neden! !se muhdeslerden h!çb!r #ey!n kend!s!ne benzememes!d!r. 

Allah’ın her hang! b!r #eye hulul etmes! veya O’na hulul ed!lmes!ne !ht!mal vermez. Bunu, za-
tında kend!s! dı#ında ba#ka b!r #ey olmadı"ı g!b!, zatı kend!s! dı#ında bulunanlarda da de"!ld!r, 
#ekl!nde de !fade eder. Y!ne ona göre, b!r mekânın kend!s!n! kapsamasından ya da zamanın 
sınırlamasından bahsed!lemez. Z!ra bunlar hâd!s varlıklar !ç!n geçerl! olan kavramlardır. Bu 
tür kavramlara gerek duymaması O’nun zat ve sıfatlarında yetk!n oldu"unu göster!r, yetk!n 
olu#unun !fades!d!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 8b-9a) 

340 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 97-98.

Sonuç olarak !l!m, kudret vb. n!tel!klerle n!telenen b!r varlık, yaratılmı# varlık-
larda olan #eyden daha yüce ve daha üstündür. Bunun !llet! de aralarında b!r 
!l!#k! bulunmamasıdır.341 

(7) Kıyam b! nefs!h!
Bâbertî, kıyam b! nefs!h! sıfatını kayyûm !sm! çerçeves!nde !zah eder. 

Buna göre kayyûm, herkes!n kazandı"ını gözeten ve koruyan, varlıkların !#le-
r!n! !dare eden, b!zat!h! ka!m olan ve ba#kalarını da ka!m (var) kılandır.342 

�		��������������

%slâm dü#ünce ekolleri arasında tartı#ılan mevzulardan bir tanesi de 
ru’yetullahtır. Kadîm bir yaratıcının hâdis varlıklar tarafından mü#ahede 
edilmesinin mümkün olup olmayı#ı, tartı#ılan hususun temel ta#ını olu#turur. 
Ehl-i Sünnet’e daha do"rusu Hane&-Mâtürîdî ekolüne mensup bir âlim 
olarak Bâbertî bu konuyu ele alarak Mu’tez!le, Hâr!cîlerle F!lozo$arı kar#ısına 
almı# ve kend!nce b!r takım del!llend!rmeler yapmı#tır. Bâbertî’n!n Mu’tez!le, 
Hâr!cîlerle F!lozo$arı hedef almasının sebeb!, bunların ru’yetullahı nefyetmes! 
ve aklî del!ller çerçeves!nde bunu !spat etmeye çalı#masıdır. 

Mu’tez!le, Allah’ın görüleb!lece"!ne !ht!mal vermez. Z!ra Kur’ân’da 
“Gözler!n O’nu !drak edemed!"!n!, fakat O’nun, gözler! !drak ett!"!”343 buy-
rulmu#tur. Söz konusu mezheb!n reddett!"!, Allah’ın gözlerle görülmes!d!r. 
Z!ra b!r #ey! görmek, o #ey!n c!hette bulunmasını zorunlu kılar. Bu !se hudûs 
alamet! b!r ba#ka !fade !le yaratılmı#lık bel!rt!s! oldu"undan Allah !ç!n dü#ü-
nülmes! söz konusu de"!ld!r. Buna göre Cenâb-ı Allah gözlerle de"!l de kalp, 
mar!fet ve b!lg! !le görülür.344 

341 Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 90a-90b.
342 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 44.
343 En’âm 6/103.
344 Kâdî %mâdüddîn Ebü’l-Hasan Abdülcebbâr b. Ahmed el-Hemedânî, el-Usûlü’l-hamse, thk. 

Faysal Bed!r Avn, Matbûâtu Cam!atü’l-Kuveyt, Kuveyt, 1998, s. 74. 
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Mu’tez!le, F!lozo"ar !le Hâr!cîler, Allah’ın görülmes!n!n muhal olması-
na !l!#k!n aklî del!l bulundu$unu !dd!a eder. Onlara göre, görme olayının mey-
dana gelmes! !ç!n görenle görülen!n kar#ı kar#ıya gelmes!, görmey! !mkansız 
kılacak derecede uzak veya yakın olmayan bel!rl! b!r mesafen!n bulunması ve 
gören !le görülen arasına görme ı#ınlarının ula#ması gerek!r. Fakat Allah hak-
kında böyle b!r #ey !mkansızdır.345 Söz konusu grupların ru’yetullahı muhal 
görmesi, kendilerine göre ru’yetin bir takım hâdis belirtileri gerektirmesinden 
kaynaklanır. 

Bâbertî bu gruplara !t!raz ederek görme hal!n!n olu#ması !ç!n kend!ler! 
tarafından !ler! sürülen #artların geçers!z oldu$unu savunur. %artların #ah!d ve 
ga!be göre de$!#med!$!n!, #art olan b!r #ey!n b!r bakıma herkes! kapsadı$ını 
!fade ederek görülür olmayı var olmanın özell!kler!nden sayar. Ona göre gör-
me, b!r #ey!n oldu$u g!b! gözde gerçekle#mes!d!r. B!r #ey her hang! b!r yönde 
!se o c!hette görülür, yok e$er yönde de$!lse o zaman c!hette olmaksızın mü-
#ahede ed!l!r.346 

Bâbertî, Allah’ın hem kend!s! hem de ba#kaları tarafından görülür ol-
masını b!r kemal sıfatı olarak de$erlend!r!r. Kemal sıfatı olan her #ey!n Allah 
!ç!n geçerl! oldu$unu savunur. Dolayısıyla O’nun hem kend!s! hem de ba#ka-
ları tarafından görülmes!n!n söz konusu oldu$unu d!le get!r!r.347 

Allah’ın, Müslümanlarca görülmes!n! kend!ler!ne yapılacak b!r !kram 
olarak açıklayan Bâbertî, !kramın hak edene yapıldı$ında b!r kemal sıfatı ola-
ca$ını, müm!n k!#!n!n de bu !kramı hak ett!$!n!, bunun sonucunda O’nun 
müm!nler tarafından görülece$!n! ve bazı naklî del!ller!n ru’yetullaha delalet 
ett!$! noktasında sadece !natçıların #üpheye dü#tükler!n! kaydeder.348

345 Nesefî, et-Temhîd fî Usûl!’d-Dîn, s. 38-39; Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 62b; 
Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 188a; Türcan, a.g.m., s. 157.

346 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 62b-63a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 
vr. 189b; Türcan, a.g.m., s. 157. Ayrıca bkz. Pezdevî, Ehl! Sünnet Aka!d!, s. 121; Nesefî, 
et-Temhîd fî Usûl!’d-Dîn, s. 41; Sâbûnî, Matür!d!yye Aka!d!, s. 42.

347 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 63a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
190a; Türcan, a.g.m., s. 157.

348 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 63a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
190a; Türcan, a.g.m., s. 157-158.
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Müell!f kader!n !k! türlü oldu$unu !zah eder. B!r!nc!s!, hayır-#er, güzel-
l!k-ç!rk!nl!k, h!kmet-sefeh türünden Allah’ın takd!r ett!$! #ek!lde her #ey!n var 
oldu$u sınırdır. &k!nc!s! !se, hayır-#er nev!nden her #ey!n ve bunlara kar#ılık 
sevap ve cezanın meydana gel!#!n!n açıklanmasıdır.349 Kader, varlık alem!nde 
#artlar gerçekle#t!kten sonra tek tek varlıklara !nd!rgenm!# b!ç!mde ve Allah’ın 
hükmett!$! #ek!lde t!kel olarak varlıkların var olmasını da !fade eder.350 

B!r ter!m olarak kaza mefhumuna da de$!nen Bâbertî onun hüküm, 
em!r ve f!!l anlamına geld!$!ne !#aret ederek351 kazanın, bütün varlıkların apa-
çık b!r k!tapta ve levh-! mahfuzda yaratmaya uygun olarak toplu ve !cmâlî b!r 
#ek!lde var olmasından müte#ekk!l oldu$unu !lave eder.352

349 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 52. Sırrına er!#!lmeyen mevzu-
lardan b!r tanes! de kader konusu olup sıfatlardan ba$ımsız olarak !ncelenmes! söz 
konusu de$!ld!r. Sözünü ett!$!m!z sıfatların ba#ında !se Allah’ın !l!m sıfatı geld!$!n-
den hep bu çerçevede ele alınmı#tır. Bâbertî, Allah’ın varlıkları takd!r ett!$!n! !fade 
ederek ezelde onlar hakkında b!lg! sah!b! olmamasının !mkânsızlı$ının altını ç!zer. 
Takd!r etme b!r bakıma yazma manasını ta#ımaktadır. B!r ba#ka dey!#le dünyada ve 
ah!rette olmu# ve olacak #eyler!n levh-! mahfuzda kayded!lmes!n! !fade eder. Dola-
yısıyla !ster görünen âlemde olsun !ster görünmeyen âlemde kayıttan uzak h!çb!r #ey 
yoktur. Hz. Peygamber’!n had!sler!ne göre, Allah Teâlâ’nın yarattı$ı !lk #ey kalem 
olup ona yazmayı emretm!#, o da ne yazaca$ını sormu#tur. Cenâb-ı Allah !se, kıya-
met gününe kadar olacak #eyler! yazmasını söylem!#t!r. (Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-
#mâm Ebî Hanîfe, s. 129; Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 36a) 

350 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 91. 
351 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 56. Kaza, varlıkların yaratılı#ını 

!fade eder k! söz konusu yaratma ol hükmüyle ortaya çıkmaktadır. “B!r #ey! yarat-
mak !sted!$! zaman O’nun yaptı$ı ol demekten !barett!r. Hemen oluver!r”, ayet! !se 
buna dayanak te#k!l etmekted!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 
36b) Kazaya yaratma manası yüklemekle Bâbertî’n!n Hanef!-Matur!d! ekol !çer!-
s!nde yer aldı$ı bel!rm!# olmaktadır. Yukarıda geçen ol !fades!n! bel!rl! b!r lafız ola-
rak ele almayan Bâbertî, onun ezel! b!r sıfat #ekl!nde anla#ılması gerekt!$!ne d!kkat 
çekmekted!r. Bu ol lafzı da gök, yer ve bunların dı#ında olanların meydana gel!#!n! 
!ht!va ed!p adetullah genel !t!bar!yle bu #ek!lde cereyan etmekted!r. (Bâbertî, Muh-
tasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 36b) 

352 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 91.
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A.  !NSAN F ! !LLER !N !N OLU"UMU

!nsan "illeri ıztırârî ve ihtiyârî olmak üzere ikiye ayrılır.353 Iztırârî f##l-
ler#n olu$umunda #nsanın herhang# b#r #rades# ve rolü olmadı%ında mezhepler 
arasında b#r #tt#fak söz konusudur.354 Asıl tartı$ma #ht#yârî f##ller#n olu$masında 
kulun herhang# b#r gücü, kudret# ve #rade özgürlü%ünün bulunup bulunmadı%ı 
noktasındadır. !$te bu noktada dü$ünce ekoller# tarafından farklı görü$ler ser-
ded#lm#$t#r. Bâbertî bu ekoller#n hem f#k#rler#ne hem de kend#ler#nce yapılan 
del#llend#rmelere temas etm#$t#r.

Ehl-# Sünnet, hem kulların hem de d#%er bütün canlıların f##ller#n#n ya-
ratıcısının Allah oldu%unu söylem#$ ve O’nun dı$ında bu f##ller#n ba$ka b#r 
yaratıcısının olmadı%ını #fade etm#$t#r. Bu aynı zamanda sahabe ve tab##n#n de 
görü$üdür.355 

Mu’tez#le, kend#ler#n#n #ht#yârî f##ller#n yaratıcısı olduklarını #ler# sür-
mü$ler ve Cübbâî ortaya çıkıncaya kadar #nsana yaratıcı #sm#n# vermey# cesaret 
edemem#$lerd#r. Cübbâî #cad ve halk arasında b#r farkın bulunmadı%ını ortaya 
koymu$, #nsanları f##ller#n#n yaratıcısı olarak #s#mlend#rm#$ ve ümmet#n #cmaı-
nın dı$ına çıkmakta b#r be#s görmem#$t#r.356 

Cehm b. Safvan ba$ta olmak üzere onun mensubu olan Cebr#yye ve 
E$’ar#yye’n#n kurucusu olan #mam E$’arî, #nsanın b#r gücü, f##l# ve seçme öz-
gürlü%ünün kes#nl#kle olmadı%ını, onun bütün f##ller#n#n söz gel#m# t#treme 
ve nabız atması g#b# ıztırârî oldu%unu ve varlıklara n#spet ed#lmes#n#n mecaz# 
oldu%unu #dd#a etm#$lerd#r.357

353 Pezdevî, Ehl! Sünnet Aka!d!, s. 159. 
354 A. Sa#m Kılavuz, Anahatlarıyla "slâm Akâ!d! ve Kelâm’a G!r!#, s. 152; Bek#r Topalo%lu-!lyas 

Çeleb#, Kelâm Ter!mler! Sözlü$ü, s. 74. 
355 Nesefî, el-Umde, s. 33; Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 61b; Bâbertî, %erhu’l-Maksad 

fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 179a; Bâbertî, %erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 115; Bâbertî, 
%erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 114a; Türcan, a.g.m., s. 155. 

356 Nesefî, el-Umde, s. 33; Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 61b; Bâbertî, %erhu’l-Maksad 
fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 179a; Bâbertî, %erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 115; Bâbertî, 
%erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 114a; Bâbertî, %erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-
cemâ’a, s. 137; Türcan, a.g.m., s. 155. 

357 Nesefî, el-Umde, s. 33; Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 61b; Bâbertî, %erhu’l-Maksad 
fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 179a; Bâbertî, %erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 115; Bâbertî, 
%erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 114a-114b; Bâbertî, %erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne 
ve’l-cemâ’a, s. 137; Türcan, a.g.m., s. 155. 

Cebr#yye #le Mu’tez#le’n#n görü$ü, b#r makdurun #k# kad#r#n kudret#y-
le gerçekle$meyece%# esasına dayanır. Onlar tek b#r makdurun #k# kad#r#n 
kudret# altına g#rmed#%#n# söylerken görünmeyen âlem#n del#l# mesabes#nde 
olan görünür âlemden hareket etm#$lerd#r. Çünkü kad#r #ç#n makdur olan, b#r 
sa#k kad#r# f##l yapmaya sevkett#%#nde ortaya çıkması gerek#rken, b#r $ey de 
kad#r# f##l#n# yapmaktan alıkoydu%u zaman da f##l#n hasıl olmaması gerek#r. 
!k# kad#r #ç#n tek makdur farzed#lse ve kad#rler#n b#r#nde f##l yapma mot#v# 
çıksa, d#%er#nde de f##l yapmama sa#k# hasıl olsa, bu durumda bu f##l#n hem 
bulunması hem de bulunmaması lazım gel#r. Fakat bu #mkansızdır. Dolayı-
sıyla tek b#r makdurun #k# kad#r#n kudret# altında bulundu%unu #dd#a etmek 
muhal olur.358 

!nsanın yaratma kudretinin olmadı%ını savunan Cebriyye, "illerin 
yaratıcısının Allah oldu%una vurgu yaparken, Mu’tez#le #se “Namazı tam kılın, 
zekâtı hakkıyla ver#n”359 meal#ndek# âyette Allah’ın f##l yapmayı emretmes# se-
beb#yle #nsanın f##ller üzer#nde gücünün bulundu%unu, güçsüz olana herhang# 
b#r $ey#n emred#lemeyece%#n# ve Allah’ın, #nsanların f##ller# üzer#nde kudret#n 
taalluku $ekl#nde b#r tes#r#n#n mevcut olmadı%ını öne sürmü$tür.360 

Cebr#yye ve Mu’tez#le’den her b#r# kend# #dd#alarına aklî ve naklî del#l 
get#rm#$ ve d#%er ekolün #dd#a ett#%# hususlara cevap vermeye çalı$mı$tır.361 
Söz gelimi Cebriyye’nin birinci deliline göre "il, kulun seçimi ve kudretiyle 
meydana gelseydi ve Allah’ın hareket ettirmek istedi%i cismi kulun durdurmak 
istemesi gibi kulun Allah’ın iradesine aykırı bir $ey dilemesi sonucunda ya 
her ikisinin iste%i gerçekle$ir ki böylece iki zıt yani hareket ve sükun bir araya 
gelir; ya da ikisinden birinin iste%i gerçekle$mez ki iki zıt $ey yani hareket ve 
sükun ortadan kalkmı$ olur; veya sadece birinin iste%i ortaya çıkar ki müreccih 
olmadan tercih etme lazım gelir. Çünkü her ne kadar Allah’ın kudreti kulun 

358 Nesefî, el-Umde, s. 33; Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 61b; Bâbertî, %erhu’l-Maksad 
fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 179b; Bâbertî, %erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 115-116; Bâbertî, 
%erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 114b; Türcan, a.g.m., s. 155.

359 Bakara 2/43. 
360 Nesefî, el-Umde, s. 34; Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 61b; Bâbertî, %erhu’l-Maksad 

fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 179b, 181a; Bâbertî, %erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 116; Bâbertî, 
%erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 114b; Türcan, a.g.m., s. 156.

361 Bâbertî, %erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 116.  
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kudretinden daha !ümüllü olsa bile tek makdurda tek ba!ına etkide bulunma 
açısından her iki kudret de e!ittir.362

Cebr"yye "k"nc" del"l"n", “Allah her !ey" yaratandır”363, “Oysak" s"z" ve 
yapmakta olduklarınızı Allah yarattı”364, “Allah k"m" d"lerse onu !a!ırtır, d"led"-
#" k"msey" de do#ru yola "let"r”365 âyetler" çerçeves"nde ortaya koyar. B"r ba!ka 
anlatımla b"r"nc" del"l, Cebr"yye’n"n aklî, "k"nc" del"l de naklî del"l"n" olu!turur. 
“Allah her !ey" yaratandır”366 âyet"n" esas alan Cebr"yye, ef ’âl-" ‘"bâdı !ey olarak 
de#erlend"r"r ve bu f""ller"n yaratıcısının Allah oldu#unu ısrarla vurgular.367 

Mu’tez"le, Cebr"yye’n"n aklî del"l"ne, "k" kudret"n kar!ı kar!ıya gelmes" 
sonucunda kulun de#"l Allah’ın "ste#"n"n gerçekle!ece#"n" kaydetmek suret"yle 
cevap ver"r ve makdurda tek ba!ına etk"de bulunma noktasında "k" kudret"n 
e!"t olmasını kabul etmed"kler"n" açıklar. Tam ters" onların kuvvet ve zayı$ık 
açısından farklı olduklarını bel"rt"r. Bu "k" kudret"n farklılı#ı neden"yle b"r ka-
d"r"n bell" b"r sürede bell" b"r mesafey" katetmeyece#" !ek"lde b"r ba!ka kad"r"n 
aynı sürede aynı mesafey" katedeb"lece#"n" d"le get"r"r. Kudretler"n e!"t olması 
hal"nde makduratın da e!"t olması gerekt"#"ne d"kkat çeker ve bunun böyle 
olmadı#ına "!aret eder.368

Mu’tez"le, Cebr"yye’n"n naklî del"l"ne “Eller"yle k"tap yazanlara yazık-
lar olsun”369, “Onlar zandan ba!ka b"r !eye tâb" olmaz”370, “Kend"ler"nde bu-
lunanı de#"!t"r"nceye kadar”371, “Hayır, nef"sler"n"z s"z" (böyle) b"r "!e sürükle-

362 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 180a-180b; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm 
Ebî Hanîfe, s. 116. 

363 Ra’d 13/16.
364 Sâ%ât 37/96.
365 En’âm 6/39.
366 Ra’d 13//16.
367 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 180a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî 

Hanîfe, s. 117.
368 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 180b; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî 

Hanîfe, s. 117. 
369 Bakara 2/79.
370 En’âm 6/116.
371 Enfâl 8/53; Ra’d 13/11.

d"”372, “N"hayet nefs" onu "tt"”373, “Herkes kazandıklarına kar!ı b"r reh"nd"r”374, 
“Öyleyse d"leyen "man ets"n, d"leyen "nkar ets"n”375, “D"led"#"n"z" yapın”376, 
“D"leyen ondan (Kur’an’dan) ö#üt alır”377, “S"zden "ler" g"tmek ya da ger" kal-
mak "steyen k"mseler "ç"n”378, g"b" f""ller" kullara n"spet eden ve f""ller" onların 
"radeler"ne ba#layan âyetlerle cevap vererek kend" "dd"alarını b"r takım aklî 
del"llerle desteklem"!t"r. Buna göre kulun seçme özgürlü#ü olmasaydı, onun 
yükümlü tutulması kab"h ve tutarsız olurdu. Çünkü bu durumda onun f""ller" 
cansız varlıkların f""ller" g"b" gerçekle!m"! olurdu. &!te bu sebeple kulun özgür 
olmadı#ı "dd"ası batıldır. Z"ra tekl"f"n kab"h olmadı#ı hususunda bütün akıl 
sah"pler" müttef"kt"r.379

Hanefî-Mâtürîdî âl"mler", b"zzat yaptı#ımız "radel" f""llerle cansız var-
lıklardan sadır olan !uursuz ve "rades"z f""ller arasında b"r fark bulundu#unu 
görmü!ler ve sadece "ht"yârî f""llerde "ht"yârın b"r etk"s" oldu#una d"kkat çek-
m"!lerd"r.380

Allah’ın her !ey"n yaratıcısı oldu#u "lkes", Hanefî-Mâtürîdî ekolüne 
mensup bulunanları f""l" mutlak anlamda kulun seç"m ve "rades"ne n"spet et-
mey" engellem"! ve onları b"r arayı!a sevketm"!t"r. Söz konusu b"lg"nler orta 
yolu bulmaya çalı!mı! ve sonunda halk-kesb dü!ünces" ortaya çıkmı!tır.381 F"-
"ller"n hem Allah’ın kudret" hem de kulun kesb" "le meydana geld"#"n"n "fade 
ed"lmes" !u manaya gel"r. Kul kes"n karar ver"p b"r taat" "!lemeye yöneld"#"nde 
Allah bu taat f""l"n" kulda yaratır. E#er mas"yet "!lemeye kes"n karar ver"p de 
yönel"rse Allah bu mas"yet f""l"n" onda yaratır. Buna göre de kul her ne kadar 
mutlak manada yaratıcı olmasa b"le b"r bakıma kend" f""l"n"n yaratıcısı mesa-

372 Yûsuf 12/18, 83.
373 Mâ"de 5/30.
374 Tûr 52/21.
375 Kehf 18/29.
376 Fuss"let 41/40.
377 Abese 80/12.
378 Müddess"r 74/37.
379 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 179b-180a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm 

Ebî Hanîfe, s. 117. 
380 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 118.
381 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 137. 
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bes!nde olur. Fakat kulun b!r yaratma kudret! olmayıp sadece b!r f!!l, seç!m ve 
gücü mevcuttur. B!r makdurun !k! kad!r!n kudret!yle gerçekle"!p gerçekle"me-
yece#! meseles!ne gel!nce !k! faklı kudret söz konusu oldu#u !ç!n !mkansız b!r 
"ey de#!ld!r. B!r!nc! kudret, Allah’a a!t olan yaratma (!ht!râ’) gücü, !k!nc!s! !se 
kula a!t olan kazanma (!kt!sâb) gücüdür. Burada asıl !mkansız olan makdurun 
her !k!s! yaratma kudret! veya yapma kudret! olan !k! kudretle gerçekle"mes!-
d!r. Bütün bu b!lg!y! veren Bâbertî bu konuda Selef âl!mler!n!n !z!nden g!tme-
n!n daha yararlı olaca#ını dü"ünmekte, tartı"mayı terk etmey! tavs!ye etmekte 
ve b!lg!y! Allah’a havale etmey! daha do#ru bulmaktadır.382

Hem Mu’tez!le’n!n hem de Cebr!yye’n!n telakk!ler!n!n a"ırı olduklarını 
kaydeden Bâbertî bu noktada en do#ru görü"ün Ehl-! Sünnet daha do#rusu 
Hanefî-Mâtürîdî mezheb! tarafından ben!msend!#!n! d!le get!rerek söz ko-
nusu ekolün hem kulun özgürlü#ünü hem de Allah’ın yaratıcılık vasfını !fade 
eden âyetler! d!kkate aldı#ını ve bu çerçevede b!r tez ortaya attı#ını açıklar.383

B .  !ST !TAAT

$stitaat konusunda mezheplerce tartı"ılan husus, istitaatın %ilden önce, 
%ilden sonra veya %ille beraber bulunup bulunmadı#ıdır. 

$stitaat, kudret, kuvvet ve takat kul hakkında kullanılınca aynı manayı 
ifade etmi" olur. Yani bu sözcükler e" anlamlı kelimelerdir.384 F!!l!n meyda-
na gel!"!nde etk!l! olan !st!taat, Hanefî-Mâtürîdî âl!mler!ne göre f!!lle beraber 
bulunmaktadır. Çünkü !st!taat, f!!lle beraber olmasaydı bu durumda ya f!!lden 
önce ya da sonra olurdu. $st!taat!n f!!lden sonra olması söz konusu de#!ld!r. 
Z!ra !st!taatın f!!lden sonra olma !ht!mal! !mkan dah!l!nde olsaydı, !st!taat 
olmadan f!!l!n hasıl olması gerek!rd!. Fakat bu !mkansız b!r "eyd!r. $st!taa-
tın f!!lden önce gelmes! de tasavvur ed!lemez. Çünkü f!!l anında var olmaz-
dı. $st!taatın f!!lden önce gelmes!n!n dü"ünülemeyece#!n!n ve f!!l anında var 

382 Nesefî, el-Umde, s. 34; Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 61b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad 
fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 179b, 181b; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 118-119; 
Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 115a; Türcan, a.g.m., s. 156.

383 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 137.
384 Nesefî, et-Temhîd fî Usûl!’d-Dîn, s. 53.

olmamasının !llet! onun araz olu"udur. Arazın da !k! an ve !k! zamanda bâkî 
kalmadı#ı malumdur. F!!l zamanında kudret olmayınca f!!l!n kudret olmadan 
ortaya çıkması gerek!rd! k! bu aklen !mkansızdır ve ortada el olmadan b!r "ey! 
almaya benzer. Böylece !ht!yaç anında Allah’tan müsta#n! olunurdu. Fakat Al-
lah’tan müsta#n! olmak nassa aykırı b!r durumdur. “Allah zeng!nd!r, s!z !se 
fak!rs!n!z”385 âyet!nde de görüldü#ü üzere nassın gerekt!rd!#! Allah’a muhtaç 
olmaktır.386

Mu’tez!le ve Kerrâmîler’!n ço#u, !st!taatın f!!lden önce bulundu#unu 
!ler! sürer. Onlara göre !st!taat, f!!lden önce olmasaydı ve f!!l yokken var olma-
saydı, em!r geld!#!nde f!!l yapma kudret! yokken güçsüz olanı mükellef tutmak 
olurdu. “Allah her "ahsı, ancak gücünün yett!#! ölçüde mükellef kılar”387 âyet! 
gere#!nce bu "ey muhald!r.388 

Bâbertî, !st!taat !le araç ve gereçler!n, organların ve sebepler!n elver!"l! ve 
sa#lam olmasının (selâmetü’l-esbâb ve’l-âlât) kasted!ld!#!n! bel!rt!r. “Yoluna 
gücü yetenler!n o ev! haccetmes!, Allah’ın !nsanlar üzer!nde b!r hakkıdır. K!m 
!nkâr ederse b!lmel!d!r k!, Allah bütün âlemlerden müsta#nîd!r”389 âyet!nde 
Allah’ın tam da bunu kastett!#!n! z!kreder. Ayet! yoruma tab! tutan Bâbertî 
âyette b!zzat f!!l yapma kudret!nden de#!l de azık ve b!nekten söz ed!ld!#!-
n! açıklayarak yükümlü tutmanın araç-gereç, organlarla sebepler!n elver!"l! ve 
sa#lam olmasına dayandı#ını d!le get!r!r.390 

Bâbertî’ye göre araç ve gereçler, organlarla sebepler elver!"l! ve sa#lam 
!ken mükellef, f!!l yapmaya yönel!rse kend!s!nde gerçek kudret ortaya çıkar. 
Fakat söz konusu organlar ve sebepler elver!"l! ve sa#lam olmayınca kul her-
hang! b!r f!!lle mükellef kılınmaz. Çünkü kul, f!!l yapmaya d!rekt olarak yönel-
d!#!nde kudret meydana gelmez ve özü !t!bar!yle güç yet!rmeyen b!r! özürlü 
sayılır. Sonuç olarak yükümlü tutmak araç-gereç, organlarla sebepler!n elve-

385 Muhammed 47/38.
386 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 123.
387 Bakara 2/286.
388 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 123.
389 Âl-! $mrân 3/97.
390 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 123-124. Ayrıca bkz. Pezdevî, Ehl! Sünnet 

Aka!d!, s. 169.
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r!"l! ve sa#lam olu"una dayanıyorsa ve sebeplerle organlar sa#lıklı olunca ac!z 
k!msey! mükellef tutmamak gerek!r.391

Bâbertî açık ve g!zl! olmak üzere !k! tür !st!taatten bahseder. G!zl! olan, 
f!!l!n kend!s!yle var oldu#u ve Allah’ın f!!lle beraber yarattı#ı !st!taattır. E#er 
bu güç, !taatlere yönel!k !se tevf!k, ma’s!yetlere yönel!k !se hızlan adını alır. Bu 
tür !st!taat Allah tarafından yaratıldı#ından yaratılmı" varlıklar bununla vasıf-
lanamazlar. Kul da!ma Allah’ın tevf!k!, !rades! ve deste#!ne muhtaç olması !ç!n 
bu tür !st!taat f!!lle beraber olup parmakla beraber yüzü#ün hareket!ne benzer. 
Kul her an Allah’a !ht!yaç duydu#u !ç!n f!!l! tek ba"ına meydana get!remez. 
Bu tür !st!taatle gerçek kulluk ve muhtaç olma ortaya çıkar. “Ey !nsanlar! S!z 
Allah’a muhtaçsınız. Allah !se kend!ne yeten ve çok övülend!r”392 âyet! de bunu 
ortaya koyar. Aslında bu âyet, g!zl! kudret!n f!!lden önce ve kulun makduru ol-
du#unu !dd!a eden Mu’tez!le’n!n tez!n! hedef almakta ve onu çürütmekted!r.393 

Açık !st!taat !se yapab!lme gücü ve araç !le gereçler!n, organlarla se-
bepler!n elver!"l! ve sa#lam olmasını !fade etmekted!r. Bu güç, f!!lden önce 
bulunmaktadır. Yükümlü tutmanın dayana#ı araç-gereç, organlarla sebepler!n 
elver!"l! ve sa#lam olmasıdır.394 

012"30&4

Hanefî-Mâtürîdî ekolüne göre rızk, !ster helal !ster haram olsun gıdadan 
!barett!r. Rızkın gıdadan müte"ekk!l oldu#unun del!l! “Yeryüzünde yürüyen 
her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzer!ned!r”395 meal!ndek! âyett!r. Herkese 
b!r rızk takd!r ed!lm!"t!r ve hayatta oldu#u sürece kend!s!ne takd!r ed!len! elde 
eder. Herkese takd!r ed!len b!r rızk oldu#una göre b!r!n!n ba"kasının rızkını 
y!yemeyece#! g!b!, ba"ka b!r!n!n de onun rızkını yemes! mümkün de#!ld!r.396

391 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 124.
392 Fâtır 35/15.
393 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 135.
394 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 135-136.
395 Hûd 11/6.
396 Nesefî, Tebsıratü’l-ed#lle, C. II, s. 279; a.mlf., et-Temhîd fî Usûl#’d-Dîn, s. 74; Nesefî, Met-

nü’l-akâ’#d, s. 61; Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 137; Sâbûnî, Matür#d#yye Aka#d#, s. 75-76; 

Mu’tez!le’ye göre !se rızk, mülk!yetten müte"ekk!ld!r. Onların !dd!ası 
“Kend!ler!ne verd!#!m!z mallardan Allah yolunda harcarlar”397 âyet!ne dayanır. 
Mutez!le, haramı rızk olarak kabul etmez. Çünkü haram sah!p olu"tan farklı 
b!r "eyd!r. Dolayısıyla b!r ba"kası onun rızkını y!yeb!lece#! g!b! o da ba"kasının 
rızkını y!yeb!l!r.398 

E#er rızk Mu’tez!le’n!n !dd!a ett!#! g!b! mülk!yetten !baret olsaydı, hay-
vanların ona sah!p olması dü"ünülemeyece#!nden rızıklanmamı" olurlardı ve 
Allah’ın vad!nden dönmes! söz konusu olurdu.399 

Önceki kelâm alimleriyle Bâbertî’nin rızk açıklamaları mukayese 
edildi#inde Bâbertî’nin bu konuda yeni bir "ey söylemedi#i ve onun yer verdi#i 
izahatın ancak eskilerin tekrarından ibaret oldu#u görülecektir.

Habbâzî, el-Hâdî, s. 190; Semerkandî, el-‘Akîdetü’r-Rukn#yye, s. 89-90; Nesefî, el-Umde, s. 
37; Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 120a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm 
Ebî Hanîfe, s. 120.

397 Bakara 2/3.
398 Nesefî, Tebsıratü’l-ed#lle, C. II, s. 279; a.mlf., et-Temhîd fî Usûl#’d-Dîn, s. 74; Üsmendî, Lü-

bâbü’l-Kelâm, s. 137; Sâbûnî, Matür#d#yye Aka#d#, s. 75; Habbâzî, el-Hâdî, s. 190; Semer-
kandî, el-‘Akîdetü’r-Rukn#yye, s. 89; Nesefî, el-Umde, s. 37; Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id 
li’n-Nesefî, vr. 120a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 121.

399 Nesefî, Tebsıratü’l-ed#lle, C. II, s. 279; a.mlf., et-Temhîd fî Usûl#’d-Dîn, s. 74; Sâbûnî, Ma-
tür#d#yye Aka#d#, s. 76; Semerkandî, el-‘Akîdetü’r-Rukn#yye, s. 90; Nesefî, el-Umde, s. 37; 
Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 120a.
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!elâm’da nübüvvet meseles! !lâh!yyât konularından sonra !k!nc! sırada 
yer alır. Her ne kadar !k!nc! sıraya alınmı" !se de aslında hem !lâh!yyât 
hem de sem’!yyât konuları peygamberl!k kurumuna ba#lıdır. Çünkü !s-

ter Allah !le !lg!l! !ster ah!ret !le !lg!l! olsun, varlıklara ula"tırılması gereken 
bütün b!lg!ler peygamberden geçer. Bu da peygamber!n gerekl!l!#!ne ve ona 
duyulan !ht!yacı ortaya koyar. Bu !ht!yaç gıda ve su gereks!n!m!ne benzer ve 
kar"ılanmaması hal!nde b!r takım bo"lukların meydana gelmes!ne yol açar k!, 
bu bo"luklar zamanla !nsan ürünü olan dü"üncelerle doldurulur. $"te bu fac!-
ayı önlemek !ç!n Cenâb-ı Allah !nsanlardan özel olarak seçt!#! k!"!ler! vasıta 
kılarak bu !ht!yacı kar"ılamı" ve kıyamet gününde huzurunda uydurulacak ba-
haneler!n önünü kapatmı"tır.
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"
âbertî, nübüvvet! “Cenâb-ı Allah’ın ‘sen! peygamber olarak gönderd!k, 
sen de b!zden sana gelen! tebl!" et!’ buyurarak seçt!"! k!mseye bah#ett!"! 
b!r özell!k (mevh!be)” olarak tanımlar.400 Söz konusu tarif Bâbertî’nin, 
nübüvvetin vehbî olup olmadı"ı tartı#masına ili#kin görü#ünü de 

bir bakıma yansıtır. Buradan hareketle ona göre peygamberli"in sonradan 
kazanılan bir özellik olmadı"ı ifade edilebilir. Böyle bir de"erlendirmede 
bulunmamıza sebep te#kil eden #ey, Ehl-i Sünnet’in daha belirgin bir ifadeyle 
E#’arîler ile Mâtürîdîler’in bu noktadaki görü#leridir.401 Bâbertî’nin Hanefî-
Mâtürîdî ekolü içerisinde yer alması, dolaylı olarak böyle bir dü#ünceye 
yönelmi# olabilece"ine bir i#arettir. Çünkü o, ba"lı oldu"u mezhebinin tercih 
ve taklit edilmesi gerekti"ini savunan bir âlim olarak takdim edilmektedir.402 
Aslında bazı !t!kadî konularda mensup oldu"u mezhepten farklı b!r !dd!a !le 
ortaya çıktı"ı da b!r vakıadır.403 Fakat sonuç olarak nübüvvet ona göre Allah 
verg!s!d!r ve herhang! b!r çalı#ma !le elde ed!lmes! mümkün de"!ld!r. 

Bâbertî, E#’arîler tarafından nübüvvet!n, “Allah’ın ‘sen! peygamber ola-
rak gönderd!k, sen de b!zden sana gelen! tebl!" et!’ buyurarak seçt!"! k!#!ye bah-
#ett!"! özell!k” #ekl!nde tar!f ed!ld!"!n! bel!rt!r.404 Görüldü"ü üzere E#’arîler ile 

400 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 253a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
192a; Türcan, a.g.m., s. 158. 

401 Sal!h Sabr! Yavuz, #slâm Dü$üncesinde Nübüvvet, $nsan Yayınları, $stanbul, ty., s. 21. 
402 Ar!f Aytek!n, “Bâbertî”, T.D.V. #slâm Ans!kloped!s!, C. IV, s. 378. 
403 Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 44b-45a; 
404 Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 192b. 
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!elâm’da nübüvvet meseles! !lâh!yyât konularından sonra !k!nc! sırada 
yer alır. Her ne kadar !k!nc! sıraya alınmı" !se de aslında hem !lâh!yyât 
hem de sem’!yyât konuları peygamberl!k kurumuna ba#lıdır. Çünkü !s-

ter Allah !le !lg!l! !ster ah!ret !le !lg!l! olsun, varlıklara ula"tırılması gereken 
bütün b!lg!ler peygamberden geçer. Bu da peygamber!n gerekl!l!#!ne ve ona 
duyulan !ht!yacı ortaya koyar. Bu !ht!yaç gıda ve su gereks!n!m!ne benzer ve 
kar"ılanmaması hal!nde b!r takım bo"lukların meydana gelmes!ne yol açar k!, 
bu bo"luklar zamanla !nsan ürünü olan dü"üncelerle doldurulur. $"te bu fac!-
ayı önlemek !ç!n Cenâb-ı Allah !nsanlardan özel olarak seçt!#! k!"!ler! vasıta 
kılarak bu !ht!yacı kar"ılamı" ve kıyamet gününde huzurunda uydurulacak ba-
haneler!n önünü kapatmı"tır.
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Bâbertî’nin nübüvvet tanımı arasında bir paralellik göze çarpmaktadır.405 Bah-
s! geçen tanımın !lk önce E"’arîler tarafından yapılmı" ve Bâbertî’n!n bunu 
aynen terc!h etm!" olması kuvvetle muhtemeld!r.

Nübüvvet tanımını çözümlemeye çalı"an Bâbertî b!rkaç temel nokta-
ya !"aret eder. O, “Allah tarafından bah!ed"len b"z özell"k (mevh"be)” kaydıyla, 
Allah’tan ba"kasından olan mevh!ben!n, “seçt"#" k"mseye” kaydıyla Allah’ın, se-
ç!lm!" k!mselerden ba"kalarına bah"ett!#! "eyler!n kapsam dı"ında bırakıldı-
#ını bel!rt!r. “Sen" peygamber olarak gönderd"k, sen de b"zden sana gelen" tebl"# 
et! buyurarak” "ekl!ndek! kayıtla da, Allah’ın seçt!#! kullarına “sen" peygamber 
olarak gönderd"k, sen de … tebl"# et” buyurmaksızın bah"ett!#! "eyler dı"arıda 
tutulmu"tur.406

		�������������������������

$nsanı tabiatı gere#i medenî bir varlık olarak kabul eden Bâbertî, insanın 
tek ba"ına ve di#erlerinden ba#ımsız olarak hayat süremeyece#ine dikkat 
çekerek onun, üretilmesi gereken gıda, elbise, konut gibi temel ihtiyaçlardan 
yoksun kalamayaca#ına, kendisi için olmazsa olmazları mesabesinde bulunan 
bu gereksinimleri bizzat düzenlemesi, yapması mümkün olamayaca#ına temas 
eder ve bu noktada yine kendi cinsinden olan ba"kalarının yardımına ihtiyaç 
duyaca#ını belirtir.407 Ek!n ekme, ekmek p!"!rme ve terz!l!k yapmayı örnek 
olarak göster!p bu dayanı"mayı ve !nsanların b!rb!r!ne olan gereks!n!m!n! d!le 
get!rmeye çalı"ır. Ona göre bu dayanı"ma b!r baskı ve zorlama !le meydana 
gel!rse, bu durumda var olan düzen!n bozulması kaçınılmaz hale gel!r. Yan! 
alı"ver!", n!kah, rekabet ve adalets!zl!k sebeb!yle !nsanlar arasında olu"ab!lecek 
çek!"melerle bu düzen hercümerce u#rar. Dolayısıyla n!zamın bozulmasını en-
gelleyecek ve zulme kar"ı da adalet! sa#layacak d!n ve "er!at g!b! muted!l b!r 
kanun bulunmalıdır. Bunun yanı sıra get!r!len d!n!n kabul ed!lmes! noktasında 

405 Kar"ıla"tırmak !ç!n bkz. Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 192a-192b.
406 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 192b-193a.
407 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl#’d-Dîn, vr. 253a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad $ ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 

193a; Türcan, a.g.m., s. 158. 

ger! kalanların boyun e#mes! !ç!n, d!#er varlıklardan !taat! hak etme ve ona 
layık olma özell!#! !le ayırt ed!len b!r kanun koyucu (peygamber) da zorunlu-
dur. Çünkü bu "ek!lde n!zamı bozacak çek!"meler!n meydana gelmes!ne fırsat 
ver!lmeyecekt!r. Söz konusu !taat !se, peygamberlere apaçık ve göz alıcı muc!-
zeler tahs!s etmek suret!yle ancak gerçekle"eb!l!r.408 

D!#er taraftan !nsanlar, kend!ler!ne fayda sa#layan "ey!n bozulmasını 
ho" görmezler ve kötülü#e kar"ı çıkarlar. Korku ve üm!d!n onları günahları 
terk etmeye ve taat! yer!ne get!rmeye sevketmes! !ç!n !taatkarın sevap, as!n!n 
cezayı hak ett!#!n! açıklayacak b!r kurum gerek!r. Bu !se nübüvvett!r.409

Görüldü#ü üzere Bâbertî, !nsanların b!rb!r!ne !ht!yacı, aralarındak! da-
yanı"mayı, b!rtakım çek!"meler!n vuku bulması sonucunda n!zamın bozulma-
sının önüne geç!lmes! g!b! hususları d!kkate almak suret!yle peygamberl!#!n 
gerekl!l!#!ne vurgu yaparak muc!zeler!n ver!lmes!n!, !taat!n gerçekle"mes!n!n 
temel "artı olarak kabul eder. 

Nübüvvete duyulan !ht!yaç konusunda Bâbertî’n!n sah!p oldu#u dü"ün-
celer, Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’de de görülmekted!r.410 Bu da Mâtürîdî’n!n, 
ortaya attı#ı f!k!rlerle kend!s!nden sonra gelen âl!mler! tes!r altında bıraktı#ını 
ve onlara es!n kayna#ı oldu#unu göstermekted!r.411 

Bâbertî, nübüvvete duyulan !ht!yacın $slâm f!lozo%arı tarafından aklî 
çerçevede açıklandı#ını ancak söz konusu !zahın Hanefî uleması tarafından 
"er’î hükümler bahs!nde yapıldı#ını ve bu b!lg!n!n z!kr! geçen b!lg!nler ta-
rafından $slâm f!lozo%arından önce ortaya kondu#unu z!kreder. Dolayısıyla 
bahs! geçen f!lozo%ar bu dü"ünceler! ya Hanefîler’den almı"lar veya kend!ler! 
üretm!"lerd!r.412 Bu açıklama !le Bâbertî, peygamberl!#e duyulan !ht!yaç konu-
sunda Hanefîler’!n !zah tarzını ben!msemekten tav!z vermed!#!n! göstererek 
onların f!k!rler!ne ba#lı kalmaya çalı"tı#ını ve bu noktada Hanefî ulemasının 
$slâm f!lozo%arının tes!r! altında kalmadı#ını vurgular.
408 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl#’d-Dîn, vr. 253a-253b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, 

vr. 193b, 195b; Türcan, a.g.m., s. 158. 
409 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 196a.
410 Matürîdî, K#tâbü’t-Tevhîd, s. 271- 285. 
411 Sübkî, a.g.e., s. 32.
412 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 195a.

122 123DR. KAD!R RECEP MUHAMMED



��������������
����� ��������������������������������������� ))."))/"

����������������
����

Peygamber gönder!lmes!n!n hükmü noktasında üç temel yakla"ım söz 
konusudur. B!r!nc! görü" peygamber göndermen!n vac!p !k!nc!s!, ca!z üçüncü-
sü de muhal oldu#udur. Mu’tez!le, b!’set!n zorunlu olu"unu savunurken Ehl-! 
Sünnet, onun cevazını !ler! sürmü"tür. Sümen!yye ve Berâh!me adındak! H!nt 
kaynaklı gruplar !se, peygamber göndermen!n !mkansızlı#ına kanaat get!rm!"-
lerd!r.413 

Ver!len bu kısa malumattan sonra, kelâm âl!mler!n!n ço#unlu#una göre 
peygamber göndermen!n ca!z, muhakk!k kelâmcılara göre vac!p, Sümen!yye, 
Berâh!me ve $bâh!yye’ye göre !se muhal oldu#unu bel!rten Bâbertî, son grup-
ları ele"t!rerek onların tezler!n! çürütme çabası !çer!s!nde bulunur. Z!ra onlar, 
aklı hareket noktası alarak nübüvvet!n gerekl!l!#!ne !mkân tanımamı"lardır.414 
Bu noktada Bâbertî onlara cevap verme saded!nde, her !k! dünyada !nsanın 
!ht!yaç duydu#u hususları b!lme konusunda aklın yeterl! sayılamayaca#ını, 
âh!rete müteall!k meselelerde bo"luklar meydana get!ren b!rtakım saptırıcı 
"üpheler! ortadan kaldırmada aklın yeterl! güce sah!p bulunmadı#ını ve bu 
m!syonu üstlenecek olanın ancak peygamber olab!lece#!n! kaydeder. O, aklın 
etk!nl!k alanının sınırlı oldu#una, sem’!yyât bah!sler!nde aklın tevakkuf etmes! 
gerekt!#!ne !"aret ederek onun !badetler!n mah!yet, keyf!yet ve kem!yet!ne !l!"-
k!n b!r b!lg!s!n!n olmadı#ını ve bütün bunların peygamber ve k!tap vasıtasıyla 
b!l!neb!lece#!n! !fade eder. Buna b!r de hayatın olmazsa olmazları mesabes!nde 
bulunan sanatların ö#ret!lmes! ve !laçların fayda ve zararlarının bel!rlenmes! 

413 Pezdevî, Ehl-! Sünnet Aka!d!, s. 129; Sâbûnî, el-B!dâye fî usul!’d-dîn, s. 45; Abdüllat!f 
Harpûtî, Tenkîhu’l-kelâm fî ‘akâ’!d! ehl!l-"slâm, çev. $brah!m Özdem!r-F!kret Karaman, 
T.D.V. Elazı# %ubes! Yayınları, Elazı#, 2000, s. 233.

414 Sümen!yye, Berâh!me ve $bâh!yye peygamber gönder!lmes!n! !mkânsız saymı"lardır. Çünkü 
onlara göre peygamber e#er aklın gerekt!rd!#! "ey! get!recekse, akıl bundan müsta#n!d!r, böyle 
b!r "eye !ht!yacı yoktur. Bu durumda da b!’set abes olur. E#er peygamber aklın kabul etmeye-
ce#! "ey! get!recekse bu !se reddolunur. Z!ra akıl Allah’ın del!l!d!r. Onun del!ller! !se çel!"mez. 
$nsanlar b!rtakım em!r ve neh!ylerle yükümlüdür. $nsanların f!!ller! güzel ve ç!rk!n olmak 
üzere !k!ye ayrılır. $lk! emred!lm!", !k!nc!s! yasaklanmı"tır. Fakat akıl bunları b!lme konusunda 
yeterl!d!r. O, güzele yönelmeye, ç!rk!nden uzakla"maya yatkın olarak yaratılmı"tır. Sonuç ola-
rak peygamberlere !ht!yaç söz konusu de#!ld!r. (Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, 
vr. 193b-194a; Benzer !fadeler !ç!n bkz. Nesefî, el-Umde f!’l-Akâ!d, s. 27; Bâbertî, #erhu 
Umdeti’l-Akâid li’n-Nesefî, vr. 107a-107b). 

hususunu da !lave etmekted!r. Çünkü !laçların fayda ve zararlarını tesp!t etme 
noktasında deneyler yeterl! de#!ld!r. Olsa b!le bu uzun b!r zamanı gerekt!r!r 
k!, beraber!nde b!rçok tehl!key! de get!r!r. Nübüvvete gel!nce o, bunların tab!at 
ve yararlarını b!r sıkıntı ya"amadan, b!r tehl!ke söz konusu olmadan açıklar. 
$"te bütün bu m!saller! veren Bâbertî, peygamber göndermen!n vücub!yet! 
(zorunlulu#u) ve gerekl!l!#! konusunda bunların del!l te"k!l edeb!lece#!nden 
söz eder.415

Peygamber gönder!lmes!n! kabul etmeyen gruplarla b!r mücadele !çer!-
s!nde bulunan Bâbertî’n!n, b!’set!n hükmü meseles!nde muhakk!k kelâmcılar 
tarafında yer aldı#ını söyleyeb!l!r!z. Z!ra onlar g!b! nübüvvet!n h!kmet gere#! 
olarak vac!p oldu#unu d!le get!r!r. Ancak o, söz konusu zorunlulu#un Mu’tez!-
le’n!n !dd!ası g!b! olmadı#ını bel!rterek onu h!kmet, !l!m ve !rade ba#lamında 
!zah etmeye çalı"ır.416 B!r ba"ka !fade !le b!’set!n, h!kmet!n gerekt!rd!#! b!r va-
c!p oldu#u görü"üne meyleder.417 Son olarak da Bâbertî, b!s’et! mümkün gö-
renler!n Cenâb-ı Allah’a h!çb!r "ey!n vac!p olamayaca#ı tez!nden yola çıkarak 
!dd!alarını temellend!rmeye çalı"tıklarını bel!rt!r.418

�������	����������������������������

Peygamberler, kend!ler! !ç!n b!r zorunluluk olan !smet sıfatına sah!p-
t!rler. $smet, günah !"leme gücü bulunmakla b!rl!kte peygamberl!#! zedeley!c! 
b!rtakım davranı"lardan alıkoyan nefsanî b!r meleked!r. Söz konusu meleke, 
peygamberler! küfürden, hem vah!yden önce hem de vah!yden sonra korur-
ken, d!#er günahlardan !se sadece vah!yden sonra muhafaza eder. Hem va-
h!yden önce hem de vah!yden sonra küfürden korudu#unu !fade eden gö-
rü", b!lg!nlere hastır. Hâr!cîler’!n Fudayl!yye kolu, peygamberden günah sâdır 
olab!lece#!n! esas alarak küfrü mümkün görmü"tür. Onların böyle b!r yargıya 
varmalarının am!l!, kend!ler!ne göre her günahın küfür n!tel!#! ta"ımasıdır. 

415 Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî "lmi’l-Kelâm, vr. 193b- 194b. 
416 a.e., vr. 194b-195a.
417 Sâbûnî, a.g.e., s. 45; Harpûtî, a.g.e., s. 233.
418 Bâbertî, #erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 195a.
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Fudayl!yye dı"ındak! gruplar !se, takıyye olarak küfrü mümkün hattâ vac!p 
b!le görmü" ve k!"!n!n kend!s!n! tehl!keye atmasının haram oldu#unu öne sür-
mü"lerd!r. Vah!yden sonra büyük günah !"lemey! mümkün gören Ha"v!yye’n!n 
tez! kes!nl!kle tutarlı de#!ld!r. Çünkü büyük günah !"lemek peygamberler !ç!n 
mümkün olsaydı, herhang! b!r baskıyı önlemek !ç!n yalan söylemek de ca!z 
olurdu. Ayrıca sözler! yalan !ht!mal! ta"ıyaca#ından dolayı da hüccet kabul 
ed!lmezd!. Nad!ren de olsa bazı kelâmcılar !smet denen bu meleken!n küfür 
dı"ındak! mas!yetlerden vah!yden önce peygamber! korumasını da mümkün 
görmü"tür. Z!ra vah!yden önce peygamberler!n sözler!n! kabul etme zorun-
lulu#u söz konusu de#!ld!r. Dolayısıyla vah!yden sonra oldu#u g!b! b!r !smet 
"artı aranmamaktadır. 

Peygamberler!n mutlak anlamda küfürden korunmaları tartı"ması akıl 
ve nak!l çerçeves!nde cereyan etm!"t!r. Aklı del!l olarak kabul edene göre pey-
gamberler!n vah!yden önce küfürden korunmaları mümkün olsaydı, bu ancak 
aklen mümkün olab!l!rd!. Z!ra ortada b!r vah!y yoktur. Y!ne aklı esas kabul 
eden, vah!yden sonra peygamberler!n küfürden korunmalarını aklen mümkün 
görmem!" olsaydı, bu durumda !k! del!l olarak kabul ed!len akıl ve vah!y ça-
tı"mı" olurdu. E#er peygamberler!n küfürden korunmalarını d!nen mümkün 
görmem!" olsaydı, y!ne söz konusu del!ller arasında b!r çatı"ma meydana gel!r-
d!. Fakat bunlar asla çatı"ma !çer!s!nde bulunamaz. Çünkü her !k!s! de Allah’ın 
hüccet!d!r. Vah!yden önce peygamberler!n küfürden korunmalarının d!nî b!r 
gerekl!l!k oldu#unu ve "er!atın öncek! aklî !mkânı neshett!#!n! !fade etmek de 
do#ru de#!ld!r. Do#ru olmamasının sebeb! !se, aklî del!ller!n neshed!lemey!"!-
d!r. Aklı del!l olarak kabul etmeyene peygamberler!n vah!yden önce küfürden 
korunup korunmadıklarına !l!"k!n herhang! b!r del!l gerekl! de#!ld!r. Vah!yden 
önce vah!y d!ye b!r "eyden söz etmen!n !mkânsızlı#ından hareketle kend!s!-
ne göre korunup korunmamaları vahye göre olmu" olur. Dolayısıyla vah!yden 
önce onların küfürden korunmalarının mümkün olu"unu reddetmey!p aklı 
hüccet olarak kabul etmes! gerek!r. Küfrün b!zat!h! ç!rk!n oldu#unu bel!rtmek 
daha uygun olsa gerekt!r. Durum böyleyken peygamberler "öyle dursun avam-
dan b!le küfrün sâdır olması ho" görülmemekted!r. 419 

419 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 253b; a.mlf., "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
196a- 198a; Türcan, a.g.m., s. 158. 

Bâbertî’n!n !fades!ne göre bazıları, peygamber!n nefs!nde veya beden!n-
de bulunan b!r özell!k dolayısıyla onun günah !"lemes!n!n muhal oldu#unu sa-
vunmu"lardır. Fakat Bâbertî böyle b!r !smet tar!f!ne kar"ı çıkarak “De k!: Ben de 
ancak s!z!n g!b! b!r !nsanım. Bana !lahınızın b!r tek !lah oldu#u vahy olunuyor. 
Artık O’na yönel!n, O’ndan ma#f!ret d!ley!n. Ortak ko"anların vay hal!ne!”,420 
“E#er sen! sebatkâr kılmasaydık, gerçekten, nerdeyse onlara b!razcık meyle-
decekt!n”421 meal!ndek! âyetler çerçeves!nde bu görü"ü çürütmeye çalı"ır.422 
Buna göre !lk âyet, kend!s!nden günah çıkmasının !mkânı noktasında pey-
gamber!n d!#er !nsanlar g!b! oldu#una delalet ederken !k!nc! ayet !se, Cenâb-ı 
Allah’ın Hz. Peygamber’! onlara meyletmeme hususunda sab!t kıldı#ını, sab!t 
kılmaması durumunda !se onlara meyledeb!lece#!n! ve günah kab!l!nden olan 
bu meyletmen!n kend!s! !ç!n !mkânsız olmadı#ını göstermekted!r.423 Çünkü 
günah i"lemek onun hakkında mümteni olmu" olsaydı, övülmeyi hak etmezdi. 
Bir de peygamberden günah sâdır olmasının imkânsızlı#ı söz konusu olsaydı, 
emir, nehiy, sevap ve cezanın hikmeti de ortadan kalkmı" olurdu. Dolayısıyla 
ismeti, günah i"leme gücü bulunmakla birlikte peygamberli#i zedeleyici 
birtakım davranı"lardan koruyan nefsanî bir meleke olarak tanımlamak daha 
uygun olsa gerektir. Bu nefsanî meleke aslında sabit nefsanî bir hibe olup 
bunun sa#lam olmaması dü"ünülemez. Yani peygamberi koruyan bu meleke 
gelip geçici bir hal olmayıp her zaman var olan bir mekanizmadır. $smet adını 
ta"ıyan bu nefsanî meleke günah ve taatleri bilmek suretiyle sabit ve de#i"mez 
olur. Zira bunları bilmek taate yönlendirir ve masiyetten alıkoyar.424 

Peygamberden büyük günah sâdır olamayaca#ının del!l!, kend!s!nden 
günah çıkanın fasık b!r ba"ka !fadeyle günahkâr oldu#u ve böyle b!r!n!n ta-
nıklı#ının kabul ed!lmeyece#!d!r. Bâbertî, söz konusu k!"!den büyük günah 
sâdır olmasını mümkün görenler!n “Allah sen! a%ett!. Fakat do#ru söyleyenler 
sana !y!ce bell! olup, sen yalancıları b!l!nceye kadar onlara n!ç!n !z!n verd!n?”425, 
“Böylece Allah, sen!n geçm!" ve gelecek günahını ba#ı"lar. Sana olan n!met!n! 
420 Fuss!let 41/6.
421 $srâ 17/74.
422 Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 196a-196b.
423 a.e., vr. 196b. 
424 a.e., vr. 196b-197a.
425 Tevbe 9/43.
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tamamlar ve sen! do"ru b!r yola !let!r”426, meal!ndek! âyetler! del!l olarak !ler! 
sürdükler!n! bel!rt!r. Bu durumu ca!z görenlere göre, meali verilen âyetlerde 
geçen a#etme ve ma"f!ret !fadeler! günahın gerçekle$t!"!ne b!r !$arett!r. Hatta 
Hz. Âdem’!n Rabb!’ne !syan ett!"!n! !fade eden âyet427 de bu durumu tey!t et-
mekted!r. Peygamberden büyük günah sâdır oldu"u !dd!asına pek yana$mayan 
Bâbertî, !lk !k! âyet!n evla olanı terk etme $ekl!nde yorumlandı"ını, üçüncü 
âyet!n de nübüvvetten öncek! duruma !$aret ett!"!n! ve Hz. Âdem’!n !syan 
ett!"!n! z!kreden âyette muzafın hazfed!ld!"!n!, dolayısıyla Âdem’!n de"!l de 
âdemo"ullarının !syan ett!kler!n! söyler.428

426 Fet!h 48/2.
427 Tâhâ 20/121.
428 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 198a; Bâbertî, kend!s!ne n!spet ed!len 

Muhtasaru’l-H#kmet#’n-Nebev#yye !s!ml! eser!nde zah!tler!n hal ve hareketler!n-
den yola çıkarak peygamberler!n !smet sıfatını ortaya koymu$, zah!tler!n küçük ve 
büyük günahlardan korunmalarının yanı sıra b!rtakım dünyalıklardan da kaçınıp sa-
dece zaruret olanla yet!nd!kler!n! öne sürmü$tür. Söz konusu kes!m !le peygamberler 
arasında b!r mukayesen!n yapılması gerekt!"!n! söyleyen Bâbertî, !ster nübüvvetten 
önce !ster nübüvvetten sonra olsun peygamberlerden sâdır olan $ey!n ancak zelle ve 
hata olab!lece"!n! d!le get!rm!$t!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H#kmet#’n-Nebev#yye, vr. 
44b-45a) Ayrıca peygamberler!n zelle f!!l!ne yönelmekten berî olduklarına vurgu 
yaparak olası b!r yönel!$!n, yüklend!kler! m!syona ters dü$tü"ünü ve meydana gelen 
ayak sürçmeler!n!n ancak b!r !mt!han gere"! oldu"una d!kkat çekm!$t!r. (a.e., vr. 46a) 
Bu ba"lamda Ebu Zeyd ed-Debûs! !le Muhammed es-Serahs!’n!n görü$ler!ne de 
yer vererek kend! f!k!rler!n! bu $ek!lde temellend!rmeye çalı$mı$tır. (a.e., vr. 45a-46a) 
Ekmelüdd!n, zelle kavramıyla peygamberlerden kasıtlı olarak sâdır olanların, hata 
kel!mes!yle de kasıt olmaksızın !nsanın sözünden veya f!!l!nden ortaya çıkanların, b!r 
ba$ka dey!$le, hata !le kasıtsız olarak meydana gelen zelleler!n kasted!ld!"!n! bel!rt!r. 
(a.e., vr. 46b) 

 Bâbertî’n!n zah!tler!n küçük ve büyük günahlardan korundu"u !dd!ası onun, suf!ler! peygam-
berler!n düzey!ne yükseltt!"!n! h!ssett!rmekle beraber suf!l!k yönünün de bulunab!lece"!ne 
delalet etmekted!r. Fakat bahs! geçen tez, kelâm mantal!tes! açısından !sabetl! ve kabul ed!le-
b!l!r b!r dü$ünce tarzı de"!ld!r. Z!ra !smet, peygamberler!n günahlardan korunmu$lu"unu d!le 
get!ren b!r kavram olmakla beraber Sünnî kelâmda suf!ler!n !smet!nden nerdeyse bahsed!lme-
mekted!r. Ehl-! Sünnet dı$ındak! mezheplerde böyle b!r f!kr!n hâsıl olması b!raz daha kabul 
ed!leb!l!r b!r durum !ken, sıkı b!r Mâtürîdî olan Ekmelüdd!n’!n böyle b!r görü$ bel!rtmes!, 
kavranması güç b!r durumdur.

 Bâbertî, nübüvvetten önce günahlardan, nübüvvetten sonra !se hem günahlardan hem de mü-
bahlardan korunan hakkında küçük ve büyük günah !$led!"! $ekl!nde b!r tez !ler! sürmen!n 
mümkün olamayaca"ını da savunur. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H#kmet#’n-Nebev#yye, vr. 49a)

������������������������


Nübüvvete !l!$k!n olarak mezhepler arasında tartı$ma konusu olan d!"er 
b!r husus da peygamber!n erkek olup olmayaca"ı meseles!d!r. E$’arîler erkek 
olma $artını ko$mazken, Mâtürîdîler kadının peygamber olamayaca"ını ısrarla 
vurgulamı$lardır.429 Peygamber!n erkek olup olmayaca"ı tartı$masına de"!nen 
ve tab!î olarak Mâtürîdîler’! savunan Bâbertî, kadınların sosyal hayattan kopuk 
olmalarından ve evler!nde kalmalarından bahseder. Ona göre, kadının peygam-
ber olamayaca"ının en temel del!l!, nübüvvet!n davet yapmak !ç!n toplum !ç!-
ne çıkmayı ve muc!ze göstermey! gerekt!rmes!d!r. O, peygamber!n erkek olma 
$artı yanında akıllı, ahlaklı ve güzel yaratılı$lı olması gerekt!"!n! de !lave eder.430
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Bâbertî, Hz. Peygamber’den önce nübüvvet !dd!asında bulunulması ve 
bu !dd!anın !mkânsız olması hal!nde herhang! b!r del!l talep etmeks!z!n d!-
rekt olarak redded!lmes! gerekt!"!ne d!kkat çekerek kend! zamanında ortaya 
çıkması mümkün olan b!r nübüvvet !dd!asının da herhang! b!r del!l talep et-
meks!z!n redded!lmeye mahkum oldu"unu söyler. Hz. Peygamber’den önce 
mümkün olan b!r nübüvvet !dd!asının del!l (muc!ze) olmadan kabul ed!leme-
yece"!ne vurgu yapan Bâbertî, Har!cîler’!n %bad!yye kolu ve bazı Bâtınîler’!n 
böyle b!r durumda muc!ze $artını ko$madıklarını açıklar.431 Ona göre, nübüvvet 
!dd!asının kabulü b!r del!le (muc!ze) ba"lıdır. Çünkü r!salet !dd!ası mümk!nat 
alanındadır. B!r d!"er dey!$le nübüvvet !dd!ası muhal olmayan b!r $eyd!r. Böyle 
b!r !dd!ada bulunacak k!$!n!n verd!"! haber yalan !ht!mal! ta$ıyab!lece"!nden, 
!dd!asının do"rulu"unu !spat etmes! !ç!n del!l göstermes! $arttır. 432 

429 Sâbûnî, a.g.e., s. 46; %zm!rl!, Yen# "lm-# Kelâm, C. I, s. 115. 
430 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 198b; Bâbertî, !erhu Umdeti’l-Akâid li’n-

Nesefî, vr. 110a.
431 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 198b-199a; Bâbertî, !erhu Umdeti’l-Akâid 

li’n-Nesefî, vr. 108a. 
432 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 199a; a. mlf., !erhu Umdeti’l-Akâid li’n-

Nesefî, vr. 108a. 
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Bâbertî, muc!zeler!n !mkânına temas ett!kten sonra muc!ze mefhumuna 
geçer ve onu, normalde olmaması gereken b!r "ey!n ortaya çıkması veya olması 
gereken!n gerçekle"memes! "ekl!nde zuhur eden, b!r meydan okuma sonra-
sında gerçekle"en ve kar"ı konulması ya da benzer!n!n get!r!lmes! !mkânsız 
ola#anüstü hal "ekl!nde tanımlar.433 Örnek olarak da g!zl! "eylerden haber ver-
mey! göster!r. Fakat gaybten haber vermen!n olu"ab!lmes! !ç!n nefs!n sa$ı#ını, 
yüce prens!plerle !rt!bat hal!nde olmasını ve normalden daha uzun b!r süre 
yemekten uzak durmasını "art olarak ko"ar. Bütün bunların amacı !se, nefs! 

433 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d- Dîn, vr. 253b; a.mlf., "erhu’l-Maksad fî #lmi’l-
Kelâm, vr. 199a; Türcan, a.g.m., s. 158; Bâbertî, kend!s!ne n!spet ed!len Muhtasa-
ru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye adlı k!tabında peygamberlerden sâdır olan ola#anüstü 
olayların muc!ze !sm!n! aldı#ını, söz konusu olayların peygamberler!n nübüvvet ve 
do#rulu#una del!l te"k!l ett!#!n!, dolayısıyla onların ortaya çıkı" sebeb!n! olu"tur-
du#unu !fade ett!kten sonra (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 57b) 
peygamberlere ver!len muc!zeler arasında en büyük muc!zen!n Kur’an-ı Ker!m ol-
du#unu, onun muc!ze olu"unun !k! yönlü, yan! hem lafız hem de mana !t!barıyla 
oldu#unu z!krederek Kur’an’ın kolayca anla"ılan b!r tert!b! ve d!kkat çeken b!r metn! 
olmasının, onun lafız açısından muc!ze olu"unu ortaya koydu#unu d!le get!r!r. Az 
sözün çok boyutlu mana ta"ıması, manaların b!rçok h!kmetler !fade etmes!n!n !se 
onun mana yönünden muc!ze olu"una delalet ett!#!n! kaydederek söz konusu lafız, 
mana ve tert!b!n !nceden !nceye dü"ünüldü#ünü, b!r benzer!n!n ortaya konması !ç!n 
varlıklara meydan okundu#unu ve varlıkların buna güç yet!remeyecekler!n! ayetler 
çerçeves!nde açıklamaya çalı"ır. (a.e., vr. 47a-48a) 

 Bâbertî M!rac ve %sra olayına da temas etm!"t!r. “K!m M!racı !nkâr ederse bakılır, e#er Mek-
ke’den Beyt-! Makd!s’e kadar olan %sra kısmını !nkâr ederse kaf!rd!r. Beyt-! Makd!s’ten daha 
yukarı çıkı"ını !nkâr ederse kaf!r olmaz” görü"üne yer veren Bâbertî, Mekke’den Beyt-! Mak-
d!s’e kadar olan %sra olayını !nkâr eden!n kaf!r olarak kabul ed!lmes!n!n, kes!n b!r del!l (ayet) 
!le sab!t olan b!r konunun redded!lmes!nden kaynaklandı#ını bel!rterek, Beyt-! Makd!s’ten 
ba"layan M!racı yadsıyanın b!datçı olarak de#erlend!r!lmes!n!n, nasslarda kes!n b!r del!l !le 
sab!t olmayan b!r hususa !ht!mal vermemekten !ler! geld!#!n! kaydeder ve %sra olayına “Ken-
d!s!ne ayetler!m!zden b!r kısmını gösterel!m d!ye kulunu (Muhammed’!) b!r gece Mesc!d-! 
Haram’dan çevres!n! bereketlend!rd!#!m!z Mesc!d-! Aksa’ya götüren Allah’ın "anı yüced!r. 
H!ç "üphes!z O, hakkıyla !"!tend!r, hakkıyla görend!r” (%sra 17/1) ayet!n! del!l olarak göste-
r!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 82a-82b) Babertî’n!n görü"ler!n! tesp!t 
etmeye çalı"tı#ımız kısımda b!r çel!"k! sez!lmekted!r. Çünkü o, b!r taraftan m!rac hususunda 
hem Kur’an’da hem de sünnette kat’! b!r del!l bulunmadı#ını söyler, b!r taraftan da M!racı 
yadsıyanın b!datçı telakk! ed!ld!#!n! !fade eder. Kur’an’da yer almayan b!r hususun kabul ed!l-
memes!, b!datın ben!msenmes!n! gerekt!r!r m!? B!l!nd!#! üzere b!dat, sünnet!n zıddı olarak 
tar!f ed!lmekte ve buna K!tap da dah!l ed!lmekted!r. (Bek!r Topalo#lu, Kelâm #lm! G!r!$, s. 
152) Dolayısıyla sünnette mevcut olmayan ve Rasûlüllah’tan sah!h olarak nakled!lmeyen b!r 
"ey! !nkâr etmek suret!yle ona aykırı hareket ed!lm!" olur mu? Hayır. Z!ra hakkında kes!n b!r 
del!l mevcut de#!ld!r.

hem kuts! aleme yakınla"tırmak hem de beden! kuvvetlerden uzakla"tırmaktır. 
Ayrıca muc!ze gösterecek k!"!n!n, suyun akı"ını engellemek veya onu parmak-
lar arasında akıtmak g!b! ba"kalarının güç yet!remeyece#! "ey! yapması gerek!r. 
Bu "ek!lde de Cenâb-ı Allah, onu kâ!nata hâk!m kılacak ve beden!ndek! b!r-
takım organları kullandı#ı g!b! ka!nattak! maddelere tasarruf edeb!lecekt!r.434 

Bâbertî’n!n muc!zeye !l!"k!n yaptı#ı açıklamalar göz önünde bulundu-
ruldu#unda onun %slâm f!lozo$arının görü"ler!n! aktardı#ını ve onların tes!r! 
altında kaldı#ını söyleyeb!l!r!z. Aslında böyle b!r sonuca ula"mak zor olma-
sa gerek. Çünkü bunu kend!s! de !t!raf etmekted!r.435 Bu noktada Bâbertî’ye 
get!r!leb!lecek en büyük ele"t!r!, felsefec!ler!n açıklamalarına, Ehl-! Sünnet’!n 
görü"ler!ne n!spetle alab!ld!#!ne gen!" yer vermes!d!r. Böyle b!r tenk!d! hak 
etmes!n! me"rula"tıran sebep, a"ırı Hanefî âl!mler!nden olmasına ra#men fel-
sefec!ler!n f!k!rler!n! ben!msem!" olmasıdır.

Bâbertî’n!n, Ehl-! Sünnet’e atıfta bulundu#u tek yer, Allah Teâlâ’nın kâ-
d!r ve muhtar oldu#u, dolayısıyla kullarından d!led!#! k!mselere vah!y, muc!ze, 
melek ve k!tap tahs!s edeb!lece#! görü"ler!d!r.436 

Muc!ze, “peygamberl!k !dd!asında bulunan k!msen!n gösterd!"! ve herkes! 
benzer!n! meydana get!rmekten âc!z bırakan tab!at üstü olay” "ekl!nde de tanım-
lanır ve b!r olayın muc!ze kapsamında de#erlend!r!leb!lmes! !ç!n ta"ıması ge-
reken özell!kler arasında Bâbertî’n!n saydı#ı "artlar mevcut de#!ld!r.437 Kend!s! 
saymı" oldu#u "artlarla peygamber!n muc!ze göstermes! !ç!n çaba sarf etmes! 

 %sra !le M!rac kavramları arasında b!r ayırım yapan ve M!rac’a !l!"k!n nasslarda kes!n b!r de-
l!l olmadı#ını savunan Ekmelüdd!n, “Bana Burak’ı get!rd!ler. Bu merkepten büyük, katırdan 
küçük, uzun ve beyaz b!r hayvandı. Adımını gözünün göreb!ld!#! en son noktaya koyardı. 
Ben buna b!nerek Beyt-! Makd!s’e geld!m ve Burak’ı benden öncek! peygamberler!n hayvan 
ba#ladıkları halkaya ba#ladım. Sonra mesc!de g!rerek orada !k! rekat namaz kıldım. Sonra 
çıktım, derken bana C!br!l b!r kap dolusu "arap, b!r kap dolusu da süt get!rd!. Ben sütü seçt!m. 
Bunun üzer!ne C!br!l, fıtratı seçt!n ded!. Sonra ben! semaya çıkardı” (Müsl!m, “%man”, 74) 
anlamındak! had!se de yer vererek had!s edeb!yatında böyle b!r olayın bulundu#una d!kkat 
çekm!"t!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 83a) 

434 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 253b; a.mlf., "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
199a, 199b; Türcan, a.g.m., s. 158-159. 

435 Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 201b. 
436 Bâbertî, el- Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 253b-254a; a.mlf., "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 

vr. 199b, 201b; Türcan, a.g.m., s. 159. 
437 Bek!r Topalo#lu-%lyas Çeleb!, Kelâm Ter!mler! Sözlü%ü, s. 219.
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gerekt!"! !zlen!m! vermekted!r. Fakat muc!zen!n Allah’ın f!!l! oldu"u hususun-
da h!çb!r tereddüt söz konusu de"!ld!r.438 

Bâbertî, yukarıda yapılan muc!ze tar!f!n!n en do"ru tar!f oldu"unu öne 
sürerek muc!zen!n har!kulade özell!"!n!n, !dd!ada bulunan k!msen!n d!"erle-
r!nden ayırt ed!lmes! !ç!n oldu"unu söyler. Ona göre, muc!ze tanımında geçen 
yapma ve yapmamaktan kasıt, mutat olmayanı get!rmek veya mutat olanı en-
gellemekt!r. Söz gel!m! Hz. #sa’nın be$!kte konu$ması439 mutat olmayanı get!r-
mey! !fade ederken, Hz. Zeker!yya’nın susması440 da mutat olanı engellemey! 
!fade etmekted!r. Muc!zede meydan okumanın bulunması, !rhas ve keramet 
g!b! d!"er ola"anüstü hallerden ayırt ed!lmes! !ç!nd!r. Ola"anüstü b!r hal gös-
terme anlamına gelen !rhas, peygamberl!k bel!rt!s! olup kend!s!nde gerçek-
le$t!"! k!$!n!n bell! b!r zaman sonra peygamber olarak gönder!lece"!ne !$aret 
etmekted!r. Malum oldu"u üzere ola"anüstülük açısından muc!ze !le keramet 
arasında h!çb!r fark yoktur. #k!s!n! ayıran temel kr!ter, meydan okuma ve b!-
r!s!n!n peygamberde d!"er!n!n de vel!de gerçekle$mes!d!r. Meydan okuma !k! 
taraf arasında meydana gelen çek!$mede k!m!n gal!p gelece"!n! ortaya koyar. 
Kar$ı koyamamanın !fade ed!lmes! !se, s!h!r vb. den ayırt etmek !ç!nd!r. Çünkü 
büyü g!b! $eylerde kar$ı koyma söz konusu olab!l!r.441 

Bâbertî, kehanet ve münecc!ml!k g!b! hususları reddeder ve kâh!n !le 
münecc!m!n asla peygamber olamayaca"ının altını ç!zer ve gaybî b!lg!n!n sa-
dece vahye muhatap kılınan k!$!ye ver!ld!"!n! !fade eder.442
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Hz. Muhammed’!n peygamberl!"!n! ortaya koyan husus, onun nübü-
vvet !dd!asında bulunması ve muc!ze !zhar etmes!d!r. Bu durumda peygam-
berl!k !dd!asında bulunan ve ardından bunu muc!ze !le destekleyen herkes 
438 Sâbûnî, a.g.e., s. 46; Topalo"lu- #lyas, a.g.e., s. 219.
439 Meryem 19/30.
440 Âl-! #mrân 3/41.
441 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 199b-200a.
442 Bâbertî, !erhu Akideti Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa, s. 151. 

peygamber kabul ed!l!r. Hz. Peygamber’!n nübüvvet !dd!asında bulunması te-
vatüren sab!tt!r. Y!ne Kur’ân-ı Ker!m’! get!rd!"!, onunla Arapça’yı son derece 
fas!h, bel!" ve sanatlı kullanan söz ustalarına meydan okudu"u, söz konusu 
fas!h ve bel!" k!mseler!n, kend!ler!n! bu meydan okumaya cevap vermeye sevk 
edecek pek çok sebep bulunmasına ra"men bundan ger! durdukları (buna ya-
na$madıkları) da tevatüren sab!t olup Hz. Muhammed’!n muc!ze gösterd!"!ne 
delalet eder. Gaybden haber vermes! ve bunun aynen gerçekle$mes! de muc!ze 
kab!l!ndend!r. O, Allah’ı, sıfatlarını ve !s!mler!n! b!lme g!b! nazar! h!kmet veya 
ahlak b!lg!s!, ev ve ülke yönet!m! g!b! amel! h!kmet!n en yüksek noktasına her-
hang! b!r ö"renme vak! olmaksızın ula$mı$tır. Bütün bunlar ola"anüstü hal-
ler!n en yüceler!ndend!r. Bunun yanında ayın !k!ye yarılması, a"acın yürüyüp 
gelmes!, ta$ın selam vermes! ve parmaklar arasından suyun çıkması g!b! h!ss! 
muc!zeler! de z!kretmek gerek!r. Bütün bunlar arasında ortak nokta mütevat!r 
olmasıdır. Tab!at üstü b!r olayın vuku bulması, nübüvvet !dd!asında bulunanı 
do"rulamaya yönel!kt!r.443 
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Peygamberler!n meleklerden üstün olup olmadı"ı meseles! kelâm al!m-
ler!n!n z!h!nler!n! me$gul etm!$ k!, bu çerçevede çe$!tl! dü$ünceler ortaya çık-
mı$tır. Bahs! geçen konuya Bâbertî de temas etm!$ ve bunu avam !le havas 
ter!mler! ba"lamında ele almı$tır. Buna göre !nsanların seçk!n zümres! olarak 
kabul ed!len peygamberler, bütün meleklerden daha üstün b!r konumda olur-
ken, d!ndarlardan olu$an halk tabakası !se, melekler!n avamından daha üstün 
b!r mertebede yer almaktadır. Melekler!n seçk!n zümres!ne gel!nce bunlar da 
!nsanlardak! avam tabakasından daha yüce b!r mahalded!r. Bu görü$ler! ak-
taran Bâbertî, ele alınan mevzunun bazı kelâm eserler!nde daha detaylı b!r 
$ek!lde !ncelend!"!ne d!kkat çekm!$t!r.444

443 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl#’d-Dîn, vr. 254a; a.mlf., !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 
201b-202a; a.mlf., !erhu Umdeti’l-Akâid li’n-Nesefî, vr. 109b; Türcan, a.g.m., s. 159. 

444 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl#’d-Dîn, vr. 64b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 
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!mâmet, Hz. Muhammed’den sonra "er’î kanunların uygulanması ve 
d#n# alanın korunması noktasında b#r "ahsın bu görev# üstlenmes#n# #fade 
eder. !mam tay#n etmen#n vac#p oldu$unu savunan Bâbertî, her ferd#n #mama 
uyması gerekt#$#n# öne sürer. Çünkü b#r belde taatler# emredecek, günahla-
rı menedecek, zulmü mazlumlardan g#derecek muza%er b#r l#derden yoksun 
kalınca, orada adalets#zl#k yayılır ve kaos hak#m olur. Görüldü$ü g#b# l#ders#z 
b#r toplum #ç#n çe"#tl# zararlar mevcuttur ve bunları #mkan n#spet#nde defet-
mek herkes#n görev#d#r. !"te bütün bu sebeplerden dolayı sahab#ler #mam tay#n 
etmen#n gerekl#l#$#nde #tt#fak etm#" fakat hang# "ahsın atanaca$ı hususunda 
f#k#r ayrılı$ına dü"mü", b#r süre sonra Hz. Peygamber’#n namaz kıldırma gö-
rev#n# vermes#ne dayanarak Hz. Ebu Bek#r’#n devlet ba"kanlı$ında, Rasûlül-
lah’ın “Benden sonra #k# k#"#ye, Ebû Bek#r ve Ömer’e uyunuz”445 hadîs#nden 
hareketle Hz. Ömer’#n h#lafet#nde, daha sonra da Hz. Osman ve Hz. Al#’n#n 
l#derl#$#nde f#k#r b#rl#$# etm#"t#r.446

Tartı"ma konusu olan #mamet meseles#nde Ehl-# Sünnet, devlet ba"ka-
nı seçmen#n #nsanlar üzer#ne nassla vac#p oldu$unu söylem#", Ebü’l-Hüseyn 
el-Basrî ve Ba$dat Mu’tez#les# #nsanlar üzer#ne aklen vac#p oldu$unu #ler# sür-
mü", ba"ka Mu’tez#le âl#mler# bunun nassla Allah’ın üzer#ne vac#p oldu$u-
nu #fade etm#", !mâm#yye Allah’a aklen vac#p oldu$unu #dd#a etm#", Hâr#cîler 
#mam tay#n#n#n mutlak anlamda vac#p olmadı$ını bel#rtm#", Ebû Bekr el-A-
sam #se huzur ve barı" esnasında vac#p olmadı$ını, huzurun bozulmasında #se 
#mamet#n devreye g#rd#$#n# ve devlet ba"kanı atamanın vac#p oldu$unu kay-
detm#"t#r.447

!mamın "artlarına de$#nen Bâbertî, kadınların aklı ve d#n# eks#k olma-
sı haseb#yle #mamın erkek, kölen#n #k#nc# sınıf kabul ed#lmes# sebeb#yle hür, 

208b-209a; Türcan, a.g.m., s. 160.
445 T#rm#zî, “Menâkıb”, 16, 38.
446 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 65a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 

212a-212b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 21b; Türcan, a.g.m., s. 160-161.
447 Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 212b-213a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî 

Usûli’d-Dîn, vr. 21b.

çocukla del#n#n kend#ler# üzer#nde velayetler# olmaması neden#yle bülu$ ça-
$ına erm#" ve akıllı, #ç ve dı" güçlere kar"ı bölgey# koruması gerekt#$#nden 
cesur ve Hz. Peygamber’#n “!mamlar Kurey"’tend#r”448 sözü gere$ince Kurey"li 
olması gerekti$ine vurgu yapar. !smet sıfatına sahip bulunma, Hâ"imî ve 
zamanın en faziletlisi olmasının söz konusu "artlar arasında yer almadı$ına 
dikkat çeken Bâbertî, takvanın kemal "artı oldu$unu kaydederek fâdıl varken 
mefdûlun imametinin caiz oldu$unu ve fasıklı$ı sebebiyle azledilemeyeci$ini 
dile getirir.449 

  

 

448 Müsl#m, “!mâret”, 2.
449 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 65a-65b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 

vr. 214b-215b; Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 141a; Türcan, a.g.m., s. 161.
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A.  MELEKLERE !MAN 

"âbertî, meleklere !man konusunda daha çok melekler!n özell!kler!ne 
de"!nerek, canlıların olu#umu noktasında onların ruhan! varlıklar ol-
du"unu, Allah’ın !zn! çerçeves!nde yeryüzüne !n!p gökyüzüne çıktık-

larını, Allah’ı z!kretmekten haz duyduklarını, zamanı O’na kulluk etme ve 
O’nu tanıma !le geç!rd!kler!n!,450 O’nun em!rler! dı#ına çıkmadıklarını ve ken-
d!ler!ne emred!len! yer!ne get!rd!kler!n! bel!rt!r.451 Görüldü"ü üzere Bâbertî 
meleklere imanın önemi, faydaları gibi hususlara de"il de daha çok onların 
sahip oldukları özellikler üzerinde durmu#tur. 

B .  MELEKLER !N ÇE"!TLER !

1. K!râmen Kât!bîn 

“$unu !y! b!l!n k! üzer!n!zde bekç!ler, de"erl! yazıcılar vardır, onlar, yap-
makta olduklarınızı b!l!rler”452, “%nsan h!çb!r söz söylemez k!, yanında gözet-
leyen yazmaya hazır b!r melek bulunmasın”453 âyetler!n! K!râmen Kât!bîn me-
450 Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 95.
451 Tahrîm 66/6.
452 %nf!târ 82/10-12.
453 Kaf 50/18.
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lekler!n!n varlı"ına del!l get!ren Bâbertî,454 K!râmen Kât!bîn’!n ameller! c!s!m 
olan sah!felere yazdı"ını z!kreder.455 

Bâbertî’ye göre Allah Teâlâ’nın varlıkların yaptıklarını b!lmes!ne ra"men 
söz konusu melekler!n varlıkların !#led!"! f!!ller! kayda geç!rmes!n!n h!kmet!, 
kulların sal!h amel yapmaya te#v!k ed!lmes! ve günah !#lemekten alıkonması-
dır. Z!ra “Herkes!n, !y!l!k olarak yaptıklarını da kötülük olarak yaptıklarını da 
hazır buldu"u günde (!nsan) !steyecek k! kötülükler! !le kend!s! arasında uzun 
b!r mesafe bulunsun”456 meal!ndek! âyetten de anla#ıldı"ı g!b! kul, Hafaza457 
melekler!n!n yazdı"ı !y! veya kötü f!!llerle kar#ı kar#ıya kalacak ve onların ya-
zıya geç!rd!kler!n! okuyacaktır. $#te !nsan üzer!nde gözetleyen, gören, yaptık-
larını kaydeden varlıklar bulundu"unu b!l!nce daha fazla sal!h amel yapmaya 
özen göster!r ve yasaklardan azam! ölçüde kaçınmaya çalı#ır.458 

2. Münker ve Nekîr

Renkler! mav! olan ve kab!rde kula rabb! ve d!n! hakkında soru sormakla 
görevl! olan Münker ve Nekîr’!n varlı"ı hem nass hem de akılla sab!tt!r. Allah 
Teâlâ’nın ruhu cesede !ade etmes! veya ona hayat vermes!, Münker ve Nekîr’!n 
varlı"ının aklen mümkün olu#unu göster!rken “Ölü veya s!zden b!r!n!z buyur-
du, defned!ld!"! zaman ona s!yah (tenl!) ve mav! (gözlü) !k! melek gel!r. B!r!ne 
Münker ve öbürüne de Nekîr den!r. Müteak!ben o !k! melek sorar: Bu adam 
(Muhammed) !ç!n ne dem!#t!n? Bunun üzer!ne o, (ölmeden önce) söyled!"!n! 
aynen söyler. O, Allah’ın kulu ve Rasûl’üdür; Allah’tan ba#ka ma’bud-! hak!k! 

454 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 126.
455 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 231a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî 

Hanîfe, s. 137; Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 132a.
456 Âl-! $mrân 3/30.
457 Hafaza “mükelle%er!n yaptıkları !y!l!k ve kötülükler! kayded!p muhafaza eden ve bu amaçla 

onları tak!p etmekle görevl! bulunan melekler” anlamına gel!r. Bkz. Bek!r Topalo"lu-$lyas 
Çeleb!, Kelâm Ter#mler# Sözlü$ü, s. 105. K!tapların Hafaza melekler! tarafından yazılma-
sının h!kmet!, kıyamet günü sorgulanan !nsanlara yaptıkları del!l olarak sunulmasıdır. Kulun 
!#led!"! kötü f!!ller! !nkar etmes! sonucunda melek ona yaptıklarını gösterecekt!r. Mele"!n 
unutması söz konusu olursa , o zaman amel defterler! gündeme gel!r. (Nesefî, Bahru’l-Kelâm, 
trc. Ramazan B!çer, Gelenek Yayınları, $stanbul, 2010, s. 101) 

458 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 126.

olmadı"ına ve Muhammed’!n O’nun kulu ve Rasûl’ü oldu"una #ehadet ede-
r!m. Sonra o !k! melek, sen!n bunu söyled!"!n! esasen b!l!yorduk, derler. Sonra 
onun kabr! yetm!# ar#ın murabba’ (kare) olarak gen!#let!l!r; sonra aydınlatılır ve 
sonra kend!s!ne uyu, den!l!r. O da a!leme dönüp onlara haber verey!m m! der. 
O !k! melek, gel!n- güvey g!b! uyu k!, onu (gel!n ve güvey!) a!les!nden elbet 
en çok sevd!"! k!#! uyandırır, derler. O k!#!, Allah onu o yata"ından mah#e-
re kaldırıncaya kadar (rahat rahat uyur). &ayet münafık !se, !nsanların (O’na 
peygamber) ded!kler!n! !#!tt!m ve ben de aynı #ey! söyled!m, (hak!kat mıdır) 
b!lem!yorum d!yecek. Bunun üzer!ne o !k! melek, sen!n bunu söyled!"!n! esa-
sen b!l!yorduk derler. Sonra topra"a, çullan onun üzer!ne, den!l!r. Toprak onun 
üzer!ne çullanır; bu çullanma net!ces!nde yan kaburga kem!kler! yerler!nden 
oynar ve Allah onu o yata"ından mah#ere kaldırıncaya kadar toprakta devamlı 
olarak azap !ç!nde kalır”459, “Müslüman, kabr!ne konulup da sual melekler! 
tarafından soruldu"unda Allah’tan ba#ka h!çb!r tanrı yoktur, Muhammed Al-
lah’ın elç!s!d!r d!ye #ehadet eder. $#te bu #ehadet, Yüce Allah’ın #u kavl!d!r: 
Allah, !man edenlere dünya hayatında da, ah!rette de, o sab!t sözünde da!ma 
sebat !hsan eder. Allah zal!mler! #a#ırtır. Allah ne d!lerse yapar”460, “&üphes!z 
kab!r, ah!ret konaklarının !lk!d!r. E"er ölü, bu konaktan kurtulursa, ondan son-
rası daha kolaydır. Kab!rden kurtulamazsa, ondan sonrası daha zordur”461 an-
lamındak! hadîsler de Münker ve Nekîr’!n nak!l açısından varlı"ını göster!r.462

Hayatı olmayan ba#ka b!r dey!#le cansız olan b!r!ne soru sormanın mu-
hal oldu"u gerekçes!yle Cehm!yye ve bazı Mu’tez!le al!mler!, Ehl-! Sünnet’!n 
Münker ve Nekîr anlayı#ını reddetm!#lerd!r. Ehl-! Sünnet !se, sual! anlayacak 
ve cevap vermeye güç yet!recek #ek!lde ruhun cesede !ade ed!lmes! veya ruh 
olmadan cesede hayat ver!lmes!yle Münker ve Nekîr’!n kab!rdek! sorgusunun 
!mkan dah!l!nde oldu"unu açıklayarak onların tez!n! çürütmeye çalı#mı#tır.463 
459 T!rm!zî, “Cenâ!z”, 70.
460 Buhârî, “Tefsîru sûre 14”.
461 Ahmed b. Hanbel, I, 63.
462 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 133; Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-

Nesefî, vr. 130a-130b; Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 127-129. Ayrıca 
bkz. Teftâzânî, !erhu’l-akâ’id, s. 96.

463 Nesefî, et-Temh#d fî Usûl#’d-Dîn, s. 89-90; Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 178; Sâbûnî, Ma-
tür#d#yye Aka#d#, s. 91; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 133; Bâbertî, !erhu 
‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 130a-130b. 
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A.  KIYAMET ALÂMETLER !  (E"RÂTÜ’S -SÂ’A)

Deccâl’!n çıkması, Hz. "sa’nın gökten !n!#!, güne#!n batıdan do$ması 
ve Dâbbetü’l-arz adındak! canlının çıkmasından olu#an kıyamet alâmetler!ne 
!man etmen!n gerekl!l!$!ne vurgu yapan Bâbertî, Hz. Peygamber’!n bunları 
haber verd!$!ne ve bu husustak! hadîsler!n çokça oldu$una d!kkat çekmekle 
yet!nm!#t!r.464 

B .  HA"R,  BA’S  ve  AMELLER !N KAR" IL I# I 

Ha#r, Allah Teâlâ’nın !nsanları hesaba çekmek üzere, !k!nc! d!r!l!#ten 
sonra b!r araya toplaması ve toplanma yer!ne sevk etmes! anlamına gel!rken, 
ba’s !se daha çok yen!den d!r!l!#! !fade etmekted!r.465 Fakat kaynaklarda da be-
l!rt!ld!$! g!b! bazı kelâmcılar hem ha#r hem de ba’s mefhumuna aynı manayı 
yüklem!# ve !k!s!n! e# anlamlı kel!meler olarak de$erlend!rm!#t!r.466 "#te her 
iki kelimeyi müteradif gören kelâmcılar arasında Bâbertî de yer almaktadır.467 
Ona göre ba’s, dünyada !#lenen hayır ve #err!n kar#ılı$ını vermek üzere kıyamet 
gününde cesetler!n ha#red!lmes! ve d!r!lt!lmes!n! !fade eder. Ba’s hak olan b!r 
464 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 150. Kıyamet alametler! konu-

sunda “B!z müzakere ederken Peygamber (s.a.s) yanımıza çıkageld! ve ney! müza-
kere ed!yorsunuz, d!ye sordu. Ashab, kıyamet! anıyoruz, ded!ler. S!z ondan önce on 
alamet görmed!kçe, o koymayacaktır, buyurdu. Dumanı, Deccal’ı, dabbey!, güne#!n 
battı$ı yerden do$u#unu, "sa b. Meryem’!n !n!#!n!, Ye’cûc ve Me’cûc’ü ve b!r! do$uda, 
b!r! batıda, b!r! de Arap yarımadasında olmak üzere üç yer!n bataca$ını, bunların 
sonu Yemen’den çıkıp !nsanları ha#r olunacakları yere sürecek b!r ate# olaca$ını an-
lattı” (Müsl!m, “F!ten ve E#rât’üs- Saa”, 13) had!s!ne yer veren Bâbertî bu r!vayet dı-
#ında her hang! b!r görü# bel!rtm!# de$!ld!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H"kmet"’n-Ne-
bev"yye, vr. 83b) 

465 %erafedd!n Gölcük-Süleyman Toprak, Kelam, s. 413, 418; Kılavuz, Anahatlarıyla #slâm 
Akâ"d" ve Kelâm’a G"r"$, s. 346, 350; Bek!r Topalo$lu-"lyas Çeleb!, Kelâm Ter"mler" Sözlü-
%ü, s. 117, 39 ; Süleyman Toprak, “Ha#!r”, T.D.V. #slâm Ans"kloped"s", I-XXXX (devam ed!-
yor), C. XVI, "stanbul, 1997, s. 416; Yusuf %evk! Yavuz, “Ba’s”, T.D.V. #slâm Ans"kloped"s", 
I-XXXX (devam ed!yor), C. V, "stanbul, 1992, s. 98. 

466 Süleyman Toprak, “Ha#!r”, T.D.V. #slâm ans"kloped"s", C. XVI, s. 417. 
467 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 130.

#eyd!r. Çünkü b!zat!h! mümkündür. Hz. Peygamber de varlı$ını ve meydana 
gel!#!n! haber verd!$!ne göre ona !nanmak #arttır. Ba’s, aklın kabul ett!$! b!r 
durumdur. Çünkü !lk yaratma mümkün oldu$una göre !ade etmekten müte-
#ekk!l olan ha#r evlev!yetle mümkündür. Allah Teâlâ bütün mümk!nata kâd!r 
olup her #ey! en !nce detaylara kadar b!l!r. Kâd!r oldu$una göre cüzler da$ıl-
dıktan sonra Allah’ın onları b!r araya get!rmes! ve onlarda hayatı yaratması da 
gücü dah!l!nded!r. “Önce yaratan, ölümünden sonra tekrar d!r!lten O’dur. Bu, 
O’nun !ç!n daha kolaydır”,468 “Ey Muhammed! De k!: Onları !lk defa yaratan 
d!r!ltecekt!r. O, her türlü yaratmayı b!lend!r. Gökler! ve yer! yaratan, kend!-
ler!n!n benzer!n! yaratmaya kâd!r olmaz mı? Elbette olur; çünkü O, yaratan 
ve b!lend!r”,469 meal!ndek! âyetler yen!den d!r!l!#e, ba’s meseles!n!n Allah !ç!n 
h!çb!r sorun te#k!l etmed!$!ne, O’nun b!len ve güç yet!ren oldu$una ayrıca 
Allah’ın cüzler! b!rle#t!rmeye ve onlara hayat vermeye kâd!r oldu$una !#aret 
ederken “Sûr’a ü&en!nce, kab!rler!nden Rabler!ne ko#arak çıkarlar”,470 “Sûr’a 
ü&en!nce, Allah’ın d!led!$! b!r yana, göklerde olanlar, yerde olanlar heps! dü-
#üp ölür. Sonra Sûr’a b!r daha ü&en!nce hemen aya$a kalkıp bakı#ır dururlar”471 
g!b! âyetler de yen!den d!r!l!#! ortaya koymaktadır. Sonuç olarak ba’s ve ha#r, 
zarûrât-ı dîn!yye’den472 oldu$u !ç!n ona !man etmek farz telakk! ed!lm!#t!r.473

Her ne kadar me`âdın anlamı noktasında b!r f!k!r b!rl!$! sa$lanmamı# 
olsa b!le d!n mensupları c!smanî ha#r konusunda !tt!fak etm!#lerd!r. Ma’dûm 
olanı !ade etmey! mümkün görenler, Allah Teâlâ’nın mükellef olanların ha-
yatlarına son vermes!n!n ardından onları tekrar d!r!ltece$!n! !ler! sürerken, 
ma’dûmun !ades!n! muhal sayanlar !se, Allah’ın bedenler!n aslî cüzler!n! ayır-
dıktan sonra cüzler! b!r araya get!r!p onlara hayat verece$!n! !dd!a ederler.474 
Bâbertî’nin yer verdi$i bu bilgi Nasîruddîn et-Tûsî’nin Telhîsu’l-Muhassal 

468 Rûm 30/27.
469 Yâsîn 36/79-81.
470 Yâsîn 36/51.
471 Zümer 39/68.
472 “D!nî gerekl!l!kler” manasına gelen zarûrât-ı dîn!yye “d!nden oldukları kes!nl!kle sab!t olan” veya 

“d!nden oldukları kaçınılmaz b!r "ek!lde kabul ed!len hususlar” d!ye tanımlanır. Bkz. Topalo$-
lu-Çeleb!, Kelâm Ter"mler" Sözlü%ü, s. 345. 

473 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 130.
474 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 139.
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adlı eser!nde de mevcuttur.475 Bu da Bâbertî’n!n !nceled!"! konularda sade-
ce Hanefî-Mâtürîdî âl!mler!nden de"!l Tûsî g!b! #!î b!lg!nler!nden de !kt!bas 
yaptı"ını ve onların dü$ünce ve açıklamalarından b!r nebze de olsa etk!lend!-
"!n! ortaya koyar. 

Ba’s ve ha$r konusunda b!lg!nlerle mezhepler!n mutabakat sa"layamadı-
"ı nokta, bas ve ha$r!n c!smanî olup olmayaca"ıdır. Ehl-! sünnet, Mu’tez!le ve 
#îa ba’s !le ha$r!n c!smanîl!"!n! kabul ederken, %slâm f!lozo&arı hem ba’s hem 
de ha$r!n c!smanîl!"!n! redederek her !k!s!n!n de ruhanî olaca"ını öne sürmü$-
lerd!r.476 %slâm f!lozo&arının d!"er al!mlerden farklı b!r görü$ bel!rtmeler!n!n 
sebeb!, ma’dûmun aynıyla !ades!n! !mkânsız görmeler!ndend!r. Kelâmcılar, f!-
lozo&arın bu dü$ünces!ne kar$ı “eczâ-! asl!yye” formülüyle cevap verm!$lerd!r. 
Buna göre her canlının bazı aslî parçaları mevcuttur ve beden bu aslî cüzlerden 
te$ekkül edecekt!r.477 

F!lozo&arın aks!ne genelde Ehl-! Sünnet özelde !se Hanefî-Mâtürîdî-
ler’e göre ma’dûm olanı !ade etmek mümkündür. B!r ba$ka anlatımla varlık 
sahnes!nden kaybolanın tekrar varlık sahnes!nde yer alması ve d!r!lt!lmes! ak-
lın mümkün gördü"ü b!r durumdur. Çünkü ma’dûmun yokluktan sonra varlı"ı 
!mkansız olsaydı, bu durumda ya zatından, ya zatının zorunlu kıldı"ı özell!k-
ler!nden (levazım) ya da arazlarından (avarız) dolayı !mkansız olurdu. %k!nc! 
!ht!mal olsaydı, yan! zatının zorunlu kıldı"ı özell!kler neden!yle varlı"ı muhal 
olsaydı, !lk varlı"ı da zorunlu olarak mümten! olurdu. Üçüncü !ht!mal olsaydı, 
b!r ba$ka !fade !le arazları sebeb!yle varlı"ı müstah!l olsaydı, o zaman arazla-
rın ortadan kalkması net!ces!nde sadece zatı kalaca"ı !ç!n ma’dûmun varlı"ı 
mümkün olurdu.478 

475 Ebû Ca’fer Nasîrudd!n Muhammed b. Muhammed et-Tûsî, Telhîsu’l-Muhassal, (Fahreddîn 
er-Râzî’n!n Muhassalü Efkâr!’l-Mütekadd!mîn ve’l- Müteahh!rîn’!yle b!rl!kte n$r. Taha 
Abdurrauf Sa’d), Mektebetü’l-Küll!yyât!’l-Ezher!yye, Kah!re, ty., s. 233.

476 Yusuf #evk! Yavuz, “Ba’s”, T.D.V. "slâm Ans!kloped!s!, C. V, s. 99-100; Süleyman Toprak, 
“Ha$!r”, T.D.V. "slâm Ans!kloped!s!, C. XVI, s. 417. 

477 Kılavuz, Anahatlarıyla "slâm Akâ!d! ve Kelâm’a G!r!#, s. 346; Ca"fer Karada$, "slâm 
Dü#üncesinde Âhiret, Em!n Yayınları, Bursa, 2008, s. 92; Topalo"lu-Çeleb!, Kelâm Ter!m-
ler! Sözlü$ü, s. 139; Yusuf #evk! Yavuz, “Ba’s”, T.D.V. "slâm Ans!kloped!s!, C. V, s. 100.

478 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 65b; Bâbertî, %erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-
Kelâm, vr. 216a; Türcan, a.g.m., s. 161.

Ma’dûmun aynıyla !ades!n! mümkün görmeyen f!lozo&ar479 ma’dûmun 
mutlak olumsuzluk oldu"unu !dd!a etm!$ ve ma’dûmun tekrar yaratılmasına 
hüküm ver!lemeyece"!ne kanaat get!rm!$lerd!r. Bâbertî !se, f!lozo&arın ma’dû-
mun !ades!n!n !mkan dah!l!nde oldu"una hüküm ver!lemeyece"! görü$üne 
kar$ı çıkarak hüküm ver!lemez !fades!n!n de b!r hüküm !fade ett!"!n! ve var 
olmayana, mümten! olana ve b!zat!h! yok olana ver!len hükümle çel!$t!"!n! 
söyler.480 

Bedenler!n ha$r! meseles!ne de"!nen Bâbertî Müslümanların, Allah 
Teâlâ’nın öldükten ve cüzler!ne ayrıldıktan sonra bedenler! d!r!ltt!"! hususun-
da !tt!fak ett!kler!n! bel!rt!r. Müslümanların bu noktadak! f!k!r b!rl!"!n!n am!l!, 
ha$r!n aklen mümkün olması ve Hz. Muhammed’!n bunu haber vermes!d!r.481 

Malum oldu"u üzere felsefec!lere göre !llet !le malul arasında fa!l-meful 
!l!$k!s! de"!l fa!l-kâb!l !l!$k!s! söz konusudur.482 Bâbertî 'lozo&arın fail-kâbil 
ili$kisini göz önünde bulundurarak ha$rin aklen mümkün olu$unu bu çerçevede 
ele almaya çalı$mı$tır. Bâbertî söz konusu bu iki mefhumu kullanırken büyük 
ölçüde Râzî’den etkilenmi$tir. Zira Râzî’nin Muhassal’ındak! açıklamalarla 
Bâbertî’n!n !zah tarzı arasında b!r paralell!k göze çarpmaktadır.483 

B!r ölünün cüzler!n!n b!r araya get!r!lmes! ve onlara hayat ver!lmes!, kâb!l 
açısından ha$r!n aklen mümkün olu$una delalet eder. Aslında böyle olmamı$ 
olsaydı, b!r ba$ka !fade !le b!r ceset söz konusu özell!kler! yan! b!r araya get!-
r!lme !le hayatı kabul etmem!$ olsaydı, !lk yaratılı$ta bunlarla vası&anamazdı. 
Ha$r!n fa!l açısından mümkün olu$una gel!nce, Allah Teâlâ her $ahsın !ster 
aslî !ster fazladan olan cüzler! olsun onları bütün detaylarıyla b!lmekle bera-
ber kudret!n!n bütün mümk!nata $am!l olması haseb!yle aslî cüzler! b!r araya 
get!rmeye ve onlarda hayatı yaratmaya da kâd!rd!r. Böyle olunca bedenler!n 

479 Bâbertî, %erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 131a.
480 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 65b; Bâbertî, %erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 

216a; Türcan, a.g.m., s. 161.
481 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 65b; Bâbertî, %erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 

217b; Bâbertî, %erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 140; Türcan, a.g.m., s. 161.
482 Ca"fer Karada$, “Hocazâde’n!n Tehâfüt’ünde Sebepl!l!k Meseles!”, Uluslararası Hocazâde 

Sempozyumu, ed. Tevf!k Yücedo"ru-Orhan #. Kolo"lu-U. Murat Kılavuz-Kad!r Gömbeyaz, 
Bursa, Büyük$eh!r Beled!yes! Yayınları, Bursa, 2011, s. 165-166.

483 Kar$ıla$tırmak !ç!n bkz. Râzî, Muhassal, s. 232; Bâbertî, %erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, 
s. 141. 
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d!r!lt!lmes! de aklen mümkün olmu" olur.484 “Çürüdü#ünde, kemiklere kim 
hayat verecek? De ki: Onları ilk defa yaratan, onlara hayat verecek. Gerçekten 
de O, her türlü yaratmayı bilir”485 “Sûr’a üfürülecek, b!r bakarsın k!, kab!rler-
den Rab’ler!ne do#ru ko"acaklar”486 “O zaman, d!yecekler k!: B!z! yen!den k!m 
ger! döndürecek? De k!: S!z! !lk defa yaratan”487 “$nsan, kemiklerini bir araya 
toplayamayaca#ımızı mı sanıyor? Ama hayır, biz, parmak uçlarını bile, eski 
durumuna getirmeye güç yetiririz”488 meal!ndek! âyetler tev!l! kabul etmeyecek 
derecede açık olup ha"r!n naklî del!l!n! olu"turur.489

C!smanî ha"r!n olmadı#ı !dd!asına Bâbertî “Kıyamet vakt! de gelecekt!r; 
bunda "üphe yoktur. Allah da kab!rlerdek! k!mseler! d!r!lt!p kaldıracaktır”490 
meal!ndek! âyet! del!l get!rerek kab!rlerde bulunan "ey!n beden oldu#unu sa-
vunur.491

Hz. Musa c!smanî ha"rden söz etmed!#! g!b! Tevrat’ta da bu konuya 
rastlanmaz. Fakat kend!s!nden sonra gelen Hezek!el ve %uayb (a.s) g!b! pey-
gamberler bundan bahsett!kler!nden dolayı Yahud!ler c!smanî ha"rı kabul ed!p 
!nanmı"lardır. $nc!l’de !se !y! k!mseler!n melekler g!b! olacakları ve ebedî b!r 
hayatla yüce b!r mutlulu#a er!"ecekler! !fade ed!l!r. Görünen o k!, $nc!l’de sade-
ce ruhanî ha"rden bahsed!lm!"t!r. Kur’ân-ı Kerîm’e gel!nce, onda hem ruhanî 
hem de c!smanî ha"rden söz ed!lm!"t!r. “Yaptıklarına kar"ılık olarak, onlar !ç!n 
ne mutluluklar saklandı#ını h!ç k!mse b!lemez”492, “Güzel davrananlara daha 
güzel kar"ılık, b!r de fazlası vardır”493 meal!ndek! âyetler ruhanî ha"re !"aret 

484 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 65b; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 
vr. 217b; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 141; Ca#fer Karada", #slâm 
Dü$üncesinde Âhiret, s. 91-92; Türcan, a.g.m., s. 161.

485 Yâsîn 36/78-79.
486 Yâsîn 36/51.
487 $srâ 17/51.
488 Kıyâmet 75/3-4.
489 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 65b-66a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 

vr. 217b-218a; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 140; Türcan, a.g.m., s. 161-
162.

490 Hac 22/7.
491 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 141.
492 Secde 32/17. 
493 Yûnus 10/26.

ederken, “Kend! yaratılı"ını unutarak b!ze kar"ı m!sal get!rmeye kalkı"ıyor ve 
"u çürümü" kem!kler! k!m d!r!ltecek ? d!yor. De k!: Onları !lk defa yaratmı" 
olan d!r!ltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet !y! b!l!r”494, “N!hayet Sûr’a 
üfürülecek. B!r de bakarsın k! onlar kab!rler!nden kalkıp ko"arak Rabler!ne 
g!derler”495, “Der!ler!ne: N!ç!n aleyh!m!ze "ah!tl!k ett!n!z? derler. Onlar da: 
Her "ey! konu"turan Allah, b!z! de konu"turdu. $lk defa s!z! O yaratmı"tır. 
Y!ne O’na döndürülüyorsunuz, derler”496, “($nsan) dü"ünmez m! k!, kab!rler-
de bulunanlar d!r!lt!l!p dı"arı atıldı#ı zaman”497, “Kıyamet vakt! de gelecekt!r; 
bunda "üphe yoktur. Allah da kab!rlerdek! k!mseler! d!r!lt!p kaldıracaktır”498 
meal!ndek! âyetler !se c!smanî ha"re delalet etmekted!r. Bütün bu âyetlerden 
dolayı öncek! "er!atler! b!rle"t!rm!" olan (câmî) Hz. Muhammed kend!s!nden 
önce ya"amı" olan peygamberlerden farklı olarak hem c!smanî hem de ruhanî 
ha"rden haber verm!"t!r.499 Daha önce Bâbertî’n!n Tûsî g!b! âl!mlerden alıntı 
yaptı#ı ve etk!lend!#! !fade ed!lm!"t!. Bu tez!n d!#er b!r del!l! de Bâbertî’n!n 
peygamberler!n c!smanî ve ruhanî ha"r anlayı"ı !le kutsal k!tapların ha"r telak-
k!s! hakkında verd!#! malumattır. 

Bâbertî’n!n yer verd!#! b!r !t!raza göre b!r !nsan ba"ka b!r !nsanı yer ve 
yen!len !nsan y!yen !nsanın b!r parçası olursa, bu durumda yen!len !nsan ya 
y!yen!n beden!nde ya da yen!len!n beden!nde d!r!lt!lecek. Hang! !ht!mal olursa 
olsun !k!s!nden b!r! tam b!r bütün olarak tekrar yaratılamaz. Bâbertî bu !t!raza, 
her b!r!nden d!r!lt!lecek olan "ey!n bu de#!"en suret de#!l tam aks!ne k!"!y! 
!nsan kılan ve ömrünün ba"ından sonuna kadar kend!s!yle varlı#ını sürdüren 
aslî cüzler oldu#una d!kkat çekmek suret!yle cevap ver!r ve yen!len !nsanın y!-
yende b!r fazlalık oldu#unu dolayısıyla onun y!yen!n !ç!nde d!r!lt!lmeyece#!n! 
savunur.500 
494 Yâsîn 36/78-79.
495 Yâsîn 36/51.
496 Fussılet 41/21.
497 Âd!yât 100/9.
498 Hac 22/7.
499 Tûsî, Telhîsu’l-Muhassal, s. 233; Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 66a; Bâbertî, 

"erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 218a; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 
140; Türcan, a.g.m., s. 162.

500 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl!’d-Dîn, vr. 66a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
218a-218b; Türcan, a.g.m., s. 162.
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Ameller!n kar"ılı#ı hususuna tafs!latlı b!r "ek!lde de#!nmeyen Bâbertî 
onun nasslarla sab!t oldu#unu söyled!kten sonra konuyla alakalı olan “Ey !nkâr 
edenler! S!z, bugün h!çb!r mazeret öne sürmey!n; çünkü s!z, ancak yaptıkları-
nızın kar"ılı#ını görmektes!n!z”,501 “Yaptıklarına kar"ılık olarak”502 meal!ndek! 
âyetlere yer verm!" ve bununla !lg!l! olan ayetler!n sayılamayacak derecede faz-
la oldu#una d!kkat çekm!"t!r.503 

C.  CENNET ve  CEHENNEM

Aklen mümkün olması ve nassla sab!t olması haseb!yle cennet ve cehen-
nem!n "u ank! varlı#ından bahseden Bâbertî cennet ve cehennem!n "u ank! 
mevcud!yet!n!n mümkün olu"unu, kend!s!nde !y!l!k yapanın ödüllend!r!lece#! 
ve kötülük yapanın da cezalandırılaca#ı b!r yer! dü"ünmen!n muhal olmadı#ı 
çerçeves!nde açıklar. Ona göre mümkün olan, b!r "ey!n meydana gel!"!n! farz 
etmen!n muhal olu"unu gerekt!rmeyend!r, daha kısa b!r !fadeyle gerçekle"me-
s!n!n farz ed!lmes! muhal olmayandır.504 

Mükafat yer! olan cennet!n ve ceza yurdu olan cehennem!n "u an yara-
tıldı#ı görü"ü, cumhurun genel kanaat!d!r. Abbâd es-Saymer!, Ebû Hâ"!m ve 
Kâdı Abdülcebbar !se bu dü"ünceye kar"ı çıkarak cennet ve cehennem!n "u an 
yaratılmadı#ını !ler! sürmü"tür. Abbâd, mükelle$er!n g!rmeden önce bunların 
yaratılmı" olmasının aklen kabul ed!leb!l!r b!r durum olmadı#ını söylerken, 
Ebû Hâ"!m !se farklı b!r görü" ortaya atarak cennet ve cehennem!n "u an ya-
ratılmasının aklen mümkün, naklen !mkansız oldu#unu savunmu"tur.505 

Bâbertî cennet ve cehennem!n "u an var olab!lece#!ne !ht!mal verme-
yenler!n !t!razına da yer ver!r. Buna göre cennet ve cehennem!n "u an var ol-

501 Tahrîm 66/7.
502 Secde 32/17.
503 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 131.
504 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl"’d-Dîn, vr. 66a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 

219b; Türcan, a.g.m., s. 162.
505 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 220b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-

Dîn, vr. 23a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 133-134. Ebû Ha"!m’!n cennet 
ve cehennem!n "u an yaratılıp yaratılmadı#ı görü"ü !ç!n bkz. Orhan %ener Kolo#lu, Cübbâî-
ler’"n Kelâm S"stem", &SAM Yayınları, &stanbul, 2011, s. 537.

ması bütünüyle muhald!r. Çünkü e#er "u an cennet ve cehennem mevcut !se, 
o zaman ya feleklerde ya bu âlemde ya da b!r ba"ka âlemde olacaktır. Fakat 
bütün bu !ht!maller !mkansızdır. Bu üç !ht!malden b!r!nc!s!n!n geçers!z olma-
sının neden!, felekler!n parçalanmadı#ı ve fakat cennetle cehennem!n felekler-
de bulunması !le felekler!n parçalanaca#ı hususudur. Z!ra cennettek! neh!rler-
le a#açlar ve cehennemdek! tabakalar felekler!n parçalanmasını zorunlu kılar. 
&k!nc! !ht!mal!n batıl olu"unun sebeb!, bu durumdak! ha"r!n tenasüh dü"ünce-
s!n! andırmasıdır. Üçüncü !ht!mal!n dü"ünülemeyece#!n!n !llet! de bu âlem!n 
küre b!ç!m!nde olmasıdır. Felekler!n bas!t yan! mürekkep olmadı#ı, "ekl!n!n de 
küre b!ç!m!nde oldu#u da b!l!nmekted!r. E#er küre b!ç!m!nde olan b!r ba"ka 
âlem farz ed!lse bu defa !k! âlem arasında mümten! olan b!r bo"luk (hala) hasıl 
olur.506 

Bâbertî söz konusu !t!raza kar"ı çıkarak !t!razda z!kred!len "ey!n, fe-
lekler!n parçalanmasının !mkânsızlı#ına, âlem!n küre b!ç!m!nde ve bo"lu#un 
mümten!’ olu"una dayandı#ını söyler ve bütün bunların !mkânsız oldu#una 
vurgu yapar. Bunların !mkânsız olu"unun, cennetin felekler âlem!nde, yed!nc! 
gökte s!dretü’l-müntehâ’nın yanında, cehennem!n !se yer!n altında bulunma-
sının mümkün olmasından kaynaklandı#ını bel!rt!r.507

“Rabb!n!z!n ba#ı"ına, gen!"l!#! göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a 
kar"ı gelmekten sakınanlar !ç!n hazırlanmı" bulunan cennete ko"un”508, “Kâf!r-
ler !ç!n hazırlanmı" ate"ten sakının”509 meal!ndek! âyetler cennet ve cehenne-
m!n "u an var olu"unun naklî del!l!n! olu"turur.510 Söz konusu ayetlerde mazi 
sı#asının (cennet ve cehennem hazırlanmı"tır) kullanıldı#ına dikkat çeken 
Bâbertî var olmayan bir "eyin hazırlanmı" olamayaca#ını belirterek cennet ve 
cehennemin "u an var oldu#una bu âyetler! !"aret sayar.511 

506 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl"’d-Dîn, vr. 66a-66b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 
vr. 219b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 23a; Türcan, a.g.m., s. 162-163.

507 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl"’d-Dîn, vr. 66b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 
219b-220a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 23a; Türcan, a.g.m., s. 163.

508 Âl-! &mrân 3/133.
509 Âl-! &mrân 3/131.
510 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl"’d-Dîn, vr. 66b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 

220a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 23a; Türcan, a.g.m., s. 163.
511 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl"’d-Dîn, vr. 66b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-
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D.  SEVÂB ve  ‘ !KÂB

Hanefî-Mâtürîdî âl!mler!, taatlere kar"ı ver!len mükafatın Allah’ın b!r 
lütfu, günahlara kar"ı ver!len cezanın !se, Allah’ın b!r adalet! oldu#unu !ler! 
sürmü"lerd!r.512 Bu !fadeden Allah’ın lütfu çerçeves!nde mükafat, adalet! do#-
rultusunda da ceza ver!lece#! anla"ılmaktadır.513 Müm!nler, taatler!nden dola-
yı ve Allah’ın mükafat vaad!ne uygun olarak cennette ebed! kalırken, kâf!rler 
!se Allah’ın kend! ceza sözünü gerçekle"t!rmek !ç!n cehennemde sonsuza dek 

Kelâm, vr. 220a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 23a; Türcan, a.g.m., s. 
163. Bâbertî, “Rabb!n!z!n ba#ı"ına, gen!"l!#! göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a 
kar"ı gelmekten sakınanlar !ç!n hazırlanmı" bulunan cennete ko"un” (Âl-! $mrân 
3/133), “Kâf!rler !ç!n hazırlanmı" ate"ten sakının” (Âl-! $mrân 3/131) meal!ndek! 
ayetler ba#lamında cennet ve cehennem!n "u an !t!bar!yle yaratılmı" oldu#unu ortaya 
koyarak cennetle cehennem!n "u an yaratıldı#ı ve ebed!yen yok olmayaca#ı !fades!-
n!n, halen onların yaratılmadı#ı ve sonlu oldu#unu !dd!a eden Cehm!yye’ye kar"ı b!r 
ant!tez olarak !ler! sürüldü#ünü z!kreder. Dolayısıyla cennetle cehennem yok olma-
yaca#ı g!b!, Allah’ın mükafatı ve cezası da son bulmaz. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H"k-
met"’n-Nebev"yye, vr. 71b-73a) 

512 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl"’d-Dîn, vr. 66b-67a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, 
vr. 222a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 24b; Türcan, a.g.m., s. 163.

513 Bâbertî, müm!n olarak ölen ve !"lem!" oldu#u günahlar !ç!n tevbe etmeyen ayrı-
ca "efaat! de kaybedene Allah’ın adalet! çerçeves!nde azap ed!lece#!n!, "efaate layık 
görülmes! net!ces!nde !se kend!s!ne yapılacak "efaat!n kabul ed!lece#! ve Allah’ın 
faz!let! sonucunda a%ed!lece#!n! söylem!"t!r. Müm!nler!n cehennemde ebed! olarak 
azaba duçar olmayacaklarını bel!rten Bâbertî, !mânın cehennemde ebed! olarak kal-
maya engel te"k!l ett!#!n! z!kretm!" ve hardal tanes! a#ırlı#ınca kalb!nde !mân bulu-
nanın cehennemde kalmasının !mkânsızlı#ını öne sürmü"tür. Bu durumda !y!l!kler! 
kötülükler!ne baskın gelen dolayısıyla teraz!ler! de a#ır gelen müm!nler!n cennete 
g!rece#!n!, bunun zıddı olan yan! kötülükler! !y!l!kler!ne baskın gelen ve "efaat! de 
hak eden müm!nlere yapılacak olan "efaatle teraz!ler! a#ır gelece#! buna ba#lı ola-
rak da cennete yerle"t!r!lecekler!n! savunmu"tur. Fakat kötülükler! !y!l!kler!ne baskın 
gelmes!n!n yanı sıra "efaate de layık görülmeyenler!n teraz!ler! haf!f gelece#!n! ve 
cehenneme g!recekler!n! kaydetm!"t!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H"kmet"’n-Nebe-
v"yye, vr. 55b-56a) Cenâb-ı Allah, “O gün k!m!n tartılan amel! a#ır gel!rse !"te o, 
ho"nut ed!c! b!r ya"ayı" !ç!nde olur. Amel! ye#n! olana gel!nce, !"te onun anası (yer!) 
Hâv!ye’d!r.” (el- Kar!a 101/6-9) demek suret!yle bu durumu apaçık olarak ortaya 
koymu"tur.

 Bâbertî, Allah Teâlâ’nın do#u"tan gelen !manları !le müm!n çocukları cennete yerle"t!rece#!n!, 
onların cennet ehl!nden olaca#ını, kend!ler! !ç!n af d!lenmey!p sadece hayır dua yapıldı#ını 
d!le get!rm!"t!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H"kmet"’n-Nebev"yye, vr. 56a-56b) 

beklet!l!r.514 Allah’ın mükafat sözünden (vaad) ve tehd!d!nden (va!d) dönme-
s!n!n söz konusu olmadı#ını kaydeden Bâbertî, “K!m zerre m!ktarı hayır yap-
mı"sa onu görür”515 meal!ndek! âyet gere#!nce günahkar müm!n!n azabının 
b!tece#!n! ve ancak azaptan kurtulduktan sonra mükafat göreb!lece#!n! !fade 
eder.516 

Cennet ehl!n!n cennette, cehennem ehl!n!n de cehennemde ebed! ka-
laca#ı görü"ü, E"’arî’n!n aks!ne Mâtürîdîler’e göre küfrü ba#ı"lamanın aklen 
mümkün olmadı#ına delalet eder. Her ne kadar nasslar bunun ters!n! ortaya 
koysa da y!ne E"’arî’ye göre müm!nler!n cehennemde, kâf!rler!n !se cennette 
ebedî bırakılmaları aklen mümkündür. Zira Allah kendi mülkünde istedi#i 
"ekilde tasarrufta bulunur. Dolayısıyla bunun zulüm olarak algılanması 
söz konusu olamaz. Çünkü asıl zulüm bir ba"kasının mülkünde tasarrufta 
bulunmaktır. Mâtürîdîler’e göre !se müm!nler!n cehennemde, kâf!rler!n de 
cennette ebedî kalmaları mümkün de#!ld!r. Sebeb! de h!kmet!n !y! !le kötünün 
arasında b!r ayrım gerekt!rd!#!d!r. $"te bu nedenle Cenâb-ı Allah !y! !le kötü-
nün e"!t olmadı#ını “Yoksa b!z, !man ed!p de !y! !"ler yapanları, yeryüzünde 
bozgunculuk yapanlar g!b! m! tutaca#ız? Veya (Allah’tan) korkanları yoldan 
çıkanlar g!b! m! sayaca#ız?”517, “Yoksa kötülük !"leyenler ölümler!nde ve sa#lık-
larında kend!ler!n!, !nanıp !y! ameller !"leyen k!mseler !le b!r m! tutaca#ımızı 
sandılar? Ne kötü hüküm ver!yorlar!”518, “Öyle ya, (Allah’a) tesl!m!yet göste-
renler!, (o) günahkarlar g!b! tutar mıyız h!ç? S!ze ne oluyor? Ne b!ç!m hüküm 
ver!yorsunuz?”519 meal!ndek! âyetlerle ortaya koymu"tur.520 

Bahs! geçen âyetler göster!yor k! müm!nler!n cehennemde, kâf!rler!n !se 
cennette ebedî kalmaları zulümdür. Çünkü bu b!r "ey! yer! dı"ında ba"ka b!r 

514 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl"’d-Dîn, vr. 67a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-
Kelâm, vr. 222a-222b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 24b; Türcan, 
a.g.m., s. 163. 

515 Z!lzâl 99/7.
516 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl"’d-Dîn, vr. 67a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 

222b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 24b; Türcan, a.g.m., s. 163.
517 Sâd 38/28.
518 Câs!ye 45/21.
519 Kalem 68/35-36.
520 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 149.
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yere yerle!t"rmeye benzer. #y"l"k yapana kötü davranmak ve kötülük yapana 
"y" davranmak, d"$er b"r "fadeyle kötüyü mükafatlandırmak ve "y"y" cezalan-
dırmak, b"r !ey" yer" dı!ında b"r yere yerle!t"rmeye benzer k" bu da zulümdür. 
Fakat Allah Teâlâ zulüm yapmaktan münezzeht"r.521

H"kmet gözet"ld"$" takd"rde mülkünde tasarruf olab"lece$"ne d"kkat çe-
ken Bâbertî, h"kmete ters davranıldı$ında sefeh olaca$ını savunarak “#man 
ed"p yararlı "! yapanlara gel"nce onlar da cennetl"kt"rler. Onlar orada devamlı 
kalırlar”522, “#nkâr ed"p ayetler"m"z" yalanlayanlara gel"nce, onlar cehenneml"k-
t"r, onlar orada ebed" kalırlar”523 âyetler"yle cennet ehl"n"n cennette, cehennem 
ehl"n"n de cehennemde ebedî kalacaklarının "spat ed"ld"$"n" "zah eder.524 

E.  HAVZ

Havz konusu "le "lg"l" “Ben"m havzımın b"r kenarı b"r aylık yoldur. Suyu 
sütten daha beyaz, kokusu m"skten daha güzel, kadehler" de göktek" yıldız-
lardan daha çoktur. Ondan b"r kere "çen b"r daha ebed"yen susamaz”525, “Ebu 
Zerr (r.a) anlatıyor: Ey Allah’ın Rasûlü ded"m, Kevser havzının kapları ned"r? 
%u cevabı lütfett"ler: Nefs"m" kudret el"nde tutan Allah’a yem"n olsun, onun 
kapları açık ve karanlık b"r gecede göktek" yıldızlardan daha çoktur. Cenne-
t"n kaplarından k"m "çerse artık ömrünün sonuna kadar h"ç susamaz. Havzın 
cennetten çıkan "k" olu$u gürül gürül akar. Gen"!l"$" uzunlu$una denkt"r. Bu 
da Ammân’dan Eyle’ye olan mesafe kadardır. Suyu sütten daha beyaz, baldan 
daha tatlıdır”526, “Hz. Enes (r.a) anlatıyor: Rasûlüllah’a, Kevser ned"r? d"ye so-
rulmu!tu. Cennette b"r neh"rd"r. Allah onu bana verd". O, sütten daha beyaz, 
baldan daha tatlıdır”527 hadîsler"ne yer veren Bâbertî bu r"vayetler" z"kretmekle 
yet"nm"! ve âl"mlerce yapılan herhang" b"r tartı!maya de$"nmem"!t"r.528

521 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 149. 
522 Bakara 2/82.
523 Bakara 2/39.
524 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 150.
525 T"rm"zî, “Kıyâmet”, 14, 15.
526 Müsl"m, “Fedâ"l”, 36; T"rm"zî, “Kıyâmet”, 16.
527 T"rm"zî, “Kıyâmet”, 15.
528 Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 132b-133a; Bâbertî, !erhu ‘Akideti 

Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 81. Bâbertî, havz konusunda “Ben"m havzımın b"r ke-

F .  AFFETME ve  !EFAAT

Konuyu "lk önce naklî del"ller çerçeves"nde "nceleyen Bâbertî, “O, kulla-
rından tevbey" kabul eden, kötülükler" ba$ı!layan ve yaptıklarınızı b"lend"r”529, 
“O, y"ne de ço$unu a&eder”530 meal"ndek" âyetler"n a&a "!aret ett"$"n" bel"rtt"k-
ten sonra a&ın tanımı üzer"nde durarak ba$ı!lamanın, hak eden"n cezasını ver-
memekle gerçekle!t"$"n" "zah eder.531 Büyük günah sahipleri için yapılacak olan 
!efaat meselesine gelince, bu noktada çe!itli ayet ve hadisler mevcuttur. %efaat 
meselesine “Hem kendinin, hem de inanmı! erkek ve kadınların günahlarının 
ba$ı!lanmasını dile”532 meal"ndek" âyet" del"l get"ren ve mevzuyu bu ba$lamda 
ele alan Bâbertî, söz konusu âyette Allah Teâlâ’nın, Hz. Muhammed’e müm"n-
ler"n günahları "ç"n ba$ı!lanma d"lemes"n" emrett"$"ne temas eder.533 #manı 
dolayısıyla büyük günah sah"b"n" müm"n olarak de$erlend"ren Bâbertî, Hz. 
Peygamber’"n Allah’ın emr"ne boyun e$mek ve emr"ne muhalefet etmemek 
"ç"n keb"re sah"b"n"n a&ını d"led"$"n" ve Hz. Muhammed ho!nut olsun d"ye 
Cenâb-ı Allah’ın “%üphes"z, Rabb"n sana verecek ve sen de ho!nut olacaksın”534 
âyet" gere$"nce onun duasını ve tevbe etmem"! olan büyük günah sah"b" "ç"n 
yapaca$ı !efaat" kabul ett"$"n" d"le get"r"r.535 “Takvâ sah"pler"n" heyet hal"nde 
çok merhametl" olan Allah’ın huzurunda topladı$ımız, günahkarları da susuz 

narı b"r aylık yoldur. Suyu sütten daha beyaz, kokusu m"skten daha güzel, kadehler" 
de göktek" yıldızlardan daha çoktur. Ondan b"r kere "çen b"r daha ebed"yen susa-
maz” (T"rm"zî, “Kıyâmet”, 14, 15) had"s"n" z"kred"p havz, onun n"tel"kler", (su, kadeh, 
koku) cennet ehl"n"n y"yecek, "çecek ve kıyafetler"n"n, asılları "t"bar"yle b"l"nen fakat 
vası'arı yönünden müte!ab"h oldu$unu d"le get"r"r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H#kme-
t#’n-Nebev#yye, vr. 71a, 72a)

529 %ûrâ 42/25.
530 %ûrâ 42/30.
531 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl#’d-Dîn, vr. 67a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 

225b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 26b; Türcan, a.g.m., s. 164.
532 Muhammed 47/19.
533 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl#’d-Dîn, vr. 67a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 

225b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 26b; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî 
Hanîfe, s. 146; Türcan, a.g.m., s. 164.

534 Duhâ 93/5.
535 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl#’d-Dîn, vr. 67a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 

225b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 26b; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî 
Hanîfe, s. 146-147; Türcan, a.g.m., s. 164.
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olarak cehenneme sürdü!ümüz gün, Rahmân nezd"nde söz ve "z"n alandan 
ba#kalarının #efaata güçler" yetmeyecekt"r”536 âyet"n" del"l get"ren Bâbertî, bü-
yük günah "#leyen"n Allah nezd"nde söz ve "z"n (ah"t) aldı!ını dolayısıyla onun 
da bu âyet kapsamında de!erlend"r"ld"!"n" "zah eder.537 Y"ne “Allah rızasına 
ula#mı# olanlardan ba#kasına #efaat etmezler”538 âyet"n" de z"kreden Bâbertî, 
keb"re sah"b"n"n "manı ve taatı dolayısıyla rızayı "lâh"yye’ye ula#tı!ını ve bu 
sebepten dolayı da kend"s" "ç"n #efaatın yapılab"lece!"n" kaydeder.539 

$efaate ili#kin hadisler içerisinde yer alan “$efaatim ümmetimden 
büyük günah i#leyenler içindir”540 r"vayet" "se Hz. Muhammed tarafından ya-
pılacak olan #efaat"n hem vukuunu hem de daha çok büyük günah "#leyenler" 
kapsadı!ını vurgulamaktadır.541 

536 Meryem 19/85-87.
537 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 147.
538 Enb"yâ 21//28.
539 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 147.
540 Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 21; T"rm"zî, “Kıyâmet”, 11; %bn Mâce, “Zühd”, 37.
541 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl#’d-Dîn, vr. 67a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-

Kelâm, vr. 225b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 26b; Bâbertî, !erhu 
Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 147; Türcan, a.g.m., s. 164. Cenâb-ı Allah kullarına 
kar#ı lütufkâr olup hakett"kler" sevabın kat kat fazlasını verece!"n" müjdelem"#t"r. 
“K"m (Allah huzuruna) "y"l"kle gel"rse ona get"rd"!"n"n on katı vardır. K"m de kötü-
lükle gel"rse o sadece get"rd"!"n"n deng"yle cezalandırılır. Onlar haksızlı!a u!ratıl-
mazlar” (En’âm 6/160) ayet" buna apaçık olarak "#aret etmekted"r. Hz. Peygamber de 
çe#"tl" ves"lelerle bunu d"le get"rm"#t"r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H#kmet#’n-Nebev#y-
ye, vr. 69a)

 Babertî, amele on katından yed"yüz katına kadar yapılan fazlalı!ın, "nsanların "#led"kler" ame-
l"n faz"let farklılı!ına ve kapas"teler"n"n ("st"dat) çe#"tl"l"!"ne göre olaca!ını kaydederek kulluk 
noktasında e#"t olan "k" taraftan sadece b"r"ne daha fazla sevap ver"lmes"n"n tutarsızlı!ına 
temas ett"!" g"b" günah "#leme hususunda da e#"t olan "k" taraftan sadece b"r"n" a&etmen"n 
adalets"zl"!"ne de de!"n"r. Çünkü ona göre, Allah lütfuyla "hsan eder ve a&eder. Lütfunda her 
hang" b"r farklılık söz konusu de!"ld"r. Dolayısıyla b"r" "ç"n daha az, b"r ba#kası "ç"n daha fazla 
lütufkâr olması tasavvur ed"lemez. Z"ra O, c"mr" ve ac"z olmayıp bu "k" kavramın tam zıddı 
olan cömertl"k ve güç yet"rme sıfatlarıyla "tt"saf olunur. Y"ne günah konusunda e#"t olan "k" 
taraftan sadece b"r"n" cezalandırması da #anına yakı#mayan f""llerdend"r. Günah "ster büyük 
"ster küçük olsun e!er "nsan #efaat" hak etmem"#se o, Allah’ın adalet" gere!" cezaya maruz ka-
lır. Fakat #efaate layık görülmü#se Allah’ın lütfu "cabı ba!ı#lanır. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H#k-
met#’n-Nebev#yye, vr. 69a-69b) 

 

Hz. Muhammed’"n #efaat"n"n azabı ortadan kaldırma veya eks"ltme et-
k"s"n"n bulunmadı!ını "dd"a eden Mu’tez"le kend" dü#ünces"n" “Öyle b"r gün-
den korkun k", o günde h"ç k"mse ba#kası "ç"n herhang" b"r ödemede buluna-
maz”542, “Ve b"r günden sakının k", o günde h"ç k"mse ba#kası namına b"r #ey 
ödeyemez”543, “Zal"mler"n ne dostu ne de sözü d"nlen"r #efaatçısı vardır”544, “Ey 
"man edenler! Kend"s"nde artık alı#-ver"#, dostluk ve kayırma bulunmayan gün 
(kıyamet) gelmeden önce, s"ze verd"!"m"z rızıktan hayır yolunda harcayın”545 
meal"ndek" âyetlerle desteklemeye çalı#ır.546 

Mu’tez"le’ye göre "lk "k" âyet umum"d"r ve herhang" b"r"n"n ba#kası adına 
b"r #ey ödeyemeyece!"ne "#arett"r. Dolayısıyla Rasûlüllah’ın #efaatının etk"s"-
n"n oldu!unu "ler" sürmek, âyet"n ruhuna terst"r. Bu yüzden #efaatın herhang" 
b"r tes"r"nden söz etmek mümkün de!"ld"r.547 Cenâb-ı Allah’ın "k"nc" âyetle 
genel" kapsayacak #ek"lde bütün zal"mler"n #efaatçısını nefyett"!"n" bel"rten 
Mu’tez"le, as"ler"n zal"m olduklarını ve kend"ler"n"n h"çb"r #efaatçısının olama-
yaca!ını "dd"a eder.548 Üçüncü âyetle mutlak anlamda #efaatın redded"ld"!"n"n 
göründü!ünü söyleyen Mutez"le, bahs" geçen âyetle as"ler hakkındak" #efaatın 
redded"ld"!"ne vurgu yapar.549 

 Bâbertî, #efaat konusunu “$efaat"m ümmet"mden büyük günah "#leyenler "ç"nd"r” (Ebû 
Dâvûd, “Sünnet”, 21; T"rm"zî, “Kıyâmet”, 11; %bn Mâce, “Zühd”, 37), “Kıyamet gününde üm-
met"me üç grup #efaat edecekt"r: Peygamberler, vel"ler ve #eh"tler” (%bn Mâce, “Zühd”, 37), 
“Kıyamet gününde ben peygamberler"n "mamı, hat"b" ve #efaatler"n"n sah"b" olaca!ım. Fakat 
bunu övünmek "ç"n söylem"yorum” (T"rm"zî, “Menakıb”, 1; %bn Mâce, “Zühd”, 37) meal"ndek" 
had"sler çerçeves"nde ele alarak bu noktada her hang" b"r açıklama yapmamı# ve kend"ne özgü 
b"r f"k"r ortaya koymamı#tır. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H#kmet#’n-Nebev#yye, vr. 70a-70b)

542 Bakara 2/48.
543 Bakara 2/123.
544 'af"r 40/18.
545 Bakara 2/254.
546 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 27a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî 

Hanîfe, s. 147-148.
547 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 226a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-

Dîn, vr. 27a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 147.
548 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 226a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-

Dîn, vr. 27a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 148. 
549 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 148.
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G.  KAB !R AZABI  ve  KAB !R N !MET !

Bâbertî, kab!r azabı !le kab!r n!met! konusunda nakl!n haber verd!"! ve 
aklın reddetmed!"! hususları kabul ed!p onlara !nanmanın gerekl!l!"!ne !#aret 
ett!kten sonra kötüler g!b! kab!r azabını hak edenlere azap ed!lece"!n!, !y!ler 
g!b! kab!r n!met!n! kazananlara da mükafat ver!lece"!n! kaydeder.550 

Söz konusu azabın kâf!rlere ve bazı günahkar müm!nlere, n!met!n de 
taat ehl!ne cesede hayat ver!lmes!yle yapılaca"ını bel!rten Bâbertî, b!r nüansa 
550 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 127. Bâbertî, Münker ve Ne-

k!r’!n soruları, kab!rde ruhun cesede !ade ed!lmes!, kabr!n sıkı#tırması ve ölümden 
sonra d!r!ltme g!b! kab!r haller!n!n, asılları !t!bar!yle b!l!nen fakat vası$arı yönünden 
müte#ab!h oldu"unu !fade ederek cesed! yakılıp kül olan kaf!r!n ruhu da cesed!ne 
!ade ed!lece"!n!, kend!s!ne acı çekt!r!lece"!n!, ver!lecek azap noktasında yakılan kaf!r 
!le yakılmayan kaf!r arasında h!çb!r farkın olmadı"ını ve yakılan cesedle ruhun !ade 
ed!lmes!n!n vasfı b!l!nmemes! yönüyle bütün bunların müte#ab!hattan sayıldı"ını 
söyler. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H"kmet"’n-Nebev"yye, vr. 74a-74b) Bâbertî kab!r 
hayatına !l!#k!n bu açıklamayı yaptıktan sonra “Ölü veya s!zden b!r!n!z buyurdu, 
defned!ld!"! zaman ona s!yah (tenl!) ve mav! (gözlü) !k! melek gel!r. B!r!ne Münker 
ve öbürüne de Nek!r den!r. Müteak!ben o !k! melek sorar: Bu adam (Muhammed) 
!ç!n ne dem!#t!n? Bunun üzer!ne o, (ölmeden önce) söyled!"!n! aynen söyler. O, Al-
lah’ın kulu ve Rasûl’üdür; Allah’tan ba#ka ma’bud-! hak!k! olmadı"ına ve Muham-
med’!n O’nun kulu ve Rasûl’ü oldu"una #ehadet eder!m. Sonra o !k! melek, sen!n 
bunu söyled!"!n! esasen b!l!yorduk, derler. Sonra onun kabr! yetm!# ar#ın murabba’ 
(kare) olarak gen!#let!l!r; sonra aydınlatılır ve sonra kend!s!ne uyu, den!l!r. O da a!-
leme dönüp onlara haber verey!m m! der. O !k! melek, gel!n- güvey g!b! uyu k!, onu 
(gel!n ve güvey!) a!les!nden elbet en çok sevd!"! k!#! uyandırır, derler. O k!#!, Allah 
onu o yata"ından mah#ere kaldırıncaya kadar (rahat rahat uyur). %ayet münafık !se, 
!nsanların (O’na peygamber) ded!kler!n! !#!tt!m ve ben de aynı #ey! söyled!m, (hak!-
kat mıdır) b!lem!yorum d!yecek. Bunun üzer!ne o !k! melek, sen!n bunu söyled!"!n! 
esasen b!l!yorduk derler. Sonra topra"a, çullan onun üzer!ne, den!l!r. Toprak onun 
üzer!ne çullanır; bu çullanma net!ces!nde yan kaburga kem!kler! yerler!nden oynar 
ve Allah onu o yata"ından mah#ere kaldırıncaya kadar toprakta devamlı olarak azap 
!ç!nde kalır” (T!rm!zî, “Cenâ!z”, 70), “Müslüman, kabr!ne konulup da sual melekler! 
tarafından soruldu"unda Allah’tan ba#ka h!çb!r tanrı yoktur, Muhammed Allah’ın 
elç!s!d!r d!ye #ehadet eder. &#te bu #ehadet, Yüce Allah’ın #u kavl!d!r: Allah, !man 
edenlere dünya hayatında da, ah!rette de, o sab!t sözünde da!ma sebat !hsan eder. 
Allah zal!mler! #a#ırtır. Allah ne d!lerse yapar” (Buhârî, “Tefsîru sûre 14”), “%üphes!z 
kab!r, ah!ret konaklarının !lk!d!r. E"er ölü, bu konaktan kurtulursa, ondan sonrası 
daha kolaydır. Kab!rden kurtulamazsa, ondan sonrası daha zordur” (Ahmed b. Han-
bel, I,63) anlamındak! r!vayetler! nakleder k!, bunlar berzah hayatının vukuuna !#aret 
eden del!llerd!r. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H"kmet"’n-Nebev"yye, vr. 74b-75b)

d!kkat çekerek ruhun bedene !ade ed!l!p ed!lmeyece"! noktasında tevakkuf 
ett!"!n!, azabın ruha, bedene veya her !k!s!ne yapılaca"ına da!r görü#lere temas 
ett!kten sonra kab!r azabının keyf!yet! !le !#t!gal etmed!"!n! öne sürer.551 

Bâbertî’n!n kab!r azabına !l!#k!n olarak ruhun cesede !ade ed!l!p ed!l-
meyece"! hususunda hem tevakkuf ett!"!n!552, hem Münker ve Nekîr’!n kab!r 
sorgusunun ruhun cesede !ade ed!lmes!yle mümkün oldu"unu söylemekle çe-
l!#k!ye dü#tü"ü mü#ahede ed!lmekted!r.553 

“Öyle b!r ate# k!, onlar sabah ak#am ona sunulurlar. Kıyamet!n kopaca"ı 
günde de ‘F!ravun a!les!n! azabın en #!ddetl!s!ne sokun’ den!lecekt!r”554, “Ha-
taları (küfür ve !syanları) yüzünden suda bo"uldular ve cehenneme sokuldu-
lar da kend!ler! !ç!n Allah’tan ba#ka yardımcılar bulamadılar”555 g!b! âyetler!n 
Kur’an-ı Ker!m’de kab!r azabının varlı"ına !#aret ett!"! kabul ed!l!r.556 Hem 
Nuh kavm! hem de F!ravun a!les! !le alakalı olan ayetler! esas alan Bâbertî, 
suda bo"ulma !le sabah ak#am ate#e sunulmanın dünyada gerçekle#t!"!n! söy-
leyerek557 “Onlar: Rabb!m!z, b!z! !k! defa öldürdün, !k! defa d!r!ltt!n. B!z de 
günahlarımızı !t!raf ett!k. B!r daha (bu ate#ten) çıkmaya yol var mıdır? der-

 Sem’!yyat bah!sler! !ç!nde yer alan meseleler!n vasıf yönünden müte#ab!h oldu"unu ısrarla 
vurgulayan Bâbertî, söz konusu meseleler!n akılla !drak!n!n !mkansızlı"ını ortaya koymakta ve 
bunların !çyüzüne !l!#k!n yapılacak herb!r z!hn! faal!yet!n, akıl yürütmen!n nasslara tezat te#k!l 
edece"!n! !ler! sürer. Bu sebepten dolayı bu noktada nakle ba"lı kalmayı salık vererek bunları 
akılla kurcalamanın, nasslara kar#ı tavır almaya yol açaca"ını !fade eder. (Bâbertî, Muhtasa-
ru’l-H"kmet"’n-Nebev"yye, vr. 75b-76a) 

551 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 226b-227a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî 
Usûli’d-Dîn, vr. 27b; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 131.

552 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 131.
553 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 133.
554 Mü’m!n 40/46. 
555 Nûh 71/25.
556 Pezdevî, Ehl-" Sünnet Aka"d", s. 235; Nesefî, et-Temh"d fî Usûl"’d-Dîn, s. 89; Üsmendî, Lü-

bâbü’l-Kelâm, s. 178; Habbâzî, K"tâbü’l-Hâdî fî Usûl"’d-Dîn, s. 234; Semerkandî, el-‘Akî-
detü’r-Rukn"yye, s. 135; Bâbertî, el-Maksad fî Usûl"’d-Dîn, vr. 67a-67b; Bâbertî, !erhu’l-
Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 226a-226b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 27b; 
Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 131a; Teftâzânî, !erhu’l-akâ’id, s. 96-97; 
%erafedd!n Gölcük-Süleyman Toprak, Kelam, 402; Kılavuz, Anahatlarıyla #slâm Akâ"d" ve 
Kelâm’a G"r"$, s. 333; Türcan, a.g.m., s. 164.

557 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 131; Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-
Nesefî, vr. 131a. Ayrıca bkz. Nesefî, et-Temh"d fî Usûl"’d-Dîn, s. 89. 
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ler”558 meal!ndek! ayette geçen ‘b!z! !k! defa öldürdün, !k! defa d!r!ltt!n’ !fades!-
n!n kab!rde ba"ka b!r hayat ve ba"ka b!r ölüm bulundu#una !"aret ett!#!n! !zah 
eder.559 Kab!r azabını reddeden Mutez!le kend! !dd!asını “Orada !lk ölümden 
ba"ka b!r ölüm tatmazlar”560, “Sen kab!rde bulunanlara !"!tt!recek de#!ls!n”561 
g!b! âyetlerle desteklemeye çalı"mı"tır.562 Mutez!le !lk âyet!n cennet ehl!n!n 
orada !lk ölümden ba"ka b!r ölüm tatmayacaklarını ve kab!rde ba"ka b!r ha-
yat !le ba"ka b!r ölüm bulunması hal!nde onların ölümü !k! defa tatmaları 
gerekt!#!n! !fade ederek bunun da âyet!n ruhuna ters dü"tü#ünü ileri sürer. 
$kinci âyet!n kab!rde !"!tt!rmen!n muhal olu"una delalet ett!#!n! !dd!a eden 
Mu’tez!le, defned!len!n kab!rde d!r! olması hal!nde !"!tt!rmen!n de mümkün 
olaca#ını z!kreder ve bu durumun âyet!n manası !le tezat te"k!l ett!#!n! bel!r-
t!r.563 Mutez!le’n!n b!r!nc! yorumuna cevap olarak ölümle dünya n!metler!n!n 
kes!ld!#! g!b! cennet n!metler!n!n kes!lmed!#! den!l!r. Ayrıca Mutez!le’n!n ka-
b!r azabının olmadı#ına !l!"k!n del!l get!rd!#! âyette ölümün tek oldu#u kas-
ted!lmemekted!r. Çünkü Allah Teâlâ, Hz. Musa ve Hz. $sa dönem!ndek! b!r 
çok !nsanı d!r!ltm!" ve onları !k!nc! defa vefat ett!rm!"t!r. $k!nc! yoruma !se, 
!"!tt!rememen!n defned!len!n !drak etmemes!n! gerekt!rmed!#! söylenerek ce-
vap ver!l!r.564 

H.  S IRÂT

Sırât, kılıçtan daha kesk!n, kıldan da daha !nce olan ve yaratılmı"ların 
kend!s!nden geçmeler! !ç!n cehennem!n üzer!ne kurulan b!r köprüdür. Söz 
konusu köprüden dünyada !"lenen amellere ve ula"ılan derecelere göre k!m!ler! 
"!m"ek, rüzgar ve yarı" atı g!b! hızlı, k!m!ler! de yaya ve karınca g!b! yava" ge-

558 %af!r 40/11.
559 Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 131.
560 Duhân 44/56.
561 Fatır 35/22.
562 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl#’d-Dîn, vr. 67b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 

226b ; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 27b; Türcan, a.g.m., s. 164.
563 Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 227a-227b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî 

Usûli’d-Dîn, vr. 28a; Bâbertî, !erhu Vasıyyeti’l-"mâm Ebî Hanîfe, s. 132.
564 Bâbertî, el-Maksad fî Usûl#’d-Dîn, vr. 67b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 

226b, 227b; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 27b-28a; Türcan, a.g.m., s. 164-165.

çecekt!r.565 $"te bu durumu Bâbertî “Sonra biz, Allah’tan sakınanları kurtarırız; 
zalimleri de diz üstü çökmü" olarak orada bırakırız”566 âyet!yle !fade etm!"t!r.567 

Çok keskin ve ince olmakla nitelenen bir köprüden geçmenin mümkün 
olmadı#ını, mümkün olsa bile bunun müminler için bir azap olaca#ını öne 
süren bazı Mu’tez!le al!mler!ne cevap veren Ehl-! Sünnet, bunun havada uç-
makla suda yürümekten daha "a"ırtıcı b!r "ey olmadı#ını savunmu"tur.568

Sırâtın kılıçtan kesk!n ve kıldan !nce "ekl!ndek! n!teleme her ne kadar 
sahîh hadîslerde geçmese de böyle b!r n!teleme, onun üzer!nden geçmen!n 
zorlu#unu !fade etmek !ç!n yapılmı" olması kuvvetle muhtemeld!r.569 

! .  MÎZÂN

Hem müm!nler hem de kâf!rler !ç!n geçerl! olan mîzân, ameller!n m!k-
tarını açı#a vuran b!r tartı olup varlıkların !ster hayır !ster "er olsun bütün 

565 Pezdevî, Ehl-# Sünnet Aka#d#, s. 231; Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 180; Sâbûnî, 
Matür#d#yye Aka#d#, s. 92; Nesefî, el-Umde f#’l-Akâ#d, s. 43; Bâbertî, !erhu’l-
Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 229a; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 29a; 
Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 132a-132b; Bâbertî, !erhu ‘Akideti 
Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 131; Teftâzânî, !erhu’l-akâ’id, s. 101; Ca#fer Karada", 
Ususu’l-Akîdet#’l-"slâm#yye, Em!n Yayınları, Bursa, 2010, s. 93-94. Sırâtın, kılıçtan 
daha kesk!n, kıldan da daha !nce oldu#unu ve cehennem!n sırtı üzer!ne kuruldu#unu 
!fade eden Bâbertî sırat meseles!yle alakalı olan “Cehennem!n üzer!ne sırat kurula-
cak, O’ndan !lk geçen ben ve ümmet!m olacaktır. O gün peygamberlerden ba"ka ko-
nu"an bulunmayacak. O gün peygamberler!n duası da ‘Allah’ım selâmet ver selâmet’ 
"ekl!nde olacaktır. Cehennemde sa’dân d!ken! (hurma d!ken! veya d!kenl! b!r b!tk!) 
g!b! mahmuzlar olacaktır. Ancak "u kadar var k!, onların büyüklü#ünü, ölçüsünü 
ancak Allah b!lecekt!r, !nsanlar (!y!) ameller! sayes!nde oradan süratle geçeceklerd!r” 
(Buhârî, “Ezân”, 129; “Tevhîd”, 24; Müsl!m, “Îmân”, 81; Ahmed b. Hanbel, II, 29) 
g!b! bazı had!sler! nakletmekle yet!nm!" bunun dı"ında da herhang! b!r açıklama 
yapmamı"tır. (Bâbertî, Muhtasaru’l-H#kmet#’n-Nebev#yye, vr. 71b-72a) 

566 Meryem 19/72.
567 Bâbertî, !erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 131.
568 Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 180; Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî ‘"lmi’l-Kelâm, vr. 229a-230b; 

Bâbertî, !erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 29a; Bâbertî, !erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-
Nesefî, vr. 132b; Teftâzânî, !erhu’l-akâ’id, s. 101. 

569 Kılavuz, Anahatlarıyla "slâm Akâ#d# ve Kelâm’a G#r#$, s. 357.
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ameller!n! tartar.570 Bâbertî bu ölçünün key"yeti, mahiyeti ve içyüzü hususunda 
tevakkuf etmen!n gerekt!#! görü$ünded!r.571 “B!z, kıyamet günü !ç!n adalet te-
raz!ler! kurarız. Artık k!mseye, h!çb!r $ek!lde haksızlık ed!lmez. (Yapılan !$) 
b!r hardal tanes! kadar dah! olsa, onu (adalet teraz!s!ne) get!r!r!z. Hesap gö-
ren olarak b!z (herkese) yeter!z”572, “O gün tartı haktır. K!m!n (sevap) tartıla-
rı a#ır gel!rse, !$te onlar kurtulu$a erenlerd!r. K!m!n de tartıları haf!f gel!rse, 
!$te onlar, ayetler!m!ze kar$ı haksızlık ett!kler!nden dolayı kend!ler!n! z!yana 
sokanlardır”573, “O gün k!m!n tartılan amel! a#ır gel!rse !$te o, ho$nut ed!c! 
b!r ya$ayı$ !ç!nde olur. Amel! ye#n! olana gel!nce, !$te onun anası (yer!, yur-
du) Hâv!ye’d!r”574 âyetler! !le “Allah kıyamet gününde ümmet!mden b!r k!$!y! 
herkes!n önünde ayırıp o k!$! aleyh!nde doksan dokuz dosya açacaktır. Her 
b!r dosyanın boyu gözün göreb!ld!#! mesafe kadar olacaktır sonra kend!s!ne 
$öyle soracaktır: Bunlardan b!r $ey! redded!yor musun? Amel muhafızım kat!p 
melekler sana haksızlık yapmı$lar mıdır? O k!mse hayır Ya Rabb!! d!ye cevap 
verecekt!r. Sonra herhang! b!r özrün var mı buyuracak o k!mse hayır ya Rabb! 
d!ye cevap verecekt!r. Bunun üzer!ne Allah $öyle buyuracak evet yanımızda 
sana a!t makbul b!r amel!n vardır ve bugün sana asla haksızlık ed!lmeyecekt!r. 
Üzer!nde ben $ehâdet eder!m k! Allah’tan ba$ka gerçek !lah yoktur. Muham-
med de onun kulu ve Rasûlü’dür yazılı b!r ka#ıt parçası çıkarılacak ve Allah 
kend! tartında kend!n bul d!yecekt!r. O k!$! de d!yecek k!: Ya Rabb! bu tek 
ka#ıt parçası... ve bu dosyalar nasıl olacak bu tartı !$!... Allah’ta buyuracak 
k! bugün sana asla zulmed!lmeyecek... Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu k!: Günah 
s!c!ller! b!r kefeye konulacak, ka#ıt parçası da b!r kefeye konulacak s!c!ller!n 
570 Pezdevî, Ehl-! Sünnet Aka!d!, s. 229; Sâbûnî, Matür!d!yye Aka!d!, s. 92; Nesefî, el-Um-

de f!’l-Akâ!d, s. 43; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî #lmi’l-Kelâm, vr. 230b; Bâbertî, "erhu’l-
Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 29a-29b; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 137; 
Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 132a; Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne 
ve’l-cemâ’a, s. 132; Teftâzânî, "erhu’l-akâ’id, s. 99; Kılavuz, Anahatlarıyla #slâm Akâ!d! ve 
Kelâm’a G!r!$, s. 355; Ca#fer Karada$, Ususu’l-Akîdet!’l-#slâm!yye, s. 91. 

571 Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî #lmi’l-Kelâm, vr. 231a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, 
vr. 29b; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 137; Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id 
li’n-Nesefî, vr. 132a; Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 132. Bâbertî’n!n bu 
görü$ü ben!msemes!nde öncek! al!mler!n rolü büyüktür. Z!ra söz konusu dü$ünce bazı b!lg!n-
ler!n f!k!rler! arasında yer almaktadır. Bkz. Nesefî, el-Umde f!’l-Akâ!d, s. 43.

572 Enb!yâ 21/47. 
573 A’raf 7/8-9.
574 Kâr!a 101/6-9.

konuldu#u kefe yukarı kalkacak ka#ıt parçası a#ır çekecekt!r. Allah’ın !sm! 
yanında h!ç b!r$ey a#ır basamaz”575 hadîs! ve Rasûlüllah’ın araz olan ameller!n 
tartılmasından sorulmasının ardından mîzânın amel defterler!n! tarttı#ını be-
l!rtt!#! r!vayet!576, mîzânın gerçekl!#!n! ve vuku bulaca#ını göster!r.577 

Bâbertî, Allah Teâlâ’nın !y!l!kler ölçüsünde nuran!, kötülükler ölçüsünde 
de zulman! c!s!mler yaratıp bunların tartılaca#ı kanaat!n!n de mevcut oldu#u-
nu söyler.578 

Ameller!n tartılması noktasında ameller!n yok olmu$ arazlar oldu#u, 
yok olan b!r $ey!n tartılamayaca#ı, a#ırlık ve haf!%!kle n!telenemeyece#! !t!-
razına kar$ı, nassların bunun gerçekl!#!n! ortaya koydu#u, mîzânın keyf!yet!-
n!n b!l!nemeyece#!, !çyüzünün b!lg!s!n!n Allah’a havale ed!lmes! gerekt!#! ve 
O’nun ameller!n m!ktarını d!led!#! tarzda kullarına b!ld!rd!#! $ekl!nde cevap 
ver!lmekted!r.579 

575 &bn Mâce, “Zühd”, 17. 
576 &bn Hacer, Fethu’l-Bârî "erhu Sahîh!’l-Buhârî, C. XIII, 1. b., thk. Abdülaz!z b. Abdullah b. 

Baz-Muhammed Fuad Abdülbak!, Dâru’l-Kütüb!’l-&lm!yye, Beyrut, 1989, s. 659. 
577 Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî #lmi’l-Kelâm, vr. 230b-231a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî 

Usûli’d-Dîn, vr. 29b; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 137-138; Bâbertî, 
"erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 132a; Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-
cemâ’a, s. 132.

578 Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 138; Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-
Nesefî, vr. 132a.

579 Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, s. 179; Habbâzî, el-Hâdî, s. 235; Bâbertî, "erhu’l-
Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 231a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, vr. 29b; 
Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 138; Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-
‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 132. Bâbertî, mîzân meseles!n! “O gün tartı haktır. K!m!n 
(sevap) tartıları a#ır gel!rse, !$te onlar kurtulu$a erenlerd!r. K!m!n de tartıları haf!f 
gel!rse, !$te onlar, ayetler!m!ze kar$ı haksızlık ett!kler!nden dolayı kend!ler!n! z!yana 
sokanlardır ” (A’raf 7/8, 9), “B!z, kıyamet günü !ç!n adalet teraz!ler! kurarız. Artık 
k!mseye, h!çb!r $ek!lde haksızlık ed!lmez. (Yapılan !$) b!r hardal tanes! kadar dah! 
olsa, onu (adalet teraz!s!ne) get!r!r!z. Hesap gören olarak b!z (herkese) yeter!z” (En-
b!yâ 21/47) ayetler! ba#lamında ele alarak K!tabu’l-Vas!yye’den “Amel defterler!n!n 
okunması haktır” (Ebû Han!fe, a.g.e, s. 90), “K!tabını oku! Bu gün sana hesap sorucu 
olarak kend! nefs!n yeter” (&srâ 17/14) manasındak! alıntıyı yapar ve !$lenen amel-
ler!n dereces!, buna ba#lı olarak da mükafat veya cezanın hak ed!l!p ed!lmemes!, 
kıyamet günü adalet teraz!ler!n!n kurulmasının h!kmet!n! te$k!l ett!#!n! d!le get!r!r. 
(Bâbertî, Muhtasaru’l-H!kmet!’n-Nebev!yye, vr. 70b-71a)
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J .  DEFTERLER !N DA" ITILMASI  ve  OKUNMASI

Ehl-! Sünnet’e göre defterler!n da"ıtılması ve okunması haktır.580 Def-
terler!n da"ıtılması ve okunması konusuna de"!nen, bunun gerçek oldu"unu 
savunan ve bununla ba"lantılı olan “Her !nsanın amel!n! boynuna ba"ladık. 
#nsan !ç!n kıyamet gününde, açılmı$ olarak önüne konacak b!r k!tap çıkarırız. 
K!tabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kend! nefs!n yeter”581 âyetler!n! 
z!kreden Bâbertî, müm!nlere k!tapların sa", kâf!rlere !se sol veya arka tarafın-
dan ver!lece"!n! !fade ederek582 varlıkların dünya hayatında !ster taat !ster ma-
s!yet türünden olsun !$led!kler! bütün f!!ller! !çeren bu defterler!n Hafaza me-
lekler! tarafından yazıldı"ını kaydeder.583 Ehl-! Sünnet’!n bu dü$ünces!ne kar$ı 
çıkan Mu’tez!le’ye göre Allah’ın !lm! eng!n olması haseb!yle k!tapların okun-
ması $ekl!nde b!r görü$ü ben!msemek mantıkla ba"da$mamaktadır. Dolayı-
sıyla böyle b!r $ey!n vuku bulması söz konusu de"!ld!r.584 Mu’tez!le’n!n tez!n! 
çürütmeye çalı$an Bâbertî k!tapların okunması olayında varlıkları !lg!lend!ren 
fakat !çyüzüne tam olarak vakıf olunamayan b!r maslahat ve h!kmet olab!le-
ce"!ne d!kkat çekmekte ve b!r $ey!n mah!yet!n! bütünüyle kavrayamamanın o 
$ey!n abes olu$unu gerekt!rmed!"!ne vurgu yapar. Ayrıca bahs! geçen h!kmet!n 
Allah’ın cezalandırma noktasında ad!l davrandı"ına ve hadd! a$maktan yüce 
oldu"una matuf olab!lece"!ne !$aret eder.585 

580 Semerkandî, es-Sevâdü’l-a’zam, s. 35; Sâbûnî, Matür!d!yye Aka!d!, s. 92; #bn Kudâme, 
Lüm’atü’l-!’t!kâd, s. 35-36; Habbâz#, el-Hâdî, s. 235-236; Semerkandî, el-‘Akîdetü’r-Ruk-
n!yye, s. 137; Nesefî, el-Umde, s. 43; Teftâzânî, "erhu’l-akâ’id, s. 99-100; %erafedd!n Göl-
cük, #slâm Akâidi, Esra Yayınları, #stanbul, 1999, s. 290-292; Kılavuz, Anahatlarıyla #slâm 
Akâ!d! ve Kelâm’a G!r!$, s. 351-352; Ca"fer Karada$, #slâm’ın #nanç Yapısı, Em!n Yayınları, 
Bursa, 2006, s. 128; a. mlf., #slâm Dü$üncesinde Âhiret, s. 53-54; a.mlf., Ususu’l-Akîde-
t!’l-#slâm!yye, s. 92.

581 #srâ 17/13-14.
582 “K!tabı sa" tarafından ver!len: Alın, k!tabımı okuyun; do"rusu ben, hesabımla kar$ıla$aca"ımı 

zaten b!l!yordum, der” (Hâkka 69/19-20), “K!tabı sol tarafından ver!lene gel!nce, o: Ke$ke, der, 
bana k!tabım ver!lmeseyd! de, hesabımın ne oldu"unu b!lmeseyd!m!” (Hâkka 69/25-26), “K!m!n 
k!tabı sa"ından ver!l!rse, kolay b!r hesapla hesaba çek!lecek” (#n$!kak 84/7-8),“K!m!n de k!tabı 
arkasından ver!l!rse, derhal yok olmayı !steyecek; alevl! ate$e g!recek” (#n$!kak 84/10-12) ayetler! 
k!tapların müm!nlere sa", kaf!rlere !se sol veya arka tarafından ver!lece"!ne !$aret etmekted!r. 

583 Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî ‘#lmi’l-Kelâm, vr. 231a; Bâbertî, "erhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, 
vr. 29b; Bâbertî, "erhu Vasıyyeti’l-#mâm Ebî Hanîfe, s. 138-139; Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-
‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 131b; Bâbertî, "erhu ‘Akideti Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, s. 131. 

584 Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 131b-132a.
585 Bâbertî, "erhu ‘Umdeti’l-‘akâ’id li’n-Nesefî, vr. 132a.
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"
âbertî’n!n aka!d ve kelâm alanında kaleme aldı"ı eserler!n kah!r ek-
ser!yet! $erh ve ha$!ye n!tel!"!nded!r. O, klas!k kelâm! meseleler! aklî 
ve naklî del!llerle destekl! olarak !$lem!$t!r. Eserler!nde Ebû Mansûr 
el-Mâtürîdî, Hakîm es-Semerkandî, Debûsî, Fahru’l-#slâm Al! Pez-

devî, Serahsî, Ebu’l-Muîn en-Nesefî, Nureddîn es-Sâbûnî, Fahreddîn er-Râzî, 
Nasîruddîn et-Tûsî, Ebu’l-Berakât en-Nesefî g!b! âl!mlere atı&ar yapmı$ ve 
onların görü$lerinden istifade etm!$t!r. Bazen sözü geçen b!lg!nler!n tel!&er!n-
den !s!m vermeden !kt!bas yaptı"ı da var!tt!r. 

 “Mâtürîdî al!mler” !fades! pek kullanılmayan Bâbertî’n!n çalı$malarında 
onun yer!ne daha çok “Hanef î al!mler!m!z”, “Hanef îler”, “al!mler!m!z”, “asha-
bımız”, “"eyhlerimiz”, “Ehl-! Sünnet”, “Ehl-! Sünnet taraftarı olan ashabımız”, 
“Ehl-! Hak” g!b! !fadelere yer ver!lm!$t!r.

D!n ve akîden!n yanı sıra !man ve onunla paralel g!den d!"er mevzulara 
temas eden Bâbertî, d!n!n et!moloj!k ve ter!m manasından söz etmem!$, daha 
çok Tahâvî’n!n f!k!rler!n! yorumlamı$ ve #slâm d!n!n!n b!r bakıma özell!kler! 
sayılan bazı hususlara d!kkat çekm!$t!r. Aslında #slâm d!n!n!n özell!kler!nden 
de öte, Ehl-! Sünnet’ten farklı görü$lere sah!p olan ekoller!n tezler!n! serdet-
m!$ ve onları çürütme yoluna g!tm!$t!r. Bütün bu malumat içerisinde dikkat 
çeken nokta, #slâm dinini, Ehl-i Sünnet anlayı$ı ile aynile$tirmesidir. 
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!manın hem sözlük hem de terim manasına de"#nen Bâbertî’nin bu 
konudaki açıklamaları önceki kelâmcıların üslubu ile birebir örtü$mektedir. 
Burada kullanılan ‘önceki kelâmcılar’ #fades#nden kasıt sadece Mâtürîdî kelâm-
cılar de"#ld#r. Çünkü E$’arîler’#n konuyla alakalı yakla$ımı da bu do"rultuda-
dır. !manın kavramsal çerçeves#n# ç#zen Bâbertî onu “Allah Teâlâ’dan get!rd!"! 
b!l!nen bütün hususlarda Hz. Muhammed’! kalben tasd!k etmek” d#ye tanımlamı$ 
ve kelâm ulemasının telakk#s#n#n bu yönde oldu"unu #fade etmekle kend#s#n#n 
mütekell#m#nden farklı dü$ünmedi"ini ortaya koymu$tur.

!krarın imandaki rolünü de"erlendiren Bâbertî, onun !slâmî ahkâmın 
icrasında $art oldu"unu ileri sürmü$, bunun Ebû Hanîfe tarafından ortaya 
atıldı"ını belirt#p Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Ebü’l-Hasan el-E$’arî, Bâkıllânî, 
!sferây#n# #le muhakk#k ulemasınca ben#msend#"#n# kaydetm#$, #krarla mar#fe-
t#n tek ba$ına #manı olu$turamayaca"ı f#kr#n# savunarak #manın kalb#n tasd#k#, 
d#l#n #krarı ve amelden #baret oldu"u tez#n#n #mam Mâl#k, Evzâî, %âf#î, Ahmed 
b. Hanbel ve zah#r ehl# tarafından ortaya atıldı"ını d#le get#rm#$, #manın artma 
ve eks#lme gösterd#"# #dd#asını teceddüd-# emsâl g#b# aklî del#llere ba$vurarak 
çürütmeye çalı$mı$, #manın vac#p olmasının kayna"ı üzer#nde durarak Ha-
nefî-Mâtürîdî dü$üncey# #zah etm#$, kulun f##l# olarak kabul ett#"# #manı mah-
lûk addetm#$, #manda #st#snanın söz konusu olamayaca"ı f#kr#ne sah#p olan 
Ebû Hanîfe’n#n #z#nden g#derek $üphey# barındıracak $ek#lde “ben !n#allah 
müm!n!m” #fades#n#n kullanılamayaca"ına d#kkat çekm#$ ve mukall#t k#$#n#n 
#manının geçerl# oldu"unu öne sürmü$tür.

!man-amel, iman-!slâm ve iman-küfür ili$kisine de"inen Bâbertî, 
Hanefî-Mâtürîdî çizgisini takip eden bir alim olarak amelin imana dahil 
olmadı"ını ve iman kapsamında de"erlendirilemeyece"ine vurgu yapmı$, 
iman ile !slâm’ın müteradif kelimeler oldu"unu zikretmi$, iman mefhumunun 
küfür kavramının zıddı olarak telakki edildi"ini belirtmi$ ve kendisinde 
iman bulunan ki$inin mümin, küfür bulunan kimsenin de ka&r olarak 
isimlendirildi"ini açıklamı$tır.

Büyük günah #$leyen#n durumunun ne olaca"ı meseles#n# #rdeleyen 
Bâbertî, büyük günah #$leyen, tevbe etmeden muvahh#d olarak ölen, #$led#"# 
günah sebeb#yle cehenneme g#ren b#r müslümanın cezasını çekt#kten sonra 
cehennemden çıkıp cennete g#reb#lece"#n# #fade etm#$, #$led#"# günahı helal 

saymayan müm#ne ve Ehl-# Kıble’ye (Gulat har#ç) tekf#r#n yapılamayaca"ına 
kanaat get#rm#$t#r.

Umum# olarak varlık, husus# olarak Allah’ın varlı"ı konusunu ele alan 
Bâbertî, tasavvur ed#len her $ey#n vâc#b, mümten#’ ve mümkün g#b# kategor#lere 
ayrıldı"ından söz ederek Allah’ın varlı"ını vâc#b kavramı #le zorunluluk #lkes# 
çerçeves#nde açıklamı$ ve O’nun mevcûd#yet#n#n cevherle araz kavramlarının 
çokça kullanıldı"ı #mkân ve hudûs del#l# #le #spat ed#ld#"#n#n altını ç#zm#$t#r.

Allah’ın b#rl#"#, b#l#nmes# ve sıfatları g#b# mevzuları #$leyen Bâbertî, #s-
bât-ı vâc#b’ten sonra tevh#d#n de zuhur ett#"#n# söylem#$, Allah’ın tek olu$unu 
kabul etmeyen dü$ünceler# aktarıp çürütmeye çalı$mı$, çe$#tl# grupların tartı$-
ma konusu olan mar#fetullah noktasında kelâmın temel mantal#tes#nden ay-
rılarak kelâmda b#r del#l olarak kabul ed#lmeyen, sadece k#$#sel b#r duygudan 
#baret olan, ba"layıcılı"ı ferd# olan ke$f ve #lhama sarılarak Allah’ın bunlar 
vasıtasıyla da b#l#neb#lece"#n# #ler# sürmü$ b#r d#"er #fadeyle kelâmcıların nazar 
ve #st#dlal metodunu de"#l de suf#ler#n mar#fetullah anlayı$ını ben#msem#$ ve 
münazaralarıyla b#rl#kte sıfatlar hakkında b#lg# verm#$t#r.

Ru’yetullahın varlı"ını savunan ve bu noktada kar$ıt görü$lü olan ekoller# 
tenk#de tab# tutan Bâbertî, görülür olmayı mevcud#yet#n özell#kler#nden sayarak 
ru’yetullahı Müslümanlara yapılacak b#r #kram olarak de"erlend#rm#$t#r.

Kader ve kaza #le yakından alakalı olan #nsan f##ller#ne #$aret eden 
Bâbertî bu konudak# telakk#ler# del#llend#rmeler#yle beraber aktarmı$ ve hem 
kulun özgürlü"ünü hem de Allah’ın yaratıcılık vasfını göz ardı etmeyen Ha-
nefî-Mâtür#dî mezheb#n#n görü$ünün en #sabetl# oldu"unu beyan etm#$t#r. 

Selâmetü’l-esbâb ve’l-âlât d#ye b#l#nen klas#k #st#taat dü$ünces#n# be-
n#mseyen Bâbertî, #st#taatı açık ve g#zl# olmak üzere #k# kısma ayırmı$, f##l#n 
kend#s#yle var oldu"u ve Allah’ın f##lle beraber yarattı"ı #st#taatın g#zl#, yapab#l-
me gücü ve araç #le gereçler#n, organlarla sebepler#n elver#$l# ve sa"lam olması 
$ekl#nde tar#f ed#len #st#taatın #se açık #s#t#taat #sm#n# aldı"ını z#kretm#$t#r.

Hanefî-Mâtürîdî ekol #le Mu’tez#le’n#n rızk anlayı$ını aktaran Bâbertî, 
rızk konusunda öncek# âl#mlerden farklı b#r $ey söylemem#$ ve sadece söz ko-
nusu telakk#lere temas ederek Mu’tez#le’ye kar$ı Mâtürîdîler’#n f#kr#n# savun-
mu$tur. 
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B!’set konularını s!stemat!k b!r "ek!lde !rdeleyen ve !lk önce peygam-
berl!#!n tanımı üzer!nde duran Bâbertî, onu Allah’ın bah"ett!#! b!r özell!k 
(mevh!be) olarak de#erlend!rm!", ardından da peygambere duyulan !ht!yacı 
!nsan eksen!nde açıklamaya çalı"mı"tır. Nübüvvet!n vücub!yet!n! savunan ve 
onu h!kmet !lkes! ba#lamında !zah eden Bâbertî, !smet sıfatına fazlasıyla önem 
verm!" ve onu günah, büyük günah ve küfür kavramları açısından !ncelemeye 
tab! tutmu"tur. Muc!zen!n !mkânına, tar!f!ne ve Hz. Muhammed’!n peygam-
berl!#!ne de yer veren Bâbertî, Hz. Muhammed’!n peygamber olu"unu onun 
nübüvvet !dd!ası, muc!ze !zhar etmes! !le teor!k ve prat!k h!kmet çerçeves!nde 
ele almı"tır.

$mâmet!, Hz. Muhammed’den sonra "er’î kanunların uygulanması ve 
d!n! alanın korunması noktasında b!r "ahsın bu görev! üstlenmes! d!ye tanım-
lamı", !mam tay!n etmen!n vac!p oldu#unu savunmu" ve her ferd!n !mama 
uyması gerekt!#!n! öne sürmü"tür. $mamın "artlarına de#!nen Bâbertî, onun 
erkek, hür, bülu# ça#ına erm!", akıllı, cesur ve Kurey"l! olması gerekt!#!ne 
vurgu yapmı", !smet sıfatına sah!p bulunma, Hâ"!m! ve zamanın en faz!letl!s! 
olmanın söz konusu "artlar arasında yer almadı#ına d!kkat çekm!", takvanın 
kemal "artı oldu#unu kaydederek fâdıl varken mefdûlun !mamet!n!n ca!z ol-
du#unu ve fısk sebeb!yle azled!lmed!#!n! d!le get!rm!"t!r.

Sem’!yyât meseleler! !çer!s!nde !"lenen meleklere !man hususunda 
Bâbertî, meleklere !manın önem!, faydaları g!b! noktalara de#!l de daha çok 
onların sah!p oldu#u özell!kler üzer!nde durmu" ve melekler!n çe"!tler!ne te-
mas etm!"t!r.

Âhiret hayatının devrelerini te"kil eden kıyamet alâmetleri, ha"r, ba’s, 
cennet-cehennem, sevâb-‘ikâb, havz, "efaat, kabir azabı-kabir nimeti, sırât, 
mîzân ve defterlerin da#ıtılması mevzularında Bâbertî, kıyamet alâmetlerine 
iman etmenin gereklili#ine vurgu yapmı", farklı mefhumlar olmasına ra#men 
ha"r ve ba’sı e" anlamlı kelimeler olarak de#erlendirmi", ba’sı dünyada 
i"lenen hayır ve "errin kar"ılı#ını vermek üzere kıyamet gününde cesetlerin 
ha"redilmesi ve diriltilmesi diye tanımlamı", kelâmcıların %lozo&ara kar"ı 
geli"tirdikleri eczâ-i asliyye formülüne de#inmi", cennetle cehennemin "u 
anki mevcudiyetini ve mahlûk olu"unu reddedenlerin itirazına cevap vermek 
suretiyle her ikisinin "u an var oldu#unu savunmu", Allah’ın lütfu çerçevesinde 

mükafat, adaleti do#rultusunda da ceza verilece#ini belirtmi", havzı hadislerle 
ortaya koymu", "efaati Mu’tezile’nin görü"ünü de göz önünde bulundurarak ele 
almı", kötüler gibi kabir azabını hak edenlere azap edilece#ini, iyiler gibi kabir 
nimetini kazananlara ise mükafat verilece#ini ifade etmi", kabir azabına ili"kin 
olarak ruhun cesede iade edilip edilmeyece#i hususunda hem tevakkuf etti#ini 
hem Münker ve Nekîr’in kabir sorgusunun ruhun cesede iade edilmesiyle 
mümkün oldu#unu söylemekle çeli"kiye dü"mü", sırâtın kılıçtan keskin, 
kıldan ince ve yaratılmı"ların kendisinden geçmeleri için cehennemin üzerine 
kurulan bir köprü oldu#unu dile getirerek keskin ve ince olan bir köprüden 
geçmenin mümkün olmadı#ını öne süren bazı Mu’tezile alimlerine, havada 
uçmakla suda yürümenin böyle bir köprüden daha "a"ırtıcı olmadı#ı kanaatine 
sahip olan Ehl-i Sünnet’in görü"üyle cevap vermi", mîzânın key%yeti, mahiyeti 
ve içyüzü noktasında tevakkuf etmenin gereklili#ini öne sürmü" ve ahirette 
defterlerin herkes tarafından okunup müminlere sa#dan, kâ%rlere de sol 
veya arka tarafından verilece#ini ayrıca bu olayda varlıkları ilgilendiren fakat 
içyüzüne tam olarak vakıf olunamayan bir maslahat ve hikmet olabilece#ini, 
mahiyeti kavranamayan "eyin ise abes olmadı#ını beyan etmi"tir. 

Bazı hususlarda Selef dü"ünces!n! ben!msem!" olan b!r d!#er !fadeyle 
tevakkuf etmen!n gerekl!l!#!n! savunan Bâbertî, genel olarak kelâmî meselele-
r! kelâm mantı#ıyla !rdelem!", bunu yaparken de Hânefî-Mâtürîdî ekolünün 
telakk!s!n! ön plana çıkarmı" ve nad!ren de olsa mütekell!m!n metodundan 
farklı b!r kanaat !ler! sürmü"tür. Sadece bazı noktalarda onun Selef yöntem!ne 
ba"vurmu" olması, bütünüyle Selef ’!n !z!nden g!tt!#! ve onların mantal!tes!ne 
sah!p oldu#unu söyleyemey!z. Z!ra o Selef ’!n metodunu kullanırken her "ey!n 
akılla kavranamayaca#ı ve çözülemeyece#! hak!kat!ne !"aret etmey! amaçla-
mı"tır. Bu aynı zamanda Sünnî kelâmcıların ben!msed!#! yöntemd!r. Dolayı-
sıyla Babertî Sünnî kelâm !nanç, !lke ve yöntem!ne ba#lı kalmı" ve bunu her 
eser!nde öne çıkarmı"tır. 
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!erhu’l-Maksad f î ‘"lmi’l-Kelâm’ın "lk Sayfası 
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!erhu’l-Maksad f î ‘"lmi’l-Kelâm’ın Son Sayfası !erhu’l-Maksad f î Usûli’d-Dîn’in Yer Aldı#ı Mecmuanın Kapak Sayfası
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!erhu’l-Maksad f î Usûli’d-Dîn’in "lk Sayfası !erhu’l-Maksad f î Usûli’d-Dîn’in Son Sayfası
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!erhu ‘Umdeti’l-‘Akâ’id li’n-Nesef î’nin Kapak Sayfası !erhu ‘Umdeti’l-‘Akâ’id li’n-Nesef î’nin "lk Sayfası
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!erhu ‘Umdeti’l-‘Akâ’id li’n-Nesef î’nin Son Sayfası !erhu Tecrîdi’l-‘Akâ’id’in Kapak Sayfası
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!erhu Tecrîdi’l-‘Akâ’id’in "lk Sayfası !erhu Tecrîdi’l-‘Akâ’id’in Son Sayfası
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Muhtasaru’l-Hikmeti’n-Nebeviyye’nin Kapak Sayfası Muhtasaru’l-Hikmeti’n-Nebeviyye’nin !lk Sayfası
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Muhtasaru’l-Hikmeti’n-Nebeviyye’nin Son Sayfası
 

Kitâbü’l-!r"âd’ın Akide Kısmının Metni
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Kitâbü ’ l - ! r "âd ’ ın  Akide  Kı smın ın  Tercümes i

Do!ru yola ula"tıran Allah’a hamdolsun. Allah’ın rahmet# ve selâmı Al-
lah’ın kend#s#ne yüce b#r yaratılı" bah"ett#!# peygamberler#n sonuncusu Hz. 
Muhammed’e, a#les#ne ve bütün ashaba olsun. 

$mdi bu (elinizdeki eser), Ebû Hanife (Allah kendisine gani gani rahmet 
etsin)’nin mezhebine göre bir mukaddime, iki kitap ve bir hatime ihtiva eden 
bir muhtasardır.

Bu eser# do!ru yolu arayanlara bunu ve ö!ren#m görenler# ho"nut etmek 
#ç#n tel#f ett#m ve onu #r"âd d#ye #s#mlend#rd#m. Kıyamet gününe kadar da 
tedavülde kalmasını üm#t ed#yorum. $"#m# güç ve kuvvet sah#b#ne tevd# ed#yo-
rum. %üphes#z O, kullarına kar"ı çok merhametl#d#r.

Mukadd!me 

B#l k# Allah, c#nler# ve #nsanları kend#s#ne kulluk yapmak #ç#n yaratmı"-
tır. Fakat kullu!un keyf#yet ve kem#yet# akılla kavranamaz. Bu yüzden Allah 
Teâlâ, kullar #ç#n gerekl# olan #badetler#, bu gerekl#l#!#n keyf#yet#n#, ne kadar ve 
ne zaman #badet#n gerekt#!#n# ve k#mlere vac#p oldu!unu açıklayan, #taatkar-
ları cennet ve cennet n#metler#yle müjdeleyen, as#ler# de çe"#t çe"#t azaba kar"ı 
uyaran peygamberler gönderm#"t#r. Allah b#z# de s#z# de n#mete na#l olan #ta-
atkarlardan eyles#n. Allah’ın gazabına u!rayan #nkarcılardan ve sapkınlardan 
eylemes#n. 
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B!r!nc! K!tap "nançlar Hakkındadır
Allah Teâlâ elç!s! Hz. Muhammed’e "öyle buyurur: “De k!: Ey !nsanlar! 

Gerçekten ben s!z!n hep!n!ze, gökler!n ve yer!n sah!b! olan Allah’ın elç!s!y!m. 
Ondan ba"ka tanrı yoktur. O d!r!lt!r ve öldürür. Öyleyse Allah’a ve ümmî pey-
gamber olan Rasûl’üne-k! o, Allah’a ve onun sözler!ne !nanır- !man ed!n ve 
O’na uyun k! do#ru yolu bulasınız. (Araf 7/158)

Dolayısıyla ey peygamber r!salet görev!n! yer!ne get!r, mesajı ve emane-
t! ula"tır. $nkârcılar, Hz. Muhammed’! ve tebl!# ett!kler!n! yalanladılar. Allah 
Teâlâ !se, ayın yarılması, a#acın hareket etmes!, ta"ın selam vermes!, ga!pten 
haber vermes!, b!r çok !nsanı az b!r y!yecekle doyurması g!b! muc!zelerle Hz. 
Peygamber’!n ortaya attı#ı !dd!anın do#rulu#unu açı#a çıkardı. En açık muc!-
ze de d!#er h!çb!r muc!zede görülmeyecek "ek!lde zaman sürdükçe (kıyamete 
kadar) bak! kalacak olan Kur’an’dır. Rasûlüllah, muhataplardan kar"ı koyma-
larını talep ett!, fakat onlar ac!z kaldılar, böylece nübüvvet! !spat ed!lm!" oldu. 
$"te bundan sonra da b!ze onun em!rler!ne !taat etmek ve onun yasaklarından 
kaçınmak vac!p oldu. Hz. Peygamber, Rabb’! katından get!rd!#! b!l!nen husus-
larda kend!s!n! kalp !le tasd!k etmek ve d!l !le !fade etmekten müte"ekk!l olan 
!manı emrett!. Bu sebepten dolayı b!z, Allah’ın mevcut, tek, kadîm; kend!s! 
!ç!n yokluk söz konusu olmayan, ezelî ve ebedî b!r hayatla hay (d!r!), ezelî 
b!r !l!mle âl!m (b!len), ezelî b!r kudretle kâd!r (güç yet!ren), ezelî b!r !rade !le 
mürîd (d!leyen), c!smân! vasıtalar (uzuvlar) olmaksızın semî’ (!"!ten) ve basîr 
(gören), zatıyla kâ!m ezelî ve harf !le ses türünden olmayan tek b!r kelâmla 
mütekell!m (konu"an) oldu#unu kalple !nanır, d!l !le !krar eder!z. 

O araz, c!s!m ve cevher de#!ld!r. Noksan sıfatlar ve sonradan hasıl olan 
n!tel!klerden münezzeht!r. Renk, tat, koku, parçalara ayrılma, sonlu olma ve 
muhdes varlıklara benzeme g!b! vası%arla n!telenemez. O, tek b!r mekânda yer 
kaplamadı#ı (mütemekk!n) g!b! ar"a da kurulmu" de#!ld!r. 

Varlıkları ve yaptıklarını yaratmı", rızkları ve eceller!n! tay!n etm!"t!r. 
Ya"am süreler!n! tamamlayınca, Allah ölüm mele#!ne (Azra!l) yaratılmı"ların 
ruhlarını almasını (kabz) emreder. Onlar ölüp defned!ld!kten sonra Cenâb-ı 
Allah, soruları kavrayacak ve cevap vereb!lecek "ek!lde onlara tekrar hayat bah-
"eder. Bundan sonra !se kend!ler!ne Münker ve Nekîr adında !k! melek gel!r. 

Bunlar ölünün yanına oturur ve mahlûkata gönder!len bu adam (Muhammed) 
hakkında ne ders!n? d!ye soru sorar. Kab!rdek! de o, Allah’ın kulu ve elç!s!d!r, 
ben Allah’tan ba"ka !lah olmadı#ına ve Hz. Muhammed’!n Allah’ın kulu ve 
elç!s! oldu#una "ehadet eder!m, der. Söz konusu !k! melek de b!z zaten sen!n 
böyle d!yece#!n! b!l!yorduk, d!ye kar"ılık ver!r. Daha sonra onun kabr! yetm!" 
ar"ın kare gen!"let!l!r. Sonra aydınlatılır ve kend!s!ne uyu, den!l!r. O da a!leme 
dönüp onlara haber verey!m m!? der. Münker ve Nekîr !se uyu, derler. O da 
a!les!nden en çok sevd!#! k!"!n!n uyandırdı#ı gel!n ve güvey g!b! uyur. Böylece 
o k!"!, Allah onu yata#ından d!r!lt!nceye kadar uyur. &ayet münafık !se, !nsan-
ların (bahs! geçen adama peygamber) ded!kler!n! !"!tt!m ve söyled!m. Fakat 
do#ru olup olmadı#ını b!lm!yorum, der. Bunun üzer!ne o !k! melek, aslında b!z 
sen!n bunu söyleyece#!n! b!l!yorduk, der. Sonra topra#a, onun üzer!ne çullan, 
den!l!r. Toprak üzer!ne çullanır. Bu çullanma net!ces!nde yan kaburga kem!k-
ler! yerler!nden oynar ve Allah onu yata#ından d!r!lt!nceye kadar toprakta de-
vamlı olarak azap !ç!nde kalır. $ster küçük !ster büyük olsun her ölü (Münker 
ve Nek!r tarfından) sorguya çek!lecekt!r. Bu, !nsanlardan g!zlenm!", den!zde 
ölmü" veya yırtıcı hayvan tarafından yenm!" olsa b!le. Esah olan görü"e göre, 
peygamberler sorguya çek!lmeyecekt!r. Kab!rde kaf!rler !le Allah’ın d!led!#! 
bazı as! müm!nler azap görecekler. 

Allah Teâlâ cesetler! ha"red!p kıyamet gününde d!r!ltecekt!r. Müm!n!n 
k!tabı sa#ından, kaf!r!n !se solundan ver!lecekt!r. Kend!s!yle ameller!n m!ktarı 
b!l!nen mîzân kurulacak ve kulların !ster hayır !ster "er olsun bütün amelle-
r! tartılacaktır. Cehennem!n üzer!ne kurulmu", kıldan !nce kılıçtan kesk!n ve 
köprü vaz!fes! gören sırâttan, elde ett!kler! konumlara göre k!m!ler! "!m"ek, 
rüzgar ve yarı" atı g!b! hızlı, k!m!ler! de yürüyerek veya karınca g!b! yava" 
geçecekt!r. Cenâb-ı Allah cennet ehl!n! lütfu !le cennete yerle"t!recek daha 
sonra zatını, benzetme ve n!tel!k olmaksızın gösterme !kramında bulunacak 
ve cehennem ehl!n! de adalet!yle ate"e atacaktır. Allah’ın küfür !le de#!l de gü-
nahları sebeb!yle cehennem! hak eden! ya kend! cömertl!#!yle ya peygamber!n 
"efaat!yle ya da bazı seçk!n "ahs!yetler!n "efaat!yle ba#ı"laması mümkündür. 
Fakat küfrü a'etmes! söz konusu de#!ld!r. Cennet ve cehennem "u an yara-
tılmı" olup fan! olmayacakları g!b! bunların sak!nler! de yok olmayacaklardır. 
Allah’ın Hz. Adem !le zürr!yet!nden aldı#ı m!sak haktır. Bununla !lg!l! olarak 
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Rasûlüllah’tan !u "fadeler r"vayet ed"lm"!t"r: Allah Teâlâ, Hz. Adem’" yeryüzü-
ne "nd"rd"#"nde Adem’"n nesl"n" sa# el"yle meshett" –k" Allah’ın her "k" el" de 
sa#dır- ve onun sulbünden kıyamet gününe kadar yaratılacak herkes" taneler 
g"b" çıkarıp önüne serd". Daha sonra onların akıllarına (yan" ruhlarına) kadın 
ve erkek suretler"n" koydu ve onlara ded" k" ben s"z"n Rabb"n"z de#"l m"y"m? 
Evet ded"ler. 

Levh-" Mahfûz’a, kaleme, levh-" mahfûz’da takd"r ett"#" her !eye, kı-
yamete kadar gerçekle!ecek her !ey"n olaca#ı !ek"lde yazılıp b"tt"#"ne "man 
eder"z. Kulun hataen yaptı#ı h"çb"r !ey onu mus"bete maruz bırakmak "ç"n 
de#"ld"r. Ba!ına gelen mus"bet de onu hataya sevk etmek "ç"n de#"ld"r.

Baskı uygulasalar, zulmetseler dah" "mamlara, devlet ba!kanlarına "syan 
etmey" ca"z görmey"z. 

C"smân" olan sah"felere kulların yapıp ett"kler"n" yazan K"râmen Kât"-
bîn melekler"ne "nanırız. $y" veya kötü her "mamın arkasından namaz kılmayı 
kabul eder"z. Hz. Peygamber’"n b"ld"rd"#" Deccâl’"n çıkması, Dâbbetü’’l-Arz, 
Ye’cüc ve Me’cüc, Nüzûl-" $sâ, güne!"n batıdan do#ması g"b" nak"lle sab"t olan 
ve aklen kabul ed"len hususlara da "man eder"z. Ayrıca peygamberlerden sonra 
en üstün olanın Ebû Bek"r, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Al" (Allah hep-
s"nden razı olsun) oldu#una "nanırız. 
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