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ÖZ 

ĠMAM-I ÂZAM EBÛ HANÎFE‟NĠN el-FIKHU’l-EKBER RĠSÂLESĠNE YAPILAN 

ġERHLER VE MEHMET EMĠN el-ÜSKÜDÂRÎ‟NĠN ŞERHU’l-FIKHİ’l-EKBER’İ 

Son dönem Osmanlı Âlimlerinden olan Mehmed Emîn el-Üsküdarî‟nin Ebû Hanîfe‟nin 

el-Fıkhu’l-ekber isimli eserine yazmıĢ olduğu Şerhu’l Fıkhi’l-ekber isimli Ģerhini ele 

aldığımız bu çalıĢma, bir giriĢ, üç bölüm, sonuç ve ekler kısmından oluĢmaktadır. 

Kelâm ilminin oluĢum sürecinde yazılmıĢ olan el-Fıkhu’l-ekber isimli risâleye Ģerh 

olması münasebetiyle GiriĢ kısmında kelâm ilminin oluĢum sürecine ve Ģerhlerin kısaca 

tanıtımına yer verdik. Birinci bölümde Ebû Hanîfe‟nin hayatı, ilmi kiĢiliği ve el-

Fıkhu’l-ekber isimli eserin tanıtımına; ikinci bölümde Mehmed Emîn el-Üsküdarî‟nin 

tanıtımı ve eserlerine; üçüncü bölümde ise Şerhu’l-Fıkhu’l-ekber‟in latinizesi ve 

değerlendirmesine yer verdik. Sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme yapılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ebû Hanîfe, el-Fıkhu’l-ekber, Üsküdârî, Ģerh  
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ABSTRACT 

THE COMMENTARĠES UPON AL-FIQH AL-AKBAR BOOK BY AL-IMAM AL-

AZAM (THE GREATEST IMAM ABU HANĠFA AND SHARH AL-FIQH AL-

AKBAR (EXPLANATĠON OF THE GREATEST JURISPRUDENCE) BY 

MUHAMMED AMIN AL-USKUDARI 

The study covers a book of commentary which is called Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber written 

by Mehmed Emîn el-Üsküdârî who is one of the last period Ottoman savants. This book 

of commentary is written to a book called el-Fıkhu’l-ekber by Ebû Hanîfe. This study 

consists of one introduction, three chapters, and a conclusion parts. Introduction part of 

the book contains development process of unit of language meaning discipline and 

definition of books of commentary because of the fact that this book was written during 

the development process of unit language meaning and is being the book of 

commentary to el-Fıkhu’l-ekber. First chapter includes Ebû Hanîfe‟s life and scientific 

personality, as well as introducing the written work of art that is el-Fıkhu’l-ekber. 

Second chapter involves Mehmed Emîn el-Üsküdârî‟s publicity and written work of 

arts, while the third chapter encloses Şerhu’l-Fıkhu’l-ekber‟s way of latinization and 

evaluation. The conclusions part gives an overall assessment. 

Key Words: Ebû Hanîfe, el-Fıkhu’l-ekber, Üsküdârî, book of commentary 

 

 

 



 

 
 

ÖNSÖZ 

Ġslâmî ilimleri ilk kaynaklarından incelemek ve üzerinde çalıĢmalar yapmak muhakkak 

ki zor bir iĢtir. Fakat bizce asıl zor iĢ, çeĢitli âlimler tarafından ilk kaynaklar üzerine 

yapılmıĢ ve kaybolmaya yüz tutmuĢ çalıĢmaları tespit edip incelemektir. Zira belli bir 

zaman sonra Ġslâm düĢüncesinin devamı ve temel dayanaklarından birisi olan Ģerh ve 

haĢiye niteliğindeki eserler üzerinden yürütülmüĢtür.  

Ġslâmî ilimlerin teĢekkül etmekte olduğu bir dönemde yaĢayan Ebû Hanîfe‟nin 

risaleleri baĢ ucu eserleri olmuĢtur. Kendisinden sonraki dönemlerde onun eserleri 

üzerine çeĢitli Ģerh ve haĢiyeler yazılmıĢtır. ġüphesiz her asırda ve toplulukta yazılan 

eserler kendi döneminin izlerini taĢımaktadır.  

Bu çalıĢmamda Ebû Hanîfe‟nin el-Fıkhu’l-ekber adlı risâlesini ve onun üzerine 

son dönem Osmanlı âlimlerinden olan Mehmet Emin el-Üsküdarî'nin yazmıĢ olduğu 

Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber isimli eserini inceleme konusu yaptım. el-Fıkhu’l-ekber üzerine 

yazılan diğer Ģerhleri belirlemenin, Üsküdarî ve Ģerhi hakkında bir fikir sahibi olmayı 

mümkün kılması itibariyle önemli gördük. Bu vesileyle Osmanlı döneminde el-Fıkhu’l-

ekber üzerine yazılmıĢ Ģerhleri çeĢitli kütüphanelerde bizzat görüp inceledik. Tezimin 

konusunu teĢkil eden Ģerhin yazarı ile ilgili bir takım sıkıntılarla karĢılaĢtık. Ve sonuçta 

kim olduğu ile ilgili kesin bir kanaatede vardık. 

AraĢtırma genel olarak bir giriĢ ile üç bölüm ve bir sonuçtan oluĢmaktadır. 

GiriĢte Kelâm ilminin doğuĢuna kısaca bir bakıĢ yaptık. Birinci bölümde Ebû 

Hanîfe‟nin kısaca hayatı, ilmi Ģahsiyeti, el-Fıkhu’l-ekber isimli eseri ve bu eser üzerine 

yazılan Ģerh ve tercümeler üzerinde durduk. Ġkinci bölümde Mehmet Emîn el-

Üsküdârî‟nin hayatı ve eserleri, bu bağlamda isim benzerliği nedeniyle aynı adı taĢıyan 

iki farklı kiĢi varmıĢ gibi kütüphane kayıtlarında yer alması ve bunların aslında aynı kiĢi 

olduğunun tespit edilmesi gerekiyordu. Bu sebeple de bu konuyu inceledik. Üçüncü 

bölümde ise Üsküdârî'nin Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber isimli eserinin latinizesini yaptık. Sonuç 

kısmında Ģerh ve haĢiye geleneğini kısaca tanıtıp tezin kısa bir değerlendirmesine yer 

verdik.
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 1 

GĠRĠġ 

Fârabî, “Kelâm sanatını, din kurucusunun açıkça belirttiği belli düĢünce ve davranıĢları 

teyit edip bunlara  aykırı olan herĢeyin yanlıĢlığını sözle gösterme gücü kazandıran bir 

tartıĢma yeteneği”
1
 olarak tanımlamaktadır. Onun yapmıĢ olduğu bu tanımdan kelâmın 

aslında; Allah'ın insanları uyarmak için gönderdiği ilk peygamberden itibaren sürüp 

gelen bir faaliyet olduğunu anlıyoruz. Kelâm sanatının bir ilim haline gelme süreci ise 

Hz. Peygamber‟in vefatından sonra müslümanlar arasında meydana gelen gerek dinî, 

gerek siyasî ve sosyal olayların ihtilaflara yol açmasıyla baĢlar. Bununla birlikte Ġslâm 

coğrafyasının geniĢlemesi ve buna paralel olarak farklı din ve kültürlerle karĢılaĢan 

müslümanlar arasında gerçekleĢen tartıĢmalar, daha sahâbe döneminde siyasi 

gruplaĢmalara neden olmuĢtur. Sözü edilen bu durum, aynı zamanda müslümanlar 

açısından bazen kendini savunma, bazen de karĢısındakini etkileme gibi refleksleri 

geliĢtirmiĢtir.
2
 

Hicrî birinci asrın sonlarında inanç esasları üzerinde etkin bir aklî tefekkür, 

Muhammed b. Hanefiyye (ö.81/700), Mabed el-Cühenî (ö.83/702), Hasan-ı Basrî 

(ö.110/728), Gaylan ed-DımeĢkî (ö.120/738), Cad b. Dirhem (ö.124/742), Cehm b. 

Safvan (ö.128/746), Vâsıl b. Atâ (ö.131/749) gibi âlimler eliyle geliĢmiĢtir. 

“Muhammed b. Hanefiyye, Ġslâm tarihinde ilk düĢünce medresesini tesis etmiĢtir. 

Mabed el-Cühenî ise bu medresede öğrenim görmüĢ ve Gaylan ed-DımeĢkî ile birlikte 

Kaderiyye'nin kurucusu ünvanını almıĢtır.”
3

 Mâbed el-Cühenî, sahabe döneminde 

kader ile ilgili ilk konuĢan kiĢi oldu.
4
 Cüzcânî, Mabed el-Cühenî hakkında; “Ġnsanlar 

onun dinde, doğrulukta ve emanette görüĢlerini bildikleri için kader hakkında 

konuĢmasına rağmen yalan söylemeyeceğini bilirler.” demiĢtir.
5
 Emevîlerin baskıcı 

politikasına karĢılık kader hakkında Mabed el-Cühenî'den sonra konuĢan ikinci kiĢi 

olarak Gaylân'ı sayabiliriz.
6

 Gerek Mabed ve gerekse Gaylân'ın Medine âlimleri 

                                                           
1
Fârâbî, Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan (ö.339\956), İhsâu'l-ulûm, (thk. Osman 

Muhammed Emin), Kahire: Mektebetü'l Hancî, 1931, s. 71. 
2
Mevlüt Özler, “Kelam Tarihi”, Kelam El Kitabı, (ed. ġaban Ali Düzgün), Ankara: Grafiker, 2012, s.29. 

3
Hülya Alper, İmam Mâtûrîdî'de Akıl- Vahiy ilişkisi, Ġstanbul: Ġz Yayıncılık, 2010, s. 22. 

4
Zehebî, Ebû Abdullah ġemsettin Muhamed b. Ahmed b. Osman, Siyeru A'lâmi'n-nübelâ, (thk. ġuayb el-

Arnaut), Beyrut: Müessetü'r-Risâle, 1985, IV, s. 185. 

5
Zehebî, a.g.e, IV, s. 186. 

6
William Montgomery Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, (trc. Ethem Ruhi Fığlalı), Ankara 
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üzerinde ve hatta bütün Ġslâm âleminde etkileri büyüktür. Bunlar Kaderiyye ve 

Gaylaniyye Ģeklinde devam eden fırkaların kurucuları sayılmıĢlardır. Emevîlerin 

müslümanlar üzerinde kurdukları baskı sebebiyle olsa gerek itîkadî bir ekol olmakla 

birlikte aslında siyasî birer fırkadır.
7
 Nitekim insanın seçme hürriyetine sahip olduğunu 

vurgulayıp cebir anlayıĢını reddetmeleriyle tanınmalarından da bu anlaĢılır.  

“Ġslâm'da akılcı tevil düĢüncesini savunan ilk kiĢi olarak Câd b. Dirhem 

bilinir.”
8
 Mabed el-Cühenî'nin kaderi inkâr etmesine karĢılık Câd b. Dirhem cebr 

akîdesini, yani insan fiillerinin oluĢmasında  kulun seçim hürriyetinin bulunmadığını 

ileri sürmüĢtür.
9
 O, akaid konularını akılcı bir yaklaĢımla ele almıĢtır. Selef inancına 

aykırı görüĢler ortaya atarak dikkat çekmiĢtir. DımaĢk, Basra, Kûfe gibi merkezleri 

görüĢlerini yaymak için dolaĢmıĢtır. O‟nun görüĢleri kısaca; âlemin hâdis oluĢu, 

Allah'ın zâtı dıĢında kadîm sıfatların olmayıĢı, Kur‟an'ın yaratılmıĢ olması, insanın 

kendi fiillerinin mâliki oluĢu Ģeklinde özetlenebilir. Ca‟d b. Dirhem'in görüĢleri Ġslâm 

dünyasında yayılmıĢ; Cehm b. Safvan, Vasıl b. Ata, Amr b. Ubeyd gibi bazı Mutezilî 

âlimlerce benimsenip kelâm ilminin doğmasında rol oynamıĢtır. Ca‟d, Kur‟an'ın 

yaratılmıĢlığı konusunda Meymun tarafından Halife HiĢam b. Abdülmelik'e Ģikayet 

edilmiĢ ve ileriki bir zamanda idam edilmiĢtir.
10

 

Cehm b. Safvan akıl ile nakil arasında bir takım çatıĢmalar görmüĢ aklı 

yanılmaz bir hakem kabul ederek bu çatıĢmaları gidermeye çalıĢmıĢtır. Böylece Cehm, 

nakli akılla te'vil eden ilk kelâmcılardan olmuĢtur. Cehm'in akaid ile ilgili görüĢleri 

güçlü bir hatip olması hasebiylede dikkat çekmiĢ
11

 ve Kelâm ilminin kurucusu sayılan 

Mutezile'yi genel anlamda etkilemiĢtir. Cehmin görüĢleri ölümünden sonra yayılmıĢ, 

taraftarları Cehmiyye adı altında toplanmıĢ ve hicrî V. yüzyıla kadar müstakil bir fırka 

olarak devam etmiĢtir.
12

 

Bu dönemin en önemli isimlerinden biri de Ģüphesiz Hasan-ı Basrî'dir. Tabiînin 

büyüklerinden olan Hasan-ı Basrî, çeĢitli ilimleri, zühd ve takvâyı kendisinde 

                                                           
7
Alper, a.g.e, s. 23. 

8
Alper, a.g.e, s. 24. 

9
Alper, a.g.e, s. 24; Bekir Topaloğlu- Ġlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, Ġstanbul: Ġsam, 2010, s. 55. 

10
Mustafa Öz, “Ca`d b. Dirhem”, DİA, Ġstanbul 1992, VI, 543. 

11
ġerafettin Gölcük, “Cehm b. Safvân”, DİA, Ġstanbul 1993, VII, 234. 

12
ġerafettin Gölcük, “Cehm c. Safvân”, DİA, VII, 234. 
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toplamıĢtı.
13

 O, Emevî halifesi Abdülmelik b. Mervân (ö.86/705)'a bir mektup yazarak 

cebir telakkisini eleĢtirmesiyle de tanındı.
14

 

Hasan-ı Basrî'nin ilk talebeleri arasında olan ve Mutezile'nin kurucusu kabul 

edilen Vâsıl b. Atâ, akla verdiği önemle Ģöhret bulmuĢtur. O, aynı zamanda 

Mutezile'nin ekolleĢmesinde öncü Ģahsiyetlerden olarak bilinir.
15

 Öncesinde Hasan-ı 

Basrî'nin ders halkasında olan Vâsıl, büyük günah iĢleyen kimsenin durumu 

konusunda anlaĢmazlığa düĢünce oradan ayrılmıĢtır. O, Basra'da Mabed el-Cühenî ve 

Cehm b. Safvân ile karĢılaĢmıĢtır. Bu iki âlim îtizalî ilkelerin oluĢmasında onu 

etkilemiĢtir.
16

 Vâsıl'ın itikadî görüĢleri içinde kadimlerin çoğalması korkusu ile 

sıfatları reddetmesi, kaderi inkâr etmesi, el-menzile beyne'l-menzileteyni benimsemesi 

inancı öne çıkar. Ayrıca O, „Cemel ve Sıffin olaylarına katılanların hatalı olmaları 

durumunda fâsık olacakları görüĢündedir.
17

 

Görüldüğü gibi Ebû Hanife‟nin el-Fıkhu’l-ekber’i öncesinde kelâmın öncüleri 

olarak kabul edilen kiĢiler ortaya çıkmıĢ ve bunlar eliyle itikadî meseleler tartıĢılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu dönemde “büyük günah iĢleyenin dindeki durumu nedir?” sorusuna 

cevap aranırken “kebîre dinden çıkarır” diyen Haricîler; “dinden çıkarsa da kâfir 

olmaz, ikisi arasında bir yerdedir” diyen Mûtezîle; “bu konuyu ahirete ertelemek daha 

uygundur diyen” Mürcie ve “günahları helâl saymadığı müddetçe dinden çıkmaz” 

diyen Ehl-i Sünnet grupları oluĢmuĢtur.
18

 

Muhammed b. Tavît et-Tancî, müslümanların birliğinin bozulması ve silahlı 

mücadeleye giriĢmeleri sonunda Ģu meselelerin tartıĢıldığını söyler: 

   -Bu mücadeleye katılanların dinî bakımdan mesuliyeti, Cebr ve 

ihtiyar meselesi,
19

Allah'ın sıfatları, hilafetin mahiyeti ve halifenin nasıl 

tayin edileceği, fitne ve harplere katılanların mesuliyetini tahdid etmek 

                                                           
13

Ġbn Hallikân, Ebû'l-Abbas ġemseddin Ahmed b. Muhammed Ġbn Hallikân (681/1282), Vefeyatü'l-a'yân 

ve enbâu ebnâi'z-zaman (thk. Ġhsan Abbas), Beyrut: Dâru Sâdır, 1968, II, s.69. 
14

Zehebî, a.g.e, IV, s. 146. 
15

Ġlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdulcebbar, Ġstanbul: Rağbet Yayınları, 2002, s. 

85; Alper, a.g.e, s. 25. 
16

Ramazan AltıntaĢ, “Mu'tezile: Önemli Ġsimler, Temel Ġlkeler ve Ana Eserler”, Kelam El Kitabı, (ed. 

ġaban Ali Düzgün), Ankara: Grafiker, 2012, s. 73. 
17

AltıntaĢ, “Mu'tezile” s. 74. 
18

Özler, a.g.e, s. 33. 
19

Tancî, Muhammed b. Tavît (1918-1974), İslâm Düşüncesi Üzerine Makaleler, (ed. Sönmez Kutlu), 

Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2011, s. 251. 
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için imanın mahiyetinin tahdidi.
20

 

 

 

Tüm bu sosyal ve siyasal etkiler zihinlerde derin izler bırakmıĢ; sorular soruları 

doğurmuĢ; aranan cevaplar grupların yapı taĢlarını oluĢturmuĢ ve kelâm ilmi böylece 

ortaya çıkmıĢtır. 

Ebû Hanîfe, ilmî hayatına itikadî konularla ilgilenerek baĢlamıĢ ve kelâm ilmi 

ile uğraĢmayı farz-ı kifâye saymıĢtır. Ġtikâda dair görüĢlerini tedvîne baĢladığında, bu 

konudaki faaliyetlerine “el-Fıkhu'l-ekber” ismini vermiĢtir.
21

 

 Ebû Hanîfe'nin akaide dair görüĢleri Ehl-i Sünnet‟in oluĢumuna zemin 

hazırlamıĢtır. Fıkıh sisteminde de reye ve kıyasa baĢvurması kelâmî yapıyı 

benimsemesinin delilidir.
22

  

Tezin konusunu, Ebû Hanîfe‟nin el-Fıkhu’l-Ekber kitabına yazılan bir Ģerhin 

oluĢturması hasebiyle, burada kısaca Ģerh ve haĢiyeleri tanıtmakta fayda olacağına 

inanıyoruz. 

ġerh ve haĢiye, ilmin kaynaklarından biri olarak "metin" ve "kitap" üzerine 

yapılmıĢ, yazılanı doğru anlamaya, ilmi korumaya ve bilgileri kaydetmeye yönelik 

iĢlevsel çabaların ürünlerinden biridir.
23

  

Teknik olarak bir metni açmaya, ikmal, tenkit ve tashih etmeye 

doğru seyreden çalıĢmalara Ģerh, haĢiye, talikat, zeyl gibi isimler 

verilir. Bir metni tahkim ederek kısaltmaya, ezberlenebilirlik 

kabiliyetini artırmaya, talimi hale getirmeye, seçme yapmaya 

dönük çalıĢmalara muhtasar, telhis, müntehab denilir. Aslında 

bunların hepsi için Ģerh kelimesinin kullanıldığı malumdur; 

metin etrafında yapılan her türden açıklama, metnin 

problemlerini giderme, düzenleme, tenkit, tashih, dönemle 

irtibatlandırma çalıĢmalarının en genel ismi Ģerhtir.
24

  

 

 

                                                           
20

Tancî, a.g.e, s. 252. 
21

Tancî, a.g.e, s. 254. 
22

Yusuf ġevki Yavuz, “Ebû Hanîfe: Akaide Dair GörüĢleri”, DİA, Ġstanbul 1997, XVII, s. 138. 
23

 Ġsmail Kara, “ġerh ve HaĢiye Geleneği KuĢatılmadan Ġslam'ın Klasik Kaynaklan ve ilim Mirası 

AnlaĢılabilir mi? ”, Türkiye IV. Dini Yayınlar Kongresi: Dini Klasikler, Tebliğler- Müzakereler (30-31 

Ekim 2009), s. 63. 
24

 Ġsmail Kara, a.g.m, s.64. 
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Öğrencinin hocasından bir dersi, bir ilim yahut bir kitabı okurken; ondan veya 

baĢka kaynaklardan aldığı notların düzenlemesine hatta yer yer hocasının görüĢlerini 

tenkit ve ta‟dil etmesine de Ģerh denmektedir. ġerh ve haĢiye türü Ġslâmî ilimler ve 

kültür alanları için önemli bir saha olmuĢtur. Bu konuda Ġsmail Kara ĢunĢarı 

söylemektedir: 

 ġerh ve haĢiye türü eserler sanıldığının aksine sadece okurken 

baĢvurulan metnin problemlerini çözmez; onların yaptığı esas iĢ 

metnin problemlerini çözerek üzerinden bizzat problemi, metni 

bir üst kademeye çıkarması, bunun için ilim talibi okuyucusunu 

teĢvik etmesi, zorlamasıdır. ġerh ile bir metnin problemini çözen 

kiĢi sadece bulunduğu seviyedeki problemlerini çözmüĢ 

olmaktan dolayı değil daha yukarıda bir seviyede, daha 

sistematik, daha derin ve bu yüzden takibi daha fazla mesai 

isteyen yeni problemler edinmiĢ olmak yüzünden ilimle irtibatı 

kuvvetlenmiĢtir. 
25

 

 

 

Tezimizin ana kaynağını oluĢturan el-Fıkhu’l-Ekber kitabı üzerine de onlarca 

Ģerh yazılmıĢtır. Bunların bazıları geniĢ hacimli, bazıları ise daha öz metinlerdir. Fakat 

hepsinin Ġslâmî ilimlerde önemli bir yeri vardır. Zira zamanın bir diliminde yaĢamıĢ bir 

âlim zâtın böyle bir iĢe giriĢmesi, baĢucu kitabı saydığımız bir kitabı Ģerh etmesi, Ġslâm 

âlemi açısından önem arzetmektedir. Biz sonradan gelenlere bu kitapları bulup gün 

yüzüne çıkarmak borçtur ve olmalıdır.  

 

Birinci Bölüm: EBÛ HANĠFE ve el-FIKHU’L-EKBER ADLI ESERĠ 

1. EBÛ HANĠFE 

1.1. Ebû Hanîfe‟nin Doğumu ve Ailesi 

Ġmâm-ı Âzam diye Ģöhret bulan ve asıl adı Numan b. Sabit olan Ebû Hanîfe 80/699 

yılında Kûfe'de doğmuĢtur. Bazı kaynaklarda kendisinin 61/679 yılında doğduğu 

belirtilmiĢse de tarihçilerin büyük çoğunluğu onun 80/699 senesinde doğduğu hakkıda 

ittifak etmiĢlerdir. 

                                                           
25

 Ġsmail Kara, a.g.m, s.67. 
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Numan b. Sabit Ġmâm-ı Âzam diye meĢhur olmuĢtur. En büyük imam manasına 

gelen “Ġmâm-ı Âzam” tabiri aynı zamanda onun ünvanıdır. Ona bu ünvanın verilmesi, 

çağdaĢları arasında önemli bir yere sahip olması, siyasi dirayeti ve mücadelesi ve 

içtihat metodunda bir çığır açması sebebiyledir. Ebû Hanîfe‟nin künyesi ise, Hanîf; 

hakka taraftar ve talip olan, hak dine uyan, Ģirk ve sapıklıktan uzak olan muvahhid 

mü‟min demektir. Buna göre Ebû Hanîfe, hakka talip ve taraftar olan demektir. Zira 

onun kendisinin Hanîfe adında bir kızı yoktur.  

Ebû Hanîfe aslen Arap olmayıp; Türk, Fars veya Afgan ırkından olduğuna 

iliĢkin çeĢitli rivayetler mevcuttur. Ahmet Hamdi Akseki, kendisinin Türk asıllı 

olduğunu söylemiĢtir.
26

 Muhammed Hamidullah ise Ebû Hanîfe‟nin babasının Ġranlı,

annesinin ise Hintli olduğunu iddia etmektedir.
27

 Farklı rivayetlerin bir sebebi

muhtemelen Ebû Hanife‟nin babası Sâbit‟in mezkûr yerlerde bir süre ikamet ettikten 

sonra Kûfe‟ye yerleĢmiĢ olmasıdır. 

1.2.Ebû Hanîfe‟nin Ġlmî KiĢiliği 

Ebû Hanîfe‟nin yaĢadığı Kûfe ve Bağdat Ģehirleri, âlimlerin, fakihlerin, filozofların, 

Ģairlerin ve dilcilerin çok olduğu bir ilim merkezi konumundaydı. Bununla beraber, söz 

konusu Ģehirler çeĢitli medeniyetlerin ve kültürlerin buluĢtuğu bir bölge olmakla 

birlikte, siyasî yönden istikrarlı bir yer değildi. Ebû Hanîfe‟nin ilminin geliĢmesinde 

muhakkak yaĢadığı çevrenin de etkisi büyüktür. O, ilim öğrenmeye küçük yaĢlarda 

baĢlamamıĢ, ilk zamanlar baba mesleğini devam ettirmiĢtir.  Zûta'nın oğlu Sabit, Kûfe 

de ipek ve kumaĢ ticaretiyle uğraĢmıĢtır. Ebû Hanife de gençliğini ticaretle geçirmiĢ 

fakat sonrasında hocası Ġmam ġabî‟nin (ö.20/104) tavsiyesiyle ilim hayatına 

baĢlamıĢtır.
28

 Ebû Hanife, ġabî'nin kendisini ilme teĢvikini Ģöyle anlatmaktadır:

26
 Ahmet Hamdi Akseki,  İslâm Dini, Nur Yayınları, Ankara, 1989, s.42. 

27
 Muhammed Hamidullah, İslâm’da Devlet İdaresit (çev. Kemal KuĢçu), Ahmet Said Matbaası, Ġstanbul, 

1963, s. 31. 
28

Kemâleddîn el-Beyâzî, (Beyaîzâde Ahmed Efendi) el-Usûlü'l-Münîfe li'l-İmâm Ebî Hanife, (çev. ve thk: 

Ġlyas Çelebi, İmam-ı A'zam Ebû Hanîfe'nin İtikadi Görüşleri), Ġstanbul: Marmara Üniversitesi Ġlahiyat 

Vakfı Yayınları, 2000, s. 20; Mustafa Uzunpostalcı, “Ebû Hanîfe”, DĠA, Ġstanbul 1994, X, s. 131; Adil 

Bebek, İslâm Akaidinde Ebû Hanife ve el-Fıkhu'l-Ebsât, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 1984, s. 4; Ekrem Sağıroğlu, İmam-ı Azam Ebû Hanife, 

Denge Yayınları, Ġstanbul, 1998, s.16; Vecdi Akyüz, Dört Mezhep İmamı, ĠFAV yayınları, Ġstanbul, 

1996, s. 18 
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Günün birinde ġabî'nin yanından geçiyordum. Beni 

çağırdı ve bana, 'Nereye devam ediyorsun?' dedi. Ben de 'ÇarĢı 

pazara' dedim. O, 'Maksadım bu değil, ulemadan kimin dersine 

devam ediyorsun?' dedi. Ben 'Hiçbirinin' diye cevap verince 

ġa'bî, 'Ġlmi ve ulema ile görüĢmeyi sakın ihmal etme. Ben senin 

uyanık ve aktif bir genç olduğunu görüyorum' dedi. Onun bu 

sözü benim içimde olumlu bir etki yaptı. Ticareti bıraktım, ilim 

yolunu tuttum. Yüce Allah'ın inayetiyle ġabî 'nin bu tavsiyesi 

onun için bir dönüm noktası olmuĢtur. Bundan sonra ticaret iĢini 

ortağı Hafs b. Abdurrahman'a devredecek, arasıra dükkanına 

uğrayacak, asıl iĢi ilim meclislerine devam etmek olacaktır. O 

zaman henüz yirmi iki yaĢındadır.
29

 

 

 

Ebû Hanîfe küçük yaĢta Kur'an-ı Kerîm'i ezberlemiĢ ve kıraat imamlarından 

Asım b. Behdele'den kırâat okumuĢtur. Babası ile hacca gittiğinde tâbîinden Âta b. Ebû 

Rabâh ile tanıĢarak ondan hadis dinlediği rivayet edilir. Sonrasında sarf, nahiv, Ģiir ve 

edebiyat; ardından da akaid ve cedel ilimlerini öğrendi. Keskin zekâsı ve hazır cevap 

oluĢu sayesinde kısa sürede bu ilimlerde öne çıktı. Kûfe Ģehri, müslim-gayri müslim 

birçok itikadî fırkanın bulunduğu, itikad ile ilgili Ģiddetli tartıĢmaların yaĢandığı bir 

Ģehirdi. O, inkârcılarla tartıĢmalarda aranan kiĢi oldu. Ebû Hanife bir yandan  ilimle 

uğraĢırken bir yandan da ortağı aracılığı ile ticaret iĢlerini devam ettirdi. Bu sayede 

ticarî kazancı ile bağımsız bir ilim meclisi kurabildi ve talebelerinin ihtiyaçlarını 

karĢıladı.
30

 Ebû Hanîfe'nin Enes b. Mâlik ve Abdullah b. Ebû Evfa gibi sahabilerle 

görüĢtüğünü iddia edenler, onu tabiinden sayarken; onun sahabilerle görüĢtüğü 

rivayetinin zayıf olduğunu söyleyenler ise tebe-i tâbîinden olduğunu söylemiĢlerdir. 

Ebû Hanife Cehmiyye, Havariç, Kaderiyye, Mûtezile, MüĢebbihe ve Mürcie 

gibi itikadî mezheplerin teĢekkül ettiği bir dönemde yaĢamıĢ ve Ehl-i Bidat mezhepleri 

ve bunların bâtıl görüĢlerine karĢı etkin bir mücadele veren ilk Ģahsiyetlerden olmuĢtur. 

Buna binaen itikadî konulardaki görüĢleri ile Ehl-i Sünnet kelâmının oluĢmasına zemin 

hazırlamıĢtır. Hatta ilk Matürîdî kelâmcısı olarak bile takdim edilmiĢtir.
31

 Hocası 
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 Ali Pekcan, İslam Akaid Metinleri, Ġstanbul: Rağbet Yayınları, 2009, s. 13; Bebek, İslâm Akaidinde Ebû 

Hanife ve el-Fıkhu'l-Ebsât, s. 9; Ali el-Kârî, Fıkh-ı ekber: el-Menhecü’l-ezher, (çev. Yunus Vehbi 

Yavuz, Aliyyü'l-Kari şerhi), Ġstanbul, 1981, Çağrı Yayınları, s. 6 
30

Çelebi, a.g.e, s. 19; Pekcan, a.g.e, s. 13. 
31

Bebek, İslâm Akaidinde Ebû Hanife ve el-Fıkhu'l-Ebsât, s. 4. 
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Hammad b. Ebû Süleyman, Ebû Hanife'nin düĢünce dünyasının oluĢmasında en etkili 

kiĢi olmuĢtur. Ġbrahim en-Nehâî, Mesrûk b. Ecda', Kadı ġureyh, Esved b. Yezîd, 

Alkame b. Kays, Atâ b. Ebû Rebah, Ġkrime ve Nâfî ders aldığı diğer hocalarıdır. 

Kendisinin ders halkasından da yüzlerce öğrenci yetiĢmiĢ olup bunların en meĢhurları 

Ebû Yusuf, Muhammed b. Hasan, Ebû Mutî el-Belhî'dir. 
32

 

Ebû Hanife'nin talebelerince yazılan risâleleri, bazı kimselerle yapmıĢ olduğu 

münazaralar ve çeĢitli vesilelerle açıkladığı itikadî düĢüncelerini içerir.  Ehl-i Sünnet 

kelâmına zemin teĢkil eden bu risâlelerin akaid ve kelâm ilimlerindeki yeri büyük 

önem arz eder.
33

 Ebû Hanife'nin fıkıh sisteminde de re‟ye ve kıyasa baĢvurması kelâmî 

yapıyı benimsemesinin delilidir. Ebû Hanîfe, Hz. Ali'nin „„adam öldürseler bile mümin 

oldukları‟‟ hükmünü verdiği “isyânkâr kardeĢler” söyleminden dolayı, itikadî 

problemlere çözüm getiren ilk kiĢi olarak kabul etmiĢ ve onun metodundan 

faydalanmıĢtır.
34

  Ancak bazıları, Ebû Hanîfe'yi kendi mezhebinden göstermek 

çabasıyla fıkha yöneldikten sonra bu ilimleri terk ettiği yahut hiçbir eser yazmadığı 

görüĢünü savunmuĢlardır. 
35

 Mûtezilîler ise Ehl-i Sünnet'in görüĢlerini ihtiva eden 

eserlerinin ona ait olmadığını söyleyerek, Ebû Hanife'nin kendilerinden olduğunu iddia 

etmiĢleridir. 

Fıkha yöneldikten sonra kelâmla ilgilenmeyi bırakması, fıkhî meselelerin 

çözüm beklemesinden kaynaklanmıĢtır.
36

 Bu konu hakkında kendisi Ģöyle demektedir:  

 

Ben önceleri kelâmla meĢgul oldum. Bu konuda 

parmakla gösterilecek seviyeye geldim. Ehl-i Ehvâ ve diğer 

muhtelif fırkalarla ilmî münakaĢa ve münazaralar yürüttüm. 

Bunun için çok defa Basra'ya gittim. Orada bir sene kaldığım 

olurdu. O zamanlar kelâmı en üstün ilim ve dinin aslı sayardım. 

Bir gün yolda giderken karĢılaĢtığım bir müslümanın sorduğu 

fıkhî bir meseleye cevap veremeyiĢim beni düĢündürdü. O 

devirlerde kelâm meseleleri ile ilgilenenlerin daha çok Ehl-i 

Ehvâ olduğunu, bu ilimle uğraĢanlara iyi gözle bakılmadığını, 

sahabe ve tabiînin böyle bir Ģeyle meĢgul olmadığını farkettim. 

                                                           
32

Çelebi, a.g.e, s. 22. 
33

Bebek, İslâm Akaidinde Ebû Hanife ve el-Fıkhu'l-Ebsât, s. 4. 
34

Yavuz, “Ebû Hanîfe”, DİA, s. 138. 
35

Çelebi, a.g.e, s. 22. 
36

Çelebi, a.g.e, s. 23. 
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Sonunda kelâmı bırakıp fıkha döndüm.
37

 

 

 

Ebû Yusuf (ö. 183/709), Heysem b. Adiy et-Tâî (ö. 207/822) ve daha 

baĢkalarının rivayetlerine göre Ebû Hanife, Ġslâmî ilimlere kelâm ile baĢlamıĢ fakat 

zamanla bu ilimle uğraĢanların sonunun kötü olduğunu düĢünmüĢ, dünya ve ahireti 

kazanmanın, farzları hakkıyla yerine getirmenin fıkıhla olabileceğine inanmıĢ ve bu 

ilme yönelmiĢtir. Bu rivayet onun 'insanın ilgilenebileceği ilimlerin en faziletlisinin 

Allah'ın zat ve sıfatları ile meĢgul olan ve bu hususlarda inkârcıların Ģüphelerini 

defetmeye yarayan Fıkh-ı Ekber olduğuna' iliĢkin görüĢüne uymamaktadır.
38

  

Hatta bir gün -Ebû Hanife'nin fıkha yöneldiği dönemde- 

Mekke'de Atâ b. Ebû Rebâh (ö. 114/732) Ebû Hanîfe ile 

karĢılaĢır ve hangi gruptan olduğunu sorar. Ebû Hanîfe, 'Selefe 

sövmeyen, kadere inanan ve kimseyi günahından dolayı tekfir 

etmeyenlerdenim' diye cevap verir. ĠĢte bu hadise de onun bu 

dönemde akaid ile meĢgul olduğunu gösterir.
39

 

 

Bununla beraber ilm-i kelâmı bir savunma silahına benzetmiĢ ve Hz. 

Peygamber ve ashabı döneminde böyle bir silahı kullanmaya gerek yoktu, biz ise bu 

silahı kullanmaya mecburuz demiĢtir. Ġlm-i kelâm, inançları aklî ve naklî delillerle 

ispat etmek, muhaliflerin delillerini çürütmek ve hak ile batılı birbirinden ayırmak 

niyetini taĢıdığı sürece kötülenmesi için hiçbir sebep yoktur. Fakat bâtıl inançları 

yaymak, kalplerde Ģüphe oluĢturmak, fitne çıkarmak söz konusu olursa ancak o zaman 

terkedilmelidir. Muhtemeldir ki Ebû Hanîfe de bu gerekçelere dayanmaktadır.
40

 Oğlu 

Hammad ile arasında geçen Ģu konuĢma da bunu doğrular niteliktedir;  

Bizi kelâm ilmi ile ilgili münazaralarla meĢgul olmaktan 

menediyorsunuz, halbuki siz kelâma ait meselelerle meĢgul 

oluyordunuz.” Buna karĢılık Ebû Hanîfe “Evet biz kelâm 

meseleleri hakkında münakaĢa ediyorduk fakat baĢımızın 

üstünde bir kuĢ varmıĢ gibi arkadaĢımızın yanılmasından 

korkardık. Halbuki sizler kelâm münakaĢalarına giriyor ve 

                                                           
37

 Bebek, İslâm Akaidinde Ebû Hanîfe ve el-Fıkhu'l-Ebsât, s. 13. 
38

Çelebi, a.g.e, s. 23. 
39

Bebek, İslâm Akaidinde Ebû Hanîfe ve el-Fıkhu'l-Ebsât, s. 13. 
40

Çelebi, a.g.e, s. 23. 
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arkadaĢınızın yanılmasını, ayağının kaymasını istiyorsunuz. 

ArkadaĢının yanılmasını isteyen kiĢi, onun kâfir ve sapık 

olmasını istiyor demektir, arkadaĢının kafir olmasını istemek ise 

küfürdür.
41

  

 

1.3. Ebû Hanîfe‟nin Eserleri 

Ebû Hanîfe‟nin kendisi tarafından kaleme alınmıĢ eseri bulunmamaktadır. Elimize 

ulaĢan eserleri öğrencileri tarafından rivayet edilip kaleme alınmıĢ eserlerdir. Ebû 

Zehre, Ebû Hanîfe‟nin te‟lif tarzı eser yazmamasını içinde yaĢadığı dönemin 

özelliklerine bağlamaktadır. Zira müçtehitler sahabe döneminde bile içtihatlarını 

yazmaktan çekinmiĢlerdir. Ortada yazılı kitap olarak yalnızca Kur‟an-ı Kerim‟in 

bulunması, hadislerin bile yazılmasını önlemiĢtir. Fakat sonraları ulema hadisleri ve 

içtihatları yazmaya mecbur olmuĢlardır. 
42

 

Ebû Hanîfe‟nin görüĢleri bize iki yolla intikal etmiĢtir. Bunlardan birincisi ona 

nispet edilen risâleler, ikincisi ise çeĢitli âsâr, menakıb, fıkıh ve tarih kitaplarında 

dağınık rivayetler halinde kendisine nispet edilen görüĢleridir.
43

 Ona atfedilen eserler 

Ģunlardır: 

 el-Fıkhu’l-Ekber 

 el-Fıkhu’l-Ebsât 

 el-Âlim ve’l-Müteallim 

 er-Risâle 

 el-Vasiyye 

 el-Müsned 

 el-Mebsûd 

 ez-Ziyâdât 

 el-Câmiu’s-Sağîr 

                                                           
41

Ali el-Kârî, a.g.e, s. 8. 
42

 M. Ebû Zehre, İslâm’da Fıkhî Mezhepler Tarihi(çev. Abdulkadir ġener), Hisar Yayınları, Ġstanbul, 

1978, s.215-216. 
43

 Çelebi, a.g.e, s. 25. 
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 el-Câmiu’l-Kebîr

 es-Siyeru’l-Sağîr

 es-Siyeru’l-Kebîr

1.4. Ebû Hanîfe‟nin Vefatı 

Halife Abdülmelik b. Mervan ile II. Mervan dönemlerinde yaĢayan Ebû Hanîfe 

ömrünün 52 yılı Emevî idaresinde geçmiĢtir. Ehl-i Beyt'e yakınlık duyması sebebiyle 

Emevilerin Ehl-i Beyt'e uyguladıkları baskı ve Ģiddetten o da nasibini almıĢtır. Onu 

kendi tarafına çekmeye çalıĢan ve böylece onun halk nezdindeki itibarından 

yararlanmak isteyen siyasî iktidar, ona kadılık teklif etmiĢse de o, bunu reddetmiĢtir. 

750 tarihinde Abbasiler iktidara geçince baĢlangıçta sempati ile baktığı bu iktidarın 

Medine'de Muhammed en-Nefsüzzekiyye'yi öldürmeleri üzerine Abbasî yönetimine 

karĢı da tavır almıĢtır. Ebû Hanîfe takvası ve ilmî dürüstlüğü ile halkın büyük sevgisini 

kazanmıĢtır. Alenen halkı Ehl-i Beyt'e yardıma çağırmaktan geri durmamıĢtır. Bunun 

üzerine Mansûr, onu hapse atmıĢ, orada dövülmüĢ ve iĢkence görmüĢtür. Bazı 

rivayetlerde hapisteyken, bazısında ise hapisten çıkarıldıktan kısa bir süre sonra vefat 

etmiĢtir.
44

Ebû Hanîfe Bağdat'ta Hayruzan mezarlığına defnedilmiĢ ve cenazesinde 

binlerce insan katılmıĢtır.
45

 Kabrinin üzerine Melik EĢref Ebû Saîd el-Müstavnî el-

Harezmî (ö.459/1067) tarafından bir kubbe yaptırılıp çevresine de medrese inĢa 

ettirilmiĢtir. Ebû Hanîfe‟nin kabri Bağdat‟ta  “A‟zamiyye” denilen yerdedir.
46

2. el-FIKHU'L-EKBER

 Sözlükte 'büyük ilim' anlamına gelen el-fıkhu'l-ekber terkibi, akaid ilminin ve Ebû 

Hanife'nin akaide dair düĢüncelerinin yer aldığı risâlenin adıdır. Ebû Hanife 'fıkıh' 

kelimesini “kiĢinin (ebedi saadet bakımından) lehinde ve aleyhinde olan Ģeyleri bilmesi” 

diye tarif etmekteydi. O, 'Allah ve sıfatları' mevzu bahis olması dolayısıyla kitabına 'en 

44
Çelebi, a.g.e, s. 21; Bebek, İslâm Akaidinde Ebû Hanife ve el-Fıkhu'l-Ebsât, s. 10-11. 

45
Pekcan, a.g.e, s. 13. 

46
 Ġsmet Demir, İmam-ı Azam Ebû Hanîfe Hayatı, İslâm Hukuku ve Hanefi Mezhebi’nin Tedvindeki 

Metodu, Seçil Ofset, Ġstanbul, 2005, s.44; Uzunpostalcı, “Ebû Hanîfe”, s.24. 
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büyük fıkıh' mânasına gelen 'el-Fıkhu'l-ekber' ismini vermiĢti.
47

O, kiĢinin kendisi 

hakkında bilmesi gereken öncelikli bilginin inanç alanına ait bilgi olduğunu ifade 

etmiĢtir. Yine bu isimle itikadî alandaki bilgi, fıkıh ilmine konu olan amelî bilgiden 

üstündür; çünkü itikattaki bilgi asıldır, ameldeki bilgi ise ikinci derecededir. Nitekim 

sağlam bir inanç olmadan makbul bir amelin olması düĢünülemez, demek istemiĢtir.
48

 

Bu eser, Ebû Hanife'nin itikâdî konulardaki görüĢlerini içermektedir. Fakat eserin 

erken devire ait yazmalarının mevcut olmadığı bilinmekte ve ona daha sonraki 

dönemlerde tartıĢılan itikadî meselelerle ilgili bazı ilavelerin yapıldığı araĢtırmacılar 

tarafından kabul edilmektedir.
49

 Oğlu Hammad ve talebesi Ebû Mutî el-Hakem b. 

Abdullah el-Belhî rivayetleri meĢhurdur. Ebû Mutî rivayetinin râvi zinciri Ģöyledir:  Ebû 

Bekir Muhammed b. Muhammed el-Kâsânî, Ebû Bekir Alaaddin Muhammed b. Ahmed 

es-Semerkandî, Ebu'1- Muîn Meymûn b. Muhammed en-Nesefî, Ebû Mâlik Nasran b. 

Nasr el-Hutteli, Ali b. Hasan b. Muhammed el-Gazzâl, Ebu'l-Hasan Ali b. Ahmed el-

Fârisî, Nusayr b. Yahya el-Fakîh, Ebû Mutî Hakem b. Abdullah el-Belhî. Bu rivayet el-

Fıkhu'l-Ebsat olarak isimlendirilmiĢtir. Hammad rivayetinin râvi zinciri ise: Ġbrahim el-

Gûrani, Ebu'I-Hasan Ali b. Ahmed el-Fârisî, Nusayr b. Yahya, Ġbn Mukatil, Ġsâm b. 

Yûsuf, Hammâd b. Ebû Hanife Ģeklindedir. Bu rivayet ise el-Fıkhu'l-ekber olarak 

isimlendirilmiĢtir.
50

 

 Aralarında Ġbnü'n-Nedîm, Abdülkahir el- Bağdadî, 

Ebu'l-Muzaffer el-Ġsferâyînî, Fahrülislam Ebu'l-Yüsr el-Pezdevî 

ve Ebû ġuca' en-Nâsırî gibi ilk dönem alimlerinin de bulunduğu 

müellifler Ebû Hanife'ye el-Fıkhu'l-ekber adlı bir risâle nispet 

ettikleri halde el-Fıkhu'l-Ebsat'tan söz etmemiĢlerdir. Ebû 

Mansur el-Maturîdî, Abdulkahir el-Bağdadî, Fahrulislam el-

Pezdevî ve Ebû'l-Muîn en-Nesefi gibi müelliflerin el-Fıkhu'1-

ekber adını zikrederek yaptıkları alıntılarda sözü edilen her iki 

rivayetin de bazı muhtevalarına rastlanmakta, dolayısıyla bu iki 

rivayeti aynı isimle adlandırdıkları anlaĢılmaktadır.
51

  

                                                           
47

Bebek, İslâm Akaidinde Ebû Hanife ve el-Fıkhu'l-Ebsât, s. 20. 
48

Özler, a.g.e, s. 25. 
49

 Yusuf ġevki Yavuz, „‟Beklenen Kurtarıcı Ġnancının Ġslâm Akaidine GiriĢ Serüveni‟‟, Beklenen 

Kurtarıcı İnancı, Kuramer Yayınları (ÇalıĢtay&Sempozyum Kitaplığı), Ġstanbul 2017, s.181; Yusuf ġevki 

Yavuz,  “Ġslâm Akaidinde Kutsiyet, Velâyet ve Kerâmet Ġnancına Ġtikâdî Mezheplerin BakıĢı‟‟, İslâm 

Düşünce Geleneğinde Kutsiyet, Velâyet, Kerâmet, Kuramer Yayınları, (ÇalıĢtay&Sempozyum Kitaplığı), 

Ġstanbul 2017, s. 117. 

 
50

ġerafettin Gölcük-Adil Bebek, “el-Fıkhu'l-Ekber”, DĠA, Ġstanbul 1995, DİA, XII, 544. 
51

Gölcük-Bebek, “el-Fıkhu'l-Ekber”, DİA, XII s. 544. 
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Geç dönem âlimlerinden Katip Çelebi ise el-Fıkhu'l-ekber'in ravisi olarak Ebû 

Mutî el-Belhî'yi göstermektedir. Ġki farklı rivayeti birbirinden ayırmak için farklı isimler 

veren ilk kiĢi Beyazîzâde Ahmet Efendi'dir. Hammad b. Ebû Hanîfe'nin rivayetine el-

Fıkhu'l-ekber, Ebû Mutî' el-Belhî rivayetine bazen el-Fıkhu'l-ekberu'l-Ebsat, bazen de 

sadece el-Fıkhu'l-ebsât demektedir.
52

  A. J. Wensinck ile ondan etkilendikleri anlaĢılan L. 

Gardet ve M. Watt gibi Ġslâm akaid külliyatıyla ilgili araĢtırmalar yapan Ģarkiyatçılar da 

el-Fıkhu'1-Ekber risâlesinin iki farklı nüshasının bulunduğuna dikkat çekerler. Wensinck 

bu rivayetlerden Ebû Mûti' el-Belhî'ye ait olanını el-Fıkhu'1-ekber I,
53

 Hammâd b. Ebû 

Hanîfe'ye ait olanını ise el-Fıkhu'1-ekber II
54

 Ģeklinde adlandırmaktadır. Bununla birlikte 

Belhî'ye ait olan rivayetin Ebû Hanîfe'nin asıl görüĢlerini belirtebileceğini ve onun 

ölümünden sonra fazla bir zaman geçmeden kaleme alınmıĢ olabileceğini, Hammâd 

rivayetinin ise üslup ve muhteva açısından daha sonraki dönemlere, en erken mîlâdî X. 

yüzyıla ait bir Hanefi akîdesine ait bir risâle olabileceğini belirtir.
55

 

Hammâd rivayeti ile gelen el-Fıkhu'l-ekber'de iĢlenen ana konular ise risâlede ele 

alınıĢ sırasına göre Ģunlardır: Ġman esasları, Allah'ın birliği, zâtî, fiilî ve haberî sıfatlar, 

halku'l-Kur'an, kaza ve kader, fıtrat konusu, halk ve kesb kavramları, peygamberler ve 

Hz. Muhammed, ashabın faziletçe sıralanması, mürtekib-i kebîre ve Mürcie'nin bazı 

görüĢlerinin reddi, tekfir bahsi, mestler üzerine meshetme, teravih namazı, itaatkâr veya 

günahkâr müminin arkasında namaz kılınıp kılınmayacağı, mucize, keramet ve istidrac, 

rü'yetullah meselesi, imanın mahiyeti, Allah'ın zatının hakikatinin bilinip bilinemeyeceği, 

Ģefaat, mîzan ve havz konuları, kıyamet gününde hasımlar arasında kısas, cennet ve 

cehennem, Münker ve Nekîr‟in sorgulaması, kabirde ruhun cesede iâdesi, kabir azabı, 

Allah'ın bazı isim ve sıfatlarının Farsça (Arapça‟dan baĢka bir dille) söylenip 

söylenemeyeceği, Allah'a nispet edilen „„kurb‟‟ ve „„bu'd‟‟ kavramlarının anlamları, 

Kur'an âyetleri arasında fazilet bakımından farklılığın bulunup bulunmadığı, esmâi 

hüsna, Hz. Peygamber'in ebeveyni ve kısaca fetret meselesi, Resûl-i Ekrem'in çocukları, 

itikâdî bir mesele ile karĢılaĢan bir kimsenin takınması gereken tutum, mîrac ve kıyamet 

                                                           
52

Gölcük-Bebek, “el-Fıkhu'l-Ekber”, DİA, XII s. 545. 
53

 Watt, a.g.e, s. 164 
54

 Watt, a.g.e, s.165 
55

Gölcük-Bebek, “el-Fıkhu'l-Ekber”, DİA, XII s. 545 
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alametleridir. Ebû Hanîfe bu eserinde Müslümanların neye, nasıl inanacağını veciz bir 

Ģekilde ifade etmiĢtir. Risâlede sadece Allah‟ın birliği (Ġhlas; 112/3-4) ve kelâm sıfatı 

(Nisa; 4/164) ile ilgili olarak iki âyet zikretmektedir. Müellifin gayesi; kelâmî mevzuları 

tartıĢmak değil, sahih akîdeyi kısa ve özlü olarak beyan etmektir. Risâleye hakim olan 

üslûb ise Mûtezile, Havâric, Kaderiyye ve Mürcie gibi mezheplerin görüĢlerini 

reddetmek ve doğru olan akideyi beyan etmektir. Ebû Hanîfe‟nin risâlesinde Kaderiyye, 

Mûtezile ve Mürcie‟den ismen bahsedilmesi dikkat çekicidir.
56

 Risâlede insan fiilleriyle 

iliĢkili olarak ele alınan, Emevîlerin siyasi baskılarına sebep olarak gösterilen, insanların 

zihinlerini meĢgul eden kazâ-kader meselesi ve buna bağlı olarak halk-kesb kavramlarını 

ele alınıĢtır. 

 el-Fıkhu'l-ekber'in Ebû Mutî el-Belhî'ye dayanan rivayeti 

Ebû Hanife'nin kendisine yöneltilen sorulara verdiği 

cevaplardan oluĢur. Soruların bir kısmı "dedim, sordum" 

Ģeklinde doğrudan Ebu Muti tarafından, bir kısmı "eğer 

denilirse, eğer sorulursa" Ģeklinde meçhul sigasıyla sorulmakta, 

bazen de soru hazfedilerek sadece Ġmam-ı Azam'ın cevabına yer 

verilmektedir. Risâlenin muhtevasını oluĢturan sorular Ģu ana 

konular etrafında yoğunlaĢmaktadır: Fıkhın (usulu'd-din) tanımı, 

imanın mahiyeti, Allah'ın sıfatları, kader, emir bi'l-ma'ruf nehiy 

ani'l-münkerin nasıl olacağı, büyük günah iĢlemenin hükmü ve 

tekfir meselesi, fetret ehli, kabir azabı, cennet ve cehennemin 

ebediyeti, ashabın faziletçe sıralanıĢı.  

 Bu konuların çoğu Ebu Hanife döneminde Hariciler ile 

Mürcie'nin karĢıt görüĢler beyan ettikleri tartıĢmalı meselelerdir. 

Ġmam-ı Azam, kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken ferdi 

kanaatlerinin söz konusu mezheplerin düĢüncelerinden farklı 

olduğunu belirtmeye özen göstermektedir. Konular belli bir 

sistem içinde sıralanmamıĢtır. Ayrıca bazı konuların birkaç defa 

tekrar edildiği görülmektedir.
57

 

 

 Hammâd rivayeti, konulara Selef metodundan çok cedelci ve reddiyeci bir 

üslupla yaklaĢımın ilk örneğini teĢkil etmesi, Ehl-i Sünnet inancını ilgilendiren hemen 

bütün konuları ihtiva etmesi bakımından önemli kabul edilmiĢ ve daha çok meĢhur 

olmuĢtur. Bu rivayet üzerinde istinsah, neĢir, Ģerh, tercüme ve manzum hale getirme gibi 

                                                           
56

 Mevlüt Özler, “Ġki Akâid Metni; el-Fıkhu’l-Ekber ile en-Nesefî Akâidi‟nin Muhteva Açısından 

Mukayeseli bir Tahlili”, AÜİFD, XIV, Erzurum,1999, s. 51. 
57

Gölcük-Bebek, “el-Fıkhu'l-Ekber”, DİA, XII s. 545. 
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birçok çalıĢma yapılmıĢtır. 
58

 

Ġslâm âlimlerinin çoğunluğu bu eserin Ebû Hanîfe'ye aidiyetini kabul etmekle 

beraber içeriğine bazı ilavelerin sonradan yapılmıĢ olabileceğini düĢünmektedirler. ġiblî 

Nûmânî (ö.1332/1914) ve Muhammed Ebû Zehre bu ilavelerle ilgili olarak; cevher, araz, 

mucize, keramet, istidraç, kesb gibi o dönemde hiçbir kaynakta tartıĢılmayan meseleler 

olduğuna dikkat çekmiĢtir. Bu da “esere ilavelerin yapılmıĢ olduğunu göstermektedir” 

demiĢtir. 
59

  

Ahmed Emîn ise Ebû Hanîfe'den bu adla birçok rivayetin 

nakledildiği, hatta el-Fıkhu'l-ekber'in furua dair bir eser olduğu 

görüĢlerine bile rastlandığını kaydettikten sonra bu tür 

rivayetlerin hepsinin doğru olamayacağını söylemiĢtir. Ona göre 

bu eser Ġmam-ı Azam'a ait olmakla birlikte daha sonraları 

risâleye bazı ilaveler yapılmıĢtır. Mesela imanın tasdik ve 

ikrardan ibaret olması, müminlerin marifet, yakin gibi 

hususlarda eĢit olup diğer konularda farklılık göstermesi, 

mü'min olduğunu ikrar eden bir kimsenin herhangi bir günahı 

sebebiyle tekfir edilmemesi gibi aslında Mürcie'ye ait bulunan 

görüĢlerin Ebu Hanife'ye nispet edilmesi, onun genel fıkıh 

anlayıĢı ile bağdaĢmaz.
60

  

 

Mevdudî, Ebû Hanîfe ve Ebû Yusuf'u konu alan makalesinde, el-

Fıkhu'l-ekber'in bazı bölümlerinin sıhhati konusunda tereddütler 

bulunduğunu kaydettikten sonra makalesinde ele aldığı dört 

halifenin durumu, ashabın konumu ve imanın tanımı 

bölümlerinin sıhhati konusunda tereddüdün söz konusu 

olmadığını, çünkü aynı görüĢlerin el-Vasiyye, el-Fıkhu'l-ebsat 

gibi diğer eserlerinde ve Ebû Hanîfe'nin öğrencileri Ebû Yusuf 

ve Muhammed'den nakledilen görüĢleri toplayan 

Tahavî'nin(ö.231/933) Akide'sinde yer aldığını kaydetmektedir.
61

 

  

2.1. el-FIKHU'L-EKBER'ĠN BAġLICA ġERHLERĠ 

2.1.1. Farklı Müelliflere Ġthaf Edilen el-Fıkhu'l-Ekber ġerhi 

2.1.1.1 Ġsmail b. Ġshak el-Hatîrî er-Rûmî (950/1543)  Şerhu'l Fıkhi'l-

ekber  

                                                           
58

Gölcük-Bebek, “el-Fıkhu'l-Ekber”, s. 546 
59

Çelebi, a.g.e, s. 28; Gölcük-Bebek, “el-Fıkhu'l-Ekber”, , DİA, XII,  s. 545 
60

Gölcük-Bebek, “el-Fıkhu'l-Ekber”, , DİA, XII, s. 545 
61

Çelebi, a.g.e, , DİA, XII,  s. 29 
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Ġshak el-Hatirî‟nin hayatı ile ilgili bir bilgi bulunamamıĢtır, hatta müellifin ismi ile ilgili 

de bir mutabakat sağlanamamıĢtır. GAS‟ta müelliften “Ġbrahim b. Ġsmail el-Malati” diye 

bahsedilmiĢtir. Fakat baĢka bir nüshada adının “Ebû Ġbrahim Ġsmail b. Ġshak el-Hatirî” 

Ģeklinde geçtiği belirtilmiĢtir. Kendisine nispet edilen Ģerhin Ebû Mansûr el-Mâtürîdî‟ye 

de atfedildiği kaydedilmiĢtir.
62

 Bununla beraber kendisine nispet edilen Şerhu'l Fıkhi'l-

ekber’in yazma nüshalarından birinin istinsah tarihi 761‟dir. Bu da ölüm tarihi ile 

uyuĢmamaktadır. BaĢka bir görüĢ kendisinin hicri 5. yy alimlerinden olabileceğidir. 

Kütüphanelerde kendisine nispet edilen 3 adet yazma esere rastlanmıĢtır. Bunlardan biri 

Süleymaniye Kütüphanesi Mehmed Atıf- Mehmed Murad Bölümü 000177 numarada 

kayıtlıdır. Nüshanın sonunda müstensih ya da istinsah tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi 

bulunamamıĢtır. Diğer bir nüsha Hacı Selim Ağa Kütüphanesi 000587 numarada 

kayıtlıdır. Bu nüshanın müstensihi Ġbrahim b. Mahmud olup, istinsah tarihi 761‟dir.  

Kendisine nispet edilen nüsha yukarıda bahsi geçen Ebu‟l-Leys nüshası ile benzerlik arz 

etmektedir.  

2.1.1.2 Ebu'l-Leys es-Semerkandî, Nasr b. Muhammed el-Hanefi‟nin 

(373/983) Şerhu'l Fıkhi'l-Ekber’i 

Haydarabad‟da 1325 ve 1365 yıllarında neĢredilmiĢtir. Ardından Beyrut‟ta 1983 yılında 

tekrar basılmıĢtır. Fakat biyografi kitaplarında bu Ģerhin Ebû Mansur el-Mâtürîdî‟ye 

aidiyetine dair herhangi bir bilgi yoktur. Ebû Mutî rivayeti ile gelen el-Fıkhu’l-ekber 

Ģerhinin yalnız bir yazma nüshasında Ġmâm Mâtürîdî‟ye isnat olunmaktadır. Fakat bu 

nüshanın kütüphane kayıtlarında varlığına iliĢkin herhangi bir bilgiye rastlanmamıĢtır. 

Gerek üslûp olarak gerekse metin içindeki bilgilere dayanarak eserin Mâtürîdî‟ye ait 

olması muhtemel değildir. “Muhammed Zâhid el-Kevserî Dâru‟l-Kütübi‟l-Mısriyye‟de 

bulunan birkaç Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber yazma nüshasında eserin Ebu‟l-Leys es-

Semerkandî‟ye ait olduğunu zikretmiĢ ve söz konusu Ģerhin metninde “Fakih Ebu‟l-

Leys dedi ki” ifadesinin bulunmasına dikkat çekmiĢtir. Fakat istinsah tarihi en eski olan 

nüshada ise bu Ģerh Atâ b. Ali el-Cuzcânî‟ye nispet edilmiĢtir. 
63

 

 

                                                           
62

 Züleyha Birinci, Atâ b. Ali el-Cûzcânî’ye Göre Ebû Hanîfe’nin Kelâmî Görüşleri , Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Anabilim Dalı, [TamamlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi], 

Ġstanbul; 2007, s.15. 
63

 Birinci, Atâ b. Ali el-Cûzcânî’ye Göre Ebû Hanîfe’nin Kelâmî Görüşleri, s.17. 
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2.1.1.3. Matüridî, Muhammed b. Muhammed b. Mahmud es-

Semerkandî'nin Şerhu'l Fıkhi'l-Ekber‟i 

Maturidî çizgisiyle paralel olması münasebetiyle bu eserdeki kelâma dair görüĢler 

Mahmud es-Semerkandî'ye ait olduğuna iliĢkin görüĢler olsa da, eserin tenkitli neĢrini 

hazırlayan Hans Daiber onun Ebu'l-Leys'e ait olduğunu ileri sürmüĢtür.
64

 Fakat biz 

aĢağıda sayacağımız sebeplerden dolayı bu Ģerhin Ebu‟l-Leys‟e ait olduğunu 

düĢünmüyoruz. 

 Ebu‟l-Leys es-Semerkandî diğer eserlerinde rivayetlere bolca yer verdiği halde 

Şerhu'l Fıkhi'l-ekber’de Hz. Ali ve Ġbn Abbâs dıĢında hiçbir âlimin görüĢüne yer 

vermemiĢtir. Bununla beraber Ebû Mansur el-Mâtürîdî‟nin görüĢlerine 

değinilmiĢtir ki, Ebu‟l-Leys hiçbir eserinde Mâtürîdî‟den söz etmemiĢtir. 

 Şerhu'l Fıkhi'l-ekber’de çeĢitli mezheplerin görüĢleri eleĢtirilmektedir. Fakat 

Ebu‟l-Leys eserlerinde çoğunlukla eleĢtirmekten ziyade Allah‟a havale 

etmektedir. 

 Şerhu'l Fıkhi'l-ekber’de dirayet yolu izlenmiĢtir, hem karĢıt görüĢler 

cevaplandırılmıĢ hem de doğru kabul edilen görüĢler delillerle savunulurken, 

Ebu‟l-Leys, eserlerinde çoğunlukla rivayet yolunu izlemiĢtir. 

 Ebu‟l-Leys, eserlerinde imanın mahluk olup olmadığı konusuna değinirken 

Şerhu'l Fıkhi'l-ekber’de iman ve Ġslâm‟ın ne olduklarına, iman-amel iliĢkisine, 

büyük günah iĢleyenin imandan çıkıp çıkmadığına geniĢçe yer vermesine  

rağmen, imanın mahluk olup olmamasına değinmemiĢtir. 

 Şerhu'l Fıkhi'l-ekber’de EĢ‟ariyye mezhebinin birçok görüĢü eleĢtirilmiĢtir. 

Fakat Ebu‟l-Leys, eserlerinde bu mezhepten bahsetmemiĢtir. 
65

 

Tüm bu hususlardan anlaĢılacağı üzere Şerhu'l Fıkhi'l-ekber Ebu‟l-Leys es-

Semerkandî‟ye ait görünmemektedir. 

 

                                                           
64

 Ġshak Yazıcı, “Semerkandî, Ebu'l-Leys”, DĠA, Ġstanbul 2009, XXXVI, s. 474. 
65

 Birinci, Atâ b. Ali el-Cûzcânî’ye Göre Ebû Hanîfe’nin Kelâmî Görüşleri,  s.20-22 
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2.1.1.4 Cûzcânî, Ata b. Ali b. Muhammed el-Hanefi‟nin Şerhu'l Fıkhi'l-

ekber’i: 

Cûzcânî hakkında Atâ b. Ali el-Cûzcânî’ye Göre Ebû Hanîfe’nin Kelâmî Görüşleri 

isimli tamamlanmıĢ bir yüksek lisans tezi bulunmaktadır.
66

 Böyle bir araĢtırma yapılmıĢ 

olmasına ragmen, kendisi hakkında pek bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Yalnızca Şerhu'l 

Fıkhi'l-ekber isimli bir kitap mevcuttur. Bu kitabın Süleymaniye Kütüphanesi Yeni 

Cami Bölümü 001190-004 numarada bir nüshası kayıtlıdır. 17 varaktan oluĢan kitap 

1073 yılında yazılmıĢtır. 200*150;145*98 mm ölçüsünde olup her sayfada 19 satır 

bulunmaktadır. Nesih hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. Eser 268b de baĢlayıp 

285b de son bulmaktadır. Diğer nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 03137-

001 numarada kayıtlıdır. 54 varaktan oluĢan bu nüshanın müstensihi Ömer b. en-

Nâsirî‟dir. 687 yılında istinsah edilmiĢtir. 175*127; 109*73 mm ölçüsünde olup her 

sayfada 9 satır bulunmaktadır. Nesih hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. Eser 1b 

de baĢlayıp 53a da son bulmaktadır. Bir diğer nüsha ise Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 

Bölümü 03139 numarada kayıtlıdır. 33 varaktan oluĢmaktadır. Nesih hattıyla Arapça 

olarak istinsah edilmiĢtir. Her sayfada 19 satır bulunmaktadır. 117b de baĢlayıp 151b de 

son bulmaktadır.  

Mâtürîdî'ye nispet edilerek neĢredilen kitap hakkında yapılan yeni bir 

araĢtırmada esere ait en eski yazma nüshasının Ata b. Ali el-Cüzecânî‟ye ait olduğu 

anlaĢılmıĢtır. Zira eser muhteva itibarıyla Ebu'l-Leys'e ait olması imkansız bilgiler içerir 

ki bunlardan biri, tarih itibarıyla EĢ'ariyye mezhebinden bahsedilmesi mümkün 

olmadığı halde eserde EĢ'ariyye'den bahsedilmiĢ olmasıdır. Sonuç olarak eserin 

Cüzecânî'ye aidiyyeti belirtilmiĢtir.  

 

2.1.1.5. Ali b. Muhammed el-Pezdevî (482/1089) ve Şerhu'l Fıkhi'l-ekber’i: 

Pezdevî'nin eserleri kelâmcı kiĢiliği daha belirgin olan kardeĢi Ebu'l-Yüsr el-Pezdevî'nin 

eserleri ile zaman zaman karıĢtırılmıĢtır. Yine bazı kaynaklarda Şerhu'l Fıkhi'l-ekber 

kardeĢine nispet edilse de bu Ģerhin Pezdevi‟ye aidiyeti anlaĢılmıĢtır.
67

 Bu kitabın 
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Züleyha Birinci, Atâ b. Ali el-Cûzcânî’ye Göre Ebû Hanîfe’nin Kelâmî Görüşleri, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Anabilim Dalı, [TamamlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi], Ġstanbul; 2007 
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Manisa Ġl Halk Kütüphanesi Eski Eserler 963-1 numaradaki nüshası incelendiğinde ise 

Hammâd rivayeti ile gelen el-Fıkhu’l-ebsat olduğu ortaya çıkmıĢtır.
68

 Lord Satanley 

tarafından 1862'de Londra'da yayınlanmıĢtır.
69

  

 

2.1.2. Diğer el-Fıkhu’l-Ekber ġerhleri 

2.1.2.1. Ekmelüddin Muhammed b. Mahmud b. Ahmed el-Babertî‟nin 

(786/1384), el-İrşad fi şerhi Fıkhu'l-Ekber‟i: 

Bâbertî, h. 710 yılında Bayburt‟ta doğmuĢtur. Ilim tahsiline erken yaĢlarda kendi 

memleketinde baĢlamıĢtır. Daha sonra Mardin‟e oradan da Halep‟e gitmiĢ, Memlük 

Sultanlığı zamanında ise ilim ve ulemanın baĢkenti Kahire‟de bulunmuĢtur. Önde gelen 

hocaları Ģunlardır: Ebû Hayyan en-Nahvî el-Endelûsî (ö. 745/1345), ġemsüddin Ġsfehânî 

(ö. 749/1349) ve Ġbn Abdilhadî (ö. 774/1374)‟dir. Öğrencilerinden bazıları ise; Seyyid 

ġerif el-Cürcânî (ö. 816/1416), Molla Fenârî (ö. 854/1454)‟dir. Ekmelüddin Babertî ile 

ilgili birçok çalıĢma kaleme alınmıĢtır. Eserlerinden bazıları; Şerhu Elfiye İbn Mutî, 

Şerhu akîdeti ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a, Maksad fi’l-kelâm, Haşiyetü Keşşâf, et-Takrîr 

‘Alâ  Usûli’l-Bezdevî, el-İnâye fî Şerhi’l-Hidâye, Tuhfetü’l-ebrâr fî Şerhi Meşârıkı’l-

Envar, Hikmetü’l-furûd olarak bilinmektedir.
70

 

Babertî‟nin kırka yakın kitabı bulunmaktadır ve bunların bir kısmı Ebû 

Hanîfe‟nin kitaplarının Ģerhidir. O, Hanefi mezhebine mensup olduğu için eserlerini de 

bu mezhebin görüĢlerine göre yazmıĢtır. Bu sebeple kendisinden “Hanefîlerin ġeyhi” 

olarak bahsedilmektedir. Bundan dolayı Hanefi mezhebi ve Ebû Hanife ile ilgili 

görüĢleri önem arzetmektedir. 
71

 

Bizim için önemli olan eseri, el-İrşad fi şerhi’l-Fıkhi'l-ekber‟dir.  

 Süleymaniye Kütüphanesi Serez Bölümü 01102 de kayıtlı yazma nüsha 49 

varaktan oluĢmaktadır. 165*112; 106*70 mm ölçüsünde olup her sayfada 

ortalama 9 satır bulunmaktadır. Nesih hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir.  
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 Birinci, Atâ b. Ali el-Cûzcânî’ye Göre Ebû Hanîfe’nin Kelâmî Görüşleri, s.15. 
69

 Mürsel Erdoğan, Maturidiliğin Anadolu’ya gelişi, Ankara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim 

Dalı, İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.78. [251. dipnot] 
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 Murat Kumbasar, “Ekmelüddin Bâbertî ve Ebû Hanife ile ilgili Bir Risâlesi”, EKEV Akademi Dergisi, 

Sayı:41, 2009, s. 243-247. 
71

 Kumbasar, a.g.m, s.247. 
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 Sülaymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Bölümü 01324-001 numarada

kayıtlıdır. 81 varaktan oluĢur. 210*122; 155*73 mm ölçüsünde olan bu nüshanın

her sayfasında ortalama 17 satır bulunmaktadır. Nesih hattıyla Arapça olarak

istinsah edilmiĢtir.

 Süleymaniye Kütüphanesinde tespit edebildiğimiz toplam 7 nüsha mevcuttur.

Diğerleri Ayasofya (1384), Beyazıd (8002), Veliyyüddin Efendi (2120,3844),

Mehmed Ağa Cami (72) bölümlerinde bulunmaktadır.

Bâbertî ile ilgili 2010 yılında “Ekmelüddîn Bâbertî‟yi KeĢif Yolunda I. 

Ekmelüddîn Bâbertî Sempozyumu” düzenlenmiĢtir. el-İrşad fi şerhi Fıkhi'l-ekber isimli 

Ģerhe dair “Ekmelüddîn Bâbertî‟nin Ebû Hanîfe‟nin “el-Vasıyye ve el-Fıkhu’l-ekber” 

Risâlelerine Yazdığı ġerhler” isimli bir makale mevcuttur.
72

2.1.2.2. Ġlyas b. Ġbrahim es-Sinobî‟nin (891/1486), Şerhu'l Fıkhi'l-ekber’i: 

Sinobî doğduğu yıllarda Candaroğulları Beyliği hakimiyetinde bir Ģehir olan Sinop, 

Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı topraklarına girdi. Sinobî‟nin üç Osmanlı 

padiĢahı dönemini gördüğü kabul edilmektedir. Bunlar: II. Murad, Fatih Sultan Mehmet 

ve II. Bayezid dönemleridir. 
73

 YetiĢtiği dönemde Sinobî Osmanlı Devleti‟nin baĢkenti

Bursa‟da bulunmuĢtur. Bu sebeple dönemin önemli hocalarından ders aldığı tahmin 

edilir. Hâşiye alâ Şerhi’l-Mekâsıd adlı eserinin bir nüshasının kapak sayfasında kimin 

düĢtüğü belli olmayan bir notta kendisi hakkında “Hızır Bey‟in öğrencisi” ifadesi 

bulunmaktadır. Bu ibare doğruysa Sinobî, dönemin en önemli âlimlerinden biri olan 

Hızır Bey‟in öğrencisi olmuĢtur. Sinobî‟nin mühim bir ilmi payeye sahip olduğunu 

Sultaniye Medresesi müderrisliğine yükselmesi ve ölene kadar bu görevde 

bulunmasından anlamaktayız. Ayrıca yazmıĢ olduğu eserler incelendiğinde tefsir, Arap 

dili ve edebiyatı, kelâm gibi ilimlerde yetkin bir âlim olduğu anlaĢılmaktadır.  

72
 Cağfer KaradaĢ, “Ekmelüddîn Bâbertî‟nin Ebû Hanîfe‟nin “el-Vasıyye ve el-Fıkhu’l-Ekber” 

Risâlelerine Yazdığı ġerhler”, Ekmelüddîn Bâbertî‟yi KeĢif Yolunda I. Ekmelüddîn Bâbertî 

Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010, 2014, s.215-224. 
73

 Kadir Gömbeyaz, “Sinop‟tan Bursa‟ya Bir Osmanlı Âlimi: Ġlyas b. Ġbrahim es-Sinobî (ö.891/1486)”, 

Sinop Ġli Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-18 Mayıs 2013, Ankara 2015, s. 81  
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Sinobî‟nin tespit edilebilinen 4 eseri bulunmaktadır. Bu eserler: Risâle fî tefsîri 

ba’dı’l-âyât, Fethu’n-nükûd fî Şerhi’l-arûz, Hâşiye alâ Şerhi’l-Makâsıd, Şerhu’l-

Fıkhi’l-ekber’dir. Bizi ilgilendiren Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber isimli eseridir. Sinobî 865/1460 

senesinde kaleme almıĢ olduğu bu eseri Fatih Sultan Mehmed‟ e sunmuĢtur. Sinobî‟nin 

kendisi fazla Ģöhret bulmamasına rağmen bu eserin nüshalarının fazla olması eserin 

büyük bir kabul gördüğünü göstermektedir. Sinobî‟nin bu eserinin âlimler tarafından 

genel bir kabul görmesi kendisinin “Fıkh-ı ekber Ģârihi” olarak anılmasını sağlamıĢtır. 
74

 

Sinobî‟nin yazmıĢ olduğu bu Ģerh, incelediğimiz diğer Ģerhler ile karĢılaĢtırıldığında 

oldukça hacimli olduğu görülmektedir. Sinobî‟den bahseden kaynaklar da onun bu 

eserine mutlaka iĢaret edildiği anlaĢılmaktadır. Eserin kütüphanelerde bulunan en eski 

nüshası ise onun değerini ortaya koyan bir hususiyeti barındırmaktadır; Süleymaniye 

Kütüphanesi, ġehid Ali PaĢa, 1670 numarada 1b-75a varakları arasında yer alan el 

yazma nüshayı çoğaltan kiĢi Osmanlı Devleti‟nin üçüncü ġeyhülislâmı Molla 

Hüsrev‟dir. Molla Hüsrev‟in nüshayı istinsah ettiği tarihin (867/1462) Ġstanbul Kadılığı 

görevini bırakıp Bursa‟ya geldiği dönemin baĢlarında olduğu anlaĢılmaktadır. Bursa‟ya 

geldiği zaman Sinobî‟nin Ģerhini görüp, incelemiĢ ve Molla Hüsrev, bizzat kendi eliyle 

çoğaltmıĢtır. Bu da eserin kıymetini göstermektedir.
75

  Eserin Ġstanbul‟daki 

kütüphanelerde 6 adet yazma nüshası tespit edilmiĢtir. Bunlardan bazılarını Ģöyle 

sıralamak mümkündür: 

 Süleymaniye Kütüphanesi Çelebi Abdullah Bölümü 00105-002 numarada kayıtlı 

nüsha 54 varaktan oluĢmaktadır. 205*145; 155*100 mm ölçüsünde olup her 

sayfada ortalama 15 satır bulunmaktadır. Kitabın müstensihi Mustafa b. Ali b. 

Ġbrahim‟dir. Yayın tarihi 1115 olarak geçmektedir. Nesih hattıyla Arapça olarak 

istinsah edilmiĢtir. 

 Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Bölümü 02316 numarada kayıtlı nüsha 47 

varaktan oluĢmaktadır. 184*131; 128*80 mm ölçüsünde olup her sayfada 

ortalama 19 satır bulunmaktadır. Kitabın müstensihine dair herhangi bir bilgi 

yokken yayın tarihi 872 olarak geçmektedir. Talik hattıyla Arapça olarak istinsah 

edilmiĢtir. 
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 Eserin diğer nüshaları Beyazıd Kütüphanesi Merzifonlu K.M(19022), Beyazıd 

(8002), Nuruosmaniye Kütüphanesin (2187,2188)‟de yer almaktadır. 

 

2.1.2.3. Ġshak el-Hâkim‟in (950/1543) Muhtasaru’l-Hikmeti’n-Nebeviyye fî 

Şerhi’l Fıkhi’l-ekber‟i 

 Süleymaniye Kütüphanesi Yozgat Bölümü 000676-002 numarada kayıtlı nüsha 

84 varaktan oluĢmaktadır. Eserin müstensihi Osman b. Mustafa‟dır. 210*151; 

146*94 mm ölçüsünde olup her sayfada ortalama 15 satır bulunmaktadır. Nesih 

hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. 

 Süleymaniye Kütüphanesi Serez Bölümü 01370 numarada kayıtlı nüsha 74 

varaktan oluĢmaktadır. 202*148; 148*88 mm ölçüsünde olup her sayfada 

ortalama 13 satır bulunmaktadır. Talik hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. 

 Süleymaniye Kütüphanesi H. Hüsnü PaĢa Bölümü 01191-001 numarada kayıtlı 

nüsha 77 varaktan oluĢmaktadır. 220*114; 113*80 mm ölçüsünde olup her 

sayfada ortalama 13 satır bulunmaktadır. Nesih hattıyla Arapça olarak istinsah 

edilmiĢtir. 

 Ġstanbul‟daki kütüphanelerde eriĢebildiğimiz diğer nüshalar Süleymaniye 

Kütüphanesi Hamidiye (388), Köprülü Kütüphanesi Ahmed PaĢa (155), 

Mehmed Asım Bey (703), Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Arabî (854) 

bölümlerinde mevcuttur. 

 

2.1.2.4. Muhamed b. Bahâüddin b. Lütfullah el-Bayramî‟nin (956/1538), el-

Kavlü'l Fasl fi şerhi’l Fıkhi'l-ekber’i: 

 Süleymaniye Kütüphanesi Yazma BağıĢlar Bölümü 000937 numarada kayıtlı 

nüsha 102 varaktan oluĢmaktadır. 212*134; 154*68 mm ölçüsünde olup her 

sayfada ortalama 21 satır bulunmaktadır. Talik hattıyla Arapça olarak istinsah 

edilmiĢtir. Yayın tarihi 1015 olup müstensih ile ilgili bilgi mevcut değildir.  

 Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 03094-003 numarada kayıtlı nüsha 77 

varaktan oluĢmaktadır. 205*146; 40*85 mm ölçüsünde olup her sayfada 
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ortalama 21 satır bulunmaktadır. Talik hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. 

 Süleymaniye Kütüphanesi Yusuf Ağa Bölümü 00184 numarada kayıtlı nüsha

197 varaktan oluĢmaktadır. 210*143; 155*85 mm ölçüsünde olup her sayfada

ortalama 21 satır bulunmaktadır. Talik hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir.

 Eserin diğer nüshaları Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye (00763), H. Hüsnü

PaĢa (1180-2), Kadızade Mehmed (314), Serez (1370), Ragıb PaĢa Kütüphanesi

(788,789), Beyazıd Kütüphanesi Veliyüddin Efendi (2094) bölümlerinde

mevcuttur.

Biz bu çalıĢma için Süleymaniye Kütüphanesi Yazma BağıĢlar Bölümü 937 

numaradaki nüshayı ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi Bölümü 2094 

numaradaki nüshayı edinip kitabı genel olarak incelemiĢ bulunmaktayız.   

2.1.2.5. Ebû'l-Münteha Ahmed b. Muhammed el-Mağnisavî‟nin (1000/1592) 

Şerhu'l-Fıkhi'l-ekber’i: 

Bu eser Kazan 1896; Delhi 1306/1889 ve Haydarabad 1321/1903 tarihinde 

yayımlanmıĢtır. Ayrıca Ġstanbul: Matbaa-i Amire'de 1300'de basılmıĢtır. 930 (1523) 

yılında tamamlanan bu Ģerh Osmanlı dünyasında çok tanınmıĢtır. Eserin Süleymaniye 

ve diğer kütüphanelerde yüzlerce yazma nüshası bulunmaktadır. Buradan da ne kadar 

tanındığı tahmin edilebilinir. Eser Sabit Ünal tarafından Fıkh-ı Ekber ve İzahı adıyla 

Türkçe‟ye çevrilmiĢtir.
76

  ġerhin Ahmet Karadut tarafından gerçekleĢtirilen bir baĢka

neĢri ve Türkçe tercümesi bulunmaktadır.
77

Eserin kütüphanelerde yüzlerce yazma nüshası olması ve basılmasına rağmen 

biz yine de incelediğimiz nüshaları aktaracağız. 

 Süleymaniye Kütüphanesi A. Tekelioğlu Bölümü 000836-005 numarada kayıtlı

nüsha 29 varaktan oluĢmaktadır. Her sayfada ortalama 17 satır bulunmaktadır.

210*135; 145*73 ölçüsündedir. Nesih hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir.

 Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Bölümü 2337, 2338, 2339,2340, Fatih Bölümü

76
 Ġmam-ı A'zam Numan b. Sabit Bağdadi Ebu Hanife, Fıkh-ı Ekber, (trc. Sabit Ünal), Ankara, Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanlığı, 1957 
77

 Gölcük-Bebek, “el-Fıkhu'l-Ekber”, s. 546. 
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5415, 5341, 5307, 3092, Hacı Mahmud Efendi Bölümü 1471, 1517, 1441,1368 

numaralarda diğer bazı nüshalar mevcuttur. Beyazıd Devlet Kütüphanesi 

Beyazıd Bölümü 2844, 3044, 3049 numaralarda bir diğer nüshaları mevcuttur. 

Saydıklarımız nüshalar sadece küçük bir kısmıdır. 

 

2.1.2.6. Ali el-Karî el-Herevî‟nin (1014/1605) Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber’i: 

Eser, TaĢkent 1312/1894; Kahire 1323/1905, 1955; Kanpur 1327/1909 tarihinde 

yayımlanmıĢtır. Asıl adı Nureddin Ali b. Sultan Muhammed el-Kârî olup, eserinin tam 

adı Minahu'r-Ravzi'l-Ezher fi şerhi’l Fıkhi'l-ekber'dir. Ġstanbul Matbaa-i Osmaniye'de 

1304/1886'da basılmıĢtır. el-Fıkhu'l-ekber‟in çok tanınan Ģerhlerinden biridir. Bu eserin 

de kütüphanelerde yüzlerce yazma nüshası mevcuttur. Yunus Vehbi Yavuz tarafından 

Türkçe'ye çevrilmiĢtir.
78

 

 Süleymaniye Kütüphanesi Serez Bölümü 01372 numarada kayıtlı nüsha 131 

varaktan oluĢmaktadır. Her sayfada ortalama 29 satır bulunmaktadır. 202*136; 

163*80 mm ölçüsündedir. Nesih hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir.  

 Beyazıd Devlet Kütüphanesi Beyazıd Bölümü 009179 numarada kayıtlı nüsha 

296 varaktan oluĢmaktadır. Her sayfada ortalama 17 satır bulunmaktadır. 

205*150; 155*80 ölçüsündedir. Nesih hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir.  

 Süleymaniye Kütüphanesi H. Hüsnü PaĢa Bölümü 1170, 501, Hacı BeĢir Ağa 

Bölümü 406, Hamidiye Bölümü 762, 1459, Serez Bölümü 1372, 1304, 3853 

numaralarında diğer bazı yazma nüshalar bulunmaktadır. Hacı Selim Ağa 

Kütüphanesi Hüdai Efendi Bölümü 713 numarada bir baĢka yazma nüsha 

mevcuttur. 

2.1.2.7. Germiyânî, Husamzâde Ġbrahim Efendi‟nin (1016/1607) 

 manzum olarak yazmıĢ olduğu Nazmu’l-Fıkhi'l-Ekber’i; 

Kendisine dair bilgi edinemediğimiz Hüsamzâde Ġbrahim‟in kütüphanelerde yalnızca iki 

eseri bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Nazmu’l-Fıkhi'l-Ekber’in tek nüshası 

Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Bölümü 03760-003 numarada kayıtlıdır. 170*100; 
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100*55 ölçüsünde olup her sayfada ortalama 11 satır bulunmaktadır. Eser 19 varaktan 

oluĢmaktadır. Nesih hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. 

 

2.1.2.8 Nevrah ġirvanî (1065/1654)'nin Şerh-i Fıkh-ı Ekber’i; 

Bu esere dair kütüphanelerde herhangi bir kayıt bulamadık fakat Osmanlı Müellifleri, 

(I, s. 43‟de) eserin varlığına dair bilgi vermektedir. 

 

2.1.2.9. Beyazîzâde Ahmed Efendi b. Hasan Bosnevî (1098/1698), İşarâtü'l-

meram fi şerhi’l Fıkhi'l-ekber: 

Beyazızâde, Ebu Hanife'nin akâid risâlelerini kelâm kitaplarındaki konu tertibine göre 

el-Usulü'l-münife li'l-İmâm Ebû Hanîfe baĢlığı altında bir araya getirmiĢ, daha sonra 

bunları İşaretü'l-Meram min İbârâti’l-İmam adıyla Ģerh etmiĢtir.
79

 el-Usulü'l-münîfe li'l-

İmâm Ebû Hanîfe‟yi Ġlyas Çelebi araĢtırma ve notlar ilavesiyle tahkik ve tercüme 

etmiĢtir.
80

 

 Süleymaniye Kütüphanesi Yazma BağıĢlar Bölümü 03500-001 numarada kayıtlı 

nüsha 40 varaktan oluĢmaktadır. Müstensihi Osman ve yayın tarihi 1125‟dir. 

148*63; 218*143 mm ölçülerinde olup her sayfada ortalama 17 satır 

bulunmaktadır. Nesih hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir.  

 Beyazıd Devlet Kütüphanesi Veliyüddin Efendi Bölümü 002091 numarada bir 

baĢka nüshada mevcuttur.  

 

2.1.2.10 Darendevî Hamza Efendi (ö.1167/1753)‟nin, Risâle fi kavli'l-İmami'l-

A’zam fi'l-Fıkhi'l-Ekber’i;  

Kendisi ile ilgili pek bir bilgi elde edinemediğimiz Hamza Efendi‟nin Kelâm alanına 

dair farklı kitapları da kütüphanelerde görünmektedir. Risâle fi Kavli'l-İmami'l-Azam fi'l-

Fıkhi'l-ekber isimli eserin tek bir yazma nüshası mevcuttur. Tek varaktan oluĢan bu 
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nüshayı Şerhu'l Fıkhi'l-ekber ile ilgili olması dolayısıyla listemize eklemiĢ 

bulunmaktayız. 

Eser, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma BağıĢlar Bölümü 00606-005 numarada 

kayıtlıdır. 213*146; 161*102 mm ölçüsünde olup 6-7 varak aralığındadır. Nesih hattıyla 

Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. 

 

  2.1.2.11. Hasan b. Ahmed es-Sıyâğî‟nin (ö.1221/1806), er-Ravzu'n-Nâdir’i:
81

  

Bu esere de kütüphane kayıtlarında ulaĢamadık. 

 

2.1.2.12 Sayyâdî, Ebu'l-Hüda Muhammed b. Hasan Vadi er-Rıfâî‟nin 

(ö.1328/1909), Şerhu'l-Fıkhi'l-ekber’i: 

Sayyâdî‟nin ikiyüzün üzerinde eseri olduğu belirtilmektedir. Eserlerinin bir listesi e1-

Kenzü'1-Mutal Sem fi Meddi Yedi'n-nebi li-veledihi'l Gavşi'r-Rifâ'iyyi'1-a'zam adlı 

eserinin tahkikli neĢri içinde yer almaktadır.
82

 Şerhu'l Fıkhi'l-ekber, de bu eserlerden 

biridir. 

Süleymaniye Kütüphanesinde 2 nüshası bulunmaktadır. Bunlardan biri Tırnovalı 

Bölümü 01135-001 numarada kayıtlı nüsha 30 varaktan oluĢmaktadır. 205*160; 146*60 

mm ölçüsünde olup her sayfada ortalama 19 satır bulunmaktadır. Yayın tarihi 1137 

olarak görülmektedir. Talik hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. Diğer nüsha ise 

yine Tırnovalı Bölümü 001140 numarada kayıtlıdır. 

 

2.1.2.13. ĠĢkodravî, Ġbrahim b. Hasan‟ın, Şerhu'l-Fıkhi'l-ekber’i: 

Hayatına dair bilgi edinemediğimiz ĠĢkodrâvî‟nin Kelâm alanına dair farklı eserleri de 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Ģunlardır; Şerhu'l-Vasiyye li'l-İmami'l-Azam, Risâle 

fi't-Tahzir An İsti'mali Kelimeti'l-Küfr, Risâle fi'l-akaid, Manzume fi'l-akaid, Nuhbetü’l-

fiker fî hulâsati’l-beşer, Risâle fi't-telazum. 

 Şerhu'l-Fıkhu'l-Ekber isimli eserinin tek yazma nüshası mevcuttur.  
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 Süleymaniye Kütüphanesi ReĢid Efendi Bölümü 000990 numarada kayıtlı nüsha 

40 varaktan oluĢmaktadır. 

2.1.2.14. Abdulkahir Selhetî Ģerhi Düreru'l-Enhur, Kahire 1368.
83

 

2.1.2.15. Muînüddin Atâullah b. Muhammed el-Karsavî, Şerhu’l-Fıkhi'l-ekber. 

Kazan 1890. 

2.1.2.16. Mehmed Emîn el-Üsküdari'nin, Şerhu’l-Fıkhi'l-ekber. 

 

2.2. el-FIKHU’L-EKBER TERCÜMELERİ 

2.2.1. Ali Halife b. Muhammed el-Antalyavî‟nin (ö. 1063/1652), Şerh-i Fıkh-ı 

Ekber’i 

Kütüphanelerde Muhammed el-Antalyavî‟nin farklı kitapları da bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları Şifâü'l-Mü'min, Mesâil-i İtikadiyeye Dair Bir Risâle, Şerh-i Vasıyye-i 

Ebu Hanîfe, Eyyühe'l-Veled Tercümesi. 

Süleymaniye Kütüphanesi Carullah Bölümü 02098-018 numarada kayıtlı nüsha 19 

varaktan oluĢmaktadır. 219*147; 131*55 mm ölçüsündedir. Talik hattıyla Arapça olarak 

istinsah edilmiĢtir. Diğer bir nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Lala Ġsmail (683) 

bölümündedir. 

 

2.2.2. Seyyid Mahmud et-Tırazî, Fıkh-ı Ekber Tercümesi. 

Süleymaniye Kütüphanesi Celal Ökten Bölümü 00058 numarada kayıtlıdır. 

 

2.2.3. Müstakimzade Sadeddin Süleyman b. Muhammed Emîn‟in 

(1202/1787), 

Fıkh-ı Ekber Tercümesi. Ġstanbul Dersaadet ve Ġkdam Matbaalarında basılmıĢtır. 

Müstakimzade‟nin birçok eseri bulunmakta olup Fıkh-ı Ekber Tercümesi’nin 

eriĢebildiğimiz nüshaları 5 tanedir. 

 Süleymaniye Kütüphanesi Celal Ökten (72), Ġzmirli Ġsmail Hakkı (965), H. 

Hayri-Abd. Ef. (245), Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Hüdâî Efendi (1208), Millet 
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Kütüphanesi Ali Emiri Tıb (163) bölümlerinde kayıtlıdır. 

  2.2.4. Kemal Ġsmail Sadık PaĢa Vecihi PaĢazade‟nin (ö. 1310/1893), el-

Fıkhu’l-ekber Tercümesi.  

Vecihi PaĢazade‟nin birçok eseri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Ricalullah'ın 

Teracim-i Ahvali, Âsâr-ı Kemal, Delâilü'l-hayrat Şerhi, Sâdıku'l-Makâl Mecma'u'l-

Kemal, Kasîde-i İ'tikadiyye der Hakkı Hüdâ‟dır. 

el-Fıkhu’l-ekber Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi Düğümlü Baba Bölümü 

000642 numarada kayıtlıdır 

2.2.5. Seyyidî‟nin Fıkh-ı Ekber’in Nazm Tercümesi.  

 Süleymaniye Kütüphanesi Nuri Arlasez Bölümü 00058-002 numarada kayıtlı nüshanın 

yayın tarihi 1094‟tür. 200*125; 140*80 mm ölçüsünde olup 3 varaktan oluĢmaktadır. 

Her sayfada ortalama 19 satır bulunmaktadır. Nesih hattıyla Osmanlıca olarak istinsah 

edilmiĢtir. 

 

  2.2.6. Necip Efendi‟nin Tercüme-i Fıkh-ı Ekber’i. 

 Süleymaniye Kütüphanesi ReĢid Efendi Bölümü 000404-008 numarada kayıtlı nüsha 5 

varaktan oluĢmaktadır. 211*163; 148*97 mm ölçüsünde olup her sayfada ortalama 17 

satır bulunmaktadır. Nesih hattıyla Osmanlıca olarak istinsah edilmiĢtir. 

 

  2.2.7. Ebû Ahmedzâde’nin el-Fıkhu’l-ekber Tercümesi. 

 Nuruosmaniye Kütüphanesi 02189-001 numarada kayıtlı nüsha 21 varaktan 

oluĢmaktadır. Nesih hattıyla Osmanlıca olarak istinsah edilmiĢtir. 

 

2.2.8. Ahmed Nâsıh‟ın el-Fıkhu’l-ekber Tercümesi.  

 Hacı Selim Ağa Kütüphanesi KemankeĢ Bölümü 00251-004 numarada kayıtlı nüsha 25 

varaktan oluĢmaktadır. Ġstinsah tarihi 1099‟dur. 147*93; 107*54 mm ölçüsünde olup her 

sayfada ortalama 17 satır bulunmaktadır. Nesih hattıyla Osmanlıca olarak istinsah 

edilmiĢtir. 
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 2.2.9. Ġlmî Muhammed Efendi- Kadızade Küçük Muhammed (1040/1630), 

Tercümetü’l-Fıkhi’l-ekber. 

 Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Ahmed PaĢa Bölümü 00345-004 numarada kayıtlı 

nüsha 4 varaktan oluĢmaktadır. 148*100; 100*60 mm ölçüsünde olup her sayfada 

ortalama 13 satır bulunmaktadır. Talik hattıyla Osmanlıca olarak istinsah edilmiĢtir 

 

  2.2.10. Ġsmail Müfid Efendi b. Ali el-Ġstanbûlî‟nin, Tercüme-i Fıkhi’l-Ekber.  

 Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 01525 numarada kayıtlı nüsha 140 varaktan 

oluĢmaktadır. 192*143; 155*81 mm ölçüsünde olup her sayfada ortalama 17 satır 

bulunmaktadır. Nesih hattıyla Osmanlıca olarak istinsah edilmiĢtir. 

 

  2.2.11. Kızılhisarî, Muhammed Ali el-Hayrî el-Kütâhî, Şerhu'l Fıkhi'l-Ekber. 

Eser Nuruosmaniye kütüphanesinde (004917) mevcuttur. 

Ġkinci Bölüm: MEHMET  EMîN el-ÜSKÜDARî‟NĠN HAYATI VE 

ESERLERĠ 

3.1. Hayatı 

Osmanlı âlimleri yazdıkları eserler ve devam ettirdikleri medrese öğretimiyle klasik 

Ġslâm düĢüncesine önemli katkılarda bulunmuĢlardır. XV. yüzyıldan itibaren 

Ġstanbul‟un Ġslâm bilim ve kültür merkezi haline gelmesiyle kökleĢen Osmanlı 

düĢüncesi kendi geleneğini oluĢturmuĢ ve bugüne kadar etkisini sürdürmüĢtür. 

Ġstanbul‟un en eski yerleĢim yerlerinden biri olan Üsküdar‟da birçok ilim adamı 

yetiĢmiĢ ve bunların bir kısmı düĢünce tarihinde iz bırakmıĢtır.
84

 Bunlardan biri, on 

yedinci yüzyılın sonu ile on sekizinci yüzyılın baĢlarında yaĢayan Mehmed Emîn 

Üsküdarî‟dir. Mehmed Emîn‟in eserleri Ġslâm ve Osmanlı düĢünce geleneğinin XVII. 

yüzyılda da devam ettiğini göstermesi bakımından önemlidir. Çok sayıda eserine 

rağmen Mehmed Emîn günümüzde yeterince, hatta neredeyse hiç tanınmadığı bir 

gerçektir. Zira Osmanlılarla ilgili yapılmıĢ modern çalıĢmalarda, özellikle XVII. yüzyıl 

araĢtırmalarında kendisine yer verilmemiĢtir. Üsküdârî üzerinde çalıĢmamızı devam 
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ettirirken onun ismi ve kimliği konusunda önemli bir problemle karĢı karĢıya kaldık. 

Çünkü kaynaklarda ve kütüphane çalıĢmalarımızda aynı isimle, aynı yıllarda yaĢamıĢ ve 

birbirine benzer eserler telif etmiĢ iki Ģahıs göze çarpmaktadır. Bunların Hediyyetü’l-

ârifîn‟de iki ayrı Ģahıs olarak geçmeleri ve kendilerine nispet edilen yazma nüshalarda 

baba adlarının farklı olarak kaydedilmesi iki ayrı Ģahısın var olması ihtimalini 

kuvvetlendirmektedir. Ancak bunun tam olarak bilinip kesinleĢmesi için Mehmed Emîn 

Üsküdarî adına kayıtlı olan ve sayıları beĢ yüze varan yazma eserin içerik olarak 

incelenip karĢılaĢtırılmasıyla bir ayrım yapılması gerekmiĢtir. Fakat biz  ayrım 

yapabilme adına, iki ayrı Ģahıs adına kayıtlı aynı isimle geçen eserleri birbiri ile 

karĢılaĢtırdık. Ve aynı eserler olduğu sonucuna vardık. Burdan hareketle farklı baba 

isimlerine sahip bu iki Ģahsın aynı kiĢi olduğu kanaatindeyiz. 

 Eldeki mevcut verilere göre adı geçen isimlerden biri Mehmet Emîn b. 

Abdülhay el-Üsküdarî el-Hanefî‟dir (ö. 1149/1736). Öyleki, Mehmet Emîn‟i Osmanlı 

Müellifleri‟nin yazarı Bursalı Mehmed Tahir “Ulûm-i Arabiyyenin ekseri Ģuubatında 

behre-i küllî sahibi efâzıldan bir zât” olarak tanıtmaktadır. Mehmet Emîn‟le ilgili diğer 

önemli bir husus onun yine Üsküdar‟ın önemli Ģahsiyetlerinden büyük mutasavvıf Aziz 

Mahmud Hüdâyî‟nin torunu Abdülhay Efendi‟nin oğlu olmasıdır. Hayatı hakkında çok 

fazla bilgiye sahip olmadığımız Mehmet Emîn‟in medrese tahsilini tamamlayıp icazet 

aldığı, ayrıca Halvetiye tarikatına intisab ettiği kaynaklarda zikredilmektedir. Ebced 

hesabıyla “ma‟dinü‟l-fazli ve‟l-edeb” ifadesine tekabül eden h. 1149 yılında vefat 

etmiĢtir ve Bülbülderesi mezarlığına defnedilmiĢtir. Kitapları ve ilmî metrukâtı Emir 

Hoca olarak bilinen Atik Valide Sultan müderrisi Abdülkadir Efendi‟ye intikal etmiĢ, 

bu zatın vefatından sonra mezkûr caminin dolabında muhafaza edilmiĢtir. Bursalı 

Mehmed Tahir söz konusu kitapların kendi zamanında Atik Valide CamiĠnin kıble 

tarafında Evkaf Vezareti tarafından restore edilen kütüphanede mevcut bulunduğunu 

kaydetmiĢtir.
85

  

 Diğeri ise Mehmet Emîn b. Muhammed el-Üsküdarî olup daha çok Kasîrîzade 

ismi ile tanınmıĢtır. Bursalı Mehmed Tahir‟in Mehmed Emîn‟e atfedilen ilk isme 
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geniĢçe yer vermekle birlikte ikinci isimle Mehmet Emîn‟i zikretmemesi dikkat 

çekicidir. Buna karĢılık Bağdatlı Ġsmail PaĢa Hediyyetü’l-ârifîn‟de ikisini ayrı ayrı 

kaydetmiĢtir. Hayatı hakkında Ģimdilik sahip olduğumuz tek bilgi bu zatın vefat 

tarihinin 1151/1738 olduğu ve Kütüphane kayıtlarında Kasîrîzâde ismine atfedilen 

kitaplarıdır. 

Bahsedilen Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber adlı kitabın yazarı daha çok Kasîrîzâde olarak 

bilinen ikinci Mehmet Emîn el-Üsküdarî‟dir. Kendisine dair elimizdeki bilgiler 

yukarıda belirttiğimiz ölçüde sınırlı olmasına karĢın, araĢtırmaya konu olan kitabımızın 

giriĢ kısmında kendisini tanıtırken verdiği baba adından
86

 yola çıkarak Şerhu’l-Fıkhi’l-

ekber adlı eserin Kasîrîzâde‟ye ait olduğunu söyleyebiliriz.  Her ne kadar iki 

Üsküdarî‟nin bazı kitapları birbirine karıĢmıĢsa da biz kütüphane kayıtlarına Kasîrîzâde 

ismiyle kayıtlı kitapları aĢağıda sıraladık. Bu kitapları her iki Üsküdarî‟ye de nispet 

edilen kitaplar ile karĢılaĢtırdık ve aynı kitaplar olduğunu gördük. Nitekim Mehmet 

Emîn b. Abdülhay el-Üsküdarî el-Hanefî adına kayıtlı kütüphanelerde yüzlerce eser 

olmasına karĢılık Kasîrîzade olarak tanınan Mehmet Emîn b. Muhammed el-Üsküdarî 

adına kayıtlı yalnızca yedi eser bulunmaktadır ki; bunların iki tanesi el-Hanefî adına da 

kayıtlıdır. Diğer beĢ eser ise yine bu ikisiyle alakalı kitaplardır. Bu da her iki Ģahsın 

aslında aynı kiĢi olduğuna dair tezimizi desteklemektedir. Yıllar önce kütüphane 

kayıtlarında yapılan bir yanlıĢlık bu Ģekilde bir kiĢiyi iki farklı kiĢi olarak göstermiĢ 

olabilir. Yahut soy bilgisine dair yazılan kayıtlar birbirinden farklı kaydedilerek yine tek 

kiĢiyi iki farklı kiĢi olarak ortaya çıkarmıĢ olabilir. Bunun sebebini Ģu anda tam 

manasıyla bilebilmemiz mümkün değildir. Fakat bizim görüĢümüz tek bir Üsküdarî‟nin 

olduğudur. AĢağıda farklı baba isimleriyle anılan her iki Üsküdarî‟nin de eserlerini 

paylaĢıp mukayese ettiklerimize yer vereceğiz. 

86
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3.2. Üsküdarî‟nin Eserleri 

3.2.1. Kasîrîzâde Mehmet Emîn b. Muhammed el-Üsküdarî‟nin Eserleri 

1. Cihetü’l-Vahde. Müstensihi Abdüsselam ve yayın tarihi 1220 olan eser Süleymaniye 

Kütüphanesi Fatih Bölümü 03304-001 numarada kayıtlıdır. Eser 20 varaktan 

oluĢmaktadır. 213*158; 117*60 mm ölçüsünde olup her sayfada ortalama 17 satır 

bulunmaktadır. Eser Talik hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. Eserin diğer 

nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 03334 numarada kayıtlıdır. 15 

varaktan oluĢmaktadır. Müstensihi Esad b. Muhammed olan eserin yazım tarihi 

1173‟tür. 193*161; 140*65 mm ölçüsünde olup her sayfada ortalama 21 satır 

bulunmaktadır. Eser Talik hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. 

2. Haşiye alâ Ciheti’l-Vahde. Müstensihi Abdürrahim b. Ebu‟s-Suûd olarak bilinen 

eser Süleymaniye Kütüphanesi Carullah Bölümü 01353-001 numarada kayıtlıdır. 20 

varaktan oluĢmaktadır. 206*125; 133*57 mm ölçüsünde olup her sayfada ortalama 

19 satır bulunmaktadır. Talik hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. 

3. Risâle fî Ciheti’l-Vahde. Süleymaniye Kütüphanesi Denizli Bölümü 000236-002 

numarada kayıtlıdır. 11 varaktan oluĢmaktadır. 200*145; 145*65 mm ölçüsünde 

olup her sayfada ortalama 21 satır bulunmaktadır. Nesih hattıyla Arapça olarak 

istinsah edilmiĢtir. Eser Ġstanbul Matbaa-i Âmire‟de ve Bosnalı Hacı Muharrem 

Matbaası‟nda basılmıĢtır. Basılı nüshalar Süleymaniye Kütüphanesi Ġbrahim 

Efendi(549), Murad Buhari(287) ve Tırnovalı(1346) bölümlerinde bulunmaktadır. 

4. Şerhu Risâleti Ciheti’l-Vahde. Süleymaniye Kütüphanesi Denizli Bölümü 00395-

002 numarada kayıtlıdır. 17 varaktan oluĢmaktadır. 260*160; 145*70 mm ölçüsünde 

olup her sayfada ortalama 19 satır bulunmaktadır. Eser Nesih hattıyla Arapça olarak 

istinsah edilmiĢtir. 

5. Haşiye alâ Şerhi Risâleti Ciheti’l-Vahde li’l-Fenarî. Süleymaniye Kütüphanesi 

Fatih Bölümü 05312-002 numarada kayıtlıdır. 35 varaktan oluĢmaktadır. 219*160; 

183*98 mm ölçüsünde olup her sayfada ortalama 27 satır bulunmaktadır. Eser Talik 

hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. 

6. Talikatü’n alâ Mebhasi’l-Ciheti’l-Vahde. Müstensihi Halil b. Ġsmail olan ve yayın 

tarihi 1189 olan eser Süleymaniye Kütüphanesi M. Arif- M. Murad Bölümü 00138 

numarada kayıtlıdır. 15 varaktan oluĢmaktadır. 206*151; 146*69 mm ölçüsünde 
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olup her sayfada ortalama 21 satır bulunmaktadır. Eser Talik hattıyla Arapça olarak 

istinsah edilmiĢtir. 

7. Nadratü’l-Enzar fî Şerhi’l-Menar. Süleymaniye Kütüphanesi H. Hüsnü PaĢa 

Bölümü 00507 numarada kayıtlıdır. 183 varaktan oluĢmaktadır. 248*153; 177*83 

mm ölçüsünde olup her sayfada ortalama 25 satır bulunmaktadır. Eser Talik hattıyla 

Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. 

3.2.2. Mehmet Emîn b. Abdülhay el-Üsküdarî el-Hanefî‟nin Eserleri 

Mehmet Emîn b. Abdülhay el-Üsküdarî ismi ile kayıtlı kütüphanelerde yüzlerce kayıt 

olmasına karĢılık biz burada sadece bir kaçını zikredeceğiz.  

 Şerhu Tehzibi'l-Mantıkı ve'l-Kelâm. Eser Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Hüdai Efendi 

Bölümü 000339 numarada kayıtlıdır. 70 varaktan oluĢmaktadır. Arapça olarak 1149 

yılında istinsah edilmiĢtir. 

 Risâle-i Ciheti Vahde ale’l- Fenari. Eser Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Hüdai Efendi 

Bölümü 001546 numarada kayıtlıdır. 69 varaktan oluĢmaktadır. 

 Hâşiye alâ Ciheti’l-Vahde fi Dibaceti’l- Fenârî. Eser Süleymaniye Kütüphanesi 

KemankeĢ Bölümü 00326-003 numarada kayıtlıdır. 34 varaktan oluĢmaktadır. Her 

sayfada ortalama 10 satır bulunmaktadır. Eser Talik hattıyla Arapça olarak 1121 

yılında istinsah edilmiĢtir. 

 Hâşiye alel-Beydâvi. Eser Hacı Selim Ağa Kütüphanesi KemankeĢ Bölümü 000040 

numarada kayıtlıdır. 88 varaktan oluĢmaktadır. 

 Keşfu’l-Gumme an Kulûbi’l-Umme. Eser Hacı Selim Ağa Kütüphanesi KemankeĢ 

Bölümü 000556 numarada kayıtlıdır. 4 varaktan oluĢmaktadır. 

 Hâşiye alâ Şerhi'l-Kasideti'n-Nûniyye li'l-Hayali. Eser Hacı Selim Ağa Kütüphanesi 

KemankeĢ Bölümü 000267 numarada kayıtlıdır. 65 varaktan oluĢmaktadır. Arapça 

olarak 1140 yılında istinsah edilmiĢtir. 

 Hâşiye alâ Haşiyeti Ebi'l-Feth fi'l-Âdâb. Eser Hacı Selim Ağa Kütüphanesi 

KemankeĢ Bölümü 000323 numarada kayıtlıdır. 114 varaktan oluĢmaktadır. Arapça 

olarak 1128 yılında istinsah edilmiĢtir. 

 Hâşiye alâ İmtihâni’l-Ezkiyâ. Eser Hacı Selim Ağa Kütüphanesi KemankeĢ Bölümü 

000556 numarada kayıtlıdır. 3 varaktan oluĢmaktadır. 
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 Hâşiye alâ Hâşiyeti Risâleti İsbâti’l-Vâcib. Eser Hacı Selim Ağa Kütüphanesi 

KemankeĢ Bölümü 000272 numarada kayıtlıdır. 157 varaktan oluĢmaktadır. 

 

 3.2.3. Aynı eserlerin farklı Üsküdarî‟lere Nispet Edilmesi 

 Cihetü’l-Vahde. Ġlk olarak Kasîrîzâde‟ye nispet edilen nüshanın müstensihi 

Abdüsselam ve istinsah tarihi 1220 olan eser Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 

Bölümü 03304-001 numarada kayıtlıdır. 20 varaktan oluĢmaktadır. 213*158; 

117*60 mm ölçüsünde olup her sayfada ortalama 17 satır bulunmaktadır. Eser Talik 

hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. Eserin diğer nüshası Süleymaniye 

Kütüphanesi Fatih Bölümü 03334 numarada kayıtlıdır. 15 varaktan oluĢmaktadır. 

Müstensihi Esad b. Muhammed olan eserin istinsah tarihi 1173‟tür. 193*161; 

140*65 mm ölçüsünde olup her sayfada ortalama 21 satır bulunmaktadır. Eser Talik 

hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. 

Aynı eserin Abdülhay el-Hanefî‟ye nispet edilen nüshası ise Süleymaniye 

Kütüphanesi Fatih Bölümü 5383-001 numarada kayıtlıdır. 24 varaktan 

oluĢmaktadır. 203*145; 130*60 mm ölçüsünde olup her sayfada ortalama 17 satır 

bulunmaktadır. Eser Nesih hattıyla Arapça olarak 1100 yılında istinsah edilmiĢtir. 

Her iki eserde kütüphaneden temin edilip içerikleri karĢılaĢtırılmıĢtır ve tamamen 

aynı olduğu tespit edilmiĢtir.
87

 

 Risâle fî Ciheti’l-Vahde. Kasîrîzâde‟ye nispet edilen nüsha Süleymaniye 

Kütüphanesi Denizli Bölümü 000236-002 numarada kayıtlıdır. 11 varaktan 

oluĢmaktadır. 200*145; 145*65 mm ölçüsünde olup her sayfada ortalama 21 satır 

bulunmaktadır. Nesih hattıyla Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. Eser Ġstanbul 

Matbaa-i Âmire‟de ve Bosnalı Hacı Muharrem Matbaası‟nda basılmıĢtır. Basılı 

nüshalar Süleymaniye Kütüphanesi Ġbrahim Efendi(549), Murad Buhârî(287) ve 

Tırnovalı(1346) bölümlerinde bulunmaktadır. 
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Aynı eserin Abdülhay el-Hanefî‟ye nispet edilen nüshası ise Süleymaniye 

Kütüphanesi Çelebi Abdullah Bölümü 388-003 numarada kayıtlıdır. 29 varaktan 

oluĢmaktadır. Her sayfada ortalama 15 satır bulunmaktadır. Eser Talik hattıyla 

Arapça olarak istinsah edilmiĢtir. Eserin farklı nüshaları Beyazıd bölümü 

04251,04301,04303,04328 numaralarında kayıtlıdır.  

Kasîrîzâde‟ye nispet edilen kitabın Denizli bölümündeki nüshası ile 

Abdülhay el-Hanefî‟ye nispet edilen Çelebi Abdullah Bölümündeki nüshasının 

içerikleri karĢılaĢtırılmıĢ ve tamamen aynı olduğu görülmüĢtür. 
88

 

Bu iki kitap birebir aynı isimle kayıtlı bulunmaktadır. Öyle zannediyoruz ki 

Kasîrîzâde‟ye nispet edilen az sayıdaki kitap da Abdülhay el-Hanefî‟ye aittir. Zira 

kendisinin yüzlerce kayıtlı kitabı bulunurken Kasîrîzâde‟nin sadece yedi kayıtlı 

kitabı bulunması, bunların da iki tanesinin Abdülhay el-Hanefî‟nin kitapları ile aynı 

olması, diğer kitaplarının ise isimlerinin benzeĢmesi tesadüfle açıklanamaz. Tüm 

bunlardan anlaĢılan, farklı kiĢiler olarak gösterilen bu iki Üsküdarî‟nin aynı kiĢi 

olduğudur. 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÜSKÜDÂRÎ‟NĠN ŞERHU’L-FIKHİ’L-EKBER’İ 

Tezimizin asıl konusunu teĢkil eden Üsküdarî‟nin Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber adlı eseri‟nin 

iki nüshası mevcuttur. Bunlardan biri Ġstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Bölümü 

405 numarada kayıtlıdır. Bu, Türkiye‟deki tek nüshadır. Nesih hattıyla Osmanlıca 

olarak istinsah edilmiĢtir.  
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Eserin diğer nüshası Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 

bölümü 2338 numarada kayıtlıdır.  

Nüsha farklılıklarını eseri tahkik ederken belirttik ve iki kitap arasında belirgin 

bir fark görememdik. Gazi Hüsrev Kütüphanesindeki nüshanın Millet Kütüphanedeki 

nüshaya göre okuyuĢ kolaylığı daha rahattır. Millet Kütüphanesindeki nüshada bulunan 

eksik kelimeleri diğer nüsha ile tamamlamak suretiyle maksadı daha net anlayabildik. 

Ayrıca Gazi Hüsrev Kütüphanesindeki nüshanın bazı sayfalarında kenar yazıları 

bulunmaktadır.  

 

3.1. Mehmet Emîn el-Üsküdarî'nin Şerhu'l Fıkhi'l Ekber Adlı Eseri 

Bismillahirrahmanirrahim 

 Ḥamdü bî-ḥad ve ŝenā-yı lā yuaʿd, ol Ḥudā-yı kerīme maḫṡuṡdur ki mecmûaʿ-ıʾ evṡāf-ı 

kemālāt-ı bāhiresine ve aṡnāf-ı ẑāhiresine riʿāye; ḥaḳḳı taʿẓim ve iḫtiramda taḳṡir olması 

ḳarār-dāde-iʾ kār-āğatān ve deḳaiḳ-Ģinās-ı erbāb-ıʿ iʿrfān ve ḥaḳâiḳ-Ģināsān meḳadirdān 

ve aṡḥāb-ı iẑ'āʿn olduġuna iĢtibah yoḳdur.
89

 

ġiiʿr:  Tecāveze ḳadru'l-medḥi ḥattā ke-ennehu 

Bi aḥseni mā-yuŝnīʿaleyhi yuʿābu  

[Medhin mertebesi o denli haddini aĢtı ki neredeyse en güzel Ģekilde övülen için bir ayıp 

olur.] 

Ḥak budur ki edā-yı ḥamd ve Ģükürden ʿacz gibi Ģākir-i bi-çareye bir ṭarīk-i ḳaṡr-ı ŝenā 

olmaz.  Ve ḳaḍâ-yı medḥ-u ŝenāda Ģerm ve hayā gibī ʿayb ve ḳuṡuru sātir bir meta-ʿı 

ālībahā olmaz. Hemen āʿḳıla lāyıḳ ulān oldur ki ḳuṡur ile muʿterif ve acz ve nuksânını 

muʿterif olduġun bilüp medḥ-u ŝenā-yı ol cenāb-ı āliyeye ve ḥaḍreti tevvāb-ı 

müteʿāliyeye ḥavale idüp lā uḥṡī ŝenāeʾn ʿaleyk
90

 ente
91

 kema eŝneyte alâ nefsike 
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dimekdür. Ve ṡalât-ı bī-nihāye ve taḥiyye-i ġayrı mütenāhiye ol Ģāh-ı kevneyn ve 

resulu'ŝ-ŝekaleyn ve imāmu'l-ḥarameyn, maẓḥar-ı “levlāke levlāk limâ ḫalaḳte'l-eflâḳ” 

olan raḥmeten li'l-āʿlemin ḥabib-i aḥsenü'l-ḫālikīn sulṭanu'l-enbiyaʾ ve'l-mürselin üzerine 

olsun ki iḥyā-ı Ģerʿi mübin ile kūĢāde gülzār-ı rūy-i zemin eyledi. Lā cerem ġubār-ı 

kadem-i pāk-i keḥl-i çeĢm-i cān-ı āʿyān ve muhbiṭ-i teyemmūm-i niyāz-ı insān olmuĢtur. 

Bu kadar nūru ile āfitāb nur-i vechinden ḥicāb idüp ol zāt-ı mihr-i
92

 münirin sayesin servi 

gibī zemīne düĢürmemiĢdür. Ve dahī selām ve envāʿ-ı ṭa'ẓīm ve ikram ol asḥāb ve aḥbāb 

ve aḥyār ḫuṡuṡā ḥaḍret-i çehār-ı yār üzerine olsun ki ol mirāʾt-ı ẑât-ı yektāya ve ol Ģems-i 

ufuḳ-i ev-ednāya her bār yār-i vefādār olub iṭāat ve inḳıyādda ḳuṡur itmeyüb kendilerinin 

lāyıḳ-ı iḳbāl-i ḥudā-yı kerīm ve müsteḥaḳḳı ikrām-ı mevlā-yı raḥīm eyleyüb maẓḥār-ı 

ḳavl-i Ḥudā-yı müteāʿliden ḥiṡṡedār oldular. Aʿnī bihi kavlehu Teālā: Ve men eṭā'ʿeʿr-

resūle feḳad eṭaʿellah.
93

(en-Nisa 80) 

 Baʿdehu bu faḳīr-i pür taḳṡīr Muhammed Emin b. Muhammed el-Üsküdârî, aḥsene 

ḥālehuma'l Melik'ül-Bārī, ol ŝābit'ül aṡli ve müŝbit'ül-ferʿ olān Ġmām-ı Aʿẓām ve humām 

aḳdem-i efḍal'iʿd-dehr ferīd'ul-ʿaṡr cāmiʿul maʿḳūl ve'l menḳūl ġarru'l-emāŝil ve'l-fuḫūl 

muẓahir'iʿĢ-Ģerīaʿti'l ġarrā mubīn'ṭ-ṭarīḳati'l-beyḍā ḥaḍretlerinin Fıkh-ı Ekber ismiyle 

müsemmā olan teʾlīfi bī naẓīri aḳāid-i Ehl-i Sünnet ve'l-cemaaʿtın aḥsen-i vech üzere 

beyānını mütekeffil olup hevāṡu ʿavām ʿulemāʾı iʿlām ġayet Ģanına iʿtinā ve ihtimâm 

eyleyüb uʿlemādan cemiʿ keŝīr ve fuḍelādan cemm-i ġafīr Ģerḥ idüb meġârib ve 

meĢâriḳde Ģurūḥ-i ġayrı mütenāhiyesinin her biri bir tāc-i Ehl-i Sünnet-i ẑū'l-ibtihāc olup 

ufuḳ-ı reʾslerinden yüzlerine sürmede Ģerm ve ḥayā ederler. Gördüm ise elfāẓı sehlet-i'l 

meaʿnī ile Ģerḥ-u beyān cāvibiye derun-i dilden bir dāiʿye bī dār olup ḥasbeten-lillāh 

Ģurūaʿ cesaret olundu. Maḳṡūd ol ṡāḥib-i meẑhep olān müctehid-i fī dinillahın Ģefāaʿtına 

maẓhar ve buna naẓar iden
94

 iḫvāndan bir duāya nāil olup bāiŝ-i maġfireti ḥaḍret-i Ḥûdā-

yı kerîm ve bahane-iʾ ʿafv-u Mevlā-yı raḥīm eylemekdür. Gerçi bu kitab-ı müsteṭābı māh 

ve āfitāb gibī encüm-i Ģurūḥ ve ḥāvāĢi iḥātā eylediler ise [de], lakin avām-ı nāsa keŝīru'l-

cedvā ve nef-iʿ ām ile mevṡūf olan lisān-ı Türkī ile Ģerḥine kimse taṡaddī itmeyüb 

kalmıĢdır. Ona bināeʾn bu minvāl üzere taḥririne ve bu ʿabd-i ʿāciz-i müteĢebbiŝu'l-hāl 

Ģurūʿ eyledi. Allah-u aʿẓimu'Ģ-Ģān ḫitām ve itmāmın müyesser eyleye. 
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“Ḳāle Ġmāmu'l-aʿzām ve'l-hümāmü'l-aḳdem aṡlu't-tevḥīd ve mā yeṡıḥḥu'l-iʿtiḳādu 

ʿaleyhi.” Yaʿnī: bu kitāb maʿrifet-i tevḥīd-i bārī teālanin beyānının aṡlī ve esasıdır. Ve 

daḫī üzerine iʿtiḳād-ı ṡaḥiḥ olan Ģeydür. Ve bi'l-cümle bu kitabda olan mesāiʾl-i Ehl-i 

Sünnet ve'l-Cemaaʿt'in iʿtiḳad eylediği Ģeylerdür: 

 

3.2.1. [Ġslam Ġnanç Sistemini OluĢturan Esaslar: 'Amentü'] 

 " ششٖ ٚاٌذغبة ٚا١ٌّضاْ ِالئىزٗ ٚوزجٗ ٚ سعٍٗ ٚاٌجؼش ثؼذ اٌّٛد ٚاٌمذس خ١شٖ ٚ اْ ٠مٛي إِذ ثبهلل ٠ٚجت       

س دك وٍٗٚاٌجٕخ ٚإٌب ." 

[“Allah'a, O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra 

dirilmeye, kaderin hayrının da Ģerrinin de Allah'tan olduğuna, hesaba, mizana, 

cennet ve cehenneme ve bütün bunların hak olduğuna inandım.” demek gerekir.] 

 Yaʿnī farḍ-ı ʿayndır. Her müʾmine bu ẑikr olunan Ģeyleri
95

 lisānıyle iḳrār itmek, evvelā 

''ben Allah Teʿālāya inandım, birdir. Ṡıfāt-ı kemāl ile muttaṡıf ve noḳṡan ṡıfatlardan 

münezzehdir'' dimek ve meleklerine inandım, onlar Allah Teʿālānın mükerrem ḳullarıdır. 

Emr-i Ḥudā-yı Teʿālā ile muʾtemirlerdür. Günahtan maṡūn ve maḥfūẓlardır. Onlarda 

ẑükûriyyet ve unūŝiyyet olmaz. Ve kitaplarına inandım. Yaʿnī, Tevrat, Ġncil, Zebur, 

Ḳurʿan ve ġayrıları ol Cenāb-ı Bārī ḳatından indirilmiĢdür. Ḥalḳı ṭarīḳi müstaḳime 

hidāyet idüb, meaʿĢ ve meaʿdların tekmîlinden ötürü ve resullerine
96

[inandım]
97

, yaʿnī 

cem-iʿ enbiyāsına inandım. Cümlesi Allah Teʿālā tarafından ḥalḳı din-i Ġslāma hidāyet 

içün irsāl olunmuĢlardır. Onlar saġāirden ve kebāirden cemi-iʿ ezmānda maṡūn ve 

maḥfuẓlardır. Ve onlar mūcizāt-ı bāhira ve âyāt-ı ẓahire ile teʾyīd olunmuĢlardır. 

Daʿvalarında ṡādıḳlardır. Onlara iḫtirām vācibdür. Ve mevtten ṡonra yevm-i ḥaĢir de ḫalḳ 

cem olub her Ģaḫṡ bi-aʿynihi iḥyā olunub ḥaĢr olmasına inandım. Ḥaḳdır ve daḫī Allah 

Teʿālā'nın taḳdīrine inandım. Yaʿnī her Ģey
98

 Allah Teʿālā'nın ezelde taḳdīr eylediği vech 

üzere vücuda gelür. Gerek ḫayr ve gerek [Ģer]
99

 lākin ḫayra rāḍıdır, Ģerre rāḍı değildir. Ve 

Allah Teʿālā'nın taḳdīrini bozmaḳ mümkin değildür. Ve daḫī yevm-i ḳıyamette, ḥisāb ve 
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mizān ve cennet ve cehennem cümlesi ḥaḳtır, kizb değildir. 

 

3.2.2. [Allah'ı Zatında ve Sıfatlarında Birleme: 'Tevhid' ] 

ٚهللا رؼبي ٚادذ الثطش٠ك اٌؼذد ٌٚىٓ ثطش٠ك أٗ ال شش٠ه ٌٗ ٌُ ٠ٍذ ٌُٚ ٠ٌٛذ ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ وفٛا ادذ ال ٠شجٙٗ شٟ "

 ''.ِٓ االش١ب ِٓ خٍفٗ ٚال٠ضاي ثبعّبئٗ ٚ صفبرٗ اٌزار١ٗ ٚاٌفؼ١ٍخ

[Allah Teâlâ birdir. Fakat bu birliği sayı bakımından değil de kendisinin hiç bir 

ortağı olmaması bakımındandır. “De ki O Allah'dır, birdir. Allah samed'dir. 

DoğurmamıĢtır, doğrulmamıĢtır. O'nun hiçbir dengi de yoktur.”  O yarattığı 

Ģeylerden hiçbirine benzemediği gibi yarattıklarından hiç bir Ģey de O'na 

benzemez. Zatına ve fiiline ait isim ve sıfatlarıyla ezelden ebede kadar bakidir.] 

Yaʿnī, Allah Teʿālā birdir. ġeriki yoḳtur. Allah aʿẓimuĢĢāna ıṭlāk-ı[olunan]
100

 vāḥidin 

māʿnāsı Ģeriki yok dimekdür. Yoḫsa āʿdāt ḳısmından olan māʿnāya değildir. Zīra aded 

tarīḳī ile olan māʿnā ile Zeyd'e daḫî vāḥid denilür nevʿide müĢākili bile var iken. Tevḥīd 

ise nefyi Ģirkten iʿbarettir. Pes ŝābit oldu ki Allah Teʿālā'ya vāḥid dimek Ģerikten 

münezzeh dimekdür. Ve Allah Teʿālā doġurmaḳtan ve doġrulmaḳtan münezzehdür. Ve 

O'na bir aḥad mümāŝil olmaz ve O'na eĢyadan bir Ģey
101

 müĢabih olmaz. Ve kendi daḫī 

eĢyadan bir Ģeyʾe müĢabih olmaz. Ve esmāsıyla ve ṡıfāt-ı ẑātiyye ve fiʿliyyesiyle menūd 

olmadan ẑāil olmadı ve olmaz. Ṡıfat-ı ẑatiyyesi ve fiʿliyyesi Evvelīdir, [ezelîdir]
102

 

ebedīdir, ṡonradan olma değildür. 

 

3.2.3. [Zatî ve Fiilî Sıfatlar ve Taallukları] 

'' ٚاالٔشبء اِب اٌزار١ٗ ٚاٌذ١ٛح ٚاٌمذسح ٚاٌؼٍُ ٚاٌىالَ ٚاٌغّغ ٚاٌجصش ٚاالسادح ٚاِباٌفؼ١ٍخ فٍزخ١ٍك ٚاٌزشص٠ك 

صفخ ٚال اعُ ٌُ ٠ضي  ٠ضاي ثصفبرٗ ٚ اعّبئٗ ٌُ ٠ذذس ٌٗي ٚالغ ٚغ١ش راٌه ِٓ صفبد اٌفؼً ٌُ ٠ضٚاٌصٕ ٚاالثذاع

 ػبٌّب ثؼٍّٗ ٚاٌؼٍُ صفخ فٝ االصاي
103
مذسح صفخ فٟ االصي ٚخبٌمب ثزذ١ٍمخ ٚاٌزخ١ٍك صفخ فٟ ٚلبدس ثمذسرٗ ٚاٌ 

ِخٍٛق ٚفؼً هللا  صفخ فٝ االصي ٚاٌّفؼٛي ٘ٛهللا رؼبٌٝ ٚاٌفؼً ًاالصي ٚفبػال ثفؼٍٗ ٚاٌفؼً صفخ فٟ االصي ٚاٌفبػ

غ١ش ِخٍٛق ٚصفبرٗ فٟ االصي غ١ش ِذذصخ ٚال ِخٍٛلخ ٚ ِٓ لبي أٙب ِخٍٛلخ اٚ ِذذصخ اٚ ٚلف اٚ شه ف١ٙب فٙٛ 
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ش ثبهلل رؼبٌٝوبف " 

[Zatına ait isimler Ģunlardır:Hayat, Kudret,Ġlim, Kelam, Sem', Basar, Ġrade. Fiiline 

ait adları da Ģunlardır: Tahlik, Terzik, ĠnĢa', Ġbda', Sun gibi fiile ait sıfatlar. O 

geçmiĢte de ve gelecekte de isimleri ve sıfatlarıyla bakidir. O'na ne bir isim ne de bir 

sıfat sonradan konulmuĢ değildir. Kendi ismiyle ezelden beri alimdir. Ġlim ezelden 

beri O'nun sıfatıdır. Kendi kudreti ile gücü her Ģeye yetendir. Kudret ezelde O'nun 

sıfatıdır. Kendi kelamıyla söyleyendir. Kelam ezelde O'nun sıfatıdır. Kendi 

yaratıĢıyla yaratandır. Bu yaratma ezelde O'nun sıfatıdır. Ne yaparsa kendi fiiliyle 

yapandır. Fiil ezelde O'nun sıfatıdır. Yapan bizzat Allah'tır. Yapma ezelde O'nun 

sıfatı olmakla yapılan mahluktur. Allah'ın yapması ise yaratılmıĢ değildir. Bütün 

sıfatları ezeldedir; ne sonradan meydana gelmiĢtir, ne de onlar mahluk değildir. 

Kim onların yaratılmıĢ ya da sonradan konulmuĢ olduğunu söylerse yahut bu 

hususta duraklarsa veya bunlar hakkında Ģüphe duyarsa Allah'ı inkar etmiĢ olur. ] 

Yaʿnī, ṡıfāt-ı ẑātiyye yedidür. Ḥayat, Ḳudret, ʿĠlim, Kelām, Semʿi, Baṡar, Ġrāde. Amma 

hayat
104

, Ģol ṡıfat-ı ezelīdir ki mevṡûfta ʿilmin ṡıḥḥatini iḳtiḍa ider. Ḳudret, Ģol ṡıfat-ı 

ezeliyyedir ki maḳdūrāta teʿalluḳu iʿndinde te'ŝir ider. Yaʿnī mevcūdāt O'nun teʿalluḳu ile 

vücuda. [gelur]
105

 ʿĠlim, Ģol ṡıfat-ı ezeliyyedir ki māʿlūmāt O'nun teʿalluḳu indinde 

münkeĢif olur. Kelām, Ģol ṡıfat-ı ezeliyyedir ki, Ẑāt-ı Bāri ile ḳāim bir māʿnādır. Kurʿan 

ile müsemmâ olan ḥurūftan mürekkeb[nazm]
106

 O'na delālet eyler. Semʿī, Ģol ṡıfat-ı 

ezeliyyedir ki, mesmūāʿta yaʿnī eṡvāta
107

 teʿalluḳ ider. Cemī ṡavtleri Allah Teʿālā onun 

ile iĢitir. Baṡar, Ģol ṡıfat-ı ẑātiyyedir ki, mubṡirāta teʿalluḳ ider. Yaʿnī Allah Teʿālā onun 

ile mevcūdātı görür. Ġrāde, Ģol ṡıfat-ı ẑâtiyyedir ki fiiʿlden terk iden birini terciḥ ider. 

Yaʿnī ḳudretin cemī-i mümkinâta teaʿlluku a'le's-seviy olub iradeti terciḥ ider. Meŝelā 

Zeyd'i sākin ḳoyub Aʿmr'a ḥareket ḥalḳ itmesi gibī. Amma ṡıfāt-ı fiiliyye bu ẑikr olunan 

ṡıfāt-ı zâtiyyenin ezelde teʿalluḳlarından ibarettir.
108

 Taḫlīḳ gibī terzīḳ gibī inĢā ve ibdā 

gibī. [Ve] daḫī sunū gibī. Bunların ġayrī, meŝelā iḥyā gibī inbāt gibī inmā gibī Allah 

Teʿālā bu ṡıfāt-ı ẑātiyye ve fiiʿliyye ile ezelde mevṡūf olmadan ẑāiʾl olmadı. Ve gelecekte 
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dahī ẑāiʾl olmaz. Keẑalik esmāsıyla mevṡūf olmadan ẑāiʾl olmadı ve olmaz. Onun içün 

bir ṡıfat ve bir isim sonradan ḥāsıl olmaz. Ezelde āʿlimdir. ʿĠlim, ṡıfat-ı ezeliyyesidir ki ve 

ezelde ḳādirdir.
109

 Ḳudret ṡıfat-ı ezeliyyesidir ve ezelde ḫālıḳtır. Taḫlīḳ ṡıfat-ı 

ezeliyyesidir ve ezelde fāildir. Fiiʿl ṡıfat-ı ezeliyyesidir ki mef'ūl maḫluḳtur. Bir kimse 

ṡıfāt-ı Bāriye sonradan olmadır, ḫalḳ olmuĢtur dise yāḫut tevaḳḳuf idüb ezeliyyetinī 

bilmeyüb ve ḥükm itmese yāḫut ezelliyyetinde Ģek eylese ol kimse kāfir olur dediler. 

Lākin māʿlūm olsun ki her ṡıfatı bilmemek ile her sıfatda Ģek itmek ile kāfir olmaz. Belki 

baʿḍısında olur.
110

 Meŝelā ḥayat ve ʿilim vesaiʾr ŝubūtiyye-i ẑātiyyenin birinde Ģek itse, 

yā bilmese kāfir olur. Kezalike ṡıfāt-ı fiiʿliyye'nin baʿḍısını bilmese, Ģek etse kāfir olur. 

Evvelki taḫlīḳdir, terzīḳdir. Aliyyu'l-Ḳārī
111

 aʿleyḥi raḥmetu'l Bārī böyle beyān ve aʿyān 

eylemiĢdür. 

 

3.2.4. [Kelâm-ı Ġlahi Olarak 'Kur'an'] 

“ ٌٚفظٕب ٚء ٚػٍٝ إٌجٟ ِٕضي ِمش ىزٛة ٚفٟ اٌمٍٛة ِذفٛظ ٚػٍٝ االٌغٓدف ِٚاٌمشاْ والَ هللا رؼبٌٝ فٟ اٌّصب

ٝ فٟ اٌمشاْ ػٓ ِٛعٝ مشاْ غ١ش ِخٍٛق ِٚب روشٖ هللا رؼبٌِخٍٛق ٚوزبثزٕب ٌٗ ِخٍٛق ٚ لشاءرٕب ٌٗ ِخٍٛق ٚاٌ ثبٌمشاْ

ٝ ٚ والَ هللا غ١ش ِخٍٛق ٚ والَ ِٛعٝ ٚ اث١ٍظ فبْ رٌه وٍٗ والَ هللا رؼبٌ ٚ غ١شٖ ِٓ االٔج١بء ٚ ػٓ فشػْٛ ٚ ػٓ

هللا ال والُِٙاٌّخٍٛل١ٓ ِخٍٛق ٚاٌمشاْ والَ  ِٓ غ١شٖ .” 

[Kur'an Allah Teâlâ'nın kelamıdır. Mushaflarda yazılı, gönüllerde saklıdır, dillerde 

okunandır. Pergamberimiz'e indirilmiĢtir. Kur'an'ı ağzmızla telaffuz ediĢimiz 

mahluktur. O'nu okuyuĢumuz mahluktur. Kur'an ise mahluk değildir. Allah 

Teâlâ'nın Musa ve diğer peygamberler aleyhimüsselamdan, Firavun'dan, Ģeytandan 

hikaye suretiyle zikir ve beyan buyurduğu Ģeylerin kâffesi onlardan haber verme 

kabilinden Allah Teâlâ 'nın kelamıdır. Allah Teâlâ'nın kelamı mahluk değildir. 

Mahluklardan olan Musa'nın ve diğerlerinin sözü ise mahluktur. Allah'ın kelamı 

olan Kur'an; O kadimdir, onların kelamı değildir.] 

Yaʿnī, Ḳurʿan Allah Teʿālā'nın kelāmıdır. Muṡḥaflarda yazılmıĢtır. Ḳalblerde ḥıfẓ 
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olunmiĢdür. Ve dillerde oḳunmiĢdür. Ve nebīmiz Muhamed aʿleyhisselāmın üzerine inzāl 

olunmiĢdür. Bizim Ḳurʿan'da lisanımızdan ṡādır olan
112

 lafẓımız maḫluḳdür. Ve daḫī 

Ḳurʿan'ı kitābet itmemiz ve ḳıraaʾt itmemiz maḫluḳtur. Zirā maḫluḳtan ṡādır olan Ģeyler 

hep maḫluḳdir. Ḳurʿan maḫluḳ değildür.]
113

 Zirā  Allah Teʿālā'nın kelām-ı nefsīsidir. 

Kendi ẑātıyla ḳaiʾm bir mānadır. Ḳurʿan-ı aẓīmuĢĢanda enbiyādan ve ġayrından ḥikaye 

ṭarīḳi ile ẑikr olunan kelāmlar Ḳurʿan'dır. Enbiyā'nın ve ġayrilerin kelāmı 

değildür.[Kur‟an]
114

 Maḫluḳ değildür. Onların kelāmı maḫluḳtur. 

 

3.2.5. [Kur'an'ın Mahluk Olup Olmadığı Meselesi] 

“ رى١ٍّب ٚلذ وبْ هللا ِزىٍّب ٌُٚ ٠ىٓ وٍُ ِٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ ٌٝ وّب فٟ لٌٛٗ وٍُ هللا ِٛعٝبٚعّغ ِٛعٝ والَ هللا رؼ
115
 

فٟ االصي ٚ صفبرٗ وٍٙب  ٍك فٍّب والَ هللا ِٛعٝ وٍّٗ ثىالِٗ اٌزٜ ٘ٛ ٌٗهللا دبٌمب فٟ االصي ٌُٚ ٠خٍك اٌخلذ وبْ   

٠ٚغّغ ال وغّؼٕب ٔذٓ  ِٕب ثخالف صفبد اٌّخٍٛل١ٓ ٠ؼٍُ ال وؼٍّٕب ٚ ٠مذس ال ومذسرٕب ٠ٚشٜ ال وشؤ٠زٕب ٚ ٠زىٍُ ال وال

ٌٝ ٠زىٍُ ثال اٌخ ٚال دشٚف ٚاٌذشٚف ِخٍٛلخ ٚ والَ هللا رؼٍٝ غ١ش ِخٍٛقبرؼ ٔزىٍُ ثبال الد ٚاٌذشٚف ٚهللا  .” 

 [Musa aleyhisselam Allah'ın kelamını iĢitmiĢtir. Nitekim Allah Nisa Suresi 164. 

ayette “Allah Musa ile konuĢtu” buyurmuĢtur. Allah Musa aleyhisselam ile 

konuĢmadan evvel de konuĢandı. Allah Teâlâ ezelde yaratıcı idi. Allah, Musa‟ya 

hitap ettiğinde, ezelde sıfatı olan kelâmı ile konuĢtu. O‟nun sıfatlarının hepsi, 

mahlûkların sıfatlarından baĢkadır. O bilir, fakat bizim bildiğimiz gibi değil. O 

kadirdir, fakat bizim gücümüzün yettiği gibi değil. O görür, fakat bizim görmemiz 

gibi değil. O iĢitir, fakat bizim iĢittiğimiz gibi değil. O konuĢur, fakat bizim 

konuĢmamız gibi değil. Biz uzuvlar ve harflerle konuĢuruz. Oysaki Allah, uzuvsuz 

ve harfsiz konuĢur. Harfler mahlûktur, fakat Allah‟ın kelâmı mahlûk değildir.] 

Yaʿnī Musa
116

 aʿleyhisselām Allah Teʿālā'nın kelām-ı ezeliyyesine dāl olān kelāmı 

iĢitti. Nitekim Allah Teʿālā Ḳurʿan-ı Aʿẓīm'de ḥikāye eyledi. Ve Allah Teʿālā Musa 

aʿleyhisselāma tekellüm eylemezden muḳaddem mütekellimdür. Yaʿnī ezelde kelām 

ṡıfatıyla muttaṡıfdur. Ve Allah Teʿālā ezelde ḫālıḳdur. Daḫī maḫluḳattan birisi vücuda 
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gelmeden, zirā ḫalḳ itmenin māʿnāsı Ḳudret ṡıfatıdur. Bir Ģeyʾin vücuduna teʿalluḳ 

itmektir.  Allah Teʿālā'nın her mevcūdātın evḳāt-ı maḫsūsada vücudlarına ezelde ḳudreti 

teʿalluḳ itmiĢdür. Vaḳta ki Allah Teʿālā Musa aʿleyhisselāma tekellüm eyledi yine 

kelām-ı nefsiyyesinin maḍmūnī ile tekellüm eyledi. ġol kelimāt ki Musa aʿleyhisselām 

Ģeceret-iʾ mübāreked-iʾ meĢhūradan iĢitti, ḥādiŝedir ve maḫluḳadur. Zirā ol kelimāt ki 

bizlerin lisānında olan elfāẓ-ı Ḳurʿaniyye gibī kelām-ı nefsiyyeye delālet iderler. Allah 

Teʿālā'nın ẑāt-ı Ģerifiyle kāʾim olan kelām-ı nefsi mānādır, lafıẓ değildir. Onu iĢitmek 

mutaṡavver değildür. Böyle ki havada bir ṡavt ḫalḳ idüb onu ḥaẓreti Musa'ya
117

 kuĢ 

ettirdi. Ebū Mansūr-i Māturidī
118

 ḥaḍretlerī böyle buyurdular. Ve daḫī Allah Teʿālā'nın 

ṡıfatları maḫluḳların ṡıfatları gibī değildür. Ve daḫī Allah Teʿālā bilir, lākin bizim 

bilmemiz gibī değildür. Zirā bizler ālet ile bilürüz. Ve ẑihnimizde ṡuretler ḥuṡuliyle 

bilürüz. Allah Teʿālā bilā ālet cemīʿ-i eĢyāyı, külliyatı ve cüzʾiyyatı, gizliyi ve eĢkārı 

iʿlm-i ẑātı ezelisi ile bilür. Bizler gibī ʿilim ṡonradan olma değildür. Ve daḫī Allah Teʿālā 

her mümkināta ḳādirdir. Bizim ḳudretimiz yaʿnī bizim kesbimiz gibī değildür. Zirā 

Allah Teʿālā'nın ḳudreti ḳadīmdir. Ṡonradan olma değildür. Ve ālet ile değildür. Ve bir 

kimsenin müĢareketiyle değildür. Bizler ise her Ģeyʾin kesb eylemek elimizden gelmez. 

[Elimizden]
119

 Gelen daḫī ālet ile ve ġayrının yardım eylemesiyledir ve daḫī Allah 

Teʿālā görür ve iĢidür. Lākin görmesi ve iĢitmesi bizim görmemiz ve iĢitmemiz gibī 

değildür. Zirā bizim iĢitmemiz ḳulāḳ iledür. Ve görmemiz göz iledür.  Allah Teʿālā 

ḳulāḳtan ve gözden münezzehdür.
120

 Ve bizim görmemiz ve iĢitmemiz ṡonradan vücudā 

gelmedür.  Allah Teʿālā'nın ezelīdir. Ġbtidāsı yoḳtur. Gerçi mesmūʿāt ve merʾiyyāt 

ḥādiŝtir. Lākin semʿ ve baṡar ḳadīmdür. Ve daḫī Allah Teālā söyler, lākin bizim 

söylememiz gibī değildür. Zirā biz lisānla ve boġazla ve Ģefu ile ve diĢler ile ve ḥurūf ile 

söyleriz. Allah Teʿālā söylemesinde bir Ģeyʾe muḥtaç değildür. Bi lā ālet ve lā ḥurūfin 

tekellüm ider. Ḥurūf maḫluḳtur. Allah Teʿālā'nın kelāmı maḫluḳ değildür. 
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3.2.6. [Allah'ın Her Türlü Havâdisten Tenzihi] 

 “ ذ ٌٗ ٚال ظذ ٌٗ ٚال ٔذ ٚال ٚ ٘ٛ شئ ال وب ال ش١بء ٚ ِؼٕٝ اٌشئ اٌضبثذ ثال جغُ ٚال جٛ٘ش ٚال ػشض ٚال د

ٌٗ ٠ذ ٚٚجٗ ٚٔفظ وّب روش هللا فٟ اٌمشاْ فٟٙ ٌٗ صفبد ثال و١ف ٚال ٠مبي اْ ٠ذٖ لذسرٗ اٚ ٔؼّزٗ الْ ف١ٗ اثطبي  ِضً

 ”اٌصفخ ٚ ٘ٛ لٛي اً٘ اٌمذس ٚاالػزضاي ٌٚىٓ ٠ذٖ صفخ ثال و١ف

[Allah bir Ģey (varlık)‟dir, fakat diğer Ģeyler gibi değildir. O‟nun varlığı cisim, 

cevher, araz  değildir. O,  had, zıd, eĢ ve ortaktan uzaktır. O‟nun Kur‟ân‟da 

zikrettiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. Allah‟ın Kur‟ân‟da zikrettiği gibi el, yüz ve 

nefs gibi Ģeyler, keyfiyetsiz sıfatlardır. O‟nun eli, kudreti veya nimetidir denilemez. 

Zîra bu takdirde sıfat iptal edilmiĢ olur. Bu, Kaderiyye ve Mutezile‟nin görüĢüdür. 

O‟nun elinin, keyfiyetsiz sıfat olması gibi, gazabı ve rızası da keyfiyetsiz 

sıfatlarından iki sıfattır.] 

Yanī Allah Teālā bir Ģeydür ki bir ġayrī Ģeyeʾ benzemez. Bu makām ṡıfāt-ı selbiyyeye 

Ģuruʿ makamıdır.  Allah Teālā bir Ģeyeʾ benzemez dimenin mānāsı cisimsiz ve cevhersiz 

ve aʿraḍsız ŝābitdür dimekdür. Zirā cisim
121

 aczden mürekkeb olduġundan bir mekāna 

muḥtāçtır. Ve iḥtiyaç [ise] imkān ve ḥudūŝ aʿlāmetidir. Cevherden murād Ģol mevcūd-i 

mümkindir ki kendi ẑātı ile kāiʾmdir. Aʿraḍdan murad Ģol mevcudi mümkindir. Kendi 

ẑātıyla kāiʾm olmayub bir maḥalle muḥtāç olur. Ḥareket gibī, sükun gibī [beyaz gibi]
122

 

ve sevda gibī. Allah Teālā vācibu'l-vücuddur. Yanī ẑāt-ı Ģerifī mevcūd-u muṭlaḳtan[ya 

vücud-u muṭlaḳtan]
123

 ferd olmaḳlıġını iḳtiḍa eyler. Mekandan[imkandan]
124

 

münezzehtir. Mekandan[imkandan] murād, vücudla aʿdem-u ẑāta nispetle beraber 

olmaḳtır. Bizim vücudlarımız gibī deġildür. Ve daḫī Allah Teālā'nın ḥaddī yoḳtur. Yanī 

nihayetsizdir.[Nihayetten]
125

 Münezzehdür. Zirā nihāye ecsam ṡıfatındandur. Ve daḫī 

Allah Teālā ḍıddan münezzehtir. Yanī kendine bir mumāniʿ ve munāziʿ yoḳtur. Ve daḫī 

Allah Teālā'nın miŝlī yoḳtur. Ve daḫī Allah Teālā'nın Ḳurʿan'da meẑkūr bir alāy ṡıfatları 

vārdır ki onların keyfiyeti māʿlūm deġildür. Hemen onların aṡlına iʿtiḳād idüb 

keyfiyetini kendi bilür dimek gerekdür. Meŝelā 'yed' gibī
126

 ve 'vech' gibī ve 'nefs' gibi. 
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Bunların her biri Allah Teālā'nın ẑātıyla kaiʾm bir mānādan iʿbārettir ki keyfiyeti 

māʿlūm deġildür. Bu ẑikr olunan selef meẑhebī
127

dir. Ammā ḥalef meẑhebī budur ki

yedden murād ḳudrettir, niʿmettir. Ḥaḍreti Ġmam raḥmetullahi aʿleyh bundan nehy 

eyledi. Zirā bunda baʿḍı ṡıfāt ibṭāl vardır. Zirā Allah Teālā yed ẑikr eyledi. Onun yerine 

ḳudret ya da nīmet ẑikr eylemedi. ẓāhir budur ki bunlar ile ḳudretten ve niʿmetten ġayrı 

bir ṡıfat murād ider ki onun keyfiyetini kendī bilür. Bizlere vācib olan yed bir ṡıfattır. Ve 

ġaḍab ve rıḍa keyfiyeti māʿlūm bir ṡıfat deġildür dimekdir. Ṡıfat-ı ibṭāl cāiz deġildür. 

Zirā Ehli Ḳader ve iʿtizal ḳavlidir. Allah Teālā ḥıfẓ eyleye. 

3.2.7. [Allah'ın Sıfatlarının Taallukları] 

" ٙب ٚ ٘ٛ اٌزٜ لذس االش١بء ٚفعب٘ب ػبٌّب فٟ االصي ثبالش١بء لجً وٛٔ ٌٝ االش١بء ال ِٓ شئ ٚوبْ هللابخٍك هللا رؼ

وزجٗ فٟ اٌٍٛح اٌّذفٛظ ٌٚىٓ وزجٗ ثبٌٛصف ال ٚال٠ىْٛ فٟ اٌذ١ٔب ٚاالخشح شئ اال ثّش١زٗ ٚػٍّٗ ٚلعبئٗ ٚ لذسٖ ٚ 

ثبٌذىُ ٚاٌمعبء ٚاٌمذس ٚاٌّش١خ
128

ؼذِٚب ٠ٚؼٍُ أٗ و١ف صفبرٗ ثال و١ف ٠ؼٍُ هللا رؼٍٝ اٌّؼذَٚ فٟ دبي ػذِٗ ِ 

ذٖ ٚ ٠ؼٍُ هللا ِٛجٛد فٟ دبي ٚجٛدٖ ِٛجٛدا ٚ ٠ؼٍُ أٗ و١ف ٠ىْٛ فٕبؤٖ ٠ٚؼٍُ هللا اٌمبئُ فٟ دبي ل١ب٠ِٗىْٛ ارا اٚج

ّب ٚارا لؼذ فمذ ػٍّٗ لبػذا فٟ دبي لؼٛدٖ ِٓ غ١ش اْ ٠زغ١ش ػٍّٗ اٚ ٠ذذس ٌٗ ػٍُ ٌٚىٓ اٌزغ١ش ٚاالخزالف ػٕذ لبئ

 ”.اٌّخٍٛل١ٓ

[Allah, eĢyayı yoktan yarattı. Allah, eĢyayı oluĢundan önce, ezelde biliyordu. O, 

eĢyayı takdir eden ve oluĢturandır. Allah‟ın dilemesi, ilmi, kazası, takdiri ve Levh-i 

Mahfûz‟daki yazısı olmadan, dünya ve âhirette hiçbir Ģey vaki olmaz. Ancak onun 

Levh-i Mahfûz‟daki yazısı, hüküm olarak değil, vasıf olarak yazılıdır. Kaza, kader 

ve dilemek, O‟nun nasıl olduğu bilinemeyen sıfatlarındandır. Allah, yok olanı 

yokluğu halinde yok olarak bilir, onu yarattığı zamanda nasıl olacağını bilir. Var 

olanı, varlığı halinde var olarak bilir, onu yok ettiğinde de yokluğunun nasıl 

olacağını bilir. Allah ayakta duranın ayakta duruĢ halini, oturduğu zaman da 

oturuĢ halini bilir. Bütün bu durumlarda Allah‟ın ilminde ne bir değiĢme, ne de 

sonradan olma bir Ģey hâsıl olmaz. DeğiĢme ve ihtilâf, yaratılanlarda olur.] 

 Yanī Allah Teālā eĢyayı ketm-i aʿdemden vücuda getürdī. Vücudları üzerine madde 

127
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ve heyulā sabḳ itmesi ve ol eĢya vücuda gelmezden muḳaddem ezelde Allah Teālā 

onları āʿlimdir. Ḥalbuki Allah Teālā ol eĢyayı ezelde taḳdīr eyledi. Ve ḳaḍā eyledi. Ve 

daḫī dünya ve uḳbāda taḳdīr eyledi ve ḳaḍā eyledi. Ve daḫī dünya ve uḳbāda bir Ģey 

vücuda gelmez, illa Allah Teālā'nın dilemesī ve bilmesiyle ve ḳaḍā eylemesiyle ve levḥ-

i maḥfūẓda yazmasıyla vücuda gelür. Lākin levḥ-i maḥfūẓa yazması vaṡf iledür, ḥüküm 

ile deġildür. Yanī olsun diye emriyle deġildür, belki meĢiyyete muvāfıḳ gelecekte 

vücūda gelür diye [yazmıĢdır. Zirā eĢyaya vücuda gelmesin diye]
129

 emr eylese emr-i 

tekvīnī teḫallufu mumteniʿ olup ol vaḳitte cemī-i eĢya mevcūd olmaḳ lāzım gelür.
130

 

Ġmdī māʿlūm oldu ki levḥ-i maḥfūẓda Ģöyle ve Ģöyle ola ḥaḳdur deyu yazılmıĢdur. Ve 

daḫī Allah Teālā'nın meĢiyyeti yanī dilemesi bir ṡıfat-ı ezeliyyesidur ki keyfiyyeti 

māʿlūm deġildür. Keẑalik taḳdīr ve ḳaḍā Ģol ṡıfat-ı ezeliyyesidir ki keyfiyetleri māʿlūm 

deġildür. Ve daḫī Allah Teālā bir Ģeyi vücuda gelmeden onu vücuda gelmiĢ bilür. Ve 

daḫī vücuda gelse ne ḥāl ve ne keyfiyyet üzere olacaḳdur. Onu daḫī bilür. Ve daḫī 

[Allah Teālā vücuda gelmiĢ Ģeyi]
131

 vücuda gelmese Ģeyi mevcūd iken[mevcūd]
132

 

bilür. Ve ne keyfiyyet ile ol Ģey fenā bulur. Onu daḫī bilür. Ve daḫī Allah Teālā ḳāiʾm 

olan Ģeyi ḥāli ḳıyāmında ḳāiʾm bilür. Ḥāl ḳuūʿdunda onu ḳāiʿd bilür. Asla ilmine 

teġayyur gelmez. Yahut bir ġayr-ı iʿlm ḥāṡıl olmaz. Bizim iʿlmimiz gibī deġildür. 

Teġayyur ve iḫtilāf maḫlūḳundadur. Allah Teālā'nın ẑātı ve ṡıfatı teġayyurdan 

münezzehtir. 

 

3.2.8. [Allah‟ın Ġnsanı Fıtrat-ı Selîme ile Yaratması Ve Ġnsanın Kendi Ġradesi ile 

Yönünü Tayin Etmesi] 

 “ ُٙ فىفش ِٓ وفش ثفؼٍٗ ٚ أىبسٖ ٚ جذٛدٖ خبغجُٙ ٚاِشُ٘ ١ٙٔٚخٍك هللا رؼٍٝ اٌخٍك ع١ٍّب ِٓ اٌىفش ٚ اال٠ّبْ صُ 

ثخزالْ هللا رؼٍٝ ا٠بٖ
133

ٚ ٔصشرٗ ٌٗ اخشط هللا رؼبٌٝ  ٚ آِ ِٓ آِ ثفؼٍٗ ٚالشاسٖ ٚ رصذ٠مٗ ثزٛف١ك هللا رؼٍٝ ا٠بٖ 

ٚوبْ راٌه ُِٕٙ ا٠ّبٔب  ٌشثٛث١خببغُّٙ ٚ اِشُ٘ ٚ ٔٙبُ٘ فبلشٚاٌٗ ٠ٖ ادَ ػ١ٍٗ اٌغالَ ِٓ صٍجٗ فجؼٍُٙ ػمالء فخررشر١خ

جذ ػ١ٍٗ ٚدٚاَ ٌُٚ ٠ذجشادذا ِٓ اٌه فمذ ثذي ٚ غ١ش ِٚٓ آِ ٚصذق صفُٙ ٠ٌٛذْٚ ػٍٝ رٍه اٌفطشح ِٓ وفش ثؼذ ر

اٌؼجبدفؼً  ٍٝ اال٠ّبْ ٚالخٍمُٙ ِإِٕب ٚالوبفشا ٌٚىٓ .خٍمُٙ اشخبصب ٚ اال٠ّبْ ٚاٌىفشخٍمٗ ػٍٝ اٌىفش ٚ ػ ” 
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[Allah insanları küfür ve îmandan hâli olarak yaratmıĢ, sonra onlara hitap ederek 

emretmiĢ ve nehyetmiĢtir. Kâfir olan; kendi fiili, hakkı inkâr ve reddetmesi ve 

Allah‟ın yardımını kesmesiyle küfre sapmıĢtır. Ġman eden de kendi fiili, ikrarı, 

tasdiki ve Allah‟ın muvaffakiyet ve yardımı ile îman etmiĢti. Allah Âdem‟in neslini, 

sulbünden insan Ģeklinde çıkarmıĢ, onlara akıl vermiĢ, hitap etmiĢ, îmanı emredip, 

küfrü yasaklamıĢtır. Onlar da onun Rabb olduğunu ikrar etmiĢlerdir. Bu, onların 

îmanıdır. ĠĢte onlar bu fıtrat üzerine doğarlar. Bundan sonra küfre sapan bu fıtratı 

değiĢtirip bozmuĢ olur. Ġman ve tasdik eden de fıtratında sebat ve devam göstermiĢ 

olur. Allah, kullarının hiç birini îman veya küfre zorlamamıĢ, onları mü‟min veya 

kâfir olarak yaratmamıĢtır. Fakat onları Ģahıslar olarak yaratmıĢtır. Ġman ve küfür 

kulların fiilleridir.] 

Yaʿnī Allah Teālā maḫlūḳātı küfürden ve imāndan mücerred ḫalḳ eyledi. Ṡonra onlara 

ḫitāp eyledi ve baʿḍı Ģey ile emr, baʿḍı Ģeyden nehy eyledi. Kafir olān kendi fiʿilīyle ve 

inkar ile ḫiẑlān-ı ilāhīye düĢüp kāfir oldu. Müʾmin olān kendi fiʿilīyle iḳrār ve taṡdīḳ ile 

tevfīḳ-ı Bārī'ye ve nuṡret-i Rabbāniyeye satāĢūb müʾmin oldu. Ḥiẑlāndan murād aʿbdi 

rıḍā-ı Ģerifine muvāfıḳ olān Ģeyi tevfīḳ itmemendir. Ve esbabın müheyyā itmemendir, 

tevfīḳ itmendür. Tevfīḳ onun ḍıddıdur, tevfīḳ lüṭfu faẓlıdır.
134

 Ḥiẑlān aʿdlīdir. Ḥaḍreti

Ġmām daḫī bundan ṡonra beyān ider. Allah Teālā Adem peyġamber aʿleyhisselāmın 

ṡulbinden, yaʿnī metin-i ẓahrīden ibtidaʾ çıḳarup yevm-i miṡāk da onların ẑātları üzerine 

kendilerini iĢhād eyledüği ḥeyette onlara ḫiṭāb eyledi. Yaʿnī „elestu bi rabbikum‟ dedi. Ve 

onlara imānla emr eyledi ve küfürden nehy eyledi. Onlar daḫī Allah Teālā'nın 

rubūbiyyetini iḳrār idüb „belā‟ dediler. Onların bu iḳrārı imān ve taṡdīḳ oldi. Pes cemīʿ-i 

ḫalḳ anasının raḥminden dünyāya geldüğünde
135

 bu fıṭrat ve ḫilḳāt üzere gelür. Buna

imān-ı ḫalḳ dirler. Bir kimse bu imān-ı ḫalḳı ile müʾmin olduktan ṡonra kendi kesbī 

iḫtiyārıyla kāfir olsa ol kimse imān-ı ḫalḳı [tebdīl ve teġayyur itmiĢ olur ve Ģol kimse 

ki iḥtiyat ve kesb ile müʾmin olsa ol kimse imān-ı ḫalḳ]
136

 üzere ŝābit ve müstemir 

oldu ve daḫī Allah Teālā bir kimse küfür üzerine yāḫut imān üzerine cebr eylemedi, belki 

bir alāy eĢḫās olduḳları ḥalde ḫalḳ eyledi. Yaʿnī imāna ve küfre ḳābiliyetleri olduġu ḥalde 

ḫalḳ eyledi. Ṡonra dileyen iḫtiyārı ve keŝbiyle [müʾmin oldu ve dileyen kendi iḫtiyār 
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ve keṡbiyle]
137

 kāfir oldu. Neūʿẑubillah pes imān
138

 ve küfrü aʿbdin kendi iḫtiyārı ve 

keŝbiyle olān efālinden bir fiiʿldir 

 

3.2.9. [Allah‟ın Ġlminin Bütün Ma‟lûmata Taalluk Etmesi] 

٠ؼٍُ هللا رؼبٌٝ ِٓ ٠ىفش فٟ دبي وفشٖ وبفشا فبرا آِ ِٓ ثؼذ رٌه ػٍّٗ ِإِٕب فٟ دبي ا٠ّبٔٗ ٚادجٗ ِٓ غ١ش اْ ٠زغ١ش "

اٌذشوخ ٚاٌغىْٛ وغجُٙ ػٍٝ اٌذشوخ ٚ اٌغىْٛ وغجُٙ ػٍٝ اٌذم١مخ ٚهللا رؼبٌٝ  ػٍّٗ ٚصفبرٗ ٚج١ّغ افؼبي اٌؼجبد ِٓ

ٗ ٚػٍّٗ ٚلعبئش ٚلذسٖ ٚاٌطبػبد وٍٙب ِبوبٔذ ٚاججخ ثبِش هللا رؼبٌٝ ٚ ثّذجزٗ ٚثشظبئٗ زخبٌمٙب ٟٚ٘ وٍٙب ثّش١

ٚالثبِشٖثؼٍّٗ ٚلعبئٗ ٚ رمذ٠شٖ ِٚش١زٗ ٚالثشظبئٗ  عبئٗ ٚرمذ٠شٖ ٚاٌّؼبصٝ وٍٙبزٗ ٚ لٚػٍّٗ ِٚش١ " 

 [Allah, küfre sapanı, küfrü esnasında kâfir olarak bilir. O kimse daha sonra iman 

ederse, imanı halinde mü‟min olarak bilir, ilmi ve sıfatı değiĢmeksizin onu sever. 

Kulların hareket ve sükûn gibi bütün fiilleri hakikaten kendi kesbleri 

(kazançları)‟dir. Onların yaratıcısı ise Yüce Allah‟tır. Onların hepsi Allah‟ın 

dilemesi, ilmi, hükmü ve kaderi ile olur. Taatların hepsi, Allah‟ın emri, muhabbeti, 

rızası, ilmi, dilemesi, kazası ve takdiri ile vacip kılınmıĢtır. Masiyetlerin hepsi de 

Allah‟ın ilmi, kazası, takdiri ve dilemesi ile olmakla beraber, rızası ve emri değildir.] 

 Yaʿnī Allah Teālā Ģol kimseler ki kāfirdir, onları küfürleri ḥālde küfür ṡıfatıyla muttaṡıf 

bilür. Vaḳta ki onlardan birisi müʾmin ola onu imān ṡıfatı ile muttaṡıf bilür daḫī ona 

muḥabbet ider. Aṡlā iʿlmine ve ṡıfatına teġayyur gelmez. Ve daḫī ḳulların iĢleri ḥareket 

gibī sükūn gibī fī ḥaḳikati onların keŝbīdir. Yaʿnī irade-i cüzʾiyyelerini ṡarf idüp 

iĢledikleri
139

 iĢtir, lākin ol iĢlerin ḫalıḳı ve müeŝŝiri Allah Teālā'dır. Mūʿtezile
140

 dedikleri 

gibī aʿbd-i Ḫālıḳ deġildür. Ve daḫī ef'āli iʿbād ki cümlesi Allah Teālā teāʿleytunun 

dilemesi ile ve bilmesi ile ve ḳaḍā itmesiyle ve taḳdīr itmesiyle ve daḫī iʿbādetin ve ṭaātin 

cümlesi Allah Teālā'nın emriyle ve muḥabbetiyle ve rıḍāsıyla ve iʿlmiyle [dilemesiyle]
141

 

ve ḳaḍāsıyla ve taḳdīr itmessiyledür. Ve daḫī māṡiyetleri Allah Teāleytunun iʿlmiyle ve 

ḳaḍāsıyla ve taḳdīriyledür. Lākin muḥabbetiyle ve rıḍāsıyla ve emriyle değildür. 
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3.2.10. [Ehl-i Sünnet‟in Temel Ġlkeleri] 

 “ ٚ ٚاالٔج١بء وٍُٙ ِٕضْ٘ٛ ػٓ اٌصغبئش ٚ اٌىجبئش ٚاٌىفش ٚاٌمجب٠خ ٚلذوبٔذ ُِٕٙ رالد ٚخطب٠ب ِٚذّذصٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

ػٓ لػ ٚ ٌُ ٠شرىت صغ١شح ٚال  ُ ٌُٚ ٠ششن ثبهللا غشفخاٌصٌُٕ ٠ؼجذ ِٕٚم١ٗ ٚج١جٗ ٚػجذٖ ٚسعٌٛٗ ٚٔج١ٗ ٚصف١ٗ عٍُ د

ٚق صُ ػضّبْ ثٓ ػفبْ رٞ  ا اثٛثىش اٌصذ٠ك صُ ػّش ثٓ اٌخطبة اٌفبسوج١شح لػ افعً إٌبط ثؼذ سعٛي هللا

ُ ج١ّؼب ٚال ؼ١ٓ غبثش ثٓ ػٍٝ اٌذك ٚ ِغ اٌذك ٔزٌٛٝ ٘غبٌت سظٛاْ هللا رؼبٌٝ ػ١ٍُٙ اجّإٌٛس٠ٓ صُ ػٍٝ ثٓ اثٝ 

”.ٕٔزوش ادذ ِٓ اصذبة سعٛي ا اال ثخ١ش
142

 

[Peygamberlerin hepsi de (salât ve selâm olsun) küçük, büyük günah, küfür ve 

çirkin hallerden münezzehtir. Fakat onların sürçme ve hataları vâki olmuĢtur. Hz. 

Muhammed, Allah‟ın sevgili kulu, resulü, nebisi, seçilmiĢ tertemiz kuludur. O hiç 

bir zaman puta tapmamıĢ, göz açıp kapayacak bir an bile Allah‟a ortak 

koĢmamıĢtır. O, küçük büyük hiç bir günah iĢlememiĢtir.Peygamberlerden sonra 

insanların en faziletlisi, EbûBekr es-Sıddîk, sonra Ömer el-Fârûk, sonra Osman b. 

Affân Zû‟n-Nûreyn, daha sonra Aliyyu‟l-Murtaza‟dır. Allah hepsinden razı olsun.] 

Yaʿnī enbiyā aʿleyhimusselāmın cümlesi seġāirden ve kebāirden ve küfür ve kabāiḥden 

münezzehdür. Maʿṡūmlardır. Nübüvvetten evvel ve sonra meẑhebi esaḥ budur kebīrenin 

tāʿrīfinde ulemā iḫtilaf eylediler. Baʿḍıları dediler ki: kebīre ol günahtır ki ona ḥad 

muḳārin ola ve baʿḍıları dediler ki kebīre ol günahtır ki ona yā ḥad yā laʿnet yā
143

 vaīʿd-i 

muḳārin ola. Asḥāb-ı ġafiīʿden olan Rūyānī
144

'den naḳl olundu ki kebāir dedikleri 

günahlar bi ġayr-ı ḥaḳ ḳatl-i nefsīdir ve zinādır ve livāṭadır ve Ģurb-ı ḫamrdır ve sirḳattır 

ve ġaṡb-ı ṭarīḳ ile mal aḫẑ itmekdür ve sövmektir ve her sekir vīren Ģeyʾ içmekdür. 

Bunların mülḥīkātı Ģehādet-i zūr ile ekl-i ribā ve özürsüz ramaḍān ṡavmī bozmaḳ ve 

yalān yere yemin itmek ve ṡılā-iʾ raḥmī itmemek ve vālideye āsi olmaḳ ve cenk 

vaḳtinde
145

 firar itmek ve māl-ı yetimī ekl itmek ve daḫī keyilde vezinde ḫiyanet itmek 

ve ṡalātı vaḳti üzerine özürsüz taḳdīm itmek ve bir müslimi bi lā ḥaḳ ḍarp itmek ve Nebī 

aʿleyhisselām üzerine kizb itmek ve saḥābeye sebbetmek ve Ģeḥadeti [ketm]
146

 itmek 

özürsüz ve rüĢvet almaḳ ve ricāli nisa beyninde aʿdavetin ve ṡulṭanın iʿndinde siāyet 
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itmek ve zekevātı menʿ itmek ve ḳudreti var iken emr-i maʿrūf ve neḥy-i münker terk 

itmek ve Ḳurʿanı aʿzimuĢĢanı önce öġrenip ṡonra unutmaḳ ve ḥayvanı nār ile yaḳmaḳ ve 

aʿvret bi lā sebeb ẑevcinden imtinaʿ itmek ve daḫī Allah Teālā'nın raḥmetinden nā ümid 

olmaḳ ve aẑābından emin olmaḳ ve eḥli iʿlme ḥamele-i Ḳurʿan'a iḥanet [itmek]
147

 ve 

zevcesine ẓıḥar itmek ve ḫınzır eti yimek. Bunlardan māʿadِِِasi saġiredir. Bundan ṡonra 

māʿlūm olsun ki enbiyaʾ aʿleyhisselāmın adedi bir ḳavilde yüzyirmidörtbin ve bir ḳavilde 

ikiyüzyirmidörtbindir. Evlā olān bir aʿded üzerine ḳasr itmeyüb evvelī Ādem
148

 

aʿleyhisselām ve aḫiri Muḥammed aʿleyhisselām'dır dimekdür. Ve daḫī enbiyā 

aʿleyhisselāmın baʿḍılarından ẑelleler ṡādır olmuĢtur. Onlara nispet ile taḳṡīrat ve ḫaṭīāt 

ṡādır olmuĢtur. Yā unutmaḳ ṭariḳiyle yāḫut niyet ve aʿzīmeti terk itmek ṭarikiyle yāḫut 

ruḫṡatı iḫtiyar ṭariḳiyle. Nitekim Ādem Peyġamber aʿleyhisselām menhī olān Ģeceret-i 

müĢaḫḫaṡa ve muaʿyyenedur ẓan idüb cins Ģecereden ekl eyledi. ġurrāḥdan baʿḍıları der 

ki bu babda efḍal ve evlā olān Ömer-i Nesefi tefsīrinde Uʿlema-i Semerḳandī'den
149

 naḳl 

eylediġidir. Onlar derlermiĢ ki enbiya aʿleyhisselāmdan ṡādır olān zellāt iṭlāḳ olunmaz. 

Zīra ezelle dimek ẑenb ve günahtan bir nevīʿ dimektir. Belki vācib olān dimek gerektir. 

Fāḍılı iĢlediler, efḍāli terk eylediler. Ve illā enbiya aʿleyhisselāmdan ne seġair ve ne 

kebāir aṡla ṡādır olmaz. Lakin onların ḥaḳḳında evlāyı terk itmek vācibi terk gibidir. Ona 

bināeʾn Ḳurʿan'da ẑelleden iʿṡyān lafḍī ile taʿbīr buyurdu ve daḫī bizim resūlümüz
150

 

Muḥammed aʿleyhiṡṡalātu vesselām haḍretleri Allah Teālā'nın ḥabībīdir ve ḳuludur ve 

ṭarafı mānevisinden irsāl eylediği resūlüdür. Kendinden [Allah'tan] olān Ģeriaʿtları onun 

Ģeriaʿtı nāsiḥedir. Kendi Ģeriaʿtınī ebede'l ābād bāḳîdir ve cümleye mebūŝdur, ve ḫatem-

u'l enbiyādır. Babasının ismi Aʿbdullah'dır. Bunun daḫī babasının ismi 

Aʿbdulmuṭṭalib'dir. Onun daḫī babasının ismi HaĢim'dir. Onun daḫī babasının ismi
151

 

Aʿbdulmenāf'dır. Onun daḫī babasının ismi Ḳūṡay'dır. Onun daḫī babasının ismi 

Kilāb'dır. Onun Merre'dir. Onun daḫī Keʿīb'dir. Onun daḫī Levī'dir. Onun daḫī Ġālib'dir. 

Onun daḫī Ṡıḥr'dır. Onun daḫī Mālik'tir. Onun daḫī Naḍr'dır. Onun daḫī Kināne'dir. Onun 

daḫī Ḥuzeyme'dir. Onun daḫī Muḍrike'dir. Onun daḫī Ġlyās'tır. Onun daḫī Muḍrib'dir. 

Onun daḫī Nizār'dır. Onun daḫī Māde'dir. Onun daḫī Aʿdnān'dır. Resūlullaḥ ṡallallāhu 
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aʿleyḥi vesellem
152

 ḥaḍretlerinin nesebi Ģeriflerinden  bu kadar uʿlemādan bir aḥad iḫtilaf 

itmemiĢtir. Ve daḫī resūlullah(ṡav) Allah-u Teālā'nın Muṡṭafa'sıdır. Yaʿnī envā-ıʿ ikrāmāt 

ve eṡnāf-ı meḳāmat-ı dünyeviyye ve uḫreviyye ile maḫluḳāt arasından urundulenmiĢ ve 

iḫtiyār olmuĢ bir kulīdur. Ve daḫī ol āʿbid-i Ḫudā-yı müteāʿli, ṡanema ve ġayrıya iʿbādet 

eylememiĢdür. Ve ṭarfetu'l-aʿynde nübüvvetten evvel ve ṡonra aṡlā
153

 Ģirk itmemiĢtir. Ve 

bir ṡaġira ve kebire irtikab itmemiĢdür. Ve daḫī Resululllāh'tan ṡonra nasın efḍalī Ebu 

Bekr raḍiyallahu aʿnh ḥaḍretleridir. Cāhiliyye zamanında ismi Aʿbdulkābe idi. Ṡonra 

Resulullāh (ṡav), Aʿbdullah ismiyle tesmiye eyledi. Babasının ismi Ebā Ḳuḫāfe'dir.  

Onun daḫī Osman'dır. Onun daḫī Āʿmr'dir. Onun daḫī Ṡād'dır. Onun daḫī Kāʿb'dır. Onun 

daḫī Levī'dür. Ġmdi Murre'de
154

 onların nesebi Resullullah (ṡav) ḥaḍretlerinin nesebi 

Ģerifine vāṡıl oldu. Ve daḫī Ebu Bekr ḥaḍretlerinin laḳabı Ģerifleri 'ṡıddıḳ'tır. Zirā 

Resulullahtan ne ki iĢitti onu taṡdīḳ eyledi. Aʿle'l-ḫuṡuṡ ḥaber-i miʿrācı iĢidüp meks ve 

tereddüt etmeksizin taṡdīḳ eyledi. Ve daḫī Ḥaḍreti Ebu Bekr'den ṡonra nasın efḍali 

Ḥaḍreti Ömer'dir. Babasının ismi Ḫaṭṭāb'dır. Onun daḫī Nufeyl'dir. Onun daḫī 

Uʿzza'dur.
155

 Onun daḫī Dibāḥ'tır. Onun daḫī Aʿbdullah'tır.  Onun daḫī Ḳavuṭ'dur. Onun 

daḫī Derrāc'dır. Onun daḫī Kāʿb ḲureĢī'dir. Ġmdi Kāʿb da Resulullah(ṡav) ḥaḍretlerinin 

nesebi Ģerifiyle cemʿ olurlar. Ve daḫī laḳabı Ģerifleri Fāruḳ'tur. Mübālaġa ile ḥaḳ ile bāṭıl 

beynini farḳ eyleduġinden ötürü. Ve daḫī ḥaḍreti Ömer'den ṡonra nāsın efḍali Ḥaḍreti 

Osman'dır. Onun daḫī Umeyye'dür.  Onun daḫī Aʿbdulmenāf'dür. Onun daḫī Ḳuṡay el-

ḲureyĢī' el-Emevī'dür.
156

 Ẑūnnūreyn dimekle mulaḳḳab'dür. Zirā Resulullah(ṡav) binti 

Ruḳiyye'yi ona tezvīc eyledi. Vaḳṭa ki Ruḳiyye vefāt eyledi Ümmü Gülŝüm tezvīc eyledi. 

Vakta ki Ümmü Gülŝüm daḫī vefāt eyledi. Resulullah(ṡav) buyurdu ki: Eġer benim 

indimde bir ḳızım daḥa olsaydı onu daḫī Oŝman'a tezvīc iderdim. Pes Nureyn'den murād 

ol Ģemsi ḍuḥā ve māh-i bedr liḳānın kerīmeleridür. 
157

Ve daḫī Oŝman'dan ṡonra nāsın 

efḍali ḥaḍreti Aʿli raḍiyallahu aʿnhdur. Babası Ṭālib'dir. Resulullah(ṡav) ḥaḍretlerinin 

aʿmmīsidür. Ebū Ṭālib'in babası Aʿbdulmuṭṭalib'dir. Onun daḫī HāĢim'dir. Onun daḫī 

Aʿbdulmenaf'tır. Onun daḫī Ḳuṡay el-ḲureĢī'dir. Murteḍā ile mulaḳḳabdır. Vecḥi 
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teḳallubte ẓāhirdir. Ġbn-i Aʿmm-ı Muṡṭafa'dır.[Damadı resulullahdır.]
158

 Ḥaḳḳında 

Resulullah (ṡav) buyurdu ki, „Ene Medinetu'l-iʿlm ve Aʿlīyyun babuha‟ yaʿnī ben ʿilim 

Ģehriyim ve Aʿlī ol Ģehrin
159

 ḳapısıdır. Rıḍvānullahi teālā aʿleyhim ecmaʿin. Bunların 

cümlesi ḥaḳ üzerine ŝābit ve daimdirler. Ve ḥaḳ ile bile daimlerdir ve cümlesini bizler 

severiz. Aṡlā birine sebbitmiziz. Seb iden ẓālimlere adāvet ideriz. Ve aṡḥabdan birini ẑikr 

etmeyiz illā ḫayr ile ẑikr ideriz. Ve taʿẓīm ve ikrām ederiz. 

 

3.2.11. [Büyük Günah ĠĢleyenin Durumu: „Ġrcâ‟nın Reddi] 

 “ اْ  ٗ اعُ اال٠ّبْ ٚٔغ١ّٗ ِإِٕب دم١مزب ٠ٚجٛصِغٍّب ِٓ اٌزٔٛة ٚاْ وبْ وج١شح اراٌُ ٠غزذٍٙب ٚال رض٠ً ػٕ ٚالٔىفش

٠ىْٛ ِإِٕب فبعمب غ١ش وبفش
160

وً ثش  ٚ اٌّغخ ػٍٝ اٌخف١ٓ عٕخ ٚاٌزشا٠ٚخ فٟ ١ٌبي شٙش سِعبْ عٕخ ٚاٌصٍٛح خٍف 

اٌزٔٛة ٚأٗ ال ٠ذخً إٌبس ٚالٔمٛي أٗ ف١ٙب ٚاْ وبْ فبعمب  اْ اٌّإ١ِٕٓ ال٠عشٖ ٔمٛيالٚفبجش ِٓ اٌّإ١ِٕٓ جبئضح ٚ

ٓ ػًّ ػّال ٌٚىٓ ٔمٛي ِ ٌٛخ ٚع١ئبرٕب ِغفٛسح ومٛي اٌّشج١ئخثؼذ اْ ٠خشط ِٓ اٌذ١ٔب ِإِٕب ٚال ٔمٛي اْ دغٕبرٕب ِمج

١ٌخ ػٓ اٌؼ١ٛة اٌّفغذٖ ٌُٚ ٠جطٍٙب دزٝ ٠خشط ِٓ اٌذ١ٔبدغٕخ ثج١ّغ ششائطٙب خب
161

ال ٠ع١ؼٙب  رؼبٌِٝإِٕب فبْ هللا  

ػٕٙب ِٚب وبْ ِٓ اٌغج١ئبد دْٚ اٌششن ٚاٌىفش ٌُٚ ٠زت ػٕٙب دزٝ ِبد ِإِٕب فبٔٗ فٟ ِش١خ هللا  ثً ٠مجٍٙب ِٕٗ ٠ٚضجٗ

ٕبس اثذاٌرؼبٌٝ ػفٝ ػٕٗ ٌُٚ ٠ؼزثٗ ثب ” 

[Bir müslümanı, helâl saymaması Ģartıyla, büyük günahlardan birini iĢlemesi ile 

kâfir sayamayız. Bu durumdaki bir kimseden îman ismini kaldıramayız, ona gerçek 

anlamda mü‟min deriz. Bir mü‟minin kâfir olmamakla beraber günahkâr olması 

caizdir. Günahlar, mü‟mine zarar vermez demeyiz. Keza günah iĢleyen kimse 

Cehennem‟e girmez de demeyiz. Dünyadan mü‟min olarak ayrılan kimse, fasık da 

olsa Cehennem‟de ebedî kalacaktır, demeyiz. Mürcie‟nin dediği gibi, iyiliklerimiz 

makbul, kötülüklerimiz de affedilmiĢtir, demeyiz. Fakat kim bütün Ģartlarına 

uygun, müfsit ayıplardan uzak amel iĢler ve onu küfür ve dinden dönme gibi 

Ģeylerle boĢa çıkarmaz ve dünyadan mü‟min olarak ayrılırsa Ģüphesiz Allah onun 

amelini zayi etmez, bilakis kabul eder ve ondan dolayı sevap verir, deriz. Allah‟a 

ortak koĢmak ve küfür dıĢında, büyük ve küçük günah iĢleyen, fakat tevbe etmeden 

mü‟min olarak ölen kimsenin durumu Allah‟ın dilemesine bağlıdır. Dilerse ona 
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Cehennem‟de azap eder, dilerse affeder ve hiç azaba uğratmaz.] 

Yānī bir müslüman günahlardan bir günahı irtiḳābı sebebiyle kāfir dimeziz. Eğer ol 

günahı kebīre daḫī olursa, lākin kebīreye ḥelāldir der ise ol zaman kāfir olur. Emmā 

ḥelāldür dimedikçe biz ona kāfir dimeziz ve ondan imān ismini izāle itmeziz ve onu 

müʾmin-i ḥaḳiḳi ile tesmiye ideriz.
162

 Müʾmin fāsıḳ olub kāfir olmamak caizdir ve daḫī

edin üzerine mesḥ itme Sünnet'tir. Ve daḫī ramaḍān-ı Ģerīfin gecelerinde teraviḥ 

Sünnet'tir. Ve daḫī ṡāliḥin ve fāsıḳın ardında iḳtida idüb namaz ḳılmaḳ cāizdir. Ve daḫī 

müʾmine günahları zarar virmez dimeziz. Ve müʾmin nāra girmez dimeziz. Ve daḫī 

müʾmin nārdan ebedeʾl-ābād ḳalır dimeziz. Eğer ki fāsıḳ ise de madem ki dünyadan 

aḫirete imān ile çıḳtıḳtan ṡonra ol kiĢi elbette [selāmete eriĢür. Bizim ḥasenātımız]
163

 

maḳbuldür.
164

 Ve seyyiāʾtimiz maġfurdur dimeziz. Mürcieʾ
165

 dedikleri gibī. Ve lākin bir

kimse Ģerāitiyle uʿyūb ve mufsidātdan ḫāliye ḥasene iĢlese ve oni neūʿzubillāh riddet ile 

veya uʿcūb ile veya riyā ile ibṭal eylemese ḥattā mümin olduġu ḥalde dünyadan çıḳsa 

Allah-u Teālā ol ḥaseneyi zāyi eylemez, belki lüṭfuyla keremiyle ḳabul idüb onun üzerine 

ŝevāb ve Cennet virür dirüz. Ve daḫī Ģol günahlar ki Ģirkten ve küfürden ġayrı ola ṡahibi 

onlardan tevbe itmeyüb
166

 lākin müʾmin olduġu ḥalde aḫirete intiḳal ide ol kimse Allah-u

Teālā'nın meĢīetinde ḳalur. Dilerse aʿẑāb ider ve dilerse af ider, ona aslā aʿẑāb itmez. 

3.2.12. [Olağanüstü Haller] 

ٚاٌش٠بء ارا ٚلغ فٝ ػًّ ِٓ اػّبي فبٔٗ ٠جطً اجشٖ ٚوزا اٌؼجت ٚاال٠بد ٌالٔج١بء ٚاٌىشاِبد ٌال١ٌٚبء ٚاِب اٌزٝ “ 

رىْٛ الػذائٗ ِضً اثٍظ ٚ فشػْٛ ٚ اٌذجبي ِّبسٜٚ فٟ االخجبس أٗ وبْ ٠ٚىْٛ ٌُٙ الٔغ١ّٙب ا٠بد ٚال وشاِبد
167

 

رؼبٌٝ ٠معٝ دبجبد اػذائٗ اعزذساجب ٌُٙ ٚػمٛثخ ف١غزشْٚ ثٗ ٚ ٠ضدادْٚ ٌٚىٓ ٔغ١ّٙب لعبء دبجبرُٙ ٚرٌه الْ هللا 

 ”غغ١بٔب ٚوفشا ٚراٌه وٍٗ جبئض ِّىٓ

[Herhangi bir amele riya karıĢtığı zaman, o amelin ecrini yok eder. Keza ucüb 

(kendi amelini üstün görmek) de böyledir. Peygamberlerin mucizeleri ve velîlerin 
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kerametleri haktır. Ancak, haberlerde belirtildiği üzere Ġblis, Firavun ve Deccal gibi 

Allah düĢmanlarına ait olan, onların Ģimdiye kadar vukua geliĢ ve gelecek hallerine 

mucize de, keramet de demeyiz. Bu, onların hacetlerini yerine getirmedir. Zîra, 

Allah, düĢmanlarının ihtiyaçlarını, onları derece derece cezaya çekmek ve sonunda 

cezalandırmak Ģeklinde yerine getirir. Onlar da buna aldanarak azgınlık ve küfürde 

haddi aĢarlar. Bunların hepsi de caiz ve mümkündür.] 

Yaʿnī [riyā] bir aʿmelde vāḳıʿ olsa ol aʿmelin ŝevābını ibṭal ider riyā dedikleri bir aʿmelī 

nās görsünler ve bana iḥsān eylesinler deyu iẓhār itmekdür. Sumuaʿ dedikleri, bir aʿmeli 

ḫalḳ iĢitsinler deyu iĢlemektir. Keẑalik uʿcūb daḫī bir aʿmelde vāḳıʿ ola, ol aʿmelin 

ŝevābını
168

 ibṭāl ider. Uʿcūbdan murād iĢlediği aʿmele maġrūr olmaḳtır. Zevāl-i imān ve 

iĢlediġi aʿmelin maḳbūl olmasından ḫavf itmemekdür. Neūʿzubillāh. Ve daḫī āyātī yaʿnī 

ādeta muḫālif olān Ģeyler ki mucizāttır. Enbiyā aʿleyhisselamusselām içün ṡābittir. Ve 

daḫī kerāmet evliyaullāh içün ḥaḳdur. Ve ŝābittir. Emr-i ḫārıḳ lilāde eğer teḥaddīye, yaʿnī 

daʿva-yı risālete muḳārin olursa muʿcizedir. Ve eğer daʿvaya risālete muḳārin olmazsa 

kerāmettir. Eğer ārif-i
169

 billāh ve muttaḳi ve ṭāāʿt üzerine müdāvim seyyiaʾttan muctenib 

kimseden ṡādır olursa ve eğer böyle kimseden ṡādır olmayub cüzʾī Ģerʿa muḫālif Ģey 

irtiḳāb iden kimseden ṡādır olursa istidrācdır. Ve daḫī Ģol aʿmeller ki Allah-u Teālā'nın 

düĢmānlarından ṡādır olur Firavun'dan ṡādır olān efʿal gibī. Meŝelā Nil'e emr eyledi ki 

fulān cānibe ṭoġri aka hemen ol cānibe revān olurdu ve daḫī köĢke rākib olduġu ḥalde 

suʿūd ve nuzūl murād
170

 eylese feresīnin ayāḳları uzar idi. Murād ittiğinde kıṡālırdı. Ve 

Ģeyṭāndan ṡādır olān efʿal gibī, meŝelā yer dürülüb maġribde ve meĢrikte olān kimselere 

vesvese ilḳā eylemesi gibī ve Benī Ādemin bedende ḳān ceryān itmesi gibī ve deccālden 

ṡādır olān efʿal gibī meŝelā bir Ģaḫs hem ḳatl idüb hem iḥyā eylemesi gibī. Nitekim 

eḥādiŝ ve āŝārda vārid oldu. Cümle bu efʿal ki ādete muḫālif Ģeylerdir, bu ẑikr olunān 

düĢmanlardan
171

 ṡādır oldu ve olur. Biz ol efʿâle muʿcize ve kerāmet dimeziz lākin 

aʿdānın ḥācetlerini ḳaẓa deriz. Zirā Allah-u Teālā -düĢmanlarının ḥācetlerini kāẓa ider. 

Onlara dünyāda mekr virüb uʿḳbāda uḳūbet eylemekden ötürü, zirā onların ḥācetlerini 

kāẓa eyledikçe onlar maġrur olub iʿṡyānlarını ve küfürlerini ziyāde iderler, Allah-u Teālā 
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daḫī nār-ı ceḥenneme idḫāl ider. Bu ẑikr olunan Ģeylerin cümlesinin vukuʿ
172

 caizdir, ve 

ŝābittir, ve aḳlen mümkindür. Allah-u Teālā'nın ḥikmetine menūṭdur. 

 

3.2.13. [Esma ve Ahkâm Konuları] 

“ ب لجً اْ ٠خٍك ٚساصلب لجً اْ ٠شصق ٚهللا رؼبٌٝ ٠شٜ فٟ االخشح ٚ ٠شاء اٌّإِٓ ٚ ُ٘ فٟ اٌجٕخ وبْ هللا رؼبٌٝ خبٌم

زصذ٠ك ٚاال٠ّبْ اً٘ اٌلشاس ٚاالثبػ١ٓ سؤعُٙ ثال رشج١ٗ ٚالو١ف١خ ٚال ٠ىْٛ ث١ٕٗ ٚ ث١ٓ خٍمٗ ِغبفخ ٚاال٠ّبْ ٘ٛ 

٘ٛ ٠ض٠ذ ٚال ٠ٕمص ٚاٌّإِْٛ ِغزْٛ فٟ اال٠ّبْ ٚاٌزٛد١ذ ِزفبصٍْٛ فٟ االػّبي ٚاالعالَسض ال اٌغّبء ٚاال
173
 

ال اعالَ ثال ا٠ّبْ ّبْ ٚاالعالَ ٌٚىٓ ال٠ىْٛ ا٠ّبْ ٠ٚ ال١بد الِش هللا رؼبٌٝ فّٓ غش٠ك اٌٍغخ فشق ث١ٓ االٔفااٌزغ١ٍُ ٚ

 ”ّٚ٘ب وبٌظٙش ِغ اٌجطٓ

 [Yüce Allah, yaratmadan önce de yaratıcı, rızıklandırmadan önce de rızık verici 

idi. Allah, âhirette görülecektir. Mü‟minler Allah‟ı Cennet‟te, aralarında bir mesafe 

olmaksızın, teĢbihsiz ve keyfiyetsiz olarak baĢ gözleriyle göreceklerdir. Ġman, dil ile 

ikrar, kalp ile tasdiktir. Gökte ve yerde bulunanların îmanı, îman edilmesi gereken 

Ģeyler yönünden artmaz ve eksilmez, fakat yakın ve tasdik yönünden artar ve 

eksilir. Mü‟minler, îman ve tevhid hususunda birbirlerine müsavidirler. Fakat amel 

itibarıyla birbirlerinden farklıdırlar. Ġslâm, Allah‟ın emirlerine teslim olmak ve 

itaat etmek demektir. Lügat itibariyle iman ve islâm arasında fark vardır. Fakat 

islâmsız îman, îmansız da islâm olmaz. Onların ikisi de bir Ģeyin içi ve dıĢı 

gibidirler.] 

Yaʿnī Allah-u Teālā ḫālḳı vücūda getürüb ḥālḳ ṡıfatını iẓhār itmezden muḳaddem ezelde 

ḫālıḳ idi. Yaʿnī ezelde ḳudret ṡıfatını mümkinātın vücudlarına taʿlīḳ eylemiĢtir. Lākin 

gelecekte bir vaḳitle muḳayyed olmaḳla her biri vaḳtinde vücudā gelür. Nitekim mā-

sebāḳde beyān olundu. Keẑalik rızıḳ
174

 virmesi daḫī böyledir. Ve daḫī müʾminler Allah-u 

Teālā'yı āḫirette görür ve onlar daḫī baĢları göziyle bilā keyfiyyetin ve lā ciḥetin görürler. 

Ve daḫī bir Ģeye müĢābeḥetsiz ve daḫī Allah-u Teālā'nın beyniyle onların beyninde bir 

mesafe yoktur. Zirā Allah-u Teālā mekāndan münezzhtir. Ve'l ḥāṡıl üzerimize vācib olān 

ruʾyetin aṡlını iʿtiḳād idüb keyfiyyetini Allah-u Teālā'nın iʿlmine ḥavāle itmekdir. Ve daḫī 
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imān müʾmenuūbihleri lisān ile iḳrār
175

 ḳalb ile taṡdīḳtir. Ve daḫī eḥl-i semānın imānı 

yaʿnī melāike ve cinlerin imānı ve daḫī eḥl-i arḍın imānı yaʿnī enbiyā ve evliyā vesaiʾr 

müʾminin, gerek ebrār gerek fuccār, cümlesinin imānı ziyāde ve noḳṡān ḳabul itmez. Zirā 

imān dediğimiz taṡdīḳi vācib olān Ģeyleri taṡdīḳ ve ikrār eylemekdür. Aṡıl taṡdīḳ ise 

ziyāde ve noḳṡān ḳabul itmez. Eğer ki taṡdīḳ ḳuvvet ve zāʿf ḥasebiyle tefavut iderse de. 

Ve daḫī müʾminler aṡl-ı imānda ve aṡl-ı
176

 tevḥīdde beraberlerdir. Birbirlerinden efdāl, 

aʿmāl ḥasebiyledir. Ve daḫī Ġslām ẓāhiren ve bāṭınen Allah-u Teālā'nın emrine teslīm ve 

inḳiyād itmektir. Luġat ḥasebiyle imān ile islām beyninde farḳ vardır. Zirā Ġslām luġatta 

muṭlaḳ inḳiyād itmekdür. Ġmān ise ḳalbiyle taṡdīḳ itmektir. Lākin iʿtibār-ı Ģerīde imān 

Ġslāmsız ve Ġslām imānsız olmaz. Pes Ġslām ile imān arḳa ile ḳarn gibidir. Nitekim insān 

yalnız arḳa ile ve yalnız ḳarn ile
177

 olmadıġı gibī bunlar daḫī münferid olduḳları ḥalde 

aṡlā muʿteber olmaz. 

 

3.2.14. [Din ve ġeriat Kavramları] 

 " ٠ٓ اعُ ٚالغ ػٍٝ اال٠ّبْ ٚاالعالَ ٚاٌششا٠غ وٍٙب رؼشف هللا دك ِؼشفزٗ وّب ٚصف ٔفغٗ فٟ وزبثٗ ثج١ّغ ٚاٌذ

ادذ اْ ٠ؼجذ هللا رؼبٌٝ دك ػجبدرٗ وّب ٘ٛ اً٘ ٌٗ ٌٚىٓ ٠ؼجذٖ ثبِشٖ وّب اِش ٚ ٠غزٜٛ اٌّإِْٛ صفبرٗ ٚ ١ٌظ ٠مذس 

ٛف ٚاٌشجبء ٚاال٠ّبْاٌزٛوً ٚ اٌّذجخ ٚاٌشظبء ٚاٌخوٍُٙ فٟ اٌّؼشفخ ٚ ا١ٌم١ٓ ٚ
178

٠ٚزفب ٚرْٛ ل١ّبدْٚ اال٠ّبْ ٚ  

ٖ ػبدي لذ ٠ؼطٝ ِٓ اٌضٛاة اظؼبف ِب فٟ رٌه وٍٗ هللا رؼبٌٝ ِزفعً ػٍٝ ػجبد٠ٚزفبٚرْٛ ف١ّبدْٚ اال٠ّبْ ٚ 

ٛافعال ِٕٗؼبلت ػٍٝ اٌزٔت ػذال ِٕٗ ٚ لذ ٠ؼف٠غزٛججٗ اٌؼجذ رفعال ِٕٗ ٚلذ ٠ ." 

 [Din ise; iman, islâm ve Ģeriatlerin hepsine birden verilen isimdir. Biz, Yüce Allah‟ı 

kendisini kitabında tavsif ettiği bütün sıfatlarıyla gerçek olarak biliriz. Hiçbir kimse 

Allah‟a, O‟nun Ģanına lâyık Ģekilde hakkıyla ibâdet etmeye kadir değildir. Fakat 

insan ancak Allah‟ın kitabında, Resulünün bildirdiği ölçüde Allah‟a ibâdet eder. 

Bütün mü‟minler; marifet, yakîn, tevekkül, muhabbet, rıza, korku ve ümit ve iman 

konusunda birbirlerine müsavidirler. Bu konuda imanın dıĢındaki hususlarda 

birbirlerinden farklıdırlar. Yüce Allah, kullarına karĢı lütufkârdır, adildir, kulun 

hakettiği sevabı lütfuyla kat kat fazlasıyla verir. Kulunu, adaletinin icabı olarak 
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iĢlediği günahtan dolayı cezalandırır. Keza kendisinden bir lütuf olarak bağıĢlar 

da.] 

Din dedikleri ve islām ve cemī-i aḥkām üzerine vāḳıʿ bir isimdir. Ve daḫī Allah-u 

Teālā'ya ḥaḳ māʿrifetiyle, yaʿnī Ḳurʿan'da kendi ẑātını vaṡf eylediġi üzere bilüriz.
179

 

Cemī-i ṡıfāt-ı ŝubūtiyye ve selbiyye ile. Ve daḫī bir aḥād, Allah-u Teālā'ya istiḥāḳī 

rütbesinde ibādet eylemeye ḳādir değildür. Allah-u Teālā'nın emriyle emrine muvāfıḳ 

ibādet eyler. Ve daḫī müʿminler Allah-u Teālā'yı bilmede ve emr-i dinde yaḳınlarından. 

Ve Allah üzerine tevekkülde ve daḫī Allah ve Resūlüne muḥabbet eylemede ve daḫī 

kaḍāya rāzı olma da ve daḫī Allah-u Teālā'nın gaḍābından ve uḳūbetinden ḳorḳūb 

ṡevābın ummāda beraberlerdir. Ve daḫī ẑātına ve ṡıfātına inanmada
180

 beraberlerdir. 

Ġmāndan ġayrı āʿmāl-ı ṡaliḥātda rütbeleri tefāvut üzeredir. Baʿḍıların taḳvā ve muḥābbeti 

āḥer üzerine ġālibdir. Ve daḫī Allah-u Teālā ḳulları üzerine faḍlıyla muāʿmele ider. Ve 

aʿdlıyla daḫī muaʿmele ider. Ve aʿmelī ile müsteḥaḳ olduġu ecrin eḍāʿfın iʿṭā eyler. Bu 

daḫī faḍlıyla üzerine bir Ģey vācib değildür. Ve daḫī günah miḳtarınca uḳūbet ider. Bu 

daḫī aʿdliyledir. Ẕulümden münezzehdir ve [ona] daḫī
181

 faḍlıyla günahı af ider. 

 

3.2.15. [ġefaat ve Diğer Ahiret Ahvâli] 

 “ ػخ ٔج١ٕب ا ٌٍّإ١ِٕٓ ٚالً٘ اٌىجبئش ُِٕٙ اٌّغزٛجج١ٓ ٌٍؼمبة دك ٚٚصْ بػخ االٔج١بء ػ١ٍٗ اٌغالَ ٚ شفبٚشف

ثبٌذغٕبد ٠َٛ صٛا ٚاٌمصبا ف١ّب ث١ٓ اٌخضاْ ٠َٛ اٌم١بِخ دك ٚخٛض إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌغالَ دك ١االػّبي ثبٌّ

ٌُ ٠ىٓ ٌٗ اٌذغٕبد فطشح اٌغ١ئبد ػ١ٍُٙ دك جبئض ٚ اٌجٕخ ٚإٌبس ِخٍٛلزبْ ا١ٌَٛ ال رف١ٕبْ اثذا اٌم١بِخ دك ارا
182

ٚال  

ٙذٜ ِٓ ٠شبء فعال ِٕٗ ٚ ٠عً ِٓ ٠شبء ػذال ِٕٗ ٠ّٛد اٌذٛس اٌؼ١ٓ اثذا ٚال ٠فٕٟ ػمبة هللا ٚال صٛاثٗ عشِذا ٚهللا ٠

ٚ ظالٌٗ خزالٔٗ ٚ رفغ١شاٌخزالْ اْ ال ٠ٛافك اٌؼجذ ػٍٝ ِب٠شظب ػٕٗ ٚ٘ٛ ػذي ِٕٗ ٚوزا ػمٛثخ اٌّخزٚي ػٍٝ 

اٌّؼص١خ ٚال ٠جٛص اْ ٔمٛي اْ اٌش١طبْ ٠غٍت اال٠ّبْ ِٓ اٌؼجذ اٌّإِٓ لٙشا اٚ ججشا ٌٚىٓ ٔمٛي اٌؼجذ ٠ذع اال٠ّبْ 

ِٕٗ اٌش١طبْفخ ٠غٍت  .” 

[Peygamberlerin (salât ve selâm olsun) Ģefaati haktır. Peygamberimizin (s.a.) 

Ģefaati, günahkâr mü‟minler ve onlardan büyük günah iĢleyip cezayı haketmiĢ 

olanlar için hak ve sabittir. Kıyamet günü amellerin mizanla tartılacağı hususu 
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haktır. Hz. Peygamberi‟in havzı haktır. Kıyamet günü hasımlar arasında iyilikler 

alınarak kısas ve hesaplaĢma olması haktır. Ġyilikler bulunmadığı takdirde 

kötülüklerin atılması hak ve caizdir. Cennet ve Cehennem hâlen yaratılmıĢtır, 

ebediyen de fâni olmayacaklardır. Huriler ebediyen ölmezler. Yüce Allah‟ın cezası 

da, sevabı da ebedîdir. Allah dilediğini kendisinin bir lütfü olarak hidâyete ulaĢtırır. 

Dilediğini de adaletinin gereği olarak sapıklığa düĢürür. Allah‟ın sapıklığa 

düĢürmesi, hızlânıdır. Hızlanın mânâsı ise, Allah‟ın razı olacağı Ģeylerde onu 

muvaffak kılmayıp, yardımını kesmesidir. Bu, Allah‟ın adaleti gereğidir. Keza, 

Allah‟ın günahkârları isyanları sebebiyle cezalandırması da adaleti icabıdır. ġeytan, 

mü‟min kuldan imanını baskı ve cebirle alır, dememiz doğru değildir. Fakat kul 

îmanı terkederse, ġeytan da onun imanını alır, deriz.] 

Yaʿnī enbiya aʿleyhisselāmın günahkāra
183

  müʾminlere Ģefaaʿtleri ḥaḳtır, ŝābittir. Ve daḫī 

bizim Resūlümüz Muḥammed aʿleyhisselāmın iḳābe musteḥaḳ olān eḥl-i kebāiʾre ve 

seġāire Ģefaaʿtı ḥaḳtır, ŝābittir. Ve daḫī āmālin mīzanda yevm-i ḳıyāmetde vezin olunması 

ḥaḳtır. Ve daḫī Resulullāh(ṡav) ḥaḍletlerinin ḥavḍı ḥaḳtır. Ya ṡırāṭṭan evvel ya ṡonra 

ḳıyāmet mevḳıfinden olsa gerektir. Ve daḫī cennet ve nār elʿan maḫluḳtur. Ve daḫī ṡıraṭ 

köprisi ḥaḳtır.
184

 Ceḥennem üzerine ḳurulmuĢtur. Ve daḫī ḥaṡımlar beyninde yevmi 

ḳıyamette ḥasenāt ile ḳıṡāṡ idüb herkesin ḥaḳḳını ḥaḳ itmek ṡābitidir. Eğer ḥasenātı yok 

ise ḥaḳ ṡahibinin günahları ol kimsenin üzerine ṭarḥ olunması gerektir. Ve daḫī cennet ve 

ceḥennem ebedī, fenā bulmazlar. Ve daḫī ḥūr-iʿn ebedī vefāt itmezler. Ve daḫī Allah-u 

Teālā‟nın iḳābı ve ŝevābı fenā olmaz. Ve daḫī Allah-u Teālā murād eyleduğini kim imāna 

ve ṭāaʿte hidāyet ider faḍlıyla ve keremiyle
185

 ve murād eyleduğini aʿdlıyla iḍlāl ider ve 

daḫī Allah-u Teālā'nın ıḍlālı ḫiẑlānıdır. Ḫiẑlāndan murād Allah-u Teālā rāḍı olduġu 

āʿmāle tevfīḳ ve nuṡret eylememekdür. Bu ḫiẑlān daḫī Allah-u Teālā'dan aʿdildir. Ve daḫī 

ḫiẑlān olunmuĢ kimseye uḳūbet eylemesi aʿdildir. Ve daḫī Ģeyṭān aʿbdden imānı ḳahren 

ve cebren selb ider dimek caiz değildür. Ve Ģeyṭān onu kendine taʿbi kılar dimek 

caizdir.
186
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3.2.16. [Kabir Hayatı ve Bilâkeyf Meselesi] 

 “ ٚعإاي ِٕىشٚفٟ اٌمجش دك ٚػجبدح اٌشٚح اٌٝ اٌؼجذ دك
187

اٌمجش دك ٚاػبدح اٌشٚح اٌٝ  ٚعٛاي ِٕىش ٚ صىش فٟ 

بسع١خ غ١ٍّٓ ٚ وً شٟء روشٖ اٌؼٍّبء ثبٌفبح اٌّاٌجؼجز دك ٚ ظؼطخ اٌمجش ٚ ػزاثٗ دك وبئٓ ٌٍىفبس وٍُٙ ٚثؼط ػص

ٚجً ثالرشج١ٗ ِٓ صفبد هللا رؼبٌٝ ػض اعّٗ فجبئضاٌفٛي ثٗ عٜٛ ا١ٌذ ثبٌفبسع١خ ٠ٚخٛص اْ  ٠مبي ثشٜٚ دذاٜ ػض 

ال ثؼذٖ ِٓ غش٠ك غٛي اٌّغبفخ ٚلصش٘ب ٌٚىٓ ػٍٝ ِؼٕٝ اٌىشاِخ ٚ اٌٙٛاْ ٚ اٌّط١غ ة هللا ٚٚال و١ف١خ ٚ ١ٌظ لش

 ف ٚاٌؼبصٝ ثؼ١ذ ِٕٗ ثال و١ف ٚاٌمشة اٌجؼذٚااللجبي ٠مغ ػٍٝ إٌّبجٟ ٚوزاٌه جٛاسٖ فٝ اٌجٕخلش٠ت ِٕٗ ثال و١

 ”ٚاٌٛلٛف ث١ٓ ٠ذ٠ٗ ثال و١ف

[Kabirde Münker ve Nekir‟in sualleri haktır. Kabirde ruhun cesede iade edilmesi 

haktır. Bütün kâfirler ve asi mü‟minler için kabir sıkıntısı ve azabı haktır. 

Âlimlerin, Allah‟ın sıfatlarını Farsça (Arapça‟dan baĢka bir dille) söylemeleri 

caizdir. Fakat yed kelimesi, Allah‟ın sıfatı olarak Farsça söylenemez. Fakat Farsça 

olarak Rûyi Hüdâ demek caizdir. Allah‟ın yakınlık ve uzaklığı, mesafenin uzunluk 

ve kısalığı ile değil, keramet ve zillet mânâsındadır. Ġtaatli olan kul, Allah‟a 

keyfiyetsiz olarak yakın, âsi kul ise keyfiyetsiz olarak Allah‟tan uzak olur. Yakınlık, 

uzaklık ve yönelmek, yalvaran kula racidir. Keza Cennet‟te komĢuluk ve Allah‟ın 

önünde bulunmak da keyfiyetsiz Ģeylerdir.] 

Yaʿnī ḳabirde suāʾl-i münker ve nekir ḥaḳtır, ṡābittir. Ve daḫī rūḥ aʿbdin cesedine iʿāde 

olunması ḥaḳtır. Ve daḫī ḳabrin sıḳması ve ḳabirde olān aẑāb ḥaḳtır. Ve daḫī kāfirlerin 

cümlesine olsa gerektir. Ve baʿḍı uṡât müslümāna olsa gerektir. Ve daḫī ulemānın Fārisī 

elfāẓı ile ẑikr eyledikleri ṡıfātı, Allah-u Teālā'ya iṭlāḳ cāizdir. Fārısīyle yed
188

 ıṭlāḳı cāiz 

değildir. Meŝela dest iṭlāḳı cāiz değildir. Lākin berū-yi Ḫudā dimek cāizdir. Emmā 

teĢbiḥsiz ve keyfiyetsiz, zirā sabikān ẑikr olundu ki vecḥ bir ṡıfāttır ki keyfiyeti maʿlūm 

değildir. Keẑalik rūy daḫī böyledir. Ve daḫī Allah-u Teālā'nın ḳurbī ve būʿdī mesāfenin 

ṭulī ve ḳaṡrıyla değildir. Belki murād ḳurb ve būʿdu ve manevīdir. Yaʿnī Allah-u Teālā'nın 

ḳurbundan murād keremi ve luṭfudur. Būʿdundan murād kerem ve lüṭf
189

 itmemesidir. Ve 

daḫī Allah-u Teālā'ya itāaʿt iden Allah'a ḳarībdür. Lākin keyfiyetsiz ve teĢbihsiz. Ve daḫī 

āsi baīʿddür, lākin keyfiyeti maʿlūm değildir. Ġmdi Ġmām raḥmetulllāhi aʿleyḥ ḳurb ve 
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būʿda iki ṭarīḳ beyān eyledi. Biri teʿvīl ṭarīḳidir ki evvelen ẑikr olundu. Biri daḫī 

müteĢābiḥāttandır deyu Allah-u Teālā'nın iʿlmine ḥavāledir. Ve daḫī ḳurb ve būʿd ve iḳbāl 

aʿbdi zelīl ve muṭadārrıa iṭlāk olunur. Ve daḫī Allah-u Teālā'nın cennette
190

 civārı ve 

Allah-u Teālā'nın iʿndinde ḳıyāmet günü vuḳufları manevīdir. Ve huzur-u manevīdir. 

Keyfiyeti maʿlūm değildir. Aṡlına iʿtiḳād idüb keyfiyetini ilmullāha ḥavāle eylemek 

gerektir. 

 

3.2.17. [Kur‟an‟ın Tanımı] 

“ ٚ ٚاٌمشاْ ِٕضي ػٍٝ سعٛي هللا ا ٚ ٘ٛ فٝ اٌّصبدف ِىزٛة ٚا٠بد اٌمشاْ فٝ ِؼٕٝ اٌىالَ ِغز٠ٛخ فٝ اٌفع١ٍخ 

اٌؼظّخ اال ٌجؼعٙب فع١ٍخ ٚ فع١ٍخ اٌّزوٛس ِضً ا٠خ اٌىشعٝ الْ
191

اٌّزوٛس ف١ٙب جالي هللا ٚ ػظّزٗ ٚ صفزٗ  

ب فع١ٍخ اٌزوش ٚ فع١ٍخ اٌّزوٛس ٚ ٌجؼعٙب فع١ٍخ اٌزوش فذغت ِضً لصخ اٌىفش ٚ ١ٌظ ٌٍّزوٛس ف١ٙب فبجزّؼذ ف١ٙ

بٚد ث١ّٕٙب ٚ ٚاٌذ سعٛي هللا ا ِب رب عً ال رففعً ٚ٘ٛ اٌىفبس ٚوزا االعّبء ٚ اٌصفبد وٍٙب ِغز٠ٛخ فٝ اٌؼظُ ٚاٌف

اثٕٝ سعٛي هللا ا ٚ فبغّخ ٚ سل١خُ وبٔٛ ١ػٍٝ اٌىفش ٚاثٛ غبٌت ػّٗ ِبرب وبفشا ٚلبعُ ٚغب٘شٚاثشا٘
192

ٚ ص٠ٕت  

 “ ٚاَ وبصَٛ وٓ ج١ّؼب ثٕبد سعٛي هللا ا

[Kur‟ân-ı Kerîm, Allah‟ın Resulüne (s.a.) indirilmiĢ olup, mushaflarda yazılıdır. 

Kelâm mânâsında Kur‟ân âyetlerinin hepsi de fazilet ve büyüklük bakımından 

birbirine müsavidir. Fakat bazısında zikir ve zikredilen fazileti bahis konusudur. 

Âyete‟l-Kürsi buna misaldir. Burada zikredilen Allah‟ın yüceliği, azameti ve 

sıfatlarıdır. Bu âyette hem zikir, hem de zikredilenin fazileti olarak iki fazilet bir 

araya gelmiĢtir. Bu kısmında ise sadece zikir fazileti vardır. Kâfirlerin kıssalarında 

olduğu gibi. Bu âyetlerde zikredilenin bir fazileti yoktur, çünkü zikredilenler 

kâfirlerdir. Keza Allah‟ın isim ve sıfatlarının hepsi de azamet ve fazilette müsavidir, 

aralarında farklılık yoktur. Hz. Peygamber‟in(sav) anne ve babası Ġslâm gelmeden 

önce öldüler. Kasım, Tâhir ve Ġbrahim Allah Resulünün oğulları, Fâtıma, Rukiyye, 

Zeynep ve Ümmü Gülsüm de kızları idiler.] 

Yaʿnī Ḳurʿan Resulullāh üzerine indirilmiĢtir. Ve muṡḥaflarda yazılmıĢtır. Ve daḫī ayāt-ı 

Ḳurʿan'ın cümlesī Allah-u Teālā'nın kelāmı olmada faḍīletleri ve aẓāmetleriyle 

beraberdirler. Lākin ayātın iki faḍīleti vardır. Biri ẑikir faḍīletidir. Ve biri daḫī onda 
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ẑikrolunan nesnenin faḍīletidir, ayete'l-kürsī gibī. Zirā onda meẑkūr olān celālullāh ve 

aẓāmeti ve ṡıfātıdır. Baʿḍı ayāt ki onda küffārın
193

 ṡıfātı ẑikrolunmuĢtur. Onda ancak 

faḍīlet ẑikri vardır. Meẑkūr içün faḍīlet yoktur. Zirā meẑkūr kāfirdir. Ve daḫī Allah-u 

Teālā'nın isimleri ve daḫī ṡıfātları faḍīlet ve aẓāmetde beraberdir. Allah-u Teālā'nın ẑāt-ı 

Ģerīfı üzerine iṭlāḳ ḥayŝiyetinde beynlerinde tefāvut yoḳtur. Eğer ki baʿḍısı baʿḍısından 

āẓām [ise de nitekim ismi āẓām]
194

 sāir isimlerinden efḍal olduğu gibī. Ve daḫī 

Resulullāh aʿleyhisselām
195

 haḍretlerinin anasī ve babasī Allah-u Teālā'ya iṭāaʿt 

etmeksizin vefāt eylediler. Bu bābda ulemānın ekvāli çoḳtur. el-Ġʿlmu iʿndellāh. Ve daḫī 

Ebū Ṭālib ki Resulullāh'ın aʿmmīsidir. Aḥirete kāfir olduġu ḥalde gitti. Ḳāsım ve Ṭāhir ve 

Ġbrahim Resulullāh'ın evlād-ı kirāmlarıdır. Fāṭıma ve Zeyneb ve Ruḳiyye ve Ümmü 

Gülsüm Resulullāh'ın benāt-ı kerīmeleridir. Rıdvānullāhi Teālā aʿleyhi ve aʿleyhinne 

ecmaīn. 

 

3.2.18. [Ġmanda Tavakkuf] 

 “ ٚارا اشىً
196

زٛد١ذ فبٔٗ ٠ٕجغٝ ٌٗ اْ ٠ؼزمذ فٝ اٌذبي ِب ٘ٛ اٌصٛاة ػٕذ هللا اٌدلب٠ك ػٍُ  ِٓ ػٍٝ االٔغبْ شئ 

س ثبٌٛلف ٚ ٠ىفش اْ ٚلف ٚ خجش اٌّؼشاط دك ِٚٓ ئٍٗ ٚال٠غؼٗ ربخ١ش اٌطبٌت ٚال ٠ؼزرؼبٌٝ اٌٝ اْ ٠جذ ػبٌّب ف١غ

١ٗ اٌغالَ ِٓ ِغشثٙب ٚٔضٚي ػ١غٝ ػٍ جٛط ٚغٍٛع اٌشّظ ِٓفٙٛ ِجزذع ظبي ٚخشٚط اٌذجبي ٚ ٠أجٛط ِٚأ سدٖ

ٚعبئش ػالِبد اٌم١بِخ ػٍٝ ِبٚسدد ثٗ االخجبس دك وبئٓ ٚهللا ٠ٙذٜ ِٓ ٠شبء اٌٝ صشاغ ِغزمُ اٌغّبء ” 

 [Ġnsan tevhid ilminin inceliklerinden herhangi birinde güçlükle karĢılaĢırsa, sorup 

öğreneceği bir âlim buluncaya kadar, Allah katında doğru olana inanması gerekir. 

Böyle bir kimseyi arayıp bulmakta gecikmesi caiz değildir. Bu hususta tereddüt 

edilerek beklemek mazur görülmez. Eğer tereddüt ederek beklerse, kâfir olur. 

Mîrac haberi haktır. Onu reddeden sapık bir bid‟atçi olur. Deccal‟in, Ye‟cüc ve 

Me‟cüc‟ün ortaya çıkması, güneĢin batıdan doğması, Hz. Ġsa‟nın gökten inmesi ve 

sahih haberlerde bildirilen kıyamet alâmetlerinin hepsi de haktır. Yüce Allah, 

dilediğini doğru yola hidâyet eder.] 

Yaʿnī bir kimse iʿlmi kelāmın deḳāyıḳından bir Ģey müĢkil olsa ol vaḳitte Allah-u Teālā 
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iʿndinde ḥaḳ olān ne ise icmālen ona iʿtiḳād eylemek vācibtir. Tā bir āʿlimi bulup suʾāl 

idinceye dek ve daḥī Ģek vaḳtinde ol kimseye adıyla bir āʿlimī ṭalebde teḫīr caiz değildir. 

Ve ol Ģübhesini bilmede ve suʾāl eylemede tevaḳḳūf özür değildir. Ve eğer gelecekde
197

 

suʾāl idüb bilmeye tevaḳḳūf iderse fi'l-ḥāl kāfir olur, neuẑubillāh. Resulullāh'ın miʿracı 

ḥaḳtır, ṡābittir. Ġnkār iden ḍalālet ile bidʿat beynini cāmiʿdir. Ve daḫī deccāl ve yeʾcūc ve 

meʾcūc ḫurūc itmeleri ḥaḳtır, ṡābittir. [Ve daḫī güneĢ maġribden tulūʿ itmek ḥaḳtır, 

ṡābittir.]
198

 Ve daḫī Ġsā aʿleyhisselāmın semādan nāzil olması vesāir, üzerine aḫbār-ı 

ṡaḥiḥa ve aŝār-ı ḳavīme vārıd olān ḳıyāmet aʿlāmetleri ḥaḳtır ve ṡābittir.
199

 Tebāreke ve 

teālā cümlemize ẑikr olunān aḳāid-i Ehl-i Sünnet'ten ayırmaya. Ve Vallāhu yehdī men 

yeĢāu ilā ṡırāṭ-ı müstaḳīm.
200

 

 

3.3. Mehmet Emîn el-Üsküdarî'nin Şerhu'l Fıkhi'l Ekber Adlı Eserinin 

Değerlendirmesi 

Eser Allah‟a hamd ile baĢlamakta, Peygambere salavât ile devam etmekte ve yazarın 

kitabı yazmak hakkındaki düĢüncelerini ve niyetini dile getirilmekte, bu çerçevede Ģöyle 

demektedir: 

“Sonra bu fakîr ve pür taksîr Muhammed Emîn b. Muhammed el-Üsküdârî, Ġmâm-ı 

A‟zam‟ın el-Fıkhu'l-ekber ismiyle müsemmâ olan te‟lifi bî nazîri Ehl-i Sünnet ve‟l- 

cemâat akaidinin ahsea-i vech üzere beyanına mütekeffil olup ulema ve fudalanın çoğu 

Ģerh edip doğu ve batıda sonsuz Ģerhlerinin her biri bir Ehl-i Sünnet tâcı olup baĢlarına, 

yüzlerine sürmede hayâ ederler. Maksadım odur ki; mezhep sahipleri olan dinde 

müctehid olanların Ģefaatına mazhar olmak ve buna nazar eden ihvândan bir duaya nail 

olup Allah‟ın mağfiret ve affına mazhar olmaktır. Bu kitabı daha önceden Ģerh eylediler 

ise de Türkçe lisanı ile Ģerh eden olmamıĢtır. Bu minval üzerine tahrîrine teĢebbüs 

eyledim. Allah hitâm ve itmâmın müyesser eyleye.‟‟
201

 

Bu paragrafta bizim için iki önemli Ģey geçmektedir ki, bunlardan ilki yazar 
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bizzat adını yazmıĢtır. Tabi bunda da dikkatimizi çeken Kasirîzâde ya da Abdulhay gibi 

bir ayırtedicilik göremiyoruz. Dolayısıyla daha önceki isim tartıĢmamızda olduğu gibi 

burada da yine Üsküdarîlerin aslında aynı kiĢi olduğu sonucuna varabiliriz. 

Ikinci önemli Ģey ise Ģârih, kitabı Türkçe olarak kimsenin Ģerh etmediğini 

söylemiĢtir. Biz de eserin Üsküdarî‟den önceki dönemlerinde yazılmıĢ Ģerhleri 

inceleyerek Türkçe Ģerhine rastlayamadık. Bu da onun beyanını doğrulamaktadır. Kitap 

Türkçe‟ye tercüme edilmiĢtir fakat Ģerh edilmemiĢtir. Bu da kendisini el-Fıkhu'l-ekber’i 

Türkçe olarak Ģerh eden ilk kiĢi yapıyor. 

Sonrasında diğer Ģerh kitaplarında olduğu gibi kitabın içeriğinin bir kısmını 

yazıyor ve Ģerh ediyor. Ali el-Kârî ve Mağnisavî gibi Ģerhlerle kıyaslayınca 

açıklamalarının son derece kısa olduğunu görüyoruz. Ebû Hanîfe, kitabını nasılki öz bir 

Ģekilde yazmıĢsa, öyle sanıyoruz ki Üsküdarî de onu taklit etmektedir. Zira herhangi bir 

baĢlık eklemeden Ģerh etmiĢtir. Ve içeriği de ilk aĢama konulara dikkat ederek Ģerh 

etmeye çalıĢsa da sonlara doğru bu ayrımı çok gösterememiĢtir. Kitabın Latinizesindeki 

baĢlıkları biz eklemiĢ bulunmaktayız. 

Ġslâm inançlarını oluĢturan esaslar; „„Amentü‟‟ baĢlığı altında Üsküdarî‟nin Ģerh 

Ģekline bir örnek verecek olursak:  

„„Allah‟a inandım demek gerekir.‟‟ Cümlesini „„ben Allah Teala‟ya inandım, birdir, sıfâtı 

kemal ile muttasıf ve noksan sıfatlardan münezzehtir, demek gerekir.‟‟ Ģeklinde Ģerh 

etmiĢtir.
202

 Ali el-Kârî ise bu cümle ile “tevhid” bahsini açmıĢ ve aĢağıdaki Ģekilde Ģerh 

etmiĢtir: 

„„Tevhîdin Esasları‟‟ baĢlığı altında: „„Bu bahis gerçek tevhîd inancını en doğru 

Ģekilde öğrenme bahsidir‟‟
203

 diyerek iddialı bir cümle ile konuya baĢlamıĢ ve Ebû 

Hanîfe‟nin menkıbelerinden birini anlatarak devam etmiĢtir. Konuyu destekleyen Ģiirlere 

yer vererek ve kendi görüĢünü yazarak tevhid ile alakalı diğer baĢlığa geçirmiĢtir. 

„„Tevhidin çeĢitleri‟‟ dediği ikinci baĢlığında tevhidden bahseden âyetler ve tefsirlerine 

yer vermiĢtir. Bir çok kitaptan referanslarda bulunmuĢ, böylece tevhid bahsini 
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tamamlamıĢtır.
204

Üsküdarî, „„Allah‟ı Zatında ve Sıfatlarında Birleme: Tevhid‟‟, dediğimiz ikinci 

baĢlık altında tevhidin mânası; „nefy-i Ģirkten ibarettir‟ demektedir. Allah Teâlâ‟ya vâhid 

demek, Ģerikten münezzeh demektir. Aded tariki ile olan mânada olursa Zeyd‟e dahi 

vahid denilir, diye açıklamıĢtır. 

„„Zâtî ve Fiilî Sıfatlar‟‟ bahsinde Üsküdarî, bu sıfatları birer cümlelik 

açıklamalarıyla yazmıĢ ve Ali el-Kârî „nin de bu Ģekilde beyan ettiğini vurgulamıĢtır. Bu 

da kendisinin diğer Ģerhlerden faydalandığını, her ne kadar onun kadar uzun uzadıya 

açıklamasa da Ali el-Kari‟yi örnek aldığını görüyoruz.  

„„Kur‟an‟ın Mahlûk Olup Olmadığı Meselesi‟‟nde Üsküdarî, diğer Ģerhlerin 

aksine tartıĢmaların içine girmeyip ve hatta bunlara yer vermeyip birer ikiĢer cümle ile 

konuyu açıklayıp sonunda „Ebû Mansûr el-Matürîdî de bu görüĢtedir‟ diyerek konuyu 

kapatmıĢtır. 

Üsküdarî‟nin halef mezheplerden bahsettiği; Allah‟ın her türlü havadisten tenzihi 

kısmında, öncelikle Selef mezhebinin açıklamalarını yapmıĢ, ardından “Sıfatı iptal caiz 

değildir, bu Ehl-i Kader ve‟l-itizal kavlidir” diyerek bundan Allah‟a sığınmıĢtır. 

“Allah‟ın Ġlminin Bütün Mâlumata Taalluk Etmesi” baĢlığımızda Üsküdarî, 

„„kulların iĢleri, hareket gibi sükûn gibi hakikatte onların kesbidir. Yani irade-i 

cüziyyelerini sarf edip iĢledikleri iĢtir. Fakat iĢlerin hâlikı ve müessiri Allah Teâlâ‟dır.‟‟ 

demiĢ ve devamında Mu‟tezile‟nin dediklerinin aksine „„abd hâlık değildir.‟‟  diyerek 

Mû‟tezile‟nin söylemine karĢı çıkmıĢtır. 

“Ehl-i Sünnet‟in Temel Ġlkeleri” dediğimiz onuncu baĢlığımızda Peygamberlerin 

kebâir ve segairlerden uzak oluĢlarını açıklamıĢ ve devamında peygamberlerden sonra 

insanların en faziletlilerini dört büyük sahabe olarak sıralamıĢtır. Üsküdârî burada kebâir 

ve segâir tanımlarında bazı ihtilaflar olduğunu belirtmiĢ ve ashab-ı ġâfiî‟den Ruyânî‟nin 

kebair tanımına yer verdiğini görüyoruz. Ardından da büyük günahları sıralamaktadır. 

Enbiyâdan sâdır olan zellelere ise örnek olarak Hz. Adem‟in yasak meyveden yemesini 

göstermektedir. Devamında Hz. Peygamber‟in soy ağacını sıralamıĢ dört büyük halifeyi 
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de soylarının Hz. Peygamber ile birleĢme noktalarına kadar yazmıĢ ve kısaca tanıtmıĢtır. 

Üsküdârî, büyük günah iĢleyenin durumu bahsinde yalnızca Mürcie‟ye 

göndermede bulunmuĢ, bunun dıĢında tartıĢmalardan ve görüĢlerden uzak durarak kendi 

görüĢünü Ebû Hanîfe‟nin gölgesinde kısaca aktarmıĢıtır. 

Riyâ, süm„a ve ucubun tanımını yaptığı sonraki baĢlıkta keramet ve mucize 

terimlerini de tanımlamıĢtır. Ve Allah düĢmanlarından sâdır olan bu gibi Ģeylerin, onların 

küfürlerini arttırmaya götürdüğünü söylemiĢtir. 

Kitabın bundan önceki bir kaç baĢlık ve bu baĢlıktan sonraki konularda 

Üsküdarî‟nin birden fazla konuyu iĢlemeye baĢladığını görüyoruz. Diğer Ģerhlerle 

kıyasladığımızda tek tek ele alınan konular burada ardı ardına sıralanmıĢtır. Örneğin 

Allah‟ın yaratmadan önce yaratıcı, rızıklandırmadan önce rızık verici olması; Allah‟ın 

Cennet‟te görülmesi; imanın artıp eksilmesi ve iman ve Ġslâm arasındaki fark gibi 

konular aynı paragraf içerisinde açıklanmıĢtır. Ve açıklamaları kısa tutmuĢtur.  

Genel olarak kitabımızı Ali el-Kârî Ģerhi ile kıyaslayacak olursak, -ki kendisinin 

kitabında referans olarak zikrettiği tek kitap budur- Ali el-Kârî, Ģerhinde en ince 

ayrıntısına kadar incelemelerde bulunmuĢ ve tüm kapsamı ile konuları ele almıĢtır. 

Konular ile ilgili âyet ve hadisleri yazmıĢ ve ulemanın konular hakkındaki görüĢlerini tek 

tek incelemiĢtir. TartıĢmalara ve ihtilaflı görüĢlere yer vermiĢ, sonrasında ise kendi 

görüĢünü ve bu görüĢü destekleyen kaynakları sıralamıĢtır. Böylece çok geniĢ çaplı bir 

Ģerh oluĢturmuĢtur. Üsküdârî‟nin kitabını yazarken kelâm ilmini tam manâsı ile 

kullandığını görmekteyiz. Doğrusu Ali el-Karî Ģerhini okuduğumuzda, kelâmî terimleri, 

konuları, tartıĢmaları, kelâm ilminin önemini, kelâmî grup ve mezhepleri, bu konulara 

dair yazılan kitapların bir kısmını, konu ile ilgili ayetleri ve kelâm âlimlerinin bir kısmını 

öğrenebilmekteyiz. Üsküdarî‟nin Ģerhini okuduğumuzda ise, el-Fıkhu'l-ekber’in kısa bir 

Ģerhini okumuĢ oluruz. Bununla birlikte Türkçe olarak yazılmıĢ ilk Ģerh olması hasebiyle 

Üsküdarî‟nin Ģerhi önemlidir. 
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SONUÇ 

Ebû Hanîfe‟nin el-Fıkhu’l-ekber adlı eserinin kütüphanelerde kayıtlı yüzlerce Ģerhi 

bulunmaktadır. Öyle ki, bazı Ģerhlerin müellifleri belli olmamakta bazı Ģerhler ise 

birbirlerine karıĢtığı yahut kime ait olduğu hakkında kesin bir malumat bulunmadığı 

için tefrik edilememektedir.  

el-Fıkhu’l-ekber iki rivayet yoluyla günümüze ulaĢmıĢtır. Bunlardan biri Ebû 

Hanîfe‟nin öğrencisi Ebû Mutî el-Belhî‟ye, diğeri ise Ebû Hanîfe‟nin oğlu Hammad b. 

Ebû Hanîfe‟ye aittir. Ebû Hanîfe‟nin öğrencisi Ebû Mutî el-Belhî tarafından rivayet 

edilen risaleye daha sonra el-Fıkhu’l-ebsat; oğlu Hammâd b. Ebû Hanîfe tarafından 

rivayet edilene ise el-Fıkhu’l-ekber denilmiĢtir. 

Kendi Ģerhimize geçmeden evvel konuya vâkıf olmak anlamında el-Fıkhu’l-ekber‟e 

yazılan diğer Ģerhleri tespit ettik. Burada da bazı Ģerhlerin birden fazla kiĢiye nispet 

edildiğini müĢahade ettik. Ġsmail b. Ġshak el-Hâtirî er-Rûmî‟nin kendisine atfedilen 

Ģerhlerin istinsah tarihleri ile ölüm tarihlerinin uyuĢmadığı anlaĢılmıĢtır. Muhammed b. 

Muhammed b. Mahmûd es-Semerkandî‟ye nispet edilen Ģerh her ne kadar Haydarabad 

da basılmıĢ olsa da, biyografi kitaplarında böyle bir bilgi mevcut değildir ve yalnızca bir 

nüshada kendisinin ismi zikredilmiĢtir. Onun da gerek üslûp gerekse içerik olarak 

Mâtürîdî‟ye ait olması muhtemel değildir. Ebu'l-Leys es-Semerkandî‟ye ait olduğu 

düĢünülen Ģerh bir karıĢıklık sonucu Mâtürîdî‟ye ait diye iddia edilse de, eserin tenkitli 

neĢrini hazırlayan Hans Daiber, onun Ebu‟l-Leys‟e ait olduğunu ileri sürmüĢtür. Fakat 

Ebu‟l-Leys‟in görüĢleri ve söz konusu Ģerh içerik olarak karĢılaĢtırıldığında Ebu‟l-

Leys‟e de ait olmadığı anlaĢılmaktadır. Ata b. Ali b. Muhammed el-Hanefî, Mâtürîdî ve 

Ebu‟l-Leys‟e aidiyetleri tartıĢılan Ģerhin en eski nüshası incelendiğinde, bu eserin 

aslında Ata b. Ali el-Cüzecâni‟ye ait olduğu anlaĢılmaktadır. Bir eserin, bir çok kiĢiye 

nispet edildiği görülmektedir. Bu durum ise bir eseri incelerken ne kadar titiz 

davranılması gerektiğini bize gösteren önemli bir uyarıdır. 

Diğer Ģerhlerden, Babertî‟nin el-İrşad fi şerhi’l-Fıkhi'l-ekber’i; “Fıkh-ı Ekber 

ġârihi” olarak tanınmasına vesile olan Ġlyas b. Ġbrahim es-Sinobî‟nin Şerhu'l-Fıkhi'l-

ekber’i; Ġshak el-Hâkim‟in Muhtasaru’l-Hikmeti’n-Nebeviyye fî Şerhi’l- Fıkhi’l-Ekber’i; 
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el-Bayramî'nin, el-Kavlü'l Fasl fi şerhi’l- Fıkhu'l-ekber’i; Beyazîzâde Ahmed Efendi'nin 

İşaretü'l-Meram fi şerhi’l-Fıkhi'l-ekber‟i; el-Mağnisavî‟nin Şerhu'l Fıkhi'l-ekber'i; Ali 

el-Kârî el-Herevî‟nin el-Menhecü'l-Ezher’i en tanınmıĢ olan el-Fıkhu'l-ekber Ģerhleridir. 

Üsküdarî tarafından ilk kez Osmanlı Türkçe‟si ile Ģerh edilen ve bizim inceleyip 

Latinize ettiğimiz risâle Şerhu'l Fıkhi'l-ekber’dir. 

Kendisi hakkında bilgi edinmeye çalıĢtığımız Ģârihi araĢtırırken bir takım 

problemlerle karĢılaĢtık. Nitekim aynı dönemde yaĢamıĢ aynı konularda kitaplar yazmıĢ 

hatta bazı kitap isimleri aynı- ve ölüm tarihleri arasında yalnızca iki yıl fark olan 

Üsküdarî isimlendirmesine matuf iki müellif ile karĢı karĢıya kaldık. Ġki Üsküdarî‟yi 

birbirlerinden ayıran sebepse birinin „Kasirîzâde‟, diğerinin „el-Hanefî‟ olarak tanınıyor 

olması ve baba isimlerinin farklılığıdır. Bunlardan, bazı kitaplarda tek kiĢi olarak 

bahsedilmiĢ, bazılarında ise ikisinin de ismi ayrı ayrı zikredilmiĢtir. Birinin 

kütüphanelerde kayıtlı yüzlerce kitabı varken, diğerinin tespit edebildiğimiz yalnızca 

yedi kitabı mevcuttur. Bu kitaplar da isim ve içerik olarak diğer Üsküdarî‟nin yazmıĢ 

olduğu kitaplarla benzerlik göstermektedir. Nihayetinde Üsküdarî‟lerin aynı isimlerde 

kitaplarının mevcudiyetini tespit ettik. Bu kadar benzerliğin olamayacağını düĢünerek 

aynı isimleri taĢıyan kitapları birebir mukayese ettik. Tahmin edileceği üzere ufak nüsha 

farklılıkları dıĢında kitapların aynı olduğunu gördük.  

„„Neden iki farklı Üsküdarî‟den bahsedilmiĢ ya da bu karıĢıklığın sebebi nedir?” 

Bu, cevabını tam olarak bilemediğimiz, belki de hiç bilemeyeceğimiz bir sorudur. Fakat 

Ģu bir gerçek ki, bizi yeni isimlere götüren, yeni yazma eserlerle tanıĢtıran 

kütüphanelere daha çok gitmemiz gerekiyor. Zira gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen âli 

bilgilerin, âlim zatların, ve kapağı dahi açılmamıĢ yüzlerce eserin mevcudiyetini 

farkettik. Biz, bu çalıĢmamızda diğer Ģerhlerle mukayese edilince hacim olarak küçük 

olan bir eserden, çok Ģey öğrendiğimizi belirtmeliyiz. Ufak bir Latinize çalıĢması, 

günlerce yazma eser kütüphanelerinde vakit geçirmemize ve kütüphanelerin tozlu 

raflarıyla hemhal olmamıza vesile oldu.  

Ġncelediğimiz Ģerhe genel olarak bakıldığında, kelâm alanında farklı görüĢleri dile 

getiren ve yeni açılımlar yapan bir eser olmaktan ziyade; Ebû Hanîfe‟nin görüĢleriyle 
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ilgili meseleleri, mutedil bir yaklaĢımla ve öz bir üslûpla ortaya koyan bir eser olduğunu 

söyleyebiliriz. 
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