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ÖZET 

Ġbn Kemal Osmanlı devletinin en ünlü alimi ve Ģeyhü‟l-islamıdır.  O, Osmanlı 

devletinin yükselme dönemlerinde yaĢamıĢtır. Dönemine damgasını vuran olaylarda yer 

almıĢtır. Hem alim hem de askeriyeye mensub bir aileden gelmiĢtir. Önce askeriyeye 

sonrada ilmiye sınıfına geçmiĢtir.  

300 e yakın eser kaleme almıĢtır. Çok çeĢitli ilim dallarında eser yazmıĢtır. 

Özellikle ehl-i sünneti savunmuĢtur. Bu savunma özelliğini en çok yansıtan 

olaylar: ġah Ġsmail‟le olan mücadelesi, Molla Kabız hakkında verdiği hükümler ve daha 

çok asıl mecrasından çıkmıĢ olan sûfilerle olan mücadelesidir. Ġbn-i Arabi hakkında 

verdiği fetva tasavvufa tamamen karĢı olmadığının delilidir. Peygamberimizin 

üstünlüğü ve anne-babasıyla ilgili görüĢleri yaĢadığı dönem dini ve sosyal olayları 

hakkında bize ipuçları vermektedir. 

Orijinal görüĢleri de vardır. HaĢir inancıyla ilgili 7 li görüĢü Ġzmirli tarafından da 

kabul edilmiĢtir. 

Klasik ulemanın yolundan ayrılmayan Ġbn Kemal sentezci bir alim olarak 

bilinmektedir.  Öldüğünde hem Ġstanbul‟da hem de Ġslam aleminde gıyabi cenaze 

namazları kılınmıĢtır. 
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SUMMARY  

Most famous scholars of the Ottoman state and Ġbn Kemal is Sheikhulislam. He 

lived in times of rising Osmanlı state. Period marked by events that took place in. Both 

come from a family of scholars, he was my mensub to the military. First, after the 

military has passed to the Ulema.  

Has written close to 300 works.  

Has written a wide variety of works in the branches of science. Ehl-i mutilation 

in particular has advocated. This is the most defensive property reflect events: the 

struggle ismaille Shah, Mullah Kabız its award for constipation and more out of one 

main channel that is the struggle that sufizm. About Ibn Arabi is not directly opposed to 

the mysticism of his fatwa is evidence. Parents about the superiority of our Prophet, and 

having opinions about the period, religious and social events gives us clues.  

There are also comments on the original 7 li opinion about belief by jowl by 

Izmir was adopted. 

Classical ulema do not leave the path of the Ibn Kemal synthesis process is 

known as a scholar. He died in Istanbul in the funeral prayer for me by default in the 

Islamic world makes. 
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ÖNSÖZ 

Dinde süreklilik ve değiĢmezlik esastır. Ancak bu, dinin temel ilkeleri ve asli 

hükümleri için geçerlidir. Bu düĢünceler etrafında oluĢan kültür ve düĢünce, düĢünen ve 

yorum yapan insan ile dünya Ģartlarının değiĢmesi karĢısında az- çok değiĢmelere ve 

kırılmalara uğramıĢtır. Bugün ulaĢtığımız seviye bu süreç sonunda ulaĢtığımız noktadır. 

Ġslam düĢüncesinin geliĢim sürecinde hiç Ģüphesiz Osmanlı Devletinin büyük 

etkileri vardır. Osmanlı‟nın en görkemli dönemi olan “Yükselme Dönemi” ilim 

adamlarından birisi de Ġbn Kemal‟dir. Hiç Ģüphesiz Ġbn Kemal‟in de bu geliĢime etkisi 

olmuĢtur.  

Ġbn Kemal, Osmanlı Devleti‟nin en güçlü ve ihtiĢamlı olduğu bir dönemde 

yetiĢmiĢ ve yaĢamıĢ Ġslam hukûkunda, tasavvufta, kelamda, felsefede, en önemlisi 

ilmiye teĢkilatının idaresinde çok önemli görevler ifâ etmiĢ gözde Ģahsiyetlerden 

birisidir. Dedesine nisbetle Ġbn Kemal, Ġbnu‟l Kemal el-Vezir veya KemalpaĢazâde diye 

meĢhur olan, ġeyhü‟l- Ġslam Ġbn Kemal‟in asıl adı Ahmet, babasının adı Süleyman 

dedesinin adı Kemaleddin Ahmed, lakabı ġemseddin‟dir. Ayrıca “müfti‟s- sekaleyn” 

lakabı ile de anılır. 873/1468 senesinde Tokat‟ta doğmuĢ olan Ġbn Kemal Yavuz 

döneminde Osmanlı Kanunnâmelerinin yazarı, Kanuni Sultan Süleyman‟ın güçlü 

ġeyhü‟l-Ġslam‟ıdır. 

Ġbn Kemal‟in hayatı ve eserleri ile Osmanlı tarihindeki önemi hakkında bazı 

araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu konuda senpozyumlar düzenlenmiĢtir. Ancak Ġbn Kemal‟in 

Osmanlı düĢünce tarihi açısından etkileri ve ilme hizmetleri yeterince ele alınmamıĢtır. 

Biz bu tezimizde Osmanlı Devleti‟nin Yükselme dönemine eserleriyle, 

fetvalarıyla, düĢünce ufkuyla damgasını vuran Ġbn Kemal‟in özellikle inanç ekolleriyle 

olan mücadelesini, Ehli-Sünnete olan bağlılığını, devletin bekasını tehdit eden 

görüĢlerle tartıĢmalarını ele almayı hedefledik. Bugün dahi etkisini koruyan Sünnilik 

kavramının çoğulcu Osmanlı toplumundaki uygulama Ģeklinin bilinmesinin tarihi 

tecrübemizden istifade adına önem arz edeceği kanaatindeyiz. Pek çok farklı toplumun 

iç içe yaĢadığı Osmanlı‟daki uygulamaların, birlikte yaĢam, çok kültürlülük gibi 

kavramların tartıĢıldığı günümüz Türkiyesi‟nde özellikle Sünnî-ġiî iliĢkilerinin 
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Ģekillenmesinde ve gerginliğinin giderilmesinde olumlu etkileri olacağı 

düĢüncesindeyiz. 

Hazırladığımız tez üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde Ġbn Kemal‟in 

kısaca hayatı, eserleri, ilmi kiĢiliği, yaĢadığı döneme etkileri ele alınmaya çalıĢılmıĢtır. 

Ġkinci bölümde ise Ġbn Kemal‟in kelamî görüĢleri klasik kelam tasnifi tarzında; ilâhiyat, 

nübüvvet, ahiret ve insan ana baĢlıklarıyla incelenmiĢtir. Bu bölümde ayrıca bid‟at 

fırkalar ve Ġslamın inanç sistemine aykırı fikirleri olan bir takım fırkalarla ve bunları 

yaymaya çalıĢan kiĢilerle yapmıĢ olduğu mücadeleler ele alınmaya çalıĢılmıĢtır. Üçüncü 

bölümde ise Ehl-i Sünnet‟in kavramsal açılımı, oluĢum ve geliĢimi, farklı mezheplerin 

ortaya çıkıĢı bu mezheplerin Ġslam düĢüncesindeki yerleri, özellikle Osmanlı 

Devleti‟nde Sünnilik anlayıĢı ele alınarak Ġbn Kemal‟in Sünni çizgide geliĢtirdiği 

kelami görüĢleriyle Ģekillenen Sünnilik anlayıĢı örneklerle vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır. . 

ÇalıĢma esnasında engin tecrübelerinden istifade ettiğim tez danıĢmanım Prof. 

Dr. ġerafeddin GÖLCÜK‟e, Prof. Dr. Süleyman TOPRAK‟a, tez izleme komitemde 

bulunan Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK‟e, özellikle tez konusunun tesbitinde, tezin 

hazırlanmasında kaynak temini ve değerlendirmesinde ilgilerini gördüğüm Doç. Dr. 

Seyit BAHÇIVAN‟a teĢekkür ederim.  

ALĠ ÖGE 

KONYA- 2010 
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GĠRĠġ 

I- KONUNUN TANITIMI 

“ġeyhü‟l- Ġslam Ġbn Kemal‟in Sünnîlik AnlayıĢı” isimli tezimiz isminden de 

anlaĢıldığı gibi Osmanlı Devletinin yükselme dönemi ġeyhü‟l- Ġslam‟larından olan Ġbn 

Kemal‟in görüĢleri ve onun sünnî düĢünce yapısı üzerinde durmaktadır. Ancak bu 

mesele sadece „sünnî paradigmanın‟ nasıl oluĢtuğu meselesi değildir. Ġslam tarihi 

boyunca yaĢanan ve geliĢim gösteren bu düĢünce hareketinde acaba Ġbn Kemal nerde 

durmaktadır? Bu duruĢ sünnî kelam ekolleri içinde nasıl değerlendirilmektedir? Ġbn 

Kemal‟in anlayıĢı, Osmanlı açısından ne derece önemlidir? Ġbn Kemal bu anlayıĢıyla 

sünnî düĢünceye ne kazandırmıĢtır? Gibi soruların cevaplandırılmaya çalıĢıldığı tezimiz 

özellikle ġiî- Sünnî iliĢkilerinde Osmanlı devleti‟nin yükselme dönemindeki görüntüyü 

yansıtmaya çalıĢmıĢtır. 

Ġbn Kemal‟in hayatı baĢlığıyla; hayatı, ilmi kiĢiliği, eserleri ve Osmanlı 

ilmiyesindeki durumu ele alındıktan sonra, ehl-i sünnete muhalif fırkalarla mücadelesi 

klasik kelam tasnifiyle incelenmiĢtir. Ġlâhiyat, nübüvvet, ahîret ve insan konu baĢlıkları 

altında Ġbn Kemal‟in Sünnî düĢüncenin dıĢında kalan ekollerle mücadelesi ve bu 

mücadele esnasında; 

1-Kullandığı metot, 

2-EĢ‟ari, Maturidî, Selefî, Mu‟tezilî düĢünceler içinde kabul ettiği ve etmediği 

noktaların belirlenmesi, 

3-Ehl-i sünnet‟in tanımı, geliĢimi, oluĢumu ve „sünnîlik‟ tanımı ele alınmıĢtır. 

Bu bölüme Osmanlı devletinin mezhep algısı ve Ġbn Kemal‟in ehl-i sünnet karĢındaki 

tutumu örneklerle izah edilerek, Osmanlı Sünniliği ile farklı bir anlayıĢa sahip olup 

olmadığı sorularının cevapları araĢtırmamızda yer verdiğimiz hususlar olmuĢtur.  

 

 

II- KONUNUN SINIRLARI VE HEDEFLERĠ 
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Ġlk yılları hariç neredeyse Ġslam toplumunda Sünnî-Ģiî ihtilafları önemli yer 

iĢgal etmiĢtir. Ġslamın ilk asırlarındaki bazı olaylar, bu olayların oluĢumu ve bunlara 

dair yorum ve yaklaĢım farkı üzerinde temellenen bu ihtilaf, geride bıraktığımız onca 

asra rağmen aĢılabilmiĢ de değildir. Bu ihtilaf özellikle Sünnî-Ģiî coğrafyanın birleĢtiği 

Orta Doğu üzerinde son yıllarda daha da grift hale gelmiĢ durumdadır. GeçmiĢten 

günümüze Ġslam âlemi olarak bulunduğumuz zorluklar göz önüne alınırsa iki büyük 

Müslüman kitlenin aralarındaki ihtilafları aĢması, Müslümanların geleceği açısından da 

önem arz etmektedir.  

Tezimiz Ġbn Kemal‟in görüĢlerinden yola çıkarak Sünnî öğreti sınırları içinde 

kalacaktır. Özellikle amelî/fıkhî konulardan uzaklaĢılıp itikadî/kelamî konular ele 

alınacaktır. Ġbn Kemal‟in kelami görüĢleri belirlenerek, bu görüĢlerin Sünnîlikle 

alakasının tespiti esas alınacaktır. Ġbn Kemal çok çeĢitli konularda eser sahibidir. Sadece 

Türkler arasında değil hemen hemen tüm Ġslam âleminde taktir edilen ve Ģöhret bulan 

Ġbn Kemal tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi temel Ġslami ilimlerde yetkin bir alim 

olmasının yanında özellikle tarih, edebiyat, ve dil alanlarında da ehliyet sahibidir. Ġlmi 

geniĢliği, muhakeme kabiliyeti ve münazaradaki kuvvet ve kudretinin çok yüksek 

olması sebebiyle kendisine „Müfti‟s-Sekaleyn‟ünvanı verilmiĢtir.1 Bu açıdan 16. yüzyıl 

Osmanlı kültürünün en güçlü temsilcilerinden biri olan Ġbn Kemal, Türkçe, Arapça ve 

Farsça çok sayıda ve çok çeĢitli konularda eserler vermiĢtir. Bu ilmi yeterliliğinden 

dolayı pek çok ilim adamı kendisini Taftazânî (v. 793/1390), Seyyid ġerif el- Cürcânî 

(v. 816/1413) ile kıyaslamıĢ ve hatta onların üstünde tutmuĢlardır.2  

 ÇalıĢmamızda Ġbn Kemal‟in hayatını kısaca ele alacağız. Bunu „Kullanılan 

Kaynaklar‟ ı verirken söz konusu edeceğiz. 

Ġbn Kemal‟in yaĢadığı Osmanlı Devletinin yükselme döneminde itikâdî hayata 

tesir eden ekollerle mücadelesinin ele alındığı ikinci bölümde Sünnilik anlayıĢının 

oluĢtuğu zemin belirlenmeye çalıĢılacaktır. Sünni okullar/ekoller içinde Ġbn Kemal 

nerede durmaktadır? Hangi ekole yakındır? Selefî anlayıĢla naslara bağlılık, mutezîlî 

anlayıĢla akılcılık, eĢ‟arî ve maturîdî anlayıĢla mutedil görünüm arz eden kelamî 

                                                 
1 Gölcük, ġerafeddin, Kelam Tarihi (KiĢiler, GörüĢler, Eserler) Esra yay. 1992, s. 242; UzunçarĢılılı, 

Ġsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara TTK Yay. , 1972, c. 2, s. 668. 

2 Ġbn Abidin, Muhammed Emin b. Ömer, Reddü‟l- Muhtâr ale‟d- Dürri‟l-Muhtâr, Mısır 1368/1966, c. 1, 

s.19. 
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düĢünce haritasında Ġbn kemal Sünnî anlayıĢını hangi metoda göre oluĢturmuĢtur? 

Karma bir metod sahibi olarak mı karĢımıza çıkacak yoksa katı bir eĢ‟arî veya maturîdî 

mi? Felsefî kelamın geliĢtiği Razî ekolüne mi yakındır? Mutezîlî akılcılığıyla Ġbn 

Kemal‟in akılcılığı arasındaki fark nedir? Ya da fark var mıdır? Sorularının cevapları 

onun Sünnîlik anlayıĢının belirlenmesini sağlayacak verileri bize verecektir. 

  “Ehl-i sünnet-sünnilik” baĢlığı altında kavramsal çerçeveyi belirlemeye 

çalıĢacağız. Ehl-i sünnetin oluĢum ve geliĢim süreci, özellikle Sünniliğin geldiği nokta, 

Sünniliği belirginleĢtiren ögeler ve Ġbn Kemal‟in hangi noktada bulunduğu ve Osmanlı 

düĢünce hayatına katkılarını incelemeye çalıĢacağız.  

Bu açıdan baktığımızda araĢtırmamız sırf tarihin belirli bir döneminde yaĢamıĢ 

bir Ġslam aliminin sünnî görüĢlerinin aktarımı da olmayacaktır. Yeri geldikçe Sünnî-Ģiî 

gerginliği/benzeĢmesi/çatıĢması/ittifâkı gibi durumlarda tahliller ve günümüze 

çıkarımlar yapılmaya çalıĢılacaktır. XVI. yüzyıl Osmanlı toplumunun yapısı da 

belirginleĢecektir. 

III- KULLANILAN METOD 

 Sosyal bilimler alanında yapılan çalıĢmalarda kullanılan metotlar göz önünde 

tutulmak kaydıyla çalıĢmamız esnasında konunun özelliğinden kaynaklanması sebebiyle 

tek bir metot kullanmayacağız. Bu tezimizde ulaĢmayı hedeflediğimiz sonuç bize farklı 

bir metot uygulamayı zorunlu kıldı. Daha önce yapılan çalıĢmalarda genellikle Ġbn 

Kemal‟in eserlerinden görüĢleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢ ve sonuçlara ulaĢılmıĢ. Ancak 

bu çalıĢmalar biraz sonra da ele alacağımız gibi sadece Ġbn Kemal‟e ait tek kaynak 

gösterilerek yapılmıĢ.  Bu durum kanaatimizce tam uygun da değildir. Zira üzerinde 

çalıĢma yaptığımız Ġbn Kemal ilmi yetkinlik açısından büyük bir Ģahsiyettir. Bunun 

böyle olduğunu 300 „ün üzerine çıkan sayısıyla eserleri göstermektedir. Eserlerinin 

çoğu yazma olan ve müstensihler tarafından çoğaltılan bu yazmaların 

karĢılaĢtırmalarının yapılması veya farklı eserlerinden görüĢlerin kontrol edilerek 

aktarılması ona ait görüĢlerin tam olarak tespiti açısından önem arz etmektedir. Bu 

sebeple, 

1- KarĢılaĢtırma metodunun kullanılacağı tezimizde klasik kelam tasnifi göz 

önünde bulundurulacak ve daha önceki kelami ekollerin görüĢleri kısaca özetlendikten 

sonra Ġbn Kemal‟in konuyla ilgili görüĢleri tespit edilmeye çalıĢılacaktır. 
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2-Ġbn Kemal‟e ait risale, yazma eser, Ģerh ve haĢiyelerden direk olarak ona ait 

kelâmî görüĢlerinin tespit edilmesi. 

 3- Ġbn Kemal‟le ilgili daha önce yapılmıĢ araĢtırmalardan istifade edilmesi ve 

bu çalıĢmaların birbirleriyle karĢılaĢtırılmalarının yapılarak bilgilerin kontrol edilmesi.   

4-Özellikle Ġbn Kemal‟in eserleri müstensihler tarafından çoğaltıldığı için 

yazmalardaki bilgilerin doğruluklarının tespiti açısından daha önceki çalıĢmalarda 

olmayan kaynak karĢılaĢtırmalarının yapılması. 

5- GörüĢlerin belirlenmesi esnasında imkanlar ölçüsünde en az iki kaynaktan 

alıntı yapılarak aidiyetin güçlendirilmesi, bizim çalıĢmamız esnasında takip edeceğimiz 

metot olacaktır. 

 

IV- KULLANILAN KAYNAKLAR 

 

Tezimizi hazırlarken tabiîdir ki Ġbn Kemal‟in kendine ait eserlerinden 

faydalandık. Faydalandığımız kaynaklara geçmeden önce Ġbn Kemal üzerinde gerek 

ülkemizde gerek baĢka ülkelerde yapılan çalıĢmalardan bahsetmek yerinde olacaktır. 

Ülkemizde yapılan çalıĢmalar Ġbn Kemal‟in tefsirciliği, edebî kiĢiliği, 

tarihçiliği, felsefi ve kelamî görüĢlerinin belirlendiği çalıĢmalar olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

Özellikle Arap ilim dünyasında onunla ilgili yapılan çalıĢmalar Ġbn Kemal‟in 

tefsirciliği ve dilciliği üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Tefsirciliğiyle ilgili olarak da bu 

makale ve tezlerin Ġbn Kemal‟in Fatiha Tefsiri, Mülk sûresinin tefsiri vs. Ģeklindeki 

çalıĢmalardır. Ülkemizde yapılan çalıĢmalar hakkında bilgi vermeye baĢlamadan önce 

yabancılar tarafından yapılan çalıĢmalara bakmak yararlı olacaktır. Bu bölümü Ġbn 

Kemal‟le ilgili olarak; yabancılar tarafından yapılan çalıĢmalar ve Ülkemizde O‟nun 

hakkında yapılmıĢ tezler, makaleler ve eserler hakkında bilgi vererek devam ettirmek 

istiyoruz. 

Ġbn Kemal‟e ait eserler ise birinci bölümde „Ġbn Kemal‟in Hayatı‟ baĢlığı 

altında incelenecektir. 

A- Ülkemiz DıĢında Yapılan Bazı ÇalıĢmalar 
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Ġbn Kemal, Osmanlı Devleti‟nin en güçlü ve ihtiĢamlı olduğu bir dönemde 

yetiĢmiĢ ve yaĢamıĢ bir bilgindir. Eserlerinde Arapça ve Farsça‟yı çok güzel kullanması, 

döneminin meseleleriyle ilgilenmesi ve geçmiĢ ilmi mirası fevkalade özümsemesi vs. 

sebeplerle ülkemizde olduğu gibi Ġslam dünyasında da çeĢitli yönlerden pek çok 

araĢtırmaya konu olmuĢtur. 300‟ü aĢkın eser sayısıyla Cemil el Azm Bey‟in „Ukûdu‟l 

Cevher fî Teracîmi men lehüm Hamsüne Tasnîfen fe Mietün fe Ekser‟ isimli eserinde 

kendisinden önemle bahsedilmiĢtir.3 

Ġbn Kemal, 932(1525/1526)de ġeyhu‟l-islam Zenbilli Ali Efendi‟nin vefatıyla 

boĢalan Ģeyhulislamlık makamına geçmiĢ vefatına kadar 2 ġevval 940 (16 Nisan 1534) 

bu görevde kalmıĢ; cenaze namazı Fatih Camiinde kılınmıĢ ayrıca DımeĢk Emevi ve 

Mekke‟de Harem-i ġerif‟te gıyabi cenaze namazları kılınmıĢtır. Bu durum onun Ġslam 

âleminde de iyi tanındığını ve kabul gördüğünü göstermektedir. 

Tefsirciliğiyle ilgili olarak: Nuh Mustafa Muhammed er-Rebâbi‟a „Tefsir Ġbn 

KemalbâĢâ li Sûreteyi‟l-Fatiha, ve‟l Bakara, Dirase ve Tahkik ve Ta‟lik‟,(YL)Ürdün 

Üniversitesi, Amman,1992; aynı yıl Yunus Abdilhayy Ma „Ġbn KemalbâĢâ ve Tahkik ve 

Diraset Sureteyi‟l Fatiha ve‟l Bakara min Tefsirihi, (YL) Ġslam Üniversitesi, Medine 

1992; Tahsin Ahmed Muhammed Ahmed „Tefsir Ġbn KemalbâĢâ, Dirase ve Tahkik min 

Hilal Sûretey et- Tevbe ve Yûnus‟,(YL) Ürdün Üniversitesi, Amman,1994; Enver Arpa, 

Tefsir-i Ġbn KemalbâĢâ, Dirase ve Tahkik min Hılal Süver Hûd ve Yûsuf ve‟r- Ra‟d, 

(YL) Ürdün Üniversitesi, Amman 1994; Tağrid Abdülfettah Muhammed Tâye, „Tefsir 

Ġbn KemalbâĢâ, Dirase ve Tahkik min Hılal Süveri Ġbrahim, el- Hicr, en-Nahl, el- Ġsra, 

(YL), Ürdün Üniversitesi, Amman, 1996; el- Enbiya, el Hacc, el Mü‟minûn en- Nûr 

surelerinin ele alındığı tezi, Meysa Bedrûddin Muhammed Bedr, Ürdün Üniversitesinde 

1996‟ da tamamlamıĢtır. 

Dilciliği ve belağat ile ilgili Abdulhafız Muhammed Abdulhafız Hamid „ el-

Mesailû‟l- Belağiyye‟ isimli yüksek lisans tezi bir yönüyle de tefsirle ilgilidir. Bu tez 

Ezher Üniversitesinde Arap Dili Fakültesinde 1981 de yapılmıĢtır. Ġbn Kemal‟in14 ayrı 

risalesinin tahkik edildiği „Ġbn KemalbâĢâ Resailuhu‟l- Belâğıyye‟ de aynı üniversitede 

1983 te Lütfi es-Seyyid Salih Kındîl tarafından yapılmıĢtır. 

                                                 
3 Bahcıvan, Seyit, „ġeyhulislam Ġbn KemalpaĢa‟nın Vasiyetnâmesi‟, Marife, Konya, y 1, sy 2, s. 210  
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Kelam ve akâid sahasında Seyit Bahcıvan, Ġbn KemalbâĢâ ve Arâuhu‟l- 

Ġtikâdiyye, Dirase Nakdiye ala Dav‟i Akîdeti‟s- Selef, Ümmü‟l Qura, Mekke, 1993‟te 

doktora çalıĢmasını tamamlamıĢtır. 

Arap âleminde Ġbn Kemal‟in eserlerini tanıtan ReĢit Abdurrahman el- Ubeydî 4 

gerek tefsir gerekse dil ile ilgili olarak Ġbn Kemal‟den övgüyle bahsetmiĢtir. 

Burada üzülerek Ģunu da ifade etmeliyiz ki Ġbn Kemal‟le ilgili olarak beklide 

ilk önemli organizasyonu gerçekleĢtiren Tokat valiliği bünyesinde kurulan „ġeyhulislam 

Ġbn Kemal AraĢtırma Merkezi‟ tarafından gerçekleĢtirilen sempozyumda yabancı ilim 

adamlarının beraberlerinde getirdikleri mikrofilimler ve eserlerin fotokopileri maalesef 

araĢtırma merkezi yetkililerine ulaĢmamıza rağmen bulunamamıĢtır ve bu merkezin 

artık sadece isimden ibaret, faaliyetleri olmayan bir konumda olduğu tesbit edilmiĢtir. 

B-Ülkemizde Yapılan Bazı ÇalıĢmalar 

26-29 Haziran 1985 tarihinde gerçekleĢtirilen Ġbn Kemal Sempozyumunda 

sunulan tebliğler Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1986 yılında kitaplaĢtırılmıĢtır. Bu 

eserde 21 ilim adamının tebliği ve sunulan tebliğler ıĢığındaki tartıĢmaları mevcuttur. 

Bu çalıĢma belki de ülkemizde Ġbn Kemal‟le ilgili çalıĢmaların artmasına en büyük 

katkıyı yapmıĢtır. Bu senpozyumda Ġbn Kemal‟in tefsirciliği, tarihçiliği, dilciliği, 

tasavvufi yönü ve kelamcılığı ele alınmıĢtır. 

Ġbn Kemal‟e ait olan Tevarîhî Alî Osman isimli tarih kitabının birinci, ikinci ve 

yedinci defterleri ġefaeddin Turan tarafından, sekiz ve dokuzuncu defterleri ise Ahmet 

Uğur, onuncu defter ise ġerafettin Severcan tarafından neĢredilmiĢtir.5 

Ahmet Uğur tarafından „KemalpaĢâzâde‟nin VIII ve IX Defteri‟ ve yazarın 

tarihçiliği konulu tebliğ6 ve „Ġbn Kemal‟7adlı eserler kâleme alınmıĢtır. 

Özellikle Ġbn Kemal‟in eserleriyle ilgili olarak Nihal Atsız‟ın „Kemal paĢa 

Oğlu‟nun Eserleri‟ isimli araĢtırması dikkate değerdir.8 

Mübahat Türker‟in „Üç Tehafüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti‟9, 

Ahmet Arslan‟ın „Kemal PaĢa-zâde‟nin Tehafüt HaĢiyesi‟10, Mustafa Kılıç‟ın „Ġbn 

                                                 
4 ReĢid Abdurrahman el- Ubeydî, „Cûhûd Ġbn KemalbâĢâ fi‟l- Luğa‟l- Arabiyye‟, Mecelletu‟l Mecmei el-

Irâkî, Bağdat, 1987, c. 38, cüz 1,  s. 270- 289 

5 Ġbn Kemal‟in eserleriyle ilgili geniĢ bilgi daha sonraki bölümlerde ele alınacaktır. 

6 VIII. T.T. Kongresi, Ankara, 11-15, Ekim 1976 

7 Kültür ve Turizm Bakanlığı yay. ,Ġzmir, 1987 

8 ġarkiyat Mecmuası, c.VI, Ġstanbul, 1966 

9 T.T.K. Yay. , Ankara, 1956 
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Kemal‟in Hayatı ve Tefsire dair Eserleri ve Tefsirindeki Metodu11 isimli basılmamıĢ 

doktora tezi, Salim Özer‟in „Ġbn Kemal‟in Ġslam Hukuku Alanındaki Yazma 

Risaleleri(Tahkik ve Tahlil)12, Mehmet Mahfuz Ata‟nın „Ġbn Kemal ve Risale fî îcazi‟l-

Kur‟an‟ adlı eserin tahkîki13, Mustafa Demirel‟in „Yusuf u Züleyha‟14, M, A. Yekta 

Saraç‟ın „ġeyhülislâm Kemal PaĢazâde‟15, ġamil Öçal‟ın „Ġbn Kemal‟in Felsefi ve 

Kelamî GörüĢleri‟ isimli doktora tezi Ġbn Kemal‟in hem felsefi hem de kelami yönünü 

ele almıĢ daha önce Ġbn Kemal hakkında yapılan çalıĢmaları da ele almıĢ bir eserdir.16 

Sayın Dalkıran‟a ait „Ġbn Kemal ve DüĢünce Tarihimiz‟ isimli çalıĢma kitabın baĢındada 

ifade edildiği üzre 50 kadar risale incelenerek oluĢturulmuĢ bu sebeple eksikleriyle 

tenkit edilmiĢtir.17  

„Ottoman Society and State in The light of The Fetwas of Ġbn Kemal‟18 isimli 

Ertuğrul Ökten tarafından yapılan tez o dönemin sosyal hayatını yansıtması ve Ġbn 

Kemal‟in fetvaları açısından önemlidir.  

Bunun dıĢında makale ve tebliğlerin olduğu da muhakkaktır. Yeri geldikçe bu 

çalıĢmalardan da ilerde bahsedeceğiz. Ayrıca Ġbn Kemal‟le ilgili pek çok internet 

sitesinde bilgilere rastlamak da mümkündür. 

Bütün bunlara rağmen çoğu yazma eser olmasından dolayı gerek eserleri gerek 

görüĢleri tam olarak tesbit edilmiĢ de değildir. 

AraĢtırmamızda takip ettiğimiz metot karĢılaĢtırma metodu olduğu için ele 

alacağımız konularda sadece Ġbn Kemal‟e ait görüĢler nakledilmeyip, konunun ihtiyacı 

olduğu kadar çok fazla detaya girilmeden diğer kelamî görüĢlerle mukayeseleri 

yapılacaktır.  

                                                                                                                                               
10 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. , Ġstanbul 1987( Bu eser Ġbn Kemal‟in diğer eserleriyle ilgili fazla bir 

Ģeyler içermez ama buna rağmen çok önemli bir çalıĢmadır.)  

11 Atatürk Üniversitesi, Ġslami Ġlimler Fakültesi, Erzurum, 1981 

12 Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1991 

13 Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 1992 

14 Kültür Bakanlığı Yay. , Ankara 1983 

15 Ġstanbul, Risale yay. , 1995( Bu eserde daha çok edebi kiĢilik olarak Ġbn Kemal ele alınmıĢ ve bazı 

eserleri tercüme ve tahlil edilmiĢtir.) 

16 Öçal, ġamil, “Ġbn Kemal‟in Felsefi ve Kelamî GörüĢleri”, kültür bakanlığı yayınları 2408 Osmanlı 

eserleri dizisi 20, Levent ofset ve matbaacılık Ankara 2000, giriĢ bölümü. 

17 Öçal, ġamil, a.g.e. , s. 13 

18 Ökten, Ertuğrul, “Ottoman Society and State in The light of The Fetwas of Ġbn Kemal”, Bilkent 

Universty, September 1996 
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Kaynak olarak Ġbn Kemal‟in kendi eserlerinin orijinal nüshalarından 

yaralandık. Süleymaniye kütüphanesinden temin ettiğimiz mikro filimler, Konya Bölge 

Yazma Eserlerde bulunan eserleri, Ahmet Cevdet PaĢa tarafından oluĢturulmuĢ 

risaleleri, dergilerde yayınlanmıĢ edisyon krıtikli neĢirler ve mecmualarda serpiĢtirilmiĢ 

risalelerine ulaĢtık. 

Diğer taraftan kelam ekollerinin görüĢleri için ilk elden kaynak eserlere 

baĢvurduk. ġerh-i Usuli‟l- Hamse, el- Muğnî, el- Ġntisar, „Kitâbü‟t- Tevhît, Tebsıratü‟l-

edille, el- Bidâye, el- Müsâyere , „el- Ġbâne, el-Lümâ‟ ve diğer kaynaklara müracaat 

ettik. Özellikle fırkaların görüĢlerinin tespitinde Bağdadî‟nin „el- Fark beyne‟l- Fırak‟ 

ve Ġbn Kemal‟in hayatı için de tarih ve teracim kitaplarını kaynak olarak kullandık. 

Türkçe yayınlanmıĢ tez, makale, ansiklopedi maddeleri, senpozyum 

bildirilerini de kaynak olarak kullandık. 

Konunun gerektirdiği diğer kaynaklar da kullanılmak suretiyle tezimizi 

oluĢturduk. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ĠBN KEMAL‟ĠN YAġADIĞI DÖNEM VE HAYATI  

I- ĠBN KEMAL‟ĠN YAġADIĞI DÖNEM 

Ġbn Kemal‟in yaĢadığı XV. ve XVI. Yüzyıllar Osmanlı‟nın en parlak 

devirleridir. Bu dönem „Yükselme Dönemi‟ olarak kabul edilmektedir. Osmanlı 

devleti‟nin yükselme dönemlerinde yetiĢmiĢ büyük bir devlet ve ilim adamı olan 

ġemseddin Ahmet bu dönemin güzel ve iyi yanlarının farkında olduğu gibi 

problemlerini de görmüĢtür. Onun ilim hayatında da devlet hayatında da bu izlere 

rastlamak mümkündür. Toplumuyla iç içe olan bir ilim adamından da toplumun 

sıkıntılarıyla ilgilenmemesi düĢünülemez. 

Osmanlının dört büyük padiĢahına19 yetiĢmiĢ olan Ġbn Kemal‟in görüĢleri ve 

mücadelelerini doğru tesbit edebilmemiz için o dönemlerde hakim olan görüĢleri, 

muhalif olan fikirleri ve sosyal problemleri bilmek gereklidir. Özellikle siyasi olaylar 

dediğimiz ve genel olarak Safevi devletiyle olan iliĢkiler pek çok açıdan Ġbn Kemal‟in 

görüĢlerine de yansımıĢtır. Bu iliĢkiler görmezden gelinerek Ġbn Kemal hakkında da 

doğru değerlendirmelerin yapılamayacağı açıktır. Beylikten, büyük devlet düzenine20 

geçiĢ sürecinde yaĢananlar özellikle Ankara SavaĢı sonrası duraklama ve Fatih sonrası 

ilmi geliĢmeler, Yavuz‟un doğu politikaları ve Kanuni‟yle ulaĢılan zirve.  

Osmanlı tarihinde Yavuz ve Kanûnî dönemi devletin teĢekkül ve tekâmülünde 

zarûri birer merhaledir. Ġkinci Bayezid‟in zamanında devlet baĢıboĢluk ve anarĢiye 

doğru kaymaya baĢlamıĢ, Yavuz‟un buna mukabil fazla sert ve katı tutumu o anki 

durumdan kaynaklanmıĢ bir zaruret olarak kabul edilmiĢ21 ve devlet kurtarıldıktan sonra 

Kanûni‟nin adalet devri artık nizamın sağlandığı dönemler olmuĢtur.22  

                                                 
19 Ġbn Kemal sırasıyla: Fatih devri ( 1451- 1481)‟nin belli bir kesiti, II. Bayezid(1481- 1512), Yavuz 

Sultan Selim(1512- 1520) ve Kanûni Sultan Süleyman (1520- 1556) dönemlerini yaĢamıĢtır. 

20 Emecen, Feridun, “Osmanlılar” md. DĠA.(Diyanet Ġslam Ansiklopedisi), Ġst. 2007, c. 33, s. 487. 

21 Bununla ilgili olarak daha sonra ele alacağımız Ali b. Abdulkerim tarafından Yavuz‟a sunulan rapor 

önemli ipuçları vermektedir. 

22 DâniĢmend Ġ. Hami,  “Ġzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi” ,  Ġst., 1971, c. II, s. 62. 
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Ġbn Kemal Osmanlı ilim adamları arasında yüksek bir mevkiye sahiptir. 

Osmanlı dönemi yetiĢtirdiği ilim adamları ve eserleri incelendiği zaman düĢünce ve ilim 

tarihimiz açısından çok ciddi çalıĢmaların yapılabileceği bir dönem olarak karĢımıza 

çıkar. Ġbn Kemal de bu çalıĢmalar içinde ihmal edilmemesi gerekli bir ilim ve fikir 

adamı olmasına rağmen üzerinde çok fazla çalıĢma yapılmamıĢ23 ve yeterince 

kendisinden istifade edilmemiĢ bir Osmanlı alimidir. 

O dönemi önemli yapan bir diğer yön de, Osmanlı ilim ve kültür geleneğini 

oluĢturan önemli Ģahsiyetlerin bu dönemde yaĢamıĢ olmalarıdır. Müeyyidzâde  

Abdurrahman Efendi (v. 922/ 1516), Ġbn Teymiye (v. 661/728) ve selefî gelenekle 

örtüĢen Birgivî Mehmed Efendi (v. 981/1573), tasavvufî gelenekte etkin olan Molla 

Kabız (v. 934/1527), mimari geleneği oluĢturan Mimar Sinan (v. 997/1588), Ģiir ve 

edebiyat geleneğinde etkin olan Fuzûlî (v. 963/1556), ahlâkî geleneği temsil eden 

Kınalızâde Ali  (v. 979/1572)24vb. hep bu dönemde yaĢamıĢlardır.    

Osmanlı dönemine gelinceye kadar Ġslam düĢüncesinin geliĢim seyri ve 

Osmanlı ilmi zihniyetinin oluĢum temellerinin bilinmesi o dönemi değerlendirmede bize 

pek çok faydalar sağlayacaktır. Çünkü Osmanlılar kendilerine tevarüs eden ilmi ve fikri 

mirası devralmıĢ bulunuyorlardı. Bu ilmi ve fikri yapı XV ve XVI y.y. Osmanlı ilim, 

siyaset ve sosyal yapısı içinde bulunan insanlara da mutlaka etki etmiĢtir25. Ġbn Kemal 

de bu Ģartlar içerisinde yaĢamıĢ devlet görevlerinde bulunmuĢ, eğitim-öğretim 

kurumlarında çalıĢmıĢ biri olarak yaĢadığı asrın özelliklerini taĢımıĢ ve o döneme 

etkileri olmuĢ bir devlet ve ilim adamıdır. 

A- ĠLMĠ-KÜLTÜREL YAPI 

Abbasiler döneminde en parlak dönemini yaĢayan Ġslam düĢüncesi, bu 

dönemde tıp, tefsir, kelam olmak üzere birçok alanda önemli Ģahsiyetler yetiĢtirmiĢtir. 

Bugün elimizde „klasik‟ olarak kabul edilen eserlerin çoğu bu döneme aittir. Her ne 

kadar kesin tarih vermek doğru olmasa da, genellikle bu dönemin Gazzali sonrasında 

                                                 
23 GiriĢ bölümünde bu konuyla ilgili bilgiler verilmiĢti. 

24 Öz, Mehmet, “Klasik Dönem Osmanlı Siyasi DüĢüncesi: Tarihi Temeller ve Ana Ġlkeler” , Ġslâmi 

AraĢtırmalar Dergisi, c. 12, sy.1, 1999, s. 27- 33. 

25 Ocak, Ahmet YaĢar, “Ġbn Kemal‟in YaĢadığı XV ve XVI Asırlar Türkiye‟sinde Ġlim ve Fikir Hayatı”, 

ġĠS. TDV yay. Ankara 1986,  s. 31; Cihan, Ahmet Kamil, “Fatih Dönemi DüĢünce Hayatına BakıĢ” , 

http/ sbe.erciyes.edu.tr/ dergi, 14.01.2009, s. 121; Unat, Yavuz, Gökdoğan Melek Dosay, “ Fatih Dönemi 

(1451- 1481) Bilim AnlayıĢı ve Bilim Adamları” , http/unat/yu, 14.12.2008, s.1; Purtul, Ġrfan, “Fatih 

Devri ve Bilim Hayatı” , www.forumel.biz/fatih-devri, 14.08.2008, s. 1- 3.. 
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gerilemeye ve kaybolmaya baĢladığı ilim tarihinde kabul edilen bir durumdur. Ancak 

Gazzali sonrası bu dönem her ne kadar Ģerh ve haĢiye geleneğinin hakim olduğu 

dönemler de olsa tamamıyla verimsiz ve değersiz bir dönem olarak adlandırılamaz. ġerh 

ve haĢiyelerin fazlaca bu dönemde yoğunlaĢmasının belki de Gazali sonrasında özellikle 

felsefe ve kelam alanlarında yaĢanan meĢruiyet ve naslara bağlı kalma korkusu olduğu 

söylenebilir. Ana metin geleneğe bağlılığı, Ģerh ve haĢiye ise dönemin sorunları 

karĢısında konuĢma ve yazma imkânı sağlamıĢtır. 

XV ve XVI asırlar Osmanlı ilim ve fikir hayatında gerçekten büyük bir 

ehemmiyet arzeder. Bu dönemler Osmanlı‟nın ilmi açıdan en parlak devirleri olduğu 

kadar medeniyetin de en yüksek zamanlarıdır. Ancak yine bu dönem hem ilmi hem de 

sosyal alanda farklı Ġslami anlayıĢların da olduğu hatta bu eğilimlerin toplum içinde 

belirli kırılmalara sebeb olduğu bir zaman dilimidir de. Buna bağlı olarak siyasi, idari ve 

sosyo-ekonomik olarak da problemlerin oluĢum zeminidir.26  

Osmanlı ilim hayatını üç döneme ayırmak mümkündür: 

1-Devletin kuruluĢundan MüneccimbaĢı Ahmet Dede‟nin 1702‟de ölümüne 

kadar süren klasik dönem. Aslında bu klasik dönemde kendi içinde yeknesak değildir. 

Fatih öncesi ve Fatih sonrası Ģeklinde ayrılabilir. Burada geniĢ tasnif ve açıklamalar 

hedeflenmediği için genel değerlendirmelerle yetinilecektir. 

2- 1702 den modern eğitim kurumlarının kurulduğu 1773‟e kadar devam eden 

bunalım ve arayıĢ dönemi. 

3- 1773‟ten sonra devletin siyasi bir teĢkilat olarak ortadan kalktığı 1923‟e 

kadar süren klasik pradigmanın terk edilmeye baĢlandığı yenileĢme dönemi. Osmanlı 

ilim zihniyeti Anadolu Selçuklu, dolayısıyla Ġslam medeniyetinin bir devamı 

olduğundan bir kuruluĢ ve baĢlangıç dönemine sahip değildir.27 

Osmanlı Devleti kuruluncaya kadar gerek DaniĢmendliler, Artuklular, 

Saltuklular, Mengücekliler ve Anadolu Selçukluları gerekse Beylikler devri ilim ve fikir 

hayatının iki besleyici kaynağı vardı: 

1- Mâverâünnehir, Harezm ve Horasan 

                                                 
26 Ocak, Ahmet YaĢar, a.g.e. , s. 32. 

27 Fazlıoğlu, Ġhsan, „Osmanlılar‟ md. , DĠA, c 33, s. 549 vd. 
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2- Irak, Suriye, Mısır ve Hicaz.  

Anadoluda ilim ve fikir hayatını canlandıran ilim adamları önce bu bölgelerde 

tahsillerini tamamladıktan sonra Anadolu‟ya dönerek tedris ve telif faaliyetlerine 

baĢlıyorlardı.28   

Genel olarak o dönemin ilmi çalıĢma sahalarını temeli Sühreverdî ( v. 1191) ve 

Ahî Evren‟e(v. 1261) dayanan bir sınıflamayla belirtmek istiyoruz: 

1-Nazar ve çıkarım yolunu tutanlar. 

2-Riyazet ve mücâhede yolunu tutanlar. 

Nazar ve çıkarım yolunu tutanlar kendi içlerinde: 

a- Bu iĢi bir dine bağlı olarak yapanlar(Kelamcılar) 

b- Bir dine bağlı olmaksızın bu iĢi yapanlar(MeĢĢâî). 

Birincilere „Kelamcı‟, ikincilere de „ MeĢĢâî‟ denilmektedir. Riyâzet ve 

mücâhede yolunu tutanlar da kendi içlerinde: 

a- Riyâzet ve mücâhedelerini Ġslâmi kurallar çerçevesinde yapanlar, bunlara 

„Sofî‟ denmektedir. 

b- Kendi belirledikleri tarzda yapanlara ise „ĠĢrâkî‟ denmekteydi.29 

ġu halde izlenen yönteme göre genel olarak, MeĢĢâîlik, Kelam, Tasavvuf(sofi) 

ve ĠĢrakilik olmak üzere çeĢitli düĢünce tarzlarıyla karĢılaĢıyoruz. MeĢĢâîlik ile ĠĢrâkilik 

„yöntemce ayrı‟ fakat „tavırca aynı‟, Kelam ile Tasavvuf da „ yöntemce ayrı‟ fakat 

„tavırca aynı‟ görünmektedir.30  

XV. ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı ilim ve fikir hayatını iki gruba ayırmak 

mümkündür. Bunlardan birincisi, medrese ve müderrisler; ikincisi ise, medreselerin 

dıĢında oluĢan düĢünce ve fikir hayatıdır ki, bunlar tekke, zaviye ve mutasavvıflardır.31 

ġimdi oluĢan bu yapılardan medrese merkezli oluĢumlara geçebiliriz. 

                                                 
28  Sözen, Kemal, “Ġbn Kemal'de Metafizik” , Fakülte Kitabevi, Isparta 2001, s. 10; Ocak, Ahmet YaĢar, 

a.g.e. , s. 32. 

29 Katip Çelebi, “ KeĢfu‟z- Zunûn” , Ġstanbul Mearif Vekaleti, Ġstanbul, 1941, c. I, s. 678. 

30 Cihan, Kamil Ahmet, a.g.m., s. 122-123. 

31 Dalkıran, Sayın, “Ġbn Kemal ve DüĢünce Tarihimiz”, Osmanlı AraĢtırmaları Vakfı (OSAV) Yay. ,Ġst. 

1997, s. 13. 
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1-Medreseler 

Osmanlı Ġlim zihniyeti kendisinden önceki Ġslam medeniyetinin bütün 

renklerini ihtiva eden, ancak farklı zamanlarda değiĢik görüĢlerinde ön plana çıktığı bir 

dönemdir. Devletin kuruluĢ aĢamasında hem siyasi otoritenin hem de kültürel coğrafya 

ve toplumsal yapının talebine uygun olarak ilk Osmanlı medresesi olan Ġznik Medresesi, 

baĢ müderrisi32 Dâvûd-i Kayserî(751/1350)‟nin çalıĢmalarıyla kelam ilmi geleneği 

irfâni bir renge bürünmüĢtür. Yıldırım Bayezid‟in beylikten sultanlığa geçiĢ siyasetine 

uygun olarak Osmanlı ilmi zihniyetini yeniden örgütleme ve yenileme iĢini Molla 

Fenari Okulu üstlenmiĢtir. Bu dönemde irfâni çizgi Fahreddin er-Râzî‟nin temsil ettiği 

kelam zihniyetine doğru kaymaya baĢlamıĢ ve mantık ilmi medreselerde ağırlığını 

hissettirmeye baĢalamıĢtır.33 Ġbn-i Sina‟cı MeĢĢâî ilahiyat yanında, ĠĢrâkilerin nur 

metafiziği, tasavvuf düĢüncesi, özellikle de varlığın birliği fikrine dayanan vahdet-i 

vücûd metafiziği ve nihayet Allah‟ın varlığı ve birliğini ele alan kelam ilminin aklî 

ilahiyatı ile Allah‟ın sıfatları gibi konuları inceleyen sem‟î ilahiyatı hem bu konuları ele 

almıĢ hem de Allah- âlem iliĢkisini incelemiĢtir34. 

 X. Asırdan beri süregelen ve XIII. asırda yeni ve farklı bir yapılanmayla 

Osmanlıya ulaĢan, Ġbn-i Sina (980/1037)‟ nın öğrencileri vasıtasıyla Nasıruddin Tûsi 

(1201/1274) üzerinden XIV. Yüzyıla ve oradan da Osmanlıya uzanan düĢünce kanalı ve 

bu felsefi çizginin karĢısında olan Gazâli ( 1058/1111) ve Fahreddin Razî ( 1149/1209) 

üzerinden geliĢen bir baĢka akım. Bu ekoller XIII. asırda ġiî-Ġran bölgesi ile, Sünnî- 

Memlük ve Osmanlı sahasına taĢınmıĢtır.35 

Ġlk dönem kelamcılarından farklı metotla kelam ilmine ait ilk eser veren 

Gazzalî‟dir.36 Hocam ġerafeddin Gölcük de kelam tarihiyle ilgili eserinde aynı zamanda 

                                                 
32 Ġbn Kemal, “Tevârîh-î 'Al-î Osman” , II. Defter, (yh. ġerafeddin Turan), TTK. 1983, Ankara,  s. 46; 

Ġsmail Hakkı UzunçarĢılılı, “Osmanlı Tarihi” , Ankara, TTK. Yay., 1972, c. II, s. 591, Baltacı Cahid,  

“XV-XVI asırlarda Osmanlı Medreseleri” , Ġrfan Mat. ,Ġstanbul, 1976, s. 19 ; Baltacı Cahid, “Osmanlı 

Eğitim Sistemi” , Osmanlı Ansiklopedisi, Ġz Yay., Ġstanbul 1996, c. II, s. 11- 19. 

33 Ġbn Kemal‟in ve o dönemde yaĢamıĢ ilim adamlarının „Mantık Risâleleri‟  bu açıdan bir yöneliĢi 

gösterir. 

34 Fazlıoğlu, Ġhsan, a.g.m. , s. 550. 

35 Karlığa, Bekir, “Osmanlı DüĢüncesinin OluĢumu” , Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, 

c. 7, s. 29. 

36 Gölcük, ġerafeddin, “Kelam Tarihi, KiĢiler, GörüĢler, Eserler” , Esra Yay. , Konya, 1992, s. 117.  



22 

 

Gazzalî‟nin „ ilk Sünnî mantıkçı‟ olduğunu belirtmiĢtir.37 Fahreddin Razî de bu geleneği 

devam ettirmiĢtir. Bu dönemlerde felsefî ilimlere önem veren bilginler sebebiyle kelam 

ile felsefe adeta birbirine girmiĢ, konular birbirinden ayırt edilemez olmuĢtur.38 

Özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan ilmi çalıĢmalar, tercümeler, 

tehafüt tartıĢmaları ve Sahn-ı Seman medreseleri ilmi çizgide geliĢmenin öncüleri 

olmuĢtur. Bu geliĢim XV. yüzyılın sonlarına doğru meyvelerini vermeye baĢladı. Parlak 

ilim adamları yetiĢti; değerli eserler kaleme alındı.39 Ġbn Kemal de bu dönemin 

yetiĢtirdiği ilim adamlarındandır.  

Bu yenilenme ve yöneliĢ sonrasında „Vahdet-i vucûtçu‟ anlayıĢ da yeniden 

dirilmeye baĢlamıĢ oldu. Çünkü özellikle Osmanlı‟nın kuruluĢ aĢamasında yaygın olan 

ağırlıklı fikri yapıda Ġbn „Arabî, Sadreddin-i Konevî ve Mevlânâ‟nın da etkisi vardı. Ġbn 

Kemal de bu yapıda teorik tasavvufu kabul etmiĢ ve bu çizgiye yakın durmuĢ ama 

pratik tasavvufun pek çok noktada tenkitçisi olmuĢtur. Özellikle sema ve raks 

meselesiyle ilgili hem onun hem de talebesi Ebussuûd‟un bu meseleyle ilgili fetvaları ve 

risâleleri vardır.40 Daha sonra üzerinde duracağımız bu konu devletin gittikçe 

merkezileĢmesi, toplumun kendisini ifade edeceği sivil kanalların sadece tekke ve 

dergahlar olması ve bu oluĢumun çoğu kere marjinal bir görünüm arz etmesi ve de 

siyasi olarak ġiî- Safevî propagandalarına maruz kalmaları sonucunda oluĢan tepkisel 

bir savunma refleksidir. Mesele sadece tasavvûfî bir yaĢayıĢ olarak 

değerlendirilmemiĢtir.  

Osmanlı ilim anlayıĢının medrese merkezli olduğu bilinmektedir. Bu durum 

medreselerin, Osmanlı idari, siyasi, ilmi ve dini anlayıĢını etkilemektedir. Osmanlılarda 

medreselerin kuruluĢunun iki temel amacı bulunuyordu. Birincisi bürokrasiyi yürütecek 

ve devletin dayanacağı hukuki temelleri tespit edecek elemanlar yetiĢtirmek; ikincisi de 

devletin ve toplumun büyük kısmının benimsediği “Sünnî Din AnlayıĢını” devam 

ettirmek. Osmanlı Beyliğinin büyüyüp geliĢmesi “devlet” haline gelip 

kurumsallaĢmasıyla birlikte, devletin personel ihtiyacını karĢılayacak eğitim kurumları, 

                                                 
37 A.g.e., s. 117-119. 

38Ġbn Haldun, Abdurrahman, “Mukaddimet-ü Ġbn Haldun” , Daru‟l- Kütübi‟l- Ġlmiyye, Beyrut, 1993, s. 

406. 

39 Ocak, Ahmet YaĢar, a.g.m. , s. 32. 

40AltıntaĢ, Hayrani, “Ġbn Kemal ve Tasavvuf” ,  ġĠS., s. 233-236. 
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baĢta Ġznik olmak üzere Bursa, Edirne ve Ġstanbul baĢta olmak üzere birçok ilde 

medreseler olarak açıldı. Fahri Unan‟ın da belirttiği gibi, medreselerin devletin değiĢen 

baĢkentlerinde yoğunlaĢması, önde gelen devlet erkânının himayesiyle kurulmuĢ 

olmaları, onların devletle dolayısıyla siyasi otorite ile yakın ve sıkı bir iliĢki içinde 

olduğunun göstergesidir. Ġlk bakıĢta bu durumun, medreselerin geliĢmesine ve 

güçlenmesine sebep olmuĢ olabileceği akla gelebilir. Ne var ki madalyonun bir de diğer 

yüzü vardır: Medreseler her zaman devletin kontrolü ve vesayeti altında faaliyetlerini 

yürütmüĢlerdir.41 Dolayısıyla siyasi otoritenin koruyuculuğu, bir yandan medreselerin 

kurumsallaĢması anlamında güçlenmesine yol açarken, diğer yandan da “yetkilerini 

Allah‟tan alan, otoriter bir sultan telakkisiyle Ġslami motiflerle de süslenmiĢ bu ideoloji, 

bir mesaj” halinde medreseler kanalıyla halka aktarılmaya çalıĢılmıĢtır. Koruyuculuk, 

yönlendirmeyi de beraberinde getirmiĢtir. Zaten sünnî siyaset anlayıĢının ve 

Osmanlıların kendilerine mahsus devlet geleneğinin bir sonucu olarak, devlet her zaman 

ulema sınıfının üstünde, onun karĢısında güçlü ve onu kendi bürokratı olarak gören bir 

otorite olmuĢtur.42 Medreselerde okuyan öğrenciler kendilerini geleceğin ilim adamı 

olarak değil de, geleceğin kadısı, müftüsü, kazaskeri ya da Ģeyhülislamı olarak 

görmüĢlerdir. Bu da doğal olarak kurulu düzene ters düĢen ve resmi ideolojiye aykırı 

fikir ve düĢüncelerin topluma girmesini engellediği gibi, sırf ilmi kaygılarla eser 

verilmesini de zorlaĢtırmıĢtır43. 

Esasen Osmanlı‟da medreselerde Maturidîlik anlayıĢı ve metodolojisi hakim 

iken 1517 yılında Mısır‟ın fethiyle birlikte EĢ‟arî anlayıĢını benimseyen Mısır 

ulemâsının Osmanlı ilmiye sınıfında etkili olmaya baĢladığı görülmektedir.  

Ġbn Kemal‟e kadar gelindiğinde Fatih döneminde atılan ilmi temellerin, 

yetiĢmiĢ ilim ve sanat adamlarının Osmanlıya getirilmesi, yabancı kültürlerden 

                                                 
41 Unan, Fahri, “Osmanlı Medreselerinin Ġlmi Performansı Üzerine Bazı DüĢünceler”, Türkiye Günlüğü 

Dergisi, Eylül-Ekim 1994, s. 5O vd. 

42 Yinede ulemanın etkisi ve değeri hususunda PadiĢahın sadece resmi selamlama törenlerinde 

Ģeyhulislâmın önünde ayağa kalktığı unutulmamalıdır. Bkz. Ünver, Günay, “XV. Yüzyıl Osmanlı 

Toplumunda Sosyo-Kültürel Yapı, Din ve DeğiĢme” , Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy.14, 2003/1, s. 

36. 

43 Lekesiz, M. Hulusi, “Osmanlı Ġlmi Zihniyeti, TeĢekkülü, GeliĢmesi ve Gerilemesi Üzerine Bir Tahlil 

Denemesi”, Türk Yurdu Dergisi, 11/49, Ankara, 1991, s. 21. 
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yararlanılması, „sahn-ı semân‟ medreselerinin açılması44, daha sonra „Süleymaniye‟nin 

buna eklenmesi,45 telif ve tercüme eserlerin yazılması, ilmi münazaralar ve toplantılar 

düzenlenmesi, özellikle Fatih‟in bu toplantılara katılması, „tehafüt‟ tartıĢmaları,46 

felsefe, kelam ve tasavvuf ilminin konularının birbirine çok yaklaĢması, tıp, matematik 

ve astronomi ilminin de geliĢim sağlaması Osmanlı‟da XV-XVI yüzyıllardaki 

geliĢmenin sebeblerini bize göstermesi açısından önemlidir. XV. yüzyıl Razi 

Mektebi‟nin etkisinde akli ve felsefî düĢüncenin hakim olduğu, Molla Fenarî (v. 1431), 

Hızır Bey (v. 1459), Sinan PaĢa (v. 1486), Molla Lütfi (v. 1495), XVI. Yüzyılda ise Ġbn 

Kemal ve öğrencisi Ebussuûd Efendi(v. 1574) gibi alimlerce oluĢturulmuĢ bir zaman 

dilimidir. Dolayısıyla bu dönem medreselerinde hakim olan ekol Fahreddin Râzî 

(v.1209) ekolüdür. 

Medereselerde okutulan dersler ve ilim dalları dînî ve hukûkî ilimlerin yanında 

matematik, felsefe ve astronomi gibi ilimlerden oluĢmaktaydı. Bu ilim dallarında 

değerli ilim adamları yetiĢmiĢ bunların ilmi eserleri ile daha sonraki dönemlerde 

Ģöhretleri devam etmiĢtir. Davûd-i Kayserî  (v.1350), Molla Fenâri (v. 1431), Ġbn Melek 

Ġzzeddin Abdüllatif (v.1394), Hızır Bey (v.1459), Molla Hüsrev (v.1480), Hoca-zâde 

Muslihiddîn Mustafa (v.1488), Sinan PaĢa (v.1486), Ali KuĢçu (v. 1474), Molla Lütfü 

(v. 1495), Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi (v.1516), Müftü Ali Cemâli (v. 1526), 

Ġbn Kemal (v.1534), Kınalızâde Ali (v. 1565), Ebussuûd (v.1574)  bu ilim adamları 

XIV. Asrın sonundan baĢlamak üzre XV. ve XVI. Asırda Osmanlı Devleti‟nin muhtelif 

Ģehirlerinde ilmi ve fikri hayatın Ehl-i Sünnet itikâdı istikametinde geliĢmesinde büyük 

rol almıĢlardır.47 Sayıları kesin olarak bilinmese de bu dönemde medreselerin sayısının 

bine yakın olduğu tahmin edilmektedir.48 Yine bu dönemde eğitim sisteminin çok 

geliĢmiĢ olduğu söylenebilir.49 

                                                 
44 Akgündüz, Hasan, “TeĢkilat ve Ġdare Bakımından Osmanlı Medrese Sistemi „Klasik Dönem” , 

(BasılmamıĢ Doktora Tezi), Konya,1990, s. 190- 200. 

45 Yücel, YaĢar, “Reformcu Bir hükümdar Fatih Sultan Mehmed” , TTK. , Belleten, sy. 212, s. 86. 

46 Arslan, Ahmet, “KemalpaĢazâde‟nin Felsefi GörüĢleri” , ġĠS.,TDVY.,Ankara 1986, s.87; Sözen, 

Kemal, a.g.e. , s. 17; Akgündüz, Hasan, “Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi” , Ulusal Yay. , 

Ġstanbul 1997, s. 509- 511. 

47 Sayın Dalkıran, a.g.e. , s. 14- 15. 

48 Baltacı, Cahid, “XV. ve XVI. Asırda Osmanlı Medreseler” ,  Ġst. Ġrfan Mat. 1976, s. 19. 

49 Baltacı, Cahid, “Osmanlı Eğitim Sistemi” , Osmanlı Ans. Tarih/Medeniyet/Kültür,  Ġst. Ġz Yay. 1996, 

s. 25- 51. 
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 Bu dönemim kendine has bir takım sorunları da olmuĢtur. Bu problemler 

toplumsal taraftar da bulabilmiĢtir. Her ne kadar ehl-i sünnet inancı veriliyor olsada zıt 

fikirlerin oluĢtuğu da olmuĢtur. Bu düĢünceler zaman zaman ihtilalci fikirlere dönüĢüp 

ayaklanmalara sebeb teĢkil etmiĢtir. ġeyh Bedreddin Mahmut (v. 823/1420) bazı Batınî 

fikirlerin ve Ehl-i Sünnet dıĢı düĢüncelerinin yanında ortaya koyduğu ihtilalci 

görüĢleriyle sayısı az da olsa bazı Müslümanlara ama çok sayıda Hristiyan ve Yahûdi‟yi 

etrafında toplamıĢ ve arkasında sürükleyebilmiĢtir.50 Hz. Ġsa‟nın Hz. Muhammed‟den 

üstün olduğu fikrini savunan Mola Kabız olayı 1527‟de idamıyla sonuçlanmıĢtır.51 Bu 

yüzyılda ortaya çıkan ve giderek bir halk hareketine dönüĢen „Melâmîlik‟ Osmanlı 

yönetimini hayli uğraĢtırmıĢtır. Hulûl fikrini ağırlıklı olarak savunan Ġsmail MaĢûkî 

vaazlarıyla pek çok kimseyi etkilemiĢ ve 12 arkadaĢıyla beraber idam edilmiĢlerdir. 

Yine bu dönemlerde ġiî-Safevi propagandalarının fazlalaĢtığı dönemlerdir.  

2-Tekkeler 

 Osmanlı toplumunda sosyal yapıda etkili olan sufî kaynaklı heterodoks 

hareketler medrese dıĢında geliĢen olaylar olarak ele alınabilir. Bu açıdan tasavvufun ne 

olduğunu ve nasıl Osmanlı toplumuna ulaĢtığının bilinmesi meselenin tarihi kökeni ve 

geliĢimini takip açısından önem arzetmektedir. 

Tasavvuf, herkesin değiĢik bir tarifini yaptığı, bazen güzel bir bahçeye, bazen 

bir muammaya dönüĢen kültür mirasımızdan biridir.52 Hz. Peygamber (s.a.v) 

döneminde bilinmeyen bir kelime olan „Tasavvuf‟un dil bakımından ortaya çıkıĢı 

üzerinde ittifak bulunmamaktadır. 

Tasavvufun bütün sûfilerde aynı Ģekilde tezahür ettiğini söylemek de zordur. 

ġeriat hükümlerine uyan tasavvuf ehlinin yanında bunlara hiç ehemmiyet göstermeyen 

ve hatta kaba bir ibâhaya varan, kurdukları sistemi dünyevi maksatlara alet eden, 

hareketi ile inancını yalanlayan, hatta peygamberlik iddeası ile Ġslamın dıĢına çıkan ve 

yanlıĢ olan görüĢlerini yaymak için mücadele eden sûfiler bile bulunmaktadır.53 

                                                 
50 Yaltkaya, M. ġerafeddin, “Bedreddin Simâvi” , md. Ġslam Ans. (ĠA) c. II, s. 444- 445. 

51 Hoca Sadeddin Efendi, “Tâcu‟t- Tevârih” , ( Haz. Ġsmet Parmaksızoğlu), Ġst. 1279, EskiĢehir Kültür 

Bakanlığı Yayını 1992) c. II, s. 109 vd. 

52 Küçük, Hülya, “Tasavvufta Kadın” , Selçuk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sy. 7, s. 

389. 

53 Pakalın, Mehmet Zeki, “Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü” , Ġst. MEB. Yay. , 1971, c. III, s. 213- 

214. 
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Osmanlı tarihinde de bu türlü sapkın zümreler vardır ve Ġbn Kemal bunlarla mücadele 

etmiĢtir.54 XIV. Asırdan itibaren Anadolu‟nun her tarafında irili ufaklı bir takım 

tarîkatlar kurulmuĢ ve yayılmıĢlardır.55 

BaĢlangıcından itibaren Ġbn Kemal‟in de yaĢadığı XVI. asra kadarki Osmanlı 

topraklarında etkin olan tasavvufî hareketlerin, Vefâîlik, Babaîlik, Rum Abdalları 

(Abdalân-ı Rum)56, BektaĢîlik, Haydarîler, IĢıklar, Torlaklar57, Melâmîlik, Kalenderîlik, 

Hurûfîlik, Mevlevîlik, KızılbaĢlık, Rafizîlik, Safeviyye ve Yesevîlik olduğu 

görülmektedir. Bu tarîkatların Maveraünnehir, Harizm, Irak gibi bölgelerde ve de 

özellikle Ģehir merkezlerinde geliĢim gösterenleri “sünnî” eğilimli idiler. Buna karĢılık 

Horasan, Azerbeycan gibi eski Ġran kültürünün yahut Orta Asya‟nın Ģehirlerden uzak 

yerlerinde eski Türk inançlarının hakim bulunduğu sahalardaki tarikatlar ise daha 

ziyade gayri Sünnî bir mahiyetteydiler.58  

Bu tarikatlar Anadolu‟ya göçler vasıtasıyla gelmiĢler ve daha çok „uç‟ denilen 

yerlerde „memleket açmak, fütûhât yapmak‟ maksadıyla uygun buldukları yerlerde iskân 

edilmiĢler, hayvancılık ve ziraatle meĢgul olmuĢlardır. Bu derviĢler/sûfîler sosyal ve 

iktisadi hayatın içindeydiler. Bunlar her tarafta tekkeler, zaviyeler tesis ederek tasavvuf 

esaslarını halk arasında yaymıĢlardır59. Bu yaĢam tarzı beraberinde yerleĢik bir düzenin 

kurulmasına öncülük etmiĢtir. MerkezileĢmeden ve medresenin, dolayısıyla ulemanın 

otoritesinin ağırlığını hissettirmeden önceki vasat/ortam derviĢlerin lehineydi ve idari ve 

siyasi açıdan da bi çatıĢma söz konusu değildi. Yönetimin dolayısıyla insiyatifin 

medreseye kaymaya baĢlaması ulema-fukara, alim-sûfî çatıĢmasınında baĢlamasına 

sebeb olmuĢtur.60 Gerek bu siyasi ve idari yapının belirginleĢmesi gerekse bu tarikatlar 

içinde gayr-i Ġslami (Sünnî olmayan) eğilimleri olanlarının bulunması sebebiyle Ġbn 

                                                 
54 Zındık ve sapık fırkalarla ilgili risalelerinde bu durum açıkça görülmektedir. 

55 Köprülü, Fuad, “Türk Edebiyatında Ġlk Mutasavvıflar” , 6. baskı, nĢr. Orhan F. Köprülü, Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanlığı Yay. , Ankara 1966, s. 293. 

56 Ocak, YaĢar, “BektaĢi Menâkıpnâmelerinde Ġslam Öncesi Ġnanç Motifleri” , Ġst. , 1983, s. 1. 

57 Dalkıran, Sayın, “Ġbn Kemal ve DüĢünce Tarihimiz” , Ġst. , 1997, s. 19. 

58 Ocak, Ahmet YaĢar, “Anadolu/Tasavvuf ve Tarikatlar” , DĠA., c. III, s. 113. 

59 Köprülü, Fuat, “Osmanlı Ġmparatorluğunun KuruluĢu”, Ankara, Ötüken yay. , 1972, s. 168; 

Velikahyaoğlu, Nazif, “Anadolunun Ġskanı ve ĠslamlaĢmasında DerviĢlerin Rolü” , http//anadolutarihi, 

11.02.2009.  

60 Ocak, Ahmet YaĢar, “Ġslam Tasavvuf ve Tarikatlar Sosyal Tarih Perspektifinden BakıĢ” , www. 

Tasavvuf. org. 10.01.2009; Tatlıoğlu DurmuĢ, “Dini Cemaatlerin ve Tarikatların Fonksiyonel Analizi” , 

Dinbilimleri Akademik AraĢtırma Dergisi, c. VIII, (2008), sy. 3, s. 115 vd. 
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Kemal‟de bir ilim adamı ve yönetici olarak bu tarikatlerin islama ters görüĢleri ile sözlü 

ve yazılı olarak mücadele etmiĢtir. 

Tasavvufî ekoller konusunun baĢlıca problemi Ģüphesiz Ġbnü‟l-Arabî (v. 

638/1241) tartıĢmalarıdır. Bu tartıĢmalar Ġbn Kemal öncesinde olduğu gibi ondan sonra 

da Ebussuûd (v. 982/1574) döneminde  devam etmiĢtir.61 Tasavvufi tartıĢmalardan bir 

baĢkası da „raks ve devran‟ konusudur. Bir eğlence tabiri olan raks „sıçrayıp oynamak‟ 

anlamına gelmektedir. Raks Ģarkın en eski eğlencelerinden biridir. ÇeĢitli Ģekilleri 

vardır. Ġstanbul eğlencelerinde „köçek oynatmak‟ tabiri raks içinde kullanılırdı. 

Rakkaslar bu oyunu yapanlardı.62 Eğlence kültüründe var olan raks benzer Ģekliyle 

tasavvufa da girmiĢ ve zikir esnasında vücudu çeĢitli Ģekillerde hareket ettirmenin adı 

olmuĢtur.63 Bu gibi Ġslami olmayan tavır sergileyen gruplarla Ġbn Kemal mücadele 

etmiĢtir. Bu mücadele daha sonraki bölümlerde daha geniĢ olarak inceleneceği için 

burada fazla detaya girilmemiĢtir.  

Tasavvufi hayatı ilgilendiren bir baĢka önemli konu da idamlar meselesidir. Bu 

konuda kaynaklarımızda tartıĢılan ve aktarılan olaylar kısaca Ģunlardır: Mola Kabız64, 

Behram Kethüda Medresesi Müderrisi Sarı Abdurrahim, Hamza Bâlî65, Hubmesihîler 

olayı, Melamiler, Hulûl fikri, Bünyamin AyâĢî, Pir Ali Aksarayî, Ġsmail MaĢukî, 

Muhyiddin Karamânî ve Hüsameddin Ankaravî ile ilgili olaylardır.66  

XV. ve XVI. asırlarda Ġbn Kemal‟in yaĢadığı dönemlerde Osmanlı ülkesinde 

Ankaralı Hacı Bayram-ı Veli (v. 833/ 1430)‟nin halifelerinden AkĢemseddin namıyla 

bilinen Mehmed b. Hamza (v. 863/ 1459)67 ile Vefa mahlası ile meĢhur Konyalı ġeyh 

Muslihiddin Mustafa ve Çelebi Halife denilen Cemâlüddin Aksarayî, Sünbül Sinan, 

                                                 
61 Düzenli, Pehlül, “Osmanlı Hukukçusu Ebussuûd Efendi ve Fetvaları” , BasılmamıĢ Doktora Tezi 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2007, s. 21. 

62 Pakalın, M. Zeki, “Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü” , Ġst. 1993, c. III, s. 8- 9. 

63 Ġnancer, Ömer Tuğrul, “Osmanlı Musikisi Tarihinde Tasavvuf Musikisine BakıĢ, „ XVII ve XVIII 

Yüzyıllarda Osmanlılarda Dini Musiki‟” ,Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, c. X, s. 679. 

64 DaniĢmend, Ġ. Hami, “Osmanlı Tarihi” , c. II, s. 125. 

65 Sakaoğlu, Necdet, “Osmanlı Eğitim Tarihi” , Ġst. 1993, s. 34. 

66 Ocak, A. YaĢar, “Ġbn Kemal‟ in YaĢadığı XV ve XVI. Asırlar Türkiyesinde Ġlim ve Fikir Hayatı” , 

a.g.e., s. 29- 35. 

67 Gölcük, ġerafeddin, „”AkĢemseddin Mehmed b. Hamza” , SÜĠFD. , yıl 1997, sy. 7, s. 11- 16. 
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Merkez Muslihiddin, Ġbrahim GülĢenî, Ümmi Sinan, ġabân-ı Veli gibi çeĢitli tarikat 

erbabı kendi tarîkatlarını yaymıĢlardır.68 

B-SĠYASĠ YAPI  

Osmanlı dönemi siyasi yapısı oldukça geliĢmiĢ bir yapıdadır. Bu oluĢumu 

incelemek bu araĢtırmanın amacı değildir. Ancak siyasi olayların ve yönetimin devrin 

Ģekillenmesindeki rolü inkar edilemez. Ġbn Kemal‟in ilmi kariyerinin yanında devlet 

görevlisi olması ve idari vazifelerde bulunmuĢ olması bizi bu konuyu, dönemin yapısı 

baĢlığında incelemeye götürdü. Ġbn Kemal‟in bazı fetvaları ve özellikle ġiilere/ 

Safevilere karĢı mücadelede Yavuz‟a verdiği fetvalar siyasi, Memlükler‟le ilgili verdiği 

fetvalar da siyasi ve iktisadi olarak nitelenmiĢtir. Burada mesele daha çok 

Osmanlı/Safevî ve Osmanlı/Memlüklü iliĢkileri olarak ele alınacaktır.69 

XVI. yüzyılın ilk yarısı Osmanlı Devleti‟nin yükselmeye devam ettiği Sultan 

II. Bâyezid ve Yavuz Sultan Selim dönemleri ile Kanûnî Sultan Süleyman‟ın ilk 

hükümdarlık yıllarına rastlar. Fatih Sultan Mehmed‟in vefatından sonra, ġehzâde II. 

Bâyezid ile ġehzâde Cem arasında ortaya çıkan taht kavgası ülkedeki huzur ve sükûnu 

bozmuĢ, kanlı bir mücadele sonunda II. Bâyezid tahta geçmiĢ, ġehzâde Cem ise yurt 

dıĢına kaçmak zorunda kalmıĢtır. Ölümüne kadar da Papa‟nın elinde tehdit ve istismar 

aracı olarak kullanılmıĢtır.70 

II. Bâyezid döneminde Batı‟ya birçok sefer düzenlenmiĢ ve nihayetinde 

Boğdan, Osmanlı hâkimiyetine katılmıĢtır. Bu dönemde Osmanlı Devleti için en ciddi 

tehlike batıdan ziyade Azerbaycan, Doğu Anadolu, Irak ve Ġran‟da siyasi hâkimiyeti ele 

geçiren ġah Ġsmail (1500- 1524)‟den kaynaklanmaktadır. Bunlara karĢı II. Bâyezid bazı 

tedbirler almıĢ olsa da yaĢlılık ve sağlık sorunları sebebiyle ülke yönetimini genel 

manada vezirlerine terk etmiĢtir. Onlarsa halkın huzur ve emniyeti yerine kendi Ģahsi 

                                                 
68 UzunçarĢılılı Ġsmail Hakkı, “Osmanlı Tarihi” , c. III, s. 342. 

69 Ġbn Kemal hem Safeviler‟e hem de Memlükler‟e karĢı Yavuz‟a savaĢ açma izni anlamına gelen 

fetvalar vermiĢtir. Bu fetvalar bi taraftan ġiî diğer taraftan Sünnî olan devletlere karĢı verilmiĢtir. Bu 

açıdan hem fetvanın gücü hem alimlerin devlet yöneticileri ve halk nezdindeki etkileri hem de Ġslam 

dünyasıyla Osmanlı‟nın iliĢkilerini ortaya koyma açısından o dönemi yansıtmaktadır. 

70   Ġbn Kemal, “Tevârih-i Âl-i Osman: VIII. Defter” ,  Haz. Ahmet Ugur,  Ankara, TTK, 1997, s. 143 
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çıkarlarına öncelik vermiĢlerdir. Bu Ģartlarda bir de Ģehzâdeler arasında ortaya çıkan 

taht mücadelesi devleti zaafiyete sürüklemiĢtir.71 

Bu dönemde Osmanlı tahtına geçebilecek üç Ģehzâde vardır. Bunlardan biri 

olan ġehzâde Korkud, valisi olduğu Teke (Antalya) ilini babasının rızasını almadan terk 

ederek hacca gitmiĢ, dönüĢte de taht mücadelesine pek karıĢmamıĢtır. Dolayısıyla taht 

mücadelesi daha çok Sultan II. Bâyezid‟in taraf olduğu ġehzâde Ahmed ile ġehzâde 

Selim arasında cereyan etmiĢtir. Neticede Yavuz Sultan Selim 8 Safer 918/ Nisan 1512 

tarihinde tahta geçmiĢ, bu durum uzun süreden beri sıkıntı içinde olan halk tarafından 

sevinçle karĢılanmıĢtır.72 O, siyasetinin büyük çoğunluğunu doğu özellikle Ġran üzerine 

yoğunlaĢtırmıĢtır. ġah Ġsmail‟in siyaseten Osmanlı‟ya diyaneten de ehl-i sünnete 

muhalif görüĢlerini yok etmek için gayret sarfetmiĢ ve bu konuda Ġbn Kemal‟le sıkı 

iliĢkiler içinde olmuĢtur. Doğu siyasetinde iki önemli güç Osmanlı‟nın karĢısındadır: 

Ġran‟da Safeviler ve Mısır‟da Memlüklüler. 

 

1-Osmanlı-Safevi ĠliĢkileri 

Osmanlı-Safevî iliĢkilerinin tarihi bu dönem öncesine gitse de asıl iliĢkiler ve 

önemli olaylar daha çok Yavuz‟un padiĢahlığı ve Ġbn Kemal‟in Ģeyhülislamlığı 

dönemlerine rastlamaktadır.73 

Fatih, Timur tarafından bozulan Osmanlı birliğini tekrar sağlayarak, ülkede 

huzur ve sükunu hakim kılmıĢtı. Fakat onun vefatından sonra Ģehzâde Bâyezid ve 

Ģehzâde Cem arasında çıkan taht kavgasıyla ülkedeki huzur bozulmuĢtu. Aralarında 

çıkan mücadeleler sonucunda Cem yurt dıĢına kaçmıĢ ve taht Bâyezid‟e kalmıĢtı. 

Bâyezid Osmanlı devleti için en büyük tehlikeyi Avrupadan ziyade Ġran ve orada 

hakimiyeti ele geçiren Safavi Tarikatı olarak görmüĢtür.74 Çünkü ġah Ġsmail Türkmen 

                                                 
71Ġbn Kemal, a.g.e. , s. 31- 35; Celâlzâde, Mustafa, “Selim-nâme”  , Haz. Ahmet Ugur, Mustafa 

Çuhadar, 

Ġstanbul, MEB, 1997, s. 95 -101. 

72 Ġbn Kemal, ġehzâde Korkud‟u takdir ederek övmüĢ ve O‟ nun  usûlde açıklayıcı, fürûda ise mezhepte 

ihtilaflı meselelerde zayıf ile kuvvetli görüĢü tefrikte ve tercihte Pezdevî ve Serahsî gibi fakih, belâgatta 

da ZemahĢerî (v. 538/1144) gibi üstün bir âlim olduğunu ifade etmiĢtir. (Ġbn Kemal, a.g.e. , s. 265- 267). 

73 XV. Yüzyılın yarısından XVI. Yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı ülkesinde mevcut bulunan ve 

Osmanlı devleti‟ni en çok meĢgul eden fikri ve siyasi akımlardan biri de safevi düĢüncesidir. 

74 Bu sadece dini bir tehdit değildir. Çok daha kapsamlı iktisadi, siyasi, dini boyutları olan bir 

algılamadır. 
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aĢiretlerini Osmanlı devleti aleyhine kıĢkırtıyor ve isyana teĢvik ediyordu.75 Avrupalılar 

Ģehzâde Cem‟i ölümüne kadar Osmanlı aleyhine siyasi bir koz olarak kullanmıĢlardır.76 

14.Yüzyıl baĢlarında oluĢan Safavi Tarikatının kurucusu Ġshak b.Cebrâil Ebu‟l-

Feth Safiyyüddin Erdebili‟dir.(v.745/ 1344 -1345)77 Safavi tarikatının Anadolu halkıyla 

olan iliĢkileri tarikatın kurucusu ġeyh Safiyyüddin döneminden itibaren baĢlamıĢtır. 

Önceleri ġeyh Safiyyüddin Anadolu Türklerine gösterdiği saygı tarikatın geniĢlemesi 

için imkan sağlamıĢtır. Bu durum Osmanlı devletinin de bu tarikate önceleri ilgi 

göstermesinin sebebi olmuĢtur.78 Osmanlı Devletiyle Safavi Tarikati arasında ilk ciddi 

temaslar ġeyh Hoca Ali döneminde ortaya çıkmıĢtır. Aynı zamanda Safavi tarikatının 

yeniden yapılanmaya, yani değiĢime uğradığı bu dönem Sünnilikten ġiiliğe geçiĢ 

dönemidir.79 Hoca Ali‟nin torunu ġeyh Cüneyd zamanında tamamiyle siyasi gayeler 

taĢıyan tarikat Ġmamiyye ġiiliğini resmen benimsemiĢtir. ġah ismail‟in (907- 931/1424- 

1501) baĢa geçiĢiyle birlikte Ġran‟da siyasi birliğin ve Ģii-imamiyyenin devlete sahip 

olduğu bir dönem oluĢmuĢtur.80 Bu  itikadi değiĢiklik /Sünnilikten ġiiliğe geçiĢ siyasi 

dönüĢümüde beraberinde getirmiĢtir. 1370/1405 tarihlerinde Timur‟un Azerbeycan ve 

Anadoludaki hakimiyet kurma iĢgalleri ve Timur‟un Safavi Ģeyhlerine olan büyük 

saygısı, ġeyh Hoca Ali ile görüĢmesi bu değiĢimin hızını artırmıĢtır.81 

ġeyh Hoca Ali‟den itibaren değiĢmeye baĢlayan Safavi Tarikatı bu dönemde 

Anadolu ve Osmanlı devleti‟nde iki ayrı çizgide yayılmıĢtır. Birinci akım Sünni 

özelliklerini koruyarak varlıklarını baĢka tarikatlar üzerinden sürdürmüĢ; diğeri ise 

                                                 
75 Uğur, Ahmet, “The Reign of Sultan Selim I in The Light of the Selim-Nâme Lıterature”  , Berlin 1985, 

s. 36- 38. 

76 “DoğuĢtan Günümüze Büyük Ġslam Tarihi”  , Ġstanbul, 1989, c.10 s.255- 262. 

77 Dedeyev, Bilal , “Safavi Tarikatı ve Osmanlı Devleti ĠliĢkileri”, Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar 

Dergisi, The Journal of International Social Research, Volume, 1-5, Fall 2008, s.206.  

78 Bu iliĢkilerin geliĢim sürecleri için bkz. Dedeyev Bilal, a.g.m. , s.207- 209, Ġnanır, Ahmet, “Ġbn 

Kemal‟in Fetvaları IĢığında Osmanlıda Ġslam Hukuku”  , Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Temel Ġslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Ġslam Hukuku Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ġstanbul, 2008, s.35- 37. 

79 Kütükoğlu, Bekir, “Osmanlı- Ġran Siyasi Münasebetleri 1578/1612”  , Ġstanbul, 1993, s.1; Küçükdağ, 

Yusuf, “Osmanlı Devletinin ġah Ġsmail‟in Anadoluyu ġiileĢtirme ÇalıĢmalarını Engellemeye Yönelik 

Önlemleri” , Osmanlı 1, Ankara 1999, s. 271. 

80 Fığlalı, Ethem Ruhi, “Çağımızda Ġtikadi Ġslam Mezhepleri”  , Ankara, Selçuk yay. , 1980, s.125. 

81 Timur ele geçirdiği yerleri Erdebil‟i Safavi Tarikatına vakfederek bir nevi ġeyh Hoca Ali‟ye özerklik 

tanımıĢtır. Anadoluya götürdüğü 30 bin esiri Ģeyhin isteğiyle azad ederek esirleri onun isteğine 

bırakmıĢtır. Anadoluya getirilen bu esirler hem azad olmuĢlar hem de tarikate bağlanmıĢlardır. Bu esirler 

Rumlu ismiyle anılarak Erdebil‟e yerleĢtirilmiĢtir. Kırzıoğlu Fahrettin, “Osmanlıların Kafkas Ellerini 

Fethi(1451- 1590)” ,  Ankara, 1998, s. 23; Togan, Zeki Velidi, “Azerbeycan” , ĠA. ,  c. II, Ġst. 1970, s. 

112. 
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bilim adamlarının „heteredoks‟ olarak nitelendirdikleri Anadolu‟daki ehl-i beyt 

sevgisini esas alan gruplar arasında ġiilik hattıyla devam ettirilmiĢtir. Sünni itikada 

sahip Safevi tarikatının halifelerinin en tanınmıĢı “Somuncu Baba”adıyla bilinen Hamid 

b.Musa-yı Aksariyî‟dir. Bu zât Yıldırım Beyazıd dönemi ulemasından olup; ayrıca Hacı 

Bayramı Veli‟nin Ģeyhidir.82 Hacı Bayramı Veli (1353/1430) tarafından kurulmuĢ 

Bayramiye Tarikatı83 Safavi Tarikatının ikinci silsileden Anadoludaki devamı 

niteliğindedir. Osmanlı sultanı II. Murat Anadolu‟da çok yayılmıĢ olan bu tarikatin 

lideri Hacı Bayram‟la Edirne de bizzat görüĢmüĢ kendilerinin ġiileĢmiĢ Safavilerle 

bağlantılı oldukları iddialarını karĢılıklı müzakere etmiĢ, bu iddiaların iftira olduğu 

kanaatine varılmıĢ ve kendilerine vergi muafiyeti getirilmiĢtir.84 Bu Sünni çizgideki 

gruba Osmanlı sultanları “Çerağ akçesi” adı altında değerli hediyeler göndermiĢlerdir.85 

ġii özelliği gösteren grup karĢısında Selçuklu ve Osmanlı gibi Sünni-Türk-Ġslam 

Devletleri gerekli tedbirleri de almıĢlardır.86 Ġbn Kemal‟in gerek Safeviler gerekse 

KızılbaĢlarla ilgili vermiĢ olduğu fetvaları, onun batınî inançlarla mücadelesi Ģeklinde 

değerlendirilebilir.87 

Nüfuz alanlarını geniĢletmek isteyen Safevilerin doğudaki Sünnî Özbekler ile 

batıdaki Sünnî Osmanlılarla savaĢmaları gerekmekteydi. Nitekim 1510‟da yapılan 

savaĢlarda Özbekleri yenmeye muvaffak olan Safevilerin, Osmanlılara karĢı 

Venediklilerle ittifak arayıĢına giriĢerek onlardan topçu kuvveti istemeleri, üstelik 1502 

ile 1507‟de iki kez Osmanlı topraklarını çiğneyerek açıkça meydan okumaları, 

gönderdiği halifelerle Anadolu‟da büyük bir propaganda faaliyetine giriĢmeleri, Ġbn 

Kemal‟in de tespit ettiği yayılmacı siyasetlerinin bir sonucudur.88 

                                                 
82 Mecdî, “ġakayık Tercümesi”  , c.1, Ġstanbul, 1989, s. 74- 76. 

83 Hacı Bayram Velinin vefatından sonra Bayramilik iki büyük kola ayrılmıĢ. Birincisi AkĢemsettin 

tarafından kurulan ġemsiye kolu, diğeri ise Bursalı Ömer Dede‟nin kurduğu Melamiye Ģubesidir. Bu iki 

kol dıĢında Bayramilikten meydana gelen 16. yüzyılın sonu ve 17.yüzyılın ilk çeyreğinde Aziz Mahmut 

Hüdayi(v. 1629)‟nin tesis ettiği üçüncü bir kol olan Celvetiye yoludur. Yılmaz H.Kamil, “Aziz Mahmut 

Hüdayi ve Celvetiye Tarikati” , Ġstanbul, 1982, Eraydın, Selçuk, “Tasavvuf ve Tarikatlar” , Ġstanbul, 

1997, s. 412. 

84 Akgündüz, Ahmet, Öztürk Sait, “Bilinmeyen Osmanlı” , Ġstanbul, 1999, s. 70. 

85 Yazıcı, Tahsin,  “Safeviler”, ĠA. , Ġstanbul, 1998, c.10,  s. 53. 

86 Dedeyev, Bilal, a.g.m. , s.211- 214. 

87 Ġbn Kemal, “Risale fi Tekfîr-i Revâfız” ,  Ayasofya, 4794, vr.43a. 

88 Selahattin, Tansel, “Yavuz Sultan Selim” , Ġstanbul, MEB. Yay. , 1969, s. 25. 
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ġah Ġsmail, Ġran‟da siyasi birliği sağlamıĢ, yaptığı çalıĢmalar sonucunda Ġran‟ı 

âdeta yeniden imar etmiĢ, halk bu sayede rahata ve asayiĢe kavuĢmuĢtur. Ġç sorunlarını 

halleden ġah Ġsmail, II. Bâzeyid‟in yaĢlılığı sebebiyle Osmanlı devletinin içinde 

bulunduğu otorite zayıflığını değerlendirmeye çalıĢmıĢtır. Bunun için de Ġran‟daki 

güven ve istikrar ortamını ön plana çıkarmıĢtır. Ayrıca kendisinin Hz.Peygamber (sav) 

soyundan geldiğini ileri sürerek halkın peygamber ve ehl-i beyte olan sevgisinden 

yararlanmaya çalıĢmıĢtır. Yapılan propagandadan etkilenerek Anadolu‟dan Ġran‟a göç 

edenlere Safeviler pek çok maddi imkanlar sunmuĢ ve bunu haber alan diğer insanlar da 

evlerini ve ocaklarını terk edip Ġran‟a göçmeye baĢlamıĢlardır. Geride kalanların bir 

kısmı ise ġah‟ın müridi olup, her an Osmanlı devleti‟ne karĢı ayaklanmaya hazır hale 

gelmiĢtir. Müridleri onu, masum ve yanılmaz bir “imam” olarak kabul ettikleri için her 

talimatını hiç tereddüt etmeden yerine getirmeye çalıĢmıĢlardır. Nitekim bu gayretlerin 

bir sonucu olarak 1511‟de meydana gelen ġah Kulu ayaklanması, Kütahya‟nın ele 

geçirilerek beylerbeyinin katledilmesi ve Bursa‟nın tehdit edilmesi, Safevi tesir ve 

tehdidinin Osmanlılar açısından ne kadar tehlikeli boyutlara ulaĢtığını göstermesi 

açısından önemlidir.89 

Yavuz Sultan Selim, Trabzon valiliği sırasında Safevi tehdidini yakından 

görme fırsatı bulmuĢ, daha o dönemde durumun ciddiyetini anlamıĢ, bölge halkının 

Osmanlılar lehine gönlünün kazanılması amacıyla karĢı propaganda yapılmasına çaba 

göstermiĢ, bunun yanında, kıymetli madenlerin ihracatının yasaklanması gibi bazı 

tedbirler almıĢtır.90 Yönetimi eline alır almaz da ilk iĢ olarak bu tehdidin bertaraf 

edilmesi amacıyla askeri hazırlıklara baĢlamıĢtır. Ancak her ne kadar Safevilerle 

Osmanlılar arasında mezhep farkı ve taassubu olsa da, ortak din ve dil birliği vardır. 

Üstelik ġah Ġsmail‟in askerleri içerisinde Anadolu‟dan göçmüĢ Türkler önemli bir 

yekûn oluĢturmaktadır. Ayrıca içeride Safevi propagandasından etkilenmiĢ geniĢ bir 

halk kitlesi bulunmaktadır. Bu sebeple öncelikle Anadolu‟daki Sünnî halk ve ordunun, 

Safeviler ve ġah Ġsmail aleyhine hazırlanması gerekmektedir. Esasında ġah Ġsmail ve 

                                                 
89 Öztuna, Yılmaz, “Yavuz Sultan Selim” , Ġstanbul Babıali Kültür Yayınları, 2006, s. 20- 21; SavaĢ Saim 

“XVI .asırda Anadoluda Alevilik” , Ġstanbul, Vadi Yay. , 2002, s. 20- 24. 

90 Ġbn Kemal, “Tevârih-i  Âl-i Osman:VIII.Defter” , s.232; Celâlzâde, a.g.e. 101-106; Faruk, Sümer, 

“Safevi Devleti‟nin KuruluĢu ve GeliĢmesinde Anadolu Türklerinin Rolü” , Ankara, Selçuklu Tarih ve 

Medeniyet Enstitüsü yay., no: 2, 1976, s. 40- 41. 
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taraftarlarının Sünni Türkmenlere91 ve âlimlerine yaptığı kıyımlar ve taraftarlarının 

Anadolu‟da çıkardığı iç kargaĢalar, kamuoyuna onun aleyhine epeyce fikir vermektedir. 

Fakat bunun ileri gelen din adamlarının fetvalarıyla desteklenmesi baĢka bir anlam ifade 

etmektedir92. Bundan dolayı ehliyetli din bilginleri hiç tereddüt etmeden Safevilerle 

savaĢmanın dini ve hukuki bir gereklilik olduğunu belirten fetvalar kâleme almıĢlardır.93 

Bu alimler arasında baĢta Ġbn Kemal olmak üzere Saru Gürz diye meĢhur Müftü Hamza, 

Ali b. Abdülkerim94, Sungûri Hasan b. Ömer ve Molla Arab gibi kimseler 

bulunmaktadır. Özellikle Ġbn Kemal‟in daha mufassal bir Ģekilde kaleme aldığı 

fetvasında ġah Ġsmail ile ġîa ehli hakkındaki Osmanlı resmî görüĢünün daha da 

netleĢtiği görülmektedir.95 Türkçe, Arapça ve Farça olarak ele alınan bu fetva risalesi 

“Fetâvâyı KemalpaĢazâde der Hakkı KızılbaĢ”96 ismindedir. Klasik fetva usulüyle 

yazılan bu eser soru cevap Ģeklinde kaleme alınmıĢtır. Bu fetvada Ġbn Kemal, 

safevilerin kendileriyle savaĢılması gereken sapık bir topluluk olduğunu belirtir ve 

gerekçelerini sayar. Onlar ilk üç halifenin hilafetini kabul etmeyip müçtehit imamların 

içtihatlarını küçümserler. Mezheplere uymanın zor olduğunu ama ġah Ġsmail‟in 

tarikatine uymanın ise son derece kolay ve yararlı olduğunu iddia ederler. ġeriat ehlini 

tahkir edip, Ģarap içmek gibi Ģeriatın haram saydığı yasakları helal kabul ederler. Onlara 

göre helal ve haram kılma yetkisi ġah‟a aittir. Bu sebeple Ġbn Kemal, onların küfründen 

ve irtidadlarından Ģüphe etmez. BaĢlarına koydukları 12 dilimli KızılbaĢlık küfür ve 

ilhat alametidir. Onların ülkeleri dâru‟l-harp ve kestikleri leĢtir. Onlara aynen mürtetlere 

uygulanan hükümler uygulanmalıdır. ġehirleri ele geçirilirse malları, kadınları, Ģehirleri 

ve evlatları müslümanlara helal olup erkeklerinin ise öldürülmeleri vaciptir. Eğer teslim 

olurlarsa, zındıklığı belli olan kimse gibi öldürümez, diğer müslümanlar gibi hür olurlar. 

                                                 
91 Ġbn Kemal, “Tevârih-i Âl-i Osman: VIII. Defter” , s.232; Uğur, Ahmet, “KemalpaĢa-zâde-Ġbn Kemal” 

, Ankara, MEB. Yay. , 1996, s. 70- 74. 

92 Fetva olarak halk tarafından gösterilebilecek tepkiler azaltılmaya çalıĢılmıĢ aynı zamanda Müslüman 

bir devletle savaĢ yapmanın insanda meydana getirdiği dini olumsuz etkiler giderilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Aynı zamanda bu fetvanın gücünü göstermesi acısından da önemlidir. 

93 Celâlzâde, a.g.e. , s. 209- 210, 291. 

94 Bu Ģahıs Yavuz Sultan Selime tahta geçtikten sonra halkın umumi durumunu yansıtan geniĢçe bir 

rapor sunmuĢtur. Bu rapor dönemin durumunu yansıtması açısından önemlidir. Daha çok sosyal içerikli 

bir rapor olarak niteleyebileceğimiz bu bildiri daha sonra sosyal yapı baĢlığı altında ele alınacaktır. Bu 

rapor için bkz.Tansel Selahattin, “Yavuz Sultan Selim” , (Topkapı Sarayı arĢivi, no:3192‟ye istinaden) 

Ġstanbul, MEB. Yay. , 1966, s. 20- 21. 

95 ġehabettin, Tekindağ, “Yeni Kaynak Vesîkaların IĢığı Altında Yavuz Sultan Selim‟in Ġran Seferi”, 

ĠÜEFTED. , XVII/22, 1968, s. 53- 55. 

96 Ġbn Kemal,  a.g.e. ,  s. 232; „Risâle fî Tekfîr-i Revâfız‟ , Ayasofya, 4794 vr. 43a. 
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ġayet herhangi bir müslüman ülkesini terk ederek onların batıl dinlerini seçer ve sapık 

inançlarına tabi olursa; kadı o kimsenin hukuken öldüğüne hükmeder; ve bunun 

neticesinde malını vereseleri arasında paylaĢtırır, eĢi isterse bir baĢkasıyla evlenebilir ve 

müslümanların o kimselere karĢı cihad etmeleri vacip hale gelir. Bütün müslümanların 

onları öldürmeleri üzerlerine farz-ı ayındır.97 

Ġbn Kemal, ġah Ġsmail‟in seyyid olma iddiasını kabul etmez. Asıl seyyidliğin 

Peygamberimizin getirdiği dine uymak ve o dini muhafaza etmek olduğunu ifade eder. 

Bunu da Osmanlı devletinin yaptığını belirtir. ”KızılbaĢların reisleri Âl-i Resûl‟den 

midir?”  sorusuna ise Ģu Ģekilde cevap verir: 

(…HâĢâ! Ef‟âl-i Ģenîası, ol nesebi tahirden olmamağa Ģehadet ettiğinden 

gayrı, sîkattan menkuldür ki ġah Ġsmail‟in babası ibtida-i hurûcunda Ġmam Ali b.Musa 

meĢhedinde ve sâir emâkinde olan sadât-ı izâma kendünün nesebini Bahr-ı Ensâb‟a 

zorla kaydettirmiĢtir. Bazı sâdât kıtâlden halâs içün imtisali sûretin gösterip dediğini 

eylemiĢler. Ama bu miktar tedarik eylemiĢlerki bunun nesebi ulamây-i ensâb-ı Ģerîfe 

mabeynlerinde akîm olup asla nesli kalmamak için ma‟ruf bir seyyide müntehi kılmıĢlar 

ki nazar eden hakikat hâle vâkıf ola.98Faraza sıhhat-i nesebi mukarrer olsa dahi bî-din 

olacak sair kefereden farkı olmaz. Âl-i Resûl, Ģeâiri Ģer‟î beyyinesine riâyet, ahkâm-ı 

mübîni himaye edenlerdir. Hz.Nuh‟un Kenan‟ı sulbî oğlu iken dini üzere olmadığı içün 

“ehlimdendir” diye necatını Rabb-i Ġzzet‟e dua edecek, “o ehlimden değildir” diye 

buyurulup kefere ile ta‟zib ve iğrak buyurulmuĢtur. Eğer enbiya-i i‟zam aleyhimü‟s-

salatü vesselam neslinden olmak dünyevî ve uhrevî azaptan necat sebebi olsaydı 

Hz.Adem‟in neslinden olmakla hiçbir kâfir asla dünyada ve uhrâda muazzeb olmazdı.99 

Ġbni Kemal bu fetvasıyla ġah Ġsmail‟in seyyid olduğu iddiasını reddetmiĢtir. 

VermiĢ olduğu fetvasında onların yayılma siyasetini tespit etmiĢ ve Ģeri açıdan 

durumlarını incelemiĢtir. 

(… Kabâih-i ma‟rufelerinin mûceb-i Ģeriat-ı Ģerife üzerine mufassalan hükmü 

budur ki; ol zalimler Kur‟an-ı Azimi ve Ģeriat-ı Ģerifeyi ve din-i Ġslâm‟ı istihfaf 

                                                 
97 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr.45a-b. 

98 Osmanlı devletinde seyyid ve Ģeriflerin iĢlerini düzenlemekle görevli Nakîbu‟l-EĢraflık müessesi 

kurulmuĢ olup en zor görevleri sahte seyyid ve Ģerifleri tespit edip hüccetlerini iptal etmekti.(Mehmet 

ĠpĢirli, “Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi” , (Editör: Ekmeleddin Ġhsanoğlu, IRCICA, Ġstanbul, 

Yıldız Matbaası, 1994, c. 1, s. 271- 272. 

99 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 45a-b 
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eylemekle kütübü Ģer‟iyyeyi tahkir ederek ateĢle yakmakla ve ulamâ-i dine, ilimleri 

sebebiyle ihanet edip kırmakla ve reisleri olan faciri ma‟bud yerine koyup secde 

eylemekle, Hz. Ebû Bekir (r.a) ve Hz.Ömer (r.a)‟e lanet eylemekle kâfir ve mürteddirler. 

Ayrıca Hz.AiĢe-i Sıddıka‟nın beraati ve nezaheti hakkında bunca ayet-i azime nazil 

olmuĢken onlara itâle-i lisan eylemekle Kur‟an‟ı tekzip idüp kâfir olduklarından gayrı, 

Risâlet-Penâh (sav)‟in cenab-ı azizlerine Ģüphe getirmekle sebb-i nebi eylemiĢ100 olup 

cumhur ulemâ-i a‟sar  icmaıyle katilleri helal olup, Ġmam-ı A‟zam ve Ġmam-ı Süfyani‟s-

Sevrî, Ġmam-ı Evzaî katlarında tamamı sıhhat üzerine tevbe edip Ġslâm‟a geldikleri 

takdirde bu küfürleri dahi sair kefereler gibi afvolunup katilden necat bulurlar. Ama 

Ġmam-ı Malik, Ġmam-ı ġafiî, Ġmam-ı Ahmed b. Hanbel, Ġmam-ı Leys b. Sa‟d ve Ġmam-ı 

Ġshak b.Rahûye ve sair uzamâ-i ulemâ-i dinden cem‟i kesiri katlarında, asla tevbeleri 

makbul ve Ġslamları muteber değildir. Elbette hadden katl olunurlar. Hz.Ġmam din-i 

penâh (dinin koruyucusu) zikrolunan eimme-i dinden hangisinin kavilleriyle amel 

ederlerse meĢrudur.” 101 Yukarıda verilen bu fetva Hanefi mezhebinin yanında diğer 

mezhep imamlarının görüĢlerini de kapsamaktadır. Verilen bu fetva ile sanki sadece 

Hanefiler değil bütün Sünnî Müslümanların desteğini almak amacı güdülmüĢtür. Ayrıca 

bunlara karĢı yapılacak savaĢın ve savaĢ sonuçlarının uygulanması açısından padiĢaha 

istediği gibi hareket edebilme yetkisi verilmiĢ olmaktadır. Osmanlı sınırları içerisinde 

yaĢayan Hanefi mezhebinin dıĢında baĢka mezheplere mensup Müslümanlarında karĢı 

koyabilecekleri deliller, kendi mezheplerinde otorite sayılan alimlerin görüĢleri 

verilerek önceden bertaraf edilmiĢtir. Ayrıca Ġbn Kemal, Osmanlı sultanını “imam” 

olarak niteleyerek ona Sünnî Ġslam inancının savunucusu, peygamberimiz ve onun 

halifelerini yegane takipçisi olma görevini de yüklemiĢ olmaktadır. Ehl-i sünnet 

akidesini sapkın mezheplerin ve propaganda ile yayılmalarından koruma amacını 

belirterek Ġran‟la yapılacak savaĢın gerekçelerinden biri olarak belirlemiĢtir.102 Ayrıca 

Celal-zâde, ġah Ġsmail‟in ve onun tabiîlerinin kan akıtmayı, içki ve zinayı meĢru 

gördüğünü, dinin asıl yapısını kafasına göre değiĢtirerek baĢka bir yol takip ettiğini, 

bütün Ġslam büyüklerine hakaret ettiğini, Peygamberimizin güzide ashabına dil 

                                                 
100 Ġbn Kemal in bu konuda bir risalesi de vardır. Bu eserinde ibn Kemal Peygambere küfredenler 

hakkında fakihlerin görüĢlerini belirtir. Bkz. ibn Kemal, “Risâle li‟s- Seyfi‟l-Meslûl fi‟s- Sebbi‟n- Nebi”  , 

SK. , Kasidecizâde, Süleyman Sırrı, 710, vr. 37b- 39b. 

101 Ġbn Kemal, „”Fetâvây-ı KemalpaĢazâde der Hakk-ı KızılbaĢ” , vr. 46b- 47a. 

102 Ġbn Kemal, “Tevârih-i Âl-i Osman: X. Defter” , Haz. ġefaettin Severcan, Ankara, TTK, 1996, s. 

LVII. 
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uzattıklarını, nefislerinin yolundan giderek nafile ve farzlara saldırıp küfrettiklerini ve 

râfizîlik kemendine yapıĢtıklarını ifade eder.103 

Ġbn Kemal, onlarla yapılacak savaĢın gerekçelerini ortaya koyarken Hz. 

Ebû Bekir dönemi siyasî olaylarına da atıfta bulunur. Buradan hareketle Ġranla 

yapılacak savaĢın diğer kâfirlerle yapılan savaĢlardan daha önemli olduğunu ifade 

etmektedir. 

“Bu taifenin kıtali sair kefere ile kıtalden ehemdir. Onun içün ki Hz.Ebû Bekir 

(r.a) Medine-i Münevvere etrafında kefere çok iken ve bilâd-ı ġam fetholunmamıĢken 

onlara gaza eylemeden Hz.Ebû Bekir (r.a) hilafetinde zuhur eden Müseylemey-i 

Kezzâb‟a tabi olan taifey-i mürted üzerine gaza eylemeyi ashâb-ı kirâm icmalarıyla 

tercih ve takdim buyurmuĢlar. Hz.Ali hilafetinde Havâric kıtali dahi böyle olmuĢtur. Bu 

taifenin Ģerri ve fesadı daha a‟zamdır. Yeryüzünden Ģerri ve fesadı ref‟i içün mücadele 

eylemek daha ehemdir.104 

“Onların küfürlerinde tereddüt edenler de kâfir olur” diyerek, “ġîa da olsa 

Müslümanlara savaĢ açılmaz” düĢüncesinde olanların tereddütlerini bertaraf eder. 

Ancak siyasi ve askeri faaliyetlere karıĢmayan kendi hâlinde Ģehirlerde ve köylerde 

yaĢayan kimseleri asıl iĢbirlikçilerden ayırır: 

(…Ol taifenin kabâih-i ma‟dude ile ittisafları cemî ehl-i Ġslâm içinde tevatürle 

yakinen malum olmuĢken küfürlerinde tereddüt eden Müslüman değildir. Askerlerinden 

olup kıtale mübaĢeret edenler, onların etbâinden olanların Ģe‟ninde asla tevakkuf 

olunur değildir. Ama Ģehirlerde ve köylerde kendi hâlinde salah üzerine olup bunların 

akâidinden ve ef‟âlinden tenezzüh üzere olup zâhir halleri dahi sıdklarına delâlet 

eyleyen kimselerin kizbleri zâhir olmayınca üzerlerine bunların ahkâmı ve ukûbatı 

emr olunmaz.)105 

ġah Ġsmail‟in aĢırılıklarından bir tanesi de Hz.Ali‟yi tanrının yeryüzündeki 

tecellisi olarak görmesidir. Bu görüĢ daha sonraki Safevi-kızılbaĢ akım içerisinde ġah 

Ġsmail‟i de onun yeniden bedenlenmesi olarak esas alan bir ideolojiye dönüĢmüĢ ve bir 

çeĢit heterotoks Ġslam anlayıĢı geliĢtirilerek devlet bu ideolojiye dayandırılmıĢtır. 

                                                 
103 Celal-zâde Mustafa, “Selimnâme” ,(haz. Ahmet Uğur Mustafa Çuhadar), Ankara, Kültür Bakanlığı 

yay. 1990,  s. 272- 273. 

104 Ġbn Kemal,  “Fetâvây-ı KemalpaĢazâde der Hakk-ı KızılbaĢ” , vr. 47a. 

105 Ġbn Kemal, a.g.e. , vr. 47a. 
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Erdebil tekkesinin Ģeyhi Safiyyüddin ve onun torunu ġah Ġsmail Anadolu‟ya yolladığı 

daileri aracılığıyla yaydıkları bu ideolojiyi, ġeyhlikle ġahlığı birleĢtirerek kurdukları 

devletin ideolojik temeli yaptılar. Anadolu‟da o zamana kadar resmi Ġslami otoritelerin 

(ġeyhülislam-kadı-müderrisler) “rafizi, mülhit”gibi adlarla andığı fakat onların 

kendilerine daha çok “ıĢıklar” adını verdikleri bu batınî topluluklara genel olarak 

„KızılbaĢ‟ dendi. Yukarıda sayılan gruplar içerisinde ġah Ġsmail, Hz.Ali‟nin enkarnesi 

sayılmaktaydı. Bu husus aĢağıda vereceğimiz Ģiirle daha da belirgin bir Ģekilde 

görülecektir:  

“Allah Allah diying 

Gaziler din, ġah menem  

KarĢu geling, secde kılung 

Gaziler din, ġah menem 

 

Uçmakta tuti kuĢıyam  

Ağır leĢker er baĢıyam 

Men, sufiler yoldaĢıyam 

Gaziler din, ġah menem106 

 

Kırmızı taclu, boz atlu 

Ağır leĢkeri heybetlü 

Yusuf Peygamber sıfatlu 

Gaziler din, ġah menem 

 

Hatayi‟yem al atluyam 

Sözü Ģekerden tatluyam 

Mürteza Ali zatluyam 

                                                 
106 Burada kendisinin olağanüstü özelliklerini dile getirmektedir. 
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Gaziler din, ġah menem” 

 

“Ġsmail‟em geldim cihana  

Yire göğe dolanu menem  

Bilmeyenler bilsün meni 

Men Ali‟yem, Ali menem.”107 

14.yüzyılın baĢından itibaren Anadolu‟ya açılan Safevi tarikatı, ġeyh Hoca Ali 

döneminde Osmanlı devletinde yayılmaya baĢlamıĢtır. Safevilik, Osmanlı devletinde 

hem Sünnî hem de ġiî çizgide faaliyet göstermiĢ, bu tarikatın Sünnî kolunun devamı 

niteliğinde olan Bayramilik, Fatih döneminde Osmanlı yönetimine en yakın tarikat 

olmuĢtur. 

Safevi Tarikatı, yaklaĢık 14. yüzyılın sonlarından baĢlattığı ġiileĢme sürecini 

15.yüzyılın ortalarından itibaren hızlandırmıĢ; bu durum, Osmanlı devleti tarafından 

kabul görmemiĢtir. Bu nedenle II. Murat ġeyh Cüneyd‟e kendi topraklarında barınma 

izni vermemiĢ, yarım asırdan beri tarikata gönderilen “Çerağ akçesi” Fatih döneminde 

kesilmiĢtir. Osmanlı yönetimi böylece, siyasallaĢmıĢ Safevi Tarikatı‟na karĢı tepkisini 

ortaya koymuĢtur. Osmanlı yönetiminde oluĢan bu tavır, II. Bâyezid zamanında biraz 

daha artmıĢtır. II. Bâyezid, gücünü Anadolu Türkmenlerinden alan Safevi Tarikatına 

karĢı kendisi ile aynı düĢünceyi paylaĢan Akkoyunlu Sultan Yakup‟la iĢ birliğine 

girmiĢtir. Bunun sonucu iki ülke arasında sıkı bir diplomatik iliĢki kurulmuĢtur. Bu 

sırada ġeyh Haydar öldürülmüĢ; Safevi Tarikatı‟na eski Sünnî Ģeklinin verilmesine 

karar verilmiĢtir. 

XV.yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devletindeki sosyal yapılanmadan doğan 

sorunlar sonucu Anadolulu Türkmen ve heterojen grupların da desteğini alan ġii Safevi 

Tarikatı siyasileĢmesine hız kazandırmıĢtır. Ortaya çıkan sosyo-kültürel geliĢmeler 

sonucu, Safevi Tarikatı‟na Anadolu‟dan gidenlerin sayısı artmıĢtır. Bu durum ise 

Osmanlı Devleti‟ni bazı bölgelerin boĢalmasıyla ciddi sıkıntıya sokmuĢtur. 

                                                 
107 www.aleviveb.com/10.02.2009. 
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XV.yüzyılın sonları ve XVI.yüzyılın baĢlarında ise Erdebil Safevi teĢkilâtının 

güçlenmesi sonucunda Osmanlı topraklarında Ģiî meyilli gruplar ġah Ġsmail‟e 

desteklerini artırmıĢ, bu durum da Safevi Devleti‟nin kurulmasıyla sonuçlanmıĢtır. 

Sultan Selim‟in, baĢlattığı siyasî, dinî, ekonomik, millî ve askerî önlemler sayesinde 24 

Ağustos 1514‟te gerçekleĢen Çaldıran SavaĢı‟nda ġah Ġsmail mağlup edilerek Safevi 

yayılmacılığının önüne geçilmiĢtir. Buna rağmen, devlet politikası haline gelen 

Safevilik, Osmanlı Devleti‟ndeki etkilerini daha sonralarda da sürdürebilmiĢtir. 

Sonuç olarak Safavi menĢeeli halife ve müridlerin Osmanlı devletindeki 

faaliyetlerini Ģu Ģekilde özetlemek Safavilerle yapılan mücadelenin sebeblerini daha iyi 

anlamamızı sağlayacaktır. 

(1) Anadolu ve Osmanlı devleti‟ne gelen Safevi mensuplarının baĢlıca iĢi, 

özellikle ehl-i beyt sevgisi ağır basan zümreler içinde meclisler tertipleyerek ġiilik 

itikadını tebliğ etmek. 

(2) Sünnî inanç ve düĢünceyi zedeleyerek Osmanlı devletinin otoritesini 

zayıflatmak ve ülkesini bölüp parçalamak. 

(3) Anadolu‟dan Azerbeycan‟a kitleler halinde göçler düzenlemek için 

çalıĢmalar yapmak ve kamu düzenini bozucu isyanlar düzenlemek 108 

(4) “Nezir ve sadaka” adıyla toplanan para ve çeĢitli adakları Erdebil tekkesine 

götürmek.109  

(5) Osmanlı devletinde iç kargaĢa çıkarıp isyan ve ayaklanmalar düzenlemek 

110 

 

 

 

                                                 
108 Dedeyev, Bilal, “Azerbeycan-Osmanlı Devleti ĠliĢkilerinde Göç Olayları (1450- 1520)” ,Medeniyet 

Dünyası,  sy. 12, Bakü, Sentyabr 2006, s. 260- 270. 

Pir Sultan Abdal  da bu hususu Ģiirinde Ģu Ģekilde dile getirir  

Pir Sultan Abdalım dünya durulmaz 

Gittim giden ömür geri dönülmez 

Gözlerimde ġah yolundan ayrılmaz 

Bende bu yayladan ġah‟a giderim (Abdülbaki Gölpınarlı, “Türk Tasavvuf ġiiri Antolojisi” , 1972, s. 222.) 

109 Hoca Saadettin,  “Tâcü‟t-Tevârih” ,  (hz.Ġsmet Parmaksızoğlu),  Ġstanbul 1979, c. 4, s. 202. 

110 Ekinci, Mustafa,  “Anadolu Aleviliğinin Tarihsel Arka Planı” ,  Ġstanbul, 2002, s. 121- 124. 
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2-Osmanlı-Memlük ĠliĢkileri 

   Esir veya köleler arasından seçilip özel eğitimden geçirildikten sonra 

hükümdarın muhafız birliğine alınan ve zamanla aristokrat bir sınıf oluĢturan ücretli 

askerlere “Memlük” denmekteydi. Sözlükte “malik olmak” anlamındaki mülk 

kökünden türetilen memlûk malik olunan Ģey demektir. ÇeĢitli Ġslam ülkelerinde 

memlük yerine “Gulam” ve kuzey Afrika‟da “Abîd”  kullanılmıĢtır.111 

Mısır, Suriye ve Hicazda hüküm süren Müslüman Türk devleti olarak bilinen 

Memlükler, Mısırda Eyyubi ordusundaki Türk asıllı azadlılar tarafından kurulan, 

dönemin tarihçilerinin Türk devleti olarak adlandırdığı millet, Memlükler (Kölemenler) 

olarak bilinmekteydi.112 Yıldırım Bâyezîd döneminde fetihlerin çoğalmasıyla birlikte 

Anadolu‟da birçok beylik Osmanlı hakimiyyetini tanımıĢtır. Malatya ve Sivas‟da da 

Osmanlı hakimiyyetinin kurulmasıyla birlikte Memlüklerle sınır komĢusu olunmuĢtur. 

Fatih Sultan Mehmet, Ġstanbul‟un fethiyle Osmanlılara büyük devlet olma 

payesi kazandırmıĢtır. Bu dönemde hem Anadolu hem Rumeli hem de denizlerdeki 

geliĢmeler hat safhaya ulaĢmıĢ, Osmanlı sınırları geniĢlemiĢtir. Anadolu‟nun siyasi 

birliğini sağlamayı gaye edinen Fatih, Doğu Anadolu‟da bulunan Dulkadiroğulları 

üzerinde hak iddia etmesi Memlüklerle iliĢkilerin gerilemesine neden olmuĢtur. 

Fatih dönemine gelinceye kadar fazla bir iliĢkisi olmayan Osmanlı-Memlük 

münasebetleri bu dönemde, „hicaz suyolları meselesi‟, „diplomatik iliĢkiler‟ , 

„Dulkadiroğullarının üzerinde her iki devletin hak iddia etmesi‟ Osmanlıları ve 

Memlüklüleri karĢı karĢıya getirmiĢtir. 

Fatih devrindeki ilk münasebetler, Ġstanbul‟un fethi ve yeni Memlüklü Sultanı 

el-Melikü‟l-EĢref Seyfeddin Aynal‟ın tahta çıkması ile baĢlar. Nitekim 857 ġevvali‟nin 

25‟inde hem Aynal‟ın Memlüklü tahtına çıkmasını tebrik, hem de Ġstanbul‟un fethini 

haber vermek üzere Kahire‟ye gelen Osmanlı elçisi Emir Cemaleddin Yusuf el-Kâbûni, 

beraberinde getirdiği Rum büyüklerinden bir kısım esir ve diğer hediyeleri Arapça bir 

mektupla birlikte Memlüklü sultanına takdim etmiĢ idi. 

                                                 
111 Kızıltoprak, Süleyman, “Memlük” md. , DĠA. ,  c. 29, s. 87. 

112 Yiğit, Ġsmail,  “Memlükler” md. , DĠA. , c. 29, s. 90. 
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Osmanlıların “Ģark meselesi” ne öncelik kazandırdığı ve siyasi bir mesele 

olarak ele aldığı Safavilerle mücadele esnasında Güneydoğu Anadoluda Memlüklere ait 

bazı yerlerde ele geçirilmiĢti. II. Bayezid döneminde Osmanlı-Mısır iliĢkileri oldukça 

iyi durumdaydı. Hatta ġehzâde Selim ile taht mücadelesine giriĢen bazı Ģehzâdeler 

Memlûklülere sığınmıĢlardı.113 Ancak Memlüklü sultanı Kansu Gavri (v. 923/1517)‟nin 

bu Ģehzâdeleri Osmanlı devleti aleyhine istismar etmeye çalıĢması iliĢkileri olumsuz 

etkilemiĢtir. Diğer taraftan Memlûklüler Osmanlılar‟la Safaviler arasında yapılan 

savaĢlarda tarafsız gibi görünmüĢ olsa da Yavuz Sultan Selim‟in erzak talebini pahalılık 

ve üretim azlığı bahanesiyle reddetmiĢ; onların bu tutumu Osmanlı yönetimi tarafından 

Safaviler lehine hareket ettikleri Ģeklinde yorumlanmıĢtır. Fatih‟in Dulkadiroğulları 

arasındaki beylik mücadelesinden dolayı da Memlük sultanlarıyla araları açıldı. Bu 

mesele Osmanlı-Memlüklü arasını en fazla açan meseleler arasında en önemli 

meseledir.114 Dulkadiroğulları eskiden beri Osmanlılara tabi olmakla beraber Mısır‟ın 

tazyikinin ağır bastığı zamanlar mecburen Memlüklere meyil ediyorlardı. Fatih‟ten 

korkan beylik Mısır‟a yaklaĢma siyasetini düĢünüyor fakat korkusundan bunu gün 

yüzüne çıkaramıyordu.115 Ġlk ciddi mesele “Hicaz suyolları” tamiri meselesinden 

çıkmıĢtır. Fatih, Memlüklü sultanı Seyfeddin Ġnal‟a bir mektup göndererek sarnıçların 

onarılması ve yeni sarnıçlar yapılması için müsaade istemiĢ fakat kendisine müsaade 

edilmemiĢtir.116Bunun üzerine Fatih bu çeĢmeleri kendi hesabına tamir ettirmeyi Mısır 

sultanına teklif etmiĢ fakat bu teklifte reddedilmiĢtir.117 

Osmanlılarla anlaĢmazlık halinde bulunan Karamanoğlu Pir Ahmed‟in 

Memlük sultanına elçi göndermesi, Dulkadiroğulları beyliğinde meydana gelen iç 

karıĢıklıklar sonucu oluĢan taht mücadelesi, bu mücadeleye akrabalık dolayısıyla 

Osmanlıların müdehale etmesi, Fatih‟in ġehzuvar Beyinin yanına bir miktar Osmanlı 

                                                 
113 Ocak, Ahmet YaĢar, “Osmanlı Devletinde DüĢünce Hayatı(16- 17. yüzyıllar)”, Osmanlı Devleti ve 

Medeniyeti Tarihi,  Ġstanbul,  IRCICA, 1998,  c. 2, s. 250. 

114 Sümer, Faruk, “Fatih Sultan Mehmet‟in Son Seferi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Ġst. 1991, c. 9, s. 

38;  Öztuna, Yılmaz, “Büyük Türkiye Tarihi” , Ġstanbul, 1997, c. 3, s. 111. 

115 Öztuna, Yılmaz, a.g.e. ,  s. 112 

116 Ġnan, Kenan, “Fatih Sultan Mehmet‟in Son Seferi ve Vefatı, 3 Mayıs 1481” , Türkler,  Ankara,  2002,  

c. 9, s. 305. 

117 Hammer, “Büyük Osmanlı Tarihi” , Ġstanbul, 1989, c. 11,  s. 156. 
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askeri katarak Dulkadir topraklarına göndermesi118 sebebiyle bu gerginlik 

fazlalaĢmıĢtır.119     

Dulkadiroğlu Alâüddevle ile Ġran seferinde Osmanlı devletinin yanında yer 

almamıĢ aksine Osmanlı ordusunun zahire yollarını kesmiĢtir. Bunun yanında 

Portekizlilerin o bölgedeki hareketleri ve baĢta Halep beylerbeyi Hayır Bey olmak üzere 

bazı kadıların Yavuz Sultan Selim‟i Mısır seferine teĢvik etmeleri ve önceki gerginlikler 

Osmanlılar açısından Mısır seferini gerekli kılmıĢtır.120 

Memlûklerle savaĢ siyasi ve askeri yönden kaçınılmaz olduğu için meselenin 

dinî açıdan da ele alınması gerekli olmuĢtur. Sünnî bir Ġslam devletiyle savaĢmanın 

meĢruiyeti üzerinde tartıĢılmıĢtır. ġii/Safavilerle “râfizi” oldukları gerekçesiyle 

ulemâdan fetva alan Yavuz Sultan Selim‟in bu sefer Memlûklularla mezheb birliği 

olması hasebiyle savaĢmada meĢruiyet sorununu aĢmak noktasında zorlandığı 

anlaĢılmaktadır. Ümitburnunu dolaĢıp Hindistan‟a ulaĢan Kızıldeniz ve Arap 

yarımadasını tehdit altında tutan Portekizlilere karĢı aciz duruma düĢmüĢ  Memlûklular, 

Portekizlilere karĢı Ġslam‟ın mukaddes yerlerini koruyamamıĢ halka zulmedilmesine 

müsaade etmiĢ ve Müslümanları küçük düĢürmüĢ, Ġslamı her türlü tehditten koruma 

görevlerinde baĢarısızlıkları sebeb kılınarak Memlüklerle savaĢ, Ģer‟î hukuka uygun bir 

hareket olarak yorumlanmıĢ ve Memlûklulara savaĢ ilan edilmiĢtir. 121 Ġbn Kemal, 

Mısır‟ın fethiyle ilgili bir risale yazarak meseleyi incelemiĢtir. Bundan da anlaĢıldığı 

üzere Yavuz Sultan Selim, alimlere Kansu Gavri‟ye savaĢ ilan etmenin dini durumunu 

sorar; ulemâ “savaĢa gerek yok, o da Müslümanların sultanı, sizi hakkınızdan men 

etmiĢ değildir” derler. Ġbn Kemal ise Yavuz Sultan Selim‟e, “bilâkis onunla savaĢın, 

memleketini fethedersiniz. Zira bu husus Kur‟an‟da mevcuttur” diyerek, Mısır‟ın Sultan 

Selim tarafından fethedileceğini Enbiyâ sûresinin yüz beĢinci ayetinden istihrac etmiĢ 

                                                 
118 Osmanlıyla arasını düzeltmek isteyen Kayıtbay iki devlet arasındaki dostluğun ezeli ve ebedi 

olduğunu ileri sürmüĢse de bu teĢebbüsten bir Ģey çıkmamıĢtır. Zira Fatih, Kayıtbay‟a gönderdiği 

mektupta onlara eskisi gibi “babam” sözünü değil “karındaĢım” kelimesini kullanmıĢtır. Bunun üzerine 

Fatih‟e suikast için Mısırdan fedai gönderilmiĢtir. Bu suikastçi yakalanmıĢ Mısır‟a geri iade edilmiĢtir. 

Fatih‟in mektubu ve hediyelerini Kahire‟ye getiren Türk elçisi Memlük sultanı önünde eğilmedi ve yer 

öpmedi. Bkz.Sümer Faruk a.g.m. s.38. 

119 Yücel, YaĢar, “Türkiye Tarihi” , Ankara 1990, c. 2, s. 91. 

120 Uğur, Ahmet, “Yavuz Sultan Selim” , Kayseri Erciyes Ünv. Sos. Bil. Yay. , 1989, s. 96; Ocak, Ahmet 

YaĢar,  a.g.e. , s. 279- 281. 

121 Emecen, Feridun, “Osmanlılar -Siyasi Tarih” , DĠA, Ġstanbul, 2007, c. 33, s. 487.  
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ve bunu açıklayan bir risale yazmıĢ, Sultan da bu yorumu beğenmiĢtir.122Ancak Sultan 

Selim, “her ne kadar Kur‟an bunun böyle olacağına iĢaret etse de henüz itâatte devam 

eden ve hiçbir müslümanla savaĢ hâlinde olmayan bir kimsenin öldürülmesinin mübah 

olduğuna dair bu istinbatı(yorum) yeterli görmez. Hukuki kararın dayanacağı bir 

durumun ortaya çıkması gerekir” der. Ġbn Kemal tekrar söz alır:  

“Devletli Sultanımız! Gavri‟ye Hac farizasını edâya niyet ettiğinizi, bunun için 

Mısır‟dan baĢka bir güzergah ve konaklama yeri olmadığını, Mısır‟dan geçip iâĢe ve 

ibâte arzu ettiğinizi ve buna engel olmasına mahal olmadığını münasib bir Ģekilde 

söyleyiniz. ġayet engel çıkarırsa katli mübah olur” diyerek görüĢünü ifade etmiĢtir.  

Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim, Gavri‟ye mektup yazmıĢ ve onun da 

olumsuz cevap vermesi üzerine harp ilan etmiĢtir.123 Kaynaklarda Yavuz‟un, ġemseddin 

Ahmed adlı değerli bir elçiyi Kansu Gavri‟ye birçok nâme ve hediyeyle gönderdiği 

zikredilmektedir.124 Celalzâde de Memlûklarla savaĢın meĢruiyetiyle ilgili yapılan 

tartıĢmayı Ģu Ģekilde nakletmektedir: “Kansu Gavri, Arabistan‟ın padiĢahı olup, zâhire 

göre müslümandır. Onlarla savaĢ ve çarpıĢma Peygamberin Ģerefli Ģerîatı gereğince câiz 

midir?” diye, Ġstanbul Ģehrine adam gönderip, Müslümanların müftüsü olan din 

bilginlerinin reisinden fetva istenmiĢti. Cevap gelip, “Zikredilen Ģekilde onlar üzerine 

varmak Ģer‟î olup, yol kesicidirler. Onlarla savaĢıp, çarpıĢmak cihad ve gazâdır. 

Öldüren gâzi ve murabıt, ölende Ģehid ve mücahid olur” demiĢlerdir.”125 Bu ifadelerden, 

Yavuz‟un Ġbn Kemal‟in fetvasını yeterli görmeyip, dönemin Ģeyhülislâmından da fetva 

istediği anlaĢılmaktadır. Her iki kaynakta da Mısır sultanının yol kesen olarak 

nitelendirilmesi, Ģeyhülislâmında aynı gerekçeye dayandığını göstermektedir. Nitekim 

Mısır sultanı, Fatih Sultan Mehmed zamanında da Rumeli‟den ġam yoluyla hacca 

gitmek isteyen bir kafileyi engellemiĢ, Fatih, Mısır sultanıyla anlaĢma yaparak hac 

                                                 
122 Mahmud ġükrü el-Âlûsî el-Bağdâdî, “Rûhu‟l-Meânî Tefsirü‟l-Kur‟âni‟l-Azîm ve‟s-Seb‟i‟l-Mesânî” , 

Beyrut, Ġhya-u Türâsi‟l-Arabiyye, trs. ,c. I, s. 8; Bu risalenin Medine-i Münevvere Mahmudiye, 2597, vr. 

509a-510b; Slm Ktp. Esad Efendi, 3729/20; Konya Mevlana Müzesi Yazmaları, 2315 numarada olmak 

üzere üç nüshası vardır. Konya nüshası Mustafa Kılıç tarafından mukayeseli olarak incelenmiĢ, Ġbn 

Kemal‟e ait olduğu 922/1516 da yazıldığı ifade edilmiĢtir. (Bkz.Mstafa Kılıç, “Ġbn Kemal‟in Mısır 

Fethine Dair Bir Risale-i Acîbesî”, Diyanet Dergisi, 1990, Ankara c.XI, Sayı:1, s.114 -119)  

123 Kılıç, a.g.m. , s. 113- 114. 

124 Celalzâde, a.g.e. , s. 289; UzunçarĢılı, a.g.e. , c. II,  s. 280- 281. 

125 Celalzâde, a.g.e. , s. 297. 
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yolunun açılmasını sağlamıĢtır.126 Bu tarihi olayı bilen Ġbn Kemal‟in Yavuz‟a bu Ģekilde 

bir harp ilan gerekçesi sağlamıĢ olması muhtemeldir. Hersekzâde Ahmet PaĢa ve Pîrî 

Mehmed PaĢa gibi vezirlerin muhalefetine rağmen Mısır seferine çıkma konusunda 

görüĢ bildirmiĢtir.127 Nitekim Kıbrıs‟ın fethinden önce Venedik ve Osmanlı Devleti 

arasında sulh muahedesinin bulunmasının adanın fethine engel teĢkil edip etmeyeceği 

konusunda fetva istenmiĢ, Ebussuûd Efendi de daha önce Ehl-i Ġslâm‟ın elinde olması 

sebebiyle her zaman fethinin gerekli olacağına fetva vermiĢtir. Bu bilgilerden de 

anlaĢılacağı üzere Osmanlı sultanları siyasi ve askeri hedeflerini gerçekleĢtirmek için 

fetvanın gücünden âzami ölçüde istifade etmeye çalıĢmıĢlardır. 

Sonuçta Mısır‟a sefer düzenlenmiĢ ve Ġbn Kemal, Yavuz Sultan Selim‟in 

yanında bu seferde Anadolu kazaskeri olarak yer almıĢtır. Mercidâbık (24 Ağustos 

1516) ve Ridaniye (22 Ocak 1517) savaĢları kazanılmıĢ, böylece baĢta Kahire olmak 

üzere Mekke ve Medine dahil Hicaz bölgesi Osmanlı‟ya bağlanmıĢtır. Ġbn Kemal 

Mısır‟ın fethine “Fâtih-i Memâlik-i Arab” ifadesiyle tarih düĢürmüĢtür. Yavuz Sultan 

Selim bu tarihten itibaren “Hâdimü‟l-Haremeyni‟Ģ-ġerîfeyn” ünvanını almıĢtır.128 

Ayrıca Osmanlı donanması Venediklilere karĢı denizlerde de büyük zaferler 

kazanmıĢtır. Bu açıdan hem siyasi hem askeri hem dini hem de iktisadi açıdan Osmanlı 

devleti Ġslam dünyasında, cihan devleti olarak hakim haline gelmiĢtir. Bu baĢarılar 

neticesinde Osmanlı idaresi altında Ġslamın mukaddes yerleri dıĢ tehditlerden korunmuĢ 

bölge halkı en olumsuz Ģartlarda bile “surre” adı altında ekonomik yönden 

desteklenmiĢ zengin vakıflar oluĢturularak iktisadi kalkınmaları sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Osmanlı devleti hem Safavilerle hem Memlüklülerle yapmıĢ oldukları bu 

mücadeleler sebebiyle gaza yapma Ģöhretlerinin yanı sıra dini/Ġslamı sapmıĢ 

eylemlerden temizleme Ġslam dünyasını himaye etme gibi daha üst ve kapsayıcı bir 

misyon da yüklenmiĢ oldu.129 

Fatih döneminde hat safhaya ulaĢan Osmanlı-Memlük iliĢkileri Yavuz Sultan 

Selim zamanında Hicaz suyolları ve benzeri meseleler sebebiyle 1516 yılında 

Mercidabık savaĢıyla bu devletin yıkılmasıyla sona ermiĢtir. 

                                                 
126 Ġbn Kemal, “Tevârih-i Âl-i Osman: VIII. Defter” ,  s. 85,122. 

127 ġükrü, Özen, “Kemalpazâde‟nin Fıkhî GörüĢleri” DĠA. , Ankara, 2002, c. XXV, s. 241. 

128 UzunçarĢılı, a.g.e. , c. II, s. 290,293. 

129 Emecen, Feridun, a.g.m. , c. 33, s 493. 
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Osmanlı devletini meĢgul eden bunların dıĢında da bir takım baĢka siyasi 

olaylar da vardır. Ancak onlarla ilgili Ġbn Kemal‟in herhangi bir görüĢ bayan etmemiĢ 

olması burada o konuları ele almamızı gereksiz hale getirmiĢtir. ġimdi bu siyasi ortamın 

sosyal hayata tesirleri üzerinde durmaya çalıĢacağız. Ġbn Kemal‟in sosyal hayata 

yönelik fetvalarının olması onun her türlü konuyla ilgili olduğunun da göstergesidir. 

 

C- SOSYAL YAPI 

Osmanlı toplum yapısı ve toplum düzeni altı asırlık tarihi boyunca çeĢitli 

görünümler arz etmiĢtir. KuruluĢ dönemi ile devletleĢme aĢaması, Fatih Sultan Mehmet 

devri ile merkezi Ġslam dünyasının Osmanlı egemenliğine girdiği XVI. yüzyıl, toplum 

ve devlet düzeninde önemli değiĢikliklerin yaĢandığı XVII. yüzyıl ile modernleĢme 

çabalarını farklı derecelerde etkiler yarattığı XIX. yüzyıl arasında devamlılıklar gibi 

farklılaĢmalarda vardır. Sınırların geniĢlemesiyle birlikte Osmanlı hakimiyyetine giren 

dini ve etnik grupların çeĢitliliğide artmıĢ buna karĢılık XVIII. yüzyılın sonlarından 

itibaren sınırlardaki gerilemenin neticesi olarak bir yandan bu çeĢitlilik azalırken öte 

yandan kaybedilen ülkelerdeki Müslüman nüfusun çoğunluğu elde kalan topraklara 

çekilmiĢtir.130 

Ġbn Kemal‟in yaĢadığı dönemler her ne kadar zirve devri gibi görünse de 

sıkıntıların olmadığı bir dönem de değildir. Daha sonraki dönemi de kapsayan bir 

ekonomik daralmanın olduğu bilinmektedir. Vergi kanunlarının yetersizliği de buna 

eklenince zaten karıĢık olan halk arasında gayri Ġslami hareketler baĢ göstermiĢ. Ġçki131, 

fuhuĢ gibi genel ahlaki seviyeyi düĢüren fiiler, hırsızlıkla kuvvetlenmiĢ bu 

olumsuzluklar „celali isyanları‟ na dönüĢmüĢtür.132  Hiç Ģüphesiz bu isyanları sadece bu 

sebeblere bağlamak da doğru değildir. Kaldıki o dönemde sadece Celâli isyanları da 

yoktur. 

XIII. Yüzyılın ilk çeyreğinden sonra Moğol istilasının yol açtığı göçler Sünni 

ve Gayr-i Sünni, olmak üzere muhtelif tarikatlere mensup sufilerin Hindistan Harezm, 

                                                 
130 Öz, Mehmet, “ Osmanlılar- Sosyal Hayat” ,  DĠA. , c. 33, s. 532.  

131 Ġbn Kemal o dönemin yapısını yansıtan fetvalar vermiĢtir. Ayrıca tembelliği yeren, içkinin 

haramlığını açıklayan eserler kâleme almıĢtır. Bu eserler Ģüphesiz dönemin ihtiyacı göz önünde 

bulundurularak yazılmıĢtır. 

132 Akdağ, “Türkiye‟nin Ġktisadi ve Ġctimâi Tarihi” , Ġst. 1995, c. II, s. 100 
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Horasan ve Azerbaycan üzerinden Suriye, Irak, Mısır ve Anadolu topraklarına 

gelmelerine sebep olmuĢtur. Sufilerin yerleĢtikleri bölgelerde dini ve tasavvufi hayatı 

etkilemeleri tabii idi. Bu göçler sonucunda, Kübreviyye ve Suhreverdiyye gibi Sünni 

eğilimli tarikat mensupları yanında, Kalenderi Sufiliği ile yakın alakaları bulunan 

Yeseviyye Vefaiyye ve özellikle Haydariyye gibi gayri Sünni Sufiler de Anadolu‟ya 

gelmiĢlerdi.133 Osmanlı beyliğinin daha kuruluĢ safhasında Abdalân-ı Rum denilen 

Kalenderiye akımına, dolasıyla Horasan Melâmetiliğine bağlı Sufi çevrelerle sıkı 

iliĢkiler içinde olduğu çok iyi biliniyor. Ġlk Osmanlı Hükümdarları ve diğer yöneticiler 

kendi Ġslam anlayıĢlarıyla pek çok ortak inanç taĢıyan bu çevrelere karĢı ilgisiz 

kalmamıĢtır. O zamanlar Bizanslara karĢı yürütülmekte olan gazalarda bazı Ģeyhlerin 

etrafına toplanmıĢ birkaç yüz kiĢilik gruplardan oluĢan savaĢçı derviĢlerden, fetihlerde 

ve kendi hâkimiyetlerinin halk arasında meĢrulaĢtırılmasında bir hayli 

yararlanılmıĢtır.134 

 XVI. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Osmanlı Devleti oldukça geniĢ sınırlara 

sahiptir. Buna bağlı olarak toplumsal yapı da çeĢitlilik gösterir. Türkler, Kürtler, 

Araplar, Acemler, Ermeniler, Rumlar… Toprağa bağlı köylüler nüfusun büyük 

çoğunluğunu oluĢturmakla birlikte hayvan sürüleriyle yaz ve kıĢ yer değiĢtiren yörükler 

de bulunmaktadır. Onların büyük hayvan sürüleriyle olan yolculukları ve konaklamaları 

esnasında yerleĢik köylülerin tarım alanlarına zarar vermeleri sebebiyle, haklarında 

fetva istendiği görülmektedir:  

„Bir taifenin meralarına ve mezralarına hariçten yörük taifesinden ya ğayrıdan bir 

taife gelip konsa, davarlarının mezkûr taifenin mezralarına ve meralarına zarar-ı fâhiĢleri olsa, 

Ģer‟an o taifeyi men edebilir mi? Cevap: Edebilir.135  

Bu dönemde Ģehirli nüfus da azımsanamayacak kadar çoktur. Özellikle 

Ġstanbul, baĢta Mısır olmak üzere fethedilen bölgelerden getirilen göçmenlerle bölgenin 

en büyük baĢkenti haline gelmiĢtir. Bunun yanında ticaret ve üretime bağlı olarak Bursa, 

Selanik, ġam, Kahire gibi Ģehirler ön plana çıkmıĢtır. Devletin resmî dili Türkçe 

olmakla beraber Arapça, eğitim ve hukuk alanında tartıĢılmaz bir yere sahiptir. BaĢta 

                                                 
133 Öçal, “Kemal PaĢazâde‟nin Felsefi ve Kelami GörüĢleri” , s. 404. 

134 Ocak, Ahmet YaĢar, “Osmanlı Ġmparatorluğuda Marjinal Sufilik: Kalenderiler” , s. 122- 123. 

135 Ġbn Kemal,  “Fetâvây-ı KemalpaĢazâde” , SK. , Hacı Mahmud, 1224, vr. 141b; Nuruosmaniye, 

1967, vr. 124b. 
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Ġbn Kemal olmak üzere bilginler eserlerinin çoğunu Arapça vermiĢlerdir.136 Bunun 

yanında her millet kendi dilini konuĢabilmektedir. Osmanlı Devleti müslümanların ana 

unsuru oluĢturduğu, fakat diğer inançların da belli sınırlar dahilinde özgür olduğu bir 

devlettir. Hristiyan nüfus Balkanlarda ağırlıkta olmakla beraber Ġstanbul ve 

Anadolu‟nun bazı bölgelerinde de görülmektedir. Tabi bu karıĢık nüfus dağılımı, 

birlikte yaĢamdan kaynaklanan etkileĢmeler ve bazende çatıĢmalar Ģeklinde kendisini 

göstermiĢtir. 

Osmanlı Devleti Müslümanların ana unsuru olduğu fakat diğer inançların belli 

sınırlar dahilinde özgür olduğu bir devlettir. Hristiyan nüfus Balkanlarda ağırlıkta 

olmakla beraber Ġstanbul ve Anadolunun bazı bölgelerinde de vardır. Bu durum Ġbn 

Kemal‟in verdiği bazı fetvalara da yansımıĢtır. 

“…Bir kasabanın bir miktarı Müslüman bir miktarı da kafir olsa ba‟dehû bu 

kafirlerin külliyesinde (bulundukları yerlerde, meskûn oldukları yerlerde )bir oğlan 

bulunsa, bu oğlanın islamına mı hükmolunur yoksa küfrüne mi? 

 Cevap: Bulan kafir ise küfrüne hükmolunur”.137 

Osmanlı Devleti kuruluĢundan beri fethettiği yerlerde Gayr-imüslim teb‟a 

ediniyor ve bunlarla iliĢkilerini belli bir düzene koyuyordu.138 Gayr-i Müslim teb‟a 

ibadet ve özel hukuk alanında serbest bırakılmıĢtır. Müslümanlarla bir arada yaĢamaları 

çeĢitli dini tartıĢmaların çıkmasına da zemin hazırlamıĢtır. 1354 yılında Osmanlılara ait 

Biga, Bursa ve Ġznik‟te kalan Selanik baĢ piskoposu Grigorios Palamas, Sultan Orhan 

ile diğer Osmanlı yöneticileri ve ulemâsıyla rahatça hristiyanlık-müslümanlık üzerine 

tartıĢmalar yapmıĢtır.139 Ancak zamanla bu tartıĢmaların sadece ilmi tartıĢmalar olarak 

kalması da çok zor olmuĢtur. Önceleri ilmi bir özellik gösterirken daha sonra bu 

tartıĢmalar ideolojik bir propaganda aracı, ardından da devlete karĢı bir baĢkaldırı olarak 

geliĢme göstermiĢ ve devlet içinde düĢünce özgürlüğünün sınırlarını aĢarak sosyal-

                                                 
136  Colin Imber, “ġeriattan Kanuna: Ebussuûd ve Osmanlı‟da Ġslâmi Hukuk” , Çev. Murtaza Bedir, 

Ġstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yay. , 2004, s. 9- 10. 

137 Ġbn Kemal, “Mecmau‟l-Mesâili‟Ģ- ġer‟iyye fî‟l- Ulûmi‟d- Dîniyye” , Ġstanbul Ünv. Merkez Ktp. , 

Nadir Eserler- Türkçe, 6253, vr. 53a. 

138 1492‟de Ġspanya‟dan kovulan Yahudilerin Osmanlıya sığınmasıyla Yahudi nüfusu azımsanmayacak 

bir sayıya ulaĢmıĢtır. 

139 Oğuzoğlu, Yusuf, “Osmanlı KuruluĢ Dönemi Müesseselerindeki Sivil Karakter ve Devletin GeliĢmesi 

Üzerindeki Etkisi (1299- 1402)”, Osmanlı, Ankara, Yeni Türkiye Yay. 1999, c. 7, s. 25. 
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siyasal bir problem halini de almıĢtır. Bu problemin bir yansıması da “hubmesihîcilik” 

olarak kendini göstermiĢtir. Ġbn Kemal ve Molla Kabız arasında yapılan tartıĢmaların bu 

hubmesihicilik ve Hurufi bir takım altyapılarının olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

Gerçektende Hurufilikte Hz.Ġsa‟nın güçlü bir yeri olduğu bilinmektedir. Gerek Fazlullah 

Esterâbâdî‟nin eserlerinde ve onun önde gelen halifesi olan Ġmadüddin Nesîmî‟nin 

divanında bunu tespit etmek mümkündür.140 

Ġbn Kemal‟in fetvalarında Hz.Ġsa ve Hz.Muhammed konusunun özel bir yer 

teĢkil ettiği, Osmanlı toplumunda tartıĢmalara konu olduğu görülmektedir. 141Ancak 

Osmanlı devleti, Ġslamı esas almıĢtır ve Ġslama yönelik eleĢtirilere müsaması yoktur. 

Molla Kabız, Hz.Ġsa‟nın, Peygamberimizden üstün olduğunu iddia etmiĢtir. 

Tabiî bu iddialarının kamuoyu tarafından duyulması halinde, Müslüman halkın 

öfkeleneceği endiĢesiyle, Kanûnî ve Veziriazam Ġbrahim PaĢa, bu kiĢinin 

yargılanmasıyla bizzat ilgilenmiĢlerdir. Molla Kâbız 8 Safer 934 (3 Kasım 1527) 

tarihinde Dîvân-ı Hümâyun‟a sevkedilmiĢtir. Davada Rumeli Kazaskeri Muhyiddin 

Çelebi‟yle, Anadolu Kazaskeri Abdülkadir Hamidî Çelebi (Kâdirî Çelebi) yargılamakla 

görevlendirilmiĢtir. Yargılama esnasında Molla Kâbız iddiasını ayet ve hadislerle 

tekrarlamıĢ ve heyet tatminkâr cevap vermekten aciz kalmıĢtır. Bunun üzerine yeni bir 

heyet yargılamaya devam etmiĢtir. Ġbn Kemal, bir önceki yargılama heyetini, hukuken 

Molla Kâbız‟ın katline hükmetmekte tereddüt etmesi üzerine yönetimce azledildiğini 

ifade eder. Kendisi ise onu sonuna kadar dinlemiĢ ve yumuĢak bir üslûpla, ileri sürdüğü 

delilleri birer birer çürütmüĢ, hukuken zındık olduğuna hükmetmiĢ ve öldürülmesi 

fetvasını vermiĢtir. Sa‟di Efendi de, Molla Kâbız‟ı iddiasından vazgeçip tevbe etmek 

suretiyle Ehl-i sünnet görüĢüne dönmeye ısrarla davet etmiĢ, kabul etmemesi üzerine 

                                                 
140 Ocak, Ahmet YaĢar, a.g.e. , s. 230. 

141 Bu tartıĢmaların fetvalara yansıdığıda görülmektedir. Bununla ilgili Ģu fetvalar örnek teĢkil edebilir 

(a)Zeyd bir kâfire Ġncil‟de Muhammed var mıdır dese kâfir dahi onun gibi dav… alıp sattığım yok dese 

kâfire Ģer‟an ne lazım olur ?  

Cevap: Tazir-i beliğ gerektir, katle dahi istihkakı vardır bazı âlim katında. 

(b) Bir kafir sebb-i nebi eylese Müslüman olmak ile katilden halas olur mu?  

Cevap: Olur. 

(c)Zeyd, “Hazreti Ġsa peygamberlerin hatemidir” dese Ģer‟an ne lazım olur ?  

 Cevap:”Ondan sonra nebi gelmedi”deyip bu itikatdan rücû etmezse, katli lazım olur. 

(d)Zeyd “el- iyâzü billah” sebb-i nebi eylese ne lazım olur?  

Cevap: Katli lazım olur. Ġbn Kemal, Fetavayı Ġbn Kemal, Nuruosmaniye, 1967, vr.30b; Daru‟l-Mesnevi, 

118, vr. 33a; Nuruosmaniye, vr. 29b. 
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fetvanın gereği olarak infaz edilmiĢtir.142 Ġbn Kemal bu olay üzerine “Risale fî Tahkîk-i 

Lafzı-z-Zındık” isimli eserini, 143 Molla Kabız‟ın iddilarına cevap olarak da  “Risâle fi 

Efdaliyyeti Nebiyyina ala Sâiri‟l-Enbiyâi Aleyhimü‟s-Salatü ve‟s-Selam” isimli eserini 

telif etmiĢtir. 144 Bu konuya temas eden fetvaları da vardır. Konu daha sonraki 

bölümlerde „nübüvvet‟ konusu içinde ele alınacaktır.  

Yavuz tahta geçtikten sonra Ali Bin Abdülkerim Halife isimli bir Ģahıs 

tarafından kendisine halkın umumi ahvalini yansıtan geniĢçe bir rapor sunulmuĢtur. Bu 

rapor o dönemin gerçeklerini yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Genel olarak 

halk arasında yaygın olan rüĢvet konusu, vergi ve miras hususundaki yanlıĢ 

uygulamaların dile getirildiği ve bu sebeple insanlar arasında meydana gelen 

olumsuzluklara dikkat çekildiği bu raporda Ģu bilgilere rastlamaktayız: Ulakların zulmü 

ve yağmalarının yanında, toplumda çeĢitli vazifelerle yükümlü olanların sadece kendi 

çıkarlarını düĢünmeleri daha önce kurulmuĢ olan nizamın günden güne bozulmasına ve 

buna paralel olarak da halkın sosyal hayatında kötüye doğru bir gidiĢin baĢlamasına ve 

sonunda keyif verici maddelere fuhĢa, zinaya ve tefeciliğe sürüklenmesine sebep 

olmuĢtur. Ali Bin Abdülkerim bu durumları Ģu ifadelerle belirtir: “Cümle âlem Ģöyle 

hamr‟a, zinaya, ribaya devam eder oldular ki, bu efâl-i habîseyi günah deyup, günah 

bilmez oldular”. Ona göre çirkin sayılması lazım gelen bütün bu haller o gün için 

kınanmamakta, hatta hoĢ görülmektedir. Bilhassa bütün kötülüklerin baĢı olan içki 

içme, esrar ve afyon kullanma, bütün toplumu sarmıĢtır. Çünkü bütün bunların 

kullanılmasına mani olacak Ģahısların bizzat kendileri bunları içmektedirler. O bu 

durumu “kadı içer, subaĢı içer, vezir içer, alim içer, cahil içer, bey içer, yoksul içer, 

büyük içer, küçük içer, oğlan içer, yiğit içer, koca içer, avrat içer…Ģaraba duyulan 

ihtiyaç o kadar çoktur ki memlekette yiyecek üzüm bulunmayıp Ģaraba sarf 

edilmektedir” Ģeklinde açıklar.145 

                                                 
142 Ġbn Kemal, “Risâle fî Tahkîk-i Lafzi‟z-Zındık”, SK. , Atıf Ef. Ktp. , 2851, vr. 8b; SK. , Esad Ef., 

3634, vr. 74a-b; Ġbn Kemal, “Fetâvây-ı Ġbn Kemal” , Nuruosmaniye, 1967, vr. 23a-b; Üzüm Ġlyas, 

“Molla Kâbız” DĠA, c. XXX, s. 254; ĠpĢirli Mehmet, “Abdülkadir Hamidî Çelebi”, DĠA, Ġstanbul, 1988, 

c. I, s. 240. 

143 Ġbn Kemal, “Risâle fî Tahkîk-i Lafzi‟z-Zındık” , vr.2b-9a. 

144 Ġbn Kemal, “Risâle fî Efdaliyeti Nebiyyina ala Sairi‟l-Enbiyâ Aleyhimüs‟Salat ve‟s-Selam”  SK. , 

Bağdatlı Vehbi, 2041, vr. 244b- 250b. 

145 Tansel, Selahattin, “Yavuz Sultan Selim” ,  s. 20- 30 (Topkapı sarayı arĢivi no: 3192 ye istinaden) 

ayrıca bu raporda Ali Bin Abdülkerim‟in üzerinde en çok durduğu husus KızılbaĢ tehlikesidir. 



50 

 

Anadoluda bazı isyanların baĢ göstermesi Yavuz‟un Mısır seferinden dönüĢüne 

rastlar. Bunlardan en önemlisi “Celali Ġsyanları” dır. Bu isyan 1519‟da Celal adındaki 

bir KızılbaĢ tarafından çıkarılmıĢtır. Her ne kadar bu isyanın lideri Celal, KızılbaĢ olup 

bu isyanda KızılbaĢ isyanı olarak nitelense de, sebep olarak KızılbaĢlığın yanında bu 

isyanların sosyo-ekonomik bir takım nedenlerinin olduğu da gerçektir.146 Bunlardan 

baĢka 1520‟de “Canberdi Gazâlî” 1526- 28 yılları arasında Anadoluda “Kalender 

Çelebi” isyanı baĢ göstermiĢtir. Devlet adamlarının vergi ve gelirden baĢka bir Ģey 

düĢünmediğini halkın vergilerin ağırlığından Ģikayetci olduklarını ayrıca vergi 

toplamakla görevli olanların büyük haksızlıklar yaptıkları belirtilir. Bu zulüm ve rüĢvet 

üzerine iĢgören devlet görevlilerinin yerlerinin değiĢtirilmesi ve tayinlerinin yapılması 

hususunda padiĢaha gerekli bilgiler bu raporda sunulmuĢtur.147 

 Ġbn Kemal‟in yaĢadığı dönemde sosyal hayat konusunda kısa ve öz bir kesit 

sunduk. Ġbn Kemal‟in Fetvaları ve görüĢleri değerlendirilirken yaĢadığı çağın siyasi, 

ilmi, askeri, iktisadi ve sosyal yapısının bilinmesi daha objektif ve doğru tesbitler 

yapmamıza yardımcı olacaktır. 

 

 

 

                                                 
146 Akdağ, Mustafa, “Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Halkası “Celali Ġsyanları” Ankara, Bilgi  yay. 

evi. , 1975, s. 115 vd.; Tansel Selahattin, a.g.e. , s. 94-95. 

147 Bu rapor genel olarak aĢağıda maddeler halinde sunduğumuz görüĢleri içermektedir. 

1-Kadılar reayanın hakkını yemekte, “iskat-ı salât” ve hatta rüĢvet almakta, ölen bir kimsenin serveti 

bunlar, naibler, yalancı tanıklar ve “müteseyyidler”( seyyid olduğunu idea edenler) arasında 

yağmalanmaktadır. 

2-Bilhassa bennak (evli raiyet) resmi denilen bir vergiden halkın bıkmıĢ usanmıĢ olduğu belirtilmektedir. 

3-O tarihlerde bir kimse öldüğü vakit, bırakmıĢ olduğu topraklar ne kadar geniĢ olursa olsun ve ne kadar 

iĢlenmiĢ bulunursa bulunsun, ölenin mirasçısı olarak oğlu yoksa on kızı dahi olsa bu topraklar üzerinde 

onlara hiçbir hak tanınmamakta ve toprakları beylik araziye katılmaktadır. 

4- Evlenmek isteyen kiĢiden zengin veya fakir olup olmamasına bakılmaksızın “gerdek değer “ veya 

“gerdek değdi” adı altında 60 akçe alınmaktadır. Ali Bin Abdülkerim Halife, kanunnamelerde bulunan 

bu vergiyi yadırgamakta, Ģeriat hükümleri arasında böyle birĢey olmadığından yola çıkarak Ģeriat 

hükümleri dıĢında hareket etmeyecek olan padiĢahın bunu kaldırmasını istemektedir  

5- Ulak hükmüne dayanarak uğradığı her yerde kendini ve atını besleten, gerektiği vakit, kime ait olursa 

olsun, sahibinin rızası bulunsun veya bulunmasın, her Ģahsın atını alma yetkisi bulunan ulaklar öteden 

beri Ģikayet konusu idi. KarıĢık zamanlara ise büsbütün zalim oluyorlardı. Bunların yaptığı iĢ halkı 

soymaktı. 

6- Toplumda türlü görevleri yapmakla yükümlü olanların yalnızca çıkarlarını düĢünmeleri vaktiyle 

kurulmuĢ olan nizamın günden güne bozulmasına ve buna paralel olarak halkın sosyal hayatında kötüye 

doğru bir akıĢın baĢlamasına ve sonunda da keyf verici maddelere, fuhĢa, livataya ve tefeciliğe 

sürüklenmesine neden oldu. Bkz: www.dostal köyü.com; www.hacıbektaĢlılar.com 23.01.2009 
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II-ĠBN KEMAL‟ĠN HAYATI 

Genel olarak hayatını kimlik ve kiĢilik olarak ele alacağımız Ġbn Kemal‟i bu 

bölümde daha yakından tanıma fırsatımız olacak. Bu bize üzerinde çalıĢma yaptığımız, 

görüĢlerini incelediğimiz kiĢiyi daha iyi tahlil etme ve anlama imkanı da sunacaktır. 

A-ĠSMĠ VE SOYU 

Ġbn Kemal‟in çeĢitli yönlerini ele alan giriĢ kısmında isimlerin ve kısa 

özelliklerini açıkladığımız çalıĢmalarda, onun biyografisi hakkında yeteri kadar 

araĢtırma yapılmıĢ bulunmaktadır. Konuyla ilgili kaynaklar iĢlenirken tanıttığımız 

eserlerde onun hayatı ile ile ilgili bilgilere ulaĢmak da mümkündür. Bu sebeple onun 

hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler tezimizin doğrudan hedefi olmadığı için uzun uzadıya 

tekrar edilmeyecektir.148 

Ahmed ġemseddin b. Süleyman ya da kısaca Ġbn Kemal ve yahut da Kemal 

PaĢazâde149, 873/1468 -69 yılında Edirne‟de doğdu. Dedesi Kemal PaĢa‟ya nisbetle „Ġbn 

Kemal‟veya „Kemal PaĢazâde‟diye bilinir.150 Ġbn Kemal „Ģeyhulislam‟, „müfti‟l-enam‟, 

„müfti‟s-sekaleyn‟, „Ġbn-i Sina-yı Rum‟ lakaplarıyla da anılır151. Doğum yeri hakkında 

ihtilaflar mevcuttur.152 Bazı kaynaklara göre ise doğum yeri Tokat ya da Amasya‟dır.153  

                                                 
148 Ġbn Kemal‟in biyografisi için Ģu kaynaklara bakılabilir: 

TaĢköprizâde, eĢ-ġekâiku‟n-Nu‟maniyye, Beyrut 1975, s. 227-228;  Temîmî,  et-Tabâkâtu‟s-Seniyye, thk. 

Abdu‟l-Fettâh el-Hılv, Riyad, 1983, c. I, s. 355-357; Gazî, el-Kevâkibu‟s-Sâira, thk. Cebrâil Süleyman, 

Beyrut? , c. II, s. 107-108; Katip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunûn, Ġst. 1941, c. I, s. 283; Ġbnu‟l-Imâd, ġezeratü‟z-

Zeheb Kahire, 1351, c. VIII, s. 238-239; Ġbnu‟l-Gazzî; Dîvânu‟l-Ġslam, Dâru‟l-Kütübü‟l-Mısrıyye, No. 

2208, vr. 72; Leknevî, el-Fevâidu‟l-Behiyye, Beyrut, 1304, s. 21-22; Bağdâdî, Hediyyetu‟l-Ârifîn, c.I, s. 

141-142; Îdâhu‟l-Meknûn, Ġst. 1945, c. I, s. 96; Cemil Bek el-„Azm, „Ukûdu‟l-Cevher, Beyrut, 1326, c. I, 

s.217-226; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Ġst. 1342, c. I, s. 223-224; Hüseyin Hüsameddin, 

Amasya Tarihi, c. VI,  s. 418; Serkîs, Mu‟cemu‟l-Matbû‟âtu‟l-Arabbiyye, Kahire, 1346, c. I, s. 227-228; 

Ziriklî, el-„Alâm, Beyrut, 1980, c. I, s. 133; Kehhâle, Mu‟cemu‟l-Muellifin, Beyrut, tsz. c. I. s. 238; 

Brockelman, GAL II, s. 597-602; Zeyl, II, s. 668-673, 1306, Ġlmiye Salnamesi, Ġst. 1344, s. 346-356; 

Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiratu‟Ģ-ġu‟arâ, Ankara,  1979, c. I, s. 122-134; UzunçarĢılılı Ġsmail Hakkı, 

Osmanlı Devletinin Ġlmiye TeĢkilatı, Ankara, 1984, s. 233; Osmanlı Tarihi, Ankara, 1975, c. II, s. 668-

671; Atsız Nihal, KemalpaĢa-Oğlu‟nun Eserleri, ġarkiyât Mecmuası, Ġst. 1972, sy. VI, s. 83-135; 

„KemalpaĢaoğlu, ġemseddin Ahmed‟, Türk Ans., Ġst ?, c. XXI, s. 478-481; Parmaksızoğlu, Kemal PaĢa-

zâde, ĠA, Ġst. 1977, VI;561-566; Bahcıvan Seyit, Ġbn KemâlBâĢâ ve Ârâuhu‟l-„Itikâdiyye, Mekke 

Ummu‟l-Ourâ Üniversitesi, Doktora Tezi 1993. (Bahcıvan Seyid, Ġbn Kemal‟in vasiyet namesi‟nden 

naklen)  

149 Biz tezimizde „Ġbn Kemal‟ olarak kullanmayı tercih ettik. 

150 Katip Çelebi, Sullemü‟l-Vusul ilâ Tabakâti‟l-Fuhûl, S.K. , ġehit Ali PaĢa,  1887, vr. 20b 

151 Katip Çelebi, a.g.e. , vr. 20b. 

152 Mecdi Efendi, ġekâiku‟n –Nûmaniyye Tercemesi, , Ġstanbul, 1269, (nĢr. Abdulkadir Özcan), Ġstanbul,  

Meral yay. 1972, s. 381; M. Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 223; Ġsmet Parmaksızoğlu, 

“KemalpaĢazâde” md. , Ġslam Ans. , c. 5, s. 561; Bu hususta ihtilaflar da mevcuttur. Bu tartıĢmalar için 
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Büyük babası Kemal PaĢa, Fatih Sultan Mehmet döneminin önde gelen 

emirlerindendir. Babası Süleyman Bey ise, yine Fatih döneminin büyük kumandanları 

arasında yer alır. Amasya muhafizlığı ve Tokat Sancakbeyliği yapmıĢtır. Ġbn Kemal‟in 

annesi, Fatih döneminin ünlü alimlerinden Küpelizâde Molla Mehmed Muhyiddin‟in 

kızıdır154. Tokatlı olduğu fikrini kuvvetlendiren husus da budur.155 

Ġbn Kemal ilköğrenimi babasından ve dedesinden almıĢtır. Babasınnın 

Amasya‟ya gelmesiyle birlikte, Amasya ulemasından156 sarf, nahiv, mantık ve lügat 

ilimlerine dair ilk tahsilini tamamlamıĢtır. Yine Amasya‟da bulunan alimlerden Farsça 

öğrenen ve Sa‟di‟nin Gülistan‟ını okuyan Ġbn Kemal daha sonra meslek olarak, ailede 

gelenek halinde devam eden askerliği seçmiĢtir. Kendisi daha sonra edebi eserler de 

vermiĢtir. Onun bu yönünde daha ilim tahsilinin ilk yıllarında okuduğu bu eserlerin 

etkisi olmuĢtur.157 

Dedesi Kemal PaĢa Fatih devri ümerasındandır. Defterdarlık ve vezirlik 

yapmıĢtır. Edirne ve Ġstanbul‟da vakıflarının olduğu kaynaklarda geçmektedir. 

Dedesinin babası Hacı Ġbrahim Çelebi, II. Murat‟ın katiplerindendir.158 

Görüldüğü gibi anne tarafından alim bir aileye, baba tarafından da devlet 

erkanından olan bir aileye mensuptur. Bu husus Ġbn Kemal‟in hayatında hem devlet 

adamı hem de ilim adamı olma özelliğini taĢıması Ģeklinde görülmüĢtür.  

B- ĠBN KEMAL‟ĠN HOCALARI 

 Küçük yaĢlardan beri ailesi tarafından Ġbn Kemal‟in eğitimine önem verilmiĢ o 

da gece gündüz demeden ilim tahsil etmiĢtir.159 Babası Amasya‟da ġehzâde nezdinde 

                                                                                                                                               
bkz. , Katip Çelebi a.g.e. ,  vr. 20b. , Faik ReĢad, Eslâf,  s. 6; Parmaksızoğlu Ġsmet, „Kemal PaĢa-zâde 

md.‟ ĠA. , c. VI, s, 224. 

153 Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Ġstanbul, Necm-i Ġstikbal Matbaası, 1927, c.3, s.224; Uğur, 

Ahmet, Ġbn Kemal, Ġzmir 1987, s. 1; Ġbn Kemal, Tevârih-i Al-i Osman VII. Defter, haz.Turan ġerafettin 

Ankara, TTK. Basımevi, 1991, s. 9. 

154 Hoca Sadedin, Tacü‟t- Tevârih, (nĢr. Ġsmet Parmaksızoğlu) , EskiĢehir, 1992, c. 5 , s. 163. 

155 Saraç, A.Yekda, ġeyhulislam KemalpaĢazade Hayatı, ġahsiyeti, Eserleri ve Ba zı ġiirleri, Ġst. Risale 

Yay. 1995, s. 15-17; Fayda, Mustafa, „Ġbn Kemal‟in Hayatı ve Eserleri‟, ġeyhulislam Ġbn Kemal TDV. 

Yay. Ankara 1986, s. 53-55. Bahcıvan, Seyid, a.g.e. , Öcal, ġamil, a.g.e. , s. 18-21, Sözen, Kemal, Ġbn  

Kemal‟ de Metafizik, Isparta Fakülte Kitabevi, 2001,  s. 45. 

156 Hocalarının listesi için bkz. Saraç, A. Yekta, age. , s 19-20;  Dalkıran, Sayın, Ġbn Kemal ve DüĢünce 

Tarihimiz,Osmanlı AraĢtırmaları Vakfı yay. No: 17, Ġstanbul 1997, s 49-51. 

157 Ġbn Kemal‟in edebi eserleri daha sonra „eserleri‟ baĢlığı altında belirtilecektir. 

158 Gökbilgin M. Tayyib, XV-XVI. Asırlarda Edirne ve PaĢa Livası, Ġst. 1952, s. 333 vd. 
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saray muhafızı olduğu yıllarda Amasya ulemâsından ġeyhizâde Abdi, Abdizâde 

Abdurrahman, Yakupzâde BahĢî Efendilerden sarf, nahiv, meânî, mantık ve fen 

bilimlerinden temel bilgileri tahsil ettirmiĢtir. Bu esnada Sibekzâde Ahmed, ġirvâni 

Ebu‟l-Hayr, Kutbuddinzâde Ahmed Cami Efendilerden Farsça öğrendi. Böylece Farsça 

ve Arapça konuĢabilecek seviyeye geldi. Fakat daha sonra kendisine zeamet verilerek 

askerlik mesleğine girdi ve Edirne‟ye gidip II. Bâyezid‟in özel birliğine katıldı.160 

Bir Ģahsın yetiĢmesinde, hocalarının ve içinde yaĢadığı çağın ilmi yapısının 

önemi münakaĢa götürmez bir gerçektir. Zira Ģahsı, fikir, düĢünce ve inanç yönü ile 

hocaları Ģekillendirmektedir. ġahsın, her ne kadar kendi kabiliyeti, zekası ve hafızası 

mükemmel olsa da, onun belirli istikamette yönlendirilmesi hocaları tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir. Hocalar, pek çok konuda rehberdir, önderdir. Ġbn Kemal‟in 

yaĢadığı dönem Osmanlı‟nın yükselme dönemidir. ġeyhulislamlık vazifesini 

kendisinden devr aldığı Zenbilili Ali Efendi, Ġmam Birgivi, Ebussuûd gibi büyük 

alimler yükselme dönemi alimleri arasındadır. Ġbn Kemal‟in içinde yaĢadığı dönemin 

ilmi yapısı hakkında daha sonra bilgi verileceği için burada bu konuya fazla girilmeyip 

kısaca Ġbn Kemal‟in ders aldığı ve istifade ettiği hocaları ve yetiĢtirdiği talebeleri 

hakkında kısa bilgiler verilecektir. 

 Zeki, kabiliyet ve hafıza açısından ender Ģahsiyetler arasında yer aldığı 

anlaĢılan Ġbn Kemal'in, hocaları da oldukça önemlidir. Onun hocaları sıradan kimseler 

olmayıp, o asrın ilim ve irfan dünyasında tanınan ve hizmetleri büyük olan değerli 

simalardır. Onun ilmiye sınıfına sülûküne sebep olan, değerli bilim adamı Molla Lütfü 

baĢta olmak üzere, hocalarının kısaca hayatları ve ilmî hüviyetleri Ģöyledir: 

l- Molla Lütfü (v. 900/1495) 

XV. yüzyıl sonlarında yetiĢerek Türk bilim dünyasına Ģeref veren Tokatlı 

Molla Lütfü, Sinan PaĢa (v. 891/1486)'nın değerli talebelerindendir. Hocası sayesinde 

saray kütüphanesine memur olarak tâyin edilmiĢ ve burada pek çok âlimin elde 

edemediği değerli eserleri inceleme fırsatı elde etmiĢtir. Bilgisi sayesinde Fatih Sultan 

Mehmed'in hususi sohbet halkasına dâhil olmuĢtur. Ancak, bir müddet sonra hocası 

Sinan PaĢa ile beraber Sivrihisar'a gitmiĢtir. 

                                                                                                                                               
159 Mahmut Süleyman el-Hanefî Kefevî, Ketâibü A‟lami‟l-Ahyâr min Fukahâ-i Mezhebi‟n-Numaniyye, 

ÂĢir Efendi, 263, vr. 578b. 

160 Mecdi Efendi, a.g.e. , c. 1, s. 381; Kefevî,  a.g.e. , vr. 577a. 
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Fatih'in vefatını müteakip Ġstanbul'a dönen Molla Lütfü, Bursa, Edirne 

medreselerinde ve Ġstanbul'da Sahn-ı Semân medresesinde müderrislik yapmıĢtır. Molla 

Lütfü, serbest düĢünceli ve her türlü taassuptan uzak bir Ģahsiyettir. Fikirlerini açık 

söyleyerek muarız olan dar zihniyetli âlimlerle alay eden bir yapıya sahipti. Çok 

tenkitkar olması ve ağır Ģakalar yapması, onun âlimler arasında muarızlarının 

çoğalmasına neden oldu. Molla Lütfü'ye yetiĢemeyen ve onun tenkit ve tarizlerinden 

usanan Hatip-zâde, Molla Ġzârî, Efdal-zâde Ahaveyn ve diğer bazı âlimler, onu 

itikatsızlıkla suçlayıp, idam ettirmek istediler. Buna karĢı çıkan âlimler oldu ise de, 

Hatib-zâde (v. 901/1495) ve Molla Ġzâri'nin ısrarları üzerine 900 Rebiulâhir/1495 

Ocak'da idam edildi. 

Ġbn Kemal de, Yavuz'un kendisine Mısır seferi dönüĢünde hocası Molla 

Lütfü'nin idam sebebini sorması üzerine, onun bu yönüne iĢaret etmiĢtir.161 Bu olay 

Tâcıı't Tevârih de Ģöyle dile getirilir:  

"Molla bir gün yine at baĢı gitmek Ģerefiyle onurlanıp söyleĢürken merhum 

PadiĢah ( Yavuz Sultan Selim ) soru ittiler ki, Molla Lütfü-i Tokadı sizin üstadınız imiĢ. 

Bilginliği olgunluğu bilinir iken, öldürülmesine neden ne oldu? Molla (Ġbn Kemal) 

demiĢ ki meslek arkadaĢlarının hasedi belasına uğradı. Latifeye uygun yaratılıĢta, 

kiĢileri takazaya alır, inceden alaylı söyler kiĢi idi. Güle âdem idi. Ol yüzden düĢmanı 

çoğalub galib oldular. Ġftira ile tepelenmesine çalıĢtılar. Molla Lütfü'nin Ģuhluğu bir 

mertebede idi ki, zaman zaman kimi latifeler düzerdi. ĠĢiten düzmece olmasından 

kuĢkulanmayub olmuĢ sanurlardı."162 Ġbn Kemal, bu cevabı ile hocasının 

katledilmesinin sebebini Yavuz'a bildirmiĢti. 

Tokatlı Molla Lütfü'nin değerli eserleri bulunmaktadır. Bunlardan biri, yüz 

kadar ilmin konularından bahseden Mevzûâtu'l-Ulûm olup, bunun dıĢında hadîs, mantık, 

belagat, âdab gibi çok çeĢitli ilim dallarında eserleri bulunmaktadır.163 

2-Diğer Hocaları 

Ġbn Kemal‟in yetiĢmesinde emeği geçen hocalarından biri de Hatipzade 

Muhyiddin Efendi (v. 901/1495)‟dir. 

                                                 
161  Bu konuya "Ġbn Kemal'in Ġlmi ġahsiyeti" baĢlığı altında geniĢ olarak temas ettik. 

162  Hoca Sadettin Efendi, a.g.e. , s. 136- 137. 

163 UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi,  c. II, s. 660- 661. 
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Fatih devri âlimlerinden olup Kastamonuludur. Ġznik'te medfun pederi 

Taceddin Ġbrahim ile Mevlâna Ali Tûsî ve Mevlânâ Hızır Bey (v. 863/1549)'den 

tahsilini tamamlamıĢtır.164 Kabri Ġstanbul, Eyub civarındadır ve büyük müelliflerden Ali 

KuĢçu'nun yanındadır.165  

Asrının güzide âlimlerinden biri olan Kestelli Muslihiddin Mustafa Efendi (v. 

901/1495) araĢtırıcı ve fazilet sahibi bir zattır. Ġlk tahsilini Aydın naibinden görmüĢ ve 

sonra Bursa'da Mevlânâ Hızır Bey (v. 863/1549)'den tahsilini tamamlamıĢtır. Aynı 

zamanda Hızır Bey'e damat da olan Molla Kestelli, onun muavinleri olan Hayalî 

ġemseddin (v. 875/1470) ve Hocazâde (v. 893/1488) ile ilmî sohbetlerde bulunmuĢtur. 

Bundan sonra Mudurnu ve Dimetoka müderrisliklerine ve daha sonra da Fatih 

tarafından yaptırılmıĢ olan Semaniye medreselerinden birinin müderrisliğine getirilir. 

Daha sonra Ġstanbul'da yükselerek Kazasker olarak tayin edilir. 901/1495'de vefat etmiĢ 

ve Hz. Halid Ebû Eyyub el-Ensârî yakınındaki Meyyit Kuyusu denilen yere 

defnedilmiĢtir.166 

 Sinan PaĢa (Sinaneddin Yusuf) (v. 891/1486) aklî ve naklî ilimlerde derin bilgi 

sahibi, faziletli, hakîm ve edip bir zât olup, Bursa'da doğmuĢtur. Osmanlı edebiyatının 

ilk kurucularından sayılabilecek olan Sinan PaĢa, mürsel nesir tarzında yazdığı 

"Tazarruât-ı Sinan PaĢa" adlı eseri ile meĢhurdur. 

Fatih Sultan Mehmed devrinde yetiĢen Sinan PaĢa, asrının âlimlerinden ilim 

tahsil ederek, babası Hızır Bey (v. 863/1449)'in vefatında yirmi yaĢında olduğu halde, 

Fatih tarafından Edirne Dârulhadîs müderrisliğine ve sonra kendi hocalığına tayin 

edilmiĢtir. Böylece padiĢahın en yakın adamları arasına girmiĢ ve padiĢahın iradesi ile 

Ali KuĢçu (v. 879/1474)'nun dersine devam etmiĢtir. Matematik ve astronomiyi ondan 

öğrenmiĢtir. Sultan II. Bâyezid ' in cülusunda, Edirne Darulhadîsi'ne müderris olarak 

tayin edilir. Kendisine, günlük yüz yirmi dirhem tayin olunur ve 887/1487'de 

                                                 
164 Önemli eserlerinden bazıları Ģunlardır: Tâlikât Âlâ HâĢiye-i Tecrîd, Tâlikât Âlâ Evâil-i KeĢĢaf, 

HaĢiye Âlâ Evâil-i ġerh-i Mevâkıf, HâĢiye-i Telvîh, Risale fi Beyâni Fezâil'l-Cihâd, Risale fî Bahsi Rü'yet 

ve Kelâm, HaĢiye Âlâ ġerh-i Vikaye, HaĢiye âlâ Mukaddemâtı Erbaa, HaĢiye Âlâ Evâili ġerhi'l-Muhtasâr, 

Risale fî Tayini Cihatı Kıble. 

165 Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, s. 340- 341. 

       166 Mehmet Tahir, a.g.e. , s. 377. Eserlerinden bazıları Ģunlardır: HâĢiye-i ġerhu'l-Akâid, Kıble cihetine 

müteallik risalesi, Mevâkıf‟ın yedi maddesine ta'likâtı, HâĢiye-i Adûda haĢiyesi, Sadru'Ģ-ġeria'nııı 

Mukaddemâtı Erbaasına haĢiyesi 
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emekliliğini ister ve bir sene sonra Gelibolu mutasarrıfı olur. 891/1486'da Ġstanbul'da 

vefat edip, Ebû Eyyub el-Ensâri civarında defnolunmuĢtur. 

ġeyh Ebû Vefa'ya inâbeti ve tasavvufa intisabı olan Sinan PaĢa'nın, Münâcat'ı 

son derece meĢhurdur. Diğer eserleri ise Ģunlardır: Tezkiretü'l Evliya, Kadı Beydâvî 

Tefsirine bir miktar haĢiyesi, Mevâkıfm cevahir ve araz konularının Ģerhine dair 

haĢiyesi vardır.167 

C-ĠLMĠ KĠġĠLĠĞĠ VE ĠLMĠYE SINIFINA GEÇĠġĠ 

Ġbn Kemal XVI. asrın ilk yarısındaki Osmanlı kültürünün en büyük mümessili 

olarak görülmektedir. Türkçe Arapça ve Farsça çok sayıda ve çok çeĢitli konularda 

eserleri bulunmaktadır. Bu ilmi yeterliliğinden dolayı pek çok müellif onu Ģark 

alimlerinden olan Sadüddin et-Taftazânî (v.793/1390) ve Seyyid ġerif el-Cürcânî 

(v.816/1413)‟ye tercih edecek Ģekilde beğenmiĢlerdir. Hatta mümkün olsa bu iki alimin 

ondan ders alacağını iddia etmiĢlerdir.168 

Ġbn Kemal döneminin en önemli medreselerinde müderris olarak görev 

yapmıĢtır. Ġlmi açıdan hayatının en verimli dönemi olarak kabul edebileceğimiz bu 

zaman dilimi onun bir taraftan öğrenci yetiĢtirmesine ve diğer taraftan da eserler kaleme 

almasına vesile olmuĢtur. 300‟e yakın eser bu dönem içerisinde oluĢmuĢtur. Bu ve 

baĢka özellikler sebebiyledir ki o, XVI. yüzyıl Osmanlı bilim tarihine ilmi kiĢiliği ile 

damgasını vurmuĢtur. Bir düĢünürün yetiĢmesinde döneminin sosyal, siyasi, ilmi, 

askeri, birçok özelliklerinin belirleyici olduğu bilinen bir gerçektir. Buradan hareketle 

Ġbn Kemal‟in yaĢadığı dönemi dikkate aldığımızda bu dönemin onun ilmi kiĢiliğine 

müsbet tesirleri olduğunu söyleyebiliriz. Zira O, Osmanlı devletinin yükselme dönemi 

olarak kabul edilen Fatih Sultan Mehmet (1451-1481), II. Bayezid (1481-1512), Yavuz 

Sultan Selim (1512-1520), ve Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) devirleri olmak 

üzere ilmi seviyenin bir hayli yüksek olduğu dönemde yaĢamıĢ bunu da gerek eğitim-

öğretim faaliyetleri, gerekse kaleme aldığı eserleri ve yetiĢtirdiği öğrencileriyle 

ispatlamıĢtır. Bunun bir neticesi olarak da O döneminin bilim ve kültür hayatını en 

yüksek temsilcilerinden biri olarak kabul edilmiĢtir.169 

                                                 
167Dalkıran, Sayın, a.g.e. ,  s. 50-51  

168 Parmaksızoğlu Ġsmet, “ Kemal PaĢa-zâde” md. ĠA,  c. 4,  s. 563. 

169 Sözen Kemal, Ġbn Kemal‟de Metafizik, s .66-67. 
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Sadece Türklerin değil Ġslam âleminin iftihar edip saygı duyduğu mümtaz ve 

muhakkik alimlerden biri olan Ġbn Kemal Ģer‟i meselelerle hukuk, tarih, ve edebiyattaki 

yüksek vukuffiyeti ile tanınmıĢtır. Ġlmi ihatası muhakeme ve münazaradaki kuvvet ve 

kudreti çok yüksek olması itibariyle kendisine Müfti‟s-Sakaleyn ünvanı verilmiĢtir.170 

Bu unvan kendisine sadece insanlara değil aynı zamanda cinlere de fetva vermesi 

sebebiyle verilmiĢtir. Mecdi Efendi, onun bütün vaktini ilme harcayan alimlerden biri 

olduğunu, gece gündüz yazdığını, gece gündüzün bittiğini ancak onun kaleminin 

bitmediğini beyan eder.171 Ġbn Kemal‟in yazdığı eserler ile ömrü kıyas edilince, her 

güne bir cüz düĢtüğü rivayet edilir. Bu hususta Âli‟den naklen Hüseyin Hüsameddin 

Ģöyle der: 

“Bahasus ki, bir an te‟liften hali değiller imiĢ ve Ģeb u rûzda altı saatten ziyade 

istirahatleri az vaki olmuĢ. Te‟life mübâĢeretleri gününden vefatları tarihine gelince, 

gün baĢına bir cüz‟ün te‟lifi rast gelmiĢ. Lâsiyyemâ eyyâm-ı maraz ve hengâm-ı te‟lîfât 

ve ibâdât ve hıdemât-ı divâniye masruf olan evkât bile hisaba gelmiĢ. Kerâmetle olan 

tayy-ı zaman mümkün olduğu gibi, velâyetle imtidât-ı zamana haml olunmaktan gayrı 

cevap kabil değildir. Eğer ki, müsvedde evrakında kalıp beyaza çıkmayan âsârına 

nihayet yoktur.”172 

Ayrıca Seyahatnâme‟de de bu manaya temasla, te‟lifât ve tasrifatının haddü 

hesâbı olmadığı dile getirilir.173 

Ġbn Kemal askerlik mesleği gereği padiĢahın bazı seferlerine de iĢtirak etmiĢtir. 

Zaten kendisinin askerlikten ayrılıp ilmiye sınıfına katılmaya karar vermesi de böyle bir 

sefer esnasında vukû bulmuĢtur. Arnavutluk seferinde iken (1492) ordu Filibe‟de 

konakladığında, Vezir Ġbrahim PaĢa divanı toplantıya çağırmıĢ, herkes protokol gereği 

kendilerine ayrılan yere oturmuĢtur. Toplantıya gelenlerden bir zata karĢı gösterilen 

aĢırı saygı ve hürmet Ġbn Kemal‟i ĢaĢırtmıĢtır. Ġbn Kemal daha sonra bu zatın Filibe‟de 

müderrislik yapan Tokatlı Molla Lütfi olduğunu öğrenecektir. Molla Lütfi içeri 

girdiğinde, vezirin huzurunda tüm ileri gelenler ayağa kalkmıĢ ve kendisine devrin ünlü 

                                                 
170 UzunçarĢılı Ġsmail Hakkı, “Osmanlı Tarihi” , Ankara, TTK. yay. , 1972, c. 2, s. 668; Mecdi Efendi, 

“Hadâiku‟Ģ-ġekâik” , (nĢr. Abdülkadir Özcan), Ġst. Çağrı yay. , 1989, c. 1, s. 382. 

171 Mecdî, “ġakâiku‟n-Nûmâniye” , s. 227. 

172 Hüseyin Hüsameddin, “Amasya Tarihi”, c. VI, s. 442. 

173 Evliya Çelebi, “Seyahatnâme”, c. I, s. 165. 
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komutanlarından Evrenesoğlu‟ nun üstünde bir yer gösterilmiĢtir. Olay Ġbn Kemal‟i çok 

etkilemiĢ olmalı ki hemen askerlikten ayrılarak Mollla Lütfi gibi saygı gören bir ilim 

adamı olmaya karar vermiĢtir. Haddizatında bu olay alime verilen değere ve toplumdan 

gördüğü saygıya, ulemanın yöneticiler üzerindeki gizli otoritesinin bulunmasına 

dayanmaktadır. Osmanlı devletinin alime verdiği değeri gösteren bu olay o günün 

toplumsal değer yargılarını en güzel Ģekilde ortaya koyar.  Ġbn Kemal ordu Edirne „ye 

ulaĢınca da bu kararını hayata geçirir. ĠĢte ömrü boyunca kendisinin çok iyi tanınmasına 

ve büyük bir Ģöhrete kavuĢmasına imkan tanıyacak olan ilmi hayatı böylece 

baĢlamıĢtır.174  

Ġbn Kemal askerlikten ayrılınca, burada bulunan Edirne Darü‟l-hadis 

Medresesi‟nde derslere devam etmeye baĢladı. Adı geçen medrese yüksek seviyede 

eğitim vermekteydi. Bu durum Ġbn Kemal‟in daha önce Amasya‟da iken iyi bir eğitim 

almıĢ olduğunu göstermektedir. Aynı dönemde Ġbn Kemal‟in ilim alanına geçmesinde 

etkisi çok olan Molla Lütfi de bu medreseye hoca olarak tayin edilmiĢtir. Divandaki 

komutanlardan büyük saygı gören ve Onu çok etkileyen Molla Lütfi de artık ibn 

Kemal‟in hocasıdır ve O‟ da buna çok sevinmiĢtir.  

Ġbn Kemal eğitimini tamamladıktan sonra Rumeli Kazaskeri olan Hacı 

Hasanzâde Mehmet Efendi‟ye mürâcaat ederek, o sırada boĢ bulunan Edirne TaĢlık 

Medresesi‟ne müderris olarak tayinini ister. Ancak eskiden beri ilmi hayattaki baĢarısını 

çekemeyen Kazasker, kendisine küçük bir kazada kadılık yapmasını teklif eder. Ġbn 

Kemal, kendi konumu için münasib bulmadığı bu görevi kabul etmek istemiyordu. Baba 

dostu olan Anadolu Kazaskeri Müeyyidzâde Abdurrahman Efendi‟ye durumu izah etti. 

Müeyyidzâde Ģimdilik bu görevi kabul etmesini, daha sonra bir çözüm bulunabileceğini 

söyledi. Nitekim PadiĢah Il. Bayezid‟in huzurunda tayin meselesi görüĢülürken, 

Müeyyidzâde Ġbn Kemal‟in Edirne TaĢlık Medresesi‟ne müderris olarak tayin 

                                                 
174 Ġbn Kemal bu mecliste Molla Lütfi‟nin vazifesini sormuĢ 30 akçe ile müderris olduğunu duyunca, 

kendisinin ne kadar çalıĢırsa çalıĢsın bu toplantıda bulunan akıncı sancak beyi olan Evrenoszâde Ahmet 

Bey gibi olamayacağını ancak okuyarak, ilim öğrenerek sancak beylerinin üstüne geçebileceğini 

düĢünmüĢ ve seferden dönüĢte askerliği terk etmiĢtir. Bu düĢüncesini Ģöyle ifade etmiĢtir:  

„Bence Ahmet Bey‟in mertebesini istihsal mümkün değildir. Amma ikdâm ve ihtimamile Ģu mollanın 

derecesine vusûl, belki ona tefevvuk kâbildir. ĠnĢallah seferden avdet müyesser olursa esbâb-ı lâzimesine 

teĢebbüs edeyim.‟ 

(bkz. TaĢköprüzâde, Ahmet, eĢ-ġekâiku‟n-Numaniyye fî Ulemâi‟d- Devleti‟l Osmaniye ( thk. Ahmet 

Subhi Fırat), Ġstanbul,1989, s. 381; Fayda, Mustafa, „Ġbn Kemal‟in Hayatı ve Eserleri‟, ġeyhülislam Ġbn 

Kemal, TDVY, Ankara 1986, s. 55-56, 
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edilmesini sağladı. Ayrıca müderrisliğinin yanında, kendisine 30.000 akçe karĢılığında 

Türkçe bir Osmanlı tarihi yazma görevi de verildi.175 

Yavuz Selim‟in padiĢah olmasının ardından yine Müeyyidzâde‟nin aracılığıyla 

1515 yılında Edirne Kadısı olarak tayin edildi. 1516 yılında Rumeli Kazaskeri olan 

Müeyyidzâde padiĢahın isteğiyle emekliye ayrılmıĢtı. Oııun yerine Anadolu Kazaskeri 

olan Rukneddin Efendi Kazasker olunca, Ġbn Kemal de Anadolu Kazaskerliğine 

getirildi. 

Ġbn Kemal Kazasker sıfatıyla padiĢahın Mısır seferine iĢtirak etti. l516‟dan 

15l9‟a kadar üç yıl süren Mısır seferi sırasında, arazi defterlerinin tahiriri görevinde 

Mısır valisi olan Hayri Bey‟e nezaret etti. Burada iken çeĢitli fetvalar verdi ve risaleler 

kaleme aldı. Mısır seferi dönüĢünde ise tekrar müderris olmaya karar verdi ve 1520‟de 

günlük 100 akçe maaĢla Edirne Darü‟l-hadis Medresesi‟ne tayin oldu.176 Daha sonra 

Edirne Sultan Bayezıd Medresesi müderrisliğine, 1524 te ise Ġstanbul Fatih Sultan 

Medreselerinden birisinin müderrisliğine getirildi. 1526 yılında selefi Zenbilli Ali 

Efendi‟nin vefatı üzerine ġeyhu‟l-Ġslam oldu. Sekiz yıl bu görevde kaldıktan sonra 16 

Nisan 1534 yılında vefat etti. Cenaze namazı büyük bir kalabalığın iĢtirakiyle Fatih 

Camii‟nde kılındı ve Edirnekapı dıĢındaki Mehmed Çelebi Zaviyesi‟ne defnedildi.177 .   

Vasiyeti „… ve her camiide salâ virdürmeyeler, Sultan Muhammed Camiinde 

salâ virdürmek kifâyet ider. Ve dahi yunurken cehr ile zikretmiyeler. Ve bi-ikmalihi 

Ģöhret itmeyüb vech-i masnûn üzre olmayanı terk idüb derviĢâne götüreler. Kabrim 

mekâbir-i müslimîinde yol üzerinde bır murtefice yerde ideler; üzerin yüksek 

yapmayalar, alamet için yonulmadık taĢ dikeler‟178 üzere defnedilmiĢtir. Ġbn Kemal‟in 

bu ifadeleri bile sünnete bağlılığının en güzel örneklerinden biridir. Zira cenazesinde 

yapılmasını istediği hususlar defin, tekfin ve teçhiz iĢlerinde sünnet olan hususlardır. 

                                                 
175  Ġbn Kemal Üsküp Ġshak PaĢa Medresesi, Edirne Halebiye Medresesi ve Üç ġerefeli Medresesi, 1509 

da Ġstanbul Sahn-ı Seman Müderrisliği görevlerinde bulunmuĢtur. ( bkz. Yekta Saraç, a.g.e. s 23) 

176 Parmaksızoğlu, Ġsmet, „Kemal PaĢazâde‟, MEBĠA. , c.  6, s. 563 

177 Uğur, Ahmet, a.g.e. , s. 10 

178 Bahçıvan, Seyit, „ġeyhu‟l Ġslam KemalpaĢa‟nın Vasiyetnâmesi‟, Marife, y. 1, sy.  2,  s. 213-214 
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Ġlmi yetkinlik olarak verdiği eserlerle, kendisi hakkında söylenenlerle Ġbn 

Kemal güçlü bir alim olarak karĢımızdadır.179 

“Tarih-i seb‟a mie‟den beru ki Devlet-i Osmaniye, zümre-i ulemâya ma‟mûre 

olunan memâlik-i hâkâniye, fırka-i fuzalâya meĢkuredir. Ne anlar gibi bi zî-fünûn âlim 

gelmiĢdür ve ne zât-ı Ģerifleri gibi mecma‟-ı fezâil bir filosof-mevsûf ve muhterem 

iĢidilmiĢdür”.180 

Hanefi fıkhında önemli bir yere sahip olan fakih Ġbn Âbidîn (v. 1252/1836), 

ġeyhülislâm Kemal PaĢa-zâde‟yi, çeĢitli konularda te‟lif ettiği eserler ile tanınan Mısırlı 

âlim Celâlü‟d-Dîn es-Suyûtî (v. 911/1505) ile mukayese eder. Bu mukayese neticesinde 

Ġbn Kemal‟i, meseleleri anlayıĢındaki derin vukûfu, muhakeme ve cedeldeki mahareti 

ile Suyûtî‟den daha üstün bulur. Ġbn Âbidîn, bu hususu Reddu‟l-Muhtar‟da dile 

getirerek Ģöyle der:  

“Allâme Ahmed Ġbn-i Süleyman, her ilimde yed-i tûlâ sâhibi idi. Hiçbir fen 

yoktur ki, ona dair bir veya müteaddit kitabı bulunmasın. Te‟lifâtının çokluğu, ıttılâının 

geniĢliği itibariyle, Celaleddin es-Suyûtî gibidir. Mısır diyârında Suyûtî ne ise, Diyâr-ı 

Rûm‟da da Ġbn Kemal odur. Bence Ġbn Kemal, Suyûtî‟den daha çok dikkat-ı nazara, 

güzel anlayıĢa sâhiptir. Her ikisi de asrının ziyneti idi.”181 

Ömer Nasuhi Bilmen‟in ifadesiyle, “…en muktedir alimlerin eserlerini ve 

görüĢlerini tenkide tabi tutmaktan, en müĢkil konuları münakaĢa etmekten zevk duyardı. 

En büyük, en tanınmıĢ alimlerin eserlerine Ģerh ve haĢiyeler yazar, onları intikâda 

çalıĢır; hiç kimsenin hatırına gelmeyecek nükteler ve faydalar keĢfederdi.”182  

Kendisi için düĢülen ölüm tarihinde, “ilim, Ġbn Kemal‟le birlikte göç etti” 

(irtehale „l-ulûm bi„l-Kemal) denilmesi, onun ulema ve halk nezdindeki ilmi itibarının 

derecesini göstermektedir. Ġbn Kemal bir risalesinde tüm ilim çeĢitlerine vakıf 

                                                 
179 TaĢköprüzâde onun için „Merhûm kendinden önceki alimleri unutturdu; çökmüĢ bulunan ilmin 

kaidesini yeniden ihyâ etti‟ demiĢtir.( bkz. TaĢköprüzâde, a.g.e. , s. 379) 

180 Âli, Gelibolulu Mustafa; Kitabu‟t-Tarih-i Künhü‟l-Ahbâr, Kayserili RaĢid Efendi Ktb. no: 920, vr. 

258b‟den nakleden: ġefaettin Severcan, “Kemal PaĢa-zâde‟nin Hayatı”, Kemal PaĢa-zâde, Tevarih-i Âl-i 

Osman, X.Defter ( haz. ġefaettin Severcan) T.T.K. Basımevi, Ankara 1996, s. XIX; Âli, a.g.e. , Nûr-ı 

Osmaniye Ktb. no: 3407, vr. 266a‟dan nakleden: ġerafettin, Turan “Ġbn Kemal‟in hayatı ve Eserleri”, Ġbn 

Kemal, Tevârih-i Âli Osman VII. Defter (haz. ġerafettin Turan) T.T.K. Basımevi, Ankara 1991, s. XV, 

(28 no‟lu dipnot.) 

181 Ġbn Abidin, Reddü‟l Muhtar alâ Dürri‟l-Muhtar, c. I, s. 19. 

182 Bilmen Ömer Nasûhi, Hukûk-i Ġslâmiyye ve Istılâhat-ı Fıkhıyye Kamûsu, Ġstanbul, 1949, c. 1, s. 410 
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olduğunu, hikmet ilimlerinin gerçekliklerini ve inceliklerini çok iyi bildiğini ve bu 

ilimlere “kabuğundan özüne varıncaya dek ıttıla‟ hasıl ettiğini söylemektedir. Ġbn 

Kemal kendisini, Arap diline ait yazdığı kitabı eline alarak Harem-i ġerif‟te Araplara 

“gelin Arapçayı benden öğrenin!” diyen ZemahĢeri‟ye benzetmektedir.183 

Ġbn Kemal‟in ilmi yönüne detaylı bir Ģekilde yer veren Peçevi tarihinde Ģu 

bilgilere rastlamaktayız: “…Bütün bilginlerin en erdemlisi, yüzyıllar boyunca yetiĢen 

olgun kiĢilerin en kamili, hocaların en büyüğü, dünyadaki bilginlerin en yükseği, en 

güzel bilgileri, bütün erdemleri Ģahsında toplamıĢ, gerçekler güneĢinin yörüngesi, bütün 

ince fikirlerin merkezi, dinin güneĢi, erdemin kaynağı, bir Molla idi ki, çoktandır ne 

Arap ne de Acem ülkelerinde bir eĢinin dünyaya geldiği görülmüĢ değildir”.184 

 Ġbn Kemal‟in ilmi kiĢiliğini daha iyi tanıyabilmemiz için farklı ilim dallarında 

yapmıĢ olduğu eserleri ve metodları bilmek gerekir. Çünkü her ilim dalı farklı farklı 

metodlar kullanabilir. Bu açıdan bizde çok yönlü bir alim olan Ġbn Kemal‟in bu 

yönlerini görebilmek için eser vermiĢ olduğu ilim dallarını baĢlıklar halinde kısaca 

incelemeye çalıĢacağız.  

 

1-Kelam ve Felsefeci Olarak Ġbn Kemal 

Ġbn Kemal Ġslam düĢüncesinin çeĢitli alanlarında eleĢtiriye ve analize dayanan 

eserler yazmıĢ olup, bu eserlerinde kelam felsefe ve tasavvufun sentezini yapmayı ve 

ehl-i sünnet doktirinini akli bakımdan temellendirmeyi hedeflemiĢtir. ÇalıĢmalarıyla 

Anadolu‟da yayılma eğilimi gösteren Bâtıni ve Safavî-ġiî propagandalarının önüne 

geçmeyi düĢünmüĢtür. 

Ġbn Kemal kendisinden önce Dâvûd-i Kayserî, Kutbuddin Ġzniki, Molla Fenâri, 

Hızır Bey, Sinan PaĢa ve Molla Lutfi gibi Osmanlı düĢünce geleneğini temsil eden ilim 

adamlarının devam ettirdiği Fahreddin er-Râzi ekolüne bağlı bir düĢünürdür. Felsefi-

kelâmi meseleleri mantıkî-gramatik formda ele alan KemalpaĢazâde bunları, her birinin 

belli neticesi bulunan çift önermeli kıyas formuna (dilemma) sokarak Ģıklara ayırmakta, 

her bir Ģıkkı ayrı ayrı incelemekte ve kaynaklara inip meseleleri çözmeye çalıĢmaktadır. 

                                                 
183Turan, ġerafettin, „KemalpaĢazade‟ md. DĠA. ,  c. 25, s. 239- 241. 

184 Peçevi Ġbrahim Efendi, Peçevi Tarihi, (haz. Bekir Sıtkı Baykal), Kültür Bakanlığı Yay. , Mersin 

1992, c. 1, s. 41. 
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KemalpaĢazâde görüĢlerini döneminin yaygın telif yöntemi olan Ģerh ve hâĢiyeler 

yerine müstakil risâleler yazarak ifade etmiĢ, çalıĢmalarında Hakîm es-Semerkandî, 

Bâkıllânî, Abdülkâhir el-Bağdâdî, Gazzâli, ġehristânî, Fahreddin er-Râzi, Seyfeddin el-

Amidî, ġemseddin el-Ġsfahâni, Adudüddin el-Ġcî, Teftâzâni ve Seyyid ġerif el-Cürcânî 

gibi kelamcıların eserlerine sık sık atıflarda bulunmuĢtur. Kullandığı kaynakların 

sağlamlığı, ilk elden oluĢu, üslûp ve ifadesinin akıcılığı.185 ile belirgin hale gelmektedir. 

Ġbn Kemal‟in kelamcı olarak en çarpıcı ve orijinal yönü felsefeyi kelamlaĢtırma 

özelliğidir. Yani felsefeyi kelamlaĢtırmakla, kelami meselelere felsefi bir derinlik 

getirmiĢ, değiĢik yorum ve izah tarzları ortaya koymuĢtur. Bu özelliğinin ortaya çıktığı, 

HâĢiye „ale‟l-Mevâkıf adlı eseri Ġslam dünyasında ve bilhassa Osmanlı medreselerinde 

çok etüd edilen Mevâkıf Ģerhine yaptığı hâĢiyesidir. El-Mevâkıf, Adudu‟d-Dîn el-Îcî‟nin 

(v. 1355), medreselerin ihtisas sınıflarında okutulan bir eseridir. Seyyid ġerif el- 

Cürcânî (v. 1413), bu esere bir Ģerh yazmıĢ, bu da ġerhu‟l -Mevâkıf adı ile Ģöhret 

bulmuĢtur. Medreselerde okutulan daha çok bu Ģerh olmuĢtur. ĠĢte Ġbn Kemal üzerinde 

bu kadar çok durulan ve bir hayli etkisi olan bu Ģerh üzerine hâĢiye kaleme almıĢ ve 

“HâĢiye „alâ ġerhi‟l-Mevâkıf” adlı eser ortaya çıkmıĢtır. Tam olmamakla beraber pek 

çok nüshası mevcuttur. Mevâkıf‟ın bir özelliği de, felsefe ile kelâmın iç içe girdiği bir 

dönemde yazılmıĢ olması dolayısı ile felsefî konuların ağırlıklı oluĢudur. 6 bölümden 

müteĢekkil olan eserin ilk 4 bölümü felsefî-kelâmî konulara ayrılmıĢ, son iki bölümde 

sırf kelâmî meseleler ele alınmıĢtır. 

Ġbn Kemal‟in bir baĢka hâĢiyesi “HâĢiye „ale‟t-Tahâfüt” adını taĢır. Bu eser, 

1488‟de vefat eden Bursa‟lı tanınmıĢ âlim Hocazâde Muslihuddin Mustafa‟nın kelâma 

dair yazdığı Tahâfütü‟l -Felâsife adlı eserine yazdığı hâĢiyedir. Hocazâde, Fatih Sultan 

Mehmed‟in emri üzerine Gazâli‟nin Tahâfütü‟l-Felâsife‟sini Hocazâde esas alarak 

eserini oluĢturmuĢtur. ĠĢte Ġbn Kemal bu Tahâfüt üzerine bir hâĢiye yazmıĢtır. Ġbn 

Kemal‟in bir diğer hâĢiyeside “HâĢiye „ala ġerh et-Tecrîd” adını taĢımaktadır. HâĢiye-i 

Tecrîd Ģii bir alim olan Nasıruddin et-Tûsî (ö.1273) tarafından “Tecrid el-Ġ‟tikâd” veya 

“Tecrîd el-Kelâm” adı ile yazılmıĢ bir eserdir. Seyyid ġerif Cürcânî tarafından buna 

yapılan Ģerh, ġerhü‟t-Tecrîd adı altında Ģöhret bulmuĢtur.186 

                                                 
185 Çelebi, Ġlyas, “ KemalpaĢazâde” md. , DĠ. , c. 25, s. 242-243. 

186 Yazıcıoğlu, Mustafa Sait, “Kelamcı Olarak Ġbn Kemal”, ġĠS. , s. 184. 
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Ġbn Kemal‟in asıl olarak iĢtihar ettiği alan felsefe ve kelam alanıdır.187 Tehafüt 

haĢiyesi felsefe- kelam ağırlıklı bir haĢiyedir. Ahmet Aslan tarafından doktora tezi 

olarak hazırlanmıĢtır. 

Ġbn Kemal, kelam tarihi içinde ibn Haldun‟un deyimiyle iki büyük devre olan 

“eski” (mütekaddim) kelamcılar ile “yeni” (müteahhir) kelamcılar devreleri içinde 

ikincisinde yer almaktadır. Bu iki devreyi birbirinden ayıran belli baĢlı özellikler vardır. 

Bu özellikleri Ġbn Kemal‟in kelamcılığında da görmek mümkündür. Genel olarak eski 

kelamcılar esas itibariyle fıkıhtan gelen analojik akıl yürütme üzerine dayanan bir 

mantık kullanmakta, delilleri ince ve derin tetkiklerden geçiren, kıyasları inceleyen 

mantık ilmini bilmemektedirler. Oysa Gazzâliden itibaren onların bu akıl yürütme ve 

ispatlama usulleri terk edilecek genel özlerin, kavramların araĢtırılmasına ve bunlara 

dayanılarak kıyaslar teĢkil edilmesine dayanan “devr” , “teselsül”, burhanları “abese 

irca” usulleri vs. ile yeni mantık yani Aristotales mantığı gitgide kullanılmaya 

baĢlayacaktır. Eski kelamcılar, felsefeye kararlı bir biçimde karĢıdırlar. Onlar gerek 

felsefecilerin Tanrının bütün iĢlerinin akılsal olduğu, dolayısıyla Ġslam vahyinin 

bütününün tam ve uygun bir biçimde akıl tarafından kavranılabileceği genel tezine ve 

bu tezi ispat için geliĢtirilmiĢ Aristotales-yeni Platoncu tabiat felsefesi, psikoloji ve 

antropolojiye karĢıdırlar. Yeni kelamcılar ise bunun tersine git gide daha çok kelam ile 

bu felsefeyi birbirine karıĢtırmaya doğru gitmiĢlerdir.188 Vahye dayanan teoloji ile akla 

dayanan teolojiyi birleĢtirme yoluna gitmiĢlerdir. Ġbn Kemal de yer yer hatta çok yüksek 

bir düzeyde olmak üzere felsefi bir tefekkürün varlığını rahatlıkla ileri sürebiliriz. Bu 

tefekkür; bu dünya ve hayat modeliyle iliĢkileri ve bu bakımdan önemleri açısından 

insani kültür ve tecrübenin çeĢitli alanlarına ait düĢüncelerin bir araya getirilip sistemli 

bir Ģekilde düzenlenmesi ve böylece evrensel, birlikli, tutarlı ve sentetik bir dünya 

görüĢünün oluĢturulması anlamında felsefi bir tefekkür değildir. Belli bazı meseleler 

üzerinde aynı zamanda derin ve geniĢ kapsamlı eleĢtirici ve analitik akılcı bir düĢünme 

faaliyetinin çok baĢarılı bir örneğini teĢkil etmesi anlamında felsefi bir tefekkürdür. 

Daha baĢka bir deyiĢle Kemal paĢazade bir Aristoteles bir Hegel gibi sistem kurucu, 

birlik ve tutarlılığı olan geniĢ kapsamlı evrensel bir dünya görüĢü geliĢtirci bir düĢünür 

                                                 
187 Tehafütlerle ilgili Nebahat Türkerin “Üç Tehafüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti” isimli 

doktora tezi önemlidir. TTK Yay. Ankara,1956. 

188 Arslan, Ahmet, “Kemal PaĢa zadenin Felsefi GörüĢleri”, ġĠS. , s. 92-98.  
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olarak karĢımıza çıkmamaktadır. Daha çok kendisinden önce Ġslam dünyasında ortaya 

atılmıĢ, iĢlenmiĢ bir takım önemli kelami, felsefi meseleler, geliĢtirilmiĢ olan kavram ve 

çözümler üzerinde kendi payına analitik eleĢtirisel ve akılcı bir düĢünme faaliyetinin 

örneğini sergileyen bir düĢünür olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu analizleri esnasında 

özellikle Aristoteles‟in sisteminin zaman, hareket, sonsuz, madde ve form gibi fizik ve 

metafizikle ilgili temel kavramlarının analizleri, göksel hareketin çokluğu, göksel 

akılların Tanrı ile ve kendi aralarında mahiyet farklılıkları, gök cisimlerinin 

hareketlerinin ay altı âlemindeki oluĢ ve yok oluĢu vs. gibi kozmolojik-teolojik 

meseleleri analitik-eleĢtirisel bir biçimde ele almıĢtır.189 

Osmanlı toplumunun karıĢık bir toplum olduğu göz önüne alındığında gerek 

dini gerek kültürel pek çok tartıĢmanında yaĢanılması kaçınılmaz gözükmektedir. Ġbn 

Kemal de bu tartıĢmaların tam da ortasındadır. Daha önce siyasi ortam baĢlığında 

incelediğimiz mücadeleler aslında bu karıĢıklığın ve iktidar mücadelelerin dini-felsefi 

alt yapılarını bize sunmaktadır. Nübüvvetle ilgili olarak Peygamberimizin diğer 

peygamberlerden üstün olduğu “Efdaliyyet Meselesi” ile ilgili eserleri bu ortam 

içerisinde “hubmesihciler” le yapılan tartıĢmalar neticesinde ortaya çıkan eserleridir. 

HaĢırla ilgili olarak orijinal görüĢlerine rastladığımız Ġbn Kemal;  

a-Ġslam filozoflarını ve felsefecileri anlamıĢ, onların görüĢlerini körü körüne 

kabul etmeyerek gerektiği zaman eleĢtirilere tabi tutmuĢtur. 

b-Tehafüt haĢiyesinde Aristotales yöntemini ve mantığını kullanmıĢtır. 

c-Kendinden önceki kelam alimlerinin eserlerini incelemiĢ; ancak çoğu zaman 

eserlerinde bunları açıkça zikretmemiĢtir. 

d-Felsefe konularını, kelam ilmi içerisinde birleĢtirmiĢ ve bunu kelamın asıl 

formatından çıkmadan yapmaya çalıĢmıĢtır. 

e-Ehl-i sünnet akidesinin koruyuculuğunu yapmıĢ ve sünnî kelamı ortaya 

çıkarmaya çalıĢmıĢtır. 

                                                 
189 Arslan, Ahmet, a.g.m. , s. 106. 
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f-Felsefe ve kelam alanında yazdığı eserlerde bu ilimlerin tarih boyunca 

hararetle tartıĢılan konularını ele almıĢ bu yüzden Taftazânî ve Seyyid ġerif Cürcânî ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır.190 

g-Özellikle tehafüt haĢiyesinde ele aldıkları meseleleri hem Hocazâde hem Ġbn 

Kemal skolastik bir tarzda ortaya koymuĢlardır. Her iddiayı mantıki bir form mesela bir 

dilemma, abese irca, muayyen bir kıyas altına alma, Ģıklara ayırma, her bir Ģıkkı teker 

teker ele alarak inceleme, bu arada bölmeler sınıflamalar yapmaktadırlar. Ġbn Kemal‟de 

özellikle dille, gramerle ilgili itirazlar eleĢtiriler, görüĢ serdetmeler fazladır. Nitekim 

pek çok yerde ZemahĢerî, Cevheri, Halil vs.dilcilere müracaat etmektedir.191 

2- Diğer Ġlim Dallarında Ġbn Kemal  

Temel Ġslami ilimler ve tarih, edebiyat gibi diğer ilmi disiplinlere ait eserleri 

bulunan Ġbn Kemal‟in tefsirle ilgili yazmıĢ olduğu eserlerin çoğu, surelerin tefsiri 

Ģeklindedir. Ahmet Cevdet PaĢa hazırlamıĢ olduğu “Resail” isimli eserinde bunlardan 

bahsetmiĢtir. Ayrıca Ġbn Kemal‟in tamamlayamadığı müstakil bir tefsiri de vardır. 

Tefsiri mukaddime olmaksızın Fatiha suresi ile baĢlamaktadır. Mukaddime/önsöz ve 

hatime/sonuç olmaması muhtemelen tefsirini tamamlayamadığı içindir. Fakat 

dikkatimizi çeken husus sure baĢı ve sonlarındaki tarihler bu tamamlayamadığı tefsirine 

ayrı bir orjinallik kazandırmıĢtır.192 

Ġfade ve beyan tarzı bakımından tekrarlara fazla yer vermeden okuyucuyu fazla 

sıkmadan konular ve ifadeler arasında irtibatlar kurulmuĢ, ayetlerin öncesine ve 

sonrasına atıflar yapılarak okuyucunun dikkati dağıtılmamaya çalıĢılmıĢtır. Diğer 

eserlerinde olduğu gibi açıklama usülü ve görüĢler arasında münazara yapılmıĢ soru 

cevap usulü tefsirinde çok fazla kullanılmamıĢtır. Sure isimlerini ele almıĢ, müfredatın 

                                                 
190 Mesela Sehî Bey, HeĢt BehiĢt adlı eserinde böyle bir karĢılaĢtırma yapmakta ve  “…yaĢasalardı gelip 

ondan marifet ve kemal tahsil etmeleri caizdi” demektedir. bkz. ,Tezkire/HeĢt BehiĢt, haz. Mustafa Ġsen 

(Ġstanbul 1980), s. 92-93. Ġbn Kemal‟in bu iki alimle karĢılaĢtırılması aslında önemlidir. Çünkü Seyyid 

ġerif Cürcanî, Îcî‟nin el-Mevâkıf adlı eserine yazdığı ġerhu‟l-Mevâkıf adlı Ģerhiyle birlikte meĢhur olmuĢ 

ve mezkûr kitabı asırlarca medreselerde ders kitabı olarak okutulmuĢ, üzerine birçok haĢiyeler yazılmıĢtır. 

Buna rağmen Ġbn Kemal, eserlerinde sürekli olarak Cürcânî‟yi eleĢtirmiĢ ve felsefe ve kelam konusunda 

yetersiz olmakla suçlamıĢtır. Aynı Ģekilde kelâm alanında haklı bir Ģöhret sahibi olan Taftazânî‟nin, 

ġerhu‟l-Akâid ve ġerhu‟l-Makâsıd adlı eserleri Osmanlı medreselerinde uzun yıllar ders kitabı olarak 

okutulmuĢtur. 

191 Bu özellikler müellifin felsefi ve kelami eserlerinin hemen hemen tamamında görülebilir. 

192 Kılıç, Mustafa, “Ġbn Kemal‟in Tefsirdeki Metodu”, ġĠS. , Ankara Türkiye Diyanet Vakfı yay.no:36, 

1986, s.155; CoĢan, Mahmut Esat, „Bazı Yazmalarda Görülen Bilmeceli Tarih Kayıtları‟ , A.Ü.I.F. Ġslâm 

Ġlimleri Enstitüsü Dergisi, Ankara, 1975, sy. 2,  s. 55-65.   
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izahını yapmıĢ sonra sureye niçin bu isim verildiği üzerinde durmuĢ, Hadisi ġeriflerden 

deliller getirmiĢ, surenin Mekki ya da Medeni oluĢuna dair bilgiler vermiĢtir. 

Ayetlerin tefsirini yaparken daha çok Ģu metotları izlemiĢtir: 

a-Müfessir bahse konu ettiği terkibi dil yönünden ele alarak nahvi tevcihler 

yapmıĢtır. 

b-Bu açıklamalar ıĢığında mana toparlamalarında bulunmuĢtur. 

c-Ayeti kerime ile ilgili nâsih ve mensûh keyfiyetini beyan etmiĢtir. 

d-Bu nâsih ve mensûhların Kur‟an-ı Kerim‟deki yerine iĢaret etmiĢtir. 

e-Ayeti kerime ile ilgili fıkhî tevcîhi belirtmiĢtir. 

f-Sistemli bir Ģekilde sure ve ayetler arasında münasebetleri belirtmemiĢtir.193 

g-Kırâat vecihlerini belirtmiĢtir. 

h-Ayetlerin ve surelerin nüzûl sebeblerini belirtmiĢtir. 

ı- Belağat açıklamalarında bulunarak ayetlerin edebi yönleri ihmal 

edilmemiĢtir. 

i- Kur‟an‟ın îcâz yönüne dikkat çekilmiĢ ilmi, kelami, mantıki izah ve tahliller 

yapılmıĢtır.194 

j- Tarihi olaylara zaman zaman yer vermiĢtir. 

k- Ġsrâiliyyat haberlerine yer verilmemiĢ, farklı görüĢlerin belirtilmesinden 

ziyade müellifin îzah ve yorumlarına ağırlık verilmiĢ, iktibaslarda ise çoğunlukla 

kaynak göterilmesi yerine ihtisârdan dolayı çoğunlukla „kîle‟ sözcüğü ile 

yetinilmiĢtir.195 

Ġbn Kemal tefsirinde kaynak olarak daha çok „KeĢĢâf ve Envârü‟t-Tenzîl‟ den 

istifade etmiĢ, „el-Medârik‟ten de yararlanmıĢtır. Eserinde ayetleri; ayetle, hadisle, 

                                                 
193 Kılıç Mustafa, a.g.m. , s. 158.  

194 Mollaibrahimoğlu, Süleyman, Süleymaniye Kütüphanesinde Bulunan Yazma Tefsirler ( Metot ve 

kaynakları), Kahraman Ofset, Ġst. ,  2002, s. 342. 

195 Mollaibrahimoğlu, Süleyman, a.g.e. , s. 343. 
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lugavî açıklamalarla,  Ģiirle istiĢhat196 gibi tefsir mertebelerinin hepsini kullanarak 

açıklamaya çalıĢmıĢtır.197 

Ġbn Kemal‟in gerek Osmanlı imparatorluğu gerekse dönemindeki müfessirler 

tarafından gerekse diğer Ġslam ülkelerindeki tefsirciler tarafından örnek alındığına dair 

çok fazla bir bilgiye sahip değiliz198. Belkide bu durum onun, tefsirini müstakil olarak 

tamamlayamamıĢ olması, Ġstanbul dıĢındaki yazma nüshalarının yeterince yaygın 

olmayıĢı, günümüze kadar matbu hale getirilememiĢ olması ve diğer ilim dallarında ki 

Ģöhretinin daha fazla olması gibi bitakım sebepler tefsirinin yeterince 

değerlendirilememesinin sebebi olabilir. Tefsirde ünlü müfessirler ölçüsünde yeni bir 

metod ya da ekolun sahibi olmadığı kabul edilse bile Ġbn Kemal‟in Ġslami ilim ve 

irfanının geniĢliği sebebiyle, Kur‟an diline derin vukûfiyeti sebebiyle ayetleri son 

derece güzel kavramıĢ, fazla kelime kalabalığına boğmadan çok sade bir üslup ve 

rahatlıkla ifade etmiĢtir. Ayetlerin anlatmak istediği gerçeği, gösterdiği hedefi tereddüt 

ve kargaĢaya yer bırakmayacak sarahat ve açıklıkla ortaya koyabilmiĢtir. Tefsir ilminin 

“Kelâm-ı ilâhiden murâd-ı ilâhiyi anlama” tarifine tam uyacak bir tefsir yazmıĢtır.199 

Diğer eserlerinde olduğu gibi tefsirinde de sentezci-cedelci-eleĢtici bir alim olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. O, HaĢiye, alâ HaĢiyeti‟Ģ-ġerif el-Cürcanî ale‟l-KeĢĢaf adlı 

eserinde Seyyid ġerif Cürcânî‟nin haĢiyesine bir takım itirazlarda bulunmuĢtur.200 

Bunun yanı sıra, „HaĢiye alâ Envari‟t-Tenzil li‟l-Beydavî‟ adlı bir eser kaleme alan Ġbn 

Kemal, bu alanda kendinden önceki bilim adamlarının yolunu izlemiĢ olmakla beraber, 

kuru nakilcilikten uzaklaĢmak gayesine yönelik tenkitlerde bulunmuĢ; Beydavî ve 

                                                 
196 Dil ve edebi açıdan kaynakları için bkz. Mollaibrahimoğlu Süleyman, a.g.e. , s. 343. 

197 Ġbn Kemal tefsirini yazarken istifade sırasına göre Ģu müfessirlerin eserlerinden istifade etmiĢtir: 

ZemahĢerî, Beydâvî, Nesefi, Teftâzâni, Kurtubî, Râğıb el-Ġsfehânî, KevâĢî, Necmüddin es-Semerkandî, 

Ġbn-i Atiyye, Matürîdî, Vâhidî, Ebû Hayân, Râzî ve Seâlibî. 

Ġbn Kemal‟in ikinci önemli kaynağı Beydâvî‟nin Envârut-Tenzili‟dir. 

Ġbn-i Kemâl‟in tefsîrinde üslûp benzerliği ve ibare yakınlığı olan bir kaynak da Nesefî‟nin ZemahĢeri‟ye 

karĢı Ehl-i Sünnet fikrini müdafaa ettiği, KeĢĢâf‟dan ve Envârü‟t-Tenzil‟den ihtisar etmek suretiyle 

KeĢĢâf‟taki i‟tizâlî görüĢleri ayıklayarak yazdığı tefsirdir. Ġbn-i Kemâl de Hanefî olduğu ve Nesefî gibi, 

KeĢĢâf ve Envârü‟t-Tenzîl ile kabul veya red cihetinden meĢgul olduğu için, Nesefî ile aralarında metod 

benzerliği olduğu da anlaĢılmaktadır. (bkz. Kılıç Mustafa a.y.) 

198 Hamza b. Mahmûd el- Karamânî (v. 981/1573), Muhammed b. Hamza Güzelhisârî (v. 1116/ 1704), 

tefsirinde yaralandığı kaynakları açıklarken Ġbn Kemal‟den bahsetmiĢtir. ( bkz. Mollaibrahimoğlu 

Süleyman‟dan naklen a.g.e. , s. 365-367-430.) 

199 KarmıĢ, Orhan, “Kemal PaĢazâdenin Tefsir Ġlmine Getirdiği Yenilikler” ,  ġĠS, s. 169-170. 

200 Sofoğlu, Mehmed, Tefsire GiriĢ, Çağrı Yay. ,  Ġstanbul, 1981, s. 367. 
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ZemahĢerî gibi iki meĢhur müfessirin yanında dirayetini ispat etme baĢarısını 

göstermiĢtir.201 Tefsiri dirayet tefsirleri arasında kabul edilmiĢtir.202 

 II. Bayezid Bitlisli Ġdris‟e Farsça bir Osmanlı tarihi yazma vazifesi vermiĢti. 

Henüz genç bir müderris iken Ġbn Kemal‟den de Türkçe bir Osmanlı tarihi yazmasını 

istemiĢti.203 Bunun üzerine her padiĢah dönemi için ayrı bir defter olarak geniĢ bir tarih 

yazmaya koyulan Ġbn Kemal (916/1510)‟da sekizinci defteri de tamamlamıĢ ve eserini 

II. Bayezid‟e sunmuĢtur. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman‟ında isteğiyle Mohaç 

seferi sonuna yani 963/1527 yılına kadar bu tarihi tamamlamıĢ böylece Tevarih-i Âl-i 

Osman‟ı Osmanlı devletinin kuruluĢundan (Ertuğrul Gazi döneminden) baĢlayarak 1527 

yılına kadar gelen 10 ciltlik büyük bir eser olarak meydana getirmiĢtir. Ġbn Kemal, 926-

933/1527-1533 yıllarının olaylarını ihtiva eden X. Defteri ile milli tarihimizde güzel bir 

örnek sergilemiĢtir. Milli tarihimiz için zengin bir hazine olan bu eseri ile muasırlarına, 

açıkça Türk dili ile de tarih yazılabileceği göstermiĢ, onlara adeta meydan okumuĢ ve 

tarihini örneklerle süslemiĢtir.204 Kemal PaĢa-zâdenin devrinde yaĢamıĢ olan KeĢfî 

Mehmet Çelebi‟ye de aynı tarzda Türkçe bir Selim-nâme yazması teklifi yapıldığında o, 

bu teklifi reddetmiĢ ve Ģöyle cevap vermiĢtir: “Türkî lisan dürr-i yetim gibi nâtırâĢ ve 

tabiat hırâĢtır. Ben yazamam”.205 ĠĢte Ġbn Kemal, bu zihniyete karĢı yazdığı Türkçe 

eseri ile en güzel cevabı vermiĢtir.206 

Mısır seferi esnasında yine Yavuz‟un emri ile Ġbn Tağrıberdi (v. 874/1469)‟nin 

Arapça olan En-Nücûmu‟z-Zâhire fi Mülûkî Mısır ve‟l-Kâhire adlı eserini Türkçeye 

tercüme etmiĢtir. 

                                                 
201 Kılıç, Mustafa, Ġbn-i Kemal‟in Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve Tefsirdeki Metodu (basılmamıĢ 

doktora tezi), Atatürk Üniversitesi Ġslami ilimler Fakültesi, Erzurum, 1981, s. 99; Sözen Kemal, a.g.e. ,  

s.76. 

202 Mollaibrahimoğlu, Süleyman, a.g.e. , s. 530 

203 II. Bayezid bu eserin herkes tarafından kolayca anlaĢılabilmesi için Türkçe kaleme alınmasını istemiĢ 

“havass u „avâma nâfı‟i „amm olmağıçün Türki mekalün minvâli üzre RûĢen ta‟bir ve tahrîr 

oluna”.Bunun üzerine Ġbn Kemal‟de Arapça ve Farsça‟dan ziyade Türkçe kelimeler kullanarak bu eseri 

meydana getirmiĢtir. Fakat Arapça ve Farsçaya düĢkün medreseli alimlerin hoĢuna gitmediği için onun 

tarihi hakkında “Çağatay lisanı üzere bir eser” nitelemesini yapmıĢlardır. Bu sebeple Tevârîh-i Âl-i 

Osman gerektiği ilgiyi görememiĢtir. Ġbn Kemal‟e bu iĢi için padiĢah 30.000 akçe ihsan etmiĢtir. 

204 Uğur, Ahmet, Ġbn Kemal, s. 24. 

205 Uğur, Ahmet, The Reign of Sultan Selim I in the Light of the Selim-Nâme Literature. (Mukaddime), 

Berlin- 1985. 

206 Dalkıran, Sayın, Ġbn Kemal ve DüĢünce Tarihimiz, Osmanlı AraĢtırmaları Vakfı Yay.no:17. , 

Ġstanbul, 1997, s. 55-56. 
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Usul olarak Ġbn Kemal hadiseleri tek bir kaynaktan nakletmek yerine 

kaynakları birbirleriyle karĢılaĢtırmıĢ verdikleri bilgileri tahlil ve tenkide tabi tutmuĢtur. 

Her bir kaynağı incelemiĢ Ģüphelendiklerini terk etmiĢtir. Böylece diğer pek çok 

tarihçinin yaptığı gibi bilgileri alt alta dizerek kopya bir telif yapmamıĢ o, kendine has 

bir sentez metin meydana getirmiĢtir. Kaynaklar arasında farklılıklar gördüğünde ise 

kendine göre en doğru olanı tercih etmiĢtir.207 Yazar eserini meydana getirirken pek çok 

kaynağa da müracat etmiĢtir.208 

Her ne kadar Türkçe yazıldığı için ve de padiĢahın emriyle yazılmıĢ olması 

kendisine yarı resmi tarih hüviyeti kazandırdığı iddia edilerek eleĢtirilse de; Ġbn Kemal 

yeri geldiğinde tenkidden kaçınmamıĢtır.209 

Ġbn Kemal Osmanlı tarihçileri içinde nakilci, hikayeci ve tasvirci tarihciler 

içinde yer alır. Bu bakımdan o olayların sebep ve sonuçlarını esas almak suretiyle 

hadiseleri değerlendirmiĢtir.210 

Ġbn Kemal tarih anlayıĢında koyu kaderci bir yaklaĢım içinde değildir. Zira o, 

insan düĢüncesini, aklının ve onun eseri olan önlemlerin tarihi olayların seyrinde etkili 

olabileceğini kabul etmektedir. Bu bakımdan verdiğimiz örnekte olduğu gibi yanlıĢ 

uygulama yapan devlet adamlarını ilmi tenkitçilik ölçüleri içinde eleĢtirmesi onun 

olaylarda insan aklına verdiği önemin göstergesidir. Böylece Ġbn Kemal olayların 

insanları, toplumları ve devletleri yönlendirmediğini, aksine insanların olayları 

yönlendirdiğini kabul etmek suretiyle tarihte zorunsuzluğun mevcut olduğunu 

benimsemiĢ gözükmektedir.211  Eğer kaderci bir anlayıĢa sahib olsaydı “ne yapsın 

kaderi böyleymiĢ” deyip o iĢi yapanı veya tedbirsiz davranan sorumluları mazur 

                                                 
207 Ġbn Kemal, Tevârîh-i Âl-i Osman, Sekizinci Defter (nĢr. ġerafettin Turan), s. XLVII. 

208 Turan, ġerafettin, “Ġbn Kemal‟in Tarihçiliği ve Tarih Metodolojisi”, ġĠS, s. 141-143. 

209 Ġbn Kemal, ġehzade Cem ve Abdullah‟ın sünnet düğünlerinde, “mâden-i memleketi, hezâr zahmet ü 

rencle müddet-i medid ve ahd-i baidde cem ettiği genci bir anda târ-u mâr idüb dirhem ü dinarı bî-

hesâb u Ģümâr ezhâr-ı bahar gibi saçdı”ğını dile getirerek, Fatih‟i yaptığı israftan dolayı tenkit etmekten 

korkup çekinmemiĢtir. 

Ġbn Kemal‟in tarihinden geniĢ ölçüde ilk yararlanan kiĢi Hayrullah Efendi‟dir. ġimdiye kadar Mohaçnâme 

adıyla anılan bölümü 1859‟da Fransızca tercümesiyle birlikte Pavet de Courteille tarafından yayımlanmıĢ, 

bunu eserin Osman ve Orhan Bey ile Fâtih Sultan Mehmed dönemlerine ait l, II ve VII. Defterleri takip 

etmiĢtir. (nĢr.ġerafettin Turan, VII.defter, tıpkıbasım 1954, transkripsiyon 1957; l. Defter, eski harflerle 

1970; II. defter, eski harflerle 1983). 

210 Yinanç, Halil Mükrimin, “Tanzimattan MeĢrutiyete Kadar Bizde Tarihçilik” Tanzimat I, Maarif 

Matbaası,  Ġstanbul, 1940, s. 573. 

211 Bolay, Süleyman Hayri, “Ġbn Kemâl‟in Tarihe BakıĢı”, ġeyhülislam Ġbn Kemal Sempozyumu 

(yayıma haz. S.Hayri Bolay ve diğerleri),  T.D.V. Yay. Ankara, 1989, s. 247. 
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görürdü. Ancak bunu yapmamıĢ gerektiği yerlerde sert eleĢtirilerden bile kaçınmamıĢ ve 

bu hususta aklı kullanmanın gereği üzerinde ısrarla durmuĢ, akılla ilgili onun iĢlevleri 

gücü, kullanılması gereken yerler, kullanılmadığında oluĢabilecek sonuçlar ihtivaden 

risaleler kâleme almıĢtır.212  

Ġbn Kemal‟in tarihe bakıĢı aslında kaynağını Kur‟an‟dan alan vahdetci-bütüncü 

bir tarih anlayıĢıdır. Bu anlayıĢ tekamülcü bir tarih anlayıĢıyla desteklenmiĢtir. 

Hz.Adem‟den ve hatta yaratılıĢtan baĢlayan bir tarihi seyre bağlı olarak evrensel tarih 

anlayıĢı içinde Osmanlıyı hem Türk tarihi hem Ġslam tarihi hem de dünya tarihi içinde 

sağlam bir Ģekilde yerleĢtirmiĢ, onun nizamı âlem davasının otoritesinin kaynaklarını 

göstermiĢtir. Kaynak ilahi olduğu için Osmanlı sultanlarının koyduğu kanun ve 

nizamlarada din ve nizamı âlem adına uymanın farz olduğunu, padiĢahların oğul ve 

damatlarının bile itaate mecbur olduklarını beyan etmiĢtir. Ġçtimai, siyasi, iktisadî, ve 

ahlaki nizamın tesisini ve tevhidini bu Ģartlar dairesinde mümkün görmüĢtür.213 

Ġbn Kemal kaynak ve ravi seçiminde titiz olduğu kadar, aldığı bilgileri mecz 

etmede oldukça yeteneklidir. Ġlk Osmanlı kaynakları diye meĢhur olan Tursun Bey, 

Oruç Bey, ÂĢık paĢa-zâde, NeĢri ve Ġdris-i Bitlis‟i nin tarihleri de II. Bâyezid 

zamanında yazılmıĢ olan eserlerdir. Ancak Ġbn Kemal, muasırı olduğu bu tarihçilerden 

daha üstün bir eser telif etmeye muvâfık olmuĢtur.214 

Ġbn Kemal‟in tarihçiliğinde belirtilmesi gereken en önemli nokta onun Türklük 

anlayıĢıdır. O bu kavramları aĢağılamamakta “Kabatürk, Etrâk-i Bî Ġdrâk “ gibi 

nitelemelere yer vermemektedir. Ordudan söz ederken de genellikle “Türk, Türk 

askeri”demektedir. Türk ile Türkmeni‟de birbirinden ayırmaktadır.215 

 Ġbn Kemal‟in yaĢadığı devir Ġslam hukuk tarihinde “Taklit dönemi” olarak 

bilinmektedir. Bu dönem Ġslam hukukçuları genellikle meselelere doğrudan Kur‟an, 

sünnet, icmâ‟, ve kıyas gibi Ģer-î delillere dayanarak içtihat etmek yerine daha önceki 

mezhep hukukçularının ortaya koymuĢ oldukları görüĢler çerçevesinde çözüm 

aramıĢlardır. Osmanlı hukukçuları da yetiĢtikleri bu ortamın ve anlayıĢın bir sonucu 

                                                 
212 Ġleriki bölümlerde Ġbn Kemal‟in akılla ilgili görüĢlerini detaylıca inceleyeceğimiz için burada çok 

fazla konu detaylandırılmamıĢtır. 

213 Bolay, Süleyman Hayri, a.g.m. , s. 248. 

214 Turan, ġerafettin, “Kemal paĢazâde” md. , DĠA, c. 25, s. 240; Uğur Ahmet, Ġbn Kemal, s. 24. 

215 Turan, ġerafettin, a.g.m. , s. 240. 
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olarak, meseleleri fıkıh kitaplarındaki görüĢlerden zamana en uygun olanını tercih 

ederek çözmeye çalıĢmıĢlardır. Ne varki zengin hukuki miras içinde bazen bir konuda 

birbirinden farklı ve zıt görüĢler bulunduğundan müftülerin, bunlardan birini diğerine 

tercih etme hususunda zorlandıkları görülmektedir. Uygulamadaki bu zorluğu bizzat 

yaĢayan Ġbn Kemal, mezhep hukukçularının hepsinin hukuki donanım açısından 

birbirine eĢit olmadığı gerçeğinden hareket ederek onları belli katagorilerde toplamıĢtır. 

Böylece mezhep içinde hangi hukukçuların görüĢlerinin tercih edilmeye daha layık 

olduğunu belirleyerek hukuki birliği sağlama noktasında önemli bir tasnif yapmıĢtır. 

Daha sonraki yıllarda onun bu tasnifi Hanefi fakihlerinin tasnifi olarak genel kabul 

görmüĢtür.216 

Klasik fıkıh literatürüne en önemli katkılarından biri Ģüphesiz fakihlerin 

sınıflandırılmasına yönelik çalıĢmasıdır. Klasik literatürde genellikle fakihlerin içtihad 

ehliyetine göre sınıflandırılmasında “müstaki l- ğayr-i müstakil”, “mutlak-müntesib”, 

“mutlak-mukayyed” veya “Ģeriatta mectehid-mezhepte mectehid” Ģeklindeki ikili tasnif 

benimsenmiĢken KemalpaĢazâde “Risâle fî duhûli veledi‟l-bint fi‟l-mevküfi‟alâ evladi‟l-

evlâd” adlı risalesinde çocukların çocuklarına yapılan vakıflara, kızın çocuklarının da 

dahil edilmesi meselesini tartıĢtıktan sonra bu problemin Hanefi mezhebi içinde ileri 

sürülen görüĢlerin tartıĢmada taraf olan alimleri derecelendirmek suretiyle aĢılabileceği 

kanaatine varır ve fakihleri dini konulardaki yetkinliklerine göre Ģu yedi sınıfa ayırır: 

ġeriatta müctehid, mezhepte müctehid, mesâilde müctehid, ashâbü‟t-tahrîc, ashâbü‟t-

tercih, ashâbü‟t-temyîz ve mukallid.217 

Ġbn Kemal birçok medresede görev alıp Ġslam hukuku alanında ders vermesi 

yanında kâdı, kazasker ve Ģeyhülislam olarak uzun süre yasama ve yargı alanlarında 

faaliyet göstermiĢ, Ġslam hukûkunun usûl ve fürûuna dair çeĢitli eserler kaleme almıĢtır. 

Türk alimlerinden Zeynüddin Ġbn Nüceyn, Alâaddin el-Haskefi, Ġbn-i Abidin gibi Arap 

uleması da Ġbn Kemal‟in görüĢlerine yer vermiĢlerdir.  

Ġbn Kemal, Osmanlı kanunnamelerinin hazırlanmasında etkin olmuĢ 

isimlerdendir. Anadolu kazaskerliği görevindeyken (924/1518) Karaman eyaletinin 

defter eminliğini yapmıĢ, Mısır alındıktan sonra Hayır Bey ile Mısır arazisinin tahririyle 

                                                 
216 Ġnanır, Ahmet, Ġbn Kemal‟in Fetvaları IĢığında Osmanlıda Ġslam Hukuku, (BasılmamıĢ doktora tezi), 

Ġst. Ünv. Sos. Bil. Enst.Temel Ġslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ġslam Hukuku Bilim Dalı, Ġst. , 2008, s. 2. 

217 Özen, ġükrü, “KemalpaĢazâde”,  md. , DĠA. , c. 21, s. 240. 
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görevlendirilmiĢ, Mısır kanunnamelerinin hazırlanmasında önemli rol oynamıĢ, 

Osmanlı kanunnamelerinin Ģer-î hukuka uygunluğunu sağlamada büyük gayretleri 

olmuĢtur. Nev‟îzâde Âtâî onu kânunnameleri Ģer-î hukûka tatbik etme gayretinden 

dolayı “muallim-i‟evvel” Ebussuûd Efendiyi ise “muallim-i sani” olarak 

nitelendirmiĢtir. Katip Çelebi de her iki Ģeyhülislamın kanunların çoğunu Ģer-î hukuka 

uygulayıp makam ve mevkilerdeki aksaklıkları ıslah ederek devlet iĢlerine gerekli 

nizamı verdiklerini belirtir.218 Osmanlı kanunnameleriyle Ġbn Kemal‟in bazı fetvaları 

karĢılaĢtırıldığında bu etki daha yakından tespit edilebilir. 219 

Birçok fetvasında örfi hukûka karĢı Ģer-î hukûku savunmuĢtur. Bazı noktalarda 

padiĢahın yasaklama getirebileceğini kabul etmiĢtir. “Kafir esir alıp satmanın caiz 

olmakla birlikte padiĢah tarafından yasaklandığı için bu konuda padiĢahın görüĢüne 

göre davranılması gerektiğini belirtmiĢtir”.220 

Yazdığı müstakil risaleler ve verdiği fetvalarla Ġbn Kemal‟in diğer bir 

orjinalliği XVI. yüzyılda Osmanlı uleması arasında yoğun bir Ģekilde tartıĢılan para 

vakıflarının meĢrûiyetine dair tespit edilebilen ilk müstakil çalıĢmayı ortaya koymuĢ 

olmasıdır.221 “Risâle fi cevâzi vakfi‟d-derâhim ve‟d-denânîr” isimli eserinde Hanefi 

alimlerinin konuyla ilgili leh ve aleyhdeki görüĢlerini değerlendirip sonuçta para 

vakıflarının caiz olduğu kanaatini benimseyerek bu husustaki resmi görüĢü belirlemiĢ 

uygulamanın nasıl yapılması gerektiği konusunda genel çerçeveyi tayin etmiĢtir. Daha 

sonra konuyu ele alıp inceleyen Sofyalı Balî Efendi, Ebussuûd Efendi gibi meĢruiyet 

taraftarlarına öncülük etmiĢ, bu tür muamelelerin haramlığını savunan kimselerin 

küfrüne ve imanlarının yenilemeleri gerektiğine dair fetvalar vermiĢtir.222 Kanaatimizce 

bu tür sert fetvaların sebebi toplumsal düzeni koruma amacına yönelik olmasıdır.  

                                                 
218 Katip Çelebi, Mizânül‟l-Hak: Ġslamda Tenkid ve TartıĢma Usulü (s.nĢr Süleyman Uludağ, Mustafa 

Kara) Ġst. , 1990,  s. 133. 

219 Örnekler için bkz: Ökten Ertuğrul, “Otoman Society and State in the light of the Fatwas of Ġbn 

Kemal” (yüksek lisans tezi ), Bilkent Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara, 1996, s. 83-85. 

220 “Lâli Ahmet Efendi Saruhâni, Mecmau‟l-Mesâili‟Ģ-ġer‟iyye fi‟l-Ulûmi‟d-Diniyye (Ġsmail Erünsal 

koleksiyonu) vr.33a. 

221 Özcan, Tahsin, “Ġbn Kemal‟in Para Vakıflarına Dair Risalesi”, Ġslam AraĢtırmaları Dergisi,  Ġst. , 

2000,  sy. 4, s. 31- 41. 

222 Aynı müellif, vr.30b-36a, 
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Ġnsanlar ve cinlere fetva vermesinden dolayı “Müfti‟s-Sekaleyn” lakabıyla 

anılmıĢtır.223 “… mesail-i Ģer‟iiyyenin hallinde gösterdiği itinadan ötürü müftü‟s-

sakaleyn” ünvanı verildi” denilmekte. Bir baĢka kaynakta “ilminden kinaye olarak 

müftü‟s-sakaleyn diye yâd olundu” Ģeklinde bir kayıt geçmektedir. Bir baĢka yerde de 

“manevî âlemde büyük bir Ģöhreti ve nüfuzu bulunduğu, bu yüzden bu lakabı aldığı 

belirtilmektedir. Ġlmindeki Ģöhretine binaen kendisine böyle denilmiĢtir.224 

Fıkıh alanında “Molla Kabız”, “ġah Ġsmail”, Bayrami-Melami Ģeyhlerinden 

“Ġsmail MaĢukî”, gibi kimseler hakkında vermiĢ olduğu fetvalar, ehl-i sünneti savunmak 

için ortaya koyduğu mücadeleler ve tasavvufun sahih olmayan yöndeki uygulamalarına 

karĢı fıkhı öne çıkarması onun fıkhî kiĢiliğini yansıtan en temel donelerdir.  Ġbn Arabiî 

ile ilgili vermiĢ olduğu fetvası orjinallik arzeder. Zaman zaman Hanefi fıkhına aykırı 

fetvalar da vermiĢtir. Mesela; bir erkek karısının hayız durumunda veya hamile iken 

yahut kendisiyle zifava girmeden üç talakla boĢadığında bununla bir talak 

gerçekleĢeceği görüĢü Ġbn Abidin tarafından batıl olarak kabul edilmiĢtir.225 

Çok eser telif etmekle meĢhur olan Ġbn Kemal‟in günde 1000 kadar soru için 

fetva verdiği nakledilse de bu rivayet onun çok fetva verdiği Ģeklinde anlaĢılmalıdır. 

Fetvaları son derece kısa olup sade bir dille verilmiĢtir. Devrin Ģairlerinden Arifî 

Hüseyin Çelebi bunu Ģöyle dile getirmiĢtir: 

Ġmâm-ı din ü millet a‟ni müfti 

Yoktur a‟na benzer ehl-i âdem 

ġu denlü ihtisâr eyler cevâbı 

“Olur”, “ olmaz” yazar vallâhu a‟lem226  

Ġslam hukukuyla ilgili Arapça eserleri oldukça fazladır. Tespit edilebilen 

büyüklü küçüklü 43 eseri mevcuttur.227 

                                                 
223 UzunçarĢılılı Ġ.Hakkı, Osmanlı Tarihi, c. 2, s. 668. ; Husus-u fetvada “ayetün kübra” olup istifta 

tarikiyle âmmey-i tavâif ins ve cân (cin) mesâil-i müĢkilede ona müracaat eyledikleri sebepten elsine-i 

eĢrafta “müfti‟s-sekaleyn” olarak mezkûr ve meĢhurdur .(Bkz. Mecdî Efendi, ġekâi-i Numaniyye ve 

Zeyilleri  (Hadaîku‟Ģ-ġekaik), Ġst. Çağrı Yay. , 1989, s. 382. 

224 ġĠS, tartıĢmalar bölümü, s. 199. 

225 Ġbn Abidin, Minhatü‟l-Hâlik ale‟l-Bahrî‟r-Râ‟ik, c. 2, s. 155. 

226 Latifi, Tezkire-i Latifî, Dersaadet,  Ġkdam Matbaası, 1314, s. 236- 237. 
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Hadis ilmi alanında diğer ilim dallarında olduğu kadar çok fazla meĢhur 

olmamıĢtır. Daha çok 40 hadis Ģerhi ile hadisçi olarak karĢımıza çıkar.228  

 Daha çok eleĢtirildiği “Ġzâ Tahayyartüm fi‟l-Umûri Festeînû Min Ehli‟l-

Kubûr‟u hadis olarak rivayet etmesidir.229 Onun kabir ehliyle ilgili görüĢlerinde 

özellikle Ġbn Arabî‟nin tasavvufi görüĢlerinin etkili olduğu bilinmektedir. Bu konuda 

Râzi‟nin „el- Metâlibü‟l Âliyye‟ isimli eserindeki görüĢleri naklettiğine Ģahit oluyoruz. 

Hadis alanında orijinal görüĢlere sahip değildir. Kullandığı kaynağı verme özelliğini 

hadislerde kullanmamıĢtır. Risâlelerinde kullanmıĢ olduğu hadislerin sıhhati tespit 

edilemeyenleri de vardır.230 Hadisleri üzerinde yeterince çalıĢma yapılmıĢ değildir. 

Sadece 40 hadis Ģerhleri üzerine Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 

Temel Ġslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Hadis Bilim Dalında „Kemalpazâde‟nin Hadis 

Ġlmindeki Yeri (Kırk Hadisler Örneği)‟ isimli Kahraman BULGURCU tarafından 

yüksek lisans çalıĢması yapılmıĢtır. Kanaatimizce hadis metedolojisi ve hadis ilmi 

açısından ibn Kemal üzerine bir doktora çalıĢması yapılmalıdır.  

Genel olarak hadis ilmindeki eserlerindeki metotları Ģöylece özetleyebiliriz: 

a- Hadisleri seçerken herhangi bir hadis kitabını dikkate almamıĢ, daha çok 

müktesebâtından yararlanmıĢtır. 

b- Hadislerin senetlerini vermemiĢtir. 

c- Senetle ilgili cerh ve ta‟dîl yapmamıĢtır. 

d- Buhârî‟ de rastladığımız hadisisn tamamını değil bir kısmını alma özelliğini 

Ġbn Kemal‟de de görmekteyiz. „Ameller niyetlere göredir‟ 231  hadisinde olduğu gibi.  

e-Hadisleri rivayet ederken bazen hadislerin lafızlarını değiĢtirmiĢtir.232 

                                                                                                                                               
227 Özer, Salim, Ġbn Kemal‟in Ġslam Hukuku Alanındaki Arapça Yazma Risaleleri, (yüksek lisans tezi) 

Erciyes üniv. Sos. Bilimler Enstitüsü, 

228 Ġbn Kemal, ġerhu Erbain Hadisân, SK. , Amcazade Hüseyin PaĢa, 450, vr. 121a-123b. 

229 Ġbn Kemal, Beyazıt kütüphanesi, 180-96, s.116-120. 

230 Örnek olarak "Rabbini Rabbim ile bildim" Ģeklinde Ġbn Kemal tarafından hadis olarak rivayet edilen 

bu söz; kaynağı belli olmadığı için Ahmet Yıldırım'a göre mevzu olma ihtimali bulunduğundan son 

derece ihtiyatla karĢılanmalıdır.(Tasavvufun Temel Ögretilerinin Hadislerdeki Dayanakları) TDV. Yay.  , 

Ankara, 2000, s. 324. Bu konuda Ġbn Kemal‟in görüĢleri ele alınırken yeri geldikçe kullandığı hadislerin 

kaynağı hakkında da bilgi verilmeye çalıĢılacaktır. 

231 Buhârî, Bedü‟l- Vahy, 1; Ġman, 41; Itk, 6; Müslim, Ġmâre, 155; Tirmizî, Fedâilü‟l- Cihâd, 16 (1647); 

Ebû Dâvud, Talak, 11; Nesâî, Taharet, 60(75), Talak, 24(3435); Ġbn Mâce, Zühd, 26(4227). 
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f- Mevkûf bir haberi merfû; maktu‟ bir haberi merfu olarak rivayet 

edebilmektedir.233 

g- Hadisler hakkında genellikle değerlendirme yapmaz. 

h- Sebeb-i vürûd bilgileri çok fazla değildir. 

ı- Hadisleri, ayetle, hadisle, sahabe, tabiîn ve mezhep imamlarının görüĢleriyle 

açıklar.234  

Edirne Daru‟l- Hadis‟inde müderrislik yaptığı bilinse de hadis ilmi açısından 

teknik anlamda mütehassıs/ muhaddis denilebilecek bir seviyede olduğunu söylemek 

oldukça zordur.235 

Diyanet Ġslam Ansiklopedisinde „KemalpaĢazâde‟ maddesi incelenirken Ġbn 

Kemal‟in ilmi Ģahsiyeti baĢlığı altında hadisçiliği incelenmemiĢtir. Bekli de bu durum 

onun diğer ilim alanlarındaki baĢarısının hadis ilminde görülmeyiĢi olabilir. 

 DeğiĢik ilim dallarında eserlerine rastladığımız Ġbn Kemal‟in nesrin yanında 

nazmı da baĢarıyla kullandığını görüyoruz. Divanının dıĢındaki hemen her eserinde 

gerekli gördüğü kısımlarda Arapça Farsça ve Türkçe manzumelere yer vermiĢtir. 

HeĢt BihiĢt, Latifi, GülĢen-i ġuarâ, MeĢairu‟Ģ-ġuarâ Riyazu‟Ģ-ġuarâ, 

Kınalızâde ve Beyanî‟nin Tezkire‟lerindeki Kemal PaĢazade ile ilgili bilgiler tahlilî bir 

Ģekilde incelendiğinde Ģu neticeler çıkmaktadır: 

Tezkirelerde edebi yönü değil ilmi yönü ön plandadır. Onun hakkında 

tezkirelerde gördüğümüz vilâyet-i Rum‟da adîli ve nazîri olmadığı, mefhar-i emâsil-i 

Rum, efdal-i efâdil-i Rum olduğu gibi hükümler hep onun ilmî yönü ile ilgili 

verilmiĢtir.236 

                                                                                                                                               
232 „Ġyilik ve güzel komĢuluk, evlerin (memleketlerin) imar edilmesi ve ömürlerin artmasına sebebtir‟ 

hadisinin kaynağı bulunamamıĢtır. Ancak buna yakın olarak Hudeybiye‟de bulunan Rafi b. Mekîs 

anlatıyor: „Güzel ahlak berekettir, kötü ahlak ise uğursuzluktur. Ġyilik ömrü uzatır. Sadaka ise kötü 

ölümden korur.‟ Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. III, s. 502; Kahraman Bulgurcu‟dan naklen, a.g.e. , s. 

65. 

233 Bulgurcu, Kahraman, a.g.e. , s. 92- 93. 

234 Bulgurcu, Kahraman, a.g.e. , s. 93.  

235 Mütehassıs muhaddisler aldıkları hadislerin kaynaklarını belirtir; ayrıca hadisin senedi ve metni ile 

ilgili hadis ilmi açısından değerlendirmelerde bulunurlar. Bkz. Bulgurcu Kahraman, a.g.e. , s. 93. 

236 Saraç, M. A.Yekda, ġeyhülislam Kemal PaĢazade Hayatı, ġahsiyeti, Eserleri Ve Bazı ġiirleri, Risale 

Yay. , Ġst.,1995, s. 47. 
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Sanatı üzerinde gerçekçi yorum ve tespitler azdır. Sehi kısaca “Ģiir ve gazelleri 

çoktur” demekte, Latifi nazım ve inĢada da yek-fen olanlar kadar kudreti ve mahareti 

olduğunu belirtmekte237, Kınalızâde dizili inciye benzettiği Kemal PaĢazade‟nin Ģiirinin 

zamanın halkına zînet verdiğini söylemektedir238. GülĢen-i ġuara‟da ise “Ģiir ve inĢada 

nice hâce-i cihan ve kemal-i Ġsfehan‟ların onun yanında tıfl-ı ebced-hân” olduğu 

bdlirtilmiĢtir239. Diğer tezkirelerde de onu Ģiirinin sanat yönü hakkında verilen 

bunlardan farklı ve gerçekçi değerlendirmeler pek yoktur. Hepsi de değiĢik ifadelerle 

aynı Ģeyleri söylemiĢlerdir.240  

NeĢri hakkında verilen hükümler daha çok Tarih‟i dolayısıyladır. Sehi, 

Tevarih-i Âl-i Osman‟ın son derece güzel, benzersiz ve eĢsiz olduğunu,241 AĢık Çelebî 

kolay anlaĢılır, selis ifadelerle yazılmıĢ olduğunu söyler242.Buna mukabil Kınalızade 

manasının nefis olduğunu fakat edasının o kadar selis ve akıcı olmadığını söyleyerek 

tenkit eder243.Tezkirelerin onun nesri hakkında birleĢtirdikleri nokta nesrinin secili 

olduğudur. 

Yusuf u Züleyha, Divanı, Bürde Kasidesi Tercümesi, Manzum Darb-ı 

Meseller, Risâle-i Kâfiye müstakil olarak edebi kiĢiliğini yansıttığı eserlerdir. Ġbn 

Kemal‟in Ģiirlerinde umumiyetle akıl ile bilgi yan yana yürümekle beraber gazel 

tarzındaki manzumelerinde gönül arzusunu ve iç halini anlatan lirizme yer verilmiĢtir. 

Hikemi ve didaktik tarzda yazdığı Ģiirleri çoktur. Örnek olarak: 

 „Mansıbda bir olsa dahı ger âlim ü câhil 

 Zâhirde müsâviyse hakîkatde bir olmaz‟ 

(Soy itibariyle alim ve cahil kiĢi aynı durumda olsada bu onların hakikatte de 

eĢit oldukları anlamına gelmez. Allah-ü Teâla‟ nın buyurduğu üzre “Hiç Bilenlerle 

bilmeyenler bir olur mu?) 

 „Altun ile farazâ ki berâber çekile seng 

                                                 
237 Latifi, Tezkire-i Latifî, Ġst.,1314, s. 79. 

238 Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretü‟Ģ- ġuarâ,(haz. Ġbrahim Kutluk), Ankara, 1978, s. 126. 

239 Ahdî, GülĢen-i ġuara, Ġ.Ü.Kütüphanesi, T.Y. , nr. , 2604, vr. 19a. 

240 Saraç, M. A. Yekda, a.g.e. , s. 47- 51. 

241 Sehî Beg, HeĢt BihiĢt,(nĢr. Günay Kut), USA, 1978,  s. 150- 156 

242 AĢık Çelebi, MeĢâiru‟Ģ- ġuarâ, (nĢr. G. Meredith-Owens) London 1971,  vr. 39a. 

243 Kınalızade Hasan Çelebi, a.g.e. , a.y. 
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 Vezn içre bir olmak ile kıymetde bir olmaz‟ 

 „KiĢinün içi bilinmez taĢından  

 Eyü sanduğunu sor yoldaĢından‟ 

Atasözlerine, halk dili ve deyimlerine, Hadis ve Âyet-i Kerîmelere Ģiirlerinde 

sık sık yer veren Ģairimiz, onları cümle içerisinde ustalıkla kullanmasını bilmiĢtir: 

 „KiĢinün kadri eldeyken bilinmez 

 Yirinde gevhere ragbet kılınmaz”244 

 

 „Egerçi kendü düĢen ağlamazdı  

 Bunun giryeyle gözi çıka yazdı‟ 

 

        „Sakla kurd encigin derin soysun 

 Besle kargayı gözlerin oysun‟ 

 

 „Hüdâ göginde her biri encüm 

 Bi-eyyi iktedeytüm ihtedeytüm‟245 

Kemâl PaĢazâde de aĢk önemli mevzulardan biridir. Temiz bir aĢkın hikayesi 

olan Yûsuf u Züleyhâ‟yı konu olarak seçmesi de bunun için olmalıdır kanaatindeyiz. 

Önce beĢerî aĢkı ele alır, fakat onun için aĢkın bu Ģekli gaye değil ancak olsa olsa hakîkî 

aĢka bir vasıtadır. ġairimiz bu konudaki duygularını Ģu mısralarla dile getiriyor: 

 „Hakîkî ıĢka almadunsa menzil 

 Mecâzîden de olma gâfil‟ 

 „Hakîkî ıĢka anunla irür el 

 Bu ukde anunla tîz olur hal‟ 

                                                 
244 ĠĢ iĢten geçmeden kıymet bilinmelidir.BeĢ Ģey gelmeden beĢ hususun bilinmesi de bize Efendimiz 

tarafından hatırlatılmıĢtı. 

245Sahabelerin gökteki yıldızlar gibi oldukları beyan ediliyor. Onlara tabii olanların yollarını 

kaybetmeyecekleri bildirliyor. 
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ġairimizin didaktik ve hikemi Ģiirlerinin yanında tasavvufî Ģiirlerinin de 

bulunduğunu görüyoruz. Kainatın yaratılıĢını, insan ve onun ruhunun var oluĢunu, bu 

varlığın bir sonu olacağını anlatırken mutasavvufların bu husustaki görüĢlerine 

tamamen katıldığını görmekteyiz: 

 „Görindi mazhar-ı lutfında Hâlık 

 Zuhûra geldi ne varsa halâyık‟ 

  

 „Gir üçün mazhar-ı kahrın aça 

 Yoğ ide âlemün varını mutlak‟ 

Kemal PaĢazâde‟de lirizm yok diyecek kadar azdır. Fakat his ve hayallerini 

ifade ederken çok samimidir: 

 „Benüm halüm nedür bilmezsin ey yâr 

  Yüregüm yar, gel gör kim neler var 

ġairimiz Ģiir söyleme kabiliyetine doğuĢtan sahiptir. Hamid Vehbî‟nin 

belirttiğine göre Yavuz Selim Mısır seferini uzatmayı düĢündüğü bir sırada, orduda 

huzursuzluk belirir. Devlet adamları durumu padiĢaha bildirmeyi cesaret edemez ve bu 

vazifeyi büyük bilgin ve Ģair Kemâl PaĢazade‟ye verirler. Bir ara padiĢah 

yanındakilerine : „Askerin durumunun ne halde olduğunu‟ sorar, Bunu fırsat bilen 

Ģairimiz “…evet padiĢahım dün gece askerler arasında geziyordum. Bir çadırda yeniçeri 

neferlerinden birisi elindeki sazı ile hemâheng olarak Ģu manzûmeyi okuyordu” diyerek 

irticâlen Ģu Ģiiri söyleyiverir: 

 Nemüz kaldı bizüm mülk-i Arab‟da 

 Nice bir dururuz ġâm u Haleb‟de 

 

 Cihân halkı kamu ayĢ ü tarabde 

 Gidelüm biz dahi Rûm illerine  



79 

 

PadiĢahın emirleri üzerine birkaç gün sonra oradan ayrılırlar.246 Ġbn Kemal‟in 

Yavuz Sultan Selim‟e yazdığı mersiyesi önemlidir. Bu mersiyesinde Yavuz‟un ölümü 

üzerine duymuĢ olduğu üzüntüyü dile getirmiĢtir. 

 ġems-i asr idi, asrında Ģemsin,  

 Zıllı memdûd olur, zamanı kasîr 

 

  Tac ü tahtiyle fahreder beyler  

 Fahrederdi anınla tac ü serîr 

 

 Hayf Sultan Selim‟e hayf, dirîg 

 Hem kâlem ağlasın ona, hem tîg.247 

 Halk edebiyatında anlamları ayrı olduğu halde söyleyiĢ ve yazılıĢ 

bakımından birbirine benzeyen kelimeleri bir arada kullanma sanatına cinas denir. Ġbn 

Kemal Ģiirlerinde bu edebi sanatı da baĢarı ile kullanmıĢtır. 

 Kısmetindür gezdiren yer yer seni 

 ArĢa çıksan, akibet yer yer seni 

 

 Eline nefsinin verip kazma,  

 Yoluna kimsenin kuyu kazma 

 

 Her ki gayrın yolunda kazdı kuyu  

 Kendi düĢdü kuyuya yüzkoyu248 

                                                 
246  Kemal PaĢazâde, Yusuf u Züleyha, (haz. Mustafa Demirel), Kültür ve Turizm Bakanlığı yay. , 100 

Temel Eser Dizisi, 92,  Ankara, 1983, s. 18- 20.  

247 Ġbn Kemal, Mersiye, SK. , Ali Emîrî 28, s. 17; SK. Esad Efendi 3415,  vr. 91a. 

248 Kılıç, Mustafa, Ġbn Kemal, Hayatı, s. 37. 
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Atasözlerini manzum bir hale getirmek suretiyle 54 beyitten ibaret “Manzum 

Darb-ı mesel” adlı bir risâlesi de vardır. Ayrıca bu risâlenin dıĢında diğer eserlerini 

atasözleri ve deyimlere sık sık rastlanmaktadır. 

       “Sana kim taĢ atarsa at sen ekmek  

 Değildir erlik etdüğüni etmek” 

(TaĢ atana ekmek atmak)   

 “Sakın hayn eyleme kimseye zinhar 

 Dime cehd it gözün üzre kaĢın var” 

(Gözün üstünde kaĢın olmak) 

 “Kıl eylügi suya at bile balık 

  Balık bilmezse bilür anı Halık” 

(Ġyilik yap denize at balık bilmezse halik bilir) 

 “Halas olsun beladan dilersen baĢ 

 Yaramaz kimse idinme yoldaĢ” 

(Ġyi kimselerle arkadaĢlık etmek) 

 “Kuru yaĢ ile âdem baĢ olmaz 

 KiĢiden iĢ sorulur yaĢ sorulmaz” 

(Akıl yaĢta değil baĢtadır) 

 “Bir koltuğa iki karpuz sığmaz 

 Bir iklime sığıĢmaz iki sultan”249 

(Ġki karpuz bir koltuğa sığmaz) 

 “Bilürsen söz güherdür sakla anı 

 Ki çıkmaya elünden reygani” 

(Söz gümüĢse sükût altındır) 

Eserlerinde dua ve beddua cümlelerine de rastlamaktayız. 

                                                 
249 Ġbn Kemal, Yusuf u Züleyha, s. 97(beyit no:878.) 
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         “Haram olsun ne süd emdünse benden” 

(Emdiğin sütler haram olsun) 

 “Cihan olundukça dursun ol cihangir 

 Zaman var olduğunca olsun ol Ģâh 

 Ne kim gönlü dilersen virsün Allâh” 

(Allah gönlünün dileğini versin)250 

Sonuç olarak Ģunu söyleyebilirizki Ġbn Kemal‟in edebi yönü ilmi yönüne göre 

daha zayıftır. Genel olarak Ģiirlerinde derin hayallere bol çağrıĢımlı edebi sözlere, 

sanatlara pek rastlanmaz. O, Ģiiri hikmetli söz olarak görür ve bir fayda sağlamasını 

ister. AĢka ve hikemi konulara daha çok önem verir. Tasavvufi yorumdan uzak beyitler 

üzerinde yoğunlaĢır. Duygu ve hayal yerine akla, mücerredden ziyade müĢehasa meyli 

bu yüzdendir. Dili sade, ifade yapısı sağlamdır. Gerek atasözlerini ve deyimleri sıkça 

kullanması, gerekse cinas sanatını baĢarılı bir Ģekilde kullanması eserlerine akıcılık 

kazandırmıĢtır. Kasidelerinde yaĢadığı dönemi canlandıran imajlara önem vermiĢ, 

Arapçaya ve Arap edebiyatına vukufiyetinden dolayı; divan Ģairlerinin aksine hiçbir 

Ģiirinde mahlas kullanmamıĢtır. ġiirinde teknik olarak imâle ve zihâf gibi bazı zaaflar 

görülmektedir. Kelime kadrosu sade ve cümle yapıları sağlamdır. Atasözleri ve 

deyimler bakımından Ģiiri zengindir.251 

D- ĠBN KEMAL‟ĠN TALEBELERĠ 

Ġnsanın değeri, vermiĢ olduğu eserler ile eĢdeğerdir denilebilir. Eserler, iki 

nevide değerlendirilir. Birincisi, ilmî eserler, kitaplar, makaleler, risaleler kaleme almak, 

ikincisi de ilminden istifade eden ve baĢkalarına da Ģifahî olarak veya yine kalemi ile 

faydalı olacak olan talebeler yetiĢtirmektir. Bir ilim adamının, verebileceği en önemli 

iki nevi meyve bunlardır. Bu hususta Ġbn Kemal, en mükemmel hizmeti ifa etmiĢ ve çok 

semereli bir hayat sürmüĢtür. Eserlerinin sayısı ifade edildiği gibi üç yüze yaklaĢmakta 

hatta bazı tarihçilere göre üç yüz sayısını aĢmaktadır. Talebelerine gelince, Ġbn Kemal, 

bu hususta da emsalsiz bir hizmet vermiĢ ve pek çok talebe yetiĢtirmiĢtir. Bir taraftan 

                                                 
250 Güzel, Abdurrahman, “Kemal PaĢazâde‟nin Eserlerinde Türk Halk Edebiyatına Ait Bazı Motifler”, 

ġĠS. , s. 214- 220. 

251 Saraç, M. A. Yekta, a.g.e. , s. 50- 51; “Kemal PaĢazâde” md. , DĠA. , c. 25, s. 244- 245; Güzel, 

Abdurrahman, a.g.m. ,  ġĠS. , s. 213- 219. 
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fetva hizmeti, diğer taraftan bir noktada devletin bürokratik iĢleri, diğer taraftan risale 

te'lif ederken, bütün bunların yanında yüzlerce talebe yetiĢtirmeği de baĢarmıĢtır. 

Talebelerinin en mümtazı ve bilim adamları tarafından, ilmî seviye açısından 

kendisi ile mukayese edilebilen Ģahıs Ebussuûd Efendi'dir. Ebussuûd Efendi'yi 

tanımakla Ġbn Kemal'i daha iyi tanımak mümkündür. Diğer talebelerini ise, meĢhur 

oldukları yönleri veya sadece adlarını vermekle iktifa edeceğiz. 

 l- Ebussuûd Efendi (v. 982/1574):  

 Asıl adı Muhammed olan Ebussuûd Efendi252, 17 Safer 896 (30 Aralık 1490) 

tarihinde, Ġstanbul yakınlarındaki Meteris (Metris-Müderris) köyünde dünyaya geldi.253 

Onun Ġskilîbî nispeti ise, babasının babası ġeyh Muhyiddin Muhammed Yavsî'nin 

Ġskilip'e bağlı Ġmad (Derelibel) köyünde doğmuĢ olmasından kaynaklanmaktadır.254 

Ebussuûd Efendi ilk tahsilini babasının yanında yapmıĢ255 ve ondan Seyyid 

ġerif el-Cürcânî (v. 816/1413)'nin kelâma dair HâĢiyetü't-Tecrîd ve ġerhu'l-Mevâkıf, 

belağata dair HaĢiye ala 'l-Mutavvel adlı eserleri ile, çeĢitli tefsîr kitaplarını okumuĢtur. 

Daha sonra, Müeyyed-zâde Abdurrahman Efendi (v. 922/1516), Mevlânâ ġeydi 

Karamânî'den ve Ġbn Kemal'den ders almıĢtır.256 

Ebussuûd Efendi devrinin en nüfuzlu Ģahsiyetlerinden biri olmakla beraber, 

siyasi iĢlere karıĢmaktan ve nüfuzunu kötüye kullanmaktan çekinmiĢtir. Kanuni Sultan 

Süleyman'ın en güvendiği ve hürmet etmiĢ olduğu kiĢilerdendir. Kanuni, en mühim 

meselelerde onun görüĢlerine baĢvurmuĢtur. II. Selim de aynı tarzda babası gibi, 

Ebussuûd Efendi'ye son derece saygı göstermiĢtir. Zira gayet çalıĢkan bir Ģahsiyet olan 

Ebussuûd Efendi, müderrisliği esnasında asla dersini kaçırmamıĢtır. ġeyhülislâmlığı 

esnasında pek çok fetva vermiĢtir ve Osmanlı Türkleri arasında yetiĢen sayılı 

müfessirlerden biridir. Kanuni adına  ĠrĢadu'l-'Akli's-Selim257 adlı tefsirini yazmıĢtır.258 

                                                 
252 Muhammed Abdulhayy el-Leknevî, el-Fevâidü‟l-Behiyye fî Terâcimi‟l-Hanefiyye,  Mısır 1324, s. 82. 

253UzunçarĢılılı, Osmanlı Tarihi, c. II,  s. 677; Müstakimzâde Süleyman Saadettin, Davhatu'l-MeĢayih 

Maa Zcyl, s. 24. 

254  Akgündüz, Ahmed "Ebussuûd” Md. , DĠA. , c. 10, s. 365vd. 

255 Peçevî, Tarih,c. I, s. 57; Babası II.Bâyezid‟le olan iliĢkisinden dolayı‟ Hünkâr ġeyh‟ diye anılmıĢtır. 

256 UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, c. Il, s. 677; Akgündüz, a.g.m. , DĠA. ,  c. 10, s. 365 

257 Aydemir, Abdullah, Büyük Türk Bilgini ġeyhülislâm Ebussuûd ve Tefsirdeki Metodu, Ankara trs. 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları. 

258 Akgündüz, a.g.m.. , s.94-95. 
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Ebussuûd Efendi'nin en çok tanındığı yönü, Ġslâm Hukukçusu olmasıdır259. 

Özellikle Kanuni döneminde, devlet kanunlarını Ġslâm'ın hükümleri ile te'lif etmiĢ ve 

tımar ve zeametle, arazi rejimine ait esaslar bu zat tarafından ĢekillendirilmiĢtir. Bu 

hususda birçok fetvaları bulunmaktadır.260 982/1574 yılında vefat eden Ebussuûd 

Efendi için, Ġbn Kemal'de olduğu gibi, Mekke ve Medine'de gâib namazı kılınmıĢtır.261 

Ebussuûd'un ĠrĢâdu'l-'Akli's-Selim ilâ Mezâyâ'l-Kitabi'l-Kerim adlı Tefsiri 262, 

çeĢitli konulan içine alan ve Kanuni'nin isteği üzerine yazdığı Ma'ruzat'ı,263 vermiĢ 

olduğu fetvaları ihtiva eden Fetâvâ'sı,264 ZemahĢerî (v. 538/1 144)' nin KeĢĢaf adlı 

Tefsirinden Fetih Sûresi'nin tefsirine yaptığı „Me'âhdü't-Tırâf fî Evveli Tefsiri Sûreti'l-

Feth Mine'l-KeĢĢâf‟  adlı haĢiyesi, fetvalar Ģeklinde tertip ettiği, kanunlar mecmuası 

olan Kanunnâme'si265 vardır. Diğer eserlerinden bazıları ise Ģunlardır: Tehâfûtü'l-Emcâd 

fi Evveli Kitâbi'l-Cihâd, Ta'lîka   'ale'l-Hidâye, Galatâtıı'l-Avâm266,   MünĢeat,   

Tescilü'l-Vakf.267 

2- Diğer Talebeleri: 

Ġbn Kemal'in tespit edilebilen talebeleri ile, bunların vefat tarihleri ve meĢhur 

olan eserleri Ģöyledir: Abdülkerim Vizeli (v. 961/1554); Manisa'da kadılık ve Hâtuniye 

medresesinde müderrislik yapmıĢtır. Abdullatif Efendi (Kazasker) (v. 953/1546-47); 

Ġznik Süleyman PaĢa Medresesi müderrisi idi. Abdulvehhâb b. Abdurrahman Ali 

SiyavuĢ b. Evran el-Müeyyidî (v. 970/1562-63); çok çeĢitli medreselerin 

müderrisliğinde bulunmuĢtur. Alâaddin Ali Manavgadî (v. 974/1566-67); çeĢitli 

yerlerde müderrislik ile, Manisa müftülüğü ve Bağdat kadılığı yaptı. Celal-zâde Salih 

                                                 
259 Düzenli, Pehlül, Osmanlı Hukukçusu ġeyhülislâm Ebussuûd Efendi ve Fetvaları, Selçuk Ünv. , 

Sosyal Bilimler Enst. , BasılmamıĢ Doktora tezi, Konya 2007. 

260 Akgündüz, a.g.m. , s. 96- 97. 

261 Aydemir, Ebussuûd Efendi, s. l. 

262 Ebussuûd Efendi'nin bu eserinin bir baskısı Mısır'da 1372/1952 yılında yapılmıĢtır. 

263Düzenli, Pehlül, a.g.e. , s. 60- 62; Ma'rûzât'ın Ġstanbul kütüphanelerinde çok sayıda 

yazmaları bulunmakladır. Milli Tetebular Mecmuası‟nda yayımlanmıĢtır. (Ġstanbul 1331, 

sy. 2, s. 337- 348.) 

264 Fetâvâ'nın çeĢitli kütüphanelerde bir çok yazması bulunmaktadır. Bazıları Ģunlardır: Topkapı Müzesi 

Ktp. , Üçüncü Ahmed Bl. 786; Fatih Millet Ktp., ġcr'iyyc Kısmı, 80-2349; Süleymaniye Ktp., Esad 

Efendi .3727. 

265 Kanunnâme, Milli Tetebular Mecmuası, 'nda yayımlanmıĢtır. 

266 Ġbn Kemal‟inde bu isimde bir eseri vardır. 

267 Ebussuûd Efendi'nin diğer eserleri için bkz. Düzenli, Pehlül, a.g.e. , s. 58-75; Dalkıran, 

Sayın, a.g.e. , s. 52; Aydemir, a.g.e. , s. 22- 34. 
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Çelebi (v. 973/1565-66); müderrislik ve kadılık yapmıĢ ve Ġbn Kemal'in Islâh ve Ġzah 

adlı eserine ve Cürcânî (v. 816/1413) 'nin ġerfu'l-Miftâh'na haĢiye yazmıĢtır. Ayrıca 

tarih, fıkıh ve belağata dair eserleri de vardır. DerviĢ Mehmed (v. 962/1554-55), Dursun 

b. Hacı Murad (v. 966/1558), Hasan b. Zeyneddin Muhammed b. Muhammed ġah el-

Fenâri (v. 964/1566), Hasan Çelebi, AĢçı-zâde (v. 942/1533-36), Hidâyetullah b. Bâr 

Ali el-Acemî (v. 948-9/1548-49), Kurbî (v. 954/1547-48), Leâlî (v. 972/1565), Mehmed 

b. Abdulvehhâb (v. 975/1567-68), Molla Bâlî (Uzun Bâlî) Efendi (v. 977/1569) 

müderrislik ve kadılık vazifelerinde bulunmuĢlardır. Molla Muhammed (v. 973/1565-

66), Kadı Beydâvî Tefsirine haĢiyesi vardır ve çeĢitli yerlerde müderrislik yapmıĢtır. 

Muhammed b. Abdulvehhâb b. Abdülkerim (v. 975/1567-68); defterdar ve kadı idi. 

Muhammed b. Muhyiddin b. eĢ-ġeyh Tavrud (v. 975/1567-68), Muhyiddin Muhammed 

b. Ġbrahim (v. 966/1561-62), Muhyiddin b. Muhammed b. Abdullah (v. 950/1543), 

Muhyiddin Mehmed (v. 941/1534-35), Muhyiddin Muhammed b. Abdulkadir, Ma'lûl 

(v. 963/1555-56), Muhyiddin Muhammed b. Husâmeddin, Hicrî (v. 965/1558), 

Muslihiddin Mustafa b. Molla Seydî, MenteĢevî (v. 964/1556-57), Mustafa b. Ali 

(Muhammed) (v. 977/1 569); Muslihiddin Bosdan diye meĢhur olup Dâru't-Hadîs'de Ġbn 

Kemal'in meĢhur talebesi idi. Perviz Efendi (Molla Perviz) (v. 987/1579); bir çok yerde 

kadılık ve müderrislik yapmıĢtır. Sa'dî Sadullah Efendi (v. 945/1538);  Ka‟dı Tefsirine 

ve Hidâye baĢta olmak üzere bir çok esere haĢiyeler yazmıĢtır ve fetvaları 

bulunmaktadır. ġânî (v. 941/1534-35); Ģairdir ve Ferhatnâme adlı eseri vardır. ġeyh 

Hasan Zarîfi (v. 977/1569), Taceddin Ġbrahim (Zırva Taceddin Efendi) (v. 973-74/1565-

66) ve Yahya Çelebi b. Emin Nureddin (Emin-zâde) (v. 964/1556-57) dir.268 

E-ĠBN KEMAL‟ĠN ESERLERĠ 

Osmanlının ve devrinin en önemli Ģahsiyetlerinin baĢında gelen Ġbn Kemal bir 

müellif olarak; Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç dilde pekçok eser kaleme 

almıĢ ve çok eser veren müellifler arasında sayılmıĢtır. Ġbn Kemal dinî ilimlerin yanı 

sıra, tarih, edebiyat, dil ve tıp alanlarında da eserler vermiĢtir. Edirne TaĢlık 

Medresesine müderris olarak atandıktan sonra eser vermeye baĢlamıĢ ve ömrünün 

sonuna kadar kitap ve risaleler yazmayı devam ettirmiĢtir. Ġbn Kemal‟in bu özelliği 

kendisi hakkında „…Onun( Ġbn Kemal), hakkında eser yazmadığı ilim dalı hemen hemen 

                                                 
268 Kılıç, Mustafa,  „Kemal PaĢazâde (Ġbn Kemal)nin Talebeleri‟, Belleten, sy. 221 (Nisan 

1994),  Ankara 1994, s. 55- 70. 
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yok gibidir‟ Ģeklinde ifadeler kullanılmasını sağlamıĢtır.269 Ġbn Kemal‟in bu özelliği 

kendisini devrinin diğer ilim adamlarından ayıran en önemli vasfı olmuĢtur. Çünkü O 

aĢağıda eserleri incelendiğinde de görüleceği gibi birden fazla bilim dalında çalıĢmalar 

yapmıĢtır. ÇağdaĢı olan alimlerden hiçbiri onun ilmi derecesine ve engin bilgi 

seviyesine eriĢememiĢ, onun ilim dünyasına bıraktığı eserler kadar eser 

bırakamamıĢlardır.270  

Birde Ġbn Kemal‟in ilmiye sınıfına geç intikali düĢünülüğünde, sonradan 

baĢlamasına rağmen kendisinden önce ve sonra gelen alimlere eser üretme açısından 

sağladığı üstünlük açıkça ortaya çıkar.271  

TaĢköprülüzâde‟nin değerlendirmelerine göre Ġbn Kemal vaktinin neredeyse 

tamamını ilme harcayan bir alimdir. O, gece gündüz ilimle uğraĢmıĢ, kalbine doğan her 

Ģeyi yazmıĢtır. Gecelerin usanmasına rağmen müellifin kalemi hiç usanmamıĢtır. 

Neredeyse Ġbn Kemal önceki ulemayı unutturmuĢtur, eskiyen ilim ocağını yeniden ihya 

etmiĢtir. Ġbn Kemal bundan dolayı da ilim alanında zirvedir.272 

Eser sahiplerinin eserlerini belirli gayeler için oluĢturdukları Ģüphe götürmez 

bir gerçektir. Ġbn Kemal‟de eserlerini kendisinin de zaman zaman dile getirdiği gibi 

değiĢik gayelerle kaleme almıĢtır. Bu gayeleri özet olarak Ģöyle sıralayabiliriz: 

1-Ġbn Kemal bazen devrin yöneticilerinin isteklerine istinaden eserler 

yazmıĢtır. MeĢhur „Tevârih-i Âli Osman‟ isimli tarih kitabı böyle yazılmıĢtır. 

2-Yine bir âlim olarak daha sonrada Ģeyhulislam olarak toplumda gördüğü 

yanlıĢları düzeltmeyi amaçlamıĢtır. 

3- Bazen de isyancı sapık mezhep mensuplarının batıl inançlarının yanlıĢlığını 

ortaya koyma gayesiyle eserler meydana getirmiĢtir. 

4-Bunların dıĢında da bugünkü anlamda ilmi tartıĢmalar ve makaleler 

(risaleler) meydana getirmiĢtir. 

                                                 
269 Mecdî Mehmet Efendi, ġekâiku‟n- Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaik‟Ģ- ġekâik), nĢr. Abdulkadir 

Özcan, Çağrı yay. Ġst. 1989, s. 383. 

270 El-Ubeydî, a.g.m. , s. 551. 

271 Parmaksızoğlu, Ġsmet, a.g.m. ,  s.  564. 

272 TaĢköprüzâde,  a.g.e. , s. 378-379 
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5- Yine eserlerinden bir kısmını da kendisine yöneltilen bir sorudan yola 

çıkarak fetva niteliğinde yazmıĢtır.  

6-Eserlerinin önemli bir kısmı da Ģerh ve haĢiye niteliğindedir. 

7-Edebi olarak yazdığı eserleri de vardır. Bu eserler Farsça diline ait sözlük, 

divan, mesnevi ve Ģiirlerden oluĢmaktadır. 

8- Ġslâmi ilimlere ait usûl ve furûya ait birçok kitap ve risale de yazmıĢtır. 

Ġbn Kemal‟in eserleri hakkında gerek isim ve gerek sayı olarak farklı bilgiler 

verilmektedir. Bu durumun, çok yazan bir alim olması hasebiyle birçok müstensihin 

değiĢik isimlerle Ġbn Kemal‟in eserlerini istinsah etmesinden kaynaklanmıĢ olduğu 

kanaatindeyiz. Bu gerçek Ġbn Kemal‟le ilgili olarak kaynaklarda ya da katologlarda adı 

geçen eserlerinden bazısının yine aynı eserin tekrarı ya da bir baĢka eserinin bir 

bölümünün tekrarı olduğunu gösteriyor.273 Süleymaniye, Milli Kütüphane, Konya Bölge 

Yazma Eserler ve fakülte kütüphaneleri olmak üzere gerek yurt içi gerek yurt dıĢında 

bulunan kütüphanelerde onun eserlerinin orjinali ve birçok kopyası bulunmaktadır. 

Ġbn Kemal‟in eserleriyle ve hayatıyla ilgili olarak gerek yurt içinde ve gerek 

yurt dıĢında bulunan kaynaklardan bazıları; bizim tezimizde de kullandığımız baĢlıca 

kaynaklar olarak zikredeceğimiz bu çalıĢmalar274 Ģunlardır: Ġlk olarak Azm Cemil‟in 

Ukudu „l-Cevher adlı eserini zikredebiliriz. Ġkinci olarak Brockelman‟ a ait olan G.A.L.‟ 

dır. Nihat Atsız‟ın ġarkiyat Mecnmuası‟nda “KemalpaĢa-Oğlu „nun Eserleri” adındaki 

makalesi eserleri hakkında yapılmıĢ ve bu güne kadar tezlerde ve müstakil çalıĢmalarda 

esas alınan çalıĢmadır. Atsız‟ın bu iki bölümlük çalıĢması Ģüphesiz baĢlangıç açısından 

önemli bir çalıĢma olarak değerlendirilebilir.  Yekta Saraç Ġbn Kemal‟in eserleriyle 

ilgili olarak önemli çalıĢmalar yapmıĢtır. Bunların dıĢında, Ertuğrul Ökten, ODTÜ „de 

Ġbn Kemal‟in fetvaları üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlamıĢtır. Daha sonra yapılan 

yüksek lisans ve doktora çalıĢmalarında, giriĢ bölümünde de ifade etmeye çalıĢtığımız 

eserlerde bu konuyla ilgili bilgiler verilmiĢtir. Ancak bizim tezimizde de olduğu gibi o 

                                                 
273 Eserleri ve sayısı hakkında : TaĢköprülüzâde 100 sayısını; Bursalı Mehmed Tahir 300 sayısını; Nihal 

Atsız 19 Türkçe, 7 Farsça, 183 Arapça olmak üzere 209 sayısını vermektedir. Eserleri hakkında giriĢ 

bölümünde Ġbn Kemal‟le ilgili yapılan çalıĢmalar baĢlığı altında verilen diğer kaynaklarada bakılabilir.  

274 Bu kaynaklardan baĢka da birçok eser Ġbn Kemal‟den bahsetmektedir. Yukarıda saydığımız bazı 

çalıĢmalar Ġbn Kemal‟in hayatı, eserleri, hocaları ve talebelerinden bahseden kaynaklar olarak 

bulunmaktadır. Onun görüĢlerinin ele alındığı çalıĢmalar da vardır. Yeri geldikçe ilgili yerlerde o 

çalıĢmalara da tezimizde iĢaret edilmiĢtir. 
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çalıĢmalar Nihal Atsız‟ın çalıĢması hariç bir bibliyoğrafya ve de katolog çalıĢması 

olmadıklarından hep tekrar özelliği taĢımıĢlardır. Kitap isimleri tekrar edilmiĢtir. Belki 

müstakil olarak ibn Kemal‟in eserleri üzerinde bir çalıĢmanın yapılmasıda önem arz 

etmektedir. 

Ġbn Kemal‟le ilgili olarak G.A.L. de verilen toplam eser sayısı 179  iken 

Atsız‟a göre Türkçe 19, Farsça 7, Arapça 183 olmak üzere toplam 209‟dur. ġerafeddin 

Gölcük‟te kelam alimlerini tanıtmıĢ ve eserinde Ġbn Kemal‟den de bahsetmiĢtir.275 

Ayrıca Türkiye Diyanet vakfınca çıkartılan Ġslam Ansiklopedisi‟nde ve de 

basılmıĢ Ġbn Kemal Sempozyumu‟nda derli toplu bilgiler bulunmaktadır.  

Bizim tezimizde takip edeceğimiz metot sadece eser isimlerini bildirmek, 

gerekli görülen yerlerde açıklamalar da bulunmak, özellikle çalıĢma alanımızla ilgili 

kelâmî eserlerin kısaca içerikleriyle birlikte isimlerini vermek olacaktır. Ġbn Kemal‟e ait 

olarak gösterilen ama gerçekte o‟na ait olmayan kitaplar hakkında da kısa bilgiler 

verilmek suretiyle genel bir çerçeve çizilmeye çalıĢılacaktır.  

1-Felsefe Ve Kelam Ġlmiyle Ġlgili Eserleri 

1- HaĢiye ale‟l-Mevâkıf: Adudiddin el-Ġcî ( v. 756/1355)‟nin „Mevakıf‟isimli 

eserine Seyyid ġerif Cürcâni (v.  816/1413) tarafından yapılan Ģerhin haĢiyesidir. 

2- Risâle fî Vucûdi‟z-Zihnî: Felsefeye ait bir eser olmasına rağmen kelami 

özellikler de taĢımaktadır. Ġbn Kemal‟in felsefeleĢmiĢ kelam içerikli eserlerinin 

olduğunu biliyoruz. Razî ekolünün bu tür özelliğe sahip olduğu hakkında bilgi daha 

önce verilmiĢti. ĠĢte bu eserinde Ġbn Kemal zihnin tanımlarını ele almaktadır. Zihne 

iliĢkin filozofların delillerini ve bunlara karĢı kelam alimlerinin ortaya koymuĢ oldukları 

görüĢleri ele aldığı bir risalesidir. Varlık ve âlem konularında ağırlıklı bilgiler 

içermektedir. 

3- Risâle fî Tahkîki Ma‟ne‟l- C‟al ve Mecûliyyeti‟l-Mahiye: Yaratmanın 

mahiyeti, mahiyetin tanımı ve nasıl olduğu hakkında bir eserdir. Bu eser hakkında Furat 

                                                 
275 Gölcük, ġerafeddin, a.g.e. ,  s. 262vd. 
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Akdemir tarafından bir yüksek lisans tezi hazırlanmıĢtır. Eser tercüme edilerek kısa 

notlar eklenmiĢtir.276 

4- HaĢiye alâ Tehâfüti‟l Felâsife: Hocazâde isimli 15.yy. önemli alimlerinden  

Muslihiddin Mustafa‟ya(v. 1488) ait olan „Tehâfütü‟ Felasife‟ isimli esere Ġbn Kemal‟in 

yaptığı haĢiyedir. Bu eser üzerine Ahmet Arslan tarafından doktora çalıĢması 

yapılmıĢtır. Bu doktora çalıĢması hakkında kısaca giriĢ bölümünde bilgi vermiĢtik. 

5- Risâle fi‟l Kaza ve‟l Kader: Kelam ilmine ait bir eserdir. Kaza ve kader 

konusu kelâmın önemli konularındandır. Kaderin değiĢip değiĢemeyeceği, levh-i 

mahfûz, ümmü‟l kitap hakkında bilgiler vermektedir. Eser „Risâle fi‟l Cebr‟ adıyla da 

bilinmektedir. 

6- HaĢiye alâ ġerhi‟t-Tecrîd: Nasıruddin Tûsi‟nin (v. 1273) „Tecrîdü‟l Kelam‟ 

isimli eserine Seyyid ġerif Cürcani tarafından yazılan Ģerhin haĢiyesidir. 

7- Risâle fî Ziyâdeti‟l- Vücûd ale‟l- Mâhiye: Kelam ilmine ait bir eserdir. 

Eserde genel olarak varlığın mahiyete üstünlüğünden bahsedilmekte zaman zaman 

felsefi tartıĢmalara da girilmektedir. Ġbn Kemal bu risâlesinde bir baĢka risâlesine de 

atıfta bulunmaktadır.277 

8- Risâle fi‟l-Mes‟eleti‟l-Kâil: Hel yecûzü en yestenide‟l- Kadim el- Mümkün 

ile‟l-Müessir em lâ? Mümkün olan varlığın herhangi bir müessire istinad edilip 

edilemeyeceğinden bahseden bir eser. 

9- Risâle fî ulûmi‟l- Hakâik ve Hikmeti‟d- Dekâik: Allah‟ın sıfatlarından 

bahsetmektedir. Eserin baĢında yer alan bir ifade Ġbn Kemal‟in bu eserini oğlu için 

yazmıĢ olduğu kanaatini oluĢturmuĢtur. 

10- Risâle fî Tahkîki Ġnnema Yesduru bi‟l- Kudreti ve‟l- Ġhtiyar la bi‟l- Kerhi 

ve‟l- Izdırar: Fiillerin oluĢumu hakkında bir risâledir. OluĢum kudret ve dileme/ihtiyar 

iledir, yoksa zorla ve baskıyla değildir görüĢü iĢlenir. 

11- Risâle Fî Beyani Sırrı Ademi Nisbeti‟Ģ-ġer Ġlallahi Teâlâ: Allah‟a Ģerri 

nisbet edememenin açıklanmasıyla ilgili bir eser. 

                                                 
276 Akdemir, Furat, Ġbn Kemal‟in Hayatı Eserleri Ve Risâle Fî Tahkîki Ma‟na‟l-C‟al Ve Mecûliyyeti‟l-

Mahiye Ġsimli Eseri, Ankara Üniversitesi.Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ yüksek lisans tezi. 

277 El-Eys ve‟l- leys  isimli esere atıf var. A.g.e., vr. 50a. 



89 

 

12- Risâle fî Hakîkati‟z- Zât: DeğiĢik ismlerle de anılan bu eser278 Allah‟ın 

zâtından bahsetmektedir.     

13- Risâle fî Tahkîki Vucûbi‟l-Vacib: Zorunlu varlık hakkındaki filozof ve 

kelamcıların görüĢleri ele alınmıĢtır. Risâle der vucûdî Hudâ ve Risâle fî Beyâni Vucûd 

isimleriyle de bilinir. Ahmet Cevdet, Resâil ismiyle iki cilt olarak Ġbn Kemal‟in 

eserlerini neĢretmiĢtir. Bu eser Resâil‟in birinci cildinde 149 -157. sayfalarda mevcuttur.  

14- Risâle fî Tahkîki Muradi‟l-Kâilîn bi Enne‟l-Vâcib Teâlâ Mucibü‟n bi‟z-

Zât: Allah‟ın yaratmasında hür olup olmadığı konusu iĢlenir. Kelamcılar, filozoflar ve 

mutasavvıfların yaratmanın zorunluluğunu tartıĢtıkları bir eserdir. 

15-Risâle fî Beyâni‟l-Akl: Akıl nedir? Aklın iĢlevleri nelerdir? Akıl tek baĢına 

yeterli midir? Sorularının cevabını arayan bir eserdir. Kelamcıların ve filozofların akıl 

kavramına getirdikleri tanımlar ağırlıklıdır. Eserin edisyon kıritiği yapılmıĢtır.279  

16-Risâle fî Tekaddümi‟l-Ġlleti ale‟l-Ma‟lûl: Ġllet- malûl iliĢkisinden bahseden 

bir eserdir. 

17-Risâle fî enne‟l-Mümkin lâ Yekûnü Ahadü‟t-Tarafeyn: Varlık problemi ele 

alınır. Ġmkân meselesi varlık ve yokluk açısından incelenir.  

18- Risâle fî ġerh-i Ġsbât-ı Vacibi‟l- Kadîm: Celaleddin Devvâni( ö.1502)‟nin 

kelâma dair „Ġsbât-ı Vâcib‟ isimli eserine Ġbn Kemal‟in yaptığı Ģerhtir. Allah‟ın varlığını 

isbat eden delilleri içerir. 

19- HaĢiye ale‟l-Muhâkemât min ġerhayi‟l-ĠĢârât: Ġbn Sina‟nın(v. 1037) el-

ĠĢarât ve‟t-Tenbîhât isimli eserine Fahreddin Razî ve Nasıruddin Tûsî tarafından yapılan 

iki Ģerhin değerlendirme ve tahlillerinin yapıldığı Kutbuddin Razî (v.1364) nin yazmıĢ 

olduğu „Kitâbü‟l-Muhakemât Beyne‟l-Ġmam Ve‟n-Nasır‟ adlı kitabın tamamlanmamıĢ 

haĢiyesidir. 

20- Risâle fi‟l- Fakr: BaĢında açıklanan iki hadis sebebiyle kaynaklarımızda 

hadis ilmine ait bir eser gibi tanıtılmıĢ olmasına rağmen Ġbn Kemal bu risâlesinde felsefî 

                                                 
278  Sözen, Kemal, Ġbn Kemal‟de Metafizik, Isparta, 2001, Fakülte Yay. ,  s.  89‟da „Risâle fî Hakîkati‟z-

Zati‟l- Ġlâhiyye‟ olarak bu eser kayıtlıdır.  

279Alper, Ömer Mahir, „Ġbn Kemal‟in Risâle fî Beyâni‟l-Akl‟ı‟, Ġslâm AraĢtırmaları Dergisi, sy. 3, yıl, 

1999, s. 235- 269. 
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izahlar yapmıĢtır. Risâle fi‟s-Sekr‟de de durum aynıdır. „Ġhtiyâcu‟l- Mümkin‟ ismiylede 

eser bazı kaynaklarda geçer.  

21- Risâle der Vucûd-ı Hudâ: Cenâb-ı Allah‟ın varlığının ayet ve hadislerle 

anlatıldığı ama mutasavvıfların yorumlarının ağırlıklı olduğu bir eserdir. 

22- Risâle fi‟l-Anâsır: Ġnsanın yaratılıĢ evrelerinden bahseder. 

23- Risâle fî ġerh-i Dibâce Tehzîbü‟l- Mantık ve‟l- Kelam: Allame Teftazâni 

(v. 1390) nin kelama dair eserinin yorumudur. Mantık ilmi de konu edilmiĢtir. 

24- Risâle fî Subûti‟l-Mahiyye: Tasavvufi bir özellik arz eder. Mutasavvıfların 

mahiyet hakkındaki görüĢlerini ele alır. 

25- Risâle fî Hakikati‟n- Nefs ve‟r-Rûh: Nefs ve ruh hakkında tanımlar ve 

açıklamalar vardır. 

26- Risâle fî Beyani‟r-Rûh ve‟l- Cesed: Bedenle ruh arasındaki iliĢkiler ele 

alınmıĢ ve ruh tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

27- Tecvîdü‟t- Tecrîd: Tûsî‟nin kelâma dair „Tecrîdü‟l-Akâid‟ isimli eserine 

Ġbn Kemal tarafından yapılan tenkittir. 

28- Risâle f‟i‟t-Temsil ve‟n-Nefsi‟n-Natıka: Allah‟ı hayalde bile 

canlandırmanın mümkün olmayacağı hakkındadır.280 

29- Risâle fî Tahkîki Kelâmi‟n-Nefsî: Bu eser bir Ģerhtir. Adûdiddin Ġcî‟nin 

„Akâid-i Adûdiyye‟ nin „Kelamullah‟ bölümüne yapılmıĢtır.Kelam sıfatı iĢlenmiĢtir. 

30- Risâle fî Tahkîki Ma‟ne‟l-Leys ve‟l-Eys: Varlık ve yokluktan bahseden bir 

eserdir. Varlık kategorilerinden mümkünün varlık ve yokluğa göre durumu nedir 

sorusunu tartıĢır. 

31- Risâle fî ma Yetealleku bi Halkı‟l-Kur‟an: Kur‟anın okunmuĢ ve yazılmıĢ 

olmasının mahlûk olup olmamasına tesiri konusu iĢlenir. 

32- Risâle fî ġahsi‟l-Ġnsâni: Ġnsandan bahseder. Risâle fî Tahkîki‟l-Heykeli‟l-

Mahsusi‟l-Ġnsanî, Tavriya, Rûh, en-Nefs ve‟r-Rûh gibi isimlerle de anılır. 

                                                 
280 En‟am Suresi 103. Ayette de „Gözler O na eriĢemez halbuki  O,  gözleri görür…‟ buyurarak Allah bu 

gerçeği ifade etmiĢtir. 
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33- Risâle fî Tahkîki Nüveyi‟l-Husûl alâ Sebîli‟t- Tedric: Hikmete ait bir 

risâledir. YavaĢ yavaĢ oluĢan bir Ģeyin karĢılığı da mı acaba böyle yavaĢ olur yoksa 

farklılık olabilir mi? Konusunu iĢler. 

34- Risâle fî Mes‟eleti Luzûmi‟l- Ġmkân li‟l- Mümkin: Mümkün varlıklar için 

imkânın luzumundan bahseder. 

35- Risâle fî Tahkîki Makâli‟l-Kailîn bi‟l-Hâl min Ashâbina ve Ashâbi‟l- 

Ġ‟tizâl: Bu eser „Hal Risâlesi‟ olarak da bilinir. Mu‟tezileden ve bazı EĢ‟ari 

kelamcılardan hal konusundaki görüĢlerinin aktarılarak tenkit edilmesi bu eserin ana 

konusudur. 

36- Risâle fî Tahkîki Hakîkati‟t-Tafra ve Hakîkati‟l-Cism: Cismin/bedenin 

neden yaratıldığından bahseden felsefi bir eserdir. 

37- Risâle fî Ġhtilaf Beyne‟l-EĢ‟ariyye ve‟l- Mâtürîdiyye: Ġki itikadî mezhep 

arasındaki bazı ihtilafları konu alan bir eserdir. 

38- Vücûd-i Vâcib: Bu eser „Risâle der Vucûd-i Hûda‟ olarak da bilinir. 

Lealî‟l- Meânî ismiyle „Orman nezâreti katiplerinden Mithat Efendi isimli bir mütercim 

tarafından Türkçe‟ye tercüme edilmiĢ ve dipnotlar ilave edilerek 1328 yılında 

basılmıĢtır.281 Allah‟ın varlığı ana konusu üzerinde durur. Tasavvufî izahlar ve 

açıklamalar yer alır. Özellikle Allah insan/kul iliĢkisinde kulun fenâ halinde kendinden 

zuhûr eden sekr hallerinin Ģiirlerle açıklaması yapılmıĢtır. 

39- Ziyadetü‟l-Vucûd ale‟l Mahiye: Varlık mahiyet iliĢkisi ele alınır. 

40- Enne‟l Akle ma Hüve? : Aklın mahiyeti ve Allah katında akla verilen 

değerden bahseder. 

41- Risâle fî Tahkîki Muradi‟l-Kailîn bi Enne‟l-Vacib Teâlâ Mucibü‟n bi‟z-

Zât: Allah‟ın yaratmada zorunlu olup olmadığı ele alınır. Filozoflar, kelamcılar ve 

sufiler bu konuda ne demiĢler o ele alınır. Yazar eserinde filozoflarla sufilerin bu 

konuda beraber olduklarını ve dolayısıyla filozofların tekfir edilmelerinin doğru 

olmayacağını savunur. 

42- Hakîkatü‟z-Zât el- Ġlâhiye: Allah‟ın zatı ile alakalıdır. 

                                                 
281 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Kütüphanesi 11491  
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43-Risâle fî Subûti‟l- Mahiyyât: Sufilerin mahiyetler konusundaki görüĢleri 

iĢlenir. 

44- Risâle fî ġerh-i Cevâb-ı Ġbn Sînâ li- Ebî‟s-S‟ad: Ziyaret adabı, duanın tesiri 

ve Ģifa konusunda Ġbn Sînâ‟ya sorulan sorulara verdiği cevapları içeren bir eserdir. 

45- Hûb-i ZeĢt: „ġerh-i yek Beyt-i Hafız‟ olarak da bilinir. Bu risâlesinden Ġbn 

Kemal „R. Fî Ademi Nisbeti‟Ģ- ġer Li‟l Ġnsan‟  isimli eserinde bahseder. Bu eserde Ġbn 

Kemal, Ġranlı bir Ģair olan Hafız ġirâzî‟nin 

„Pîr-i ma guft hata ber kâlem-i sûn nereft 

Aferin ber nazar-ı pâk hatâ pûĢeĢ bâd‟ 

(Pirimiz dediki: takdir/yaratıĢ kâleminde hata olmaz, hataları örtebilen temiz 

bakıĢlara ne güzel) gazelinden hareket ederek Ģer problemi üzerinde durur. 

46- HaĢiye alâ Muhâkemeteyi‟l-ĠĢârât: Bu eser de Kutbuddin Razî‟nin 

Kitâbu‟l-Muhakemât beyne‟l-Ġmam ve‟n-Nasır isimli kitabının haĢiyesidir. Ġbn sina‟nın 

ĠĢârât isimli eserine yazılan iki Ģerhin değerlendirmelerini Kutbuddin Razî tahlil 

etmiĢtir. Bu eser ĠĢârât isimli eserin „tabiat‟ bölümünün belli kısımlarını içermektedir. 

282 

47- Risâle der Mantık: Farsça bir eserdir. Elimizde sadece bir nüshası vardır. 

Eser mantık kurallarını açıklar. 

48- HaĢiyetün Alâ HaĢiyet-i Metâilu‟l-Envâr: Bu eserde mantık ağırlıklıdır. 

Cürcâni tarafından, Siraceddin Urmevi‟ye (v. 682/ 1283) ait olan el-Metâilu‟l-Envâr‟a 

yapılmıĢ haĢiyenin haĢiyesidir. 

49- Risâle fî ilmi‟l-Adâb: TartıĢma adabına ait kuralların iĢlendiği bir eserdir. 

„Risâle fî âdâbi‟l-Bahs‟ ismiyle aynı konuların iĢlendiği bir baĢka eseri de vardır. 

50- Telhîsü‟l-Adâb: Münazara ilmine ait bir eserdir. 

51- Risâle fî Kelimeti‟t-Tevhîd: Kelime-i tevhidin Ģerhidir. 

                                                 
282 Daha fazla bilgi için bkz .: Öçal, ġamil, a.g.e. , sy. 30-31; Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı kütüphanesinde 

1465  numaralı kayıtta bu eser Mirzâcan Bâgendi haĢiyesiyle beraber basılı nüshası vardır.  
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52- Risâle fî Ģerh-i Makâle fî Tahkîki‟l-Kelâmi‟n-Nefsî lî-Allâme Adûdi‟l-

Mille ve‟d-Dîn: Kelam alimi Adûduddin el-Ġcî‟nin Akâid-i Adûdiyye‟sinin 

„Kelâmullah‟ bölümüne yazılan Ģerhtir. 

53- HaĢr-ı Ecsâd: Ahırette dirilme ve haĢrdan bahseden eserin „Meâdü‟l-

Cismânî ve Mebde ve‟l- Meâd‟isimleri de vardır. Cismanî haĢr konusundaki tartıĢmalar 

ele alınmıĢtır. 

54- Risâle fî Hakîkati‟l-Meâd: Ahıret halleri anlatılır. Bir önceki eserle 

benzerlikler arz eder. 

55- Risâle Fîmâ Yetealleku bi- Halkı‟l-Kur‟an: Kur‟an-ı Kerim‟in 

yaratılmıĢ/mahlûk olduğunu savunanların görüĢlerinin değerlendirmeleri yapılır. 

56- Risâletü‟n-Münîratün: Eser baĢucu kitabı olarak nitelenebilir. Pek çok defa 

basılmıĢtır. Akaid ve tasavvuf ağırlıklıdır. Vaaz kitabı niteliklidir. 

57- Ġnne‟l-A‟mâl Hel Tûzenü bi‟s-Sahâif em lâ? : Mîzan ve Müslümanların 

amellerinin tartılıp tartılmayacağı konuları ele alınmıĢtır. 

58- Risâle fî enne‟l-Kur‟an‟e Kelâmullahi‟l- Kadîm: Kelamın bir sıfat olarak 

ezeliliği üzerinde durur. 

59- Risâle fî Tahkîki enne Esmaillahi Teâlâ Tevkîfiyye: Allah‟ın isimlerinin 

insanlar tarafından mı yoksa Allah tarafından mı? Verildiği konusunu tartıĢır. 

60- Risâle fi‟l-Ecel: Ecel konusunun ele alındığı bir eserdir. Ġnsanın ölümünün 

ezelde nasıl takdir edildiği, ecelin geciktirilebileceği ve ya bunun mümkün olup 

olmadığı, ölümün niceliği hakkındadır. 

61- Risâle fî Ġmân-ı ġer‟î: Ġman tanımı ve nasıl olursa geçerlidir konusunu Ehl-

i Sünnet‟in görüĢleri temel alınarak açıklanır. 

62- Risâle fî Tahkîki‟l-Mucize: Mucize ve Ģartları ele alınır. Peygamberlere has 

olan mucizeler incelenir. 

63- Risâle fi‟l-Kazâ ve‟l- Kader: Çok tartıĢmalı olan kazâ ve kader konusu 

iĢlenir. 

64- Risâle fî Tahkîki Ġman: Ġman meselesi ele alınmıĢtır. 
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65- Risâle fî Beyâni‟l- Hikme li-adem-i Nisbeti‟Ģ-ġer ilallâhi Teâlâ: Allah‟a Ģer 

isnad etmenin nefyine dair risâle. Bu eserde „Hûb-i ZeĢt‟isimli esere de atıf vardır. 

66- Risâle fî Hakkı‟Ģ-ġühedâ: ġehidler hakkındadır. Bakara Suresindeki 

„…onlar diridirler fakat sizler anlayamazsınız‟ ayetinin geniĢ bir yorumudur. Eser 

basılmıĢtır.283 

67- Fırâk-ı Dâlle: Mezhepler tarihine ait bir çalıĢma diyebiliriz. Ġslam 

Tarihinde ortaya çıkmıĢ sapık fırkalar ve alt guruplarından bahseder. 

68- Risâle fi Beyân-ı fırâk-ı Dâlle: Önceki eserden farklı olarak fırkaların 

görüĢleri ve Ġslam hukukuna göre durumları ele alınmıĢtır. 

69- Risâle fî Tekfîri‟r-Revâfız: ġah Ġsmail ve taraftarlarına karĢı ele alınmıĢ bir 

eserdir. Üzerinde çok tartıĢılan bir konuda yazılmıĢtır. Ġbn Kemal‟e devlet 

kademelerinde kapılar açan risale ve fetva olarak bilinen Revâfızların tekfiri ve onlarla 

ilgili hükümler ihtiva eder. Devletin elini güçlendiren ve kamuoyunu oluĢturan stratejik 

bir eserdir. Daha sonra bu eser ve fetva ele alınacaktır. 

70- Tercîhi Mezheb-i Hanefî Ala Ğayriha: Hanefi mezhebinin yetersiz olduğunu 

ileri sürenlere reddiye olarak yazılmıĢtır. 

71- Risâle fî Tabakâti‟l- Eimmeti‟l- Hanefiyye ve Risâle fî Tabakâti‟l- 

Müctehidîn 

72- Risâle fî Hakk-ı Elfâz-ı Küfr: Ġnsanı dinden çıkaran sözlerin listesi 

verilmiĢtir. Ağırlıklı olarak o dönemde çok konuĢulan ve inanç açısından tehlikeli olan 

lafızlar incelenmiĢtir. 

73- Risâle fi‟s- Sebb: Sahabe hakkında uygunsuz kelimeler ve cümlelere 

kullanmanın yanlıĢlığını ele alır. 

74- Risâle Fîmâ Yetealleku Bi Lafzı‟z- Zındık: Zındık kelimesinin açılımları 

ve epistemolojik olarak anlamları ele alınır. Ġslam tarihinde „Zenâdeka‟ olarak bilinen 

fırkadan bahseder. Bu eser Ahmet YaĢar Ocak tarafındanTürkçe‟ye tercüme edilmiĢtir. 

                                                 
283 Ġstanbul Üniversitesi Ġbnü‟l-Emin Ktb. Numara 204;  ayrıca Ayet için bkz Bakara 2/154. 
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75- Efdaliyyet-i Muhammed (as) alâ Sâiri‟l-Enbiyâ: O dönemde „Molla Kabız‟ 

olayı olarak bilinen meĢhur olay üzerine Peygamberimizin üstünlüğünün ele alındığı bir 

eserdir. Molla Kabız‟ın sapık fikirlerini çürütmek için yazılmıĢtır. 

76- Risâle fî Ebeveyni‟r-Rasûl: Anne ve babası üzerinden Peygamberimizi 

üzmenin doğru olmadığı ele alınır. 

77- Risâle fî Tafzîli‟l-BeĢer ale‟l-Melek: Ġnsanın üstünlüğü ele alınmıĢtır. 

78- Risâle fî Tafzîl-i Rusulü‟l BeĢer Efdalün min Rusuli‟l- Melâike: 

Ġnsanlardan gönderilen elçilerin/peygamberlerin, melek elçilerden daha üstün olduğu 

konusu iĢlenir. 

79- Fetvâ fî Hakk-ı Ġbn Arabî: Büyük mutasavvıf ve alim Ġbn Arabi hakkındaki 

fetvasıdır. Bu fetvada Ġbn Kemal o nu övmüĢ daha çok ilmi tarafı üzerinde durmuĢtur. 

80- Risâle fî Ġbtali Re‟yi Sûfiyye fi‟r-Raks ve‟d-Deverân: Raks ve deveran 

ederek yapılan zikir meclislerinin uygun olmayacağı ve bunları yapanların Ġslam 

Hukûkuna göre durumlarının ne olacağını beyan ettiği bir eserdir 

Diğer ilim dallarına ait de pek çok eseri bulunan Ġbn Kemal‟in bu eserleri için 

vermiĢ olduğumuz kaynaklara bakılabilir. Biz konunun fazla uzamaması için sadece 

araĢtırmamızda kullandığımız kaynaklar hakkındakısa ve öz bilgiler vermekle iktifa 

ettik. 

F-ĠBN KEMAL‟ĠN KAYNAKLARI 

 Ġbn Kemal‟in eserleri incelendiğinde kendinden önceki klasik alimleri referans 

almıĢ olduğu çok rahat görülecektir. O çoğu zaman eserlerinde yararlandığı ya da 

görüĢünü aktardığı alimin ismini zikretmiĢtir. Çok olmasa da kitap isimleri de 

eserlerinde geçmektedir. Ġbn Kemal‟in kelâmi ve felsefi görüĢlerinin alt yapısını 

oluĢturan eserler, günümüze dek bu iki disiplinin klasikleri olarak kabul edilmiĢ 

eserlerdir. Bu onun sağlam temellere dayandığını gösterir. Eserlerinde kendisinden önce 

yaĢayan ve Fatih döneminde Osmanlı ülkesine gelen ünlü Türk bilgini Ali KuĢçu bir 

istisna olarak kabul edilirse Osmanlı bilginlerinden herhangi birinin eserinden 
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yararlandığına dair en ufak bir iĢaret dahi yoktur.284  Ancak bu tesbit ihtiyatla 

karĢılanmaladır.  

Ġbn Kemal‟in kullandığı kaynakları, eserlerinden hareketle olumlu ya da 

olumsuz anlamda ismi geçmiĢ ya da sadece görüĢü verilerek ismi zikredilmemiĢ ancak 

risalelerinin kenarlarına düĢülen notlardan veya kelâm ve felsefedeki tarihsel 

tartıĢmalardan çıkarmaya gayret ettiğimiz isimler ve eserler verilerek oluĢturulmuĢtur. 

Hernekadar Ahmet Uğur „Ġbn Kemal Sempozyumunda‟ Mısır seferi esnasında bahsettiği 

„Hısnu Hasin‟ ve „Tarih-i Vassaf‟ isimli iki kitabın dıĢında kitap ismine rastlamadığını 

söylese de durum böyle değildir.285  

Kullandığı kaynaklar bizim Ġbn Kemal‟in fikirlerini oluĢturan temel 

dayanakları görmemizi sağlayacaktır. Ayrıca Ġbn Kemal‟in diğer ilim disiplinlerine ait 

pek çok kaynağa atıfta bulunduğu da bir gerçektir. Eserleri kısaca açıklanırken bu husus 

görülmüĢtü. Burada sadece kelam ve meselelerinin pek çoğunun birbirine geçmiĢ 

olması ve de Ġbn Kemal‟in „felsefi kelam‟ tarzınına daha yakın olması sebebiyle felsefe 

ve kelâm kaynakları ele alınacaktır. Diğer ilim dallarında kullandığı kaynaklar kısaca 

belirtilecektir. 

1-Felsefi ve Kelâmi kaynakları: 

a-Ali KuĢçu (v 879/1474): Ġbn Kemal, Tûsî‟nin „Tecrîdü‟l- Kelâm‟ isimli 

eserine Ali KuĢçu‟nun yazdığı Ģerhi ve Celaleddin Devvâni tarafından yapılan 

haĢiyeden yararlandığı eserlerinde belirlenmiĢtir.286  

b-Molla Câmî (v. 898/ 1492): Molla Câmî‟nin kelam felsefe ve tasavvuf 

alanlarına ilĢkin görüĢlerin muhâkeme edildiği „ ed- Dürretü‟l- Fâhire fî Tahkîk-i 

Mezâhibi‟l „ulemâ ve‟l- mütekellimîn ve‟s- sûfiyye fî Zâtillahi Teâlâ ve sıfâtihi‟ isimli 

eserinden faydalanmıĢtır. Eser Fatih‟in isteğiyle yazılmıĢtır.287 Fatih döneminin 

Osmanlı ilmi yapısının geliĢmesi ve Ģekillenmesinde oldukça büyük etkileri olmuĢtur.  

                                                 
284 Öçal, ġamil,  a.g.e.  ,s. 52. 

285 Uğur, Ahmet. a.g.m.k. . , ġĠS. s. 122. 

286 Ġbn Kemal, Vücûd-i Zihnî, SK. , Ayasofya 4820, 37a; Ziyâdetü‟l- Vücûd „ale‟l- Mahiyye, SK. 

,Ayasofya 4794, 55a; R. fî Tahkîk-i Vücûbi‟l- Vâcib, SK. ,Esad Efendi, 3618, 64a 

287 Ġbn Kemal, Risâle Fî Tahkîk-I Murâdi‟l- Kâilîn Bi Enne‟l- Vâcib Teâla Mûcibün Bi‟z- Zât, SK. , 

Kılıç Ali PaĢa 1028, 128a; ayrıca bu eser hakkında ġamil Öçal eserinde bilgiler vermiĢtir, bkz. Öçal 

ġamil, a.g.e. , s. 53 
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c-Celaleddin Devvânî (v. 908/1502): Vücûd-i Zihnî, Esmaullahi Tevkıfiyye, 

Risale fi‟l- fakr gibi eserlerinde adını vermeden Ġbn Kemal nakillerde bulunur. 

Devvanî‟ye ait olan „Zevrâ ve Havrâ‟, „Ġsbatü‟l- Vacip‟288, sadece Brockelmann‟ın 

Devvani‟ye nisbet ettiği „ Risâletü‟l- Bürhâniyye‟289 isimli eserine de baĢvurduğu ve 

kaynak olarak kullandığı anlaĢılmaktadır290. 

d- Seyyid ġerif Cürcânî (740-816 / 1340-1413) kelam ve felefenin en temel 

konularının ele alındığı Adududdin el- Ġci‟ye ait olan „el-Mevâkıf‟ adlı eserin Ģerhi olan 

„ġerhü‟l- Mevâkıf ‟dan yararlanmıĢtır. Bu eser Cürcâni‟ye büyük bir Ģöhret 

kazandırmıĢtır.291  

Bundan baĢka „ġerh-i Metâli‟, „HaĢiye ala ġerhi‟t- tecrîd‟, „HavaĢi ala Ģerh-i 

hikmeti‟l- ayn‟ gibi eserlerinden de yararlanmıĢtır.292 

e- Fahreddin Râzî( 543-606 /M 1149-1210): Ġbn Kemal‟in Osmanlı düĢünürleri 

içinde „Râzî Ekolü‟olarak bilinen ekole mensup olduğu için ondan etkilenmesi gayet 

doğaldır. Bu yüzden eserlerinden çokça nakiller yapmıĢtır. Razi‟nin „ġerh-i ĠĢârât‟293, „ 

el-Mulahhas fi‟l- hikme ve‟l- mantık‟294, „el- Muhassal‟295, „el-Erbeîyn‟296, „el- 

Metâlibü‟l-âliyye‟297, „Mefâtihu‟l- gayb‟298 gibi eserlerini kaynak olarak kullanmıĢtır. 

f-Ebherî (v. 663/1265): Risâle fî ma‟ne‟l-ca‟l isimli eserinde ismini 

belirtmediği bir kitabından bahsetmektedir.299 

g-Ebu Bekir Bakıllânî (v. 403/1013): Allah‟ın isimleri ve sıfatları konusunda 

ismini belirtmediği bir eserinden faydalandığını Ġbn Kemal „Esmâullahi tevkıfiyye‟ 

isimli eserinde belirtmiĢtir.300  

                                                 
288 Ġbn Kemal, Risâle fî enne‟l- mümkin la yekünü ehadü‟t- tarafeyn… , SK. , Pertev PaĢa 653 , 178b 

289 Brockelmann, G.A.L. ,  II, 283 

290 Ġbn Kemal, a.g.r. , 175b 

291 TaĢköprüzâde, Mevzûatü‟l- Ulûm, Ġst. , 1313, c. 1, s. 503.  

292 Ġbn Kemal, Risâle Fî Tahkîk-I Vücûbi‟-L Vacib, SK. Esad Efendi 3618, 62a 

293 Ġbn Kemal, R. fi‟l- fakr, Osman Huldi Öztürk 27, 132a 

294 Ġbn Kemal, R. Fi Tahkîk-I Murâdi‟l- Kâilîn „Bi Enne‟l-Vacib Teâlâ‟, 129a-130b   

295 Ġbn Kemal, a.g.e. , 129a; R.Fî Tahkîk-I Meculiyyeti‟l- Mâhiye, ĠÜMKAY. , 1589, 325a 

296 Arslan, Ahmet, Tehafüt HaĢiyesi, s. 82 

297 Ġbn Kemal, R. Fî Tahkîk-î Muradi‟l- Kâilîn… , 129b-132b ; R. Fî  Beyân-I Enne‟l-Akle Mâ Hüve?, 

SK. Tırnovalı 1864, 92a; R. Fî Tefsîri Haze‟l-Hadîs „Ġza Tehayyertüm Fi‟l-Ûmûri Festeînû Min Ehli‟l-

Kubûri‟, SK,Süleymaniye 1046, 181b; Arslan Ahmet, a.g.e. , s. 48-57-71-75-86. 

298 Ġbn Kemal, R. fî ġahsi‟l- Ġnsânî, „Resâil‟ACN, s. 97 

299 Ġbn Kemal, Risâle fî ma‟ne‟l-ca‟l, 12b 
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ğ-Fârâbî: Muallim-i Sâni Ebu Nasır Fârâbî ifadesini „Risâletü‟l-eys ve‟l-leys‟ 

isimli eserinde kullanmaktadır. Daha çok onun „Fusûsu‟l-Hıkem‟inden yararlanmıĢtır.301  

h- Gazâli(v. 458-1058/ 501-1111): Ġlim tarihi açısından birdevrin baĢlangıcı 

olarak kabul edilen Gazzâli‟den pek çok yerde hem ismini hem de eserlerini zikrederek 

Ġbn Kemal  faydalandığını belirtmiĢtir302.Ġsmini zikrettiği bazı eserler Ģunlardır: Ġhya-u 

Ulûmiddîn, MiĢkâtü‟l-Envâr, Tehâfütü‟l- Felâsife, el-Madnûn bihî ala ğayr-i ehlihî ve el 

mustasfâ. 

ı-Hocazâde (v. 1488) Mustafa muslihiddin Bursevî olarak bilinen bu alimin 

Tehafütü‟l- Felasife isimli eserinden faydalanmıĢ aynı zamanda bu esere bir de haĢiye 

yazmıĢtır. Bu haĢiye üzerine de daha önce belirttiğimiz gibi Ahmet Arslan doktora 

çalıĢması yapmıĢtır. 

i-Ġbn Sina(v. 370- 428/ 980- 1037): Eserlerinde rastlayabildiğimiz kadarıyla 

„eĢ-ġifa, el-ĠĢârât ve‟t-Tenbîhât, en-Necât, Ta‟likât‟ gibi Ġbn Sina‟ya ait kaynaklar 

bunlardır.303 Oda eserlerinde bunlardan faydalanmıĢtır. 

j-Muhammed Kutbuddin Râzî(v. 776/ 1364): „Tahriru‟l- kavâidi‟l- mantıkıyye 

fî Ģerh-i Ģemsiye: Tahkîk-i ma‟ne‟t-tasavvur ve‟t-tasdîk‟ isimli eseri ve Ġbn Kemal‟inde 

birçok risâlesinde belirttiği „ Kitâbü‟l- muhâkemât beyne‟l- imam ve‟n-nasır‟adlı 

kitapları vardır.304 Tantavî adıyla da anılır. Kutbuddin eĢ- ġirâzî‟nin de talebesidir.305 

Daha çok Ġbn Sina‟nın „ĠĢârât‟ isimli eserine Râzî ve Tûsî tarafından yazılan iki Ģerhin 

karĢılıklı değerlendirmesi olan eserin Râzî‟ye ait olan bölümünün „Tabiiyyât‟ kısmına 

Ġbn Kemal‟in de haĢiyesinin olduğu bilinmektedir.306 

k-Mevlâna(v. 672/1273): Ġbn Kemal‟in daha çok tasavvufî eserlerinde 

rastladığımız Ģiirleriyle Mevlana kaynak olarak kullanılmıĢtır. Divân- Kebir ve 

                                                                                                                                               
300 Ġbn Kemal, Esmaullahi Tevkıfiyye, SK,  Ayasofya  4794, 47a.  

301 Ġbn Kemal,  Risâletü‟l-eys ve‟l-leys, SK, Esad Efendi 3618, 55b; R.  fi tahkîk-ı vücûbu‟l-vâcib, 62b.   

302 Ġbn Kemal, R. Fî Beyân-ı Evsâfi‟l Kitab Ve Levh-I Mahfûz Ve Levh-I Manevî, SK. ,  Nafiz PaĢa 445, s 

6; R. Fî Ta‟rifi‟l- Akl, 99b-100a; R. Fî Beyâni‟l-Vücûd, Resail,  ACN. , s. 151; Lüzûmu‟l-Imkân Li‟l- 

Mümkin, ĠÜMKAY. , 1589, 360b, R. Fî Beyân-ı Meâdi‟l- Cismânî, SK, ReĢid Efendi 1005, 23b   

303 Ġbn Kemal, Vücûd-i zihnî, 37b; R. fî tahkîk-i Ma‟ne‟l- ca‟l, 323b; R. fî enne‟l-mümkin lâ yekûnu 

ehad-i tarafeyhi evlâ bihî li zâtihi , 184a; R. fî tahkik-i vücûbi‟l- vâcib, 57a-62b; HavaĢî ale‟l- 

muhâkemât, 80b; Ziyâdetü‟l-vücûd ale‟l- mahiye, SK, Ayasofya 4794, 50b;   

304 Ġbn Kemal,  R. fî hakîkati‟l-  cism, SK, Ayasofya 4794, 174a. 

305 Öçal, ġamil, a.g.e. , s. 58- 59. 

306 Ġbn Kemal, Vücûd-i Zihnî, SK. , Ayasofya 4820, 35b. 
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Mesnevî‟den alıntılar yapılmıĢtır307. Ġbn Kemal „vahdeti vücut‟ anlayıĢı üzerinde 

dururken gerek Mevlana gerekse o görüĢte olan diğer alimlerin görüĢlerine yer 

vermiĢtir.  

l-Seyfeddin el- Âmidî(v. 551- 631/ 1156- 1233): Kelam alimi Âmidî‟nin 

„Ebkaru‟l-Efkâr‟ isimli eserinden faydalanmıĢtır.308 

m-Taftazânî( v. 722- 792/ 1322- 1390): Risalelerde genellikle „ġerhü‟l- 

Mekâsıd‟ ve „ġerhü‟l- akâid‟ isimli eserlere atıflar vardır.309 

n- Abdulkerim eĢ-ġehristânî (v. 1076- 1153): Kelam-ı Nefsî üzerine yaptığı 

tahlillerde özellikle Adudiddin el-Îcî‟nin görüĢleriyle karĢılaĢtırmalar yapar ve 

„Nihâyetü‟l- Ġkdâm‟ı kaynak olarak gösterir.310  

o- Nasıruddin et-Tûsî (v. 672/1273): Felsefi risalelerinde özellikle Tûsî‟den 

bahseder. Onun daha çok „Tecrîdü‟l- akâid, Telhisü‟l-Muhassal, ġerh-i ĠĢârât, 

Kavâidü‟l-Akâid‟ isimli eserlerindeki görüĢleri ele alınmıĢtır.311 

Bunlardan baĢka risâlerde geçen kelam ve felsefe açısından Ġbn Kemal‟e 

kaynaklık yapmıĢ olabilecek alimler de Ģunlardır: Sühreverdî (v. 1191)312, Hakim es-

Semerkandî(v. 943)313, Kazvînî(v. 1276)314, Isfahânî (v. 1345)315, Hasan el- Basrî( v. 

110)316, Cahız( v. 869).317 

 

                                                 
307 Ġbn Kemal, R. Fi‟l- Cebr Ve‟l- Kader, Ġbrahim Efendi Matbaası, ist. 1181, s. 51; Leâlî Meânî,(trc: 

Mithat Efendi), A. Asodoryan ve mahtumları matbaası, Ġst. 1328, s. 11-31-32, Mesnevi el- M‟anevi, 

SÜEFK. , kayıt  nr. ,  8548, s. 4 

308 Ġbn Kemal, „R. Fi Hakîkati‟l- Mucize‟, „Resail‟ ACN. c. I, s. 139;  Esmaullahi Tevkıfiyye, 48b; R. fi‟l-

Fakr, 136a  

309 Ġbn Kemal, „R fi hakîkati‟l-Mucize‟, Resail, ACN. c. I, s.139; „R. Fima Yetealleku Bi Lafzı‟z-Zındîk‟, 

Resail, ACN. c. II, s. 243  

310 Ġbn Kemal, R. Fî ġerh-i Makâletün Fî Tahkîi Kelâm-I Nefsî,  Ayasofya 4794, 185b.  

311 Ġbn Kemal, Lüzumu‟l- imkân li‟l-mümkin, ĠÜMKAY 1589, 356b- 367b; R. fi‟l-Hâl, SK. Ayasofya 

4820, 32a; R. fi‟l- fakr,131a- 134a; R. fi tahkîk-I mec‟uliyyeti‟l-mahiyye, ĠÜMKAY 1589, 325a;R. fi 

Tahkîk-i Murâdi‟l Kâilîn „Bi Enne‟l-Vâcib Teâlâ Mûcibün Bi‟z-Zât, SK: Kılıç Ali PaĢa 1028, 130b; 

Mead-i Cismâni, SK. ReĢid Efendi 1005, 27a.   

312 Ġbn Kemal, R. Fî Tahkîk-i Vücûbi‟l- Vâcib, 62b; Ġnne‟l-akle ma hüve? , SK. Tırnovalı 1864, 93a-94b 

313 Ġbn Kemal, Vücûd-i Zihnî, 47b 

314 Kazvinî‟ nin en önemli eserlerinden birisi de „Hikmetü‟l- Ayn‟dır.  Ġbn Kemal‟in de bu eserden çok 

faydalanmıĢ olduğunu görmekteyiz. Bkz. Vücûd-i Zihnî, 46b; Lüzumi‟l- imkân li‟l- mümkin, 367b 

315 Ġbn Kemal,  R. Fî tahkîk-i vücûbi‟l- vâcib,  59b. 

316 Arslan Ahmet, a.g.e. , s. 80-82. 

317 Ġbn Kemal,  Ġnne‟l-Akle ma hüve? ,  94a. 
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2-Diğer Ġlim Dallarındaki Kaynakları 

Ġbn Kemal‟in Tevârîh-i Âl-i Osman adlı geniĢ çaplı ve Osmanlı tarihi için eĢsiz 

eserinin, bazı kaynakları kendisi tarafından açıklanırken, bazı kaynakları ise 

açıklamamıĢtır. Ġsimlerini vermediği ancak, kesin olarak istifade ettiği anlaĢılan eserler 

tarihçilerimiz tarafından tespit edilmiĢtir. 

Ġbn Kemal, tarihinin Bayezid II‟ye kadarki olan ilk yedi defterinde Türkçe, 

Arapça, Farsça ve batılı kaynaklardan istifade etmiĢtir. Bu kaynak eserler Ģunlardır: 

a-Mehmet NeĢri(v.926/1520), Kitab-ı Cihan-numa, 

b-Tevki‟î Mehmet PaĢa, Tevârihu‟s-Selâtini‟l-Osmaniye, 

c-ReĢidü‟d-Din, Camiu‟t-Tevârîh, 

d-Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman, 

e-Ayasofya Tarihi (Diegesis‟in Rumca eserinden Farsçaya tercüme), 

f-Rûhi Çelebi, Tevârîh-i Âl-i Osman, 

g-Tursun Bey (v.905/1499‟dan sonra)Târih-i Ebu‟l-Feth, 

ğ-ġükrullah (v.894/1488), Behçetü‟t-Tevârîh. 

h-Bulgar Tarihi, (Yunancadan tercüme) 

j-Tarihi Takvimler, 

k-Râviler (Çandarlı Ġbrahim PaĢa, Mengli Giray, Ozgur-oğlu Ġsâ Bey…gibi)318 

Ġbn Kemal, zamanlarında yaĢadığı II. Bâyezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni 

Sultan Süleyman dönemlerine ait yazmıĢ olduğu VIII, IX ve X.defterlerde ekseriyetle 

kendi bilgi ve müĢahedelerini aktarmıĢtır. Ancak bunların yanında olayları geçmiĢle 

irtibatlarken yukarıda adları geçen bazı kaynaklarada da müracaat etmiĢtir.319 

ZemahĢeri (v.538/1144)‟nin KeĢĢaf ve el-Mufassal adlı eserleri ile Beydâvî 

(v.685/1286)‟nin Envâru‟t-Tenzîl ve Esrâru‟t-Te‟vîl adlı eserinin yanında yararlandığı 

diğer kaynaklar Ģunlardır: Ġmam Halil b.Ahmed el-Ezdî el-Ferâhidî (v.170/786)‟nin 

                                                 
318 Kaynaklar için bkz: Kemal PaĢa-zâde, I, II ve VII. Defterler (nĢr. ġerafettin Turan), Mukaddime 

bölümleri. 

319 Ġbn Kemal, Tevâhîr-i Âl-i Osman, X.Defter, (nĢr. ġerafettin Severcan), s. 11-14. 
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Kitâbu‟l-Ayn adlı eseri, Sibeveyh Amr b.Osman(v.180/796)‟in el-Kitab‟ı, ez-Zeccac 

Ebu Ġshak Ġbrahim b. Es-Seriy b.Sahl(v.311/923) Ebu Mansur Muhammed b. Ahmed el-

Ezheri el-Herevi (v.370/980)‟in Tehzibü‟l-Luğa‟sı, Ebu Nasr el-Cevheri 

(v.393/1003)‟nin Tâcu‟l-Luğa‟sı ve Ebu Ubeyde el-Kasım b. Selam el-Herevi 

(v.222/873)‟nin Garibu‟l-Kur‟an lügatı. 

Adları geçen bu meĢhurların yanında Ġbn Kemal az da olsa Ģunlardan da 

istifade etmiĢtir: Ferrâ‟ Ebu Zekeriya Yahya b, Zeyyad (v.206/821), el-Esmai Abdu‟l-

Melik b.Kurayb b. Ali b. Esmâ‟ el-Bahîli (v.216/831) Ġbn-i Sikkît, Fârisî, Ġbn-i Cinnî 

(v.392/1002) Merkûzi ve Ġbn-i Hacib Ebû Amr(v.646/1249)320.  

Ġbn Kemal‟in tefsirinde, ZemahĢerî (v. 538/1444), Beydâvi (v. 685/1286), 

Ebu‟l- Berekât en- Nesefî (v. 710/1310), Sa‟duttin et-Taftazânî (v. 792/1390), Ebû 

Abdillah el- Kurtubi, Ragıp el-Isfehânî (v. 502/1108), KevâĢi, Necmüddin es-

Semerkandi (v.600/1203), Ġbn-i Atiye, Maturîdî (v. 333/944), Vâhidi, Ebû Hayan en-

Nahvî (v.745/1345), ve Seâlibî (v.291/904) gibi alimlerden; fıkıh ilminde ise: 

Burhaneddin Ebu‟l-Hasan Ali b.Ebû Bekir el-Merğınânî (v. 593/1197)‟nin el-Hidaye‟si, 

Ebu‟l-Abbas Ahmed b. Ġdris el-Karâfi (v. 664/1285)‟nin ez-Zahîra‟sı, Ebu‟l-Berekât en-

Nesefî (v. 710/1310)‟nin el-Menar‟ı, ġemsü‟l-Eimme Muhammed b. Ahmed es-Serahsî 

(v. 483/1090)‟nin el-Mebsût ve Usûlu‟l-Fıkh adlı eserleri ile, Ġbn Fûrek (v. 406/1015)‟in 

el-Hudûd fi‟l-Usûl321‟den yararlanmıĢtır322. 

 

 

 G- ĠBN KEMAL‟ĠN METODU 

Ciddi bir alim olarak karĢımıza çıkan Ġbn Kemal‟in eserlerini incelediğimizde 

onun ilim sahalarında bir metod dahilinde teliflerde bulunduğunu görürüz. Bilim 

adamlarınca ele alınan, ancak çözümsüz bırakılan tartıĢmalı konuları yeniden ele almak 

ve kendine göre çözümler getirmiĢ olması onun en belirgin özelliğini yansıtır. Bu husus 

                                                 
320 Kılıç, “Ġbn Kemal‟in Tefsirde Metodu” ġeyhülislam Ġbn Kemal, Ankara 1986, s. 159-160. 

321 Ġbn Fûrek‟in eserleri için bkz. Öge, Ali, „Ġbn Fûrek ve Kelamî GörüĢleri‟ , BasılmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi, Sel. Ünv. Sos. Bil. Enst. Konya 2001, s. 20-24. 

322 Bunların yanında sık sık müracaat etmiĢ bulunduğu Ģu fetvâ kitapları vardır: Bezzâziye, Kunye, 

Cevâhiru‟l-Fetâvâ Tatarhâniye, el-Fetâvâ‟l-Hâniyye. 
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onun ufkunun parlaklığının ve fikrinin mükemmelliğinin bir tezahürü olarak ele aldığı 

konulardaki ilmi kapasitesinin geliĢtiğine delalet eder.323 

Ġbn Kemal‟in telif metodundaki karakteristik özelliği ilmi bir anlayıĢla 

meselelere tarafsız ve taassubtan uzak bir Ģekilde yaklaĢması/objektiflik, kaynaklara 

inerek, problemleri çözmesi, ele aldığı meseleleri skolastik bir tarzda iĢlemesi 

ispatlamaya çalıĢtığı hipotezleri mantıksal bir forma sokmak suretiyle, dilemma gibi 

belli bir kıyas formunda Ģıklara ayırıp her bir Ģıkkı sonuna kadar analiz etmesi, bölmeler 

ve tasnifler yapmasıdır.324 

Bütün eserlerinde hemen hemen göze çarpan husus görüĢleri açıklarken 

baĢvurduğu kaynakları tam olarak referans vermemesidir. Özellikle hadis ilminde 

kaynak zafiyetinin olduğu söylenebilir. 

Geleneksel ilmi mirası, olduğu gibi nakletmek yerine nakilcilikten uzaklaĢarak 

düĢünmeye ve akılcı bir ilim adamı çizgisindedir. GörüĢlerini savunurken ayet hadis, 

icma‟, kıyas, Ģiirlerden istiĢhad etme lugavî açıklamalarda bulunma, mantıksal 

çıkarımlar yapma vb. yollara baĢvurarak görüĢünü açıklamıĢtır. 

Kısaca sentezci, objektif, tutarlı, ve insaflı bir alim olarak Ġbn Kemal‟in genel 

olarak hayatı ve yaĢadığı ortam hakkında bilgi verdikten sonra Ġbn Kemal‟in görüĢleri 

ve bu görüĢler çerçevesinde oluĢturduğu Sünnilik anlayıĢına geçebiliriz. Onun fikirlerini 

doğru anlamak; ancak yaĢadığı çağı ve o çağın fikir dünyasını tanımakla olabilir. Birinci 

bölümde bu durum ele alınarak ikinci bölümün de yol haritası çizilmiĢtir. Ġkinci 

bölümde inceleyeceğimiz “Ġbn Kemal‟in kelami görüĢleri ve itikâdî fırkalara bakıĢı” da 

üçüncü bölüm için temel oluĢturacaktır. 

 

 

 

 

 

                                                 
323 ReĢit Abdurrahman, el-Ubeydî, “Cuhûd-u Ġbn Kemal PaĢa fi‟l-Lüğati‟l-Arabiyye” Mecelletü‟l-

Mecmai‟l-Ġlmî‟l-Irakî, Bağdat, 1987, I.cüz‟, c. 38, s. 273- 277. 

324 Arslan Ahmet, a.g.e. , s. 393 ve devamı. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ĠBN KEMAL‟ĠN BAZI KELÂMÎ GÖRÜġLERĠ VE ÎTĠKÂDÎ 

FIRKALARA BAKIġI  

 

I -ĠBN KEMAL‟ĠN BAZI KELÂMÎ GÖRÜġLERĠ 

A- ĠBN KEMAL‟ĠN ĠLAHĠYAT KONUSUNDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

Ġbn Kemal gerek felsefi gerekse kelami konularda söz sahibi bir âlimdir. 

Birinci bölümde Ġbn Kemal; kimlik, kiĢilik ve yaĢadığı ortam ele alınarak incelenmiĢ 

görüĢlerinin oluĢtuğu ortam ve ilmi vasat tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bu bölümde Ġbn Kemal‟in ilahiyat, nübüvvet, ahiret ve insan hakkındaki bazı 

görüĢleri dört baĢlık altında incelenecektir. Ġlahiyat alanındaki görüĢlerini ele alırken 

konu beĢ alt baĢlığa ayrılıp; genel olarak varlık, âlem, bilgi, iman ve Allah‟a iman 

konularında bilgiler verilerek Ġbn Kemal‟in görüĢleri tesbit edilmeye çalıĢılacaktır. 

Felsefe tarihinin en önemli konuları arasında yer alan varlık konusu (ontoloji), 

Yunan düĢünürlerinden alınarak Ġslam düĢünce sistemi içerisine giren ve fakat Ġslam 

düĢünürleri tarafından da temel referaslarımızla meczedilerek özgün bir yapıya 

kavuĢturulması için yoğun çaba sarf edilen konuların baĢında yer alır.325Aristo evreni 

kendi dıĢında hiçbir yere dayanmayan ontolojik bir varlık bloku olarak değerlendiriyor 

ve evreni salt varlıktan ibaret görüyordu. Eflatun ve Aristonun kabul ettikleri Tanrı, 

varlık silsilesi içerisinde en üst durumda olmasına rağmen “eĢi ve benzeri bulunan” bir 

Tanrı idi. Bu tamamen islamın teĢbih ve tenzih inaçları ile çeliĢen bir durum idi. Ġbn 

Kemal de bu açıdan meseleyi ele almıĢ zorunlu varlık (vâcibu‟l-vücud)‟la ilgili 

görüĢlerini ve varlıkla ilgili diğer konuları “Risale Fi Beyâni‟l-Vücûd” ,”Risâle fi‟l-

Mümkin”, “HâĢiye alâ Tahâfutü‟l-Felâsife”, “Vücûd-u Zihnî”, “Risâle el-Eys ve‟l-

Leys” gibi eserlerinde ele almıĢtır.  

 

 

                                                 
325 Gazzâlî, “Tehâfütü‟l- Felâsife”, Filozofların Tutarsızlığı,( trc. Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu), 

Klasik,  Ġstanbul,  Birinci Basım,  2005,  s. VII. 
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1-VARLIK 

Varlık konusu, tarihsel bakımdan, Ġslam felsefesinde ilk kez Türk-Ġslam 

düĢünürü Fârâbî (872- 950) tarafından tüm açıklağıyla ele alındı. Fârâbî, Ġslam 

düĢüncesiyle uyum içinde olan varlık teorisini kurarken, mâhiyetin varlıktan ayrılması 

gerektiği sonucuna ulaĢmıĢ, ayrıcı varlığı mümkün ve vâcib olarak ikiye ayırmak 

sûretiyle, Allah‟ın varlığını bu formülle ispatlayan ilk düĢünür ünvanını ele etmiĢtir.326 

Ġbn Sina (980- 1037), vücûd‟un mâhiyetin bir „arazı olduğunu söyleyerek varlık 

konusuna; ve buna bağlı olarak, varlık ve mâhiyet arasında kavramsal ayrıma zengin bir 

felsefî içerik kazandırdı. Geleneksel Ġslam felsefesinde, varlık mâhiyet ayrımı “ma‟kul” 

bir ayrım olmakla birlikte, dıĢ dünyada varlığın bir bütün olarak bulunduğu kabul edilir. 

Mâhiyet, bu ayrıma göre “zihnî varlık” olarak belirmektedir. Ġbn Sînâ‟ya göre, mâhiyet, 

olması, bakımından mâhiyetler, (minhaysu hiye hiye), doğal kavramlar, tümeller (el-

küllü‟t-tabiyyu, natural universals)‟den ibarettir.327 

Aristo‟ya göre metafizik, varlığın nedenlerini ve ilkelerini inceler. O‟na göre 

bütün varlıkların ve hareketlerini ilk kaynağı olan bir varlık (muharrik-i evvel), yani bir 

anlamda Tanrı, metafiziğin konusu içinde yer alır. Diğer taraftan evrenin baĢlangıcı ve 

sonu ile ilgili problemler, ruh, ölümsüzlük gibi konuları da varlık problemi içirisinde 

inceler. Doğa felsefesiyle baĢlayan ontoloji temelli metafizik problemler, Aristo 

sonrasında özellikle Ortaçağ felsefecileri tarafından Ġlk Varlık‟in ontolojik olarak 

varlığını ve ruhun ölümsüzlüğünü ispatlamaya yönelik olarak ele alınmıĢtır. 328Ġbn Sina, 

metafizigi “el-Felsefetü‟l-ûla” olarak adlandırmıĢtır. Çünkü ona göre metafizik, varlık 

ve küllilik bakımından ilk olanın ve ilk sebebin ilmidir. Bu ilme Ġbn Sina “Hikmet” 

ismini de vermiĢtir. Ona göre en üstün varlık olan Tanrı ve diğer sebeblerden bahseden 

bu ilim kesin ve gerçektir. Metafiziğin temel konusu “var olması bakımından 

varlıktır”329 

Gazzali‟ye göre metafizik, Tanrı‟nın zatı, sıfatları, varlıkların zuhuru ve tertibi, 

ferdî cevherler, yüksek varlıklar, mufarık akıllar, kâmil ruhlar gibi konuları içerir. 

                                                 
326 Bayraktar, Mehmet, “Ġslam Felsefesine GiriĢ”, Ankara,  1988,  s. 215. 

327 Seyyid Hüseyin Nasr, “Existence(wujud) and Quiddity (mahiyyah) in Ġslamic Philosophy”, 

Ġnternational Philophical Quarterly, (Fordham University Pres, December, (Nevyork 1989) Vol. XXIX, 

No.4, Ġssue no. 116, s. 414.  

328 Çücen, A. Kadir,” Felseye GiriĢ”, Asa Yayınları, Bursa, 1999, s. 241- 242.  

329 Sözen, Kemal, “Ġbn Kemal‟de Metafizik”, s. 100. 
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Dolayısıyla O, metafiziğin sahasını oldukça geniĢ tutmak suretiyle teoloji, ontoloji, 

kozmoloji ve psikolojiyi birleĢtirerek, bu alanlara iliĢkin problemleri metafizik konular 

olarak ele almıĢtır. Ancak ona göre metafiziğin temel konusu Tanrı ve Ġlmü‟t-Tevhid 

veya ilm-i ilâhî adını verdiği O‟nun ilmidir.330 

Ġslam düĢüncesine göre evren salt varlık olarak görünmedigi için kendi içinde 

üretilen bagımsız olarak degerlendirilebilecek bir varlık kabul edilmez. Yani: evren 

varlığın kendisine tek ezelî-ebedî gerçeklik olan Allah tarafından verilmiĢ olması 

anlamında bir baĢkasına muhtaçtır.(fakirdir).331Ġbn Kemal‟in Risale fi‟l-Fakr‟ı bu açıdan 

okunmalıdır. 

Ġnsalık düĢünce tarihi, varlığı anlamada iki gruba ayrılmıĢtır. Kendilerine 

Cevheriyye denilen bir grup düĢünür “varlığın temelinde cevher vardır” deyip, zâtıyla 

kaim bir mevcudu kabul etmiĢtir. Enfüsî, iç hadiseler ruh denilen cevhere, afakî, dıĢ 

hadiseler de madde denilen cevhere istinad eder. Cevheriyye‟nin idealist grubu maddî 

cevheri, materyalist grubu da ruhî cevheri inkâr eder. Varlığı sadece arazlardan, 

hadiselerden ibaret gören Arazîyye‟ye göre ise hiçbir cevher yoktur, madde de yok, ruh 

da yok… Cevher denilen mefhum, kendine baĢka bir yüklem ilave olunan hadiseler ve 

arazlar kümesidir. Her Ģey arazdır, mahmûldür, sıfattır. Âlem bir nitelikler, özellikler 

manzumesidir. Bu görüĢün belirgin mümessili Ġngiliz Filozofu David Hume‟dur.(ö. 

1776). Ġslâm Kelâmcılarından Mu‟tezilî Dırar ve Neccar (v. 220\835)da arazcı idiler. 

Onlara göre cisim ”araz-ı müctemi‟a = arazlar kümesi”nden ibarettir.332 

   Varlık kavramı genel olarak tümel bir kavram olması sebebiyle tanımlanması 

kolay olmayan bir kavramdır. Zira mantıkta bir Ģeyin tanımlanabilmesi için o Ģeyin 

cinsinin ve faslının bulunması gerekir oysa varlık kavramının bir cinsi ve faslı yoktur. 

Varlık hangi kelimeyle tanımlanırsa tanımlansın her halükarda o kelimeden daha 

kuĢatıcı olacaktır. Ġbn Sina, varlık kavramının tanımlanamazlığını kabul etmekle birlikte 

“varlık‟a nisbetle daha kapalı bir kelimenin yaptığı çağrıĢtırma ile zihinde varlık 

kavramının ortaya çıkarabilecegini söyler. 333  

                                                 
330 Bolay, Süleyman Hayri, “Aristo Metafiziği ile Gazzalî Metaziğinin KarĢılaĢtırılması”, MEB. , 

Ġstanbul 1986, s. 23.  

331 Öçal, ġamil, “Kemal PaĢazâde‟nin Felsefî ve Kelâmî GörüĢleri”, Kültür Bakanlığı Yayınları\2408 

Osmanlı Eserleri Dizisi, 20,  Ankara, 2000,  s. 65. 

332 Gölcük, ġerafeddin, Toprak Süleyman, “Kelam” , Konya, Tekin Kitabevi, 1991, s. 131- 132.  

333 Ġbn Sina, “ġifâ (Ġlahiyat)”, (Thk. M. Yusuf Musa, S. Dünya, S. Zayed), Kahire 1380\1960,  s. 29.   
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Nasıruddin Tûsî, Tecrîdü‟l Kelâm adlı eserinde „vücûd‟ kavramını “özünde 

sâbit olan” (es-sabitü‟l-ayn); „adem (yokluk) kavramını da “özünde sâbit olmayan” (el-

menfiyyü‟l-ayn); Ģeklinde tanımlamaktadır. Tûsî eserinin bir baĢka yerinde varığı, 

“kendisinden haber verilmesi mümkün olan Ģey” olarak tanımlamaktadır. Tûsî‟nin adı 

geçen eserine Ģerh yazan ünlü Türk bilgini Ali KuĢçu ise varlığı “fail ve münfail olan 

Ģey”; yokluğu da “fail ya da münfail olmayan Ģey” olarak tarif etmiĢtir.334  

 Vücûd, varlık; zât, mahiyet demektir. Vücud tasavvuru bedihi, açık, sarih 

olduğundan tarif edilmemiĢtir. Vücud kavramı en genel, en kapsamlı kavramdır. Vücud 

eĢyanın tanınması ve bilinmesidir. Mahiyet, aklî suretler, formlardır. Vücud baĢka, zât 

ve mahiyet yine baĢkadır. Zât ve mahiyet vücuddan evveldir. Bir ev hariçte vaki 

olmadan evvel onun zat ve mahiyeti tasavvur olunur. Vücud, bu zât ve mahiyet üzerine 

bazı özel arazların ilavesiyle hâsıl olur. Tabii varlıkların bir zât ve mahiyeti olduğu gibi, 

aklî varlıkların da bir zât ve mahiyeti vardır. Vücud ile zâtı karıĢtırmamak lâzımdır. 

Ġnsan da dahil bütün varlıkların vücudu zatî değildir, çünkü hiç biri zarurî değildir.335  

  EĢyanın ontolojik statüsünü belirlemek amacıyla geliĢtirilen üç temel kavram: 

vücûp (zorunluluk), imkân ve imtina‟ (imkansızlık) tır. Kelamcıların ve filozofların 

genel olarak varlık kavramının, tüm varlıklar için ortaklaĢa kullanılacak bir kavram 

olduğu kanaatini paylaĢtıklarını söylemek mümkündür.  

  Ancak Ġbn Kemal filozofların “mevcûd” kavramının hem vacib hem de 

mümkin varlıkları müĢtereken içeren bir kavram olduğu konusunda ihtilaf etmediklerini 

ancak “vücûd” kavramının böyle bir iĢtirake tahammül edip etmeyeceği konusunda 

farklı düĢündüklerini belirtir.336 Ġbn Kemal, mutasavvıfların varlık hakikatinin çokluğu 

kabul etmeyeceğini savunduklarını söyler bunun sebebi onların vahdet-i vücûd sistemi 

içerisinde, gerçekte „varlık‟ adını almaya layık olan yegane varlığın Allah olduğunu 

kabul etmeliridir. Çünkü vücûd sadece Allah‟ın varlığına ait olup ortaklığı kabul etmez. 

337 Ġbn Kemal, vahdet-i vücûd anlayıĢını savunan mutasavvıfların, gerçekte varlık 

(mevcûd) ta bulunan çokluğu inkar etmediklerini ileri sürerek, Adududdin Îcî‟nin 

bunları hulûl ve ilhâd düĢüncesine saptıklarını söylemesinin doğru olmadığını ifade 

                                                 
334 KuĢçu Ali, “ġerhu‟t-Tecrîd”, Matbaatü‟l-Âmira, Ġstanbul, trs. ,  s. 8 

335 Gölcük, ġerafeddin, Toprak Süleyman, a.g.e. ,  s. 132. 

336 Ġbn Kemal, “Vücûbi‟l-Vâci”, SK, Esad Efendi 3618, vr. 65a. 

337 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 65a 
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eder. Ona karĢı mutasavvıfların yanında durur. Mutasavvıflar sadece „vücûd‟u 

kastederek, “biz, Allah‟tan baĢkasının var (vücûd) olduğunu söylemiyoruz” derler. 

Onların reddettikleri Ģey, zorunlu varlık için bir „vücûd‟, mümkün varlıklar için de 

baĢka bir „vücûd‟un bulunmasını, insanın Allah‟tan bağımsız bir vücûda sahip 

olmasıdır. Oysa onlar mevcûd olması bakımından varlıktaki çokluğu inkâr etmezler.338 

“Ġnsan” kavramında olduğu gibi, „vücûd‟ dıĢındaki tüm kavramlar, „vücûd‟ kendilerine, 

kendi özünde, Ģu ya da bu Ģekilde katılmadığı müddetçe asla mevcûd olamazlar. Yani 

nasıl ki insan ferdleri, kendilerine „Ġnsanlık‟ dediğimiz özden bir Ģey katılmadıkça insan 

olamıyorlarsa, aynı Ģekilde evrendeki tüm varlıklar da, kendilerine vücûd denilen özden 

bir Ģey katılmadıkca varlık olamazlar.  

 Ġbn Kemal bununla da yetinmeyerek bir Ģeyin „mevcûd‟ olarak 

nitelendirilebilmesi için, vücûdun mâhiyete katılımının akıl tarafından da mülahaza 

edilmesinin Ģart olduğunu söyler. ġu halde vücûd dıĢındaki tüm mefhumlar, kendi özleri 

itibarıyla (nefsü‟l-emr) mevcûd olmalarında, baĢka bir Ģeye muhtaçtırlar ki bu da 

vücûdtur. BaĢkasına muhtaç olan her Ģey mümkündür. Böyle bi yorum, Ġbn Kemal‟in 

mutasavvıflarınkiyle benzeĢen bir varlık anlayıĢına sahip olduğunu göstermektedir. 

Kavramları “yokluğu kabul edebilme” özelliğine göre sıralayacak olursak, „vücûd‟un 

yokluğun en uzağında bulunan bir kavram olduğunu görürüz. Vücûd dıĢındaki diğer 

kavramların, (mesela mevcûd, Ģey, sâbit gibi kavramlar) yokluğu kabul etmeleri, kendi 

özlerinden dolayı değil, baĢka bir Ģey dolayısladır. Ġbn Kemal‟in mutasavvıflarla ortak 

bir varlık anlaĢına sahip olduğunun iĢaretlerinden birisi de , „vücûd‟u manevi bir nura, 

yokluk („adem) u da manevi bir zulmete benzetmesidir. Vücûd‟un yokluğa nispeti, 

nurun karanlığa nispeti gibidir. Dolayısıyla bu iki kavram birbirinin çeliĢiğidir. Her 

ikisinin bir mahalde bulunmaları mümkün değildir. 339 

 Varlıkla ilgili bir diğer ayrım da zihni varlık-harici varlık ayrımıdır. Buna 

vücûd‟u zihnî ve zillî, zihnin benimsediği vücud, gölge vücud da denir. Harîcî vücûd, 

vücûd-i aynî‟dir.340 Ġnsan bilgisinin oluĢum süreci çercevesi içerisinde dıĢ dünyadaki 

objelerin zihnimizde nasıl bilgisel Ģeyler haline geldiği konusundaki tartıĢmalar, gerek 

geleneksel epistemolojinin, gerekse modern epistemolojinin önde gelen konuları 

                                                 
338 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 66a 

339 Ġbn Kemal a.g.r. , vr.  67b. 

340 Gölcük, ġerafeddin, Toprak, Süleyman, a.g.e. ,  s. 133.  
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arasında yer alır. Realist felsefe ile idealist felsefe arasındaki karĢıtlardan birisi de yine 

bu noktada düğümlenmektedir.341 Filozoflar zihinsel varlığın dıĢ dünyadaki varlıktan 

“harici varlık” farklı olduğunu ileri sürerler. Çünkü zihinsel varlık, sırf zihinsel varlık 

olması hasebiyle kendine özgü bir takım cins, fasl, tür, tümeller gibi nitelik ve arazlara 

sahiptir.342  Ġbn Sina bu bağlamda varlığı üç kısımda inceler: 

 “Mutlak varlık”, “Zihinde varlık” ve “A‟yânda(dıĢ dünyada) varlık”343 O zihni 

varlıkla, dıĢarıdaki varlık arasındaki farkı Ģu Ģekilde izah etmektedir: “Bir Ģeyin 

mahiyeti ya zihinde vardır ya da zihin dıĢında. Zihinde var olanın dıĢarıda var olması 

gerekmez. Ama dıĢarıda var olan zihinde de var olabilir.”344  Zihinsel varlığa farklı bir 

bakıĢ açısıyla bakan Gazzali varlık mertebelerini ikiye ayırır: “Uç (taraf) varlıklar” ve 

“Vasıta varlıklar”345  

  Ġbn Kemal zihinsel varlık konusunda önce zihnin tanımını yapar. Ona göre 

zihin özel anlamda bizim algı gücümüze delalet eder. Bu zihnin yaygın anlamıdır. Zihin 

bazende, ister insandaki düĢünen nefis (en-nefsü,‟n-nâtıka), ister idrak aletlerinden bir 

alet -, isterse baĢka bir soyut anlam kastedilmiĢ olsun, mutlak anlamda “algı gücü” (el-

kuvvetü‟l-müdrike) anlamına gelir.346 Görüldüğü üzere bu ikincisinde zihin, psikolojik 

ya da biyolojik yönüyle ele alınmaktan ziyade epistemolojik açıdan ele alınmaktadır. 

Buna göre zihin, dıĢ dünyadan bağımsız, a priori diyebiliceğimiz bilgiler yanında, duyu 

organlarıyla ele ettiğimiz tikellerin(cüz‟) bilgisine de sahiptir. Ġbn Kemal bu yargısını, 

ġerif Cürcâni‟den yaptığı bir alıntıya dayandırır. Cürcâni, ġerhu‟l-Mevâkıf adlı 

kitabında söyle demektedir: “…duyu organlarıyla algılanan cüz‟ler, hakikat ve hüviyet 

olarak diğerlerinden farklıdırlar; bunlar, zihin kendilerini idrak etmesiyle birlikte artık 

                                                 
341 Öçal ġamil, a.g.e. , s. 74. (Seyid Hüseyin Nasr; her ne kadar zihni varlığı ilk kez Molla Sadrâ 979-

1050\1571-1640)‟nın ele aldığını söylüyorsa da bunu kabul etmek biraz zordur. Zira Ġbn Kemal‟inde 

aralarında bulunduğu pek çok kelamcı ve filozof zihni varlık konusundaki görüĢlerini ortaya 

koymuĢlardır. Molla Sadrâ “el- Esfaru‟l-Erba‟a” isimli eserinde zihni varlığı açıklarken gerek usul 

gerekse içerik açısından Cürcanînin “ġerhu‟l-Mevâkıf” adlı eserindeki önermelerle aynı ifadeleri 

kullanmıĢtır. KrĢ. Molla Sadrâ, “el-EĢfaru‟l-Erba‟a”, c. I, s. 270; S.ġerif Cürcani, “ġerlu‟l-Mevâkıf” , c. 

I, s. 262. 

342 Ġbn Sina, “ġifa (ilahiyyat)” ,  s. 201.  

343 Ġbn Sina, a.g.e. , s. 31.  

344 Öçal, ġamil, a.g.e. ,  s. 75 – 76.  

345 Gazzâlî, “Mi‟yâru‟l-ilim” , Mısır, 1961, s. 75 – 76. 

346 Ġbn Kemal, “Risâle Fi‟l Vücûdu‟z-Zihni” , SK. , Ayasofya,  4820, vr. 34b. 



109 

 

hârici varlıklar değil, zihnî varlıklardır.”347 Zihni varlıkla harici varlığın farkını Ģöylece 

belirtebiliriz: Harici varklıkların özelliği hüviyetler olarak dıĢsallaĢmasıdır. Halbuki 

zihni varlıklar, formlar ve tümel mahiyetler olarak belirginleĢir.  

  Ġbn Kemal nefs-i emr ile zihni varlık‟ın birbirinden farklı olduğunu düĢünür. 

Ona göre zihni varlık daha geneldir. Ġbn Kemal‟e göre “zihin dıĢı” da iki anlama 

gelmektedir. Birincisi “mutlak anlamda zihnin dıĢı” ki; bu her kezin bildiği anlamdır. 

Ġkincisi ise; “farazi zihin dıĢı” ; yani zihnin dıĢarıdaki varlığı düĢünmesine paralel var 

olan zihin dıĢı. Bu ikinci “zihin dıĢı” birincisinden daha geneldir. Zihindeki varlığın 

hariçte var olmasını da içermesi sebebiyle hem mutlak anlamdaki “zihin dıĢını” hemde 

farazi anlamdaki “zihin dıĢı” nı içerir. Ġbn Kemal‟in anlatmaya çalıĢtığı Ģey harici varlık 

değil belkide “hariç” in kendisidir. Çünkü Ġbn Kemal harici varlığı da benzer Ģekilde iki 

ayrı katagoriye ayırmaktadır. Birinci olarak: Mutlak anlamda zihnin dıĢında var olma, 

ikinci olarakta zihindeki varlığı var sayarak, zihnin dıĢında var olma. Ġbn Kemal‟in 

varlık ile ilgili bu ayrımında gölge varlık “vücûd-i zıllî” karĢısında yer alan asil varlıkla 

ilgilidir. O na göre asıl varlıkta ikiye ayrılır; Birincisi mutlak anlamda zihin dıĢında 

hasıl olma, ikincisi ise form olarak değil zât olarak hasıl olma anlamına gelir. Ġkinci 

anlamdaki husûl birinci anlamdaki husûlden daha geneldir. Çünkü bunun hariçte olması 

zorunlu değildir. Bazen hariçte bazende zihinde bulunur.348 Burada Ġbn Kemal‟in asil 

varlığı sadece harici varlığa hasretmeyip, zât olarak zihinde var olanı da “asıl varlık” 

olarak kabul etmektedir. Bu açıdan Molla Sadra‟nın harici varlığı “asıl varlık”, zihni 

varlığı da “gölge varlık” olarak kabul ettiği hatırlanırsa Ġbn Kemal‟in meseleyi biraz 

daha geniĢlettiği anlaĢılabilir.349  

  Ġbn Kemal‟e göre harici varlığın tanımı konusunda “nazar ehli” arasında bir 

anlaĢmazlık yoktur. Buna rağmen mutasavvıflar “ehl-i keĢf” arasında harici varlık 

konusunda anlaĢmazlık olduğu açıktır. AteĢ gibi harici bir varlıktan yakma ve ısıtma ve 

ıĢıtma gibi çeĢitli eserler sadır olur. Bunların kaynağı harici varlıktır. Filozoflar harici 

varlıktan baĢka bu tür eserlerin kendisine terettüp etmediği bir baĢka varlığın daha 

bulunduğunu söylerlerve buna zihni varlık adını verirler. Ġbn Kemal, Katibî‟nin, 

                                                 
347 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 34b, Cürcânî, “ġerhu‟l-Mevâkıf” , c. 1,  s. 159. 

348 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 35b. 

349 Acar, Ġbrahim, “Molla Sadra‟nın Bilgi AnlayıĢı” , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütisi, 

(basılmamıĢ yüksek lisans tezi), Ġstanbul, 1993, s. 25. 
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filozofların bu görüĢlerini eleĢtirirken 350 bu eserlerin zihni varlığa aidiyetlerinin harici 

varlıktaki gibi duyumsanan ve müĢahede edilen cinsten olmadığını söyler.351  

  Zihinsel varlıkla ilğili olarak Ġbn Kemal‟in daha çok filozoflara yakın 

olduğunu söyleyebiliriz. Harici varlıktan baĢka kelamcıların üç noktada eleĢtirdikleri ve 

kabul etmedikleri zihinsel varlığın sübütunu kabul ettiğini ve kelamcıların karĢıt 

delillerinin zayıflıklarını delillerle ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.352 

 Zorunlu varlık‟ın haricindeki bütün varlıklar mümkün varlık kategorisine 

girer. Mahiyet ile varlık bir araya gelmek suretiyle oluĢan ve “fiilen dıĢ dünyada var 

olan” mümkün varlıkların, varlık ve mahiyetleri birbirden ayrı olup, var veya yok olarak 

düĢünülmeleri imkân dahilindedir. Varlığı baĢkasıyla zorunlu olan her Ģey, 

mümkün‟dür. Ġbn Kemal, mümkün varlık ile ilgili görüĢlerini bazı risâlerinde ortaya 

koymaktadır. Ġbn Kemal imkân meselesini ele aldığı dört risalesi vardır. Bu risâlelerden 

birisi, peygamberimizin “Fakirlik benim övüncümdür” hâdisini‟n yorumuyla baĢlar ve 

mümkün varlığın çeĢitli yönlerini inceleyen Risâle fi‟l- Fakr‟dır.353 Lüzûmu‟l-Ġmkân 

li‟l-Mümkin354adlı bir baĢka risâlesinde de, mâhiyet-imkân iliĢkisini ele almaktadır. 

Diğer iki risâle ise imkân kavramının varlığa ve yokluğa göre durumunu konu 

edinmektedir.  

  Ġmkân kavramınında tıpkı varlık gibi tanımının zor olduğu Müslüman 

düĢünürlerin kabul ettiği bir durumdur. Buna rağmen zihinde çağrıĢtırdığı anlamlar esas 

alınarak bazı tanımlar da yapılmıĢtır. Cürcânî imkânı “zâtın, varlık ve yokluktan 

herhangi birisini gerektirmemesi” Ģeklinde tanımlamaktadır. 355 Genel olarak imkân: 

Zâtî imkân, potansiyel imkân, zihnî imkân, aktüel imkân, mantıksal imkân, ve zamansal 

imkân olarak ele alınabilir. Cürcani‟ye göre ise dört çeĢit imkân vardır;  

1-Zâtî imkân: Taraflardan birisinin, baĢkası dolayısıyla zorunlu olabilmesine 

rağmen, bizâtihi zorunlu olması düĢünülemeyen imkân türü. 

                                                 
350 Ġbn Kemal burada Kâtibî‟nin Fahreddin Râzî‟nin Mulahhas adlı eserine yazmıĢ olduğu Ģerhe atıfta 

bulunmaktadır.  

351 Ġbn Kemal a.g.r. , vr. 46b  

352 Kelamcıların itiraz ettikleri üç esasla ilgili olarak bakınız Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 51a- 59b. 

353 “Risâle Fi‟l- Fakr”, ĠÜMKAY (Merkez Kütüphanesi), 1589, vr.59b-78a. 

354 Ġbn Kemal, “Lüzûmu‟l-Ġmkân Li‟l-Mümkin”, ĠÜMKAY. , 1589, vr. 356a-373a. 

355 Cürcânî, et-Ta‟rîfât, Beyrut. Trs ,. s. 36.  
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2-Ġsti‟dâdî imkân(imkân-ı vukûî): Taraflardan birisinin ne bizâtihî, ne de 

baĢkası dolayısıyla zorunlu olmasının mümkün olmadığı imkân. 

3-Ġmkân-ı hâss: Hem varlığı hem de yokluğu zorunlu olmayan imkân. 

4-Ġmkân-ı âmm: Varlık ya da yokluktan sadece birisinin zât için zorunlu 

olmadığı imkân-ı âmm da zorunluluğu olmayan Ģey yokluktur (selb-i zarûriyyet-i 

„adem). Mesela ateĢin zâtı için, sıcaklığın varlığı zorunlu iken yokluğu zorunlu 

değildir.356 

  Mümkün, mahiyet ve varlık iliĢkisi neticesinde ortaya çıkan bir kavramdır. Bu 

iliĢki mümkünün farklı türlerinin ortaya çıkmasına kaynaklık eder. Bu bakımdan 

mümkünü, gerçek ve zâtı(özü) itibariyle mümkün olarak sınıflandırabiliriz. Gerçek 

mümkün (el-mümkinü‟l-hakîki) ise, varlığı ve yokluğu birbirine eĢit olan Ģeydir. Bunun 

özü ve mahiyeti, var veya yok olma bakımından birbirine üstün sayılmazlar. Bir baĢka 

ifadeyle varlık ve yokluk, mümkünün mahiyetine göre eĢit uzaklıktadır.357 Ġbn Sina‟ya 

göre mümkün, olması veya olmaması mümteni, ya da gerekli(vacib) olmayan Ģeydir. 

Mümkünün var olabilmesi için zorunlu olarak bir sebebe ihtiyaç duyduğunu belirten Ġbn 

Kemal, var olanın mutlak surette bir illetinin bulunduğunu belirtir. Ona göre mahiyet, 

illet varlığından önce olamaz. Bu durumda da mahiyetin, kendi varlığının nedeni olması 

mümkün değildir. Öyleyse mahiyetin varlığı, zâta oranla ister yakin, ister uzak olsun her 

iki durumda da varlığa ve yokluğa göre eĢittir. Bu mesele hakkında farklı görüĢler 

olduğunu belirten Ġbn Kemal, bunlara yer vermektedir. Bir gruba göre mümkünün, 

varlık veya yokluk bakımından zâtına daha yakın olmasının imkânlılığı söz konusu 

olurken, diğer bir sınıfa göre ise, yokluğun, haraket ve zaman gibi durağan olmayan 

mümkünlere daha yakın olduğu benimsenmektedir.358 

  Ġmkân halinin, mümkün varlığın mâhiyetinden ayrılmayacağını söyleyen Ġbn 

Kemal, aksi takdirde mümkün varlığın „mümkün‟ olarak nitelenemeyeceğine iĢaret 

eder. Eğer imkânı “mümkünün mâhiyetinin lâzımı” olarak düĢünmezse, imkânın 

mümkünün mâhiyeti için subût bulmasının bizâtihî değil, baĢkasından dolayı olduğunu 

kabul etmek zorunda kalırız. Bu durumda “mümkünün mümkünlüğü”, kendi zâtından 

                                                 
356 Ġbn Kemal, “R. Fi Enne‟l-Mümkin Lâ Yekûnu Ehad-i Tarafeyhi Evlâ Bihi Li-Zâtihi;. Risâle Fi‟l-

Fakr” , ĠÜMKAY, 1589, vr. 59b-78a.  

357 Atay, Hüseyin, “Ġbn Sina‟da Varlık Nazaryesi” , GeliĢim Matbaası, Ankara, 1983, s. 134.  

358 Ġbn Kemal, “R. Fi‟l-mümkin” , S.K. Fatih 5355\6, vr. 44b. 
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dolayı olmayıp baĢkasından dolayı olur. BaĢka bir Ģeyin zâtından dolayı olmayıp 

baĢkasından dolayı olur. BaĢka bir Ģeyin zâtından dolayı var olanın, o Ģeyin zâtından 

sonraya kalması, ondan ayrılması caiz değildir.359 Hem filozofların hem de kelamcıların 

kabul etmediği “baĢkasından dolayı mümkün” deyiminin içerdiği mantıksal çeliĢki, bir 

Ģeyin kendi özüne göre durumun ne olduğu sorusunun sorulmasına engel olmamasından 

kaynaklanır. Çünkü eĢya kendi özünde, ya vâcib ya mümkün ya da mümteni‟dir. 

Kelamcılar ve felsefeciler arısnda bu konuda önemli bir anlaĢmazlık olmasına rağmen 

Ġbn Kemal, bazı düĢünürlerin meselenin izahında kullandıkları ifadeleri yanlıĢ bulur. 

Mesela o, Tecrîdü‟l-ak‟aid adlı eserinde, “imkan zorunludur, aksi takdirde mâhiyetin 

vâcib ya da mümteni‟ye dönüĢmesi gerekir” 360 dediği için Nasıruddin Tûsî‟yi eliĢtirir; 

ve kendi ifadesinin daha kuĢatıcı ve doğru olduğunu söyler. Ġbn Kemal‟in hoĢuna 

gitmeyen “…aksi halde mâhiyetin vâcib ya da mümteni‟olması câiz olur” ifadesi bir 

Ģekilde imkânın mümkünün mâhiyetinden ayrılabileceğini çağrıĢtırmaktadır. Oysa 

bunun tasavvur dahi edilemeyeceği ortadadır. Ġmkânın, mümkün varlığın mâhiyeti için 

zorunlu olmadığını varsaydığımızda, genel anlamda mâhiyetin imkândan ayrılması 

tecviz edilmiĢ olur. Yoksa böyle bir varsayım, bütün yönleriyle imkânın mâhiyetten 

ayrılmasının tecvizini gerektirmez. Ġbn Kemal, imkânın mâhiyetten ayrılmasının 

tasavvur dahi edilmeceğine inanmasına rağmen, yine de böyle bir Ģeyin varsayılması 

halinde, Tûsî‟nin zannettiği gibi iki değil üç değiĢik durumun ortaya çıkacağını savunur. 

Birincisi, imkanın sürekli olarak mümkünün mâhiyetinden ayrı olması, ikincisi var 

olduktan sonra ondan ayrı olması, üçüncüsü de var olmadan önce ondan ayrı olması.361 

Ġmkânın lüzûmunu yok sayarsak, bu üç durumun hepsinin değil, bunlardan sadece 

birisinin ortaya çıkması caiz olur. Ġbn Kemal‟de bu ince noktayı açıklarken, yanlıĢ 

anlamalara meydan vermemeye özen gösterir. Bir Ģeyin yokluğundan mümkün 

olabilmesi için lâzım olan Ģey, o Ģeyin varlıktan önce ya da varlıktan sonra gelen 

yokluğunun değil, genel anlamda yokluğunun caiz olmasıdır. O Ģey için sürekli bi 

yokluğun olduğunu varsaydığımızda, genel anlamda yokluğun caiz görülmesi, her iki 

durum dıĢında baĢka bir durumu, yani “sürekli yokluk”durumunu da içine aldığından, 

                                                 
359 Ġbn Kemal, “Lüzûmu‟l-Ġmkân Li‟l-Mümkin” , ĠÜMKAY 1589, vr. 356a. 

360 Ġbn Kemal, “Lüzûmu‟l-imkân” , vr. 356b. 

361 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 356b. 
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“yokluğun tecviz edilmesi”daha genel bir kavramdır.362 Ġbn Kemal‟nin bu açıklamayı 

yapmasının sebebi, Tûsî‟nin yukarıda geçen ifadelerindeki yanlıĢlığa dikkat çekmektir. 

Çünkü, imkânın zorunluluğa ya da imkânsıza dönüĢmesi, veyahut da bu ikisinin imkâna 

dönüĢmesi, ancak ikinci durumda, yani imkânın varlıktan önce ya da varlıktan sonra 

mâhiyetten ayrı olması durumunda gerçekleĢir. Halbuki imkânın sürekli olarak 

mâhiyetten ayrı olmadığının varsayılması, bu iki dönüĢümün meydana gelmesini 

gerektirmez; aksine, mümkünün olmamasını gerektirir. Tûsî‟nin imkânla ilgili sözleri, 

“sürekli ayrılık”durumunu içermemekte, bu yüzden mümkünün hiçbir Ģeye dönüĢmeden 

tamamen ortadan kalkacağı bir durumu dıĢlamaktadır. Ġbn Kemal‟de, imkânı mâhiyetin 

lâzımı olarak kabul etmediğimiz takdirde, ortaya çıkacak durumu her üçüne de 

kuĢatabilecek bir ifadeye baĢvurarak açıklamakta ve “aksi halde mümkün denilen Ģey 

olmaz” demektedir.363 

  Ġbn Kemal „in bu konuyu ele alarak, “mümkün varlıklar için imkânın lüzumlu 

olduğu” sonucuna ulaĢması, „me‟ad‟ inancını isbat etmeye yöneliktir. Müslüman 

kelâmcılar, ahretin gerçekliğini ispat edebilmek için, filozofların hilafına “yok‟un 

yeniden var olması” (ia‟detü‟l-ma‟dûm) kuralını kabul etmemek, o Ģeyin daha önce de 

var olabileceğini kabul etmemekle eĢ anlamlıdır diyerek; öbür dünyada insanların ruh 

ve cesed olarak tekrar yaratılmaları imkânsız değildir görüĢünü isbat etmeye 

çalıĢmıĢlardır. ĠĢte Ġbn Kemal‟de imkân ile mümkün arasında bulunan “biribirini 

gerektirici” iliĢkinin cismanî me‟adın gerçekliğini ispatladığına inanmaktadır.364  

 Ġbn Kemal‟in varlıkla ilgili düĢüncelerine baktığımız zaman tasavvufi 

yorumlarının olduğunu da görürüz. Daha çok Arapca ve Farsça karıĢık olarak kaleme 

aldığı “Risale Fî Beyâni‟l-Vücûd” adlı resalesinde mutasavvıflar gibi sık sık Ģiirlere 

baĢvurmuĢtur.  

  Tasavvuf felsefesinde varlık iki kısma ayrılır. Birincisi “saf nur” olarak kabul 

edilen “Mutlak Varlık”; ikincisi de gölge varlık. Gölge varlık, varlık, kategorisi 

içerisinde değerlendirilmesine rağmen, „vücûd‟un saf hakikatini yansıtmaz.365 Kur‟an-ı 

                                                 
362 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 357a. 

363 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 357a. 

364 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 372b-373a. Ayrıca bk. Burada, “Cismanî me‟ad” bölümü. 

365 Öçal, ġamil, a.g.e. , s. 175. 
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Kerîm‟in “Allah göklerin ve yerin nurudur”366 âyetinden hareketle, Allah‟ın varlığının 

salt nurdan ibaret olduğunu söyleyen Ġbn Kemal‟e göre, mümkün varlıklar gölge 

varlıklardır.367 “Görmedim mi, Rabb‟in gölgeyi nasıl uzattı”368 ayetinde geçen „gölge‟ 

kelimesi, kainatın üzerindeki varlık gölgesine iĢaret etmektedir. Varlığa iĢaret eden her 

Ģey, ya bu nurun kendisi ya da onun gölgesidir. Gölge nura en yakın bir konumda 

olabileceği gibi, nurdan uzak da kalabilir. Nur açısından bakıldığında, nur gölgeye 

yakın iken; gölge açısından bakıldığında, gölge nurdan uzaktır. “Biz ona Ģah 

damarından daha yakınız” 369 ayeti nurun gölgeye ne kadar yakın olduğunu ortaya 

koymaktadır. Diger yandan, çoğu kez gölge varlıkların uzak bir sapıklık içinde 

olduğuna iĢaret eden birçok ayet vardır. Ġbn Kemal de tasavvufi içerikli Ģiirlerden 

yaptığı iktibaslarla meseleyi açıklamaya çalıĢmıĢtır: 

         Dest-i o tûr kerden-i cânet / Ser ber âverde ez kerîbanet 

         Be tû nezdikter ez habl-i verîd / Tu der uftâde der dalâlin baîd. 

         (O‟nun eli senin canına dolanmıĢ / yakandan yakalayıp seni ayağa 

kaldırmıĢtır. 

         O sana Ģah damarından daha yakındır; / oysa sen uzak bir sapıklık 

içindesin.) 

 Evrenin bağlı olduğu nizam salt bir varlık düzeni değildir; evren, varlık ile 

yokluk arasında mevcûdiyetini devam ettiren bir nizama sahiptir. Evrenin gerçekliği 

bundan baĢka bir Ģey değildir. Ġbn Kemal‟de bu Ģekilde, evrenin sahip olduğu varlığın 

kendisine ait olmadığını ya da muğlak bir varlığa sahip olduğunu söyleyerek, asıl 

varlığın Allah‟ın varlığı olduğuna dikkat çekmek istemekedir. Zaten her iki canlı türü 

arasındaki farklılık buradan kaynaklanır. Evren, mutlak hakikatle olan bağlantısından 

soyutlanarak ele alındığında, „bâtıl‟ ve „yok‟tur; varlığını ve anlamını bu „hakikat‟le 

birlikte kazanmaktadır. Vâhdet-i vücûd anlayıĢına sahip mutasavvıflara göre, bu 

anlamda olmak üzere, baĢka bir varlığın kabul edilmesi Ģirktir.  

                                                 
366 Nûr,  24/35. 

367 Ġbn Kemal, “R. fi Beyâni‟l-vücûd” , Resâil, ACN. , Ġstanbul, 1316, s. 148. 

368 Furkan, 25 /43. 

369 Kaf, 50/16. 
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  Ġbn Kemal kesret dünyasını “mutlak varlık” ın tecellisi sonucu oluĢan bir dünya 

olarak kabul eder. Bu tecelliyi Ģu Ģekilde anlatmaya çalıĢır 

  “…mutlak varlık mutlak semadan ve “hüviyet gaybı”ndan tenezzül buyurur. 

A‟yan aynalarına ve imkân âleminin bulunduğu yerlere (mecalî-i âlem-i imkân) tecelli 

eder. Kendi güzelliğini muhtelif aynalarda gösterir. Her bir aynada muhtelif surette 

kendi çehresini gösterir. Zuhur yerlerinin çokluğuna göre kesret ortaya çıkar.”370  

 Varlıktaki çoluğu tek bir Ģeyin birçok aynada farklı açılardan görünmesi ile 

açıklamıĢtır. Ona göre Allah bir Ģeye bitiĢik (muttasıl) olmaktan ve bir Ģeyden ayrı 

(munfasıl) olmaktan münezzehtir.371 Arifler hakikat semasına çıktıklarında orada tek bir 

vücûd görürler ve onun “Hak” olduğunda ittifak ederler. 372  

  Nesneler dünyasında bulunan gölge varlıklar, saf nur olarak kabul edilen 

mutlak varlığın nurundan kendi kabiliyetleri ölcüsünde feyz alırlar. Hiçbir Ģey Hakk‟tan 

ve O‟nun nurundan uzak kalamaz. “…fısıldaĢmakta olan üç kiĢiden dördüncüsü 

mutlaka O‟ dur.”373 Ayetinin buna delalet ettiğini söyler. Ġbn Kemal konunun daha iyi 

anlaĢılabilmesi için Ģöyle bir örnek verir: „Nurun rengi olmaz ancak onu renkli gösteren 

camdır. Bizim varlıklarda müĢahade ettiğimiz renklilik nura değil cama aittir. Binlerce 

cama ıĢığını salan güneĢ her bir camda ayrı Ģekil ve renkte gözükmektedir. Tek bir 

kiĢinin değiĢik açılarla etrafına konulan ve özellikleri itibari ile birbirinden farklı olan 

aynalarda değiĢik Ģekillerde görünmesi bunu ortaya koyar.‟374 

   Ġbn Kemal‟e göre insan dahil tüm mümkin varlıklar hakiki varlık‟ın zâtının 

arazlarıdır.  

  “Men ve tu „ârız-ı zât-ı vücûdîm 

            MeĢkhây-ı müĢk-i vücûdîm 

   Tâ bâğ-ı dilem ez feyz-i hakk GülĢen Ģod 

   Mahiyet-i mâ ez rûy-i o rûĢen Ģod 

   Ân rûz ki hurĢîd-i rahĢ cilve nemûd 

                                                 
370 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 149. 

371 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 150 

372 AltıntaĢ, Hayrani, “Ġbn Kemal ve Tasavvuf”  , ġĠS. Ankara 1986, s. 235. 

373 Mücadele 58/ 7. 

374 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 153 – 154. 
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         A‟yan-ı cihân tamâm rûzen Ģod.”375   

 Ġbn Kemal Ģu uyarılarda da bulunur: Allah‟ın mümkin varlıklarla iliĢkisi 

kesinlikle ittisaf ve hulûl iliĢkisi değildir. Allah mümkin varlıklara hulûl etmemiĢ tecelli 

etmiĢtir.376 Mutlak varlık‟ın denize, mümkin varlıkların da dalgalara benzetildiği sufi 

literatürü Ġbn Kemal, denizi “varlığın hakikati” dalgaları ise sufilerin “a‟yân-ı sâbite” 

dedikleri “kabul edici” özelliğe sahip olan mahiyetlerin heykelleri üzerine varlığın 

manevi anlamda yayılması olarak açıklar. Sûfîler her ne kadar varlığın çokluğunu kabul 

etmeselerde, hakikatların çokluğunu reddetmemiĢlerdir.377  

   2-ÂLEM 

 Duyu ya da akıl yoluyla kavranabilen veya mevcuyeti düĢünülebilen, Allah‟ın 

dıĢındaki varlık ve olayların tamamını ifade eden bir terimdir.  378 Âlem kelimesi 

Kur‟an-ı Kerim‟de gerek kainâtı gerekse özel olarak insanlar topluluğunu ifade etmek 

amacıyla ve hepsi de “âlemin” Ģeklinde çoğul olmak üzere yetmiĢ üç defa 

kullanılmıĢtır. Bunların kırk ikisinde “Rabbü‟l-âlemin” terkibiyle zikredilerek Allah 

teâlâ‟nın canlı cansız bütün canlıların ilahı olduğu vargulanmıĢtır. Bunun yanında 

gelmiĢ geçmiĢ bütün insan türü anlamında379 ayrıca. “size verdiğim nimeti ve sizi 

âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın”380 meâlindeki ayette olduğu gibi “çağın insan 

toplulukları” mânasında da kullanılmıĢtır. Hz. Muhammed için kullanılan “âlemlere 

rahmet”381 tabirindeki “âlemin” kelimesiyle bütün yaratıkların kastedildiği yolunda 

umumi bir kanaat vardır. Kur‟an‟da 176 defa bir arada tekrarlanan “semavat” ve “arz” 

kelimeleri birlikte göz önünde bulundurdulduğu takdirde bu kelimelerin âlemi, yani 

kâinatı ifade ettiği anlaĢılır. Bu tür âyetlerde Cenâb-ı Hakk‟ın gökleri ve yeri yarattığı, 

bunların maddî ve mânevi tasarruf ve hakimiyyetini kendi idaresinde bulundurduğu, 

                                                 
375 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 154. 

 ( Her ikimiz de varlığın zâtının arazlayırız. 

Varlık sarayının kokularıyız. 

Gönül bağım Hakk‟ın feyzinden güllerle doldu.  

Mâhiyetlerimiz O‟nun yüzünden aydınlandı. 

GüneĢin parlak yüzünü gösterdiği bir günde, 

Cihanın a‟yanı küçük birer pencere haline geldiler.) 

376 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 155. 

377 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 156. 

378 Bolay, Süleyman Hayri, “Âlem” md. DĠA, c. 2, s. 357. 

379 Ankebût, 29/ 10. 

380 Bakara, 2/47 

381 Enbiyâ, 21/107 
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semavat ve arzın sırlarını sadece onun bildiği ve bunlarda bulunan Ģuurlu-Ģuursuz her 

Ģeyin kendisine boyun eğdiği(secde ettiği) ifade edilir.382 Âlem kelimesi “bütün 

insanlar, müminler” manasında ve ayrıca “rabbü‟l âlemin” Ģeklinde hadislerle de 

geçmektedir.383 Kur‟an-ı Kerim‟de geçen, “Halk da emir de ona mahsustur” 

384mealindeki ayette yer alan halk ve emr, daha sonra Ġslam düĢünürlerince halk âlemi 

ve emr âlemi Ģeklinde, fenomenler ve numenler âlemini ifade eden birer terim haline 

getirilmiĢtir. Ayrıca Kur‟an‟da Ģehâdet-gayb, mülk-meleküt Ģeklinde geçen birbiriyle 

bağlantılı kelimelerin her biri felsefi ve tasavvufi literatürde birer âlemi ifade eden 

kavramlar olarak kullanılmıĢtır. Ayrıca durum Kur‟an-ı Kerim‟ de, neredeyse müphem 

olduğu hissini verecek kadar ve her devrin ilmi telakkilerini tatmin edecek Ģekilde ana 

hatlarıyla çizilmiĢ bulunan kâinat tasvirinin tamamı için de geçerlidir. Çok sayıda âyette 

arĢ, kürsî, felek, semavat, arz, yıldızlar, gezegenler gibi kozmik nesnelere yapılan 

atıflar, daha sonraki Ġslam ilim ve fikir ekollerinin kozmolojiye dair ürünleri için de 

hususi ve sistemli kâinat modellinin merkezi kavramlarını oluĢmuĢtur.385 

Metafiziğin temel problemlerinden biri olan Tanrı- âlem iliĢkisinden doğan bir 

takım problemler mevcuttur. Bu meseleler; âlemin kıdemi, sudûru ve hudûsu gibi 

meselelerdir. Ġbn Kemal‟e göre âlem Allah‟ın îcadı olup onda görülen çok ve çeĢitli 

suretler O‟nun hakikat olan nûrunun zuhûrudur. 386 Mümkün olan varlıklar bu açıdan 

bakıldığında keĢf ehline göre Vacibü‟l Vücûd‟un aynısıdır. Mümkinü‟l-vücûd her 

zaman değiĢen haller ve suretlerdir. 387 

 Âlemin ezeliliği meselesinin çözülmesi güç bir problem olduğunu ve bu 

sebeplede düĢünürlerinin pek çoğunun bu mesele etrafında zora düĢtüklerini belirten Ġbn 

Kemal, Gazzali‟nin “Tehafüt” nü bu meseleyle baĢlattığını söyler ve hem Hocazâde 

hem de kendisi aynı metodu benimseyerek eser vermiĢlerdir. Filozofların lehine 

getirilen dört delil öncelikle ele alınmıĢ sonra bu delillerin üzerinde kelami- felsefi 

tartıĢmalar yapılmıĢtır. Bu deliller Ģunlardır: 

                                                 
382Abdulbâki M. Fuat, “el-Mu „cemü‟l- Müfehres li-Elfazi‟l-Kur‟ani‟l-Kerim” , Kahire, 1950, “semâvât” 

md. 

383 Wensinck A. J. , “el-Mu “cemü‟l-Müfehres li-Elfâzi‟l-Hadisi‟n-Nebevi” , Leiden, 1936- 69 “âlem” 

md.  

384 A‟râf, 7/ 54. 

385 Bolay, Süleyman Hayri, a.g.m. , s. 357. 

386 Ġbn Kemal, “Risale fi Beyani‟l Vücûd” , s. 154.  

387 Ġbn Kemal, a.g.e. , s. 154- 155. 
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1-Ezelî olandan, sonradan olanın sudûru asla mümkün değildir.388 Tam 

nedenden, eserden geri kalamaz, dolayısıyla âlemin ezeli olması zorunludur. Âlemin 

varlığından önce bir isteyen (murîd), bir istek (irade) ve onun istenen Ģeye (murâd) 

münasebeti mevcuttur. Âlemin varlığa gelmesi anında ne yeni bir isteyen, ne yeni bir 

istek, nede istenen Ģeye göre yeni bir münasebet vardır. Görüldüğü üzere filozoflar 

lehine getirilen bu delilde tam neden olan Tanrının mahiyetinin değiĢmemesi esası 

üzerinde durulmuĢtur. Filozoflara göre mahiyeti itibari ile değiĢmez olduğuna göre 

Tanrının âlemin meydana gelmesine iliĢkin neden olması durumu bütün zamanlar için 

geçerlidir. Bu sebeple bu bütün zamanların baĢlangıcında daha doğrusu 

baĢlangıçsızlığında (Allah‟ı zamanla sınırlama söz konusu olmaması için) âlemi 

meydana getirmesi zorunlu olacaktır. Hocazâde‟ye göre âlemin varlığa getiriliĢinde 

zorunlu olan Ģeylerin bütünü, ya ezelde meydana gelmiĢtir ya değildir. Ġkinci ihtimal üç 

mahsur gerektirir. Birincisi, zamanda varlığa gelen bir Ģeyin müeessirsiz olabilmesi; 

ikincisi, zamanda varlığa gelen bir Ģeyin ezeli olması; üçünsü de sonsuza giden bir 

tesessül. Çünkü bu Ģeylerin bütünün ezelsiz olmaması demek hiç olmazsa birinin 

zamanda varlığa gelmiĢ olması demektir. O zaman ya bu birinin varlığa gelmesi bir 

müessirin varlığına ihtiyaç göstermez bu, zamanda varlığa gelen bir Ģeyin müessirsiz 

olabilmesi demektir; veya bir müesrinin varlığına ihtiyaç gösterir. Bu durumda ise ya bu 

birinin varlığa gelmesi için zorunlu olan Ģeylerin bütünü ezelidir. O zaman bu bütünün 

de ezeli olması gerekir veya bu Ģeylerin bütünü ezeli değildir buna göre ise hiç olmazsa 

onlardan birinin zamanda varlığa gelmesi gerekir. Bu durumda da teselsül meydana 

gelir. O halde geride birinci ihtimal yani âlemin varlığa getirilmesinde zorunlu olan 

Ģeylerin bütünün ezelde meydana gelmiĢ olduğu ihtimali kalır. Bu durumda da âlemin 

ezeli olması gerekir çünkü eser, tam nedeninden geri kalamaz. Aksi taktirde tercih 

ettiricisiz bir tercih gerekir ki bu da imkansızdır. Özetle bu delil dört hususa 

dayanmaktadır;  

1-Zamanda varlığa gelen bir Ģeyin müessirsiz olmasının imkansız olması. 

2-Zamanda varlığa gelen bir Ģeyin ezeli olmasının imkansızlığı. 

3-Sonsuza giden bir teselsülün veya tek kelime ile sonsuzun imkansız olması.  

                                                 
388 Gazzâli, “Tehafüt” , s. 15vd. 
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4-Tercih ettiricisiz bir tercihin imkansız olması. Bu dört maddede 

açıkladığımız hususlar Ġbn Kemal‟in filozoflara ait olan birinci delili anlatım tarzıdır.  

Bu filozofların lehine ortaya konulan delillere de cevaplar verilmiĢtir. Özet 

olarak sunacak olursak bunlardan bir tanesi âlemin varlığa getiriliĢinde zorunlu olan 

bütün Ģartların ezelde hasıl olmasına rağmen, Tanrının iradesinin onu muayyen (belirli) 

bir anda meydana getirmesinin mümkün olduğudur. Ġkincisi âlemin içinde varlığa 

getirildiği andan önce zamanın mevcut olmadığı, bundan ötürü âlemin zamanın 

muayyen bir anında meydana getirilmesini tercih ettirecek bir nedenin varlığına ihtiyaç 

olmadığı cevabıdır. Üçüncüsü filozofların bu delilini günlük hareketlerinin zamanda 

varılığa gelmiĢ olduklarının gösterilmesi sureti ile “nakz” edilmesi dördüncü olarak da 

âlemin ezeli varlığının mümkün olmadığını; çünkü âlemin varlık imkanının ezeli 

olmasının, ezeliliğinin mümkün olmasını gerektirmediği cevabıdır.  

Hocazade âlemi varlığa getirmekle sonuçlanan Tanrı iradesinin taallukunun 

zamanda meydana gelmesi ve baĢka bir taaluka dayanması, onun da baĢka bir taaluka 

dayanarak bu durumun böylece sonsuza kadar gidilmesi düĢüncesini reddetmektedir. 

Çünkü ona göre, bu taaluklar sillilesinde tatbik burhanının389geçerli olması durumu söz 

konusudur. O, bu itibarı Ģeylerin, diğer bir ifadeyle taallukların gerek dıĢ âlemde, 

gerekse zihinde bir varlıkları olmadığı düĢüncesinden hareketle itiraz edebileceğini 

belirtmektedir. Ona göre, bu taallukların birbirlerini takip eden Ģeyler olmalarının, bu 

bakımdan onlarda her önce gelenin, kendinden sonra gelenin bir Ģartı olmasının bu 

Ģekilde cisimlerin zamanda varlığa gelmelerinin Ģartı olan bir taalluka kadar 

gidilmesinin mümkün olduğu, filozoflar tarafından birbirlerini takip eden Ģeylerde 

teselsülün imkansız olmadığı fikri ileri sürülerek ortaya konabilir.390 

Genel olarak Hocazade‟nin yukarıda zikrettiğimiz görüĢlerine katılan Ġbn 

Kemal, özelde bu taallukların dıĢ âlemde, ne de zihinde bir varlıkları olmasının zorunlu 

olmadığı düĢüncesine katılmaz. Zira Ġbn Kemal‟e göre âlemin varlığa gelmesi bu 

taalluklara bağlıdır. Bu durumda taallukların bu iki varlıktan biriyle var olmaları 

                                                 
389 Tatbik burhanı (burhan-ı tatbik), teselsülün batıl oluĢunu gösteren ve bunu ispat eden en meĢhur 

delillerden biridir. Ġki sonsuzu birbiriyle çakiĢtırarak (tatbik), teselsülün iptali esasına dayalı bir delildir. 

GeniĢ bilgi için bkz. Taftazânî, “ġerhu‟l-Akâid “(haz. Süleyman Uludağ), Dergâh yayınları, Ġstanbul 

1982, s. 135- 136; Teselsülün iptaline dair deliller hakkında bkz. Bekir Topalloğlu, “Ġslam Kelamcıları ve 

filozoflarına Göre Allah‟ın Varlığı (Ġsbât-ı Vâcib)” , D.Ġ.B. Yayınları, Ankara 1987, s. 104-  106. 

390 Ġbn Kemal, a.g.e. , s. 95, Ahmet, Arslan, a.g.e. , s. 77- 78 
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gerekir. O, bu taallukların birbirini takip eden Ģeyler olmadığını belirtir. Çünü ona göre 

Tanrı‟nın iradesi ile muradı arasında, bir baĢka deyiĢle, nedenle eser arasında zorunlu 

bir iliĢki vardır. Bu bakımdan Tanrı‟nın muradının, iradesinden ayrı olarak düĢünülmesi 

mümkün değildir. ġayet bu irade iliĢkilerinin birbirini izleyen Ģeyler olduğu kabul 

edilirse, bu durumda Tanrı‟nın muradının, iradesinden, eserin nedeninden geri kalması 

gibi bir durum ortaya çıkar. Bu ise imkânsızdır. O halde yaratmada, gök kürelerini 

devirlerinin birbirlerini takip etmelerine benzer bir Ģekilde bir münasebetten söz 

edilemez.391 

  Aynı Ģekilde âlemin ebedi olduğu meselesi de yine Ġbn Kemal tarafından 

“tehafüt” geleneği etrafında tartıĢılmıĢ bir konudur. Âlemin ezeli olduğu iddiasını 

çürütmek için filozoflara karĢı vermiĢ oldukları cevablar aynen ebedi olduğu 

meselesinde de vurgulanmıĢtır. Filozoflar bu konuda da eserin nedeninden geri 

kalamayacağı ilkesine dayanarak; varlık Ģartları devam ettiği halde âlemin ortadan 

kalkmasını imkansız görürler. Ġkinci olarak yine zamanın ebediliğine vurgu yaparlar. 

Üçüncü delillerde âlemin ebedi olarak devam etmemesi durumunda Tanrının 

cömertliğinin de devam etmeyeceği ve sona ereceği üzerinde dururlar. Son olarak da 

âlemin varlığından sonraki yokluğu durumunun da mümkün olduğunu, imkanın ise 

kendi kendine kaim olamamasından ötürü bir mahal gerektireceğini, bu mahalin 

maddeden baĢka bir Ģey olamayacağını dolayısıyla cismin ebedi olduğunu bu Ģekilde 

ispat etmeye çalıĢırlar392 

Her ne kadar bu delillere karĢıda “âlemin ezeli olduğu” iddiasına verilen 

cevablar ufak tefek değiĢiklerle verilmiĢ olsa da Ġbn Kemal‟in Ģu uyarısına dikkat 

çekmek gerekir: 

 Ġbn Kemal‟e göre bu mesele, Îcî‟nin ve diğer bazı kelamcıların zannetiği gibi 

âlemin ezelî olup olmadığı meselesinin bir uzantısı, kolu değildir; tersine bu her iki 

mesele, yani âlemin ezelî ve ebedî olup olmadıkları meseleleri, bir tek ana kökten 

çıkmaktadırlar. Bu kök, âlemin mahiyetinin - mahiyet olarak- yokluğu kabul edip 

etmediği meselesidir. Varlıktan evvelki yokluk, varlıktan sonraki yokluk gibidir. ġu 

halde âlemin varlığından sonra yokluğa gitmesi (fenâ), varlığından evvel yokluğun 

                                                 
391 Arslan, Ahmet, a.g.e. , s.78.  

392 Gazzâli, a.g.e. , s. 97- 110;Arslan, Ahmet, a.g.e. , s. 143. 
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gelmesi (hudûs) meselesinin bir dalı değildir. Nitekim âlemin ezelî olmasının imkansız 

olduğunu söyleyen herkez, onun ebedi olmasının da imkansız olduğunu söylememiĢtir. 

Meselâ Kerrâmiye, cisimlerin zamanda varlığa geldiklerini iddia ettiği halde, onların 

ebedî olduklarını, yok olmalarının imkânsız olduğunu söylemiĢtir. 393 

 Burada mesele Tanrı‟ya herhangi bir zorunluluk atfetme kaygısından 

kaynaklanmaktadır. Zira ebediliğin zorunlu olması veya olmaması hakkında kesin bir 

hüküm verildiği takdirde Tanrı hakkında bir mecburiyet söz konusu olur 394 

 Ġbn Kemal Alaaddin Tusî‟nin Kitâbu‟z-Zuhr adlı eserinden iktibasta 

bulunarak, O‟nun konuya iliĢkin görüĢlerinin daha doğru olduğunu belirtmektedir. 

Tusî‟yi göre, âlemin ebediliği hakkında filozoflarla kelâmcılar arasında görüĢ ayrılığı 

bulunmaktadır. O, biraz önce yukarıda değindiğimiz bu hususa iĢaret etmektedir. 

Filozoflar âlemin ebedî olmasının zorunluluğunu, kelamcılar ise ebedî olmasının 

zorunluluğunu değil, âlemin ebedi olmasını caiz görürler. Onların büyük bir çoğunluğu, 

ayetlerin zahiri manalarından hareketle âlemin ebedi olabileceğini ileri sürerken, 

bazıları da bu konuda çekimser kalırlar ve te‟vile baĢvururlar395. 

 Tanrının cömert olmasının ortadan kalktığı iddialarına gelince bu durum ancak 

âlemin yerine benzer bir âlem var olmaz ise söz konusu olabilir. Bu âlemin yok 

olmasına bağlı olarak böyle bir sonucun ortaya çıkması da gerekmez. ġayet bu âlemin 

yerine bir baĢka âlem varlığa getirildiği taktirde, o da varlığa getirilen bir âlem olacağı 

için âlem yok olmuĢ olmaz396 

 Filozoflara göre Tanrı hakiki Bir‟ dir, âlem ise çokluktur. Bu tabi olarak 

Gazzali‟yi, filozofların görüĢüne göre Tanrı ile âlem arasındaki iliĢkileri yani âlemin 

Tanrı‟dan, çoğun Bir‟den nasıl çıktığı meselesini incelemeye götürür ve burada 

filozofların âlemin Tanrı‟dan sudûr etmesi ile ilgili söyledikleri Ģeyleri ele almasını 

sağlar.  

                                                 
393 Ġbn Kemal, “HaĢiye” , s. 250- 254. 

394 Güzel, Abdurrahim, “Karabağî ve Tehâfüt‟ü” , Kültür Bakanlığı Yayınları, Acar Matbaacılık, 

Ġstanbul,  1991,  s. 178. 

395 Alâadin Ali Tûsî, “Kitâbu‟z-Zuhr”, (çev. Recep Duran),  Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, 

s. 126; Ġbn Kemal, a.g.e. , s.254. 

396 Tûsî, a.g.e. , s.127. 
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 Âlemin sudûru meselesi ise “bir” olandan âlemin çıktığını ifade etmek için 

kullanılan bir kavramdır. Temelde yaratıĢı reddeden sudûr teorisi âlemin çeĢitli varlıklar 

sonucu oluĢtuğunu savunan felsefi bir doktrindir. Varlığın zaman içerisinde oluĢtuğunu 

ve oluĢ realitesini savunur. IĢığın güneĢten, sıcaklığın ateĢten, kokunun çicekten çıkması 

gibi âlemde Tanrıdan sudûr etmiĢtir. “bir” olandan ilk sudûr eden akıldır. O, hem Bir‟i, 

hem de kendi zâtını bilir. Bütün varlıkların ideleri kendisinden bulunur397  

Farabî‟de Tanrı-evren iliĢkisinin nasıl olduğu sorusu, oldukça önem 

taĢımaktadır. O, Aristoteles‟in “Birden ancak bir sâdır olur” ilkesine dayanmak 

suretiyle Zorunlu Varlık‟tan birinci aklın (el-aklu‟l-evvel) sudûrunu izah etmek 

suretiyle, Bir olandan çokluğun meydana geliĢinin nasıl olduğunu temellendirmeyi 

amaçlamaktadır.398 

 Farabî ve Ġbn Sina, Tanrı‟nın âlemin ezeli yaratıcısı olduğunu inkâr 

etmemiĢlerdir. Fakat onlar, Tanrı‟nın kâinatı geçmiĢteki belirli bir zamanda sırf 

yokluktan yaratmadığını savunan Aristoteles‟in düĢüncesiyle, Ġslamın yoktan yaratma399 

tezinin uzlaĢtırılması bağlamında Plotinos‟un görüĢlerinden yaralanmıĢlardır. Bu 

bakımdan onlar, yaratmanın Tanrı‟nın hür iradesiyle gerçekleĢtiğini kabul etmekle 

birlikte, tıpkı bir gülden kokunun yayılması ya da bir ıĢık kayağından ıĢığın çıkmasında 

olduğu gibi alemin, Tanrı‟dan hiçbir Ģey eksiltmeksiniz sudûr ettiğini ileri sürmüĢlerdir. 

Bu sistemde Tanrı ile maddî âlem arasına “akıl” adını verdikleri bir takım manevî varlık 

katmanları koyarak, yaratmayı bir süreç içerisinde değerlendirmiĢlerdir.400 

  Ġslam‟da ilk defa Farabî‟nin kaleminde ifadesini bulan ve Ġbn Sina‟nın 

eserleriyle son Ģeklini alan sudûr teorisi asıl itibariyle varlığın vâcip (zorunlu) ve 

                                                 
397 Yuhanna Kumeyr, “Ġslam Felsefesinin Kaynakları” (ter. Fahrettin Olguner) Dergâh Yayınları, 

Ġstanbul 1992, s. 110. 

398 Ġbrahim Beyyumi Medkur, “Ebu Nasr el-Farabî”, Mecelletü Külliyeti‟l-Adab, Camiatü‟l-Kahire, c. 

XIX, cüz 2, Kahire, 1957,  s. 78. 

399 Yasin, 36/81; HaĢr, 59/24 

400 Ülken, Hilmi Ziya, “Ġslam DüĢüncesi Türk DüĢüncesi Tarihi AraĢtırmalarına GiriĢ”, Ülken 

Yayınları Ġstanbul, 1995, Ġkinci baskı, s. 184- 185; Sözen, Kemal, a.g.e. , s.187- 188. Ayrıca yazar bu 

konu hakkında Ģu kaynaklarıda vermiĢtir; Farabî, “Uyûnu‟l-Mesai” , es-Semeretü‟l-Merdiyye içinde 

(neĢr. Friedrich Dieterici), Leiden E. J. Brill, 1890, s. 58; a. Mlf. “Ed-deâvi‟l-Kalbiyye”  Meclisu 

Daireti‟l-Osmaniyye, Haydarabad, 1349, (h.), s. 4: a. Mlf. “Arâ‟u Ehli‟l-Medineti‟l-Fazıla” (neĢr. 

A.Nasri Nâdir), Daru‟l-MeĢrık, Beyrut, 1985, s. 61- 62. Ġbn Sina‟nın sudûr teorisi için ise bkz. Ġbn Sina, 

“en-Necat” , c. II, (Ġllahiyyat böl.), (tah. Abdurrahman Umeyra) , Daru‟l-Cîl, Beyrut, 1192, s. 133; a. 

Mlf. , “eĢ-ġifa” , Ġlahiyyat (II), (tah. M. Yusuf Musa- Süleyman Dünya-Said Zâyed), Kahire, 1960, s. 

402- 407; a. mlf. ,  “el -ĠĢarât ve‟t-Tenbihât” , c. III (Ġlahiyat böl.), (tah. Süleylan Dünya), Beyrut, 1993, 

s. 233 vd. 
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mümkin olarak ikiye ayrılmasına, yaratmanın akletme faaliyeti olarak düĢünülmesine ve 

nihayet “bir‟den ancak bir sâdır olur” prensibine dayanır. Sudûr yûce ve kemal sahibi 

zorunlu varlıktan (vâcibü‟l-vücûd, Allah) belli bir düzen içinde ve devamlı olarak 

taĢması, bu suretle zorunlu varlığın kendisinden baĢka varlıklar vücuda getirmesinden 

ibarettir. Bu Ģekilde kendi zâtını akletmesiyle (taakkul) Allah‟tan ilk taĢan Ģey, ilk 

akıldır (el-aklü‟l-evvel). Özü itibariyle mümkin olan bu akıl, zorunlu varlığa nisbeti 

içinde vaciptir. Ancak özündeki mümkin oluĢ özelliği kendisinden çokluğun da 

bulunması anlamına gelir. Ġlk aklın kendi üstündeki prensibi akletmesi, ikinci aklın 

sudûruna yol açar; kendi mümkin özünü akletmesiyle de ilk feleğin nefsi ve cismi 

meydana gelir. Burada Ġbn Sina‟nın; 

a-Tamamen ğayri maddî akıl. 

b-Ğayri maddi ama, faaliyetinde cisme ihtiyaç duyan nefis. 

c-Üç boyutlu, bölünebilir cisim Ģeklinde koyduğu ontolojik ayırımının 

belirmeye baĢladığı görülmektedir. Ġkinci aklın aynı Ģekilde ilk prensibi akletmesi 

üçüncü aklı, kendi özünü düĢünmesi ikinci feleğin nefsini ve cismini meydana getirir ve 

bu, ay altı âlemi yöneten onuncu akıl ve dokuzuncu feleğin sâdır olmasına kadar devam 

eder. Böylece on akıl ve dokuz felek, bir dizi akletme sonucu meydana g elmiĢ olur. ġu 

halde yaratma veya var etme süreci ile akletme süreci aynıdır ve daha yüksek varlık 

mertebelerinin akledilmesiyle daha alttakiler oluĢur. Burada ayrıca dikkat edilmesi 

gereken husus, söz konusu semavî akılların teolojik bir kavram olan meleklere tekabül 

etmesidir. Nitekim faal akıl veya vâhibü‟s-suver olarak da anılan onuncu akıl, Ġslâm 

felsefesinde Rûhulkudüs yani Cebrâil ile özdeĢleĢtirilmiĢ ve vahyin veya ilhamın aracı 

olarak düĢünülmüĢtür. Ayrıca insanda bulunan kuvve halindeki aklı, fiil haline getiren 

ve ay altı âlemdeki oluĢ ve bozuluĢları düzenleyen kozmik bir güç olarak da faal akıl 

çok yönlü fonksiyona sahiptir.401 

 Sudûr mekanizması içinde yer alan on akıl teorisinin ilk aĢamasında Bir‟den 

çokluğun çıkması durumunun açıklaması yer alırken, daha sonraki ayrıntılarında 

dönemin astronomi ve fizik verilerini açıklamaya gidilmiĢtir. Sudûrda ortaya konulduğu 

Ģekliyle metafizik, fizik astronomi, hatta psikoloji ve ahlâk alanına iliĢkin görüĢler 

meseleyi çözmek üzere ortaya atılmıĢ gözükmekle beraber, aynı zamana belli bir 

                                                 
401 Bolay, Süleyman Hayri, a.g.m. , c. 2,  s. 358. 
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astronomik sistemi açıklamaya, fiziki olayların ham maddesini ve meydana geliĢlerini 

açıklamaya yöneliktir.402 Ġbn Kemal, Hocazade‟nin bu teori ile ilgili ortaya koyduğu 

astronomik ve fizik sistemine iliĢkin görüĢlerine yer vermekte, onu zaman zaman belli 

noktalarda eliĢtirmektedir.403 Ancak bu eleĢtiriler genel olarak kullanılan bazı kavramlar 

üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Problemin çözümüne yönelik olarak köklü bir eleĢtiri 

getirilmemektedir. Dolayısıyla bu hususta ortaya konulmaya çalıĢılan çözüm önerileri 

kavramsal tartıĢmalardan öte gitmemektedir.404 Ġbn Kemal‟in akılla ilgili olarak ele 

aldığı müstakil risaleleri mevcuttur. Bu onun hem bilgi kaynağı olması hem de âlemle 

ilgili yukardaki verilen bilgiler karĢısında akıl hakkındaki görüĢlerini ele aldığı 

risaleleridir. Bilgi teorisi baĢlığı altında bu konudaki görüĢlerini incelemeye geçebiliriz. 

  3-BĠLGĠ 

 Bilginin kaynağı meselesi kelam ilminde üzerinde önemle durulmuĢ 

konulardan bir tanesidir. Ġlmin konusu eĢyadır, varlıktır, objedir. EĢyanın hakikaki 

vardır, ilim de bu hakikaki araĢtırır. Ġlmin, bilginin sujesi durumunda olan insan da bir 

objedir, eĢyadır, varlıktır. Ġlim aslında suje-obje iliĢkisidir.  

Ġbn Kemal çok fazla olmasa da eserlerinde bilgi elde etme yollarını belirtmiĢ ve 

kısa da olsa üzerlerinde açıklamalar yapmıĢtır. Bilgi kaynakları arasında saymıĢ olduğu 

“akıl”ı öncelemiĢ ve üzerinde müstakil risaleler oluĢturmuĢtur. Ġbn Kemal‟in dalâlet 

grupları hakkında ki çalıĢmalarında, tenkitlerinde görüldüğü üzere Sûfistâiyye diye 

anılan bir grup bilgi vasıtalarının tümünü inkar etmiĢti. Bunlara göre varlığın bir 

gerçekliği bulunmamaktadır ya da herhangi bir Ģekilde varlık var mıdır, yok mudur 

bilinmemektedir. Sümeniyye ve Berâhime ise haberin bilgi vasıtalarıdan biri olduğunu 

kabul etmiyordu. Onlar için mütevatir haberin hiçbir değeri ve kıymeti yoktur. Bâtınîler, 

Râfizîler ve MüĢebbihe aklın bilgi vasıtalarından olduğunu kabul etmemiĢtir405 Bu 

açıdan baktığımızda Ġbn Kemal‟in mücadelelerinde bilginin de önemli olduğu ortaya 

                                                 
402 Arslan, Ahmet, a.g.e. , s. 222. 

403 Ġbn Kemal, a.g.e. , s. 348 vd. 

404 Sözen, Kemal, a.g.e. , s. 203- 204. 

405 Bağdâdî, a.g.e. , s. 26, 125;  Sabûni, “El-Bidaye” , s. 56- 57. 
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çıkar. Ona göre de diğer Ġslam alimlerinde olduğu gibi insanı bilgi sahibi eden bilgi 

kaynakları üçtür: Havassı-ı Zâhire (Duyular), Haber-i Sâdık (Doğru Haber) ve Akıl.406  

Ġnsanın kendi dıĢında mevcut bulunan eĢyayı tanıma vasıtalarının birisi de 

duyulardır. Bu bilgi kaynağının doğru bilgiye ulaĢabilmesi için duyu organlarının 

eksiklikten, arızadan uzak olması Ģarttır. Duyular beĢ kısımdır: Duyma, görme, 

koklama, tat alma ve dokunma. Bu duyuların ancak kendi sahası içinde kullanılmasıyla 

bilgi gerçekleĢir.  

Vakıaya mutabık olan habere doğru haber denilir ki, bu da iki kısımdır:  

Haber-i mütevâtir (mütevatir haber) ve haber-i resûl (resûlün haberi)407. 

 Ġbn Kemal‟e göre Allah‟ı bilmek (marifetullah) ancak ilimle olur. Ġlim de 

alimle vardır. Peygamberimiz „Alimler olmasaydı ümmetim helâk olurdu‟ 

buyurmuĢtur.408 ilmin büyük bir Ģeref olduğunu bunun da alimlerin peygamberlere varis 

olmasından kaynaklandığını bildiren Ġbn Kemal‟e göre nübüvvetten daha yüksek bir 

mertebe yoktur. 409 Ġlimden uzak olmak, cahil kalmak Ġbn Kemal‟e göre ölü olmakla 

eĢtir.410 

Ġbn Kemal ilmi ikiye ayırır: Batınî ilim ve zahirî ilim. Konuları açısından  

batınî ilim zahirine göre daha faziletlidir. Çünkü onun konusu marifet, tevhid, iman ve 

yakîndir. Bütün bunlar ancak kalp ilmi ile gerçekleĢir. Zahırî ilimler ise dünya ile ve 

insanlar arası iliĢkilerle ilgilidir. AlıĢveriĢ, evlilik, boĢanma, kiralama vb.411 

Ġbn Kemal alimlere de önem vermiĢtir. Çünkü onlar „Allah‟ın nimet verdikleri; 

Nebilerle‟ beraber haĢr olacaklardır. Nasıl ilmi iki kısma ayırmıĢsa alimleri de Ġbn 

Kemal, iki kısımda değerlendirmiĢtir: Birinci grup: Din alimleri, ikinci grup ise: Dünya 

alimleri (kötü alimler) birincilerini Allah Kur‟an‟ da değiĢik vasıflarıyla anlatmıĢtır. 

                                                 
406 Bakıllânî, “Temhîd” , s. 9- 11 ; Ġzmirli Ġsmail Hakkı, “Yeni ilmi Kelam” , c. 1, s. 56- 59  Özcan, 

Hanifi, “Mâtürîdîde Bilgi Problemi” , MÜĠFV. Yay. No 64, Ġst. 1998, ikinci basım,  s. 73 vd. ;Yüksel, 

Emrullah, “Amidî‟de Bilgi Teorisi” , Bilimsel AraĢtırma Dizisi:11 iĢaret yayınları,  Ġst. , s. 70 

407 Koçyiğit, Talat, “Hadis Istılahları” , A.Ü.Ġ.F. yay. , Ankara, 1980,  s. 445; Salih Suphi, “Hadis 

Ġlimleri ve Hadis Istılahları” (trc. M.YaĢar Kandemir), Ankara, 1973,  s. 120; Gölcük ġerafettin, Toprak 

Süleyman,  “Kelam” , s. 92. 

408 Ġbn Kemal, “Risaletün Muniratün” ,  s. 3. Burada Ġbn Kemal baĢka hadislerde zikretmiĢtir. 

409 Ġbn Kemal, a.g.e. ,  s. 6.  

410 Ġbn Kemal, “R. Fi ġerhi‟l-Ehâdis” , Resail, ACN. , c. 1,  s. 65. 

411 Ġbn Kemal, a.g.e. , s. 28- 29. 
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Ġkincileri ise ilmiyle amil olmayan cehalete dalmıĢ kötü alimlerdir. Dünyayı severler, 

dünya karĢılığında dini satarlar. Bu grup alimlere Ġbn Kemal ruhbanları ve zühhâd‟ı 

örnek vermiĢtir.412 Ġbn Kemal marifet ehlinde bulunması gereken on özellikten 

bahseder. Bu özellikler Ģunlardır:  

1-Kendini bilmek ve kimsenin ayıbını görmemek. 

2-Bilgili insanların sohbetine devam etmek. 

3-Kendi görüĢüne güvenmeyip bilge kiĢilerle danıĢmak. 

4-Sözün fayda getireceğini bilmeden konuĢmamak, faydalı ise sözü 

esirgememek. 

5-Çokça tecrübe etmeyince, kimseyi güvenmeye layık görmemek. 

6- Cahil kimselerin dostluğuna inanmamak; çünkü onların zararı faydasından 

çoktur. 

7-Cahillerden uzak durmakla Allah‟a yakın olduğunu bilmek. 

8-Az söyleyip, çok öfkelenmemek. 

9-Dostların iyiliğine karĢı iyilik, kötü kiĢilerin kötülüğüne karĢı yine iyilik 

etmek. 

10-Sürekli kendisini kontrol etmek.413 

Ġbn Kemal bilginin üç yolla elde edilebileceği görüĢündedir. Bunlardan biri 

“kudsî nefs” aracılığıyla gerçekleĢmektedir. Ġbn Sina‟nın da belirttiği gibi bu güç 

sayesinde insan herhangi bir öğrenime ve rasyonel çabaya baĢvurmaksızın doğrudan 

eĢyanın hakikatine vâkıf olabilmekte, kendisindeki akli yetkinlik sayesinde ulvî âleme 

yükselerek metafizik bilgileri elde edebilmektedir. Bununla birlikte, peygamberliğin 

temelinde yatan bu güç, Tanrı tarafından çok az kimseye verilmiĢtir. Diğeri ise, nefsin 

Tanrı‟dan baĢka her Ģeyden arındırılması sûretiyle elde edilen bilgi yoludur. Ġbn Kemal 

bu kimselerin veliler olduğunu söylemektedir. Üçünçüsü ise öğrenmeye ve mantık 

                                                 
412 Ġbn Kemal, a.g.e. ,  s. 30- 31. 

413 Ġbn Kemal, “ Nesâih” , SK. , Esat Efendi 1781, s. 24- 27. 
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kurallarına baĢvurmak gibi belirli bir rasyonel süreci izlemeye bağlı olarak elde edilen 

bir bilgi yoludur.414 

Ġbn Kemal‟in böyle sentezci bir yaklaĢım sergilemesinin elbette sebepleri 

vardır. O rasyonel bilgiye belli bir önem atfetse de onu yeterli ve güvenli ve kuĢatıcı 

olarak görmemektedir. Çünkü akıl her alanda yeterli bilgi verecek güçte değildir. 

Matematik konusunda gösterdiği baĢarıyı metafizik alanda gösteremeyebilir. ĠĢte bu 

durumda peygamberlerin aldığı “vahiy bilgisi” ve velilerin keĢf yoluyla elde ettikleri 

“ilham bilgisi” önem kazanır. Bununla beraber keĢfi bilginin mutlaka akıl ve vahiyle 

kontrol edilmesi gerekmektedir. Özellikle velilerin sekr halinde söylemiĢ oldukları 

sözlerde bir takım yanlıĢlıklar bulunabilir. Bu yanlıĢlıkları vahiy ve akıl 

düzeltmelidir.415 Vahyî bilgi ise her nekadar fizik veya metafizik alanlarla ilgili ortaya 

koyduğu Ģeyler kesin ve mutlak ise de sonuçta bunu anlayabilmek ve anlatabilmek için 

akla ve akli bilgiye de ihtiyaç vardır. Ġbn Kemal vahyî bilginin anlaĢılması ve 

geliĢtirilmesi yanında evrensel olarak savunulması ve gerçeği ifade ettiğinin 

ispatlanması konusunda akla baĢvurmanın gerekliliğine inanır. Bu açıdan onun felsefi 

bilgiye de yer verdiğini söyleyebiliriz. Mesela akla dayalı olarak oluĢturulan 

astronominin vahyî bilgiye aykırı düĢmeyeceğini hatta onu destekleyeceğini 

belirtmektedir. Kıble tayini, namaz ve vakte bağlı diğer ibadeletlerin zamanlarının 

bilinebilmesi hususunda bu bilgilerin dine fayda verebileceği kanaatindedir. Hatta 

astronomi bilgilerinin “yerin ve göğün yaratılması” hususunda insanları ileri derecede 

düĢünmeye ve tefekkür etmeye sevkettiğini, bunun da Allah‟ın hikmetine daha fazla 

vakıf olmaya götürdüğünü söylemektedir.416 

AnlaĢıldığı üzere Ġbn Kemal her üç bilginin de bir takım özellikleri nedeniyle 

tek baĢına yeterli olamayacağını düĢünmekte ve aralarında bir senteze gitmenin yararlı 

olacağını savunmaktadır. Yani felsefî, kelamî ve tasavvufî bilgileri mezcetmeye 

çalıĢmıĢtır.   

Onun asıl üzerinde durduğu konu akıl ve aklın önemidir. Bununla ilgili 

müstakil eserleri vardır. Biz de tezimizde diğer bilgi kaynakları ile ilgili detay 

                                                 
414 Alper, Ömer Mahir, “Ġbn Kemal‟in Risale fi Beyani‟l Akl‟ı”, Ġslâm AraĢtırmaları Dergisi, Ġst. 1999, 

sy. 3, s. 238- 239.  

415 Ġbn Kemal, “Risaletün Münîratün” , s. 32,42, 53; AltıntaĢ, Hayrani, “Ġbn Kemal ve Tasavvuf” ġĠS. , 

s. 235- 236. 

416 Ġbn Kemal, “HaĢiye Ala Tehâfütü‟l-Felâsife”, s. 18. 
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sayılabilecek mevzulara girmeden (Ġbn Kemal de fazla bilgi vermemiĢtir) akıl konusu 

üzerinde duracağız. 

a-Aklın Tanımı ve Bilgi Edinim Sürecindeki Konumu 

Kendisiyle ilimlerin ve fenlerin elde edildiği akıl, nefsin bir kuvvetidir. Akıl ile 

elde edilen ilimler de iki kısıma ayrılır: Zaruri bilgiler ve nazarî, istidlâlî bilgiler. Zaruri 

olan bilgiler, akıl yürütmeye ihtiyaç duyulmaksızın, insanda meydana gelen ilimlerdir. 

Buna diğer bir ad ile ilm-i zarûri ya da ilm-i bedîhi de denilir. Nazari, istidlâlî bilgiler 

ise akıl yürütme ve delil getirmekle meydana gelir. Ġstidlâl, daha önce bilinen ön 

bilgilerin usulüne göre tertip edilerek, bilinmeyen yeni bilgilere, neticelere ulaĢmaktır. 

Bu yolla elde edilmiĢ bulunan ilme de, ilm-i istidlâlî veya ilm-i iktisâbî denilir. Dumanı 

gördükten sonra, ateĢin var oluĢuna intikal etmek, bu çeĢit bilginin örneğini teĢkil 

eder.417  

Akıl kelimesi Arapça mastar bir kelimedir. A-k-l kökünden türetilmiĢ olup 

çeĢitli manalara gelir. „men etmek, engellemek, alıkoymak, bağlamak,418 tutmak, 

tutunmak, sığınmak, korumak, anlamak‟ bu anlamlardandır.419 Akıl insanın diğer 

varlıklara üstünlük sağladığı bir kudretidir. Ġnsana özgü olan akıl maddeden bağımsız 

bir cevher olup bu güç sayesinde varlığın hakikati kavranılır.420 Bu açıdan faydalı bir 

alet ve vasıtadır.421 

Genel olarak filozoflar aklı: „varlığın hakikatini kavrayan basit cevher‟ olarak 

tanımlamıĢlardır.  Böyle olmasına rağmen onların akıl konusunda ortak bir düĢünce 

etrafında birleĢtikleri söylenemez. Onun bir mekanda yerleĢik (mütehayyız)  olmadığına 

inanan bazı filozoflara göre akıl, cisim olmadığı gibi, bir cismi mahal edinmiĢ de 

                                                 
417 Ġbn Kemal, “Akâid Risâlesi”, Mecmûa, SK. , Çelebi Abdullah Efendi, vr. 58a- 58b. 

418 Aklın sözlük anlamları içinde yer alan “bağlamak” kelimesi, bizi felsefî açıdan ilgilendirmektedir. 

Bağlamak, iki obje ya da kavram arasındaki bağlantıyı ifade eder. Bu bağlantı ise, birer hüküm içeren 

önermelerin çeĢitli bilgi vasıtalarıyla doğrulanabilmesine imkan verir. Felsefî açıdan bakıldığında akıl, 

“birbirine uygun nesneler ve kavramlar arasında bağlantı kurmayı sağlayan bir vasıtadır” görüldüğü üzere 

“bağlamak” kelimesi felsefi bakımdan bir değer ifade etmektedir. Semantik açıdan incelendiğinde 

bağlamak anlamındaki akıl, önceleri “deveyi bağlamak” ya da “ deve kösteği” olarak kullanılırken, daha 

sonraları bilme olgusunun gerçek”leĢmesini sağlayan ruhî melekenin ismi olmuĢtur. Bu meleke sayesinde 

duygular, düĢünceler, kavramlar ve olaylar birbirine bağlanabilir.( Yakıt Ġsmail, “Mevlana Da Akıl Ve 

Aklın Kritiği” , SDÜĠFD. , sy. 3, yıl 1996,  Isparta, 1997,  s. 1  

419 Ragıp el-Ġsfehâni, “akl”, “el-Müfredât fi Garîbi‟l-Kur‟ân” , Ġstanbul, 1986; Ġbn Manzur, “Lisânu‟l- 

Arab” , c. Xl, Beyrut(tarihsiz), s. 458 vd. 

420 Cürcânî, “Ta‟rifat” , s. 196.  

421 Özcan, Hanifi, a.g.e. , s.90.  
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değildir. Akıl, onlara göre kendine özgü etkinliklerde bulunabilmesi için cisme muhtaç 

değildir. Bu yüzden akıl, nefisten daha Ģereflidir. Bu görüĢte olanlara göre akıl, soyut 

bir töz olup, cisim üzerindeki tedebbür ve tasarrufunda cisme hiçbir bağımlılığı yoktur. 

BaĢka bir deyiĢle bu, insan nefsinin cevherini tamamlama aĢamalarındaki durumudur. 

Ġnsan nefsi ilk ma‟kûlâtı kabul edebilme isti‟dadı gibi bir potansiyele sahip olması 

dolayısıyla „heyûlani akıl‟ adını alır. Ġnsan nefsinde birincil anlamlar (makûlat-ı ûla)nın 

ortaya çıkmasıyla birlikte beliren fikirlerin oluĢmasına zemin hazırlayan bir kuvvet 

vardır ki buna da “mükteseb akıl” denir. Aklın belli bir mekanda bulunduğuna 

inananlara göre ise akıl, Allah‟ın dimağda yarattığı ve ıĢığını kalbe salan aydınlatıcı bir 

cevherdir. Bu görüĢte olanlara göre akıl, duyu algılarının alanına girmeyen (gâibat) 

Ģeyleri dolaylı olarak, duyusal Ģeyleri ise müĢahede ile idrak eder. Ġbn Kemal, bazı 

filozofların insan aklını rühani bir cevher olarak gördüklerine değinir. Bunlara göre akıl 

Allah tarafından insan bedeniyle tasarruf ve tedbir iliĢkisi içinde yaratılmıĢ olup 

tümelleri algılar ve düĢünsel eylemleri gerçekleĢtirebilir.422  

Ġbn Kemal fıkıh usulcülerinin de akıl konusunda farklı görüĢlere sahip 

olduklarını söyler. Risalesinde verdiği bilgiye göre Gazzâlî, el-Mustesfâ adlı eserinde 

aklın anlamları üzerinde durmaktadır. Ona göre akıl, Ģu anlama gelir: zorunlu bilgiler, 

insanın kendisiyle zorunlu bilgileri elde ettiği içgüdüler, tecrübe yoluyla elde edinilen 

bilgiler, kendisinde belli bir vakar ve heybet bulunan kimselere verilen bir nitelik ve son 

olarak da akıl, ilim ile amel eden kimsenin bir sıfatı anlamında kullanılır. Bilen kimseye 

„akıllı„ sıfatının verilebilmesi için, bilginin eyleme dönüĢmesinin Ģart olduğunu 

söyleyen Gazzâlî, bu yüzden dinden yüz çeviren kimselere “akıllı kâfir” 

denilmeyeceğini ileri sürer. Ġbn Kemal ise bu konuda daha ihtiyatlıdır. Çünkü eğer 

kâfirler akılsız olmuĢ olsaydı onlara, kâfirleri tevhide davet eden hitap inmezdi. Diğer 

yandan Furkan Sûresi‟nde geçen bir ayet küfredenleri akılsızlıkla suçlamaktadır: “ 

…yoksa sen, onların çoğunu iĢitir ya da aklını kullanır mı sanıyorsun? Onlar ancak 

hayvanlar gibidirler; hayır belki onlar yol bakımından daha da ĢaĢkındırlar.‟423 

Ġbn Kemal‟e göre bu ayet kâfirlerde aklın olmadığı anlamına gelmez. Ancak 

Allah burada kâfirlerin içinde bulunduğu son derece olumsuz durumu anlatmak için 

mecâzi ifadelere baĢvurmuĢtur. Ġbn Kemal gündelik dilden buna ait örnekler verir. Cahil 

                                                 
422 Ġbn Kemal, “Ta‟rîfû‟l- Akl” , vr. 100a. 

423 Furkan, 25/ 44. 
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terimi hiçbir Ģey bilmeyenler için kullanıldığı gibi, ilmiyle amel etmeyen, ilminin 

gerektirdiği Ģekilde davranmayanlar içinde kullanılır. Aynı Ģekilde oğlunu döven bir 

babaya bir kimse gelerek „o senin oğlun niçin dövüyorsun?‟ demesi de mecâzi anlamda 

olup babanın cehaletini, yani onun kendi oğlu olduğunu bilmemesine delâlet etmez. 

Namaz kılmayan birisine „namaz senin üzerine farzdır” dediğimizde, bu ifade o adamın 

namazının farziyetini bilmediği anlamına gelmez. Sadece hatırlatma babında söylenmiĢ 

bir sözdür. 

Akıl her zaman tek bir durumda olan homojenize edilmiĢ bir güç değildir. 

Aksine eksik-fazla veya güçlü-zayıf olarak nitelendirilebilir. Akıl, ilk baĢta tam 

olgunluğuna eriĢmemiĢtir; doğal bir içgüdü,  potansiyel bir güç (el-garîze el- fıtriye) 

olarak bulunur. Daha sonra güçlenir ve ıĢığını ve nurunu kalbe ulaĢtırır. Böylece 

teklifler için bir esas teĢkil etmiĢ olur. Ġbn Kemal akla nur denmesinin sebebini Ģöyle 

açıklamaktadır:  

“Zira nur kendi özünde zâhir, baĢkası için ise mazhar (görülen yer) dir. Akıl bu 

anlamda, kendi özünde zâhir; ancak basiretin mazharıdır. Basiret bu anlamda, tıpkı 

güneĢ ve kandil gibi batındır. Duyusal algılarımız ilkönce akla geldiklerinden, kalbin 

eylemleri aklın nuru ile iĢlevsel hale gelir.”424 

Ġbn Kemal‟e göre bilgi edinmek üç yoldan olmaktadır: Bunlardan birincisi, 

kudsî nefstir. Bu nefs aracılığıyla insan, vasıtasız olarak doğrudan doğruya eĢyanın 

gerçekliğini kavrayabilir. O, kendisinde potansiyel olarak mevcut bulunan aklî yetkinlik 

sebebiyle ulvî âleme yükselerek metafizik alana iliĢkin bilgileri elde edebilir. Böyle bir 

yeti, baĢta peygamberler olmak üzere, Tanrı tarafından çok az kimseye verilmiĢtir. 

Diğer bir bilgi elde etme yolu ise, tasavvufi yaklaĢımla nefsin, Tanrı‟nın dıĢındaki her 

Ģeyden arındırılmasına bağlı olarak elde edilen bir yönteme iliĢkindir. Bir baĢka yol ise, 

rasyonel bir süreci izleme neticesinde, yani öğrenme ve mantık kuralları çerçevesinde 

elde edilen bilgileri kapsayan metotla ilgilidir. 

DüĢünürümüz bilgi edinme yollarını vahiy, ilham, keĢf ve akıl olarak 

değerlendirmektedir. Bütün bunları epistemolojik açıdan değerlendirdiğimizde, bilgi 

edinim açısından her birinin bir bilgi kaynağı olduğu Ģüphesizdir. “Gizlice söylemek, 

bildirmek, ya da gizlice söylenen söz” anlamına gelen vahiy, sadece peygamberlere 

                                                 
424 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 100b. 
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özgü bir bilgi kaynağıdır. Ġlham ise velilerin (evliyanın)  bilgi kaynağı konumundadır. 

Ancak vahyin kaynağı Tanrı olduğu halde, ilham alan bir kimse, bu ilhamın mahiyetini, 

kaynağını ve niçin geldiğini bilememektedir. Halbu ki vahiy, kesin ve güvenilir bilgi 

kaynağıdır. KeĢf ve ilham anlam itibariyle birbirine yakın gibi gözükse de, mahiyet 

itibariyle farklıdırlar. Zira keĢfte aktif rol oynayan insanın kendisi iken, ilhamda insan 

pasif konumdadır. Ġlhamda kulun herhangi bir çabası söz konusu değildir.425 

b. Ġbn Kemal‟e göre aklın değeri 

Aklın bilgi üretmede ki temel rolünden dolayı Ġbn Kemal akla önem vermiĢtir. 

Bu düĢüncesini: “Aklın Ģerefi, üzerine yöneldiği nesnenin, ilmin Ģerefiyle ölçülür” 

diyerek belirtmiĢtir. Yani aslında o aklın kendisine yöneldiği ilmin değerli olduğunu 

kabul etmektedir. Ġlmin önemiyle ilgili olarak pek çok eserinde ayet ve hadislerden 

örnekler vermiĢ, gerçek manada dirilmenin ilim ile olduğunu savunmuĢtur. Bu ilmi 

insanın kazanabilmesi de ancak akıl sayesinde olmaktadır. 426 Ġslam düĢünce tarihi 

içinde mutasavvıfların aklı eleĢtirdiklerini belirten Ġbn Kemal, bu konuda 

mutasavvıfların kötüledikleri aklın insanların kötü Ģeyler üretmesine vesile olan ve 

sürekli olarak anlamsız kısır tartıĢmalara sebebiyet veren akıl olduğunu, yoksa Allah‟ın 

ve Peygamberin doğruluğunu bilen ve kabul eden aklın bizzat Allah tarafından da 

övüldüğünü(Batınî görüĢ nuru) dolayısıyla kötülenme durumunun olmadığını belirtir.427  

Genel olarak akıl risalesinde felsefi olarak ele almıĢ olduğu mevzuyu 

Ģiirlerinde daha rahat bir uslûp kullanmak suretiyle açıklamıĢtır. Hatta akılla ilgili 

uzunca bir Ģiiri vardır. Bu Ģiirinde aklın yaratılmasından sonra yaratıcısı Allah ile 

                                                 
425 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 58b; Yıldırım, Ahmet, “Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki 

Dayanakları” , TDV. Yay. , Ankara, 2000, s. 289.  

426426 Bu açıklamalarda Ġbn Kemal “Ölü iken kendinisini dirilttiğimiz” Ayetini Referans almaktadır. 

En‟am 6/22; Hadis olarak ta Ġbn Kemal Ģunu kaydetmiĢtir: “Ey insanlar aklediniz ve birbirinize aklı 

tavsiye ediniz; onunla biliĢiniz; akıllı kimse genel görünüm olarak kötü olsa bile Allah‟a itaat etmiĢ 

olmaktadır.”; Gene bir baĢka hadiste Peygamberimiz Ģöyle demiĢtir: “Melekler akılla Allah‟a itaat 

ederler. Ġnsanlardan mü‟min olanlar akılları kudretince çalıĢır çabalar. Onların Allah‟a itaat etmeyi en 

çok bilenleri en iyi olanlarıdır.”;  Hz. AiĢe Ģöyle demiĢtir: Ya Resulullah, -Temim Dari‟ye “sizin için 

derecesi en yüksek olan Ģey nedir?” diye sordum, o da “akıldır” dedi.-insanların dünyada birbirlerine 

olan üstünlügü ne iledir? Peygamberimiz Ģöyle dedi: Cebrail‟e sordum: En yüksek derece nedir? O da 

“akıldır” dedi.  Peygamberimiz, “Her Ģeyin bir aleti vardır. Mü‟minin aleti ise akıldır. Her Ģeyin bir 

bineği vardır, mü‟minin bineği ise akıldır; her kavmin bir gâyesi vardır, kulların gâyesi ise akıldır; her 

kavmin bir çobanı vardır, kulların çobanı ise akıldır; her tüccarın malı vardır; müctehidlerin malı ise 

akıldır. Her ev halkının bir kayyımı vardır, sıdıkların evlerinin kayyımı ise akıldır. Akıl bakımındın en 

güçlü olanınız Allah‟tan korkma bakımından en Ģiddetli olanınızdır”. Ġbn Kemal, “Ta‟rifu‟l-Akl”  vr. 

101a- 102b. 

427 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 102b 
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aralarında geçen bir konuĢma Ģiir diliyle anlatılmıĢtır. Akıl Allah tarafından nur 

görünümlü ve sevimli bir Ģekilde yaratılmıĢtır. Fakat akıl yaratıcısının hakimiyyetini 

kabul eder ve emirleninin dıĢına çıkmamaya çalıĢır.  

Yarattı aklı çûn Bâri Teâlâ 

Münevver hey‟et ve mahbûb zîbâ 

Dedi Hazret; gel ey akl-ı mükerrem 

Yönünü bana dön; döndü hemândem 

Buyurdu Hak yine, Ey akl-ı dânâ! 

Dön aradın, diyincek döndü hemânâ 

Dedi dur! , durdu, otur! Oturdu 

Her ne emrettiyse yerine getirdi.428 

Aklın Allah‟ın emirlerine kesin itaat ettiğini ve ona itiraz etmediğini 

görüyoruz. Bu akıl “akl-ı mükerrem” olarak belirtiliyor. Ġbn Kemal‟in alimleri 

katagorize ederken belirttiği din alimleri bu mükerrem aklın temsilcileri olmaktadır. 

Yoksa kötü akılların Allah‟ın emrine itaat etmedikleri ve isyan içerisinde oldukları da 

bilinmektedir. ġiirin devamında Allah, akıldan kendisini tanıtmasını ister. Akıl kendisini 

tevazu içerisinde tanımlar ve kendisinde bulunan bütün özelliklerin Allah tarafından 

verildiğini kabul eder ve Ģöyle devam eder: 

Dedi; kimsin sen ey pâkize-fıtrat? 

Dedi; Ya Rabbi ben ol fıtrat-ı münhâyenem 

Ki cevdin feyz vermiĢtir anâyenem 

Kîm evvel çûn senindir varlık el Hakk! 

Ki mevcûd senin kamu mevcûd-u mutlak 

Görünen bende bu hüsn-ü dilârâ 

Cemâlin pertevidir âĢikârâ.429 

                                                 
428 Ġbn Kemal, “Nesâih” ,  s. 4 

429 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 5 
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Aklın kendisini bu Ģekilde tanıtmasından sonra yaratıcı Allah aklı över ve onun 

ne için yarattığını ve kainatta ki pozisyonunun ne olduğunu belirtir.  

Dedi Hakk:  Ey azîz âferîneĢ! 

Meded bahĢ ve hayat efzây-ı dâniĢ! 

Celal-i izzetime içerim and 

Ki kılam seni âlemde hudâvend! 

Ânın kim fazlım ola hem tarîkî, 

Ki seni ol kulumun kılam refiki 

Muhakkak bil sen ey abd-ı müeddeb! 

Bana seninle olurlar mukarreb. 

Ânı kim devlet etdî sana hemrâh, 

Dû alemde ânındır izzet ve câh.430 

Burada Allah‟ın akla çok fazla değer verdiği görülmektedir. Hatta onu kainatın 

ilahı kılabileceğini “Ki kılam seni âlemde hudâvend!” belirttiği kısım mecazi olarak 

anlaĢılabilir. Sanki burda aklın tasarruf gücüne bi vurgu vardır. Ġbn Kemal daha sonra 

insan için önemli olan baĢka nimetlerle aklı karĢılaĢtırma yoluna gitmiĢtir. Akıl, hayâ ve 

iman arasında bir karĢılaĢtırma yapar. Bunların her üçünün de Cebrâil tarafından insanın 

önüne getirilmesi ve ayrı ayrı meziyetlerinin belirtilmesinden sonra herhangi birisini 

tercih etmesini insandan ister. 

Nazar kılarken ol deryây-ı temîz 

Göründü hüsn-ü akl ona dilâvîz 

Çün akla gâlib geldi meyl-î âdem 

Kabul etti safa ile hemândem 

Sonuçta iman ve hayâya Allah‟ın huzuruna geri dönmelerini söyler 

Dedi Cibrîl: Îman ve hayâ 

Dönün imdi Cenab-ı Kibriyâya 
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Nasibî imiĢ oldu âdemin akıl 

Sezâyı ki kılam hazrete nakil.431 

Ancak bu iki nimette aklın öneminin farkındadır. Ġman akılla birlikte kalmak 

istemektedir. Ve Cebrâil‟e kendisinin akılla beraber kalmak istediğini Ģu Ģekilde ifade 

eder: 

Dedi îman: Ey Tâvus-u ġehr 

Gürûh-u enbiyâya dahî rehber 

Benim kadr-i celâlim akıllardır 

Benim fark-ı cemâlim akıllardır 

Haber ver bana ey ġâh-ı eflâk 

Kim eder beni akıl olmasa idrak! 

Hakk itdî çûn beni aklın refîki 

Ki oldur bana dildar-ı hakîkî.432 

Ġmanın bu serzeniĢleri karĢısında üçüncü nimet olan hayâya dönerek Cebrâil 

onun Allah‟ın huzuruna çıkmasını söyler. Fakat hayâ da kendisini imanın bir parçası 

olduğunu söyleyerek o da aynen iman gibi akıldan ayrılmak istemez. 

Hayâ imana tabî, iman akla tabî 

Ġkisinin dahî akl oldu câmî 

Kimin ki akl oldu kendine yâr 

Hayâ ona muhibb iman hevâdâr.433 

 Ġbn Kemal bundan sonra ki kısımlarda iman ve hayâ ile desteklenen aklın nefis 

karĢısında çok kuvvetli olduğunu ve onun tuzaklarına karĢı çok kuvvetlendiğini 

belirterek nefis karĢısında insanın akla uyması gerektiğini bildirir. 

Kimin ki akl ola peĢîvası  

                                                 
431 Ġbn Kemal, a.g.r. , , s. 6. 

432 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 6- 7. 

433 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 7 
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Anın arza değer dikse livası 

DireĢ, nefs üzere aklını emîr et 

Mûin ol akla nefsini esîr et. 

Kimi görürsen yok meyli dine  

Anı hamleyle akl eksikliğine.434  

 Görüldüğü gibi Ġbn Kemal akla değer vermiĢ ve bu aklın Allah‟ ı bulma, bilme 

ve anlatma kabiliyetlerine sahip olduğunu ancak; îman ve hayâ ile desteklenmediği 

zaman bu fonksiyonlarını gereği gibi icrâ edemeyeceğini ve sonuçta nefis ve Ģeytan 

karĢısında mağlup olacağını bildirmiĢ, salt aklın değil desteklenmiĢ aklın övüldüğünü ve 

yaratıcısını tanıyan aklın Ģerefli olduğunu kabul etmiĢtir. Aklın gücü îman ve hâyâ ile 

desteklendiği ölçüdedir.  

c. Ġbn Kemal‟e göre akılların farklılaĢması, dereceleri 

Ġnsana bahĢedilen en önemli nimetlerden birisi olan akıl, her insanda aynı 

seviyede değildir. ġayet akıllar arasında bir fark olmasaydı insanların ilimleri anlamada 

birbirlerinden farkı da olmazdı. Ġbn Kemal akılların birbirlerine göre farklı olduğuna 

bazı akılların diğerlerine oranla daha üstün konumda olduklarını belirtmiĢtir. O bu 

hususta Mecûsilik inancında yer alan bir anlayıĢa iĢaret eder. ZerdüĢt‟e ( M.Ö. 553 ) 

göre yönetme yetisi, Tanrı‟nın zâtından basit bir nurdur ki, halkın bazısının diğerlerine 

baĢkanlık edebilmesi, iĢ ve sanat yapabilmesi bununla mümkün olabilir. ĠĢrakiliğin 

kurucusu ġehabeddin Sühreverdi‟nin (v.1191), Elvâh‟ı Ġmâdiyye adlı eserinde üstün 

krallara özgü olan bu yönetme yetisine “kiyân-ı hurre”435 denildiğine iĢaret ettiğini 

belirten Ġbn Kemal, yöneticilerin, Tanrı‟nın nuruyla yüz yüze gelmesi sebebiyle kiyân-ı 

Tanrı”nın manasını idrak etmeleri neticesinde onların adeta bir kutsallık kazandıklarını 

dile getirmektedir.  

Kiyân-ı hurre, eski Ġran padiĢahlarına verilen kutsal bir ünvandır. Kiyân, Farsça 

bir kelimedir, sözlük anlamı padiĢah ve önderler demektir. Hurre kavramı da Pehlevi 

                                                 
434 Ġbn Kemal,  a.g..r. , s.8 

435 Sözen, Kemal, a.g.e. , s. 229 ; Kıyân-ı hurre (kavâem  xwaranah): Pehlevîcede hurre nûri olan 

âlemden erdemli nefislere akan nurun adıdır. Bu nur ile nefisler aydınlanır ve güneĢin doğuĢundan 

gözlenen aydınlıktan daha kuvvetli bir aydınlıkta doğuĢ meydana gelir. ZerdüĢt‟e göre Tanrı‟nın zâtından 

yansıyan bu nurla yaratılanlardan bir kısmı diğerinin baĢına geçer ve her biri bu nurun yardımıyla bir iĢ 

veya sanatta yükselir. Bunlardan erdemli hükümdarlara özgü olanlara “kiyân-ı hurre” denilir. 
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dilinde Tanrı tarafından padiĢah ve ruhânilere verilen üstünlük, ıĢık, kısmet, hisse gibi 

anlamlara gelmektedir. Görüldüğü azere kiyân-ı hurre sıfatı „kutsanmıĢ padiĢah‟ 

anlamına gelip, Tanrı tarafından padiĢahlara verilen bir üstünlük ve yetkinliğe iĢaret 

etmektedir.436  

Ġbn Kemal akılların farklılığı görüĢünü desteklemek için çeĢitli hadislerden 

bahseder. Bunlardan birinde Ģöyle buyurulmaktadır: 

Melekler Allah‟a Ģunu sormuĢlardır: Ya Rabbi sen ArĢ‟tan daha büyük olan bir 

Ģey yarattın mı?  

-Allah “Evet aklı yarattım.” ġeklinde cevap verir.  

-Melekler ise “Bunu anlamak bizim gücümüzü aĢar” derler.  

-Allah, “ Heyhat, o ilimle kuĢatılmaz. Siz, kum taneciklerinin sayısını bilebilir 

misiniz?” buyurduğunda; onlar, “hayır” derler. 

- Allah, bunun üzerine “Ben aklı, sayılar gibi çeĢitli sınırlarda yarattım, kimine 

bir buğday tanesi, kimine iki, kimine üç, kimine dört buğday tanesi kadar verilmiĢtir, 

kimine de bir ölçek ya da bundan daha fazlası verilmiĢtir.” dedi.437 

Ġbn Kemal bazı insanlara az bazılarına çok olarak verilen bu aklın yönetme 

yetisine de etkili olduğu görüĢündedir. O, bu konuya Ġmam el-KaĢanî  (v. 1326) 

örneğiyle değinmektedir. KaĢanî “…Onun (Talût) hükümdarlığının alâmeti, size 

tabutun gelmesidir ki, onun içinde Rabbinizin size bir ferahlık ve sükûnet, meleklerin 

taĢıdığı, Al-i Mûsa ve Al-i Hârun‟un bıraktıklarından bir miktar bakiye vardır…”438 

anlamındaki âyeti te‟vil ederken, yöneticiliğin temel vasfının ilim ve Ģecaat olduğunu 

belirtir. O, Tâlut‟un hütümdarlığının nurani bir tecelli ile bağlantılı olduğunu vurgular. 

Tanrı‟nın nuranî tecellisi ile bitiĢik bir Ģekilde olan hükümdarlık tecellisi ile nefisler 

aydınlanır. Halk bu sayede itaat eder. Onun uzantısı bütün kalpleri kapsar. Böylece 

kalpler emirlere itaat ve boyun eğmeye alıĢkanlık kazanırlar. Tâlut‟un hükümdar olarak 

kabul edilmesi için gerekli olan sezgi ve itaat duygularının Tanrı tarafından kalbe 

yerleĢtirildiğini ve böylece kalplerin tatmin olduğunu belirtir. Yine KâĢani, “Âl-i Mûsa 

                                                 
436 Öçal, ġamil, a.g.e. , s. 442 

437 Ġbn Kemal, “Ta‟rîfü‟l-akl” , vr. 101a.  

438 Bakara 2/248 
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ve Âl-i Hârun‟un bıraktıklarından bir miktar bakıyye vardır” âyetini açıklarken, 

nefislerin Tanrı ile bağlantısına iĢaret eder. Bu bağlantı sebebiyle nefislere siyasi 

ilimlerin, yönetim ilkelerinin ve medeni hikmetlerin kapılarının açıldığını belirtmiĢtir. 

Melekler burada aracı rolü üstlenir. Ancak Ġbn Kemal‟e göre Fars ve Arap bilginlerinin 

ele aldıkları yönetme yetisi sadece insana özgü bir özellik değildir. Diğer canlı 

türlerinde de az ya da çok bulunabilir.439 Diğer varlıklarda olan özelliklere daha sonra 

akıl ve içgüdü arasındaki farklar konusunu iĢlerken değineceğiz.. 

Ġbn Kemal akıl sahiplerini ikiye ayırır: Birincisi, üstün bir olgunluğa ve sezgi 

gücüne (iĢrak)  sahip olan ve nitelik ve nicelik bakımından diğer aklî güçlerden farklı 

olan akıllardır. Bu tür akıllara sahip olan kimseler, herhangi bir mantıksal öncüle 

gereksinim duymadan bilgiye doğrudan ulaĢırlar. Ġbn Kemal‟e göre nadiren bulunan 

böylesi kutsal akılların baĢkasından bir Ģey öğrenmeye ihtiyaç yoktur. Bunlar her Ģeyin 

bilgisine iĢrâk yoluyla doğrudan ulaĢırlar. Ġkinci kısım, aklî güçler ise böyle değildirler. 

Bunlar nazari bilgileri elde etmede tedrisâta, baĢkalarından yardım istemeye ve onu 

hatalarından koruyacak mantıksal yasalara (kanun-u sınaî)  muhtaçtırlar. Ġbn Kemal‟ e 

göre, Kâf Sûresi‟ nde geçen bir ayette bu iki tür akla iĢaret edilmektedir: “Hiç Ģüphesiz, 

bunda kalbi olan ya da bir Ģahit olarak kulak veren kimse için elbette öğüt vardır.”440 

Ayette geçen “kalbi olan” ifadesi ile birinci tür kutsal akla, “Ģahit olarak kulak veren” 

ibaresi ile de ikinci tür akla dikkat çekilmektedir. Kalbi olanlar, dünyaya vâkıf olma, 

anlama kabiliyetleri vardır;  bunlar idrak gücü bakımından tam olup bie eksiklikleri 

yoktur.441 

Sonuç olarak Ġbn Kemal bazı akılların ruhanî âlemden gelen ıĢığı alabilmeleri 

neticesinde diğerlerine göre üstün konumda olduklarını kabul etmiĢtir. O, bazı 

yöneticilerin Tanrı tarafından kutsanmıĢ kimseler olması sebebiyle üstün olduklarını 

kabul eder.  Bu özellikte olmanın ruhanî bir yetkinliği de gerektirdiğini de 

söylemektedir. Bu da bize göstermektedir ki Ġbn Kemal, rasyonel bir anlayıĢın yanında 

mistik bir yaklaĢımda göstermiĢtir. 

 

                                                 
439 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 164b-165a 

440 Kâf 50/ 37. 

441 Ġbn Kemal, “Enne‟l akle mâ hüve?”  , vr. 92b. 
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d. Ġbn Kemal‟e göre aklın eksik yönleri 

ġüphecilik. bilgi teorisi açısından ilk olarak sistemli bir Ģekilde Sofistlerde 

ortaya çıkmıĢtır. Septisizm akımına mensup olan septikler herhangi bir bilgi konusunda 

sonuna kadar Ģüphe etmeyi ve sürekli olarak Ģüpheler üretmeyi metod olarak 

benimsemiĢlerdir. Onlar insan aklının gerçeği kesin olarak bilemeyeceğini ve bu 

sebepten dolayı da aklın kesin bir yargıya ulaĢmasının imkânsızlığını savunmuĢlardır.442 

Ġbn Kemal aklın değeri baĢlığında da belirttiğimiz gibi genel olarak aklı 

önemser. Fakat aklın nurunun bir takım kusurları olduğunu da ileri sürmekten kaçınmaz 

ve bu hususta; aklın insanı Ģüpheye düĢürebileceğini çeĢitli örneklerle analiz etmeye 

çalıĢır. O, ateĢin nuru ile aklın nurunu karĢılaĢtırarak konuya açıklık getirmiĢtir. Nasıl 

ki, yoğun dumanın ateĢle karıĢması sebebiyle ateĢin aydınlatılması bulanık bir hale 

gelirse, aklın nuru da birtakım Ģüphelere bağlı olarak bunlardan etkilenebilir. Diğer 

taraftan, ateĢin nurunda aydınlatma ve yakma gibi iki temel nitelik bulunur. Aklın nuru 

da benzer özellikler gösterir. Çünkü akıl, delillere kavuĢtuğu zaman aydınlatma gibi bir 

yeti olurken, Ģüphelere düĢtüğü zaman ise ateĢin nurunda olduğu gibi yakma niteliğine 

sahip bir özellik arzeder.443 Örneğin yanan bir kandil en küçük bir Ģeyden etkilenerek 

sönebilir. Kandili küçük bir eve koyduğunuzda evi çok güzel aydınlatır. Oysa geceleyin 

uçsuz bucaksız çölde yanan bir kandilin değil aydınlatması, ıĢığını fark etmek bile 

zordur. Ġnsan aklı da matematik ve geometri gibi basit konular üzerinde düĢünürken, 

ıĢığını çok parlak bir Ģekilde sergilerken, daha geniĢ ve ulvi konulara yöneldiğinde adeta 

kendi etrafını bile ıĢıtmaz.  Hatta insan ruhu kendisi hakkında bilgi edinmek, ıĢığını 

kendi üzerine salmak istediğinde sönmüĢ bir lamba gibi olur ve her taraf Ģüphelerle 

dolar. Ġnsan aklının verdiği aydınlık geceleyin lambanın verdiği aydınlığa benzer. 

Halbuki gündüzün güneĢin doğmasıyla birlikte lamba artık hiçbir iĢe yaramaz. ĠĢte 

insan aklı da, temiz ruhların karĢısında ıĢığını belli edemez. Ġnsan aklı, Ģu ya da bu 

Ģekilde insanın önünü ölünceye kadar aydınlatabilir. Ancak bedenin ölümüyle birlikte, 

                                                 
442 Weber Alfred, “Felsefe Tarihi” (çev. H.Vehbi Eralp) Ġst. 5.Basım 1993,  s. 7- 9; Arslan, Ahmet, 

“Felsefeye GiriĢ” , Vadi yay. , 2. Basım 1996, s. 36- 40; Ülken Hilmi Ziya, “Ġslam DüĢüncesi” , Ülken, 

Yay. 2. Basım, Ġst. 1995, s. 252- 259. 

443 Ġbn Kemal, “Tarifûl-akl” , vr. 163a-163b; “Enne‟l akle mâ hüve?”, vr. 93b. 
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gayb aleminden üzerine düĢen ıĢığın etkisiyle aklın nurundan ortada hiçbir eser 

kalmaz.444 

Aklın eksikliklerden kurtulması için kendisinde on hasletin bulunması 

gerektiğini belirten Ġbn Kemal bu Ģartların olmazsa olmazı olarak “Allah‟tan korkma‟ yı  

görmüĢ ve onu listenin baĢına koymuĢtur. Akıllarda bulunması gereken diğer dokuz 

özellik ise Ģunlardır: Aklını nefsin arzularına hakim kılmak, doğru sözlü olmak, her Ģeyi 

tedbir ile iĢlemek, sürekli baĢkalarına danıĢarak iĢ görmek (zira danıĢılarak görülen 

iĢlerde akıllar çoğalarak birbirlerine yardım ederler), güzel sözlü olmak, haya sahibi 

olmak, yaratıklara iyi davranmak, Allah rızası için alçak gönüllü olmak, nefsin 

emrettiğini iĢlememek.445 Burada dikkati çeken husus Ġbn Kemal‟in belirttiği bu on 

özelliği gündelik, pratik hayatla ilgili olan daha çok ahlaki tavırlara iĢaret ettiği 

görülmektedir. Bu açıdan O, aklın fonksiyonel tarafına dikkat çektiği söylenebilir.  

e. Ġbn Kemal‟e göre içgüdü ile aklın farkı  

Ġbn Kemal aklı ele alırken eserlerinde içgüdü meselesine de geniĢ yer vermiĢtir. 

Bu aslında Allah‟ı tanıma ve bulma ve kudretini daha iyi kavrayabilmek için verilen 

örneklerdir. Ancak mahlukâtın bu özelliklerinin (içgüdülerinin) insana verilen akılla 

karıĢtırılmaması gerekmektedir.  

Daha çok Mu‟tezilî alim Câhız (v. 868)‟ ın Kitâbu‟l Hayavân adlı eserinden 

alıntılar yapar ve örneklerin arasında kendi düĢüncelerini belirtir. Ġbn Kemal arılar, 

örümcekler, karıncalar, tilki, deve ve bazı kuĢların özelliklerinden bahsetmek suretiyle 

meseleyi tahlil eder. O na göre insanlar ve hayvanlar arasında genelde ortak, özelde ise 

farklı olan bazı nitelikler vardır. Mesela “yönetme yetisi” sadece insana özgü değildir. 

Bir petekte ki ana arının iĢçi arıları yönetmesi ve onların da ana arıya hizmet etmeleri 

bunun bir göstergesidir.446 Arıların peteklerini altıgen yapmaları da Allah‟ın onlara 

verdiği bir anlayıĢ ve kabiliyet neticesindedir. Ġnsanlar ancak altıgen Ģeklindeki evleri, 

Ģekilleri cetvel, pergel ve benzeri malzemeler yardımıyla yapabilirler. Arıların bu 

Ģekilleri hiçbir alet kullanmaksızın yapabilmeleri ilginçtir. Kaldı ki arıların peteklerini 

altıgen yapmalarının pratik bir değeri de vardır. Ġbn Kemal diğer geometrik Ģekillerin 

                                                 
444 Ġbn Kemal, “Enne‟l akle mâ hüve?” , vr. 93b- 94a. 

445 Ġbn Kemal, “Nesâih” , SK, Esat Efendi 1781, s. 7.  

446 Ġbn Kemal, Risâle fi Beyâni enne‟l-Akl. Ellezî bihi ġerefü‟l-insan, SK. , Carullah 2121/6,  vr. 165a 
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konumlarından hareketle bu pratik değeri ispata yönelmiĢtir. Üçgen ve dörtgen gibi 

Ģekiller birbirlerine eklenseler bile bu tür Ģekillerin açılarının dik veya dar olması 

sebebiyle köĢelerinde boĢluklar kalır. Yedigen, sekizgen vb. Ģekiller ise birbirlerine 

eklenince açılarının geniĢ olması sebebiyle köĢelerde boĢluklar oluĢmasa bile tamamen 

bitiĢmeleri mümkün olmaz. Sonuçta aralarında boĢluklar meydana gelir. Altıgen de ise 

birbirlerine yakın olarak konulduklarında köĢelerde boĢluklar oluĢmadığı gibi 

birbirlerine bitiĢmelerini önleyen alanlarda meydana gelmez.447 

Karıncalar da ise baĢka değiĢik durumlar vardır. Onların gelecek için erzak 

biriktirmeye baĢlamaları ve yuvalarına taĢımıĢ oldukları tohumları yuvalarının rutubetli 

olduğunu hissetmeleri durumunda parçalamaları ilginçtir. Tohumları nemden korumak 

için güneĢli günlerde dıĢarıya çıkarmaları Ġbn Kemal‟ göre karıncaların gelecekle ilgili 

bazı önlemler aldıklarının göstergesidir.448 

Örümceklerin ağlarında da ilginçlikler gören Ġbn Kemal, ağların bu Ģekilde 

örülmesi bir gâyeye bağlıdır. Zira o örümceklerin bu ağları örerken kendileri için bir 

sığınak olduğunun bilincinde olduklarını kabul eder. Çünkü bu tür ağ örme düĢmanları 

olan sineklerin ve diğer haĢeratın içeriye girmesini engellediği gibi onların öldürülüp 

örümceğe yem olmasını sağlar. Farelerin, tilkilerin aldığı önlemlerden örnekler veren 

Ġbn Kemal develerin önceden gitmiĢ oldukları yolu karanlık bile olsa ikinci kez 

ĢaĢırmadan gidebildiklerini ve insanların da ihtiyaç durumunda bu hayvanlardan 

yararlandıklarını belirtir. Ġnsanın yolunu bulabilmesi için bir takım özel iĢaretlerden, 

dağlardan, rüzgarların esme yönünden, güneĢ, ay ve diğer gök cisimlerinden 

yararlandıklarını akıl yürütme ile istedikleri hedefe ulaĢabildiklerini söyler.449 Bugün 

için bu yön bulma tekniklerine yeni teknolojik geliĢmeler etki etmektedir. 

Ġbn Kemal, özet olarak örneklerini verdiğimiz hayvanların ve kuĢların ilginç 

fiillerinden hareketle, onların ne tür bir yetiye sahip oldukları düĢüncesinde iki farklı 

anlayıĢın olduğunu belirtmektedir. Birinci grup, hayvanların ve kuĢların 

gerçekleĢtirdikleri kusursuz iĢlere istinaden onların aklı olduğu tezini savunmuĢlardır. 

Ġkinci grup ise, onların akıllı olmadıklarını söylemiĢlerdir. Ancak bu grup, hayvanların 

                                                 
447 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 165a-165b 

448 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 166a 

449 Diğer hayvanların özellikleriyle ilgili vermiĢ olduğu bilgiler konu uzamasın diye verilmeyecektir. Bu 

bilgilere ulaĢmak için bkz. Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 166b- 168; Sözen, Kemal, a.g.e. , s. 239- 241; Öçal, 

ġamil, a.g.e. , s. 443  
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ve kuĢların fiillerinden hareketle, kusursuz iĢleri gerçekleĢtirebilen herkesin bilgili 

olacağını ileri sürmüĢlerdir. Tüm bu olgulardan hareketle bazılarının hayvanların akıl 

sahibi olduklarını ileri sürdüklerini söyleyen Ġbn Kemal, bu görüĢe katılmaz. Ġbn Kemal 

hayvanların akla sahip olduğunu söylemenin ifrat, bu ve benzeri iĢaretlerin, onlarda 

hakîm olan Allah‟ın tedbirinin varlığına iĢaret etmediğini ileri sürmenin ise teftit 

olduğunu söylemektedir. Ona göre en mutedil tutum, hayvanların Allah‟tan gelen 

ilhamla bu gibi tavırlar içinde bulunduklarını kabul etmektir. ġayet hayvanların da akla 

ve ilme sahip olduklarını söylersek, bu durumda insanın ayrıcalıklı durumu ortadan 

kalkar. Netice de hayvanların fiil ve hareketlerinin de kasıtlı ve iradi olduğunu kabul 

etmeniz gerekir. Oysa bu hayvanların içinde bulundukları gerçekliğe aykırıdır. Nahl 

Sûresi‟nde Allah‟ın bal arısına vahyettiği vurgulanmıĢtır. Ġbn Kemal, hayvanların 

hayatlarını sürdürmeye yönelik tedbirlerinin, dıĢarıdan bağımsız kendi içgüdüleriyle 

olup biten bir Ģey olmadığını, bunların Allah‟ın ilhamı olduğuna iĢaret eder.450 

Hayvanlarda var olan bu hususlara rağmen Ġbn Kemal‟e göre hayvanların akıl ve bilgi 

sahibi oldukları söylenemez. Çünkü mükemmel bir fiil her ne kadar onu 

gerçekleĢtirenin ilmine delalet etse de, bu husus hayvanlar için geçerli değildir. Aksi 

takdirde hayvanların enteresan fiillerinden hareketle, onların insanlandan daha bilgili 

olduklarına hütmekmek gibi bir yanılgıya düĢülür. Halbuki onların fiilleri, inlanlarla 

kıyaslandığında onlardan daha üstün bir mükemmellikte değildir. Diğer taraftan Ġbn 

Kemal, ilham meselesini kabul etmesine rağmen ihtiyatla yaklaĢmak gerektiğini de 

söylemiĢtir. Sebebine gelince,  bu durumda hayvanları insanlardan daha üstün kılma 

gibi bir durum sözkonusu olabilir. Halbuki O‟na göre, insanların Ģeref ve değer 

bakımından hayvanlardan üstün olduğu bilinen bir gerçektir.451 Sonuç olarak akıl, 

sadece insanlara özgü bir kuvvet olması nedeniyle, insanları diğer canlılardan ayıran 

önemli bir niteliktir.  

Bilgi kaynaklarını ve genel olarak akılla ilgili görüĢlerini açıkladığımız Ġbn 

Kemal acaba imani konularda nasıl bir anlayıĢa sahiptir? GörüĢleri düĢünce ekolleri 

                                                 
450 Ġbn Kemal, “Enne‟l Akle Ma Huve?” , vr. 96b. Ġbn Kemal, genel manada vahiy, özel anlamda ise 

ilham olgusunun hayvanlar arasında sadece arıya tahsis edildiğini dikkat çekmektedir. O, bu keyfiyetin 

sebebini tasavvufi bir yorumla açıklamaktadır. DüĢünürümüze göre, arılar insana, özellikle da tasavvuf 

ehline en çok benzeyen hayvanlardır. Zira, nasıl ki mistik bir hayatı benimseyen insanlar kendilerini 

toplumdan soyutlayarak Tanrı‟ya yönelirler ise, arılar da benzer zamanda insanlar gibi temizlik 

konusunda hassas varlıklardır. Üretecekleri balı, temiz mekânlara yaparlar. 

451 Ġbn Kemal, “Risâle fi Beyâni‟l-Akl” ,  SK. , Lâleli 3682/23, vr. 154b-157a 
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arasında nerdedir? Hangi kaynaklar Ġbn Kemal‟in görüĢlerini etkilemiĢtir? ĠĢte bu ve 

benzeri soruların cevapları için onun kelami görüĢlerini incelemeye geçebiliriz. 

4- ÎMAN 

 Ġslamin ilk dönemlerinden bu güne kadar, Ġslam alimlerinin ve Ġslam düĢünce 

ekollerinin üzerlerinde tartıĢtıkları meselelerden biri de îman konusudur. Îmanın tarifi 

ve mahiyeti üzerinde çeĢitli ihtilaflar meydana gelmiĢ ve çok değiĢik görüĢler ortaya 

çıkmıĢtır. Ġnsanın belli bir inanç sistemine bağlanmasını ifade etmek için kullanılan 

iman kavramı değiĢik açılardan da olsa felsefe ve aynı zamanda teolojinin ilgi alanına 

girmektedir. Ġman-bilgi, iman-ahlak, iman-amel iliĢkileri bu bağlamda tartıĢılan belli 

baĢlı meselereler arasındadır. Nesnesi açısından düĢünecek olursak iman olgusu kelam 

ilmimin bir meselesidir ve insan Allah iliĢkilerinin tam da ortasında bulunur. Ġman 

edilmesi gereken peygamberler, kitaplar, melekler, ahıret gibi inanç esasları ancak Allah 

inancı dolayısıyla bir değere sahiptir. Burada inanılan Ģeylerle, inanan arasında bir iliĢki 

söz konusudur. Bir tarafta insan diğer tarafta da Allah bulunmaktadır. Yani iman 

Allah‟la baĢlayıp Allah‟la bitmez. Ġmanla ilgili söz edilebilir alan insanın bulunduğu 

alandır. Dini anlamda imanın en temel objesi olan Allah, ancak kendisini bize vahyi 

aracılığı ile bildirdiği kadar söz edilebilir ve tanınabilir olandır.  

Ġman, kelam ilminde üzerinde en çok durulan ve ayrıntılı bir Ģekilde incelenen 

konulardan biridir. Bunun sebebi, dinin merkezinde imanın bulunması ve dini hayatın 

bütün diğer yönlerinin bu merkeze göre anlam kazanmasındandır. Ġlahi mesajın ana 

gayesi de “insanları gerçek mü‟minler”452seviyesine çıkarmaktır. 

 Ġslam düsünce tarihine baktığımız zaman diğer konularda olduğu gibi imân 

konusunda da kelâmi ekoller farklı görüĢler ortaya koymuĢlardır. Ġslam alimleri 

genellikle imânın mahiyeti konusunda birbirlerinden ayrılmıĢlardır. Farklı görüĢlerin 

ortaya çıkmasının bazı sebepleri vardır. Bunlar gerek Kur‟an-ı Kerim‟de imânla ilgili 

geçen ayetlerin, gerekse Peygamberimizden gelen hadislerin farklı yorumlanmasından; 

ayet ve hadislerin bağlamlarından çıkarılarak münferit olarak ele alınmasından ve baĢka 

sebeblerden kaynaklanmaktadır. Bunun yanında kelâmi ekollerin içinde bulundukları 

kültürel, siyasi ve fikri yapı kadar izledikleri yöntem de naslardan farklı yorumlar 

                                                 
452 Enfâl, 8/2- 4. 
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yapılmasında etkili olmuĢtur.453 Bu ve benzeri sebeblerde ihtilafların kaynaklığını 

etmiĢtir. 

Ġbn Kemal müstakil olarak iman konusunu iki ayrı risalede ele almıĢtır. Bu 

risaleleri “Îmân-ı ġer‟i” ve “Risale fî Tahkîki‟l-îman” dır. Diğer kelami eserlerinde de 

iman konusu değiĢik durumlarda ele alınmıĢtır. Ancak müstakil olarak ele alınan bu 

risalelerde Ġbn Kemal, iman konusu ile alakalı; imanın tarifi, mahiyeti, iman-amel 

iliĢkisi, imanın dille ikrar edilmesi gibi konuları toplu olarak incelemiĢtir. Biz de genel 

olarak bu iki kaynağı esas alarak; diğer kaynakları da incelemek suretiyle bu baĢlıkta 

Ġbn Kemal‟in imanla ilgili görüĢlerine yer vereceğiz.   

a-Îmanın Tarifi ve Mahiyeti:   

  Sözlükte “güven içinde bulunmak, korkusuz olmak” anlamındaki emn(eman) 

mastarından türeyen bir kelimedir. Korkunun zıttıdır.454 Ġman “güven duygusu içinde 

tastik etmek inanmak” demektir. “sağlamlaĢtırmak, kesin karar vermek, tastik etmek” 

manasındaki akd kökünden türeyen i‟tikâd‟da iman karĢılığında kullanılır. Terim 

olarak iman genellikle “Allah‟tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan 

hususlarda peygamberleri tastik etmek ve onlara inanmak” diye tanımlanır. Bu inanca 

sahip bulanan kimseye “mümin” inancının gereğini tam bir teslimiyetle yerine getiren 

kiĢiye de “müslim” ismi verilir 455 

 Îman kelimesindeki hemze iki anlamdadır: 

1-Ta‟diye, geçiĢli, Buna göre iman; “ eman vermek, emin kılmak” 

manalarına gelir. Nitekim el-Esmâu‟l Hüsnâ dediğimiz Allah‟ın güzel isimlerinden biri 

de “el-Mü‟min” dir ki, eman veren, emin kılan anlamınadır.  

2-Sayruret anlamına, geçiĢsiz. Buna göre iman; “emin olmak, kalbi güven, 

itimad içinde tutmak, süküna kavuĢturmak” manalarını ifade eder. Turkçede bu 

durumu “inanmak” kelimesiyle açıklarız. Bu anlamda inanan kiĢiye “mü‟min” denir ki, 

emin olan, güven, itimad halinde, kalbi sükûna kavuĢan anlamındadır.456  

                                                 
453 Gölcük, ġerafeddin, “Kelam Tarihi” , s. 16- 18. 

454 Gölcük, ġeraffeddin, Toprak Süleyman, a.g.e. , s. 101. 

455 Sinanoğlu, Mustafa,  “Îman” md. ,  DĠA, c. 22, s. 213.  

456 Mutezilenin iman görüĢünü eleĢtirirken bu anlam farklarının önemine Ġbn Kemal vurgu yapmıĢtır. 
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Ġbn Kemal‟e göre iman lügatte: ġeriatta olan bir Ģeyin kesin olarak tasdik 

edilmesi manasına gelirken, ıstılahta ise: Ebû Hanife (v.150/767)‟nin tanımına da uygun 

olarak 457Allah‟ın varlığını, birliğini ve Rasûlü‟nün O‟nun katından getirdiklerini 

bütünü ile tasdik etmek anlamındadır.458  Diyerek tarif etmiĢtir. 

 ġeriatta ve Ģeriat ehlinin örfünde imanın sadece tasdik değil, zaruri olarak yani 

delilsiz bilinen husûsi emirlerdeki tasdik olduğunu söyleyen Ġbn Kemal, kiĢinin ancak 

tevhid,  nübüvvet, haĢir ve ceza gibi, tek baĢına düĢünüldüğünde nazari olan, ancak;  

Hz. Peygamber (s.a.v.)‟ in dininden olması hasebiyle, zaruri olarak bilinen Ģeylerin 

hepsini tasdik eden ve kesin olarak inanan kimsenin mü‟min olabileceğini söyler.459 

 Ġbn Kemal imanın lügatte “mutlak tastik” anlamına geldiğini söylerken460 bir 

baĢka tarifte “zorunlu bilgi” kavramını da buna ilave eder. 

 “Îman, mutlak anlamda tasdik değildir, bilakis Muhammed‟in (a.s) dinine ait 

olduğu zorunlu olarak, yani delile ihtiyaç duyulmadan bilinen belli Ģeyleri tasdik 

etmektir” 461  

Tanımda yer verilen “peygamberin dininden olduğu zaruri olarak bilinen 

Ģeyler” ifadesi imanın nesnelerini soyut ve belirsiz olmaktan çıkararak tarihsel bir süreç 

içerisinde oluĢan Ģeylere indirgemek için oluĢturulmuĢ bir kayıttır. Çünkü salt anlamda 

Allaha iman kelamcılara göre, kiĢiyi sınırları belirlenmiĢ bir iman cemaatının içinde 

tutmaya yetmemektedir. Allah‟ın varlığına ve birliğine inanmayan ile, içkinin haram 

olduğuna inanmayan kiĢilerin sınırları çizilmiĢ iman cemaati dıĢında kalmaları arasında 

her hangi bir fark yoktur. Ancak kendi baĢlarına değerlendirildiklerinde derece 

bakımından farklılıkların olduğu da açıktır.462 

Ġbn Kemal‟in îman tanımında bu imanın sözlü olarak dıĢa vurulmasına ihtiyaç 

yoktur. Yani o imanı “kalp ile tasdîk” olarak yeterli kabul etmektedir. Ġmanın dil ile 

ikrarı ve belli görevlerin yerine getirilmesi EĢ‟ari‟nin imanı tarifinde imanın dalları 

                                                 
457 Ebû Hanife, “El-Âlim ve‟l-Müteallim” (çev. Mustafa Öz), s. 17; “El-Fıkhu‟l-Ebsat” (Çev. Mustafa 

Öz), s. 63. 

458 Ġbn Kemal, “Risâle fi Tahkîki‟l-Ġman”, vr. 117a. 

459 Ġbn Kemal, “Kitâbu‟l-Ġman”, Mecmûa, S.K. , ReĢid Efendi 1049, vr. 138b 

460 Ġbn Kemal, “Risâle fi Tahkîki‟l-Ġman”, vr. 117a 

461 Ġbn Kemal, “Îman-ı ġer‟î”, vr. 61b 

462 Öçal,ġamil, a.g.e. , s. 263. 
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olarak belirtilmiĢtir.463 Ebu‟l-Hasan el-EĢ‟ari ve Ebu Mansur Maturîdî imanın 

gerçekleĢmesi için “kalben tastik”i yeterli görüyorlardı buna rağmen hanefî alimlerinin 

çoğunluğu imanın tahakkuku için sözlü ikrarı da gerekli görüyorlardı.464 Ebu Mansur 

Maturidî, imanın „tasdik‟, küfrün ise „tekzib‟ alamına geldiğine iĢaret ederek, imanın 

„ma‟rifet‟e, küfrün de „cehalet‟e indirgenmesine karĢı çıkımıĢtır.465 Diğer yandan Ebu 

Hanife‟nin iman tanımında kalb ile tasdik yanında dil ile ikrârın da yer aldğını 

görüyoruz. el- Vasiyye adlı eserinde, “iman; lisan ile ikrâr, kalb ile tasdiktir” 

derken466, el-Âlim ve‟l-müteallim adlı kitabında, „imanın tasdik, ma‟rifet, yak‟in ve 

ikrardan‟ oluĢtuğunu söylemektedir.467  

Ġman tanımında sözlü ikrara yer verilmesi, imanın kendi özünde var olan 

zorunlu bir Ģart değildir. Daha çok dünyada inanan kimsenin kendisine taalluk eden 

hükümlerle alakalıdır. Yani hukûkidir yoksa kalbiyle iman etmiĢ olduğu halde bunu 

sözlü olarak ikrar etmeyen ve bu halde ölen kimse Allah indinde mü‟mindir.468  

 Peygamberimizin Allah‟tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümler (zarûrat-ı 

dîniyye) hususunda Hz. Peygamber‟i (s.a.v) tasdik etmek, O‟nun haber verdiği Ģeyleri 

tereddütsüz kabul edip, bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmak 

Ģeklindeki tarif genel olarak ehl-i sünnet kelamcılarının tarifidir.469 Bu konuda diğer 

îtikâdi mezhebler farklı görüĢlere sahip olmuĢlardır. Kısaca imanın muhtevası ve 

kapsamı konusunda ortaya çıkan görüĢler Ģu Ģekilde belirtilebilir;  

1-Ġman, kalbin tasdikidir: Genel olarak bir haberi, bir hükmü iz‟an ile kesin 

olarak kabul etmek, haberi ve sahibini yalanlanmaktan emin kılmak470 Ģeklinde tarif 

edebileceğimiz tasdik, îtikâd-i cazim denilen kesin inançtır. Bu inanç kalbte insanın 

kesb ve ihtiyarı ile yani çalıĢması ve seçmesi ile meydana gelir. Ġman edilecek hususlar 

yönünden iki Ģekilde tasdik olabilir. Birincisi; inanınılan ve tasdik edilen Ģey görülen 

cinsten ise yani fiziksel ise, görülene iman anlamına „Tasdik-i ġuhûdî‟ olur. Ġkincisi; 

                                                 
463 ġehristani Ebu‟l-Feth Abdulkerim, “el-Milel ve‟n-Nihal”, Kahire 1961, s. 138. vd. 

464 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 62a. 

465 Maturîdî, “Kitabu‟t-Tevhîd”, (thk Fethullah Huleyf), Beyrut 1970,  s. 380. 

466 Ebu Hanife, “el Vasiye “Ġman-ı A zam‟ın BeĢ Eseri” içinde, Çev. Mustafa Öz (Ġstanbul 1992) s. 60 

467 Ebu Hanife, “el-Alim ve‟l-Müteallim” , (BeĢ eser içinde), s. 13. 

468 Beyazîzâde, “Ġmam Azam Ebû Hanife‟nin Ġtikâdî GörüĢleri” (çev. Ġlyas celebi), Ġstanbul, 1996, s. 

108. 

469 Kılavuz, Ahmet Saim, “Anahatları ile Ġslâm Akâidi ve Kelâm‟a GiriĢ” , Ġstanbul, 2007 s. 35.  

470 Gölcük, ġerafeddin, Toprak Süleyman, a.g.e. , s. 102.  
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inanılan ve tasdik edilen Ģey görülmeyen bir Ģey ise yani soyut ise görülmeyeni tasdik, 

gayba iman anlamına „Tasdik-i Ğaybî‟ olur. 471Bu tasdikte: Kalb ile Tasdik (Tasdik-i 

kalbî, dil ile tasdik (Tasdik-i Kavlî) ve fiil ile tasdik (Tasdik-i Fiil) olarak gerçekleĢir. 

 Genel olarak tasdik bakımından insanlar 3 kategoride incelenirler.  

1-Allah‟ı ve Allah‟dan geleni hem kalbiyle, hem de diliyle tasdik edenler, 

Bunlar hem Allah hem de insanlar yanında mü‟mindirler. 

2-Diliyle tasdik ettiği halde kalbiyle tekzib edip yalanlayanlar. Bunlar, Allah 

yanında kafir oldukları halde insanlar yanında mü‟mindirler. 

3-Kalbiyle tasdik ettikleri halde diliyle tekzib edenler. Bunlar ise Allah katında 

mü‟min oldukları halde insanlar nezdinde kâfirdirler, bunlara mü‟min muamelesi 

yapılmaz. Çünkü dil ile ikrarı terk ettiklerinden iman ve tasdikleri inananlar tarafından 

bilinmemektedir.472  

 EĢ‟arî ve Mâtürîdî kelâmcılarına göre iman, inanılması gereken hususları 

kalbin tasdik etmesidir. Ġman Mâtürîdî (v. 333/944), EĢ‟arî(v. 324/936), Bâkıllânî (v. 

403/1013), Cüveynî (v. 478/1085), Gazzâlî (v. 505/1111), Ebü‟l-Mu‟în en-Nesefî (v. 

508/1115), ġehristânî (v. 548/1153), Âmidî (v. 631/1233) gibi Sünnî kelâmcıların 

kanaati budur.473kalb ile tasdik edileni dil ile ikrar etmek imanın asli rüknü değildir. 

Ġmanın yegane/tek rüknü kalp ile tasdiktir. Dil ile ikrar sadece dünyevi ahkâmı tatbik 

edebilmek için Ģart koĢulmuĢtur. Çoğu itibari ile bu Ģart hukûkîdir. 474 

                                                 
471 Kuran-ı kerimde bu iman çeĢitlerinden özellikle ğayba iman üzerinde durulmuĢtur. Bu mü‟minlerin 

bir özelliği olarak verilir. (bkz. Bakara, 2/3) 

472 Gölcük, ġerafeddin, Toprak, Süleyman, a.g.e. , s. 103- 104. 

473 Nureddin Ahmet Bin Mahmud Bin Ebu Bekir es-Sâbûnî, “El-Bidaye fî Usûli'd-Dîn” ,(araĢtırma ve 

notlar ilavesi ile tercüme eden Bekir Topaloğlu), Ankara, 2000, s. 87-88.  Kılavuz Ahmet Saim, “Ġman-

Küfür Sınırı” , Ġstanbul, Marifet yay. , 1982, s. 20- 21, Gölcük ġerafeddin, Toprak Süleyman, a.g.e. , s. 

109- 110.  

474 Ġmanın kalbin tasdikinden ibaret olduğunu gösteren bazı ayetler:  

 ”Hz. Yusuf‟un kardeĢleri tarafından Hz. Yakup‟a söylenen “sen bize inanıcı değilsin” sözü” Yusuf 

12/17, “Ey peygamber, kalpleri iman etmediği halde, ağızlarıyla „inandık‟ diyen kimselerden ve 

Yahudîler‟den küfür içinde koĢuĢanlar seni üzmesin” Maide 5/41, 

 “Allah kimi doğru yola itmek isterse, onun kalbini Ġslama açar; kimi de saptırmak isterse göğe 

çıkıyormuĢ gibi iyice daraltır. Allah, inanmayanların üstüne iĢte böylece murdarlık verir.” En‟âm 6/125, 

“Kalbi iman ile dolu iken, inkara zorlanan müstesna, kim iman ettikten sonra Allah‟ı inkar ederse ve 

kalbini kafirliğe açarsa, iĢte Allah‟ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır.” Nahl 16/106, 

Kalben inanmayıp, dil ile inanmadıkları söyleyen münafıklar için de “(Bedevî) Araplar, „iman ettik‟ 

dediler. De ki: „siz iman etmediniz‟, ama „boyun eğdik‟ deyin. Henüz iman kalplerinize yerleĢmedi”,  

Hucurat 49/14, 
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2-Ġman, Kalbin Ma‟rifetidir.  

Cehm b. Safvân‟ın (v. 128/745) kurucusu olduğu Cehmiyye Mezhebi‟ne göre 

iman, kalbin ma‟rifetinden ibaret olup, tasdik olmaksızın Allah‟ı ve Hz. Peygamber‟in 

haber verdiği Ģeyleri kalben bilmek demektir.475 Tasdik ile ma‟rifetin her ikiside kalbi 

bir iĢtir. Fakat aralarında bir fark vardır. Tasdik, kalbte kesb ve ihtiyar neticesi meydana 

gelirken; ma‟rifet ise kalbte kesb ve ihtiyar olmaksızın oluĢuverir. Ġmam Mâtürîdî (v. 

333/944) imanın kalbteki soyut bilgiden ibaret olmadığını söylemiĢtir. Çünkü marifet 

cehaletin zıttıdır. Halbuki imanın zıttı, cehalet değil küfürdür.  Eğer iman ma‟rifet 

demek olsaydı, bilgisizliğin de küfür olması gerekirdi bu durumda her cahilin kafir, her 

alimin de mü‟min olması gerekirdi ki bu da mümkin değildir.476 Ayrıca bu durumda 

Yahudi ve Hristiyanlar‟ın ve Ģeytanın da Allah‟ı bildikleri için mü‟min olmaları 

gerekecekti bu ise Kuran-ı Kerim ayetlerine aykırı bir durumdur.477 

 Ġman bilgiden ibaret olmadığı gibi bilginin iĢlevsiz kaldığı bir süreçte değildir. 

Ġmanın objesine yöneliminde „irade‟, „ilgi‟, „zan‟ „inanç‟ (belief) ve „belli bir davranıĢ 

biçimini benimseme isteği‟nden baĢka „bilgi‟nin de bir katkısı vardır. Fakat bunlar tek 

                                                                                                                                               
Ebedî olarak cennete girecek ve Allah‟ın kendilerinden, kendilerinin de Allah‟tan hoĢnut olacağı 

kimselerden, “Allah‟a ve ahiret gününe inanan bir toplumun –babaları, oğulları, kardeĢleri yahut 

akrabaları da olsa- Allah‟a ve Resûlü‟ne düĢman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. ĠĢte onların 

kalbine Allah, imanı yazmıĢ ve katından bir ruh ile onları desteklemiĢtir.” Mücâdele 58/22  

Ġmanın kalben tasdikten ibaret olduğunu gösteren bazı hadisler:  

“Bir hadîste nakledildiğine göre ashabdan Üsâme b. Zeyd (v. 54/674), düzenlenen bir baskın sırasında, 

yakaladığı adam “La ilâhe illâllah” dediği halde, onu öldürmüĢ, olayı baskın dönüĢü Peygamberimiz‟e 

anlattığı zaman, Peygamberimiz “öldürdüğün adam doğru mu söylüyor, yoksa yalan mı söylüyor, kalbini 

yarıp baktın mı? (Müsim, “Îman”, 41; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 95; Ġbn Mâce, “Fiten”, 1;Ahmed b.Hanbel, 

IV, 439.) diye kendisini azarlamıĢtır. Hz. Peygamber‟in “kalbini yarıp baktın mı?” sözü imanın kalbin 

tasdiki olduğunu göstermektedir. Resûl-i Ekrem pek çok hadislerinde, kalbinde hardal, buğday ve zere 

ölçüsü iman bulunan kimsenin, sonunda cennete gireceğini belirtmiĢ, bunlardan birinde, “Allah 

cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyacak, sonra da „bakın, kalbinde hardal tanesi kadar 

imanı olan birini bulursanız onu cehnnemden çıkarın‟ diyecektir.”(Buhârî, “Ġman”, 15; Müslim, “imân”, 

82.) buyurmuĢtur.  

475 EĢ‟arî, Ebu‟l-Hasan Ġbn Ebû BiĢr Ali b. Ġsmail, “Makâlâtü‟l-Ġslâmiyyîn Ve‟htilâfü‟l-Musallîn” , (nĢr. 

Helmut Ritter), Matbatü‟d-Devle, Ġstanbul, 1930, c. 1, s. 132- 141. , ġehristânî, Ebü‟l-Feth Tâcüddîn 

Muhammed b. Abdülkerim, “El-Milel Ve‟n-Nihal” , (nĢr. M. Seyyid Geylânî), Beyrut,  1395/1975, c. 1, s. 

88. Bağdâdî, Ebu Mansûr, Abdulkahir b. Tahir b. Muhammed, “Mezhepler Arasındaki Farklar(El-Fark 

Beyne‟l-Fırak)” , (Önsöz ve Notlarla Çeviren Ethem Ruhî Fığlalı), Ankara, TDV. , 1991, s. 156.  

476 Mâtürîdî, “Kitâbü‟t-tevhîd” , (nĢr. Fethullah Huleyf) Beyrut, 1970, s. 380 vd. 

477 Ġbn Hazm, Ebû Muhammed b. Ali b. Ahmed b. Sa‟id ez-Zâhirî, “El-Fasl Fi‟l-Milel Ve‟l-Ehvâ‟ Ve‟n-

Nihal” , Beyrut, 1395/1975, c.3, s. 188- 195. ,(ayrıca bkz. Aydın Mehmet “Kur‟an ve Ġlmi Zihniyet”, 

Ġslam Üzerine DüĢünceler” içinde, Ankara, TDV. ,1984) 
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baĢına imanı oluĢturan ögeler değildir. Bunların fonksiyonellikleri, bir arada 

bulunduklarında belirir.478 

 Ġbn Kemal tasdik kavramını analiz ederek iman-bilgi iliĢkisini ele almıĢtır. 

Ona göre imanın en temel kavramı olan tasdik‟in iman ile kullanımıyla mantık ve 

felsefedeki kullanımı birbirinden farklıdır. Ġbn Kemal tasdik kavramını söyle açıklar. 

 “Âlem zamanda var olmuĢtur (muhdes) diyen bir kimsenin sözünün delâlet 

ettiği Ģey (medlûl) “âlemin hudûs ile mevsuf olması” değildir. Bilakis bu sözün anlamı 

„bu sözü söyleyenin âlemin zamanda varlığa geldiğine hükmetmesi‟dir.”479 Burada Ġbn 

Kemal tasdik‟in imandaki rolüne vurgu yapmıĢtır. “Âlem muhdestir” Ģeklindeki 

tasdikimiz bizim kendi kanatimizdir. Âlemle ilgili bu hüküm (hadis olması) âlemin 

zorunlu bir sıfatı olduğunu göstermez. Bu daha çok kıyasa dayalı olarak ulaĢtığımız bir 

sonuçtur. Zihni bir yargı olmaları hasebiyle bu tür hükümlerin ifadesi için kullanılan 

sözcükler, dilsel ifadeler en fazla önermede yer alan hükme delalet eder; ancak delalet 

eden Ģeyler medlülden daha fazla bir Ģeydir. “Âlem muhdestir” zihni yargısı bir bilgiye 

dayalı olarak ulaĢılan bir sonuç değildir. Bu gerçeğe teslim olma “iz‟an” yada gerçek 

hakkında ulaĢılan kesin bir yargı “cezm” dır. ĠĢte aynı durum imanın tanımında geçen 

tasdik içinde geçerlidir. Tasdik eden kimsenin tasdik ettiği Ģeyi bilmesi zorunlu değildir; 

tasdik ettiği Ģeyin doğruluğunu kesin bir Ģekilde onaylaması yeterlidir. Ġmanın 

doğruluğunun ölçütü ise “Hz. Muhammed‟in getirdiğine ait olması”dır.480 Hayatımızda 

bile pek çok Ģeyi bilmediğimiz halde zihni yargılarda bulunuruz. Mesela özel bir bilgiye 

sahip olmadığımız halde içtiğimiz suyun, bakkaldan aldığımız bir gıdanın 

temizliğinden, güveninirliğinden Ģüphe etmeyiz. Veya bindiğimiz bir aracın bizi 

gideceğimiz yere ulaĢtıracağına tüm kalbimizle inanırız. Kısacası hayatımız bir bakıma 

inançlar ve mitlerle yürümektedir.481 Ġbn Kemal‟in yukarıda ifade etmeye çalıĢtığı 

“zihni hüküm” bilgiyi dıĢlamamakla beraber salt bilgiyede dayanmaz. Bilgiden baĢka 

bir Ģeyi de içerir. Kalb ile tasdik etmek; kalben tasdik edilen Ģeyin doğruluğuna 

hükmetmek ve bu hükmün kesinliğini (cezm) dil ile ikrar etmektir.482 Tasdik‟in bilgiden 

                                                 
478 Özcan, Hanefi, “Epistemolojik Açıdan Ġman” , Ġst. 1992, s. 35.  

479 Ġbn Kemal, “Îmân-ı ġer‟i “, vr. 62b. 

480 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 63a. 

481Öçal, ġamil, a.g.e., s. 267. 

482 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 62b. 
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öte gönüllülük esasına (iz‟an) dayandığını, ikrarın da kesinlik (cezm) esasına 

dayandığını belirtmiĢtir.   

3-Ġman, Dilin Ġkrarıdır: 

 Ġkrar, imanın dil ile söylenmesi ve açığa vurulması demektir. Mürcie ve 

Kerrâmiyye mezhepleri imanı “inanılması gereken hususları kalbin tasdiki olmaksızın, 

dil ile ikrar etmektir” Ģeklinde tarif etmiĢlerdir.483  

4-Ġman, Kalb ile Tasdik, Dil ile Ġkrardır: 

 Ġmam Ebû Hanîfe (v. 150/ 767), Ehl-i Sünnet âlimlerinden Fahru‟l-Ġslam 

Pezdevî (v. 482/ 1089), Serahsî (v.490/ 1097) gibi alimler baĢta olmak üzere pek çok 

alim, imanı “inanılması gereken hususları kalbin tasdik etmesi ve bunları dilin 

ikrarıdır” diye tarif etmiĢlerdir. 484 Ehl-i Sünnet‟in iki büyük ekolü olan, Mâturîdî ve 

EĢ‟arî‟ye göre, imanın gerçekleĢebilmesi için tasdik etmek yeterlidir. Hanefîlerin 

çoğunluğu ise, dil ile ikrârı tasdikin yanında Ģart koĢmuĢlardır. Dil ile ikrârın imanda 

Ģart olduğunu öne sürenlerin, çeĢitli görüĢ ayrılıklarına düĢtüklerini Ġbn Kemal, Ģöyle 

dile getirir: Ġman kalp ile marifet ve dil ile ikrârdır. Bu görüĢ Ġman-ı A‟zam Ebû Hanife 

ve fukahâdan pek çoğunun görüĢüdür. Bu gurupta yer alanlar da, marifetin hakikati 

hakkında iki ayrı ihtilafa düĢtüler. Bazıları bu marifeti, ister taklîdî olsun, isterse bir 

delille desteklenmiĢ olsun iman sayarak, mukallidin de Müslüman oluĢuna 

hükmederken, diğerleri, marifeti sadece akıl yürütmekle ortaya çıkan bir ilim olarak 

görmüĢlerdir. Ayrıca bu marifetin muhtevasında da, pek çok problemler oluĢmuĢtur.485 

Kalbte neyin gizli olduğunu insanlar bilemediği için, kalbteki inancın dille söylenip 

açığa vurulması ve o kiĢinin bu söz ve ikrara göre iĢleme tabi tutulması gerekmektedir. 

Bu da hukûki bir yaklaĢımdır. 

  Hanefi fıkıhçılarının “kavl-i meĢhur” adı verdikleri görüĢlerine göre imanın 

tasdik ve ikrar olmak üzere iki rüknü (temel direk, unsur ve parçası) vardır. Bu 

rükünlerden biri eksik olursa iman gerçekleĢmez.  

                                                 
483 Bağdâdî, a.g.e. , s. 148, 160. 

484 Sâbûnî, a.g.e. , s. 87- 88; Beyâzîzâde, Kemâlüddîn Ahmed b. Hasan, “ĠĢârâtü‟l-Merâm min 

„Ġbârâti‟l-Îmâm” , (nĢr. Yusuf Abdürrezzak vd) Kahire, 1367/1949, s. 69. Harpûtî Abdüllâtîf, “Tenkîhu‟l-

Kelâm Fi „Akâ‟îdi Ehli‟l-Ġslâm” , Ġst. Necm-i Ġstikbal Matbaası, 1330/1912, s. 252. 

485 Ġbn Kemal, “Kitâbü‟l-‟Îmân” , vr. 138b; KrĢ. Nureddin es-Sâbûnî, a.g.e. , s. 181- 182.  
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 Mâtürîdî kelâmcıları ile EĢ‟arîler ise ikrarı, dünya hükümlerinin 

uygulanabilmesi için bir Ģart telâkkî ederler. Ġkrarı, imanın aslı, parçası ve gerçeği değil, 

Ģartı olarak görürler.486 

5-Ġman, Kalbin Tasdiki, Dilin Ġkrarı ve Amelden Ġbarettir:  

 Hâriciyye, Mu‟tezile, Zeydiyye gibi mezheplerle, Ġmam Mâlik (v. 179/795), 

ġâfiî (v. 204/819), Ahmed b. Hanbel (v. 241/855), Ġbn Hazm (v. 456/1064) Ġbn Teymiye 

(v. 728/1328) gibi Selef âlimleri ve hadîsçilere göre iman, kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve 

Ġslâm‟ın esası olan rükünleri iĢlemektir.487 Bu durumda imanın, tasdik, ikrar ve amel 

olmak üzere üç rüknü bulunmaktadır. Bu rükün (cüz‟) lerden biri eksik olursa iman 

gerçekleĢmemekte, ameli terk eden kimse mü‟min özelliğini kazanamamaktadır.  

 Selef âlimleri ve hadîsçiler, ameli imanın parçası saymakla beraber, kalbinde 

imanı bulunan ve imanını diliyle söyleyen, kıbleye yönelen her Ģahsı iman dairesinde 

görmüĢ, iĢlediği bir günahtan dolayı kiĢiyi kâfir saymamıĢ, günahkâr mü‟min kabul 

etmiĢtir.488 

Hâricîler, imanın üç rüknünden biri olan ameli terk edeni kâfir sayarken, 

Mu‟tezile ve Zeydiyye, küfür ile iman arasında fısk denilen bir mertebede kabul 

etmekte, ona mü‟min değil, fâsık demektedirler. Mu‟tezile ve Zeydiyye‟ye göre fâsık 

tevbe etmeden ölürse kâfir olarak ebedî cehenneme girer.489  

Ġmanın tarifi ve muhtevası hakkında bu genel görüĢlerden sonra asıl Ġbn 

Kemal‟in de üzerinde durduğu mesele, iman amel iliĢkisi imanın dil ile ikrarı, imanın 

artıp eksilmesi, imanın geçerli olmasının Ģartları gibi konulardır. Ancak bizim amacımız 

kelami açıdan iman konusunu incelemek değildir. Ġbn Kemal‟in iman esasları 

hakkındaki görüĢleri ve muhalif görüĢlere vermiĢ olduğu cevaplar ve sunnî görüĢü 

savunma durumudur. Bu açıdan bizde konuyu iki alt baĢlıkta inceleyip özetlemeye 

                                                 
486 Kılavuz, Ahmet Saim, a.g.e. , s. 41- 42; Gölcük, ġerafeddin, Toprak, Süleyman, a.g.e. , s. 110.  

487 EĢ‟ari, a.g.e. , I, 73, 293; Cüveynî, Ebü‟l-Me‟âlî Ġmâmü‟l-Harameyn Rükneddin Abdülmelik, “El-

ĠrĢâd Ġlâ Kavâtı‟i‟l-Edileti Fi Usûli‟l-Ġ‟tikâd”, 396, nĢr. M. Yûsuf Musa-Ali Abdülmün‟im Abdülhamîd, 

Mektebetü‟l-Hancî, Kahire 1369/1950; Âmidî, Ebü‟l-Hasan Seyfüddîn Ali b. Muhammed b. Sâlim 

“Ebkârü‟l-Efkâr” , vr. 262a (Damat Ġbrahim PaĢa ktp 807); Cürcânî, Ebü‟l-Hasan Seyyid ġerif Ali b. 

Muhammed b. Ali, “ġerhu‟l-Mevâkıf” , Ġstanbul 1257, c. III, s. 246 vd.  

488 Ġbn Teymiyye, Ebü‟l-Abbâs Takiyyüddîn Ahmed b. Abdillhalîm, “Mecmû‟u‟l-fetâvâ” , , nĢr. 

Abdurrahman b. Muhammed b. Kâsım el-Âsımî en-Necdî, Metâbiu‟r-Riyâd, Riyad, 1381- 1386; c. III, s. 

151; “Mecmû‟atü‟r- Resâ‟ili‟l- Kübrâ” , Beyrut 1392/1972,  c. I, s. 400. 

489 Kılavuz, Ahmet Saim, a.g.e. , s. 17- 18. 
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çalıĢacağız. ġimdi daha çok Mu‟tezile, Hâricîye ve Zeydiyye mezheplerine isnad edilen 

iman amel münasebeti hakkındaki görüĢleri inceleyebiliriz.   

b-Îman- Amel ĠliĢkisi:  

 Ġman meselesinde suje olması açısından insan, inanmanın yanında bilme ve 

davranıĢta bulunma yeteneklerine de sahiptir. Bilme (marifet) ve davranıĢta bulunma 

(fill-amel) imanın içinde fiilen mi yoksa potansiyel olarak mı bulunur? ĠĢte Müslüman 

düĢünürlerin üzerinde tartıĢtıkları ve ihtilafa düĢtükleri mesele budur. Bu konu etrafında 

ihtilaflar daha çok “amel imanın cüz‟ü müdür?” ve de “amelin gerekliliği”, “imanın 

eksilip artacağı” vs. konularıdır.  

 Hadisciler, Mu‟tezile ve Haricilerin iman tarifinde kalb ile tasdik ve dil ile 

ikrarın yanında “fill-amel-eylem” minde ilk ikisinden az olmayan bir değeri vardır. 

Burada eylemin imanın tanımına girmesi aslında “imanın sınandığı alan” ya da 

“tasdik‟in doğruluk ölçütü” olmasıdır. Bu görüĢe göre yeni Müslüman olmuĢ bir Ģahıs 

namaz eda edebilecek kadar yaĢama fırsatı bulduğu halde namazlarını kılmadan ölür ise 

Mu‟tezile ve Haricilere göre ebediyen cehennemdedir.490  

 Ġbn Kemal Hadiscilerin iman anlayıĢını bazen “ameli imana dahil edenlerle” 

beraber değerlendiği gibi bazen de ehl-i sünnetin iman anlayıĢı arasında hadiscilerle 

aralarında fark görmez.491 Ehl-i sünnete mensup selef alimleri imanı, itikad, ikrar ve 

amelden oluĢan bir bütün olarak görmelerine Ġbn Kemal itiraz eder. Ona göre bu bütün 

içerisinde yer alan unsurların tümü iman için aynı derecede öneme sahip değillerdir. 

Selef alimleri ameli terk edeni kafir saymıyorlar ve ameller arasında da bir ayrıma 

gidiyorlardı. Büyük günah iĢleyenlerin fasık olduklarını “mürtekib-i kebîre” kabul 

ediyorlardı. Buna rağmen ikrar onlar içinde büyük öneme sahipti. Zaman açısından 

imkanı varken Ģehadeti terk eden bir kimse selef alimlerine göre iman dairesinin dıĢına 

çıkmıĢ olur. Onların amelleri imana dahil etmeleri, amelin mutlak anlamda imanın bir 

parçası olduğu anlamına gelmiyordu; daha ziyade bu, olgunlaĢmıĢ bir iman için amelleri 

lüzumlu görmelerinden kaynaklanıyordu. Halbuki yukarıda geçen her üç mezhebe göre 

de amel imanın bir parçasıydı.492  

                                                 
490 Ġbn Kemal, “Ġman-ı ġer‟i” , vr. 63b.  

491 Ġbn Kemal, a.g.e. , vr. 64b. 

492 Ġbn Kemal, a.g.e. , vr. 64b. 
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 Haricilerin iman anlayıĢında “Allah‟ı bilmek”, Allah‟ın emirlerine itaat, ister 

büyük ister küçük olsun tüm günahlardan kaçınma aynı derecede önemliydi. Bunların 

hepsi imanın aslına dahildi. Yani bunlardan herhangi birisini terk etmek küfür olarak 

görülmekteydi. Kalbiyle tasdik edip diliyle ikrâr eden ve dinî görevlerden herhangi 

birisini îfâ etmeye zaman bulumadan ölen kimse, Haricîlere göre zâhiren cennetlikti. 

Ancak fırsatı olduğu halde, üzerine vakit namazlarından biri farz olmuĢ iken bunu 

kılmadan, ya da ihtidasıyla ölmesi arasında geçen kısa sürede zina yapan sonra da vefat 

eden kimse ebedî olarak cehennemlikti.493 Mu‟tezile de bu konuda Haricîler gibi 

düĢünüyordu. Haricîlerin delilerinden birisi, Peygamberimizin, “zina eden mü‟min 

olarak zina etmez” hadisidir. Ġbn Kemal‟e göre bu hadis, bu fiili iĢleyenin imansız 

olduğuna değil, olgun mü‟min olmadığına iĢaret etmektedir. Bir Ģeyin olgunluğu onun 

orijinal gerçekliğinden farklı bir Ģeydir. 494 Genel olarak ehl-i sünnet alimleri ise bu 

hadisi Ġslami hükümlerin genel çerçevesi içinde değerlendirerek “zina yapan kiĢi, zina 

yaparken kamil mü‟min olarak zina yapmaz, imanı noksandır.” Veya “zina yapan, 

yaptığı iĢi helal görerek yaparsa mü‟min olarak zina yapmıĢ olmaz” Ģeklinde 

anlamıĢlardır. 495  

 Ġbn Kemal iman amel iliĢkisi konusunda Mu‟tezile âlimlerinin hepsinin aynı 

Ģekilde düĢünmediğini belirtmektedir. Mu‟tezile‟ye göre iman, “Âmentü bi‟llahi ve 

bi‟rasûlihî” ifadesinde olduğu gibi “ba” harfi ile geçiĢli kılınırsa tasdik ifade eder. Bu 

durumda, “Amentü bi‟llahi ve bi‟rasûlihî” diyen bir kimse, Allah‟ı ve peygamberini 

tasdik etmiĢ olur. Ġman, “farzların edası” olarak anlaĢıldığı zaman böyle bir geçiĢlilik 

imkânı olmaz. Namaz kılan, oruç tutan bir kimse için “amene bi‟keza” denilemez. 

Aksine, o kiĢi için “Allah‟a iman etti” (âmene bi‟llahi) denilir. “Ba” harfi ile geçiĢli 

kılınan iman, lügat anlamındaki imanı ifade eder. Ne var ki mutlak anlamda, müteaddi 

kılınmayan iman söz konusu olduğunda, Mu‟tezile âlimleri bu durumda imanın lügat 

bakımından tasdik ifade eden anlamından baĢka bir anlama geldiğini ileri sürerler. 

Sözlük anlamı dıĢında mutlak olarak imanın tasdikten öte, koyu bir dindarlığı da içeren 

bir anlam taĢıdığı konusunda ittifak eden Mu‟tezile âlimleri, daha sonra belli konularda 

                                                 
493 Ġbn Kemal, a.g.e. , vr. 63b. 

494 Buhârî, “EĢribe”, 1;Müslim, “Îman”, 24; Tirmizî, “Îman”, 11. 

495 Bâkillânî, Ebû Bekr Muhammed b. Tayyib b. Muhammed Basrî, “Kitâbû‟t-temhîdü‟l –Evâil ve 

Telhîsu‟d-Delâil” , (tah. Imâdüddîn Ahmet Haydar), Müeessetü‟l- Kütübü‟s- Sekâfiyye,Beyrut,1414/ 

1993, s. 395-7; “el-Ġnsâf fimâ yecibü i‟tikadühû ve lâ yecûzü‟l-cehlü bihî” , (nĢr. Muhammed Zâhid el-

Kevserî), Müessesetü‟l-Hancî, Kahire, 1382- 1963, s. 173; Âmidî, a.g.e. , vr. 264a.  
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ihtilafa düĢmüĢlerdir. Çünkü onlar amelleri de kendi içinde derecelendirmiĢlerdi. Vasıl 

b. Ata, (v. 131/748) Ebulhuzeyl Allaf (v. 226/933) ve Kadı Abdulcebbar (v. 415/1025) 

gibi düĢünürler, vâcip olsun mendup olsun imanın söz fiil ve itikadların da dahil olduğu 

“itaat içeren tüm fiilden ibaret” olduğunu ileri sürerken; Ebu HaĢim (v. 321/933) ve Ebu 

Ali Cübbâî (v. 303/915) imanın nafile ibadetler olmaksızın sadece farzları içeren bir 

itaaten oluĢtuğunu savunmaktadırlar. Mu‟tezile düĢünürleri arasında iman-amel 

münasebetiyle ilgili Nazzam‟in binemsediği üçüncü yaklaĢıma göre iman, kendisiye 

ilgili ilâhî tehdit (vaîd) in gerçekleĢtiği tüm Ģeylerden kaçınmaktır. Ancak hakkında 

vaîd‟in olmadığı büyük günahların bulunması ihtimali ortaya çıkınca, Nazzam tanımı 

daha da geniĢleterek “Allah indinde mü‟min tüm büyük günahlardan kaçınan; insanların 

nezdinde ise, hakkında vaîdin gerçekleĢtiği menhiyyâttan kaçınandır,” demiĢtir.496 

 Ġbn Kemal, imanı kalp ile tasdik, dil ile ikrâr ve muktezasınca amel etmek 

olarak gören Hadîsciler‟in görüĢlerini iki Ģekilde özetler: Birinicisi: Ehl-i Hadis‟e göre 

imanın kâmil manada marifeti asıldır. Bundan sonra her taat, tek baĢına imandır. Bu 

taatlar, marifetten ibaret olan asla terettüp ettiğinde, onda imandan bir Ģey olur. Cuhûd 

ve kalbin inkarını küfür olarak nitelendirdiler. Cuhud ve inkar bulunmadığında da, 

hiçbir günahı küfür saymadılar. Çünkü asıl olmadan fer‟ olmaz. Ġkincisi: Bütün taatlerin 

hepsi, tek bir imandır. Bunlar, farzların ve nafilelerin hepsini, imanın bütününden 

saymamıĢlar sadece farzları bu açıdan değerlendirmiĢlerdir. Kim farzlardan bir Ģey terk 

ederse, imanı bozulur. Nafileleri terk ederse bozulmaz. Bu açıdan onların bir kısmı, 

“iman sadece farzların adıdır, nafileleri yapmanın adı değildir” demiĢlerdir.497 

 Ġbn Kemal, Mu‟tezile ve Ehl-i Hadis‟in görüĢleri arasında farka dikkat çeker 

ve Ģu noktalara temas eder: Mu‟tezile‟ye göre ameli terk eden imandan çıkmıĢtır, ancak 

küfre de girmiĢ değildir.498 Muhaddislerin cumhuruna göre ise, ameli terk eden, eğer 

tasdik ve ikrâr kendisinde varsa, kâfir olmayıp, fâsık bir mü‟mindir. Bu son görüĢ Ehl-i 

Sünnet‟in görüĢüdür. Ġnkar olmadığı müddetçe, ameli yerine getirmemek, kiĢiyi iman 

dairesi dıĢına çıkarmamaktadır. Ġmandan çıkması için, cuhud ve inkar Ģart koĢulmuĢtur. 

Aynı Ģekilde taattan, herhangi bir Ģeyi de tek baĢına iman kabul etmeyerek, tasdik ve 

                                                 
496 Ġbn Kemal, “Îmân-ı ġer‟i”, vr. 64a; “Kitabu‟l-iman”, vr. 141a. 

497 Ġbn Kemal, “Kitabu‟l-iman”, vr. 141a- 141b. 

498 Kadı Abdulcabbar Ebu'l-Hasan Abdulcabbâr b. Ahmed el-Hemedânî, “ġerhu'l-Usuli'l-Hamse” 

(Abdulkerim Osman), Kahire 1988, s. 712 
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ikrârın tahakkununu Ģart koĢmuĢlardır. Özetle Ehl-i Hadîs, Mu‟tezile ve Haricilerde 

olduğu gibi, imanı üç Ģey kabul etmemiĢler, ancak tasdik ve diğer taatlardan her birini, 

tek baĢıyla iman kabul etmiĢlerdir.499  

  Haricilere göre, büyük günah iĢleyen kimse kâfir olurken, Mu‟tezileye göre 

fasıktır. Mu‟tezile düĢünürleri bu kimsenin iman dairesinden çıktığına ancak, kâfir 

olmadığına kanidirler. Ġbn Kemal, Mu‟tezillenin bu düĢüncesinin, iman ve küfrü, 

birbirinin çeliĢiği iki Ģey (mütenâkızâni) olarak değil de, birbirinin zıddı iki Ģey 

(mütezâddâni) olarak görmelerinden kaynaklandığını belirtir. Birbirinin çeliĢiği olan iki 

Ģeyin özelliklerinden birisi, birinin bulunduğu yerde diğerinin bulunmaması; bir baĢka 

deyiĢle her ikisinin de birlikte ortadan kalkmamasıdır. Birbirinin zıddı olan Ģeylerin 

özelliği ise her ikisinin birden ortadan kalkabilmesidir. Ġman ve küfür birbirinin zıddı 

olduğu için her ikisi de birden ortadan kalkabilir ya da birinin bulunmadığı biryerde 

diğeri de bulunmaz.500 

 Amelin imandan bir cüz ve rükün olmadığını beyan eden Ġbn Kemal, 

Kur‟an‟dan çeĢitli ayetleri delil olarak gösterir. Birçok ayette sâlih amel iman üzerine 

atfedilekle beraber, imandan ayrı olarak zikrediler. Eğer ameller imana dahil olsaydı, 

sadece iman zikredilerek yetinilir; ayrıca amelleri zikretmeye gerek kalmazdı. Diğer 

yandan birçok ayette isyân durumunda olan âsîlere imanı nispet ederek hitap 

etmektedir. Eğer itaat imana dahil olmuĢ olsaydı, ma‟siyetin imana münâfî olması 

gerekirdi ve imanla isyânın bir arada zikredilmemesi gerekirdi. Mesela Hucurât 

Sûresi‟nde “Mü‟minlerden iki topluluğun birbiriyle savaĢa tutuĢmasından” sözedilir.501 

Bu ayette savaĢa tutuĢan „mü‟minler‟ Ģeklinde vasfedilir. Halbuki mü‟minlerin 

birbiriyle savaĢmaları haramdır ve bir ma‟siyettir. Bakara Suresi‟nde ise Allah , “Ey 

iman edenler, öldürülenler hakında size kısas farz kılındı502buyurulmaktadır. Kısas, 

teammüden haksız yere adam öldüren kimse için farzdır. Ayette “ey iman edenler” 

hitabı, katilin mü‟min olduğuna delâlet eder. Ayrıca, ayetin devamında “kim kardeĢi 

tarafından herhangi bir Ģekilde affedilirse” –burada geçen kardeĢlik iman kardeĢliği 

olmalıdır; çünkü bir baĢka ayette mü‟minlerin kardeĢ olduğunu bildirilmiĢtir. En 

                                                 
499 Dalkıran, Sayın, a.g.e. , s. 118.  

500 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 64b. 

501 Hucurât 49/9. 

502 Bakara 2/ 178. 
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sonunda geçen „rahmet‟ ve „hafifletme‟ ancak mü‟minler için geçerlidir. ġu halde 

ameller imanın aslına tâbî olan Ģeyler değildir.503  

 Amelin imandan bir cüz rükün olmadığını kabul eden Ġbn Kemal konu ile ilgili 

olarak “Eğer amel imandan bir cüz olsa idi, büyük günah iĢleyenler, hatta küçük günah 

iĢleyenler bile küfre girerlerdi. Amelin olmamasıyla, iman da bulunmazdı. Zira bu 

iddiaya göre amel, imandan bir cüzdür. Cüzün olmamasıyla küllün de bulunmaması 

gerekirdi. Bu doğru değildir, zira Allah Teâla‟ nın “iman edenler ve salih amel 

iĢleyenler”504ayetinde Salih ameli iman üzerine atfetmesi, onun imandan bir cüz 

olmadığını gösterir. Çünkü atıf, ma‟tüf ve ma‟tüfün aleyh arasına ayırır. Böylece 

amelin, imana dahil olamasına dair, Kelâm ehlinden bir delil vardır”505 Bu görüĢleri ile 

Ġbn Kemal, Ehl-i sünnet‟in imanın mâhiyeti hakkındaki inançlarını yansıtmıĢ 

olmaktadır.  Buna göre özetle iman tamamen kalbi bir tasdikten ibaret bulunmaktadır. 

Ancak bir sonraki baĢlık altında inceleneceği gibi dil ile ikrar da onun hakkında 

Müslüman muamelesi yapılabilmesi için Ģart olarak görülmektedir. 

c-Îmanın Dil ile Ġkrarı:  

Ġbn Kemal‟e göre dil ile ikrar imandan bir rükün veya cüz değildir.506 

Dolayısıyla dil ile ikrar terk edilse bu küfrü gerektiren bir durum değildir. Çünkü henüz 

yeni Müslüman olmuĢ bir kimse Ģehadet kelimesini söylemeye fırsat bulmadan ölürse 

bu durumda onun mü‟min olduğuna hükmederiz. Ancak durum böyle olmazda kasıtlı 

olarak ikrar terk edilirse bu durumda dil ile ikrarı terk eden kimse kesinlikle küfre düĢer 

Ġbn Kemal buna örnek olarak Peygamberimizin amcası Ebu Talib‟in durumunu verir. 

Ġmanı sözlü olarak itiraf etmek Ģer‟i hükümlerin uygulanması ile alakalı bir durumdur. 

Buna ramen imanda asıl olan tasdiktir. Ġbn Kemal imanın oluĢmasında dil ile ikrarı 

ikinci derece de görmekle Ebu Hanife den farklı düĢünür. Onun bu konudaki görüĢü 

Ģudur. “Bir kimse Allah‟ı tanır, onu tasdik eder ve imkânına rağmen dili ile ikrâr 

etmeden ölürse küfür üzere ölmüĢ olur.”507 Dil ile ikrarı kasıtlı olarak terk edenin 

                                                 
503 Ġbn Kemal, “Îman-ı ġer‟i”, 66a. Sabûnî, a.g.e. , vr. 87b; Cürcânî, “ġerhu‟l-Mevâkıf” , Ġstanbul 1257,  

c.III, s. 248. 

504 Bakara 2/ 82, 277; Ali Ġmran 3/ 57; Nisa 4;/57, 122 vb. 

505 Ġbn Kemal, “Risâle fi Tahkîki‟l-Ġman” , vr. 118a.  

506 Ġbn kemal, a.g.r ,. vr. 118a.  

507 Beyazızâde, “Îmam Azam Ebu Hanife‟nin Ġtikâdi GörüĢleri” , s. 108.  
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durumu küfre düĢmesidir.508 Bir kasıt olmaksızın terk eden kimse ise sadece 

günahkardır.509 Ġbn Kemal‟in burada söz ettiği kasıt kalbin bir fiilidir. Kasıtlı olarak dil 

ile ikrarı terk eden ifadesi, kalben inkar ederek dille ikrarı terk eden anlamınadır. Bu 

manada kalben tasdik ettiği halde dil ile ikrarı terk eden kimse kafir değildir.510  

 Ġkrarı, imanın oluĢumu için zorunlu görmeyen Ġbn Kemal konu ile ilgili 

Kuran-ı Kerim‟den çeĢitli ayetler zikretmiĢtir.511 Daha öncede belirtiğimiz gibi iman, 

Ġbn Kemal‟e göre “Muhammed‟in dininden olduğu zaruri olarak bilinen Ģeylerin 

tasdiki”dir. Ameller ve ikrar imanın bu asli anlamı üzerine çok az bir değiĢiklik 

(gılletü‟t-tağyîr) yaparlar. Böyle bir değiĢiklik imanın ikrar ve amellerden oluĢan bir 

bütün olarak tanımlanmasındaki değiĢikliğe oranla daha azdır.512 Dil ancak kalbte olup 

biten Ģeyleri tercüme eder. Ġman, dilin onu tercüme etmesinden önce kalbte 

bulunmalıdır. Burada Ġbn Kemal ikrarı diğer bedensel ibadetlerde olduğu gibi imanın 

olgunluğunun bir göstergesi saymaktadır. Nasılki ibadetlerin terkiyle iman ortadan 

kalkmıyorsa ikrarın terkiyle de ortadan kalkmıĢ olmaz. Bu durumda ikrarı terk eden 

sadece günahkar olur. Ġkrarın bir hukuk sorunu olmaktan öte bir anlamı yoktur. Bir 

kimseye mü‟min olmanın gerektirdiği hükümlerin uygulanabilmesi için eğer bedensel 

bir engel yoksa mü‟min olduğuna Ģahadet etmelidir. Yoksa ona kafir muamelesi yapılır. 

ÖĢür, zekat gibi mali ibadetlerin ondan istenip kabul edilebilmesi için, arkasında namaz 

kılınabilmesi, ölünce cenazesi hakkında Ġslami usullerin uygulanabilmesi gibi imanın 

dünyaya aid olan hükümlerinin uygulanabilmesi için dille ikrar Ģartır.513 Olgun bir iman 

derecesine ulaĢmak isteyen kimsenin, hukuki bir zorunluluk yoksa baĢkasının 

huzurunda imanını ikrar etmesi zorunlu değildir. Kimsenin olmadığı bir yerde kendi 

kendine Ģehadet kelimesini söyleyerek günahkar olmaktan da kurtulabilir.514 

BaĢkalarının olması Ģahit kılma açısındandır. Toplu halde ibadet mekanlarında bulunma 

ve cemaate katılma bu ikrar anlamına alınabilir. 

                                                 
508 Ġbn Kemal, “Kitabu‟l iman”, vr. 145b.  

509 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 142a.  

510 Dalkıran, Sayın, a.g.e. , s. 121.  

511 “…kalbleri ile inanmadıkları halde ağızları ile inandık diyenler…” Madide 5/ 41; “…onlar öyle 

kimselerdirki (Allah) onların kalblerine imanı yazmıĢtır” Mücadele 58/22.  

512 Ġbn Kemal, Ġman-ı ġer‟i, vr. 66b. 

513 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 67b; “Tahkik-i Ġman” , vr. 117a.  

514 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 68a. 
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  Ġmanı sadece kalbin talbin tasdiki, sadece dilin ikrarı veya kalbin tasdikiyle 

beraber dilin ikrarı Ģeklinde tanımlayanlar imanın artma ve eksilme kabul etmeyeceğini 

ileri sürerken, ameli imandan bir cüz sayanlar onun artıp eksilebileceğini düĢünürler. 

Ġbn Hazm‟ın yanı sıra Selef alimlerin imanın artıp eksilebileceği görüĢünü benimsemiĢ, 

yukarıda zikredilen ayetleri de zahiri manada anlamıĢlardır. Ebü‟l-Muîn en-Nesefi 

imanda artma ve eksilmeden bahsedilemeyeceğini, ancak sâlih amellerle kalpte 

meydana gelen nur ve aydınlığın artabileceğini, mâsiyetlerle de bu nurun 

azalabileceğini söyler. Ona göre, “Allah‟ın nurun ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. 

Halbuki inkârcılar hoĢlanmasa da Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez”515 

mealindeki âyet bunun delilini oluĢturur. Ġmandaki artıĢtan bahseden bazı âyetler ise516 

imanı kuvvetiyle te‟vil edilmiĢ. Ġmanın tasdik yönünden değil kemal ve kuvvet 

itibariyle üstün olabileceği Ģeklinde anlaĢılmıĢtır.517 

 Ġmanın artması ve eksilmesi ile ilgili Ġbn Kemal‟in görüĢleri kısaca Ģöyledir: 

Ġman artıp eksilmez. Zira, Ģeyler kendi öz varlıkları itibarıyla artılıp eksilmezler. Mesela 

insanın saçının, sakalının olması/olmaması ondan bulunan insanlık özünü artırıp 

eksiltmez. Çünkü bu gibi Ģeyler insan olmanın aslî unsurları değildirler. Görülmektedir 

ki Ġbn Kemal, imanın artıp eksilmesinin onun orjinaline dahil etmemekte, bu gibi 

durumları imanın olgunlaĢması ya da zayıflaması olarak görmektedir.518 ġimdi de 

imanın ilk ve temel hükmü olan Allah inancı ile ilgili Ġbn Kemal‟in görüĢlerini ele 

almaya çalıĢalım.  

5-ALLAH‟A ĠMAN 

 Allah inancı Ġslam‟ın ve bütün ilahi dinlerin temelinde vardır. Semavi dinlerin 

hepsinde Allah‟ın varlığına ve birliğine inanmak, inanılması gereken hususların ilk 

esasını teĢkil eder. Diğer iman esasları bu inanç üzerine bina edilir. Allaha iman Ġslam 

dininin temelidir. Ġslam dininin akıl sahibi, ergenlik çağına gelmiĢ insanlara yüklediği 

ilk görev, kendilerinin ve kainattaki her Ģeyin yaratıcısı olan ve her Ģeyi bilen, düzene 

koyan ve idare eden yerde ve gökte ne varsa hepsinin kendisine muhtaç olduğu ve 

                                                 
515 Tevbe 9/32.  

516 Enfâl 8/2; Tevbe 9/124; Fetih 48/ 4. 

517 Harputî, a.g.e. , s. 258; Sinanoğlu, Mustafa, “iman” md. , DĠA, c. 22, s. 213- 214. 

518 Ġbn Kemal, “Ġman-ı ġer‟i” , vr. 68b, 69a. 
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kendisininde hiçbir Ģeye muhtaç olmadığı tek, ezeli ve ebedi olan Allahı tanımak ve ona 

kulluk etmektir. 

 Ġbn Kemal‟e göre insanın en büyük saadet ve mutluluğu Allah‟ın marifetini 

tahsil etmek onu bilmek ve tanımaktır. Masnuattan/ mahlukattan olan insanın üzerine 

düĢen en büyük görev, kendi sanatkârını bilmek için çalıĢmasıdır. Ancak bu bilgi ve 

sonucunda oluĢan iman neticesinde insan ebedi saadete ve mutluluğa ulaĢabilir. Eğer 

insan kendi sanatkârını bilmez ve tanımazsa hayvanlardan daha alt seviyeye düĢebilir.519  

a-Allah‟ın Varlığı 

 Her Ģeyi bilen ve her Ģeyi yaratmaya gücü yeten bir Allah‟a inanmak, bülûğa 

ermiĢ (erginlik çağına gelmiĢ) ve akıllı olan her insana farzdır. Ġlâhî dinlerin kesintiye 

uğradığı dönemlerde yaĢamıĢ olanlar ile hiçbir dinden haberi olmayan, dağ baĢlarında,  

toplumdan uzak yerlerde yaĢayan insanlar bile akıllarıyla Allah‟ın var ve bir olduğunu 

bulmak zorundadırlar. Çünkü insan, yaratılıĢtan getirdiği mutlak ve üstün güce inanma 

duygusu ile, kâinattaki akıllara durgunluk veren düzeni gördükten sonra, bu düzeni 

sağlayan Bir ve EĢsiz Yaratıcı‟nın, Allah Teâlâ‟nın varlığına inanmaya mecbur kalır: 

“Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında Ģüphe mi var?”520 

 Akaid esaslarının tartıĢılıp tartıĢılamayacağı ve Allah‟ın varlığı ve birliği 

konusunda aklî izah ve isbatlar yapılıp yapılamayacağı islâm alimleri arasında tartıĢma 

konusudur. Kelâm alimlerine göre ilâhiyat ve nübüvvet konularında aklî izah ve isbatlar 

yapılabilir. Diğer iman esasları ise sem‟îdir, nakle dayanır, ama aklen de  izahları 

mümkündür. Allah‟ın varlık ve birliğinin isbatı konusuna “isbat-ı vâcib” denmesinin 

sebebi, Allah‟ın varlığıyla birlikte birliğini de isbat etmeyi kastetmekten dolayıdır. Zira 

Allah‟ın varlığını kabul ettikleri halde birliğini inkâr eden ve ona Ģirk koĢan pek çok 

insan vardır.521   

 Ġsbat-ı vacib konusuyla, Selefiyye de meĢgul olmuĢtur. Ġbn Teymiyye (v. 

728/1382), Ġbn Kayyım el-Cevziyye (v. 751/1350) ve Ġbnu‟l Vezir (v. 840/1436) gibi 

büyük Ġslam mütefekkirleri Allah‟ın varlığını isbat ederken “Kur‟an uslubunu Yunan 

                                                 
519 Ġbn Kemal, “Akaidi Ġslam”, SK, Çelebi Abdulah Efendi 135, vr. 37a. 

520 Ġbrahim 14/10. 

521 Gölcük, ġerafeddin, Toprak, Süleyman, a.g.e. , s. 141.  
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uslubuna tercih etmek” için bu mevzu ile ilgilenmiĢlerdir.”522 Ġsbat-ı vacib, diğer bir 

ifade ile Allah‟ın varlığını delillendirme konusu,523 baĢta kelam ilminin olmak üzere 

Felsefenin de en önde gelen konularındandır. Mesela, Ġslam felsefesinde Kindi‟den 

baĢlamak üzere, Farâbi, Ġbn Sina ve Ġbn RüĢd gibi büyük Ġslam filozofları Allah‟ın 

varlığını çeĢitli delillerle isbatlama yoluna gitmiĢlerdir. Kelamcıların tümü Allah‟ı 

bilmenin mümkün olduğu görüĢündedir. Kelamdaki tartıĢma, Allah‟ı bilmenin 

imkanından çok, bunun fıtrî olarak bilinen zorunlu bir bilgi mi yoksa nazarî yolla elde 

edilen bir bilgi mi, yahut Allah‟ı bilmenin vacib oluĢunun akılla mı, yoksa nakille mi 

olduğu hakkındadır.524 Ġslam filozofları Allah‟ın varlığını bilmenin insanda zaruri veya 

nazarî olması meselesi üzerinde ehemmiyetle durmuĢlardır. Bazılarına göre, insanda bu 

bilgi zaruri ve fıtrîdir, dıĢarıdan delil aramaya lüzüm yoktur. Binaenaleyh insan için 

Allah‟ın varlığını bilmek, yalnız nazari bir bilgi olmayıp, insanın içine konulmuĢ bir 

kabiliyettir. Ġslam mütefekirlerinden Gazzali, ġehristani, Ebu Nuaym Ġsfehani gibi bir 

çokları da Allah‟a imanın insanda fıtrî olduğunu söylemiĢlerdir.525 Allah‟ın varlığı, 

ariflerin nazarında o kadar açıktır ki, O‟nu isbat için delillere, bürhanlara asla lüzüm 

görülmez. Evrendeki bütün zerreler, vücud-u ilahiyyeye Ģahittir. Bütün yüce nazarlar, 

nur-u vahdetten müstemirdir.526 

 Allah‟ın varlık ve birliği konusundaki aklî dellilre muhtelif Ģekillerde 

guruplandırılabilir. Bunlar delillerin özelliklerine göre: 

1- DıĢ alemden çıkarılan Tabiî Deliller: Hadus, Ġmkân, Hareket, Ġbda ve 

ĠĠllet-i Gaiyye delilleri gibi.  

2- Akıl yoluyla elde edilen Metafizik Deliller: Ekmel varlık Delili ve 

Sonsuzluk Tasavvurundan Çıkarılan delil gibi.  

                                                 
522 Topaloğlu, Bekir, “Ġslam Kelamcıları ve Filozofları‟na Göre Allah‟ın Varlığı”,  D.Ġ.B. Yay. , 4. 

Baskı, Ankara, 1983, s. 15- 16.  

523 Konunun Kuran-ı Kerim ve hadisler ıĢığı altında verilen örnekleri için bkz. Topaloğlu, Bekir, “Ġslâm 

Kelâmcıları ve Filozoflarına Göre Allah‟ın Varlığı (Ġsbât-i Vâcib)” , DĠB Yay. Ankara 1995, s. 22- 28.  

524 Arslan, Hulusi, “Tanrı Hakkında KonuĢmanın Kelamî Bir Metodu Olarak el-Ġstidlal bi‟Ģ ġahid ale‟l 

Ğaib (Kadı Abdulccebbar Örneği)”, Tabula-Rasa-Felsefe-Teoloji, sy. 9, Eylül-Aralık 2003, s. 68. 

525 Akseki, Ahmet Hamdi, “Allah Vardır Ve Birdir”, Son Asrın Ġlim ve Fen Adamlarına Göre Ġlim-

Ahlak-Ġman, Kitabı” , Derleyen: M.Rahmi Balaban, D.Ġ.B. Yay., Ankara 1984, s. 173- 174.  

526 Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah Ġlm-i Kelam, Engin KĠtabevi Yay. 3. Baskı, Ġstanbul, 1959, s. 86.  
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3- BeĢer tabiatından çıkarılan Ahlâki ve Vicdanî Deliller: Kabul-ü Amme. 

Nefs-i nâtıkadan çıkarılan delil, vazife duygusu ve ahlak duygusundan çıkarılan delil 

gibi. 527 

  Ġbn Kemal Allah‟ın varlığını ve birliğini öğrenmek için akli delillerden uzak 

kalınmaması gerektiğini belirtir. Ona göre, Allah‟ı bilmek akıl yürütme (nazar) ile 

mümkündür. Bu konuda herhangi bir öğretmene de ihtiyaç bulunmamaktadır. Bununla 

birlikte kiĢinin marifetullah için akli dedillerin yanı sıra Kur‟an‟ın naslarıyla da delil 

getirmesi lüzümludur.528 

  Konuyla ilgili müstakil olarak “Risale fî Tahqîqı vucûbi‟l-vâcib” isimli 

eserinde Ġbn Kemal Allah‟ın varlığının bilinmesinin insan için en önemli gaye olduğunu 

belirtir.529 Risalede Ġbn Kemal imkân delilinin bazı noktaları üzerinde durur. ġerhu‟l-

Mevâkıf‟tan, Nasîruddîn et-Tûsî (v. 672/1274)‟den ve Devvânî‟den nakiller yapar, 

gerekli gördüğü yerlerde bunları tenkid de eder. Ġlâhî sıfatların zât ile münasebetinde iyi 

bir tahkik ile mütekellimîn, hukema ve sûfiyenin görüĢlerini ele alır.    

  Ġbn Kemal, diğer kelamcılarda ve felsefecilerde olduğu gibi varlığı ikiye 

ayırır. Birincisi: Varlığı kendi zatına ait olan vacibü‟l-vücud ki ona, Sâni-i âlem de 

denir. Ġkincisi ise: Zatına nispetle varlık ve yokluğu bir olan mümkün varlıktır ki, o da 

âlemdir. Âlem, Allah‟ın zat ve sıfatlarının dıĢındaki her Ģeydir ve bütününü ile cevherler 

ve arazlardan oluĢur. Bütün parçaları ile birlikte hâdis olan her bir Ģeye bir muhdis 

(meydana getiren) lazım olduğuna göre, âleme de bir muhdis gerekir ki, o âlemi 

yokluktan varlığa çıkaran Allah‟tır. Allah, Vacibü‟l-Vücûd‟dur, birdir, zatında takribi 

yoktur ve sıfatlarında da bir ortağı bulunmamaktadır.530 Ġbn Kemal, burada Kelamcılar 

tarafından Allah‟ın varlığını isbat sadedinden getirilen hudûs delilini kullanmaktadır.  

 Ġbn Kemal, akıl yürütme yoluyla Allah‟ın varlığını insanın bulması konusuna 

ise Ģöyle temas eder: “Zikredilen nazar yolu (akıl yürütme yolu) Ģöyledir: Sanatlı 

eserlere bakan kimse der ki; bu Ģey sanatlıdır ve yaratılmıĢtır. Madem her bir sanatlı 

eserin elbette bir sanatkarı vardır. Öyle ise sanatlı olan âlemdeki her bir Ģeyin de bir 

                                                 
527 Gölcük, ġerafeddin, Toprak, Süleyman, a.g.e. , s. 143.  

528 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 37a. 

529 Ġbn Kemal, “Risale Fî Tahqîqı Vucûbi‟l-Vâcib”, Fatih ktp. , 5326, vr. 55b- 69b;  H. Hüsnü PaĢa, 

65/41 Bayezit Veliyuddin ktp. 3271.   

530 Ġbn Kemal, “Sûratu‟l-Akâidi‟l-Muhtasar”, Mecmûa, S.K. Tırnocalı 1860, vr. 59a-59b.  
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sâniî bulunmaktadır (O, ise Allah‟tır.). Böyle düĢünen bir kimse, sanattan sanatkara 

intikal ederek, Allah‟ı bilmekte bir öğretmene/mualime ihtiyaç duymaz”. Ġbn Kemal, bu 

nokta da muhataba Ģöyle hitap eder: “Sen de aynı Ģekilde düĢünsen, zikredilen intikal 

sana da müyesser olur.531  

 Allah‟ın varlığını isbat sadedinde, Hz. Ġbrahim (a.s.)‟in müĢriklere getirdiği 

delili de örnek olarak verir. Hz. Ġbrahim (a.s.) yıldızların ilâh olmayıp, Rubûbiyyete 

layık olmadıklarını Ģu tarzdaki bir delil ile ifade etmektedir: Yıldızlar müteğayyirdir ve 

her müteğayyir de hâdistir. Her hâdisin sonradan olması dolayısıyla, bir muhdise 

ihtiyacı vardır. Yıldızlar da hâdis olmaları dolayısıyla onlar da bir muhdise (yaratıcıya) 

muhtaçtırlar. Muhdise muhtaç olan, her bir Ģey, Rabb olmadığı gibi, yıldızlar da Rabb 

olmazlar.532 Burada Ġbn Kemal Hz. Ġbrahim‟in bu delilinden maksadın yıldızların Rabb 

olamayacağına isbat etmek olsada, bu delilin aynı zamanda Allah‟ın varlığına da delil 

teĢkil ettiğini söylemektedir. 533  

 Allah‟ın varlığının bilinmesi hususunda Ġbn Kemal iki yol olduğunu söyler:  

1-Nazar ve istidlâl yolu  

2-Riyâzet ve Mücâhede yolu  

Birinci metodu kullananlar her hangi bir ögretmene ihtiyaç duymadan 

isteklerine fikir ve delille ulaĢırlar. Bu da iki türde olabilir, birincisi Peygamberlerin 

vermiĢ oldukları haberleri alarak Allah‟ın varlığına ulaĢmak ikincisi ise: Mücerret 

akılları ve hevaları neticesinde Allah‟a ulaĢmak.  

Ġkinci yol olan riyâzet ve mücâhede yoluna gidenlerden maksat sûfîlerdir. Ġbn 

Kemal bu gurubuda kendi içinde ikiye ayırarak değerlendirir. Riyâzetlerini dini 

hükümlere uygun yapanlar; sûfîler, diğerleri ise hukema-i iĢrâkiyyûndur.534  

 Bir baĢka tasnife göre ise Allah‟ın bilinmesi “kesbî” ve “vehbî” olarak ikiye 

ayrılır. Bazılarına göre Allah sadece kesbi olarak bilinir. Akıllı bir adamın esere bakarak 

Allah‟ın kıdemini anlaması ve mahlukâtına bakarak yaratıcılığını bilmesine “kesbi 

                                                 
531 Ġbn Kemal, “Akâid-i Ġslam”, vr. 37a. 

532 Ġbn Kemal, “HaĢiye li‟l-Mevâkıf fî Evveli‟l-Ġlâhiyyat”, Mecmûa, Halet Efendi, 810, vr. 208b-209a. 

533 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 209a.  

534 Ġbn Kemal, “Akaid-i Ġslam”, vr. 41b; Bu konu hakkında birinci bölümde Ġbn Kemal‟in yaĢadığı ortam 

anlatılırken „Ġlmi Yapı‟ baĢlığı altında geniĢçe yer verilmiĢti. 
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marifet” denilir. Arif olan hakiki mahiyetle Allah‟ı bilirse, hakikatli kamil bir arif olur. 

Allah‟ı eserleri ile bilirse, bu durumda delil sahibi akıllı bir arif olur. EĢyadan her bir 

Ģey Allah‟ın marifeti için bir delildir.535  

 Ġbn Kemal‟e göre yaratılan her Ģey tamamı ile Allah‟ı gösteren birer aynadır  

ve tüm mahlukat Allah‟ın varlığına delildir. Allah‟ı bildiren bu ayetler nihayetsizdir. 

Zira alemin her bir yaprağı sayısız hikmetlerle doludur ve alemde olan her Ģey kendi 

lisanı ile Allahı bildirir ve tanıtır. 

KiĢi gördükte bir nakĢ-ı bülendi 

Bilür kim vardur anun nakĢ-bendi536 

Eger bu levhde pâk ü mücella 

Hezâran harf ü nakĢ olsa hüveyda 

Nazar kıldukta ana fikr-i Ģayib 

Bilür lazım durur elbette katib 

ġu yazu kendüden yazıldı dinmez 

Disen de kimse sözüne inanmaz537 

Ger anlarsa bu hikmet sözlerini 

TemaĢa kıl gülistan defterini 

Ki olmıĢ her varak esrar-ı hikmet 

Pür olmuĢ her tabak ezhar-ı ibret  

Cebenler baĢtan ayaga dil olmıĢ 

Hudâ‟nun birliğine kayil olmıĢ 

Zeban-ı hal ile her berg guya538 

Hudâ‟nun biriliğin eyle nüveydâ539 

                                                 
535 Ġbn Kemal, “Risâle fi Ulûmi‟l-Hakâîk ve Hikemi‟d-Dekâik”, S.K. , Halet Efendi 810, vr. 154a.  

536 Hiçbir Ģeyin kendiliğinden oluĢmadığını bilir. 

537 Yazılan yazının mutlaka bir yazıcısı vardır. Kendiliğinden yazılmamıĢtır. 

538 Her Ģeyin kendi dili/lisanıyla Allah‟ın birliğini ifade ettiğini söylemektedir. 
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 Ġbn Kemal Kur‟an‟da Allah‟ın varlığı ve birliği konusunda pek çok ayetin var 

olduğunu bildirir ve “kim marifete (Allah‟ı tanımaya) talip olursa, onun için Kur‟an‟ın 

naslarından ayetler vardır” der540 ve Ģu ayeti kerimeleri örnek olarak verir: 

  “Ġlâhınız tek bir ilahtir. Ondan baĢka ilah yoktur O, merhametli ve Ģefkatli 

olandır.”541 

 “Ġlâhımız tek bir ilahtır. Ahirette inanmayanların kalpleri bunu inkar eder, 

onlar büyüklük taslarlar.”542 

 “Deki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım, bana ancak ilâhınızın tek bir ilâh 

olduğu vahy olunuyor. Rabbine kavuĢmayı uman kimse yararlı iĢ iĢlesin ve Rabbine 

kullukta hiç ortak koĢmasın.”543 

 “De ki: Doğrusu ilâhınızın tek bir ilâh olduğu süphesiz bana vahy olundu. 

Artık Müslüman olacak mısınız?”544 

 “….Sizin ilâhınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun.”545  

 Ġbn Kemal çeĢitli risalelerinde Allah‟ın varlığına dair getirilen dellirlerden 

bahseder. Bunlardan bir tanesi de kozmolojik delil içerisinde yer alan “imkân delili”dir. 

Kelamcılar ve filozoflar imkan kavramının tanımından haraketle Allahın varlığını isbat 

etmeye çalıĢmıĢlardır. 

   Alemin varlığı mümkün bir varlıktır.  

   Mümkün: varlığa ve yokluğa eĢit uzaklıktadır. 

   O halde mümkünün, varlığını yokluğuna tercih edecek bir müreccihe 

ihtiyaç vardır.  

  ĠĢte bu müreccih Allah tır.546 Bu ispat yöntemine mümkünün öz olarak varlığa 

ve yokluğa karĢı nötür bir durumda olmasından haraketle çeĢitli itirazlar yapılmıĢtır. Ġbn 

                                                                                                                                               
539 Kemal PaĢazâde, “Yusuf u Züleyha”, (Haz. Mustafa Demirel) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 1000 

Temel Eser Dizisi: 92,  Ankara, 1983, s. 31- 32  

540 Ġbn Kemal, “Akaid-i Ġslam” , vr. 37b.  

541 Bakara 2/ 163. 

542 Nahl 16/ 22. 

543 Kehf 18/110. 

544 Enbiya 21/ 108. 

545 Hacc 22/34.  
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Kemal bu itirazların belkide farkıda olduğundan mümkünün bu tanımını öncül 

yapmadan Allah‟ın varlığını isbat etmenin mümkün olduğunu savunur.  

  Mümkün varlığında zorunlu olarak mevcut olan bir illete muhtaçtır.  

  Çünkü mevcut olan bir Ģeyin illetininde mevcut olması gerekir. 

  Mevcut olan bir Ģeyin mahiyeti, o Ģey var olmazdan önce var değildir.  

  Dolayısıyla yok olan bir mahiyetin, varlığın illeti olduğu söylenemez.547   

 Ġbn Kemal‟in eserlerinde kullandığı delillerden bir tanesi de “gaye ve nizam 

delili”dir. Ġbn Kemal evrendeki eĢyanın çeĢitli durumlarını örnek vermek suretiyle 

alemin ezeli olduğunu iddia eden Dehriyye ve Zanadıga‟ya cevap verir. Onlar alemin 

oluĢunu kendi içinde dört unsurun birleĢip ayrılması ile açıklıyorlardı. Her Ģeyi toprak 

su ve ateĢin karĢılıklı olarak birbirlerini etkilemesi ile açıklamak Ġbn Kemal‟e göre 

tutarlı bir açıklama olamaz. Zira yeryüzünde aynı coğrafi ortamda birbirinden farklı 

tabiat olayları olmaktadır. Elma, çam ve mersin ağacı aynı su ve toprakla beslendikleri 

halde hem yapı olarak hem de meyveleri bakımından birbirinden farklılık gösterir. 

Mesela elma ağacı kıĢları yapraklarını döktüğü halde, çam ve mersin ağacı böyle 

değildir. Dolayısı ile doğadaki tüm bu durumlar her Ģeye kadir, kadîm bir yaratıcının 

varlığını göstermektedir.548  

 Ġnsanı, Allah‟ın varlığına ve yüceligine delalet eden en önemli varlık olarak 

gören Ġbn Kemal, insanı “alem-i suğra” olarak adlandırır. Çünkü Allah‟ın kendi 

suretinde yarattığı insan Allah‟ın varlığına iĢaret eden tüm unsurları kendisinde 

toplayan bir varlıktır. Kur‟an‟ı Kerim‟de “Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve kendi 

nefislerinde göstereceğiz. Ta ki onun hak olduğu apaçık belli olsun”549 buyurmaktadır. 

Ġbn Kemal bu ayetin iki aleme (makrokosmoz ve mikrokosmoz) iĢaret ettiği 

kanatindedir. Ġnsanı ve alemi iyi tanıyan bir kimse Allah‟ı da kendi gerçekliği içinde 

tanımıĢ olur. Bunun için Peygamberimiz “Kainâtı bilen, mevcudatın mucidini de bilir” 

dememiĢ, “kendi özünü bilen, Rabbini bilir” buyurmuĢtur.550  Ġbn Kemal‟e göre 

                                                                                                                                               
546 Ġbn Kemal, “Risale fi Enne‟l-mümkün…” , S.K. Pertev PaĢa, 653, vr. 173a.  

547 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 173b.  

548 Ġbn Kemal, “Risâletûn Münîratün” , S.K. , Kılıç Ali PaĢa 1028, vr. 325a. 

549 Fussilet, 41/53. 

550 Ġbn Kemal, “Risâle Fi Ulûmi‟l-Hakâik Ve Hikmeti‟d-Dakâik”, ĠÜMKAY 3726, vr. 22b.  
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Allah‟ın “Rahman” ismine en çok uyum gösteren, insanı kamildir. Bu sebeple 

mikrokozmik delil Allah‟ın varlığına ve yüceliğine delalet eden deliller arasında en 

muhkemi ve O‟nun ayetlerinden en mükemmelidir. Hakk‟ın bilinmesi insanın 

bilinmesine, insanın bilinmesi de Ģer‟i ilimlerin zahiri ve batini ilimlerin feleklerle 

ilğili tabi ilimlerin bilinmesine bağlıdır.551 

 Allah‟ın varlığını bilme hususunda mutasavvıfların, akılını kullanmayı öne 

çıkaranlardan farklı düĢündüğünü söyleyen Ġbn Kemal aralarındaki farkı Ģu Ģekilde 

belirtir:  

Akıl erbabı eserden müessire gitmek suretiyle Allah‟ın varlığını bilir. Zamanda 

varlığa gelen eĢyayı düĢünerek bunların yaratılmıĢ olduğunu anlar ve eĢyanın hâdis 

Allah‟ın ise kadîm olduğuna hükmeder.  

Tasavvuf erbabı ise Allah‟ı doğrudan bilmeye çalıĢırlar. Arif, Allah‟ın zatını 

yine kendi zâtının delaletiyle bilir. Buna karĢılık akıl erbabı Hakk‟ı halk ile bilir. 

Allah, yarattıklarında zahir olur çünkü onun varlığı mevcudatın a‟yanında yayılmıĢ bir 

halde bulunur. Hakk‟ın varlığı mümkün varlıklar içinde zahirdir. Alem, Hakk‟ın 

varlığının bir ayeti mesabesindedir. Allah ancak kendisine iĢaret eden ayetlerle bilinir. 

Ayetlerin bilinmesi ise bütünü ile ihata edilmesine bağlıdır. Allah‟ın her bir ayeti ayrı 

bir bilginin konusudur.552  

 Allah‟ın varlığını ve birliğini akılla anlamak kadar, O‟nun kemal sıfatlarını da 

bilmek gerekir. Zira Allah, isim ve sıfatları vasıtasıyla en güzel tarzda bilinebilir. Buda 

aklın yanında nakille mümkündür. Zira insan olarak aklımız sınırlıdır. Bu sınırlı olan 

akıl Allah‟ın zatını tamamı ile idrak edemez. Bunun için Ġbn Kemal sadece Allah‟ın 

varlığı ile ilgili değil aynı zamanda O‟nun isimleri sıfatları ve fiilleri konusunda da 

görüĢler beyan etmiĢtir. Bizde bu konulara genel hatları ile değinmek istiyoruz.  

b-Allah‟ın Ġsimleri: 

 Ġbn Kemal çeĢitli hadislere dayanarak Allah‟ın doksan dokuz isminin 

bulunduğunu ve bunları sayanların cennete gireceğini söyler ancak buradaki zikrin 

mahiyeti konusunda, nakli delillerin varlığını yeterli sayarak açıklamalara girmez. O‟na 

                                                 
551 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 22b. 

552 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 22b.  
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göre Allah‟ın doksan dokuz isminin hepsinini doğrudan Allah‟ın kendisine dayanan 

“Tevkîfî” isimlerdir.553 KiĢinin Allah‟ın sıfatlarının anlamlarını kavrayabilmesi için 

“Esmâü‟l-Hüsnâ”nın anlamları ile bilmesi gerekir.554  

 Ġbn Kemal, Allah‟ın isimleri konusuna, çeĢitli eserlerinde kısmen temas 

ederken, Esmâullâhi Tevkîfiyye555 adlı risalesini ise Allah‟ın isimleri meselesine 

ayırmıĢtır. Bu risalesinde öncelikle değiĢik islâm âlimlerinin görüĢlerine yer verir ve 

sonra kendi değerlendirmesini yapar.   

 Allah‟ın isimleri konusundaki tartıĢma “ilahi isimlerin tevkîfîliği veya 

kıyasîliği (mantıkî, aklî)” problemidir. “Ġlahi isimler tevkîfî midir? Yoksa kıyasî midir? 

Allah‟ı isimlendirmede ölçü nakil midir, yoksa akıl mıdır?” sorusuna bir kısım 

Mu‟tezile kelâmcısı “O‟nun hakkında aklen caiz olan isimler O‟na verilebilir” cevabını 

vermiĢlerdir.556 Çünkü bu kelamcılara göre, sözlükte belli bir manası olan her hangi bir 

kelimenin Allah Teâlâ‟ya ad olarak verilmesi, aynı dilden veya baĢka bir dilden bu 

kelimenin eĢ anlamlısı olan veya o manâyı kapsayan bir baĢka ismin Allah‟a 

verilmesinin de caiz olabileceğini gösterir. Ancak bunun için, verilecek ismin Kitap ve 

Sünnet‟te geçen Allah‟ın herhangi bir ismine kıyas edilmesi, kıyas sonucu verilen 

ismin, Kur‟an‟ın indiği dönem Arapça‟sındaki ve halkın algı ve bilincindeki anlamının 

Allah‟ın Ģanına lâyık olması, vahyin bütünündeki tenzîh inancını zedeleyici nitelikte 

bulunmaması gerekir. Bu sebeple Kitap ve Sünnet‟te geçmediği halde Allah‟a, Vâcib‟l-

Vücûd, Vucûd-i Mutlak, Vâcib Teâlâ, Sâni‟ Teâlâ gibi isimler verilebilir.  

Ehl-i sünnet‟e göre ise, Allah‟ın isimleri tevkîfîdir. ġariin (din koyucunun) 

iznine, âyet-i kerîmede veya sahîh hadîslerde bildirilmeye bağlıdır. Aklın caiz gördüğü, 

kıyasın hükmettiği her ismi Allaha vermek caiz değildir. Nasslarda geçmeyen ismin 

Allah‟a verilmesi yasaktır.557  

 Allah‟ın zatı gibi ezelî ve ebedî olan, isim ve sıfatları vardır. Ona göre, 

Allah‟ın bütün isimlerini ve sıfatlarını mana olarak kendisinde toplayan isim, Allah 

                                                 
553 Hadis için bkz. Buhari, “Da‟avât” 68; Müslim, “Zikr” 5; Tirmizî, “Da‟avât” 87. Ġbn Kemal, Akaid-i 

Ġslam, vr. 38b. 

554 Ġbn Kemal, “Ulûmu‟l-hakâik…” , vr. 22b.  

555 Ġbn Kemal, “Risâle fi Esmâillâhi Tevkîfiyye”, Mecmûa, S.K., ReĢid Efendi, 1031, vr. 251a-154b.  

556 Bağdâdî, Ebû Mansûr Abdülkâhir b. Tâhir Abdülkâhir, “Usûlü‟d-Dîn” , 115 vd. , Matbaatü‟d-Devle, 

Ġstanbul 1346/1928, s.116 vd. 

557 Mâtüridi, “Kitâbü‟t-Tevhîd”, s.38. , Bağdâdî, a.g.e. , s. 116; Kılavuz A. Saim, a.g.e. , s.105- 106.  
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lafzıdır. Kur‟ân‟da ifade edilen Allah lafzı, felsefecilerin bu konudaki bozuk inançları 

reddeler. Zira felsefeciler, Allah‟ın varlığını kabul etmekle birlikte, bazıları O‟nun isim 

ve sıfatlarını kabul etmezler.558  

 Ġbn Kemal, Mevâkıf ve ġerhu‟l-Mevâkıf ile diğer meĢhur kitaplarda Allah‟ın 

99 isminden bahsedildiğini, Buhari ve Müslim‟de de aynı Ģekilde “Allah Teâlâ için, 99 

isim olduğunu; O isimleri sayanlardan her biri Cennete girer”559tarzında bir hadisin 

mevcut olduğunu dile getirir. O, Sahihayn‟da açıklanmayan bu isimlerin, Tirmizi560, 

Beyhaki561 gibi bazı eserlerde tayin ve tespit edildiğini söyler. Ona göre söz konusu 

olan 99 isim tevkîfî isimler ise, ya Kur‟an-ı Kerim‟de ya da Hadis-i ġerifler‟de tayin ve 

taspit edilen isimlerdir.562 

 Ġbn Kemal, EĢ‟ari ve ona tabi olanlara göre, Allah‟ın isimlerinin tevkifi 

olduğunu, yani Allah‟ın insanlara bildirimesiyle bilindiğini, Mu‟tezile ve Kerrâmiyye 

fırkalarına göre ise kıyâsî yani mevcut isimlere kıyasla, Allah‟ın diğer isimlerinin akılca 

bilinebileceği görüĢünde olduklarını söyler. Ġbn Kemal, Kadı Ebû Bekir el-Bakıllânî (v. 

403/1013)‟den yaptığı bir iktibasta, Allah‟a verilmesi caiz olmayan isimleri konu edinir. 

O, bu isimlerin verilmeyiĢ nedenlerini Ģöyle açıklar: Mesela, Ârif isminin Allah‟a 

verilmesi uygun değildir. Çünkü ârifin türediği kelime olan marifetten, önce olmayıp da 

daha sonra elde edilmiĢ bulunan ilim anlaĢılmaktadır. Fakîh isminde de daha önce 

anlayamayıp da daha sonra anlamıĢ gibi bir anlam bulunduğundan dolayı, Allah‟a 

verilmesi uygun olmamaktadır. Âkıl lafzında da benzer sakıncalar bulunmasından 

dolayı Allah için kullanılamaz. Bunun gibi, tıp, tecrübelerle elde edilen bir ilim olması 

hasebiyle de Tabîb lafzı da Allah‟a isim olarak verilemez.563 Çünkü bunların hepsinde 

ya sonradan olma ya da sonradan değiĢme vardır. 

 Ona göre, Allah‟a verilmesi uygun olmayan bu isimlerin dıĢında, Allahu Teâlâ 

hakkında doğru olmayan bazı kelimeler de vardır ki, bunların Allah‟a isim olarak 

                                                 
558 Ġbn Kemal, Akaid-i Ġslam, vr. 38b. 

559 “Allah‟ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse Cennete girer. Allah tektir, teki sever.” Buhârî, 

Da‟avât 68; Müslim, Zikir 5; Tirmîzî, Da‟avât ,87. 

560 Tirmîzî, Da‟avat 87.  

561 Beyhakî, “El-Ġ‟tikâd Ve‟l-Hidâye Ġlâ Sebîl‟r-ReĢâd” , s. 30-32. 

562 Allah‟ın isimlerinin tevkîfiliği konusunda geniĢ izah için bkz. Zeki Sarıtoprak, “Esmâ-i Hüsnâ ve 

Yaratıcıyı Kavrama Meselesi”, Küprü Dergisi, Ġstanbul, kıĢ 1995, nr. 49, s. 80- 92.  

563 Ġbn Kemal, “Risâle fi Esmâillâhi Tevkifiyye” vr. 251a. 
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verilmesi caiz değildir. Her ne kadar, isimlerin tevkifî olanların kulanılması gerekirse 

de, Allah‟ı yücelten ve yukarıdaki mahzurların bulunmadığı isimlerin Allah için 

kullanılması ise caizdir.564 Ġbn Kemal‟e göre tevkifi olmaksızın Allah‟a verilecek bir 

ismin mutlaka O‟nun yüceliğine iĢaret eden bir anlamı olmalıdır.565  

 Ġbn Kemal bazı kimselerin isimlerle ilgili tartıĢmanın lügatlerde yer alan 

Allah‟ın özel isimleriyle (el-esmâu‟l-mevdüa) ilgili olduğunu söylediklerine dikkat 

çekerek, bununla ilgili olarak, Ġbn Hâcib‟in bir görüĢünü aktarır. Buna göre, isimleri 

koyan (vâdı‟) Allah‟tır; Araplar arasında güvenilirliği ile bilinen kimselere göre bu yetki 

(vad‟) mutlak anlamda Allah‟a aittir. O halde, Allah‟ın “isim koyucu” olduğuna dair 

dînî bir delil getirmeye gerek yoktur. Allah‟ın isimlerini koyan kimsenin, herhangi bir 

Arap ya da onlardan bir cemaat olduğunu söylersek o zaman, isim koyuculuk 

(vâdı‟)lafzının, mutlak anlamda Allah‟a ait olmasının cevazına iliĢkin delilimiz yetersiz 

kalmıĢ olur.566  

 Arap olmayan Müslüman topluluklar Allah isminin yanında kendi dillerinde 

bu kelimeyi karĢılayabilecekleri isimleri kullanmayı sürdürmüĢlerdir. Türkçemizdeki 

Tanrı ve Farscadaki Hodâ/Hudâ isimleri gibi Allah‟ın isimlerinin tevkifi olduğunu 

söyleyenler bu gibi Arapça olmayan isimlerin Allah için uygun olmadığı 

görüĢündedirler. Bazı risalelerinde geçen ifadelerden de anlaĢıldığı üzere O Arapça 

olmayan isimlerin Allaha verilebileceği kanatindedir. Mesela “çelebi” kelimesini 

incelediği risalesinde “Çalab” kelimesinin Türkçede Rahman anlamına gelmek üzere 

Allah‟ın ismi olarak kullanıldığını söylemektedir. Kelimenin halk dilinde “Hüdaverdi 

ve Çalabverdi” olarak kullanıldığını söyler. “çelebî” kelimesi din alimi anlamındadır. 

Kelimenin sonundaki nisbet ya‟sı kelimeye “Çalab‟a mensub olan” anlamı 

vermektedir.567 Farscadaki “Hodâyî” kelimesinin Arapcada “Vacibu‟l-vücûd lizâtihî 

(varlığı zorunlu olarak kendinden olan) ifadesi anlamına geldiği Ģeklindeki Fahreddin 

Râzî‟ye nisbet ettiği bu görüĢün yanlıĢ olduğu kanatindedir. Bir takım dilsel analizler 

                                                 
564 A.g.e. , vr. 251b.  

565 Ġbn Kemal, “Esmâillahi Teâlâ” S.K. Ayasofya 4794, vr. 49a. 

566 Ġbn Kemal, a.g.r. , ReĢit Efendi 1031, vr. 251b. 

567 Ġbn Kemal, “Risale Fi Tahkîk-i Lafz-ı Çelebi” , S.K. Bagdatlı Vehbi Efendi 2041 vr. 259b.  
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neticesinde Ġbn Kemal Arapcadaki Allah kelimesi ile Farsçadaki “Hodâyî” kelimesini eĢ 

anlamlı olmadığını söylemektedir.568 

 Ġbn Kemal‟e göre isimler konusundaki tartıĢma, bir sözcügün Allah için uygun 

olan bir kavrama nispet edilmesi hususunda olmayıp, bu sözcüğün Allah‟ın zâtına 

nispet edilmesi hususundadır. Kur‟an-ı Kerim‟de, “gerçek Ģu ki münafıklar Allah‟a 

(sözde) tuzak kurmaktadırlar, oysa O, onlara tuzak kurmuĢtur.” Ayetinde de 

“hâdi”569ifadesinin kullanılmıĢ olması bu kelimenin Allah‟ın zâtına nispet edilmesi 

anlamına gelmez bilakis bu kelime, Allah için uygun olan mecazî bir kavrama itlak 

olunur.570 

 Genel olarak Allah‟ın isimleri konusunda nakli delilleri esas alan Ġbn Kemal 

bu konudaki yanlıĢ görüĢleri eleĢtirmekten de kaçınmamıĢtır.  

c-Allah‟ın Sıfatları  : 

 Ġslam düĢünce tarihinde, üzerinde bir hayli tartıĢılan meselelerden biri de 

sıfatlar konusudur. Emeviler zamanında, kader konusu ve Kur‟an‟ın mahluk olup 

olmadığını meselesi ile beraber ilâhi sıfatlar konusu da tartıĢılmıĢtır. Özellikle Mu‟tezile 

ekolünün beĢ temel prensibinden birini teĢkil eden tevhîd inancı ile birlikte, ilahi 

sıfatlar konusundaki münakaĢalar da yoğunluk kazanmıĢtır. Mu‟tezile diğerlerinden 

farklı bir anlayıĢla Allah‟ı sıfatlardan soyutlamıĢtır. Bu açıdan da kendilerine, bu 

manayı dile getiren muattıla adı verilmiĢtir.571 Her ne kadar sıfatların varlığını tümden 

inkar etmeseler de, Ehl-i Sünnet inancının dıĢında değiĢik bir yorum getirmiĢlerdir. 

Onlara göre Allah‟ın sıfatları vardır, ancak bu sıfatlar onun zâtı üzerine manalar 

olmayıp, zatında mündemiçtir. Binaenaleyh Allah için alîm, semî, basîr‟dir denilebilir, 

fakat onun ilim, sem‟, basar sıfatı vardır denilemez.572  

 Mu‟tezile gibi, sıfatlar konusunda ifrat edenler bulunduğu gibi, onların 

karĢısında yer alıp tefrite düĢen ekoller de vardır. Kur‟an‟da bulunan müteĢabih âyetleri 

                                                 
568 Ġbn Kemal, “Esmaillahi Teâlâ” , vr. 48a.  

569 Nisa 4/142.  

570 Öçal, ġamil, a.g.e. , s.281.  

571 Ġbn Hazm, Ebû Muhammed Ali B. Ahmed,  “el- Fasl fi‟l-Milel ve‟l- Ehvâ‟ve‟n- Nihal” , Kahire 

1384/1964, c. II, s. 173.  

572 Topaloğlu, “Kelam ilmi, GiriĢ” , s.174.  
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olduğu gibi kabul edip, Allah‟ın eli, yüzü, kulakları olduğunu ileri süren Mücessime ve 

ilahi sıfatları tamamıyla reddeden Cehmiye ekolleri bulunmaktadır.573 

Allah‟a iman etmek demek, O‟nun zatı hakkında vâcib olan kemal sıfatlarıyla, 

caiz sıfatları bilip, öylece inanmak, zâtını noksan sıfatlardan münezzeh (yüce ve uzak) 

tutmaktır. Allah, Ģanına lâyık olan bütün kemal sıfatlarla nitelenmiĢtir. Allah‟ın 

sıfatlarının hepsi ezelî ve ebedî sıfatlardır. O‟nun sıfatlarının baĢlangıcı da sonu da 

yoktur. Allah‟ın sıfatları diğer varlıkların sıfatlarına benzemez. Her ne kadar 

isimlendirmede bir benzerlik varsa da, Allah‟ın ilmi, iradesi, hayatı, kelamı; bizim ilim, 

irade, hayat ve kelamımıza benzemez. Biz Allah‟ın zatını ve mahiyetini bilemediğimiz 

ve idrâk edemediğimiz için Allah‟ı isim ve sıfatları ile tanırız ve öylece inanırız. 

Kur‟an-ı Kerim “Gözler O‟nu göremez (idrak edemez); halbuki O, gözleri görür. O, 

eĢyayı pek iyi bilen, her Ģeyden haberdar olandır.”574buyururak, Allah‟ın zâtını idrak 

etmenin imkansız olduğunu açıklamıĢtır. Peygamber efendimiz de bu konuda “Allah‟ın 

yaratıkları hakkında düĢününüz. Fakat Allah‟ın zâtı hakkında düĢünmeyiniz. Gerçekten 

siz buna hiç güç yetiremezsiniz.”575 buyurmuĢtur.  

 Ehl-i Sünnete göre Allah, kemal ifade eden sıfatlarla vasıflanmıĢtır. Eksiklik, 

acz ve devamsızlık belirten Ģeylerden de münezehtir. Onun sıfatları sonradan vücud 

bulup daha sonrada yok olan arazlar cinsinden değildir, bilakis ezelidir, ebedidir, 

kadîmdir zâtı ile mevcuttur. Bu sıfatlar hiçbir zaman hiçbir yönü ile yaratılmıĢlarınkine 

benzemez.576  

 Ġbn Kemal de sıfatlar konusunda savunduğu ve mensubu olduğu ehl-i sünnetle 

aynı fikirlere sahiptir. Genel olarak ona göre Allah‟ın bilinmesi sıfatların ve isimlerinin 

bilinmesine bağlıdır. Allah‟ın zatının ve yüceliğinin bir sonucu olarak sıfatlarının 

bulunması gerekir.577 Zira Allah sadece zat olarak düĢünüldüğünde Allah‟ı adeta salt 

“kavram” olan bir varlık düzeyine indirmiĢ oluruz. Oysa inancımızın objesi olan Allah 

sadece bir kavram varlık değil aynı zamanda etkinliği olan birçok sıfatın ve fiilin 

                                                 
573 Bağdadî, “el-Fark Beyne‟l-Fırak” , s. 156, 171.  

574 En‟âm 6/103.  

575 Süyûtî, Ebü‟l-Fazl Celâlddin Abdurrahman b. Ebî Bekr, “El-Câmi‟u‟s-Sağır”, Mısır, 1373, c. I, s. 

132; Aclûnî, Ebü‟l-Fida‟ Ġsmâîl b. Muhammed, “KeĢfü‟l-Hafâ‟ Ve Müzîlü‟-Ġlbâs‟ammâ ĠĢtehera Mine‟l-

Ehâdis „ alâelsineti‟n-nâs” , , Dâru Ġhtâi‟t-türâsi‟l-Arabî Beyrut, 1352/1932, c. I, s. 311.  

576 Sabûnî, “el-Bidaye” , s. 25; “Mâtürîdiyye Akâidi” , s. 71. 

577 Ġbn Kemal, “Risale Fi Ulûmil‟l-Hakâik” , vr. 154a. 
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kendisine nisbet edildiği hakiki bir varlıktır. Allah‟ın alemle (yer yüzü ve insan) iliĢkisi 

söz konusu edildiğinde sıfatlar konusunun gündeme gelmesi kaçınılmazdır.  

Ġbn Kemal sıfatlar konusunda sûfî yorum olarak sayılabilecek Ģekilde 

açıklamalar yapmıĢtır. Bu açıklamaların birinde Ģöyle der: Arifler, onun zatından baĢka 

hiçbir Ģeyi görmezler. ĠĢte o zaman tüm çeĢitliliklerin ve çoklukların onun zatında değil, 

hükümlerinde ve sıfatlarında olduğunun farkına varırlar. Ġbn Kemal, bununla ilgili 

olarak Mevlânâ‟dan bir Ģiir aktarır:  

  Halk râ âb dân, Sâfî zülâl / Enderân tâbân sıfat-ı zü‟l-Celal; 

 ĠlmiĢûn ve adliĢûn ve kahriĢûn / Çün nücûm-u çarh der âb-revân 

 “Yaratıkları saf, arı bir su kaynağı olarak bil. Çünkü orası Allah‟ın 

sıfatlarının tecelligâhıdır. Onların ilimleri, adaletleri, kahırları, akıp giden sudaki çark 

yıldızları gibidir.” 578  

Allah mutlak hakikatine ait olan nurunun zuhur etmesi sonucu alemi 

yaratmıĢtır. Allah ancak sıfatları ile birlikte zuhur eder. Yeryüzünde yaratılan (var olan) 

Ģeyler Allah‟ın bu isim ve sıfatlarının tecellilerinin sonucu oluĢmuĢtur. Allah ilim sıfatı 

ile tecelli edince ilim sahipleri, irade sıfatları ile tecelli edince irade sahipleri tecelli 

ettiği gibi kutret sıfatı ile tecelli edince alemdeki kudret sahipleri ve basîr sıfatı ile 

tecelli edince ise gören mahlukat meydana gelir.579 Onun Hâdi ismiyle tecelli etmesi 

yaratıkların hidayete ermesini sağlamıĢtır. Allah‟ın sıfatlarının en fazla tecelli ettiği yer 

kendisine birçok özellikler verilmiĢ olan insanın Ģahsiyetidir. Ġnsanın üstün olması bu 

bakımdandır. Allah‟ın sıfatlarının evrendeki varlıklarda tecelli etmesi varlıkların bu 

sıfatları kabul etmesi derecesine paralel olarak değiĢir. Ġnsan, varlığı itibari ile Allah‟ın 

sıfatlarının en çok tecelli ettiği bir varlık olması hasabiyle kendisine ve dıĢarıdaki 

varlıklara bakarak Allah‟ın sıfatlarının neler olduğunu kendiliğinden bulabilir.580 Ġslâm 

âlimleri, Allah‟ın bu âlemleri, her kemal ve cemal sahibini kendi cemal ve kemalini 

hem görmek ve hem de göstermek istemesi sırrından dolayı yarattığını ifade ederler. Ġbn 

Kemal de sıfatların tecelligâhı ve mazharı olarak değerlendirdiği âlem hakkında Ģu 

yorumları yapar:  

                                                 
578 Ġbn Kemal, “Fi Beyâni‟l-Vücûd” , Resail, ACN. , c. I, s. 154. 

579 Ġbn Kemal, “Risale Fi Ulûmi‟l-Hakâik” , vr. 154a.  

580 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 23a-23b. 
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“Âlem Hakk‟ın zâhiridir. Çünkü âlem, O‟nunla tezahür eder ve âyetleri ile 

açığa çıkar. O‟nun görünmesi âlemin görünmesine bağlıdır. Âlemin zuhurunun devamı 

ise, Allah‟ın isim ve sıfatlarına bağlıdır. Arif olan aleme baktığında bilir ki, alem, 

Allah‟ın (isim ve sıfatlarının) aynasıdır. “Ben gördüğüm her Ģeyden Allah‟ı görüyorum, 

içinde Allah‟ın olmadığı bir Ģey görmüyorum” Ģelindeki bazı ariflerin sözleri bu 

anlamdadır. Hakk, bâtının ilmidir. O, nurânî ve zulmânî bir perde ile perdelenmiĢtir. 

Bunu te‟yid sadedinde Hz. Peygamber (s.a.v.): “Allah Teâlâ, 70 perde ile 

perdelenmiĢtir.” Onun nefsi kendini perdelemiĢtir. O perde ise alemdir. GüneĢ kemâl-i 

zuhuru ile beraber nasıl yarasaların gözünde gizleniyorsa, Allah da kemâl-i 

zuhurundan gizlenmiĢtir.581 

 Tehafüt tartıĢmalarında Allah‟ın sıfatları konusu da ele alınmıĢtır.582 Ġbn 

Kemal filozofların görüĢlerini ele alarak onların delillerinin tam olarak kabul edilmesi 

halinde bunun, Tanrı‟da itibari sıfatların bulunmayacağını da ortaya koyacağını söyler. 

Çünkü Tanrı‟nın özünün aynı zamanda bir Ģeyin hem fâili, hem de kabul edeni 

olmaması sadece hakikî sıfatlar için değil itibârî sıfatlar için de geçerlidir.583 Görüldüğü 

üzere Ġbn Kemal, sıfatlar onusunda kendi görüĢünü açıkça beyan etmekten ziyade, 

tartıĢmaların tekniği üzerinde durur. Her iki tarafın delillerindeki yetersizlikleri ortaya 

koymaya çalıĢır. Bu bağlamda Hocazâde (v. 893- 1487), filozofların sıfatların Allah‟ın 

zatına zâid olamayacağını iliĢkin delillerinin yetersiz olduğunu söylemektedir. 

Filozoların görüĢünün aksine o, sıfatların varlık nedenin Tanrı‟nın özü olabileceğini 

savunur. Çünkü fâilin fiilini meydana getirmedeki zorunluluğu, nasıl ki Ģartların 

oluĢmasına ve engelerin ortadan kalkmasına bağlı ise, aynı durum kabul eden için de 

geçerlidir. O halde, kabul eden de makbulünü zorunlu kılar. Diğer yandan bu sıfatların 

varlık nedeninin Tanrı‟nın özünün dıĢında olması da mümkündür. Çünkü Tanrı, 

sıfatlarında değil özünde “baĢkasına muhtaç olmayan”dır. Oysa filozoflar, kabul edenin 

makbulüne nispetinin imkân nispeti olduğunu, fâilin mefulüne nispetinin ise zorunlu 

nisbet (nisbet-i îcâbî) olduğunu söylemektedirler. Keza onlara göre, bu sıfatların 

nedeninin özü dıĢında olmasının imkânsız olduğunu yukarıda açıklamıĢtık.  Ġbn Kemal 

„e göre Hocazâde, bir Ģeyin “kendisinden doyayı zorunlu olması” ile “kendisi ile 

                                                 
581 Ġbn Kemal, a.g.r. , 154b.  

582 Gazzâli, a.g.e. , s. 97-110 

583 Ġbn Kemal, “Tehafüt HâĢiyesi” , s. 413- 414; Arslan, Ahmet, “Kemal PaĢa-Zâde Tehâfüt 

HâĢiyesin‟nin Tahlili” , Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 807 Ġstanbul 1987, birinci baskı s. 285- 287. 



173 

 

zorunlu olması”nı birbirine karıĢtırdığı için bu eliĢtirisinde isabet etmemiĢtir. Halbuki, 

fâilin mef‟ûlü zorunlu kılması, kendisinden dolayı zorunluluk iken, kabul edenin kabul 

ettiği Ģeyi zorunlu kılması, kendisi ile zorunluluktur. Çünkü fail tüm Ģartları kendisinde 

toplayandır, kabul eden ise, Ģartların kendisi ile birlikte toplandığı Ģeydir. Ġbn Kemal‟e 

göre, sıfatların nedenini Tanrı‟nın özü dıĢında bir yerde aramak da yanlıĢtır. Zira bu 

durumda, kemal sıfatlarında baĢkasına muhtaç olan Tanrı mükemmellik sıfatlarını 

baĢkasından almıĢ olur ki, bunu kabul etmek mümkün değildir.584 Her ne kadar Ġbn 

Kemal, Hocazâde‟yi eleĢtirirken filozofların görüĢlerini destekler gibi görünüyorsa da, 

gerçekte onun amacı, sıfatçıların eleĢtirilerindeki boĢlukları göstererek filozoflara karĢı 

daha güçlü delillerin üretilmesini sağlamaktır.  

 Ġbn Kemal, âlemin ezeli olması durumunda bir fâile dayandırılıp 

dayandırılamayacağı konusunu ele aldığı baĢka bir eserinde sıfatlar konusunda 

EĢ‟arîlerin tutumunun muhtemel sonuçlarını ele alarak sıfatlar konusunda daha farklı bir 

tavır sergilemektedir. Allah‟ın âlemi yaratmasıyla kendi sıfatlarını yaratması aynı 

nitelikte olan bir yaratma mıdır? ġeyhulislam Ġbn Kemal‟e göre sıfatların ezeli olarak 

kabul edilmesi, alemi yaratıp yaratmamakta özgür olan Allah‟ın, kendi sıfatlarını 

yaratmada „mecbûr‟ olarak görülmesi sonucu doğurur. Zaten Ġbn Kemal Allah‟ın 

“mucibu‟n-bi‟z-zât” olmasının hikmeti gereği yaratmayı sürdürmek durumunda olması 

anlamında dinî nasslarla çeliĢki teĢkil etmediğini savunmaktadır. EĢ‟ariler‟in “sıfatlar 

zâtın ne aynısıdır ne de ğayrısıdır” Ģeklindeki yargıları, Ġbn Kemal‟e göre bu gerekliliği 

ortadan kaldırmaz. Çünkü bunun dil oyunundan baĢka bir anlamı yoktur.585  

 Ġbn Kemal‟e göre, Allah‟ın zatında terkibi olmadığı gibi, ulûhiyet sıfatlarında 

da O‟nun ortağı bulunmamaktadır. Allah‟ın sıfatları zatının ne aynıdır, ne de ğayrıdır. 

Ona göre Ehl-i Sünnet ve Mu‟tezile arasındaki ayrılık, sıfât-ı hakikiye hakkında 

câridir.586 

 Ġslam felsefesinin ve kelamının birçok problemli ve tartıĢmalı meseleleri ile 

ilgili risaleler yazan Ġbn Kemal sıfatlar konusunda da “Hâl” kavramanını ele alarak 

incelediği “Risaletün fi Tahkîki kavli‟l-kâlîne bi‟l-hâl” isimli müstakil bir risalesi 

                                                 
584 Ġbn Kemal, “Tehafüt HâĢiyesi” , s. 416. 
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vardır.587 Ġbn Kemal bu risalesinde konuyu genel manada ele almamıĢ daha çok hâl-

vasıta iliĢkisi üzerinde durmuĢtur. Mutezile mezhebine mensup Ebu HaĢim(v. 321/933) 

EĢa‟ri olan Bakillânî (v. 403/1013) ve Cüveynî (v. 478/1085) tarafından ele alınan hâl 

teorisi ilgili sonuçta Ģunları söyler: EĢ‟arilerden hal teorisini kabul edenler, Allah‟ın 

„alimliği‟ni (âlimiyye), onun ilmine dayandırarak her ikisinin de kadîm olduğuna 

inanırlar. Aynı Ģekilde Mu‟tezile‟den haller teorisini savunanlara göre, âlim‟lik, 

kâdir‟lik hayy‟lık ve mevcûdiyet‟lik, Allah‟ın dört „hal‟idir. Bu hallerin hepsi de, 

beĢinci bir hal olan “ulûhiyyet‟lik”in malûlü olup kadîmdirler. Ġbn Kemal‟e göre, her ne 

kadar „vücûd‟ ve „sübût‟ arasında yaptıkları ayrım sonucu, Mu‟tezile düĢünürlerini, 

kadîm lafzını „hal‟ üzerine atfetmekten kaçınsalar da, onların bu tutumu, “mümkün 

kadîm”in faile istinâdını caiz görmelerini gerektirir. ġu halde haller teorisine 

inananların, ezeli bir mümkünü ve buna bağlı olarak da “kadim”in fâile istinâdını caiz 

görmeleri gerekir.588   

 Ġbn Kemal Allah‟ın sıfatlarını üç kısımda değerlendirir. Selbî sıfatlar, sübûtî 

sıfatlar ve kemâl sıfatları. Ġbn Kemal selbî ve sübûtî sıfatlar hakkında kısa bilgiler 

vermiĢtir. 1-Selbî Sıfatlar: Allah Teâlâ‟yı noksan sıfatlardan münezzeh (uzak ve yüce) 

kılan sıfatlara Tenzîhî Sıfatlar denir. Cenanb-ı Hakk‟ın ne olmadığını bildirdiklerinden 

bu sıfatlara selbî sıfatlar adı da verilir. Kelâm kitaplarımızda “baĢlangıcı ve sonu yoktur; 

Allah araz değildir, cisim değildir, cevher değildir, musavver (Ģekil sahibi) değildir, 

mahdûd (sınırlı), ma‟dûd (sayılabilir), müteba‟iz (bölünebilir), mütecezzî 

(parçalanabilir), müterekkib (bileĢik), mütenâhî (sonlu)… değildir. Mâhiyet ve keyfiyet 

Allah‟ın vasfı (niteliği) olamaz. Allah için mekân söz konusu değildir, zamanla kayıtlı 

değildir, hiçbir Ģey O‟na benzemez, havâdise mahal değildir…” Ģeklinde hep olumsuz 

(selbî) ifadelerle anlatılan sıfatlar bunlardır. 589 Bunlar Allah‟ın yüceliğine iĢaret eden 

celâl sıfatlarıdır. Allah‟ın Ģanına yakıĢmayan Ģeylerden O‟nun tenzih edilmesini sağlar, 

Allah, cisim, cevher, „araz, form olarak nitelendirilemez. Allah hiçbir Ģeye benzemez, 

O‟nun bir benzeri yoktur, hiçbir Ģey O‟nun ilmi dıĢında kalmaz. Kudretinin makduru 

olmayan hiçbirĢey bulunmaz. Zaman ve mekan ona nisbet edilemez. Bütün bu sonradan 

olanlar Allah‟ın “kâf” ve “nûn” emri ile yani “kün” emri ile meydana gelmiĢtir. Ġbn 

                                                 
587 SK. Ayasofya 4820, vr. 32a- 34a.  

588 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 64a.  

589 Kılavuz, A. Saim, a.g.e. , s. 29- 30. 
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Kemal selbî sıfatları Ģunlar olarak belirlemiĢtir. Vücûd, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, 

Muhalefetü‟n li‟l-havâdis, Kıyam bi Nefsihî.590  

2-Subûtî Sıfatlar: Sıfat-ı Me‟âni ve Sıfat-ı Ġkram isimleri de verilen subûti 

sıatlar; Hayat, Ġlim, Ġrade, Kudret, Tekvin, ġem‟i, Basar ve Kelâm sıfatlarıdır. Bunlar 

Allah‟ın zatıyla kaim olan ezelî sıfatlardır.591 Valığı zorunlu ve Allah Teâlâ‟nın 

kendisiyle nitelenmesi vâcib olan sıfatlarına Sübûtî Sıfatlar denir. Allah Teâlâ‟nın bu 

sıfatları zâtı ile kâim, kavram olarak zâtı üzerine zâid, zâtının ötesinde (mâ verâe‟z-zât), 

ezelî ve ebedî sıfatlardır, yaratıkların sıfatları gibi sonradan olmuĢ değildir. O sonsuz 

kemal sıfatlarına sahiptir. Selbî sıfatlar Allah‟ın ne olmadığını ortaya koyup, eksiklikleri 

ve olumsuzlukları O‟ndan uzak tutarken; sübûtî sıfatlar Allah‟ın ne olduğunu olumlu 

(müsbet) ifadelerle anlatan sıfatlardır. Sübûtî sıfatların bir diğer özelliği de Yüce 

Allah‟ın bu sıfatlarla evrende tasarruf etmesi, evren ve ondaki varlıklarla bağ ve iletiĢim 

kurması (taalluk), bu sıfatların etki ve sonuçlarının kâinata yansımasıdır (tecellî).592 

Ancak Sıfat-ı Selbiyyede kelâm âlimleri arasında ittifak ve görüĢ birliği olduğu halde, 

sıfat-ı Sübutiyyenin Allah‟ın zatına zaid, ezelî ve hakiki sıfatlar olduğu hususunda 

ihtilaf ve görüĢ ayrılığı vardır. Ġsm-i fail sigasında olan bu kelimelerin Allah hakkında 

kullanılıĢında ittifak olduğu halde, aynı kelimelerin mebdei ve aslı olan mastarların, 

yani hayat, ilim, irade ve kudret gibi sıfatlar olduğunda ihtilaf vardır. Bu konudaki 

ihtilaf Ehl-i Sünnet mezhepleriyle Mutezile ve ġia fırkaları arasındadır.593 

 Mu‟tezile, Ehl-i Sünet‟in Allah‟a izafe ettiği sübûtî sıfatları iki gruba ayırır. 

Birinci grup sîga bıkımından da sıfat olan hayy, alîm, kadîr gibi müĢtak (türetilmiĢ) 

kelimelerdir. Mu‟tezile bu sıfatları Allah‟a izafe eder. Bunlara Manevî Sıfatlar 

denilmiĢtir. Ġkinci grup ise manevî sıfatların köklerini teĢkil eden hayat, ilim, kudret… 

gibi masdar sîgasındaki kelimelerdir. Bunlara da Meânî Sıfatları denilir. Mu‟tezile bu 

sıfatları Allah‟a izafe etmez. Buna göre Mu‟tezile “Allah âlimdir” hükmünü kabul eder, 

fakat “Allah ilim sahibidir” hükümünü benimsemez. Mu‟tezile‟ye göre Allah zâtıyla 

âlim kabul edilmeyip ilim sahibidir, O‟nun ezeli bir ilim sıfatı vardır denilirse, O‟nun 

zâtından baĢka bir de ilim diye bağımsız bir manâ düĢünülmüĢ olur. Allah‟ın sıfatı 

                                                 
590 Ġbn Kemal, “Akâid” , vr. 59a.  

591Ibn Kemal, a.g.r. , vr. 60b. Gölcük, ġerafeddin, Toprak, Süleyman, a.g.e ., s. 195.  

592 Kılavuz, A.Saim, a.g.e. , s.125-126, Gölcük, ġerafeddin, Toprak, Süleyman, a.g.e., s. 201- 202.  

593 Bu farklılıklar neticesinde Ġbn Kemal bid‟ad fırkalarda mücadele etmiĢtir. Bu mücadelesi ileri 

sayfalarda incelenecektir.  
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olarak kabul edilen bu manâ da O‟nun zatı gibi ezeli (kadîm) olacaktır. Bu durumda 

Allah‟ın zatından baĢka kadim manalar isbat edilmiĢ olacaktır ki, bu bizi ta‟addüd-i 

kudemâ (ezeli varlıkların çoğaltılmasına) götürür. Bu ise Ġslam Dini‟nin tevhîd 

prensibine aykırıdır. Bu açıklamadan anlaĢılacağı üzere, manevi sıfatların Allah‟a izafe 

edilmesi noktasında mutezile ile ehl-i sünnet kelamcıları arasında bi ihtilaf yoktur. 

Ġhtilaf maânî sıfatların Allah‟a izafe ve nispet edilip edilemeyeceği konusundadır. 

Sübûtî sıfatlar konusunda her iki kelâm ekolü arasındaki tartıĢmalar, sonraki Mu‟tezile 

kelamcılarını yeni bir arayıĢa yöneltmiĢ ve ahvâl nazariyesi adı verilen bir teorinin 

ortaya çıkmasına dolayısıyla sıfat konusunda kısmen de olsa- sünnî görüĢe 

yaklaĢılmasına yol açmıĢtır. Bu teoriye göre, çoğunluğun sıfat dediği Ģey, ilâhî zâtın 

varlıklarla iliĢkili olduğu ve varlıkları taalluk ettiği hallerdir.594 

  Ġbn Kemal, sıfatları izah sadedinde, özellikle kelâm sıfatının üzerinde 

hassasiyetle durur. Zira Ġslâm düĢünce tarihinde en fazla tartıĢmaların cereyan ettiği 

sıfat, kelâm sıfatıdır. Kelâm, Allah‟ın sıfatlarından biridir. Ancak diğer mahlukatın 

kelâmı gibi, harfler ve sesler cinsinden değildir. Bilakis, Allah‟ın kelâmı, kelâm-ı 

nefsidir, yani manevi bir kelâmdır. Allah, mütekellim olup, Cebrâil vasıtasıyla 

gönderdiği vahiy, Süryani dili ile tabir edildiğinde Ġncil ve Ġbranice tabir olunduğunda 

Tevrat olduğu gibi, Arapça ile tabir ediliğinde Kur‟an olmuĢtur. Nitekim, Allah‟ın 

kelâm sıfatı hakkında Ehl-i Sünnet‟in iki büyük ekolü arasında bazı küçük görüĢ 

ayrılıkları bulunmaktadır. Ġbn Kemal bu ayrılıklara Ģöyle temas eder: “Ebû Hasan el-

EĢ‟arî (v. 324/936)‟ye göre kelam-ı nefsi‟nin iĢitilmesi caizdir. Bu görüĢe nazaran, 

Allah kime dilerse, harfsiz ve sessiz bir surette kelâmını iĢittirebilir. Musâ‟nın kelâmı 

iĢitmesi ise, Allah (ın kelâmını görülmedik bir tarzda her yönden ona ses yaratıp 

iĢittirmesi suretiyle olmuĢtur. Bu hali ile Kur‟an, Allah‟ın nefsî bir kelâmıdır ve ezelî 

olup zatı ile kâimdir”.595 

  Genel olarak Ġbn Kemal, Allah inancı hususunda Ebû‟l-Muîm en-Nesefî (v. 

508/1115)‟nin görüĢlerinin doğru olduğunu kabul eder ve düĢüncelerini düzeltmek 

                                                 
594 Kılavuz, A. Saim, a.g.e. , s.126- 127.  

595 Ġbn Kemal, “Akâid” , vr. 60b- 61a. 
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isteyenlerin onun görüĢlerine uyması gerektiğini bildirir.596 Ehl-i sünnetin Allah 

inancındaki özellikleri, Ġbn Kemal‟in görüĢlerinde de buluyoruz.  

 Ġlahiyat alanındaki aktarmıĢ olduğumuz bazı görüĢlerinden sonra Ģimdi de Ġbn 

Kemal‟in nübüvvet konusundaki görüĢlerini incelemeye geçebiliriz. 

B-ĠBN KEMAL‟ĠN NÜBÜVVET KONUSUNDAKĠ GÖRÜġLERĠ  

Peygamberlere iman, Âmentü‟de sayılan altı iman esasından biridir. 

Peygamberlere iman demek, insanlara doğru yolu göstermek için Allah tarafından 

seçkin kimselerin gönderildiğine ve bu kimselerin Allah‟tan getirdiği bütün bilgilerin 

gerçek ve doğru olduğuna inanmak, peygamberlere özgü vâcip (gerekli ve zorunlu) 

özelliklerle imkânsız ve caiz özellikleri bilip, öylece tasdik etmektir. Nübüvvet, 

Peygamberlik bahsi Kelâm ilminin Sem‟iyyat kısmına girer. Sem‟iyyat; esasları Sem‟, 

nakil, vahy ile elde edilen konulardır. Bununla birlikte akıl yürütme ve akli araĢtırma ile 

münakaĢalar ve felsefi meseleler de Sem‟iyyatın konuları arasında yer alır Sem‟iyyat, 

esas itibariyle, Âhiret‟i konu edinir. Sem‟iyyat, bir nakil veya tebliğ ameliyesi olan 

nübüvvet ile tanınır. O halde onu iyi bilmek için, Nübüvveti iyi tanımak gerekir. 

Nübüvvet Sem‟iyyatın aralanan kapısı mahiyetindedir. Ancak biz Nübüvvetle ilgili 

bütün konuları ele alacak değiliz. Ġzlediğimiz amaç doğrultusunda Ġbn Kemal‟in 

tartıĢtığı üzerinde durduğu, risaleler yazdığı konuları ve görüĢleri ele alacağız. Bu 

açıdan nübüvvet konusu ile ilgili; peygamberimizin diğer peygamberlerden üstün oluĢu 

(Tafdîl) meselesi, peygamberimizin annesinin ve babasının durumu, peygamberliği 

ispat aracı olan mucize konusu ve buna bağlı olarak Kur‟an-ı Kerim‟in icazı konularını 

ve bu konularda Ġbn Kemal‟in görüĢlerini inceleyecegiz. Nübüvetle ilgili: Nübüvvetin 

gerekliliği, faydası, Allah‟ın peygamber göndermesinin gerekliliği, nübüvvetin 

nitelikleri, peygamberlerin özellikleri, nübüvvet ve vahiy ve diğer ilahi kitaplar gibi 

konular konumuz dıĢında kalacaktır.  

1-Hz. Muhammed‟in Üstünlüğü ( Efdaliyyet) 

Tafdil konusu daha çok hilafet tartıĢmaları bağlamında esas alınmıĢtır. Fakat 

bu bağlamdan da zaman zaman çıktığı olmuĢ, peygamberlerin fazileti, peygamberlerin 

                                                 
596 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 40a- 41b. ; Nesefi‟nin Allah inancı hakkındaki görüĢleri için bkz, en-Nesefi, 

“Tabsıratu‟l-edille fi Usûlü‟d-Dîn” , (nĢr. Hüseyin Atay), s. 109, 148, 186. Vs; ayrıca bkz. Bardakçı, 

Safa, “Ebu‟l-Muîn en-Nesefî‟de Allah-Ġnsan ĠliĢkisi” , Selçuk Ünv. Sos. Bil. Enst. , BasılmamıĢ doktora 

tezi, Konya, 2005.  
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meleklerle mukayesesi gibi teolojik tartıĢmalara kadar meseleler uzamıĢtır. Hz. 

Peygamberin diğer peygamberlere üstünlüğü meselesi de bu bağlamda tartıĢılmıĢtır. Ġbn 

Kemal ise meseleye, Molla Kabız‟ın Hz. Ġsa‟nın Hz. Muhammed‟den üstün olduğu 

fikrine karĢı cevap vermesiyle dahil olmuĢtur. Bu konuda “Âfdaliyyatü Muhammed Ala 

Sairi‟l-Enbiya” isimli eserini yazmıĢtır.597 

Aslında Efdaliyet meselesi Ġslam akaid sistemi içerisinde doğrudan bulunması 

gerekli bir konu olmamasına rağmen zaman içerisinde gittikçe alanı geniĢletilerek 

kelam eserlerinin tarih içinde uğramıĢ olduğu muhteva değiĢikliği dikkate alınarak 

iĢlenmiĢtir. Bu bağlamda peygamberlerle melekler arasındaki mukayese, 

peygamberlerin kendi aralarındaki mukayese ile devam etmiĢ; Ģia düĢüncesindeki 

imamların ismeti sanki peygamberlerin ismetine alternatif görülmüĢ en azından böyle 

algılanmıĢ dolayısıyla imam ile peygamber arasında (mucize ile keramet) arasında  

tartıĢmalar zemin bulmuĢtur. Bu zeminde zaman zaman filozof ile peygamber felsefi 

açıdan; veli ile peygamber tasavvufi açıdan efdaliyet tartıĢmalarına konu olmuĢtur.  

Genel olarak efdal kelimesi “fzl” kelimesinden türetilmiĢ bir sıfat kalıbı olup 

“en üstün olma, bir kimsenin diğerinden üstün olması” gibi anlamlara gelir.598  Kelam 

ilminde ise “Allah katında sevabı, değeri en çok olmak” anlamında 

değerlendirilmiĢtir.599 Mukayeseye konu olan melek, peygamber, iman, veli gibi 

varlıkların mahiyetleri ve fonksiyonları düĢünüldüğünde daha temelde böyle bir 

mukayesenin yersiz olduğu görülecektir. Ancak konu tartıĢmalara mahal olduğu için ve 

de Ġbn Kemal bu konuda “peygamberlerin kendi aralarındaki ve peygamberimizin diğer 

peygamberlere üstünlüğü, peygamberlerin meleklere üstünlüğü ve peygamberimizin 

anne ve babasının durumu” ile ilgili risaleler yazdığı için bu hususundaki görüĢlerini 

kısaca ele alacağız.  

  

 

 

                                                 
597 Ġbn Kemal, “Âfdaliyya tü Muhammed Ala Sairi‟l-Enbiya” , SK, Yahya Efendi 439; SK, Kasidecizade 

Süleyman Sırrı 677, SK, Esat Efendi 3618, SK, Laleli 2285; SK, Düğümlü Baba 351. 

598 Ġbn Manzûr, “Lisânü‟l-Arab”, “fdl” md. , Beyrut, c.10, s. 280. 

599 Yavuz Salih Sabri, “Kelâm‟da Efdaliyyet Meselesi Ġbn Kemal‟in “ Efdaliyyetu Muhammed” 

Risalesi” , Din Bilimleri Akademik AraĢtırma Dergisi, c. 5, sy. 1 (Ocak, ġubat, Mart) 2005, s. 148. 
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 a-Peygamberler ve Melekler Arasındaki Üstünlük 

 BeĢerle/insanla melekler arasında varlık, ilim, kudret ve kemal açısından hiçbir 

iliĢkinin bulunmadığını bazı kelamcılar belirtmiĢlerdir.600 Ancak bu hususta mezhepler 

arasında kesin ayrımlar yoktur. Her itikâdî mezhebe mensup alim kendi içinde bu 

konuda fikir üretebilmiĢtir. Mu‟tezilî alimlerin çoğunluğu meleklerin peygamberlerden 

üstün oldukları kanaatindedirler. ġia‟ya mensup bazı gruplar da aynı görüĢtedirler.601 

Ġslam filozoflarının da bu konuda mutezile ile aynı kanaatte olduğunu söyleyen el-Ġcî (v. 

756/1355) aslında tartıĢılan konunun süfli meleklerin peygambere olan üstünlüğü değil 

ulvî meleklerle peygamberler arasındaki mukayesedir demiĢtir. Genelde ise 

peygamberlerin süfli meleklerden üstün oldukları ittifakla kabul edilen husustur.602 ġaz 

bir görüĢ olarak Rafizîler, imamların dahi meleklerden üstün olduklarını iddea 

etmiĢlerdir.603 Ehl-i sünnet genel olarak peygamberlerin elçi olan meleklerden, elçi olan 

meleklerin peygamber olmayan insanlardan, peygamber olmayan insanların da diğer 

meleklerin hepsinden üstün olduğu görüĢündedir.604 Bu ayrıma göre yaratıkların en 

üstünü Hz.Muhammed‟dir. Sonra peygamberler, elçi olan melekler, muttaki müminler, 

bunların dıĢında kalan insanlar ve elçi olmayan melekler gelmektedir. Ġbn Hazm (v. 

456/1064) ise bu sıralamayı melekler, resul olan peygamberler, nebi olan peygamberler 

ve sahabe Ģeklinde yapar. Ona göre Hz. Peygamber‟in sahabesi olan cinler, diğer 

sahabelerden üstündür.605 Bu konuda ki tartıĢmalarda kullanılan delillerden bir tanesi 

“De ki: ben size, Allah‟ın hazineleri yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem, size 

„Ben meleğim‟ de demiyorum. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum.”606 Bu ayette 

geçen “Ben meleğimde demiyorum” ifadesi Mu‟tezileye göre tevazu ifade etmektedir. 

Ġbn Hazm‟da Âdem(a.s), meleklerin kendinden üstün olduğunu yakinen bilmemiĢ 

olsaydı ve melek olmayı arzu etmeseydi, Allah‟ın kendisine yasaklamıĢ olduğu ağacın 

                                                 
600 Er-Râzi Fahrettin Muammed b. Ömer, “El- Metâlibu‟l-Âliye Mine‟l- Ġlmi‟l-Ġlahi” , (tah. Ahmed 

Hicazî es-Sekka), Beyrut, 1987, c. 7, s. 405- 421 

601 el-EĢ‟arî, Ebu‟l-Hasan, “Makalâü‟l-Ġslamiyyin” , c.1, s.296; el-Bağdadi Abdükkahir b. Tahir 

b.Muhammed, “El-Fark Beyne‟l-Fırak” , (tah. Muhammed Muhiddin Abdülhamid) Beyrut, 1990,  s. 371. 

602 El-Ġcî, Adududdin Abdurrahman b. Ahmed, “El-Mevâkıf Fi Ġlmi‟l-Kelâm” , Beyrut trs. , s. 367. 

603 Ġbn Kemal, "Fi Tafdili'l-Enbiya Ale'l-Melaike", Resail , ACN, c. 1, s. 117- 118; El-EĢ‟arî, a.g.e. , c. 2, 

s. 126. 

604 Taftazânî, “ġerhu‟l-Akâid” (haz. Süleyman Uludağ), Dergah Yay. , 3. Baskı, Ġst. 1991, s. 364. 

605 Pezdevî, Ebu Yusr Muhammed, “Ehl-i Sünnet Akaidi” , (trc. ġerafettin Gölcük), ist 1980, s. 293; Ġbn 

Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed, “El-Fasl Fi‟l-Milel Ve‟l –Ehva Ve‟n-Nihal”, (tah. Muhammed 

Ġbrahim Nasr, Abdurrahman Umeyre) Beyrut trs. , c. 5, s. 126 

606 En‟am 6/50, diğer bazı ayetler Necm 53/5 Enbiya 21/19 
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meyvesinden yemeyi kabul etmezdi.607 “Ben meleğim‟de demiyorum‟ ifadesi, Ġcî‟ye 

göre tevazu sadedinde değildir. Zira “ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yapmakta 

oldukları fenalıklar yüzünden onlara azap dokunacaktır” (En‟am 6/49)  ayeti, 

müĢriklerin alaylı bir tarzda Hz. Peygamber‟den azabı hemen talep etmeleri üzerine 

nazil olmuĢtur. Yani Allah katından azabı indirmek, peygamber için söz konusu değildir 

ve azabın ne zaman ineceğini onlar de bilmez. Melek de değildir ki, azabı indirmeye 

gücü olsun. “Rabbiniz, baĢka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek, ya da 

ebedi kalıcılardan olursunuz diye sizi Ģu ağaçtan men‟etti.” (Araf 7/20)  ayetinde 

vurgulanmak istenen Ģey ise Ģudur: Âdem ile Havva meleklerin çok güzel olduklarını ve 

muazzam bir yaratılıĢa sahip olduklarını gördüler ve benzer Ģekilde olmayı arzu ettiler. 

Fazilet ve kemalin böyle olduğu hayaline kapıldılar.  

 Meleklerin, peygamberlerin öğretmenleri konumunda oldukları iddasinı da 

değerlendiren el-Ġcî, onların muallim değil tebliğci (iletici) olduklarını söylemektedirler. 

“Onu, müthiĢ kuvvetleri olan biri (melek) öğretti” ayetinde geçen “öğretti” ifadesi, 

tebliğ etme anlamına gelmektedir.608  

Mahiyetleri ve varlık alanları farklı olan meleklerin ve genelde insanın, özelde 

peygamberlerin karĢılaĢtırılmaları hususunda Ġbn Kemal ehl-i sünnetin görüĢlerini kabul 

etmiĢ, ZemahĢeri ve Fahrettin Razi‟den nakiller yapmıĢ,609 eksik gördügü yerleri tenkit 

etmiĢ ve asıl olarak görüĢlerini Molla Kâbız olayına ve peygamberimizin üstünlüğüne 

yoğunlaĢtırmıĢtır. Molla Kabız olayı daha sonraki bölümlerde ele alınacağı için burda 

konu fazla uzatılmamıĢtır. 

b-Peygamberler Arasındaki Üstünlük ve Peygamberimizin Üstünlüğü 

Kur‟an‟ı Kerim‟ e göre peygamberler ve peygamberlik hakkındaki temel ilkesi, 

aralarında bir ayırım yapmadan hepsine iman etme Ģeklindedir. Zira Kur‟an‟da böyle bir 

yaklaĢım açıkça küfür olarak nitelendirilmiĢtir.  

                                                 
607 Ġbn Hazm, a.g.e. , c.5 , s.131 

608 Ġbn Kemal, "R. fi tafdili'l-enbiya ale'l-melaike" , Res. , ACN. ,  c. 1, s. 117; El- Ġcî, “el-Mevâkıf” , s. 

369, 370; Cürcâni, Seyyid ġerif, “ġerhu‟l-mevâkıf” , ist 1366, s.577-578 

609 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 117- 121 



181 

 

Allah‟ı ve peygamberlerini inkar edenler ve Allah ile peygamberlerin arasını 

ayırmak isteyip bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyenler yok mu? ĠĢte 

kâfirler gerçekten bunlardır.610 

 Bu ayette vurgulanan husus, Yahudi ve Hristiyanların Hz. Peygamber‟in 

peygamber olması gerçeğini reddetmeleri ve bunun sonunda küfre düĢmeleridir. Allah‟a 

ve kendilerine gönderilen peygamberlere inanmak kurtuluĢa ermeleri ve ahiret yurdunda 

cennet nimetlerine kavuĢmaları için yeterli değildir. Onlara yapılan bu ikazın arkasında 

yatan düĢüncenin Müslümanlarca benimsenmesi ve peygamberler arasında inanç 

açısından ayrım yapmalarının mümkün olmadığıdır.611 Ancak Kur‟an‟ı Kerim‟in 

belirttiği bir husus daha vardır. O da Yüce Allah‟ın bir kısım peygamberleri 

diğerlerinden üstün yapmasıdır. “ĠĢte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden 

üstün kıldık. Onlardan Allah‟ın kendilerine hitap ettiği, derecelerle yükselttikleri vardır. 

Meryem oğlu Ġsa‟ya belgeler verdik, onu Ruhül Kudüs‟le destekledik. Allah dileseydi, 

belgeler kendilerine geldikten sonra, peygamberlerin ardından birbirlerini 

öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düĢtüler, kimi inandı, kimi inkâr etti. Allah dileseydi 

birbirlerini öldürmezlerdi, lakin Allah istediğini yapar.”612 Yani peygamberler arasında 

fazilet açısından farklılığın bulunduğu hususu Kur‟an‟ı Kerim de bildirilen bir husustur. 

Birinin diğerinden daha faziletli olması, diğerinin faziletinin eksikliğine bağlı değildir. 

Çünkü fazilet derecesinin seviyesi bir eksiklik olarak görülmemelidir. Bunlar arasında 

yapılacak aĢırı mukayeseler peygamberlerin sıfatlarını değil zatlarını öne çıkarmaya613 

hizmet edecektir. Doğrusu bu da Ġslam dininin istediği bir husus değildir. Hadislerde 

geçen “ey yaratıkları en hayırlısı” denildiğinde “O, Ġbrahim (a.s)‟dır, “Beni Musa‟ya 

üstün tutmayınız”, “Peygamberler arasında ayrım yapmayınız”, “hiç kimse Yunus 

b.Metta‟dan hayırlıyım demesin” Ģeklinde ikazlar nasıl anlaĢılması gerekir? Bu konuda 

Ģu değerlendirme yapılmaktadır: 

 a-Bu beyanlar Hz. Peygamber‟e “kendisinin öncekilerin ve sonrakilerin hayırlı 

olduğu” bildirilmeden önce yapılmıĢtır ve Hz.Peygamber bu ve benzeri ifadeleri 

“Peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık” (Bakara 2/253) ayetinin 

                                                 
610 Nisa 4/ 150. 

611 Yavuz, Salih Sabri, a.g.m. , s.157 

612 Bakara 2/253 

613 Akbulut, Ahmet, “Nübüvvet Meselesi Üzerine” , Ankara 1992, s.115 
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vahyediliĢinden önce söylemiĢtir. Bir anlamda bunlarda geçen hükümler ortadan 

kaldırılmıĢtır. 

b-Bunlar tevazu ve edep sadedinde söylenmiĢ hususlardır. Hz. Ġbrahim‟i 

kendine tercih etmesiyle ilgili olarak ifade edilen “insanların en hayırlısı”  ifadesi, 

onun dostluğuna saygı göstermek için söylenmiĢ olabilir veya fazilet bakımından daha 

aĢağı derecede bulunan kimseye bir eksiklik ve saygısızlık yapılmamasına yönelik 

olabilir. 

c-Peygamberler arasında yapılacak böyle bir mukayese düĢmanlığa ve fitneye 

sebep olabilirdi. Bunu engellemeye yönelik olabilir. Hz. Peygamber‟in Ģahsına ve 

özelliklerine yönelik olarak yapılması muhtemel aĢırılıkların önlenmesi ve 

peygamberler vesile kılınmak suretiyle olası düĢmanlıkların önüne geçmek için olduğu 

Ģeklinde anlaĢılmalıdır.614 

  Mesele ile ilgili mutezili alimlerinden Kadı Abdülcabbar (v. 415/1025) 

peygamberler arasında fazilet açısından farklılığın olmasını,  “peygamberlerin günah 

iĢleme imkanından “ hareketle ele alır.  Peygamberlerin ismeti/günahsızlığı konusu 

iĢlerken büyük günah iĢlemekten korunmuĢ olduklarını söyler. Küçük günahlar 

hususunda ise herhangi bir korunmuĢluğun olmadığını ve dolayısıyla bu hususun fazilet 

açısından bir farklılığı meydana getireceği kanaatindedir. 615  

Hz. Peygamberin zatına yönelik yapılan değerledirmelerden hareketle onun 

diğer peygamberlerden üstün olduğunun ispat edilmesi hususunda Ebu‟l-Mu‟în en-

Nesefî (v. 508/1115) Ģu görüĢtedir: “Bir kimse bir yere elçi göndermek istediğinde, bu 

iĢ için arkadaĢlarından en uygun olanını seçmesi hikmetin gereğidir. Yüce Allah 

peygamberlik gibi yüce bir görevi takdir ettiğinde, cahil ve kötü olanlardan birini değil, 

kulları arasından akıl, anlayıĢ, iyilik ve bütün durumlar açısından faziletli olan bir cinsi 

seçmiĢtir. Çünkü bu kimse, vahyin kaynağı ve meleklerin kendisine gidip geleceği bir 

konumda bulunacatır.”616  

                                                 
614 ReĢit Rıza, “Muhammedi Vahiy” , (trc. Salih Özer) , Ankara, 1991, s. 202. 

615 Kadı Abdülcabbar, “El-Muğni Fi Ebvabi‟t-Tevhid Ve‟l-Adl” , (tah. Mahmud el-Hudayri vd.) Kahire, 

1965, c. 15, s. 280. 

616 En-Nesefî Ebu‟l-Mu‟în Meymun b.Muhammed, “Bahru‟l-Kelâm” ,  DımaĢk, 1997, s. 223, 

“Tabsıratü‟l-  Edille”, Ankara, 2003, c. 2, s. 104. 
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Ġslam düĢünce tarihi içinde Hz. Peygamber‟in diğer peygamberlerden üstün 

olduğunu617 desteklemek için genelde baĢvurulan usul,  diğer peygamberlerin 

mucizelerine karĢılık, Hz. Muhammed‟in (a.s) bir mucizesi örnek göstermek olmuĢtur. 

Bu konuya peygamberimizin mucizeleri baĢlığı altında değinilecektir.  

Osmanlı ilim hayatında ve ilim mahfillerinde ġeyh Bedreddin‟den baĢlayarak 

semavi dinler arasında, bu dinlerin ortak karakterlerini dikkate alarak uzlaĢtırma 

çabalarının bulunduğu bilinmektedir. Bu faaliyette en önemli eğilim, Îsevi 

hareketleridir. Bunlar kimi zaman iyi niyet taĢıdığı söylenebilse de zaman zaman gizli 

niyetlerine zemin arama çabası olarak da telakki edilebilir. Ġyi niyete dayalı olarak böyle 

bir çabanın söz konusu edilmesi, biraz da kaynaklarda bulunan bazı bilgiler ve nasların 

karakterlerinde mevcut ipuçlarıdır. Osmanlı tarihi boyunca gizli îsevi eğilimlerin 

yanında sonu mahkemeyle biten münferit hadisler de mevcuttur. Molla Kabız bu 

eğilimleri barındıranlardan biridir. Aslında Sünni Türk ulemadan olan bu zat, halk 

arasında Hubmesihi (Mesih severler) olarak bilinen tarikatın kurucusudur. Kanuni 

devrinde yaĢamıĢ olan bu kiĢi Hz. Ġsa‟nın peygamberimizden üstün olduğunu savunmuĢ 

ve bu fikirlerini halk arasında yaymaya çalıĢmıĢtır. Kanuni dönemin sadrazamlarından 

Ġbrahim PaĢa‟nın emriyle yakalanarak Rumeli Kazaskeri Fenarizade Muhiddin Efendi 

ve Anadolu Kazaskeri Kadiri Efendi tarafından sorgulanmıĢtır. Söz konusu bu iki alim 

Molla Kabız‟ın iddalarını cevaplamaya çalıĢsa da; o kendisini ayet ve hadislerden 

deliller getirerek savunmuĢ ve muhakeme sonunda serbest bırakılmıĢtır. Kendisinin de 

hazır bulunduğu bu mecliste tutuklanamayıĢını hazmedemeyen Kanuni Sultan 

Süleyman, ikinci bir emirle tutuklanmıĢ ve müftü Ġbn Kemal ve Ġstanbul Kadısı Sadi 

Çelebi sorgulamayı yapmak üzere görevlendirilmiĢtir. Bu celsede Ġbn Kemal onun 

iddalarını reddetmiĢ ve zındık olduğu hükmünü vermiĢtir. Butün ısrarlara rağmen 

iddiasının terk etmediği için 1527 tarihinde idam edilmiĢtir. Ġbn Kemal de, Molla 

Kabız‟ın iddialarını reddetmek için risalesini kaleme aldığını belirtmiĢtir. Bu hususla 

ilgili değiĢik bilgiler ikinci bölümde Ġbn Kemal‟in itikadi fırkalar ve görüĢlerle 

mücadelesi baĢlığı altında incelenecektir. Özet olarak Salih Sabri Yavuz‟un 

makalesinde belirlemiĢ olduğu maddeleri burada vererek konuyu sonlandırmak 

istiyoruz.  

                                                 
617 Taftazânî, “ġerhu‟l-Akâid” , (haz. Süleyman Uludağ) Dergah yay. ,  Ġst. , 1991, s. 304. 
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Yavuz özetle makalesinde Ģunları belirtmiĢtir:  

1-Ġbn Kemal‟e göre Hz. Muhammed‟in her bakımdan peygamberlerin en 

faziletlisi olduğuna inanmak Müslümanların icma‟ ettiği bir husustur. Bu inanç ayrıntılı 

bir Ģekilde sadece zorunluluk halinde sunulmalıdır. Çünkü Hz. Peygamber‟in diğer 

peygamberlerden üstünlüğünü tafsilatlı olarak ortaya koymak diğer peygamberlerde bir 

eksiklik olduğunu gösterme düĢüncesini barındırabilir. Bu itibarla bu konuda söz 

söylemekten sakınmak gerekir. Ġbn Kemal kendisinin buna mecbur kaldığını 

söylemekte ve bu konuyu bu sebepten ele aldığını ifade etmektedir.  

2-Hz. Ġsa‟nın ahir zamanda yeryüzüne ineceğinden hareketle onun  üstünlüğü 

sonucuna varılamaz, yaradılıĢ bakımından peygamberlerin ilki Âdem (a.s) 

peygamberlikle görevlendirme (bi‟set) bakımından sonuncusu Muhammed (a.s)‟ dır.  

3-Peygamberimizin diğer tüm peygamberlerden üstün oluĢu kesin delillerle ve 

ümmetin icmaı ile sabittir. Taftazâni‟nin ileri sürdüğü biçimiyle konuyu delillendiren 

Ġbn Kemal, “siz insanlar için çıkarılmıĢ en hayırlı ümmetsiniz” (Al-Ġmran 3/19) 

ayetinde, Hz. Muhammed‟in ümmetinin en hayırlı ve faziletli ümmet olmasının, bu 

ümmetin Peygamberinin de en hayırlı ve faziletli olmasını gerektirdiğini söyler.  

 4-Taftâzani‟ye göre Hz. Ġsa‟nın, semada diri olarak bulunması tarzındaki 

rivayette onun üstünlüğüne delil olabilecek bir delil yoktur. Çünkü o yeryüzüne 

indiğinde Hz. Peygamber “Musa sağ olsaydı bana tabi olmaktan baĢka yapacak bir Ģeyi 

olmazdı”618  buyurmuĢtur. Ġbn Kemal bu görüĢün Hz. Musa ile ilgili hadise dayandığını 

ve bunun da sadece Musa (a.s) ile sınırlı olmadığı, bilhakis illete ortak olmaları 

dolayısıyla tüm peygamberleri de içine alacağı kanaatindedir. 

 5-Hz. Muhammed(a.s) , tüm insanlara ve cinlere gönderilmiĢ olması, 

peygamberliği ve diğer peygamberleri sona erdirici bir peygamber olması, dininin diğer 

tüm dinleri nesh etmesi, kıyamet gününde tüm insanlığa Ģahitlik yapacak olması ve 

zahiri mucizesi olan Kur‟an‟ın tüm zamanlar boyuna devam etmesi onun tüm 

peygamberlerden  üstün oluĢunu gösteren özellikleridir.  

6- Hz. Ġsa‟nın semaya yüksetilmesi ve orada yaĢadığı hususu ise bir üstünlük 

değildir.  

                                                 
618 Ahmed b. Hanbel, “Müsned”, c. 3, s. 338. 
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7- Hz. Ġsa‟ nın göstermiĢ olduğu mucizeler: Ölüleri diriltmesi, hastaları 

iyileĢtirmesi ve temiz bir kadından dünyaya gelmesi, peygamberlerin gelmiĢ olduğu bir 

ortamda yetiĢmesi hususlarını hatırlatarak bunların onun üstünlüğüne delil olduğunu 

söyleyen Taftâzani‟ye itiraz eder.  Hz. Muhammed‟in müĢriklerden doğmuĢ olması (Ġbn 

Kemal‟e göre durum farklıdır) ve onlar arasında yetiĢmesine rağmen tevhide uygun 

olarak hayatını devam ettirmesi daha önemlidir. Ayrıca Hz. Ġsa‟nın mucizeleri 

Kur‟an‟ın haber vermesiyle meĢhur olmuĢtur. Kur‟an‟da bizim Peygamberimize 

inmiĢtir. 

 Ġbn Kemal, burada Taftazâni‟nin “Hz. Peygamber‟in müĢriklerden doğmuĢ 

olduğu” Ģeklindeki düĢüncesini eleĢtirir. Çünkü böyle bir düĢünce efdaliyyete engel 

teĢkil eder. Zira babası Müslüman olan bir Müslüman ile sadece kendisi Müslüman olan 

bir kimsenin denk olmadığı müslümanlırın icmaı ile sabit olan bir durumdur. Ecdadının 

küfrü Ģeref eksikliğidir. Hz. Peygamber‟in ebeveyni ise asla müĢrik değildir.619  ġimdi 

bu konuyla ilgili Ġbn Kemal‟n değerlendirmelerine geçebiliriz. 

2-Hz. Muhammed‟in Anne ve Babasının(Ebeveyninin) Ahiretteki Durumu 

Ebeveyn-i Resul‟ün (Peygamberimizin anne-babasının) dini durumu özellikle 

müctehit imamlar devrinden beri tartıĢılmıĢ bir konudur. XV- XVI. Asırlarda Osmanlı 

kamuoyunda tartıĢılan konulardan bir tanesi de Peygamberimizin anne ve babasının 

ahiretteki durumu ile ilgilidir. Bu konuya Ebu Hanife‟nin el-Fıkhu‟l-Ekber isimli 

risalesinde yer vermesi tartıĢmaların tarihi arka planını göstermesi açısından önemlidir. 

O dönemde baĢlayan bu tartıĢma Hindistan, Mısır, Ġstanbul gibi 2. ve 3. kuĢak ilim 

merkezlerinde eserler telif edilmesine sebebiyet vermiĢtir. ġeyhülislam Ġbn Kemal‟de 

“Risale fi Ebeveyni‟n-Nebi” ismiyle yazdığı eserinde konuya temas etmiĢtir.620  

Peygamberimizin babası Abdullah kendisi henüz doğmadan, annesi Amine ise 

küçüklüğünde vefat etmiĢti. Yani peygamberimize nübüvvet görevi verilmeden vefat 

etmiĢlerdi. Bu durumda onların ahiretteti halleri nasıl olacaktır. Onlar kurtulmuĢlar 

mıdır? Yoksa Müslüman olmadan öldüklerinden dolayı cehennemlik midirler? ĠĢte bu 

sorular meselenin ana gövdesini teĢkil etmekteydi. Bir de ortam, Peygamberimizin Hz. 

Ġsa ile karĢılaĢtırılması, onun annesinin (hz.Meryem) temiz bir kadın olması bu hususta 

                                                 
619 Yavuz, Salih Sabri, a.g.m. , s. 169- 173 

620 Ġbn Kemal, “Risale fi Ebeveyni‟n-Nebi, RES. , ACN. , s. 87- 91; ġenocak Ġhsan, „Allah Resulü'nün 

Ebeveyni'nin Uhrevi Durumu‟ , ĠnkiĢaf Dergisi sy. 10, s. 2- 21 (http:/inkisaf.net/sayı10…;13/01/2010) 
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Peygamberimizi incitecek ve Müslümanların akıllarını karıĢtıracak soruların gündeme 

gelmesi Ģeklinde oluĢmuĢtu. Ġbn Kemal, risalesine daha girerken bu durumu Ģöyle ifade 

etmiĢtir: 

Allah-u Teâla‟ nın O‟nu taharet-i neseb ile tahsis ettiği, O‟nun azamet-i 

Ģahsiyetini ta‟zimen âbâ ve ecdadını aĢağılıktan muhafaza eden Hz. Muhammed 

Mustafa‟ya salat ve selam olsun. Allah, O‟nun yaĢadığı asrı en hayırlı asır kıldı. O‟nun 

âbâ ve ecdadından her birini kendi zamanının en hayırlısı yaptı. Bunu dile getiren Ģöyle 

bir hadis bulunmaktadır:  “Ben, Hz. Adem‟ den yaĢadığım asra gelinceye kadar, asır be 

asır ademoğlunun en hayırlı göbeği olarak gönderildim”621 

 Peygamberimizin anne ve babasının ehl-i necât olmadığını iddia edenler 

arasında en önemli isim Ali el-Karî‟dir. Onun bu hususta müstakil bir risalesi vardır. bu 

risalesinde o Süyutî‟yi tenkit etmiĢtir.622 Ayrıca XVII. yy Osmanlısında etkin olan 

Kadızâdeliler hareketi çevresinde oluĢan fikri ve ilmi yapı bu görüĢün temsilciliğini 

yürütmüĢtür. Onlar: “Kafir olarak ölüp, cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli 

olduktan sonra akraba dahi olsalar, müĢrikler için Allah‟tan af dilemek ne 

Peygamber‟e ne de müminlere yakıĢır‟.623 ayeti ile “sen cehennemliklerden sorumlu 

değilsin”624 ayetini ve “keĢke anam-babam ne yaptılar bilseydim”625 hadisini delil 

getiriyorlardı. Allah Resulü‟nün babası ile ilgili Müslim‟in Enes b. Malik (v. 93/711) 

yoluyla rivayet ettiği hadiste: Bir sahabi peygamberimize babasının ahiretteki durumunu 

sormuĢ Efendimiz de ona “baban cehennemdedir” diye cevap vermiĢ adam dönüp 

giderken de onu geri çağırtıp “benim babam da senin baban da cehennemdedir” 

buyurmuĢtur.626  Birinci grup genel olarak bu delillerden yola çıkarken 

peygamberimizin anne ve babasının kurtulmuĢ ehl-i necât olduğunu iddia edenler ise iki 

ana grupta toplanmıĢtır.  

a-Anne ve babasının fetret ehli olduğunu benimseyenler. 

b-Ebeveyn‟in hanîf olduklarını söyleyenler. 

                                                 
621 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 87. 

622 Aliyyü‟l- Kârî, “Edilletü Mu‟takadi Ebi Hanife fi Ebeveyi‟r-Resûl” , SK. , Fatih 5332, vr. 80b- 93a. 

623 Tevbe 9/ 113 

624 Bakara 2/119 

625 Suyûtî Celâluddîn, “Mesâliku‟l-Hunefâi fi Validey‟il-Mustafâ” , Kahire, 1993, s. 73 

626 Müslim, Ġman, 88; Ebû Dâvûd, Sünne, 17; Ahmed, Müsned, 119, 268. 
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EĢa‟rilere göre „fetret döneminde vefat edenler ehl-i necattırlar‟. Maturidiler 

ise: “KiĢi düĢünecek kadar bir zaman bulamadan iman ve küfre itikat etmeden ölürse 

ona azap yoktur. Fakat kiĢi küfrü benimser ya da düĢünecek kadar bir zamanı olur da 

hiçbir Ģeye inanmadan ölürse hüküm farklı olur.” demektedirler. Maturîdilerin Buhara 

kolu EĢa‟rilerin görüĢünü benimsemiĢ ve Ebû Hanife‟nin “Hiç kimsenin yaratıcısını 

bilmeme özrü kabul edilemez.” görüĢünü de bi‟setten (peygamber gönderildikten) 

sonrası için yorumlamıĢlardır. Hanefi fakihlerden Ġbn Hümam da bu görüĢü tercih 

etmiĢtir. Yalnız bu görüĢ küfür itikadı üzere ölenleri kapsamamaktadır. EĢ‟ari 

kelamcıların ve ġafiî fakihlerin kübulüne göre Ġslam çağrısı kendisine ulaĢmayan kiĢi 

mevcut hali üzere ölürse ahırette kurtulanlardan olur. Buna göre ilahî davet kendilerine 

ulaĢmadan vefat eden Ebeveyn ehl-i necâttır ve azab görmeyecektir. Çünkü bunlar 

Ġslam davetine karĢı direnmedikleri gibi, kendilerine bir peygamber de gelmemiĢtir. 

Doğdukları gibi “fıtrat” üzere yaĢayıp, vefat etmiĢlerdir627. Onların delillerinden bazıları 

da “Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azab edecek değiliz”628ayeti ve “fetret 

döneminde ölen sağır, ahmak elden ayaktan düĢmüĢ ihtiyar” kimselerin mazeret 

bildirebileceklerini ve ehl‟i-necat olarak sayılacaklarını bildiren hadislerdir.629. 

Cahiliyet devrinin Ģirk merkezli dini yapısından kendilerini tecrit eden ve toplumda 

müvahhit kimlikleri ile bilinen Zeyb b, Amr b, Nüfeyl, Kus b, Sâide, Abdülmuttalib, Amr 

b. Tarb, Osman b. Hüveyris, Varaka b. Nevfel gibi kimselerin bulunması, “Beni, Hz. 

Adem‟ den itibaren Ġslamın nikahlı evliliği dünyaya getirmiĢtir. Cahiliyyenin gayri 

meĢru evliliği bana isabet etmemiĢtir.”630 ve “Allah beni daima tertemiz sülblerden 

temiz rahimlere aktarmıĢ ve ben ikiye ayrılan grubun ancak hayırlısının içinde 

bulunmuĢumdur.631 hadisleridir.  

Ġbn Kemal, Hz. Peygamber‟in anne ve babasının küfür üzerine ölmekle birlikte 

onların cehennemden kurtulanlardan olduklarını kabul edenlerin de olduğunu söyler. 

Ġmam-ı Kurtubî de, bu tarzda düĢünenlerden birisidir. O, Hz. Peygamber‟in ana ve 

babasının diriltilmesi hususunda varit olan hadisin mevzu olduğuna dair görüĢleri 

reddeder. Ona göre bu konuda varit olan hadisler zayıf olabilirler, ancak mevzu 

                                                 
627 Suyuti, a.g.e. , s. 15. 

628 Ġsra 17/15; En‟am 6/131, Kasas 28/47, Taha 22/134. 

629 Suyûtî, a.g.e. , s. 22- 23. 

630 Suyûtî,” el- Hasâisu‟l Kübrâ” , Beyrut, 2003, c. 1. , s. 63- 65. 

631 Beyhaki, “es- Sünnnü‟l Kübrâ”, c. 7, s. 190; Suyûtî, a.g.e. , c.1. , s. 64- 67 
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değildirler. Bu konuda, kendisi gibi düĢünen hadisçilerin buluduğundan bahseder.632 Hz. 

Peygamber (s.a.v.)‟in ana ve babasının diriltilip, iman ettikten sonra tekrar 

öldürülmelerinin Ashab-ı Kehf‟in durumlarına benzetildiğini söyler. Sonra bu hususda 

Müslümanların, son derece hassas olduğuna dair bazı rivayetleri nakleder: Maliki 

imamlarından biri olan Kadı Ebû Bekir el- Arabi‟den, “Nebi (s.a.v.) „in anne ve babası 

cehennemdedirler” diyen kimsenin durumu sorulduğunda, “o kimse melundur, çünkü 

Allah Teala Ģöyle buyurur: “Allah‟ı ve Peygamberi‟ni incitenlere, Allah, dünyada da 

ahırette de lanet eder. Onlara alçaltıcı bir azap hazırlar.633” Bu durumda, “Hz. 

Peygamber (s.a.v) „in anne ve babası cehennemdedir” diyen kimsenin eziyetinden daha 

büyük bir eziyet yoktur” Ģeklinde cevap vermiĢtir.634  

 Ġbn Kemal, bu noktada ortaya çıkan itiazları Ģu Ģekilde cevaplandırır: 

 “Hadisin Hz. Peygamber (s.a.v)‟ in anne ve babasının diriltilmesinin önce 

olması muhtemeldir. Ayette beyan edilen azabı gördükten sonra imanlarının kabul 

edilemeyeceğine dair olan haberden dolayı, onların imanlarının kabul görmeyeceğine 

iliĢkin görüĢler de doğru değildir.” Ġddiasını desteklemek için konu ile alakalı 

Hafızuddîn‟in Ģu görüĢlerini iktibas eder: “Allah „ın bir kimseye unutturmasından 

sonra, o kimse iman etse onun imanı geçerlidir. Mesela Allah, insanları Misak günü 

diriltilmiĢ ve onlardan tefsirlerde yer aldığı gibi misak almıĢtır. Sonra Allah, almıĢ 

olduğu bu misakı onlara imtihan sebebi ile unutturmuĢtur. Aynı Ģey Hz. Peygamber 

(s.a.v.)‟in anne ve babası içinde geçerlidir. 

YapmıĢ olduğu bu nakillerden sonra, meseleyi özetleyen Ġbn Kemal, 

Müslümanlar üzerine gereken Ģeyin Nebi(s.a.v.)nin Ģerefini zedeleyecek olan Ģeylerden 

dillerini tutmalıdır. Zira Hz. Peygamber‟in ana ve babasına, küfür isnadında bulunmak, 

onun Ģerefini açık bir ihlaldir.  Ona göre bu mesele, i‟tikadi meselelerden biri değildir. 

Bunda kalbe huzur verecek olan bir Ģey de yoktur. Özellikle bu konudaki çeĢitli 

Ģüpheleri gidermeğe gücü yetmeyen avamın, bu meseleye karıĢtırılması, tartıĢmanın 

içine çekilmesi doğru değildir.635 

                                                 
632 Ġbn Kemal, a.g.e. , s. 88. 

633 Ahzâb 33/ 57 

634 Ġbn Kemal, a.g.e. , s. 89. 

635 Ġbn Kemal, “Risale fi Ebeveyni‟n-Nebi” ,  RES. , ACN. , s. 89- 91. 
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 Konuyu ġenocak‟ın makalesinde belirttiği hususlardan birkaçını ifade ederek 

bitirmek istiyoruz. 

ġer‟i deliller ve tarihi veriler Ebeveyn-i Resul‟ün “ehl-i necat” olduğu 

yönündedir. Bu yüzden dört müctehit imam bu konuda açıkça görüĢ belirtme ihtiyacı 

hissetmemiĢtir. Sonraki dönem alimlerinin mesele üzerinde fikir beyan ederken son 

derece hassas davranmaları, bir kısmının da açıkça görüĢ beyan etmekten imtina 

etmeleri, ilerleyen yıllarda konunun ne derece ciddiye alındığını göstermektedir.  

Cumhur, Ebeveyn‟in “ehl-i necat” olduğu noktasında ittifak ederken; onların 

kurtuluĢlarının hanif olduklarından mı yoksa fetret döneminde yaĢamalarından mı 

kaynaklandığı hususunda ihtilaf etmiĢtir. Ulema konuyu incelerken meselenin irĢad 

boyutunu da dikkate almıĢ, olumsuz yargıların Müslümanlar üzerindeki menfi tesirlerini 

göz ardı etmemiĢtir. Nitekim kaleme alınan pek çok risalede meselenin Allah Resulü 

(s.a.v.) „nü müdafaa bağlamında değerlendirildiği görülmektedir. Ulema, Ebeveyn‟i 

tekfir etmenin hiçbir fayda temin etmeyeceği gibi Allah Resulü ( s.a.v.)‟ ne eza etme 

cihetiyle de laneti gerekli kılacağı hususuna dikkat çekmiĢtir.  

Allah Resulü (s.a.v.)‟ nün Ebeveyni‟nin dini durumunun bilinmemesi 

müminlerin imanına bir zarar vermez. Fakat onların cehennemde olduklarını iddia 

etmek Resul-ü Ekrem‟e eza verir. Ayrıca bu durum yakin bir delil olmayan hususta 

kimsenin tekfir edilemeyeceği gerçeği ile de çeliĢir.636 

Nübüvvet meselelerinden biri olan mucize konusu Ġbn Kemal‟in risalelerinde 

de iĢlenmiĢtir. Onun mucize konusuyla ilgili müstakil bir risalesi olduğu gibi muhtelif 

risalelerinde de konuyu ele almıĢtır. ġimdi bizde bu konuyu incelemeye geçiyoruz. 

3-Peygamberliği Ġspat Açısından Mucize 

Peygamber olduğunu ileri süren kimsenin elinde, doğruluğunu kanıtlamak için 

Allah tarafından yaratılan harkulade olay olarak tanımlanan mucize hakkında Ġbn 

Kemal müstakil bir risale yazmıĢtır. Bu risalenin yazılıĢ amacı mucizenin ne olduğu 

değildir. Genel bilgiler verilmekle beraber asıl olanın peygamberimizin nübüvvetinin 

ispatıdır. Daha önceki baĢlıkta ele almaya çalıĢtığımız efdaliyyet meselesi ve 

peygamberimizin anne ve babasının durumu hakkındaki risalenin yazılıĢ amacı da 

                                                 
636 ġenocak, Ġhsan, “Allah RasülününEbeveyninin Uhrevi Durumu”http//inkisaf.net/sayi 10(13.01.2010), 

s. 21. 
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aynıydı. Peygamberimizin nübüvvetine karĢı o günün Osmanlı devletinin merkezi olan 

Ġstanbul da ve ilim çevrelerinde meydana gelen yanlıĢ fikirlerin çürütülmesi ve cevaplar 

verilmesi Ġbn Kemal‟in gayesiydi. Bu husus onun ehl-i sünnete bağlılığı ve savunma 

refleksi olarak da algılanabilir. 

Bir peygamberin peygamberliğini isbat, ancak hiç Ģüphe taĢımayan kesin bir 

delille mümkün olabilir. Bu kesin delil de ya onun gösterdiği mucizeyi gözlemek ve 

müĢahede etmek veyahut kesin bilgi ifade eden mütevatir bir haberle o mucize hakkında 

bilgi sahibi olmaktır. Günümüzde bu deliller ancak peygamberimiz için mevcuttur. 

Peygamberimiz‟in, baĢta Kur‟an mucizesi olmak üzere, pek çok mucizesi bize tevatüren 

ulaĢmıĢtır. O‟nun peygamberliği biraz sonra açıklanacağı üzere bizce kesin delil ile 

sabit olduğundan, O‟nun peygamberliğini haber verdiği herkesin, Allah‟ın elçisi 

olduğunu kesinlikle kabul ederiz.637Allah peygamberleri, adetleri nakz eden 

mucizelerle teyit etmiĢtir.638  

Mu‟cize konusu, kelâm kitaplarında genellikle nübüvvet meselesiyle birlikte 

ele alınır. Bunun sebebi, mu‟cizenin peygamberlik iddiasında bulunan kimsenin bu 

iddiasının doğruluğunu ispat eden bir gösterge olarak kabul edilmesidir. Buna rağmen 

genellikle mu‟cizenin gerçek failinin Allah olduğu kabul edilir. Peygambere nispeti ise 

mecazi anlamdadır. Mu‟cize, Allah‟ın sonsuz kudreti karĢısında, insanın güçsüzlüğünü 

iĢaret eder. Geleneksel kelam kitaplarında, mu‟cizenin alıĢılagelmiĢ doğa olaylarına 

aykırı bir biçimde gerçekleĢmesi ve peygamber‟in peygamber olduğunu kabul etmeyen 

muarızlara karĢı bir meydan okumayı (tehaddi) içerme Ģart koĢulmaktadır. Zahiren, 

mu‟cize ile sihir arasında bir fark yokmuĢ gibi görünse de, sihrin ilahi bir kaynaktan 

gelmemesi ve tabii bir Ģey olması, hatta kendi özünde bir gerçekliğin bulunmaması göz 

önüne alındığında her ikisi arasındaki fark kendiliğinden ortaya çıkacaktır.639  

 Ġbn Kemal, mu‟cize konusunu müstakil bir eserinde ele alarak, meseleyi çeĢitli 

yönlerden tahlil etmiĢtir. Genel olarak eserinde mu‟cize konusu; kelime ve istilahi 

anlamı, rükunleri Ģartları ve kendisinin peygamber olduğunu ileri süren kimsenin 

                                                 
637 Sabûnî, Ebû Muhammed Nureddîn Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr,  “El-Kifâye, Fi‟l-Hidâye” , 

Laleli Kütüphanesi 2271,  vr. 40b. 

638 Taftazânî, “ġerhu‟l Akâid” , s. 295. 

639 Harputî Abdullatîf, “Tenkihu'l Kelâm fi Akâid-i Ehli'l-Ġslam” , s. 230,  Özbek, DurmuĢ, “Hârikulâde 

Olaylar” (Mu‟cize- Ġrhas- Kerâmet- Meûnet- Ġstidrac- Ġhanet/ Hizlan), SÜĠFD. , Konya, 1997, sy. 7, s. 

169- 170. 
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doğruluğuna delaleti gibi ana baĢlıklar altında incelenmiĢtir. Bunun dıĢında, Ġ‟câzu‟l-

Kur‟an ve Kıdemi‟l-Kur‟an adlı diğer iki risalesinde de, Kur‟an‟ın mucize olmasının ne 

anlama geldiği konusu, Ģartları ve nübüvvete delaleti itibariyle ele alınmıĢken, o, farklı 

bir yaklaĢımla mucizenin rukünlerinden bahsetmektedir. Buna rağmen Ġbn Kemal, öz 

itibariyle mucize konusunda Ehl‟i Sünnet‟in görüĢünden farklı Ģeyler söylememektedir.   

 a-Mucizenin Tanımı ve Rükunleri/ġartları 

Mu‟cize sözlükte “bir Ģeye güç yetirememek”640 anlamındaki acz kökünden 

türeyen mu‟cizin(aciz bırakan) isim Ģeklidir. Kur‟an‟da mu‟cize kelimesi yer 

almamakla birlikte acz kökünden641 fiil ve sıfat kalıpları “aciz kalmak; güçsüz 

bırakmak; Allah‟ın ayetlerini yalanlamak amacıyla yarıĢmak” mânalarında yirmi bir 

âyette geçer.642 

Mu‟cize kelimesi, Arapça acz kelimesinden gelen bir isimdir. Acz kelimesi ise, 

gücün karĢıtı olan zayıflık anlamında kullanılır. Ġ‟caz, (aciz bırakma) “meydan okuma” 

(tehaddi)‟nin bir vasfıdır. Bir Ģeyin sebebine isnad edilmesinde olduğu gibi, kendisiyle 

meydan okuyana mecazi olarak isnad edilir. Ġbn Kemal‟in bu ifadesi, mu‟cizenin gerçek 

sebebinin Allah olduğunu vurgulamaya yöneliktir. Zira Bağdadi‟nin bahsettiği gibi, 

“tıpkı, baĢkasında bulunan aczin faili olması sebebiyle de ona mu‟ciz denilir.” Muciz 

kelimesinde istiare anlamı olmadığı gibi, “gücün yokluğunda güçsüzlügün kullanımı” 

gibi bir anlam da yoktur. Mu‟cize istılahta, “elinde zuhur eden kiĢinin peygamberliğine 

delâlet eden ve davasına fîlî bir tasdik olan Ģey” olarak tanımlamaktadır. Ġbn Kemal, 

mu‟cizenin alıĢılmıĢ Ģeylere aykırı olmasının gerekmediği kanaatindedir. Bir baĢka 

eserinde, belki de kelimenin sınırlarını  kerameti de içine alacak Ģekilde geniĢletmek 

için mu‟cizeye, bir kimsenin belli bir eğitim sürecini takip etmeksizin, tüm dini ve 

dünyevî ilimleri tahsil etmesini örnek olarak verir. 

 Harikulade olan alametlerden birisinin, peygamberlerin elinden zuhur ederek 

onun nübüvvetine delâlet etmesi halinde buna mu‟cize ya da ayet denir. Velîden zâhir 

olursa buna da keramet adı verilir. ġakî bir kimseden sâdır olan harikulade Ģeyler ise 

                                                 
640 Asım Efendi, “Kâmus Tercemesi” , ist. 1886, c. 2, s. 819. 

641 Ġbn Kemal, “Risale fi Hakîkat'il Mu'cize” , Resail,  ACN, c. 1, s. 137; Ġsfehânî, “Müfredât”, Beyrut, 

1413, s. 547; El Bağdadi , “Usûlu'd- Din” , Beyrut, 1981, s. 170; Harputî, a.g.e. , s. 229,; Bulut, Halil 

Ġbrahim, “mu‟cize” md. , DĠA. , c. 30, s. 350. 

642 Abdulbaki M. F. , “el- Mu‟cem” ,  “acz” md. 
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istidrac adını almaktadır. Ġstidrac Ģaki kimsenin öbür dünyada göreceği azabı daha da 

Ģiddetlendirmekten öte bir Ģeye yaramaz.643  

Ġbn Kemal mu‟cizeyi “elinde zuhur eden peygamberin, peygamberliğine delil 

ve Allah tarafından davasına fîlî tasdik olan Ģey” diye tanımlamıĢtır. Bu tasdikin 

gerçekleĢebilmesi için nübüvvet iddiasında bulunan kiĢinin elinde bir iĢin meydana 

gelmesi, bir baĢkasının da onun benzerini meydana getirmekten aciz bulunması böylece 

peygamberlik iddiasında bulunan kiĢinin de inkarcıları susturmasıdır.644 Mu‟cizenin 

harika bir olay olması bunun ötesinde hiçbir Ģekilde bir benzerinin insanlar, cinler hatta 

melekler tarafından da yapılamaması gerekir. Herhangi bir Ģekilde insanlar veya 

diğerleri tarafından benzeri meydana getirilebilirse o taktirde mu‟cizelik “sarfe” ile 

mümkün olur.645 Ġbn Kemal‟e göre de sarfe mu‟cizenin ayrı bir Ģeklidir.646 Ġbn Kemal 

sarfe konusunu daha çok Kur‟an‟ın icazı ile ilgili bölümlerde ele almıĢtır. Biz de bu 

meseleyi Kur‟an‟ın manen mucize oluĢu konusunu iĢlerken ele alacağız.  

Ġbn Kemal, i‟cazın Ģeriata, Ģeriatın da Kur‟an-ı Kerim‟in Allah‟ın hak kelamı 

oluĢuna delil teĢkil etmesiyle ilgili görüĢler üzerinde durarak, bu meselede çeĢitli 

ihtilafların vaki olduğunu beyan eder. Bu babda Taftazânî (v. 793/1390) Kur‟an‟ın 

ispatının Ģeriata bağlı olmadığını, bizâtihi Kur‟an‟ın kendisinin mu‟cize olduğunu 

söylerken, Seyyid ġerif el-Cürcani (v. 816/1413) de, ġerhul-Mevakıf‟da “Resûl‟ün 

doğruluğu Kur‟an ile, Kur‟anın ispatı da Rasûl iledir, denirse bu devir-i batıldır” 

diyerek böylesi ispat yolunu reddeder.  

Taftâzanî ve Cürcani‟nin bu düĢüncelerine karĢı Ġbn Kemal ise bu meselede 

yeni bir Ģey söylemeyip, onları tenkitle mu‟cizenin izhar edilmesinin onun davasına 

delil olduğu gibi, Kur‟an‟ın da beĢerin takatının üstünde olması münasebetiyle, Hz. 

Peygamber(s.a.v.) „in davasına delil teĢkil ettiğni söylemiĢtir.647  

Mu‟cizenin Ģartları konusunda Ġbn Kemal iki temel rükun sayar: 

                                                 
643 Ġbn Kemal, a.g.r. , s.137; “Risale Fi Kıdemi‟l-Kur‟an” , Res. , ACN, c. 1, s. 131; “Risâletün 

Münîratün” , SK, Kılıç Ali PaĢa, 1028, vr. 323a. 

644 Ġbn Kemal, “Risale fi Kıdem‟il-Kur‟an Kelamullah‟  ACN. , s. 131. 

645 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 131. 

646 Ġbn Kemal, “Ġcazu‟l-Kur‟an” SK. Ayasofya 4794, vr. 280a. 

647 Ġbn Kemal, “Kıdemi‟il-Kur‟an” , s.131/132 



193 

 

 Birincisi mu‟cizenin bir fiil olması hasebiyle, nübüvvet iddiasında bulunan 

kimseyi inkâr edenlerin acze düĢürülmesidir. 

 Ġkincisi de, mu‟cizenin bir men‟etme olması sebebiyle, baĢkasının mu‟cizeye 

konu olan Ģeyi yapmaktan alıkonmasıdır.648 Burada fiil olarak tavsif edilen mu‟cize, 

fiilen doğa olaylarına aykırı biçimde gerçekleĢen ve peygamberden “sadır” olan ya da 

ondan “zahir” olan Ģeydir. Menetme anlamı itibarıyle mu‟cize, müddeinin mutad olan 

bir Ģeyi gerçekleĢtirdikten sonra, baĢkasının aynı fiili yapmasını istemesi ve muhatabın 

böyle ber Ģeyi yapmaktan alıkonmasıdır.  Alıkoyma anlamına gelen mu‟cizede (men‟i 

mu‟cize) peygamberden sâdır olan ya da zahir olan hiçbirĢey yoktur. Nübüvvet 

ididasıyla ortaya çıkan kimse, meydan okuyucu bir tavırla “Ben elimi baĢımın üzerine 

koyuyorum, fakat siz buna güç yetiremezsiniz.” Dedikten sonra bu eylemi 

gerçekleĢtirir; muhatapları ise bunu yapmaktan aciz kalırlar.  

Ġbn Kemal fîlî mucize sadır olan peygamberin, bunda bir dahli ve iradesi 

olmadığı Ģeklindeki kanaatlere katılmaz. Ayın yarılmasında, peygamberin, “yaratılanı 

kesbetme” ve “irade etme” yoluyla bir dahli vardır. Ancak bu durum her mu‟cize için 

geçerli değildir. Mesela Peygamberden zahir olan Kur‟an-ı Kerim mu‟cizesinde 

peygamberin bir dahli, kesbi ya da iradesi yoktur. Birincisi, kesb yoluyla peygamberden 

sadır olurken, ikincisi peygamberden sadece zahir olmaktadır. Ġbn Kemal, “alıkoyma” 

anlamına gelen mu‟cizeyle ilgili olarak sadır olma terimini kullanmaktan kaçınır ve 

bunun, “kudretin yaratılmaması” (adem-i halk-ı‟lkudre) ile ilgili olduğunu söyler. Zira, 

burada peygamberden sadır olan bir Ģey yoktur. Peygamber harikulade bir Ģeyi değil, 

mutad olan bir Ģeyi yapmaktadır. Ne var ki Allah, peygamberlik iddiasında bulunan 

kimsenin muhatabında, söz konusu Ģeyi yapabilecek kudreti halketmemektedir. Bu 

yüzden peygamberden sadır olan, ya da zahir olan bir Ģey yoktur. Ġbn Kemal bu yüzden 

Taftâzanî‟nin mu‟cize tanımını eleĢtirir. Taftâzanî mucizeyi, “inkarcıların benzerlerini 

getirmekten aciz kalacakları Ģekilde, peygamberlik iddiasında bulunan zattan bir 

meydan okumayla birlikte zuhur eden harikulade ve fevkalade bir iĢtir.” ġeklinde 

tanımlamaktadır.649 Ġbn Kemal, kendi mu‟cize anlayıĢına uygun olarak, Taftâzanî‟nin 

bu tanımını çeĢitli yönlerden eleĢtirir. Tanımda zuhur terimi geçmektedir. Oysa 

alıkoyma anlamına gelen mu‟cizede (men‟i mu‟cize) zuhur yer almaz. Ayrıca men‟i 

                                                 
648 Ġbn Kemal, “R. fi-Hakikati‟l- Mu‟cize” , ACN. , s. 138 

649 Taftazânî, a.g.e. , s. 295.  
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mu‟cize de, esas olan münkirin aynısını yapmakta acze düĢürülmesi değil, men 

edilmesidir. Men‟i mu‟cizeler harikulade değildirler; bilakis mutad olan Ģeylerdir. 

Anılan nedelerden dolayı mezkur tanım, olası mu‟cize türlerinin tümünü kapsamadığı 

için kusurludur.650  

Ġbn Kemal mu‟cizenin Ģartlarını ikiye ayırır:  

Birincisi mu‟cizenin rüknünün tahakkuku için gereken Ģartlar. Ġkincisi ise 

nübüvvet iddiasında bulunan kimsenin bu iddiasının doğruluğuna delalet etmesi için 

gereken Ģartlar. Birincisi bizzat mu‟cize kavramıyla ilgilidir. O, kavram olarak “icaz” da 

doğa olaylarına aykırı olmayı Ģart koĢar. Çünkü doğa olaylarına benzer Ģeylerde 

herhangi bir îcaz bulunmaz. Buna rağmen ister doğa olaylarına uygun olsun isterse 

aykırı olsun Allah‟tan sudur eden bir Ģeyin mu‟cize kabul edilmesi gerekir. Îcî ve 

Cürcani‟nin görüĢlerini vererek onları eleĢtirir. Onlara göre peygamberlik iddiasında 

bulunan kimsenin, peygamberliğini kabul etmeyen muarızın zor durumda bırakılması 

mu‟cizenin Ģartları arasındadır. Ġbn Kemal buna itiraz eder. Ona göre i‟caz kelimesi 

zaten bu anlamı içerir.651 Ġbn Kemal mu‟cizenin ikinci türden Ģartları olarak kabul ettiği 

Ģartları ise Ģöyle belirtir:  

1-Mu‟cizenin peygamberin davetine, sözlerine uygun olması gerekir. Bir kimse 

“benim mu‟cizem ölüleri diriltmektir”dedikten sonra bunu değil de mesela “dağın 

konuĢturulması gibi” harikulade bir olay gösterse bu durum asla onun nübüvvetine delil 

olamaz. Çünkü mu‟cize daha öncede belirttiğimiz gibi Ġbn Kemal‟in tarifine göre 

“Allah‟ın peygamberin doğruluğunu fiilen tasdik etmesi”anlamına gelir. Burda fiili bir 

tasdik oluĢmamıĢtır.  

2-Gösterdiği ve açıkladığı mu‟cizenin iddia sahibini yalanlamaması gerekir. 

Mesela peygamber olduğunu söyleyen bir kimse “benim mu‟cizem Ģu gördüğünüz 

kertenkeleyi konuĢturmak”dese sonra da kertenkele de dile gelerek “ bu adam 

yalancıdır” dese bu durum o kimsenin nübüvvetine değil, yalancılığına delalet eder.  

3-Mu‟cizenin açıkça nübüvvet iddiasında bulunan bir kimsenin tasarrufuyla 

gerçekleĢmesi gerekir. Ġbn Kemal burada bir konu üzerinde dikkatle durur. Mu‟cize 

                                                 
650 Ġbn Kemal, “R. fi Hakikati‟l –Mu‟cize” ,  ACN. , s. 138- 141 

651 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 140. 
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peygamberin tasarrufu ile gerçekleĢir. Ancak bu mu‟cizeyi bizatihi onun yarattığı 

anlamına gelmez. Burda söz konusu olan Ģey yaratma değil “kesbetme” dir.  

4-Mu‟cizenin peygamberlik iddiasından önce vuku bulmaması gerekir. Çünkü 

bir kimsenin peygamberlik iddiasında bulunmadan önce tasdik edilmesi makul 

değildir.652 “Daha önce mu‟cize gösterdim” diyerek nübüvvet iddiasında bulunan 

kimsenin sözü, onun doğruluğuna delalet etmez. Kendisinden o mu‟cizeyi ya da bir 

baĢkasını meydana getirmesi istenir. Bunu yapamazsa yalancılığı ortaya çıkar.653 

Ġbn Kemal‟in belirtmiĢ olduğu bu dördüncü Ģart Peygamberimizin de 

aralarında bulunduğu bazı peygamberlerin çocukluklarında mu‟cizeler gösterdiği iddiası 

göz önünde bulundurulmak suretiyle Ģart koĢulmuĢtur. Daha sonra yeni kavramlar 

geliĢtirmek suretiyle peygamberlikten önce vuku bulan Ģeylere “keramet” ya da “irhas” 

denilmiĢtir.654 Ġbn Kemal, Hz. Ġsa‟nın henüz küçük bir çocuk iken konuĢarak “Allah 

beni peygamber kıldı”655 demesinin onun peygamberliğinin çocuklukta fiilen vukû 

bulduğunu göstermeyeceğini; bilakis Allah‟ ın kendisini peygamber olmaya ehil kimse 

kıldığı anlamına geldiğini düĢünür. Hz. Ġsa‟nın bu sözü peygemberimizin “Adem su ve 

çamur arasında iken ben peygamberdim” hadisiyle benzer bir anlama sahiptir. 

Peygamberimizin bu ifadesi ise, Hz. Adem yaratılmazdan önce kendisinin rûhen 

peygamber olma istidadında olduğu anlamına gelir. Çünkü onun Ģerefli ruhu latif 

bedeninden önce yaratılmıĢtır.656 

Mu‟cizenin peygamberlik iddiasında bulunan kimsenin doğruluğuna delaleti, 

mu‟cizenin ortaya çıkmasının ardından, Allah‟ın onun doğruluğuna iliĢkin bilgi 

yaratmasıyla adet olarak gerçekleĢen bir Ģeydir. Her ne kadar yalancı bir kimsenin 

mu‟cize izhar etmesi aklen mümkün olsa bile, âdet olarak bugüne kadar böyle bir Ģeyin 

gerçekleĢtiği görülmemiĢtir. Ġnsan aklı böyle bir Ģeyin zuhurunu tecviz etmekle birlikte, 

vukûunu tecviz etmez. Peygamberlik iddiasında bulunan kimsenin doğruluğuna delalet 

etmesi, kelamcılara göre mu‟cizenin gayesidir. Maturîdi, mu‟cizelerin Allah ın varlığına 

                                                 
652 Bahçıvan, Seyit, “ġeyhülislam Ġbn KemalbâĢa ve Arâuhu‟l- Î‟tikadiyye” , Daru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, 

Beyrut, 2005, s. 368- 369. 

653 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 141- 142. 

654 Gölcük, ġerafettin, Toprak, Süleyman, a.g.e. s. 339; Özbek, DurmuĢ, a.g.m. , s. 169. 

655 Meryem, 19/ 30.  

656 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 143. 
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delalet etmesi dolayısıyla nübüvvete delalet ettiği görüĢünü benimser. Peygamberin 

ortaya koyduğu mu‟cizeler, zorunlu olarak Allah tarafından yaratılan fiillerdir. Böylece 

mu‟cize hem Allah‟ın varlığına hem de nübüvvet iddiasında bulunan kimsenin 

doğruluğuna delâlet eder.657  

Mu‟cizenin kelam kitaplarında belirtilen daha baĢka tanımları ve Ģartları 

bulunmasına rağmen Ġbn Kemal‟in konuyla ilgili genel yaklaĢımları bunlardır. Burada 

Ġbn Kemal‟in, genelde ehl-i sünnetin görüĢlerine uygun fikirleri olduğunu görüyoruz. 

Teknik bir takım literal tartıĢmaların görüldüğü Ġbn Kemal, meseleyi aslında Kur‟an‟ı 

Kerim‟in i‟cazına zemin hazırlamak ve Peygamberimizin üstünlüğünü ispat etmek için 

ele aldığı kanaatindeyiz. ġimdi onun Kur‟an‟ı Kerim‟in mu‟cize oluĢu ile ilgili 

görüĢlerini incelemeye geçmek istiyoruz.  

b-Kur‟an-ı Kerim‟in Mucize OluĢu 

Kur‟an‟ı Kerim‟in îcazının pek çok yönü bulunmaktadır. O bizatihi lafzen ve 

manen mu‟cize olan bir kitaptır. Genel olarak idrak edilmesi açısından üç grupta 

toplanan mu‟cizeler içinde Kur‟an-ı Kerim akli mu‟cize olarak öne çıkmaktadır.658  

Kur‟an‟ın indiği dönemde Arap dili en yüksek dönemini yaĢıyordu. Bu toplumun 

içerisinde Peygamberimizin en büyük mu‟cizesi tabi ki Kur‟an‟ı Kerim‟di. Fakat bu 

îcaz sadece dil yönünden değildi. Telif keyfiyeti, içerdiği bilgiler ve muhteviyatı, davet 

üslubu, geçmiĢten ve gelecekten haberler ihtiva etmesi, diğer insanların haricinde 

peygamberin bile böyle bir kitabı meydana getirmekten aciz olduğu gibi birçok hususta 

bu îcaz görülebilir.659  Ancak bu îcaz sadece ümmi olan Peygamberimizin onun mislini 

getirmekten aciz olması anlamına gelmez. Çünkü ümmi bir peygamberin o‟unun bir 

                                                 
657 Ġbn Kemal, a.g.r. , s.144; ayrıca bkz. Maturîdî, “Kitabu‟t-Tevhid” , s. 176vd. 

658 Mu‟cizeler idrak edilmeleri açısından 

a-Hissi mu‟cizeler: insanların duyularına hitap eden kevni mu‟cizelerdir. Hz. Musa‟nın asası, Hz. Salih‟in 

devesi gibi 

b-Haberî Mu‟cizeler: Peygamberlerin Allah‟tan gelen vahyine dayanarak verdikleri gaybi haberlerdir. 

Bizans‟lıların Ġran‟lıları yeneceğini peygamberimizin haber vermesi gibi. 

c- Akli mu‟cizeler: Manevi mu‟cize veya bilgi mu‟cizeleri de denir. Hissi mu‟cizelerle farkı belirli bir 

zaman ve mekanla sınırlı değildir.  

Amaçları bakımından ise mu‟cizeler yine üçe ayrılır: Hidayet mu‟cizeleri, yardım mu‟cizeleri ve helak 

mu‟cizeleri. Bkz. Bulut, Halil Ġbrahim, a.g.m. , DĠA. , c. 30, s. 350- 351. 

659 Cerrahoğlu, Ġsmail, “Tefsir usulü” , 8.baskı, Ankara 1991, s.163 
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mislini meydana getirmekten aciz oluĢu, diğerlerinin buna güç yetirebileceği anlamını 

taĢımaz.660 

Ġbn Kemal‟e göre mu‟cize iki kısımda inceleniyordu: Birincisi peygamberden 

sadır olan mu‟cizeler, ikincisi peygamberden zahir olan mu‟cizeler. Gaipten haber 

verme gibi mu‟cizeler daha çok içinde kesb ve irade bulunduğundan dolayı sadır olan 

mu‟cizeler nev‟indendir. Fakat peygamberden zahir olan mu‟cizelerde onun hiçbir dahli 

yoktur. Bu tür mu‟cize sadece peygaberin elinde zuhur eder. Kur‟an‟ı Kerim bu açıdan 

zahiri mu‟cizedir.661 Kur‟an‟ı Kerim‟in îcazı Ģeriatın doğruluğuna delildir. O‟nun 

doğruluğu da Ġbn Kemal‟e göre Allah‟ın kelamı olduğuna delalet eder.662  

Ġbn Kemal, î‟cazın Ģeriata, Ģeriatın da Kur‟an-ı Kerim‟in Allah‟ın hak kelâmı 

oluĢuna delil teĢkil etmesiyle ilgili görüĢler üzerinde durarak, bu meselede çeĢitli 

ihtilafların vâki olduğunu beyan eder. Bu babda Taftazânî (ö.793/1390) Kur‟anın 

ispatının Ģeriata bağlı olmadığını, bizatihi Kur‟an‟ın kendisinin mu‟cize olduğunu 

söylerken, Seyyid ġerif el-Cürcani (c.816/1413) de, ġerhu‟l-Mevakıfda “Resûl‟ün 

doğruluğu Kur‟an ile Kur‟an‟ın ispatı da Resûl iledir, denirse bu devir-i bâtıldır”  

diyerek bu Ģekilde bir isbat yapılamayacağını belirtmiĢtir.  

 Taftazânî ve Cürcani‟nin bu düĢüncelerine karĢı Ġbn Kemal ise bu meselede 

yeni bir Ģey söylemeyip, onları tenkitle mucizenin izhar edilmesinin onun davasına delil 

olduğu gibi, Kur‟anın da beĢerin takatının üstünde olması münasebetiyle, Hz. 

Peygamber(s.a.v)‟ in davasına delil teĢkil ettiğini ifade ederek, bu durumun devir 

olmayacağını söyler.663  

Ġbn Kemal Kur‟an‟ın lafzen ve manen mucize olduğu kanaatindedir ve bunu 

değiĢik örneklerle açıklamıĢtır. O daha çok peygamberimizin, Kur‟an ile müĢriklere 

meydan okuduğu Ģu ayetleri îcaza delil görmektedir.  

                                                 
660 Ġbn Kemal, “Risâletü‟l-Ferâid” , RES. , ACN, c.2, s.269 

661 Ġbn Kemal, “Î‟cazu‟l-Kur‟an” , SK. , yazmalar 1398, vr.35a; Taftazânî, “ġerhu‟l-Akâid” , s. 297 

662 Ġbn Kemal, “Risale fi Kıdemi‟l-Kur‟an” , RES. , ACN, c.1 , s.131 

663 Ġbn Kemal, a.g.m. , s.131- 132. 
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 “Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir Ģüpheye düĢüyorsanız, haydi 

onun benzeri bir sûre meydana getirin, eğer iddianıza doğru iseniz. Allah‟tan gayrı 

Ģahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.” 664 

 Ġbn Kemal, “Î‟cazu‟l Kur‟ân” adlı eserinde bu ayet ile meydan okumanın 

Kur‟an bütünü ile olduğunu ifade eder.  Ancak bu ayette meydan okuma sadece tek sure 

ile yapılır. Tahmin ediyoruz ki, Ġbn Kemal burada ayeti yanlıĢ almıĢ veya müstensihler 

tarafından yanlıĢ yazılmıĢ olmalıdır. Zira baĢka yerlerde Kur‟an‟ın bütünü ile meydan 

okunduğuna iliĢkin Ġsra suresi 88. ayeti delil olarak getirmektedir. Ayrıca Tûr sûresi 33. 

ve 34. ayetler de bu mesele ile ilgili delillerdir. Bunlar ve genel olarak Ġbn Kemal gibi 

bir alimin böylesi bir hata yapması zor bir durum gözükmektedir. 

 “Yoksa, “Onu (Kur‟an‟ı) kendisi uydurdu” mu diyorlar. De ki: Eğer doğru 

iseniz Allah‟tan baĢka çağırabildiklerinizi çağırın da siz de onun gibi uydurulmuĢ on 

sûre getirin.” 665Bu ayet ile Allah Teâlâ, muarazayı on sureye indirmiĢtir. Durum böyle 

olduğu halde yine, bunda acizlikleri ortaya çıkmıĢtır. Bundan sonra Allahu Teâlâ, 

muaraza edilmesi gereken sûre sayısını bire düĢürerek, Ģöyle demiĢtir: 

  “Yoksa, Onu uydurdu mu diyorlar? De ki :Eğer sizler doğru iseniz Allah tan 

baĢka, gücünüzün yettiklerinizi çağırın da onun benzeri bir sûre getirin.”666 Allah ın bu 

sözü ile muaraza edilmesi gereken sûre sayısı bire düĢürüldüğü halde, bundan da âciz 

kaldılar.667 

 Ġbn Kemal, değiĢik Ġslam alimlerinin değerlendirmelerinden de bahisle, Ġmam-ı 

Beydâvi (v. 685/1286) „nin, Kur‟an‟ın, Peygamberimize nispetle değil nefsinde mu‟cize 

oluĢuna değindiğini, bu davasını ispat sadedinde geçen ayetleri misal vermiĢ olduğunu 

ve Kur‟an‟ın son olarak muaraza edilmesi gereken sure sayısını bire kadar düĢürmesini 

delil gösterdiğini söyler.668 

 Taftazânî‟den naklettiği görüĢte de Ġbn Kemal, konu ile ilgili Ģu mütalalara yer 

verir: Peygamber, Kur‟an ile meydan okumuĢtur. Arapların fasihleri ve beliğlerini onun 

                                                 
664 Bakara 2/ 123. 

665 Ġsra 17/ 18. 

666 Yunus 10/38. 

667 Ġbn Kemal, “Îcazu‟l-  Kur‟an” , SK. , Ayasofya 4794, vr. 280a. 

668 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 280a. 
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benzeri bir surenin meydana getirilmesine davet etti. Onlar çölün kumlarının çokluğu 

gibi, çok fazla olmalarına rağmen Kur‟an‟a muaraza edemediler. Halbu ki Kur‟an bu 

muaraza ayetiyle, onları taĢladığı gibi, Ģöhretlerinin son derece üstün gören ve cahiliye 

milliyetçiliği aralarında oldukça yaygın olan bu insanların Ģöhretlerini kırarak 

gururlarını yaralamıĢtır.. Durum böyle olmasına rağmen, onlar kalemle muarazadan aciz 

kalmıĢlar ve kılıçla mücadeleyi tercih etmiĢlerdir. Netice de canlarını ve ruhlarını 

tehlikeye atmıĢlardır. Eğer, muarazaya güç yetirmiĢ olsalardı, mutlak surette muaraza 

edeceklerdi. Eğer, muaraza etmiĢ olsalardı, bu kadar rivâyetin çokluğu içinde, mutlaka 

bize kadar nakledilmiĢ bir Ģeyler olurdu. Halbuki böylesi bir Ģey hiçbir zaman 

iĢitilmemiĢtir.669 

 Kur‟an, dil ve üslup yönünden, Hz. Peygamberin kendisiyle meydan okuduğu 

ve kimsenin karĢı çıkmadığı bir mu‟cizedir. Ġbn Kemal, bu konuda, “insanlar ve cinler, 

onun benzerini meydana getirmek üzere bir araya gelseler, bazıları bazılarına yardımcı 

olsalar bile, benzerini getiremezler”670 ayetini delil göstererek, meleklerin bu 

muarazaya dahil olmadıklarını ileri süren Beydavî‟nin görüĢlerini isabetli bulmaz. 

Melekler de Kur‟an benzerini meydana getirmekten acizdirler. Ayette meleklere yer 

verilmemesi, onların masumiyetinden kaynaklanır. Onlar zaten yaratılıĢ olarak böyle bir 

Ģeye teĢebbüs etmezler671. Tur suresi, 33. ve 34. Ayetlerde Allah Teala Kur‟an‟ın 

bütünüyle meydan okuyarak Ģöyle demektedir: 

 “Yoksa onu kendisi uydurup-söyledi mi diyorlar? Hayır; onlar iman 

etmiyorlar. ġu halde, eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler.”672 

 MüĢrikler böyle bir Ģeyden aciz kaldıklarında, onlara on sure meydana 

getirmelerini isteyerek meydan okudu. Ġnsanların on sure getirmekten aciz oldukları 

anlaĢılınca, Allah onlara en son aĢamada tek bir sure ile meydan okuyarak, Kur‟an‟ı 

Kerim‟in metninin peygambere değil, Allah‟a ait olduğunu ortaya koymuĢ oldu. Zira 

ümmi olan, hayatında kitap okumamıĢ olan bir peygamberin böyle bir Ģeyi yapması 

imkânsızdır.673 

                                                 
669 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 280b; “Feraid” , ACN. , s. 264. 

670 Ġsra 17/ 88. 

671 Ġbn Kemal, “Kıdemi‟l-Kur‟an”, ACN. , s.133. 

672 Tûr 33- 34. 

673 Ġbn Kemal, Feraid, s. 264. 
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 Ġbn Kemal, Kur‟an‟ın Allah kelâmı olduğunu ve ona hiçbir Ģekilde bir 

baĢkasının müdahalesi olmadığı konusu üzerinde durarak konu ile ilgili Ģu ayetleri 

nakleder ve değiĢik yorumlar getirir: 

 “Onu (Kur‟an‟ı) Ģeytanlar indirmedi. Bu onlara düĢmez; zaten güçleri de 

yetmez. ġüphesiz onlar, vahyi iĢitmekten uzak tutulmuĢlardır.”674 Kur‟an‟ın 

indirilmesinde Ģeytanların herhangi bir tarzda müdaheleleri yoktur. ġeytanlar 

yaratılıĢtan zulmani, habisler olmaları itibariyle, onların nefisleri bunu kabul etmez. 

Kur‟an gaybi inceliklere vakıf olması dolayısıyla, bunu temiz ve pak olan meleklerden 

baĢkasının kabulü mümkün gözükmemektedir. Yukarıda zikri geçen ayetler sırasıyla, 

Ģeytan vasıtasıyla Kur‟an‟ın indirilmesini ortadan kaldırmıĢtır. Sonra, ağır ve tehlikeli 

olan böylesi bir iĢe Ģeytanların layık olamayacaklarını, daha sonra da Ģeytanların buna 

güç yetiremeyeceklerini açıklamıĢtır. “hem de buna güçleri yetmez”675 ifadesiyle de bu 

husus teyit edilirken, konuyla ilgili bir diğer ayette ise “Ģeytanlar vahyi iĢitmekten 

kesinlikle men olunmuĢlardır”676 denilmektedir. Böylece Kur‟an ve Kur‟an‟ın 

indirilmesinde Ģeytanların hiçbir müdahalelerinin olmadığı ortaya çıkmıĢ 

bulunmaktadır.677  

 Ġbn Kemal, Taftazânî(v. 793/1390),  belağattan yüksek bir seviyede fesahattan 

da en üst tabakada olmasıyla Kur‟an‟ın icazı üzerinde Arap fasihlerincede fikir birliği 

vardır demektedir. Ġbn Kemal, Taftazânî‟ye ait bu görüĢe katılır fakat onu eksik bulur 

çünkü sadece bu iĢin Arap beliğlerine ve fasihlerine ait olarak gösterilmiĢtir. Oysa 

Kur‟an‟ı herkes tarafından anlaĢılabilecek bir mu‟cize olma yönü vardır.678 Evrensellik 

yönünü Ġbn Kemal ortaya çıkarmaya çalıĢmıĢtır. 

 Kur‟an‟ı Kerim nazmının garip olması, beĢerin gücünün üstünde yüksek 

seviyede belağata sahip olması, gaipten haber vermesi, ayetlerinin uzun kısa, hiçbirinin 

bir diğerini nakzetmemesi, ayetler arasında tenakuzun olmaması vs. gibi sebeplerden 

dolayı manen mu‟cizedir. Ġbn Kemal bu hususta Rumların yenilgisinden sonra çok kısa 

                                                 
674 ġuara 26/ 211- 212. 

675 ġuara 26/ 211. 

676 ġuara 26/ 212. 

677 Ġbn Kemal, “Kıdemi‟l-Kur‟an”, s. 133- 134. 

678 Ġbn Kemal, “Î‟cazu‟l Kur‟an” , vr. 281b. 
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bir süre içinde (biz‟ı sinîn) galibiyetlerini haber veren ayeti679ni delil göstererek 

gaybtan haber vermenin ma‟nen mucize olduğunu söyler. Ancak bu hususun 

“vuku‟undan önce” haber verilmesi gerekir. Çünkü “daha önce olan bir olayı” haber 

vermek cinler vasıtasıyla da olabilir. GeçmiĢe ait olarak verilen bir haber îcaz olarak 

kabul edilemez. Bu hususta Ġbn Kemal, Âmîdî (v. 631/1233)‟nin görüĢlerini belirtmek 

suretiyle  kendi fikirlerini kuvvetlendirmeyi amaçlamıĢtır.680 

 Kur‟an‟ın ayetlerinin hiçbirinin bir diğeriyle tenakuz halinde olmaması ma‟nen 

îcazının ne büyük delilidir. Bu görüĢü Ģu ayete dayandırmıĢtır: “Hâlâ gereği gibi 

düĢünmeyecekler mi? Eğer o, Allah‟tan baĢkası tarafından gelmiĢ olsaydı ondan birçok 

tutarsızlıklar bulurlardı.”681 Hatta biraz daha ileri gider, bu meydan okumanın Kevser 

Sûre‟si miktarınca olan bir sure içinde geçerli olduğunu söyler.682 Ġbn Kemal‟in 

eserlerinde mu‟cize ile ilgili yer verdiği görüĢlerinden bir tanesi de Sarfe‟dir. Sarfe, 

Araplarda daha önce bulunan “Kur‟an‟ın mislini meydana getirme” gücünün, Kur‟an‟ı 

Kerim‟in nüzûlüyle ve tehaddisiyle birlikte ortadan kalmasıdır.683 Bakıllani‟den 

iktibaslarda bulunarak, Nazzam‟ın “Allah tarafından onların muarazadan 

uzaklaĢtırmaları” anlamında sarfeyi kabul ettiğini söyleyen Ġbn Kemal, Ģiî alim ġerif el-

Murtaza‟nın da, sarfeyi “muaraza için gerekli ilmin onlardan uzaklaĢtırılması” olarak 

gördüğünü söyler. Sarfe‟nin bir mu‟cize olarak görülmesinde bir sakınca görmeyen Ġbn 

Kemal buna rağmen, ġerif el-Murtaza‟nın anladığı Ģekliyle sarfe kavramına karĢı çıkar. 

Öte yandan, Seyyid ġerif Cürcanî, sarfe düĢüncesine ciddi eleĢtiriler getirmektedir. 

Cürcani ye göre, Ģayet Araplara böyle hal arız olmuĢ olsaydı bunu mutlaka hisseder ve 

çeĢitli vesilelerle izhar ederlerdi. Ne var ki bize bu konuda herhangi bir bilgi 

ulaĢmamıĢtır. Ġbn Kemal‟in ifadeleri, sarfe türü bir mu‟cizeye cevaz verdiğini 

göstermektedir.684  

 Genel olarak Ġbn Kemal, Kur‟an-ı Kerim‟i:  

                                                 
679 Rum 30/2- 6. 

680 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 282b. 

681 Nisa 4/ 82. 

682 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 282b. 

683 Ġbn Kemal, “R. fi Kıdemi‟l-Kur‟an” , vr. 36a; Polat, Fethi Ahmet, “ÇağdaĢ Ġslam DüĢüncesinde 

„Kur‟an‟a YaklaĢımlar” ,  Ġz yayıncılık, Ġstanbul,  2007,  s.35. 

684 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 36b. 
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1- Ġnsanların ve cinlerin Kur‟an‟ın bir ayetinin benzerini bile meydana 

getirememeleri, 

2- Meleklerinde bu hususta aciz olmaları, 

3- ġeytanın ayetler hususunda bir dahlinin olmaması, 

4- Kur‟an‟ın belağat ve fesahat güzelliklerinin oluĢu, 

5- Dizim güzelliği ve manasının kuvvetli oluĢu, 

6- Ayetler arasında tenakuzun olmayıĢı, 

7- Kur‟an‟ı Kerim‟in insanları düĢünceye sevk etmesi, 

8- Kur‟an‟ı Kerim‟in insanları her türlü sapkınlık ve bayağılıktan kurtarıp 

 hidayete sevk etmesi; gibi hususlarla hissi mucizelerden daha üstün bir mu‟cize 

olarak kabul etmiĢtir.  

  c-Ġbn Kemal‟in Halku‟l-Kur‟an Hakkındaki görüĢleri: 

 Aslında bu mesele sıfatlar konusu içinde değerlendirilmesi gerekli bir konu 

iken Kur‟an-ı Kerim‟le ilgili konular arasında bütünlük olması açısından burada 

iĢlenmiĢtir. 

 “Kelamullah” meselesi Ġslam düĢünce tarihinde teorik ve felsefi boyutu 

yanında siyasi boyutlu bir kelami mesele olarak tartıĢılmıĢtır. Bu mesele “Kur‟an‟ın 

mahlûk olup olmaması” zaman zaman sadece fikir mücadelesi halinde olmuĢken bazı 

dönemlerde ise fiili eyleme dönüĢtürülmüĢ ve istenmeyen olayların oluĢmasına 

zemin hazırlamıĢtır. Sorun, baĢlangıçta Ca‟d b.Dirhem‟in ortaya attığı Kur‟an‟ın 

yaratılmıĢlığıyla alakalı iken daha sonra ortaya çıkan tartıĢmalarla mesele teorik bir 

çerçeveye oturtulmuĢtur. Halife Harun ReĢit zamanında Ģiddet içeren politikalar oğlu 

Me‟mun döneminde „Kur‟an mahlûktur‟ düsturu adeta devletin resmi görüĢü haline 

gelmiĢ bunu kabul etmeyenlerle ciddi mücadeleler yapılmıĢtır.685 Özellikle mu‟tezile 

ekolunun öncülüğünü yaptığı bu meseleye Ġbn Kemal değiĢik eserlerinde temas 

etmiĢtir. Er-Risale fi halkı‟l- Kur‟an isimli eserinde detaylarıyla değinmiĢtir.  

                                                 
685 Koçyiğit, Talat, “Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki MünakaĢalar”, Ankara 1989, s.193 
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 Ġbn Kemal eserinde bu meselenin aslında Allah‟ın kelam sıfatıyla ilgili 

olduğunu belirtmiĢ, bu konuda Ġslami fırkaların ortaya attığı görüĢlerin 

incelenmesinin gerekli olduğunu bildirmiĢtir.686  

 EĢ‟arilere göre kelam Allah‟ın zati bir sıfatıdır. Hakiki bir sıfat olarak Allah‟ın 

zatıyla kaîm ve ezelîdir. Ancak ezelî olan insanların dillerinde oluĢan kelam‟ı lafzî 

değil bu lafzın delalet ettiği kelam-ı nefsîdir. Mu‟tezileye göre ise kelam, Allah‟ın bir 

fiili olarak hadis olup harflere ve seslerin toplamına indirgenebilir. Bu yüzden de 

kelamın zât‟la kaim olması düĢünülemez. Bu yüzden kelamın Allah‟ın konuĢması 

onun zatının zamanda varlığa gelen (yaratılan) Ģeylere mahal olmasının imkansızlığı 

dolayısıyla, levhi mahfuz, Cebrail ya da peygamber gibi Allah‟ın zatı dıĢında bir 

yerde yaratılması demektir.687   

 Ehl-i sünnet‟e göre Allah‟ın mütekellim olması manasında, zatı ile kaim, 

kadim, ezeli ve nefsi kelam sıfatının olması ve kelamın harf ve ses cinsinden 

olmamasıdır. Bununla birlikte O, kadime yönelik olan her Ģeyi içine alır. Ġbn Kemal,  

Ehl-i Sünnet‟in kendi arasında genel olarak anlaĢabildiklerini, ancak onların kelam 

sıfatının niteliğinde ve mâduma hitap edip etmeyeceği hususunda ihtilaf ettiklerini 

bildirir. EĢ‟ari (v. 324/936) ve mütekaddimden birçok guruba göre, Allah ezelde 

mâduma hitap etmez.688 

 Mu‟tezile, Allah Teala‟ın kelamının harflerden ve seslerden mürekkep olduğu 

ve sonradan yaratılmıĢ bulunduğu konusunda icma halindedir. Ancak, teferruatta 

ihtilaf etmiĢlerdir. Cübbai (v. 303/915) ve onun oğlu Ebû HaĢim(v. 321/933)‟e göre 

Allah‟ın kelamı bir mahalde îcad edilmiĢtir. Allah, okuyucunun okuduğu zamanda, 

onun için kıraat mahalinde kelamı meydana getirir. Onlara muhalefet eden Ebû‟l-  

Huzeyl b. el-Allaf (v. 235/850) ve arkadaĢlarına göre ise kelamın bazısı kıraat 

mahalindedir. O ise kün sözüdür. Bazısının ise; emir, nehiy ve haber vermek ve 

almakta olduğu gibi herhangi bir mahalli yoktur.689 

 Ġbn Kemal mensubu olduğu ehl-i sünnete göre kelam sıfatını Ģöylece özetler:  

                                                 
686 Ġbn Kemal, “Risale fi Halkı‟l Kur‟an”, SK. ReĢit Efendi 1031, vr. 246b 

687 Kadı Abdulcabbar, “el-Muğni” ,  c. 7, s. 142 

688 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 246b 

689 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 247a 
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 Ehli sünnete göre kelam sıfatı, Allah‟ın zat‟ıyla kaim olmak üzere kadim ve 

ezelidir. Buradaki ezelilik lafzi bir ezelilik olmayıp mana itibari ile (nefsen)‟dir. 

Ezeli olan Ģey kelamın yaratılmıĢ unsurları olan harfler ve sesler değildir. Ehl-i 

sünnete mensup düĢünürler Allah ın kelamının taaddüt edip etmeyeceği hususunda 

ihtilaf etmiĢlerdir. Ġbn Küllab‟ın “Allah‟ın kelamının emir, nehiy v.s” parçalar 

Ģeklinde taaddüt etmeyeceği görüĢünde olduğunu belirtmiĢtir. Buna karĢılık EĢ‟ari 

bunun kelamın harici varlıklara taalluk etmesi esnasında mümkün olduğunu 

söylemiĢtir. Aksi takdirde Allah ın zatına taalluk eden ezeli kelamda bir taaddüdün 

olması düĢünülemez.690 

  Ġbn Kemal, imamiyye, Havâric, ve HaĢeviyye ekollerinin de, Allah‟ın 

kelamının harf ve seslerden mürekkep olduğu hususunda birleĢtiklerini ifade 

ederken, HaĢeviyye‟nin görüĢüne ayrıca temas ederek Ģöyle der: “HaĢeviyye‟nin bir 

kısmı Allah ın zatı ile kaim, ezeli ve ebedi olan kelam sıfatının varlığını kabul 

ederlerken, bir kısımı da, Allah‟ın kelamının beĢer sözü cinsinden olduğunu ileri 

sürmüĢlerdir. Hatta onlardan bazıları Ģöyle demiĢlerdir: “Allah‟ın kelamı, beĢerin 

sözü cinsinden değildir, lakin harf iki harf, ses iki sestir, kadimdir ve hadistir. Kadim 

olanı, hadis cinsinden değildir.”691 

  Ġbn Kemal, kelam sıfatı konusunda, Mu‟tezile ile Ehl-i Sünnet arasındaki asıl 

anlaĢmazlığın kelam-ı nefsi konusunda olduğunu savunmaktadır. Harflerden oluĢan 

Kur‟an‟ı Kerim neticede kelam-ı nefsidir. Ehl-i Sünnet‟in ezeli olduğunu söylediği 

kelam sıfatı bu anlama gelen bir sıfattır. Ġbn Kemal‟e göre, Kur‟an‟ın duyu 

organlarımıza hitap eden kısmının yaratılmıĢlığı konusunda Ehl-i Sünnet‟le 

Mu‟tezile arasında görüĢ ayrılığı bulunmamaktadır. Asıl anlaĢmazlık, kelam-ı 

nefsinin yaratılıp yaratılmadığı meselesine taalluk eder. Bu yüzden mutlak anlamda 

kelamullahın yaratıldığını söyleyenin kafir olacağını söylemek doğru değildir. Çünkü 

böyle bir ifadenin kelam-ı lafzi‟ye göre, yani harf ve seslerden ibaret olan kelama 

taalluk etme ihtimali vardır. Ebu Hanife‟nin, “Kur‟an yaratılmıĢ diyen kafir olur” 

Ģeklindeki sözü, ibn Kemal‟e göre, sövgü anlamını kasdeden kimselere yöneliktir. 

Aynı Ģekilde Peygamberimizden nakledilen “Allah‟ın kelamı mahluk değildir, onun 

                                                 
690 Ġbn Kemal, “Halku‟l-Kur‟an” , SK. Bagdatlı Vehbi Efendi, 2041, vr. 250a,  EĢ‟ari, “Makalat” , c. 2, 

s. 258 

691 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 247a 
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mahluk olduğunu söyleyen kafir olur” mealindeki hadis de Kur‟an‟a iftira atmak 

niyetiyle bu sözü söyleyen kimseleri hedef almıĢtır.692 Dinde zorunlu olarak 

inanılması gereken Ģey iki kapak arasında yazılı olan nazmın inĢa ve yaratma 

bakımından Allah‟a ait olması ve bunda insanın herhangi bir katkısının olmadığı 

hususudur. Diğer sıfatlarda olduğu gibi kelamullahın da “za‟tı ile kaim olan bir 

sıfatı” olması sebebiyle Allah a nispet edilmiĢtir. Sıfatların Allah ın za‟tıyla kaim 

olup olmaması dinen inanılması gereken bir esas değildir. Esas olan Allah‟ın 

sıfatlarının olduğuna inanılmasıdır. Bunun dıĢındaki hususlar ayrıntıdır. Bu 

ifadelerinden ibn Kemal‟in mu‟tezilerin düĢüncesinin yanlıĢlığını bildiğini; fakat 

bunun küfrü gerektiren bir husus olmadığını kabul ettiğini anlıyoruz.  

  Ġbn Kemal, bu konudaki ihtilafın isimlendirmede değil, ibarelerde olduğunu 

dile getirirken, pek çok fikir ekolünün kelam-ı nefsiyi kabul etmedikleri için 

yanıldıklarını söylemiĢtir. Bu konuda Hanbeliler ve HaĢeviyye‟ye göre, ses ve harfler 

peĢ peĢe gelmekte ve biri diğeri üzerine tertip edilmektedir. Bu haliyle, harflerin 

bazılarının bazılarından önce bulunması, Allah‟ın zatı ile kaim olup ezelde sabit idi. 

Kitap satırlarında okuyan kimsenin sesinden iĢitilen, kadim olan Allah‟ın kelamının 

bizzat kendisidir. Hatta bazılarına göre, Kur‟an ın cilt ve ğılafı da ezelidir.693  

Ġbn Kemal, kelam sıfatı konusunda fırkaların farklı görüĢ beyan etmelerinde 

etkili olan iki farklı kıyastan bahseder: Kelam kitaplarında kelamullah konusundaki 

anlaĢmazlıkların temelinde birbiriyle tenakuz eden iki kıyas vardır. EĢ‟arilerin ve 

Hanbelilerin esas aldığı birinci kıyas:  

Allah‟ın tüm sıfatları kadîmdir. 

                                                 
692 Ġbn Kemal, “Halku‟l-Kur‟an”,  vr.252a; hadis hakkında Süleyman Uludağ‟ın değerlendirmeleri 

Ģöyledir: 

Bu hadis Deylemi ve Ġbn Adiy tarafından rivayet edilmiĢ olup, Ġbn Cevzi tarafından uydurma olduğu 

tespit edilmiĢtir. Beyhaki ise bu tarzdaki hadislerin delil olarak gösterilmeyeceğini beyan etmiĢtir. Daha 

sonra S.Uludağ Ģu yorumu yapar: “ġafi, Malik ve Cafer Sadık gibi alimler Mu‟tezile ve Cehmiyye‟nin 

görüĢünü ifade eden “Kur‟an mahluktur” sözünün küfür, bunu söyleyenin kafir olduğunu söylerlerdi. Sırf, 

Mutezile ve Cehmiyye‟yi desteklemek  için önce “Kur‟an gayr-ı mahluk olarak Allah‟ın kelamıdır”  

Ģeklinde bir hadis uydurulmuĢ, daha sonra buna, “kim bundan baĢka bir kanata sahip olursa kafir olur” 

kısmı ilave edilmiĢtir. Mutezile‟ye karĢı olanlar bu hadisi beğenmiĢ, böylece kendi görüĢlerini, 

Hz.Peygamber‟in dili ile savunma imkanına kavuĢmuĢlardır. Bu gibi uydurma hadislerin Ġslam cemiyetini 

böleceğini, kin ve nefret hislerini körükleyici mahzurlarını görmezlikten gelmiĢlerdir.” (bkz. Taftazani, 

“ġerhu‟l- Akaid” , s. 169; bu hadis hakkında Ġbn Kemal de ihtiyatli yaklaĢmıĢ ve Seyyid ġerif el-

Cürcani‟nin  bunu mevzuu kabul ettiğini, Es-Sağanî‟nin de reddettiğini bildirmiĢtir. Bkz. Ġbn Kemal, 

“Risale fi Kıdemi‟l Kur‟an kelamullah” , ACN, Resail, c.1, s. 136; ayrıca hadis hakkındaki 

değerlendirmeler için bkz. Bahçıvan Seyyid, a.g.e. , s. 258-  259. 

693 Ġbn Kemal, Risale Fi Halkı‟l-Kur‟an, vr. 248a 
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Kelam Allah‟ın bir sıfatıdır. 

O halde kelam da kadîmdir. 

Burada Kelamullahın Allah ın diğer sıfatlarıyla bir karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. 

Mutezilerin savunduğu ikinci kıyas ise Kelamullahı, çeĢitli parçlardan oluĢan yaratılmıĢ 

varlıklar mesabesinde tutmaktadır.  

Parçalardan oluĢan varlıklar hadîstir. 

Kelamullah harfler ve sesler gibi parçalardan oluĢur. 

O halde Kelamullah hadîstir.694 

Mutezile alimleri, ikinci öncülün yanlıĢlığını ileri sürerek birinci kıyasın; 

EĢ‟ariler ve Hanbeliler de, ikinci öncülün (yani kelamın parçalardan müteĢekkil 

olmasının) yanlıĢ olduğunu savunarak ikinci kıyasın sonucunu kabul etmiyorlardı. 

EĢ‟ariler, genel anlamda Kur‟an‟ı Allah ın ezeli kelamı olarak kabul etmekle birlikte, 

okunan yazılan ve ezberlenen Kur‟an‟ın ezeli olduğunu ileri sürmezler. Onlar ın ezeli ve 

yaratılmamıĢ dedikleri Ģey, telaffuz edilen ya da yazılan Kur‟an‟ın delalet ettiği anlam 

(kelam‟ı nefsi)‟ dır. Basit ve „tek bir Ģey‟ olan bu anlamın parçalardan oluĢtuğu 

söylenemeyeceğine göre, Mu‟tezile‟nin delil olarak ileri sürdüğü ikinci kıyasın öncülü 

de doğru olarak kabul edilemez.695 

 Ġbn Kemal EĢ‟ariler ve Mu‟teziler arasındaki tartıĢmanın “Allah‟ın kendisiyle 

mutekellim olduğu Ģey kelam-ı nefsi midir yoksa kelam-ı lafzi midir?” sorusuna verilen 

farklı cevaplardan kaynaklandığını belirtir.696 Allah‟ın kelamının hadis olması 

konusunda mu‟tezile ile aynı görüĢte olan Kerramiye fırkası harf ve seslerin Allah‟ın 

zatıyla kaim olduğunu kabul etmekle mu‟tezileden ayrılır. Yukarda belirttiğimiz ikinci 

kıyası kabul eden ancak birinci kıyasın büyük öncülünü “Allah‟ın tüm sıfatları 

kadimdir” reddeden Kerramiye fırkası‟ın bu görüĢü, hadis olanların Allah‟ın zatıyla 

kaim olmasını caiz görmesinden kaynaklanmaktadır.697  

                                                 
694 Ġbn Kemal, Risale Fi ġerh-i Makaletin Fi Tahkik-i Kelam-ı Nefsi Li‟l Allame Adudi‟l Mille Ve‟ddin, 

SK. Ayasofya 4794, vr. 184a 

695 Öçal, ġamil, a.g.e. , s. 292. 

696 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 184b. 

697 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 185a, burada Ġbn Kemal, Cürcânî‟yi de aynı görüĢü paylaĢtığı için 

eleĢtirmektedir.  
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  EĢ‟ari kelamcıları Allah ın mütekellim olmasını kabul ederken, bununla harf ve 

seslerden oluĢan „kelam-ı lafzi‟yi değil, „kelam-ı nefsi‟yi kastederler. Yani Allah ın zatı 

ile kaim olan „kelam-ı nefsî‟dir. Çünkü kelam-ı lafzi, her zaman baĢka mahallerde 

yaratılmıĢ olarak bulunur. Ancak onlara göre “Kelamullah”, hem lafzi kelamı hem de 

nefsi kelamı içeren müĢterek bir kavramdır. Kelamullah kavramı bu yoruma göre çift 

doğalı olup hem kadim kelamı hem de hadis kelamı içerir. 

  Ġbn Kemal kelam kavramını analiz ederek, kelam-ı nefsi ve kelam-ı lafzi 

arasındaki farklılıkların ne olduğunu belirlemeye çalıĢır. Ġçerisinde her iki anlamı da 

barındıran „kelam‟ kavramı kendi içinde gizlediği anlam için vaz‟edilmiĢtir. ĠĢte 

„kelam‟ kavramı, hem dıĢ gerçekliği için, hem de bizzat nefsiyle kaim olan bir anlam 

için konulmuĢ bir isimdir. Mana ise dıĢarıda oluĢan lafızlarda değil, kalbde bulunur. Ġbn 

Kemal meseleyi Ģiir diliyle ifade eden Ģair Ahtal‟dan örnek verir: 

  “Ġnne‟l kelame lefi‟l-fuadi-ve innema cu‟ile‟l-lisânü ale‟l-fuadi delilen” 

  “ġüphesiz kelam kalbdedir; lisan ise kalbdeki kelam üzerine delil kılınmıĢtır.” 

  “EĢya zıddıyla bilinir” diyen Ġbn Kemal, kelam sözcüğünün karĢıtı olan, 

nisyan, sükut ve hars gibi kelimelerin incelenmesiyle, kavramın anlamının daha belirgin 

bir Ģekilde ortaya çıkacağını düĢünmektedir. Kelam sözcüğünün muhtemel 

karĢıtlarından birisi nisyan kelimesidir. Ġbn Kemal‟e göre nisyan, “kelam-ı nefsi‟nin 

değil zikrin karĢıtıdır. Her ne kadar batıni bir anlama sahip olan sükut ve hars (dilsizlik), 

kelam-ı lafzi‟nin ve „kelam‟ı nefsi‟nin karĢırı olarak düĢünülebilecek bir anlam 

içeriğine sahip olsalar da, bu kelimelerin „kelam-ı nefsi karĢıtı olmalarındaki açıklık, 

„kelam-ı lafzi‟nın karĢıtı olmalarındaki açıklık kadar net değildir. Bir baĢka deyiĢle 

„kelamı nefsi‟nin karĢıtının tam olarak ne olduğu konusunda kapalılık vardır. Sükût 

kelimesi, bir kimsenin yeteneği ve gücü olmasına rağmen konuĢmayı terk etmesi 

anlamına gelir ve bu yönüyle, samt kelimesinden ayrılır. Zira samt, konuĢma yeteneği 

olmayan kimsenin durumunu ifade eden bir kelimedir. Hars (dilsizlik) sözcüğü, dil de 

bulunan bir hastalık dolayısıyla insanın konuĢamamasıdır.698 

  Ġbn Kemal, EĢ‟ari‟nin “kelam” kavramına yüklediği anlamın hem lafzi hem de 

lafzın delalet ettiği manayı içerdiğini savunur. Her ikisi de Allah‟ın zatıyla kaim ve 

                                                 
698 Ġbn Kemal, “Kelam-ı Nefsi” , vr. 186a 
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kadimdirler. Çünkü nefisle kaim olan lafız, kendi özünde parçalardan oluĢmuĢ değildir. 

O, bu noktada bir uyarıda bulunur. Lafzın kendi özünde parçalardan oluĢmaması, lafzın 

parçaları arasında lafzın iĢaret ettiği anlam bakımından bir terettüb ve te‟lifin olmadığı 

anlamına gelmez. Çünkü böyle bir te‟lif ve tereddüb olmaksınız harflerin kelimeye, 

kelimelerin de kelama dönüĢmesi mümkün değildir. Dilimizin yetersizliği sebebiyle, 

lafzı birbirini takip eden parçalar olarak okumak zorunda kalıyoruz. Parçalardan birini 

okumadan diğer parçaya geçmemiz mümkün değildir. Çünkü dil yapımız, lafzı 

oluĢturan harflerin bir çırpıda okunmasına ya da harflerin gerisinde gizlenen anlamın 

okunmasına müsait değildir. Ancak bu okumanın gerektirdiği bir zorunluluktan öte bir 

anlam taĢımaz. Ġbn Kemal Kur‟an hafızının zihninde bulunan lafızların durumunun da, 

bir ölçüde, aynı olguya delalet ettiğini düĢünür. Okunması esasında mürekkeb ve 

müellef Ģeylere dönüĢecek olan lafızlar hafızın zihninde birbirlerinin Ģartı olan parçalar 

olarak bulunmazlar. Bilakis tek bir anlam olarak bulunurlar. Her iki duruĢ zemini 

arasındaki fark, Allah‟ın zatında bulunan lafızların kendi gerçek varlıkları ile 

bulunmasına karĢın, hafızın zihninde bulunan lafızların gölge ve hayali varlıklar olarak 

bulunmasıdır.699 

  Ġbn Kemal, Hanbelilerin Kelamullah anlayıĢlarını farklı bir Ģekilde Ģöyle 

yorumlamıĢtır: Hanbeliler kelamın müellef ve müretteb parçalarını da kadim kabul 

ederler. Ġbn Kemal onların harici varlıklardaki terettübü değil vad‟daki “kelam-ı 

nefsi‟deki” terettübü kasteddiklerini bu yüzden onlara göre ezeli olan lafzın insanın 

telaffuz ettiği lafızlar değil, kendi özünde tek bir Ģey olan lafız olduğunu savunmuĢtur. 

Zira zihinde hasıl olan lafızda harflerin varlık olmaları bakımında birbirine nisbetle 

öncelikleri yoktur. Öncelik ve sonralık vad‟da (manaya delalet eden lafızlarda)‟dır. 

Bunun keyfiyetini bilinemeyeceği ancak hafız örneğinde olduğu gibi insanı nefsinde 

ğayrı müretteb olarak bulunan bir Ģeyin Allah‟ın zatında da bulunmasında herhangi bir 

sakıncanın olmaması biraz açıklayıcı olabilir.700 Ġbn Kemal burada hafız örneği ile Ģunu 

kasdetmiĢtir: Kur‟an hafızının, hafızasındaki ayet ve sureler birbirlerini takip eden 

harfler ve kelimeler olarak bulunmazlar. Hafızın zihninde bulunan lafızlar kendi 

özlerinde tek bir Ģeydir. Parçalara ayrılmazlar. Bunları parçalı gibi gösteren Ģey o 

lafızların dil aracılığı ile dıĢa vurulmasıdır. Ġki parçadan oluĢan bir kelimeyi telaffuz 

                                                 
699 Ġbn Kemal, Kelam-ı Nefsi, vr. 187b. 

700 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 187b. 
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ederken dilimizin yetersizliğinden kaynaklanan bir zorunluluk sebebiyle parçalardan 

birisini diğerinden önce ya da sonra telaffuz ederiz. ĠĢte bu Ģekilde lafızda ortaya çıkan 

terettüp ve telif aslında lafzın özüne ait olmayıp telaffuza ya da okumaya dayalı bir 

Ģeydir.701 Bu açıdan Kur‟an‟ın dillerle okunan (makruun bi‟l lisan) bir Ģey olarak 

tanımlanması Arapçada k-r-e kelimesinin anlamını düĢünmemizi gerektirdiğini 

söyleyen Ġbn Kemal; k-r-e sözcüğünün Araplar arasında yaygın olarak “Cem‟” 

toplamak anlamına geldiğini söyler. “Kur‟an okudum” (kara‟tü‟l-kur‟an) cümlesi ise, 

“Kur‟an‟ın lafızlarını bir arada telaffuz ettim”  anlamına gelir. Okuma (kırae), okunan 

Ģeyin (makru) aynısı değildir. Çünkü okunan Ģey kadim iken, okumanın kendisi hadistir. 

Kur‟an ın kalplerde mahfûz olması (mahfuzun fi‟s-sudur), Kur‟an‟ın bilgi olarak 

kalplerde yer aldığı anlamına gelir. Ehl-i Sünnet‟e göre bilginin mahalli, filozofların 

zannettiği gibi dimağ değil kalptir.702  

 Sonuç olarak Ġbn Kemal‟in Kelamullah konusunda ki görüĢleri Ģöyledir:  

1-Kur‟an Allah‟ın mahlûk olmayan sıfatıdır. 

2-Kelam da Allah‟ın bir sıfatıdır. 

 3-Allah bütün sıfatlarıyla kadîm olduğu gibi kelam sıfatıyla da za‟tı ile kâîm ve 

kadîmdir.  

 4- Bu sıfatının gereği olarak Allah( cc.)‟ ın Cebrail ile konuĢması perde arkasından 

yaratmıĢ oluduğu ses ve harf vasıtasıyla vaki olmuĢtur. Cebrail (a.s) bunları ezberlemiĢ 

ve Peygamberimize nakletmiĢtir. Peygamberimiz de Cebrail‟in getirdiklerini bize 

okumuĢtur. ĠĢte bize kadar nakledilen ve dillerde okunan lafz-i kelam budur. 

5-Kur‟an‟ı Kerim Allah‟ın dıĢında herhangi birine nisbet edilemez. “Bu Kur‟an, arĢın 

sahibi katında değerli, güçlü ve sözü dinlenen güvenilen Ģerefli bir elçinin getirdiği 

sözdür”703 

 6-Allah‟ın kelamı za‟tı ile kâîm olan sıfatıdır ve kesinlikle hadîs olamaz.704  

 

                                                 
701 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 188a. 

702 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 187b. 

703 Tekvir 81/19- 21. 

704 Ġbn Kemal, “Risale fi Kıdemi‟l-Kur‟an Kelamullah”, Resail, ACN, s. 131- 136. 
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 C-ĠBN KEMAL‟ĠN AHĠRET HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

Ahiret inancı iman esaslarının bir parçasıdır. Ahiret evvelin mukabili ve “son” 

manasındaki ahirin müennesi olup Kur‟an‟da 110 yerde geçer. bunun yirmi altısında 

müzekker ve el-yevm kelimesine sıfat Ģeklinde el-yevmü‟l-ahir(son gün) dokuzunda dâr 

ve sıfat veya isim tamlaması halinde ed-darü‟l-ahire, darü‟l-ahire (son ikamet mahalli) , 

birinde en-neĢ‟etü‟l-ahire(ikinci yaratılıĢ, son hilkat) tarzında, elli yerde de dünya ile 

(ikisinde dünya manasındaki ûla) mukabele edilmiĢ olarak zikredilir. El-Âhirenin, alın 

olarak kullanıldığı yerlerde de “ed-darü‟l-ahire” tamlaması manasında olduğu kabul 

edilir. Bu kullanıĢ Ģekillerinden da anlaĢılacağı üzere ahret mefhumu ile dünya 

mefhumu arasında sıkı bir münasebet vardır. Ahret dünya hayatını takip eden, ona 

benzer fakat daha değiĢik ve ölümsüz bir hayattan, edebiyet alemine ait çeĢitli 

merhaleler ve hallerden ibarettir.705 Ahiret inancı ile ilgili pek çok mesele vardır. Ġbn 

Kemal eserlerinde ahiret ile ilgili konulara da temas etmiĢtir. Daha çok onun bu konu 

üzerindeki yoğunlaĢması ve orjinalliği haĢr konusu üzerinde olmuĢtur. 

1-KABĠR 

Ġnsan hayatı üç bölümde incelenebilir: birincisi dünya hayatıdır. Ġkincisi ölüm 

anından baĢlayıp mahĢerde toplanmak üzere dirilmeye kadar devam edecek olan kabir 

hayatıdır. Buna dünya ile ahiretteki hayatı ayırması sebebiyle berzah hayatı da denir. 

Üçüncüsü ise ebedi olan ahret hayatıdır. Her insan ister normal bir Ģekilde ölsün ve 

toprağa gömülsün, ister denizin dibinde boğularak ölsün ve denizdeki hayvanlara yem 

olsun ya da yırtıcı bir hayvanın parçalaması sonucunda onun karnında bulunsun veya 

yanarak kül haline gelsin mutlaka kabir hayatını (berzah) geçirecek ve kıyamet günü 

diriltilecektir. Genel olarak insanlar öldükten sonra kabre konulmaları sebebiyle normal 

olmayan bir Ģekilde ölmüĢ bile olsalar bu gibi durumlarda da kabir hayatı ifadesi 

kullanılmaktadır. Kabir hayatının pek çok merhalesi vardır. Ġbn Kemal daha çok kabirle 

ilgili olarak kabirde sual soran münker ve nekîr isimli meleğin varlığı ve soracakları 

sualler üzerinde durmuĢtur. 706   

Münker ve Nekir‟in, “Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, dinin nedir?...” gibi 

sorular soracağını, bu sorulara iman edip salih amel iĢleyen müminlerin doğru cevap 

                                                 
705 Topaloğlu, Bekir, “ahiret” md. DĠA, c.1, s. 543. 

706 Ġbn Kemal, “Risaletün Müniratün”, s.13. 
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vereceğini, kafir ve münafıkların bu sorular karĢısında cevap veremeyeceklerini ve 

ĢaĢıracaklarını belirtir. Sorulara doğru cevap veren müminlerin kabirlerine cennet 

kapılarının açılacağını ve cennet nimetlerini onların tadacaklarını, en azından cennette 

ki gidecekleri, kavuĢacakları nimetleri görmek suretiyle mutlu olacaklarını; doğru cevap 

veremeyenlerin ise cehennem kapılarının açılacağını ve oradaki azabın kendilerine 

gösterileceğini ve bu Ģekilde azab göreceklerini ifade eder.707  Gerçek mükafat ve ceza 

görme yerinin ahiret olduğunu ileri sürerek kabirde ayrıca bir cezalandırmanın Allah‟ın 

adaleti ile bağdaĢmayacağını ileri süren mutezile kelamcılarına karĢı bazı ayeti 

kerimeleri delil getirmek suretiyle karĢı çıkar.708  

Kabirle ilgili sadece ceza ve mükafaat709 konuları üzerinde durduktan sonra 

kıyametin alametlerini de kısaca belirtmiĢtir. Biz de konuyu fazla uzatmadan ibn 

Kemal‟in kıyametle ilgili görüĢlerini açıklamaya çalıĢacağız.  

2-KIYAMET ALAMETLERĠ 

 Sözlükte kalkmak, dikilmek, ayanlanmak, doğrulamak ve dirilmek anlamlarına 

gelen kıyamet, terim olarak, evrenin düzeninin bozulması ve her Ģeyin alt üst edilerek 

yok olması, yok olan ve ölen Ģeylerin yeniden diriltilerek ayağa kalkması ve mahĢere 

doğru yönelmesi demektir. Bu durumda kıyamet, genel bir yok oluĢtan sonra genel bir 

diriliĢi kapsamaktadır. Kıyametin kopması aklın imkansız göreceği bir olay değildir. 

Çünkü evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah‟ın onu idare eden düzeni geri çekmesi, 

dolayısıyla bütün tabiatı düzenleyen kanunların alt üst olması açısından mümkündür. 

Kur‟an‟ı Kerim‟de, kıyametin geleceğinden kuĢku duyulmaması gerektiğini 

belirten ve kıyamet ile ilgili durumları açıklayan pek çok ayet vardır. Bunların 

bazılarının meali Ģöyledir: 

“Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktini depremi müthiĢ bir 

Ģeydir! Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe 

                                                 
707 Tirmizi “kıyamet” , 26; Gölcük ġerafettin, Toprak Süleyman, a.g.e. , s.378- 379. 

708 Mümin 40/11- 46; Ġbrahim 14/ 27, Müminun 23/99- 100 ayetlerini delil olarak getirmiĢtir. Ġbn 

Kemal, a.g.r., s.12-14 

709 Konuyla ilgili olarak bkz. Toprak, Süleyman, “Ölümden Sonraki Hayat”, Esra Yay. , 6. baskı, Konya 

1994, s. 314- 377. 
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kadın çocuğunu düĢürür. Ġnsanları da sarhoĢ bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoĢ 

değillerdir; fakat Allah ın azabı çok dehĢetlidir!”710  

“O gün gökyüzü, erimiĢ maden gibi olur. Dağlar da atılmıĢ yüne döner. Dost, 

dostu sormaz”711 

“Kıyamet günü ne zamanmıĢ?, diye sorar. ĠĢte, göz kamaĢtığı, ay tutulduğu, 

güneĢle ay bir araya getirildiği zaman! O gün insan, „kaçacak yer neresi!‟ diyecektir. 

Hayır, hayır! Sığınacak yer yoktur! O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbin‟in 

huzurudur.712  

 Hz. Peygamber tarafından bize haber verilen ve bazılarına da Kur‟an‟ı Kerim 

de iĢaret edilen kıyamet alametleri çeĢitli açılardan713 incelenmiĢ, küçük ve büyük 

alametler diye iki kısımda değerlendirilmiĢtir.714  

 Ġbn Kemal kıyametin alametlerini küçük veya büyük olarak ikiye ayırmaksızın 

10 tane alamet saymıĢtır. Bunları Ģu Ģekilde belirtebiliriz: dumanın çıkması, deccalin 

çıkıĢı, daabbatül arz, güneĢin batıdan doğması, Ġsa (a.s)‟ın gökten iniĢi, Ye‟ccûc ve 

Me‟ccûc‟ün çıkıĢı,  doğuda batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere yer çöküntüleri 

ve sonuncusu da Yemen tarafından büyük bir ateĢin çıkması.715 Genellikle büyük 

alametler olarak ifade edilen alametleri Ġbn Kemal eserinde zikretmiĢtir. Küçük 

alametler olarak: Peygamber Efendimizin son peygamber olarak gönderilmesi716 ilmin 

azalıp cahilliğin artması, Allah‟ın yasaklamıĢ olduğu içki içme ve zinanın açıktan 

yapılır olması717 yüksek binaların yapılması718 adam öldürmenin artması719 dünya 

                                                 
710 Hacc 22/1- 2. 

711 Mearic 70/8- 10. 

712 Kıyame 75/6- 12. 

713 Ġnsanların fiilleri ve tavırları ile alakalı olan, sadece Allah‟ın iradesi ile vuku bulacak olan veya 

kıyametin kopuĢuna yakınlıkları gibi özellikleri ile küçük ve büyük alametler olarak ele alınmıĢtır.  

714 Gölcük, ġerafettin, Toprak, Süleyman, a.g.e. , s. 382- 386. 

715 Ġbn Kemal, a.g.r. , s.13. 

716 Buhari, “Tefsir” , 79; Müslim “Fiten” , 132. 

717 Buhari, “Hudut”  , 20; Tirmizi, “Fiten” , 34. 

718 Buhari, “Ġman” , 37, Müslim,  “Ġman” , 1. 

719 Buhari, “Fiten”  , 25. 
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malının çoğalması ve zekat vercek fakirlerin bulunamaması720 gibi kıyamet alametlerini 

eserlerinde saymamıĢtır.721  

 Kıyametin gerçekleĢeceğinin alametlerini böylece saydıktan sonra bunun 

kıyametin saatinin kimse tarafından bilinemeyeceğini ifade etmiĢ, müstakil olarak 

dünya hayatının müddeti deccalin çıkıĢı ve güneĢin batıdan doğması ile ilgili bir risale 

de kaleme almıĢtır. Ayrıca tefsirinde kıyametin saati ile ilgili ayeti kerimeleri tefsir 

ederken bu hususa dikkat çekmiĢtir. 722  

 Ġbn Kemal‟in ahiret hayatı ile ilgili en fazla üzerinde durduğu konu öldükten 

sonra dirilme konusudur. bu husus dirilmenin niceliği konusunda ki tartıĢmalardan 

kaynaklanmaktadır. HaĢrin cismani mi yoksa ruhani mi olduğu meselesi tartıĢmalıdır. 

Bu tartıĢmalar biraz sonra görceğimiz gibi önceden tevarüs eden ilmi gelenekle de 

alakalıdır. Tehafüt tartıĢmaları bu geleneği temsil etmesi açısından önemlidir. Ġbn 

Kemal‟in hem tehafut geleneği içerisinde filozoflara hem de Ġslami düĢünce içinde 

kelamcıların görüĢlerini ele aldığını biliyoruz. Bu konuda da Ġbn Kemal bu özelliğini 

korumuĢ ayrıca haĢir konusunda kendisine ait orijinal bir görüĢü de eserlerinde ifade 

etmiĢtir. Biz de bu açıdan meseleye yaklaĢacağız ve Ġbn Kemal‟in haĢir ile ilgili 

görüĢlerini ele almaya çalıĢacağız. 

3-BA‟S VE HAġĠR 

Sözlükte “bir topluluğu bulunduğu yerden zor kullanarak çıkarıp bir meydanda 

toplamak” manasına gelen haĢir kelimesi, kıyamet gününde yeniden diriltilen (ba‟s) 

bütün varlıkların hesaba çekilmek üzere bir meydana sevkedilip toplanmasını ifade 

eder. Toplanılacak yere “MahĢer, Mevkîf veya Arasat” denir. Buna göre haĢir, kıyamet 

halleri arasında ba‟s tan sonra ikinci merhaleyi oluĢturur ve “hesap görüldükten sonra 

cennet veya cehenneme sevkedip dağıtmak”  anlamındaki neĢirin karĢıtı olur. 

Geleneksel inanca göre bütün ümmetler kendi peygamberinin önderliğinde 

haĢredileceği, en önde ümmetiyle birlikte Hz. Muhammed bulunacağı için ona “haĢir” 

adı da verilmiĢtir. 723   

                                                 
720 Buhari “Fiten”  , 25;  Müslim, “Zekat” , 61. 

721 Bahçıvan Seyyid,  a.g.e. , s.473 

722 Ġbn Kemal, “Tefsir-u Ġbn Kemal” , vr. 575b. 

723 Toprak, Süleyman “HaĢir” md. DĠA, c.16, s. 416; Klavuz, A.Saim, a.g.e. , s. 358. 
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 Öldükten sonra tekrar dirilerek dünya hayatında yapmıĢ olduğu iyi ve 

kötülüklerin karĢılığını ebedi alemde mükafat ya da ceza Ģeklinde görme inancı “ahiret 

inancı” Ġslamın temel inançlarındandır. Ġslam dünyasında değiĢik fikir akımları ve inanç 

ekolleri tarafından bu konu ahiretteki diriliĢin niceliği meselesi tartıĢma konusu 

olmuĢtur. Bunun ruhani mi yoksa cismani mi olacağı meselesi kadim problemlerdendir. 

Gazzâli‟nin ahiret hayatının niteliği hakkında ki görüĢleri sebebiyle filozofları tekfir 

etmesi ve Ġbn RüĢdün de Gazzali‟nin bu suçlamalarına cevap vermesi yani Tehafüt 

tartıĢmaları bu meselenin derinliğini ortaya koyar. DüĢünürümüz  Ġbn Kemal de 

meseleye yazdığı “Tehafüt HaĢiyesiyle, Risâle fi Meâdi‟l-Cismani724 ve Risâle fi 

Hakîkati‟l-Mizan725 eserleriyle katılmıĢtır.  

Öldükten sonra tekrar diriltilmek (ba‟sü ba‟de‟l-mevt) ahiret hayatının en 

önemli kısımlarındandır. Kıyametin kopmasından sonra, Ġsrafil (a.s), Sûr‟a ikince defa 

üfürecek ve bütün canlı yaratıklar hesap için tekrar dirileceklerdir. Ehl-i Sünnet 

inancına göre, tekrar diriliĢ hem beden hem de ruh ile olacaktır. Buna göre Allah Teala, 

öldükten ve çürüdükten sonra dünyadaki insan bedenine ait asli parçaları bir araya 

getirecek ve ruhu buna iade edecektir. Kur‟an‟ı Kerim‟deki “ġüphesiz ayetlerimizi inkar 

edenleri gün gelecek bir ateĢe sokacağız; onların derileri piĢip acı duymaz hale 

geldikçe, derilerini baĢka derilerle değiĢtiririz ki acı duysunlar! Allah daima üstün ve 

hakimdir.”726 Mealindeki ayet ile hesap sırasında, insanın dil, el ve ayaklarının Ģahitlik 

yapacağını bildiren ayetler727, yeniden diriliĢin ruh-beden birlikteliği ile olacağının 

(haĢr-i cismaninin) delilleridir.  

Peygamberimiz de öldükten sonra tekrar diriltilme konusunda çeĢitli 

hadislerinde bizlere bilgi vermiĢtir.  

“Ġnsanın, kuyruk sokumu kemiği (acbü‟z-zenep) dıĢındaki her Ģeyi, ölümünden 

sonra çürüyüp yok olacaktır. Kıyamet günü tekrar diriltilme bu çürümeyen kemikten 

olacaktır.”728  Bu diriltilmenin insanların ilk yaratılıĢlarındaki gibi olacağını729 veya 

her kulun öldüğü hal üzere diriltileceğini730 bildirmiĢtir.  

                                                 
724 SK. , Laleli 3711, vr. 95a- 100b. 

725 Resail, ACN, c.2,  s. 381- 383. 

726 Nisa 4/ 56 

727 Nûr 24/ 24- 25 

728 Buhari, “Tefsir” 39, Ġbn Mace, “Cenaiz” 58 
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Cismani mead, genel anlamda alemin yeniden oluĢumu anlamında metafizik 

bir problem olarak ele alınabileceği gibi, salt insana ait bir mesele olarak da ele 

alınabilir. Birincisinin, yani yok olan bir Ģeyin yeniden var olmasının (iadetü‟l-ma‟dûm) 

doğru kabul edilmesi, ikincisinin de doğruluğunu gerektirir. ĠĢte meselenin “ma‟dumun 

iadesi” gibi metafizik bir problem olarak ele alınmasının sebebi budur. Çünkü insanın 

meadi, birincisine nispeten daha özel bir durum arz eder. Ġnsana mahsus bir mesele 

olarak ele alırsak, meadla ilgili iki temel unsurun var olduğunu görürüz. Birincisi 

insanın fiziki haĢrı; ikincisi de, ruhanı haĢri. HaĢrin ruhani olacağını kabul edenler, 

insan nefsinin ebedi olduğunu da kabul etmek durumundadırlar. Meadla ilgili 

tartıĢmalarda göz önünde tutulması gereken üç temel husus vardır. Birincisi ilk 

yaratılıĢtır. Bu, eĢyanın  ilk kez yaratıĢının keyfiyetiyle ilgilidir. Çünkü cismani meadi 

kabul edenler, iade düĢücesini ilk yaratmaya bağlı olarak açıklamaktadırlar. BaĢlanğıçta 

yaratılması mümkün olan bir Ģeyin tekrar yaratılması da imkan dahilindedir. Çünkü 

“imkan” mümkün varlıkların özünden ayrılmayan bir vasıftır. Ġkincisi, eĢyanın bu ilk 

yaratılıĢtan sonra bozulmaya uğrayarak yok olmasıdır. Yok olma, ya özgün yapısını 

kaybetmesi veyahut da baĢka bir Ģekle dönüĢmesi olarak gerçekleĢecektir. Üçüncüsü 

ise, iadenin niteliğidir. Tekrar var etme,  tamamen yok olan bir Ģeyin var edilmesi 

Ģeklinde mi olacaktır, yoksa parçalarına ayrılan bir Ģeyin bir araya getirilmesi Ģeklinde 

mi olacaktır?731 Üçüncüsüyle ilgili ihtilafın temelinde yatan soru budur. 

Ġbn Kemal konuya öncelikle Ġslam dıĢı dinlerin yaratılıĢa nasıl baktıklarının 

belirtilmesi ile baĢlar ve hristiyanların ruhani haĢre inandıkların belirtir. Ġyi insanların 

öldükten sonra melekler gibi olup büyük mükafatlara kavuĢacaklarını inandıklarını 

belirtir.732 Bazı felsefecilerde insanın öldükten sonra cismen değil ruhen diriltileceği 

kanaatindedirler. Onlara göre dünyada yaĢamıĢ ve ölmüĢ bulunan bedenler sayı 

bakımından sonsuzdur. Fakat arzın cüzleri sonludur. Bu açıdan onlara göre cismani haĢr 

mümkün görükmemektedir. Ġbn Kemal felsefecilere ait olduğunu söylediği bu görüĢe 

karĢı çıkmıĢ, bedenlerin sonsuz olduğuna dair görüĢlerinin doğru olmadığını ifade 

                                                                                                                                               
729 Buhari “Rikak” 45, Müslim “Cennet” 55 

730 Müslim, “Cennet” 83 

731 Er- Razî, “el- Muhassal” , Mısır, trz. , s. 163. 

732 Ġbn Kemal, “Risale fi meadi‟l- Cismani” , vr. 95b. 
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etmiĢ, sadece bunu bilmenin bile onların görüĢlerinin yanlıĢ olduğunu göstereceğini 

söylemiĢtir.733 

 Ġbn Sina ile Ġbn RüĢd mutluluğu akli lezzete erme, azap ve ıztırabı da bundan 

yoksun kalma Ģeklinde açıklayarak haĢrin cismani değil ruhani olacağını ileri 

sürmüĢlerdir. Ġslam alimleri ise haĢrin cismani olacağı görüĢündedir.  Kıyameti tasvir 

eden ayet ve hadislerde insanların göz, yüz, baĢ, ayak gibi organlarından bahsedilmesi, 

cennet ve cehennem hayatıyla ilgili olarak ancak bedenle yerine getirilebilecek 

fonksiyonlardan söz edilmesi, haĢrin cismani olarak gerçekleĢeceğine iliĢkin açık 

delillerdir. Bu cismani tasvirlerin sembolik ifadeler Ģeklinde kabul edilmesi, batını 

yöntemi andıran aĢırı bir te‟vil olur ki bunun vahyin amacıyla bağdaĢtırılması mümkün 

görünmemektedir. Naslarda yer alan ifadelerle hem etkili bir tasvir yapılmak hem de 

ahiretin tıpa tıp dünyaya benzemediği anlatılmak istenmiĢtir.734 Ġbn Kemal‟e göre 

cismani haĢrin olmadığı sadece ruhani bir haĢir mümkün değildir. Ona göre insanlar 

hem ruhen hem de cismen haĢr olunacaklardır. Bu hususta o ehl-i sünnetin görüĢünü 

doğru kabul etmektedir. HaĢrin ruhani olacağını söyleyenlere karĢı KaĢani gibi onların 

cismani haĢri inkar etmediklerini fakat Ģu ayeti kerimeyi delil getirmelerini “Ģüphesiz ki 

ahretteki azap daha Ģiddetli ve daha kalıcıdır”735 ayetini te‟vil ederek onların ruhu da 

latif bir cisim olarak gördüklerini dolayısıyla azabın ruhani olduğunu söylerken ruhu 

cismani kabul etmelerinin ve dolayısıyla haĢri de cismani kabul ettiklerini belirtir.736 

 Ġbn Kemal, Nasiruddin et-Tûsi(v.472/1273)‟nin insanın ölümünden sonra, 

cismani mead konusundaki düĢüncelerine yer verir ve Tûsi‟ye göre, müslümünların 

cismani yaratılıĢ konusunda icma‟ ettikleri halde, manasında ihtilaf etmiĢ olduklarını, 

Hz. Muhammed (s.a.v.)‟den önceki peygamberlerin cismani yaratılıĢtan 

bahsetmediklerini, Tevrat‟ta da böylesi bir meseleden söz edilmediğini; ancak Hz. Mûsa 

(a.s.) dan sonra gelen ġuayb (a.s) gibi peygamberlerin cismani diriliĢten söz ettikten 

sonra Yahudilerin de cismani yaratılıĢı kabul ettiklerini belirtir. 

                                                 
733 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 96b. 

734 Toprak, Süleyman, a.g.m. , s. 417. 

735 Taha 20/ 127. 

736 Ġbn Kemal, “Risaletül Feraid”, A.C.N. , c. 2, s. 271- 272; Miraç konusu da aynı Ģekilde ruhu cismani 

görmesi sebebiyle değerlendirilmedilir. 



217 

 

Ġbn Kemal, Amidi‟nin Ebkaru‟l-Efkar‟ ına dayanarak da, felsefecilerden 

bazılarının cismani yaratılıĢı inkar ettiklerini, Ehl-i Hakk‟ın ise cesetlerin parçaları 

hakkında cismani yaratılıĢın vaki olacağı görüĢünde olduklarını ifade ede. Ona göre, 

Ehl-i Hakk da, kendi aralarında ihtilaf etmiĢlerdir. Bunlardan bir kısmı, mükelleflerin 

tekrar diriltilmelerinin aklen zaruri olduğuna inanırlar ve bu görüĢlerini de taata sevap 

ve suçlara cezanın Ģart olduğu prensibine dayandırırlar. Ġslami ekollerden Mu‟tezile bu 

görüĢe sahip bulunmaktadır. Diğer bir grup ise akli gerekliliği kabul etmeyerek, nasların 

dıĢında vücudun iadesini gerekli görmezler. EĢ‟arilerle onlara tabi olanların görüĢleri bu 

istikamette bulunmaktadır.  

 Ġbn Kemal, ikinci grubun görüĢlerini, yani insanın öldükten sonra tekrar 

iadesini naslara bağlanmasını doğru bulur. Ancak, bu grubun iadenin aklen de mümkün 

bulunduğu görüĢünü reddetmelerini te‟vil eder. ġöyle ki, onların iadenin aklen 

lüzumunu inkar etmeleri, Mu‟tezile‟nin iddia etmiĢ oldukları itaatkarı 

mükafatlandırmak ve isyankarı da cezalandırmak Allah‟a vaciptir prensibini reddetmek 

için söylenmiĢtir.737  Cismani haĢrin vuku bulacağına inanan Mu‟tezile düĢünürleri, 

bunun aklen vacip olduğuna inanırlar. Onların bu tavrı, Allah‟a itaat  edenlere 

mükafâtın, ona isyan edenlere de ceza vermenin zorunlu olduğuna iliĢkin görüĢlerinden 

kaynaklanmaktadır. Dinen mükellef olanların yeniden yaratılmaları (iade), onlara göre 

ahlaki bakımdan vaciptir. Diğer yandan EĢ‟arilere göre, cismani mead aklen değil dinen 

vaciptir. Ġbn Kemal, bu konuda EĢ‟arilerin görüĢlerinin daha doğru olduğunu savunur. 

Zira nasslarda bulunan deliller zaten cismani meadin aklen de vacip olduğunu 

göstermektedir.738  

Ġbn Kemal dünyayı zahir, ahireti de batın olarak görmektedir. Ahiret hayatında 

ise, bunun tam tersi gerçekleĢecek; orada cesed ruha mündemiç bir halde 

bulunacaktır.739 Ġlk bakıĢta Ġbn Kemal burada ruhani haĢri savunduğu Ģeklinde bir 

kanaat oluĢabilir. Hatta baĢka yerlerde, daha çok tasavvûfi çağrıĢımlar içeren bir bakıĢ 

açısıyla, Kur‟an‟ı Kerim‟de ahiret azabıyla ilgili “…ahiret azabı daha Ģiddetlidir.” 

Buyrulmasını örnek göstererek, “haĢir ruhanidir; ahirette elem ve lezzet ruhanidir”  gibi 

ifadeler kullanmıĢtır. Ruhani bir azab, cismani azabdan daha Ģiddetli olacağı için 

                                                 
737 Ġbn Kemal, “Risale fi Meadi‟l-Cismani” Laleli 3711, vr. 95a. 

738 Ġbn Kemal, “Risale Fi Beyan-ı Meadi‟l- Cismani” , SK. , ReĢit Efendi 1005, vr. 25a. 

739 Ġbn Kemal, “Risaletü‟l-Feraid” , s. 270. 
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ahirette azab ruhani olduğunu ileri sürmeleri, cismani haĢrin inkarı anlamına gelmez. 

Ruhun, ehl-i irfan tarafından latif bir cisim olarak tanımlanmasını hatırlarsak ruhani 

azab, aynı zamanda cismani azabı da içerir.740 Bu durumda ruhani olan azab, ruhun 

cisim olarak görülmesiyle birlikte aynı zamanda cismani olmuĢ olur. 

Ġbn Kemal, Nasiruddin et-Tusi(v. 472- 1273)‟nin insanın ölümünden sonra, 

cismani mead konusundaki düĢüncelerine yer verir ve Tûsi‟ye göre Yahudiler de 

cismani yaratılıĢı kabul etmiĢlerdir.741 Fakat Tevrat‟ta ehl-i cennetin Cennet‟de 15bin 

sene kaldıktan sonra, melek olacakları, Ehl-i Cehennemin ise Ģeytan olacaklarına dair 

haberler vardır. Ġncil de ise, insanların melek olarak diriltilip, herhangi bir tarzda yeme, 

içme ve uyumalarının mümkün olmadığı söylenir. Kur‟an‟da ise, insanların ilk 

yaratılıĢtaki gibi haĢredileceği ifade edilir. Yukardıda geçen ayetlerin yanında, Ģu 

ayetleri de misal gösterir: 

“Yahut altı üstüne gelmiĢ bir kasabaya uğrayan kimseyi görmedin mi? “Allah 

burayı ölümden sonra acaba nasıl diriltecek? Dedi. Bunun üzerine Allah onu yüz yıl ölü 

bıraktı, sonra diriltti. “Ne kadar kaldın? Dedi. “bir gün veya bir günden az kaldım” 

dedi. “hayır yüz yıl kaldın, yiyeceğine, içeceğine bak, bozulmamıĢ, eĢeğine bak; e hem 

seni insanlar için bir ibret kılacağız, kemiklere bak onları nasıl birleĢtirip, sonra onlara 

et giydiriyoruz” dedi. Bu ona apaçık belli olunca, “artık Allah‟ın her Ģeye kadir 

olduğuna inanmıĢ buluyonum” dedi. 

Ġbrahim, “Rabbim, ölülüri nasıl dirilttiğini bana göster” dediğinde, 

“inanmıyor musun?” deyince, “evet inanıyorum, fakat kalbim mutmain olsun” demiĢti. 

“öyle ise dört çeĢit kuĢ al, onları kendine alıĢtır, sonra onları parçalayıp her dağın 

üzerine bir parça koy, sonra onları çağır, koĢarak sana gelirler; o halde Allah‟ın güçlü 

ve hakim olduğunu bil” demiĢti.742 

Ehl-i sünnet alimlerinin cismani haĢir konusunda ittifak etmelerine rağmen, 

cismani haĢrin niteliği konusunda ihtilaf etmiĢlerdir. Seyfeddin Amidi (ö.631/1233) 

Ebkaru‟l-Efkar adlı eserinde bu konuya değinir. Bazı Ehl-i Sünnet alimleri cismani 

haĢrin, “yokluktan sonra icad” Ģeklinde olacağını söylerken, diğer bazıları bunun, 

                                                 
740 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 272. 

741 Ġbn Kemal, “Meadi‟l- Cismani”, vr. 95b. 

742 Bakara 2/259- 260, Ġbn Kemal , “Meadi‟l- Cismani” , vr. 96b. 
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“ayrıldıktan sonra tekrar bir araya getirme (te‟lif) “ Ģeklinde gerçekleĢeceğine 

inanmaktadırlar dini nasslarda bununla ilgili kesin bir ifade bulunmadığı için bunlardan 

birisini kesin inanç olarak savunmak anlamsızdır. Bu yüzden her iki Ģekilde de iade 

mümkündür. Buna rağmen Fahreddin Râzî cismani haĢrin, “dağılan parçaların 

toplanması” Ģeklinde olacağını ileri sürer. 

 HaĢrin bir araya getirme (te‟lif) Ģeklinde olacağına inananlar arasında, bu 

telifin dünyadaki gibi mi yoksa farklı bir Ģekilde mi olacağı hususunda iki değiĢik 

görüĢün olduğunu görüyoruz. Mu‟tezile alimleri, bu te‟lifin farklı olmasına karĢı 

çıkmaktadırlar. Çünkü, birbirlerine benzeyen Ģahısların cevherleri, ancak kendilerin 

özgü telifleri ve taayyünleriyle birbirlerinden ayrılabilirler. Eğer varlığı iade edilen 

Ģahsın ilk yaratılıĢtaki bu özel birleĢimi korunmazsa, var edilen kiĢi orjinalinden farklı 

bir kimlikle ortaya çıkacaktır. Mutezili kelamcılarına göre dini nasslarda öngörülen 

mead bu olamaz. Aksi halde, “cezalandırılması gereken kiĢi” ile “cezalandırılan kiĢi” 

birbirinden farklı olacaktır. Amidi‟ye göre, her iki te‟lif türürün dü kabul edilmesinde 

Ģer‟an bir sakınca bulunmamaktadır. Çünkü dini nasslarda bunlardan sadece birinin 

gerçekleĢeceğine dair açık bir iĢaret yoktur. ġahısların değiĢik bir oluĢla ya da „arazla 

iade edilmeleri, te‟liflerinin bu Ģekilde gerçekleĢmesi aklen caizdir. Ġbn Kemal‟e göre 

de, Ehl-i Sünnet‟ın üzerinde ittifak ettiği Ģey, mutlak anlamda cismani meaddir. Ġadenin 

te‟lif Ģeklinde mi yoksa icad Ģeklinde mi olacağı tartıĢmalıdır. Bu sebeple bunlardan 

birisini kesin inanç haline getirmek gerekmez.743  

 Ġbn Kemal, insanların dünyadaki Ģekillerine göre diriltileceklirini hakkındaki 

rivayetleri değerlendirir. Buna göre cesetlerin aynıyla değil de, benzeriyle iade 

edilmesinde aklen bir mani bulunmamaktadır. Allah‟ın diriltilen Ģeylere zaid bir Ģey 

yaratmasını, Mu‟tezilenin aksine, caiz görür. Mu‟tezilenin caiz görmeme sebebini ise, 

bozuk ve fasid olarak nitelendirdiği Ģu prensiplerine bağlar: “hikmete uygun olarak 

Allah‟ın, sevaba mükafaat ve günaha da ceza vermesi üzerine vaciptir. Aynı Ģekilde, 

isyan etmeyene ceza verilmesi, itaat etmeyene de mükafaat verilmesi Allah hakkında 

imkansızdır.” EĢ‟arilere göre ise, Allahın diriltilen bedenlere zaid bir Ģey yaratması 

rivayeten vaki olduğu gibi, aklen de caiz görülmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in Ģu 

sözü, rivayeten vaki olacağına delil teĢkil eder: “Kafirlerin öğütücü diĢi, yahut köpek 

                                                 
743 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr.24b  
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diĢi Uhud  dağı kadar, derisinin kalınlığı da üç günlük yol kadardır.” Diğer bir ifade ise 

Ģöyledir: “ kafirin derisinin kalınlığı, kırk iki arĢın, öğütücü diĢi de Uhud dağı kadardır. 

Cehennemde iĢgal ettiği yeri de Mekke ile Medine arası kadardır.” Bu rivayetlerden 

yola çıkarak EĢ‟ariler bedenlere yeni Ģeylerin ilave edileceğini kabul ederler.744 

Ġbn Kemal haĢirla ilgili açıklamıĢ olduğu Cürcaniye ait 5 görüĢe 2 görüĢ daha 

ilave etmiĢtir. Cürcani, ġerhu‟l- Mevâkıf da mead (yeniden yaradılıĢ) konusundaki 

görüĢlerin beĢten fazla olmadığını dile getirir. Bu beĢ ayrı görüĢ Ģunlardır: 

Birincisi: Sadece cismani haĢrin varlığını kabul edip, nefs-i natıkanın 

dirilmesini kabul etmeyenler. Ġkincisi: Sadece ruhani haĢri kabul edenler. Bu görüĢ, 

ilahiyatçı felsefecilere aittir. Üçüncüsü: Ruhun ve cismin beraberce diriltileceği 

görüĢüne sahip olanlar. Bu görüĢe sahip olanlar Ģunlardır: Gazalli(v.505/1111), Ragıp 

el-Isfahani (v.502/1108), Huleymi gibi muhakkiklerin çoğu ile Zeyd ed-Debbûsi, 

Mu‟tezile‟nin önde gelenleri, Ġmamiyye‟nin sonradan gelenleri ve mutasavvufların 

çoğunluğu. Onlar, Ģu tarzda görüĢlerini bildirirler: Ġnsanın hakikati nefs-i natıkadır. 

Mükellef olan, itaatkar ve isyankar olan, sevap ve ceza gören odur. Beden ancak bir 

alettir. Zira ruh bedenin dağılmasından sonra da bakidir. Allah, mahluktan haĢrini 

murad ettiğinde, her ruh için dünyadaki gibi tasarruf edebileceği ve alaka kurabileceği 

bir beden yaratır. Dördüncüsü: Ġkisinden birinin yani ya rûhani ya da cismani olmasıdır. 

Bu görüĢ ise eski tabiat felsefecilerinin görüĢüdür. BeĢincisi: Yukarıdaki görüĢlerden 

hiçbirini kabul etmeyip sessiz kalmaktır. Bu görüĢün Calinus‟a ait olduğu rivayet edilir. 

O Ģöyle demiĢ: “ nefis, ölüm anında yok olan bir terkip midir? Yoksa, dirilmesi tekrar 

mümkün olan cesedin, bozulmasından sonra devam eden bir cevher midir? Bu konuda 

kesin görüĢüm yok.” 

Ġbn Kemal, haĢir konusunda bu taksimata ilave olarak: 

1-Rûhani haĢri kabul edip, cismani haĢir de susmak 

2-Bedeni haĢri kabul edip, ruhani haĢir konusunda susmak, olarak iki görüĢ 

daha ilave etmiĢtir. Böylece o meâd konusundaki görüĢleri yedi kısımda incelemiĢtir.745 

                                                 
744 Ġbn Kemal, “Risale fi Meadi‟l-Cismani” , vr. 97a 

745 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 98a. 
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Cismani meadi kabul edenler arasında ihtilaf edilen konulardan bir tanesi de 

dünyaya gelen herkesin mi yoksa sadece mükellef olanların mı yeniden diriltileceği 

meselesidir. Ġbn Kemal‟in kabul ettiği husus dinin inanılmasını zorunlu bulduğu Ģey 

mükelleflerin bedenlerinin iadesidir. Herkesin haĢredilmesi hususu amentü esaslarına 

dahil değildir. Kanaatimizce o, böyle bir görüĢü “insan fertlerinin sonsuz, cisimlerin ise 

sonlu olması dolayısıyla cismani meadi inkar edenlerin” görüĢlerinin yanlıĢlığını ortaya 

koymak için belirtmiĢtir746.  

Ġbn Kemal, Kur‟an‟da yer alan “görmüyorlar mı; gökleri ve yeri yaratan Allah, 

onların benzerini yaratmaya muktedirdir.” Ayetini örnek vererek, cismani meadde 

gerekli olanın, bedenin “ilk varlığı” değil “varlığı” olduğudur. Birincisi iadenin aynen 

olmasını gerektirir; ikincisi ise dünyadakine benzer bir bedenin iade edilebileceğini 

gösterir.747 

 Buraya kadar açıklananlardan daha farklı olarak Ġbn Kemal haĢir konusunda 

ıstılahi anlamının dıĢında tamamen sûfî yorum olarak alabileceğimiz bir tavırla haĢrı 

üçe ayırır:  

 Birincisi ilk planda kabul edilen ve herkesin anladığı cesetlerin kabirlerinden 

kalkarak mahĢer yerine gitmeleridir ki Ġbn Kemal‟e göre bu “ haĢr-i âmm” dır. Ġkinci 

olarak uhrevi ruhların henüz daha hayatta iken seyr-u sülûkunu tamamlayarak 

cisimlerinden çıkarak ruhani aleme gitmelerine de haĢr-ı hâss denir. Bu ölmeden önce 

kendi iradeleriyle ve yapmıĢ oldukları riyazat eğitimleri neticesinde hayvani niteliklerini 

öldürmeleri ve cismaniyetten ruhaniyete geçiĢleri olarak kabul edilmiĢtir. Üçüncü 

olarak haĢr ehass (en önemli)‟dan bahseder. Bu da insanın ruhani egosunun kabrinden 

çıkarak rabbani hüviyete kavuĢmasıdır. Burada rabbani olmak ön plandadır.  

Peygamberimiz Ģöyle buyurmuĢtur “Allah ile aramızda öyle bir belirlenmiĢ vakit vardır 

ki ne Cebrail ne de baĢka bir peygamberin buna ulaĢması mümkün değildir”748 

Tasavvufi olarak alabileceğimiz bu görüĢü olmasına rağmen bir fetvasında 

tasavvufi anlayıĢı Ģöylece eleĢtirmiĢtir: 

                                                 
746 Ġbn Kemal, “Meadi‟l Cismani”, vr. 25a. 

747 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 25a. 

748 Ġbn Kemal, “Risale Fi ġahsi‟l-Ġnsani”, Resail, ACN. , c.1, s. 100- 101.  
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“Zeyd bir Ģeyhe , „kıyamet nicedir nice kopar?‟ dise, Ģeyh dahi “her zamanın 

bir kıyameti olur” dise, Ģer‟an ne lazım olur?  

“Ġstiğfar gerekir, kıyamet-i kübrayı inkar ederse kafirdir.”749  

Genel olarak ibn Kemal  

1-Cismani haĢri kabul etmiĢtir 

2-Bunun icad mı yoksa te‟lif mi olacağı konusunda  her iki durumun da mümkün 

olduğu kanaatindedir 

3-Yeniden iadeye bir takım ilavelerin yapılabileceğini kabul eder.  

4-HaĢrin genel değil mükellef olanlarda gerçekleĢeceğini belirtmiĢtir 

    5-HaĢir konusunda ruhani haĢri kabul edip cismani haĢr de susmak, bedeni haĢri kabul 

edip ruhani haĢir konusunda susmak Ģeklinde iki farklı seçeneği de cürcaninin 

görüĢlerine ilave etmiĢtir.  

 6-HaĢrı farklı bir Ģekilde üç tarzda haĢr-ı âmm, haĢr-ı hass ve haĢr-ı ehas olarak 

tasavvufi tarzda açıklamıĢtır. 

 7-Cismani haĢir de gerekli olanın bedenin “ilk varlığı” değil “sadece varlığı” olmasının 

yeterli olduğunu savunur. 

 Ahiretle ilgili olarak Ġbn Kemal haĢir konusundan sonra mizan ve sırat Ģefaat, 

Allah‟ın görülmesi gibi ahiret hallerinden de bahsetmiĢtir. ġimdi onun bu konular 

hakkındaki görüĢlerini açıklamaya geçebiliriz. 

 4-MĠZAN-SIRAT-ġEFAAT 

 Mükelleflerin iman ve amellerinin kıyamet gününde değerlendirilmelerini 

sağlayan Ģey anlamında Kur‟an terimidir.  

Sözlükte “ bir Ģeyin ağırlığını tahmin etmek, ölçüye vurmak, tartmak” anlamındaki vezn 

(zine) kökünden türemiĢ bir isim olan mizan “tartı aleti, tartmada kullanılan ağırlık; 

manalarına” gelir750 mizanın ayet ve hadislerde kullanılıĢı çerçevesinde terimleĢen 

muhtevası ise ahıret hallerinin belli bir merhalesinde mükelleflerin, sorguya 

                                                 
749 Ġbn Kemal, “Fetavay-ı Ġbn Kemal”, Nuru Osmaniye Kütüphanesi. 1566, vr. 77a 

750 El- “Ġsfehânî, “el-Müfredat” , “vzn” md. ; “Lisanü‟l-Arab” , “vzn” md. 
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çekilmelerinin tamamlayıcı bir iĢlemi olarak ceza ve mükafatı gerektiren amellerin 

kemiyet açısından değerlendirilmesi Ģeklinde belirginleĢmiĢtir.751 Mizan, lügat anlamı 

itibariyle terazı, ölçü aleti, tartı, ve ölçek anlamına gelmektedir.752 

 Kur‟an‟ı Kerim de değiĢik anlamlarla yirmi dört yerde geçen bu kelimelerde 

Allah ın kainatı yaratmasındaki ölçü insanların ölçü ve tartılarda dengeli olması, hak ve 

hukukla ilgili davranıĢlarda dürüsüt ve adil davranılması konularına vurgu 

yapılmaktadır. Aslında Kur‟an‟ı Kerim ve sünnette mükelleflerin ceza veya mükafat 

gerektiren amellerinin kontrol altına alındığı ve ahrette bunun muhasebesinin yapılacağı 

ile ilgili bilgilerin geçmesi bu davranıĢların değerlendirilmesi anlamına gelen mizanın 

gerekliliği de ortaya çıkar.  

 Ġnsanlar hesaplarının görülmesi için mahĢer yerinde toplandıktan sonra 

kendilerine dünyada iken yaptıkları iĢlerin yazılı olduğu amel defterleri dağıtılır. 

Kur‟anı Kerim, Kiramen Katibin isimle melekler tarafından doldurulan bu amel 

defterleri hakkında bize Ģu bilgiyi vermektedir: “Her insanın amelini (kaderini) 

boynuna bağladık. Ġnsan için kıyamet gününde açılmıĢ olarak önüne konulan bir kitap 

çıkarırız. Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.”753  

 “Amel defteri kendisine sağından verilen kimse kolayca geçirilibileceği bir 

hesaba çekilir ve arkadaĢlarının yanına sevinçle döner. Amel defteri kendisine arkadan 

verilen kimse mahvoldum diye bağırır ve çılgın alevli cehenneme girer.”754  

 “Kitap ortaya konmuĢtur: suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuĢ 

olduklarını görürsün. „vah halimize! Derler, bu nasıl kitapmıĢ! Küçük büyük hiçbirĢey 

bırakmazsın (yaptıklarımız) hepsini sayıp dökmüĢ! Böylece yaptıklarını karĢılarında 

bulmuĢlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.”755 

 O gün insana sorulacak ilk soru imanla ilgili olacaktır. Ġmanı olan insana ise 

amelinden soru açılır. 

                                                 
751 Toprak, Süleyman “Mîzan” DĠA, c. 30, s. 211. 

752 Develioğlu, Ferit, “Osmanlıca, Türkçe Ansiklopedik Lügat” ,  Ankara, 1986, s. 782. 

753 Ġsra 17/13- 14. 

754 ĠnĢikak 84/7- 12. 

755 Kehf 18/ 49. 
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 MahĢerde kimlerin nelerden sorguya çekileceği konusunda Ģöyle bir sıralama 

yapılır: 

 1-Yahuhi ve Hristiyanlar Allah ın eĢ ve oğul edinip edinmediğinden 

 2-MüĢrikler Ģirklerinden,  

 3-Peygamberler ümmetlerinden ve davetlerinden, 

 4-Mütekebbir kibrinden, 

 5-Mü‟min; 

  a-Namazdan, ibadetlerinden, 

  b-Zulümden 

  c-Ömründen 

  d-Malından 

  e-Vücudundan 

  f-Ġlminden vb. hususlardan hesaba çekilir. 

 MahĢerde çocuklara ve aklı olmayan mecnunlara soru yoktur. MüĢrik çocukları 

hakkındaki genel eğilim, onların da cennette olacağı ve cennetliklerin hizmetinde 

bulunacakları Ģeklindedir. Onların Araf‟ta olacağını söyleyenler de vardır. Amel 

defterlerinin veriliĢi, hesap ve mizan, yani Allah‟ın bildiği ve takdir ettiği tarzda 

amellerin tartılması haktır, gerçektir. Akli yönden bunların hepsi mümkün Ģeylerdir. 

Ancak bunların keyfiyeti ve nasıl olacağını sadece Allah bilir.756  

 Ġbn Kemal, Bakara suresinde geçen “içinizdekini açığa vursanız da gizleseniz 

de Allah size onunla sorguya çeker de dilediğini bağıĢlar dilediğine azâb eder”757 

ayetini tefsir ederken Allah‟ın bağıĢladıkların mağfiret ehli azab ettiklerinin ise 

cehennem ehli olduğunu belirtir. Bu ayet hesabın gerçekleĢeceğini delil olarak gösterir. 

Mutezile ve Revafıza karĢı bir huccet olduğunu ifade eder.758 Kasas suresi 65 ve 66. 

Ayeti kerimelerini, A‟raf 6, Maide 109, Kasas 78. Ayetleri de bu açıdan tefsir etmiĢtir. 

Ve iki türlü sualin olduğunu ifade etmiĢtir. Azab göreceklere ve kötülük iĢleyenlere 

                                                 
756 Gölcük, ġerafettin, Toprak, Süleyman, a.g.e. , s. 395. 

757 Bakara 2/284. 

758 Ġbn Kemal, “Tefsir”,  vr. 233b. 
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baĢa kalkma ve azab suali, iyilik yapmıĢ ve cennete gireceklere teĢrif ve tekrim suali759 

ayrıca o konuya Risale Fi ġerhi‟l- AĢr Fi MahĢeri‟l- HaĢr760 isimli eserinde geniĢçe yer 

vermiĢtir.  

 Ġbn Kemal, Risale fi Hakikati‟l-Mizan761 adlı eserinde de, cumhurun, amellerin, 

bir dili ile iki kefesi bulunan bir mizan ile ölçüleceği ve bununla halka adaletin 

gösterilerek mazeretlerin ortaya atılmasını önleyeceğini ifade etmiĢtir.  

 Hadis-i ġeriflerde geçen bazı bilgileri tahlil eden ibn Kemal, mizanın yedi 

semanın üstünde olduğunu ve vezinin, sırattan geçtikten sonra tahakkuk edeceğini 

söyler. Vezin, cehennemin ve semanın yedi kat üstünde olacaktır. Bu hususta 

Tirmizi‟nin rivayet ettiği Ģu hadisi Ģerifi nakleder: “Resulullah (s.a.v.)‟e kıyamet 

gününde bana Ģefaat eder misin?” diye sordum. Dedi ki: “Ģefaat ededeceğim inĢallah.” 

Dedim: “Seni nerde bulacağım?” (Resulullah (s.a.v.)) Dedi ki: “ Beni Sırat üzerinde 

ara.” Dedim : “Eğer Seni bulamazsam.” Dedi ki: “Beni, Mîzânın yanında ara.”762  

 Kimi alimler nasslarda geçen terazi kelimesi ve hadislerde geçen “terazinin 

gözleri, çevrilen sayfalar” gibi ifadelerin olmasından hareketle; mizanın dünya 

hayatında ki gibi iki gözü ve ortada dili bulunan bir alet olduğunu kabul etmiĢler, 

kimileri de bu hususta konuĢmayıp meseleyi Allaha havale etmiĢ ya da nassların zahiri 

manalarıyla yetinmeyi esas alan selef alimleri de bulunmuĢtur. Bir baĢka görüĢ ise amel 

diye isimlendirilen iyi veya kötü davranıĢların somut olmayıp soyut varlıklar grubuna 

girmesinden kaynaklanan bir bakıĢ açısıyla onların ölçü ve tartının sınırları dıĢında 

kalacağından hareket etmiĢler ve bu amellerin değil onların yazılı olduğu sayfaların ya 

da bu davranıĢları ortaya koyan kimselerin tartılabileceğini düĢünmüĢlerdir.763  

 Mu‟tezile ekolüne mensup bazı alimler bir taraftan amellerin vezne müsait 

olmayan arazlar konumunda olduğunu, diğer taraftan mizan kelimesinin “adalet” 

manasında da kullanıldığını göz önüne alarak kıyamet günündeki mizanın “adalet ve 

                                                 
759 Ġbn Kemal, a.g.e. , vr. 233b 

760 SK. ,Laleli 3645, vr. 26a- 40b  

761 Resail, ACN, c.2, s. 381- 383 

762 Tirmizi, „Kıyamet‟ ,  9. 

763 Taftazâni, “ġerhu‟l- Makasıt”,  c. 2, s. 164,  Murat Abdullah Mühri; “El-Havz Ve‟s-Sırat Ve‟l-Mizan 

Ġnde‟l-Mütekellimin” ,  Darü‟l-kütup el-ilmiyye, Beyrut, 2007, s. 295- 296. 
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hakkaniyet” anlamına geldiğini söylemiĢlerdir.764 Kadı Abdülcabbar, bazı alimlerin 

Kur‟an‟daki bir kısım kullanıĢlarını dikkate alıp mizanı “adl” manasına 

yorumladıklarını belirttikten sonra zaruret olmadıkça bu tür mecazi yorumlara 

baĢvurmanın doğru olmayacağını kaydetmekle beraber arazlardan ibaret bulunan 

amellerin tartılma Ģekline açıklık getirirken taatin nur, masiyetin zulmet özelliğine 

büründürülerek terazinin gözlerine konulabileceğini söylemek suretiyle kendisi de 

mecaz yöntemine baĢvurmuĢtur.765 

 Mizanla ilgili Ġbn Kemal‟in dile getirdiği meselelerden bir tanesi de kafirlerin 

amellerinin tartılıp tartılmayacağı meselesidir. Ona göre mizan umumi olduğu için 

kafirlerin de amelleri tartılır. Bu konuyla ilgili Ģu ayeti kerimeyi dile getirir: “ Ogün 

amellerin tartılması da haktır, kimlerin sevabı ağır basarsa iĢte onlar kurtuluĢa 

erenlerdir, ama kimlerin sevabı hafif gelirse, iĢte onlar ayetlerimize haksızlık etmeleri 

sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır”766 ancak Ģu ayeti kelimenin kendisini 

zorladığını da bilmektedir: “  Onlar Rabblerinin ayetlerini ve ona kavuĢacaklarını inkar 

eden ve böylece amelleri boĢa çıkan o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir 

terazi kurmayacağımız kimselerdir.”767 Kendileri için tartının olmayacağı kafirlerin, 

ahireti ve ahiret hayatı ile ilgili olacak Ģeyleri inkar edenler olduğunu bildirmiĢtir.768 

 Sırat, cehennemin üzerinde bulunan ve herkesin geçmeye mecbur olacağı bir 

yol ve köprüdür. Müfessirler “içinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, 

Rabbin için kesinleĢmiĢ bir hükümdür. Sonra biz, Allah tan sakınanları kurtarırız; 

zalimleri de diz üstü çökmüĢ olarak orada bırakırız.”(Meryem 19/71-72) mealindeki 

ayetlerin sırata iĢaret ettiği görüĢündedirler. Çünkü bu ayette herkesin cehenneme 

uğrayacağı bildirilmektedir. Cenneti hak eden müminler için bu uğrama sırattan geçmek 

suretiyle olacaktır. 

 Peygamberimiz sırat hakkında Ģöyle buyurmuĢtur: “cehennem üzerine sırat 

kurulacak, O‟ndan ilk geçen ben ve ümmetim olacaktır. O gün peygamberlerden baĢka 

konuĢan bulunmayacak. O gün peygamberlerin duası da “Allahım selamet‟ Ģeklinde 

                                                 
764 Taftazani, a.g.e. , s. 164. 

765 Kadı Abdulcebbar,  “ġerhu‟l Usûli‟l-Hamse” , s. 735- 736. 

766 Araf 7/8- 9. 

767 Kehf 18/105. 

768 Ġbn Kemal, “Risale Fi Hakikati‟l- Mizan” , s. 383. 
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olacaktır. Cehennemde sa‟dan dikeni(hurma dikeni veya dikenli bir bitki) gibi 

mahmuzlar olacaktır. Ancak Ģu kadar var ki, onların büyüklüğünü, ölçüsünü ancak 

Allah bilecektir, insanlar (iyi) amelleri sayesinde oradan süratle geçecektir.”769  

 Ġbn Kemal‟e göre sıratı bütün insanlar geçecektir. Buna dair “Resulullah 

(s.a.v.)‟e “sema dürüldüğünde, arzlar değiĢtiğinde halk o gün nerde olacak?” diye 

sorulduğunda, o “onlar cehennem köprüsü üzeninde olacaklar” diye cevap verir.”770 

Kafirlerin sırattan geçiĢlerini, kafirler için ahiret yurdunda hazırlanan azaplardan biri 

olarak değerlendirerek Ģöyle der: “çünkü sırat kafirler hakkında, son derece meĢakatli ve 

yorucu olacaktır.”771 

 Ahıret halleri ile ilgili diğer meseleleri Ġbn Kemal eserlerinde çok geniĢ bir 

Ģekilde ele aldığını göremiyoruz. Kısaca ifade etmek gerekirse müminlerden büyük 

günah iĢleyenler için Ģefaatin olduğunu Ġbn Kemal kabul eder772, mu‟tezile ve ehl-i 

bid‟at ekollerinin aksine Allah‟ın ahirette görüleceğini kabul eder bunun aklen caiz 

naklen de gerekli olduğu kanaatindedir.773 

 Ġbn Kemal‟in ahiret halleriyle ilgili görüĢlerini ifade ettikten sonra onun 

üzerinde durduğu önemli meselelerden biri olan insan konusuna geçebiliriz. 

  D-ĠBN KEMAL‟ĠN ĠNSAN HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ  

  Ġnsan konusu, aslında içerisinde pek çok meselenin incelenmesine imkan 

verebilen bir konudur. Allah insanı yaratmıĢtır ve insan Allah‟ın varlığının en büyük 

delilidir. Ġbn Kemal insanı Allah‟ın varlığına en büyük delil olarak kabul eder. Ġbn 

Kemal, insanı âlem-i asğar olarak nitelendirir ve âlem nevilerinin en güzeli olarak 

vasıflandırır. Buna Ģu ayeti delil getirir: “ Biz insanı en güzel Ģekilde yarattık. “774 O‟na 

göre, Allah‟ın varlığına delalet eden ayetlerin ve kat‟i delillerin en büyüğü ve önemlisi 

                                                 
769 Buhari “Ezan”, 129, „Tevhid‟ 24, Müslim „Ġman‟ , 81. 

770 Buhari,  „Rikak‟ , 52, „Tevhid‟ 24; Müslim, „Ġman‟ , 302, 316,  „Havz‟ , 34; Ebû Davud,  „Edeb‟ , 36; 

Tirmizi,  „Cuma‟ , 17. 

771 Ġbn Kemal, “Risale fi Hakikati‟l-Mizan”,  s. 382- 383. 

772 Ġbn Kemal, “Risale bi-ġerhi‟l Ahadisi‟l-Erbeîn”, RES. , ACN, c. 1, s. 44; „Benim Ģefaatim 

ümmetimden büyük günah iĢleyenleredir.‟ Hadisini delil olarak almıĢtır. Ebû Davud, „Sünnet‟, 21; 

Tirmizî, „ Kıyamet‟ , 11. 

773 Ġbn Kemal, “Sûratü‟l- Akâidi‟l- Muhtasar” ,  SK. , Tırnovalı, 1860, vr. 61a. 

774 Tin 95/ 4. 
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insandır. Çünü insan delalet ettiğinin suretinde yaratılmıĢtır. Resulullah (s.a.v.) , “Allah 

Adem‟i kendi suretinde yarattı.”775  buyurmaktadır.   

   Ġbn Kemal,  Tevarih-i Âl-i Osman adlı eserinin 1. Cildine giriĢ sadedinde hiçbir 

Ģey yok iken sadece kendisi var olan ve her Ģey yok olduktan sonra, yine sadece kendisi 

var olacak olan, âlemlerin yaratıcısı ve düzenleyicisi olan Allah‟a sayısız hamd ve 

Ģükürle baĢlar. Daha sonra, Allah‟ın insan ve dünyayı yaratmasını, “Ben gizli bir hazine 

idim, tanınmayı istedim. “ 776 hadisi çerçevesinde ele alır. Ġnsanın, Allah‟ın bu lütfu 

karĢısında sabah akĢam, hamd ve sena etmesi gerektiğini ifade eder.777  Ona göre 

Rahman olan Allah‟ın cömertliğinin mazharı olan insan ahsen-i takvim üzere 

yaratılmıĢtır. Allah, beĢer zümresinin mühendisi, insan fıtratının banisi ve ademoğlunun 

müessisidir. Ġbn Kemal, en Ģerefli varlık olarak vücuda getirilen insanın, en mükemmel 

örmeğinin de Hz. Muhammed (s.a.v) olduğunu , “Sen olmasaydın ( Ey Muhammed) 

felekleri yaratmazdım.”778 Hadis-i kudsisi gereği, insanlığın ve mahlukatın bütününün 

onun yüzü suyu hürmetine yaratıldığını söyler.779    

   Ġnsanın yaratılıĢı bedeni, ruhu, kalbi ve bunun neticesinde meydana getirmiĢ 

olduğu davranıĢları Ġbn Kemal‟in eserlerinde hep incelenen konular arasındadır. Bu 

baĢlık altında insanın yaratılıĢ evreleri, ruhu, kalbi ve fiilleri konusu incelenmeye 

çalıĢılacaktır.  

 1-Ġnsanın YaratılıĢ AĢamaları 

Ġnsanın yaratılıĢı Kur‟an-ı Kerim‟de bir gerekçeyle belirtilmiĢtir. Bu gerekeçe: 

“Yer yüzünde bir halife yaratma” dır. 780 Ġnsanın “bir halife olarak” varlıklar düzeninde 

yerini alması onu yaratmayı amaçlayan iradenin sahibi Allah tarafından beyan edilir. 

Fakat daha önce yaratılmıĢ varlıklar grubundan meleklerin “halife” olması istenen insan 

için söyledikleri dikkate Ģayandır: Melekler, halife insanın iki özelliğine bilhassa temas 

ediyorlar: 1. Bozgunculuk yapmak, 2. Kan dökmek. Gerçekte Allah‟a gerekli olan iĢleri 

                                                 
775 Buhari, “isti‟zan” 1;  Müslim, “Birr” 115, “Cennet” 28. 

776 Aliyyü‟l-Kari, “Mevzuâtu‟l-Kübra” , Beyrut 1985, s. 179. 

777 Ġbn Kemal, “Tevarih-i Al-i Osman” , 1. Defter, (nĢr. ġerafettin Turan), vr. 2b. 

778 Aliyyü‟l- Kari, “Mevzuâtu‟l-Kübra”, s. 194. 

779 Ġbn Kemal, a.g.e, vr. 2a. 

780 Bakara 2/ 30 
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(takdis, tesbih ve övme gibi) melekler yerine getiriyor. Ama meleklerin bilmedikleri 

hususlar vardı, onları ancak Allah biliyordu. 781 

 Ġbn Kemal insanın yaratılıĢ evrelerini ele almıĢ ve yedi aĢamada insanın 

yaratıldığını belirtmiĢtir. 782 Kur‟an-ı Kerim insanın ilk yaratıldığı unsura dikkat çekerek 

topraktan yaratılma üzerinde durur. 783 Bir baĢka yerde su ve toprak unsuruna dikkatleri 

çekerek insanın “tîn” çamur ve balçıktan yaratıldığını,784 formu kabullenmeye müsaid 

durgun (müstekarr) çamura iĢaret ederek insanın “hamein mesnun”den yaratıldığını 785 , 

baĢka bir ayette de “min salsâlin ke‟l-fahhar” ifadesini kullanarak yaratıldığını belirtir. 

Bu son durumdaki çamurun özelliği toprak seramik ve çömlek gibi eĢyaların 

durumunda olduğu gibi ateĢin etkisini kabul edebilme özelliğinde olmasıdır. Bu özellik 

yani ateĢin gücü insanda Ģeytani bir etki yaratmaktadır. 786 Bu husus, özü itibari ile basit 

bir sudan yaratılan insanın Ģeytanlık yapma istidatına vurgu yapmaktadır. 787 Bu 

aĢamalardan sonra insana ruh üflenmesi ile birlikte o, olgunluğa eriĢmiĢ bulunur. Bu 

husus Ġbn Kemal‟in belirttiğine göre insana ruhun üflenmesi ile birlikte meleklerin ona 

secde etmeye çağırılmasında ortaya çıkan haldir.788 Dolayısı ile insan Ģahsiyetini, 

olgunluğunu ancak bu aĢamada kazanmıĢtır ve bundan dolayı da Allah melekleri insana 

secde etmeye çağırmıĢtır. Ġnsan olma hali ruh ile tamamlanmıĢtır. 789  

                                                 
781 Gölcük, ġerafettin , “Kur‟an Ve Ġnsan”  , Kitap Dünyası, Ġkinci Baskı , Konya 2009, s. 11. 

782 Ġbn Kemal ,  “Risale Fi Beyâni‟l- Anâsır” , SK. , Kılıç Ali PaĢa,  1028, vr. 280b.  

783 Hacc 22/ 5. 

784 En am 6/ 2. 

785 Hicir 15/ 26,28,33. 

786 Rahman 55/ 14,15. 

787 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 280b 

788 Ġlk insan Hz. Adem (a.s) topraktan yaratılmıĢtır. Kur‟an-ı Kerim‟in çeĢitli surelerindeki değiĢik 

ayetlerde insanı topraktan , iĢlenebilen balçıktan, kara topraktan, süzme çamurdan yarattığını ve ona ilahi 

ruhtan üflediğini beyan etmektedir. Hz. Adem (a.s.) ilk insan olarak yer, gök, bitki, hayvanlar ve 

cinslerden sonra yaratılmıĢtır. Adem kelimesi Kur‟an „da 25 yerde geçmektedir. Bakara, A‟raf, Ġsra, Kehf 

ve Taha surelerinde  O‟ nun isim ve sıfatlarından; Hicr ve Sa‟d surelerinde de sadece sıfatlarından 

bahsedilir. Kur‟an‟da bu ilk insanın ham maddesi olan toprağın çeĢitli hallerine değiĢik isimler verilir. 

Bunlar: toprak (türap) , çamur (tin) , yapıĢkan cıvık çamur (tın-i lâzib) , değiĢken cıvık çamur ( hame-i 

mesnun) , çamurdan süzülmüĢ öz ( sülaletin min tîn) , kuru çamur ( salsal) , biçimlenmiĢ kuru çamur ( 

salsalin ke‟l- fahhar) ilahi ifadeleridir. Toprağın bu Ģekilde değiĢik hallere sorulabilmesi ancak su ile 

mümkündür. O halde ilk insanın yaratılıĢında su kullanılmıĢtır. Toprak ve su karıĢımı ortaya çıkan 

çamura çeĢitli Ģekiller verilmiĢ, değiĢik merhalelerden geçerek insan Ģeklini almıĢtır. Ona bu Ģekli ve 

sureti veren Allah, o‟na ayrıca ruh üfleyerek son ve mükemmel haline getirmiĢtir. ( Gölcük ġerafettin , 

“Kur‟an Ve Ġnsan” ,  s.12,13) 

789 Hani Rabbin meleklere gerçekten ben çamurdan (tîn) bir beĢer yaratacağım. Onu bir biçime sokup , 

o na ruhumdan üfledigim zaman da siz hemen onun için secdeye kapanın. (Sad, 38/ 71,72.) 
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 Ġbni kemal insanın yedi aĢamada yaratılması ile ilgili Ģu ayet‟i kelimeyi delil 

olarak sunar: 

  “Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan  (min sülaletin min tınin ) yarattık. 

Sonra onu bir su damlası olarak, savunması sağlam bir karar yerine yerleĢtirdik. Sonra 

o, su damlasının bir (alak) embriyo olarak yarattık, ardından o alak‟ı bir çiğnem et 

parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık böylece 

de kemiklere de et giydirdik; sonra bir baĢka yaratılıĢla onu inĢa ettik. Yaratıcıların en 

güzeli olan Allah ne yücedir.”790 

   Ġbn Kemal‟in insanın yaratılıĢı ile ilgili belirttiği hususlar Hz. Adem ile yani ilk 

insanın yaratılması ile ilgili husulardır. Bu durum Ģöyle bir soruyu doğrusu akıllara 

getirebilir: Allah, tüm insanların süzme bir çamurdan yaratılmasına hükmederken, 

Adem‟ in evlatlarını değilde sadece Hz. Adem‟i böyle bir çamurdan yaratması nasıl 

açıklanabilir? Bu soruya Ġbn Kemal iki Ģekilde cevap verir: Birincisi, Allah‟ın Hz. 

Adem‟ i topraktan yarattığı kabul edildiğinde onun çocuklarınında bu topraktan 

yaratıldığı kabul edilmiĢ olur. Ġkincisi, insan aybaĢı hali kanı ile beslenen spermadan var 

olmuĢtur. Dolayısıyla her ikiside insanın aldığı gıdalardan meydana gelmiĢtir. Bu 

gıdalar ise genellikle hayvanlardan ve bitkilerden elde edilerek bünyemize aldığımız 

gıdalardır. Hayvanların bitkilerle beslenerek hayatlarını idame ettirdikleri malumdur. 

Son olarak bitkilerde geliĢmelerini toprakla olan bağlarına borçludurlar. Dolayısıyla 

insan bir Ģekilde de olsa toprakla olan iliĢkisinden dolayı süzme çamurdan yaratılmıĢtır 

denilebilir.791 Bu açıklamada bazı zorlamaların olduğu açıktır. Bütün hayvanların 

sadece bitkilerle beslenmesi söz konusu değildir. Zira otçul olduğu gibi etçil hayvanlar 

da mevcuttur. Ġbn Kemal‟in burada mecazi bir iliĢkiden söz ettiği açıktır.792 Ġnsanın 

topraktan yaratılmasının ilk insana ait bir durum olmadığını, insanın toprak ile olan 

bağlantısının hiçbir zaman sona ermeyeceğini belirterek bu sorunun cevabını vermeye 

çalıĢır. Allah bu Ģekilde insanı hem Hz. Adem‟in yani ilk insanın Ģahsında doğrudan; 

hem de daha sonradan gelen insan neslini dolaylı olarak iliĢkisinden ve mecburiyetinden 

dolayı topraktan yaratmıĢ olmaktadır.  

                                                 
790 Mü‟minun 23/ 12- 14. 

791 Ġbn Kemal,  a.g.r. , vr. 281a.  

792 “ġüphe yok ki biz suyu akıttıkça akıttık, sonra yeri yardıkça yardık böylece orada taneler , üzümler, 

yoncalar, zeytinler, hurmalar bitirdik” (Abese 80/ 20-29) ; 

 “O sizi topraktan sonrada bir damla sudan yarattı.” (Mü‟min 40/ 67) 
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 2-Ġnsanın Yapısı (Ġnsanlık Durumu) 

 Ġbn Kemal‟e göre Allah, insanı nefis, ruh ve ceset üçlüsü olarak yaratmıĢtır. Bu 

garip yaratılıĢla insan, Allah‟ın sırlarındandır. Ġnsan, kesif görünüĢü ile zulmâni, nâkıs 

ve zaman zaman artan ve eksilen bir ceset görünümündedir. Lâtif olan bâtıni yönüyle 

ise, elle tutulan, gözle görülen, cisimde gül suyunun güle, ateĢin kömüre yayıldığı gibi 

yayılan, zevâli kabul etmeyen, akıl, anlayıĢ ve Ģerefli sırrı ile kemal sıfatlara sahip 

Rabbâni bir lütuftur. Ġnsanın bu yönünün tarifinde lisan aciz kalmaktadır. 793  

 Ġbn Kemal bu konuda yazmıĢ olduğu “Risâle fi Heykeli‟l- Ġnsan” adlı eserinin 

giriĢinde yukarıda geçen düĢüncelere yer verdikten sonra Fahreddin Râzi (v. 606- 

1210)‟ nin, konu ile ilgili görüĢlerine de temas eder. Razi‟ye göre alimler, insanın gözle 

görülen bir cisimden ibaret olduğunu kabul etmezler. Çünkü cismin parçaları, sürekli 

olarak artmakta, eksilmekte, sararıp solmakta ve erimektedir. Bu hal, insanın ömrünün 

baĢlangıcından sonuna kadar devam edip gitmektedir. Ġnsanın cismi, bir yönü ile bâki 

iken, diğer yönü ile ise bâki değildir. Ondan dolayıdır ki, herkesin ben dediği lafzın 

iĢaret etmiĢ olduğu Ģeyin, bu görünen bedenden baĢka bir Ģey olması gerekir. Ben lafzı 

konusunda çeĢitli görüĢler olmakla birlikte, netice olarak bu görüĢler Ģöyle özetlenebilir:  

Ben lafzı ile iĢaret edilen Ģey; gülsuyunun güle, yağın susama, ateĢin kömüre yayıldığı 

gibi bedene yayılan bir eczâdır. 794 

 Ġnsan, kesif zahir yönüyle karanlık bir cesed olup hem eksik hem tamdır, 

geliĢen ve tükenen bir hüviyettedir, bir yandan büyür, geliĢir diğer yandan eksilir, yok 

olmaya doğru gider.  

 O, latif bâtın yönüyle ise nurâni bir cisim olup suyun gülde seyrettiği gibi, 

hissedilen, görülen bünyede seyreder, o bu yönüyle tamdır. Yokluğa kabiliyeti yoktur, 

akıl ve idrak gibi kemal sıfatlarla nitelenmiĢtir. ġerefli esrarıyla Rabbâni bir lûtuftur.  

 Ġnsanı, görünen bedeninden ayıran en önemli vasfı “ ene” ye sahip olmasıdır. O 

bu haliyle, ömrünün baĢlangıcından sonuna kadar bâki kalır, değiĢmez. Ġnsanın bedeni 

ve onu oluĢturan unsurlar değiĢmekle birlikte ego‟da değiĢme olmaz. Neticede insanın 

                                                 
793 Ġbn Kemal , “Risâle Fi Heykeli‟l Ġnsan “ SK. , Ayasofya,  4794,  vr. 258a. 

794 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 258b. 
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kalıbı fesada uğrayıp yok olur. Nurâni cismi ise bedenden ayrılarak temizlik, kutsallık 

ve gökler alemine gider.  

 Ġbn Kemal‟in insan ve mahiyetini tahlilde hareket noktası psikolojiktir.  

 O insanı ruh-beden bütünlüğü içinde görmekte beden‟in sorumluluğu ile ruhun 

ölmezliği prensibini insanda telif etmeye çalıĢmaktadır.795 

 Ġnsanda mevcud bulunan üç kuvvet vardır. Bunlar: ġehvet, gazap ve fikirdir. 

Ġbn Kemal‟e göre bu üç kuvvet de insanı çalıĢmaya yöneltmektedir. Zira Ģehvet kuvveti, 

insanın geliĢmesine çalıĢmak, gazap kuvveti, kiĢiyi dıĢarıdan gelecek tehlikelere karĢı 

korumak ve fikir kuvveti de, kiĢiyi hidayete sevk edecek olan ilmi istemektedir. Bu 

noktada insana düĢen vazife, bu kuvvetlerini gereği gibi düĢünüp, güç yetirebildiğince 

bu istikamette çalıĢmaktır. KiĢi böylece zilletten izzete, fakirlikten zenginliğe ve Ģerefe 

ulaĢarak mutlu olur.796 Ġbn Kemal , “ mülk alemi” ndeki her Ģeyin “melekut alemi” nde 

bir örneği olduğunu savunur. Ġnsanın eylemlerinden her birisinin melekut aleminde 

ideası vardır. ġehadet alemi denilen bu alemdeki varlıkların baĢka bir düzlemde 

konuĢulmak üzere kodlanmıĢ olan dilleri vardır. Bir bakıma eĢya çift-dillidir. Duyu 

organlarımızın yardımıyla eĢyanın dillerinden birisini çözebiliriz. Ancak Ġbn Kemal‟in 

“gayb alemine ait” olduğunu söylediği diğer dilin Ģifresini çözmek, bu dili kulakla 

iĢitmek, hatta böyle bir dilin varolduğunu görebilmek zordur. Peygamberler bu özel dili 

deĢifre edebilirler. Süleyman Peygamber‟e bu diller öğretilmiĢ, Peygamberimiz elindeki 

çakıl taĢları bu dili konuĢmuĢ, Peygamberimiz de onların dilinden anlamıĢtı. Ayı Ģekilde 

yeryüzünün ve göklerin Kur‟an‟ın tabiriyle “itaat ederek geldik” demeleri, “kıyamet 

günü organlarımızın dile gelerek bizim aleyhimize Ģahitlik etmeleri” bu özel dilin 

varlığına iĢaret eder.797 

Ġbn Kemal, insanın fiziki görünümünden, duyu organlarıyla algıladığımız bir 

“heykel-i mahsusa” dan ibaret olamayacağına dikkat çekerek Ģu açıklamaları yapar:  

 Ġnsan kesif ve zahir yönüyle zulmani bir cesed olup; bir yandan büyüyüp 

geliĢirken ve olgunluğa doğru koĢarken, diğer yandan da hiç durmadan yok oluĢa, 

ölüme doğru gitmesi onun adına eksikliktir. Ġnsanın kesif ve zahir yönüne mukabil bir 

                                                 
795 Gölcük, ġerafettin , “Kemal PaĢa Zâdenin Ġnsan AnlayıĢı” , ġĠS. , s. 173. 

796 Ġbn Kemal , “Risâle Fi Medhi‟s-Sa‟y Ve Zemmi‟l –Batâle”, Res. , ACN. , c. 2, s. 386. 

797Ġbn Kemal , “Feraid”, Resail, ACN, s. 175-276. 
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de latif ve batıni yönü vardır. ĠĢte yönüyle insan dediğimiz Ģey “nurani bir cisim” olup, 

suyun güle sirayet ettiği gibi, müĢahede ettiğimiz bedenimize sirayet eder. ġu halde 

insanlık dediğimiz Ģey her ne ise, oralarda gizlidir ve bedenin fena bulmasıyla yok 

olmayacaktır.  

 “Ey okuyucu! Kesif olan cesedinle sen bir hayvansın; âlem-i mülk denilen his 

ile mütehassıs olarak, hareket aleminin zahirine mazharsın. Cism-i latifin sebebiyle sen 

bir meleksin; bu Ģekilde melekut alemi denilen hayal sende bulunduğu için, hareket 

aleminin batınına da mazharsın. Kevn-ü fesad aleminin pisliklerinden arınmıĢ olarak 

kendi cevherin ile sen bir insansın. Sende bulunan alem-i ceberut denilen akılla sükun 

alemine mazhar olmuĢsundur. “798  

 Ġnsan için hayat doğum ile baĢlar ve ölüm ile son bulur. Bu ikisinde de insanın 

herhangi bir müdahelesi yoktur. Ġbn Kemal insan ile ilgili görüĢlerini açıklarken doğum 

ve ölüm olayıyla da ilgili olarak da farklı açıklamalarda bulunmuĢtur. Ona göre hem 

doğumun hem de ölümün iki türü vardır. Birincisi; hakiki anlamları, ikincisi ise mecazi 

anlamlarıdır. Bu “ölmeden önce ölmek” gibi “doğdukdan sonra doğmak” Ģeklinde kesbî 

ve ihtiyaridir. Ġkinci doğuma iliĢkin olarak Ġbn Kemal, Hz. Ġsa‟nın “ iki kez doğmayan 

göklerin melekûtuna giremez” sözünü misal olarak verir. 799 

 Genel olarak Ġbn Kemal‟de diğer Ġslam alimleri gibi Kur‟an‟ı Kerim ve 

hadislerde bildirildiği gibi insanın, mahlukatın en Ģereflisi olarak yaratıldığını ve diğer 

yaratılanların da insanın hizmetine verildiğini kabul eder. Ġnsanı, Allah‟ı gösteren en 

güzel bir ayna olarak kabul eder ve Allah‟ın isim ve sıfatlarının en çok insanda tecelli 

ettiğini insanın da en Ģereflisinin Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğunu belirtir. Ġnsanın 

manevi yönüne iĢaret ederek, insanı insan yapan asıl yönün bu manevi yön olduğunu 

belirtir. Ġnsanın her türlü davranıĢlarının kontrol altında olduğunu,  kaydedildiğini ve 

birgün hesaba çekileceğini yani insanın sorumlu olduğunu kabul eder. Ruhu da latif bir 

cisim olarak ele alan Ġbn Kemal bu konuyla ilgili müstakil bir de risale yazmıĢtır. ġimdi 

onun ruh ile ilgili görüĢlerini açıklamaya geçebiliriz.  

 

 

                                                 
798 Ġbn Kemal , “Risale Fi ġahsi‟l- Ġnsani”, Res. , ACN. , s. 97. 

799 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 101. 
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3-Ġbn Kemal‟in Ruh Hakkındaki GörüĢleri 

 Ġnsanın hayatiyetini sağlayan idrak edici ve bilici unsur olarak tarif edilen ruh 

sözlükte “gitmek, geçmek; (hava) rüzgarlı olmak; (bir Ģey) geniĢ ve ferahlık verici 

olmak” manalarına revh kökünden isim olan ruh kelimesi; terim olarak ise genellikle 

“canlılarda hayatı sağlayan unsur” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 800 Ana rahminde insanın 

oluĢması sırasında melek tarafından üflenen ve ölümü anında insan bedeninden 

çıkarılacak olan idrak edici ve bilici hakikat. Ġnsanın algılayıcı olabilmesi için önce 

biyolojik canlılığa sahip kılınan bedeni yaratılır, canlı organizma teĢekkül etmeye 

baĢlayınca algılayıcı ve bilici özü olan ruh buna eklenir. Ġnsanlar arasındaki fark da aynı 

ruh türü içinde değiĢik mertebelerde bulunması sonucudur. Peygamberlerin gayb 

aleminden bilgi almaları yüksek bir ruhi mertebeye sahip olduklarının göstergesidir.801 

Genellikle nefsi ateĢ ve toprak kaynaklı ruhu ise nurani tabiatlı kabul eden alimler, ruh 

hakkında da çok fazla bilgi verilmediği için konuyu tefarruatıyla inceleyememiĢlerdir. 

802 

Ġbn Kemal pek çok konunun yanı sıra ruh meselesini de eserlerinde ele almıĢtır. 

Ruhun tanımı, mahiyeti, ruh beden iliĢkileri, ruhun bedenden ayrıldıktan sonra durumu 

gibi konuları eserlerinde incelemiĢtir.  

 Her Müslüman ruhun varlığına inanmak zorundadır. Çünkü Kur‟an ayetleri 

ruhun varlığını söylemekte, onun, Rabbimizin emrinden ibaret bir Ģey olduğunu803, 

ölümden sonra baĢka bir aleme katılacağını bildirmektedir. Bu sebeple ruhun varlığına 

inanmak gerekir. Ancak ruhun mahiyeti, maddi olup olmaması gibi konular inanç 

yönüyle detay konulardır, inanılması zorunlu hususlardan (zarurât-ı diniyyeden) 

değildir.  Onun için ruh hakkında nasıl inanılırsa inanılsın, tevdihe aykırı ve zıt bir inanç 

ortaya çıkmaz.  

 Kur‟an ayetleri incelenecek olursa, ruh kelimesinin Kur‟an-ı Kerim‟de üç 

manada kullanıldığı görülür:  

                                                 
800 Ġsfahanî, Müfredat , “rvh” md.  

801 Ġbn Kemal, Enne‟l Akle Mâ Hüve? SK. Tırnovalı 1864,  vr.93a. 

802 Yavuz, Yusuf ġevki, “ ruh” md. , DĠA. ,  c. 35, s. 187. 

803 Ġsra, 17/85. 
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1-Cebrail‟in (a.s) adı olarak geçmektedir. 804 

2-Ruh, bazen de vahiy manasında kullanılmıĢtır.805 

3-Canlılardan hayat kaynagı olan güç ve kuvvet anlamında kullanılmıĢtır.806 Bizim 

burada sözünü ettiğimiz ruh, bu anlamdadır.807 

 Varlıklar için belirlenmiĢ iki alem vardır; Halk alemi ve emir alemi. BeĢ zahiri 

duyu ile idrak edilemeyen Ģeylerin dünyasına emr alemi denir. Ahiret alemi akıl, kalb, 

sır, ruh, hafi gibi Ģeyler emr alemine aittir. Ruh, kalem, levh, arĢ, kürsü, cennet 

cehennem, emr aleminin sakinlerindendir. Allah bunları imtihan (bela) için yarattı. 

Bunlar “yok”tan, aracısız olarak doğrudan “kün” emriyle yaratılmıĢlardır. 808 Ruh emr 

alemine ait bir gerçekliktir. Ġbn Kemal ruhun emir alemine aidiyetini Ģu iki ayetin 

desteklediği görüĢündedir.  

 “ Haberiniz olsun yaratmak (halk) da, emir de yalnızca onundur” 809  

 “Sana ruhtan sorarlar; de ki: “Ruh Rabbimin emrindedir”810 

 Öte yandan beĢ zahiri duyu ile idrak edilen dünya alemine halk alemi denir. 

Halk alemindeki yaratma fiili “Ģeyden yaratma” tarzında olmaktadır. Burada bulunan 

her Ģey Allah‟ın vasıtalı olarak yarattığı Ģeylerdir; “ Allah „ın herhangi bir Ģeyden 

yarattığına bakmıyorlar mı?”811 Halk alemindeki varlıkların bir baĢka ortak özelliği de 

oradaki her Ģeyin yok olucu olmasıdır.  “… O‟nun yüzü hariç her Ģey yok olucudur.”812 

 EĢyanın geçici yokolan bir yönünün yanında bir de silinip yok olmayan ve baki 

olan yönü ve yüzü vardır. Bu yüz o Ģeyin melekûtudur. Bir baĢka deyiĢle her Ģeyin 

“emr” aleminden kendisine düĢen bir payı vardır ki buna fena ulaĢmaz. Çünkü bu pay 

kamil bir kudretle muhafaza edilmektedir. Ġbn Kemal, Ģu ayetin bu duruma iĢaret 

ettiğini söyler:  

                                                 
804 Bakara 2/87, Meryem 19/17, ġu‟ara 26/193, Me‟aric 70/4, kadr 97/4) 

805 Nahl 16/2, Mü‟min 40/15, ġura 42/52. 

806 Ġsra 17/85, Enbiya 21/91, Tahrim 66/12 . 

807 Klavuz, A. Saim, a.g.e. , s. 377- 378. 

808 Ġbn Kemal‟in bu görüĢünü desteklemek için çikrettiği Meryem suresi‟nde geçen ayet Ģudur; “ … Bu 

benim için kolaydır, daha önce sen hiçbir Ģey değil iken, seni yaratmıĢtım.” Meryem 19/9. 

809 A‟raf 7/54. 

810 Isra 17/85, Ġbn Kemal , “Feraid” , Resail, ACN,  c. 2, s. 272. 

811 Nahl 16/48. 

812 Kassas 28/88, Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 273. 
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   “De ki: Eger biliyorsanız (söyleyin) Her Ģeyin melekûtu ( mülk ve yönetimi) 

kimin elindedir? Ki O, koruyup kolluyorken kendisi korunmuyor.”813 

 Ġnsan ruhu, Allah‟ın kudretinin taalluk ettiği ilk Ģeydir. Nurani bir cevher olan 

ruh, bizatihi Rabbani‟dir ve emr alemine aittir. Ruhlarının orijinaline oluĢturan ilk 

tohum Hazreti Muhammed‟in ruhudur. Allah onun ruhunu icad etmek suretiyle, vücûd 

ağacının meyve vermesini sağladı. Bu bakımdan kudretin taaluk ettiği ilk ruh onun 

ruhudur. Allah ona “ruhum” dediği için, “ilk muhatab” olma Ģerefine nail olmuĢtur. Hz. 

Adem‟e üflenen Ģey gerçekte Hz. Muhammed‟in ruhundan baĢkası değildir. Bu sebeple 

Hz. Muhammed “ebu‟l –ervah”, Hz. Adem ise, “ebu‟l-eĢhas”tır. Peygamberimizin, 

“Adem su ile çamur arasındayken ben peygamberdim.” Sözü de bu anlama gelmektedir. 

Ġbn Kemal, ölüm esnasında ruh ile nefsin farklı iĢlemlere tabii tutulduğu kanatindedir. 

Allah insanın vafat ettirirken, ölüm meleği onun ruhunu kabzeder. Ġnsan ruhu ölüm 

esnasında göklere yükselir. Ancak gök kapıları sadece said olanın ruhu için açılır; gök 

kapılarından geri çevrilen Ģakînin ruhu ise yerin derinliklerine gömülür. Ġbn Kemal, 

filozoflar gibi, ruhun ölümsüz olduğuna inanır. Kabir azabının gerçekleĢebilmesi için 

ruhun ölümsüz olması gerekir.814 

 Ruhun varlığını ittifakla kabul eden Müslümanlar ruhun hakikatinin araĢtırılıp 

araĢtırılamayacağı konusunda iki guruba ayrılırlar; bunu caiz görmeyenler815 ruh 

hakkında araĢtırma yapmanın yasak olmadığını, hatta gerekli olduğunu beyan edip bu 

konuda fikir yürütenler.816  

 Ġbn Kemal, ruhun tanımına ve mahiyetine iliĢkin olarak kendinden önceki 

birçok düĢünürün görüĢlerinin bulunduğunu belirtmektedir. O, “Hakikatü‟n- Nefs ve‟r 

Ruh” adlı risalesinde bu görüĢlere yer vermektedir.  Fahrettin Razi „ye göre ruh bir 

cevher olup, nûrani ve latif bir niteliktedir. O bedenle iç içe girmiĢtir. Cüveyni‟ye göre 

de ruh bir cevherdir. O, cismani, nûrani ve Ģerefli bir nitelik taĢımaktadır. Ona göre ruh, 

bedende meydana gelmiĢ olup, kokunun sinmesine benzer bir Ģekilde bedene siner. 

Onlardan bir kısmına göre ise, nefs ve ruh, latif, bizatihi canlı, karıĢımlara sirayet eden, 

                                                 
813 Mü‟minun 23/88; Ġbn Kemal, “Feraid” , s. 273. 

814 Ġbn Kemal, “Feraid”, s. 274 

815 Ġbn Abbas‟ın Cüneyd Bağdadi‟nin (v. 297- 909) Ġbrahim el- Bukani‟nin ( v. 1041- 1631), Ġmam 

Sübki (v. 756- 1355) „nin bu görüĢü benimsediklerini belirtmiĢtir..  

816 Toprak, Süleyman, “Ölümden Sonraki Hayat, Kabir Hayatı” , s. 217- 218. 
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bozulması söz konusu olmayan cisimdir. Onların karıĢımlarda kalmaları hayat, onlardan 

ayrılmaları ise ölümdür. Bir kısım düĢünür de ruhun latif cisimlerden olduğunu, yerinin 

kalbin sol içi olmasına rağmen bedenin her tarafına nüfuz ettiğini ve bu bakımdan da  

onu canlı olmanın Ģartı kabul ederler. Filozofların çoğunluğuna göre ise ruh, bedene 

tasarruf eden soyut bir cevherdir. Bedenden tasarrufunun kesilmesi ile ölüm fenomeni 

gerçekleĢir.817  

 Ġbn Kemal ruhun niteliği konusunda ki görüĢleri üç madde halinde özetlemiĢtir: 

Birincisi, ruhun bedene tasarruf eden, onu çeĢitli zararların etkisinden koruyan nûrani ve 

latif bir cevher olarak kabul edenler, ikincisi, daha çok tabiplerin kabul ettiği insanda 

bulunan içgüdüsel bir hararet, üçüncü gurup ise, ruhu hava denen nefesten ibaret 

sayanlardır. 818  

 Kur‟an‟ı Kerim‟de ruh hakkında “ Ruh Rabbimim emrindedir.” ġeklinde geçen 

ifade, Ġbn Kemal‟e göre ruh hakkındaki kapalılık ve belirsizlik durumunu ortaya 

çıkarır.819 Buna rağmen O, ruhu “ latif bir cisim “ olarak tanımlamıĢtır. Bu hali ile ruh 

insanın duyu organlarıyla algılanabilen, parçalarına, organlarına bir balık ağı gibi 

geçmiĢtir. Ölüm anında Azrailin çekmesiyle bedenden çıkar ve göklere çekilerek orada 

ebedi olarak kalır. 820 Ruhun öldüğünü veya yok olduğunu söylemek ise ahıret ile ilgili 

bazı problemleri oluĢturur. Öldükden sonra dirilme ve bundan sonraki merhaleleri inkar 

anlamı taĢır.821 

 Ġbn Kemal‟in ruh konusu ile ilgili gündeme getirdiği iki önemli meseleden bir 

tanesi de, miraç hadisesidir. Peygamberimize verilen en büyük mucizelerden bir tanesi 

olan miraç konusunda Ġslam düĢünürleri arasında tartıĢmaların olduğu bilinmektedir. 

                                                 
817 Ġbn Kemal, “Hakikatü‟n- Nafs Ve‟r-Ruh”, SK. , H.Hüsnü PaĢa, 5095, vr. 25b- 26a. 

818 Ġbn Kemal,  “Hakikatü‟n- Nefs” , SK. Tırnovalı 1864, vr. 85b. 

819 Ġbn Kemal ruhun mahiyeti hususunda aklın tam manasıyla meseleyi kavrayabilecek bir özellikte 

görmez. Konuyu Ģu örnekle açıklamıĢtır: Nasıl ki bir kandil ıĢığı en küçük bir sebeple sönerse, akıl da 

küçük bir itiraz karĢısında Ģüpheye düĢebilir. Yine bir kandil ıĢığı sadece küçük mekanları 

aydınlatabilirken, daha büyük mekanlarda ise bu ıĢık cılız kalır. Tıpkı bunun gibi akıl, örneği, matematik 

alanında yeterli olurken metafizik alanda yetersiz kalmaktadır. Görüldüğü gibi Ġbn Kemal, akıl yoluyla 

metafizik alana iliĢkin meselenin çözümünün imkansız olacağını savunur. Buna göre ruhun mahiyetinin 

akılla kavranması mümkün değildir. Bu düĢünceleriyle o, Farabi ve ibn Sina‟nın, ruhun, akli burhanla 

bilinebileceğine iliĢkin görüĢlerini kabul etmemektedir. ( Sözen Kemal, a.g.e. , s. 258; ayrıca ruhun 

mahiyeti hakkında bkz. Toprak Süleyman, a.g.e. s. 220- 233; Yavuz Yusuf ġevki, a.g.m. , s. 189- 190. 

820 Ġbn Kemal , “Risale Fi ġahsi‟l –Ġnsan” , RES. ,  ACN. , c. 1, s. 99. 

821 Ġbn Kemal, “Risale Fi Beyani‟n - Nefs Ve‟r - Ruh Ve‟l – Beden” , SK. , O. Huldi Öztürkler 2718, vr. 

149 Ġbn Kemal, “Risale fi Beyani‟r Ruh ve‟l- Cisim” , SK. , Es‟ad Efendi 3523, vr. 150b. 
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Genel olarak bu tartıĢmalar “miracın sadece ruh ilemi, yoksa ruh ve beden birlikteliği 

ile mi “ olduğu hususunda yapılmıĢtır. Cismani miracın anlaĢılabilmesi insanın ruhun 

hakikatine vakıf olmakla mümkündür.  Ġbn Kemal de miraç konusunda ikinci görüĢü 

yani; hem ruh, hem de beden birlikteliği ile olduğu kanatindedir. Çünkü o insanı ruh 

beden bütünlüğü içerisinde görmektedir.822 Ruhu da latif bir cisim olarak kabul ettiği 

için, onun miraç hakkındaki görüĢü beden ve ruh beraberliği ile olduğudur. 823  

 Onun ruhla ilgili ortaya attığı ikinci görüĢ ise “ iĢlerinizde sıkıntıya düĢtüğünüz 

zaman kabir ehlinden yardım isteyiniz” Ģeklinde rivayet etmiĢ olduğu hadisi 

açıklamaları esnasında söyledikleridir. 824 Ġbn Kemal bu konuyu açıklarken insanın 

ziyaret ettiği mezar yanında halet-i ruhiyesinde değiĢiklikler olduğunu belirtir. 

Müslümanlar kabirlerdeki ölülerin kemiklerini kırmaktan ve kabirlerine basmaktan men 

edilmiĢlerdir. Nasıl ki insan hayattayken saygı görüyorsa, o kiĢinin öldükten sonrada 

ölüsüne de saygı gösterilmelidir. Ölülerin kabirlerini ziyaret eden bir kimse bu ziyaret 

esnasında ziyaret ettiği kimse ile iliĢkisine göre etkilenir. Ziyaret ise hem ölünün ruhuna 

hem de ziyaretçinin ruhuna büyük bir sevinç verir. Ġbn Kemal konuyu Fahreddin 

Râzi‟nin “Metâlib‟i Âliye” isimli kitabından aldığı örneklerle açıklar. Aristo öldükten 

sonra arkadaĢları felsefeye ait bir mesele üzerinde tartıĢırlar ve anlaĢmazlığa düĢerler 

daha sonra bu filozofun kabrini ziyaret ederek daha önce anlaĢamadıkları ve tartıĢtıkları 

meseleyi yeniden orada tartıĢırlar ve meseleye kesin bir sonuç vermek suretiyle ittifak 

ederler. Ġbn Kemal‟e göre bunun sebebi ziyaret anında kabirleri ziyaret eden ile ziyeret 

edilen ölünün ruhları arasında ( Ġbn Kemal nefisleri arasında diyerek belirtmiĢtir) bir 

benzeĢme meydana gelir. Sanki bu karĢılıklı duran iki aynanın birisinde bulunan 

görüntünün diğerine yansımasıdır. Ziyaretçinin içinde bulunan ilim marifet güzel ahlak 

ve benzeri hasletler bir nur olarak ziyaret edilen ölünün ruhuna akseder. Aynı durum 

                                                 
822 Gölcük, ġerafettin “ Kemal PaĢazadenin Ġnsan AnlayıĢı” ġĠS, s. 173- 174 

823 Ġbn Kemal üzerine araĢtırma yapan bazı yazarlar, konuyu yanlıĢ değerlendirmiĢler ve miraç 

hadisesinin sadece ruhen olduğunu Ġbn Kemal‟in görüĢü gibi aktarmıĢlardır. Halbu ki Ġbn Kemal‟in ifade 

tarzından ve konuyla ilgili genel yaklaĢımından bunu çıkarmak zordur. Genellikle ġamil Öçal ve Kemal 

Sözen tarafından ortaya atılan bu görüĢ (öçal, s. 421, Sözen s. 260 ) Sayın Dalkıran, ġerafettin Gölcük, 

Seyit Bahcıvan ve Emrullah Yüksel tarafından kabul edilmemiĢ onlar , miracın ruh ve beden birlikteliği 

ile olduğunu savunmuĢlardır. ( Dalkıran s. 169- 170, Gölcük, s. 173- 174, Emrullah Yüksel, “Risale Fi 

Tahkiki‟r- Ruh Li Mevlana Kemal PaĢazade”,  ġĠS. , s. 258- 259) 

824 Ġbn Kemal, “Makâle Fi Tefsiri Haze‟l – Hadis, Ġza Tahayyertüm Fil –Umuri Fe‟steinü Min Ehli‟l- 

Kuburi” , Süleymaniye 1046, vr. 181a-b.  
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kabirde yatan ölünün ruhu için de geçerlidir.825 Sanki burda Ġbn Kemal daha önce 

yaĢanmıĢ hatıraların çok daha çabuk hatırlanabilmesi için kabir ziyaretinin ciddi bir 

motivasyon aracı olduğunu belirtmektedir. Bu iliĢki sevgi ve muhabbet iliĢkisidir. Kaldı 

ki Ġbn Kemal her zor kalınan durumda bu tür bir davranıĢın kesin sonuç üreteceğini de 

söylememiĢtir. Sanki bu kiĢiler arasındaki “empati” dediğimiz Ģeyin gerçekleĢmesini 

sağlamaya yönelik bir tedbirdir. Tevhid inancına aykırı bir tavır söz konusu değildir.826  

 Ġbn Kemal ruh ile beden arasındaki iliĢkinin aracı varlık olarak yaratılan buhar 

ile olduğu kanatindedir. Kesif olan beden ile latif olan ruh arasında bir buhar vardır ki 

her ikisi arasında ki iliĢkiyi bu sağlamaktadır. Ġbn Kemal bu aracı ruha “hayvani ruh” 

adını verir. Ruhun bedendeki varlığını sürdürebilmesi bu buharın varlığına bağlıdır. 

Buharın sönmesi ile birlikte iĢlevselliğini kaybetmesi ile beraber ruh beden iliĢkisi de 

sona erer ve bu durumda ruh zorunlu olarak bedeni terk eder. Ruhun zorunlu olarak 

bedeni terk ediĢinin dıĢında bir de isteğe bağlı olarak bedenden ayrılması ve sonra tekrar 

geri dönmesi söz konusudur. Tasavvuf alimleri bu ayrılıĢa “insilâh” adını vermiĢlerdir.  

Ġbn Kemal burada “ölmeden önce ölünüz” hakikatine bu Ģekilde eriĢilebileceğini kabul 

etmektedir. Bazı mutasavvıfların, haĢri, genel, özel ve daha özel olmak üzere üçe 

ayırdığını, genel haĢrın, haĢir gününde cesetlerin kabirlerden çıkmasını; özel haĢrin ise, 

dünya hayatında sayr-i süluk yöntemiyle uhrevi ruhların, dünyevi cisimlerden çıkarak 

ruhani bir aleme yükselmesini ifade ettiği, bu ikinci durumda ölüm gerçekleĢmediği 

halde kiĢinin kendi iradesi ile hayvani ve nefsani niteliklerini öldürdüğü; daha özel 

haĢrin de, ruhun, benlik “enaniyet” kabrinden çıkıp Rabbani bir hüviyet kazanması , 

yaratılmıĢlık hüviyetinden sıyrılarak  “makam-ı habib‟e ulaĢması ve yüce Allah ile beka 

bulması yönündeki görüĢlerini aktarmıĢtık. Hz. Peygamber buna, “Benim Allah ile 

beraber olduğum öyle bir vakit var ki, benimle birlikte o vakit içine ne bir mukarreb 

                                                 
825 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 181b. 

826 Bu konu hakkında Muhittin Uysal‟ın hazırlamıĢ olduğu doktora tezinde detaylı bilgilere rastlamak 

mümkündür. Ġbn Teymiyye (v. 728/ 1328) ,  Leknevî ( v. 1034/ 1886) , Alûsî ( v. 1270/ 1853) gibi alimler 

hadisin mevzû olduğunu söylemiĢlerdir.( bkz. Zekeriya Güler, “Vesile Ve Tevessül Hadislerinin Kaynak 

Değeri” , Ġlam AraĢtırma Dergisi, Ocak-Haziran 1997, c. 2, Sy. 1, s. 116); Ġzmirli Ġsmail Hakkı ise hadis 

değil ama mutasavvıflara ait bir söz olarak kabul etmiĢtir.(Ġzmirli, “Mustasvife Sözleri” ,14, siyer 97); 

NakĢibendî ve ġazelî tarikatlarında rabıta yoluyla kabir ehlinden feyz almanın ruhaniyetlerinden 

faydalanmanın mümkün ve meĢrû olduğuna hükmedildiği nakledilmiĢtir. (Ġsmail Çetin, “Edeble VarıĢ 

Lütufla DönüĢ” , s. 225), Uysal, Muhittin, “Tasavvuf Kültüründe Hadis” , Yediveren, Konya 2001,s. 338- 

339. 
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melek ne de mürsel bir nebi sığar” 827 hadisiyle iĢaret etmektedir. Ġbn Kemal, hadisteki 

mukarreb melek ile Cebrail‟in; mürsel nebi ile de Hz. Peygamber‟in hüviyetinin 

kesdedildiğini söyler. Ona göre bazı surelerin baĢında yer alan “Ha-mim” lafzındaki 

“ha” ve “mim” harfleri bir vahdet sırrı olup Rahman ve Muhammed isimleri bu 

kelimede ortak olarak bulunmaktadır.828 Buradaki görüĢleri daha önce haĢir konusunda 

belirttiğimiz insanın daha hayattayken bir takım terbiye ve eğitim metodları ile uhrevi 

ruhlar haline gelmesi ve dünyevi cisimlerden çıkması “haĢr-ı hass” olarak kabul 

etmekteydi. 829  

  Ġbn Kemal insanı ruh beden bütünlüğü içinde ele almıĢtır. Bunun temelinde 

bedenin sorumluluğu ile ruhun ölmezliği prensibini uzlaĢtırma düĢüncesi vardır. 830  Ona 

göre ruh ölmez. 831 Ruh beden ölünce buradan ayrılarak temiz olan aleme veya afet 

alemine yani kabir hayatı aĢamasına geçer. Kabir hayatı ise hadiste iĢaret edildiği gibi 

ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olur. 832 Ġbn 

Kemal tenasüh inancını da gerek ruhun bir bedenden baĢka bir bedene geçmesi gerekse 

insandan hayvana ya da hayvandan insana geçmesi Ģekli ile olsun kabul etmez. Bu ilahi 

vahiy ile uzlaĢtırılması mümkün olmayan bir konudur. Böyle bir Ģekilde tenasüh 

inancını kabul eden kiĢi Ġbn Kemal‟e göre mülhiddir. 833 

Görüldüğü üzere Ġbn Kemal ehl-i sünnet alimlerinin görüĢlerine uygun 

fikirler beyan etmiĢtir. Ġnsanın eĢref-i mahlukât olduğunu ve mahlukatın pek çoğunun 

da insanın hizmetine verildiğini bu durumun halifelik özelliğinden kaynaklandığını, 

meleklerin de insana secde etmesinin ona ruhun üflenmesi ve isimlerin öğretilmesi ile 

birlikte emredildiğini belirterek daha çok insanın manevi yönlerine iĢaret etmiĢtir. Asıl 

insanı, insan yapan unsur da budur. Ġnsanın bu özellikleri ile sorumluluk sahibi 

olduğunu belirtmiĢ ve bunun neticesinde insanın fiilleri ile ilgili meseleleride ele almıĢ 

                                                 
827 Aliyyü‟l- Kari, “El -Esraru‟l –Merafu‟a” , s. 291- 292;  Aclûnî,  “KeĢfü‟l-Hafa” , c. 1, s. 173. 

828 Koçar, Musa,  a.g.m. , s. 7- 8. 

829 Ġbn Kemal, “Risale Fi ġahsi‟l –Ġnsan” , s. 100; Yüksel, Emrullah,  a.g.m. , s. 259- 260;  Sözen, 

Kemal, a.g.e , . s. 268- 269. 

830 Sözen Kemal, a.g.e. , s.265 

831 Ġbn Kemal, “Risale fi Beyani‟n – Nefs ve‟r- Ruh ve‟l – Beden” , SK. , O. Huldi Öztürkler 2718, vr. 

149a. 

832 Kocar,  Musa, a.g.m ., s. 8. 

833 Ġbn Kemal, “Risaletun Nefs ve Ruh”, vr. 45a; “Risale fi Beyani‟r-Ruh ve‟l- cisim” , vr. 150b, Koçar 

Musa “Ġbn Kemal‟in Risale Fi Bayani‟n-Nefs Ve‟r-Ruh Ve‟l-Beden”Adlı Eseri. Süleyman Demirel 

Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003 -1, sy, 10, s. 6. 
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ve incelemiĢtir. Ġslam düĢünce tarihinde ve kelam ekolleri arasında en çok tartıĢılan 

meselelerden biri; insanın fiillerinin mahiyetinin ne olduğudur. ġimdi Ġbn Kemal‟in 

görüĢleri ıĢığında bu meseleyi ele almaya çalıĢacağız.  

 4-Ġbn Kemal‟e Göre Ġnsanın Fiileri 

  Ġnsanın hür olup olmadığı, hür ise bu hürriyetin dayanağın ne olduğu  gerçek 

anlamda insana fiil, eylem ve davranıĢın nispet edilip edilemeyeceği, yapmıĢ olduğu 

eylemlerin ezeli ilim irade ve takdir ile Ģekillenen kader ile alakasının nasıl olduğu 

meseleleri Ġslam düĢünce tarihi içerisinde hatta insanın var olduğu her ortamda 

tartıĢılmıĢ ve insan düĢüncesini hep meĢgul etmiĢtir. Ġnsanın fiilleri dediğimiz zaman, üç 

ana konu ve bunlara bağlı olarak alt konular gündeme gelir. Gerek Allah‟ın iradesinin 

gerek insanın kendi iradesinin yapmıĢ olduğu bu fiillere etkisi fiili yapabilme gücü ve 

bu fiillerin sonuçta yaratılması; kaza ve kader meselesi ve insanın fiilleri üçüncü olarak 

da bütün bunların neticesinde meydana gelen fiillerin nasıl vasıflanacağı meselesi. ĠĢte 

insanın fiileri dediğimiz zaman onun bütün bu söylenilenlerle iliĢkileri gündeme 

gelmektedir. Ġbn Kemal de Ġslam düĢünce sistemi içerisinde tartıĢılan bu meseleye 

“kulun fiillerinin mahiyeti nedir?, kul fiillerinin yaratıcısı mıdır? , kul fiillerinde mecbur 

mudur? vb.” soruları çerçevesinde yaklaĢmıĢtır. Konu ile ilgili düĢüncelerini daha çok 

“Er- Risale Fi Beyani‟l Hikmeti Li- Ademi Nisbeti‟Ģ- ġerri Ġleyhi Teâla” eserinde 

açıklamıĢtır. 834  

 Ġnsanın iki tip fiili vardır; birisi kendi irade ve ihtiyarıyla meydana getirdiği 

fiilleri; diğeri ise iradesinin ve ihtiyarının dıĢında meydana gelen fiilleridir. Birincisi 

iradi fiiller olurken, ikincisi zorunlu fiiller adını alır. Nefes almak gibi, kalp atıĢımız 

gibi ya da midemizin sindirim yapması gibi zorunlu hareketlerimiz bizim irademiz 

dıĢında ızdırari olarak oluĢmaktadır. Bu tür fiillerin yaratıcısının Allah-u Teala 

olduğunda insan iradesinin bunlarda herhangi bir rolünün bulunmadığında Ġslam 

mezhepleri hem fikirdir. Fakat yazı yazmak, kitap okumak, oturmak kalmak gibi fiiller 

ise bizim irademiz ile meydana gelmektedir. Zaten bu irademizle yaptığımız davranıĢlar 

neticesinde sorumlu oluruz. KarĢılığında mükafât ya da azap görmeye hak kazanırız. 

Ehl-i sünnete göre her ne Ģekilde olsun bizim de yaptıklarımızı da yaratan Allah‟tır. 

Bilerek irade ve seçme gücünü kullanarak yaptıklarımız bizim fiilimizdir. Bu tür fiiller 

                                                 
834 Ġbn Kemal, “Resail”, c.1, s. 125- 130. 
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irademizi o yöne çevirmekle meydana gelmiĢtir. Bundan dolayıda sorumluluk meydana 

gelir. 835 

 Ġbn Kemal, Hz. Peygamber (s.a.v.), duasının baĢlangıcında “ Lebbeyk ve 

sa‟deyk. Hayır senin elindedir. ġerr ise senden değil. “ dediğini.836 Söyler ki, buna göre 

hayrın Allah‟a isnadı doğru iken Ģerrin ise Allah‟a isnadının caiz olmadığı ortaya çıkar. 

Hadisin te‟vilinde Ģunları söyler: Hadiste “Ģer sana değil” denildi, “Ģer sendendir” 

denilmedi. Çünkü Ģerri yaratanın da Allah olduğu zaruridir. Allah‟dan baĢka kemse onu 

icâd edemez. Ancak Allah‟a nispetle o Ģerr değildir. ġerr olma, baĢkasına nispetle ve 

Allah‟ın dıĢındakilere izafetledir. Konu ile ilgili “…Hayır senin elindedir. Muhakkak 

sen, her Ģeye kadirsin.” 837 Ayeti varit olmuĢtur. Bu ayet de yukarıdaki hadisi 

desteklemektedir. Çünkü ayette, hayır senin elindedir denilirken, hayır  ve Ģerr senin 

elindedir ifadesi kullanılmadı. ġerr için ise, umumi bir ifade kullanılarak Ģöyle denildi: 

“Allah her Ģeyi yaratandır.”838 Umumi bir ifadenin kullanıldığı bu ayete göre, Allah 

kulları ve kullardan zuhur eden fiil ve sözleri yaratandır.839  

 Ġnsanın iradi fiillerini seçme ve yapmada tam bir serbestlik içinde bulunduğunu 

kabul eden Ġbn Kemal‟e göre insanın , ihtiyar ve rıza ile yaptığı fiilin, iĢlediği günahın 

ezelde takdir edilmiĢ olduğunu iddaa ederek özür beyan etmesi yakıĢıksızdır. Çünkü 

insan ister itaat olsun ister masiyet olsun fiillerini yapmada asla mecbur değildir. Bu 

konuda Ġbn Kemal Hz. Adem ile Hz. Musa arasındaki tartıĢmanın delil olamayacağını 

söyler.  

 Hz. Musa: ( Hz. Adem‟e) Allah seni eli ile yarattı, ruhundan üfledi, melekleri 

sana sacde etti ve seni cennetine koydu, sonra sen hatanla insanları yere indirdin! 

 Hz. Adem : ( Hz. Musa‟ya) Allah risaleti ve kelamıyle seni seçti. Ġçinde her 

Ģeyin açıklanması bulunan kitabı sana verdi. Kendine dost olarak yaklaĢtırdı. Benim 

yaratılmamdan kaç yıl önce Tevrat‟ta benim isyan ettiğimi Allah‟ın yazdığını buldun? 

 -Hz. Musa: Kırk yıl. 

                                                 
835 Kılavuz, A .Saim,  a.g.e. , s. 152. 

836 Buhari , “Enbiya” 7, “Tefsir‟i Sure” 82/ 13- 22; Müslim, “Ġman” 389, “Müsafirin” 201; Ebu Davud, 

“Salat” 119, “Edeb” 150; Tirmizi, “Cennet” 118; Nesai, “Ġftitâh” 17. 

837 Al-i Ġmran 3/ 26. 

838 En‟am 6/ 102; Ra‟d 13/ 16; Zümer  39/ 62. 

839 Ġbn Kemal, “Risale Fi Beyani‟l – Hikmeti Li- Ademi‟Ģ ġerri Ġleyhi Teala”, RES. , ACN: , s. 125- 126. 
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 -Hz. Adem: Sen onda Adem‟in Rabbine isyan ettiği‟ni buldun mu? 

 -Hz. Musa: Evet buldum.  

 -Hz. Adem: Allah‟ın beni yaratmadan kırk yıl önce yazdığı, sonra da iĢlediğim 

bir suçtan dolayı mı beni kınıyorsun? 

 Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Adem, Hz. Musa‟ya hüccet getirdi buyurdu. 840  

 Ġbn Kemal konuyla ilgili olarak insan kendisine yasaklanılan kötülüğü 

yaptığında bu iĢi yapan olur. Allah, kulu o fiile fail yapmıĢtır. Allah‟ın o fiili yaratması 

adalettir, hikmettir. Kulun fail olması iradesi ve istita‟atı sebebiyledir. Yasaklanılan bu 

Ģerri yapmak ise Ģerdir ve çirkindir. Allah kulun iradesi ile istemiĢ olduğu bu Ģerri 

yaratmıĢtır fakat bundan razı değildir. Bu Ģekli ile Allah için yaratmada derin bir hikmet 

vardır. Ġbn Kemal bu görüĢlerini Ģöyle bir misalle açıklar:  

 “Uzman bir sanatkar eğri büğrü olan bir odunu, kırık bir taĢı, parçalanmıĢ bir 

kerpici alır onu layık ve münasip olduğu bir yere koyarsa bu o sanatkar için doğru bir 

iĢ, övülmeye layık bir durum ve adalet olmuĢ olur. ġayet yerde eğiklik noksanlık ve 

kusur var ise bu, o yere aittir. Kim sarığı baĢa, ayakkabıyı ayağa koyar ve sürmeyi de 

göze çekerse onları yerli yerince kullanmıĢ olur. Böylece ne göze, ne sürmeye, ne 

ayağa, ne ayakkabıya, ne baĢa, ne de sarığa zulm etmiĢ olur. Zira hepsini yerli yerince 

kullanmıĢtır.841 

  Ġbn Kemal burada Ģunu belirtmek istemiĢtir Ģerri, kötülüğü yaratmak Ģer değil; 

Ģerri iĢlemek, kesp etmek Ģerdir. ġer eĢyanın yerli yerince kullanılmaması sonucunda 

oluĢur. Yani Allah‟ın yaratmasında Ģer ona isnat edilemez. “Sana gelen her iyilik 

Allah‟tandır, baĢına gelen her kötülük ise kendi nefsin sebebiyledir.”842 Ayetini tefsir 

ederken, Ģu açıklamalara yer verir: “ Seyyie (kötülük) yaratma itibari ile tıpkı iyilik gibi 

Allah‟a aittir. Ġyilik ise kötülük gibi kesp açısından, kula aittir. Ġkisinin arasındaki fark 

Ģudur: Seyyienin Allah‟a nispet edilemez olmasıdır. Ġbn Kemal burada Hz. Ġdristen Ģu 

nakilde bulunur: 

                                                 
840 Gölcük, ġerafettin, a.g.m. , s. 175- 176. 

841 Ġbn Kemal,  “Risale Fi Beyan‟ı Hikmet-i Li- Ademi‟Ģ ġerri Ġleyhi Teâla” , s. 126. 

842 Nisa 4/ 79. 
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  “Allah bütün fiilerinde hamd edilendir. Sakın, sakın ey ruhum! Senin zatının 

güzelliğine zıt olan çirkin fiilerden çekin.”843 

 Ġbn Kemal Allah‟ın hikmetinin gereğinin yaratmak olduğu kanatindedir. Nasıl 

ki  sanatını göstermesi açısından mahir bir ressamın çirkin bir sureti çizmesi çirkin, kötü 

olmadığı gibi kafirin her ne kadar inkar etmesi çirkin ve kötü olsada bunun yaratılması 

çirkin olarak nitelendirilemez. 844 

 Ġbn Kemal çirkin ve kötü olanın yaratmada olmayacağını ancak , kötüyü ve 

çirkini kesp etmede olabileceğini ifade eder. Konuyla ilgili birkaç ayeti de delil olarak 

gösterir. 845 

 Konuyla ilgili bazı külli kaideler ortaya koymuĢtur. Bu kaideleri koyarken 

kötülüklerin yaratılması meselesine hikmet ve maslahat açısından baktığını 

söyleyebiliriz. “külli hayır ve umumi maslahat bizzat maksud olup , cüz-i bir Ģer ve 

hususi bir zarar için terk edilemez.” Bu kaide açısından baktığımızda alemin devamında 

Ģerlerin zuhuru ve elemlerin meydana gelmesi kaçınılmaz bir durumdur. Bu hikmete de 

ters değildir. Nasıl ki mesleğinde mahir bir doktor hastalığı giderebilmek için bazen 

zehir kullanır ise, yağmur yağmasında ihtiyacın giderilmesi gibi toprağın 

bereketlenmesi gibi v.s büyük faydalar varsa bazı zamanlarda ise yağmur sele de 

sebebiyet verebilir. 846 

 Özetle Ġbn Kemal, insanın fiillerinin yaratıcısının Allah olduğunu belirtir. Bu 

fiillerin failinin ve kesp edicisinin ise kul olduğu kanatindedir. Allah‟ın yarattığı her 

Ģeyde hikmetinin ve adaletinin olduğunu kabul eder. Fiillerdeki çirkinliğin yaratma 

açısından Allah‟a izafesini kabul etmez. Ġradesiyle bu fiili kesp eden insana izafe eder. 

Allah‟ın yarattığı fiillerin sağlam ve güzel olduğunu, “Eğer dileseydik her nefse hidayet 

verirdik”847 ayetinden yola çıkarak, Allah dilemiĢ olsaydı, hiçbir insanın küfre 

düĢmeyeceğini ancak bunun kafir olanların küfre girmekte zorlandıkları anlamına 

                                                 
843 Ġbn Kemal, a.g.r. , s. 126. 

844 Neml 27/ 88. 

845 “Yarattığı her Ģeyi en güzel yaratan, insanı baĢlanğıçta çamurdan yaratan, sonra onun soyunu 

bayağı bir suyun özünden yapan, sonra onu Ģekillendirip ruhundan üfleyen Allah‟tır. Size kulaklar, 

gözler, kalpler vermiĢtir. Öyle iken, pek az Ģükrediyorsunuz.” ( Secde 32/ 13) ve “ Rahman‟ın 

yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. (Mülk 67/ 3)” 

846 Ġbn Kemal,  a.g.r. , s. 129- 130. 

847 Secde 32/ 13.  



245 

 

gelmeyeceğini, zira kafirin küfrü iradesi ve rızasıyla seçtiğini belirtmiĢtir. 848 Kısaca bu 

açıklamalardan sonra Ġbn Kemal‟in kaza ve kader konusuna yaklaĢımını ele almaya 

geçebiliriz.  

5-Ġbn Kemal‟in Kaza Ve Kader AnlayıĢı 

 Ġnsanın yaratılıĢ itibariyle akıllı, iradeli ve eylem yapabilme özelliğine sahip 

olması, kendisini yapmıĢ olduğu fiillerin niteliğini düĢünmesi durumunda bırakmıĢtır. 

Bu açıdan baktığımızda kader meselesi insanların çokca ilgilendiği merak ettiği, felsefi 

ve kelâmi meselelerden oluĢmuĢtur. Aslında sorulan soru Ģudur :”insanın fiilleri kendi 

makduru mudur? Yoksa ona dıĢarıdan enpoze edilerek zorlanan Ģeyler midir? , Allah‟ın 

mutlak ilmi ve kudreti karĢısında, sorumluluk sahibi olarak yaratılan insanın kendi 

fiilleri üzerindeki etkisi nedir? , Eğer bir zorunluluk varsa, insanın hürriyetinin sınırı 

nedir…”  Kader probleminin odak noktasını oluĢturan insanların fiilleri konusunda 

Kur‟an‟da  “dileyenin iman, dileyenin inkar edebileceği, itaat ve isyanın insanın 

iradesine bağlı kılındığı, kiĢilerin iĢledikleri ameller karĢılığında cennete veya 

cehenneme girecekleri, iyi iĢlerinin lehlerine, kötü iĢlerinin aleyhlerine olduğu ve 

Allah‟ın kullarına asla zulmetmediği” ifade edilmiĢtir.849 Kur‟an‟da insanın, irade ve 

gücünü îman ve itaat yahut inkar ve isyan doğrultusunda kullanmasına bağlı olarak 

müminlerle kafirler hakkında farklı ilahi hükümler gerçekleĢeceği de belirtilmiĢtir. 

Allah iman edip yararlı iĢler görenlerin imanlarını ve hidayetlerini artırır, kalplerini 

huzura kavuĢturup onları takva mertebesine çıkarır, kendilerine imanı sevdirir, inkar ve 

günahı çirkin gösterir, dolayısıyla onları kimse saptıramaz.850  Buna karĢılık Allah, 

inkar edip buyruklarına karĢı çıkanların yüreklerini katılaĢtırıp daraltır, kalplerini 

saptırır, mühürleyip perde çeker, hakkı duymalarına engel olmak için kulaklarına ağırlık 

verir, onlara Ģeytanları dost yapar, günahlarının artması için mühlet verir, isyanlarından 

ötürü inkarı güzel gösterir, cehennemin yolunu kolaylaĢtırır; bununla birlikte onlara 

zulmetmiĢ olmaz, aksine bu durum kendi karar ve eylemlerinin sonucu olduğundan 

kendi kendilerine zulmetmiĢ olurlar. 851 

                                                 
848 Ġbn Kemal,  a.g.r. ,  s. 128. 

849 Kehf 18/ 29, Secde 32/ 19- 20, Sebe 34/37- 38, Yasin 36/54, 63/64. 

850 Ġbrahim 14/ 27, Kehf 18/ 13- 14, 17,  Zümer 39/ 22- 23, 37, Hucurat 49/ 7;  Mücadele 58/ 22 

851Bakara 2/ 7- 8 , 14; Nisâ 4/ 168- 169; En"am 6/ 25, 110;  A'raf 7/ 27;  Ġsra 17/ 45- 46; Sâf 61/ 5 ( 

Yavuz Yusuf ġevki, “kader” , DIA. , c. 24, s. 59. 
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 Kader problemi daha çok felsefeciler tarafından insanın özgürlügü bağlamında 

ele alınmıĢken, kelam alimleri tarafından insanın fiilleri noktasında değerlendirilmiĢtir. 

Bu açıdan Ģu soru sorulmuĢtur: “Ġnsanın fiilleri kendi ihtiyarı ve kudretiyle mi, yoksa 

yaratıcının önceden takdir ve belirlemesiyle mi oluĢmuĢtur?” Ġslam düĢünce tarihinde 

konuyla ilgili üç temel yaklaĢımın olduğunu görüyoruz; bunlardan birincisi, insanın 

özgürlüğüne vurgu yapan ve insanın kendi fiillerinin var edicisi olduğunu kabul eden, 

Mu‟tezile ve Ġslam filozoflarının yaklaĢımıdır. 852 Ġkinci görüĢ ise Cebriyenin 

benimsediği yaklaĢımdır. Onlara göre; insanın kudreti yoktur. Bundan dolayı insan 

fiillerini yaratamaz, diyerek “insan fiillerinde mecburdur.” GörüĢünü savunurlar. 

Kainatta bulunan tüm diğer varlıklar gibi insanda Allah‟ın mutlak gözetim ve 

hükümranlığı altındadır. 853 Bu konu hakkındaki üçüncü temel görüĢ ise; EĢâ‟ri ve 

Maturidîler tarafından temsil edilen uzlaĢtırmacı, sünni yaklaĢımdır. EĢ‟ariler, 

sorumluluğa temel teĢkil etmesi için insana fiillerini iĢleyebildiği kadar bir kudret 

atfetmekle birlikte, bu kudretin kula değil Allah‟a ait olduğuna inanırlar.  Onlara göre, 

insanda bulunan irade ve seçme gücü de Allah‟ın yaratmasıyla insanda meydana gelen 

Ģeylerdir. Bu sebeple EĢ‟ariler, insana mecazi anlamda bir kudret ve özgürlük nispet 

etmelerine rağmen, insanın fiillerinde mecbur olduğunu düĢünürler.854   

 Genelde kaza ve kader konusuna girilmemesi ve o konu hakkında 

konuĢulmaması kanaati Ġslam düĢünürleri arasında hakim iken Ġbn Kemal‟in farklı bir 

Ģekilde, kader konusunda haddi aĢmadan, fikir beyan edilebileceğini benimsediğini 

görüyoruz. Bu hususda kendisine Peygamberimizden gelen Ģu hadisi delil yapmıĢtır: 

“Amr b. ġuayb dedi ki; bir ara biz Hz. Peygamber  (s.a.v.) „le oturuyorduk. Bir gurup 

insanla Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (r.a) geldiler, Hz. Peygamber‟e selam verdiler. 

Cemaatten bir kısım: 

-Ya Rasulallah! Bunlar kader hakkında konuĢtular ve Hz. Ebu Bekir iyilikler 

Allah‟dan, kötülükler bizdendir, dedi. Hz. Ömer (r.a) ise, iyilikler ve kötülüklerin hepsi 

                                                 
852 Mu‟tezile; yaratmayı farklı bir anlamda kullansa bile insanı kendi fiillerinin yaratıcısı olarak 

görmektedir. Ġnsanın özgürlüğünü öne çıkaran görüĢünün temeli Allah‟ın adaleti temeline dayanmaktadır. 

Adil olan Allah‟ın sorumluluk yüklediği insanı bu sorumluluğunu yerine getirecek bir kudretle yaratmıĢ 

olması ve özgür bırakması gerekmektedir. Yani insanın özgürlüğü aslında bir baĢlangıç değil, tevhid ve 

adaleti koruma amaçlı bir sonuçtur. ( Gölcük ġerafettin, “Bakıllâni Ve Ġnsanın Fiilleri” , TDV. Yayınları, 

Ankara 1997, s. 167- 168) 

853 Gölcük, ġerafettin, a.g.e. , s. 168. 

854 Mustafa Sabri Efendi, “Ġnsan Ve Kader” ( trc. Ġsa Doğan ) , Ġstanbul 1989, s. 79. , Gölcük, ġerafettin, 

a.g.e. , s. 168- 173. 



247 

 

Allah‟tandır, dedi. Topluluğun bir kısmı Hz. Ebu Bekir‟e, bir kısmı da Hz. Ömer(r.a.)‟e 

tabi oldu.  

  -Hz. Peygamber, “Ġsrafil (a.s.) ın Cebrail ve Mikail arasında hükmettiği Ģeyle 

aranızda hükmedeceğim,” buyurdu ve Ģöyle devam etti; “ Ey Ömer, Cebrail senin 

dediğin gibi dedi. Mikail de, ey Ebu Bekir, senin söylediğin gibi söyledi. Sonra biz 

ihtilaf ettiğimizde, sema ehli ihtilaf eder, sema ehli ihtilaf ettiğinde, yer ehli ihtilaf eder, 

o halde Ġsrafil‟e soralım, dediler. Durumu Ġsrafil‟e arz ettiler. Ġsrafil, kaderin hayır olsun 

Ģerr olsun Allah‟dan olduğuna dair hüküm verdi.”  

  Sonra Allah‟ın Peygamber‟i  “iĢte benim hükmüm de budur”. Buyurdu ve ilave etti : “ 

Ey Ebu Bekir, Eğer Allah isyan olunmamasını isteseydi, iblis‟i yaratmazdı.”855  

  Konuyla ilgili Ġbn Kemal, Risale fi‟l Cebr Ve‟l- Kader isimli eserinde konunun 

Allah‟ın ilminin iradesinin ne oluduğunu anlamakla daha iyi anlaĢılabileceği 

kanaatindedir. Allah zamandan münezzeh olan ilmi ile her Ģeyi kuĢatmıĢtır. O her Ģeyi 

bilendir. GeçmiĢi, Ģimdiyi ve geleceği zamandıĢı olarak bilir. Burda temel mesele 

“Allah‟ın her Ģeyi bilmesinin, insanın eylemlerindeki hürriyetini engelleyip 

engellemeyeceğidir.” Ġbn Kemal‟e göre Allah‟ın ilminin eĢyaya olan nispeti zaman 

dıĢıdır. O her Ģeyi geçmiĢ ve gelecek arasında Ģimdi olarak bilir. Öncelik veya sonralık 

bizim için söz konusudur ve görecelidir. 856 Allah‟ın zamandıĢılığı Allah‟ın ilminin 

onun mekan dıĢı olmasıyla da iliĢkilidir. Allah‟a göre tüm mekanlar uzaklık ve yakınlık 

açısından birdir. Aynı Ģekilde, nasıl ki mekana göre Allah‟ın uzaklığı veya yakınlığı söz 

konusu değilse zamana göre de geçmiĢ, gelecek, Ģimdi gibi üç ayrı nispeti bulunmaz. 857 

Allah‟ın ilminin zamandıĢılığı Ġbn Kemal tarafından takdirin zorlayıcılığı anlamında 

değildir.  

  Allah eĢya için belli bir düzen koymuĢtur. Bu düzen hükmi bir düzendir. 

“Hükmi düzen” terimi, Allah‟ın koyduğu bu düzende, eĢyanın zatı itibarıyla farklı 

imkanlara sahip olabileceği anlamına gelir. Ne var ki Allah‟ın ilminde ve takdirinde bir 

değiĢme olmadığı için, hükmi düzen de de bir değiĢme olmaz. EĢyadaki farklı varoluĢ 

imkanı devam etmesine rağmen, takdir adeta fili bir durum yaratarak eyada bulunan bu 

imkanların vukuunu askıya almıĢtır. Bizatihi imkan vardır. Fakat imkanların vukuunun 

                                                 
855 Ġbn Kemal, “ Risale fi‟l – Cebr ve‟l Kader” Res. ,  ACN. , c.1, s. 180. 

856 Ġbn Kemal, “Risale Fi‟l – Cebr Ve‟l Kader” , Ġbrahim Efendi Matbaası, Ġstanbul 1182, s. 35. 
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askıya alınması, Ahha‟ın bunu değiĢtirmeye güç yetiremeyeceği anlamına gelmez. 

Allah‟ın ilmi ve takdirinin mümkün varlıklar üzerinde faaliyet gösterdiğini göz önüne 

alırsak; Allah‟ın bu düzeni değiĢtirmeye güç yetirmesi mümkün bazı Ģeylerin onun 

kudreti dıĢına çıkarılması demektir. Ġbn Kemal bu durumu daha iyi anlatabilmek için 

Ġslam tarihinden zihinlerde canlılığını koruyan bir örnek verir. Ebu Cehil için iman etme 

imkanı var mıydı? Ġbn Kemal meseleyi önce felsefi platformda tartıĢmayı uygun bularak 

olayı imkan açısında ele alır. Onun küfrüne iliĢkin Allah‟ın bilgisinin bulunması ve 

onda imanın yokluğunun takdir edilmesi, Ebu Cehl‟in iman etmesini imkan dairesinin 

dıĢına itmez, zira özünde mümkün olan bir Ģey ( mümkün bizatihi) in, özünde imkansız 

olan bir Ģey ( mümteni‟ bizatihi) e dönüĢmesi muhaldir. 858 Allah, onun küfrünü bilip 

takdir ettikten sonra, Ebu Cehil‟in imanı mümkün olarak görülmezse, böyle bir 

mahzurdan kurtulmak zordur. Ebu Cehil‟in küfrüne iliĢkin Allah‟ın ilmi cehalete 

dönüĢmeyeceğine göre, Ebu Cehl‟in imanı nasıl mümkün olabilir? Ġbn Kemal, “bir 

Ģeyin özünde mümkün olması, onun fiilen vukua geleceği anlamına gelmez.” Diyerek, 

Allah‟ın ilminin ve takdirinin bir Ģeyin imkanını değil “ vuku‟u” nu ortadan kaldırdığını 

söyleyerek bu açmazdan kurtulmayı dener. Zaten daha önce geçtiği üzere Ġbn Kemal, 

Allah‟ın eĢyaya verdiği düzenin eĢyanın zati durumunu nihai olarak belirlemediğini; 

bilakis, kendi özündeki imkanların aynen korumasıyla birlikte, ilim ve takdirin ona 

hükmi bir düzen verdiğini savunmuĢtu. Çünkü buradaki imkansızlığın gerektirdiği Ģey, 

Allah‟ın meydana gelmeyeceğini söylediği Ģeyin meydana gelmemesidir. Yoksa onun 

vukuunun zât olarak imkansız olması değildir. AnlaĢılan o ki Ġbn Kemal, bir Ģeyin öz 

olarak imkansızlığı ile, Allah‟ın o Ģeyin vukuunu hükmen imkansız hale getirmesi 

arasında fark olduğuna inanmaktadır. Aynı Ģey mümkün için de söz konusudur. Her iki 

halde de söz konusu mahzurun gerektirdiği Ģey, imkan değil vukuûdur. ĠĢte bu yüzden 

iki Ģey arasındaki vukû iliĢkisi, onlar arasında imkan ya da imkansızlık iliĢkisinin 

olmasını gerektirmez. Ġbn kemal Ebu Cehl‟in iman etmesi hususunda onun bizatihi 

imkansız olduğunu söylemez. Onun dıĢarıdan kaynaklanan bir imkansızlıkla oluĢtuğu 

kanaatindedir. Ancak burada dıĢarıdan kaynaklanan imkansızlık ifadesi, insanın 

iradesinin hareket alanını geniĢletmemektedir. Ġnsan için hiçbir zaman vukuu 

bulmayacak bir imkanın ne anlamı olabilir. Ġbn Kemal konuyu “vacip(zorunlu)” 

kavramı açısından tahlil etmeye çalıĢır. Ebu Cehl hakkındaki takdir, onun küfrünün 

                                                 
858 Ġbn Kemal, a.g.r. s. 36. 



249 

 

varlığını, imanının ise yokluğunu zorunlu kılmaktadır. Allah‟ın meydana gelmeyeceğini 

bildiği bir Ģeyin meydana gelmemesi, Allah‟ın ilminin ve takdirinin enpoze ettiği bir Ģey 

olamaz. Çünkü takdir ilme, ilim de mâlûma tabidir.  

  Ġbn Kemal bununla ilgili Ömer Hayyam‟ın bir rubaisine ve Nasıruddin 

Tûsî‟nin ona verdiği cevabı eserinde belirtir:  

  Men mey horem u her ki çu men ehl bûd,  

  Mey horden-i o nezd-i hıred sehl bûd 

  Mey horden-i men hak râ ezel mîdanîst 

  Ger mey nehorem ılm-i Huda cehl bûd. 

  “Ben Ģarap içerim. Benim gibi ehliyetli olan her bir kimsenin Ģarab içmesinin 

mantık nezdinde o kadar kıymeti olamaz( günah/masiyet sayılmaz) ; benim Ģarab 

içeceğimi Allah ezelde bilirdi; eğer Ģimdi Ģarab içmeyecek olursam , Allah‟ın ilmi celh 

olmuĢ olur.”  

  Tusî, Hayyam‟a Ģöyle cevap verir:  

  An kes ki güneh be- nezd-i o sehl bûd 

  În nukte begûyed er ki o ehl bûd 

  Ġlm-i ezelî illet-i isyan kerden 

  Nezd-i hıred zi- gâyet cehl bûd 

  “Kendisine günah iĢlemek kolay gelen bir kimse Ģayet iĢin ehli olan kimse ise 

Ģöyle söylemelidir: Ezelî olan ilmi, günah iĢlemenin sebebi olarak görmek akıllı 

kimselerce tamtamına cahilliktir.859 

  “ Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler can yakıcı azabı görene 

kadar kendilerine her türlü belge gelse bile inanmazlar.”860 Ayetiyle ilgili imanları, 

inanmaları için gerekli olan Allah‟ın iradesi onlara tealluk etmemiĢtir. 861Diyen Beydavi 

(v. 685/1286) nin bu görüĢünü Ġbn Kemal, doğru bulmaz. Zira onun bu görüĢünde, 
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kulların fiillerinde mecbur olduklarına dair bir ihsas bulunmaktadır. Buna karĢı Ġbn 

Kemal Ģu rivayeti nakleder:  

  “Bir gün Hz. Ömer ( r.a .) „e bir hırsız getirilir. Hz. Ömer(r.a.)  ona hırsızlık 

sebebini sorar. Hırsız, bunu kaza ve kaderin sevki ile yaptığını söyler. Bunun üzerine, 

hırsızlığının cezası olarak eli kesilir. Hz. Ömer (r.a.), eli iyileĢen hırsızı yanına tekrar 

çağırır ve sopalatır. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda, elini hırsızlığından dolayı 

kestirdiğini, sopa cezasını ise Allah‟ın ilmi ve takdirine iftiradan dolayı verdiğini 

söyler.”862 

  Ġbn Kemal, Allahın takdiri ve ilmi, kulu zorlayıcı değildir ve onun cüz‟i 

iradesini ortadan kaldırmaz Ģeklindeki düĢüncesini uzunca olan Ģu rivayetle destekler: 

  “Sıffın‟de, Hz. Ali( r.a.) ile beraber bulunan ġamlı bir ihtiyar, Hz. Ali (r.a.) 

„den Sıffin‟e geliĢlerinin Allah‟ın kazası ve kudreti ile mi gerçekleĢtiğini sorar. Hz. 

Ali(r.a.), Allah‟a yemin ederek bir yerde durmalarının, bir vadiye inmelerinin ve bir 

tepeye çıkmalarını tamamen Allah‟ın kaza ve kaderi ile olduğunu söyler. ġamlı ihtiyar, 

buna karĢılık, “Madem bizi Allah getirmiĢtir öyle ise bizim ücretimiz ne olacak?” 

Ģeklindeki sorusuna, Hz. Ali(r.a.), seferleri süresince Allah‟ın kendilerine büyük kükafat 

vereceğini, zira buraya zorlama olmaksızın geldikleri, Ģeklinde vecap verir. ġamlı yine 

meseleyi kavrayamaz ve tekrar sorar: “Bu nasıl olur? Bizi kaza ve kader sevk etmiĢtir. 

Yürümemiz de, vazgeçmemizde kaderdendir.” Hz. Ali (r.a.) ġamlıya Ģu cevabı verir: 

  “Ey ġamlı, sana yazıklar olsun. Sen kazayı, vücubi ve bağlayıcı, kaderi mecbur 

edici ve kesin zannettin. Eğer durum senin dediğin gibi olsa idi, mükellefiyet ortadan 

kalkardı. Vaâd ve vaî‟d düĢerdi. Emir ve nehiy sakıt olurdu. Ġyilik yapan iyiliğinin 

sevabıyla,  kötülük yapandan daha üstün olmazdı. Bu ( senin ileri sürdüğün görüĢ) puta 

tapanların, Ģeytana tabi olanların, Allah düĢmanlarının, yalancıların, bu ümmetin 

mecusisi olan Kaderiyye‟nin sözüdür. Allah, haber vererek kullarına emretti. Kolay 

olanı emretti, zoru teklif etmedi. Peygamberleri oyun olsun diye göndermedi, kitaplarını 

boĢuna indirmedi. “ gökleri, yeri ve aralarındakileri boĢ yere yaratmadı bunun boĢuna 

yaratıldığı iddiası, inkar edenlerin zannıdır. Vay!  AteĢe uğrayacakların haline.”863 
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  ġamlı ihtiyar‟ın kendilerini o yola sevk eden kaza ve kaderdeki seyirlerini 

sorması üzerine Hz. Ali(r.a) , “Emir, Allah‟tandır” diyerek Ģu ayeti okur: Allah‟ın 

peygamberlere farz kıldığı Ģeylerde, ona bir güçlük yoktur. Bu, Allah‟ın öteden beri, 

gelmiĢ geçmiĢlere uyguladığı yasasıdır. Allah‟ın emri Ģüphesiz gereği gibi yerine 

gelecektir.864  

  ġamlı ihtiyar, aldığı bilgiler den dolayı çok sevinmiĢ ve Hz. Ali (r.a.) „ye 

kurtuluĢ yolunu kendisine göstermesinden dolayı teĢekkür ederek onu öven bir Ģiir 

söylemiĢtir.  865 

  Genel olarak Ġbn Kemal‟e göre cebr inancı ibahiliğe ve zındıklığa yol açacağı 

gibi; mutlak anlamda hürrüyet düĢüncesi de Mecusiliğe ve seneviliğe ( iki tanrının 

varlığını kabul etmeye) yol açar. ġu halde kader konusunda, orta bir yol 

benimsenmelidir. Çünkü kul iyilik ve kötülük iĢlemede muhtardır. KesbetmiĢ olduğu 

sebebe ihtiyarını taaluk ettirdikten hemen sonra, kulun fiilini yaratmak Allah‟ın 

adetidir.866 Diğer yandan Ġbn Kemal, fiillerin mutlak anlamda kullara izafe edilmesini ( 

tefviz) de kabul etmez. O‟nun, bununla ilgili olarak, “ devai” ( sebebler) terimiyle bir 

açıklaması söz konusudur:  

  “Çünkü kulun seçiminin kaynağı, kalbde konuĢan bir “daiyye”nin varlığıdır. 

Kalbde bulunan daiyyeler ( devai) Allah‟ın meĢietine tabiidirler. Bunda, kulun ya da 

baĢka bir yaratığın dahli yoktur.”867 

  Ġbn Kemal‟in “baĢka bir yaratık” sözüyle iĢaret ettiği varlıklar meleklerdir. “ 

kulların kalpleri Rahman‟ın iki parmağı arasındadır.” Hadisi, bu gerçeğe iĢaret 

etmektedir. Kalbde geçen sırlara meleklerin aĢina olmaması ve kalbde geçenlerin 

kaydedici melekler tarafından hemen kaydedilmemesi için, Allah kalbdeki hareketliliği 

kendi üzerine almıĢtır. Hadiste Allah‟ın “Rahman” isminin kullanılmasının sebebi 

budur. “ Rahman”ın iki parmağı” ifadesinde geçen parmaklardan birisi Allah‟ın cemal 

sıfatlarına, diğeri celal sıfatlarına iĢaret eder. 868 
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  Ġbn Kemal‟in bu konudaki görüĢü ne cebrilik ne de kaderciliktir. Görüldüğü 

gibi ikisinin ortasında vasat bir çizgidedir. Konuyla ilgili olarak dua kader iliĢkisini ve 

bazı ibadetlerin ömrü artırıp artırmayacağı hususundaki görüĢlerine levh-i mahfûz ve 

ecel hakkındaki yazmıĢ olduğu risalelerinde rastlıyoruz. ġimdi kısaca levh-i mahfûz ve 

ecel hakkındaki görüĢlerini ortaya koymaya çalıĢıcağız.  

  6- Ġbn Kemal‟e Göre Levh-i Mahfûz ve Ecel 

  Ġbn Kemal kainatta meydana gelecek olan her Ģeyin Levh-i Mahfûzda var 

olduğu kanaatindedir. “Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır; ana kitap onun 

katındadır.869” ayetinde iĢaret edilen levhanın dünya semasında olduğunu söyler ve 

çeĢitleri üzerinde durur. ArĢın sağında olan levha ise ona göre Ümmü‟l Kitap‟tır. 

Konuyla ilgili Risale Fi Beyâni Evsâfi Ümmi‟l Kitâb Ve Levh-i Mahfûz Ve Levh-i 

Ma‟nevi isimli bir eserde yazmıĢtır. 870 Ġbn Kemal‟e göre iki tür levha vardır. Bunlardan 

birincisi, ümmü‟l kitap, ikincisi ise levh-i mahfûzdur. Ümmü‟l Kitap, fevkânîdir ve bir 

levhadır. Bu levhayı, melekler asla göremezler ve bu levha meleklerin bilgi sahasının 

dıĢındadır. Mahv ve isbattan (kevn ve fesad), debdil ve tağyirden korunmuĢtur ve onda 

zaman mefhumu bulunmamaktadır. Ümmü‟l kitap, Allah‟ın huzurundadır ve kendisinin 

dıĢında ona kimse muttali olamaz. Bu levha, kudret kalemi ile yazılmıĢtır. Ġrade ettiğini 

emreder ve görevli melekler de o emri yerine getirirler. Bu levha, hiç kaybolmaz ve her 

türlü değiĢikliklerden korunmuĢtur. Diğer levha gibi dünya semasında asılı değildir.871 

 Levh-i Mahfuz ise, tahtânîdir ve meleklerin ona ıttıla‟ı vardır. Allah, semada 

bulunan bu levhada yazar ve bozar. Hadislerde bahsedilen, tebdil ve tağyir edilen, 

yazılıp bozulan levha bu levhadır. Bu levhada bulunan kiĢinin ömrü ve rızkı artırılıp ve 

eksiltilebilir. Burada bulunan said Ģaki, Ģaki de said olabilir. “ Allah dilediğini siler, 

dilediğini bırakır.”872 Yani Allah dilediğini yazar, dilediğini bozar.873 

 “Levh-i Mahv ve‟l- isbat” adı verilen rıza lavhası, zorunluluk arzeden bir levha 

değildir. Buradaki hükümler kulun değiĢen durumuna paralel olarak değiĢebilir. 

Melekler burada yazılan Ģeyleri bilirler. Bu sebeple kiĢinin ameline uygun olarak, 
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“Levh-i Mahv ve‟l-isbat”ta yazılan Ģeyler değiĢebilir; burada „said‟ olarak yazılan daha 

sonra „Ģaki‟ olabildiği gibi, bunun tersi de olabilir. 874 Nitekim Hz. Ömer:  

“ Allah‟ım eğer benim adımı Ģakiler defterine yazdınsa, onu Ģakiler defterinden 

silerek saidler defterine yaz!” Ģeklinde dua etmiĢtir. Keza Kur‟an-ı Kerim‟de yer alan 

“tedbirinizi alın”875 ve “ kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın”876 gibi ayetler, 

yazılanın gene yazan tarafından bozulabileceğini göstermektedir. Bilindiği üzere, 

kahinlerin kendi saltanatının bir erkek çocuk tarafından yıkılacağını söylemeleri, 

Firavn‟un tüm erkek çocuklarını öldürtmeye kalkıĢmasına sebep olmuĢtu. ZemahĢeri, 

Firavn‟ın bu tutumunu aptallık olarak görür. Çünkü eğer Firavn gerçekten kahinlerin 

söylediklerine inanmıĢ olsaydı; çocukları öldürmenin buna engel olmayacağını da 

bilmiĢ olması gerekirdi. ġayet inanmıyorsa, niye böyle bir tavır sergiledi? Ġbn Kemal, 

ZemahĢeri‟nin bu yorumuna katılmaz ve Firavn‟un bu hareketinde bilinçli davrandığına 

inanır. Zira, kahinlerin haber verdiği Ģey “Ümmü‟l- Kitab”da değil, “Levh-i Mahv ve‟l 

Ġsbat” levhasında yazılı olan bir hükümdü. Bu yüzden o, kendisiyle ilgili verilen bu 

hükmün değiĢmez olmadığını çok iyi biliyordu. Erkek çocuklarının öldürülmesini 

emretmesi, rıza levhasında kendisiyle ilgili sabit olan bir hükmü ortadan kaldırmak 

(mahv) için sebepler arama olarak yorumlanmalıdır. 877 Ġbn Kemal, Levh-i Mahfuzda 

yazılı olan belayı, salih amelin ve makbul duanın değiĢtireceği kanatindedir. Kalkanın 

oka siper ve suyunda bitkilerin yetiĢmelerine sebeb olduğu gibi dua da müsibetlere karĢı 

ve rahmeti celbetmek için bir sebebdir.878 

  Allah‟ın insana süresi belirlenmiĢ bir ömür verdiğini ve bu ömrün zamanı 

geldiğinde alınacağını kabul eden Ġbn Kemal‟e göre iki tür ecel vardır. Birincisi, tayin 

edilmiĢ (müsemma, mübrem) ecel, ikincisi de, muallak ve muakkat ecel. Ġbn Kemal tek 

bir ecel anlayıĢını savunanların görüĢlerini yanlıĢ bulur, ve kendi savunduğu bu ikili 

ecel anlayıĢının daha doğru olduğunu belirtir.  

  Ġbn Kemal dua, iyilik, sadaka ve sıla-i rahimin ömrü uzatacağı görüĢündedir. 

Bununla ilgili olarak Ģu rivayeti nakleder. Hz. Ömer (r.a.), yaralandığında Hz. Ka‟b(r.a.) 
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Ģöyle der: “ Eğer Hz. Ömer (r.a.), dünyada yaĢayıp, uzun ömür sürmek isteseydi, 

Allah‟a dua ederdi. Zira onun duası müstecaptır. Böylece, dünyada fazla yaĢayıp, uzun 

ömür sürerdi. “ Bunu duyan diğerleri : “ Ya Ka‟b, bu sözü niye söyledin ki? Allah, 

ecelin tehir edilmemesi hususunda “ Onların ecelleri geldiğinde onu ne bir saat ileri, ne 

de bir saat geri alabilirler.” 879 Diye buyurmadı mı?” 

  Ka‟b: “ Allah‟ın zamanı gelince tehir ve takdim eylediği ecel, hazır olmadığı 

vakittedir. Ecelin, hazır olmadan öne alınması ve sona bırakılması, artma ve eksilme 

kabul etmesi mümkündür. Sadaka, amel-i salih ve de kabul olan dua iledir. Bunlarla  

kiĢinin ömrü artar ve o kiĢi uzun ömür sürer. Yani, iyilik üzere olan kiĢi fazlasıyla uzun 

ömre nail olur. KiĢinin ömrü kısa olacak iken, uzun olması ve çok yaĢaması ve 

ömürlerin azalması Ģüphesiz kitaptadır.”880 Bu ayetten ömrün artması ve azalması 

anlaĢılır.”881 

  Ġbn Kemal, bu rivayetleri Ģöyle değerlendirir: Bir yıldan bir yıla herkesin 

ameli, ölüm sebebi, eceli, izzet ve zilleti, her ne olacaksa Levh-i Mahfûz‟da takdir 

olunur. Bunun izahı da Ģöyledir: Ömrün artıp eksilmesi, sıla-i rahime882 bağlıdır.883 

Konuyla ilgili farklı rivayetler ve hikayeler anlatarak konuyu açmaya çalıĢan Ġbn 

Kemal‟in ifade ettiği muallâk olan ecel mübrem, müsemma olan ecelden bağımsız fakat 

asıl toplam ömür süresini etkilemeyen bir eceldir. 884   

  Ġbn Kemal‟e göre insana takdir edilen seneler veya günler değildir; nefeslerdir. 

Nefeslere bağlı olarak takdir edilen günlerin, sağlık, hastalık, yorgunluk, dinçlik 

durumuna göre azalıp eksilmesi mümkündür. Çünkü ecelde aslolan gün değil nefes 

sayısıdır. Bundan dolayı bazı kimseler nefeslerini boĢ yere harcama hususunda dikkatli 

davranmıĢlardır. 885  

  Özetle Ġbn Kemal‟e göre kader ve buna bağlı olarak ecel, Allah‟ın ilim ve irade 

sıfatlarıyla alakalıdır. Allah ezelî ve ebedî ilmi ile ezelde meydana gelecek olayları 
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bilmiĢ ve bu bilgisi istikametinde takdir etmiĢ, kaderi tayin etmiĢtir. Ġnsan ise 

hareketlerinde hürdür. O, Allah‟ın bilgisine muttali olamaz. Bundan dolayı yapmıĢ 

olduğu fiilleri Allah‟ın bildiği için bu tarzda yapıyor da değildir. Bilakis Allah, insanın 

o Ģekilde hareket edeceğini bildiği için ezelde öyle takdir etmiĢtir. Bundan dolayı da 

insan tamamen sorumludur. Bu sorumluluk neticesinde emirler ve nehiyler karĢısında 

ceza veya mükafâtla karĢılaĢacaktır.  

 Ġbn Kemal‟in genel olarak îtikâdî görüĢlerinden bazılarını açıkladıktan sonra 

Ģimdi bu görüĢler çerçevesinde içinde bulunduğu ortam içerisinde bid‟at fırkalar ve bazı 

Ģahıslar hakkındaki görüĢlerine ve onlarla mücadelesine geçebiliriz.  

  II-ĠBN KEMAL‟ĠN ÎTĠKÂDÎ FIRKALARA BAKIġI  

Geleneksel Ġslam bilginlerinin klasik tarzından ayrılmayan Ġbn Kemal gerek 

yaĢadığı dönem olan XVI. Yy. gerekse, daha önceki bulunan dönemlere ait düĢünce 

ekollerinin fikirlerini eserlerinde tartıĢmıĢtır. Ağırlıklı olarak döneminde etkisi olan 

Safaviler onun îtikâdî alana etki eden ekollerle olan mücadelesinde öne çıkar. Genel 

olarak üç ana baĢlıkta toplayabileceğimiz îtikâdî fırkalarla ilgili görüĢlerini:  

1. Devletlerle olan mücaledesi (Safaviler, Memlüklüler) ,  

2. Fırkalarla olan mücaledesi (Hariciler, Rafiziler, Mutezile, Mürcie…) ,  

3. ġahıslar ( Molla Kâbız, ġah Ġsmail …) inceleyebiliriz. Fakat birinci bölümde 

Ġbn Kemal‟in yaĢadığı ortam baĢlığı altında Safavilerle ve Memlüklerle olan 

mücadelesini ele aldığımız için,  üzerinde bu bölümde durmayacağız. Fırkalarla ilgili 

olarak da ibn Kemal, 73‟ lü taksimi esas almıĢ ve sadece isimlerini ve bu grupların alt 

grublarını saymakla yetindiği için çok fazla görüĢ beyan etmemiĢtir. Daha önce yapılan 

çalıĢmalarda bu hususlar belirtildiği için biz de sadece isimlerini vereceğiz ve öne çıkan 

ve farklı olan görüĢlerini ifade etmekle yetineceğiz. Ağırlıklı olarak ise daha çok 

Ģahıslarla olan mücadelesi esnasında, mürtedlerle ilgili vermiĢ olduğu fetvası ve zındık 

lafzını ele aldığı risalesindeki görüĢleri, Ģahısları küfre götüren davranıĢlar özellikle 

sözler üzerinde durmaya çalıĢacağız.  

Ġslam alimlerinin sapık fırkalarla ilgili kitaplar yazmalarının ana sebebi; 

Ġslamın doğru yorumunu bozulmalara karĢı korumak, sapık inançları deĢifre etmek 

suretiyle halkı bunlara karĢı korumak ve savunma amacına yönelikdi. Ġlk dönemlerde 
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yazılan klasik eserler arasında yer alan Bağdâdi‟nin “el-Fark Beyne‟l- Fırak‟ı” , 

EĢ‟ari‟nin “Makâlatu‟l- Ġslamiyyin” i ve ġehristani‟nin “el-Millel ve‟n- Nihal” ı gerek 

nakli deliller ile gerekse akli deliller kullanmak sureti ile bu tür görüĢlerin yanlıĢlarını 

ortaya koymaktaydı. Daha sonra yazılan mezhepler tarihine ait eserler ise önceki yazılan 

kitapları tekrar etmiĢ, sapık grupları aynen zikretmekten öteye geçememiĢtir. Grup 

özelliğini kaybedip hiçbir müntesibi kalmasa bile, sonraki eserlerde böylesi fırkalar bile 

sayılabilmiĢtir. Ġbn Kemal‟in mezhepler tarihi ile ilgili görüĢleri ve yazmıĢ olduğu 

eserlerle ilgili genel bilgiler ġeyhülislam Ġbn Kemal Sempozyumunda, Sabri 

Hizmetli‟nin sunmuĢ olduğu tebliğde ele alınmıĢtır. Ayrıca daha sonra Seyit Bahçıvan 

tarafından “Hamsü Resail Fi‟l- Fırak Ve‟l-Mezâhib” ismiyle Ġbn Kemal‟e ait konuyla 

ilgili önemli risaleler bir araya getirilip neĢredilmiĢdir. 

Ġbn Kemal kendinden önceki klasik mezhepler tarihi yazarlarında olduğu gibi 

Peygamberimizin 73 fırka hadisini esas alarak açıklamalar yapmıĢtır. Ehl-i Sünnet 

ekolunun karĢısındaki 72 fırka olan ehl-i bid‟at ekollerinin adlarını teker teker saymıĢtır. 

Ġbn Kemal‟in farklılığı belkide döneminden kaynaklanan sebepler ile ilgili olarak klasik 

eserlerde olmayan bazı gurupları saymasıdır. Mesela “ġeytaniye” yi Kaderiye‟ye bağlı 

bir grup saymasına karĢılık, Bağdâdî, Rafizîlerin bir fırkası olarak göstermektedir.886 

Yine yenilik olarak söyleyebileceğim bir husus da; Hz. Ali‟nin peygamber olduğunu 

ileri süren “ Aleviye(Alviye)”yi diğer Rafizîler‟e eklemesidir.887 

“Fırak-ı Dalle” adlı risâlesinin baĢında, Peygamberimizden rivayet edilen 

“Kim islam‟da yeni bir Ģey icad ederse helak olmuĢtur” hadisini zikrederek konuyu 

incelemeye baĢlar. Ġbn Kemal, Ehl-i Sünnet çizgisi dıĢında kalan mezhepleri bid‟atçi 

olarak mütalaa etmektedir. Sapık fırkaları altı ana baĢlıkta ele alır. Bunlar, Hariciler, 

Rafizîler, Kaderiye, Cebriye, Cehmiyye ve Mürcie‟dir. Daha sonra her bir fırkanın oniki 

alt grubunun adlarını zikreder ki bunların toplamı hadiste haber verildiği üzere yetmiĢiki 

etmektedir. Bunlar, “fırka-ı nâciye” olarak adlandırılan Ehl-i Sünnet‟in dıĢında kalan 

fırkalar olduğu için cehennemliktirler. 888 

  Bu ana mezhepler ve altında yer alan tali ekoller Ģunlardır: 

                                                 
886 Bağdadi, “Mezhepler Arasındaki Farklar”, s. 52. 

887 Ġbn Kemal, “Fırak-ı Dâlle” , SK. , Laleli, 3711, vr. 114d 

888 Ġbn Kemal, “Fırak-ı Dâlle” , vr. 114b. 



257 

 

1- Havâric: Ezrakiyye, Cârudiyye, ibâdiyye, Sa‟lebiyye, Halkıyye, 

Kurrâtiyye,  Meymûniyye, Nuhakkiyye, Ahniyye, Sümûhiyye, 

Kenziyye, Kürritiyye.  

2- Râfiziyye: Aleviyye, Bedeviyye, ġîa, ishâkiyye, Zeydiyye, 

Abbâsiyye, Ġsmâiliyye, Eyyâmiyye (Ġmâmiyye), Tenâsuhiyye, 

Ellâniyye, Raci‟ıyye, Mürâsiyye. 

3- Kaderiyye: Hamriyye, Seneviyye, Kübbâniyye, ġeytâniyye, 

ġerîkiyye, Ruveydiyye, Nâkiyye, Müberriyye, Bâsıtıyye, 

Nezzâmiyye, Mu‟tezilliye, Vehmiyye. 

4- Cebriyye: Maktariyye, Efâliyye, Mu‟niyye, Merkûiyye, Mehhâriyye, 

Mesâbiyye,  Kisâiyye, Sâbekiyye, Hubeydiyye, Havfiyye, Fikriyye, 

Hüsniyye. 

5- Cehmiyye: Muattaliyye, Zenâdıkiyye, Lafzıyye, Vâkı‟iyye, 

Mersiyye, BeĢîriyye, Mültezifiyye, Vâridiyye, Harnafiyye, 

Mahlûkıyye, Gayriyye, Fâniyye. 

6- Mürciyye: Tarikiyye, Sâbiyye, Râciyye, ġâkiyye, Beliyye, 

Ameliyye, Makbâliyye, Mesneviyye, Eseriyye, Bediyye, MüĢebbihe, 

HaĢeviyye.889 

ġimdi kısaca maddeler halinde yukarıda sayılan grubların temel görüĢlerini 

vermeye çalıĢacağız. Ġbn Kemal bu görüĢleri ve isimleri saymasına rağmen herhangi bir 

hüküm vermemiĢtir. Ancak bu onun tamamen bir nakilci olduğu anlamına da 

gelmemelidir. Zîra, “Elfaz‟ı Küfür, Sahabeyyi Sebb, Zındık ve Mürted” konularını ele 

aldığı eserlerinde fetvalar ve hükümler vermiĢtir.  

A-HARĠCĠYE 

Haricilerin tarih sahnesine çıkıĢı hemen hemen bütün tarihçiler tarafından 

Sıffîn SavaĢında, hakem meselesinin ortaya çıkmasına bağlanmıĢtır. Hakem tayinini 

kabul etmesinden dolayı Hz. Ali‟den ayrılanların meydana getirdiği bir fırka olarak 

                                                 
889 Ġbn Kemal, “ Risâle fi Beyâni‟l Fırakı‟l-islamiyye” SK. Laleli 3711, vr. 115a, 116a 
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belirtilmesine rağmen Havaric, kökleri itibari ile tahkim olayından önce Hz. Osman‟ın 

son dönemlerine kadar uzanır.890  

Hariciler: 

1- Kendileri dıĢındaki bütün müslümanları, sahabeden, Hz. Osman, Hz. Talha, 

Hz. Zeynep ve Hz. AiĢe‟yi tekfir etmektedirler.  

2- Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Ali‟ye lanet etmektedirler. 

3- Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer‟ın hilafeti meĢru kabul ederken, Hz. Osman‟ın 

hilafetinin ilk altı yılını ve Hz. Ali‟nin de tahkim olayına kadarki hilafetini 

kabul ederler.  

4- Tahkim olayını kesinlikle kabul etmezler. 

5- Haricilerden olan Ezrakiyye, müslümanların çocuklarını kâfir kabul eder.  

6- Necâdât ise içki içene verilen had cezasını ve erkeklere “kazf (iftira)” 

cezasının uygulanamayacağını söylerler.  

7- Yezîdiyye grubu ise Peygamberimizin getirdiği Ģerîatın ortadan 

kaldırılacağını idda etmiĢtir.891  

 Ġbn Kemal, Haricilerin kâfir olduklarını belirtir. Ona göre Kur‟an ve Sünnet 

çizgisinden çıkıp Müslümanları küfürle itham etmiĢler, dinin sabit hükümlerini 

değiĢtirmeye kalkmıĢlar, bütün bunlardan dolayı da küfre düĢmüĢlerdir. 

B-RAFĠZĠYYE 

Osmanlılar döneminde daha çok KızılbaĢ, Kalenderî gibi grupları ifade etmek 

için kullanılmasına rağmen bu kelime genel olarak, ġîa ekolunu çağrıĢtıran bir özellik 

arzetmektedir. Bazen Rafizî kelimesi Sünnilikle bağdaĢmayan bütün heterodoks Ģeyhler 

ve derviĢleri toptan ifade etmek içinde kullanılmaktaydı.892 

                                                 
890 El-EĢ‟arî, “Makâlâtü‟l – Ġslâmiyyîn Ve Ġhtilafu‟l- Musallîn, Ġlk Dönem Ġslam Mezhepleri” (trc 

Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın) Ġstanbul, 2005, s. 102; Bağdâdî, a.g.e. , s. 54, ġehristâni, “El-Mile‟l Ve‟n- 

Nihal” , c. 1, s. 106. 

891 “Risâle Fi Beyân-ı Fırak-ı Dâlle”, SK.  , Kılıç Ali PaĢa 1028, vr. 298a;  ReĢit Efendi 1031, vr. 280a 

892 Ocak, A. YaĢar, Bâbailer Ġsyanı, Ġstanbul, 1996, s. 64, Ġbn Kemal‟in yaĢadığı dönemde ise Rafizi 

kelimesi daha çok KızılbaĢ anlamında kullanılmaktaydı. Bunlar daha çok Safavilerin etkisiyle ĢîalaĢıp 

siyasi düzene baĢ kaldırdıkdan sonra kendilerine bu isim verilmiĢtir.  



259 

 

Ġbn Kemal‟in sapık fırkalar arasında en çok tenkit ettiği fırka Rafizîlerdir. 

“Ġkfar‟uĢ- ġia”  adlı risalesinin baĢında Ġbn Kemal, Müslüman memleketlerinde ġia 

denilen bir grubun zuhur ederek, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer‟e lanet ettiklerine ve 

onların hilafetini geçersiz saydıklarına dair haberlerin yayıldığını söylemektedir. Bu 

grubun karakteristik özellikleriyle ilgili olarak Ģunlar söylenebilir: 

 “ Bunlar aynı zamanda Ģerîatı ve Ģerîat ehlini tahkir etmekte, müctehid 

imamlara sövmektedirler. Güya bunların iddeasına göre Ehl-i Sünnet‟e mensup olan 

müctehidlerin mezhebi meĢakkatli imiĢ ve ġah Ġsmail denilen kendi önderlerinin 

mezhebi daha kolaymıĢ ve son derece faydalı imiĢ! Bunlar ġah Ġsmail‟in helal dediği 

Ģeye helal, haram dediği Ģeye de haram derler! Güya ġah Ġsmail onlara içkiyi helal 

kılmıĢ!”893 

1- Hilafete en layık olanın Hz. Ali olduğunu, ilk üç halife bu hakkı ondan 

aldıkları için onlara bûğz etmek, onları sevmemek, hatta onları sevenleri 

bile sevmemek gerekir. 

2- Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer‟e ondan dolayı lanet ederler.894 

3- Sahabenin çoğu Hz. Ali‟ye uyma hususunda gevĢeklik göstermek suretiyle 

sapıklığa düĢmüĢlerdir. 895 

4- Ġmam bazen takiye yapabilir. 

5- Hz. Ali bütün iĢlerde isabet etmiĢ ve dini konuların hiçbirinde hata 

etmemiĢtir.896 

C-KADERĠYE 

Sorumluluk doğuran fiillerin sadece insanın iradesi ile gerçekleĢtiğini ileri 

süren mezheptir. Bunların Kaderiye olarak anılması, kader konusunu merkeze alarak 

önceledikleri içindir.897 Ġbn Kemal, kader ile ilgili risalesinde onlara bu ismin kaderi 

kabul etmelerinden dolayı değil, “kaderi reddettiklerinden dolayı” verildiğini söyler. 898 

                                                 
893 Ġbn Kemal,  “Ġkfârü‟Ģ- ġiâ” , Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Revan, 2022, vr. 311a. 

894 Ġbn Kemal, Fırak-ı Dâlle, vr. 116a. 

895 EĢ‟ari, a.g.e. , s. 48. 

896 Bağdâdi, a.g.e. , s. 27- 29, Ġbn Kemal,  a.g.e. , vr. 115b. 

897 Üzüm, Ġlyas,  “Kaderiyye” md. , DIA, c. 24, s. 64. 

898 Ġbn Kemal, “Risâle Fi‟l –Cebr Ve‟l Kader”, Res, ACN, c.1, s. 67. 
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Buna göre Kaderiyenin görüĢlerinin odak noktasını insanını fiilleri noktasında Allah‟ın 

kaza ve kaderini kulların fiillerinden ve fiillerin yaratılmasından ayrı tutmaları 

oluĢturmaktadır. 899 

Ġbn Kemal, Kaderiyye‟nin görüĢlerini Ģöylece özetlemiĢtir: 

1- Bunlar kaza ve kaderi inkar etmiĢlerdir.  

2- Ġnsanın kendi fiillerinin yaratıcısı olduğunu kabul etmiĢlerdir 

3- Ahirette Allah‟ın görüleceğini inkar ederler.  

4- Allah‟ın kelamının bizim kelamımızdan farklı olmadığını kabul ederler. 

5- Muhammediye fırkasına mensup Kaderilere göre “Allah sadece cisimleri 

yaratmıĢ, tat, koku, renk, hayat, ölüm ve hastalık gibi marazlardan 

hiçbirisini yaratmamıĢtır.” 

6- Ġbn Kemal‟in sapık fırkalarla ilgili, bir baĢka eserinde Kaderiyye‟ye ilave 

ettiği Horasan Büyükleri‟ne göre îman, insanlar yaratılmadan önce , “Kalû 

Belâ” diyerek ikrar ettikleri sözden ibaret olarak belirtilmiĢtir.900 

D-CEBRĠYE 

Kaderiyye‟nin zıddına insanlara ait ihtiyari fiillerin, ilahi irade ve kudretin 

zorlayıcı tesiri ile meydana geldiğini savunan grupların ortak adıdır. Bunlar genellikle 

insanların kendilerine has bir iradeye sahip olmadıklarını zihni ve ameli bütün fillerinin 

ilahi gücün zorlayıcı tesiriyle meydana geldiklerini savunmuĢlardır. 901 

Ġbn Kemal, Cebriye ile ilgili onların inançlarını açıklama sadedinde fazla 

ayrıntılara girmez. Kısaca O‟na göre:  

1- Cebriye, insanın hiçbir kudretinin olmadığını savunmuĢtur.  

2- Ġnsanın fiilleri üzerinde müdahalesi söz konusu değildir. Yaptığı iĢlerde 

mecburdur.  

                                                 
899 Ġbn Kemal, “Risâle fi Beyâni‟l- Fırakı‟l- Ġslâmiyye” , vr. 115b- 116a, Muhammed Ebu Zehra,  

“Ġslamda Siyasi Ġtikadi Ve Fıkhi Mezhepler Tarihi” ( trc. Abdulkadir ġener vd.) Hisar Yayınevi, istanbul 

trs. , s. 137- 138. 

900 Ġbn Kemal, a.g.e. , vr. 115a,  “Fırak-ı Dâlle” ,  vr. 298a,  ayrıca Ģunları da Kaderiye‟ye ilave etmiĢtir: 

Nasriye, Muammeriyye, Huzelliyye ve Horasan Büyükleri ( Füheymât-ü Horasan) in de bunlara ilave 

eder. 

901 Abdulhamid Ġrfan, “Cebriye” md. , DĠA, c. 7, s. 204. 
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3- Ġnsanda meydana gelen fiillerin tümü Allah tarafından zorunlu olarak 

yaratılmaktadır. 902 

4- Ġnsan için istita‟atı reddetmiĢtir.  

Ġbn Kemal‟in bu görüĢleri neticesinde onları “dinsiz” olarak nitelendirdiğini 

eserlerinde görüyoruz.903 

E-CEHMĠYYE 

Ġslam aleminde ilk ortaya çıkan fırkalardan biri olan Cehmiyye, MüĢebbihe ve 

Mücessime‟ye bir tepki olarak ortaya çıkmıĢtır. 904  

Onların en önemli görüĢleri insanın iradesini ortadan kaldırmaları Kur‟an‟ın 

yaratılmıĢ olduğunu savunmaları ve Allah‟ın sıfatlarının olmadığını iddaa etmeleridir.905 

Ġnsanların Kur‟an‟ı Kerim‟in benzerini meydana getireceğini ileri sürerler. Allah‟dan 

baĢka kimsenin fiillinin olmadığını, insanların fiillerinin mecaz yoluyla insana nispet 

edildiğini söylerler. Onlara göre Allah‟ın ilmi de hâdistir.906 Ġman sahiplerine inandıktan 

sonra günah yoktur. Biz, Na‟im Cennetlerinin lütfuyla rızıklandırılırız907 derler. 

Vâridiyye‟ye göre cehenneme giren bir daha oradan çıkmayacaktır. Mahlûkiyye imanın 

yaratıldığı görüĢündedir. Gayriyye fırkası ise ölülerin kabirde gördükleri azab sesinin 

iĢitilebiceğini söylemiĢlerdir. 908  

Cehmiye fırkasının, Cehm b. Safvan (v.128/745) tarafından kurulmuĢur. 909 

F-MÜRCĠE  

Mürcie siyasi ve itikâdî bir fırka olarak Hz. Osman ve Hz. Ali baĢta olmak 

üzere büyük günah iĢleyenlerin durumlarını Allah‟a bırakıp manevi sorumlulukları 

hakkında, fikir beyan etmeyen topluluklara verilen ortak isimdir. Bunlar için “Amelleri 

niyet ve inançtan sonraya bırakanlar” “Büyük günah iĢleyenlere ümit verenler” veya    

                                                 
902 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 116a 

903 Ġbn Kemal, “R. Fi Beyân-ı Fırak-ı Dâlle” , SK. , Kılıç Ali PaĢa 1028, 297a. 

904 Bağdâdi, a.g.e. , s. 156;  EĢ‟arî,  a.g.e. , s. 229. 

905 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 288a 

906 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 280a. 

907 Ġbn Kemal, “Fırak‟ı- Dâlle”, vr. 116a. 

908 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 116a. 

909 Gölcük, ġerafettin,  “Cehm B. Safvan” md. , DĠA. , c. 7, s. 233- 234. 
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“imanı sırf dil ile ikrardan ibaret görenler” gibi isimler verilmiĢtir. Bunlar daha çok 

îman nazariyeleriyle dikkat çekmiĢtir. 910  

Ġbn Kemal, Cebriye ekolüne bazen Mürcie adını vermiĢtir.911 O, Mürcie ve 

Kaderiyye ile ilgili Hz. Peygamber (s.a.v.)‟e nisbet edilen Ģu hadisi nakleder: 

“Ümmetimden iki sınıf için islam‟dan bir nasip yoktur. Bunlar: Mürcie ve 

Kaderiyye‟dir.”912 Bu iki fırka bir birinden tamamen zıt iki görüĢün sahibi 

bulunmaktadırlar. Kaderiyye ifrat ederken, Mürcie ise tefritte kalmaktadır. Kaderiyye 

kulun kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu ve bu hususta Allah‟ın hiçbir müdahalesinin 

olmadığını kabul ederken, Mürcie ise, “Kulun herhangi bir fiili yoktur, fiilin kula 

izafesi, fiilin cansızlara isnadı gibidir. Nasıl ki, “nehir aktı, değirmen döndü denilir”  

kulların fiileri de böyledir diyerek, kulun fiilini ve iradesini tamamen sıfırlamaktadır. 

Bunların Mürcie olarak adlandırılmaları, büyük günah iĢleyenler hakkında Allah‟ın 

emrini geri bırakmaları dolayısıyladır.913 

  Ġslam dünyasında görülen ve o dönem Osmalısında da etkileri hissedilebilen 

daha çok dıĢ kaynaklı din ve fırkaları da kısa bir Ģekilde ele alan ibn Kemal, onlara karĢı 

Müslümanları uyarmıĢ ve dikkatli olmalarını istemiĢtir. Bahsettiği fırkalar: Sofestâiyye, 

Dehrîyye, Ashâbu‟l-Heyûlâ, Elül‟t-Tebâyi, Felâsife, Müneccime, Seneviye, 

Hurremiyye, Berâhime, Sâibi‟ler, Hulûliyye, Ehl-i Tenâsuh, Yahûdiler, Hristiyanlar, 

Samirîler, Mütecebbire ve Batıniyye‟dir. 914 

  Ġbn Kemal bu fırkalarla ilgili genel olarak Ģu hükmü vermiĢtir:  

1- Sofestâiyye, Heyûliyye, Dehriyye, Cehmiyye, Müneccimiyye, Tabiatçılar, 

Hurûniyye‟den cizye kabul edilmez. Bunların Müslüman olmaları teklif edilir,  

kabul etmezler ise öldürülürler.  

2- Yahudiler, Hristiyanlar, Samirîyye ve yıldızlara tapıp, kendilerinin Nuh 

kavminden olduğunu öne süren Sabiiyye‟den  cizye kabul edilir. 

                                                 
910 EĢ'ari, a.g.e. , s. 137; Bağdâdi, a.g.e. s. 148,; Kutlu, Sönmez,  “Murcie” md. , DĠA, c. 32, s. 43- 44. 

911 Ġbn Kemal, “Risale Fi‟l Cebr Ve‟l –Kader” , s. 65. 

912 Tirmizi, “Kader” 13; Ġbn-i Mace, “Mukaddime” , 9. 

913 Ġbn Kemal, “Risâle fi Beyâni‟l – Fırakı‟d- Dâlle” , vr. 281a. 

914 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 278b,  



263 

 

3- Puta tapanların (Abedetü‟l- Evsan) Yahudiler ve Hristiyanlar gibi kabul 

edileceğini söyleyenlerin görüĢlerini Ġbn Kemal reddetmiĢ ve buna itiraz etmiĢtir.  

4- Yahudi, Hristiyan ve Samirilerin kestikleri hayvanlar yenilir ve kadınlarıyla da 

nikahlanılabilir.  

5- Her ne kadar Mecusiler cizye ehlinden de sayılsalar hanımlarıyla evlenmek caiz 

değildir. 915  

G-ĠBN KEMAL‟E GÖRE KÜFRÜ GEREKTĠREN SÖZLER  

Ġmandan çıkıp küfre girmeye sebeb olan sözler anlamınaki bu terim aynı 

Ģekilde eserler içinde kullanılmıĢtır. “Elfâz-ı Küfür” tamlaması, Hz. Peygamber‟in 

Allah‟tan getirdiği kesin olarak bilinen vahiyleri ve bunlardan zorunlu olarak çıkarılan 

hükümleri (zarûrât-ı diniye) inkar anlamı taĢıyan bütün sözleri kapsar. Ku‟ran-ı 

Kerim‟de bu tabir yerine “Kelimetü‟l- Küfr” gibi bir ifadeye rastlıyoruz.916 Hadislerde 

ise; “ Müslümanları tekfir edenler”917, “Allah‟tan baĢkası adına yemin edenler”918, 

“kahinlere ve falcılara giden ve verdikleri hükümleri kabul eden ve inananlar”919 vb. 

küfürle nitelenmiĢlerdir. 

Ġslam akâidinde çeĢitli görüĢ ve kanaatleri sebebiyle kiĢileri ve grupları tekfir 

etme ilk defa Hariciler tarafından baĢlatılmıĢ özellikle III. (IX) yüzyıldan sonra yaygın 

hale dönüĢmüĢtür.920 

Dinimizde aslolanın niyet olduğu bilinen bir gerçektir. Hukuk açısından önemli 

olan nokta ise niyet dıĢındaki fiili gerçeklerdir. Hukuk hükümlerini niyet üzerine bina 

etmez. Bu meselede hernekadar ağızdan çıkan söz olsa da sonuçları hukuk açısından 

niyet esasına göre değil eldeki verilere göre değerlendirilir. Sonuçta îman ya da inkar 

kalbi mesele olmasına rağmen dünyevi hukukun uygulanabilmesi de söze veya fiile 

ihtiyaç duyar. Elfaz-ı küfür her ne kadar inanç ve hukukla ilgili olsada bir o kadar 

                                                 
915 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 297a. 

916 Tevbe 9/ 74. Bu ayet Tebük gazvesi öncesinde Müslüman olduğunu söylediği halde Peygamberimize 

gelen vahyi kabul etmek istemeyen ve “Muhammed‟in kardeĢlerimiz için söyledikleri doğruysa 

eĢeklerden daha alçak olalım”diyen Celâs b. Süveyd hakkında nazil olduğu bilinmektedir. AnlaĢılan 

Peygamberimize gelen vahyin doğruluğuna inanmamak dinden çıkmanın temel nedeni olmaktadır. 

917 Ebû Davûd, “Sünnet”, 15. 

918 Buhârî, “Ġman”, 112. 

919 Ġbn Mâce,”Tahâret”, 122. 

920 Kılavuz, A. Saim, “Elfâz-ı Küfür”, md. , DĠA. , c. 11, s. 26. 
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toplumsal yapıyı yansıtması açısından da önemlidir. Dönemin zihni yapısını deĢifre 

ettiği gibi aynı zamanda dönemin sosyal yapısı hakkında da bilgiler verir.  

Ġbn Kemal‟in amacının evvelemirde sosyolojik tahliller olmadığı açıktır. O bu 

mevzuyla alakalı yazmıĢ olduğu eserinde verdiği bilgiler ıĢığında insanların yanlıĢa 

düĢmemesi için gayret sarfetmiĢtir. Ancak sözlerin düĢünceleri ele verdiği de bir 

gerçektir. Ġbn Kemal‟in yaĢadığı dönem, daha önceki bilgiler hatırlanacak olursa Ģiî- 

rafizî tehlikesinin olduğu dönemlerdir. Bu konuyla ilgili verdiği örneklerden onun bu 

hassasiyetini anlamak zor değildir. Sapık fikirlerin ve yanlıĢ inançların Osmanlı 

toplumunda olması en çok bir alim, Ģeyhü‟l-islam olarak Ġbn Kemal‟i rahatsız eder.  

Böyle bir rahatsızlığın sonucunda “Risâle fî Elfâzı‟l- Küfr” adlı eser ortaya çıkmıĢtır. 

“Bil ki, îtikâdi meselelerde küfür sözleri söylenirse o sözü söyleyen tekfîr edilir. 

Bu sözü kiĢi bilerek ve kasden söylerse tüm Ġslam alimlerine göre o kiĢinin küfrüne 

hükmedilir. Bu hususta Müslümanların cehaleti özür kabul edilmez ancak kafirlerden 

özür olarak kabul edilebilir.”921 

Ġbn Kemal küfür lafızlarını üç kısımda inceler: 

1-Küfründe Ģüphe olamayanlar( icma‟ edilenler). 

2-Kesin karar verilemeyenler; bazılarının tekfir edip bazılarının etmedikleri. 

3-Tekfir edilmesinden korkulanlar. 922 

Ġbn Kemal bunların hepsiyle ilgili yazmıĢ olduğu risalesinde pek çok örnek 

vermiĢtir. Biz bunların hepsini burada saymacağız sadece fikir vermesi açısından birkaç 

örnek vermek suretiyle yetineceğiz. 

Birinci grup yani icmâ ile tekfir edilenlere Ġbn Kemal eserinde Ģu örnekleri 

vermiĢtir: Dine ait zaruri olarak inanılması gereken bir Ģeyi inkar eden veya delalet eden 

herhangi bir söz söyleyen tekfir edilir. Bu gibilere karĢı, söylediği sözü hoĢ karĢılayan, 

gülen de tekfir edilir. Allah‟ın isimleri, sıfatları hakkında O‟nun Ģanına yakıĢmayacak 

ifadeler kullanan da aynı hükümdedir. 

“ Falan benim gözümde Allah‟ın gözündeki Yahudi gibidir” deyip teĢbih etse; 

“Allah âlem semasındadır” diyerek mekan izafesinde bulunsa,” Allah‟tan 

                                                 
921 Ġbn Kemal, “Risâle fî Elfâzı‟l- Küfr” , SK. , Kasidecizâde 677, vr. 169b.  

922 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 170a. 
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Peygamberden uzağım”, Allah‟ın hükmü için “ Ben o hükmü tanımam” derse bunlar 

tekfir sebebidir.923  

Kur‟an-ı Kerim, melek, ahıret hayatı ve peygamberleri alaya almak ve tahfif 

etmek de aynıdır.  

“Eğer falanca peygamber olsa bana emretse onu yapmam da inanmam da”, “ 

kıble o taraf olsa oraya namaz kılmam” , haram kılınan Ģeyleri yerken “ bismillah” 

diyerek Allah‟ın adını ansa, ezanı iĢitipte “bu ses eĢek sesidir” dese, ve en önemli ibadet 

olan namaz için “ Ramazanda toptan kılarım”, “ içimden gelmiyor, zevkini alınca 

kılarım” , “namaz kılınca malım helak oluyor” , “ haram mallar keĢke helal olsaydı”, 

“içkinin haramlığı Kur‟anla sabit değildir” ,” ben altın gümüĢ istiyorum ne yapayım bu 

hükümleri” vs. de küfrü gerektirir.924 

Ġslam dininin evrenselliğine vurguyla Ġbn Kemal dinin hükümlerinin zamanla 

sınırlı olmadığı kanaatindedir. Tarihselci bir anlayıĢı yoktur. Bu açıdan dinin hükümleri 

o na göre eskimez. Bu bağlamda kim “ zaman küfür zamanıdır, Ġslam‟ın zamanı geçti” 

derse tekfir edilir.925 

Cehalet sebebiyle insanlar arasında sıkça kullanılan bi takım sözler vardırki 

oldukça tehlikelidir. 

“Allah bana sen olmadan cenneti verse istemem”926  

Ġbn Kemal ikinci grup olarak belirttiği bazılarının tekfir ettiği bazılarının ise 

tekfir etmedikleri hususlarla ilgili olarak ise: 

                                                 
923 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 170a. 

924 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 170b. 

925 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr.171a. 

926 Bu tür sözlerin hala kullanıldığı bir gerçektir. Özellikle Ģiirsel anlatımlarda ve Ģarkılarda örneklerine 

rastlamaktayız.  

“ Seninle cehennem ödüldür bana,  

Sensiz cennet bile sürgün sayılır.”  

 

Bir baĢka eser de ise: 

 

“Dünyaya bir daha gelsem sevgilim  

Arar bulur yine seni severim 

Cenneti değiĢmem saçının teline 

Ömrümün yettiği kadar seni severim.” 
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“ Allah bilir bende bilirim” , “ Allah senin ruhunu küfür üzere kabzetsin” , “ 

Allah senin üzüntünü bilir benimkini bilmez”927, kelime-i tevhidi söylemeyi terk ederse, 

zekat ver denilince vermem derse, iĢin uzmanı bir fakih mesele böyledir dedikten sonra 

“ bu sefihlerin iĢidir” derse bunlardan korkulur. 

Aile içinde karı-koca iliĢkilerinde kadının kocasına karĢı “ey kafir” diye 

bağırmasını, ahırette hakkımı alırım diyen birine “ kim düĢünür ahıreti” , alıĢ veriĢ 

esnasında “küfür onun yaptığından daha hayırlıdır” , “ namaz kılmadığımda iĢlerim/ 

durumum daha iyi oluyor derse bu sözlerde bu grupta değerlendirilmiĢtir.928 

Bu bölümde Ġbn Kemal‟in verdiği örnekler daha çok müteĢabih sözlerden, 

inkar kokusu olan ifadelerden ve istihzaya yönelik olan kullanımlardan oluĢmaktadır. 

Üçüncü grup olara belirttiği tekfirinden korkulanlarla ilgili olarak: 

“Peygamberimizle aynı ismi taĢıyan birine küfredip “ ey z…nin oğlu” dese ve 

bunda Efendimizin ismini aklına getirse, Salih bir kiĢi için onun yüzü bana domuz yüzü 

gibidir dese, “ben haram olsun helal olsun mal istiyorum, nerden geldiği önemli değil” 

vb. sözler söylerse o kimselerin tekfir edilmelerinden korkulacağını söyeler.929 

Ġnsanların alıĢkanlık haline getirdikleri bazı sözleri de eserinde zikreden Ġbn 

Kemal bunlara karĢı da halkı uyarmıĢtır. 

“Ben Allah‟ın iĢini yaptım O da benim iĢimi yaptı” , “falan kiĢi benim 

gözümde Allah‟ın gözündeki Yahudiler gibidir”930 gibi sözler sakıncalı sözlerdir 

sakınılmalıdır.931 

Bunlarla ilgili Ġbn Kemal‟in genel olarak verdiği hükümler Ģöyledir: 

1-Küfür lafzını söyleyenin geçmiĢ amelleri iptal olur ve baĢa gider. 

2- Bu lafızlardan birini eğer erkek söylerse hanımın rızası alınmak suretiyle 

nikahı yenilenebilir, eğer kadın bu sözleri söyleyerek küfre düĢmüĢse  o sözü terk eder 

                                                 
927 Ġsyan ederek içinde bulunduğu zor duruma istinaden böyle söyler. 

928 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 173a. 

929 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 173a. 

930 Ġbn Kemal bu sözü hem küfründe icmâ olduğunu söylediği bölümde hem de sakınılması gerekli 

olduğunu söylediği sözler bölümünde ele almıĢtır. Bu ya konunun niyete bağlı olması ve bu sebeble 

tehlikeli olması sebebiyle her iki baĢlıkta verilmiĢtir, ya da sehven bi hata olmuĢtur.  

931 Ġbn Kemal, a.g.r. ,vr. 173b. 
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ve imnını yeniledikten sonra nikaha zorlanır. ġayet bu sözleri gerçek manada terk 

etmeyip sureta bi dönüĢ yapılmıĢsa sonuçta iliĢkiler zina ve doğacak çocuk da veled-i 

zina kabul edilir.932 

Ġmam ġafiî‟nin hükmünün avam için daha kolay olduğunu kabul eder ve “ eğer 

Onun görüĢü olmasaydı avamın çocuklarının pek çoğu veled-i zina olarak hükmedilirdi. 

Çünkü avamın ağzından bu türlü sözler eksik olmamaktadır.”933 

Ġbn Kemal‟in verdiği örneklere bakılacak olursa konu hakkında Ģu mütalaalar 

yapılabilir: 

1-Ulûhiyetle ilgiliolarak; Allah‟ın zâtı, isimleri, sıfatları ve fiileri hakkında ona 

layık olmayan tüm sözler küfrü gerektiri. Tevhid inancına aykırı ve teĢbih inancını 

çağrıĢtıran ifadelerden sakınılmalıdır. Bu hususta tahfif asla caiz görülemez. 

2-Nübüvvet Ġslam inancının temellerindendir. BaĢta bizim Peygamberimiz 

olmak üzere bütün peygamberler bunun için gönderilmiĢlerdir. Onlara hakaret aslında 

onları gönderene yapılmıĢ sayılır. Getirdikleri hükümlerde Allah‟ın hükümleridir. 

Dolayısıyla ne Ģahıslarıyla ne getirdikleri Ģeriatlarıyla alay edilemez, onların inkarı, 

tahfifi küfürdür. 

3- Dinin temel ibadetleri askıya alınamaz, özellikleri değiĢtirilemez, istihza edilemez. 

Hatta bu ibadetleri yapanlarla dahi bu türlü iliĢki içinde olunamaz. 

4- Kur‟an dinimizin emirlerinin bulunduğu son ilâhî kitaptır. KorunmuĢtur. 

Saygıya layıktır. Âyetlerinin bir kısmına inanmak diğerlerini inkar kabul 

edilemez. Verdiği bilgilerin yanlıĢ olduğunu söylemek ve emirlerin tağyir etmek 

tehlikelidir. Hükümleri güncelliğini korur, zamanla sınırlı değildir.   

5- Din alimlerine tavır eğer onların Ģahıslarında dine ve onun geliĢmesi ve 

hizmetlerine yönelik olursa kabul edilemez. 

6- Sosyal hayatta bi takım cehalete dayalı halk arasında dolaĢan sözler olabilir 

bunlara karĢı uyanık olunmalıdır. KiĢi ne söylediğini bilmelidir. 

7- ġeâir-i Ġslam‟dan kabul edilen ezan ve kıble hakkında alay ifade eden lafızlar 

küfürdür. 

                                                 
932 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 169a. 

933 Ġbn Kemal, a.g.r. , vr. 169a. 
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 Genel olarak elfâz-ı küfrün tekfirle sonuçlanabilmesi için kullanılan lafzın 

mutlaka küfrü gerektiren bir lafız olması gerekir. Zarûrât-ı diniyyeye ait olan bir 

hususun inkar edilmemesi gerekir. Bunları kullanan kiĢinin mükellef olması, uykuda 

bulunmaması bazı alimlere göre sarhoĢ olmaması gerekir. KiĢinin herhangi bir zorlama 

altında bulunmamasının gerektiği bildirilmiĢtir.  

 H-ĠBN KEMAL‟ĠN ZINDIKLAR HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

 Zındıklık ve ilhad hareketlerinin temelinde siyasi, sosyolojik ve dini temellerin 

olduğu gerçektir. Osmanlı devletinde ortaya çıkan ve gittikçe siyasi ve sosyal 

patlamalara sebebiyet veren isyan hareketleri iki Ģekilde tehlike arzetmiĢtir. Birincisi, 

devletin otoritesini sarsmak Ģeklinde iç ve dıĢ karıĢıklıkların meydana gelmesi; ikincisi, 

bu hareketlerin dini bir kisve altında yürütülüyor olması. Bu durum devletin bu kiĢi ve 

gruplara müdahalesini zorlaĢtırmaktaydı. YanlıĢlıkların ortaya çıkarılabilmesi için Ģer‟i 

delillere ve ulemanın yardımına ihtiyaç vardı. Osmanlı devletinde “Oğlan ġeyh” diye 

bilinen Ġsmail MâĢûki ve 12 müridi Ġbn Kemal‟in vermiĢ olduğu zındıklık fetvası 

neticesinde yargılanmıĢlar ve 25 Ağustos 1529 da idam edilmiĢlerdir. Bu olay 

sonrasında Ġbn Kemal zındıklığa dair bir risale yazmıĢtır. 934 

 Aslında zendeka ve ilhad hareketleri Arap olmayan MüslümanlaĢmıĢ kitleler 

içindeki bazı kimselerin eski inançlarını da kullanmak suretiyle yeni Ġslam yorumunun 

oluĢturulması bu kimlikle Ġslami kimliklerini birleĢtirmek suretiyle merkezi otoriteye 

karĢı bireysel ve toplumsal tepki olarak hicri ikinci yy. itibaren görülmeye baĢlanmıĢtır. 

935 

 Ġbn Kemal‟in mücadele ettiği ve haklarında eser telif ettiği bid‟at ehlinden bir 

grubu da zındıklar oluĢturur. Zındıklarla ilgili yazdığı bir eserinde öncelikle zındık 

kelimesinin etimolojik yapısını inceler.936 Daha sonra zındığın tarifi, zındık hakkında 

                                                 
934 Ocak, Ahmet YaĢar, “Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı Resmi DüĢüncesine KarĢı Bir 

Tepki Hareketi: Oğlan ġeyhi Ġsmali MaĢuki “. Osmanlı AraĢtırmaları, Ġstanbul 1990, sy. 10, s. 51- 52; 

“Osmanlı Toplumunda Zındıklar Ve Mülhitler Yahut Dairenin DıĢına Çıkanlar( 15- 17. Yy) Tarih Vakfı 

Yurt Yayınları, üçüncü basım,  Ġstanbul 2003, s. 274 – 275.  

935 Ocak, Ahmet YaĢar, a.g.e. , s. 1- 2, bu tarihten sonrada bunlara karĢı yürütülen ilmi mücadeleyi 

yansıtan Milel ve Nihal kitapları yazılmaya baĢlanmıĢtır( Kutluer Ġlhan, Akıl Ve Ġtikat,  Ġstanbul 1996, s. 

15) 

936 Ġbn Kemal‟e göre zındık kelimesi aslen Farsça “zende” kelimesinden ArapçalaĢmıĢ bir isimdir. 

Kelime ZerdüĢtün ünlü kitabı Avesta‟ye yazılan “Zend Avesta” ile ilgilidir. Ġkinci bir görüĢ ise zend 

kelimesinin yorum anlamına gelmesidir. Bu açıdan bakıldığında kelime sihir, sapık inanç ve kötü mezhep 

anlamına gelir. Araplar zenadıkanın semavi dinlerden birine benzemediğini kitaplarında kadınların, 
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meĢhur Ġslam alimlerinin görüĢlerinin neler olduğu, görüĢlerinde isabet edip 

etmediklerini ele alır. Sonuç olarak zındık hakkında verilen hükümleri serdeder. 

Zendeka, zındık terimleri tıpkı ilhad teriminde olduğu gibi ilk bakıĢta inançsızlığı 

çağrıĢtırmaktadır. Osmanlı arĢiv belgelerinde ve vekâyînâmelerinde sıkça rastlanan bu 

terim Osmanlı literatüründe genelde ve kabaca ya Ehl-i Sünnet denilen ortadoks 

Müslümanlığa aykırılığı yahut inançsızlığı ifade etmek için kullanılmaktaydı. Buna 

rağmen Ahmet YaĢar Ocak‟ın belirttiği üzere bu anlam esasta yanıltıcı ve sadece 

görünürde olan bir anlam olup meselenin tarihsel arka planını vermez. Ġran‟da 

Maniheistler zındık olarak anılmıĢlardır. Yani terim Ġran toplumunda da bir dönem 

Mazdekizm‟in sapıkları olan Maniheistler için kullanılmaktaydı. Ancak müslümanların 

Maniheistleri zındık olarak nitelendirmelerinin belli bir dine iĢaret etmesinin yanında 

tüm putperestleri nitelendirmek için kullandıkları da söylenmiĢtir. Kısacası terim 

önceleri Ġran dinleri ile alakalı iken. 10 ve 11. Yüzyıllardan itibaren, Ġslamda ortaya 

çıkan Ehl- i Sünnet dıĢı bütün dini ve felsefi inançları ve doktirinleri içine alır hale 

gelmiĢtir. 937 

 Ġbn Kemal Zındıklar hakkında kaleme aldığı risalesinde üç çesit zındıktan 

bahseder. Birincisi ömrünü Ģirk üzerine geçiren zındık; ikincisi, önce Müslüman iken 

daha sonra zındık olan; üçüncüsü de zımni iken zındık olan.  

 Ġslam hukukunda her üç zındığa uygulanacak hükümler birbirinden farklıdır. 

Zındık, Ģayet kendi sapık düĢüncelerinin propagandasını yapmıyorsa ve dini ifsad 

etmeye çalıĢan biri değilse yakalanmadan önce tevbe etme ve fikirlerinden dönme Ģansı 

vardır. Oysa mürtedin böyle bir Ģansı yoktur. Kendisine Müslüman olması teklif edilir, 

kabul etmezse öldürülür. Zimni iken zındık olan bir kimse küfür tek bir millet olduğu 

için kendi haline terk edilir.  

 Zındık olanın tevbesi Ġmam ġafîi ve Ebu Hanife‟ye göre kabul edilirken Ġmam 

Malik‟e göre kabul edilmez. Ġmam Malik ölen bir zındığın malının tamamen hazineye 

kalacağını söylerken, Ġmam ġafîi ve Ebu Hanife zındığın mirasının ganimet sayılacağı 

görüĢünü benimserler. Ġbn Kemal  zındığın tevbesinin kabul edilip edilmeyeceğine dair 

                                                                                                                                               
yiyeceklerin ve malların ortak kullanıma ait olduğuna hükmedildigini gördükleri zaman semavi dinler 

arasında ortak olan inançlardan herhangi birisini kabul etmeyenlere zındık adını vermiĢlerdi .(Ġbn Kemal, 

“R . Bi Lafzı‟z-Zındık” , s. 242) 

937 Ocak, Ahmet YaĢar, a.g.e. , s. 7- 11.  
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mezheplerin farklı yaklaĢımlarını aktardıktan sonra, Ġmam Gazzali‟nin görüĢlerini 

belirtir. Ġmam Gazzali‟ye göre üzerlerinden namaz farzının sakıt olduğunu, içki 

içmenin, devlet malı yemenin kendileri için helal olduğunu söyleyenlerin (Cehennemde 

ebedi kalıp kalamayacakları konusunda ihtilaf varsa da ) öldürülmeleri konusunda 

alimler arasında hiçbir Ģüphe yoktur. Dine verdiği zararın daha büyük olması sebebiyle 

böyle bir kimseyi öldürmek yüz kafiri öldürmekten faziletlidir.938 

 Sebb meselesi de Ġbn Kemal‟in üzerinde durduğu ve konuyla ilgili risale yazdığı 

bir meseledir. Özellikle ġiî-Rafizî tehlikesine karĢı uyanık durmuĢ ve Safevîlerle ciddi 

mücadelelere girmiĢ olan Ġbn Kemal‟in bu konuya ilgi duymaması beklenilmezdi. Zira 

“tevellâ ve teberrâ” hususu ġiilerin temel inançlarıydı. Bu prensip geregi Hz. Ali‟yi 

sevenleri sevmek ve onu sevmeyenleri sevememek, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer 

hususunda onlara buğz etmek ve dil uzatmak teĢvik ediliyordu. Özellikle Anadolu‟da 

ġiî-Rafizî görüĢlerinin yayıldığı bir ortamda yaĢayan Ġbn Kemal ehl-i sünnet inancının 

gereği olarak Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman‟ı savunmuĢtur. Sahabeye muhabbet 

duymak ve onlar hakkında ileri geri konuĢmamak ve hepsine saygı göstermek 

gereklidir. Ġbn Kemal konuya bu zaviyeden yaklaĢmıĢ, “Yusuf u Züleyha” isimli 

eserinde özellikle RaĢit halifelelerle ilgili övgü dolu ifadeler kullanmıĢtır.939 

 Ġbn Kemal, sebb meselesi ilgili olarak konuyu 3 baĢlık altında sunar. 

 1-Sebb olan ve olmayan hususlar. 

 2-Müslüman olup sebb meselesine karıĢanların durumları.  

                                                 
938 Gazzali, “Faysalü‟t- Tefrika Beyne‟l –Ġslam Ve‟z- Zanadıka” ,  (çev. Ahmet Turan Arslan), Ġstanbul 

1992, s. 175- 176. 

939  Didi vasfunda anlarun peygamber 

          Kim onlardur makam-ı sıdka rehber 

 

          Hûdâ göginde her biri bir encüm 

          Bieyyi iktedeytüm ihtedeytüm 

 

          Salat ile selam olsun onlara  

          Hususan servet-i din yâr-i gara 

 

          Cerağ-ı dinî pürnur itdi bunlar 

          Saray-i Ģer‟i mâmur  itdi bunlar 

 

          Salat-ı bî nihayet fazl-ı biâd 

          Ala hayri‟l- enâm âl-i Muhammed 

 

          Muhammed yüzi suyına Ġlahî  

          BağıĢla Ahmed itdüği günahı (Yusuf u Züleyha, s. 37- 39) 
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 3-Sebb meselesine karıĢan kafirlerin durumları.  

 Birinci mesele ile ilgili olarak peygamberleri veya bizim peygamberimizi hafife 

almanın hükmü; bunu ister helal saysın isterse haram saysın ihtilaf olmaksızın küfür 

sayılmıĢtır. Bu kimselerin tevbeleri kabul edilmez ve öldürülmeleri gereklidir. Buradaki 

ihtilaf sadece o kiĢinin katlinin had ile mi yoksa kafir olarak kabul edilip öylemi icra 

edileceği hususundadır. 

 Ġbn kemal sebb ile ilgili olarak ikinci baĢlık altında Müslümanların tevbelerini 

kabulu hususunda farklı görüĢleri olduğunu bildirir ve bunları sıralar. Bu ihtilafı 3 görüĢ 

halinde özetler. Birincisi, tevbe etse bile tevbesi kabul edilmeksizin öldürüleceği 

görüĢünde olanlar. Ġkincisi, tevbe ettiği takdirde bunun kabul edileceğini söyleyenler; 

üçüncü görüĢ ise tevbe etse bile bu tevbesinin Allah katında kendisine fayda 

verebileceği kabul edilse bile yine de öldürülmesini söyleyenlerin görüĢü. Bunların 

özetle anlatımı sonunda Ġbn Kemal kendi görüĢünü de Ģöylece belirtir: Hz. Peygambere 

kasıtlı olarak sebb eden müslümanın katli vaciptir. Sahabiye dil uzatanlar hakkında ise 

son derece katı bir tavır içerisindedir ashaba küfür ona göre peygambere küfürdür Hz. 

AiĢe‟ye kötülük isnadı Kur‟an-ı Kerim‟i tekzib manası taĢır. 940  

 Buraya kadar anlatılanların dıĢında Osmanlı devletinde o dönemde yaĢanan bir 

baĢka olay daha vardır. Entelektüel tarzda nitelenen zenâdıka içinde 

değerlendirilebilecek olan “Hubmesîhîler” meselesidir. Kendi içinde farklılık arzeden 

bu mesele hakkında Ġbn Kemal genel olarak neler söylemiĢtir, bu mesele nasıl 

çözümlenmiĢtir?  

 I-ĠBN KEMAL‟ĠN HUBMESÎHÎLER HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

 Ġbn Kemal, Hubmesîhîler diye bilinen gruplarla mücadele etmiĢtir. Bu fikir 

akımının o dönemdeki liderliğini Molla Kabız (v. 934/ 1527) isimli Ģahıs yapmıĢtır. 

Tarihimizde “Molla Kabız” veya “Dinsiz Kabız” olarak bilinen olay adı geçen Ģahsın 

aĢırı uç noktadaki görüĢlerini yaymaya çalıĢmasından kaynaklanmıĢtır.941 

                                                 
940 Ġbn Kemal “Risale Fi‟s-Sebb” SK. , Kasidecizâde 710, vr.  156b. 

941 Molla Kabız gibi kiĢilerin temsil ettigi bu görüĢ Osmanlı devletinin baĢkenti olan Ġstanbul‟da 

özellikle yüksek tabakaya mensub kiĢiler arasında yayılma eğilimi göstermektedir. Hz. Ġsa‟ya fazla ağırlık 

veren değiĢik bir Müslümanlık anlayıĢını ortaya koyan böyle bir görüĢün devletin merkezinde olması da 

ayrı bir merak konusudur. Ahmet YaĢar Ocak konu ile ilgili meselenin temelinin Ġranda 15 yy. ilk 

yarısında sıkı takibe uğrayarak Anadolu topraklarına gelen hurûfi derviĢlerin çeĢitli tarikat çevrelerine 
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 Konuyla ilgili Ġbn Kemal 3 mühim risale kaleme almıĢtır. Bunlardan birincisi, 

Molla Kabız tarafından ileri sürülen fikirlerin tartıĢılıp rededildiği “Risale fi Efdaliyyet‟i 

Muhammed Aleyhiselam „ala Sairi‟l-enbiya‟i ve‟l-mürselin Aleyhimüsselam” 

(Muhammed Aleyhiselam‟ın Diğer Nebîlere ve Resullere Üstünlüğüne Dair Risale),942 

ikincisi, “es-Seyfü‟l- Meslûl fi sebbi‟r- Resül” (Peygamber‟e hakaret konusunda 

sıyrılmıĢ kılıç),943 diğeriyse, sonunda kısaca Molla Kabız‟dan bahseden, ulemânın 

ictihatlarından yapılan nakiller ıĢığında zındıklık konusunu tartıĢan “Risale fi-ma 

Yetealleku bi-Lafzı‟z- Zındık” (zındık sözüyle alakalı husulara dair risale). 944 

 Molla Kabız‟la ilgili Osmanlı veka‟yinâmelerindeki bütün bilgiler, onun 

iddiaları sebebiyle Divan-ı Hümayun‟da yargılanması ve idam edilmesinden ibarettir. 

Celalzâde, dönemin birinci kaynağı niteliğindeki eserinde olayı kısmen geniĢ Ģekilde 

anlatmıĢ, baĢta Künhü‟l- Ahbar olmak üzere diğer kaynaklar bu bilgileri küçük bazı 

değiĢikliklerle tekrarlanmıĢtır. Buna göre “zındıklık ve ilhad yoluna girip inancına fesat 

karıĢmıĢ olan” Kabız, Hz. Ġsa‟nın Hz. Muhammed‟den daha üstün olduğu yönünde 

iddaalar ortaya atmıĢ, bu iddaalarını çeĢitli yerlerde yaymaya baĢlamıĢtır. Onun 

görüĢlerini uluorta halk arasında dile getirmesi ve bazı kimselerin zihinlerini 

karıĢtırması alimlerini harekete geçirmiĢ ve Molla Kabız 8 safer 934 (3 Kasım 1527 de) 

Divan-ı Hümâyuna sevk edilmiĢtir. Vezir-i Âzam Ġbrahim PaĢa meseleleri çözmeleri 

için Rumeli kazaskeri Fenarizâde Muhiddin Çelebi ile Anadolu kazaskeri Kâdiri 

Çelebi‟yi görevlendirmiĢtir. Molla Kabız iddaalarını ayet ve hadisleri kendi düĢüncesine 

göre yorumlayarak ortaya koymuĢ fakat kazaskerler bu iddaaları cevaplama hususunda 

yetersiz kalmıĢlar, öfkelenerek Kabız‟ı tehdit etmiĢlerdir. Vezir-i Âzam ise ilmi 

yetersizlikleri sebebiyle kazaskerleri eleĢtirmiĢ ve sonuçta onların bağırıp 

çağırmalarının acizlik olduğunu söylemiĢ, ilim ehline yakıĢanın delilerle meseleyi 

çözmek olduğunu belirtmiĢtir. Bu ilk mahkemede mahkûm edilemeyen Kabız tekrar 

hapse yollanmıĢtır.945  

                                                                                                                                               
sızması ve buralarda kendi inançlarını gizliden gizliye yaymaları neticesinde ortaya çıktığını 

belirtmektedir. (Ocak A. YaĢar,  a.g.e. , s.228- 230) 

942 Süleymaniye Kütüphanesi, Esat Efendi 3618,  vr. 36a- 42b. 

943 SK. , Kasidecizâde Süleyman Sırrı 710, vr. 35b- 37b. 

944 Ġbn Kemal, Res. , ACN. ,  c. 2, s. 240- 249. 

945 Peçevî Ġbrahim Efendi,  “Peçevi Tarihi” (haz.Bekir Sıtkı Baykal), Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Mersin 1992, c. 1,  s. 95; Üzüm, Ġlyas, ”Molla Kabız”, md. , DĠA. , c. 30, s. 254- 255. 
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Durumu kafes arkasından kızgınlıkla karıĢık bir sıkıntıyla takip etmekte olup 

Molla Kabız‟ın tezinin bilimsel olarak reddedilememesinden sonderece rahatsız olan 

Kanuni Sultan Süleyman:  

“Bir mülhid divanımıza gelüp Peygamberimiz iki cihan fahrine -selavatüllahi 

alayhi ve selamuhü-  tafdîl-i hazret-i Îsa eyleyüp müddeası isbatında ekâvil-i batıla 

tenzileyleye, Ģüphesi zâil olmayıp ve cevabı verilmeyüp niçün hakkından 

gelünmedi?”Ģeklinde hissiyatını ortaya koydu. 

 Vezir-i Âzam durumu bir kere daha açıkladı ancak kazaskerinin 

mahkemesinden kesinlikle memnun olmayan Sultan, bu defa ġeyhü‟l- Ġslam Ġbn Kemal 

ve o zamanlar Ġstanbul kadısı bulunan Sadi Efendi‟nin divana davet edilerek Molla 

Kabız‟ın davasına yeniden bakılmasını emretti. Bunun üzerine kendilerine haber 

gönderilerek Sultanın haberi iletildi. 

Ertesi gün Divan-ı Hümayun‟da mahkeme yeniden kuruldu. Bu yeni mahkeme 

Vezir-i Âzam Ġbrahim PaĢa‟nın baĢkanlığında, kaynaklarda ilmi ve ahlaki faziletleri 

övgüyle kaydedilen ġeyhü‟l- Ġslam Ġbn Kemal ve onun kadar mühim bir Ģahsiyet olduğu 

belirtilen Ġstanbul kadısı Sadi Efendi‟den teĢekkül ediyor ve diğer bazı ileri gelen ulemâ 

da hazır bulunuyordu. 

Bu yeni mahkeme heyeti, Molla Kabız‟dan iddaalarını tekrarlamasını istedi. 

Molla, yine kendinden emin, bir gün evvel söylediklerini tekrarladı ve kendisini 

savundu. Rivayet olduğuna göre, Ġbn Kemal onu sonuna kadar dinlemiĢ ve son derece 

yumuĢak bir üslüpla, ileri sürdüğü delilleri birer birer eleĢtirip çürütmüĢ, Molla‟nın 

kendisine delil gösterdiği ayet ve hadisleri yanlıĢ anldığını ispat etmiĢti. D‟Oshon, Ġbn 

Kemal‟in, Kur‟an-ı Kerim‟e ve Kitab-ı Mukaddes‟e dayanarak Molla‟ya karĢı 

koyduğunu yazıyor ki, Ġbn Kemal‟in ilmi seviyesinin yalnız Osmalı kaynaklarının 

Ģahadetiyle sınırlı olmadığını göstermesi bakımından bu kayıt ilginçtir. Kısacası, 

iddaalarının çürütülmesi üzerine yenilgiyi kabullenmekten baĢka yapacak bir Ģeyi 

olmayan Molla Kabız‟a da, kaynakların ifadesine göre , “baĢını önüne eğerek aczini 

kabul etmek” kalıyordu. ĠĢte Osmanlı vekayinâmelerinde yer aldığı kadarıyla Molla‟nın 

Ġbn Kemal‟le tartıĢması bu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir.  

Hz. Ġsa‟nın Hz. Muhammed‟den daha üstün olduğunu iddaa eden Molla Kabız, 

kaynakların rivayetine göre bilimsel olarak yenilgiye ugratılmıĢtı. TartıĢmanın sonunda 

ġeyhü‟l- Ġslam Ġbn Kemal, bu iddaası sebebiyle Molla Kabız‟ın bir zındık ve mülhid 
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sayılacağına dair fetvasını verdi. Nitekim, daha önce sözünü ettiğimiz zındıklık 

hakkındaki risalesinin son kısmında Molla Kabız „a ayırdığı pasajda da, Molla‟nın 

tamamen klasik fikıh tarihi üzerine zendeka suçu iĢlediğini, sapkınlığının hiçbir Ģüpheye 

yer vermeyecek biçimde ortaya çıktığını, bu konuda ne halktan utanıp, ne de Halik‟ten 

korktuğunu bildirmektedir. Bundan sonrası yani Molla Kabız‟ın akıbetine ait hüküm 

vermek yüksek yargı makamının, Ġstanbul kadısı Sadi Efendi‟nin iĢiydi. Sadi Efendi 

Ģer‟i usul gereği, Molla‟ya iddaasından vazgeçip tevbe ederek Ehl-i Sünnet imanına 

dönmesini teklif ve bunda ısrar ettiyse de, O, kesinlikle kabule yanaĢmadı. Bunun 

üzerine Sadi Efendi, ġeyhü‟l- Ġslam‟ın verdiği fetvanın gereği olarak mahkumun 

boynunun vurulmasına hükmetti ve hüküm hemen orada infaz olundu .946 

Ġbn Kemal, bu olay sonrasında, onların davalarını redederek, Hz.Muhammed 

(s.a.v)‟in Hz. Ġsa (a.s) ve diğer bütün peygamberlerden daha üstün olduğunu isbât eden 

bir eser kaleme almıĢtır. Bu eserin giriĢinde, maksadının Resullah (s.a.v)‟ın diğer 

peygamberlerden üstünlüğünü ispatlamak olduğuna iĢaret etmektedir. Eserin yazılma 

sebebini de Ģöyle açıklar: “Sultan Süleyman zamanında Asıfu‟d Devran huzurunda, 

zındıklardan olan Halilü‟r-Rahman (Molla Kabız) denilen bir Ģahıs, Ġsa (a.s)‟ın 

Peygamberimiz‟den üstün olduğunu ileri sürmüĢtür. Onun bu görüĢlerini red için bu 

risaleleri kaleme almıĢ ve görüĢlerini ayet ve hadisler de ispat etmiĢ  ve Ġbn Kemal, bu 

mütalaaları serdettikten sonra, Hz. Muhammed (s.a.v)‟in i‟tikadi olarak da diğer 

                                                 
946 Genellikle zındık suçlamasıyla yakalanan ve yargılanan Ģahsiyetler hakkındaki siyasi otoriteler 

tarafından uygulanan yargı ve infaz süreci Ģu 6 safhadan oluĢmaktaydı . 

1-Ġhbar: Ġslami inanıĢlara ters yorumlar ve propagandalar Ģayet devletin merkezinde olmuĢsa doğrudan 

halifeye merkezin dıĢındaki yerlerde vukû bulmuĢsa idari amir olan valiye yapılmaktaydı. 

2-AraĢtırma ve tutuklama: Ġhbar edilen, zındıklıkla suçlanan kiĢi veya kiĢiler halife veya valinin meseleyi 

tahkik ve takip etmeleri için görevlendirdiği güvenlik kuvvetleri tarafından soruĢturulur, araĢtırılır ve 

kiĢi/kiĢiler yakalanıp yargılanmak üzere hapse atılırlar 

3- Mahkemenin teĢekkülü: Uygun bir zamanda bu tutuklular ve halifenin veya valinin emriyle özel olarak 

bu iĢe bakmakla görevlendirilmiĢ geçiçi mahkemeye sevk edilirler. Olay çok önemli degil ise ya da 

taĢrada vukû bulmuĢsa halifenin görevlendireceği vezir yahut oranın valisi veya kadısı tarafından 

mahkeme yürütülür. Eğer olay çok önemli ise mahkeme hilafet sarayında ve bizzat halifenin 

baĢkanlığında toplanır. Mahkeme üyleri ise kadılardan, bilir kiĢi görevini yapacak olan ulemâ ya da 

fukahadan, katiplerden oluĢur. 

4-Muhakeme: Zındıklıkla itham edilen kiĢiye yapılan ihbarların okunması ve sanıkların savunma 

süreçleridir. Bu esnada Ģahitler de dinlenir. BilirkiĢiler iddaaları karĢı delillerle çürütme yoluna gider ve 

münazara ortamı oluĢur. 

5-Hüküm: Muhakeme sonucunda sorgulamalar, Ģahitlerin ifadeleri, sanığın savunması ve delillerin 

değerlendirilmesi sonucunda kiĢi hakkında verilen Ģer‟î hüküm idi. 

6-Ġnfaz: Verilen hükme uygun olarak cezanın vakit geçirilmeden uygulanmasıdır. Ölüm cezalarında 

iĢkence yapılmadan infaz gerçekleĢirdi. Celalzâde vr. 175b; Peçevi, c. 1, s. 125- 126; Hammer, c. V, s.98- 

99; Refik, Ahmet, “Osmanlı Devrinde Rafizilik ve BektaĢilik” , DEFM. IX/2, (1932), s. 30; Ġnalcık, “The 

Ottoman Empire” , s. 174- 182; Ocak. A. yaĢar, a.g.e. , s. 232- 236. 
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peygamberlerden üstün olduğunu,  bu hususu icmalen ve tafsilen kabul etmek 

gerektiğini, bu hususda Müslümanların icma‟ının var olduğunu beyan eder. Daha önce 

yazılanları hulasa ederek, Ģu noktalara iĢaret eder: Hz. Peygamber (s.a.v) mücmel ve 

mufassal olarak, diğer peygamberlerden üstündür. Zira Allah, Onu en Ģerefli ve en üstün 

varlık olarak yaratmıĢtır. Hayvanlar (acma), Onunla konuĢmuĢ, böylece nübüvvetine ve 

faziletine Ģahitlik yapmıĢtır. Ondan önce peygamberler, Onun nübüvvetinde icma 

etmiĢlerdir. Onun sayılamayacak kadar özellikleri vardır. Semadaki güneĢin kuĢluk 

vaktindeki parlaklığı gibi, arz onun nuru ile aydınlanmıĢtır. 

Bu görüĢleriyle Ġbn Kemal hem Peygamberimizi savunmuĢ hem de ehl-i 

sünnetin bu konudaki yaklaĢımlarını sergilemiĢtir. O, bu konuda son derece hassas 

davranmıĢ Peygamberimizin anne ve babası hakkında bile ileri geri konuĢulmasına razı 

olmamıĢtır. 

Genel olarak Ġbn Kemal‟in bazı kelami görüĢlerini ve bu görüĢler neticesinde 

dönemindeki Sünniliğe ters görüĢlere sahip kiĢiler ve gruplarla yaptığı mücadeleleri ele 

almaya çalıĢtık. Bu mücadeleler ve görüĢleri ıĢığında elde ettiğimiz veriler ıĢığında 

onun Sünnilik anlayıĢı üzerindeki görüĢlerimizi belirtmeye geçebiliriz. 
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III. BÖLÜM 

SÜNNĠLĠK KAVRAMI VE ĠBN KEMAL‟ĠN SÜNNĠLĠK ANLAYIġI 

A-KAVRAMSAL TAHLĠL 

Dini inanç esaslarını veya ameli hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda 

kendisine özgü yaklaĢımlara sahip olan düĢünce sistemi ve bu yaklaĢımlar etrafında 

meydana gelen ekolleĢmenin ürünü olan ilmi ve fikri birikimlere verilen mezhep947 ismi, 

sözlükte “gitmek” anlamındaki zehâb kökünden hem “mastar” hem de “gidecek yer ve 

yol” manasına “mekan” ismi olarak kullanılmıĢtır. 948 Terim olarak ise “dinin asli ve 

fer-i hükümlerinin dayandığı delilleri bulmakta ve bunlardan hüküm çıkarıp 

yorumlamakta otorite sayılan alimlerin ortaya koyduğu görüĢlerin tamamı veya 

belirledikleri sistem” diye tanımlanabilir.949 

Tarifte yer alan “asli hükümler” dinin inanç esaslarını “fer‟î hükümler” ise 

ibadetler ve insanlar arası münasebetleri belirlemektedir. Ġman esasları konu edinen 

mezhepler itikâdî, diğerleri de fıkhi mezhepler diye isimlendirilmiĢtir. Muhammed Ebû 

Zehra gibi bazı çağdaĢ mezhepler tarihi müellifleri, fıkıh mezheplerinin dıĢındaki 

grupları siyasî (ġîa, Hâricîler) ve i‟tikadî (Mu‟tezile, EĢ‟ariyye, Mâtürîddiye vb.) olmak 

üzere taksime tabi tutmuĢsa da siyasi mezheplerin, sonraları kendilerine has itikadi ve 

fıkhi görüĢleri de oluĢtuğundan sözü edilen taksimi esas almak isabetli 

görünmemektedir. 

Ġslam tarihinde dini ve siyasi gruplaĢmalar oluĢum aĢamasında “ashâbü‟l-

makâlât” anılmıĢtır. Bunun sebebi, bazı alimlerin toplumdaki meselelerle ilgili olarak 

“makâle” (görüĢ, söz) adıyla risâle yazmaları yahut bazı konular hakkında görüĢlerini 

sözle ifade etmeleridir. Giderek belirginleĢen bu görüĢler belli bir süreç içinde 

gruplaĢma mahiyetini almıĢ, ashâbü‟l-makâlât artık, “bir kurucunun liderliğinde ortak 

                                                 
947 Râğıp el-isfahânî, el-Müfredât, Beyrut, trz. , s. 181- 182;  Muhammed b.Ebî Bekr er-Râzî, 

Muhtâru‟s-Sıhâh, Ġst. 1987, s. 224; el- Feyrûzâbâdî Mecdüddin Muhammed b.Yakûb, el-Kâmûsu‟l-Muhît, 

Beyrut, 1991, c. 1, s. 205; Onat Hasan, “Türkiye‟de Ġslam Mezhepleri Tarihi‟nin GeliĢim Sürecinde 

Ethem Ruhi FIĞLALI‟nın Yeri”, Ethem Ruhi Fığlalı‟ya armağan, Ankara, 2002, s. 236. 

948 Karaman, Hayreddin, “4 Risaleden” Ehl-Ġ Sünnet Tetkikleri, Eksen Yay. ,  Ġst. 1989,.s. 403 vd. 

949 Üzüm, Ġlyas, “Mezhep”  md. , DĠA. , c. 29, s. 526. 
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düĢünceler etrafında bir araya gelen gruplar” anlamına gelmeye baĢlamıĢtır. Daha 

sonra fırka (çoğulu fırak) kelimesi Ġslam mezhepleri tarihinde zümreleĢmeyi ifade eden 

en yaygın terim olmuĢtur. Meselâ Nevbahtî, ġiî gruplarına dair eserini Fıraku‟Ģ-ġî‟a, 

itikadî ve siyasi grupları inceleyen  Abdülkâhir  el-Bağdâdî de kitabını El-Fark Beyne‟l-

Fırak Ģeklinde isimlendirmiĢtir. Ġslâm coğrafyasının geniĢlemesi ve diğer dinlere ait 

inanç grupları ile karĢılaĢılması neticesinde milel ve nihal kelimeleri ortaya çıkmıĢtır. 

Milel “din”  mânasındaki milletin, Nihal de “iddia, görüĢ ve dinî zümre” mânasındaki 

nihlenin çoğuludur. Buna göre “el-milel ve‟n-nihal” tabiri “dinler ve mezhepler” 

anlamında kullanılmıĢtır. Bunun yanında hevâ (“tutarsız düĢünce”, çoğulu ehvâ) 

kelimesiyle oluĢturulan “ehl-i ehvâ” terkibi dayanakları zayıf ve temelsiz olan grupları 

ifade etmiĢtir. Bu kullanımlara örnek olarak Ġbn Hazm‟ın el-FaĢl fi‟l-milel ve‟l-ehvâ‟ 

ve‟n-Nihal‟i ile ġehristânî‟nin el-Milel ve‟n-Nihal‟i zikredilebilir. Ġnanç ve siyaset 

grupları klasik literatürde daha çok ashâbü‟l-makâlât, fırka ve nihle ile, ameli-fıkhî 

gruplaĢmalar da mezhep kelimesiyle anılmasına rağmen son zamanlarda daha kapsamlı 

olan mezhebin kullanımı tercih edilmiĢtir.950 

Ġslam kültüründe Hz.Peygamberin (a.s), kendisinden sonra ümmetinin 73 

fırkaya ayrılacağını haber verdiğine dair genel bir inanç mevcuttur. 951Bu inancın 

nedeni, hadis edebiyatında konuyla ilgili oldukça fazla rivayetin bulunmasıdır. 

952Rivayetlerin bu derece yayılması nedeniyle, hemen hemen her Müslüman‟ın bu 

                                                 
950 Üzüm, Ġlyas, a.g.m., c. 29, s. 526. 

951 ÇeĢitli varyantları olmakla birlikte “73 fırka hadislerinin” ortak manası Ģu olabilir. Yahudiler “71 

fırkaya” hristiyanlar da “72 fırkaya” benim ümmetimde “73 fırkaya “ ayrılacaktır. Bunlardan biri cennete 

diğerleri ise cehenneme gidecektir. Hangisi cennete gidecektir diye sorulduğunda; benim ve ashabımın 

üzerinde olduğu topluluk diye cevap vermiĢtir. BaĢka varyantlarında ise es-sevâdü‟l-a‟zam‟(büyük 

topluluk), „cemaa‟ (topluluk gibi) cevaplarda geçer. Bu hadis için bkz: Özler Mevlüt, Ġslam DüĢüncesinde 

73 Fırka Kavramı,  ist., 1996,  s. 21-39.  

952 Bu rivayetlerin genel özellikleri Ģu kategorilerde incelenebilir. 

A-Ümmetin çeĢitli fırkalara ayrılacağını haber veren rivayetler: (Ebû Davûd, Süleyman es-Sicistânî el-

Ezdî, Sünen, Sünne, l (H.No: 4596); Hakim en-Nisâburî, Ebû Abdillah Muhammed b.Abdillah, el-

Müstedrek alâ‟s-Sahîhayn, Beyrut 1990, Ġlim (H.No:441); Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b.El-Hüseyn, es-

Sünenü‟l-Kübrâ, Haydarâbâd 1355, c. X, s. 208; ZerkeĢî, Bedrüddin Ebû Abdillah Muhammed 

b.Abdullah, et-Tezkira fi‟l-Ehâdîsi‟l-MüĢtehira, Beyrut 1986, s. 216. ;Tirmizi, Ebu Ġsa, iman 18, 

h.no:2640. 

B-Hangi fırkanın cennetlik veya cehennemlik olduğu bildiren rivayetler: (Ġbn-i Mace, Ebu Abdillah 

Muhammed b.Yezit El Kazvînî, Sünen, Fiten 17,  

C-Cennete girecek fırkayı tavsif eden rivayetler: (Ebu Davûd, Sünne, l.(h.no:4597), Ġbn-i Mace, Fiten 17, 

h.no: 3993,  

D-Cehenneme girecek fırkayı bildiren rivayetler: (Makdisî, ġemsüddin Ebû Abdillah Muhammed b.Ebî 

Bekr el-Bennâ el-BeĢĢârî, Ahsenü‟t-Tekâsim fî Ma‟rifeti‟l-Ekâlim, (nĢr. M.J. De Goeje), Leiden 1906, s. 

39; Makdisî, Cehennem‟e gidecek olan tek fırkanın “Bâtınîler” olduğunu belirtmektedir; Süyûtî, 
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hadisin anlamından haberdar olduğu söylenebilir. Bu tür rivayetler, bir taraftan, tarih 

boyunca meydana gelmiĢ olan ayrılıkları meĢrulaĢtırıcı bir misyon üstlenirken, diğer 

taraftan da Müslümanlar için olumsuz bir anlam taĢımakta, birlik ve beraberliğe karĢıt 

bir olgu olarak gözükmektedir.953 AnlaĢılması, yorumlanması ve kendisinden hüküm 

çıkarılması itibariyle, Ġslam tefekkür geleneğinde oldukça önemli bir yeri olan “73 

fırka” hadisinin, Hz.Peygamber‟e aidiyetinin tespit edilmesi son derece önemlidir.954 

73 fırkayla ilgili rivayetlerden Ģu sonuçları çıkarabiliriz: 

l-Müslümanlar, kendilerinden önceki milletlerden daha fazla bölünüp 

parçalanacaklardır. 

2-Bu gruplardan sadece birisi kurtuluĢa erebilecekken, diğerleri Cehennem‟e 

gideceklerdir. (Fırka-i Nâciye inancı) 

3-KurtuluĢa erenler, cemaattir.  (Ehl-i sünnet ve‟l-cemaat inancı) 

4-KurtuluĢa erenler Hz.Peygamber‟in ve ashabının yolu üzere olanlardır. 

5-Bütün bu olup bitecekleri Hz.Peygamber önceden haber vermiĢtir. 

6-Az da olsa, ümmetin büyük çoğunluğunun Cennet‟e, bir fırkasının 

Cehennem‟e gideceğini haber veren rivayetler de vardır. Bu rivayetler, mevcut 

ayrılmaların, fırkalaĢmanın zararlı değil yararlı olduğunu ifade etmektedir. 

7-Fitne ve kargaĢa dönemlerinde Müslümanlar çoğunluğa (cemaate) tabi olup, 

ayrılıkçı gruplardan uzak durmalıdırlar.955  

Hadiste geçen “73” ifadesiyle gerçek bir sayının kastedilip edilmediği 

konusunda farklı anlayıĢlar ortaya çıkmıĢtır.956Bu hadis çerçevesinde mezhepler tarihi 

                                                                                                                                               
Celaleddin Abdurrahman, el-Leâli‟l-Masnûa. Fi‟l-Ehâdîsi‟l-Mevzûa, Mısır,  tsz. c. I, s.148; Aliyyü‟l-

Kârî, Ali b.Muhammed, el-Esrâru‟l-Merfûa fi‟l-Ahbâri‟l-Mevzûa, Beyrut 1971, s. 161; Ġbn Arâk, Ebu‟l-

Hasen Ali b.Muhammed el-Kinânî, Tenzîhu‟Ģ-ġerîa ani‟l-Ahbâri‟Ģ-ġenîati‟l-Mevzûa, Mısır 1378, c. I, s. 

310. 

E-Cemaate tabi olmayı ifade eden rivayetler: (Tirmizi, Fiten, 7 (h.no:2165-2166-2167), Buhari,  Fiten 11. 

(Rivayetlerin açılımını görmek için bkz: KeleĢ Ahmet, a.g.m. , s.26-29. 

 

953 OkumuĢ, Ejder, “Ehl-Ġ Sünnet Ve‟l-Cemaat‟in Bir MeĢrûiyet Aracı Olarak Ġcat Ve Ġstihdamı” Marife, 

yıl 5, sayı 3,  kıĢ 2005,  Konya 2006, s. 50-51. 

954 KeleĢ, Ahmet, “73 Fırka Hadisi Üzerine Bir Ġnceleme”, Marife yıl 5, sayı.3, kıĢ 2005, Konya 2006, s. 

25. 

955 KeleĢ, Ahmet, a.g.m., s.29. 
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alanında yazılmıĢ kitaplara yani fırak edebiyatına bakıldığında 73 sayısına mezhepleri 

çıkarmayı ve bu sayıyı doldurmayı hedefledikleri görülmektedir. 

Ġbn  Kemal‟den önce, bu meselede fikir yürüten, eserler kâleme alan mezhepler 

tarihi yazarları, ekseriyetle inanç ekollerinin sayısı konusunda hemfikir bulunurlarken, 

bu 72 dalâlet fırkalarının tasnif Ģekillerinde ihtilaf etmiĢlerdir. Bu ihtilafın ana nedeni 

ise, ayrı metot ve ölçülerin kullanılmıĢ olmasıdır. ġehrisânî  de bu hususa temas ederek, 

fırkaların tasnifinde aynı metodu benimsemiĢ iki müellife rastlamanın mümkün 

olmadığını belirtir.957Mesela bu fırkaları Ġbn-i Hazm (v. 456/1064) dört, Malatî (v. 

377/987) beĢ, Ġbnu‟l-Cevzî (v. 597/1200) altı, Makdisî (v. 355/966) yedi, Bağdâdî (v. 

429/1037) sekiz, Ġsferayânî (v. 471/1078) dokuz ve EĢ‟arî (v. 324/936) on grup olarak 

tasnifatta bulunurlarken,958Ġbnu‟l Cevzî gibi Ġbn Kemal de, altı ana grupta mütalaa 

etmiĢtir.959 

Ġbn Kemal, esas aldığı 73 fırka hadîsi içinde yer alan 72 fırkayı, altı ana ekol 

altında ele alır. Bu altı ana ekol Ģunlardır: Hâriciye, Râfizîyye, Kaderiyye, Cebriye, 

Cehmiyye ve Mürcie. 

O, bu altı ana mezhep altında, her biri için on iki ayrı ekolün adlarını zikreder 

ve böylece hadîste haber verilen toplam yetmiĢ iki fırkaya tamamlar. Bu ana mezhepler 

ve altında yer alan tali ekoller Ģunlardır: Havâric: Ezrâkiyye, Cârudiyye, Ġbâdiyye, 

Sa‟lebiyye, Halkıyye, Kurrâtiyye, Meymûniyye, Muhakkiyye, Ahniyye, Sümûhiyye, 

Kenziyye, Kürretiyye, Râfiziyye: Aleviyye, Bedeviye, ġîa, Ġshâkiyye, Zeydiyye, 

Abbâsiyye, Ġsmâiliyye, Eyyâmiyye (Ġmâmiyye), Tenâsuhiyye, Ellâniyye, Râci‟ıyye, 

Mürâsiyye. Kaderiyye: Hamriyye, Seveviyye, Kübbâniyye, ġeytâniye, ġerîkiyye, 

Ruveydiyye, Nâkiyye, Müberriyye, Bâsıtıyye, Nezzâmiyye, Mu‟teziliyye, Vehmiyye. 

Cebriye: Maktâriyye, Efâliyye, Mu‟niyye, Merkûiyye, Mehhâriyye, Mesâbiyye, 

Kisâiyye, Sâbekiyye, Hubeydiyye, Havfiyye, Fikriye, Hüsniyye. Cehmiyye: 

Muattaliyye, Zenâdakiyye, Lafzıyye, Vâkı‟ıyye, Mersiye, BeĢîriyye, Mültezifiyye, 

Vâridiyye, Harnafiyye, Mahlûkiyye, Gayriye, Fâniye. Mürciyye: Tarikiyye, Sâbiiyye, 

                                                                                                                                               
956 Üzüm, Ġlyas, a.g.m., s. 528.; KaradaĢ, Cağfer, “Mezhep Ve Ġsim Münasebeti Ve Ehl-Ġ Sünnet 

Topluluğuna Verilen Ġsimlere Dair Bir Değerlendirme”, Marife, yıl 5, sy. 3, kıĢ 2005, Konya 2006, s. 10. 

957 ġehrisâni, el-Milel ve‟n-Nihal, c. II, s. 220-225. 

958 Bekir, Topaloğlu, Kelâm Ġlmi, GiriĢ, s. 165-166. 

959 Ġbn Kemal, “Risâele fi Beyâni‟l-Fırakı‟l-Ġslâmiyye”, Mecmûa, SK., Lâleli 3711, vr. 114b-116a. 
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Râciyye, ġâkiye, Beliye, Ameliye, Makbâliyye, Mesniyye, Eseriyye, Bediyye, 

MüĢebbihe, HaĢeviyye.960 

Ġslam mezheplerine dair kaynaklarda mezheplerle ilgili Ģu tasnifleri görmek 

mümkündür. 

1-Genel tasnif: Ġslam mezhepleri temel iftilaf alanları bakımından itikadî, amelî 

ve siyasî olmak üzere üç grupta mütalaa edilmiĢtir. Ġtikadî mezhepler dinin inanca 

yönelik esaslarıyla ilgili farklı görüĢler ortaya koyan gruplardır. Bu grupların üzerinde 

durduğu konular ve iftilafları bu iftilaflar çerçevesinde geliĢtirdikleri fikirleri savunma 

argümanları aynı zamanda kelam ilminin alanına girdiği için bunlar kelam mezhepleri 

diye de isimlendirilmiĢtir.961 

Çoğunluk itikadî açıdan ehl-i sünnet ve ehl-i bidad olmak üzere iki grupta 

toplanmıĢtır. Sünnî alimlerin yaygın tanımı ile ehl-i sünnet Hz.Peygamber ile ashab 

cemaatinin dinin temel konularında takip ettiği yolu benimseyenler, ehl-i bid‟ad ise 

dinin temel konularında Ģer‟i bir delile dayanmaksızın farklı görüĢ ileri sürenler olarak 

tanımlanır. Buna göre ehl-i sünnet kendi içerisinde az çok çeĢitlilik taĢımakla birlikte bir 

gruplaĢmayı ifade etmekten ziyade Müslümanların asıl bünyesini içine almakta, ehl-i 

bid‟ad ise çeĢitli sebeplerle ana bünyeden ayrılan grupların adı olmaktadır.962Buna göre 

ehl-i sünnet mezhepleri Selefiye EĢ‟ariyye ve Mâtürîddiyye olmak üzere üç grupta ele 

alınmıĢ.963Ehl-i bid‟ad mezhepleri ise değiĢmekle birlikte genellikle Revâfız (ġîa) 

Havâric, Mu‟tezile, Mürcie, Neccâriyye, Dırâriyye, Kerrâmiyye ve MüĢebbihe gibi alt 

kollar halinde sıralanmaktadır.964 

 2-Kronolojik Tasnif: Mezheplerin ortaya çıkıĢ tarihleri dikkate alınarak yapılan 

tasniftir. Fakat bu tasnif çok yaygın değildir. Genellikle eserlerini “73 fırka” hadisine 

                                                 
960 A.g.e. , vr. 115a-116a. 

961 Bu mezhepleri kelam ilmi tarihi geliĢimini ele almaktan çok doktiriner boyutuyla ilgilenmiĢ inanç ve 

fikirlerini inceleyip bu görüĢlerin genel Ġslam inançlarıyla ne oranda örtüĢtüğünü belirleyerek bir çeĢit 

yargılamaya tabi tutmuĢtur. Ġtikadî alanda mezheplerin oluĢmasına yol açan temel konular: Tevhid, kader, 

iman-amel iliĢkisi gibi meselelerdir. Bu esaslarla ilgili olarak Allah‟ın sıfatları, zaat-sıfat iliĢkisi, 

müteĢabih ayetlerin anlaĢılması, rü‟yetullah Allah‟ın iradesi, hidayet ve dalalet, amelin imandan bir cüz 

olup olmaması, büyük günah iĢleyenlerin durumu gibi esaslar ele alınmıĢtır. (bkz: Bağdâdî Abdülkâhir, 

El-Fark Beyne‟l-Fırak, (nĢr. M.Muhyiddin Abdülhamit) Beyrut, 1411, s. 10-11. 

962 El-Bağdâdî, a.g.e. , s. 26. 

963 Ġzmirli Ġ.Hakkı, Yeni Ġlm-Ġ Kelam, (haz. Sabri Hizmetli), Ankara, 1981, s .61. 

964 El-Bağdâdî a.g.e. , s. 28-29, Muvaffakuddin, Ġbn-i Kudâme, Lüm‟atü‟l-Ġ‟tikâd (nĢr. Bekir Topaloğlu, 

Kelâm Ġlmi: GiriĢ, Ġçinde), Ġst. 1981, s. 37-38; Keskioğlu Osman “Mezheplerin KuruluĢu” Ehl-i Sünnet 

Tetkikleri, s.413-15; ġener, Abdülkadir, “Ġslamda Mezhepler Ve Hukuk Ekolleri”, a.g.e, s. 426-428. 
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göre düzenleyen müellifler belli ölçüde kronolojik sırayı dikkate almıĢ görünmekle 

birlikte fırkaların zühuruyla ilgili sürecin çok net olmaması ve ilk dönem 

zümreleĢmelerinin çoğunlukla ilk üç asır içinde gerçekleĢmesi bu tasnifi etkilemiĢtir.965 

3-YetmiĢ Üçlü Tasnif: “Ġftirak hadisi” diye bilinen rivayetlere 

dayanmaktadır.966 Bu hadisle ilgili yukarıda bilgi verdiğimiz için burada üzerinde fazla 

durmayacağız. 

B-EHL-Ġ SÜNNET 

Sözlükte “mânevî alanda çizilen yolu benimseyenler” anlamına gelen ehl-i 

sünnet (ehlü‟s-sünne) tamlaması ehlü‟s-sünne ve‟l-cemâa (ehl-i sünnet ve‟l-cemâat) 

ifadesinin kısaltılmıĢ Ģeklidir. Buradaki sünnetten maksat, dini teblig ve beyan etmekle 

görevli bulunan Hz.Peygamber‟in islâm‟ın temel konularını anlama ve benimseme 

tarzıdır. Cemaat kavramı, her devirdeki Müslümanların büyük ekseriyeti (sevâd-ı 

a‟zam) ve müctehid alimler gibi farklı Ģekillerde yorumlanmıĢsa da vahyin ilk 

muhatapları olup inanç, ibadet, hukuk ve ahlâk cepheleriyle Ġslâm‟ı bir bütün olarak 

sonraki nesillere aktaran ashap cemaati anlamına geldiği yolundaki görüĢ tercih 

edilmiĢtir. (ġâtıbî, II. 258-265) Aslında bu anlayıĢ diğer yorumların da temelini 

oluĢturmaktadır.Buna göre Ehl-i sünnet‟i, “Hz.Peygamber ile ashap cemaatinin dinin 

temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler” diye tarif etmek mümkündür. Bu 

tarifte yer alan “dinin temel konuları‟ndan, Ġslâm‟dan olduğu kesinlikle bilinen 

ve”usûlü‟d-din” diye de adlandırılan hususlar kastedilmektedir.967 

Ehl-i Sünnet ve‟l- Cemâ‟at, “ehl”, “sünnet”, ve “cemaat” olmak üzere üç 

kelimeden oluĢur.”Ehl” kelimesi genellikle izafet terkibi içinde kullanılarak lügatte bir 

yere, düĢünceye, bilgiye, kültüre, davranıĢ biçimine ait olma, aynı görüĢ ve inancı 

paylaĢma, aile, yakın akrabalar, hısımlar, taraftar ve bir yerin sakinleri gibi anlamlara 

gelir.968Yani bir yerin ehli, bir düĢüncenin uzmanı, bir aileye ya da bir akrabaya mensup 

gibi. Ehlu‟s-Sünne ve‟l-Cemâ‟a ise; Hz.Peygamber‟in sünnetine ve Müslümanların 

                                                 
965 Mesela; EĢ‟ar-î fırkaları ortaya çıkıĢları itibariyle 10 grup halinde verirken, Himyeri altı grup olarak 

zikretmektedir. (bkz: Makâlâtu‟l-islamîyin, 65). 

966 El-Mısrî Muhammed Abdülhadi, “Mealim El-Ġntilaga El-Kübrâ”, Ehl-Ġ Sünnet Cemaatinin Ġtikadî 

Özellikleri (trc. Muhammed Emin Akın), Huraba yay. , Ġst. 1994, s. 44-46. 

967 Yavuz, Yusuf ġevki, “Ehl-i Sünnet”, md., DĠA. , c. 10, s. 525. 

968 El-isfahâni, el-Müfredât, 30;el-Feyrûzâbâdî, el-Kâmûsu‟l-Muhît, 3/486; Ebî Bekr er-Râzî, Muhtâru‟s-

Sıhâh,31. 
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çoğunluğuna tabii olan grup ve kiĢi olma, onların oluĢturduğu geleneğe “bağlı olma” 

anlamındadır. 

“Sünnet” kelimesi ise lügatte isim olarak kullanıldığında ister olumlu ister 

olumsuz olsun “izlenen yol” ya da “hikmet yolu, iz, yerleĢik örf, adet peygamber‟in 

uygulaması” anlamlarına gelir. Kök fiili itibariyle de bir Ģeyi keskinleĢtirme, bileme, bir 

Ģeyi biçimlendirme, bir kanun bir gelenek çıkarma gibi içeriğe sahiptir.969Ayrıca 

Kur‟an-ı Kerim‟de “kanun, öncekilerin baĢına gelen durum ve Allah‟ın adaleti”, gibi 

anlamlarda da kullanılır.970Öte yandan kelimenin ıstılahi anlamı ise değiĢkenlik ve 

çeĢitlilik arz eder. Örnek olarak muhaddisler genellikle dini bir hüküm anlamı 

taĢımasının ötesinde Hz.Peygamber‟in bütün söz, fiil ve takrirleri, fakihler farz ve vacip 

dıĢında kalan Hz.Peygamber‟in davranıĢları, mütekellimler ise bidat‟ın karĢıtı olarak 

kullanırlar. Bununla birlikte sünnet kelimesi için yapılan kapsayıcı tanımı; 

Hz.Peygamber‟in kendi döneminde hayatın her alanı ile ilgili olmak üzere esas aldığı 

ilke ve prensipler bütününün oluĢturduğu bir zihniyet ve dünya görüĢü olarak özetlemek 

mümkündür.971Yeniden “ehl” kelimesi ile kazandığı anlama dönecek olursak; 

”Sünnet”in Hz.Peygamberin yolu “ehl”in ise ona ait olan anlamına geldiği 

söyleyebiliriz. 

“Cemâ‟a” yani TürkçeleĢmiĢ Ģekliyle “cemaat” kelimesi isi, lügatte “ceme‟a” 

kök fiilinden türemek üzere “toplum, topluluk, toplamak, derlemek, birleĢtirmek, birlik 

oluĢturmak, çağırmak davet etmek, bir Ģeyi ihtiva etmek, birlik, dini toplum, hemfikirlik 

ve anlaĢma” anlamlarında kullanılır.972 Bu kelimenin Ehlu‟s-Sünne ve‟l-Cemâ‟a 

terkibindeki kullanılıĢı da oldukça manidardır. Çünkü bu terkipte “gittiği bir yolu ya da 

tâbiî olduğu ilkeleri bulunan topluluk” anlamında kullanılmaktadır.973 

                                                 
969 El-isfahânî, el-Müfredât, s. 244-245; Ebû Bekr er-Râzî, Muhtâru‟s-Sıhah, 317;el-Feyrûzâbâdî, el-

Kâmûsu‟l-Muhît, 4/336. 

970 Mesela bkz. ”Senden önce gönderdiğimiz elçilerin kanunuda budur.” 17/Ġsrâ 77.Ayrıca, 15/Hicr 13; 

8/Enfâl 38; 18/Kehf  55; 35/Fâtır  43. 

971 El-Feyrûzâbâdî, el-Kâmûsu‟l-Muhît, 4/336; KırbaĢoğlu,Hayri, “ Ġslam DüĢüncesinde Sünnet”, 

Ankara, 2002, s. 83. 

972 Ġl-isfahânî, el-Müfredât, 96-97; Ebû Bekr er-Râzî, Muhtâru‟s-Sıhah, 110; el-Feyrûzâbâdî, el-

Kâmûsu‟l-Muhît, 3/21-22; Ebû Bekr er-Râzî, Muhtâru‟s-Sıhah, 110. 

973 Korkmaz, Sıdık, “Sınırları Belirlenemeyen Dini Bir OluĢum: Ehl-Ġ Sünnet Ve‟l-Cemaat”,  Marife, yıl 

5, sy.3, kıĢ, 2005, Konya, 2006, s. 377-380. KırbaĢoğlu, Hayri “Bir Panorama: GeçmiĢten Geleceğe Ehl-Ġ 

Sünnet” islâmîyât, 8(2005) sy.3, s.69-80. 
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Ehl-i sünnet teriminin ilk olarak ne zaman ve kim tarafından kullandığının 

tespit edilmesi konusunda bir güçlük olduğu bilinmektedir. Terimin ilk kez hicretin III. 

yüzyılına ait bazı eserlerde geçtiği görülmektedir.974Bazı rivayetlerde Ġbn Abbâs‟ın 

(68/688), bazılarında ise Muhammed bin Sirîn‟in Ehl-i Sünnet terimini kullanan ilk kiĢi 

oldukları söylenmektedir.975Ehlu‟s-Sünnet ve‟l-Cemaat adına Ebu‟l-Leys es-

Semerkandî (373/983)‟nin ġerhü‟l-Fıkhi‟l-Ekber adlı eserinde rastlanmaktadır. Ahmet 

bin Hanbel (241/855) de söz konusu terimi, Ehlu‟s-Sunne ve‟l- Asâr Ģeklinde 

kullanmıĢtır.976Ġbn Teymiyye (661/728) de, Ehl-i Sünnet mezhebini, Ehlu‟l-Ġsbât ve‟s-

Sünne ve‟l-Hadîs Ģeklinde tanımlamaktadır.977 

Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat‟in ıstılahî anlamı kazanması, birden bire olmamıĢ, 

belli aĢamalardan sonra olmuĢtur. ”Ehlu‟s-Sünne”, “ehlu‟s-sünne ve‟l-cemâ‟a”978 

“sahibu‟s-sünne979 ve‟l-cemâ‟a”, “ehlu‟l-hadîs ve‟-sünne”980, “sâhibu‟l-hadîs”981, ya da 

“ashâbu‟l-hadîs”982 kavramları kullanılmıĢtır. Kutlu‟ya göre; “bu kavramların anlamları, 

kullanan yazarın eğilimine ve yaĢadıkları dönemlere göre farklılıklar arz etmiĢtir. Hatta 

aynı asırda yaĢayan iki ayrı yazar, bu kavramları farklı anlamlarda kullanabildiği gibi, 

aynı yazar da bir kavramı birden fazla anlamda veya birini diğerinin yerine 

kullanabilmiĢtir. Aslında bu süreç Haricîlik, Mürcie, ġîa, Kaderiyye, ve Mutezile‟nin 

teĢekkülü ile birlikte genel dinî akım veya merkezi zümre içerisinde bu gruplara ve 

fikirlerine karĢı bir tepkinin oluĢturulmaya baĢlaması olarak değerlendirmek de 

mümkündür. Nitekim bu gruplar “ehlu bid‟a”, “sâhibu bid‟a” ya da “sâhibu‟r-rey” 

olarak tanımlanmıĢ, bunların her birine de fırka adı verilmiĢtir.”983Bu grupların dıĢında 

kalan kimseler ise, çoğunluk (cemâ‟at) “es-sevâdu‟l-a‟zam”, “sâhibu‟s-sünne”, “ehlu‟s-

                                                 
974 Esen, Muammer, Ehl-i Sünnet Kavramının DoğuĢu Ve Sünni AnlayıĢlar (basılmamıĢ doktora tezi.) 

Ankara, Sos. Blm. Enstitüsü, Ankara, 1994, s. 64 

975  KırbaĢoğlu, “Ehlu‟s-Sünne Kavramı Üzerine Bazı Yeni Mülahazalar”, Ġslâmî AraĢtırmalar, Ankara, 

1986, sy. 1, s. 72. 

976 Fığlalı, Ġtikadî Ġslâm Mezhepleri, s. 54-55. 

977 Ġbn Teymiyye Takuyiddin Ahmet Bin Abdulhalim, Nakzu‟l-Mantık, Kahire tsz. ,s. 10-16;Yavuz, 

Yusuf ġevki, a.g.m. , s. 525-526. 

978 Ahmed b. Hanbel, el-Ver‟a, (thk, Zeynep Ġbrahim el-Kârût), Beyrut, 1403/1983, s. 194,198. 

979 Es-Sem‟ânî, Ebû Muzaffer Mansûr b.Muhammed, el-Ġntisâr li Ashâbi‟l-Hadîs, (thk. Muhammed 

b.Hüseyin), Medîne, 1996, s. 56. 

980 EĢ‟arî, Makâlât, thk. , (Helmutt Ritter), Beyrut, trz. , s. 290, 434, 602. 

981 Hatîb el-Bağdâdî, Nasîhatu Ehli‟l-Hadîs, (thk. Abdulkerim Ahmet el-Verîkât) Zerkâ 1408/1988, 

21,40. 

982 Ahmed b. Hanbel, ez-Zühd, trz., s. 369; EĢ‟arî, Makâlât(Ritter), s. 172,211,217,290,452,586. 

983 Kutlu, Gelenekçiler, s. 44. 



284 

 

sünne” ya da Hz.Peygamber‟in ve ashabının yolundan gidenler anlamında “ehlu‟s-

sünne ve‟l cemâ‟a/sâhibu‟s-sünne ve‟l-cemâ‟a” gibi kavramlarla tanımlanmıĢlardır.984 

Ehl-i sünnete bağlı olanlara “sağlam ve doğru inancı benimseyenler” anlamına 

Sunnî adı verilir. M.Watt, Sünnî teriminin ilk defa IV. yüzyılda kullanıldığını ileri 

sürmüĢtür.985 

Sünnî kelam akımı EĢ‟ariyye ve Mâtürîdiyye ekollerinin kuruluĢuyla 

güçlenerek IV-V. yüzyıllardan itibaren Ġslam dünyasının birçok bölgesinde ana mezhep 

haline gelmiĢ986 ve alimler zümresiyle Müslüman ekseriyetini kendisine bağlamıĢtır. 

Böylece islamın geçmiĢ tarihine sahip çıkarak ilk dört halifeyi ve onları takip eden diğer 

yönetimleri meĢru sayan, Ashabdan itibaren her asırda çoğunluğu oluĢturan Müslüman 

alimlere saygılı olmayı Ģiar edinen bir anlayıĢ Ġslam âleminde hakim olmuĢtur. Sünnî 

kelam ekolü büyük çoğunluğun takdirini kazandıktan ve bir bakıma resmi mezhep 

halini aldıktan sonra fikri hayatın çeĢitli cepheleriyle kendini takviye etmeye baĢlamıĢ, 

onun bu hakimiyeti mu‟tezile mürcie, müĢebbihe, felâsife gibi grupların zayıflayıp 

zamanla fiilen ortadan kalkması sonucunu doğurmuĢtur. Ehl-i sünnetin 

kurumsallaĢmasına paralel olarak ġîa‟da yeniden Ģekillenip azınlığı temsil eden muhalif 

grubu oluĢturmuĢtur. Gazzaliden itibaren EĢ‟ariyye kelamcılarının felsefe ve tasavvufa 

ilgi duymaları ve bu alimlerin genellikle Kurtuba, Mısır, ġam, Irak gibi ortaçağın kültür 

merkezlerinde yaĢamaları ekolün Mâtürîdiyye‟ye nisbetle daha çok yayılmasını 

sağlamıĢ, hatta eserleri Osmanlı çoğrafyasında mevcut medreselerde okutulan bir 

mezhep haline gelmiĢtir. Mâtürîdiyye ile EĢ‟ariyye‟nin temsil ettiği Sünni akîdeyi 

benimseyenlere, Selefiyye‟nin alternatifi olarak “Ehl-i sünnet-i âmme”de denilmiĢtir. 

Günümüzde Selefiyye, EĢ‟ariyye ve Mâtürîdiyye‟den oluĢan Ehl-i sünnet, %90‟nın 

üstünde Müslüman çoğunluğunun mezhebi durumundadır. Ehl-i sünnet mensupları 

ġîa‟nın yoğun olduğu Ġran, Irak, Yemen ile Ġbâziler azınlıkta bulunduğu Kuzey Afrika 

ülkelerinin bir kısım bölgeleri ve az miktarda Ġsmâilî‟n yaĢadığı Pakistan ile 

Hindistan‟ın bazı yöreleri dıĢında kalan bütün Ġslâm ülkelerine yayılmıĢ durumdadır.l987 

                                                 
984 Bu grubun el-Cemâ‟a olarak tanımlandığına dair hadisler için bkz., Ġbn Mâce, Muhammed b.Yezîd, 

es-Sünen,(thk. M.Fuad Abdulbaki), Beyrut, trz., c. 2, s. 1321-1322; Tirmizî, Muhammed b.Ġsa, es-Sünen, 

(thk. Komisyon), Beyrut, c. 4, s. 465-466. 

985 Montgomery Watt, Ġslâm DüĢüncesinin TeĢekkül Devri (trc. E.Ruhi Fığlalı), Ankara 1981, s. 338. 

986 Çağlayan, Mehmet, Ehl-i Sünnet Ve Akaidi, Çağlayan yay. ,  Ġst ,.trz. , s. 58-59. 

987 Yavuz, Yusuf ġevki, a.g.m. , c.10, s.526.  
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Barındırdığı büyük düĢünce ekollerinden dolayı ehl-i sünneti bir mezhep 

sınırları içinde telakki etmek ve müstakil bir mezhep olarak oluĢtuğunu düĢünmek 

oldukça güçtür. Çünkü mezhep ya da fırka genellikle bir aykırılığı toplumun genel 

yapısına karĢı oluĢan bir muhalefeti temsil eder. Ehl-i sünnet ise tarihi akıĢ içinde, 

ayrılanlardan geriye kalanların oluĢturduğu ve oluĢumunu hala sürdüren ana bünyenin 

devamı gibi gözüken Müslümanların çoğunun temsil ettiği çizginin adıdır demek daha 

doğru olur.988Ethem Ruhi Fığlalı, Ehl-i sünnet ve‟l-cemaat‟in bir fırka olmadığı 

görüĢündedir. O na göre “Sünnet ve Cemaat ehli bir fırka değil, doğrudan doğruya 

Kur‟an ve Sünnet‟in özüne sahip çıkan cumhurun yoludur, Allah‟ın buyurduğu es-

Sıratu‟l-Mustakîm‟dir; itikadî görüĢleri itibariyle bizâtihî Kur‟an ve Sünnet‟in 

tezahürüdür. Onun içinde dünya Müslümanlarının en büyük çoğunluğunun gönül 

verdiği, bağlandığı ve itikâdî görüĢlerinin dayandığı engin bir kaynaktır.” “Mevcut 

mezhepler içinde, dünya Müslümanlarının büyük bir çoğunluğunun bağlı olduğu Ehl-i 

Sünnet, Ġslam dairesinin merkez noktasını teĢkil eden Kur‟an-ı Kerim ve ashab-ı 

güzîn‟in ortaya koyduğu Sahîh Sünnet‟e, sadece bağlı değil, bütünüyle onların ihlâslı 

sahibi, müdafiî ve muhafızıdır. Onlar için özellikle sahâbe, Ġslâm‟ın her türlü 

hükümlerini, kısaca Kur‟an ve Sünneti söz ve fiil halinde bize intikal ettiren kimseler 

olduklarından, mutlak hürmet ve tebcile hak kazanmıĢlardır. Onların intikal ettirdiği ve 

doğruluğu delillerle ispat edilmiĢ hükümler, mutlak benimsenmesi icabeden ve dinin 

ikamesi için zaruri olan hususlardır. ĠĢte Ehl-i Sünneti, onların diliyle ve bütünüyle 

Ġslam olarak görüyoruz ve onu cemaattan ayrılan diğer fırkalar gibi bir fırka Ģeklinde 

mütâlea etmeyip onlarla bir teraziye oturtmuyoruz.(…)Hâsılı Ehl-i Sünnet, Kur‟an-ı 

Kerim ve Sahîh Sünnet‟in sahibi sıfatıyla Fırka-i Nâciye (KurtuluĢa eren fırka) olmak 

hakkını ve vasfını tereddütsüz elde ettiği ümit inancındadır. Zaten nüfusu bir milyarı 

bulan dünya Müslümanlarının %93‟ünü Ehl-i Sünnet, % 6‟sını ġia, %1‟ini ise diğerleri 

teĢkil etmektedir.989 

Ehl-i sünnet ve‟l cemaat terimi bid‟at ve fitne terimleriyle karĢıt bir içerik 

içinde kullanılmıĢ ve bu Ģekilde anlaĢılagelmiĢtir. 990Durum bu olunca ehl-i sünnet‟i 

alanı, epistemolojisi, metodolojisi, ve öğretisi homojen bir mezhep olarak 

                                                 
988 Onat, Hasan, “99 Soruda Ġslam Mezhepleri”, Ankara trz. , s. 79  

989 Fığlalı, Ethem Ruhi, “Çağımızda Ġtikadi Ġslam Mezhepleri”, Selçuk yay. Ankara, 1986, s. 86,231. 

990 Evkuran, Mehmet, “Sünnî Paradigmayı Anlamak, Bir Ekolün Politik ve Teolojik Yapılanması”, 

Ankara Okulu yay. Ankara, 2005, s. 95. 
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nitelendirmenin hayli zor ve yanıltıcı olduğunu söylemek pekte yanlıĢ olmasa gerektir. 

Bilakis bu durum karĢısında ehl-i sünnet‟i, bir yelpaze gibi farklı akımları bünyesinde 

barındıran bir koalisyon olarak nitelendirmek daha sağlıklı bir yaklaĢım 

olacaktır.991Ehl-i sünnet; Selef, Maturîdiyye ve EĢ‟ariyye olmak üzere itikad alanında 

üç ekol ya da mektepten müteĢekkildir. Bu anlamda Selef, Maturîdiyye ve EĢ‟ariyye, 

aslında ayrı ayrı birer mezhep olmaktan ziyade; Ehl-i Sünneti zamana ve mekana göre 

temsil eden mektepler görünümündedirler. 

Bu üç isim altında mütalaa edilen Ehl-i Sünneti Abdulkahir el-Bağdadî (v. 

429/1037) sınıflar halinde sayar. O na göre Ehl-i Sünnet Ģu sekiz zümreden teĢekkül 

eder: 

1-Ehl-i Bid‟at‟ın hatalarına düĢmeyen kelam alimleri. 

2-Ehl-i Hadîs ve Ehl-i Reye mensup olan ve Selef itikadı üzere bulunan Ġmam 

Malik (v. 179/975) Ġmam ġafi‟î(v. 204/819) Davud ez-Zahirî(v. 270/883) ve diğer 

fukaha ve tabileri. 

3-Ehl-i Bid‟at‟ın inançlarına meyletmeyen muhaddisler. 

4-Ehl-i Bid‟at‟a meyletmeyen sarf, nahiv, lügat ve edebiyat alimleri. 

5-Kur‟an‟ı Ehl-i Sünnetin anlayıĢına uygun olarak anlayan müfessirler ve 

kıraat alimleri. 

6-Benimsedikleri prensipleri itibariyle Ģeriata ters düĢmeyen sûfiyye. 

7-Ehl-i Sünnet itikadı üzere bulunan cihad ehli. 

8-Ehl-i Sünnet akîdesinin yayıldığı memleket ahalisi.992   

C-OSMANLI DEVLETĠNDE MEZHEP ALGISI VE SÜNNĠLĠK 

Ġbn Kemal‟in mezhep ve Sünnilik anlayıĢını kavrayabilmek için, içinde 

yaĢadığı çağın ve devletin hukuk anlayıĢını bilmek gerekmektedir. Bu sebeple önce 

Osmanlı devletinin mezhep anlayıĢı nasıldı? Sorusuna cevaplar aramamız 

gerekmektedir. Tabiki burada Osmanlı devletinin siyasi idari, hukuki, yapısı 

incelenecek değildir. Sadece meselenin ve Ġbn Kemal‟in verdiği bazı fetvaların daha iyi 

                                                 
991 KırbaĢoğlu, M. Hayri, a.g.m. , s.72.  

992 Bağdadî, a.g.e. , s. 276- 279. 
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anlaĢılabilmesi için devrin o anki hukuk anlayıĢının ve meselelere bakıĢının da 

bilinmesi kanaatini taĢımaktayız.  

Mezheplerin meydana gelmesi toplumun sahip olduğu dini anlayıĢ ve 

kültürdeki geliĢmenin ve değiĢmenin kaçınılmaz bir sonucudur. Yani mezheplerin 

oluĢmasının temelinde aslında bir kültür değiĢimi de söz konusudur. Bu geliĢmede din 

ile kültürün birbirini karĢılıklı etkilemesinin payı büyüktür. Kültür dini etkileyerek din 

içinde çeĢitli yorum ve farklılıkların oluĢmasına bununda mezhepler Ģeklinde sistematik 

ve organize kurumlar haline dönüĢmesine neden olmaktadır. Buna karĢılık din içinde 

mezheplerin oluĢmasıyla ve bunların tarihi süreç içindeki geliĢimi ile kültür içerisinde 

değiĢmelerin ve dönüĢmelerin meydana gelmesi Ģeklindeki bir değiĢimde kaçınılmazdır. 

Mahiyeti itibariyle düĢünüldüğünde mezhep kitlesel ve düĢünsel bir bütünlüğü ifade 

eder. Makdisî el-BeĢâri‟ye göre bu bütünlük “seçkinler (havas), halk tabanı (avam), 

davetçiler ve cemaat” Ģeklinde dört unsurdan müteĢekkildir. Bu dört unsur mezhebin 

var olması için değil varlığını sürdürebilmesi için gereklidir. Osmanlı ya baktığımız 

zaman onun mezhep anlayıĢında bu dört unsuruda görmek mümkündür. Fıkıh 

mezhepleri siyasi, sosyal ve iktisadi etkenler altında hicri ikinci asrın baĢlarından 

itibaren yavaĢ yavaĢ teĢekkül etmeye ve Ġslam dünyasının değiĢik bölgelerinde 

yayılmaya baĢlamıĢtır. 

Osmanlı devleti kurulduğu topraklar üzerinde daha önce kurulmuĢ Ġslam 

devletlerinin bilim, düĢünce ve inanç mirasını da devralmıĢtı.993Selçukluların Ġslam 

dünyasındaki üstünlükleri Ehl-i Sünnet olarak bilinen Sünniliği savunarak dönemlerinde 

(Ġbn Kemal‟in yaptığı gibi) Batınîliğe ve diğer akımlara karĢı direnç göstermeleridir. 

Özellikle Nizamiye medreseleri ile ehl-i sünnetin diğer mezhepler ve akımlar karĢısında 

hakimiyyetini sağlamıĢlardır. Devletin resmi görüĢü doğrultusundaki Ehl-i sünnet 

anlayıĢının güçlenmesinde ve yayılmasında medrese alimlerinin önemli rolü olmuĢtur. 

Bu husus, Osmanlılar dönemi yönetim-ulema iliĢikisinin hangi gelenekten alındığını ve 

uygulandığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Selçuklular da Ehl-i sünnet 

anlayıĢı Nizamül Mülk ve Gazzali tarafından temsil edilmiĢtir. Bu durum Osmanlı 

medreselerindeki ulema tarafından devam ettirilmiĢ,994 Ġbn Kemal ve Ebussuûd Efendi 

                                                 
993 Esin, Kahya, “Osmanlılardaki Bilimsel ÇalıĢmalara Genel Bir BakıĢ”, Osmanlı, c. VIII, Yeni 

Türkiye yay. Ankara, 1999,  s. 35.  

994 Fazlıoğlu, Ġhsan, “Osmanlılar, Ġlim ve Kültür”, DĠA. , c. 33, s. 548- 549. 
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gibi alimler Sünni Ġslam inancını tüm alanlarda hakim olması için çaba göstermiĢlerdir. 

Osmanlılar‟ın kuruluĢundan önce Anadolu Selçukluları ile birlikte diğer beyliklerden 

olan DaniĢmendliler, Saltuklular, Mengücekliler ve Artuklular da Sünni Ġslam inancına 

mensuptu, Anadolunun büyük bir çoğunluğu Hanefî mezhebine mensuptu. Osmanlı 

devletinin kurulacağı bu sahada Sünni-Hanefî mezhebi yaygındı. KuruluĢ dönemi 

içerisinde Anadolu Selçuklu ve beyliklerden kalan ilim adamları Osmanlı beyliğine 

gelmiĢtir. Osmanlı medreselerinde ilk görev yapan müderrisler de bunlardır.995 

Osmanlılar XIII. Yüzyıl sonunda kurulmuĢ Bizans imp. Anadolu ve 

Balkanlardaki toprakları üzerine yayıldıktan sonra 1517‟den itibaren Arap dünyasını da 

idaresi altına almıĢ, orta Avrupadan, Hint okyanusuna kadar uzanan büyük bir sahaya 

hakim olmuĢ ve kısa zamanda Ġslam dünyasının en güçlü devleti haline gelmiĢtir. 

Avrupa ile güç dengelerini koruyarak varlığını altı yedi asır boyunca sürdürmüĢ birinci 

cihan harbindeki mağlubiyetinden sonra 1923 yılında son bulmuĢtur.996 

Osmanlı devletinin kuruluĢ ve geliĢmesinde en temel etkenlerden birinin cihad 

ve gaza geleneği olduğu Osmanlı tarihçilerinin genellikle kabul ettiği bir olgudur. Bu 

yüzden Osmanlı imparatorluğunun bir cihad ve gaza devleti olduğunu 

söyleyebiliriz.997Bu gaza ruhunu daha çok derviĢler ve genelde abdal adıyla tanınmıĢ 

Türkmen babalar organize ediyordu.998Moğol istilasının Anadolu topraklarına Sünni ve 

ğayri Sünni olmak üzere muhtelif tarikatlare mensup sufilerin göçlerine sebep olduğu 

bilinmektedir. Bu göçler sonucunda Kübreviye ve Sühreverdiyye gibi Sünni eğilimli 

tarikat mensupları yanında kalenderi sufiliği ile yakın alakaları bulunan Yeseviyye, 

Vefaiyye ve özellikle Hayderiyye gibi ğayri Sünni sufilerde Anadolu‟ya gelmiĢlerdi.999 

Osmanlı devleti halk islamına dayalı olarak kurulmuĢtu. KuruluĢ dönemi itibariyle 

medrese ve onun etkisi olan resmi ideolojiden çok sufi derviĢlere, evliyalara, keramet 

sahibi babalara dayalı coĢkulu bir Ġslam devletidir. Fakat devlet kurumsallaĢtıkça halk 

                                                 
995 Lekesiz, Hulusi, “Osmanlılar da Suni-Hanefi Geleneğinin OluĢmasında Ulemanın Rolü”, Osmanlı, c. 

VII, Yeni Türkiye Yay. Ankara, 1999, s. 25. 

996 Ġhsanoğlu, Ekmelettin, “Osmanlı Bilimine Toplu BakıĢ”, Osmanlı, Y.T.Yay. Ankara, 1999, c. VII,  s. 

17. 

997 Ocak, Ahmet YaĢar, “Osmanlı Toplumunda Mülhitler ve Zındıklar, (15 -17.Yüzyıl)”,  Tarih Vakfı 

Yurt yay. Ġst. , 1999, s. 97. 

998 Ġnalcık, Halil, “Osmanlı Devletinin KuruluĢu”, Türkler, Y.T.Yay. Ankara, 2002, c. IX,  s. 67. 

999 Ocak, Ahmet YaĢar, “Osmanlı Ġmparatorluğunda Marjinal Sufilik: Kalenderiler”, XVI. Ve XVII. 

yüzyıllar”,  T.T.K. Yay. Ankara, 1999, s. 61. 
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islamından, medrese-ulema islamına geçilmiĢ, Sünni devlet anlayıĢı ve hukuku egemen 

olmuĢtur.1000 

Ġlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar, Hanefi mezhebini benimsemiĢ 

daha sonra Selçuklular da Hanefi mezhebinin görüĢleri uygulanmıĢtır.1001Aynı 

gelenekten gelen Osmanlı devleti de diğer Türk devletleri gibi Hanefi mezhebini 

benimsemiĢ ve tatbik etmiĢtir.1002 Kadılar, hükümlerinde ve müftüler de fetvalarında bu 

mezhebe uygun hüküm ve fetva vermekle mükellef tutulmuĢlardır.1003 Yavuz Sultan 

Selim, Mısır‟ı fethettikten sonra adalet iĢlerini düzene koyarken mahkemelerde dört 

mezhebe mensup (Hanefî, ġafîi, Malikî, Hanbelî) kadıların görev almasını 

emretmiĢtir.1004Bu mahkemelerde dört mezhebe mensup kadılarında bulunduğundan Ġbn 

Kemal de fetvalarında bazı meselelerin çözümü için müsteftilerini diğer mezhep 

kadılarına yönlerdirdiğini görmekteyiz.1005 Osmanlı klasik medreselerinde okutulan 

derslere ve ders kitaplarına baktığımız zaman devletin resmi ideolojisi olan Sünniliğin 

yayılması ve korunması görevine hizmet edildiği anlaĢılabilir.1006Devletin benimsediği 

aynı zamanda kendi meĢruiyet temeli olan ideoloji, medreseler vasıtasıyla halka 

aktarılmıĢtır. Böylece medrese alimleri nakli ilimleri okutmuĢ ve bu ilimlerin 

öğrenimini kolaylaĢtırmak için Ģerhler ve haĢiyeler yaparak bu dini ideolojinin daha 

çabuk, kolay ve anlaĢılır bir Ģekilde yayılmasına hizmet etmiĢtir. Ġbn Kemal‟in Ģerh ve 

haĢiyeleride bu bağlamda değerlendirilebilir.  

                                                 
1000 Akyol, Taha, Osmanlı‟da ve Ġran‟da Mezhep ve Devlet, V. baskı Milliyet yay. Ġst. , 1999, s. 114. 

1001 Cin, Halil, Akgündüz, Ahmet, “Türk Ġslam Hukuk Tarihi”,  Ġst. TimaĢ yay. ,1990, c. 1, s. 129 -132.  

1002 Cin, Akgündüz, a.g.e. , c. 1, s. 142. 

1003 UzunçarĢılılı, Osmanlı Devletinin Ġlmiye TeĢkilatı, 3.bs. Ankara, T.T.K. 1998, s. 83, Aydın M.Akif  

Ġslam-Osmanlı Aile Hukuku, Ġst. M.Ü.Ġ.F.V.Yay. , 1985, s. 71. Bununla beraber 14 ve 15. asırlarda ihtiyaç 

hasıl oldukça diğer mezheplerden de istifade edildiği belirtilmektedir. Daha sonraki dönemlerde özellikle 

Ahmet Cevdet PaĢa baĢkanlığında kanunnameler üzerinde çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bkz.Cici, Recep, 

“Osmanlı‟da Fıkıh çalıĢmaları”, basılmamıĢ doktora tezi., Ġst .M.Ü.Sos.Bil.Enst. 1994, s. 314. Aydın, 

a.g.e. ,  s. 72. 

1004 Yücel, YaĢar-Sevim, Ali, Klasik Dönemin Üç Hükümdarı, Fatih, Yavuz, Kanunî, TTK. Ankara 

1991, s. 136.  

1005 Ġbn Kemal, Fetavâ, SK. Darül Mesnevi, 118, vr. 38a; Carullah, 971 vr.7b. Ancak 1537‟den itibaren 

diyâr-ı rûm‟da “teĢeffû” yasaklanmıĢ Hanefi mezhebine uyulması emredilmiĢtir. Hicri 991 tarihli (1583) 

tarihli bir kadı beraatında; davalara Hanefi mezhebi imamlarının iftilaflı olduğu hususları iyice araĢtırıp 

ensahih kaville yani muteber kitaplara müracaat ederek hüküm vermesi emredilmiĢtir. Bkz: Aydın 

M.Akif, Türk Hukuk Tarihi, Ġstanbul,  Hars yay. 2005, s.72;  

 “TeĢeffü hususu, Diyâr-ı Rûm‟da cârî olmaya deyu men-i sultânî vâki olmuĢtur”. Bkz: Ebussuûd, 

Ma‟rûzât, Amasya Sultan Bayezid Ktp.937/2,vr. 154b; Düzdağ M. Ertuğrul,  ġeyhülislam Ebussuûd 

Efendinin Fetvaları IĢığında 16.asır Türk Hayatı, Ġstanbul,  ġule yay. 1998,  s. 67. 

1006 Medreselerde okutulan dersler ve kitaplarla ilgili bkz: Baltacı Cahit, “Osmanlı Devletinde Eğitim ve 

Öğretim”, Türkler, , Y.T.Yay. Ankara, 2002, c. 11,  s. 449;  Akyol Taha, a.g.e. ,  s. 166 -167. 
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Osmanlı devletinde ulema, devlet ve padiĢahtan bağımsız ayrı bir güç ve 

mevkide olmayıp devlete bağlı, devletin hiyerarĢik yapısında padiĢahın emrinde veya 

yanında bulunan bir grubu temsil etmektedir. Ulema sınıfı devletin bir parçasıydı. 

Ancak padiĢahlar, halife-sultanlıklarını onların fetvası doğrultusunda icra ediyor, Ġslam 

hukukuna aykırı davranmamaya dikkat ediyorlardı. Osmanlı sosyal ve siyasi hayatın 

içinde Ġslamın önderleri konumunda yer alan ilmiye sınıfı, Osmanlıların Ġslam ile olan 

yakın iliĢkisi onları yüksek bir mevkiye getiriyor ve dolayısıyla ulema özerk ve 

imtiyazlı bir grup olmasa da özerk bir grup olarak hareket edebiliyordu. Ġlmiyye sınıfı 

ve Ģeyhülislamlık, yasama, yürütme, ve yargı alanlarında, baĢka hiçbir sınıf ve kurumla 

karĢılaĢtırılmayacak yetkilere sahipti. Ulema, padiĢahı sınırlandıran PadiĢahı tahttan 

indirecek, tahta çıkaracak gücte bir sınıftır. Kısaca Osmanlı devletinde sosyal bir grup 

olarak ilmiye teĢkilatı mensuplarının sosyal ve siyasal hayatın bütün alanlarında rol 

aldıklarını söyleyebiliriz.1007 

Osmanlı uleması, ehl-i sünnet inancının toplum içerisinde benimsenmesinde 

etkin bir role sahiptir. Ġran‟da XV. Yüzyıllarda Hurûflerin sıkı bir takibata uğrayarak 

Anadoluya akın etmeleri ve XVI. Yüzyılda devam eden Safevi Propagandası, 

Osmanlılar da iki büyük dini dalgalanma ortaya çıkarmıĢtır. Bu sebeple Ehl-i sünnet 

inancının sapkın akımlara karĢı devletin öncülük ettiği kampanya, ulemayı koyu bir 

savunma psikolojisine sokmuĢtur. BaĢta zamanın ünlü ġeyhülislamları Ġbn Kemal sonra 

Ebussuûd Efendi olmak üzere, dönemin uleması bütün gücü ile ġiiliğe ve Ehl-i Sünnet 

dıĢı her türlü mezhebi ve tasavvufi eğilime karĢı amansız bir mücadele 

baĢlatmıĢlardır.1008 

Osmanlı uleması dini bilimler tahsil etmek için gittikleri yerlerden, özellikle 

ehl-i sünnetin görüĢlerini savunmaya önemli katkı sağlayacağına inandıkları iki mektebi 

Osmanlı topraklarına taĢımıĢlardır. Bunlardan birincisi, Osmanlı merkezi yönetiminin, 

kuruluĢ döneminden baĢlayarak son dönemine kadar tercih ettiği Fahreddin-i Razi 

mektebi, diğeri ise özellikle XVI. Yüzyıldan itibaren Fahr-i Razi mektebine bir tepki 

olarak ortaya çıkan Ġbn Teymiyye mektebidir. Bu iki mektebin en büyük özelliği ise 

                                                 
1007 Ejder, OkumuĢ, Türkiyenin LaikleĢme Serüveninde Tanzimat, Ġst. Ġnsan yay. , 1999,  s. 156. 

1008 Lekesiz, “Osmanlı Ġlmi Zihniyeti”:TeĢekkülü GeliĢmesi ve Çözülmesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi” 

Türk Yurdu, Yedinci Devre, Eylül, 1991, c. 11 , s. 49. 
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taassub derecesinde ehl-i sünnet savunucusu olmalarıdır.1009 Akıl ve rey esasına ağırlık 

veren Razi mektebi XII. Yüzyıldan XVI. yüzyılın sonuna kadar Necmeddin Ömer 

Nesefi (v. 1142) Ebu‟l- Kasım Mahmut ZemahĢeri (v. 1143) Burhaneddin Merginâni (v. 

1196) Fahreddin Râzî (v. 1209), 1010  Nasiruddin Tûsî  (v. 1273),  Kadı Beyzâvî  (v. 

1291),  Adududdin îcî  (v. 1335), Kutbeddin Râzî (v. 1364), Sâdedin Taftazânî (v. 1395) 

ve Seyyid ġerif Cürcânî (v. 1413) ayrıca Osmanlı medreselerinde Molla Fenâri ismiyle 

meĢhur ġemseddin Mehmet (v. 1350) gibi, Gazzâli sonrası, döneminin ünlü uleması 

tarafından kuvvetle temsil edilmiĢtir. Razi ekolünü Osmanlı medreselerine yerleĢtiren 

Molla Fenâri‟den sonra Molla Yegan (v. 1437) ve talebesi Hızır Bey (v.1459), 

tarafından geliĢtirilmiĢ, silsile halinde Bursalı Hocazâde (v. 1486), Hatipzâde (v. 1495) 

gibi Osmanlı uleması tarafından devam ettirilmiĢ. XV. Yüzyıllarda Molla Lütfi  (v. 

1494) ve XVI. Yüzyılda talebesi Ġbn Kemal ve onun da talebesi Ebussûud tarafından 

kuvvetle temsil edilmiĢtir.1011 

Sonuç olarak Ģunları söyleyebiliriz: 

1-Türkler islamiyeti kabul ettikten sonra genel itibariyle Sünni-hanefi 

mezhebini kabul etmiĢlerdir.1012 

2-Selçuklular sahip oldukları ehl-i sünnet akidelerini ve özellikle Hanefiliği 

bütün güçleriyle koruma altına almıĢlardır ve bunu değiĢmez bir esas kabul 

etmiĢlerdir.1013 

3-Selçukluların bir devamı olarak Osmanlıların mezhep tercihi de Sünni-

Hanefilik olmuĢtur.1014 

4-Osmanlı dönemi medreseleri ve ulemanın benimsemiĢ olduğu Ġslam anlayıĢı 

Sünni Müslümanlıktır. Ġtikadî bakımdan Sünniliği tercih eden Osmanlılar, gerek halk 

tarafından benimsenen Ġslam anlayıĢına ve gerekse tekke ve zaviyeler çerçevesine bağlı 

                                                 
1009 Ocak, A. YaĢar, “Klasik Dönem Osmanlı Toplumsal Hayatında Dini Akımlara Kısa Bir BakıĢ”, 

Ġslamiyat, Ankara, 1999, sy. 4,  s. 15. 

1010 Yusuf,  ġevki Yavuz, “Fahreddin er-Razi”, DĠA, Ġst. ,1995, c. XII , s. 89. 

1011 Lekesiz, “Osmanlılarda Sünnî-Hanefî Geleneğinin OluĢmasında Ulemanın Rolü”, s.83. 

1012 Öztuna, Yılmaz, “Osmanlı Devleti Tarihi”, Kültür Bakanlığı yay. , Ankara, 1998, c.1 , s. 140-141.  

1013 Kara, Seyfullah, “Selçukluların Dini Serüveni”, Ġstanbul, ġema yay. , 2006, s. 546. 

1014 Kara, a.g.e. , s. 549 -550. 
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olarak yaĢanan Ġslam anlayıĢına, devletin temel politikasına ters düĢmedikçe ve kamu 

düzenine zarar vermedikçe müsamaha göstermiĢtir.1015 

5-Farklı fıkıh mezheplerinden istifade etme yolunda düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Ġbn Kemal de farklı mezheplerin görüĢlerinden istifade etmiĢtir. 

6-Ġtikadî açıdan Maturûdî-EĢ‟arî çizgisi takib edilmiĢtir. 

7-Mezheplerin belirli bölgelerde yayılma ve geliĢmesinde devlet baĢkanlarının 

belli mezhepleri tercih etmeleri ve bu mezhepten kadıları tayin etmeleri etkili 

olmuĢtur.1016 

8-XVI. yüzyılda Anadoluda meydana gelen Ģiî hareketlerini ortadan kaldırmak 

için Sünni-Hanefi anlayıĢına önem verilmiĢ, ġiî-Safevi propagandaları sonucunda 

Sünnilik devlet doktrini halini almaya baĢlamıĢtır.1017 

9-Osmanlı devleti içte ve dıĢtaki siyasi, askeri ve iktisadi geliĢmeler 

neticesinde kendisini iki noktada Ġslam dünyasına karĢı sorumlu görmüĢtür. Bunlardan 

birincisi dıĢardan gelecek hristiyan batıya karĢı güvenliği sağlamak bir diğeri ise içeride 

iktidar ve egemenliğinin dayanağı, meĢruiyet kaynağı olan inancını (Sünnîliği) tehdit 

edecek, tehlikeye sokacak her türlü sapkınlığın önüne geçmektir.1018 

Ġslâmiyet‟in doğuĢunu ve yayılıĢını izleyen yıllarda ortaya çıkan Kelâm, 

tamamen orjinal bir düĢüncenin oluĢmasına da öncülük etmiĢtir. Daha sonra klasik 

felsefe ve mantıkla temasa girmiĢ, özellikle Teftazâni (v. 792/1390) sonrasında Ģerh ve 

haĢiyelerle ilim hayatında varlığını devam ettirmiĢtir1019.  

                                                 
1015 Ocak, Ahmet YaĢar, “Din ve DüĢünce”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Feza Gaz 

A.ġ.(ed.Ekmelettin Ġhsanoğlu),  Ġst. 1999,  c. 1, s. 110. 

1016 Candan, Abdülcelil, “Müslüman ve Mezhep” , Ġst. Elest yay. , 2004, s. 175. 

1017 Taftazânî, ġerhu‟l-Akaîd (Kelam Ġlmi Ve Ġslam Akaîdi) hz.Süleyman Uludağ Ġst.dergah yay. 1999, s. 

62. 

1018 Ocak, Ahmet YaĢar, “Osmanlı Toplumunda Zındıklar Ve Mülhitler”, (15-17. yüzyıl), s. 102.; Martı, 

Huriye, “XVI. Yüzyıl Osmanlısında Bir Ehl-i Sünnet Medafiî: Birgivî Mehmet Efendi”, Marife,  yıl 5, sy. 

3,  kıĢ 2005, s. 288- 289. 

1019Gölcük, ġerafeddin, Kelam Tarihi, Konya, 1992, s. 185,  
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Osmanlı devleti kendinden önceki Anadolu Selçuklu devleti ve diğer türk 

Ġslam devletlerinden etkilenerek fıkıhta Hanefi mezhebini ve itikada ise Maturûdîliği 

tercih etmiĢlerdir.1020 

D-ĠBN KEMAL ve EHL-Ġ SÜNNET 

Sağlam bir ehl-i sünnet müdafii olarak karĢımıza çıkan Ġbn Kemal eserleri 

incelendiğinde görülür ki Ġslam alimlerinin belirlemiĢ oldukları ehl-i sünnet‟in umumi 

prensipleri ile onun fikir düĢünce ve inançları arasında bir farklılık bulunmamaktadır. 

Ebu‟l-Hasan el-EĢ‟arî (v. 324/936) Makâlâtu‟l-Ġslâmiyyîn adlı eserinde “Ashâb-ı Hadîs 

ile Ehl-i Sünnet‟in akidesi” baĢlığı altında 32 maddede hülasa edilebilecek bazı esasları 

zikretmiĢtir. Bu esasların sonunda iĢte Ashâb-ı Hadîs ile ehl-i sünnetin emrettikleri 

tasvip edip inandıkları akaîd‟in hülasası budur. Onların kabul ettikleri her Ģeyi bizde 

söyler ve kabul ederiz” demiĢtir.1021 

Ġbn Kemal de değiĢik vesilelerle ehl-i sünnete ait prensipleri kabul ettiğini 

ifade eder ve ehl-i sünneti Ģöyle tarif eder:  

“Ehl-i sünnet ve‟l Cemaat veya diğer tabiri ile Ehl-i Hakk‟ın tarifi Ģöyledir:  

Ġtikad-ı zâhir ile sünnet üzere hareket eden, Resulullah (s.a.v.)‟ in cemaatı (sahabesi) 

yolunda gidenlere Ehl-i Hakk ve Ehl-i Sünnet denir. Bu yola muhalefet edip, zâhiri terk 

edenlere tâife-i muhalifîn adı verildiği gibi, Ehl-i Bid‟at ve dalâlet dahi 

denilmektedir.1022 

                                                 
1020 Fakat medrese eğitiminde Osmanlılar Maturidî eserlerinden ziyade EĢ‟arî mezhebi ağırlıklı eserleri 

okutmayı tercih etmiĢlerdir. Özellikle kelâm ilmi açısından baktığımız zaman “itikad konularında devletin 

bağlı olduğunu söylediği Maturîdi‟ nin  Kitabü‟t-Tevhid‟i hiçbir zaman medrese programlarında yer 

almamıĢtır. Maturîdi‟nin en önemli takipçisi ve Maturîdi kelam sisteminin savunucusu Ebu‟l Mû‟in en-

Nesefî‟nin Tabsıretu‟l Edille  isimli eseri anılmamıĢ, medreselerde okutulmaya çok müsait, et-Temhîd li-

Kavâidi‟t Tevhid ve Bahrü‟l-Kelam adlı eseri” Osmanlı eğitim kurumlarında hiçbir dönem 

okutulmamıĢtır. Bunlar dururken ġia inancına mensup Nasıreddin Tusi‟nin Tecridü‟l-Ġtikâd veya Tecrid 

el Kelam adlı eserin Ģerhine yapılan haĢiye, HaĢiyetü‟t-Tecrid adı altında resmi müfredat osmanlı 

medreselerinde yıllarca okutulmuĢtur. Bu uygulamalırın kendine göre makul izahları olabilir. Fakat 

elimizde bulunan, Maturîdi eserlerin medrese programlarında yer almaması hiçbir Ģekilde izah edilemez. 

Demek ki Osmanlı‟da mezhep tercihi bakımından söylemle eylem farklı olmuĢ, Hanefi-Maturîdi 

düĢüncesinin benimsendiği ifade edilmiĢ ancak iĢ orada kalmıĢtır.” Yazıcıoğlu, M Sait, “Osmanlılar ve 

Sünnî-Hanefî AnlayıĢ”,s. 112. 

1021 EĢ‟arî, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ġsmail, Makâlâtu‟l-Ġslamiyyin, (nĢr. Muhammed Muhyiddin 

Abdülhamid), (nĢr. Hellmut Ritter), Weisbaden, 1980, Kahire 1950, I, s. 290- 297; Topaloğlu, Bekir, 

Kelâm Ġlmine GiriĢ, Ġst. Damla yay. , 1981, s. 110. 

1022 Ġbn Kemal, “Sûratu‟l-Akâidi‟l-Muhtasar”, S.K. , Tırnovalı. 1860,  vr. 57b. 
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Mezhepler genel olarak itikadî (Maturîdi, EĢ‟arî, ġiî…) veya fıkhî (Hanefî, 

ġafî, Malikî, Hanbelî) olarak iki grupta incelenebilir. Ġbn Kemal‟in Sünnilik anlayıĢını 

incelerken bizde bu ikili tasnifi dikkate alarak itikadî açıdan ve fıkhî açıdan belirteceğiz. 

Ancak çalıĢmamız kelâmi bir çalıĢma olduğu için fıkhî açıdan Ġbn Kemal‟in Sünnilik 

anlayıĢı çok fazla detaylandırılmayacaktır. Ġtikadî açıdan ise ikinci bölümde elde edilen 

görüĢler neticesinde örnekler verilerek konu açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

 1-Fıkhî Açıdan 

Ġbn Kemal‟in mezhep anlayıĢı kendisine nisbet edilen “Tercihü‟l-Mezhebi‟l-

Hanefî ala Gayrihi” adlı risalesinde1023 ve konuyla ilgili fetvalarında görülmektedir. 

Risalede ortaya konulan karĢı tezlerde, meselenin daha çok mezheplerin üstünlük ve 

zayıflık yönleriyle ele alındığı görülmektedir. Bazı kimselerin Ġbn Kemal‟e müracaat 

ederek, Ġmam Ebû Hanife ve mezhebinin Ġmam ġafiî ve mezhebinden ne kadar üstün 

olduğunu belirten, devletin ve milletin Hanefi mezhebini uygulamaya ne kadar muhtaç 

olduğunu bilimsel olarak gösteren bir eser yazmasını rica etmiĢlerdir.1024 Ġbn Kemal, 

Ebû Hanife‟nin ġafiî‟den daha üstün olduğunu, ülkede yargı ve yönetim gibi pek çok 

alanda iĢlerin yürüyebilmesi için Hanefi mezhebinin uygulanması gerektiğini ispat 

etmeye çalıĢmıĢtır. 

Ġbn Kemal risalesinde, kendisinin Ebû Hanife ve mezhebine sıkı sıkıya bağlı 

olduğunu belirtir. Risaleden anlaĢıldığına göre Ebû Hanife‟nin güya Buhârî‟nin 

hadislerini bilmediği ve birçok hususta Hz.Peygamber‟in hadislerine muhalefet ettiği 

iddia edilmiĢtir. Bu durum ciddi rahatsızlığa neden olmuĢ, iddialara cevap vermek ve 

ülke insanlarının çoğu iĢlerinde Hanefi mezhebine muhtaç olduklarının bilinmesi 

amacıyla Ġbn Kemal, bu risaleyi yazmıĢtır.1025 Ona göre Ebû Hanife, diğer 

müctehidlerden daha üstündür. Bu üstünlüğü naklî ve aklî delillerle ispata çalıĢmıĢtır. 

                                                 
1023 Ġbn Kemal, Tercihü‟l-Mezhebi‟l-Hanefi ala Ğayrihi, Slm. Ktp. , Nafiz PaĢa, 212, vr. 9b-13a; Ancak 

bu risalenin kütüphanelerde tek bir nüshasının bulunması ve istinsah tarihinin 1188/1774 olması Ġbn 

Kemal‟e nisbeti konusunda akla bazı Ģüpheler getirmektedir. Ancak risalede Mısır‟ın vurgulanması ve 

sonunda sultana hitap edilmesi sebebiyle bu risalenin Ġbn Kemal‟e ait olması ihtimal dahilindedir. Ayrıca 

Ġbn Kemal‟in fetvalarında Hanefi ve ġafiî mezhebinin üstünlükleriyle ilgili birçok mesele yer almaktadır. 

Dolayısıyla kesin olmamakla birlikte risalede yer alan mezhep tartıĢmalarının bu dönemde geçmiĢ olması 

mümkündür. Ġbn Kemal‟in diğer fetva mecmualarındaki fetvaları ve görüĢleriyle paralellik arz eden 

görüĢlerin olması eserin O‟na aidiyetini kuvvetlendirmektedir.  

1024 GiriĢ bölümünde Hanefi mezhebine tam bağlı bazı kardeĢlerin talebi üzerine bu risaleyi yazdığını 

ifade etmektedir. Bkz: Ġbn Kemal, Tercihü‟l-Mezhebi‟l-Hanefi ala Gayrihi, vr. 9b. 

1025 Ġbn Kemal, a.g.e , vr. 9b. 
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Bu konuda Hz.Peygamber‟in “Asırların en hayırlısı benim bulunduğum asır, sonra onu 

takip edenler, sonra onu takip edenlerdir. Daha sonra da yalan yayılacaktır.”1026 

Hadisini delil olarak ileri sürmekte ve bu hadisin tâbiînin üstünlüğüne delâlet ettiğini 

belirtmektedir. Her Ģeyden önce Ebû Hanife, kitap ve sünneti bilen, ehl-i sünnetin 

metodunu takip eden, Hz.Muhammed(s.a.v.)‟ in emirlerine ve sünnetlerine uyan,  bid‟at 

ve hevâ ehlinden uzak duran, takva sahibi talebeleri bulunan dosdoğru bir imam, üstün 

bir fakih, ince ve zor meselelerde doğruyu ortaya çıkarmak için gayret eden, teorik 

meseleler ortaya koyup cevaplayan hükümlerin sebep ve illetlerini en iyi anlayan bir 

müctehiddir. Bu üstünlüğü diğer mezhep imamlarından Ġmam Malik ve ġafiî‟nin de 

açıkça kabul ettiklerini belirtir. 

Ġbn Kemal Ebû Hanife ile ġafiî‟nin içtihatlarını karĢılaĢtırarak tam 15 meselede 

mutlaka Ebû Hanife‟nin içtihatlarına uymak gerektiğini belirtir. O na göre Hanefi 

mezhebi taklit edilmediği takdirde insanların; temizlik, ibadet, yiyecek, giyecek, 

evlenme, boĢanma, alıĢ veriĢ, yargı ve yönetim gibi hayatın bütün alanlarında sıkıntı 

doğacağını ve birçok hususta farkında olmadan küfre düĢüleceğine iĢaret eder. 

Meseleleri incelerken zaman zaman ayet ve hadislerle ġafiî‟nin görüĢüne itiraz eder ve 

bu görüĢ kabul edilip uygulandığı takdirde doğacak mahzurları ele alır. EleĢtirilerini 

ġafiî‟nin „amelin imandan bir cüz olduğu‟ görüĢüne yoğunlaĢtırır ve bunun 

Hz.Peygamber‟in hadislerine ters düĢtüğünü belirtir. Eğer Hanefi mezhebi olmazsa 

namaz, oruç, zekat ve hac gibi amellerden birini kasten ya da hata ile terk eden 

kimsenin kendisi kafir, hanımı boĢ, birliktelikleri zina, haccı ve cihadı da batıl olur. 

Aynı Ģekilde Ģahitlerde aradığı Ģartlardan dolayı, “emek Ģirketi” (Ģirketü‟s-sanâyi) kuran 

ve bundan ücret alan iĢyeri sahiplerinin Ģahitliği ile yapılan nikah sözlemesi geçerli 

olmaz, dolayısıyla yargı sistemi iĢlemez hale gelip, insanların hak ve hukukları zayi 

olur. Yine hamamlarda temizlenilmez, ancak zarûret durumu hariç Mısır‟da tezek ve 

benzerlerinin yakıldığı fırınlarda piĢirilen ekmek yenmez. Sultan büyük günah 

iĢlediğinde yahut küçük günahta ısrar ettiğinde azledilir, bu da ülkede kargaĢaya sebep 

olur. Ġbn Kemal, bütün bu örneklere rağmen Ebû Hanife‟nin üstünlüğünü kabul 

etmeyenleri aydınlığa karĢı gözlerini kapayıp sabahın gelmesinden Ģüphe ederek teselli 

bulan kimselere benzetir. O na yapılan haksızlık, Sultan Nu‟man için saray yapan, sonra 

                                                 
1026 Ebu Abdullah Muhammed b.Ġsmail. Buhârî, Sahih-i Buhârî, Kahire, Matbaatü‟l-Sultâniyye, 2001, c. 

V, s. 2- 3. 
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daha güzelini yapması için öldürülen Sinnimmar‟a yapılan haksızlık gibidir. Hakkında 

karalayıcı sözler söyleyenleri aslında bu meselelerde onun görüĢleriyle amel ettiklerini 

ve bundan sonra da Hanefi mezhebinden vazgeçemeyeceklerini belirterek, hem onun 

değerli ve cömert yolundan gidip hem de üstünlüğünü ve özelliğini reddeden, gerekli 

saygı ve hürmeti göstermeyenlerin, bu halleriyle “arpa ekmeğini yiyen ve onu 

kötüleyen”  atasözündeki kimseler gibi olduklarını belirtir. Bu ifadelere göre; yukarıdaki 

cevap ve uyarıların tamamının hem Hanefi mezhebini taklid edip hem de ġafiî 

mezhebinin daha üstün olduğunu iddia eden kiĢiler için yapıldığı anlaĢılmaktadır. 

Nitekim Ġbn Kemal, risalenin sonunda Ģu Ģekilde bir çağrıda bulunmaktadır: 

“…Ey Sultan! –Allah seni kuvvetlendirsin, mülkünü baki ve devletini ebedi 

kılsın. Yardımcılarına yardım, düĢmanlarını rezil etsin ve basiretini aydınlatsın.-yüksek 

fikrin, seçkin zihnin, kıvrak zekân ve uyanık dimağınla Ģu hususu incelemeni yüce 

makamından rica ediyoruz: Daha önce geçen meselelerde anlatıldığı üzere Ģeriatın usûl 

ve fürûunda kendisine uyulan, dünya bilginleri ve sultanlarının büyük bir kısmı; Hind, 

Sind (Pakistan), Horasan, Türkistan, Irak, DeĢt-i Kıpçak, Yunan bölgesi, Azerbaycan, 

Ģimdi, geçmiĢte ve gelecekte Türklerin hakimiyeti döneminde Mısır diyarının 

yöneticilerinin pek çoğunun –ki bu yöneticiler dünya sultanları arasında yıldızlar 

içerisinde ay ve güneĢ gibidir- mensup olduğu böyle bir mezhebin taklid edilmesi 

gerekli midir değil midir? Eğer bunu gerekli görmezsen onun diğerlerinden üstün 

olduğuna inanılmamasını üstün akıl ve doğru düĢünceden saymam.‟ 1027 Görülüyor ki 

Ġbn Kemal Hanefi mezhebini diğer mezheplerle mukayese ederek bir karar vermesini 

Sultandan rica eder. Aslında bu ricasının altında kendi görüĢünün Hanefi mezhebinin 

tercih edilmesi olduğu gerçeği vardır. 

Ġbn Kemal her ne kadar Hanefi‟liğin diğer mezheplerden üstün olduğunu 

ortaya koymuĢsa da zaman zaman diğer mezheplere atıfta bulunmuĢ ve meselede 

intikali de caiz görmüĢtür. Yukarıda adı geçen risalesinde Hanefiliği savunduğu için 

biraz sert bir üslup kullanmıĢ olsada bu o risalenin savunma amacıyla yazılmıĢ 

olmasından kaynaklanması muhtemeldir. Ġbn Kemal‟in diğer mezheplere yönelik 

vermiĢ olduğu Ģu fetvalar onun bu konudaki tavrını ortaya koyar: 

                                                 
1027 Ġbn Kemal, a.g.e. , vr. 13a; Özer Salim, “Ġbn Kemal‟in Ġslam Hukuku Alanındaki Arapça Yazma 

Risaleleri”, (tahkik ve tahlil), , s. 353. 
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“Hanefi mezhebi olan Zeyd bir meselede ġafiî kavliyle olsa ne lazım olur? 

Cevap: Nesne lazım olmaz.1028 

Ġbn Kemal bu mezhepler arasında tercih hususunda iyi niyeti esas almaktadır. 

Hevâya ve nefse uyarak mezhep görüĢlerini bu doğru olmayan niyetlere dayandırarak 

amel etmeyi de câiz görmez. O her meselede olduğu gibi bu meselede de ciddiyet 

aramaktadır. 

“Zeyd-i Hanefiyyü‟l mezhep iken haram olanda ibahay-i ġafiî ile amel ve 

bunun aksi caiz olur mu?  

Cevap: Olur, zarûrette. Ve illa hevâyı nefse uyup edicek caiz olmaz. Hanefi, 

ġafiî kavliyle amel etmek.1029 

Ġbn Kemal, Osmanlı toplumunun çok değiĢik bir yapıda olduğunu da 

bilmektedir. Bu yapıdan kaynaklanan bazı problemlerde bu mezhepler arası geçiĢ 

özelliğini kullanmakta ve oluĢabilecek menfi tavırları fetvalarıyla bertaraf etmektedir. 

Örneğin; Hanefi mezhebine mensup bir kimsenin baĢka mezhepten bir imamın 

arkasında namaz kılabilmesini, imamın Hanefi mezhebine göre namazı bozucu bir fiil 

iĢlememesi Ģartına bağlamaktadır. 

“Zeyd-i Hanefi‟ye Amr-ı Malikî‟nin imameti Ģer‟an câiz olur mu? Cevap: 

Câizdir, müfsid-i salât olur fiil etmezse Hanefi mezhebinde.1030 

Toplum içerisinde oluĢabilecek mezhep taassubuna karĢıda Ģayet birisi “Hanefi 

mezhebinin dıĢındaki bütün mezheplere batıldır dese veya Hanefi mezhebine mensup 

birisinin baĢka bir mezhebi hatalı bulsa bu durumda Ġbn Kemal Ģöyle fetva vermiĢtir: 

 “Zeyd-i Hanefiyyü‟l mezhep “ġafiî mezhebi hatadır sevaba ihtimali vardır. 

Hanefi mezhebi haktır” dese, Ģer‟an Zeyd‟e ne lazım olur?  

Cevap: Nesne lazım olmaz.”1031 

“Zeyd-i Hanefiyyü‟l mezhep Hanefi mezhebi haktır kalan mezhepler bâtıldır 

dese, Ģer‟an Zeyd‟e ne lazım olur?  

                                                 
1028 Ġbn Kemal, Fetâva, SK. Hacı Mahmud Efendi 1224, vr. 148a. 

1029 Ġbn Kemal, a.g.e. SK. Carullah 971, vr.12b. 

1030 Ġbn Kemal, a.g.e. , Nuruosmaniye 1967, vr. 64a. 

1031 Ġbn Kemal, a.g.e., Carullah nr:971, vr. 12b. 
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Cevap: Nesne lazım olmaz.”1032 

Ġbn Kemal ġafiî‟nin küfür kastı olmadan söylenen küfür ifadelerinin küfrü 

gerektirmediği görüĢü sebebiyle “…Eğer ġafiî‟nin görüĢü olmasaydı, avamın 

çocuklarının pek çoğuna veled-i zina diye hükmedilirdi. Zira avamın ağzından,-küfür ve 

inkâr kasıtları olmadan- küfür sözleri eksik olmamaktadır.” GörüĢünü nakleder.1033 

Burada Ġbn Kemal hem objektif bir tespit yapmıĢtır hem de ġafiî mezhebini artısı ve 

eksisiyle bildiğini göstermiĢtir. Koyu bir taassub içinde olmadığını isbat etmiĢtir.  

Onun fakihlerin tasnifi hususunda orijinal bir tasnif geliĢtirdiğide 

bilinmektedir. Bu tasnif “taklid dönemi”nin ortaya çıkardığı bir sorun olarak ele 

alınmıĢtır.1034 

Sonuç olarak Ġbn Kemal:  

a-Fıkıhta Hanefi mezhebine bağlı olduğunu ifade etmiĢ, ve eserlerinde Hanefi 

mezhebinin görüĢlerini ortaya koymuĢtur. 

b-Ġmam-ı Azam Ebû Hanife‟nin sünneti ve hadîsi iyi bilen birisi olduğunu ve 

diğer müctehidlerden daha üstün olduğunu kabul etmiĢ bunu aklî ve naklî delillerle 

isbata çalıĢmıĢtır. 

c-Diğer mezhep imamlarınında hakkını vermiĢ onlara koyu bir mezhebi 

taassubla değil ilmi ve ahlakî bir vakarla yaklaĢmıĢtır. 

d-Diğer mezheplerin görüĢleriyle zarûret dahilinde amel edilebileceğini kabul 

etmiĢ ve bu hususta kendisi de mahkemelerde diğer mezhep kadılarına müsteftileri 

yönlerdirmiĢtir. 

e-Mezhep taklidi hususunda avamın niyetlerinin bozuk olmaması gerektiğini, 

farklı görüĢlerin bir rahmet vesilesi olarak değerlendirilmesini belirtmiĢtir. 

  

                                                 
1032 Ġbn Kemal, a.g.e., vr. 12b. 

1033 Ġbn Kemal, Risale fi Beyani Elfazı‟l-Küfr, SK. Kasidecizâde, 677, vr. 169a. 

1034 Kevseri Muhammed Zahid, Hüsnü't-Takâdî fi Sîret-i Ġmam Yûsuf el-Kâdî, Kahire, Matbaatü'l-

Endülüs 1968, s. 29; Bilmen Ömer Nasuhi, Hukuku Ġslâmîyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kâmûsu, Ġst. Bilmen 

Ktbv. trz., c.1, s. 242-243; Karaman Hayrettin, “Ġslamın IĢığında Günün Meseleleri”, Ġst.Yeni Ģafak yay. 

1996, c. 2, s. 91., “Fıkıh Usûlü”, Ġst. A. Sait Matbaası 1964, s. 30; ġaban, Zekiyüddin “Ġslam Hukuk 

Ġlminin Esasları”, (Çev. Ġbrahim Kafi Dönmez) Ankara, TDV. Yay. , 1990, s. 374; Ġnanır, Ahmet, a.g.e. , 

s. 78- 91. 
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2-Ġtikadî Açıdan 

Ġbn Kemal‟in itikadî açıdan mezheplerle ilgili görüĢlerini “Risale fi ihtilafi 

Beyne‟l EĢ‟âira ve‟l-Matürîdiyye, Risale fi Tafsîli‟l-Fırakı‟l-islâmiyye, Risale fi 

Beyani‟l-Fırakı‟d-Dalle, Risale fi Tekfîri‟r-Revâfız” isimli risalelerinde daha detaylı 

görebiliyoruz. Bu risalelerinde Ġbn Kemal ehl-i sünnete muhalif fırkaların görüĢlerini 

belirtmektedir. Ehl-i sünnetin iki büyük imamı olan Maturîdi ve EĢ‟arî arasındaki bazı 

farkları belirtmiĢtir.1035 

Ġbn Kemal, Ehl-i Sünnet‟in iki büyük i‟tikâdî ekole ayrıldığını beyanla Ģöyle 

der:  

“Ehl-i Hakk taifesinde iki taife-i Rabbânî; ilm-i dinde göze görünür. Birincisi: 

Ġmam EĢ‟arî‟dir ki, sahabe neslindendir. Ona ġeyh Ebu‟l-Hasan el-EĢ‟arî (v. 324/936) 

derler. Her kim onun mezhebine muvafık hareket ederse, ona EĢâire (EĢ‟arî) derler. 

Ġkincisi: Ebu Mansur el-Mâturîdî (v. 333/944)‟dir ki, her kim de onun mezhebine 

muvafık olursa, ona da Mâturîdîyye derler.”1036 

 Ehl-i Sünnet‟in bu iki büyük i‟tikadî ekolünü O, Ģu sözleriyle 

temellendirir: 

“…Ve dahi Ġmam Ebu Hanife rahmetullâhi aleyh‟i ahkâm-ı fıkıhda onu taklit 

edenlerin usûl-i dinde ve akâid babında itikatları ġeyh-i Sâni (Ġmam Mâturîdî) usulüne 

muvâfık olmuĢtur. Nitekim Ġmam-ı ġâfiî rahmetullâhi aleyh ve ona tabi olanların 

itikatları Ģeyh-i evvel (Ġmam EĢ‟arî) usulüne muvâfık olmuĢtur. Böylece Hanefiler akâid 

babında Mâturîdîler ilm-i fıkıhda Hanefi‟dir. Zira Ġmam EĢ‟arî ve Ġmam Mâturîdî, adı 

geçen iki imam zamanından çok sonra gelmiĢlerdir.”1037 

Ona göre, Ehl-i Sünnet‟in i‟tikâdî olan bu iki büyük ekolü arasında, usulde bazı 

küçük farklılıklar bulunmaktadır. Ancak bu farklılıklar hiçbir Ģekilde bid‟at ve dalâlete 

girecek bir tarzda değildir.1038O, i‟tikâdî ekollerle ilgili yapmıĢ olduğu çalıĢmaların 

neticesinde, Ehl-i Sünnet‟in bu iki büyük ekolü arasındaki görüĢ ayrılıklarını on iki ana 

konu olduğu tespit etmiĢtir. Onun bu tasnifinin Ġzmirli Ġsmail Hakkı tarafından Yeni 

                                                 
1035 Bu beĢ risaleyi Seyyid Bahçıvan, “Hamsu Resail fi‟l-Fırak ve‟l-Mezâhib”, ismiyle bir araya 

getirmiĢtir. Eser Selçuk ünv. Ġlahiyat Fakültesi ktp. , 297.6. 04 46 numarada mevcuttur. 

1036 Ġbn Kemal, “Akâid”, vr. 57b. 

1037 A.g.e. , 58a. 

1038 A.y. 
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Ġlm-i Kelâm adlı eserde kullandığı görülür.1039Bu ayrılıkları, Risâle el-Ġhtilâf beyne‟l-

EĢ‟arîyye ve‟l-Mâturîdîyye adını taĢıyan risâlesinde kaydetmiĢtir. Bu ihtilaflar Ģunlardır: 

Birincisi: Tekvin sıfatı Mâturîdîyye alimlerine göre diğer sıfatlar gibi Allah‟ın 

zatı ile kaim ezeli bir sıfatken: EĢ‟arîlerce hakiki olmayıp, itibari bir sıfattır. Bu konuda 

Ġmam EĢ‟arî der ki: “ Tekvin Allah‟ın zatı ile kaim olmayan hadis bir sıfattır ve ezeli 

sıfatlardan olmayıp fiili sıfatlardandır.” 

Ġkincisi: Kelam sıfatı hakkındaki bu ihtilafın aslı Ģudur: Mâturîdîlere göre 

kelam-ı nefsi duyulamazken, EĢ‟arîler‟ce, kelam-ı nefsinin iĢitilmesi caizdir. 

Üçüncüsü: Allah‟ın hikmetle vasıflanması hakkındadır. Mâturîdî, âlemin 

yaratıcısının ister ilim manasında, isterse ahkâm manasında olsun hikmetle mevsuf 

olduğunu söylerken, EĢ‟arî ise Ģöyle der: Eğer hikmet, ilim manasında olursa o ezeli bir 

sıfattır ve Allah‟ın zatı ile kaimdir. Ahkâm manasında olursa, tekvin kabilinden hadis 

bir sıfattır ki, Allah‟ın zatı onunla vasıflanamaz. 

Dördüncüsü: Mâturîdî der: Allah Teala bütün kainatı cevher, araz, taat, ve 

ma‟siyet olarak irade etmiĢtir. Ancak taat, Allah‟ın meĢîeti, iradesi, kazası, kudreti, 

rısazı, muhabbeti ve emri ile meydana gelir. Ma‟siyet ise, Allah‟ın meĢîeti, iradesi ve 

kazası ile meydana gelir. Yoksa rısazı, isteği ve emri ile meydana gelmez. EĢ‟arî ise, 

Allah‟ın rızası ve güzel görmesi, bütünüyle iradesi gibi kainâta Ģamildir, demektedir. 

BeĢincisi: Mâturîdîyye göre, „teklif-i mâ lâ yutak‟ „güç yetirilemeyen‟ yoktur 

ve kiĢinin bununla mükellef tutulması caiz değildir. EĢ‟arî‟ye göre ise, câizdir. 

Altıncısı: Mâturîdî, teklife yönelik bazı ahkâmın akılla bilinebileceğini söyler. 

Zira ona göre akıl, bazı Ģeylerin güzellik ve çirkinliğini, imamın ve nimetlere 

Ģükretmenin gerekliliğini anlayabilir. Peygamberlerin gönderilme hikmetleri ise, 

insanların bilmeme özürlerinin ortadan kaldırılmasıdır. 

EĢ‟arî ise, bazı Ģeylerin güzellik ve çirkinliğini akıl anlasa bile, bir Ģeyin haram 

veya farz olmasını akılla değil, ancak Ģeriatla bilinebileceğini söyler. O na göre, teklife 

yönelik olan hükümlerin bütünü, nass ile gerçekleĢir. 

Yedincisi: Mâturîdî, Ģakînin saîd, saîdin Ģakî olabileceğini söylerken, EĢ‟arî, 

saadet ve Ģekavetin ancak ömrün sonuna göre değerlendirileceğini söyler. 

                                                 
1039 Ġzmirli Ġsmail Hakkı, Yeni Ġlm-i Kelâm. (Dr.Sabri Hizmetli NeĢri), s. 71. 
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Sekizincisi: Mâturîdî‟ye göre küfrü affetmek caiz görülmezken, EĢ‟arî naklî 

olarak değil aklî olarak caiz görür. 

Dokuzuncusu: Mâturîdî, müminin Cehennemde, kafirin Cennet de sürekli 

kalmasını aklen de naklende caiz görmezken, EĢ‟arî ise caiz olarak görür. 

Onuncusu: Bazı Mâturîdîler, isim ve müsemmânın bir olduğu söylerlerken, 

EĢ‟arî ise, ikisinin arasını ayırmıĢtır. 

Onbirincisi: Mâturîdîler‟den bazıları, kadınların peygamber olamayacağını 

söylerlerken, EĢ‟arî‟ye göre, peygamber olmak için erkek olmak gerekmediği gibi, 

kadın olmak da peygamberliğe mani değildir. 

  Onikincisi: Mâturîdî, kulun fiilini halk (yaratma) olarak değil, kesb olarak 

isimlendirir. Hakk‟ın (Allah‟ın) fiilini de, kesb olarak değil, halk olarak isimlendirir. 

EĢ‟arî ise, fiilin hakiki olarak i‟caddan ibaret olduğunu, kulun kesbinin ise, mecâzi 

olarak fiil diye isimlendirildiğini belirtmiĢtir.1040  

 Pratik tasavvufla ilgili sert ve katı eleĢtirilerini gördüğümüz Ġbn Kemal‟in teorik 

tasavvufla ilgili daha ılımlı olduğunu görmekteyiz. Özellikle filozofları destekler 

göründüğü yerlerde mutasavvufların görüĢlerini savunma ya da filozoflara karĢı güçlü 

bir savunma melekesi geliĢtirmek istediği kanaatindeyiz.  Ġbn Arabi ile ilgili verdiği 

fetva da O‟nun bu yönünü ortaya çıkarmaktadır.  

 Sıkı bir ehl-i sünnet müdafii olarak gördüğümüz Ġbn Kemal döneminde en çok 

ġiî-Rafizî gruplarla mücadele etmiĢtir. Safevilerle ilgili, ġah Ġsmail hakkında vermiĢ 

olduğu fetvalarında onun Sünniliği savunma görevini layıkı ile yaptığını 

görebilmekteyiz. Zira Safeviye sadece inanç ve ibadet alanlarında kalan bir tarikat 

olmayıp aynı zamanda devletin bekasını tehdit eden siyasi bir kimlik de taĢımaktaydı. 

KuruluĢ itibari ile böyle olmasa bile özellikle ġeyh Cüneyt ve ġah Ġsmail dönemlerinde 

bu özellikleri daha da belirginleĢmiĢti. Ġbn Kemal meselenin bu yönünü de gözden 

kaçırmamıĢ ve özellikle Yavuz‟un doğu seferlerine destek vermiĢtir. ġii olan Safevîlere 

ve Sünni olan Memlüklü‟lere karĢı vermiĢ olduğu fetvaların temelinde bu gizli siyasi 

emelleri tespit etmiĢ olduğunu görmekteyiz. Ġbn Kemal‟in özellikle askeri yönü ve 

                                                 
1040 Ġbn Kemal, “Risaletü‟l-Ġhtilaf Beyne‟l-EĢ‟ariyye ve‟l-Maturidiyye”, Mecmûa, Ġst. 1304, (Ġstanbul 

Bayezid Ktp. , 1971), s. 57-60.,  Bahçıvan Seyyid, Hamsü Resail, s. 67-78. 
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devlet kademelerindeki yapmıĢ olduğu görevler kendisinde geniĢ bir ufuk meydana 

getirmiĢtir. Meselelere bu açıdan son derece stratejik yaklaĢmıĢtır.  

 Önceki bölümde de gördüğümüz üzre döneminde yaĢayan ve Peygamberimize 

dil uzatan hubmesîhîlerle mücadele etmiĢ tarihte “Molla Kabız” diye bilinen Ģahıs 

hakında risaleler kaleme almıĢtı. Bu onun bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu 

göstermektedir. Peygamberimizin anne babası hakkında olumsuz görüĢ bildirenlere 

karĢı ehl-i sünnetin genel çizgisinde savunmalar yapmıĢtır.  

 Döneminde etkili olan bir baĢka fırka da Zenâdıka‟dır. Ġbn Kemal bunların 

küfürlerini gizlemeleri ve toplumda çok çabuk fitneye sebebiyet vermelerini gözden 

kaçırmamıĢ bunları küfür ve dalalet fırkaları içindeki en tehlikeli grup olarak görmüĢtür 

ve bunlar hakkında zındıklıkla ilgili birkaç tane eser kaleme almıĢtır. Sapık fikirlerine 

karĢı halkı ehl-i sünnet çizgisinde tutmaya çalıĢmıĢtır.  

 Ġbn Kemal üzerinde araĢtırma yapanların ihtilaf ettiği konulardan bir tanesi de  

O‟nun Mî‟raç hakkındaki kanaatleridir. Genellikle felsefecilerin kanaati “Ġbn Kemal‟in 

mî‟racı ruhen olduğunu kabul ettiği” Ģeklindedir. Bunun karĢısında kelamcıların tavrı 

ise “Ġbn Kemal‟n mî‟racın hem ruh hem beden birlikteliği ile kabul ettiği” Ģeklindedir. 

“Risâle fî ġahsı‟l- Ġnsan” isimli eserinde de ifade ettiği gibi biz de ibn Kemal‟in ehl-i 

sünnet çizgisinden sapmadığını ve Mî‟raç hadisesinin ruh beden birlikteliği ile 

gerçekleĢtiği kanaatinde olduğunu kabul ediyoruz. Genel çizgideki yerini muhafaza 

etmiĢtir. Bu çizgiyi muhafazası ahiret halleri ile ilgili görüĢlerinde de devam ettirmiĢtir. 

O‟nun mizanı iki kefeli bir teraziye benzetmesi halk için yazmıĢ olduğu eserler 

katagorisinde değerlendirilmelidir. Ölçmenin çok farklı yöntemlerinin olduğu, çok 

farklı teknik ölçü aletlerinin olduğu günümüzde bu benzetmenin muhataplarında 

anlamayı çabuklaĢtırmak için olduğunu söyleyebiliriz.  

 Bilgi kaynakları konusunda Ġbn Kemal özellikle akla vurgu yapmıĢ ve bunu 

insan için mükemmel bir ayırıcı vasıf olarak ortaya koymuĢ, iman konusunda Maturîdî 

çizgisini takip ederek “imanın kalben tasdik” olduğunu söylemiĢ dille ikrarın hukuki bir 

Ģart olduğunu, yoksa imanın aslından olmadığını belirtmiĢtir. Allah‟ın varlığını isbat 

sadedinde kullanılan bütün delilleri eserlerinde belirtmesine rağmen; “hudus delili” ni 

daha ön plana çıkarmıĢtır. Cenab-ı Allah‟ın isimlerinin tevkîfî olduğunu belirtmiĢ ama 

kıyasi olarak da Allah‟a uygun isimler verilebileceğini kabul etmiĢtir. Türklerde 

kullanılan “Çalap-çelebi” ifadelerinin bu Ģekilde değerlendirilebileceğini söylemiĢtir. 
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Allah‟ın sıfatları hususunda Sünni çizgiyi muhafaza etmiĢ, en çok kelam sıfatı üzerinde 

durmuĢ, Kur‟an‟ın îcâzını ortaya koymuĢ,  “sarfe” nin olabileceğini kabul etmiĢtir.   

 Onun önemli görüĢlerine insanla ilgili açıklamalarında rastlıyoruz. Allah‟ın 

varlığını ispat ederken en kuvvetli delilin insanın bizati kendisi olduğunu vurgulamıĢ, 

insanı ruh ve beden bütünlüğü içerisinde değerlendirmiĢ onu eĢrefi mahluk olarak 

görmüĢtür.   

 Kaza ve kaderle ilgili olarak ise aĢırı gitmemek Ģartıyla bu konu üzerinde 

konuĢulabileceğini belirtmiĢ, Fravun‟un erkek çocuklarını kesmesi ile ilgili ve Ebû 

Cehil‟in iman etme imkanı ile ilgili güzel tespitlerde bulunmuĢ, ne kaderî davranmıĢ ne 

de cebri savunmuĢtur.  Ezeli takdire îman ederken, insanın irade ve aklıyla ortaya 

koyduğu fiillerinden sorumlu olduğunu belirtmiĢtir.  

  Onun itikadî görüĢleri, ilahiyyat, nübüvvet, ahiret ve insana ait genel bilgiler 

verilirken incelendiği için burada birkaç husus belirtilerek konu örneklenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Ġbn Kemal ehl-i sünnet inancını eserlerinde ve risalelerinde tafsilatlı bir Ģekilde 

açıklarken: 

a-Genellikle yumuĢak bir üslûp kullanmıĢtır. 

b-Muhatabı Ġslam ümmeti içerisine tefrika sokmayı amaçlamıĢsa ona karĢı da 

oldukça sert davranabilmiĢtir. Fitneyi önleme gayesi aĢırı derecededir. Özellikle 

fetvalarında bunun örnekleri çoktur. 

c-Mezheplerin ve fırkaların görüĢlerini ayrı ayrı belirtmiĢ eksik yönlerini 

tenkid etmiĢtir. Hanefî mezhebinin daha isabetli görüĢleri olduğunu kabul etmiĢtir. 

d-Ġtikadî konuları açıklarken olabildiğince ayet ve hadislerden istifade etmiĢtir. 

Geleneği muhafaza etme gayreti içinde olmuĢtur. Yeri geldikçe eleĢtiriden de 

kaçınmamıĢtır. 

e- Akılcı ve sentezci tavrını hep muhafaza etmiĢ olaylara geniĢ bir ufukla 

bakabilmiĢtir. 

f- Hanefî- Matürîdî çizgisinde bir tavır ortaya koymuĢtur. 
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SONUÇ VE TEKLĠFLER 

 Osmanlı devletinin en parlak dönemlerinde yaĢamıĢ askeri, idari ve dini 

görevlerde bulunmuĢ olan Ġbn Kemal gerek yazdığı eserleriyle gerek yetiĢtirdiği 

talebeleriyle döneme damgasını vurmuĢ bir Ġslam alimidir. Ġbn Kemal, konjöktürü çok 

iyi bilen bir devlet adamıdır. Bu özelliği kendisine baĢka alimlerde olmayan pek çok 

farklılığı da kazandırmıĢtır. Askerlikten gelmesi hem devlet adamı olarak hem alim 

olarak cesur hareket etmesini sağlamıĢtır. Bu cesareti, sırf mesleki formasyonuna bağlı 

değildir. Ġlmi alt yapısının da çok güçlü olması bunda etkili olmuĢtur. Bu özellikleriyle 

karĢımızda duran Ġbn Kemal hakkında yaptığımız çalıĢmamızda Ģu kanaatlerimizi ilim 

dünyasıyla paylaĢmak istiyoruz:  

 Bir toplumda insan iliĢkileri sonucunda meydana gelen sosyal ve tarihi olayları 

bilimsel olarak anlayabilmek için, o olayların hangi süreçlerde, tarihi Ģartlarda ortaya 

çıktıklarını bilmek gerekmektedir. Yani “dünü” , “bugünden” sorgulamak yerine dünde 

olduğu Ģartlar içinde anlayıp bugün için çıkarımlarda bulunmak lazımdır. ġayet 

bugünden bakarak, dündeki olayları değerlendirmek durumunda kalırsak zaman zaman 

haksızlıklar yapmakta mümkündür. ĠĢte ibn Kemal‟in yaĢadığı Osmanlı toplumunun 

içinde bulunduğu Ģartları değerlendirerek söyleyecek olursak karĢımızda iki farklı Ġbn 

Kemal görmek mümkündür. Çok yönlü bir alim olarak kelamla felsefenin iç içe geçtiği 

“Râzî” mektebine bağlı olan Ġbn Kemal entelektüel çevre için kaleme aldığı felsefi, 

kelami eserlerinde daha açık, akademik, töleranslı görünürken; halka yönelik yazmıĢ 

olduğu eserlerinde daha sert, katı bir tavır sergilemektedir. Elfaz-ı küfür‟le ilgili yazmıĢ 

olduğu eserinde bu sertliği görmek mümkündür. Bu durumun o dönemin siyasi, sosyal 

ve dini özelliklerinden kaynaklandığı kanaatindeyiz. Sivil tepki merkezlerine dönüĢmüĢ 

görünen, muhalif düĢüncelerin dini kisve altında faaliyet yapmasının karĢısında olan Ġbn 

Kemal‟in bu tutmu en çok tasavvufi gelenekte önemli bir yeri olan raks, sema ve 

deveran ile ilgili fetvalarına yansımıĢtır.  

 Genel olarak Ģerh ve haĢiye geleneğinin yaygın olduğu bir dönemde yaĢaması 

Ġbn Kemal‟inde bu geleneğe uygun hareket etmesini gerektirmiĢtir. Bu Ģerh ve 

haĢiyelerinde karakteristik olarak eleĢtirel bir dil kullanmıĢ, filozoflar ve kelamcılar 

arasındaki tartıĢmalı konuları ele alırken objektif bir tavırla her ne kadar kelamcılık 

yönü ağır bassa da yanlıĢlarını gördüğü yerlerde kelamcıları eleĢtirmekten geri 
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kalmamıĢtır. Hoacazâde‟nin tehafütüne yazdığı haĢiyesinde bunun örnekleri çoktur. 

Konuları iĢlerken sadece dilsel teknik ikazlarda bulunmaktan ziyade orijinal açılımlar 

da yapabilmiĢtir. Öldükten sonra dirilme ile ilgili 7 görüĢ kendinden sonra Ġzmirli 

tarafından da beğenilmiĢ ve kullanılmıĢtır.  

 Konuları ele alırken baĢtan sona bir meseleyi sistematik bir tarzda ele almamıĢ; 

daha çok yanlıĢ gördüğü, toplumda fitneye sebep olan ve çözüme kavuĢturulması 

gerektiğini düĢündüğü yerleri incelemiĢtir. Risalelerin sayısının çok olmasını bu açıdan 

değerlendirebiliriz. 

 GörüĢleriyle O, bugün belki bizim anladığımız kadar kesin çizgilerle ayrılmıĢ bir 

Matürîdi veya EĢ‟arî olarak karĢımızda değildir. Sanki O, Ehl-i Sünnet‟i daha geniĢ bir 

perspektiften ele almıĢ ve yeri geldiğinde EĢ‟arî görüĢleri yeri geldiğinde Matürîdî 

görüĢleri kabul edebilmiĢtir. Yer yer filozofların haklı olabileceği kanaatinde olduğu 

hissini veren yerlerde asıl hedefi onlarla mücadele eden Ġslam alimlerine filozofların 

zorlandıkları yerleri gösterme gayretidir. Akılcı “Razî” ekolünün gereklerini yerine 

getirmiĢtir. “Nesefî” nin görüĢlerine katılmak gerektiğini de ifade edebilmiĢtir. 

 Metot olarak kelam ve akaid sahasının bütün konularını ele almadığı için, Ehl-i 

Sünnet‟in temel noktalardaki belirleyici görüĢlerinin hepsini Ġbn Kemal‟de 

göremiyoruz. Bu sebeble onun Sünnilik anlayıĢını sentezci ve muhalif görüĢlerin 

dıĢında oluĢan ana çizgideki yelpazede görmek mümkün oluyor. Ġtikâdî fırkalarla ilgili 

görüĢleri özellikle sahabeyi sebb ve zındıklıkla ilgili görüĢlerinde bu ana gövdenin 

belirlenmesi ve marjinal duran Ģahıslar, görüĢler ve fırkaların dıĢarıda tutulması söz 

konusudur. O, Sünnilikle ilgili belirleyici bakıĢ açısını “zorunlu olarak 

Peygamberimizin getirdiği dinden olan Ģeylerin kabülü” olarak vurgulamıĢtır. 

Dolayısıyla bu yapıya uyan görüĢleri kabul ederek bu fikirlerin sahiplerini de Ehl-i 

Sünnet içinde görmüĢtür.  

   

 O‟nun hadis ilminde Ġbn Arabi etkisinde olduğunu söylemek mümkündür. 

Kaynak kullanım zafiyeti hadisçiliğinde görülür. Özellikle “Kabir ehlinden yardım 

isteyiniz” Ģeklinde rivayet ettiği söz hadis olarak kabul edilmemiĢ ve Ġbn Kemal bu 

noktada ciddi olarak eleĢtirilmiĢtir. Ancak burada rivayet tekniği açısından eleĢtirilmeyi 

hak etse de açıklamalarından anladığımız kadarıyla tekfir edilmesini gerektiren bir 

durum yoktur. Çünkü O, meselenin eğitim boyutunu ve psikolojik yönlerini ele almıĢ ve 



306 

 

kabirlerden yardım istemeyi her durumda baĢvurulması gerekli bir metot olarak 

belirtmemiĢtir.  

 Fırkalarla ilgili yazdığı eserlerinde bu fırkaların hangi zaman dilimlerinde ortaya 

çıktıklarına dair herhangi bir ipucu verilmeden fırkalar tarihsel, kültürel ve sosyal 

bağlamlarından tamamen tecrit edilerek takdim edilmiĢ ve sanki onların, doğdukları gün 

gibi hiç değiĢime uğramadan varlıklarını sürdürüyorlarmıĢçasına davranılmıĢtır. 

Hâlbuki Ģu bir gerçektir ki hiçbir fırka doğduğu günkü gibi kalmamakta, süreç 

içerisinde farklı dönüĢümler yaĢamakta, kendi içerisinde bölünmelere, ciddi fikri, dini 

ve toplumsal kırılmalara maruz kalabilmektedir. Bu durum kanaatimizce Ġslam 

düĢüncesinin inkiĢafına bir katkıları olup olmadığı hususunun tamamen göz ardı 

edilmesine yol açmıĢtır. Ġbn Kemal fırkaların tasnifinde tek bir yol takip etmemiĢ, farklı 

eserlerinde farklı tasnifleri benimsemiĢtir. Dolayısıyla onu hem Osmanlılar dönemi 

Hanefî-Mâturîdî fırak geleneğinin temsilcileri arasında saymak, hem de EĢarî-Mutezilî 

fırak geleneğinden etkilendiğini söylemek mümkündür. Bu durumun hangi 

gerekçelerden kaynaklandığı açık olmamakla birlikte, muhtemelen yaĢadığı dönemin 

sosyo-politik Ģartlarıyla ilgilidir. Bunun yanında onun tamamıyla ilmi endiĢelerden 

dolayı farklı fırak geleneklerini, birbirlerinden müstakil bir Ģekilde kaleme almıĢ olması 

da ihtimal dâhilindedir. 

   Ġbn Kemal‟in yaĢadığı dönemde Osmanlı ilim dünyasında dini bilgileri üretim 

merkezi olarak Ģunları görebiliyoruz: 

 * Merkezi iktidar mekanizması veya siyasal erk, yani devlet. 

* Bu yapıya eklemlenmiĢ durumda bulunan, kendisini yarının müftüsü, kadısı ve 

Ģeyhü‟l- islamı olarak gören medreseli ulema. 

* Çoğunlukla bu ikisinden bağımsız tekke etrafında odaklaĢmıĢ sufi çevreler. 

* Kendi geleneksel anlayıĢını devam ettiren halk.  

* Bunların dıĢında muhalif dini ve mezhebi unsurlar. 

Kısaca “Devlet Ġslamı (siyasal Ġslam), Medrese Ġslamı (kitabi Ġslam), Tekke Ġslamı 

(tasavvuf ve tarikatler), Halk Ġslamı (popüler Ġslam) ve Mezhebî Ġslam” olarak 

adlandırabileceğimiz gruplar Osmanlı Ġmparatorluğu tarihi içerisinde Ġslamın 

yorumunun tek boyutlu olmadığını gösterir. ĠĢte Ġbn Kemal bu görüntü içerisinde daha 

çok merkezi konuma yakın, kitabi islamı (medrese) temsil etmiĢ, Hanefi-Matürîdî 

çizgiye yakın olmuĢtur. Ancak bu diğerlerini dıĢladığı ya da tamamen onlara düĢman 
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olduğu anlamı taĢımamaktadır. Hem sûfîleri hem halkı hem de muhalif mezhebi 

unsurları çok iyi bilmekte ve onlarla mücadelesini bu boyutta yürütmektedir. Özellikle 

Fatih Sultan Mehmet‟in merkezileĢme politikaları neticesinde Osmanlı ulemâsı, 

Osmanlı tarihinin en önemli toplumsal sınıflarından biri haline geldiği ve dini bir 

bürokrat haline dönüĢtüğü için; bir taraftan Müslüman tebanın dini eğitim ve 

yaĢamlarını karĢılama faaliyetleri yürütürken, diğer yandan iktidarın hizmetlerini 

yönlendirme ve meĢrulaĢtırma faaliyetlerini de icra etmiĢtir. ĠĢte Ġbn Kemal bu yapı 

içerisinde yetiĢmiĢ, eserler vermiĢ, fetvalar yazmıĢ ve ġeyhü‟l- Ġslam‟lık makamında 

bulunmuĢtur. O‟nun görüĢlerinin bu tarihi perspektif açısından değerlendirilmesi 

kanaatindeyiz.  

 Tezimizin sonucunda Ġbn Kemal‟in Ġslam düĢüncesine yaĢadığı dönemde yeni 

bir canlılık getirdiğini söyleyebiliriz. Elde ettiğimiz sonuçlar neticesinde Ģu teklifleri 

paylaĢmak istiyoruz: 

 O‟nun eserlerinin çoğunun yazma olduğu bilinmektedir. Bu eserlerinin 

karĢılaĢtırmalı olarak neĢredilmesi ve ilim dünyamıza kazandırılması gerekmektedir. 

Hem isim tespiti hem de muhteviyatla ilgili tespitlerin yapılması eserleriyle ilgili olarak 

bir boĢluğu kapatabilir.  

 Osmanlı Ģeyhü‟l- Ġslamları‟nın fetvaları dönemin dini ve düĢünce yapısını ortaya 

koyması açısından önem arzeder. Bugüne kadar Ġbn Kemal‟in fetvaları bir araya 

getirilip toplanılmamıĢtır. Bu fetvaları incelenirken mezhepleri ayrı ayrı ele almak onun 

Sünnilik anlayıĢındaki ipuçların verecektir. 

 Ġbn Kemal‟in tasavvuf ilim dalı açısından ele alınması ve görüĢlerinin akademik 

çalıĢmalarda incelenmesinin iyi olacağını düĢünmekteyiz. Bu hususta eksiklik 

bulunmaktadır.  

 Ġbn Kemal gibi çok yönlü bir alime tek bir bakıĢ açısıyla bakmak onu yeterince 

tanıma fırsatı vermeyebilir. Bu açıdan belki onunla ilgili grup çalıĢmaları 

düzenlenebilir. Siyasi açıdan sosyal açıdan, dini açıdan ve edebi yönden çok yönlü bir 

alim olması bu tarz bir çalıĢmayı gerekli kılmaktadır. Daha önce yapılan Ġbn Kemal 

senpozyumuna benzer çalıĢma ve organizasyonlar düzenlenebilir.  
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