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BABERTİ'NİN el-MAJ(SAD fi İLMİ'L-KELAM BAŞLlKLI
RISALESI: TANITIMVETAHKIK

Galip TÜRCAN*
ÖZET
Baberti (ö.786/1384), başta fıkıh olmak üzere usul, kelam, hadis ve
dil konularında yetkin bir alimdir. Bayburt'ta doğan Babert!, Anadolu'daki
öğreniminden sonra Halep ve Mısır'a gitmiş, Mısır' da öğreqimini
tamamlayarak ders vermiş, Seyyid Şerif Curcani (ö.816/1413) ve Molla
Fenari (ö.834/1430) gibi önemli öğrenciler yetiştirmiştir. Kendisine yapılan
kadılık tekliflerini reddeden ve öğretim faaliyetlerini aralıksız sürdüren
Baberti, Mısır'da vefat etmiş, geride çok sayıda eser bırakmıştır. Baberfı,
fakili olduğu kadar önemli bir kelamcıdır. Yaşadığı coğrafyada eş'ar'ilik son
derece baskın olmasına rağmen kelam çalışmalarını hanefi-maturidi eksende
sürdürmüş~ür. Bu çalışmada Babertl'nin kelama ilişkin eserlerinden 'elMaksad fi Ilmi'l-Kelam' adlı risalenin tanıtımı ve tahkiki yapılmıştır. Risale,
Babert1'nin kelamla ilgili tercihlerini göstermesi bakımından önemlidir.
Ayrıca öğrencileri ve kitapları yoluyla Anadolu'ya taşınan etkisinin
belirlenmesi için bu ve benzeri eserlerinin neşri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Baberti, el-Maksad, Kelam, Hanefi, Maturidi.
ABSTRACT
Baberti's Treatise Entitled "al-Maksad fi Ilm ai-Kalam":
Introduction and Critica) Edition
Babert'i is a significant scholar on the fiqh principally. But he is also
a specialist on other fields of knowledge including usul al fiqh, kalam, hadith
and language. Bom in Bayburt, he went to Halep and Egypt after his
education in Anatolia and completed it in Egypt. Afterwards, he thaught the
Islamic sciences for life, but rejected all offers for the judgeship. He trained
many important students like Sayyid Sharif Jurjani and Molla Fanari. He
died in Egypt leaving many works. Babertl is an important mutakallim as
much as fakih. He maintained his studies of kalarn on the axle of Hanefıte
Maturidite, although the Asharite school was dominant in his region. ln this
study, we introduce and edit Baberti's treatise entitled al Maksad fi Ilm al
Kalam. The treatise is most importanant by reason of that it proves Babert'i's
opinions relating to the subjects of kalam. Besides, this treatise and orher
works of Baberti have to be edited for un derstanding of his influence on the
culture of Anatolia by his students, books and treatises.
Key Words: Baberti, al-Maksad, Kalam, Hanefite, Maturidite.
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I. Baberti'nin Kimliği
Bu çalışmada Baberti'nin hayat hikayesi, ilm! kişiliği ve
eserleri hakkında geniş bilgiler vermeyi düşünmüyoruz. Yalmzca
tahkikini yaptığımız risalenin öncesinde Baberu'nin nerede, ne zaman
yaşadığım belirlernek ve kaynaklar rardırnıyla ilm! kişiliğine ilişkin
temel tespitiere yer verrnek istiyoruz.
İbn Kutluboğa (ö.
87911474), Babem'yi 'allarnetu'lrnuteahhirin ve hatirnetu'l-muhakkikln' (sonradan gelen alimierin en
J?.üyüğü, önceki tahkik ehli alimierin sonuncusu) diye nitelemektedir?
Onemli bir hanefi fakilii 3 olarak tanınan Babert1 esasen fıkıh, kelarn,
usUl, hadis ve dil konusunda · yetkindir. 4 Sayılan ilimierin hemen
hepsinde birden çok eser vermiştir. Kelam çalışmaları bakırnından ise
hanefi-rnaturld1 ekseni esas almıştır. Tam olarak adı, Ekmeleddin
Muhammed b. Muhammed b. Mahmud er-Rfuni el-Babert1 el-Mısd
el-Hanefi'dir. 712/1312 yılında Bayburt'ta doğmuş, Anadolu'daki
tahsilinden sonra Halep'e ve Mısır'a gitmiş özellikle Mısır'da
öğrenimini tamamlamış, ders okutrnuş ve bu nedenle 'mısd' nispeti ile
de anılmıştır. 5
Bazı kaynaklar, 'babertl' ruspetinin Bağdat yakınlarındaki bir
köl ile ilişkili olduğunu ileri sürmüş olsa7 da bu iddianın

*
ı

Yrd. Doç. Dr., SDÜ ilahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı
Baberti'nin özellikle kelam kitaplarından henüz neşredilmemiş olanları, SDÜ
ilahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim elemanlarının katılımı ile bir
proje dahilinde neşretmek istiyoruz. Bu neşr sırasında Babert'i'nin hayatı, ilmi
kişiliği,
eserleri ve kelama katkısına ilişkin daha geniş çalışmalar
gerçekleşecektir.

fi Tabakiiti'lHanefiyye, Matbaatu'l-Anl, Bağdad ı962, 66.
ez-Zirikll, Hayreddin, el-A'lam Karnusu Teracim li Eşhuri'l-Rical ve'n-Nisa
mine'l-Arab ve 'l-Musta 'rebfn ve '1-Musteşrıkfn, Diiru '1-İlm Ii'l-Melayin, Beyrut
1995, VII, 42.
el-Leknev!, Ebu'l-Hasenat Muhammed Abdulhay, Kitabu 'l-Fevaid el-Behiyyefi
Teracim el-Hanefiye, Matabatu's-Saiide, (Mısr) ı 324, 196; Sek!s, Yusuf,
Mu 'cemu '1-Matbilat el-Arabiye ve '1-Muarraba, Matbaatu Serkis (Mısr),
ı 928/1346, 504.
el-Leknev!, 195; ez-Zirikll, VII, 42.
Karışıklığın kaynaklandığı köy ve ilgili nispet için bkz. es-Sem'iinl, Ebu Sa'd
Alıdulkerim b. Muhammed b. Mansur et-Temiml, el-Ensab, Dairatu'l-Maarif
el-Osmaniyye, Haydariibiid 1963/1383, II, 3; İbnu'l-Esfr, izzeddin Ebu'I-Hasen
Ali b. Muhammed b. Muhammed, e!-Lubtib fi Tehzfbi'I-Ensab, Mektebetu'lKudsl, Kahire 1357, I, 79.
İbn Kutluboğa, Ebu'l-Adl Zeyneddin Kasım, Tacu 't-Terticim
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doğrulanması kolay değildir. Baberti'nin 'rumi' nispeti de onun
esasen Anadolu'da doğduğuna işaret etmektedir. 8
Dönemindeki idareciler, Baberti'ye iltifat etmişler ve kendisi
için inşa edilen hankahta ders vermesini sağlanmışlardır. 9 Seyyid Şerif
Curcani (ö. 816/1413), Molla Fenari (ö. 834/1430/ ve Şeyh Bedreddin
(ö. 820/1417) Baberti'nin öğrencileri arasındadır. Kendisine yapılan
kadılık tekliflerini ısrarla reddeden Babertl. ıı 786/1384 yılında
Mısır' da vefaat etmiş, sözü geçen hankaha defnedilmiştir. ı ı
Tabakat kitapları ve son dönemde yapılan araştırmalar,
Baberti'nin eserleri hakkında bilgi vermektedir. 13 Biz ; burada
Babertl'nin varlığı bilinen kelam kitaplarımn ismini zikretmekle ve
~ahkikini yaptığırmz risale hakkında bilgi verme~e yetineceğiz: elIrşad fi Şerhi'l-Fıkhi'l-Ekber, Şerhu Vasiyyeti'l-Imam Ebi Hanife,
Şerhu'l-Alddeti't- Tahaviyye, Alddetu't-Tüsi, Hclşiye ala Tecridi'l-

°

lO
ll

12

13

Bkz. ez-Zirikll', VII, 42.
Kehhiile, Ömer Rıza, Mu'cemu'l-Muellefin Teracim Musann(fi'l-Kutub elArabiye, I-IV, Muessestu'r-Risale, Beyrut 1993/1413, III, 691; Bursalı Mehmed
Tahir, Osmanlı Müel!ifleri, Matba-i Amire, 1333, I, 321; Aytekin, Arif, Şerhu
Akidetu Ehli's-Sunne ve'l-Cemaa'ya yazmış olduğu önsöz, Veziiratu'l-Evkil.f
ve'ş-Şufinu'l-İslamiyye Silsiletu'r-Resaili't-Turasiyye -3-, Kuveyt, 1989/1409,
12; Aytekin, "Baberti'', Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İSAM,
İstanbul 1991, IV, 377-378. Bkz. Sfıfiyye, Muhammed Mustafa Ramazan,
Babertl'nin Şerhu't-Telhls'inin tahkikine yazdığı önsöz, el-Menşeetu'l-Amme
li'n-Neşr ve't-Tevzl' ve'l-İ'lam, Trablus 1983/1392,23.
İbn Hacer el-Askalaru, Şihabeddin Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Muhammed
b. Ali b. Ahmed, ed-Durer el-Kamine fi A 'yani '1-Mie es-Samine, Daru İhyai't
Turasi'l-Arabf, Beyrut (Tarihsiz), 250; Serkfs, 504; es-Suyfıtl', Celaleddin
Abdurrahman, Buğyetu '!- Vuat fi Tabakdti 'l-Luğav~yYin ve 'n-Nuhdt, Tahkik:
Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim, Matbaatu İsa el-Babi el-Halebl ve Şurekah,
Kahire 1964/1384,239-240.
el-Leknevl, 128.
ez-Zirikll, VII, 42.
İbn Hacer el-Askaliini, 250; ez-Zirikli, VII, 42; İbnu'l-İma, Şihabeddin Ebu'IFelah Abduhay b. Ahmed b. Muhammed el-Akerrl el-Hanbell ed-Dimeşki,
Şezeratu 'z-Zeheb fi Ahbdri men Zeheb, Tahkik: Mahmud Arnavud, Daru İbn
Kesir, Beyrut 1992/1413, VIII, 504-505; Taşköprlzade, Ahmed. Efendi,
Mevzüdtu '1-Ulüm, I-II, Çeviri: Mehmed Kemaleddin Efendi, İkdam Matbaası
1313, I, 730-731; Brockelmann, Von Cari, Geschichte der Arabischen
Litteratur (GAL), E. J. Brill Leiden-New York-Köln, 1996, II, 89-90.
Bkz. Sezgin Fuad, Tarihu't-Turdsi'I-Arabi (GAS), Çeviri: Mahmud Fehmi
Hicaz!,
İdaretu's-Sekiife ve'n-Neşr bi'l-Camia, Ciimiatu'l-İmam Muhammed b. Suud
el-İslamiyye, Riyad ı 99 ı/14 ı ı, 1, ı 38, 4 ı 1, 412, 4 I 7, 427.
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Akaid, Şerhu'l-Maksad fi İlmi'l-Kelam, el-Maksad fi İlmi'l-Kelam. 14
Adını en son zikrettiğimiz eser, tahkikini yaptığımız risaledir.

II. el-Maksad fi İlmi'l-Kelam ve Tahkikte Benimsenen
Yöntem
A. el-Maksad fi İlmi'l-Kelam
el-Maksad, risale hacminde ancak kelamın temel konularına
yer veren bir çalışmadır. Risalenin hemen girişinde ifade edildiği
üzere 'kelamın maksadına ve dinde ilk olarak bilinmesi gerekeniere
ilişkin bir risale yazması' Babertl'den talep edilmiştir. Söz konusu
talebi reddetmesinin mümkün olmadığını dile getiren Baberti,
risalenin yazılış hikayesini bu şekilde tespit etmektedir. el-Maksad'a
yazmış olduğu şerhte hikayenin ayrıntısını veren Babert!, talep
sahibinin Mısır vezirlerinden biri olduğunu, talebi olumlu karşılaması
konusunda vezirin konumunun ya da vezirle ilgili bir beklentisinin
etkili olmadığını, yalnızca vezirin istekli tavn nedeniyle bu talebe
cevap verdiğini aynca ifade etmektedir. (Şehit Ali Paşa, 138a.)
Katip Çelebi, 15 Bağdatlı İsmail Paşa 16 ve Brockelmarın elMaksad'ı Babertl'ye isnat etmektedir. Yine Brockelmarın elMaksad'ın
Rampur ve Berlin'de nüshalarının bulunduğunu
bildirmektedir. 17
el-Maksad'ın Süleymaniye Kütüphanesi'nde iki ayn nüshası,
iki de şerhi bulunmaktadır. Söz konusuel-Maksad nüshalarından biri
Pertev Paşa bölümü 647 nurnarada diğeri de Ayasofya bölümü 1384
~umarada kayıtlıdır. el-Maksad'ın iki şerhinden (Şerhu'l-Maksad fi
llmi'l-Kelam) biri yine Ayasofya bölümü 1384 nurnarada diğeri de
Şehit Ali Paşa bölüinü 1717 nurnarada kayıtlıdır. Biz tahkikte elMaksad'ın her iki nüshasını ve şerhlerinden Şehit Ali Paşa nüshasını
kullandık.

14

15

16
17

İlgili olarak bkz. el-Leknevi, 195, I 97; İbn Hacer el-Askaliini, 250; ez-Zirikli,
VII, 42; Kiltip Çelebi, Mustafa b. Abdillah, Keşfu 'z-Zunun an Es dm i '1-Kutub
ve '1-Funün, I-VI, el-Mektebetu'I-Fadile, Mekke (tarihsiz), II, 706; Bağdatlı
İsmail Paşa, Keşf -el- Zunzin Zeyli, I-lV, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları
Milli Eğitim Basımevi, 1972, ll, 1806; Taşköprizade, I, 730; Sursalı Mehmed
Tahir, I, 322; Aytekin, "Bdberti'', IV, 378.
Katip Çelebi, II, 706.
Bağdatlı İsmail Paşa, Il, 1806.
Brockelmann, II, 89-90, 97.
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B. Tahkikte Kullanılan Nüshalar
1-Pertev Paşa
Süleymaniye Kütüphanesi'nin Pertev Paşa bölümünde yer alan
ve 647 nurnarada kayıtlı bulunan nüsha, mecmua içerisinde 244b251a. varakları arasındadır. Nüshanın sayfa satır sayısı 27, yazı şekli
ta' liktir. 1165/175 1 yılında istinsah edilen nüshanın müstensihi
Muhammed b. Osman'dır. Nüshanın başında ve sonunda istinsah
tarihi kayıtlıdır. Nüshanın ilk sayfasında Babertl'ye ve nüshanın
ismine (el-Maksad fi İlmi'l-Kelam) ilişkin tespit mevcuttur.
Besıneleden sonra ~ ':/_, .U <4!Y:.. ':! <.S~ı 1iı ..l.=.ll ibareleri ile başlayan
nü_!)ha C?"yıll 4.;!11_, yi_,.....Jy rk' ...tı_, ~ı 11ı. ~ o..ıl_;:) ü..ı) L. _;:;..i 11ı._,
.yWI_, ~.F ~_, .ıl:ılu.J=-! ibareleri ile sona ermektedir.
2- Ayasofya
Süleymaniye Kütüphanesi'nin Ayasofya bölümü 1384
nurnarada kayıtlı nüsha mecmua içerisinde, 248a-258b. varakları
arasındadır. Sayfa satır sayısı 17 ve yazı türü nesihtir. Nüshanın
istinsah tarihi ve müstensihi belli değildir. Besıneleden sonra ~.F L._,
~':/_,.U <4!~ ':! <.S~ı ..ı::..l_,ll...t ..l.=.l11iı4 ':ll ibareleri ile başlayan nüsha iııl_,
.Ywı_, C?"yılı 4.;!11_, y1y..,..ı4 rbi ibareleri ile sona ermektedir.
3-Şehit Ali Paşa
Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa bölümünde 1717
nurnarada kayıtlıdır. Mecmua içerisindeki nüsha, 135a-237b. varakları
arasında yer almaktadır. 81 8/1415 yılında istinsah edilen nüshanın
müstensihi Seyid Ahmed b. Ataullah'tır. Nüshanın sayfa satır sayısı
15, yazı türü arab!dir. Nüshamn ilk sayfasında şerbin adına (Şerhu'l
Maksad) ve müellifıne (Babert'i) ilişkin kayıt bulunmaktadır.
Besıneleden sonra ~ .ol.....ıil ..l.=. <.S~I iıı ..l.=.ll .~4 r-a:i ~.J iparele~i ile
başlayall nüsha ~ ~ ~ iıı l.l.<ıl:.. ~ı eY:. ~ o..ıl_;:j ü..ı.) L. _;:;..ı 11ı._,
.~ı .uı_, ..l..o.:ı..4 ibareleri ile sona ermektedir.
C. Tahkikte Tercih Edilen Yöntem ve Kullanılan işaretler
Pertev Paşa nüshası tahkikte asıl nüsha olarak değerlendirilmiş,
metin büyük ölçüde bu nüsha üzerine kurulmuştur. Nispeten geç bir
tarihte istinsah edilmiş olsa bile Pertev Paşa nüshası, tasbilıli ve kenar
kayıtları ile desteklenmiş, önemli ölçüde sağlam bir nüshadır. Tahkik
sırasında
nüsha
kenarındaki
tashihler
ve
kayıtlar
da
değerlendirilmiştir. Ayasofya nüshasındaki farklılıklar, eksiklik ve
ilaveler metnin altına çıkarılmış, metin içerisinde bazen Ayasofya
nüshasında yer alan kelime ve ibareler, Arap dilinin gerekleri ve metin
bütünlüğü göz önünde bulundurularak tercih edilmiş ve bu defa Pertev
Paşa nüshasındaki farklılıklar metnin altında gösterilmiştir. Talıkik
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sırasında el-Maksad'ın şerhlerinden Şehit Ali Paşa nüshasına sımrlı
sayıda atıf yapılmış ve daha ziyade bu nüsha metnin kapalı yerlerinin

anlaşılması

için değerlendirilmiştir.
Risalenin ismi yine Pertev Paşa nüshası esas alındığı için bu
nüshamn hemen başında kaydedildiği üzere 'el-Maksad fi Ilmi'lKelam' şeklinde tespit edilmiştir. Metin içerisindeki ayetler tırnak
içerisine alınmış, bu ayetlerin sureleri ve numaraları belirlenmiş,
hadislerin kaynakları gösterilmiş ve metin içersinde ismi geçen
şahısların hal tercemeleri dipnotta verilmiştir.
Tahkik sırasında Pertev Paşa nüshası (Y) harfi ile Ayasofya
nüshası (1) harfi ile Şehit Ali Paşa nüshası (J.i) harfi ile gösterilmiştir.
Tahkikte kullanılan artı (+) işareti, sonuna konulduğu kelime veya
ibarenin işaret edilen nüshada yer aldığım, eksi (-) işareti ise sonuna
konulduğu kelime veya ibarenin yine işaret edilen nüshada yer
almadığım göstermektedir.

III. Risalenin İçeriği
Babem'nin risalesi bir mukaddime, iki maksad ve bir
hatimeden oluşmaktadır. Mukaddimede kelamın tanımı, konusu ve
amacına ilişkin tespitiere yer verilmektedir. Baberti, kelamı
tanımlarken kelaın kavramı yerine 'usftlu'd-din' kavramını tercih
etmektedir. Usulu'd-dm; "Allah'ın zatından, sıfatlarından ve meb'de'mead itit>ariyle ınümkirılerin durumundan İslam kanuniarına (ala
kanüni'l-Islam) uygun olarak bahseden iliındir." Bu tanım, kelarnırı
konusuna ilişkin sınırları içeren gelişmiş bir tanıındır. Allah'ın zatı ve
sıfatları esas konudur. Kelaının yer verdiği ınüınkin varlıklar ise
başlangıç ve son itibariyle esas konunun anlaşılınasına katkı sağlamak
için ele alınmaktadır. 'Islam kanunu' ibaresi kelamın sırurlarına işaret
etmektedir. Buna göre kelam, İslam'ın temel ilkelerine aykırı
şayılabilecek nitelikte bilgi üretmeyecek ve bu tür bilgiler yoluyla
Islam'ın yine temel ilkelerine aykırı sonuçların ortaya çıkmasına izin
vermeyecektir. Yine İslam kanunu tabiri kelamın felsefi nitelikli ve
sonuçları bakımından kayıtsız/serbest bir akl! faaliyet olmadığım
belirlemek için tanırnda kullanılmaktadır. Mukaddiınede kelamın
konusunu Allah'ın zatı ve sıfatları olarak tespit eden Babert!,
mümkirılerin kelama konu olma niteliğini, müınkinlerin 'Allah'a
ihtiyacım' belirlemek diye açıklamaktadır. Söz konusu ihtiyacın
bilinmesi Allah'ın bilinmesine (ına'rifetu'llah) katkı sağlayacaktır.
Birinci Maksad, ilahiyat konularııu içem1ektedir. Öncelikle
vacip, ınümteni' ve ınürnkin kavramlarını taıumlayıp Allah'ın
başlangıcı olmayan ilkikadim varlık olduğunu tespit ettikten sonra
'tenbih' başlığı ile Allah'ın hakikatinin bilinip bilineıneyeceği
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konusunu

ele

alan

ve

felsefecilerin

bu

konudaki

olumsuz

yaklaşımlarını eleştİren Babertl, sıfatıarın ezeliliği konusunda Ehl-i
Sünnet'in sıfat teorisi ile Hırıstiyanların uknumları arasında kurulan
ilişkiyi reddetmektedir. Sıfatlar konusunu özellikle hanefi-maturl:dl
yaklaşımı ile değerlendiren Babertl tekvln sıfatına işaret etmektedir.
Ayrıca risalenin hacmine rağmen spesifik sayılabilecek tartışmalara
yer veren Babertl, Ebu Hanife ile kaderller arasında 'meşlet' konulu

bir tartışmayı yine sıfatiara ayrılmış kısımda nakletmektedir. İlk

maksadın üçüncü konusu, 'tenzlhat' başlığım taşımaktadır. Allah'a
isnadı caiz olmayan eksik nitelikleri ele alan ve bu niteliklere dönük
tartışmaların temel eksenini belirleyen Baberti, ru'yet tartışmasım da
ayın başlık altında değerlendirmektedir. Söz konusu değerlendirmede
felsefecilerin ve Mu'tezile'nin ru'yete ilişkin itirazları . ele
alınmaktadır.

İkinci maksad, nübüvvete bağlı konuları içermektedir.
Nübüvvetin tammı, bumaksadın ilk konusudur. Baberti, nübüvveti,
'Allah'ın peygamber olarak belirlediği kişiye bir hibesi (mevhibe
mine'llah)' diye nitelemektedir. Nübüvvetin gerekliliği ve insanların
nübüvvete duyduğu ihtiyaç, ikinci maksadda ele alınan ikinci
konudur. Buna göre insan, esasen medelli bir varlıktır ve beslenme,
barınma, korunma vs. bakımından toplum içerisinde, ortak (muşareke)
yaşamaya zorunludur. Ortak yaşama da ya güçle ve zorla (kalır ve
ğalebe) gerçekleşecek, ki bu kıyamete kadar düzenin bozulmasına
neden olur, ya da düzeni koruyacak adil kurallarla yani şer' ile
gerçekleşecektir. Şer' için diğer insanların itaatini engellemeyecek
nitelikler bakımından 'uygun ve seçkin' bir şari' gereklidir. O da
peygamberdir. Peygamberin peygamberliği de ancak mucize ile
ispatlanabilir. Baberti, ismeti, peygamberin 'kötülüğe (fucur) gücü
bulunduğu halde onu kötülükten engelleyen nefsarn bir meleke' olarak
tanımlamaktadır. Ayrıca Babertl, ismetin, nübüvvet. için bir gereklilik
olduğunu yine bu başlık altında ifade etmektedir. Ikinci maksaddaki
üçüncü ve dördüncü başlık mucize konusunu ve Hz. Peygamber'in
nübüvvetinin özellikle mucize (Kur'an'ın i'cazı, gaybi haberler hissi
mucizeler) ile ispatı konusunu ele almaktadır. Bunun yanında Hz.
Peygamber'in herhangi bir öğretim söz konusu olmadan nazari
(Allah'ın bilinmesi, Allah'ın sıfatları, isimleri vs.) ve arneli hikmet
(ahlak bilgisi, yönetim/siyasetu'l-mudun, ev idaresi/tedbiru'l-mertazil
vs.) bakımından erişmiş olduğu üst düzey, onun nübüvvetine dair en
büyük delillerdendir. Baberti, Hz. Peygamber'in nazari (ilmi) ve amell
hikmeti birleştirdiğine ilişkin açıklamalarını bir Hırıstiyan din adamı
ile yaptığı konuşmayı naklederek sürdürmektedir. Bu maksad
dahilindeki beşinci ve altıncı başlıklar peygamberlerle meleklerin
'üstünlük' bakımından karşılaştırılması ve velilerin kerametleri

147

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahivat Fakültesi Dergisi

konularına ayrılmıştır.

Yıl :2006/2. Sayı: 17

imarnet ve ilgili tartışmalar altıncı başlıkta ele
sahabenin uygulamaları ve Şia'nın imarnet kurumu üzerinden
yürüterek itikadl boyut kattığı siyasi nitelikli ayrışma Ehl-i Sünnet'in
tercihleri bağlamında değerlendirilmiştir.
Hatime kısmı esasen mead dahil olmak üzere sem '1 konuları
ele alan geniş bir kısımdır. Babertl, hatimeye iadenin imkanı
tartışmaları ile başlamaktadır. Ona göre iade, felsefecilerin iddiasının
aksine, imkan dahilindedir. Hatimede ele alınan ikinci başlık
cesetlerin haşrini tartışmaktadır. Esasen (ölü) bedenin parçaları, cem'i
(toplaıııp bir araya gelme) ve hayatı kabul edecek niteliktedir. Bunun
böyle olduğu ayrıca naslar yoluyla bildirilmiştir. Sonraki başlık,
cennet ve cehennem konusunda gerçekleşen kelami tartışmaları
içermektedir. Tartışma tabii olarak cennet ve cehennemin varlığı
konusunu akll imkan ve naslar ekseninde değerlendirmektedir. Onun
ötesinde cennet ve cehennemin mekansal varlığına karşı felsefeciler
tarafından geliştirilen argümanlar reddedilmektedir. Dördüncü başlık,
sevap ve ikabı ele almaktadır. Sevabm iyilik (fadl), ikabın adalet
olduğu anlayışı ekseninde gelişen açıklamalar, cennetteki nimetin ve
cehennemdeki azabın sürekliliği konularının va' d ve va!d bakımından
değerlendirilmesi ile devam etmektedir. Beşinci ve altıncı başlıklarda
şefaat ve kabir azabı tartışılmış, yedinci başlıkta ise sırat, mlzan,
kitapların verilmesi (tetayum'l-kutub), cennet ve cehennem alıvali gibi
doğrudan nasların belirleyiciliğine terkedilmiş konular akli imkan
ekseninde değerlendirilmiş, risale klasik kelam kitaplarındaki tertibe
uygun olarak iman kavramım en son ele almıştır. Ehl-i Sünnet
içerisinde ortaya çıkan farklı iman tanımlarını ve Mu'tezile'nin iman
tammını zikreden Babertl, imam 'peygamberin Allah'tan getirdiklerini
kalple tasdik etmek' diye tanımlamaktadır. Ayrıca iman, hiçbir şartta
ortadan kalkmayacak olan sürekli bir farziyetlyükümlülüktür.
alınmış,
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