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BABERTI'NİN, VASİYYE VE TAHAvi AKİDESİ ŞERHLERİNDE 

"İMAN VE İSTİTAAT" HAKKINDAKi GÖRÜŞLERİ 

Arif A YTEK.İN· 

Özet 

Mısır'da, Hanefi ekolünün temsilcileri ve müdafılerinden sayılan 
Ekmeluddin ei-Baberti, (ö. 786/1384) hanefi akaidinin önemli nsa
lerinden olup Ebu Hanife'ye isnat edilen Vasiyye'yi ve yine bu eko
lün en önemli Akaid risalesi olan Akidetü't-Tahavi'yi şerh etmiştir. 
Ehl-i sünnet ve'l-cemaatin inanç esaslarını temsil eden bu iki risale 
arasında önemli sayılacak farklılıklardan iki ana konu hakkında 
Baberti'nin yaklaşımlarını incelemek istedik. Zira bu konularla ilgili 
bazı meseleler halen çözümlenmiş değildir. Ebu Hanife'ye isnat 
edilen risalelerdeki reddiyeci üslup, çözümün zorlaşmasında en 
büyük etkenlerden biri sayılabilir. Halbuki sözü edilen konularda, 
Tahavi'nin ibareleri çözümün yolunu göstermiştir. Baberti'nin, 
sözü edilen iki risaleyi de arz ettikleri özellikler doğrultusunda şerh 
ettiği görülmektedir. Buna göre o, Vasiyye şerhinde akli ve man
tıki deliliere daha çok yer verirken, Tahavi Akidesi şerhinde eslem 
üslubu başarı ile kullanmıştır. Çünkü Tahavi akidesi genellikle 
Kur'an'a ve Hz. Peygamber'in (s.a.v) Hadislerine dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hanefi ekolü, Tahavi, Baberti, iman, istitaat, 
Vasiyye, akide, uzlaşı. 

·Yrd. Doç. Dr., Yalova Ünv. İlahiyat Fakültesi Kelarn Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi 
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Baberti's wievs on "the Belief" and 11Pover of Man to Act" 

in His Expounding on The Wasiyya and The Creed of Tahavi 

Abstract 
Ekmaluddin Baberti who was one of the representatives of the 
Hanafı sect in Egypt had expounded both of the Wasiyye attribut
ed to AbCı Hanife and the creed of Tahavi the perfect article of 
Hanefi schoole. But there are two importent differences between 
these articles about "the believe" and the "power to act" for man. 
We try to get out how Baberti reconciles these contarvery views 
as a Hanafı scholar. But it will be seen that the problem has been 
unsolwed as it was up taday. Because Baberti had explained these 
problems in accordance with the feature of tehese articles. It is a 
matter of fact that the views of Tahavi on these problems are 
more undersatndable from the other one in respect of the expla
nations of Baberti. Because Tahavi had deduced his creed, in gen
eral, from the Quran and the Traditions of the Prophet (peace be 
up on Him). 

Key Words: Hanefı, Tahavi, Baberti, belief, power to act, Vasiy
ye, creed, reconcile. 

GİRİŞ 

Daha Hz. Peygamber döneminde müslümanlar arasında itikad'i 
konularda bir takım meseleler kendini gösteriyordu. Bunlarla ilgili soru
lar soruluyor, Resfılüllah(s.a.v.) tarafından bunlara cevaplar veriliyor ve 
gereği kadar açıklamalar yapılıyordu. Bu tür meseleler, bunlarla ilgili 
sorular, bunlara verilen cevaplar ve bu hususlarda yapılan münakaşalar 
Hz. Peygamber' den sonra daha da artarak devam ediyordu. Kader mese
leleri, iman ve tekfir meseleleri, büyük günah işleyenierin durumu ve 
insan sorumluluğu gibi konular öne çıkıyordu. 

İslam toplumunda kendini gösteren bu ve benzeri meselelere 
ilaveten yeni müslüman olanların eski inançları ve genişleyen İslam coğ
rafyasında yaşayan gayr-i müslim unsurların inançları i!e de mücadele 
etme zarureti kendini gösteriyordu. Müslümanların kendi aralarındaki 
ihtilafları ile ilgili olarak Ayet ve Hadislerden oluşan sem'i deliller kulla
nılmak suretiyle meselelere çözüm aranırken, millhitler başta olmak üze
re gayr-i müslimlerle yapılan münakaşalarda akli delillerin kullanılması 
kaçınılmaz oluyordu. Mülhitlerle yapılan münakaşalarda Hz. Ali'nin 
(40/661), Hasan el-Basr1'nin (110/728) ve Ebu Harufe'nin (150/7679 müca
deleleri örnek olarak zikredilebilir. 
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Müslümanlar arasında da tartışılan itikadt meseleler ve bu konu
lardaki temel ayrılıklar, hicr! IV. yüzyıla kadar bir takım itikadl mezhep
lecin dağınasına sebep olmuştur. Hariciler, Kaderiye, Mutezile, Cebriye 
ve Şia bunların belli başlılarını teşkil etmekteydi. Bu parçalanmışlığın 
karşısında, Kitap ve Sünnete bağlılığını sürdüren geniş halk kitlelerini 
temsil eden görüş mensuplarının takip ettiği yol "Ehl-i Sünnet" mezhep
leri olarak bilinmektedir. Hanefilik, Eş'arllik, Matüridllik ve Selefiye gi-
b·ı 
ı. 

Ehl-i sünnet dışı görüşlere karşı ilk mücadele vermek üzere itikadl 
ve kelaınl münakaşalara giren şahsiyet İmam Azam Ebu Hanife olınuş
tur2. Onun itikadl görüşleri en önde gelen talebeleri tarafından tespit 
edilerek rivayet edilmiştir. Bu görüşlerin toplamına bizzat Ebu Hanife 
tarafından "el-Fıkhu'l-ekber" denmiştir. Bunlar da hicr! ikinci asrın son
larında kaleme alındığı tahmin edilen "Fıkh-ı ekber (I)" 3 ve hicri dör
düncü asırdakaleme alındığı tahmin edilen "Fıkh-ı ekber (II)" 4, "Vasiy
ye" ve diğer risalelerden oluşmaktadır. Akait konusunda Ebu Hanife'ye 
isnat edilen beş eserin de müellifleri ve telif tarihleri bilinmemektedir. 
Böyle olunca da söz konusu risalelerde Ebu Hanife'ye isnadı sahih olma
yan bazı ifadelerin ve görüşlerin var olduğu yolundaki tenkitlerin ve 
şüphelerin ciddiye alınması hususu gündeme gelmiştir. 

Ancak bu gün elimizde, Ebu Hamfe'nin görüşlerini bize daha sa
hih bir şekilde aktaran mükemmel bir akait risalesi vardır: "Tahavi Aki
desi". Başka bir deyişle "Akidetü Ehli' s-Sünne ve'l-Cemaa". 

Hicr'i dördüncü asrın ortalarında, Ehl-i sünnet kelfun mezhepleri
nin doğuşu ve görüşlerinin tedvini ortamında, Selef imamlarından sayı
lan Ebu Hanife'nin görüşlerini, Selef metoduyla "Ehl-i sünnet Akaid( 
olarak kaleme alan İmam Tahavi'yi (321/933) hakkıyla taruyan ve onun 
görüşlerini şerh eden en güçlü ilimlerden birinin de Ekmelüddin el
Babern (786/1384) olduğu söylenebilir. Hanefiliğe sıkı bağlılığı ve bu 
mezhebin müdafii olarak bilinen Babern, akait konusunda müstakil risa
leler kaleme almış olduğu gibi, Hanefi ekolüne ait önemli iki risaleyi de 
şerh etmiştir. Bunlardan biri, Ebu Hanlfe'nin "el-Vasiyye" isimli eseri, 

ı- Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi (Giriş), s.19-25 
2- llyas Çelebi, İmam Azam Ebı1 Haııife'ııiıı İtikadi Görüşleri, s.20-34 
3 -Montgomery Watt, Free Will aııd Predestiııatioıı iıı Early İsltım, 5.7-8 

4 -A.J.Wensinck, Muslim Creed, 5.264 
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diğeri de Tahavi'nin Al<idesidir. Söz konusu her iki risaleyi de şerh etmiş 
olması nedeniyle, Baberti'nin, Ebu Harufe'ye isnat edilen bazı görüşleri, 
Tahavi Akidesi ile karşılaştırıp tadil ve tashih yoluna gitmesi beklenirdi. 
Bu konuda "İman" ve "İstitiiat" meseleleri en bariz örnek olarak gösteri
lebilir. Zira bu iki meselede, Ebu Harufe'ye isnat edilen ifadeler ve görüş
ler, Tahav!'nin Akidesindeki görüşlerle, bazı hassas noktalarda hemen 
hemen birbirine tamamen zıttır. 

Şerhlerin Kısaca Tanıtımı 

1-Şerhu Akideti Ehli's-Sünne ve'l-Cemaa 

(Tahavi Ak! desinin Şerhi) 

Baberti, Tahavi Akidesi şerhini 5, dönemin Mısır Sultanı Şeyh el
Melik en-Nasırt Sırgatmış el-Melek} es-Salihl'ye ( 759/1358)6 ithaf eder. 
(Orhan Gazi ve I. Murat dönemi). Bu eser, lafzi olmaktan çok tefsiri bir 
şerh olup yoğun bir şekilde Kur'an ve Hadis kültürü arz eder. Şerhin bu 
özelliği Akidenin metnine bağlanmalıdır. Zira Tahav!, Akideyi lafız ve 
mana olarak Kur' an ve Hadis gibi iki ana kaynaktan mülhem net ve açık 
ifadelere dayandırmaktadır. Tahav!, bu kaynaklara bakış açısını ve İstih
raç metodunu da İmam Ebu Hanife' den ve İmaının iki yakın talebesi olan 
İmam Ebu Yusuf (182/798) ile İmam Muhammed'den (189/805) aldığını 

· Akidenin en başında ifade etmektedir. 

·.\ 

5 -Arif Aytekiiı, Vizaretü'l-Evkaf ve'ş-Şüı1ni'l-İslamiyye, Kuveyt, 1409/1989 I. baskı (Tenkit
li neşir.) Orta boy ve 157 sayfa. (Baberti şerhi, Abdüsselam b. Abdi'I-Hadi Şennar tarafından 
2009tarihinde Daru'l-Beyruti. Ancak bu kişi neşrine esas aldığı yazma ya da matbu her 
hangi bir kaynak zikretınez. Fakat dip notlarmdaki tahriçler dışında eserin ana metni, 
bizim, esere ait üç ayrı yazma nüshadan tercihimiz neticesinde ortaya konan metinle ayru
dır. Bize ait olan bu neşir, eserin ilk neşri olması hasebiyle adı geçen naşir tarafından zikre
dilmesi yayınalık ciddiyeti açısından elbette beklenen bir husustur. 
6 - Ebü'l·Mehi\sin, eıı-Nücfimu'z-Znhire, l/328 
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2- Şerhu'l-Vasiyye: 1 

.ı.:.:. .;w .&ı o.F"J ~i rı..':iı a,...:._, Js- .;..ı.ôı J..S1 c.,.:. ı.;., 

Baberô, yukarıda orijinal başlığı olduğu gibi verilen bu eseri, Mısır 
Memlüklü saltanalı dönemi Kahire Valisi emir Seyfüddevle ve'd-Din 
Karaboğa el-Haseki'ye (802/1399) s ithaf etmiştir. Eserin girişinde şarih, 
"el-Baybılrô" nisbesi ile taruhlır. Bu imla, nisbesi konusundaki ihtilafa 
açıklık getirir ve onun Bayburt asıllı olduğunu gösterir. Baberô'nin Va
siyye şerhi, Tahavi şerhine nispetle daha çok cedel metoduyla kaleme 
alınmışhr. Buna bakarak şiirihin, metnin ruhuna uygun bir dil ve metot 
kullandığı yahut iki şerh arasında geçen kırk yıllık zaman içinde giderek 
kelarru metodu benimsediği söylenebilir. Şerh 78 sayfadır. Şerhin daha 
başka yazma ve matbu nüshaları varsa da biz eliınizde bulunan Süley
maniye, Düğürnlübaba, 199/1 kayıtlı baskıdan istifade ettik. 

A-İMAN 

1- Etimolojik olarak 

a) Geçişli ve geçişsiz kullanımı açısından "İman" kelimesi: İman, 
korkunun zıddı olan "el-Emnü" maddesinden türetiliniş "İf'al" vezninde 
bir isim olup güven duymak, boyun eğmek ve kabullenmek manalarını 
ifade eder. Sülasi üzerine hemze ilavesi ile geçişli olan yT fiili, sülasi 

olarak da bir meful almak üzere geçişli olabilmektedir: d "Eınintühı1" 

yani ondan emin oldum. Hemze ile geçişli yapıldığında ise iki meful alır: 
~ ı..~tj ..:.:...T(Arnentü Zeyden Amran), Zeyd'i Amr'e güvenir kıldım, yani 

Zeyd'in Amr hakkındaki endişelerini giderdim, onu rahatlathm. Emin 
kılmak ve emin olmak anlamı verilen bu kelimeye, gerek mecaz olarak 
gerek gerçek olarak "tasdik" anlamı yüklenmektedir. 

İman kelimesi müteaddl olarak Allah hakkında kullanıldığında .., 

"ba" harfi ile geçişli yapılır ve "küfür" karşıh olan "tasdik" anlamını 

7 -Süleymaniye, Düğümlilbaba, 199/1 Basım tarihi: 1289/1868 (Sultan Abdiliaziz dönemi.) 
Eserin 1328/1906, yani Sultan II. Abdülhamit dönemi baskısında Mısır emirine ait ithaf 
bölümü metinden çıkartılmıştır. 

s-Karaboğa el-Esenboğav1, Türk yahut Türkmendir (Yıldırım Beyazid dönemi). Mısır Sul
tanı Berkfik'a karşı bir ayaklanmada Emir Ayıtmış vakasında almış olduğu yaralar yü
zünden vefat etmiştir.( es-Sehavi, ed-Davu'l-Lami', Mücelled,3, Cüz, VII/214 
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Arif AYTEKİN 

ifade eder: .dı4 .;r>T örneğinde olduğu gibi. Allah'tan başkaları için J "li" 

harfi ile kullanıldığında ittiba, istima ve teslim anlamını ifade eder 9 : 

örneklerinde olduğu gibi. 

b) İmanın asıl rüknü olan "Tasdik"in diğer kavramlarla olan 
ilişldsi: 

ba)İtikat: (Sağlamlaşhrmak, kesin karar vermek12). Tasdik, teme
linde ilim olan itikattır; "takva" örneğinde olduğu gibi... Çünkü tasdik, 
ilimden ayn zihinsel bir hükümdür. Nitekim bir şeyi bilmeyen kimse 
bazen o şey hakkında hüküm vermektedir. Ayrıca kelime manası itiba
riyle tasdik, haberi verene, ihtiyar! olarak doğıuluk isnat etmektir. 

bb)İnkıyat: (Kalben boyun eğmek). Tasdik ve İnkıyat, biri diğeri
nin varlığını gerekli kılan iki kavramdır. Bu yüzden de bir kimse için 
"esleme" denildiğinde, onun teslim olduğu ve boyıın eğdiği ve iman 
ettiği anlahlınış olur. Ne var ki "tasdik", verilen haberler hakkında olup 
"inkıyat" ise emirler ve nehiylerle ilgilidir. İman da her iki duruma göre 
hem tasdik ve hem de inkıyat şeklinde oluşmaktadır. 

bc)İkan: (Şek ve şüphenin kaldınlmasıyla bilginin kesinlik kazan
masıt3). Tasdik, bazen İkandaıı sonra gelmektedir. İkan tasdiki gerekli 
kılmaz. Nitekim bir kimse mucizeyi görür ve gösteren kişinin Peygamber 
olduğuna dair kendisinde kesin bilgi _oluşur ama bu kişi yine de onu 
ihtiyar! olarak tasdik etmeyebilir. Bazen de tasdik, ikandan önce gelebilir. 
Nitekim ahiretle ilgili yakin, peygamberi tasdik ettikten sonra oluşur. 
Buradan da anlaşılacağı gibi !kan, iman demek değildir. 

bd)Marifet: "Bir şey hakkındaki tikel/cüz1, özel ve aynnhlı bilgi 
olup zıddı inkardır''14 şeklinde ifade edilen marifet kelimesi ile "tasdike 
sevk eden marifet"15 kast edilmiş olmalıdır. Yoksa marifetin zıddı tanı
mamak ve bilmemektir. Bu yüzden de tasdikin kapsamına girmemekte-

·,_ 

9 -Zemahşeri, Keşşaf,l/46; Razi, Tefsir-i Kebir, II/23; Ebu'l-Beldi, Kiilliyat, 1/361 
1o -Yunus,l0/83 
ıı -Tevbe,9/61 
12 -Mustafa Sinanoğlu, İmaıı, DİA, XXII/212 
13 -Zemahşeci, Keşşfif, I/51 
H -Süleyman Uludağ, Marifet, DİA, XXVTII/54 
~s -Matücidi, Kitabii't-Tev/ıit, s. 495 ( BekirTopaJoğlu terc.) 
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dir16 ve dolayısı ile marifet iman sayılmaz. Nitekim tasdik ve marifet ayru 
şey değildir. Zira tasdik, bir şeyi haber verenin vermiş olduğu haberle 
ilgili olarak kalbin kurduğu bir bağdır. Kurulan bu bağ ve ilgi, tasdik 
eden kimsenin ihtiyan ile gerçekleşen kesbi bir iştir. Marifet ise, her han
gi bir ihtiyar söz konusu değilken de var olabildiği için tasdik gibi değil
dir. Bu algı bir kimsenin ihtiyarı dışında bir şeyi görmesi gibidir. Bu ve 
benzeri özelliklerinden dolayı marifet iman değildir. Fakat tasdik iman
dır. 

2-Istılahl olarak 

Şer'i iman, ya sadece kalbin veya sadece lisanın amelidir. Yahut 
her ikisinin arnelidir veya diğer azalada birlikte kalbin ve lisanın her 
ikisinin birden amelidir. Buna göre: İman ya sadece tasdikten ibarettir ve 
ikrar sadece dünyevi ahkfu:nın uygulanması için şart olup imanın rüknü 
değil yahut da ikrar şartına bağlı olarak tasdikten ibarettir. Birinci görüş 
Mailindi'nin tercihi, ikincisi ise Eşari'ye aittir17• "İman, dil ile ikrar ve 
kalp ile tasdik etmektir." 18 Bu tarif, Ehl-i sünnet mezhep imamları ara
sında sadece Ebıl Hanife'ye isnat edilmektedir. Diğer İmamlar, imanın 
tarifine "amel'' "marifet" ve "kavl" gibi tükünler de koyarlar.19 İmanın 
tarifine "amel'' unsurunu koyanlar, imanın artıp eksildiğini kabul ederler 
ve itaatların imam arttıracağım, günahların ise imam azaltacağım belirtir
ler. Ebıl Hanife ise, "İman artmaz ve eksilmez" hükmünü koyar. Aslında 
bu hüküm, sadece "Lügavi İman" hakkında geçerli olabilir. Zira lügat 
anlamındaki iman, kalbin bir şeye kesin kanaat getirmesinden ibarettir. 
Bu da sadece "tasdik" unsuruna bağlıdır20 • Onun için bu tür tasdikte 
doğru yanlış, hak batıl iyi veya kötü, dilli veya·din dışı olmak gibi bir 
ayırım gözetilmeyebilir. Sırf kalbin kanaatİ olması yönünden de azı çoğu 
olmaz ve azalıp çoğalmadığı gibi kuvvetiisi ve zayıfı da söz konusu de-

1& -Murat Sülün, İınaıı-Amel İlişkisi, s. 135 
17 -Ebü'l-Beka, Kiilliyiit, I/361-365 
ıs -Baberti, Şerhii'l-Vasiyıje, s.4. (İmanın tarifi, el-Fıklıu'l-ekber' de "İman, ikrar ve tasdikten 

ibarettir'' şeklinde daha kısa olarak tarif edilirken el-Alim ve'l-Müteallim'de "İman: Tas
dik, marifet, yakin, ikrar ve islam demektir'' şeklinde tarif edilir. Bununla birlikte el-Alim 
ve'l-Müteallirn risalesi araştırmamızın konusuna alırunadığı için buradaki tarif; değer
lendirmeye alınmamaktadır. Fakat bu husus, Ebu Harufe'ye ait olduğu kabul edilen ifa
delerin isnadındaki sıhhat sorunu açısından önemli sayılabilir. 

19 -Ahmet b. Hanbel, er-Reddii ala'z-Zeııadika ve'l-Celımiyye,s. 112- 113; İbn Kuteybe, el-İlıtilaf 
fi'l-Lafz, s. 25l(Akrudü's-Selef Külliyatı, Dr. Ali Sami en-Neşşar neşri. İskenderiye, 1971) 

20 -Cürcilni, Ta'rifot, İman maddesL 
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ğildir. İmanın kanaat anlamına gelen bu kullanımına Hz. Yakub'un (a.s.) 
oğullarının babalarına hitaben ".::.,J~~.;D 1!5' jlj ci .:re~~ .:..ll \.Oj ••• Şimdi biz doğru-

yu söylesek de sen bize inanrnazsın"21 sözü örnek olarak verilir. Buradaki 
iman kelimesi kanaat getirmezsin/güvenmezsin anlamınadır ve şer'! 

imanı ifade etmez. 

İnanç konusunda ise tarifi yapılan ve özellikleri anlatılan iman, 
"şer'! iman" olmalıdır22• Akait risalelerine bakıldığında zaten bu husus 
görülmektedir. Zira imanın asli rüknü üzerine en azından zait rükün 
olarak "ikrar" unsuru konmuştur. Mademki iman bir zait rükün alabil
miştir, o zaman "amel" ve "marifet" gibi başka unsurlar da rükün olarak 
eklenemez mi? Bu yönü ile de imanın arhp eksilmesi imkan dahiline 
girmiş sayılamaz mı? Bu gibi şeyler gerçekten imkansız mıdır? Bu nokta
da söz konusu imkarn imkansız hale getiren etken nedir diye sorulunca 
ileri sürülen gerekçe enteresandır: "İman artmaz ve eksilmez; çünkü 
imanın eksilmesi ancak küfrün artmasına bağlıdır ve artması da küfrün 
eksitmesine bağlıdır. O zaman bir kişi aynı anda nasıl hem mürnin ve 
hem de kafir olabilir?"23 İşte bu gerekçe ile ve bu mantık üzerinden gide
rek şarihler tarafından "İman artmaz ve eksilmez" hükmünün açıklaması 
ve ispatı için akll ve nakl! birtakım deliller ileri sürülmektedir. Fakat de
lillerin, üzerine ohırhılduğu esas yeterince sağlam değil ve bunun ispatı 
da mümkün görünmemektedir. Yani imanın azalmasının küfrün artma
sına bağlı olduğu ve bunun zıddı nasıl ispat edildi? Zira anlatılan konu
da, sadece imandan ve mürninden bahsedilmekte olup henüz küfür söz 
konusu değildir. Müminin kalbinde "küfür" yoktur ki, iman ile bileşik 
kaplar misali karşılıklı pozisyonlar almış olsun! Görüldüğü gibi, "imanın 
zıddı küfür olduğu için biri diğerinin yerini alır" tarzındaki bir mantığın 
24 üzerine ohırduğu sağlam ve geçerli bir temel yoktur. Çünkü insan kafir 
ise mürnin olabilmesi için bu küfrü kalbinden atmak suretiyle onu terk 

21 -Yusuf, 12/17, 
22 -Cürdlnl, a.g.e., a.y.; Ebü'l-Bekıl, Kiilliyiit, I/370. (Burada iman, inananlar açısından beş 

kısma aynlır: 1- İman-ı Matbu': Meleklerin imanıdır. 2- İman-ı Makbul: Mürninleri ima
m. 3- İman-ı Masum: Peygamberlerin imam. 4- İman-ı Mevkuf: Bidat ehlinin imani; s
İman-ı Merdud: Münafıklann imanı.); Buna göre açıktan şehadet getirip bir takun arnel
ler de işleyip fakat itikat etmemiş olanlar münafıktır. Şehadet getirip arnel işlemeyen ve 
fakat itikat eden ise fasıktır. Şehadeti kasten terk eden ise kafirdir. 

23 -Baberti, Şerlıü'l-Vasiyıje, s.l2 
24 -Baberti, a.e. s. 13 
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eder ve sonra imana girer25• Böylece bir kişide aynı anda hem küfür ve 
hem de iman zaten bir arada bulunmamış olur. 

İmanın artmasına ve dolayısı ile de eksilmesine dair ileri sürülen 
ayetlerin26 ve Hadis kitaplarında imanın artması ve eksilmesi konularına 
tahsis edilen bölümlerdeki Hadislerin27 Baberô tarafından yapılan yo
rumları, Ali b. Ebi'l-İzz (792/1390) gibi bazı alimler hariç, genelde diğer 
Hanefi aıimlerin yorumları ile aynıdır. Baberô bu hususta "Teceddüt" 
formülünü kullanır. Ona göre imanın artması, "Teceddüdü'l-emsal" yo
luyla devam etmesi demektir28• Fakat imanın aynen yenilenmek suretiyle 
varlığını sürdürmesinin, artması anlamına gelemeyeceği açıktır. Yine 
onun, imanın artmasından maksadın, imanın meyvesinin, nurunun ve 
ışığının kalpte artması şeklindeki yorumu da aslında imanın arttığını 
göstermez mi? Aynca imanın artmasını, iman edilecek olan hususlar 
demek olan "Mümenün bih" konusuna bağlayan görüş de29 öncelikle 
imanın bir şekilde arbş gösterme özelliğini ispat etmiş sayılmaz nu? 
"Mümenün bih" deliline bağlı olarak vahyin kesilmesi ile artık imanın 
artma imkarnnın kalinadığı ifade edilınek isteniyorsa Kur' anda bunun da 
aksine bir delil mevcuttur: "Bir !asım insanlar, kararlı, imanlı ve yürekli 
müminlere: 'Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı savaşçı kuvvetler 
topladılar, aman sakımn onlardan, koruyun kendinizi!' dediklerinde, 
endişe ve korku içeren bu haber, onların imaniarım bir kat daha arttırdı 
da bu iman ve kararlılıkla: 'Allah bize yeter; O ne güzel vekildir,' dedi
ler" 30• Görüldüğü gibi ayette, birtakım insanlar müminlere bir haber 
uçuruyorlar ve bu haber üzerine onların da imanları arbyor. Burada yeni 
gelen bir ayet yokbır ki "mümenün bih" sayılsın! 

Artan şeyin, azalabileceği aklen mümkün ise de ayrıca imanın 
azaldığına işaret eden naslar da mevcutbır: "Hesap verme günü, insaf 
sahibi olan kimselerce yalanlanacak bir şey değildi aslında. Zaten onu, 
ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalmış olan kimseler yalanla
maktadır. İşte böyle birine ayetlerimiz okununca bunlar, 'eskilerin ma-

25 -Bakara,2/256 
26 -Tevbe, 9/124-125; Aİ-i İmran, 3(73; Enfal, 8/2; Ahzap, 33/22; Meryem, 19(76; Müddessir, 

74/31; Fetih, 48/4; AI-i İmran,3/173 
27 .~Buhari, İman,3; Müslim, İman, 12; Ebu Davut, Sünnet, 16;Tirmiz1, İman, 2617 
25 -Baberti, a.e. s. 13 
29 -Baberti, Şerlıü'l-Vasiyıje, s.14 

_30 -AI-i İmran, 3/173 
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sallan' derdi. Gerçek onun dediği gibi değildi; tam aksine onlar vicdan
sızlık yapıyorlardı. Zira işiernekte olduklan kötülükleri; kalplerini 
kirletmiştir" sı. Bu eı.yet, işlenen günahların, kişinin imanına zarar verdi
ğini açıklayan Hadis ile birlikte zikredilir: " Mümin, günah işlediğinde 
kalbinde kara bir leke oluşur. Eğer tövbe eder, günahtan elini çeker ve 
bağışlanınayı dilerse kalbi de bu lekeden arınır. Günahı artarsa bu leke 
de artar. İşte bu, Allah'ın kitabında zikrettiği "Reyn" denen o kir tabaka
sıdır.s2 Bu tabaka kalbi tamamen istila ederse o zaman imandan eser kal
mayabilir. Bununla birlikte son ana kadar kişi yine mürnindir ve kişinin 
azalan imanı yerinde sadeçe günah vardır ve bu da küfür sayılmamakta
dır. Muhammed (s.a.v) in ümmetinin günahkarlan da gerçek mürnin 
iseler33 işlenen günahlardan dolayı kalplerinde zarar gören ve azalan 
imanları yerine küfür girmiş değildir. Fakat bu günahkar kullar ile zahit 
ve günahsız kullar da bir ve eşit sayılamazlar. 

Müminin imanı, iyi niyetine ve güzel arnellerine bağlı olarak kal
binde nasıl artıyorsa, kafirin de kalbinde beslediği kötü niyetler ve işledi
ği şer arneller yüzünden küfrü artmaktadır34• Batıl olanlan tasdik anla
ınına gelen "Küfür" de kafirin kalbinde artarken zıddı olan imanla yer 
değiştirmiş olamaz, zira onun kalbinde zaten iman yoktur. 

İmanın arhp eksilmeyeceğini kabul eden görüş sahiplerinin bu hu
susta ileri sürdükleri bir başka delil de iman ile arnelin ayn şeyler olduğu 
anlayışıdır. Yani amel imandan bir cüz değildir, o yüzdenamellerin art
ması ile iman artmaz. Amel ile imanın ayrı şeyler oluşunun delili olarak 
da ayetlerde, arnelin imana atfedilmesi gösterilir. Çünkü bir dil kuralı 
gereğince "Ma'ruf, ma'tllfun aleyhden ayrıdır"ss. 

Babertl'nin, imanın artma ve eksilme kabul etmeyeceği ve arnelie
rin imandan bir cüz sayılmayacağı konularında ileri sürdüğü delillerin 
aksine Tahavi'nin önemli bir başka Hanefi şanhi olan Ali b. Ebi'}-İzz, 
şer'1 imanın artıp eksileceğine ve iman ile arnelierin mukarenetine dair 
daha çok delil serdeder. Ebu'l-İzz bu hususta oldukçarahat ve Hanefi 

31 -Mutaffifin, 83/13-14 \ 

32 -Tirınizi,Tefsir, 3334; Nesa!, Tefsir,/2505; İbn Mace, Züht, 4244. (Tirmizi Hadis için Sahih 
ve Hasen der.) Müfessirler, Mutaffifin suresinin 14. Ayetinin yorumunda sözü edilen 
Hadisi hemen hemen i ttifak halinde verirler. 

33 -Babert!, Şerlıü'l-Vasiyye, s.14-15 
:ı.ı -Al-i İmran, 3/90; Nisa, 4/137; Tevbe, 9/97 
35 -Babert!, Şerh u Akideti't-Talıavf, s. lOS; Şerlıii'l-Vasiyye, s.21-22 
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ekol mensuplarını da rahatlabcı görünmektedir. Bu yönü ile o, 
Tahavi'nin görüşlerini daha sahih bir şekilde aksettirir. Zira Tahav1, 
"İman artmaz ve eksilrnez" cümlesini kullanmazken, aynı şeye iman 
eden müminlerin arasındaki üstünlüklerden ve derece farklılıklarından 
bahseder. Ebu'l-İzz, imanın arbp eksilme kabul ettiğine dair nasları yine 
naslarla açıklamaktadır. Ayrıca o, arnelierin imandan ayrı olduğuna dair 
ileri sürülen "ahf" kuralına göre matuf ve matufun aleyh arasındaki ala
kayı yine ayetlerden örnekler ile bu "mugayeret"in dört çeşidini verir36 

ve iman konusunda meselenin nasıl anlaşılacağını açıklar. Ona göre 
imandan söz edilirken kastedilen şey, yapılan bir arnelden kastedilen 
şeyin aynı olabilmektedir.37 O, arnelierin iman bağlamında görillebilme
sine dair kullandığı delillerin üzerine38 bu konuda daha başka şey söyle
nemeyeceği kanaatindedir39• 

Tahav1, "İman tek olup mürninler imanın aslında eşittirler. Mü
rninler arasındaki derece farklılıkları ve üstünlükler, haşyet, takva, arzu
lara uymama ve daha iyi olana tutunmakla olur " derken imanın, inanan
lara göre aslı itibariyle değişen bir şey olmadığını fakat inananların kendi 
durumlarına göre farkWıklar gösterdiğine dikkat çekerek bu farklılığın, 
imanın onların kalbinde artması neticesinde olabileceğine işaret etmek 
istemiş sayılır. Halbuki Baberô buradan imanın arbp eksilmeyeceği 
hükmünü çıkarmakla40 bu hususta metnin ruhundan uzaklaşbğı söyle
nebilir ve bunu da mezhebin yaygın müraccah görüşü hatırına yapmış 
olabilir. Eğer Ebu Hanife'ye isnat edilebilecek sahih görüş öyle olsa idi, 
Tahav1, söz konusu ibareyi yani, "..,al:! -ı_, -4Y- 'J" ibaresini İmama isnat ede-

rek rahatlıkla Akide metnine koyabilirdi. Tahavi Akidesinde "İmanın 
aslı" ifadesi ile lügav1 anlamdaki "tasdik" i kast etseydi aynı ifadeyi iman 
konularını yani Amentüyü sayarken de söylemezdi. Birinci örnek: 

ll ~!r' .ı..\..pl J .w.ı, .1.:>-\j .:ı~.o,ı';lı, .•• " 41 

*-Ali b. Ebi'l-İzz, a.g.e., 5.324-325 
37 -ALİ b. Ebi'l-İzz, a.e. 5.325-326 
33 -Bakara,2/177; Buhari, İman, bab: Edil.ü'l-hams mine'l-iman ... Müslim, 54/22; Ebu Davud, 

5193; Tirmizi, 2689; Dr. Murat Sülün, İmaıı Amel İlişkisi, s. 417 v.d. 
39 -Ebü'l-İzz, a. g. E, s.326 
40 -Babeıii, Talıiivl Alcidesi şerlıi, s. 110. 
4ı -Baberti, Talıiivl Akidesi şer/ıi, s. 109 
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İkinci örnek: 

Tahavi Akidesinde, Ashabı sevmenm Din, İman ve İhsan olduğu 
beyan edilir. "Sevmek" kalbin amelidir. Öyleyse buna "İman" denebilir 
mi? Bu konuda Babertl hiç bir yorum yapmazken, Ebu'l-İzz, bu ifadeyi 
müşkil olarak niteler ve bunun bir mecaz olduğunu söyleı-43. 

B-İS1İTAAT 

(Füli Meydana getiren Kııvvet,44 Kııdret45, TakatM, Vüsat 47) 

u -Baberti, a.e., s.lll 
43 -Ebü'l-İzz, a.g.e, s. 469 
4t - Cürcani canlıya nispet edilmesi durumunda kuvveti, zor fiilieri yapmaya güç yetirmek 

olarak tarif eder ve şu şekilde sıruflandmr: Bitkisel varlık kuvvesi: Tabü kuvve; canlı 
varlık kuvvesi: Nefsarn kuvve; insan varlığına ait kuvve: Arneli kuvve; akli kuvve: Na
zari ve İlmi kuvve. Aynca müstakil bir sınıflandırma ile "Kuvvet"i beş kısma ayınr:l
Kuvve-i haise; 2- Kuvve-i faile;3- Kuvve-i iHale; 4- Kuvve-i müfekkire; 5- Kuvve-i Mfiza 

45 -Kudret, hayat sahibi kiinseye, iradesine bağlı olarak ister bedeni olsun ister mali olsun, 
fiilin işlenmesine ve terkine imkan sağlayan ve yine irade kuvvetine etki eden, iradeyi 
harekete geçiren bir sıiatbr/özelliktir. Kudretin kısımlan: 1- Kudret-i Mümekkine: Emre 
muhatap olan kimsenin emrin gereğini yerine getirebileceği kadar sahip olduğu kuvvet
ten ibarettir. Bu kadar olsun bir kudret, güç yetirilemeyen teklifin yapıldığına dair itiraz 
kapısım kapatıruş demektir. 2- Kudret-i Müyessire: Emrin yerine getirilmesini kolaylaştı
ran kudret olup Kudret-i mümekkineden bir derece fazla olarak onun üzerine ilave bir 
kudrettir. Fül yapma imkanı birincisine, kolaylığı/bilffiil ortaya çıkışı da bu ikincisine 
bağlıdır. Bu Kudret-i Müyessire, mali vacibatın edası için şart koşulınuştur. Bedeni 
viicibat için bu şart koşulınaz. Çünkü mali vecibelerin yerine getirilınesi, bedeni veeibele
cin yerine getirilınesinden daha zordur; zira mal canın yongasıdır. Hüküm açısından iki 
kudret arasındaki fark şudur: Vacibin aslının bekası için bu kudretin devamı şart koşul
mamıştır. Onun için teklifin aslı Kudret-i Mümekkineye bağlı olduğırndan bu kudret sırf 
bir şart alınaktan ibarettir. Kudret-i Müyessireye gelince, teklifin aslı buna dayanmadığı 
için başlı başına şart koşmaktan ibaret değildir. Eş' ariler dahil Ehl-i siirınetin tamamı Mu
tezileye muhalif olarak Kudret-i müyessirenin fiille birlikte bulund:uğunu kabu1 eder. 
Aykın görüş sahibierine göre kudret arazdır ve iki zamanda bulunan'ıaz. Kudret fülden 
önce olınuş olsa fiil, daha kudret yokken meydana gelmiş olur ve bu da aklen olacak şey 
değildir. Fakat bilindiği gibi bu tür kudretin, fiilin meydana geldiği ana kadar kalması, .. \ 
teceddüdü'l-emsal yoluyla mümkiin görülınüştür. Oyleyse Kudret-i Müyessirenin de-
vamı, vacibin bekası için şarttır. Buna görenisap miktarırun ortadan kalkınası ile zekatın 
vücubu da kalkar. Öşür ve Haraç konusu da böyledir ... (Cürcaru, Ta'riftit, ilgili maddae) 

46 -Takat, ("Güç yetirme" anlamında masdar, bir kök isim.) İnsanın kendi meşleti ile fiilini 
yapabilecek kadanyla sahip olduğıı güçtür, enerjidir. "Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyece
ğimiz şeyi bizlere yükleme" (Bakara,2/286) sözünün anlamı, yükümlülük konusunda hiç 
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İstitaat, isteklerine bağlı olarak fiil yapabilmeleri için, Allah' ın, can
lılarda yaralınış olduğu bir arazdır. Dil açısından istitaat, kuvvet, kudret, 
takat ve vüsat eş anlamlı kelimelerdir. Kelamcıların kullanımında ise 
istitaat, canlıların bir fiili işlemede veya terk etmede kullandığı bir özel
liktir, bir sıfattır. Gerçek istitaat ise, var olması ile fiilin de varlığı söz 
konusu olan tam bir kudrettir. Hastalık ve benzeri engellerin kaldırılması 
ile elde edilen istitaat ise geçerli olan ve iş gören "sahih istitaattir"4B. 

İstitaat, kudret, kuvvet ve takat keliıneleri, insana ait olduğunda ve 
insan için kullanıldığında aynı anlamı ifade ederler. Bu da insan fiilinirı 
meydana gelmesi için gerekli olan enerji, fiili gerçekleştirecek olan organ
ların sağlamlığı, fonksiyonelliği ve fiziki şartların müsait oluşudur. EbU 
Hanife'ye göre her bir fiil için gerekli olan istitaat, ne fiilden öncedir ne 
de sonradır. İstitaat ancak fiille birlikte bulunur. İstitaat fiilden sonra 
olursa o fiil, bir kudret olmaksızın meydana gelmiş olur ki bu muhaldir. 
Fiilden önce bulunması da imkansızdır. Çünkü istitaat araz olması nede
niyle iki zamanda bulunamaz. Yani aynı kudret hem fiilden önce ve hem 
de fiil anında olamaz. Fiil anında kudret bulunmayınca da fiilin kudret 
olmadan meydana gelmesi dernek olur ki bu muhaldir ... Bu, eli olmaya
nın bir şeyi tutup alınasına benzer!49• 

Halbuki kulda bulunan kudretin, "Teceddüdü'l-emsal" yoluyla is
timrarı kuralı söz konusudur. Nitekim Baberti bu kuralı iman konusunda 
işletmişti. Teceddüd, yaratmayı ifade eder. Netice itibariyle kulda var 
olagelen kudreti Allah yaratmaktadır. Bu da kulun, Allah'a muhtaç ol
duğunu ispat eder. Öyleyse insanın, işlediği fiile ait bir kudrete önceden 
sahip olması, onun fiil anında Allah' a muhtaç olmadığını göstermez. 

kudrete sahip olmamak değil, bunun anlamı, yerine getirilmesi çok zor olan demektir. 
Bkz. Ebü'l- Bekii, Kül/iyat, I/224, ID, 160 

47 -el-Vüs'u: İnsanın güç yetirdiği, kendisine sıkıntı vermeyen ve zor gelmeyen demektir 
(Zemahşeri, Keşşaf,l/327. Mekiin ve hal nitelemelerinde de kullamlan bu kelime, yapılan 
fiil için l-ullaruldığında "kudret" anlamına gelmektedir. Kullanımlar hakkında geniş bilgi 
için bkz., .Ragıp el-Isfahanl, el-Miifredfi.t; Ebü'l-Beka, Kiilliyat, I/33-34 

4s -Cürcaru, Ta'rifiit; ( İstitaat başlığı altında gösterilen ve istitaat ile eş anlamlı olarak zikre
dilen Kudret, Kuvvet; Takat ve el-Vüs'u gibi terimlerin yine de birbirlerinden ayrıldığı 
noktalar söz konusudur. Buna göre: Kudret: Belli bir işi veya daha fazlasıru gerçekleştire
cek olan güçtür. Kuvvet: Alternatiflerden birini yapan güçtür. Takat: Sadece belli bir fiili 
yapmaya yetecek kadar olan güçtür. El-Vüs'u: Birden fazla fiili yapmaya elverişli olan 
güçtür. Bkz. Yusuf Şevki Yavuz, İstitfiat, DİA, XXIII/399) 

49 -Baberti, VasiyıJe Şerhi, s.51- 52 
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Böyle olmakla birlikte fiilden önce insanda kudretin bulunmasının açıkça 
nassa aykın olacağı görüşü ileri sürülür. Bu görüşe göre kudretin fiilden 
önce bulunamayacağı hükmü: ~!)Mı ~~ ~~. iliı; ... Allah zengin dir, kimseye 

muhtaç değil, sizler ise O'na muhtaçsınız ... "50 ayetine dayandırılır. Bir 
önceki hükmün illeti olarak "A'raz" gösterilir. İkinci delilin illeti de "İs
tiğna" kavramıdır. İstitaatın fülden önce bulunamayacağına karşı ileri 
sürülen beş delildensı burada öne sürülen biri akl! diğeri nakli olan iki 
delilin de, verilen hükmü tam olarak karşılamadığı rahatlıkla söylenebi
lir. 

Dolaylı olarak ve biraz da zorlama ile "Kudret fiilden önce bulun
maz" hükmünün verilmesinin en büyük sebebinin, "Kul kendi fiilinin 
yarahcısıdır" diyen Mutezileyi ret etmek olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki 
Baberô, Vasiyye şerhinde "İstitaat hem fiilden önce ve hem de fiille bir
likte bulunur" diyen Tahavi'yi hiç hesaba katmadan, fiilden önce kudre
tin varlığını kabul edenlerin Mutezile ve Kerramiye olduğunu söylersı ve 
bu iki mezhep görüşünün dayandığı delili53 başka bir ayetJe54 kendi gö
rüşü doğrultusunda tevil eder55• Bu tevile göre, " ... Yoluna gücü yeterıle
rin, Kabe'yi haccetmesi Allah'ın insarılar üzerindeki hakkıdır, yani hac 
onlara farzdır ... " ayetincieki istitaahn, yol emniyeti ve yol hazırlığı anla
ınında "Selametü'l-esbab ve'Hil.at'' cinsinden bir istitaat olduğunu, yoksa 
fiili meydana getiren hakiki kudret olmadığını beyan eder. Bu beyanla, 
fiilden önce İstitaat yoktur, demeye getirir. Halbuki onun bu beyanına 
asla sığmayacak olan daha başka ayetler mevcuttur. Buna göre insan 

· organlarının sağlamlığı ve fiziki şartların mevcudiyetinden ibaret olan ve 
fiilden önce bulunan zahiri istitaat dışında bir de fiille birlikte olup fiili 
meydana getiren ve yaratma arılamında Allah'a ait olan "batınl" istitaahn 
varlığı söz konusudur. 

so -Muhammed, 47/38 
51 -YusufŞevki Yavuz, İstatfiat, DİA, XXII/400 
sı -Bil bem, a.e., s.52 
53 -Bakara,2/286 
54 -Al-i İmran, 3/97 
55 -Bilberti, a.e.s. 53 
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Fiilden önce bulunan "İstitaat" ile ilgili ay etierin açıklamalan: 

1-Fiilden önce bulunan istitiiat: 

~ ~~ e_ıl:;.:.ı <J .;..;;iı ~ .,r~' .> ~J " ... Ulaşım ve yeme-içme açısın
dan gücü yetenlerin o evi/Kabe'yi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerin
deki bir hakkıdır ... "56 Görüldüğü gibi Yüce Allah, haccı gücü yetene 
farz kılmıştır. Sadece hacceden bu işe güç yetirecek olsaydı hac ancak 
haccedenlere vacip olurdu ve hac ibadetini terk eden kimse de sorumlu 
tutulınazdı. İslam' da bırnun böyle olmadığı herkesin malum udur. 
Yine Yüce Allah: ı>-!.ı.~·.ı ı.o iliı ı_,.Lı.; " ..• Dernek ki siz, kendinizi Allah'a itaat-

ten alıkoyacak yakın riskler taşıınaktasınız. O zaman elinizden geldiğin
ce Allah'a isyandan ve dolayısı ile kendinize zarar verecek davranışlar
dan kaçının ... "s7 buyurur. Burada, kullardan güçlerinin yettiği kadanyla 
takva, istenmiştir. Eğer Allah'a isyandan kaçınınayanın takvaya gücü 
yetmemiş olsaydı ancak takvaya gücü yetenlere takva vacip olmuş olur
du ve sakınınayarı da sorumlu tutulınazdı. Bunun da yanlış olduğu açık
tır. Yine zıhar keffareti ile ilgili olarak ~ ~ ~W.~ g.:·ı ıtJ ~ " ... Köle 

azadına imkan bulamayan kimse, hamını ile temasa girmeden önce, 
aralıksız iki ay oruç tutacaktır. Buna da gücü yetmeyen, altı:mş fakiri 
doyuracaktır ... "ss buyurulur. Buradaki güç yetersizliğinden maksat, fiil 
için gerekli araçlar ve sebeplerdir. Başka bir ayette harbe çıkmak isteme
yerı ınürıafıkların, "gücümüz yetseydi elbette biz de sizinle birlikte harbe 
çıkardık .. " 59 derneleri de bunun gibidir. Maddi imkarn ve sağlığı yerin
de olmayanların cihattan geri kalınalarına zaten izin verilmişti60• Bu yüz
den sadece maddi imkanı olup da izin isteyenlerin üzerine gidilecekti61 • 

• 56 -Al-i İmran, 3/97 
57 - Tagabün, 64/16. (Bkz. Ayetin devaıru, rnükellefiyet gereği yapılacak fiilieri sıralar: 

" ... Allah ve Resfılünün dediklerini dinleyin ve itaat edin. Yakınlanmza karşı gösterdiği
niz yumuşak ve uyumlu davraruştan sonra mallarınızı da kendinize iyiliği dokunacak 
şekilde harcayın. Çocuklannızın gönüllerine girin, ellerinden tutun. Böylece kendinizi 
mal bağımlılığından kurtarmış olursunuz. Her kim nefsinin cimriliğinden kurtulursa 
işte onlar, gerçek kurtuluşa erenlerdir." ) 

58 -Mücadele, 58/4 
59. Tevbe, 9/42. 
60 -Tevbe, 9/91 
• 1 -Tevbe, 9/93, (Aynca bkz. Nisa, 4/25; Buhari, Taksirü's-salat, 19, ... ; Ebu Davud, Salat, 

Hadis No: 952; Tirmizi, Salat, Hadis No: 372; İbn Mace, Salat, Hadis No: 1223) 
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Bu naslarda geçen "istWiat"ın, fiil ile birlikte bulunan istitaat olmadığı 
açıkf:ı:r6Z. Öyleyse bunlar fiilden önce bulunan "zahiri istitaat" olup 
Baberti'nin Vasiyye şerhinde !ma ettiği gibi63 "Selaınetü'l-esbab ve'l-alat" 
kavramı, istitaatın dışında görülemez. Çünkü bu da bir istitaattır ve biz
zat Babertl tarafından "zahiri istitaat" olarak adlandırılmıştır. Fiilin mey
dana gelmesi için zaruri olan "hakiki istitaat"ın yaratılması kulun irade
sine bağlı olduğu söylenirken64 kulun iradesinin de zahiri istitaate bağlı 
olduğu unutulmamalıdır. Zira elleri olmayan bir kimse, eline kalem alıp 
yazı yazmayı murat etmez. Vasiyye şerhinde belki de sırf metne sadık 
kalma uğruna fiilden önce bulunan "Selametü'l-esbab ve'l-alat"a "is
tWiat" demeyen Baberti, daha sonra görüleceği gibi, Tal1avl Akidesi şer
hinde oldukça rahat ve o kadar da anlaşılırdır. 

2- Fiil ile birlikte bulunan İstitaat: (Batıru İstitaat) 

Fiili meydana getiren gerçek istifaatın Allah'a ait olduğunu ve ku
lun bu konuda hiçbir etkisinin ve yetkisinin bulurımadığını gösteren 
ayetler de mevcuttur: 

~J.J.-:4 ıj\S" I.Aj ~ı ~A!:='"! ıj\S" '-'" .. .Dünyada gerçekleri duymaya güç 

yetireıniyorlar, hem de görmemekte ısrar etmelerinden dolayı doğruları 
göreıniyorlardı ... "6s. Çünkü bu konuda o fiiller için geçerli olacak gerçek 
kudretleri yoktıı. Zira niyetlerine uygun olarak Yüce Allah onlarda bu 
kudreti yaratınıyordu. Yoksa onların, zahiri kudret anlamında gözleri 
kulakları ve bunlara ait kabiliyetleri vardı. Hızır'ın (a.s), yaşayacakları 
olay karşısında, kendisine sabretıne konusunda söz veren Hz. Musa'nın 
sabretmeyip soru sorması neticesinde ayıplanmış olması da Hz. Mu
sa'nın kendisinde var olan kudreti yerinde kullanılmamasından dolayı
dır. Zira söz konusu kudret mevcut idi ve sabır için harcayacağı bu kud
reti soru sormada kullandığı için kınarunıştır. Demek ki kudretin yerinde 
kullanılmaması veya gerektiği yerde kullanımının terk edilmesi yani 
kudretin zayi edilmesi kınanınayı gerektiren bir tasarruftur. Bir kudı·etin 
iki makdfua teallükunu kabul edenler için bu böyledir66. \ 

62 -Ali b. Ebi'l-İzz, a.g.e., s.426-427 
63 -Baberti, e.g.e.,s. 53 
ı,.ı -Baberô, a.y. 
65 -Hud, 11/20 
ı;ı; -Ali b. Ebi'I-İzz, a.g.e., s.427 
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Yine bu hususta, Yüce Allah'ın, imanı kendilerine sevdirdiği ve 
kalplerinde süslediği kimselerin hidayete ermesi67; kimi isterse onun 
kalbini İslam'a açması nedeni ile o kimsenin iman etmesi ve kesin hida
yetini bulması68 gibi birçok örnek mevcuttur. 

Hem fiilden önce ve hem de fiil ile birlikte kudretin varlığını göste
ren naslar mevcut iken, kudretin ancak fiille birlikte olduğu kanaatine 
varanların, kudretin tek bir kudret olup iki zıt şeye uygun gelmeyeceğini 
ya da araz olmasından dolayı iki zamanda bulunamayacağından fiilden 
önce de bulunamayacağını savunanlardır. Fakat işin doğrusu ve mesele
nin çözümü, iki ayrı kudretin varlığı esasına dayanmaktadır. Böyle olun
ca kudret bir fiilin işlenmesinde de terk edilmesinde de geçerlidir. Buna 
göre de kudretin zıtlara teallüku mümkün olup emir ve mükellefiyet de 
buna dayanır69. 

Baberô, Vasiyye şerhinde istitaat konusu ile ilgili kelam! ve çetrefil 
izahlara girerken Tahavi Al<idesi şerhinde oldukça rahat ve daha anlaşılır 
görünür. Onun bu şerhtel<i rahatlığı metne ve metnin daha anlaşılır ol
masına bağlanabilir. Baberô, metne uygun olarak istitaati, batmf ve zahiri 

olmak üzere ild şekilde adlandırır. Batınl olan istitaat fiil ile birlikte bulu
nup Allah' a aittir. Bu ilahl kudret, kulun itaati hakkında ise buna "tevfik" 
denir; masiyet hakkında olursa buna da "hizlan" denir. Bu hususlarda 
kulun hiç bir meş!eti olmadığı gibF0 fiilin yaratılması başta olmak üzere 
kullar her zaman Allah'a muhtaçtır71 • Zahir! istitaata gelince bu da vüsat, 
imkan, organların ve azaların sağlamlığı demek olup fiilden önce bulu
nur. Teklif de buna dayanmaktadır72• 

Sonuç: 

Ehl-i sünnet akidesinin temelini oluşturan ve bu akidenin en bü
yük temsilcisi olan Hanefi ekolüne mensup büyük şahsiyetlerden biri 
olan Ekmelüddin el-Babertl'ye ait iki şerh esas alınarak "İman" ve "İs
titEiat" konulanın sınırlı olmak şartıyla incelemeye çalıştık. Şerhlere esas 
teşldl eden metinlerdeld ihtilaflardan hareketle yapılan bu çalışmada, 

67 -Hucurat, 49(7 
68 -Enam, 6/125; Kehf, 18/17 
69 -Ali b. Ebi'l-İzz, a.e., s.429 
10 - İn5an, 76/30 
71 -Fab.r, 35/15 
n -Baberti, Talıfivz Akidesi şerlıi, s. 135-136 

Cumhuriyet Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, Cilt: XVI, Sayı: 2 



652 1 Arif AYTEKİN 
---~- -·-·-- ---- ·---. 

bazen oldukça şekli sayılabilecek düşünce farklılıklannı telif edebilecek 
imkilnl.arın var olduğu görülmüştür. İçine girdiğimiz bu gayretin temel
lerinin, Tahavi Akidesinin önemli şarilıJerinden biri olan Hanefi illirole
rinden Ali b. Ebi'l-İzz tarafından atılmış olduğu söylenebilir. Tahavi Aki
desi şerhlerinde Ebu'l-İzz ile Babern'nin birbirlerine yakın görüşte olduk
larını söyleyebiliriz. Aynı şeyi, Babem'nin Vasiyye ve Tahavi Akidesi 
şerhlerinde görebildiğimizi söyleyemiyoruz. Bunun tek sebebi, Vasiyye 
ile Tahavi Akidesi arasında tezada varan farkhlıktır. Bu noktada, Hanefi 
akidesinin tashihi açısından, Tahavi'nin görüşleri doğrııltusunda bir 
tercih yapmak durumunda olduğumuzu belirtmeliyiz. 

Bilindiği gibi, Ebu Hanife'ye isnat edilen risalelerin müellifleri 
belli değildir. Ebu Hanife'ye ait olduğu kabııl edilen risalelerdeki görüş
lerin de gerçekten her şeyi ile ona ait olup olmadığı konularında kesin 
bilgimiz yoktur. Akait Risalelerinin İmam Ebu Hanife'ye isnadı, bunlar
daki bütün görüşlerin de ona sahih olarak isnadı için yeterli olmayabilir. 
Halbuki Tahavl, bizzat kaleme aldığı Akaid Risalesindeki görüşlerin Ebu 
Hanife'ye ve onun talabeleri olan İmameyn'e dayandığını bizzat ifade 
etmektedir. İşte bu isnat, daha sonradan ravi zinciri zikredilerek Ebu 
Hanife'ye yapılan isnattan daha sağlam görünmektedir. Buna göre EbU 
Hanife'nin akideye dair en sahih görüşlerine biz Tahavi ile kavuşmuş 
oluyoruz demektir. Nitekim Tahavi, Hanefi Fıkıhı konusunda bu tür bir 
ilmi hizmeti, Beyanu me' ani'l-asar adlı eseri ile de lfa etmiştir. 

"İman" ve "İstitaat" konularında Babertl'ye ait iki şerbin mukaye
sesİ sonucunda, "Musahhah Hanefi Akidesi" hususunda çok temel bir 
tercih ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz: Hanefi Akidesi deyin
ce öncelikle Tahav'lnin Akidesini anlamak daha doğru olacaktır. 

\ 
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