


MESTCİZADE'NİN 'HİLAFİYYAT' iSiMLi 
ESERİNİN KELAM İLMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Doç. Dr. Ömer A YDlN• 

ÖZET 

Bu çalışmada Osmanlı dönemi kelamcılarından Mestcizade'nin Hilfijiyyat isimli 
eserinin kelam ilmindeki yeri ve önemi ortaya konulmaya çalışılacaktır. Yazarın hayatı 
ve eserleri hakkında bilgi verildikten soma, Hilfijiyyat'ın yazılış amacı, takip edilen 
yöntemden söz edildikten sonra, içeriği tanıtılarak bir takım tahlillerde bulunulacaktır. 
Filozoflar ile kelfimcılar arasındaki ve kelamcıların kendi aralarındaki ihtilaf ve ittifak 
edilen hususları ele alan bu eserin kelamcılar açısından önemi belirtilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelime/er: Kelilln, Felsefe, Mestcizfide, Hilfijiyyfit, İ/ıtilaf 

THE IMFORTANCE OF MASTJİZADAH'S WORK 
NAMED "AL-KHİLAFİYYAT" IN ISLAMI C THEOLOGY 

SUMMARY 

In this article the importance of Mastjizadah's al-Khilafıyat in Islamic theology 
is presented. Mastjizadah, a Turkish theologian, lived in the !ası Ottornan era. Having 
given a brief information about the Works and life of the writer, we will introduce his 
al-Khilafıyat and its content and make some analyses about the work itself. W e will 
also try to emphasize the significance of this work for the theologians who dea! with 
conflicted matters which the philosophers and theolgians had sometimes agreed upon or 
sometimes not. So, the main purpose of this article is to underiine the importance of al
Khilafıyat from the of Islamic theologians point of view. 
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I. GİRİŞ 

Bütün İslami ilimlerde olduğu gibi, Kelam ilminde de 8./14. yüz
yıldan itibaren bir duraklama söz konusudur. Osmanlı bilim hayatı da, bu 
duraklamanın bir devamı sayılabilir. Osmanlı bilim hayatında, zaman 
zaman canlanmalar görölse de bu duraklama devam etmiştir. Bu dönem
de genelde daha önce yazılan kitaplar üzerine yazılmış şerh, h1l.şiye ve 
ta'likler ön plana çıkmaktadır. 1 Osmanlı medreselerinde okutulan Icelam 
kitaplan2 ve Osmanlı döneminde Kel1l.mla ilgili yapılan çalışmalar3 dik
katle incelendiğinde bunu açıkça görme mümkündür. 

Bu çalışmada ele alacağımız Hililfiyyilt da, 18. yüzyılda yazılmış 
Osmanlı dönemi eseridir. 18. yüzyılda, bir yüzyıl öncesine oranla dini 
eserler çok azalmış, daha çok şerh, başiye ve ta'likat çalışmalan yapıl
mıştır. Mestciz1l.de'nin Hililfiyyilt'ı bu dönemde yazılan ender eserlerden 
biridir.4 

· 

Hililfiyyilt, adından da anlaşılacağı üzere, yöntem olarak farklı bir 
kategoride, İlın-i hilaf alanında değerlendirilen bir çalışmadır. Hililfiyyat 
ya da İlın-i hilaf5 çalışmalan, özellikle mezhepler arasındaki görüş ayn
lıklannı ele alan eserlerdir. Başlangıçta daha çok fıkhl mezhepler arasın
daki görüş aynlıklannı ele alan çalışmalann çokluğu6 diklcat çekse de, 

1 Bekir Topaloğlu, Keliinı İlmi Giriş, İstanbul 1991, s. 34-35. 
2 Bu kitaplar için bkı. İsmail Hakkı Uzunçarşı lı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, 

Ankara 1965, s. Jl-31, 39-43; Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul 1977, 
C. I-II, s. 82-136; Cahid Baltacı, Osmanlı Medrese/eri, İstanbul1976, s. 37-42; Hü
seyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul 1993, s. 80, 87, 93-97; Cevat 
İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, İstanbul 1987, c. I, s. 64-Jl6. 

3 Osmanlı döneminde yapılan KeHim çalışınalan için bkı. Ömer Aydın, Türk Kelf1m
cıları, İstanbul 2001, s. 46-158. 

4 Bkı. İsınail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basırnevi, An
kara 1988, c. !VIII, s. 522-523. 

5 "İlın-i hiHif' hakkında geniş bilgi içiı;ı. bkz. Şükrü Özen, "Hilaf', Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1998, c. XVII, s. 527-538. 

6 Fıkıh alanında yapılan bu çalışınalar için bkz. Özen, "Hilaf', DİA, c. XVII, s. 536-
538; Ülker Öktem. "Mestcizfide'nin 'al-Hildfiyyiit bayna al-Hukemii nıa'a al
Mutakallinıfn va al-Hilafiyyiit bayna al-Mu'tazila ma'a al-Aşi'i'ira va al-Hiliifiyyat 
bayna al-Aşii'ira nıa'a al-Miiturfdiyya' Adlı Eseri", A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 9, Yıl: 2004 



MESTCİzADE'NİN 'HİLAFİYYAT' İSİMU ESERiNİN KELAM İLMİNDEKİ 
YERİ VE ÖNEMİ 

47 

zamanla KeHtmi ekaller arasındaki görüş farklılıklarına ilişkin eserler de 
yazılmıştır.7 Ancak bunlar yöntem ve içerik olarak birbirinden farklıdır
lar. Nitekim Mestcizade'nin Hilafiyyat'ının hem yöntem hem de içerik 
olarak bu alandaki diğer çalışmalardan daha farklı olduğunu söylemeli
yiz. 

Bu makalemizde, Mestcizllde'nin bu eserinin diğerlerinden farkım, 
Kelfun ilmi açısından önemini ve değerini ortaya koymaya çalışacağız. 
Öncelikle yazann hayatı ve eserleri hakkında bilgi verip konumuza esas 
aldığımız Hilafiyyat'ı tanıttıktan sonra, eserin içerdiği konular hakkında 
bilgi vereceğiz. 

II. MESTCi:ZADE'NİN HA YA Tl VE ESERLERİ 
Tam adı Abdullah b. Ömer b. Osman b. Musa er-Rumi el

Hanefi'dir. "Mestcizade"8 ünvanıyla meşhur olmuştur. İstanbul'da doğ
muş9 olup doğum tarihi bilinmemektedir. Ölüm tarihi ise tartışmalıdır. 
Kaynakların çoğunluğu 1150/1737 tarihini10 verirken Borsalı Mehmed 

Ankara 1993, s. 18-24. İzmirli İsmail Hakkı, İlm-i Hilaf, (Hukuk Matbaası, 
Dersaadet, 1330) bu tür eserlerin son örnek1erindendir. 

7 Ebii Beh el-İyiidl, İbn Furek, Kadi Abdulkcebbiir, EbU Reşld en-Nisiiburı, Tarsus! 
Necmeddin Efendi, İbnu's-Subkl, Seyyid Şerif e1-Cürciin1, Kemalpaşaziide, 
Kadızade Mehmed el-İsbiirt, Ebu Azbe Hasan b. Abdulmuhsin gibi yazarlar, keliiml 
ihtilaflar konusunda eser veren başlıca şahıslardır. Bkz. Özen, "Hiliif', DİA, c. XVII, 
s. 538; Emrullah Yüksel, "Eş'arllerle Milturidiler Arasındaki Görüş Ayrılıkları", A
tatürk Üniversitesi İslami İlimlerFakültesi Dergisi, Ankara 1980, Sayı: 4, s. 99. 

8 Bkz. Mestcizade Abdullah, Hililfiyytit, Süleymaniye Kütüphanesi, Antalya
Tekelioğlu, no: 891, vr. lb-2a; Ömer Rıza Kehhiile, Mu'cenıu'l-Müellifin Terficimu 
Musamıifi'l-Kütübi'l-Arabiyye, Beyrut tsz., c. VI, s. 95; Fındıklı İsmet Efendi, 
Şakaik-i Numfiniyye ve Zeyilleri, İstanbul 1989, c. V, s. 127; Bağdaılı İsmail Paşa, 
İzahu'l-Meknun fi'z-Zeyl alfi Keşfi'z-Zunun, İstanbul 1971, c. II, s. 473; Bursalı 
Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul tsz., c. I, s. 399. Yazarın ünvanı bazı 
kaynaklarda, HiHlfiyyiit'ın değişik nüshalarında ve bazı kataloglarda "Mescizade" 
(Bkz. Hilafiyyat, vr. 2a), ''Mesthlziide" (Bkz. Cari Brockelmann, GAL 
(Supplementbant}, Leiden 1938, c. Il, s. 1013) şeklinde de geçmektedir. 

9 Fındıklı, Şakaik-i Numfiniyye ve Zeyilleri, c. V, s. 127; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 
c. ı, s. 399. 

1° Fındıklı, Şakaik-i Numfiniyye ve Zeyilleri, c. V, s. 127; Bağdaılı İsmail Paşa, İz/lhu'l
Meknun, c. Il, s. 473; Kehhiile, Mu'cemu'l-Müellifin, c. VI, s. 95. 
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Tahir 1148/1735'te11
, Uzunçarşılı ise 1152/1739'da12 vefat ettiğini kay

deder. 

Mestcizade Abdullah Efendi'nin hayatı ve ilmi kişiliği hakkındaki 
bilgiler çok sınırlıdır. Kaynaklardan onun müderrislik13 ve kadılık14 yap
tığını öğreniyoruz. Fındıklı İsmet Efendi, onun bu görevlerini şöyle sıra
lar: 

"Birçok değerli lllimden ders alıp ilmini tamamladıktan sonra mü
derrislik görevine başlamıştır. 1130 Zilhicce ayında SeHinik, 1139 Safer 
ayında Bursa'da müderrislik, 1143'te Harerneyn-İ muhteremeyn payesi, 
1145 Ramazan'ında İstanbul kadılığı, 1146 Safer'inde Anadolu paye-i 
celili, 1150 Muharrem'inde Anadolu kazaskerliği tevcih buyuruldu. Bun
dan yedi ay sonra 1150 yılının Şaban ayının yedisinde vefat etti."15 

Mestcizade'nin kaynaklarda zikredilen16 ve bizim tespit edebildi
ğimiz eserleri şunlardır: 

1) el-Hiliifiyyat beyne'l-Hukema ma'a'l-Mütekellimin ve'l-Hilafiyyat 
beyne'l-Mu'tezile ma'a'l-Eşa'ire ve'l-Hiliifiyyat beyne'l-Eşa'ire 
ma' a'l-Maturldiyye 

2) Kitabu'l-Mi'yar li ma fi Tefsiri'l-Kadi mine'I-Ahbar 

3) Haşiye ale'l-Beydavi 

4) Hüssam Kati Haşiyesi 

11 Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 399. 
12 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. IV/II, s. 524. 
13 Fındıklı, Şakaik-i Nunıiiniyye ve Zeyilleri, c. V, s. 127; Şeyh! Mehmed Efendi, 

Vakayi'u'l-Fudala, Neşr: Abdulkadir Özcan, İstanbu11989, c. II, s. 276, 327, 328. 
14 Fındıklı, Şakaik-i Numaniyye ve Zeyilleri, c. V, s. 127. 
15 Fındıklı, Şakaik-i Numaniyye ve Zeyilleri, c. V, s. 127-128. Fındıklı'nın yukarıda 

verdiği bilgiler, Mestciziide'nin ölüm tarihinin ll50 yılında olduğu görüşünü kuv
vetlendirmektedir. O, ayrıca yazarın ölüm tarihini düşer ve mezarının yerini tarif e
der. Bkz. A.g.e., s. 128. 

16 Eserleri hakkında bkz. Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 399, c. II, s. 27; Kehhiile, 
Mu'cemu'l-Müellifin, c. VI, s. 96; Bağdallı İsmail Paşa, İziihu'l-Meknun, c. II, s. 473; 
Cari Brockelmann, GAL (Supplenıentbant), c. II, s. 1013; Öktem, a.g.e., 5; Aydın, 
Türk Keliimcıları, s. 74. 
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5) Muhyiddin Talşi'ye Hlişiye 

6) Alaka Şerhi 

7) Risil.le fiRedeli Kıdemi'l-Alem 

8) İhtiH!f ma beyne Seyyid Şeıif ve Sadeddin 

9) Risil.le fi Ma'ani'n-Nefs. 17 
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Mestciziide'nin eserlerinin, özellikle Kelam, Tefsir, Mantık, Felsefe 
ve Arap Dili alanianna ait olduğu görülmektedir. 

ın. HİLAFİYYAT'IN TANITILMASI 

1) Hiliifiyyiit'ın Nüshaları: 
Hilafiyyat, Arapça olarak kaleme alınmış olup henüz yazma halin

dedir. Hilafiyyfit' ın başta İstanbul kütüphanelerinde olmak üzere çok 
sayıda nüshası bulunmaktadır. 18 Söz konusu eser kaynaklarda ve nüsha
larda biraz farklı isimlerle geçmektedir: "el-Mesalik fi'l-Hilafiyyat...", 
"Risale fi'l-Hilafiyyat...", "Kitabu'l-Mesil.lik fi Beyani'l~Mezilhib", "el
Hililfiyyat...", "Tehafütü Mestcizilde"ı9 gibi. 

"Hililfiyyat"ın tespit edilen nüshalan şunlardır: Fatih Millet Kütüp
hanesi, Ali Bıniri Arabi, no: 4371/1; Süleymaniye Kütüphanesi, Esad 
Efendi, no: 3579/3; no: 499/2; no: 1175; no: 1192/1; Aşir Efendi, no: 
407/1; Fatih, no: 5416/1; no: 5402/4; H Hüsnü Paşa, no: 1199; Reşid 
Efendi, no: 311; Çelebi Abdullah Efendi, no: 389/7; Hamidiye, no: 
1458/1; Kılıç Ali Paşa, no: 570/1; A. Tekelioğlu, no: 891; Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi, no: 2635/2; Bursa inebey Medresesi Kütüphanesi, no: 
4889; Dil ve Tarih CoğrafYa Fakültesi, İsmail Saip I Bölümü, no: 4220; 
no: 5530; no: 5274; İsmail Saip II Bölümü, no: 4767; Muzaffer Ozak 

ı? Bu risalenin tespit ettiğimiz iki nüshası şunlardır: (1) Süleymaniye Kütüphanesi, 
Esad Efendi, no: 3579; (2) AtıfEfendi Kütüphanesi, Atıf Efendi, no: 2797. 

18 Çalışmamızda, Hilfijiyyfit'ın Süleymaniye Kütüphanesi, Antalya Tekelioğlu, 891 
no'lu nüshasını kullandık. Kütüphanesinden bu nüshanın fotokopisini kullanmamıza 
imkan veren değerli hocam Prof. Dr. Emrullah Yüksel 'e teşekkürlerimi arz ederim. 

19 Ülker Öktem, "hililfiyyat"ı "tehafütler" ile karşılaştırarak, "hilafiyyat"ın 
"tehafütler"den farklı olduğunu ortaya koymuştur. Bkz. A.g.e., 168-184. 
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Bölümü, no: 28; Ankara Üniversitesi ilahiyat Fak. Kütüphanesi, no: 
1456/3; Kocatepe Camii Kütüphanesi, no: 775/3; Atıf Efendi Kütüphane
si, Atıf Efendi, no: 2797; Tire Kütüphanesi, no: 858.20 

Eserin bu kadar çok nüshasının bulunmasının onun önemine işaret 
eden bir gösterge olabileceğini düşünüyoruz. 

2) Hilafiyyat'ın Yazdış Amacı: 
Mestcizade, eserini yazma amacını mukaddimede açıklamaktadır. 

Ona göre, filozoflar ile keliimcılar, Mu'tezililer ile Eş'aıiler ve Eş'aıiler 
ile Matundller arasındaki ihtilaflar söz konusu olduğunda, bu ihtilaflann 
ele alınmasına tefsir, hadis ve usul kitaplannda ihtiyaç duyulmaz. Kelam 
kitaplan ise bu konulan ele alır. Fakat mufassal olarak yazılmış kitaplar
dan ihtilaflann çoğunu seçip çıkarmak kolay değildir. Kısa (mücmel) 
olarak yazılmış kitaplarda ise, bu görüş aynlıklannın çok azı yer alır. 
Mestcizfide'ye göre, Eş' aıilerin, "Ebkfiru'I-Efkfir", "ei-Erbailn", 
"Nihfiyetu'I-Ukill", "ei-Mevfikıf' ve "el-Makasıd" gibi ülkemizde bilinen 
kitaplannda Matundller ile olan ihtilaflara çok az yer verilmiştir?' 

Daha sonra Mestcizade kendi kitabını ise şöyle tanımlar: 

"Halbuki bu kitap, lafızlannın kısa olması ve kolay akılda kalması 
yanında, aynntılı olarak yazılan kitaplann içermediği "görüş aynlıkla
n"nı ihtiva eder. Çünkü onlar, her iki tarafın delillerini ortaya koymaya, 
cerh ve ta' dile, eleştirmeye ve desteklemeye yönelmişlerdir. Bu yüzden, 
konunun esaslannın hepsi işlenince söz uzamıştır."22 

3) Hilafiyat'ta Takip Edilen Yöntem 
Mestcizfide, mukaddimede kitabının içeriğini nasıl oluşturduğunu 

şöyle açılar: 

"Görüş aynlıklannı -Eş' arileri bir kez ashabımız Matundllerin, bir 
kez de Mu'tezile'nin karşısında sayarak- altı grupta toplayınca, bu "görüş 

2° Krş. Öktem, a.g.e., s. 9-16. 
21 Hilfijiyyfit, vr. Za. 
22 Hilfifiyyfit, vr. Za. . 
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aynlıklan"ndan her birini bir "meslek" saydık.23 Bu ekallerden her biri
nin diğeriyle uyuştuğu çeşitli konulan da bir "meslek" yapınca, kitabın 
"meslek"lerinin sayısı dokuza çıkmış oldu."24 

"Mesleklerden önce, bilinmesi kazanç, bilinmemesi kayıp olan ve 
hiçbir kitapta yazılmamış olan ve hiçbir konuşmada geçmeyen birtakım 
yararlı bilgiler içeren bir "mukaddime/giriş" zikredildi. Mesleklerin ardı
na, öncekilerin ve sonrakilerin haberlerini içeren bir "hiltime/sonuç" 
ki. ,25 e ıyorum ... 

Mestcizade, takip ettiği yöntem hakkında ise şöyle der: 

"Mesleklerde, kitaplarda aynntılanna girrimediğini ve değinilmedi
ğini gördüğüm latif anlamlar, sert tartışmalar ve güzel düzeltmeler zikre
dildi. Kalp bunu iyi bilen bir rehberdir; akıl ise onun alametidir. Bununla 
ileri düzeydekilere hatırlatmalarda bulunulur ve yeni başlayanlara yol 
gösterilir. Bununla birlikte, bu kitapta eksiklik, yanlışlık, hata ve isabet
sizlik gibi durumlardan emin değilim ... "26 

"Yazılan bu kitabın çoğunu nakiller ve başkasından işitilmiş sözler 
oluştursa da, bunlar söz sahibinden geldiği ve kaynağından çıktığı gibi 
aktanlmıştır. Fakat bu, daha önce kimsenin uygulamadığı en ideal yol
dur. .. "27 

4) Hiliifıyyiit'ın İçeriği: 
Eser, üç ana bölümden oluşmaktadır: A) Mukaddime/Giriş, B) Fi

lozoflarla KeH'imcılar, Mu'tezile İle Eş'ariler ve Eş'arilerle Milturidiler 
Arasındaki Görüş Aynlıklan, C) Hatime/Sonuç. Şimdi aynntılanna gir
meden bu bölümlerin içeriklerini tanıtmak istiyoruz. 

23 Meslek (Mes§lik): Yol, usUl, sistem, gidiş gibi anlamlara gelir. Bkz. İbn Manzfir, 
Lisanu'l-Arab, Beyrut 1990, c. X, s. 443; el-Mu'cemu'l-Vasft, c. I, s. 447; 
Şemseddin Sami, Kanıus-ı Türki, Dersaadet 1317, s. 1345. 

24 Hilafiyyat, vr. 2a. 
25 Hilafiyyat, vr. 2b. 
26 Hilafiyyat, vr. 2a-2b. 
27 Hilafiyyat, vr. 2b-3a. 
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A) Mukaddime/Giriş: 

Mestcizfide, eserine hemen hemen bütün klasik İslfurıi eserlerde ol
duğu gibi, Allah'a hamd ve dua, Resfılüne salat ve selam ile başlamakta
dır. Daba önce belirttiğimiz gibi, yazar burada eserin yazılış amacından 
ve yönteminden söz ettikten sonra, mukaddimede eserin asıl kısmının 
anlaşılmasında yararlı olacağını düşündüğü bazı bilgileri şu yedi noktada 
toplamı ştır: 

1- Mestcizade, "eşyanın hakikatinin bilinebileceğini" söyleyenleri 
takip ettikleri yöntemlere göre kategorilere ayınr. 

Mestciziide'ye göre, "eşyanın varlığımn bilinmesi"nin bahs, nazar 
ve öncüileri tertib yoluyla olduğunu söyleyenler, eğer herhangi bir dine 
mensup iseler Keliimcılar' dır. Herhangi bir dine mensup değillerse 

Meşşiifler' dir. Eşyanın varlığının bilinmesinin bahs ve nazar yoluyla de
ğil de, tasfiye, ıiyazat ve tevclhat yoluyla olduğunu söyleyenler, eğer 
herhangi bir dine mensup iseler Sufiler' dir. Herhangi bir di ne mensup 
değillerse İşrakfler' dir. 28 

Daba sonra Mestcizfide, nsalesinde "hukema" kavramı ile kimleri 
kasdettiğini ise şöyle açıklar: 

"Bu risalede, kelamcılann cumhurunun karşısında gösterilen 
hukemiidanlfilozojlardan maksat, birçok kitapta ve genel kullanımda ol
duğu gibi, nübüvvet ve risllieti kabul eden, tenasühü inkar eden, 
Dehriyye'nin görüşlerini batı! sayan, cisimlerin atomlardan değil heyUla 
ve suretten oluştuğunu söyleyen kimselerden ibarettir. Bunlar Aristo, 
İsiilm filozoflan Farabi ve İbn Sina gibi takipçileridir."29 

Filozoflardan ne kasdettiğini bu şekilde açıldayan Mestcizfide, bu 
kavramın geniş olduğunu, onlardan Berahime, Tenasuhiyye, Dehıiyye ve 
eski filozoflardan bir grubun da, varlıkların özünün ve eşyanın hakikati
nin bahs ve öncüileri teıtip yoluyla bilinebileceğini kabul etseler de, bun
ların Meşşmler ve Kelil.rncılar sınıfına dahil edilemeyeceğini söyler. Her
hangi bir din e mensup olmadıklarından Kelil.rncılar' dan sayılmazlar. Te-

28 Hilfifiyyfit, vr. 3a. 
29 Hilfifiyyfit, vr. 3a. 
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nasühü, Dehriyye'nin görüşlerini, atom görüşünü reddetmedikleri ve nü
büvvet ve ri saleti is bat etmedikleri için Meşşaller' den kabul edilmezler. 30 

Mestcizade, burada verilen Meşşiiiler ile ilgili açıklamanın, kısaca 
onlara işaret etmek için yapıldığını, "tam tanım" olmadığını belirtir. 3 ı 

2-Mestcizade, bu risalede hakimifilozof kavramından maksadın, 
Berahime, Tenasuhiyye ve Dehriyye'yi kapsayacak kadar genel olmadı
ğını, İşrilki'yi ve Meşşiii'yi de içine almadığını söyler. Bunlar arasında 
görüş ayniıldannın olduğunu vurgular.32 

3-Mestcizade'ye göre Aristo ve taraftarlan, yani Meşşiiiler, nübüv
vet ve risaleti, meleğin gökten vahiy indirmesini, harikalan ve 
mu'cizeleri isbat ederler. Nitekim bu, Aristo'nun kitaplannda ve ondan 
yapılan tercümelerde görülür. Hatta "nübüvvet" konusu, onun eserlerinde 
müstakil bir bab/bölüm olarak ele alınmış, burada nübüvvetin birçok şartı 
zikredilmiştir. 33 

Herhangi bir dine bağlı olup olmama konusunda Mestcizade, filo
zoflar ile kelamcılar arasında şöyle bir değerlendirme yapar: 

"Bir dine bağlı olmak, ehl-i kılılenin girdiği yola girerek, özel va
kitlerde bir takım arneller ve uygulamalar yapmak ve bazı amel ve uygu
lamalardan kaçınmaktır. Ancak bunu, aklın ve akli delillerin gerektirme
sinden dolayı değil, din koyucunun emri olduğu için yapmak, yine o is
temediği için kaçınmak gerekir... İşte Meşşai, her ne kadar nübüvveti, 
vahyi ve dini kabul etse de, arnelleri dinen sabit olduğu için değil, akıl 
gerektirdiği için yapar ... "34 

Mestcizade, ehl-i kılılenin de akıl kurallanna ve akli öncüilere da
yanarak arnaçianna ulaştıklannı, ancak arada bir fark bulunduğunu belir
tir. Ona göre ehl-i kıble, ma'kulü, din koyucunun maksadı ve kendi görü-

30 Bkz. Hilafiyyat. vf. 3a-3b. 

" Hilafiyyat. vr. 3b. 
32 Hilafiyyat, vr. 3b-4a. 
33 Hilafiyyfit, vr. 4a. 
34 Hilfifiyyat, vf. 4a. 
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şüne aykırı olmayan şey olarak alır. Din koyucu ya ve dinine bağlı olmak, 
ehl-i kıblenin görüşüdür, filozofun böyle bir amacı yoktur.35 

4-Mestcizade, yukanda verilen "keliimcılar" tabirinin kapsamına 
zahiren Yahudiler ve Hıristiyanların da girdiğini belirtir. Ancak, her ne 
kadar tabir zımnen buna elverse de, onların bu tabir kapsammaa girmedi
ğinin açık olduğunu vurgular. Mestcizade, keliimcılar ve onların cumhu
rundan maksadın, "din-i Muhammed! ve şer' -i Ahmed! etrafında toplan
mış olan ehl-i kıble" olduğunu belirtir.36 

5-Mestcizade'ye göre hakimifilozof ile mütekellim!kelamcı arasın
daki zıtlık, gerçek bir zıtlıktır. Fakat mütekellim ile sufl arasındaki zıtlık 
gerçek bir zıtlık olmayıp itibaridir. Dolayısıyla, Meşşai ile İşraki arasın
daki zıtlık da, yine gerçek bir zıtlı~ olmayıp itibaridir.37 

6-Mestcizade, İsHlm'a nisbet edilen, Batıniyye ve Gulat-ı Sufiyye 
gibi ancak alemin kadim olduğunu savunan, tenasühe inanan, nimetin ve 
azabın cismani olacağını inkar edenlerin ve dince zorunlu olarak bilinen 
alemin hudusünü, cesetlerin haşrini ve dini sorumluluklan inkar edenle
rin "keliimcılar"ın cumhurundan ve Sufiyye'den sayılamayacaklannı 

söyler.38 

7-Mestcizade, et-Taftazani'nin "Horasan, Irak, Şam ve birçok böl
gede Ehl-i Sünnet'ten Eş'arilerdir ... Maverilünnehir bölgesinde yaygın 
olan Ebu Mansur el-Maturidi'nin taraftarları dır. .. " sözünün kendi zamanı 
için geçerli olmadığını şöyle açıklar: 

"Bu durum, et-Taftazani'nin zamanında idi. Günümüzde Belh ha
riç, Horasan'ın tamamı Rafıziler'in elindedir. Bugün bu şehirlerde onla
nu görüşleri yaygındır. Sonra Mağrib bölgesinde Eş'ariler'in inançlan 
yaygındır. Çünkü bu şehirlerde İmam Millik b. Enes'in mezhebi yaygın
dır. Malikiler, itikadi konularda Eş'ariler'e uyarlar. Hint ve Rum beldele
ri, tamamen Hanefi olsalar da, buralarda Eş'ariler'in kitaplan yaygın
dır ... Çok sayıda hacimli ve muhtasar Hanefi kelam kitabı olmasına rağ-

35 Hilafiyyat, vr. 4a-4b. 
36 Hildfiyyaı, vr. 4b. 
37 Bkz. HilafiyyfJı, vr. 5a-6b. 
38 Hilafiyyat, vr. 6b. 

İstanbul Üniversitesi İla/ıiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 9, Yıl: 2004 



MESTCİZADE'NİN 'HİLAFİYYAT' İSİMLİ ESERİNİN KELAM İLMİNDEKİ 
YERİ VE ÖNEMİ 

55 

men, "Fıkhu'l-Ekber", "el-Ulmiyye" ve "Metnü'n-Nesefi" gibi birkaç 
muhtasar dışında, bu beldelerde yaygınlaşmamıştır."39 

B) FİLOZOFLARLA KELAMCILAR, MU'TEZİLE İLE EŞ' ARİLER VE 
EŞ' ARİLERLE MATURİDILER ARASINDAKİ GÖRÜŞ A YRlLIKLARI 

Mestcizilde, burada dokuz meslek halinde; Filozoflar ile KeHlmcı
lar, Mu'tezile ile Eş'ariler, Eş'ariler ile Matuıidiler arasındaki görüş ayn
lıklannı ve ittifak ettikleri noktaları anlatır. Mestcizilde, aşağıda görüle
ceği gibi, her ekolün diğerine karşı görüşlerini ayrı ayrı alıp birer meslek 
yapmış, bir de ittifak ettikleri hususlan bir meslek yapınca toplam dokuz 
meslek oluşturmuştur. Hilafiyyfit'ın ana bölümünü oluşturan "dokuz mes
lek" şunlardır: 

Birinci Meslek: Filozoflann KeHtmcılara Karşı Görüşleri40 

İkinci Meslek: Kelamcıların FilozoflaraKarşı Görüşleri4 ı 

Üçüncü Meslek: Filozoftarla Kelamcılann İttifak Ettikleri Görüşler42 

Dördüncü Meslek: Mu'tezile'nin Eş'arilere Karşı Görüşleri43 

Beşinci Meslek: Eş'arilerin Mu'tezile'ye Karşı Görüşleri44 

Altıncı Meslek: Eş'aıilerle Mu'tezile'nin İttifak Ettikleri Görüşler45 

Yedinci Meslek: Matuıidilerin Eş'arilere Karşı Görüşleri46 

Sekizinci Meslek: Eş'arilerin Matundilere Karşı Görüşleri47 

Dokuzuncu Meslek: Eş' atileri e Maturldil erin İttifak Ettiği Görüşler48 

39 Bkz. Hildfiyydt, vr. 6b-7a. 
40 Hildfiyyô.t, vr. 7a-9b. 
41 Hilô.fiyyô.t, vr. 9b-ll b. 
42 Hildfiyyô.t, vr. llb-12a. 
43 Hildfiyyô.t, vr. 12a-20a. 
44 Hildfiyydt, vr. 20a-25b. 
45 Hilô.fiyydt, vr. 25b-26a. 
46 Hildfiyyô.t, vr. 26a-30b. 
47 Hildfiyydt, vr. 30b-32a. 
48 Hilfijiyydt, vr. 32a-37a. 
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Bu bölümleri tahlil ettiğimizde bazı hususların dikkatimizi çektiğini 
söylemeliyiz. Her şeyden önce Mestcizade, bu bölümlerde her bir ekolün 
diğerine karşı görüşlerini, genel olarak çok kısa bir şekilde aktarmıştır. 
Fakat bazı görüşlerden sonra "ku/tü/derim ki" kelimesini kullanarak; ya 
bir kitaptan/kitaplardan konuyla ilgili alıntı/alıntılar yapmış ya da o ko
nudaki kendi düşüncesini belirtmiştir.49 

Hilli.fiyylit'ta dikkati çeken önemli bir husus, Eş'ariler ile Mu'tezile 
arasındaki görüş ayrılıklannın ve ittifak ettikleri noktaların ele alınmış 
olması, ancak Mu'tezile ile Matundller arasındaki görüş ayrılıkianna yer 
verilmemesidir. Bununla ilgili olarak Mestciz1lde'den herhangi bir açık
lama gelmediği için, bunun iki nedeni olabileceğini düşünüyoruz. 

Mestcizade, ya Mu'tezile ile Maturidfler arasındaki görüş ayrılıklannı 
kayda değer bulmamış ya da Eş' arilerle Matundileri aynı kategoride farz 
ederek konu telcrarına düşmek istememiştir. 

Görüşleıi kaynaklanndan tespit ettiğini söyleyen Mestciz1lde, bu 
kaynakları bazen yazarlannın isimleriyle birlikte, bazen de eser ismi 
vermeksizin yazarlarının adıyla zilcretmiştir.50 Mestcizade, eserin gene
linde görüş ayrılıklarını çok kısa olarak vermekte, fakat bazı konularda 
çok detaylı açıklamalarda bulunmaktadır. Bu hususlar şunlardır: 

Birinci meslek: "Allah'ın fail-i muhtar olması"5 ı, "filozofların cin
lerin ve şeytaniann varlığını inkar etmesi"52

, "Peygamberlikte, halvette 
riyiizat ve mücahedatla kazanılmış nitelikler ve haller, cevher saflığı ve 
sağlam fıtratın şart olması"53 . 

İkinci meslek: "Bölünmeyen parçanın isbatı"54. 

Dördüncü meslek: "İhtiy1lıf fiiller"55
, "Allah'ın sıfatlarının zatının 

aynı olması"56 , "Tevbe etmeden ölen büyük günah sahibine azap etmenin 

49 Örnek olarak bkz. Hiliifiyyiit, vr. 7b, Sb, 9b, ll b, l2a. l2b, 13a. 
50 Örnek olarak bkz. Hiliifiyyiit, vr. 7b, 9b, 12a, 12b, !4b, lSa, 20b, 21a. 
51 Hiliifiyyiit, vr. 7b, 
52 Hililfiyyiit, vr. Sa-Sb. 
53 Hil/ifiyyilt, vr. S-b-9a. 
54 Hiliifiyyilt, vr. 9b. 
55 Hiliifiyyiit, vr. 12a-12b. 
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Allah'a vilcip olması, onu affetmesinin haram olması ve büyük günah 
sahibi ebedi cehennemde kalması"57 ; "kabir azabının inkiln"58

, "Tevbeyi 
kabul etmenin Allah'a vilcip olması"59 ; "Ma'dumlann, yokluk durumun
da, var olmasalar da, silbit olduklan"60

, "Allah'ın bütün mekanlarda ol
ması"61, "Arş'ın "mülk", kürsl'nin "ilim" olarak te'vil edilmesi"62, "z§.tl 

ve fiili sıfatlar arasındaki fark"63
, "Sihrin insanda tesirinin vehim ve ha

yal kabilinden olduğu, gerçekliğinin olmadığı"64 . 

Beşinci meslek: "Tevbenin kabulünün Allah' a vilcip değil, bir ihsan 
olduğu"65 , "bir günahtan tevbe edenin, bu günahtan bir müddet pişmanlık 
duyması"66, "kaza ve kader meselesi"67

, "Allah'ın sıfatlannın, zatının ne 
aynı ne de gayn olduğu"68, 

Yedinci meslek: "Tekvinin mükevvenin aynı olmadığı"69 , "Musa 
(a.s.), Allah'ın "kelilm-ı nefsi"sini değil, harfler ve seslerden oluşan ke
lilınını işitmiş olduğu"70, "müessir iki kildirin kudreti, iki makdura güç 
yetirebileceği"71 , "ruhlann, cisim ve cismilni olmadığı, maddeden soyut 
şeyler olduğu"72, "mümilseletin, iki şey arasında bütün sıfatiarda oıtaklık 

56 Hiliifiyyiit, vr. 12b-13a. 
57 Hiliifiyyiit, vr. 13a-14a. 
58 Hiliifiyyiit, vr. 14b. 
59 Hiliifiyyat, vr. 14b. 
60 Hiliifiyyilt, vr. !5a-16a. 
61 Hililfiyyiit, vr. 17b-!Sa. 
62 Hilafiyyiit, vr. ISa. 
63 Hiliifiyyilt, vr. !Sa-!Sb. 
64 Hiliifiyyiit, vr. !Sb. 
65 Hilfifiyyfit, vr. 20b-21a. 
66 Hilfifiyyiit, vr. 22a-22b. 
67 Hiliifiyyiit, vr. 24a-24b. 
68 Hiliifiyyiit, vr. 24b-25a. 
69 Hiliifiyyiit, vr. 26b-27a. 
70 Hiliifiyyiit, vr. 27b. 
7l Hiliifiyyiit, vr. 2Sb-29a. 
n Hiliifiyyiit, vr. 29a. 
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bulunduğunda sabit olduğu'm, "mümaseletin, müşabehet, mudahat ve 
musavat gibi nevileri bulunan bir cins olduğu"74• 

Sekizinci meslek: "Kulun kudretinin fiilinde müessir olmadığı"75 , 
"mukallid'in imanının sahih olmadığı"76, "Peygamberlerin, yaşadıklan 
sürece peygamber oldukları, ölüp ahirete intikal ettikten sonra, daha ön
ceki durumlarına itibarla peygamber olduklan, öldükten sonra onlara 
"peygamber" denilmesinin bir tür mecaz olduğu"77 • 

C) HA TİME/SONUÇ 
Mestcizade, sonuç bölümünde "bu risalede zikredilenlerle ilgili ya

rarlı bilgiler"78 başlığıyla, altı madde halinde bazı itikadi mezheplerle 
ilgili bilgiler vermektedir. Bu mezhepler, sırasıyla şunlardır: 

1. Hariciler: 
Mestcizade'ye göre İslam'da ilk zuhur eden fırka Hiiridlerdir. Ha

ricllerin ortaya çıkışından, Hz. Ali'nin onlarla mücadelesinden söz eder. 
Ayrıca Haricflerin "büyük günah" ile ilgili görüşlerini anlatır. Onlann 
Hz. Ali'yi öldürmek için plan yaptıklannı ve bu iş için İbn Mülcem'i 
görevlendirdiklerini söyler. Haricllere karşı yapılan savaşlarda genellikle 
onların galip geldiklerini, ancak Muhalleb b. Ebi Sufra' nın onlann kökü
nü kazıdığını, nihayet Abdulmelik b. Mervan'ın hilafetinin son günlerin
de tamamen ortadan kalktıklannı yazar.79 

2. Mu'tezile: 
Mu'tezile'nin ilk olarak "kaderi inkar" görüşüyle ortaya çıktığını, 

bunu ilk söyleyenin Ma'bed el-Cühenl olduğunu kaydeder. "el-menzile 
beyne'l-ınenzileteyn" görüşünün Mu'tezile'nin yaydığı batı! görüşlerden 
olduğunu ve bu görüşü ilk söyleyenin Viisıl b. Ata olduğunu söyler. Daha 

73 Hilaflyyiit, vr. 29b. 
74 Hiliiflyyfit, vr. 30a-30b. 
75 Hilaflyyfit, vr. 3la. 
76 Hilaflyyfit, vr. 31 b. 
77 Hiliiflyydt, vr. 3lb-32a. 
78 HiWflyydt, vr. 37a. 
79 Hililflyyat, vr. 37a-37b. 
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sonra "Kur'an'ın yaratılrruşlığı" görüşünün dayıldığını ve bu fikri ilk 
söyleyenin Ca' d b. Dirhem olduğunu belirtir.8 

Abbasi devleti kurulup İslam'da felsefi ilimler yayılınca, bazı in
sanlann birçok batı! düşünce ve sapık inançlara meylettiklerini belirten 
Mestcizacte, bu ilimierin özellikle halife Me' mfin döneminde daha da 
çoğaldığını, Ahmed b. Ebi Dfiact ve Ebu'l-Huzeyl'in de halifeye katıldık
lannı yazar. Ona göre Me'mfin, bir yandan Mu'tezile'yi güçlendirirken 
bir yandan da Ehl-i Sünnet' i zayıflatmıştır. Onun i'tiza.Jde aşın gittiğini, 
bilafeti sırasında birçok sünninin sıkıntıya uğratıldığını yazar. "Mihne 
olayı"nın, halife Mu'tasım döneminde başladığını ve Vasık döneminde 
devam ettiğini söyler. Vasık ile Ahmed b. Ebi Nasr el-Huzill arasında 
geçen tartışmalan uzunca anlattıktan sonra, Cafer el-Mütevekkil'in 
Mu'tezile yolundan aynlıp Ehl-i Sünnet'te destek verdiğini belirtir ve bu 
şekilde Mu'tezile'nin yıkılışından bahseder. 8 ı 

3. Muallimiye, Biibekiyye, Kariiınıta, Biitıniyye ve İsmiiiliyye: 

Bunlann Tfis, Kuhistan ve Rfizabad bölgelerinde yayıldıklannı, sa
dece Sünni fırkalara değil, Mu'tezile, Şia, Kerrariıiyye vb. bütün İslam 
fırkalanna düşmanlık yaptıklannı82 belirten Mestcizade, bu gruplan avarn 
olarak nitelendirir. 83 

Mestcizade, bu fırkanın temel görüşünü şöyle açıklar: "Onlara gö
re, kendi bayraklan altında toplanınca ya, kendi davalannı din ve mezhep 
kabul edinceye kadar, bütün İslam fırkalanna mensup olaniann öldürül
mesi, kanlannın dökülmesi, mallannın yağmalanması ve çocuklannın 
esir edilmesi gerekir." Mestcizade, bu görüşlerinin uygularnası yla ilgili 
olarak, onlann hacda ve hacer-i esvedde hacılara yaptıklan kötülüklerin 
kitaplarda anlatıldığını söyler. 84 

80 Hilafiyyiit, vr. 37b. 
81 Hiliifiyyiit, vr. 37b-40b. 
82 Hiliifiyyat, vr. 40b. 
83 Hiliifiyyiit, vr. 40b. 
84 Hiliifiyydt, vr. 40b. 
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Yine Batınilerin "Fedil.iler/Fedaiyyün" dedikleri kimseler çeşitli ül
ke halkianna komplo kurmuşlardır. Dinlerine ve mezheplerine zarar ve
receklerini düşündükleri din ve devlet adamlannın çoğunu öldürmüşler
dir. Onların, öldürme konusunda çok becerikli olduğunu söyleyen 
Mestcizade, ulemildan birisini öldürmeye karar verdikleri zaman, fırsatı 
ele geçitineeye kadar, onun talebelerinden olup ders halkasına katıldıkla
nnı kaydeder. Eğer öldürecelderi kişi bir devlet adamıysa, onun hizmet
çisi ya da yakın ilişki kurduğu kimselerden olmuşlardır. Bu durum, öyle 
bir hal almıştı ki, Isfahan halkından bir kimse, ikindiden sonra ailesine 
dönmediği takdirde, kendisinden ümit kesilirdi. Onlann bu tehlikeli du
rumunu halifeler ve sultanlar hertaraf edememişlerdi. Kötülükleri ve az
gınlıklan, Hulagu Bağdat'ı istila edip onlann kökünü kazıyıncaya kadar 
sürmüştür. Mestcizade, zamanında onlann kalıntılannın Trablusşam ve 
Dımaşk ci vannda bulunduğunu, bunlara Dürzfler ve Nusayrfler dendiğini 
söyler.85 

Fatımiler de bu bozuk batıni görüşü benimsediklerini belirten 
Mestcizade, Hakim bi Emriilah'ın saltanatının son zamanlannda "Daller" 
Mısır ve civarında yayıldığını söyler ve şu bozuk görüşü, aleni olarak 
mescidlerde, cilmilerde ve zavi yelerde açıkladıklannı söyler: "Hakim bi 
Emrillah, kendisine tapılacak gerçek ilahtır. İlil.h olarak Allah'ın yerine 
alınması ve ona secde edilmesi gerekir." Fakat Hakim bi Emriilah'ın ö
lümüyle bu durum sona ermiştir.86 

Mestcizade, bu kısımda, birçok Sünni alimi etkilemiş olan, eserle
rinin şerh ve hil.şiyeleri Osmanlı medreselerinde okutulan Nasiruddin et
Tüsi hakkında geniş bilgi vermektedir. O, Tüsl'nin ilk İsmaill dallerinden 
olduğunu, onlann görüşlerini yaydığım söyler. Hatta Tüsi, onların imaını 
olmuştur. Ahlak konusunda "Ahlil.k-ı Nasıri" isimli bir kitap yazmış, gi
rişte onlann batı! kilidelerini ve bozuk esaslarını anlatmıştır. Burada adı 
geçen başkanianna övgüde bulunmuştur. Devletleri Moğol hükümdan 
Hulagu'nun eline geçince, onun yanında yer almış, İsmailllerden uzak 

85 Hilfifiyydt, vr. 40b-4la. 
86 Hilfifiyyfit, vr. 4la. 
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durarak onları eleştirmeye başlamıştır. Geçmişte yaptıklarından özür di
lemiştir. 87 

Mestcizil.de'ye göre Tfısi, İlhanlıların Müslümanlan öldürmelerine 
destek vermiş, yaptıklan fesatlıklarda onlara öncülük etmiştir. İlhanlılar, 
Bağdat halkını tümüyle öldürdükleri zaman onlarla birlikte olmuştur. 
Öldürülenler arasında, çoğu Ehl-i Sünnet'ten olan çok sayıda fakih, 
muhaddis, yazar ve salih kimseler vardı. 88 

Felsefenin bütün dallarında derin bir vukufi yete sahip olan, üstün 
zekası, bilgisi ve güçlü muhakemesi ile haklı bir ün kazanan Tfısl'nin 
isınam fitnelerine ve zalim iıhanlı devletine yakınlık duymasının büyük 
bir hata olduğunun altını çizen Mestcizade, felsefede bu kadar derinleşen 
kimsenin dininden ve dininin selametinden emin olunamayacağını söyler. 
Çünkü o, Allah'ın ve peygamberin övdüğü sahabenin büyüklerinden nef
ret etmektedir. "Tecrid" isimli kitabında, sahabeye iftirada bulunmuştur. 
Rafızfler ve aşınları, onun sözlerini kendileri için delil kabul etmişler
dir.89 

4. Şia: 
Mestcizade, Şia'yı İsHim ürkalannın en büyüğü ve en çok koliara 

aynlan fırka olarak tavsif eder. Onların aşın görüşlerinden kısaca bahset
tikten sonra, bu fırkanın ömrünün diğerlerinden uzun olduğunu söyler. 90 

Mestcizade'ye göre Şia, Hz. Ali'nin hilafetinden sonra ortaya çık
mıştır. Kendi zamanında, bu fırkaya mensup, ordu mensupları, devlet 
adamları, krallar ve vezirler bulunduğunu belirtir. Hint krallannın Sünni, 
vezirlerinin Şii olduğunu söyler. Bu fırkanın Horasan, Azerbaycan ve 
Irak bölgesinde yaygın olduğunu kaydeder.9 ı 

87 Hilaflyyfit. vr. 4la. 
88 Hilôfiyyfit, vr. 4la-4lb. 
89 Hilaflyyiit, vr. 4lb. 
90 Hilaflyyfit, vr. 4lb-42a. 
91 Hiliiflyyiit, vr. 42a. 
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Mestcizitde, bunların, aralannda Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in de 
bulunduğu elli kadar sahabiye sövdükleıini, lanetlediklerini ve iftirada 
bulunduklarını anlatır. 92 

Rfifızllerden Sebb3.\ıin, Mısır' ı da istilil. etmiş, camilerde ve 
mescidlerde sahabenin büyüklerine sövmüşlerdir. Sahabeyi sevenleri 
ölümle ve diğer cezalarla cezalandırmışlardır. Mestcizlide'nin vediği bil
giye göre, "Ezher Camii" yaptıran kişi de bu fırkadandır. Bazı Mısırlı 
alimler Ezher Camii 'ni anlatırken, "Onun kurucusu bir Rafızi olduğu 
için, orada namaz kılmaktan kaçınan kimseler vardı." demişlerdir. 93 

5. Nasıbiyye: 

Bunlar, Şia'nın zıddı olup Hz. Ali ve Ehl-i Beyt' e küfrederler. Bu 
grup, Haricllerle birlikte doğmuştur. Ancak görüşleri, Hiiricilerin ortadan 
kalkmasından sonra da devam etmiş, özellikle Bınevi devleti zamanında 
oldukça yaygınlaşmıştır. Bu dunım, Ömer b. Abdulaziz zamanına kadar 
devam etmiştir. 94 

6. Ehl-i Sünnet: 
Ehl-i Sünnet'i Eş'ariler, Matundller ve Hanbeliler olmak üzere üçe 

ayıran Mestciziide, Hanbelilerin nasslan zahirieri üzere aldıklannı belirtir 
ve bu görüşleri hakkında kısa bir açıklamada bulunur.95 

IV. SONUÇ VE DEGERLENDİRME 

Anahatlarıyla içeriği hakkında bilgi vermeye çalıştığımız, Osmanlı 
dönemi keliimcılanndan Mestcizade'nin Hilafiyyat isismli eserinin, ko
nusunda yapılan diğer çalışmalardan farklılık arz ettiğini söyleyebiliriz. 
O, "görüş ayrılıkları"nı karşılaştırmalı vermek yerine, her bir ekolün gö
rüşlerini ayrı ayrı sıralamak yoluna gitmiştir. Gerek duyduğu yerlerde 
açıklamalarda bulunmuştur. 

Müdenislik görevlerinde bulunmuş olan Mestcizade'nin bu eserinin 
çok sayıda nüshasının bulunması, eserin önemini ortaya koyması yanın-

92 Hiliiflyyiit, vr. 42a. 
93 Hiliiflyyiit, vr. 42a-42b. 
94 Hiliifiyyiit, vr. 42b-43a. 
95 Hiliiflyyiit, vr. 43a-44b. 
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da, bu eserin öğrencilere okutulmuş olabileceği de ihtimal dahilindedir. 
Hiliifiyyat'ın tam anlamıyla kelamcılan temel alan bir çalışma olduğunu 
söylemek mümkündür. Bu eser, Kelamcıların filozoftarla ve kendi arala
nndaki görüş aynlıklannı ele alan bir çalışmadır. Bu yönüyle de emsalle
rinden farklılık arzetmektedir. 

Mestcizacte, bu eserinde temel üç kategoride konulan ele almıştır: 
1) Filozoftarla keliimcılar arasındaki görüş aynlıklan, 2) Mu'tezile ile 
Eş'ariyye arasındaki görüş aynlıklan, 3) Eş'ariyye ile Matundiyye ara
sındaki görüş ayrılıkları. Bu tasniften anlaşılacağı üzere eser, benzerle
rinden daha kapsarnlıdır. Eş'ariyye ile Matundiyye arasındaki görüş ayrı
lıklannı ele alan çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte, aynı konularda 
farklı düşünen üç ekol arasındaki görüş ayrılıklannı ihtiva eden çalışma
lara pek rastlanmamaktadır. Eser, bu yönüyle kelamcılar için bir rehber 
olabilirse de, bütün ihtilaflı noktalann bu eserde zikredildiğini söylemek 
çok zordur. Hil1ifiyyat'ta spekülatif tartışmalara girilmemesi, eser için bir 
eksiklik olarak değerlendirilebilir. Ancak, yazılış amacına bakıldığında, 
yazann bu eseri konuları tartışmak için değil, görüş aynlıklannı tespit 
için kaleme aldığı görülecektir. Bu bakımdan, Icelam araştıncılan için iyi 
bir fihrist olabilir. Görüş ayrılıklannı verirken, genel olarak 
Mestcizade'nin nesnel davrandığını da ilave etmeliyiz. 

Metscizade, eserin girişinde ve sonuç bölümünde değerli bilgiler 
vermiştir. Girişte verdiği bilgiler, genellilde kitapta kullanılan bazı kav
ramlarla ne kastettiğinin aniaşılmasını sağlamak içindir. Sonuç kısmında 
ise bazı itikiidi mezheplerle ilgili bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler, genel
de eski mezhepler tarihi kaynaklannda verilen bilgilerle örtüşmekle bir
likte, zaman zaman kendi dönemiyle ilgili ilginç bilgiler de aktanldığı 
görülmektedir. Örneğin, "Tecnd" isimli eseriyle bir çok Sünni alimi etki
lemiş olan ve bu kitabı üzerine yazılan şerh ve haşiyelerin Osmanlı med
reselerinde okutulduğu Nasiruddin et-Tfisi hakionda ilginç değerlendir
meler yapmaktadır. Mestcizade, mezheplerden bahsederken zaman za
man bu mezheplerin çağındald durumlan hakkında da kısa bilgiler ver
mektedir. 
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