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bû Ca‘fer et-Tahâvî (v. 321/933) Şâfiî iken daha sonra Hanefî olmuş 

ve Mısır’ın en önemli Hanefî müçtehidi olarak kabul edilmektedir. 
Onun bu konumunun salt furu‘ alanında değil usul açısından da söz 
konusu olduğu eserlerinden anlaşılmaktadır. et-Tahâvî’nin birçok 

eseri olmakla birlikte çalışmamız açısından önemli olan, Ebû Hanîfe’nin 
usulünü izlediği, Akâidu’t-Tahaviyye’sidir.1 et-Tahâvî eserde izleyeceği 

usulün Hanefî çizgide olacağını açıkça belirtmektedir.2 

                                                           
1  Özel, A., Hanefî Fıkıh Alimleri, TDV Yayınları, Ankara 2013, ss. 36-38; İltaş, D.,“Tahâvî”, DİA, İstanbul 2010, 
c. XXXIX, ss. 385-388; Tahâvî’nin akâid risalesine dair müstakil bir çalışma için bkz. Aydın, T., Ebu Cafer et-
Tahâvî’nin el-Akidetu’t-Tahaviyye’deki Bazı Kelami Meselelerin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2011, ss. 7-79. 
2 et-Tahâvî, Ebû Ca’fer Metnu ‘akâidi’t-Tahâviyye, (Kütübü’l-Akâid içinde), el-Mektebetü’l-Hanefiyye, ts., s. 2; 
el-Bâbertî, Allame Şeyh Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd, Şerhu ‘akîdeti’-Tahâviyye, thk: Abdusselam b. 
Abdulhâdî, Dâru’l-Beyrut,1430/2009, s. 16.   
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ÖZET Bu makale Mâtürîdîliğin Kâhire Hanefîliği üzerindeki etkisini örnek isimler üzerinden or-
taya koymaya çalışmaktadır. Birinci bölüm makalenin içeriği ve izlenecek yönteme dair açıklama-
lara ayrılmıştır. Daha sonra makalede Tahâvî (Kâhire Hanefîliği), Nureddîn es-Sâbûnî 
(Mâtüridîlik) ve Bâbertî’nin (Anadolu-Mâtüridîlik üzerinden Kâhire Hanefiliğini yeniden okuma) 
tercih sebebi hakkında kısaca bilgi verilmiştir. İkinci bölüm somut örneklere ayrılarak etkileşimin 
okuyucu açısından somutlaştırılması amaçlanmıştır. Sonuç bölümünde ise bu etkileşim üzerine 
genel bir değerlendirme yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: et-Tahâvî; es-Sâbûnî; el-Bâbertî; el-Kifâye 
 
 
ABSTRACT This article aims to assert the effect of Maturidism on Cairo Hanafism via the selected 
scholars such as Imam Abū Ja'far Aḥmad Ibn Muhammad al-Ṭahawi, Nur al-Din al-Sabuni and 
Akmal al-Din Muhammad Bin Mahmud al-Babarti. In the first part, the content and the method 
of the article are explained. Also, the reason why Tahawi (Cairo Hanafism), al-Sabuni 
(Maturidism) and Babarti (re-reading Cairo Hanafism via Anatolian-Maturidism) are preferred is 
expressed briefly. By providing various examples in the second part, to objectify the interaction 
for the readers is determined. The article is concluded with a general assessment of the interac-
tion. 
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Buhâra’da yetişen ve vefat eden Nûreddîn 

es-Sâbûnî ise (v. 580/1184), Hanefî-Mâtürîdî 

ortak aklının önemli simalarındandır. Önemli bir 

Mâtürîdî mütekellimi olduğu bilinen âlim, 

kendisinden sonraki birçok Mâtürîdî kelamcının 

kaynak olarak başvurduğu biridir. Genelde Kelam 

alanında telifleri bulunan es-Sâbûnî’nin en 

önemli eseri, el-Bidâye fî usûli’d-dîn’e kaynaklık 

eden, Muhammed Aruçi tarafından neşredilen, 

el-Kifâye fi’l-hidâye adlı eseridir.3 Çalışmamızda 

es-Sâbûnî’nin önemi, M. Aruçi’nin de belirttiği 

üzere, kendisinden sonraki kelamcılar için 

kaynak oluşudur.4 Bu çalışmada Sâbûnî’nin 

kendisinden sonraki kelam geleneğini nasıl 

etkilediği el-Bâbertî ekseninde incelenecektir.  

el-Bâbertî’nin (v. 786/1384) Bâberta adındaki 

bir kasabaya nispetle Bağdat havzasından olduğu 

belirtilse de, yaygın kanaat, kendisinin Bayburtlu 

olduğu ve ilk tahsilini bu coğrafyada aldığı 

yönündedir. Hayatının büyük bölümünü Mısır’da 

geçirdiği bilinmektedir. Hanefî-Mâtürîdî 

geleneğin en önemli kelamcılarından ve 

şârihlerindendir.5 Telif ettiği eserler ve içerikleri 

göz önünde bulundurulduğunda özellikle Hânefî 

mezhebinin tercih edilmesini tesis etmek için 

                                                           
3 Aruçi, M., “Sâbûnî, Nureddîn”, DİA, İstanbul 2008, XXXV, ss. 360-361; 
Topaloğlu, B., Mâtüridî Akâidi, DİB Yayınları, Ankara 2000, s. 19-20; es-
Sâbûnî hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özel, M., Nurettîn es-
Sâbûnî’nin el-Kifâye fi’l-Hidâye adlı eserinin tahkiki ve Kelam ilmine 
katkıları açısından değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2013, ss. 5-10, 133-170; 
Aslan, M., Nureddin es-Sâbûnî’nin hayatı eserleri ve kelâmî görüşleri, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Elazığ 2004, ss. 3-40. 
4 Muhammed Aruçi, Sâbûnî’ye Teftâzânî ve Beyazizâde gibi önemli isimle-
rin atıflar yaptığını ve bu surette hüsnükabul gördüğünü belirtmiştir. Biz 
de bu çalışmada kendisinin el-Bâbertî tarafından da hüsnükabul gördüğü-
nü somut örnekler üzerinden göstereceğiz. M. Aruçi’nin değerlendirmesi 
için bkz. Aruçi, M., “Sâbûnî, Nureddîn”, DİA, İstanbul 2008, XXXV, s. 
360. 
5 Zirikli, H., el-A‘lâm Kâmûsu Terâcim li-Eşheri’r-Ricâl ve’n-Nisâ mine’l-
Arab ve’l-Musta’rabîn ve’l-Müsteşrikîn, Dâru’l-İlm li’l-Melâyin, Beyrut 
1995, c. VII, s. 42; İsmail Paşa, B., Hediyyetü’l-‘Arifîn Esmâü’l-Müellifîn 
ve Âsâru’l-Musannifîn, Dâru’l-İhyâi’t-Türasi’l-Arabi, İstanbul 1955, c. II, 
s. 171; Bilmen, Ö. N., Hukuku İslâmiyye ve İstilâhâtı Fıkhiyye Kâmusu, 
Bilmen Yayınevi, İstanbul 1985, c. I, s. 360;  Tahir, B. M, Osmanlı Müellif-
leri, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1333, c. I, ss. 221-222; Özel, A., Hanefî, ss. 
152-154; Karaman, H., İslâm Hukuk Tarihi, İz Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 
270; Aydın, Ö., Türk Kelam Bilginleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2004, ss. 
46-47; Aytekin, A., “Bâbertî”, DİA, İstanbul 1991, IV, ss. 377-378. 

yoğun çaba sarf ettiği anlaşılmaktadır.6 Makalede 

inceleyeceğimiz eserleri, Şerhu Akîdeti Ehli’s-
Sünne ve’l-Cema‘a adındaki et-Tahâvî’nin 

Akâidine ve Ebû Hanîfe’nin el-Vasiyye’sine 

yaptığı şerhlerdir. el-Bâbertî’nin şerhleri, arka 

planda yatan siyasi-sosyal etkilerden uzak 

okunduğunda, salt bir şerh olarak 

değerlendirilebilir. Bu sebeple de onu harekete 

geçiren unsurun ve de şerh etmek için Ebû 

Hanîfe ve et-Tahâvî’yi seçme sebebinin ne 

olduğu dikkatlerden kaçacaktır. Kısaca belirtelim 

ki, el-Bâbertî ve şerhinin, muâsırı Ebû’l-İzz ve 

onun da et-Tahâvî şerhi olmadan okunduğunda, 

tam anlaşılamama ihtimali her zaman 

bulunacaktır. Zira her iki şerh mukayese 

edildiğinde görülecektir ki, Hanefî olmalarına 

rağmen aralarında ciddi farklılaşmalar vardır.7 el-

Bâbertî’nin çabasının, mukaddimede Emir’e 

                                                           
6 Ülkemizde el-Bâbertî ile ilgili bu hususu ortaya koyan birçok çalışma 
vardır. Bunlardan bazıları için bkz. el-Bâbertî, E., “Bâbertî’nin el-Maksâd 
fî ilmi’l-Kelâm Başlıklı Risalesi: Tanıtım ve Tahkik”, thk: Galip Türcan, 
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2006/2, sayı: 
17, ss. 141-166; Bâbertî, E., “Ekmeliddin Bâbertî’nin en-Nuketü’z-Zarîfe fî 
Tercîhi Mezhebi Ebî Hanîfe Adlı Risalesinin Metin ve Tercümesi”, çev.: 
Ahmet İnanır, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, yıl: 2013, sayı: 21, ss. 
71-93; H. Murat Kumbasar, “Ekmeleddin Bâbertî ve Ebû Hanîfe ile ilgili 
bir Risalesi”, EKEV Akademi Dergisi, yıl:13, sayı: 41 (Güz 2009), ss. 241-
250; Ayrıca 2010’da düzenlenen sempozyum, Bâbertî hakkında yapılan en 
kapsamlı ve disiplinler arası bir çalışmayı ifade etmektedir. Bu sempoz-
yumda da Bâbertî üzerindeki Hanefî-Mâtürîdî geleneğin etkisinin birçok 
konu ve alanda olduğu birçok araştırmacı tarafından tespit edilmiştir. An-
cak şunu belirtmekte fayda var ki, bizim makalede sunduğumuz es-Sâbûnî 
etkisi gerek bu sempozyumda gerekse zikrettiğimiz diğer çalışmalarda, 
belirtmeye çalıştığımız mahiyyette dikkatimizi çekmemektedir. el-Kifâye 
bağlamında böyle bir çalışmaya bizi yönlendiren temel saik de budur. 
İlgili sempozyumdaki bazı tespitler için bkz. Marulcu, Hasan T., 
“Bâbertî’de Kelâm-Belâğat İlişkisi”, Edt: Selçuk Coşkun, Ekmelüddîn 
Bâbertî’yi Keşif Yolunda I. Ekmelüddîn Bâbertî Sempozyumu (28-30 Ma-
yıs 2010), Bayburt Üniversitesi Yayınları, Zafer Ofset Erzurum, s. 147; 
Coşkun, İ. “Bir Mütekellim Olarak Ekmelüddin el-Bâbertî”, a.g.s., s. 200; 
Muhammed, Kadir R., “Ekmelüddin Bâbertî’nin Nübüvvet Görüşü”, a.g.s., 
s. 226. 
7 Bu farklardan bir örnek olması açısından ilk dikkat çekeni belirtmekte 
fayda vardır. Ebu’l-İzz Şerhi’nde önemli derecede selef vurgusu yapmak-
tadır. el-Bâbertî ise et-Tahâvî’nin “Ebû Hanîfe, İmam Yusuf, İmam Mu-
hammed’i fukahâ-i millet” vurgusunu devam ettirerek Ebû Hanîfe üzerin-
de yoğunlaşmaktadır. Bu eylemin de aslında bir anlamda Mısır’daki et-
Tahâvî üzerinden genişleyen Hanefîliğin, aslına irca edilmesi amacını 
taşıdığı söylenebilir. Krş. Ebî’l-İzz, el-Kâdî Ali b. Ali b. Muhammed b. ed-
Dimeşkî, Mühezzeb şerhi’l-akîdeti’t-tahaviyye, thk: Sâlih b. 
Abdurrahman, Mektebetü’l-Ğurâba, İstanbul 1417/1996, s. 23, 27, 50, 217; 
el-Bâbertî, Şerhu’l-‘akîde, ss. 16-20. el-Bâbertî’nin telifini etkileyen benzer 
gerekçeler için bkz. Bâbertî, E., “Ekmeleddin Bâbertî’nin en-Nuketü’z-
Zarîfe fî Tercîhi Mezhebi Ebî Hanîfe Adlı Risalesinin Metin ve Tercüme-
si”, çev.: Ahmet İnanır, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, yıl: 2013, 
sayı: 21, ss. 72-74. 
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yaptığı iltifatlara ve eserin ithafına rağmen,8 

kendisinin kadılık tekliflerini reddettiği de 

düşünüldüğünde,9 herhangi bir bireysel çıkara 

matuf olmadığı söylenebilir. Dolayısıyla 

kendisine Ebû Hanîfe ve et-Tahâvî’yi tercih 

ettiren başka bir sebep olmalıdır. İşte bu 

çalışmada nihai anlamda bu sorunun cevabı da 

mefhum itibariyle aranacak ve mevcut bilgiler 

ışığında değerlendirme kısmında bir cevap 

verilmeye çalışılacaktır.  

    I.BÖLÜM 

Mezhepler, tarihin belirli dönemlerinde ortaya 

çıkan ve İslam’ın anlaşılma biçimlerini ifade eden 

yapılar olarak tanımlanabilir. Bu yapılar arasında 

Hanefîliğin coğrafî açıdan geniş sınırlara uzandığı 

da malumdur. Bu itibarla mezheplerin 

anlaşılması da, yayıldığı bölgelerin Müslümanları 

açısından bir çaba gerektirecektir. Farklı 

bölgelerdeki mezhebî sistematiğin ne derece 

devam ettiği ya da birbirleri arasındaki 

benzerliklerin ve farklılıkların neler olduğu, 

bölgesel anlamda karşılaştırmalı çalışmaları iktiza 

etmektedir. Biz bu çalışmada Hanefîliğin 

yayıldığı bölgelerden ikisi olan, Semerkand ve 

Mısır (Kâhire)’daki etkileşimini örnek isimler 

üzerinden incelemeye çalıştık. Bu şekilde belirli 

bir sistem açısından (Hanefîlik) bölgesel 

farklılıklarda birbirleri arasındaki etkileşimin ne 

olduğu kısmen cevaplanmış olacak ve Hanefîliğin 

tek tip yapı arz etmediği; farklı Hanefî okuma 

tarzlarının olduğu da görülecektir. Bununla 

birlikte H. VI. asırda kurulan Suyûfiye 

medresesine doğu Hanefî alimi el-Hutenî’nin 

müderris olması, Mâtürîdî/Doğu Hanefî 

geleneğin Mısır’a taşınmaya başladığı ilk yılları 

ifade ettiği söylenebilir.10 Daha sonraki yıllarda 

da Eyyûbî ve Memlük idarelerinin, Mısır’daki 

                                                           
8 el-Bâbertî, Şerhu’l-‘akîde, ss. 14-15. 
9 Özel, Hanefî, s. 153.  
10 İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik,  -Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fi-
kirleri ve Mâtürîdîlik Mezhebi, haz. Sönmez Kutlu, Otto Yayınları, Anka-
ra 2012, s. 376, 402. 

Hanefî geleneğin yaygınlaşmasına etki edecek 

mahiyette, medrese kurdukları bilinmektedir. Bu 

itibarla söylemek gerekirse bu çalışmanın 

değerlendireceği hususlardan biri de, Kâhire’de 

mevcut Doğu Hanefîliğinin ilerleyen süreçte, 

özellikle dört Sünni medresenin kurulduğu 

dönemlerde,11 kimler tarafından nasıl temsil 

edildiği ve bu temsilin ne surette olduğunu 

Bâbertî üzerinden ortaya koymaktır. Bu noktada 

Bâbertî’nin Vasiyye ve Tahâvî şerhleri, Doğu 

Hanefîliği ve Mısır Hanefiliğinin bu dönemdeki 

anlam dünyasını belirleme açısından önem arz 

etmektedir. 

Örneklem olarak seçtiğimiz isimlerin 

tamamının Hanefî olduğu dikkate alınmalıdır. Bu 

etkileşimi izleyeceğimiz eserler de Bâbertî’nin 

Tahâvî’nin Akâid’ine ve Ebû Hanîfe’nin el-
Vasiyye’sine dair kaleme aldığı Şerhler ve 

Sâbûnî’nin el-Kifâye fi’l-Hidâye’sidir. Bu şekilde 

aslında Hanefî akâid-kelâm sistematiği içerisinde 

çalışmamızı sınırlandırdığımız, bununda da 

bölgesel olarak Mısır (Kâhire), Semerkand, 

Anadolu üçgeninde şekillendiği söylenebilir.  

Tahâvî’nin Akâidi’ne yazılan birçok şerh 

bulunmaktadır.12 Bâbertî’nin Şerhi’ni özgün kılan 

husus ise, Tahâvî’nin Akâidi’nde takip edilen 

Hanefî sisteme vurguyu devam ettirmesi ve 

Şerhi’ni Sâbûnî üzerinden geliştirerek 

genişletmesidir. Zira Tahâvî’nin Akâidi’nde Ebû 

Hanîfe ve ashabı vurgusu bariz bir şekilde 

ortadayken, bazı şerhlerde bu vurgu selef 
kavramına kaymakta ve akâid metninin dikkat 

çektiği belirli bir usul anlamında Hanefî 

sistemden uzaklaşmakta; selef kullanımıyla daha 

genele yayılmaktadır. Bâbertî ise diğer 

                                                           
11 İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik, s. 377-378. 
12 Bunlardan bazıları için bkz. el-Bâbertî, Allame Şeyh Muhammed b. 
Muhammed b. Mahmûd, Şerhu ‘akîdeti’-Tahaviyye, thk: Abdusselam b. 
Abdulhâdî, Dâru’l-Beyrut, 1430/2009; el-Kâdî Ali b. Ali b. Muhammed b. 
Ebî’l-İzz ed-Dimeşkî, Mühezzeb şerhi’l-akîdeti’t-tahaviyye, thk: Sâlih b. 
Abdurrahman, Mektebetü’l-Ğurâba, İstanbul 1417/1996. Ayrıca detaylı 
bilgi için bkz. Aytekin, A., “el-Akîdetü’t-Tahâviyye”, DİA, İstanbul 1989, 
c. II, ss. 259-260. 
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eserlerinde olduğu gibi13 Şerh’te de, Tahâvî’nin 

akâidi’ne daha uygun bir içerikle Hanefî vurguyu 

sürdürmekte ve bunu ise Sâbûnî’nin el-Kifâye’si 

üzerinden gerçekleştirmektedir. Bâbertî’nin bu 

şerh metodu aslında Anadolu’da anlaşılan 

Semerkand/Doğu Hanefîliğinin (Mâtürîdîlik), 

Mısır Hanefîliğini yeniden okuması ve kurması 

olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte bu 

çalışma el-Bâbertî örneğinden hareketle bize 

şerhin salt tekrar olmayıp yeni bir metin inşası 

anlamına geldiğini de kısmen göstermektedir.14  

Buraya kadar belirtilen hususlardan sonra, 

bu makale hakkında el-Kifâye ve el-Bâbertî’nin 

Şerhleri’nin bir mukayesesi olduğu da 

söylenebilir. Bu sebeple gelecek başlık altında her 

iki metinde ele alınan konular ve aralarındaki 

benzerlikler ortaya konulacaktır. Bu surette el-

Bâbertî’nin ve Şerhleri’nin anlam dünyasının 

belirginleşmesinde el-Kifâye’nin ciddi etkisinin 

olduğu açığa çıkmış olacaktır. Metinler üzerinden 

bölgesel anlamda yapılan bu düşünce arkeolojisi, 

salt iki metnin mukayesesini aşıp, Semerkand-

Mısır-Anadolu üçgenindeki düşünsel etkileşimi ve 

birbirleri arasındaki bağlantıyı kısmen de olsa 

ortaya koyacaktır. Zira el-Bâbertî’nin ne şerh 

etmek için Ebû Hanîfe ve et-Tahâvî’yi, ne de şerh 

faaliyetini es-Sâbûnî üzerinden ortaya koyması salt 

tesadüfî olarak değerlendirilebilir. Bu, Hanefîlik ve 

Mâtürîdîlik ortak paydasında buluşmuş ortak aklın 

eylemi olarak değerlendirilmelidir. Zira eylemi 

                                                           
13 Örnek olarak bkz. el-Bâbertî, Ekmelüddin Muhammed b. Muhammed 
el-Hanefî, Şerhu Vasiyyeti’l-İmâm Ebî’l-Hanîfe, thk: Muhammed Subhî 
el-Âyidî ve Hamza Muhammed Vesîm el-Bekrî, Dâru’l-Feth, İkinci Baskı 
2015, s. 49-145; el-Bâbertî, E., “Ekmeliddin Bâbertî’nin en-Nuketü’z-
Zarîfe fî Tercîhi Mezhebi Ebî Hanîfe Adlı Risalesinin Metin ve Tercüme-
si”, çev.: Ahmet İnanır, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, yıl: 2013, 
sayı: 21, ss. 76-93; el-Bâbertî, E., “Bâbertî’nin el-Maksâd fî ilmi’l-Kelâm 
Başlıklı Risalesi: Tanıtım ve Tahkik”, thk: Galip Türcan, Süleyman Demi-
rel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2006/2, sayı: 17, ss. 149-166. 
Ebû Hanîfe’nin Babertî üzerindeki etkisi ile ilgili müstakil bir çalışma için 
bkz. Türcan, G., “Bâbertî’nin Kelâm’a Bakışı - Ebû Hanîfe Etkisi Bağla-
mında-” Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı: 30, ss. 7-
20. 
14 “Kısmen” kaydını düşmemizin sebebi, her şerhin aynı mahiyette kurucu 
metin olma ve bir telif olma özelliğini haiz olamayabileceğinin mümkün 
olduğuna yönelik kanaatimizdir. Ve imkan açısından bir değerlendirmeyi 
ifade etmektedir.  Bununla her şerhin tekrar eden metin olmayabileceğini 
ve her tekrar edenin de şerh olmayabileceğini kastetmekteyiz.  

önceleyen akıl15 Şârihi ve şerhini (yani el-

Bâbertî’yi) belirlediği gibi, aynı akıl et-Tahâvî 

(yani akâidi’ni) ve es-Sâbûnî’yi (yani el-
Kifâyesi’ni) de daha önce belirlemiştir. Bu yüzden 

II. bölümde daha yoğun olarak örnek konular ve 

ifadeler üzerinden bir mukayese yapılacaktır.16 

Sonuç kısmında ise bu eserler bağlamında bölgesel 

ve düşünce geleneği açısından ne ifade ettiğine 

dair değerlendirmelere yer verilecektir.   

    II. BÖLÜM 

Bir anlamda mukayese ifade edecek bu bölümde, 

adı geçen eserlerdeki benzerlikleri ifade ettikten 

sonra, bunlardan bazılarını örnek olması 

açısından, ilgili yerlerin hemen akabinde tabloda 

göstereceğiz.  

Bâbertî’nin eserlerinde Mâtüridî ve Pezdevî 

gibi önemli Mâtürîdî kelamcılara atıflar olduğu 

görülür. Bazı yerlerde ise ashâbımız şeklinde de 

atıflar yapmaktadır.17 Bu itibarla öncelikle 

belirtelim ki, Bâbertî metinde es-Sâbûnî’nin 

ismini açıkça ifade etmez. Bununla birlikte, bizim 

karşılaştırmak için kullandığımız metinlerde es-

Sâbûnî’nin adına doğrudan rastlanmaz. Buna 

karşılık, Bâbertî’deki es-Sâbûnî etkisi, metne 

içkin bir haldedir ve Bâbertî’nin kendine ait 

kıldığı ifadelerde görülür. Bununla birlikte bu 

benzerliklerin mukaddimeden itibaren birçok 

fasılda yer aldığını da belirtelim. Bu yüzden 

makalenin sınırlarını aşmama adına, maksudun 

gerçekleşmesine imkan verebilecek ölçüde, 

benzerliklere değinilecek ve tabloda da en önemli 

gördüklerimiz belirtilecektir. 

Birçok fasılda olduğunu söylediğimiz 

benzerliklerin ilki ve de muhtemelen en önemlisi 

                                                           
15 Fazlıoğlu, İ.,  Kayıp Halka (İslam-Türk, Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam 
Küresi), Papersense Yayınları, İstanbul 2015, s. 64. 
16 Bâbertî’nin Kelam ilmindeki yeri ve kendisindeki Hanefi-Matüridi etki-
nin izlerinin görüldüğü konular hakkında daha kapsamlı bilgi için bkz. 
Muhammed, Kadir R., Ekmelüddîn Bâbertî ve Kelam İlmindeki Yeri, (Ya-
yınlanmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Bursa 2011. 
17 el-Bâbertî, Şerhu’l-‘akîde, s. 76, 86, 98 vd.; el-Bâbertî, Şerhu Vasiyye, s. 
62, 64, 65, 67, 97, vd. 
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besmeleden sonra karşımıza çıkmaktadır. es-

Sâbûnî’nin mukaddimede hamd için kullandığı 

ifadelerin aynısı, Bâbertî tarafından da 

zikredilmektedir.18 
 

 ��ح ا�����ة ا���
و�� ا���
�� 	� ا���ا��


 ا	�ا�� و��ده  ��ا	
و���ؤه، ا	�ا�� ��ده و���ؤه، 

����، ا	���� �ا	�� � ��ه وإ
  ط�	�


 ا	�ا��  -أ  ��ا	
و��ده و���ؤه، ا	�ا�� ��ده 

 ،�����و���ؤه، ا	�� � ��ه وإ
  ا	���� ط�	�

 

Bâbertî’deki benzerlik sadece ifadelerde değil 

metnin sistematiğinde de karşımıza çıkmaktadır. 

es-Sâbûnî “ilim” bahsine başlamadan önce, ilm-i 
usûl’ü Hz. Peygamber’den gelen “re’sü’l-ilm” 

rivayetiyle birleştirir ve konusu “ma‘rifetullah” 

olan bir ilmin en yüce ve değerli ilim olduğu 

vurgusuna ağılık verir. Bâbertî de hamdini aynı 

ifadelerle dile getirdikten sonra, usul itibariyle de 

es-Sâbûnî’yi izleyerek ilm-i usulü’d-dîn 
vugusunu “re’sü’l-ilm” rivayetine dayandırır. 

“Ma‘rifetullah”ın en yüce ilim olduğunu da aynı 

ifadelerle dile getirir. Bu kısımda dikkat çeken 

belirgin fark ise, es-Sâbûnî’de ilm-i usûl – re’sül-
ilm birlikteliği Bâbertî’de ilm-i usulü’d-dîn – 
re’sül-ilm şeklinde görülmektedir. Buralardaki 

benzerlikler görüldüğü üzere salt lafız-ifade 

benzerliği değil aynı zamanda usul birlikteliğini 

de ifade etmektedir.19 Buna göre mukaddimelere 

yapılan başlangıç aynı olmakla birlikte 

mukaddimede değinilen ve öne çıkarılan hususlar 

da aynıdır. Burada şerh açısında önemli olan 

husus ise, Bâbertî’nin şerhine kelam metni 

özelliği atfederek telif etmesidir.20 

                                                           
18 Tablolarda verilen ibarelerde Bold, İtalik ve altı çizili olarak belirtilenler 
iki metin arasındaki küçük farklılıkları ifade etmektedir. Bu farklılıklar-
dan bazısının kelimelerin kullanım şekillerinde olduğu da görülür. “…” 
şeklinde gösterilen yerler, rivayetleri ifade etmekte ve eserler arasında bu 
rivayetin ifade edilişlerinde de küçük ifade farklılıklar mevcuttur. es-
Sâbûnî’de ج harfinde gösterilenler mukaddimede yer almamakla birlikte 
Bâbertî mukaddimede bunların tamamına yer vermektedir.  
19 Krş. es-Sâbûnî, Nûreddîn b. Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekir, el-Kifâye 
fi’l-Hidâye, thk: Muhammed Aruçi, Dâr-ı İbn Hazm, Beyrut 1435/2014, s. 
38-39; el-Bâbertî, Şerhu’l-‘akîde, s. 13-14. 
20 Şerh ve haşiyenin metne dair etkisi hakkında detaylı bir çalışma için 
bkz. Kara, İ. İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz – Şerh ve Haşiye Meselesine 
Dair Birkaç Not, Dergah Yayınları, II. Baskı, İstanbul 2013. 

Aşağıdaki tablo bunların en iyi örnekleridir:  

��21ح ا�����ة ا���
و�� ا���
�� 	� ا���ا��  

 "	��# 
'&ن ا	�$� ��
و.-�#� أ�, ا	�$�م وأ�(ھ�، 

 ������وأو��01 �$" ا	��/, 
  وأو2ھ�

'&ن أ�, ا	�$�م  -ب 
�$" ا	��/,  وأ�(ھ�، وأو��01

�  وأو2ھ� ����

وھ� ا., 7, �$� و3456  
7, ���دة، و	90ا ��8 �$� 

  ا>.�ل

، ا���� �$� ا>.�ل -ت
ا�(ي �'&%$ #�" !��	� هللا 

ھ8 ا., 7, �$�،  ��
�" ا�&�
  و3456 7, ���دة

#��� و/� ���ه ا	815 
رأس ا	�$� ��= �3	�  ا�+�م

  ... ا>��ا�8

ص�" و/� ���ه ا	815  -ث
رأس ا	�$� ��=  #��� و/�.هللا 

  ... �3	� ا>��ا�8


 	3ن ا���. �1داد ��	
�4�ف ا	��$�م، وهللا #��	" 	�� 

�7ن أ�, وأ��B 6= 7, ���6د  
��5ن !� أ4$  ا	�$� �� 	�(ا


ا���5م و أ��	� 

 )�C6= أھ� ا	�$�م #
)�D1#و ���B�# �0��  وأ

9ن ��ف ا���. 8'�ف  -ج
أ�,  ، وهللا #��	" 	�� �7نا�%��5م

ا	�$�  :
نوأ��B 6= 7, ���6د 
 ،)�C�� أ�, ا	�$�م وأھ��0 #

  )�D1#و ���B�# �0��  وأ

 

Bâbertî tevhid faslında el-ehad’ın (�� ,zât’a (ا>

el-vâhid’in (�� de sıfatlara racî olduğunu ve (ا	�ا

buna delil olarak söylenen bir kavli es-Sâbûnî’nin 

ifadeleriyle dile getirmektedir.22  

 

 ��ح ا�����ة ا���
و�� ا���
�� 	� ا���ا��

 -��  ?، 8$: و=
ل �8;�.
7, وا�� 056�� �6 2  -��ه 
 ,��E�  ��اFG�، '&ن ا	�ا
 ���  ��I'�دة ا	C-�ت، وا>

  ...وا�� ز�56: إ	" ا	9ات،  ��ل

 -�� 7, وا��  :=�$ -د
056�� �6 2  -��ه اFG�، '&ن 

,��E�  ��I'�دة ا	C-�ت،  ا	�ا
: وا>��  ��� إ	" ا	9ات،  ��ل

  ...وا�� ز�56

 

es-Sâbûnî’nin büyük günah işleyenin 

hükmünü belirtirken kullandığı ifadelerin 

Bâbertî’de küçük değişikliklerle tekrarlandığı 

görülür.23 Bunun dışında dikkat çeken diğer bir 

benzerlik ise bir farklılık taşımaktadır. es-Sâbûnî 

                                                           
21 Bu itibarla makaledeki tablo, harita ve diğer konularda tavsiye ve des-
teklerini esirgemeyen Arş. Gör. Hüseyin Taha Topaloğlu, Arş. Gör. Osman 
Aydın’a en samimi duygularımla teşekkür ederim. 
22 Krş. es-Sâbûnî, el-Kifâye, s. 79-80; el-Bâbertî, Şerhu’l-‘akîde, s. 21-22. 
23 Krş. es-Sâbûnî, el-Kifâye, s. 326; el-Bâbertî, Şerhu’l-‘akîde, s. 104. 
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Eş’arîler’in mülkte tasarruf yaklaşımının sebep 

olduğu “Allah dilerse müminleri cehennemde, 

kâfirleri de cennette ebedî kılabilir” görüşünü 

eleştirir. Bâbertî bu farka değinmezken, es-

Sâbûnî’de Eş’ariler’in dayanağını oluşturan ve 

mülk-kudret vurgusunu barındıran “Bu 

mülkünde tasarruf ifade eder, zulüm değil. 

Çünkü zulüm başkasının mülkünde tasarrufta 

bulunmaktır” yaklaşımı ve aynı ifadeler Bâbertî 

tarafından küfrü irade edenin küfrünün ortaya 

çıkmasının, Allah’ın adaleti gereği olduğu ve 

zulüm olamayacağı konusunda delil olarak 

kullanılmaktadır.24 Bâbertî müteşâbih hususlarda 

selef ile halef arasında yaptığı nitel ayrımda da, 

es-Sâbûnî’ye dayanır görülmektedir. Burada da 

salt ibareleri tekrar etmemekte, es-Sâbûnî’ye 

dayandığı yerleri de açıklığa kavuşturmaktadır. 

Buna göre selefin yöntemi teslimiyet açısından 

daha güvenli, halefin yöntemi ise daha sağlam 

sunulmaktadır.25 

Bâbertî’de görülen es-Sâbûnî etkisi salt 

bunlarla sınırlı değildir. Bunun dışında Ebû 

Hanîfe’nin Vasiyye’sine yaptığı şerh’te de ciddi 

benzerliklerin olduğu yukarıda ifade edilmişti. 

Bu benzerliklere de kısaca değinilecek ve tabloda 

gösterilecektir. 

Kelâm geleneğinde “halk-u ef‘âl-i ibâd” 

olarak bilinen konuda Bâbertî’nin Ehl-i Sünnet’in 

kanaatini belirttiği ifadeler, es-Sâbûnî ile aynı 

olmakla birlikte, her iki müellif için konuya giriş 

cümleleri olma özelliğini taşımaktadır. Bunun 

dışında sahabe ve tabiûnun tamamının da bu 

görüşte olduğuna değinirken, gerek ifadeler 

gerekse sıralar birbirinin aynıdır. Daha sonra ise 

Mu’tezile ve Cebriyye’nin yaklaşımlarını veren 

Bâbertî, bunları daha geniş ele alan es-Sâbûnî’den 

özetlemiş görünmektedir.26 
 

                                                           
24Krş. es-Sâbûnî, el-Kifâye, s. 336; el-Bâbertî, Şerhu’l-‘akîde, s. 52. 
25 Krş. es-Sâbûnî, el-Kifâye, s. 84; el-Bâbertî, Şerhu’l-‘akîde, s. 65, 71. 
26 Krş. es-Sâbûnî, el-Kifâye, s. 257-258; el-Bâbertî, Şerhu Vasiyye, s. 115-
116. 

��ح وص�� ا@!
م أ�8  ا���
�� 	� ا���ا��
���AB 

K5�أ'��ل  إن :/�ل أھ, ا	
 K/�$L6 ا��ت��ا	��1د و���� ا	

"	��# 

ده، E�38 و!545دة، 
  ا? هللا  �F	Mو2

:  /�ل أھ, ا	�K5:  أ=5ل - أ
أ'��ل ا	��1د و���� ا	��ا��ت 

 M	�F 2 ،"	��# 
 K/�$L6 
��
  ��Fه

 G�%4 وھ� 96ھ�
��K وا	����E= ر�Nان هللا C	ا

  �$��0 أ����=

��K - بC	وھ� 96ھ� ا
وا	����E= ر�Nان هللا ��0�$ 

  أ����=
 

Bâbertî’nin, Mürtekib-i Kebîre’nin tövbe 

etmeden öldüğü takdirde durumunun Allah’ın 

meşîetine bağlı olduğunu, çeşitli sebeplere binâen 

bağışlanabileceğini ya da cehennemde ebedî 

olmaksızın suçu oranında azaba uğratılabileceğini 

belirtirken, es-Sâbûnî etkisinde olduğu görülür. 

Burada dikkat çeken diğer bir benzerlik ise 

konunun ele alınışındadır.  Bâbertî konuyu ele 

alırken es-Sâbûnî’nin yaklaşımını takip ettiği 

söylenebilir.27 
 

��ح وص�� ا@!
م أ�8  ا���
�� 	� ا���ا��
���AB 

5� �Hأ �%�B�6ت  و �!
��F  إن ،KP�46 ��' �$$' K��#

 K��-4� �6ء �-� ��5 إ�R��G� 
 K7�1� أوI�
أو �-S$�  #%$ ص

وإن �Rء  !� JK/ ��F،و7��6 
 K1/�� �T ،�E �5� ر���9 ���

  أ6�ه ا	K5D وL  2$� '8 ا	�5ر

�6ت  وا��
ص� إذا - ت
��M8   ،هللا KP�46 8' �0' K��#

 وأد��N ا��AEإن �Rء �-� ��5 
 ��6 �6 K7�1� �6 أو�و7 �$S-�


ت#
، أو !� ا@ �%
ن وا��
 K��-4�9ا O�8ر
�N،  ء�R وإن

ص��Mة :
ن أو ���9 ���ر ذ��1 
��/K1 أ6�ه ا	K5D و��K: ، .Q 2ة

   L$� '8 ا	�5ر
 

Bâbertî’nin el-Vasiyye şerhi’nde 

muhtemelen en önemli ve belirgin es-Sâbûnî 

etkisi, “imanın vücûbiyetinin aklî mi naklî mi 
olduğu” konusunda kendini göstermektedir. Bu 

bölümün birçok yerinde görülen es-Sâbûnî etkisi 

ifadelerde aynîleşmeye kadar varmaktadır. 

Bâbertî imanın iyi, küfrün de kötü olduğunun 

aklî mi sem‘î mi olduğu hususunda mevcut 

görüşlere yer verirken, gerek fırkaları gerekse bu 

                                                           
27 Krş. es-Sâbûnî, el-Kifâye, s. 325-336; el-Bâbertî, Şerhu Vasiyye, s. 79-83. 
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fırkaların yaklaşım tarzlarını ifade ederken, es-

Sâbûnî’ye dayanmaktadır. Ancak Eş’arîler’i es-

Sâbûnî ayrı tutarken, Bâbertî onları Râfıza, 

Mülhid, Müşebbihe ve Hâricilerle beraber 

zikretmektedir.28 Bu da aslında bir metinde 

yaşanan değişim ve dönüşümü göstermesi 

açısından dikkate değer bir örnektir. Mu’tezile ile 

Mâtürîdîler arasındaki farkın “akla” tanınan 

salahiyetten kaynaklandığını belirtirken de, 

Mu’tezile için aklın “bizâtihi vacip kılıcı”, 

kendileri için ise “alet” olduğuna dair 

açıklamaların aynısı es-Sâbûnî’de karşımıza 

çıkmaktadır. Bu bölümdeki etkiler nakledilen 

rivayetlerde dahi kendisini göstermektedir. Belki 

de bu bahis es-Sâbûnî’nin Bâbertî’deki etkisinin 

en uzun ve açık olduğu konu olabilir.29 
 

��ح وص�� ا@!
م أ�8  ا���
�� 	� ا���ا��
���AB 

واEF$-�ا أ �S أ�� ھ, 
�= ا� IR ��ن وا	V4�  ��ف 

�-V	ا W1/أم و $���
8 2  

أ��   	�واEF$-�ا أ �S - ث
�= اI ��ن �ھ,  ��ف 

 �V4	وا.�A%ا�  �-V	ا W1/و ��#
  2 أو

 Y'وا�	ة وا�/�	Z ا	�$
 :ا�%��%�وا	�K014 وا	�Lارج 

�� �D  2	��8R ,ء و2  ��ف 
 �-V	ا W1/ن و�� Iا =�� ��

��	4�ع،  ذ�Sوإ���  ��ف 
�5Eز أن : �����و=
�T ا9

 O�8 �+B $���
���ف 8
��K=ء و
  ا��9

 ا�9
#�ة'��	Z - ج 
وا	�K014 وا	�Lارج وا	�(��ة 

KS'ا�	8ء : واR ,��	�� �D  2
�= اI ��ن �و2  ��ف �� 

و/W1 ا	V-� وإ���  ��ف  
  ��	4�ع

K	]E��	ا Z	�/, : و��	ا
 ��� VR� ا	���5 واI ��ن 
�= ا>��Rء، �و ��ف �9ا#� 

Z1^ و   ��SE�  �6 "$� م�V�ا>
M$L	�5 . .(ح ا��و/�ل أ.

�%��	� ا	��, آ	K : ر���0 هللا
ا�%��5?ت :%
 أن ا�+%G آ�� 

و��  �%��	� ا�%+#5%
ت،
�= ��Y ا>��Rء � ��ف 

�0S�� W1/و  

ا	��, : و/�	Z ا	��]E	K- خ
 ��� اI ��ن وVR� ا	���5 

�= و=IK ا���� �و ��ف �9ا#� 
�V�م �6 ا>��Rء، و ^Z1 ا>
M$L	ح ا).  ��SE�  . و/�ل

ا	��, آ	K  : أ.���5 ر���0 هللا
�= ��Y ا>��Rء � ��ف 

،��K=و  �VRن و�� Iوو��ب ا
  ا	���5

                                                           
28 Bu ifadeler aynı zamanda bir şerhte ortaya çıkan ve metne içkin halde 
bulunan değişim ve dönüşümleri de göstermektedir.  
29 es-Sâbûnî, el-Kifâye, s. 345-348; el-Bâbertî, Şerhu Vasiyye, s. 61-65. 

 و�8�وا	-�ق ��= /�	�5 
 إن: /�ل ا	��]E	K أ��0  ��	�ن
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Buraya kadar söylenenler ve tabloda 

gösterilenlerden sonra Bâbertî’nin eserlerindeki 

benzerliklerin birbirine çok yakın olduğu 

söylenebilir. Ancak bu gösterilenler, bu eserlerin 

tamamen tekrar mahiyetinde olduğu anlamına 

gelmemelidir. Bununla alakalı yukarıda kısa 

açıklamalar yapılsa da örnek konu üzerinden salt 

tekrar olmadığının gösterilmesinde fayda vardır. 

Kelam kitaplarının “imanın artması ve 

azalması” konusu da Bâbertî’deki Semerkand 

havzasının etkisinin görüldüğü yerlerden biridir. 

Bu benzerlik Şâfiilerin imanın artacağına ve 

azalacağına dair görüşlerini temellendirdikleri 

“…imanları artar…”30 ayetinin te’vilinde 

karşımıza çıkmaktadır. Buradaki ziyadeyi araz 

teorisi ile açıklayan Bâbertî, bu konuda hem 

Ebû’l-Muîn en-Nesefî hem de es-Sâbûnî’den 

etkilenmiş görünmektedir. Buna göre ayetteki 

ziyadeden muradın teceddüd-i emsal 

olabileceğini belirtmişlerdir. İman arazdır ve 

                                                           
30 “Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, Al-
lah’ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve Rabbine tevekkül ederler.” 
el-Enfâl, 8/2. 
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diğer arazlar gibi onun bekâsı da ancak teceddüd-

i emsal ile mümkündür. Ayetteki ziyadeden 

muradın imanın meyvelerinin, salih amellerle 

kalplerde gerçekleşecek bir nurun artışı olabileceği 

de belirtilmiştir. Buradaki benzerlikler arasında 

ayetin te’vilinin İbn Abbas ve Ebû Hanîfe’den 

gelen rivayetlere dayandırılması da vardır. Ancak 

es-Sâbûnî  bu rivayete manen değinirken; Bâbertî 

ise Nesefî ve Taftazânî’de olduğu gibi lafzen yer 

verir.31 Bâbertî’nin etkilendiği isimlerden biri olan 

Nesefî, “imanın yetmiş küsür şube” olduğunu 

belirten rivayetin itikad konusunda geçersiz 

olacağını; bunun gerekçesinin ise iki farklı 

şekilde rivayet edildiğini ve haber-i vahid 

olduğunu belirtir.32 es-Sâbûnî ise konu içerisinde bu 

rivayete değinmez. Ancak her iki mütekellimden 

farklı olarak Bâbertî rivayeti açıklamaya çalışmakta 

ve imanın şubeleri anlamının üzerinde durarak 

                                                           
31 Krş. es-Sâbûnî, el-Kifâye, s. 366; el-Bâbertî, Şerhu Vasiyye, s. 74; 
Teftazâni ile Nesefi’nin rivayeti zikrederken kullandığı lafızlar birbirine 
yakınlık gösterse de tam anlamıyla örtüştüğü söylenemez. Ancak 
Bâbertî’nin lafızlarıyla Nesefî’nin lafızlarının birbirine daha çok örtüştüğü 
görülür. Bu da bizim Bâbertî’deki benzerlikle alakalı zikrettiğimiz isimler 
arasında Nesefi’nin yer almasının asıl gerekçesidir. Yani Bâbertî konuyla 
alakalı Teftazani’den daha önce Nesefî’den etkilenmiş görünmektedir. Bu 
ibarelerin es-Sâbûnî’de yer almadığı halde Bâbertî’de görülmesi, onun 
Nesefî’nin Tabsıratü’l-edille’sini okumuş olma ihtimalini de artırmaktadır. 
Krş. et-Teftazânî, Sa’düddin Mes‘ûd b. Ömer b. Abdillah, Şerhu’l-Makâsıd 
fi ilmi’l-Kelâm, Nşr: Daru’l-Mearifi’l-Osmani, Pakistan 1401/1981, c. II, 
263; es-Sâbûnî, el-Kifâye, s. 366; el-Bâbertî, Şerhu Vasiyye, s. 74; en-
Nesefî, Ebû’l-Muîn Meymûn b. Muhammed, Tabsıratü’l-edille fi usuli’d-
din, thk: Hüseyin Atay ve Şaban Ali Düzgün, DİB yayınları, Ankara 2003, 
c. II, s. 416. Bunun dışında imanın arazla ve teceddüd-i emsal ile açıklan-
ması da yine Bâbertî, es-Sâbûnî ve Nesefî’de dikkatimizi çekmektedir. 
Bunun dışında araz ve teceddüd-i emsale değinen mütekellimler olsa da 
iman konusunda bunlar arasında benzerlik olabileceğini düşündüğümüz 
Teftâzâni dikkatimizi çekmektedir. Bununla birlikte es-Sâbûnî’nin iman 
bahsinde teceddüd-i emsal ve araza değinmesi hakkında Nesefî izleri taşı-
dığı söylenebilir. Diğer müelliflerin araz ve teceddüd-i emsale değindikleri 
yerler hakkında bkz. et-Teftazânî, Şerhu’l-Makâsıd, c. I, s. 240, 318-319; 
el-Kefevî, Ebu’l-Bekâ Eyyûb b. Mûsâ el-Hüseyni, Kitabu’l-Külliyât, thk: 
Adnan Derviş ve Muhammed Mısri, Müessetü’r-risale, Beyrut 1419/1998, 
c. I, s. 708; Teftâzânî’nin buradaki ifadeleri ve rivayeti ele alışı Nesefi’ye 
büyük yakınlık göstermekle birlikte bazı hususlarda ayrılmaktadır. Konu-
ya giriş mahiyetindeki cümlelerde Nesefî’ye ait izler Teftâzânî’de görül-
mezken buradaki benzerlikler Bâbertî’de varlığını devam ettirir. Ayrıca 
Bâbertî, Nesefî’de olduğu şekliyle amellerle ilgili bir nur ve parlaklıkla 
alakalı olası muradı tekrar eder ve devamında aynı ayeti delil olarak sunar. 
Bu ayetin delil olarak sunulduğu ise et-Teftazânî’de dikkatimizi çekme-
mektedir. Bunlar da Bâbertî’de Teftâzânî’nin değil Nesefî’nin etkisi olarak 
değerlendirmemizin temek gerekçeleridir. Krş. et-Teftazânî, Sa’düddin 
Mes‘ûd b. Ömer b. Abdillah, Şerhu’l akîde en-Nesefi mea tahrici ehâdîsi’l-
akâid li’l-muhaddis Celaleddin es-Suyûtî, thk: Muhammed Adnan Derviş, 
Fazilet Neşriyat, İstanbul trsz., s. 196-197; el-Bâbertî, Şerhu Vasiyye, s. 72-
74; en-Nesefî, Tabsıra, c. II, s. 416. 
32 en-Nesefî, Tabsıra, c. II, s. 411. 

imanın artmayacağını ve azalmayacağını 

temellendirmeye çalışmaktadır.33 

Görüldüğü üzere Bâbertî, her iki 

mütekellimin değinmediği hususlara da 

değinerek onlardan ayrılmıştır.34 Buna göre konu 

hakkında delil olarak kullanılan başka ayet ve 

hadisleri zikredip bunlara da cevap verdiği 

görülür. Ayrıca Zahirîleri de Şafiilerle birlikte 

zikretmesi kayda değerdir. Çünkü es-Sâbûnî ‘de 

Zahirilere dair bir bilgiye Bâberti’de görüldüğü 

gibi rastlanmaz.35 Bu surette de şerhini 

kendinden önceki geleneğe dayanarak inşa 

ederken, gerekli gördüğü bilgi ve hususları ilave 

etmiş ve salt bir benzerliği ve aktarımı 

anımsatmaktan uzaklaşmıştır. Bu söylenen 

hususların bahsettiğimiz konuların çoğunda 

bulunduğunu da belirtmekte fayda vardır. 

Bununla birlikte Bâbertî yaptığı şerhlerle asılları 

birer akaid metni olan eserlere kelam metni 

içeriği kazandırmıştır. 
 

 �	 ��
ا���ا��ا��� ��ح وص�� ا@!
م أ�8  
���AB 

واEF$-�ا أ �S أ�� ھ, 
 �V4	ن وا�� Iا =�� ��ف 

R �-V	ا W1/أم و $���
8 2  

 	�واEF$-�ا أ �S - ث
 =��أ��  ھ,  ��ف 

 �V4	ن وا�� Iا.�A%ا�  W1/و
 �-V	أوا ��# 2  

/�	Z ا	�$�ة 
 K014�	وا Y'وا�	وا

�D  2  :ا�%��%�وا	�Lارج 
و2  ��ف �� ��	��, 8Rء 
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���ف 8

��K=ء و
  ا��9

 ا�9
#�ة'��	Z - ج 
وا	�K014 وا	�Lارج 

KS'ا�	ة وا��2 : وا	�(
 �� �D	��8R ,ء و2 
�= اI ��ن � ��ف �� 
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  ��	4�ع

E��	ا Z	�/وK	] : ,��	ا
 ��� VR� ا	���5 واI ��ن 
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33 el-Bâbertî, Şerhu Vasiyye, s. 75. 
34 Bâbertî’deki Nesefî benzerliğinin görüldüğü diğer konu, Hz. Peygam-
ber(s)’den sonra ümmetin efdalinin kim olduğu bahsidir. Krş. el-Bâbertî, 
Şerhu Vasiyye, s. 108; en-Nesefî, Tabsıra, c. II, s. 514. 
35 Krş. es-Sâbûnî, el-Kifâye, s. 365-366; el-Bâbertî, Şerhu Vasiyye, s. 73-75. 
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    SONUÇ 

Bâbertî üzerinde Hanefî-Mâtürîdî sistematiğinin 

etkili olduğu bilinen bir husustur. Bu itibarla 

çalışmamız hakkında, mevcut etkinin var 

olduğunu ortaya koymaktan öte, nasıl ve kimler 

üzerinden gerçekleştiğini tespit etmekte 

olduğunun söylenmesi daha doğrudur. Bizim 

üzerinde durduğumuz es-Sâbûnî ve el-Kifâye’si, 

bu etkinin izlerinin görüldüğü farklı bir isim ve 

eseri ifade etmektedir. Bu sebeple makalede, 

somut örneklerle de gösterildiği üzere, 

Bâbertî’nin şerh faaliyetini Hanefî-Mâtürîdî 

sistematiğinin içerisinde icra ettiği ve bunu da 

özellikle es-Sâbûnî’nin el-Kifâye’si üzerinden 

gerçekleştirdiği söylenebilir. Harita üzerinde de 

gösterdiğimiz bu süreç ve etkileşim hakkında üç 

noktada değerlendirme yapmak mümkündür. 

Hanefî-Mâtürîdî geleneğin İslam 

coğrafyasındaki gelişim süreci açısından şunlar 

söylenebilir: Hanefîliğin, Semerkand ve Mısır 

bölgelerinde şekillendirdiği okuma ve anlama 

biçimlerinden Semerkand/Doğu Hanefîliği 

geleneği yani Mâtürîdîlik, kendi sınırlarını aşmış 

ve geniş bir coğrafyaya taşınmıştır. Bunun 

taşıyıcısı ve şârihlerinden birinin de Bâbertî 

olduğu ve onun bu faaliyetini de önemli Mâtürîdî 

kelamcılar vasıtasıyla gerçekleştirdiği görülür. 

Mâtürîdîlik doğduğu coğrafyadan Anadolu’ya 

Nesefî ve es-Sâbûnî gibi mütekellimler vasıtasıyla 

aktarılmış ve Bâbertî tarafından Mısır’da temsil 

edilmiştir. Bu ifadeler aynı zamanda Mâtürîdî 

geleneğine ait kelam eserlerinin bu bölgelere 

bilindiğini ve bir sistem olarak kendini kabul 

ettirdiğini de göstermektedir.  

Mısır’daki Hanefî-Mâtürîdî gelenek 

açısından da şu değerlendirmelerde bulunmak 

mümkündür: Bâbertî’nin, şerhlerini es-Sâbûnî 

üzerinden inşası ise Mısır’daki Hanefiliğin, doğu 

Hanefiliği tarafından yeniden okunması olarak 

değerlendirilebilir. Bu okuma esnasında Bâbertî, 

Mısır Hanefiliğini Mâtürîdî metinler üzerinden 

şerh etmiş ve farklı coğrafyalardaki Hanefîlik 

algısının kesişme noktası olması hasebiyle Mısır 

Hanefîliğini Mâtürîdîlik paydasında buluştur-

muştur. 

Bâbertî’nin eserlerini şerh geleneği üzerinden 

inşa etmesi de, bu konuda bazı değerlendirmelerin 

yapılmasına imkan tanımaktadır. Buna göre, onun 

Mısır’da Ebû Hanîfe ve Tahâvî’yi temel alması, 

Hanefiliğin kurucu metinlerini tercih ettiğini 

göstermektedir. Kurucu metne ait olmayan 

konular şerhe dâhil edilerek bir üst dile 

taşınmıştır. Şerhe kaynaklık teşkil eden eserden 

yapılan alıntılardaki değişimler de Bâbertî’nin 

şerhlerinin yeni bir telif olduğunu 
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göstermektedir. Bu surette Bâbertî’nin 

şerhlerinin birer Kelam metni olma özelliğini 

barındırdığı, akaid metinlerini kelam metinlerine 

dönüştürdüğü ve bunu da Mâtürîdî geleneğe ait 

eserlerle yaptığı rahatlıkla söylenebilir. Nihâi 

anlamda Bâbertî’nin es-Sâbûnî’ye dayanarak Ebû 

Hanîfe ve Tahâvî’yi şerh etmesi, Hanefîliğin, 

izinde sistemleşen Mâtürîdîlik tarafından 

yeniden okunduğu anlamına gelebilir. Ayrıca 

Bâbertî’nin şerh tarzlı telif türü ile Mısır’a kelam 

geleneği olarak Mâtürîdîliği sunduğu da 

söylenebilir.  
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