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Takdim

Bismillahirrahmanirrahim
Ve’s-Salâtü ve’s-selamü ale’n-nebiyyi’l-kerîm

İbrâhim b. Mustafa el-Halebî el-Medârî’nin (ö. 1190/1776) el-
Lüm‘a fi’l-hudûs ve’l-kıdem ve’l-kazâ ve’l-kader ve tahkīki’t-teklîf 
adlı eseri, Dr. Münzir Şeyhhasan tarafından tahkik edilerek 
neşre hazırlandı ve İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kap-
samında yayımlandı.

Çok yönlü bir ilmî kişiliğe sahip olan Halebî; el-Lüm‘a adlı 
eserinde kelam ilminin üç önemli konusunu -hudûs; kaza ve 
kader; teklifin geçerliliği ve hakikati- müteahhirîn dönemi ke-
lam, felsefe ve tasavvuf birikimini dikkate alarak incelemekte-
dir. Bu zor konuları küllî bir bakış açısıyla ele alan Halebî bu 
eserinde önce geçmiş görüşleri geniş bir perspektifle serdet-
mekte, onların zayıf bulduğu yönlerini eleştirmekte ve kendi 
görüşünü ortaya koymaktadır. Kelam ilminin bu en çetrefilli 
konularını hem kapsamlı hem de özlü bir şekilde ele alması, 
Halebî’nin sahip olduğu ilmî birikimin en bariz göstergesidir. 
Bu bakımdan onun farklı ekollerin görüşlerini sentezleyen bir 
tutum sergilediği ve bu doğrultuda yorumlarda bulunduğu 
gözlerden kaçmamaktadır.

Kelam ilminin üç önemli konusunu ele alan ve Dr. Münzir 
Şeyhhasan tarafından doktora tezi olarak çalışılan bu eser, 
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yayına hazırlık aşamalarında tekrar gözden geçirilmiş, tezin 
inceleme kısmı özetlenerek bu neşrin başına eklenmiştir. Eser 
daha evvel M. Zâhid el-Kevserî (ö. 1371/1952) tarafından 
1939 yılında neşredilmişti. Eserin bu neşrinde, öncekinden 
farklı olarak tahkikte müellif nüshası kullanılmış ve nüsha-
ların derkenarında yer alan müellifin kendi hattıyla yazdığı 
“minhüvât” adı verilen notlar ile bir kısmı müellifin talebeleri-
ne ait olan önemli tâlik ve fâideler de dipnota eklenmiştir. Di-
ğer taraftan Kevserî’nin neşri de ayrı bir nüsha gibi değerlendi-
rilip, bu neşrin bütün farklarına ve Kevserî’nin esere düştüğü 
notlara dipnotlarda yer verilmiştir. Zengin bir taksim sistemi 
içeren bu eserin okuyucular tarafından daha kolay anlaşılma-
sını sağlamak amacıyla muhakkik tarafından toplam on iki 
şema ve tablo hazırlanıp eserin ilgili yerlerine konulmuştur.

Başta eserin muhakkiki Dr. Münzir Şeyhhasan olmak üzere, 
bu değerli eserin yeniden ve daha güzel bir şekilde neşrinde 
emeği geçen İSAM’ın tahkik ve yayın birimindeki bütün arka-
daşlara teşekkür ediyorum.

Prof.Dr. Tuncay Başoğlu
İkinci Klasik Dönem Proje Koordinatörü



Önsöz

İslam düşüncesi bağlamında yapılan çalışmaların büyük bir 
kısmının erken klasik döneme odaklandığı, takip eden dö-
nemleri ise göz ardı ettiği bilinmektedir. Araştırmacıların 
çoğu, sonraki dönemlerde ortaya konulan ilmî çalışmaları ori-
jinal olmak yerine tekrardan ibaret şerh-haşiye türü çalışmalar 
olarak görmelerinden dolayı İslamî ilimlerin son dönemlerini 
bir çöküş ve gerileme dönemi kabul etmektedirler. Öte yan-
dan son asırların müslüman toplumlar için siyasî çalkantılar ve 
askerî yenilgilerle dolu bir dönem olduğu da âşikârdır. Bu du-
rum, ulemayı sorunun nerede olduğunu tespit etmeye ve ilmî 
alanda özgün yenilik girişimlerinde bulunmaya sevketmiştir. 
İbrâhim b. Mustafa el-Halebî el-Medârî’nin (ö. 1190/1776) 
ilmî kişiliğinin yanı sıra çalışmalarının önemi de işte tam bu 
noktada karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan Halebî’nin, kendi 
döneminde tartışılan fikrî meselelere çözüm bulmak için çaba 
sarfeden, yenilik arayışında olan şahsiyetlerden biri olduğunu 
söyleyebiliriz.

Bu husus, bizi Halebî’nin en önemli kelam eserlerinden biri 
olan el-Lüm‘a fi’l-hudûs ve’l-kıdem ve’l-kazâ ve’l-kader ve tahkī-
ki’t-teklîf’i tahkik etmeye sevkeden sebeplerden biri olmuştur. 
O, Lüm‘a’da âlemin hudusü, kaza-kader ve teklifin sıhhati 
ve hakikati gibi kelam ilminin en önemli üç meselesini fel-
sefe, kelam ve tasavvufun yöntemlerini mezcettiği bir usulle 
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ele almıştır. Çeşitli ilimlere olan derin vukufiyeti sayesinde, 
bu meselelere yorum getiren filozof, mütekellim ve mutasav-
vıfların eksik ve zayıf yönlerini farkederek eserinde önce bu 
meselelere ilişkin görüş beyan edenlerin görüşlerini delille-
riyle birlikte genişçe ele aldığı ve sonra da ileri sürülen gö-
rüşlerin hangi görüşlere karşı geliştirildiğini ortaya koymaya 
çalıştığı görülmektedir. Mesela âlemin hudusü konusunda 
kelamcıların “hudûs-i zamânî” teorisini kabul etmemiş, öte 
yandan İslam filozoflarının “hudûs-i zâtî” görüşüne meyletse 
de, onların görüşünü de yeterli bulmamıştır. Ona göre âlem 
hâdistir ve yokluktan sonra varlığa çıkmıştır. Onun böyle bir 
görüşü benimsemesinin ardında yatan temel düşüncenin, nas-
lar ve kıdem gibi bir sıfatı sadece Allah’a özgü kılma kaygısı 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu problemin çözümünün Mîr Bâ-
kır Dâmâd’ın “hudûs-i dehrî” teorisinde olduğunu savunan 
Halebî, diğer görüşleri de sahiplerini iman dairesinden çıkar-
mayacak tarzda yorumlamaya çalışmıştır. O, kulların fiilleri 
meselesinde “Kulun fiillerinde müessir olan, kendi iradesine 
tâbi olan kudretidir; ancak onun tesiri, kadim iradeye uygun 
olması şartıyla mümkündür, aksi takdirde müessir olmaz” 
görüşünü benimsemektedir. Halebî’ye göre bu görüş Eş‘arî 
ve Cüveynî gibi tahkik ehlinin görüşüdür. O, eserini teklifin 
mahiyeti, geçerliliği, imkânı ve teklifin geçerliliğine yöneltilen 
bazı eleştirilere verdiği cevaplarla bitirir.

Halebî gibi birinin, bilhassa ilk dönemlerden bu yana İslam 
düşünce geleneğinde önemli bir yer işgal etmenin yanında 
muhtelif ekollerin teşekkül etmesinin de ana sebebi sayılan 
en önemli kelamî ve felsefî meselelerle ilgilenmesi, bize onun 
hem eserinin hem de zihnî muhakemesinin özgün olduğunu 
çok açık bir şekilde göstermektedir. Hatta bu meselelerin bir-
çok eser ve risalede özellikle Osmanlı döneminde müstakil bir 
şekilde ele alındığı da bilinmektedir; fakat Lüm‘a’yı bu eserler-
den daha önemli kılan mümeyyiz vasıf, onun bu meselelerin 
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yöntem bakımından birbiriyle irtibatlı olduğunu farketmesi 
ve bunları tek bir eserde birlikte ele almış olmasıdır. Onun 
âlimlerin söz konusu meselelere ilişkin görüşlerini sıralama-
daki amacı, meselelere küllî bir bakış açısıyla cevap bulmak ve 
delilleri titiz bir şekilde analiz etmek niyetine bağlıdır. Bu da 
İslam düşüncesinin en önemli meselelerini anlamak için onun 
düşünce ve görüşlerini araştırma çabasını çok daha değerli 
hale getirmektedir. Dolayısıyla Halebî’yi belirli bir mezheple 
kayıtlı kalmayan veya kendisini muayyen bir disiplinin kural-
larıyla sınırlandırmayan ehl-i tahkikten biri olarak tanımlaya-
bileceğimiz gibi onun kendi döneminin problemlerini çözüme 
kavuşturmak adına birçok mezhebin görüşünü telif etmeye ve 
bu görüşleri çok sağlam bir yöntemle sunmaya kudretli biri 
olduğunu da ifade edebiliriz.

Eserin yayına hazırlanmasında çok sayıda isim katkı sağlamış-
tır; bu vesile ile kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. Özel-
likle çalışmam boyunca tarafıma sağlanan her türlü kolaylık 
ve desteklerden ötürü İSAM hocalarına ve idarecilerine sonsuz 
teşekkür ederim. Bilhassa eserin Türkçe inceleme kısmına de-
ğerli katkılarından dolayı İkinci Klasik Dönem Projesi Koor-
dinatörü Prof.Dr. Tuncay Başoğlu’na ve tahkiki baştan sona 
okuyup tashihlerde bulunan Erken Klasik Dönem Projesi Ko-
ordinatörü Dr. Orhan Ençakar’a en içten saygı ve teşekkürle-
rimi sunarım. Ayrıca bu eserle tanışmama vesile olan ve tez 
olarak çalışmam konusunda beni teşvik eden kıymetli Okan 
Kadir Yılmaz’a, hem inceleme kısmının tashihini gerçekleşti-
ren hem de yazmalarda zor yerleri okuma konusunda katkıla-
rını esirgemeyen Sait Kayacı’ya, Türkçe inceleme kısmının son 
okumasını üstlenen Dr. Mustafa Demiray’a, mesai arkadaşla-
rım Muhammed Yasir Şahin ve Ebubekir Daşdemir’e, eserin 
sayfa tasarımını gerçekleştiren kıymetli Ali Haydar Ulusoy ile 
İbrahim Derviş Müezzin’e; isimlerini tek tek burada zikre-
demediğim bütün İSAM hocalarına ve çalışanlarına en içten 
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şükranlarımı sunarım. Ayrıca kelamî ve felsefî meseleleri araş-
tırmamda emeği bulunan ve tahkikli metni okuyup tashihler-
de bulunan muhterem Abdülhamit Türkmen’e, doktora tez 
danışmanım Prof.Dr. Yusuf Şevki Yavuz’a ve Marmara Üniver-
sitesi’ndeki bütün hocalarıma teşekkürlerimi arzederim.

Hayır dualarını her daim üzerimde hissettiğim ve haklarını 
asla ödeyemeyeceğim kıymetli anneme ve babama bütün min-
net ve şükran duygularımı sunarım. Katından onlara sıhhat 
ve afiyet lütfetmesini ve kendisinden razı olacak şekilde beni 
onlara layık bir evlat kılmasını yüce mevladan niyaz ederim.

Son olarak, en zor zamanlarda dahi yokluğuma sabreden, ça-
lışmalarımın ve heyecanımın sebatkâr destekçisi kıymetli eşim 
Nuran Hanım ile sevgili çocuklarım Şeymanur ve Huzeyfe’ye 
çok teşekkür ederim.

Başta ve sonda hamd Allah’adır.

Dr. Münzir Şeyhhasan
İstanbul, 2022




