
Tanýtmaya gayret ede-

ceðimiz eser, Bozok 

Üniversitesi Ýlahiyat Fa-

kültesi Kelam ve Ýtikadi Ýs-

lam Mezhepleri Anabilim 

Dalý Öðretim Üyesi Doç. 

Dr. Kýyasettin Koçoðlu ta-

rafýndan kaleme alýnmýþ ve 

2013 yýlýnda Yayýnevi Ya-

yýnlarý arasýndan okuyucu-

suyla buluþmuþtur. Bozok 

Üniversitesi Bilimsel Araþ-

týrmalar Proje Birimi tara-

fýndan desteklenen eserde, 

Hanefi geleneðin önemli isimleri arasýnda yer alan Ekmeluddîn el-Bâbertî’nin ha-

yatý ve Ýslam mezheplerine bakýþý ortaya konulmaktadýr. 

Kitabýn önsöz kýsmýnýn baþýnda “Kem âlât ile kemâlât olmaz.” sözüne yer ve-

ren yazar dikkatleri üzerine çekerek okuyucuyu düþünmeye sevk etmekte ve ese-

rin, bilimsel bir çalýþmanýn ana unsuru olan ilmî metotlar çerçevesinde hazýrlandý-

ðýna vurgu yapmaktadýr. Eserin yazýlýþ amacýný ise mezheplerin hem kendi içlerin-

de hem de diðer fýrkalara yönelik farklýlaþmalarýn devam ettiði ve “Ýslam Mezhep-

leri Tarihi” açýsýndan oldukça hareketli bir dönemi, Bâbertî’nin eserlerinden ha-

reketle ve bilimsel metotlarla ortaya koyarak alana katký saðlamak olarak belirt-

mektedir. 

Eser, giriþ bölümünden sonra üç ana bölüm, bir sonuç ve bibliyografyadan o-

luþmakta, ardýndan bir ek kýsmý ile sona ermektedir.

Giriþ bölümü kendi içinde “Ýzlenecek Metot” ve “Kaynaklar” olarak iki baþlýk 

altýnda toplanmýþtýr. Mezhep kavramýnýn tanýmý ve kapsamý çerçevelendirilerek 

baþlanýlan “Metot” kýsmýnda mezhepler tarihi araþtýrmalarýnda kullanýlan yön-

temlerden kaynak kritiði ve eleþtirel yaklaþým, fikirler üzerinde derinleþme veya 

fikirlerin tarihlendirilmesi, þahýslar üzerinde derinleþme, fikir-hadise irtibatý, be-

timleyici (deskriptif) yaklaþým, tarafsýzlýk ve disiplinler arasý iþbirliði gibi yön-

temlerin konuyla alakalarý nispetinde uygulanmaya çalýþýldýðý açýklanmaktadýr. 

Araþtýrmada saðlýklý sonuçlar elde edilebilmesi için kullanýlan metodun uygun 

ve güvenilirliði kadar kullanýlacak olan kaynaklarýn da saðlamlýðýna vurgu yapý-

lan kaynaklar kýsmýnda ise özellikle Ekmeluddîn el-Bâbertî’ye ait olan yazma e-

serlerin hangi kütüphanelerde yer aldýðýna ve içerik olarak nelerden bahsettiðine 

yer verilmektedir. Bâbertî’nin eserlerinin temel nüshalarýna ulaþýlmasý bakýmýnda 

doyurucu bir nitelik arz eden çalýþmada kaynak kritiði prensipleri kullanýlarak de-
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ðerlendirmeler yapýldýðý görülmektedir. 

Kitapta Bâbertî’nin eserlerinin yanýnda 

çalýþmada kullanýlan tabakât ve biyog-

rafi eserleri ile Bâbertî hakkýnda yapý-

lan bilimsel nitelikli çaðdaþ çalýþmalar 

hakkýnda da bilgiler verilmektedir.

Eserin birinci bölümü “Ekmelüddîn 
el-Bâbertî Hayatý, Eðitimi, Hocalarý, 
Öðrencileri ve Eserleri” olarak adlandý-

rýlmýþtýr. Bâbertî’nin tarihî ve ilmî ha-

yatýnýn ele alýndýðý bu bölümde konu a-

na hatlarýyla ortaya konulduktan son-

ra Bâbertî’nin yaþadýðý yerler olan Bay-

burt, Halep ve Mýsýr’ýn o dönemdeki 

sosyal-siyasal ve dinî-mezhebi duru-

mu hakkýnda bilgiler sunulmaktadýr. 

Devamýnda önemli bir Hanefî ilim ada-

mý olarak bilinen ve kelam, fýkýh, usûl-

i fýkh, hadis, tefsir, dil-belaðât konula-

rýnda oldukça yetkin olan Bâbertî’nin 

eðitim hayatý ve hocalarý hakkýn-

da bilgilendirme yapýlmakta; baþta 

Curcanî (ö. 816/1413), Molla Fenârî 

(ö. 834/1430), Þeyh Bedrettin (ö. 

820/1417), Hacý Paþa (ö. 827/1424) 

olmak üzere Osmanlý medreselerinde 

önemli ün ve mevkilere sahip öðrencile-

rine temas edilmektedir. Eserlerinin te-

lif, þerh, haþiye, takrir türlerinden oluþ-

tuðu dikkate alýndýðýnda “þerh dönemi 

âlimi” olarak tanýmlanan Bâbertî’nin 

Akaid-Kelam, Fýkýh-Usûl, Tefsir, Ha-

dis, Ahlak, Arap dili, Tasavvuf ve Ta-

rikatlar baþlýðý altýnda tespit edilebi-

len 115 adet eserinin ismine de yer ve-

rilmektedir.

“Bâbertî’nin Ýslam Mezheplerine Ba-
kýþý” baþlýklý ikinci bölümde Bâbertî’nin 

mezhepleri isimlendirmede kullandýðý 

yaklaþýmlar, mezhep taksimi ve temel 

kýstaslar ele alýnmaktadýr. Fikirlerin-

de Ebû Hanîfe’nin merkezi bir nokta-

da durduðu anlaþýlan ve mutaassýp bir 

Hanefî olarak karþýmýza çýkan Bâbertî 

kendisini kurtuluþa eren Fýrka-i Naciye 

ve Ehl-i Sünnet olarak tanýmlamakta-

dýr. Eserde Ehl-i Sünnet mezheplerinin 

anlatýldýðý kýsýmda Ebû Hanîfe ve Ha-

nefilik, Ýmam Mâturîdî ve Maturidilik, 

Þâfiî ve Þafiilik, Eþ’arî ve Eþ’arilik, Ah-

med b. Hanbel ve Hanbelilik, Ehl-i Ha-

dis, Halef ve Selef Mezhepleri ile Ehl-i 

Zâhir gibi mezheplerin yaný sýra Ýmam 

Mâlik, Sevrî, Evzâî gibi isimler ve mez-

heplerin önde gelen temsilcilerine yö-

nelik yaklaþýmlar ortaya konulmakta-

dýr. Bâbertî’nin kendisini Sünnilik i-

çerisinde Hanefi-Maturidi geleneðine 

mensup bir kiþi olarak konumlandýrdý-

ðýndan eleþtirilerinin de hep bu çerçe-

vede gerçekleþtiði görülmektedir.

Kitabýn üçüncü bölümü “Ehl-i Eh-
va ve Bid‘a Fýrkalarý” olarak adlandý-

rýlmakta ve Bâbertî’nin 73 fýrka hadisi 

kapsamýnda mezhepleri Mürcî makâlât 

geleneði olarak adlandýrýlan ve Hanefi 

ulemanýn tercih ettiði 6x12+1=73 þek-

linde bir tasnifle Ehl-i Ehva ve Bid‘a’yý 

altý ana fýrka üzerinde konumlandýrdýðý 

görülmektedir. Yazar, Bâbertî’nin fýr-

ka tasnifinin asýllarýný oluþturan Ha-

varic, Ravafýz, Kaderiyye, Cehmiyye, 

Mürcie ve Cebriyye’den oluþan altý fýr-

kayý ana baþlýklar hâlinde vermektedir. 

Onlarýn on ikiþerli alt kollarýnýn fýrka 

tasniflerinde isimleri olmasýna karþýn, 

Bâbertî’nin eserlerinde fikir veya gö-

rüþlerine yer vermediði fýrkalardan bah-

sedilmemektedir. Bu kýsýmda Kaderiy-

ye baþlýðý altýnda incelenen Mutezile’ye 

Bâbertî’nin eserlerinde geniþ yer verdi-

ði görülmektedir. Bâbertî’nin eserlerin-
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de bahsettiði Mutezili kiþiler isim isim 

incelenmekte ve deðerlendirdiði Mu-

tezili fikirler de ortaya konulmaktadýr. 

Ayrýca Bâbertî’nin ana tasniflerde zik-

retmediði hâlde eserlerinde çeþitli þe-

killerde aidiyet baðlarýný kurduðu bazý 

fýrkalara da yer verilmektedir. 

Bu bölümün son kýsmýnda “Yetmiþ 
Üç Fýrka Tasnifi Dýþýndaki Fýrkalar” 

baþlýðý altýnda Bâbertî’nin Ehl-i Ehva 

ve Bid‘a Fýrkalarý arasýnda deðerlendir-

mesine raðmen herhangi bir taksim içe-

risinde konumlandýrmadýðý Mücessi-

me, Kerramiyye, Sümeniyye-Berahime, 

Mukannaiyye, Maneviyye, Disaniyye 

gibi fýrkalar da ayrý ayrý baþlýklar altýn-

da ele alýnmaktadýr. 

Eser, içerisinde deðinilen önemli 

noktalara iþaret eden bir “Sonuç” bö-

lümüyle sona erdirilmektedir. Sonuç 

bölümünü Bâbertî’nin 73 fýrka risalele-

rinin farklý nüshalarýnda geçen mezhep 

taksimlerini konu edinen tablo þeklinde 

bir ek izlemektedir. 

Genel hatlarýyla, Bâbertî’nin hem 

Sünniliðe hem de diðer mezheplere ba-

kýþý ortaya konulan ve bu alanda ilk ol-

ma özelliði ile çerçeve bir çalýþma niteli-

ðinde olan eser yapýlacak yeni çalýþma-

lara yönlendirmesi ve katký saðlamasý 

bakýmýndan önem arz etmektedir. 


