MAHZEN-ÜL
ULÛM
Seyyid Abdülzâde Muhammed Tâhir
Serkiz Urpîlyân

1998
‹STANBUL

–1–

‹Ç‹NDEK‹LER
MEVZÛ’LAR

SAHÎFE

Takrizler: Ahmed Cevdet Pâﬂan›n takrîzi, Gelenbevîzâdenin takrîzi.....5
‹brâhîm Râﬂid bin Nu’mân›n takrîzi, ﬁûra’i devlet reîsi
Sa’îd be¤in takrîzi .................................................................6
Hamîd Vehbî be¤in takrîzi......................................................7
Mu’allim Nâcînin takrîzi, Mustafâ Rif’at efendinin takrîzi ........8
Sâlih Sabri efendinin takrîzi ...................................................8
Mahzen-ül ulûm (Giriﬂ) ..........................................................9
Kitâb›n tertîbi hakk›nda ma’lûmât ........................................11
Birinci bölüm: ‹lmlerin menﬂe’i [kayna¤›] ..........................................12
Dimâgda bulunan beﬂ kuvvet [Görünen ve görünmiyen
his organlar›] .......................................................................13
‹kinci bölüm: ‹lmin mâhiyyeti (Mâhiyyet üç k›smd›r) ..........................18
‹lmin mâhiyyetinin âlimler aras›nda meﬂhûr ta’rîfleri .............19
Üçüncü bölüm: ‹lmin mâhiyyeti ile alâkal› ihtilâflar ............................23
Dördüncü bölüm: ‹lm-i müdevven (Derlenen ilm) ..............................25
Beﬂinci bölüm: ‹lmlerin mevzû’u (ilmlerin mevzû’lar›n›n ana baﬂl›klar›) .27
‹lmin mevzû’u alt› k›sma ayr›l›r .............................................33
Alt›nc› bölüm: ‹lmlerin mes’eleleri .....................................................34
Yedinci bölüm: ‹lmlerin gâyesi..........................................................35
Sekizinci bölüm: ‹lmlerin taksîmât› ...................................................36
1) Âlimlerin yapm›ﬂ olduklar› taksimat beﬂ bölümdür ...........36
2) (Miftâh-üs-se’âde) de ilmlerin s›n›fland›r›l›ﬂ› ...................40
Ulûm-i hattiyye....................................................................40
El-faz-› müteall›k-› ulûm.......................................................41
Zihnde ma’kulât› sâniyeden bahs eden ilmler ......................42
A’yâna müteall›k ilmler ........................................................42
‹lm-i hikemiyye-i ameliyye ...................................................46
Dokuzuncu bölüm: ‹lmin fazîleti ve ﬂerefi .........................................51
Onuncu bölüm: ‹lmin mertebeleri .....................................................53
Onbirinci bölüm: ‹slâmiyyetin ilk zemânlar›.......................................55
Onikinci bölüm: ‹lk islâm musannifleri ..............................................56
Onüçüncü bölüm: ‹slâmî ilmlerin önceki ilmler ile kar›ﬂmas›..............57
Ondördüncü bölüm: Tedvîn ve müdevvenât›n k›smlar›, te’lîfât
yedi k›sma ayr›l›r .................................................................58
Onbeﬂinci bölüm: Kitâblar›n ﬂerhi. ﬁerhlerin tertîb ve yaz›lmas›
üç k›sma ayr›l›r ....................................................................60
Onalt›nc› bölüm: ‹slâm müellîflerinin k›smlar› ve hâlleri .....................62
Onyedinci bölüm: ‹slâmî ilmler .........................................................65
Onsekizinci bölüm: ‹lm melekesi......................................................68
Ondokuzuncu bölüm: ‹lm tahsîlinin mâni’leri [engelleri] ....................70
Yirminci bölüm: ‹lm tahsîlinin ﬂartlar› ................................................72
Yirmibirinci bölüm: ‹lm ö¤renmenin edebi........................................76
Yirmiikinci bölüm: ‹lmlerin neﬂrinin ﬂartlar› .......................................78

–2–

Yirmiüçüncü bölüm: ‹lm-i k›râ’et ......................................................80
Yirmidördüncü bölüm: ‹lm-i tecvîd...................................................82
Yirmibeﬂinci bölüm: ‹lm-i tefsîr-i ﬂerîf ..............................................84
Tefsîr ilmi iki k›sma ayr›l›r.....................................................86
Tabakât-ül müfessirîn..........................................................87
Müfessir olman›n ﬂartlar› ve âdâb› ilmi .................................89
Âyet-i kerîmelerin Mekkî ve Medenî oluﬂlar›na göre tasnîfi ..........89
Kur’ân-› kerîmin nüzûlü .......................................................93
Sûrelerin baﬂlang›çlar› ilmi...................................................96
Muhkem ve müteﬂâbihât ilmi ...............................................96
Vücûh ve Nezâir ilmi ............................................................96
Mütevâtir ve meﬂhûr k›râetler ilmi ........................................97
Kur’ân-› kerîmin i’câz› ilmi ...................................................98
Kur’ân-› kerîmin fazîletleri ilmi............................................100
Kur’ân-› kerîmin cem’i ve tertîbi .........................................102
Kur’ân-› kerîmin sûrelerinin cem’i ve tertîbi ........................103
Kur’ân-› kerîm tilâveti âdâb› ilmi ........................................106
Mushaf›n yaz›lmas› âdâb› ilmi ............................................107
Kur’ân-› kerîmin ve sûrelerinin ismleri ilmi ..........................107
Kur’ân-› kerîmin ismleri......................................................108
Yirmialt›nc› bölüm: Hadîs-i ﬂerîf ilmi...............................................117
Hadîs-i ﬂerîflerin çeﬂidleri ..................................................119
Büyük muhaddisler [büyük hadîs âlimleri] ..........................125
Hadîs âlimlerinin gâyeleri...................................................131
Hadîs-i ﬂerîflere dâir mühim kâide .....................................133
Nâsih ve mensûh hadîs-i ﬂerîf ilmi .....................................134
‹lm-i garîbül hadîs..............................................................134
Hadîs râvîlerinin ahvâli ilmi ................................................136
‹lm-i megâzî ......................................................................137
Yirmiyedinci bölüm: ‹lm-i mev’›ze ..................................................138
Yirmisekizinci bölüm: ‹lm-i tesavvuf ..............................................139
Yirmidokuzuncu bölüm: Düâlar ve evrâd ilmi .................................141
Otuzuncu bölüm: ‹lm-i ta’bîr-i rü’yâ ................................................142
Otuzbirinci bölüm: ‹lm-i kelâm .......................................................149
Emâli kasîdesi ...................................................................151
Otuzikinci bölüm: ‹lm-i usûl-i f›kh ...................................................160
‹lm-i f›kh ............................................................................164
Farz-› ayn olan ilmler. Farz-› kifâye olan ilmler ...................164
Mendûb ve harâm olan ilmler ............................................165
Hanefî mezhebinin meﬂhûr âlimleri ....................................175
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimleri ......................................178
Tabakât-ül-fukahâ.............................................................188
F›kh âlimleri yedi tabakad›r ................................................188
Hanefî mezhebinde mes’elelerin dereceleri ve
zâhir-ür-rivâye kitâblar› (Hanefî mezhebi müctehidlerinin
bildirdi¤i mes’eleler üç tabaka üzeredir.) ...........................190
Fetvâ ta’bîrleri ...................................................................191
F›kh mes’elelerinin ana baﬂl›klar› .......................................192
1– Kitâb-üt-tahâret, ...............................................................193
2– Kitâb-üs-salât, ..................................................................195
3– Kitâb-üz-zekât, .................................................................199
4– Kitâb-üs-savm, .................................................................201

–3–

5– Kitâb-ül-hac, .....................................................................202
6– Kitâb-ün-nikâh, (Nikâh›n fâideleri, evlenmenin âfetleri,
nikâh akdinin ﬂartlar›.) .......................................................203
7– Kitâb-üt-talâk, ...................................................................205
8– Kitâb-ül-›tk, .......................................................................208
9– Kitâb-ül-eymân, ................................................................208
10– Kitâb-ül-hudûd,.................................................................209
11– Kitâb-üs-sirkat, .................................................................210
12– Kitâb-ül-cihâd, ..................................................................210
13– Kitâb-ül-lakît, ....................................................................212
14– Kitâb-ül-lukâta, .................................................................212
15– Kitâb-ül-âb›k, ....................................................................212
16– Kitâb-ül-mefkûd, ...............................................................212
17– Kitâb-üﬂ-ﬂirket, .................................................................213
18– Kitâb-ül-vakf, ....................................................................213
19– Kitâb-ül-büyu’, ..................................................................213
20– Kitâb-ül-kefâlet, ................................................................215
21– Kitâb-ül-havâle,.................................................................216
22– Kitâb-ül-kazâ, ...................................................................216
23– Kitâb-üﬂ-ﬂehâdet, .............................................................217
24– Kitâb-ül-vekâlet,................................................................218
25– Kitâb-üd-da’vâ ..................................................................218
26– Kitâb-ül-ikrâr,....................................................................219
27– Kitâb-üs-sulh, ...................................................................219
28– Kitâb-ül-mudârebe, ...........................................................220
29– Kitâb-ül-îdâ’, .....................................................................220
30– Kitâb-ül-âriyet, ..................................................................221
31– Kitâb-ül-hîbe, ....................................................................221
32– Kitâb-ül-icâre, ...................................................................222
33– Kitâb-ül-mekâtib, ..............................................................222
34– Kitâb-ül-velâ’, ...................................................................222
35– Kitâb-ül-ikrâh, ...................................................................223
36– Kitâb-ül-hicr, .....................................................................223
37– Kitâb-ül-me’zûn, ...............................................................223
38– Kitâb-ül-gasb, ...................................................................223
39– Kitâb-üﬂ-ﬂüf’a, ..................................................................224
40– Kitâb-ül-k›smet, ................................................................224
41– Kitâb-ül-müzâre’a, ............................................................225
42– Kitâb-ül-müsâkât, .............................................................225
43– Kitâb-üz-zebây›h, ..............................................................226
44– Kitâb-ül-üdhiyye,...............................................................226
45– Kitâb-ül-hazar vel-ibâha, ...................................................226
46– Kitâb-u ihyâ-il-mevât,........................................................226
47– Kitâb-ül-eﬂribe, .................................................................227
48– Kitâb-üs-sayd, ..................................................................227
49– Kitâb-ür-rehn, ...................................................................227
50– Kitâb-ül-cinâyât, ...............................................................227
51– Kitâb-üd-diyât,..................................................................228
52– Kitâb-ül-vesâyâ, ................................................................228
53– Kitâb-ül-hünsâ, .................................................................228
54– Kitâb-ül-ferâiz. ..................................................................228
– ‹lm-i ﬂurût ves-sicillât .....................................................228
– ‹lm-i cedel ......................................................................229
– ‹lm-i ferâiz ......................................................................230

–4–

TAKRÎZLER:
Osmânl› âlimlerinden ve devlet adamlar›ndan Ahmed Cevdet
Pâﬂan›n lutf ederek yazd›¤› takrîz:
Latîf, k›ymetli eserlerin yaz›ld›¤› Sultân Abdülhamîd hân›n gönülleri cezb eden feyzli devrinde, yeni yaz›lan eserlere kat›lan bu eser, ilmleri ve fenleri birbirinden ay›rmak ve k›smlar›n› göstermek, müelliflerinin ismlerini bildirmek husûsunda, geçmiﬂde yaz›lan eserlere güzel bir ilâvedir.
Meâdin-i hey’et-i fenniyyesi baﬂkâtibi Tâhir efendi ile Serkiz efendinin birlikde (Mahzen-ül-ulûm) ad›yla bir kitâb yazmaya teﬂebbüs etdiklerine dâir matbu’ ve uzun bir yaz› ve kitâb›n bir bölümü dikkatle okundu. Parçadan bütüne istidlâl ile takdîre ﬂâyan görüldü ve be¤enildi. Çünki, dahâ önce bu konuda (Mevdûat-ül-ulûm) ve (Keﬂf-üz-zünûn) gibi ilmlerin ve fenlerin mevzû’lar› ve ismlerine dâir kitâblar yaz›lm›ﬂ ise de, sonra bu sâhalar terk olundu. Nice zemândan beri gelip geçen müelliflerin terceme-i hâlleri meçhûl kalm›ﬂ idi. Böyle bir zemânda müelliflerin k›saca hayâtlar› ve
eserleri, yukar›da ad› geçen kitâblar›n muhtevâs› ile birleﬂdirilerek hepsinin, bu (Mahzen-ül-ulûm) kitâb›nda toplanaca¤›, onlarda bulunmayan
bilgiler de ilâve edilece¤i için, ulûm-i islâmiyyeyi [islâmî ilmleri] kendisinde toplayan çok fâideli bir eser olaca¤› anlaﬂ›ld›. Eser temâmlan›p önceki kitâblarla karﬂ›laﬂd›r›ld›¤›nda, üstünlük derecesi anlaﬂ›lacak ve “Öncekiler sonrakilere ne kadar çok ﬂeyler b›rakm›ﬂ” denilecekdir. Allahü teâlâ
bu eseri temâmlamay› nasîb eylesin! Bu düâ, kendisine düâ etmemiz üzerimize lâz›m olan pâdiﬂâh›m›za tekrâr düâ etmeye vesîle oldu.
Hakîm ve kadîr olan Rabbinin lütuflar›na muhtâç;
Ahmed Cevdet.
_________
Âlim ve fâd›llardan Gelenbevîzâde muhterem Hayrullah Efendinin ihsân buyurduklar› takrîzleri:
Âlimlerin asrlardan beri, dünyâ kütübhânelerini süsleyen pekçok
eserlerinden, ilmlere ve fenlere dâir bilgilerden bahs eden ve (Mahzenül-ulûm) ad› verilen bu kitâb›n, pâdiﬂâh›m›z›n terakkîyi teﬂvîk eden himâyelerinde yaz›lmas› teﬂekkürü mûcibdir.
Bu kitâb›n ilm ve ma’rifet sâhiblerine, araﬂd›rma yapanlara, talebelere büyük fâideler sa¤layaca¤› akl sâhiblerince gâyet aç›kd›r.
Kitâblarla alâkal› ilmlerin ehemmiyyetini herkesden evvel takdîr
eden islâm âlimleri taraf›ndan, vaktiyle bu sâhada ba’z› k›ymetli eserler yaz›lm›ﬂd›. Ancak, bu eserlerin tertîblerindeki fâide s›n›rl› kalm›ﬂd›r. Ayr›ca
o zemândan ﬂimdiye kadar yaz›lan kitâblar›n o eserlerde yer almad›¤› meydândad›r. Bu bak›mdan bu kitâb, o husûsdaki eksikli¤i giderece¤inden,
müelliflerinin ortaya koyduklar› bu hizmetleri gerçekden takdîre lây›kd›r.
Gelenbevîzâde.
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Saltânât-› seniyyenin eski mensûblar›ndan, fazîlet ve kemâl sâhibi Kastamonu ve Trablusgarb vilâyetleri kap› kethudâs› se’âdetli ‹brâhîm Râﬂid Efendi hazretlerinin belâgatl› kaleminden ç›kan takrîzi:
(Mahzen-ül-ulûm) ismindeki bu kitâb, takrîz ve takdîre, hazîne-i hümâyûnda ve erbâb-› fünûn nezdinde kütübhânelerin süsü kabûl edilmeye lây›kd›r. Böyle oldu¤u, okuyarak istifâde edecek olan akl ve anlay›ﬂ sâhibleri için âﬂikârd›r.
Mukaddimesinde bildirildi¤i üzere müellifler, bu k›ymetli kitâb›,
böyle güzel bir ﬂeklde yazmakla, geçmiﬂde ve günümüzdeki ilm ve
ma’rifet ehlinin fâideli eserlerini herkese tan›tm›ﬂlard›r. ‹lm ehline göre, bu
eseri, lây›k oldu¤u ﬂeklde medh etmek mümkin de¤ildir.
Kullar›na çok ihsânda bulunan Rabbinin lütuflar›na en çok muhtâc
olan;
‹brâhîm Râﬂid bin Nu’mân.
_________
Osmânl› devlet adamlar›n›n meﬂhûrlar›ndan, ﬂûrâ-y› devlet-i bidâyet mahkemesi reîsi Sa’îd Be¤ efendi hazretlerinin lutfetdikleri k›ymetli takrîz:
Zâhirî ve bât›nî bütün terakkî vâs›talar›n› feyzli himâyelerinde bulunduran pâdiﬂâh›m›z efendimiz hazretlerinin me’ârif asr› olan devrlerinde,
böyle bir (Mahzen-ül-ulûm) neﬂr olunmas› teﬂekkürlere lây›kd›r.
‹lmlerin ve ma’rifetlerin k›smlar›n› ve bunlar›n kollar›na âid kitâblar› derli toplu olarak araﬂd›rma erbâb›na takdîm eden böyle bir eserin k›ymeti anlat›lamaz.
Bat›da bu sâhada yaz›lan kitâblar, her zemân âlimlerin ve dâhîlerin
el kitâb›d›r.
Ma’rifet feyzini ﬂarkdan alm›ﬂ olan garbl›lar›n, bu sâhadaki eserlerine benzeyen yeni eserlerin bizde ç›kmam›ﬂ olmas› hiç hoﬂ olmayan bir
gecikmedir.
Öncekilerin bu sâhada yazd›klar› ba’z› eserleri mevcûd ise de, onlar zemân›m›zda unutulmuﬂdur.
Kitâblardan ve müelliflerden bahs eden bu kitâb, ilm ve ma’rifetler
hazînesi oldu¤undan, ona (Mahzen-ül-ulûm) ismi verilmesi son derece
uygundur.
Böyle fâideli bir eseri yazmak himmetinde bulunan, Tâhir ve Serkiz
efendilerin gayretleri, ayr›ca takdîre ﬂâyând›r.
Bu kitâb›n her sahîfesi umûmî ve husûsî bilgiler için bir aynad›r. Öyle bir ayna ki küçük büyük herﬂeyi göstermekdedir.
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Müﬂkillerin hazînelerini açan, zorluklar›n karanl›¤›n› ayd›nlatan akl
ve zekâ ziyâs› var olsun.
Allahü teâlâ, pâdiﬂâh›m›z›n himâyesinde müellîflerini mükâfâta nâil eylesin diye düâ etmek, her kadîrﬂinâs insâf ehlinin vazîfesidir.
ﬁi’r:
Lây›k-› vasf ve senâ bir eser oldu zâhir,
Yazd›lar himmet ve ikdâm ile Serkiz, Tâhir.
Kullar›n en âcizi;
Sa’îd.
_________
Osmânl› edîblerinin büyüklerinden, meclis-i nâfia baﬂkâtibi,
Cerîde-i bahriyye baﬂ muharriri, muhterem Hamîd Vehbî be¤efendinin i’câzl› kaleminden ç›kan, seçilmiﬂ hediyyesi olan takrîz:
Vaktiyle garb›n ilmî terakkîlerine g›bta nazar›yla bakarak üzülenler,
hâlen peﬂipeﬂine yaz›lan eﬂsiz eserlerimizi görüp sevindikce, ﬂevke geliyorlar. Bu durum, asr›m›zdaki büyük ilerlemenin hâlen sâhib oldu¤u derecenin, gelecekde bat›l›lar›n gözlerini kamaﬂd›raca¤›n› göstermekdedir.
Meselâ, memleketimizin fâd›llar›n›n baﬂtâc› merhûm Kâtib Çelebî
(Keﬂf-üz-zünûn) ad›ndaki çok k›ymetli eseriyle, ﬂark›n kütübhânelerini
süslemiﬂdir. Di¤er ba’z› müellifler de bu sâhada birkaç eser yazm›ﬂlard›r. Ancak, günümüz bat› fenleri aras›nda “bibliyo¤rafî” denilen ve husûsî bir ehemmiyyet taﬂ›yan bu geniﬂ ilmin, günden güne i’tibâr›n›n artmas›, bu konudaki noksan›m›z› idrâk eden ve hakîkati görenler yan›nda
ciddî bir g›bda hissi do¤urmakda idi.
Son olarak, inceleme ve araﬂd›rma ehlinin baﬂ›nda gelen iki mahâretli ve gayretli zât, bu noksan›m›z› gidermeye önem vererek (Mahzenül-ulûm) ad›yla hakîkaten ilmler hazînesi denmeye lây›k, güzel bir eser
yazm›ﬂlard›r. Bütün Osmânl› me’arîf ehli taraf›ndan, gerçekden be¤enilmeye mazhâr oldular.
Gayretleri bol, sa’yleri meﬂkûr olsun.
Yaln›z ﬂark›n de¤il, garb›n bile kütübhânelerini tan›tacak olan bu k›ymetli eser, her yönden seçkin kimselerin teﬂekkürlerine lây›kd›r.
ﬁi’r:
Gelin ikdâm-› Serkiz ve Tâhir,
‹tdi bir mahzen-i ulûm inﬂâ.
Oldu el-Hak mecâmi-ül-efdâl,
Dense ess-ül-esâs-› ilm becâ.
[Bak›n›z! Serkiz ile Tâhir “Mahzen-ül-ulûm” kitâb›n› yazd›. Gerçekden bu kitâb fazîletlerin topland›¤› bir kitâb oldu. Buna ilmin temelinin temeli ad› verilse yerindedir.]
Kullar›n en aﬂa¤›s›;
Hamîd Vehbî.
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Osmânl› edîblerinin büyüklerinden Muallim Nâcî efendinin ihsân buyurduklar› k›ymetli takrîzleri:
(Mahzen-ül-ulûm) müellifleri Efendiler hazerât›na:
Efendiler hazerât›:
(Mahzen-ül-ulûm) ad›yla yazd›¤›n›z büyük eser, insanl›k âlemini
minnetdâr edecek fâideli eserlerdendir. Tebriklerimi arz etmekle berâber,
âcizâne bana düﬂen teﬂekkürü takdîm ile iftihâr ederim.
Bu eser, muhterem nâm›n›z›n devâm› için kâfîdir. Hattâ zemân
geçdikce ehemmiyyeti artacakd›r. Bugün meselâ (Kâtib Çelebî) ad›n› bütün dünyâ hürmetle yâd ediyor. Muhtemeldir ki, Osmânl› âlimlerinin dâhîlerinden olan o büyük zât›n sâhib oldu¤u yüksek meziyyet, yaﬂad›¤› devrde ﬂimdiki kadar takdîr edilmemiﬂdir.
(Mahzen-ül-ulûm)un tertîbinde ne kadar zahmet çekmiﬂ oldu¤unuz, az bir düﬂünmeyle anlaﬂ›l›yor. Bu kitâbdan büyük bir kolayl›kla istifâde edecek olanlar, size nas›l teﬂekkür etmesinler.
Osmânl› cem’iyyetinin, belki di¤er bütün milletlerin, ma’nen muhtâc olduklar› bir hizmeti, böyle mükemmel bir ﬂeklde yerine getirmekle,
aram›zda mümtâz olarak, bütün Osmânl›lar›n iftihâr vesîlesi oldunuz ve
kendinizi de pâdiﬂâh›n yüksek iltifâtlar›na lây›k eylediniz.
Muallim Nâcî.
_________
Osmânl› âlim ve müderrislerinin büyüklerinden Amasyal› kâtibzâde el-Hâc Mustafâ Rif’at Efendi merhûmun vefât›ndan evvel hediye eyledi¤i takrîz:
‹lm ve ma’rifete çok k›ymet veren pâdiﬂâh›m›z›n himâyesinde, bu
def’a tertîb edilen ve yaz›lan (Mahzen-ül-ulûm) ad›ndaki kitâb, ilm ve kemâl erbâb› ile, ilme hevesli olanlar için bir kitâblar aynas›d›r. Bu aynadan
ülemâ zümresinin kalblerinin mahbûbu olan ilmî kitâblar, iﬂtiyâkla bakan
gözlere görünerek, bundan hâs›l olacak fâide ve güzelliklerin yüksek
derecesini anlatmak mümkin de¤ildir.
Hele (Mahzen-ül-ulûm) kitâb›n›n yaz›l›ﬂ› ve tertîbi, esere ayr› bir güzellik vermekdedir. Tâhir ve Serkiz efendilerin vatana hizmet yolunda böyle fâideli bir eser için yapd›klar› çal›ﬂma her bak›mdan takdîr ve teﬂekküre lây›kd›r.
Kâtibzâde Mustafâ Rif’at.
_________
Amasya eﬂrâf›ndan ve müderrisîn-i kirâm›ndan Kengaravî fazîletli Hâce Sâlih Sabri Efendi hazretlerinin yüksek takrîzi:
Pâdiﬂâh›m›z›n ilm ve ma’rifet devri olan zemân›nda (Mahzen-ülulûm) adl› kitâb›n yaz›lmas›n›n ve tertîbinin gâyesi; ülemâ-i kirâm›n ve fâd›llar›n çeﬂidli ilmlere âid yazd›klar› kitâblara dâir k›sa ve fâideli bilgiler vermekdedir. Bu eser, umûmî bir fihriste olan ihtiyâc› karﬂ›layan yeni eserlerden say›lmakdad›r. Böyle mükemmel ve güzel bir sûretle tertîb edilen
bir eserin neﬂr edilmesi teﬂekkürü mûcibdir. Bu kitâb› yazan ve tertîb eden
me’ârif erbâb›ndan Tâhir ve Serkiz efendilerin bu konuda sarf etdikleri himmet ve gayret takdîre ﬂa’yând›r.
El-Fakîr Sâlih Sabri.
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MAHZEN-ÜL-ULÛM
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ
Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecma’în.
Yerin ve göklerin yarat›c›s› olan Allahü teâlâ, hikmet ve kerâmetler
sâhibi, övgüye lây›k, müstesnâ sultân, saltanât taht›n›n süsü, güç ve kudret sâhibi halîfe Sultân ‹bn-üs-sultân Sultân Gâzî Abdülhamîd Hân-› Sânî efendimiz hazretlerine ilâ âhir-i deverân kuvvet ve ﬂânla saltanât taht›n› süslemeyi, nasîb buyursun. Âmîn.
Fazîlet ve kemâl erbâb›n›n ma’lûmu oldu¤u üzere, ilmler ve ma’rifetler naklî ve aklî olarak, iki yoldan akan hâlis ve berrak bir ilm ve ma’rifet suyudur. Dünyâ ve âh›ret se’âdetinin gülistân›, iﬂte bu ilm ve ma’rifet
suyu ile geliﬂir ve tâze kal›r.
‹lmler ve ma’rifetler, her ﬂahs, her millet ve her kavm için se’âdet
ve kurtuluﬂ vesîlesi olur. Âlemin nizâm›n›n devâm› ve insano¤lunun intizâm›n›n bekâs›, ilmin kâidelerine uymakla hâs›l olur. Herﬂeyde fâideyi elde etmek, zarar› uzaklaﬂd›rmak, ilm ve ma’rifetle mümkin olur. Akl aynas›n›n cilâs›, ilm ve ma’rifet, insan›n ﬂeref ve meziyyeti fazîletdir. Ahlâk› güzelleﬂdirmek ve iyi terbiye, ancak ilm ve ma’rifet ile elde edilir. ‹nsano¤lunun akllar› hayrete düﬂüren bunca buluﬂlar› da, ilm ve ma’rifet sebebiyledir. Hülâsâ, ilmlerin ve ma’rifetlerin fazîletini anlatmak husûsunda, insan›n dili ve kalemi âcizdir.
‹lmlerin ve ma’rifetlerin uzun zemân zabt edilmesine ve korunmas›na ve her asrda umûma yay›lmas›na hizmet eden en mühim vâs›talardan birincisinin, yaz›lan kitâblar oldu¤u meydândad›r. Binüçyüz bu kadar seneden beri ilm ve fazîlet ehli taraf›ndan, ilm ve fenlere dâir tertîb ve
te’lîf buyurulan kitâblar, gökdeki y›ld›zlar gibi say›s›zd›r.
Her asrda ve zemânda, âlimlerin dünyâ kütübhânelerine yâdigâr b›rakd›¤› kitâblar›n ismlerini, mertebelerini, müelliflerinin ism ve künyelerini, memleketlerini, vefât târîhlerini, hayâtlar›n› bilmek, âlimler için tabi’î
bir arzûdur. Bunun gibi bir ilmi ö¤renmek ve o ilmde ihtisâs sâhibi olmak
isteyenlerin, o ilmle alâkal› te’lîf edilen eserlerden haberdâr olmalar› lâz›md›r. Ayr›ca bir ilme dâir kitâb yazmak istenince, o ilmle alâkal› eserlere vâk›f olman›n da, yaz›lacak kitâb›n her bak›mdan mükemmel olmas›n› sa¤layaca¤› aç›kd›r.
Hâl böyle iken, bunca senelerden beri, islâm memleketlerinde, ilm
ve fazîlet ehlinin yazd›¤› ilmî eserlerin temâm›n› mütâle’a etmek ﬂöyle dur–9–

sun, sâdece bir ilm dal›yla alâkal› olarak yaz›lan eserleri tedkîke bile insan›n ömrü kâfi gelmez. Belki sâdece bir ilm dal›nda yaz›lan eserlerin çoklu¤u, insan›n ömrü ile aslâ k›yâs kabûl etmeyecek derecede büyük bir nisbetsizlik içinde oldu¤u iddia edilse, mubâle¤a edilmiﬂ olmaz. Bundan dolay› yaz›lm›ﬂ olan kitâblar›n, ismleri ile, bu kitâblar hakk›nda ma’lûmât› içine alan, kitâb fihristlerinin lüzûmu, vaktiyle âlimler taraf›ndan düﬂünülmüﬂ
ve takdîr edilmiﬂ ve bu mevzû’da çeﬂidli ve mu’teber fihristler yaz›lm›ﬂd›r. Ancak o fihristlerin yaz›l›ﬂ ﬂekli ve tertîbi husûsî olup, herkes istifâde edememekdedir.
Ayr›ca o fihristlerin yaz›ld›¤› devrlerden bu zemâna kadar geçen bir
iki asr içinde ve bilhâssa ilm asr› olan Pâdiﬂâh›m›z›n (Abdülhamîd Hân› Sânînin) zemân›nda, gerek saltanât merkezinde ve gerek taﬂrada yaz›lm›ﬂ olan eserler, o fihristlerin d›ﬂ›nda kalm›ﬂd›r. Bu durum göz önünde bulundurulunca, geçmiﬂde yaz›lan fihristlerin kâfî gelmedi¤i dahâ aç›k bir
ﬂeklde ortaya ç›kar.
Yaz›lan eserler üzerinde bilgi sâhibi olmak husûsu, bir müddetden
beri Avrupada gâyet mühim ve üzerinde durulan bir ilm hâlini alm›ﬂd›r. Bibliyo¤rafi ad›yla husûsî bir yer kazanm›ﬂ; bu ilmin ehemmiyyeti dahâ çok
takdîr edilme¤e baﬂlan›p, bu husûsda birçok kitâblar yaz›lm›ﬂ ve neﬂr edilmiﬂdir.
Hülâsâ, yaz›lan kitâblardan bahs eden kitâb fihristlerinin fâideleri ve
güzellikleri âﬂikârd›r. Bu sebeble s›rf vatana âcizâne bir hizmetde bulunmak arzûsu ile ve velîni’metimiz, ﬂevketli pâdiﬂâh›m›z hazretlerinin, ilmin
ve ma’rifetin ilerlemesi husûsunda, yüksek yard›mlar› ve devâml› teﬂvikleri, bu umûmî fihristin hâz›rlanmas›nda ﬂevke ve gayrete sebeb oldu. Allahü teâlân›n yard›m›yla temâmlan›p, (Mahzen-ül-ulûm) ismi verildi. Bu
eserin baﬂl›ca kaynaklar›; (Miftâh-üs-se’âde), (Keﬂf-üz-zünûn) ve di¤er
çeﬂidli mu’teber kitâblar, saltanat merkezi ‹stanbulda ile M›s›r ve Beyrût
gibi büyük yerlerde bulunan meﬂhûr kütübhânelerdeki fihristlerdir.
Bu kitâb› yazmaya baﬂlamadan önce, tertîbinin aﬂa¤›da belirtilen
esâslara göre yap›lmas› düﬂünüldü:
a– Kitâblar›n ismleri yaz›lmadan evvel, ilm ve fenlere dâir bölümlerin yaz›lmas›nda, ilmlerin ve fenlerin aralar›ndaki münâsebetin gözetilmesi.
b– Eserin tertîbini güzelleﬂtirece¤i için, kitâblar›n ismleri k›sm›nda
her kitâb›n alâkal› oldu¤u ilme âid bölümde gösterilmesi, kitâblar ve
müelliflerin ismleri hakk›nda k›sa ve fâideli bilgiler verilmesi.
c– Bir kitâb›n hangi ilmden bahsetdi¤ine dâir bilgileri kolayca elde
etme¤i sa¤layaca¤› için, kitâblar›n harf s›ras›na göre tertîb edilmesi.
d– Her as›rdaki ilmî geliﬂmelerin seviyesini kolayl›kla tesbît etme¤i sa¤layaca¤› için, kitâblar›n târîh s›ras›na göre tertîb edilmesi.
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e– Müelliflerin ismlerinin harf s›ras›na göre yaz›lmas› ve her müellifin ismi alt›nda çeﬂidli ilmlere dâir yazd›¤› kitâblar›n gösterilmesi.
f– Fâideli olaca¤› düﬂünülerek, müelliflerin hayâtlar› hakk›nda bilgi verilmesi.
g– Ayr›ca pekçok fâideler sa¤layaca¤› için, ‹stanbulda ve di¤er
önemli ﬂehrlerdeki meﬂhûr kütübhânelerin yerleri, kitâb mevcûdlar› ve Avrupada kitâb ismlerine dâir yaz›lan kitâblardan bahs edilmesi.
‹ﬂte bunlardan dolay› bu kitâb, aﬂa¤›da yaz›lan alt› k›sm üzere tertîb olunmuﬂdur.
Birinci k›sm: ‹lmlere ve fenlere dâir bölümleri içine almakdad›r.
‹kinci k›sm: ‹lmlerin çeﬂidleri i’tibâriyle, kitâblar›n ismleri hakk›ndad›r. Her bir ilme dâir yaz›lan eserler için, ayr› ayr› bölümler yap›lm›ﬂd›r. Her
kitâb, âid oldu¤u bölümlerde gösterilmiﬂdir. Yaz›lan eserlerden bahs
edilirken, müelliflerinin ismi, künyesi, nisbetleri, do¤um veyâ vefât târîhleri ve eserlerine âid k›sa bilgiler verilmiﬂdir.
Üçüncü k›sm: Yaz›lm›ﬂ olan eserleri harf s›ras›na göre gösteren fihristlerdir.
Dördüncü k›sm: Yaz›lan kitâblar› târîh i’tibâriyle gösteren fihristlerin yer ald›¤› k›smd›r.
Beﬂinci k›sm: Müelliflerin alfabetik ism listesi, herbir müellifin çeﬂidli ilm kollar›nda ne kadar eser yazd›¤› ve müelliflerin ço¤unun hayât›n› bildiren k›smd›r.
Alt›nc› k›sm: Merkez-i saltanât-› seniyyede [‹stanbulda] ve di¤er
memleketlerde bulunan ço¤u kütübhâneden, bu kütübhânelerdeki kitâb
mevcûdundan ve avrupada kitâblara dâir neﬂr olunan eserlerden ve bu
konu ile alâkal› di¤er ba’z› fâideli bilgilerden bahs eden k›smd›r.
Dahâ önce de bahs etdi¤imiz gibi, onüç as›rdan beri, âlimler, fâd›llar, hükemâ, edîbler, târîhciler ve di¤er ilm ve fen erbâb› taraf›ndan yaz›lan kitâblar, gökdeki y›ld›zlar gibi say›s›z olup, haddi hesâb› yokdur. Bu
sebeble bu kitâbda onlar›n hepsini anlatmak mümkin de¤ildir. Ancak okyânusdan bir damla misâli ve her taraf› ayd›nlatan güneﬂden bir zerre kâbilinden olmak üzere, âcizâne araﬂd›rmam›z derecesinde yaz›lan bu kitâb› okuyuculara arz ve takdîmle iftihâr ederiz. Böyle bir kitâb› yazmak
haddimizin ve gücümüzün üstünde oldu¤u hâlde, sâdece vatana âcizâne bir hizmetde bulunmak için hâlisâne bir niyyet ile hâz›rland›. Böyle bir
eserde görülecek hatâ ve noksânlar›n, fazîlet ve irfân erbâb› kat›nda afva mazhâr olaca¤›n› ümîd ederiz. Muvaffâkiyet Allahü teâlâdand›r.
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Birinci Bölüm

‹LMLER‹N MENﬁE’‹ [KAYNA⁄I]
Ma’lûm oldu¤u üzere insan, his, hareket, g›dâ ve sâir zarûrî ihtiyâclar› bak›m›ndan, di¤er hayvanlar ile müﬂterek oldu¤u hâlde, sâhib bulundu¤u fikr ve idrâk ile di¤er hayvanlardan mümtâzd›r. Bunun gibi, insan›n
dünyâya ve âh›rete âid iﬂlerinde, hem cinsi ile yard›mlaﬂmaya ihtiyâc› oldu¤unu bilmesi, Allahü teâlâya îmân etmesi ve Enbiyâ-› i’zâm›n [Peygamberlerin] Allahü teâlâdan teblîg buyurdu¤u emrleri ve nehyleri kabûl ve tasdîk etmesi, fikr nûru ile hâs›l olur.
Hayvanlar›n hepsi, insana o fikr cevheri sebebiyle itâ’at edip, emrine girer. ‹nsano¤lu bu sebeble di¤er mahlûkât›n pek ço¤undan üstün
ve fazîletlidir. Buna göre, insan›n fikri, ilmlerin ve san’atlar›n menﬂe’i
[kayna¤›] olur.
Fikr, öyle bir mutlak idrâkdir ki, o idrâk, ona sâhib olan›n, eﬂyây› his
ve ﬂu’ûrundan [anlamas›ndan] ibâretdir.
Mutlak idrâk, bütün varl›klardan, hayvanlara mahsûs bir s›fat olup,
bu s›fat, nebâtât [bitkiler] ve cans›z varl›klarda mevcûd de¤ildir.
Allahü teâlâ, hayvanlarda his ve idrâk için, beﬂ adet hassâ-i zâhire [beﬂ duyu organ›] yaratm›ﬂd›r. Fâideli ﬂeyleri elde etmek ve zararl› ﬂeylerden uzak durmak yolunu, bu hâssalar›n kullan›lmas› ile ta’yîn buyurmuﬂdur.
Havâss-› zâhire [beﬂ duyu organ›], semi’ (iﬂitmek), basar (görmek),
ﬂemm (koklamak), zevk (tatmak), lems (dokunmak) hâssalar›ndan ibâretdir.
Hiss-i semi’ (iﬂitme duyusu) ile ses ve sedâlar iﬂitilir. Hiss-i basar
(görme duyusu) ile eﬂyâ görülür. Hiss-i ﬂemm (koklama duyusu) ile kokular his edilir. Hiss-i zevk (tadma duyusu) ile yiyecek ve içeceklerin tatl›l›¤› ve ac›l›¤› gibi özellikleri bilinir. Hiss-i lems (dokunma duyusu) ile de
eﬂyân›n s›cakl›k ve so¤ukluk [yumuﬂakl›k ve sertlik] gibi hâlleri his edilir.
‹nsan›n havâss-› zâhiresinden [görünen his organlar›ndan] baﬂka dimâg›nda beﬂ aded kuvve-i bât›nas› [görünmiyen beﬂ his organ›] da vard›r. Çünki, insan kendi zâhir bedeninde yerleﬂdirilmiﬂ ve mevcûd his uzvlar›yla idrâk etdi¤i hâlleri, bât›nî kuvvetlerine teslîm edip, bildirip, bât›nî
idrâkleri vâs›tas›yla eﬂyân›n hakîkatini tan›ma ma’rifetini elde eder.
Ülemâ-i muhakk›kîne [hakîkati aç›¤a ç›karan âlimlere] ve hükemâya göre, insan›n nefsi ve rûhu, madde olmayan ve kemâlât› elde etmek– 12 –

de bedene ve bedende bulunan âlât-› hissiyyeye [his organlar›na], muhtâc olan rûhânî varl›kd›r. [Nefs ve rûh ayr› ayr› varl›klard›r. Nefs, bütün kötülüklerin menﬂe’idir.]
Rûh fermân sâhibi bir sultân derecesinde olup, beden bu sultân›n
memleketi gibidir. Havâss-› zâhire [görünen his organlar›] ise, o memleketin a’yân ve erkân› gibidir. Havâss-› bât›na [görünmeyen his organlar›], o sultân›n yak›nlar› gibidir. Sultân gibi olan rûh, a’yân ve erkân› güzel
bir ﬂeklde kullanarak, dünyâ ve âh›rete âid iﬂlerini yürütüp, se’âdet-i
dâreyne [dünyâ ve âh›ret se’âdetine] vâs›l ve nâil olur.
Havâss-› bât›na hakk›nda, ba’z› islâm âlimleri taraf›ndan beyân
buyurulan ma’lûmât›n hulâsâs› ﬂöyledir:
Havâss-› bât›nan›n [görünmeyen his organlar›n›n] temâm› mahrûtî (elips) ﬂeklinde olan dimâgda bulunur.
Baﬂ›n uzunlamas›na olan k›sm›nda üç aded boﬂ yer bulunur. Bu yerlere butûn-› dimâg denir.
Batn-› evvel: Baﬂ›n en üst taraf›nda olup, di¤er bât›nlar›n en büyü¤ü ve en geniﬂidir.
Batn-› sânî: Batn-› evvel ile batn-› sâlisin [birinci batn ile üçüncü batn›n] aras›nda dehlîz [iki kap› aras›nda olan mahâl] gibi ortadad›r. Birinci
ve üçüncü batndan dahâ dard›r.
Batn-› sâlis: Baﬂ›n en aﬂa¤› taraf›nda olup, birinci batndan dahâ küçükdür.
Bu üç batn›n herbiri de ayr›ca üç tabaka olup, birinci tabakaya, “mukaddime”, ikinci tabakaya, “mutavass›t”, üçüncü tabakaya, “muahhar”
denir.
Dimâgda s›ralanm›ﬂ olan üç batndan herbiri, kalbden dimâga ç›kan
rûh-› nefsânî ile dolu olup, herbirinde bir çeﬂid his ve idrâk bulundu¤undan, nefsin kuvve-i müdrikesi onlarda da mevcûddur.
Dimâgda bulunan [görünmiyen] beﬂ kuvvetin birincisi, (hiss-i müﬂterek), ikincisi (hayâl), üçüncüsü, (kuvve-i vâhime), dördüncüsü, (kuvvei hâf›za), beﬂincisi, (kuvve-i müfekkire) [mutasarr›fa]d›r.
1– Hiss-i müﬂterek: Dimâgda, batn-› evvelin önünde bulunan bir
kuvvetdir. [Ya’nî, bu duygunun yeri beynin önündedir.] ‹nsan, beﬂ duyu
organlar›ndan göz ile gördü¤ü eﬂyây›, kulak ile iﬂitdi¤i sesleri ve sözleri, dil ile tatd›¤› duygular›, burun ile koklad›¤› kokular› ve dokunma ile his
ve idrâk etdi¤i eﬂyân›n hâllerini bu kuvve-i hiss-i müﬂterek vâs›tas›yla idrâk eder. Zîrâ bedenin zâhirinde olan duyu organlar›ndan her biri, sâdece bir duyuya mahsûs olan ﬂeyin idrâkine vâs›ta olur. Bir hâssa ile his olunan ﬂey, di¤er bir hâssa ile idrâk edilmez. Meselâ görme organ› [göz]
ile sâdece [görme sahâs›ndaki] ﬂeyler [ziyâ yard›m› ile] görüldü¤ü gibi, iﬂit– 13 –

me kuvvetiyle [kulak ile] yaln›z sesler, harfler ve kelimeler iﬂitilir. Yoksa
göz ile iﬂitilecek ﬂeyler, kulak ile de görülecek ﬂeyler idrâk edilemez. Fekat batn-› evvelin önünde bulunan kuvve-i hiss-i müﬂterekde bunlar›n temâm›, bir ânda ve bir def’ada hâs›l olup, idrâk edilir. Havâss-› zâhire [görünen his organlar›], sanki hiss-i müﬂterek denilen kuvvetin d›ﬂardaki câsûslar› durumundad›r. Bunlar hâriçden ald›klar›, his edilen sûretleri hissi müﬂtereke ulaﬂd›r›p, teslîm ederler.
2– Kuvve-i hayâl: Dimâgda, batn-› evvelin son taraf›nda [beynin birinci boﬂlu¤unda] bulunan bir kuvvetdir. Hiss-i müﬂterekde resm edilen
hissî sûretleri kaydederek korur. Hiss-i müﬂterekin hazînesi durumundad›r. [Görünen] Duyu organlar› ile elde edilen ve zemân›n geçmesiyle
unutulan bu sûretleri insan, ihtiyâç duydu¤u zemân, kuvve-i hayâl vâs›tas›yla hât›rlar. [Hayâl olmasayd›, herkes birbirini unutur, kimse kimseyi tan›mazd›.]
3– Kuvve-i vâhime: Dimâgdaki üçüncü batn›n önünde ve birinci tabakas›nda bulunan bir kuvvetdir. Görünen his organlar›yla his edilerek bilinen eﬂyân›n hâlleri, kendilerine mahsûs parçalar› ve s›fatlar› bu kuvvet
vâs›tas›yla idrâk edilir. Bir insan›n di¤er bir insandan kendine karﬂ› muhabbet veyâ düﬂmanl›k his etmesi, annenin baban›n evlâd›na ve evlâd›n
da anne babaya meylini ve muhabbetini idrâk etmesi, koyunun karﬂ›laﬂd›¤› kurtdan kendisine düﬂmanl›¤› his ederek ondan sak›nmas›, kuvve-i
vâhimeye misâldir. Zîrâ, kuvve-i vâhime ile his olunanlar aras›nda vâki’
olan ahvâl-i cüz’iyye idrâk olundu¤undan, hayvanlarda da bu kuvvet
vard›r. Fekat insan, kuvve-i vâhime ile cüz’i ma’nâlar› his etdi¤i, anlad›¤› gibi, nefs-i nât›kas› ve kuvve-i akliyesi ile, küllî ma’nâlar› da idrâk
eder. Meselâ mutlak düﬂmanl›k ve muhabbet lafzlar›n›n küllî ma’nâlar›n› insan akl›yla bilir. Hayvanlar ise, bundan gâfil olup, belki rastlad›¤› çeﬂidli eﬂyân›n hâlini görerek idrâk ederler. Yoksa insan gibi küllî ma’nâlar› ve mutlak hükmleri idrâkden temâmen âcizdirler.
4– Kuvve-i hâf›za: Dimâgdaki üçüncü batn›n sonunda bulunan bir
kuvvet olup, kuvve-i vâhime ile idrâk olunan cüz’i ma’nâlar orada muhâfaza edilir. Kuvve-i hâf›za, vehmî sûretlerin hazînesi makâm›ndad›r. Bu sebeble hâf›zada resm ve nakﬂ edilen ma’nâlar, ihtiyâc hâlinde o hazîneden al›narak îcâb etdi¤i ﬂeklde kullan›l›r.
5– Kuvve-i müfekkîre [mutasarr›fa]: Dimâg›n bat›nlar›n›n ortas›ndaki ikinci bat›nda bulunan bir kuvvetdir. Hiss-i müﬂterek ve kuvve-i
vâhime ile idrâk olunan hissî sûretlerde ve cüz’i ma’nâlarda terkîb ve tahlîl sûretiyle tasarrûfda bulunur. Bu sebeble bu kuvvet dimâgda bulunan
kuvvetlerin en üstünüdür.
‹nsana mahsûs hâssalardan, özelliklerden olan fikr, üç mertebe olup,
her mertebe bir netîceyi hâs›l eder.
Fikrin birinci mertebesi, hâricde tabi’î tertîb veyâ sonradan yap›l– 14 –

m›ﬂ bir tertîb ile tertîb edilmiﬂ olan iﬂleri düﬂünmekdir. ‹nsan önce bu iﬂleri zihnen anlar ve düﬂünür, sonra yapmaya baﬂlar. Kuvve-i fikriyyenin
bu mertebesi ekseriyâ tesavvurât, düﬂünceler hâlidir. ‹nsan için fâideli ﬂeyleri elde etmeye ve zararl› ﬂeyleri uzaklaﬂd›rmaya yarayan (akl-› temyîz)
bundan ibâretdir.
Fikrin ikinci mertebesi, öyle bir fikrdir ki insan, insanlarla olan
mu’âmelesine ve iﬂlerine âid üsûl ve âdâb› o fikr ile yürütür. Kuvve-i fikriyyenin bu ikinci mertebesi, ekseriyâ tasdîki hükmler olup, tecrübe yoluyla birer birer elde edilince, tam bir fâideye ve herkesin menfe’âtine vesîle olunur. Fikrin bu mertebesine (akl-› tecrîbî) denir.
Fikrin üçüncü mertebesi öyle bir fikr-i dakîkdir ki [ince bir fikrdir ki],
bu da küllî bir matlûbu ya s›rf ilmî veyâ sâdece zannî olarak ifâde etmekdir. Fikrin bu mertebesinin amel ile alâkas› yokdur. Fikrin bu mertebesine (akl-› nazarî) denir. Eﬂyân›n hakîkatleri ve hâriçde bulunan maddelerin hakîkatde var oldu¤u üzere, bunlar›n cinslerini, fasllar›n› ve sebeblerini ifâde eden fikrî kuvvet bu üçüncü mertebe ile temâm olur. ‹nsan›n
hakîkat›n›n ma’nâs› olan mücerred akl, nefs-i müdrîkedir.
‹nsan ve di¤er hayvanlardan meydâna gelen iﬂler ve eserler, kendi kasd ve irâdeleri ve Allahü teâlân›n onlarda yaratd›¤› kudret ile hâs›l olur.
Bu iﬂlerin ba’z›s› muntazam ve tertîbli, ba’z›s› ise, muntazam ve tertîbli
de¤ildir. Muntazam ve tertîbli olan iﬂler, özellikle insana mahsûsdur.
Muntazam olmayan iﬂler ise, di¤er hayvanlara mahsûsdur.
‹nsan, akl›n› ve fikrini kullanarak, birﬂey yapmak isteyince, o ﬂeyin
yak›n ve uzak sebeblerini, illetlerini, parçalar›n› ve ﬂartlar›n› ve di¤er
esâslar›n› düﬂünür. Sonra o ﬂeyin baﬂlang›c›ndan nihâyetine kadar îcâb
eden sebeb ve esâslar›n› tertîb ve takdîr ederek, lây›k oldu¤u ﬂeklde maksad› olan iﬂi temâmlar.
Her fi’lin [iﬂin], meydâna gelmesi, o iﬂin parçalar›n›n ve esâslar›n›n
toplan›p, tertîb edilmesine ba¤l›d›r. Bu sebeble o iﬂin temâmlanmas› ve
sona ermesi illet ve esbâb›ndan [sebeblerinden] sonra gelir. O iﬂin parçalar› aras›nda dahî takdim ve te’hîre [öncelik ve sonral›¤a] riâyet lâz›m
oldu¤undan, önce olan sebebi sonraya b›rakmak, sonra gelmesi îcâb eden
sebebi öne almak mümkin olmaz. Bir fi’lin [iﬂin] baﬂlang›c› ve sebebi de
baﬂka bir baﬂlang›c ile sebebe ba¤l›d›r. Bu hâlde, birinci sebebin meydâna gelmesi ikinci sebebin meydâna gelmesinden sonra hâs›l olur. Ayn› ﬂeklde ikinci sebeb üçüncü sebebe, üçüncü sebeb dördüncü sebebe
ba¤l› olur. Sebebler silsilesi iki üç mertebe veyâ dahâ çok mertebelerle
illetlerin ve sebeblerin fikr vâs›tas›yla sonuna var›l›p ve istenilen iﬂin yap›lmas›na teﬂebbüs edilir. Böylece fikrin sonu olan son sebeb ile bizzat
iﬂe baﬂlan›r. Sonra son sebebin sebeb oldu¤u ikinci sebebe ve ondan sonra üçüncü sebebe inilerek, iﬂin baﬂ›nda düﬂünülen ilk sebeb ile iﬂ son bulur. Meselâ bir ev yapmak istenince, o evin meydâna gelmesinin ba¤l› ol– 15 –

du¤u illet ve sebeblerden önce, duvarlar hât›ra gelir. Sonra duvarlar›n temeline geçilerek düﬂünce s›ralamas›nda o temel son illet ve sebeb olur.
‹nsan fikri evi yapma iﬂine önce temelden, sonra duvardan baﬂlar. Ondan sonra evin yap›lmas› son iﬂ olur. ‹ﬂte bu ma’nâ, (fi’l ve amelin evveli, fikrin sonudur ve fikrin evveli amelin sonudur), diye ülemâ aras›nda meﬂhûr olan sözün do¤ru ma’nâs›d›r.
‹nsan›n fi’l ve amelinin hâriçde meydâna gelmesi, birbirine ba¤l› olan
illetler ve sebebler üzerinde düﬂünmeye ba¤l›d›r. Düﬂündükden sonra o
fi’l ve amele baﬂlan›r. Fikrin evveli amelin sonudur. Amelin evveli ise, fikrden sonra gelir. Bu sebeble insan rûhu, ilm ve ameli kendisinde toplad›¤›ndan ve ilhâma mazhâr oldu¤undan, illetler ve sebebler aras›nda tertîbe ve âlemin nizâm›na vâk›fd›r. Bundan dolay› insan›n fi’lleri ve amelleri muntazâm olur. Hayvanlarda his ve hareket mevcûd ise de, düﬂünce yokdur. Bu sebeble kendilerinden meydâna gelen fi’lleri ve iﬂleri tertîb ve tanzîm etmediklerinden, iﬂleri kemâl üzere olmaz. Zîrâ hayvanlar,
s›rf iﬂitmek, görmek ve di¤er hâllerde, beﬂ duyu organ›n› kullanmakla yaln›z his edilebilen ﬂeyleri idrâk ederler. Akl ile anlaﬂ›labilen ﬂeyleri tanzîm
ve tertîb etme gücüne sâhib de¤ildirler. Bu âlemde mu’teber olan iﬂler,
bir nizâm içinde insan›n fi’llerine tahsîs edilmiﬂdir. Bu nizâm›n d›ﬂ›nda kalan iﬂler, insan›n düzenli fi’llerine ba¤l› oldu¤undan, hayvanlar›n iﬂleri insanlar›n iﬂlerinin alt›nda kal›r. Bu sebeble hayvanlar, insanlar›n hizmetine ve emrine verildi.
Fikr ve düﬂünce, insana mahsûs bir s›rr-› Rabbânî ve nûr-i ruhânîdir. ‹nsan his ve hareket bak›m›ndan müﬂterek oldu¤u hayvanlardan, fikr
ve düﬂünme özelli¤i ile ayr›l›r. ‹nsan, iﬂte bu fikr ve düﬂünme ile, sebeb
ve netîceler aras›nda bulunan irtibâta ve alâkaya vâk›f olmas›, temel
prensibleri bilmesi ve anlamas› nisbetinde kemâle eriﬂir. Sebeblere vâk›f olmak husûsunda insanlar farkl›d›r. Ba’z›lar› birﬂeyin iki veyâ üç mertebe illet ve sebebine vâk›f olup, dahâ fazlas›n› anlamakdan âcizdir.
Ba’z› kimseler de beﬂ veyâ alt› mertebe illet ve sebebe vâk›f olup, insanl›¤›, en yüksek derecede olur.
‹ﬂte yukar›da beyân olundu¤u üzere insan nefsi, küllî hakîkatleri idrâk etmesiyle di¤er hayvanlardan mümtaz olup, iﬂlerinde tedbîr ve tesarrûfu ile ﬂereflenmiﬂdir. Fekat, insan›n eﬂyân›n hakîkatlerini bilmesi ve anlamas›, meleklerdeki gibi do¤rudan hâs›l olmad›¤› gibi, yine insan›n akl›, bütün hâdiselerin hakîkatine de birdenbire ulaﬂamaz. Eﬂyân›n hakîkatini ilm-i husûlî ile bilmek, havâss-› zâhire ve bât›na [görünen ve görünmiyen his organlar›] vâs›tas›yla hâriçden elde edilen eﬂyân›n sûretlerinin
ve hâllerinin tedrîcen müﬂâhedesine ve düﬂünülmesine ba¤l›d›r. Bu i’tibârla insan, dimâg›n batnlar›n›n ortas›nda bulunan kuvve-i müfekkiresini, hâriçden görüntüleri elde edilen ve bilinen eﬂyân›n ba’zen terkîb ve tertîbi [sentezi], ba’zen tahlîl ve tefrîki [analizi] husûsunda kullanarak, elveriﬂli oldu¤u ilmî kemâlât› elde eder. Ammâ, Resûller ve Nebîler “aleyhi– 16 –

müsselâm” hazretleri, ilm nûrlar›yla nûrlanm›ﬂ, eﬂyân›n hakîkatlerinin
küllî sûretleri, onlar›n yarat›l›ﬂ cevherlerinde ﬂekllenmiﬂ ve görüntülenmiﬂdir. Bu sebeble, Allahü teâlân›n zât ve s›fatlar›n›, madde ve ma’nâ âleminde mevcûd olan eﬂyân›n küllî hakîkatlerini ve hâllerini rabbânî bir feyzle
ve imdâd-› ilâhî ile bilirler. Bu i’tibârla Peygamberlerin ilmleri bahs edilen duyu organlar›, zâhirî ve bât›nî his kuvvetleri gibi vâs›talara muhtâc
de¤ildir.
‹lm-i ledünniyye sâhibi olan Evliyâ-i kirâm›n ilmleri de, yukar›da aç›kland›¤› gibidir. Bu ilâhî ni’metin, mü’minlerin sa’îdlerine âlem-i berzâhda
hâs›l oldu¤u, büyük âlimler taraf›ndan bildirilmiﬂdir.
Di¤er insanlar, rabbânî ilme ve rûhânî idrâke kendi tabi’atlar›yla kavuﬂmakdan âcizdirler. Beden zulmetleri, ilâhî ma’rifet nûrlar› ile onlar›n
aras›nda perdedir. Bu sebeble insan, nefs ve rûhun en aﬂa¤› taraf› olan
cism ve beden taraf›na meyl ve hareket eder. Duyu organlar›yla kendi d›ﬂ›ndaki varl›klara bak›p, his ve idrâk etdi¤i sûretden, hayâlinde ve hâf›zas›nda dahâ önceden muhâfaza etdi¤i bilgileri, kuvve-i müfekkiresi vâs›tas›yla mant›k kâidelerine göre terkîb ve tertîb ederek, tasavvur ve
tasdîk nev’ilerinden bilmediklerini tahsîl eder. ‹nsanlar için bu sûretle elde edilen ilm ve me’ârifin temâm›, his uzvlar› yard›m›yla ve kuvve-i mutehayyile vâs›tas›yla hâriçde bulunan varl›klardan elde edilir. Bu bilgiler,
husûsî kâidelere ve belli kanûnlara ba¤l› oldu¤undan, çerçevesi geniﬂ de¤ildir. Zîrâ, mant›k kitâblar›nda bildirildi¤i üzere, bir ﬂeyin tasavvuru veyâ bir ﬂey ile di¤er ﬂey üzerine hükm ve tasdîk bilinmedi¤inde, o bilinmeyen ﬂeyi bilmek için zihnde dahâ önce bilinen ve muhâfaza edilen esâslara [temel bilgilere] mürâce’at olunur. Tedrîcen düﬂünme ve s›ralama ile
bilinmeyen ﬂey bilinir. Buna göre insan›n ilmi, bilinmeyenleri bilme¤e
elveriﬂli olan ﬂeyleri zihnen araﬂd›r›r. Elde etdi¤i bilgileri uygun bir ﬂeklde tertîb ve terkîb edib, bütün gücünü harcayarak bilinen sebeblere ve
esâslara ulaﬂ›r ve bunlar› aﬂmaz. ‹lmin sebeblerinden olan esâslarda
veyâ bu esâslar›n tertîb ve terkîbinde hatâ olursa, o hatâ sebebiyle bilinende de hatâ olur. Âlimler aras›nda ihtilâflar›n ve süâllerin çoklu¤u,
bundan meydâna gelir.
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‹kinci Bölüm

‹LM‹N MÂH‹YYET‹
‹lmin mâhiyetini ta’rif etmeden ve aç›klamadan önce, mâhiyet kelimesinin ta’rîfi ve îzâh› yap›lacakd›r. Mâhiyyet-i ﬂey [bir ﬂeyin mâhiyyeti], baﬂka bir ifâde ile, ﬂeyin kendisiyle var oldu¤u ﬂey; o, odur demekdir. O odur demek ise, o ﬂey o ﬂeyin ayn›s›d›r demekdir. Mâhiyyet kelimesinin, mâ kelimesine mensûb demek oldu¤u da rivâyet edilmiﬂdir. Buna göre, mâhiyyet kelimesinin asl›, mâiyyet olup, ad› geçen kelimenin mâ
lafz›ndan al›nan masdarla kar›ﬂmamas› için, mâiyyet kelimesindeki hemze harfi “he” harfine çevrilmiﬂdir. Bu mâhiyyet kelimesinde tercîh edilen
ﬂekl, mâhüve kelimesine nisbetden, ya’nî mâhüve kelimesinin ismi mensûb hâline çevrilmesinden ibâretdir. Mâhüve ifâdesi mâ ve hüve kelimelerinden meydâna gelmekdedir. Fekat bu iki kelime bir kelime gibi kabûl edilmiﬂdir.
Mâhiyyet kelimesi ekseriyâ akl ile bilinen ﬂeyler için kullan›l›r. Nitekim, insan sözünden, insan›n hâriçdeki varl›¤›n› göz önüne almadan,
hayvân-› nât›k [konuﬂan, düﬂünen canl›] diye düﬂünülmesi bunun misâlidir.
Aklî bir ﬂeye, mâhüve [o nedir], süâline cevâb olmas› i’tibâriyle mâhiyyet, hâriçde bulunmas› bak›m›ndan hakîkat, baﬂkalar›ndan farkl› olmas› i’tibâriyle hüviyyet, ona mahsûs özelliklerin kendisine nisbet edilmesi i’tibâriyle zât, lafzdan anlaﬂ›lmas› i’tibâriyle medlül, hâdiselerin
üzerinde cereyân etmesi i’tibâriyle cevher denir.
Mâhiyyet üç k›smd›r: Birincisi; mâhiyyet-i nev’iyye, ikincisi; mâhiyyet-i cinsiyye, üçüncüsü; mâhiyyet-i i’tibâriyyedir.
Mâhiyyet-i nev’iyye, kendini taﬂ›yan ferdlerde eﬂid olarak bulunur.
Bu mâhiyyet, ferdlerinden birinde neyi îcâb etdirirse, di¤erinde de ayn›
ﬂeyi îcâb etdirir. Meselâ, insan sözü, onun ferdlerinden olan Zeydde îcâb
etdirdi¤i ﬂeyi Amrda da îcâb etdirir. Mâhiyyet-i nev’iyye ile mâhiyyet-i cinsiyye birbirinin z›dd›d›r.
Mâhiyyet-i cinsiyye, ferdlerinde eﬂid olarak bulunmaz. Meselâ,
hayvan lafz›, insan›n ta’rîfinde nât›k [düﬂünen] lafz›yla birlikde bulunmay› îcâb etdirir. ‹nsandan baﬂkas›nda bunu îcâb etdirmez.
Mâhiyyet-i i’tibâriyye, bu öyle bir mâhiyyetdir ki, mevcûd bir ﬂey de¤ildir. Ancak onun varl›¤›n› i’tibâra alan kimsenin akl›nda bu i’tibâr de– 18 –

vâm etdi¤i müddetce vard›r. Meselâ, adedin [say›n›n] mâhiyyetini ya’nî
bir ﬂeyin kaç dâne oldu¤unu ö¤renmek için kem [kaç] ifâdesiyle sorulan süâle kemiyyet [say›] ile cevâb verilir. Cevâbda bildirilen say›, mâhiyyet-i i’tibârîden ibâretdir.
‹lmin mâhiyyeti mutlak olarak, zarûrî bir tasavvur mudur? Yâhud
ta’rîfi çok zor olan bir nazârî midir, yoksa zor olmayan bir nazârî midir.
Bu mes’elede âlimler aras›nda ihtilâf vard›r.
‹mâm-› Fahrüddîn Râzî hazretleri, ilmin mâhiyyetinin zarûrî bir tasavvur oldu¤unu, ‹mâm-ül Haremeyn ve ‹mâm-› Ebû Hâmid Muhammed
Gazâlî hazretleri ise, ta’rîfi zor olan nazarî k›sm›ndan oldu¤unu söylemiﬂlerdir. Ancak, ilmin mâhiyyetinin ta’rîfi zor olan nazarî k›sm›ndan oldu¤u âlimler aras›nda tercîh edilmiﬂdir.
‹lmin mâhiyyetinin ta’rîfine dâir, âlimler aras›nda meﬂhûr olan
ta’rîflerden ba’z›lar› ﬂunlard›r:
1– “‹lm, bir ﬂeye oldu¤u gibi i’tikâddan [inanmakdan] ibâret
olup, o i’tikâd ise, yâ zarûrî olarak, yâhud da delîl ile hâs›l olur” diye ta’rîf edilmiﬂdir. Ancak, bir ﬂeyin ta’rîfi, o ﬂeyin efrâd›n› câmi’ agyâr›n› ma’nî olmak lâz›m gelir. Hâlbuki, i’tikâd›n buradaki ta’rîfine zarûretden yâhud delîlden hâs›l olan zan da dâhil olmakdad›r. Bu sebeble ilmin
mâhiyyetinin bu ta’rîfi yukar›da geçen kâideye uygun olmad›¤›ndan,
âlimler aras›nda kabûl görmemiﬂdir.
2– “‹lm, ma’lûmu oldu¤u gibi bilmekden ibâretdir” diye ta’rîf
olunmuﬂ ise de, Allahü teâlân›n ilmine ma’rifet demek câiz de¤ildir. Bu
sebeble Allahü teâlân›n ilmi bu ta’rîfin d›ﬂ›nda kalmakdad›r. Bununla berâber bu ta’rîfde ilm kelimesinden türemiﬂ olan ma’lûm kelimesinin zikr
edilmesi devri îcâb etdirdi¤inden ve alâmâhüve [oldu¤u gibi] kelimesi de,
ma’rifet ma’nâs›ndan ibâret ve bu sebeble fazlal›k oldu¤undan, önceki
ta’rîf gibi bu ta’rîf de âlimler aras›nda kabûl görmemiﬂdir.
(Devr, deverân, lügâtde çark gibi dönmek dolanmak ma’nâs›nad›r.
Ist›lâh da ise devr, iki ﬂeyden herbirinin di¤erine ba¤l› olmas›ndan ibâretdir. Devr birkaç k›sma ayr›l›r: Devr-i izâfî, devr-i hükmî, devr-i müsâvî, devr-i tekaddümî.
Devr-i izâfi: ‹ki ﬂeyin var olmakda birbirine lâz›m olmas›ndan ibâretdir. Bu sebeble iki ﬂeyden biri ancak di¤eri ile mevcûd olur.
Devr-i hükmî: Bu devr, ikrâr ile hâs›l olur. Meselâ, vefât eden bir
kimsenin birâderi, onun o¤lu bulundu¤unu ikrâr edince, neseb sâbit oldu¤undan, bu birâder vâris olamaz. Çünki, o¤lun vâris olmas›, birâderin vârisli¤ine mâni’ olur.
Devr-i müsâvî: Birbirine meyl eden iki ﬂeyden herbirinin di¤erine
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ba¤l› olmas›ndan ibâretdir.
Devr-i tekaddümî: Bir ﬂeyin bir ﬂeye bir veyâ birkaç mertebede
ba¤l› olmas›ndan ibâretdir. Bir mertebede hâs›l olan devre, devr-i musarrah [aç›k devr], birkaç mertebede hâs›l olan devre, devr-i muzmer [kapal› devr] denir. Güneﬂ, gündüz görünen bir y›ld›zd›r, gündüz de güneﬂin ufuk üzerinde do¤mas›d›r diye ta’rîf edilse, iﬂte bu ta’rîf, devr-i musarraha misâldir. Devr-i muzmerin misâli ise ﬂöyledir: Ma’nân›n anlaﬂ›lmas› lafz›n delâletine, lafz›n delâleti ilm-i vad’a ba¤l›d›r. ‹lm-i vad’›n
delâleti, lafz›n delâleti vâs›tas›yla ma’nân›n anlaﬂ›lmas›na ba¤l›d›r. Devri muzmer, devrin en makbûl olmayan›d›r.)
3– “‹lm, öyle bir ﬂeydir ki, kendisinde bulundu¤u kimsenin
âlim olmas›n› gerekdirir.” Bu ta’rîfde âlim kelimesinin zikr edilmesi, ikinci ta’rîf gibi devri îcâb etdirdi¤inden, âlimler aras›nda kabûl görmemiﬂdir.
4– “‹lm, ma’lûmu oldu¤u gibi idrâk etmekden ibâretdir.” Bu
ta’rîfde de devr ve haﬂv [fazlal›k] vard›r. Ayr›ca idrâk kelimesi de burada mecâzî olarak ilm ma’nâs›na kullan›ld›¤›ndan, âlimler taraf›ndan be¤enilmemiﬂdir.
5– “‹lm, ma’lûmu oldu¤u gibi tebyîndir, ya’nî aç›klamakd›r.” Bu
ta’rîfde de devr ve haﬂv [fazlal›k] vard›r. Ayr›ca tebyîn kelimesi, kapal›l›kdan sonra aç›kl›¤› ifâde eder. Buna göre, Allahü teâlân›n ilmi, ta’rîfin
d›ﬂ›nda kal›r. Onun için bu ta’rîf de makbûl de¤ildir.
(Haﬂv kelimesi lügatda, yast›k içine doldurulan pamuk veyâ benzeri ﬂeyler ma’nâs›nad›r. Ist›lâh ma’nâs› ise, zikri, söylenmesi fâidesiz olan
fazlal›kdan ibâretdir. Haﬂv, lafzî ve ma’nevî olmak üzere iki k›smd›r.
Lafzî haﬂv fazlal›¤›n belli olmas›ndan ibâretdir. Ma’nevî haﬂv, ma’nây› bozabilir de bozmayabilir de.
Tadvîl [uzatma] da lafzî ve ma’nevî olmak üzere iki k›sma ayr›l›r. Lafzî tadvîlde fazlal›k belli de¤ildir. Ma’nevî tadvîl ma’nây› bozmaz. Buna göre, haﬂv ile tadvîl aras›nda iki bak›mdan fark vard›r.)
6– “‹lm, ma’lûmu oldu¤u gibi isbâtd›r.” Bu ta’rîfde de devr ve haﬂv
bulundu¤undan ve ayr›ca isbât kelimesi mecâzî olarak ilm ma’nâs›na kullan›ld›¤›ndan, bir ﬂeyin kendisiyle ta’rîfi yap›lm›ﬂ oldu¤undan, bu da di¤er ta’rîfler kabilindendir.
7– “‹lm, ma’lûma oldu¤u gibi i’timâdd›r.” Bu ta’rîfde de devr ve
haﬂv vard›r. Ayr›ca Allahü teâlân›n kendi ilmine i’timâd etmesini söylemek gibi bir mahzûr da bulunmakdad›r. Allahü teâlâ için böyle söylemek
câiz de¤ildir. Onun için bu ta’rîf de makbûl de¤ildir.
8– “‹lm, bir ﬂeyin sûretinin zihnde meydâna gelmesidir.” Bu
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ta’rîf, zann›, cehl-i mürekkebi, taklîdi ve vehmi içine ald›¤›ndan, muhakk›kîn-i hükemâya ve ba’z› mütekellimin indinde [ya’nî kelâm âlimlerine
göre], en sahîh ta’rîfdir. Böyle oldu¤u ‹bni Sadrüddîn hazretlerinden rivâyet edilmiﬂdir.
(Zan, z›dd› muhtemel olmakla berâber, inanma taraf› kuvvetli
ma’nâs›nad›r. Yakîn ve ﬂek ma’nâlar›nda da kullan›l›r. ﬁek ile zan aras›nda fark vard›r. Zanda inanma taraf› kuvvetlidir. ﬁek, birbirine z›t olan iki
ﬂeyden birini di¤erine tercîh etmeyip, ﬂek eden kimsede meydâna gelen tereddüd ve ﬂübheden ibâretdir.
Yine ﬂek, iki taraf› müsâvî tutulan iki ﬂey aras›nda durmakdan
ibâret olup, insan kalbi o iki ﬂeyden birinin tercîhine meyl etmez. E¤er
o iki ﬂeyden birisi, di¤erinin üzerine tercîh edilmekle berâber, tercîh
olunan taraf da terk olunmazsa, ona zan denir. ‹ki ﬂeyden biri di¤erine
tercîh olunmakla berâber, tercîh olunan taraf da terk olunursa, ona
(zann-› gâlib) denir. Zann-› gâlib yakîn mertebesindedir.
(Cehl), mutlak olarak bir ﬂeyi bilmemekden ibâretdir. Cehl, ba’zen
mevcûd olmaz. Bu durumda, (ﬂey) olmamas› lâz›m gelir diye, cehlin bu
ta’rîfine i’tirâz edilmiﬂdir. Ancak bu i’tirâza, (ﬂey) zihnde düﬂünülen bir
varl›kd›r diye cevâb verilmiﬂdir.
(Cehl-i mürekkeb), hakîkate uygun olmad›¤› hâlde, bir ﬂeye kesin
bir ﬂeklde inanmakd›r. Bir ﬂeyi bilmemek ve o ﬂeyi bilmedi¤i hâlde biliyorum iddias›nda bulunmak olup, cehl-i mürekkebin misâlidir.
(Cehl-i basît), cehl-i mürekkeb mefhûmunun hilâf›na olarak, [ya’nî
cehl-i mürekkebin z›dd› olup,] bilmemek demekdir. Meselâ, bir kimse birﬂeyi bilmez. O ﬂeyi bilmedi¤ini de bilir. Bu, cehl-i basîtdir.
(Taklîd), hüccet ve delîlsiz olarak, baﬂkas›n›n sözünü kabûl etmekdir.
(Vehm), hükmün tercîh olunmayan taraf›na denir. Tercîh olunan taraf›na ise, zan denir. Hükemâya göre vehm, dimâgda bulunan idrâk
edici bir kuvvetdir. Bu kuvvet vâs›tas›yla husûsî ma’nâlar anlaﬂ›l›r. Zeydin do¤rulu¤u, Amr›n düﬂmanl›¤› gibi.)
9– “‹lm, idrâk olunan ﬂeyin mâhiyyetinin, idrâk eden kimsenin
zihninde ﬂekllenmesidir.” Bu ta’rîfin hükmü, bundan önce zikr edilen
sekizinci ta’rîfin hükmü gibidir. Bu iki ta’rîf hükemân›n ta’rîfi olup, ilmin
zihnde düﬂünülen bir varl›k olmas› i’tibâra al›narak yap›lm›ﬂd›r. Çünki, hükemâ indinde ilm, zihnde var olmakdan ibâretdir. Bu iki ta’rîfden birincisi, küllî ve cüz’i olan ﬂeylerin idrâkini, bilinmesini içine al›r. ‹kinci ta’rîf,
zâhiren ilmin sâdece küllî ﬂeylerin idrâkine, bilinmesine mahsûs oldu¤unu ifâde eder.
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10– “‹lm, ma’nâlar aras›nda z›dd›na ihtimâl b›rakmayacak
ﬂeklde, yerini ay›rd etmeyi, sa¤layan bir s›fatd›r.” Bu ta’rîf, ilmi (ilm,
ma’lûm ile alâkas› bulunan bir s›fatd›r) diye ta’rîf edene göre, tercîh
edilmiﬂ bir ta’rîfdir. Ancak ulûm-i âdiyye denilen herkesin bildi¤i bilgiler,
bu ta’rîfin d›ﬂ›nda kalmakdad›r. Meselâ, dahâ önce görülmüﬂ olan bir da¤,
ﬂimdi alt›na dönüﬂmüﬂ de¤ilse de, hârikul’âde bir hâdise olarak bu iﬂ câiz oldu¤undan, o da¤›n alt›na dönüﬂmesi muhtemeldir.
11– “‹lm, z›dd›na ihtimâl b›rakmayacak ﬂeklde ma’nâlar› birbirinden ay›rmakdan ibâretdir.” Bu ta’rîf, (ilm, âlim ile ma’lûm aras›ndaki husûsî alâkan›n kendisidir) diye ta’rîf eden kelâm âlimleri taraf›ndan
tercîh edilmiﬂdir.
12– “‹lm, öyle bir s›fatd›r ki, onunla kendisinden bahs edilen ﬂey,
bu s›fata sâhib olan kimseye, ﬂübhe ve tereddüt bulunmayacak
ﬂeklde tam olarak aç›k olur.” Bu ta’rîfin, ilmin mâhiyyetinin en güzel
ta’rîfi oldu¤unu, allâme Seyyid ﬁerîf Cürcânî hazretleri bildirmiﬂdir.
13– “‹lm, bir ma’nân›n zihnde baﬂka bir ma’nâya ihtimâl b›rakmayacak ﬂeklde meydâna gelmesidir.” Bu ta’rîf, kelâm âlimlerinden
Âmidîye âiddir.
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Üçüncü Bölüm

‹LM‹N MÂH‹YYET‹ ‹LE ALÂKALI ‹HT‹LÂFLAR
Felsefecilere ve ba’z› kelâm âlimlerine göre, bir ﬂeyi bilmek, o ﬂeyin zihnde varl›¤›n› îcâb etdirir mi? Yâhud kelâm âlimlerinin ço¤una göre, bir ﬂeyi bilmek, bilen ile bilinen aras›nda zihnde bir alâkadan m› ibâretdir? Bu mes’elede ihtilâf olundu.
Birinci görüﬂe göre, bir ﬂey hakk›nda ilm ya’nî bilgi hâs›l olunca, o
ilmden üç husûs ortaya ç›kar. O husûslardan birincisi, hâs›l olan sûretin
zihnde hakîkat olmas›d›r. ‹kincisi, o sûretin zihnde ﬂekllenmesidir. Üçüncüsü, o sûret sebebi ile nefsin te’sîr almas›d›r [ya’nî etkilenmesidir]. Bu
aç›klamalara göre, ilmin, bu üç sûretin hangisinden ibâret oldu¤u hakk›nda ihtilâf vard›r.
Ülemâ ve hükemâdan bir k›sm›, ilmin, ancak yukar›da bahs edilen
üç sûretden ibâret oldu¤unu söylemiﬂlerdir. Bu sebeble ilmin keyfiyyet
veyâ infiâl veyâ izâfe cinsinden oldu¤una dâir ihtilâf edilmiﬂdir. (Keyfiyyet, bir ﬂeyde yerleﬂmiﬂ olan hâldir. ‹nfiâl, baﬂka ﬂeyden te’sîr sebebiyle müteessîrde [te’sîr alanda] meydâna gelen durumdur. ‹zâfe, iki ﬂeyden
birinin düﬂünülmesi, ancak di¤er ﬂeyin düﬂünülmesiyle hâs›l olan, birbirine ba¤l› olarak tekrâr eden hâldir. Babal›k ve o¤ulluk gibi, ya’nî baba düﬂünülünce çocuk da hât›ra gelir. Çocuk düﬂünülünce baba da hât›ra
gelir.)
Alâkal› kitâblarda beyân olundu¤u üzere, en do¤rusu, ilmin keyfiyyet cinsinden oldu¤udur.
‹lmin zihne âid bir varl›k oldu¤unu kabûl edenlerden ba’z›lar›na
göre, zihnde meydâna gelen sûret, ma’lûmun (bilinenin) ﬂekli ve gölgesidir. Di¤er ba’z›lar›na göre ise, zihnde hâs›l olan ﬂey, ma’lûmun mâhiyyetinin kendisidir. Lâkin o ﬂey zillî ya’nî aslî olmayan varl›¤› ile zihnde mevcûd olup, bu varl›¤› bak›m›ndan ona sûret (ﬂekl) denilir. Bu sebeble aslî
varl›k üzerinde meydâna gelen eserler, aslî olmayan varl›kda meydâna gelmez. Aslî varl›¤a ayn [ya’nî madde] denir. Onun üzerinde eserler meydâna gelir. Zihne âid olan bu sûret, zihnin d›ﬂ›na göre, ayn-ül-ayn, ya’nî maddenin kendisi olur. Zihne nisbetle ayn-us-sûret, ya’nî sûretin kendisidir.
Bu sûret, o ilme sâhib olan›n zihninde bulunan, z›llî ve ﬂeklîdir. Bununla
ma’lûm belli oldu¤u için, buna ilm denir.
‹lm sâhibinin ö¤renerek elde etdi¤i ve zihninde mevcûd olan, mâhiyyete ma’lûm (bilgi) denir. ‹lm ile ma’lûm, mâhiyyet bak›m›ndan birbirinden ayr›d›r. ‹lmin zihnde ma’lûma âid bir z›l ve sûret oldu¤unu söyle– 23 –

yenlere göre, ma’lûmun cevher [öz] veyâ baﬂka bir cinsden, ilmin ise, keyfiyyet cinsinden oldu¤undan ﬂübhe ve tereddüt yokdur. Çünki, ilm ile
ma’lûm, mâhiyyet bak›m›ndan farkl›d›rlar. Fekat mâhiyyetin bizzat zihnde meydâna geldi¤ini söyleyenlere göre, cevher [öz] ve araz›n [s›fat›n, özelli¤in] ayn› ﬂey ve ilmin ise keyfiyyet cinsinden oldu¤unda kapal›l›k vard›r.
Müdekk›k âlimlerden ba’z›s›, mâhiyyetin de¤iﬂebilece¤ini câiz görmüﬂler. Bu sebeble, bir ﬂeyin hâriçdeki varl›¤› i’tibâriyle cevher oldu¤unu, zihndeki varl›¤› i’tibâriyle o cevherin keyfiyyete dönüﬂdü¤ünü bildirmiﬂlerdir. Misâl olarak da tuz kayna¤›nda bulunan ﬂeyin tuza dönüﬂdü¤ünü söylemiﬂlerdir. Bu bahsin muhâkemesi alâkal› kitâblarda büyük âlimler taraf›ndan geniﬂ olarak aç›klanm›ﬂ oldu¤undan, burada bu kadar›yla iktifa’ edilmiﬂdir.
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Dördüncü Bölüm

‹LM-‹ MÜDEVVEN (Derlenen ilm)
‹lm lafz›, dahâ önce zikr olunan ﬂeyler için söylendi¤i gibi, nahv ve
f›kh gibi, sonradan derlenip toplanm›ﬂ olan ilmler için de söylenir. Ayn› ﬂeklde, ilm lafz›, husûsî mes’eleler için de söylenir. Falan nahv› bilir denildi¤inde, o kimsenin, nahv ilmine dâir mes’eleleri bilir ma’nâs› kasd edilir.
‹lm, ba’zen delîllerle mes’elelerin do¤rulu¤unu ortaya ç›karmaya
denir. Ba’zen de birçok mes’elenin do¤rulu¤unu ortaya koymakla hâs›l olan
melekeye denir. Bu melekeye meleke-i isdihdâr [hât›ra getirme melekesi] denir. Meleke ise, teheyyü-i tâm demekdir. Teheyyü-i tâm da, murâd
olunan birﬂey hakk›nda bilgi istendi¤inde, tam cevâb olacak ﬂeklde, bilgi sermâyesine sâhib olmakdan ibâretdir.
‹lm lafz›n›n hakîki ma’nâs›, sâdece idrâk, anlamak demekdir. Bu idrâkin alâkal› bir ﬂey vard›r ki, o da ma’lûm ya’nî bilgidir. ‹drâkden sonra
meydâna gelen ve devâml› kalmas›na sebeb olan ﬂey, melekedir.
‹lm lafz›, yukar›da zikr olunan ﬂeylerin herbiri için, ya hakîkat-i örfiyye veyâhud hakîkat-i ›st›lâhiyye veyâ mecâz-› meﬂhûr olarak söylenir.
‹lm, ba’zen mes’elelerin temâm›na, tasavvur ve tasdîkle alâkal› asllara ve mevzû’lara denir. Bu sebeble âlimler taraf›ndan ilmlerin, bu üç unsûrdan ibâret oldu¤u beyân buyurulmuﬂdur.
Hakîkat ve mecâz kelimeleri hakk›nda ba’z› ma’lûmât:
Hakîkat, “feîle” veznindedir. “Hakkaﬂ ‘ﬂey’ü”: ﬁey sâbit (mevcûd) oldu, cümlesinden al›nm›ﬂ olup, sâbit olmak, var olmak ma’nâs›ndad›r.
“Feîle” vezni “fâile” ma’nâs›nda olup, “Hakîk” demekdir. Hakîk ise, mevcûd olan ma’nâs›nad›r. Hakîkat kelimesinin sonundaki (ta) harfi ise, allâme kelimesinde bulunan (ta) harfi gibidir. Bu (ta) harfi kelimenin s›fatl›kdan ismli¤e nakli için olup, tâ-i te’nis (müenneslik) (ta)s› de¤ildir.
“Hakkaﬂﬂey’ü: ﬁey mevcûd oldu”, di¤er bir ifâde ile “Mâbihiﬂﬂey’ü:
Bir ﬂeyin kendisi ile var oldu¤u ﬂey.” “Hüve, hüve: O odur” demekdir. ‹nsana nisbetle hayvan-› nât›k [düﬂünen hayvan] gibi.
(Hak), Allahü teâlân›n ism-i ﬂerîflerindendir. Sâbit ve mevcûd ma’nâs›na da kullan›l›r. O zemân ma’nâs› “eﬂﬂey’ül-hakku: Hakîkaten sâbit, mevcûd olan ﬂey” demekdir.
(Hak), s›dk ve savâb kelimeleri ma’nâs›na da kullan›l›r. Nitekim,
(kavl-i hak: Hak söz) ve (kavl-i savâb: Do¤ru söz) denir.
(Hak), lügatda, inkâr›na ihtimâl ve rûhsat [izn] olmayan sâbit, var olan
ﬂey ma’nâs›nad›r.
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Hak, ma’nâ ehli ›st›lâh›na göre, vâk›’a [hakîkate] uygun olan hükm
demekdir. Buna göre, hükm ifâde eden sözler, i’tikâd, din ve mezhebler
için, hak söz, hak i’tikâd, hak din, hak mezhebler için söylenir. Hakk›n z›dd› bât›ld›r. Fekat s›dk [do¤ruluk] kelimesinin ise, bilhâssa hükm ifâde
eden sözler için kullan›lmas› yayg›nd›r. S›dk›n z›dd› kizb, yalan demekdir.
Ba’zen hak kelimesinde vâk›’a uygunluk bak›m›ndan ve s›dk kelimesinde de hükme uygunluk bak›m›ndan hak ile s›dk aras›nda fark bulundu¤u
söylenmiﬂdir. Bu hâlde, (s›dk-ul-hükm) ya’nî, hükmün do¤rulu¤u, hükmün
vâk›’a uygunlu¤undan ibâretdir. Hükmün hak olmas› da vâk›’›n hükme uygunlu¤u demekdir.
Hakîkat, kendisi ile asl konuldu¤u ma’nâ murâd olunan lafz›n ismidir. Ist›lâhda hakîkat ise, asl konuldu¤u ma’nâda kullan›lan kelimedir.
Bir ›st›lâha göre de hakîkat, konuﬂmada kullan›lan kelimedir. Bir ›st›lâha
göre de, karﬂ›l›kl› konuﬂmada kullan›lan kelimedir. Bu ›st›lâhdaki karﬂ›l›kl› konuﬂma ifâdesi ile baﬂka ›st›lâhdaki asl konuldu¤u ma’nâda kullan›lan
mecâz, ta’rîfin d›ﬂ›nda tutuldu. Salât lafz› gibi. Salât lafz› örfü ﬂer’îde
düâ ma’nâs›na kullan›lmakdad›r. Hâlbuki ﬂerî’at ›st›lâh›nda nemâz ma’nâs›ndad›r. E¤er ﬂerî’at ›st›lâh›nda düâ ma’nâs›nda kullan›l›rsa, o zemân salât kelimesi mecâz olur. Çünki, salât kelimesi lügatda düâ ma’nâs›nda olmakla berâber, ﬂerî’at ›st›lâh›nda belli rüknler, husûsî zikrlerden ibâret olan
nemâz ma’nâs›na konulmuﬂdur.
Hakîkat, konuldu¤u ma’nâ üzere kalan lafzlard›r. Hakîkat, kat’î ve yakînen sâbit olan ﬂey demekdir.
Bu kelime, yerinde, asl ma’nâs›nda bir ﬂeyin ismi olarak kullan›ld›¤›nda, onunla bu ﬂeyin kendisi kasd edilir. Çünki, lügat› koyan, o kelimeyi asl olarak o ﬂey için koymuﬂdur. Meselâ aslan lafz› bilinen hayvan için
konulmuﬂdur. Bu durumda hakîkatde kelime, asl ma’nâs›nda kullan›lm›ﬂd›r. Mecâz olarak söylenildi¤inde ise, asl yerinde kullan›lmam›ﬂ olur.
Mecâz, asl ma’nâs›ndan baﬂka bir ma’nâ kasd edilen lafz›n ismidir.
Bununla berâber, hakîkat ile mecâz aras›nda bir münâsebet bulunmas› lâz›md›r. Cesûr bir kimseye aslan demek gibi. Bu misâlde bahs edilen münâsebet mevcûddur.
Mecâz, “câze: Câiz oldu” lafz›ndan al›nm›ﬂd›r. “Mef’al” vezninde ismi fâil ma’nâs›na olup, müteaddîdir, ya’nî geçiﬂlidir. “Vâlî” ma’nâs›na olan
“Mevlâ” kelimesi gibi.
Mecâz denilmesinin sebebi, kelimenin hakîkat mahâllinden mecâz
mahâlline geçmesi sebebiyledir.
Hakîkat ma’nâs› ile mecâz ma’nâs› aras›nda münâsebet olmal›d›r ifâdesi ile, asl konuldu¤u ma’nân›n d›ﬂ›nda kullan›lan, fekat aralar›nda münâsebet olmayan kelimeler, mecâz›n ta’rîfi d›ﬂ›nda b›rak›ld›. Çünki, hakîkat ile mecâz aras›nda münâsebet olmad›¤› takdîrde, buna mecâz denmez. Bu irticâlen düﬂünmeden söylenmiﬂ veyâ hatâl› bir söz olur.
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Beﬂinci Bölüm

‹LM‹N MEVZÛ’U
‹lmlerin birbirinden ayr›lmas›, mevzû’lar›n›n birbirinden ayr›lmas› ile
hâs›l olur. Herbir ilmin mevzû’u, o ilmde araz-i zâtiyyesinden bahs olunan ﬂeylerden ibâretdir. Araz kelimesi araz kelimesinin ço¤uludur. Araz,
bir mahalle, yere muhtâc olan ﬂeydir. Renk gibi. Çünki renk, cismle berâber bulunur.
Araz, ya bir zâtda [mahâlde] yerleﬂmiﬂ olur veyâ yerleﬂmiﬂ olmaz.
Zâtda yerleﬂmiﬂ vaziyyetde olan araz, parçalar› bulundu¤u yerde yerleﬂmiﬂ olur. Beyâz ile siyâh renkler gibi.
Zâtda [mahâlde] yerleﬂmemiﬂ olan araz›n parçalar› mahâllinde bulunmaz. Hareket ile sükûn [hareketsizlik] gibi.
Araz-› lâz›m, mahâllinden ayr›lmas› mümkin olmayan arazd›r. Kitâbetin [yaz› yazma özelli¤inin] insan›n mâhiyetinden [düﬂünen bir varl›k olmas›ndan] ayr›lmas›n›n mümkin olmamas› gibi.
Araz-› müfâr›k, mahâllinden ayr›lmas› mümkin olan arazd›r. Bu
araz, ya sür’atle veyâ yavaﬂ olarak mahâllinden ayr›l›r.
Sür’atli ayr›lan araz, insanda utanmak sebebi ile meydâna gelen k›rm›z›l›k [yüz k›zarmas›] ve korkudan meydâna gelen beniz sararmas› gibi.
Mahâllinden ayr›lmas› yavaﬂ olan araz ise, ihtiyârl›k ve gençlik gibi olan arazd›r.
Araz-› zâtî, baﬂka bir ﬂeye kat›lan, ilâve olan bir ﬂeydir. Bu kat›lma,
araz-› zâtînin kat›ld›¤› ﬂeyin zât› veyâ cüz’i umûmîsi veyâ cüz’i müsâvîsi
veyâ hâriçde o ﬂeye müsâvî olan bir ﬂey sebebleriyledir.
Bir ﬂeye o ﬂeyin zât› sebebiyle kat›lan araz, insanda ﬂaﬂ›lacak iﬂlerin idrâk›n›n hâs›l olmas› gibidir. Çünki, insanda bu idrâk›n meydâna gelmesi insan›n zât› vâs›tas›yla olmuﬂdur.
Cüz’i umûmî olmak sebebi ile bir ﬂeye kat›lm›ﬂ olan araz, insan›n bir
yerde yerleﬂmesi gibidir. Bu da cism olmas› sebebi iledir.
Mâhiyetin cüz’i müsâvîsi olmak sebebiyle, bir ﬂeye kat›lan araz, insanda konuﬂma hâli gibidir. Bunun hâs›l olmas› da, insan›n nât›k olmas›, düﬂünen bir varl›k olmas› sebebiyledir.
Kat›ld›¤› ﬂeyin, hâriçdeki müsâvîsi sebebiyle hâs›l olan araz, insan– 27 –

da teaccübün hâs›l olmas› gibidir. Bu da insan›n ﬂaﬂ›lacak ﬂeyleri idrâk
etmek vâs›tas› ile olur.
Bu kitâb›n gelecek bölümlerinde, ilmlerden ayr› ayr› bahs olunacakd›r. O bölümlerde, her ilmin mevzû’u ile, her ilme âid bilgiler mümkin oldu¤u kadar beyân olunmuﬂ ise de, ﬂimdi burada yeri geldi¤i için, ilmlerin ekserîsinin mevzû’ât› zikr ve ta’dad olunmuﬂdur [ya’nî yaz›lm›ﬂd›r].
‹lm-i Tefsîr-i ﬂerîfin tefsîr ilminin mevzû’u, Kelâmullahd›r. [Allahü teâlân›n kelâm›d›r, ya’nî Kur’ân-› kerîmdir.]
‹lm-i k›râetin mevzû’u, Kur’ân-› kerîmin nazm›n› okuma ﬂeklleridir.
‹lm-i hadîs-i ﬂerîfin mevzû’u, akvâl ve ef’âl-i nebeviyyedir. [Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mübârek sözleri ve iﬂleridir.]
‹lm-i emârat-› nübüvvetin mevzû’u, emârât-› nübüvvetdir. [Nübüvvetin alâmet ve delîlleridir.]
‹lm-i usûl-i f›kh›n mevzû’u, edille-i ﬂer’iyye-i külliyyedir. [ﬁer’î hükmlerin, Kitâb, sünnet, icmâ’ ve k›yâs-› fükahâdan ç›kar›l›ﬂ›d›r.]
‹lm-i ﬂurût ve sicillât›n mevzû’u, yaz› ile tesbît edilmiﬂ olan hükmlerdir.
‹lm-i ferâizin mevzû’u, tereke ve vârisdir. [Meyyitin b›rakd›¤› mal›n,
vârislerine taksîmidir.]
‹lm-i hurûf ve esmân›n mevzû’u, hurûf-u hicâiyedir. [Hicâ harfleridir.]
‹lm-i Tesavvufun mevzû’u, tehliyye-i zâhir ve tehliyye-i bât›nd›r. [Zâhirî islâmiyyete uydurmak, bât›n› da ma’sivâdan kurtarmakd›r.]
‹lm-i bât›n›n mevzû’u, insan›n kalbidir.
‹lm-i ahlâk›n mevzû’u, insan›n nefsidir.
‹lm-i co¤rafyan›n mevzû’u, arzd›r. [Yer küresidir.]
‹lm-i târîhin mevzû’u, ümem ve tavâîfdir. [Milletler ve tâifelerdir.]
‹lm-i ensâb›n mevzû’u, ensâb-› nâsd›r. [‹nsanlar›n nesebleridir.]
‹lm-i edebin mevzû’u, ta’lîm ve te’âllümdür. [Ö¤retmek ve ö¤renmekdir.]
‹lm-i tasrîfin mevzû’u, s›ga-i mahsûsad›r. [Husûsî s›galard›r.]
‹lm-i iﬂtikâk›n mevzû’u, müfredât-› kelimâtd›r. [Kelimelerdir.]
‹lm-i ehâcî ve u¤lûtât›n mevzû’u, zâhiren arabî kâidelere uymayan
lafzlard›r.
‹lm-i lügat›n mevzû’u, medlûlât-› müfredâtd›r. [Kelimelerin ma’nâlar›d›r.]
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‹lm-i edebin [edebiyyât ilminin] mevzû’u, söz ve yaz›da hatâdan sak›nmak bak›m›ndan arabî kelâmd›r.
‹lm-i beyân›n mevzû’u, vüdûh-› delâlet-i haysiyyeti ile [delâletinin
aç›kl›¤› bak›m›ndan] arabî lafzd›r.
‹lm-i bedî’in mevzû’u, mehâsin-i kelâm-› arabîdir [arabî kelâm› güzelleﬂdiren ﬂeylerdir].
‹lm-i muhâdarat›n mevzû’u, ma’nâ ve terkîbde hâle ve makâma uygun olarak söz söylemekdir.
‹lm-i tashîfin mevzû’u, belâgat ehlinin söyledi¤i, kelimât-› musahhafedir. Ya’nî harflerin noktalar›n›n de¤iﬂdirilmesiyle ma’nâs› temâmen
de¤iﬂmiﬂ olan kelimeler ve sözlerdir.
‹lm-i mebâdi’ﬂﬂi’rin mevzû’u, tergîb ve terhîb hâs›l eden mukeddemât-› tahyîliyye ile [insan› teﬂvîk eden ve sak›nd›ran] ﬂi’rlerdir.
‹lm-i kard-› ﬂi’rin mevzû’u, ﬂi’rin güzelli¤i ve çirkinli¤i bak›m›ndan
ﬂi’rdeki kelimelerdir.
‹lm-i kitâbetin mevzû’u, harflerin yaz›l›ﬂlar›d›r.
‹lm-i inﬂân›n mevzû’u, belîg ve fasîh olmas›, makâma uygun güzel
ifâdelerin seçilmesi, îcâb eden kâidelere taﬂ›mas› bak›m›ndan nesir sözlerdir.
‹lm-i teressülün mevzû’u, her cem’iyyetin tabi’at›na uygun olan
›st›lâhlar ve sak›n›lmas› îcâb eden ibâreler bak›m›ndan kâtib [yazan],
mektûb [yaz›lm›ﬂ] ve kendisine yaz›land›r.
‹lm-i urûdun mevzû’u, vezn bak›m›ndan veznli sözlerdir.
‹lm-i imlâ-y› hatt›n mevzû’u, arabî yaz›lar yaz›l›rken ortaya ç›kan durumlar bak›m›ndan harfler ve yaz›l›ﬂ ﬂeklleridir.
‹lm-i hatt›n mevzû’u, tasvîr-i hurûf-› hicâiyyedir [harflerin yaz›l›ﬂlar›d›r].
‹lm-i terkîb-i eﬂkâlin mevzû’u, eﬂkâl-i besâ›d-› hurûfdur [harflerin
ﬂeklleridir].
‹lm-i mant›k›n mevzû’u, bilinmeyen bir ﬂeye ulaﬂd›rmas› bak›m›ndan ma’kûlât-› sâniyedir. Ya’nî anlaﬂ›lmas› baﬂkas›na muhtâç olan ﬂeylerdir.
‹lm-i münâzaran›n mevzû’u, iddiâ edilen ﬂeyin delîller ile, baﬂkas›
için isbât edilmesi bak›m›ndan delîllerdir.
‹lm-i hikmetin mevzû’u, zihnde ve zihnin hâricinde mevcûd olan eﬂyâd›r.
‹lm-i ilâhînin mevzû’u, hâdiselerin mevcûd olmas› bak›m›ndan mev– 29 –

cûddur [varl›kd›r].
‹lm-i ta’bîr-i rü’yân›n mevzû’u, tehayyülât-› nefsâniyye ile umûr-u
gaybiyye aras›ndaki [hayâller ile gayba dâir iﬂler aras›ndaki] münâsebetdir.
‹lm-i riyâdiyyenin mevzû’u, maddeden tecrîdi, ayr›lmas› mümkin olan
maddî ﬂeylerdir.
‹lm-i aritmetikin mevzû’u, havass-› adediyyedir [say›lara âid husûsiyyetlerdir].
‹lm-i hisâb›n mevzû’u, adeddir [say›lard›r].
‹lm-i hendesenin mevzû’u, mikdârd›r, ölçüdür.
‹lm-i ta’dîlin mevzû’u, tedâhulü sâatdir [zemân›n iç içe oluﬂu, vaktlerdir].
‹lm-i tabî›yyenin mevzû’u, cismdir.
‹lm-i hayevân›n mevzû’u, hayvanlard›r.
‹lm-i nebâtât›n mevzû’u, nebâtâtd›r [bitkilerdir].
‹lm-i t›bb›n mevzû’u, insan bedenidir.
‹lm-i et›mmenin mevzû’u, ta’âmd›r [yiyeceklerdir].
‹lm-i teﬂrîh›n mevzû’u, eczâ-› bedendir [bedeni meydâna getiren parçalard›r, ya’nî organlard›r].
‹lm-i kehâlenin mevzû’u, çeﬂm-i insand›r [insan gözüdür].
‹lm-i evzân›n mevzû’u, dirhemler, ûk›yye ve r›tld›r.
‹lm-i riyâfenin mevzû’u, su ak›tmak, su getirmekdir.
‹lm-i k›yâfetin mevzû’u, k›yâfet-i insand›r [insan›n k›yâfetidir].
‹lm-i ihtilâc›n mevzû’u, insan bedeninin çal›ﬂmas›, hareketidir.
‹lm-i ›yâfenin mevzû’u, kaçan hayvan›n izidir.
‹lm-i milâhan›n mevzû’u, gemi ve denizdir.
‹lm-i firâsenin mevzû’u, a’zâlar›n ﬂeklleridir.
‹lm-i âlât-› z›lliyenin mevzû’u, gölgelerin mikdârlar›d›r.
‹lm-i tedbîr-i menzîlin mevzû’u, müﬂterek hâllerde, birlikde yaﬂamakda i’tidâldir.
‹lm-i teâbînin mevzû’u, askerlerin e¤itimidir.
‹lm-i ihtisâb›n mevzû’u, ﬂehr halk›n›n idâresidir.
‹lm-i mûs›kînin mevzû’u, nâmelerdir.
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‹lmlerin mevzû’lar›n›n temel kâideleri konusuna gelince, insanlar›n
se’âdeti, her ﬂeyin hakîkatini ve hâllerini, beﬂerî tâkat›n elverdi¤i [insan
gücünün yetdi¤i] kadar anlamaya ve ö¤renmeye ba¤l›d›r. Eﬂyân›n, hakîkatleri ve hâlleri ise, pekçok ve çeﬂidlidir. Bu sebeble, ilk zemânlarda âlimler taraf›ndan eﬂyân›n hakîkatlerinin ve hâllerinin tesbîtine ve bunlar›n kolayca ö¤retilmesine ehemmiyyet verilmiﬂdir. Bu bak›mdan bir veyâ birkaç ﬂeye uygun olan hâller gurub gurub tedvîn olunarak [derlenerek] herbiri ayr› bir ilm kabûl edilmiﬂdir. Bu ilmlerin her birinde ahvâl-i zâtiyesinden [özelliklerinden] bahs edilen ﬂeyler, o ilmin mevzû’u kabûl edilmiﬂdir. Çünki, bir ilmin mes’eleleri o ilmin mevzû’u ile alâkal›d›r. Bu durumda ilmin mevzû’u demek, ilmin mes’eleleri demekdir.
Âlimler, ilmin mevzû’unu, kendisinde ilmin mâhiyetine âid özelliklerden bahs edilen ﬂey diye ta’rîf etmiﬂlerdir. Bundan maksad, ilmin
mevzû’unun, ilmin mes’elelerinin ilmin asl› olmas›d›r. Buna göre, ayn› mevzû’a âid olan hâller, ayr› bir ilm dal› teﬂkîl eder. Bu ilm, ortak yönleri bulunan, di¤er ilmlerden mevzû’ bak›m›ndan ayr›l›r.
Ayn› ﬂeklde, her ilm, gâyesi bak›m›ndan birbirinden ayr›l›r.
Her ilmin yukar›da bahs edildi¤i gibi, birbirinden ayr›lmas› güzel görülmüﬂdür. Yoksa her mes’eleyi ayr› bir ilm dal› sayarak, derleyip toplamak ve bunlar› ö¤retmek aklî olarak uygundur. Yine mevzû’da ortak olmasalar bile, ayn› ilm kabûl edilmesinde de aklî bir mâni’ yokdur.
Birden fazla mes’elenin, mevzû’da ortak olmas›n›n baﬂka bir misâli, ba’z› husûslar›n di¤er ba’z› husûslara isnâd edilmesidir.
Yukar›daki îzâhlardan anlaﬂ›ld›¤›na göre, müﬂterek mes’eleleri derlenen her ilmin hakîkati ayn› mevzû’da oldu¤u gibi, her ilm için ayr› bir mevzû’ ve gâye de vard›r.
Mevzû’ ve gâye bak›m›ndan her ilm için bir çok mes’eleyi bir araya getiren ortak bir husûs vard›r. Buna cihet-i vahde denir. Bir çok
mes’ele bu cihet-i vahde sebebi ile tek bir ilm say›l›r. ‹lmlerin mevzû’lar›na âid ve gâyelerine âid ortak noktalar› vard›r.
Bu sebeble ilmler ba’zen mevzû’u ve ba’zen gâyesi i’tibâriyle ta’rîf
olunur.
Mevzû’ i’tibâriyle olan ta’rîf, ilm-i mant›¤›n: “Mant›k kendisinde
ma’lûmât›n hâllerinden bahs olunan bir ilmdir” diye ta’rîfi gibidir. Ya’nî
mant›k bir ilmdir ki, o ilmde ma’lûmât›n ahvâlinden bahs olunur, demek
olup, bu hâlde ilm-i mant›k›n mevzû’u ma’lûmât olur.
Gâye bak›m›ndan olan ta’rîf: “Mant›k ilmi, zihni düﬂünürken hatâya düﬂmekden koruyan bir kanûndur. Buna göre, mant›k ilminin gâyesi,
zihni hatâya düﬂmekden korumakd›r.”
Bir veyâ birkaç ﬂeye âid ve mu’teber bir uygunluk ile, birbirine uy– 31 –

gun olan hâller, o bir veyâ birkaç ﬂeyin mâhiyetinde ortak iseler, zâtî olurlar. Ortak de¤il iseler, arazî olurlar.
Zâtî olan hâller, mutlak mikdârda ortakl›¤› olan hat, sat›h ve cismi ta’lîmîdir. Bu hat, sat›h ve cism ta’lîm-i zâtiyyeden olan mikdâr-› mutlak ile ortak oldu¤undan, hendese ilminin mevzû’u olan mutlak olarak, mikdâr›n zâtî hâllerinden olur.
Arazî hâllerin misâli ise, ahkâm-› ﬂer’iyyeyi elde etdirme husûsunda, usûl-i f›kh ilmi ile müﬂterek olan kitâb, sünnet, icma’ ve k›yâsd›r. Çünki bu hâller yabanc›, hâricî bir ﬂey vâs›ta olmadan do¤rudan mâhiyyete
dâhil olan zâtî hâllerdir. Ya’nî usûlü f›kh›n mevzû’u olan ahkâm-› ﬂer’iyyenin zât›na âid hâllerdendir.
‹lmin bütün mevzû’lar›na âid hâller ya nefs-ül’emre [hakîkate] âid
olur. Yâhud nefs-ül’emrin alt›nda cüz’i, [ona âid bir parça] olur. Yâhud da
nefs-ül’emrin araz-i zâtîsi [kendisine âid bir hâl] olur.
Nefs-ül’emre âid olan hâllerin beyân› için, hesâb ilminde say›, yâ çift
yâ tek olur diye ilm-i hesâbdan bir misâl verildi¤inde, çiftlik ve teklik say›n›n zât›na, kendisine âid hâllerinden olur. Burada zât olan ﬂeyin, ya’nî
say›n›n çift ve tek olmas› adedin ahvâli olur [hâllerindendir].
Nefs-ül’emrin alt›nda cüz’i olan ahvâlin beyân› için, üç say›s› tekdir diye bir misâl verildikde, üçün tek olmas› adedin ahvâli olur. Teklik de
say›n›n alt›ndaki ferdlerindendir. Buna göre say› küllî olur.
Nefs-ül’emrin araz-i zâtîsini beyân etmek [aç›klamak] için, “müfred
yâ evveldir yâ mürekkebdir” diye bir misâl getirilince, müfredin evvel veyâ mürekkeb olmas› hâlleri araz-i zâtîdir.
Araz-i garîb denilen araza gelince, bu ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey vâs›tas›yla mâhiyete dâhil olan arazdan [hâlden] ibâretdir. O araz ya mâhiyyetin
d›ﬂ›nda ve mâhiyetden dahâ umûmî olur. Yâhud mâhiyyetden dahâ husûsî olur ki, ilmlerde bu arazlardan bahs olunmaz. Misâli ﬂudur ki: mühendis, yuvarlak olan çizgi mi güzeldir, veyâ düz olan çizgi mi dahâ güzeldir, yâhud dâire düz çizginin benzeri midir, yoksa dâire düz çizginin z›dd› m›d›r diye bakmaz. Çünki, güzellik ve z›dl›k hendesenin mevzû’u olan
mikdârdan ayr› bir ﬂeydir. Ya’nî mikdâr›n araz-i bâididir (uzak hâlidir). O
araz ya’nî güzellik ve z›dl›k mikdâra dâhil olan bir arazd›r. Lâkin bu araz›n mikdâra araz (hâl) olmas›, mikdâr olmas›ndan dolay› de¤ildir. Belki bu
araz, ya’nî güzellik ve z›dl›k mikdâr›n umûmî olan vasf›d›r ki, mikdârda bulundu¤u gibi di¤er zât›yâtda da bulunur. Bunun di¤er bir misâli de, tabîb
taraf›ndan yaran›n yuvarlak olup olmamas›na bak›lmamas› gibidir. Çünki, cismde yuvarlakl›¤›n meydâna gelmesi, o cismde yara bulunmas›
sebebiyle de¤ildir. Bilâkis yuvarlakl›k yaradan umûmî olup, yarada bulundu¤u gibi, yaradan baﬂka ﬂeyde de bulunur.
Bir ilmin mevzû’u baﬂka bir ilme de mevzû’ olabildi¤i gibi, bir ilmin
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mevzû’u di¤er ilmin mevzû’undan dahâ husûsî veyâ dahâ umûmî olabilir. Ayn› ﬂeklde, bir ilmin mevzû’u di¤er ilmin mevzû’una z›d olabilir ve
üçüncü bir ﬂeye dâhil olur veyâ bunun tersi de olabilir. Lâkin, iki ayr› ilmin mevzû’lar› birbirine mutlak olarak z›d, fekat bir bak›mdan ortak yönleri olabilir.
Bu aç›klamalara göre, ilmin mevzû’u alt› k›sma ayr›l›r.
Birinci k›sm: Bir ilmin mevzû’u di¤er ilmin mevzû’u ile ayn› olur. Ancak, mevzû’lardan herbiri farkl› kaydlarla kaydlanmas› îcâb eder. Âlem gibi. Âlem ﬂekl bak›m›ndan hey’et ilminin [astronominin] mevzû’udur. Tabi’at bak›m›ndan ilm-i semâ ve ilm-i âlemin mevzû’udur. Bahs edilen kaydlarla bu ilmler birbirinden ayr›lmakdad›r.
‹kinci ve üçüncü k›sm: Bir ilmin mevzû’u di¤er bir ilmin mevzû’undan ya dahâ husûsî yâhud dahâ umûmîdir. Mevzû’lar aras›nda
umûmîlik ve husûsîlik, ya emr-i zâtîdir veyâ emr-i arazîdir. Ya’nî ya zâta
âid ya da o zât›n hâline âid bir husûsdur. Emr-i zâtî, umûmî olan›n husûsî olana cins olmas›ndan ibâretdir. Bunun misâlî, mikdâr ile cism-i ta’lîmidir ki, cism ta’lîmî dahâ husûsî olup, mikdâr da cism ta’lîminin cinsi ve
ilm-i hendesenin mevzû’udur. Cism-i ta’lîmî, cismi olan varl›klar›n mevzû’udur. Baﬂka bir misâl de, t›bb›n mevzû’u gösterilir. T›bb›n mevzû’u insan bedenidir. ‹nsan bedeni ise ilm-i tabî’înin mevzû’undan bir çeﬂiddir.
Çünki ilm-i tabî’înin mevzû’u mutlak cismdir.
Emr-i arazînin misâli, mevcûd [varl›k] ile mikdârd›r. Mevcûd, ilm-i
ilâhînin mevzû’u olup, mikdâr da ilm-i hendesenin mevzû’udur. Mikdâr
mevcûddan dahâ husûsî, mevcûd ise mikdârdan dahâ umûmîdir. Mikdâr›n mevcûddan dahâ husûsî olmas›, mevcûdun mikdâra araz-i âmm olmas› [umûmî hâl] olmas› sebebiyledir.
Dördüncü k›sm: Mevzû’lar›n birbirlerine z›d olup, lâkin üçüncü
bir ﬂeye dâhil olmas›ndan ibâretdir. ‹lm-i hendese ile ilm-i hesâb›n mevzû’lar› böyledir. Bu mevzû’lar›n ikisi de mikdâr›n içine dâhil olarak, birbirine eﬂid mevzû’lar diye ism verilir.
Beﬂinci k›sm: Mevzû’lar›n bir bak›mdan ortak olmalar›ndan ibâretdir. ‹lm-i t›b ile ilm-i ahlâk›n mevzû’lar› gibi. Bu ilmlerin mevzû’lar›, insanda bulunan kuvvetler, kabiliyyetler husûsunda ortakd›rlar.
Alt›nc› k›sm: Mevzû’lar aras›nda z›dl›k bulunmas›d›r. Hesâb ilmi ile
t›b ilminin mevzû’lar› gibi. Say› ile insan bedeni aras›nda ortakl›k olmad›¤› gibi, berâberlik de yokdur.
Tenbîh: Bir ilmde mevzû’ olan ﬂey burhân [delîl] ile taleb ve tahsîl
olunmaz [elde edilmez]. Çünki, her ilmde matlûb olan [ele geçirilmek istenen] ﬂey, mevzû’un zât›na âid hâllerden ibâretdir. Bir ﬂey kendisine araz
[hâl] olamaz. Bilâkis zâtda görünür. Yâhud kendisinin üstünde olan baﬂka bir ilm için delîl olur.
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Alt›nc› Bölüm

‹LMLER‹N MES’ELELER‹
‹lmlerin mes’eleleri, hükmlerden ibâretdir. Her bir ilmde o hükmlerin mahmûlât› [yüklemleri] delîl ile mevzû’at›na nisbet etmekle meydâna
gelir. Ortak mes’eleleri müdevvin [derlenmiﬂ] olan bütün ilmlerin mevzû’lar› ayn›d›r. Bu hâlde ilmin mevzû’u mes’elelerdir. O mes’eleler ise, ilmin
hey’et-i basîtas›ndan [en sâde ﬂeklinden] ibâretdir.
Mes’elenin mevzû’u ba’z› def’a bizzat ilmin mevzû’u olur.
Kelâm›n küllîsi, ya’nî bütün sözler iki ismden veyâhud bir ismle bir
fi’lden meydâna gelir denildi¤inde, bu söz nahv ilminin mevzû’u olur.
Ba’z› mes’elenin mevzû’u, o mes’elenin araz-i zâtîsi ile ilme mevzû’ olur. ‹lm-i hendesede, bir ﬂeye z›d olan mikdâr, o ﬂeye ortak olan bütün mikdârlara z›dd›r diye bir misâl söylenildi¤inde, mes’elenin mevzû’u
z›d olan mikdârd›r. Z›d olan mikdâr da mes’elenin araz-i zâtîsidir, ya’nî
zât›na âid bir hâldir.
Ba’zan ilmin mevzû’u, nev’i olur ve mes’elenin mevzû’u olur. Sarf
ilminde; ‹sm ya sülâsîdir, yâhud da sülâsî meziddir [üç harfli veyâ üç harfden fazla olur] diye bir misâl söylenildikde, burada sarf ilminin mevzû’u
kelime olup, ism ise, kelimenin nev’idir. Ba’zan de mes’elenin mevzû’u
ilme araz-i zâtîsi ile mevzû’ olur. Hendese ilminde, do¤ru üzerine çizilen
herbir do¤ru çizgi ile meydâna gelen aç›lar, ya dik olur veyâ dik aç›ya denk
olurlar, diye bir misâl söylenildikde, buradaki çizgi, mikdâr›n nev’i, do¤ru ise, onun araz-i zâtîsi olur.
Ba’zan mes’elenin mevzû’u ilmin mevzû’unun araz-i zâtîsidir. ‹lmi hendesede, her üçgenin aç›lar› iki dik aç›ya eﬂiddir denildi¤inde, üçgen
mikdâr›n araz-i zâtiyesinden olur.
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Yedinci Bölüm

‹LMLER‹N GÂYES‹
Bir fi’lden [iﬂden] bir eser meydâna gelirse, o eser o fi’lin [iﬂin] netîce ve semeresi olur. Bu esere fâide denildi¤i gibi, fi’lin [iﬂin] sonunda olmas› bak›m›ndan da gâye denir.
Fi’lin [‹ﬂin] fâidesi ve gâyesi ayn› ﬂey olmakla berâber, i’tibâr bak›m›ndan farkl›d›r. Fi’lin [‹ﬂin] netîcesinde ortaya ç›kan eser, fâilin [iﬂi yapan›n] o iﬂe yönelmesine sebeb olursa, buna, o fâil [iﬂi yapan] için garaz
ve maksûd denir. Fâilin Fi’line [iﬂi yapan›n iﬂine] nisbetle ise illet-i gâiyye denir.
Garaz ve illet-i gâiyye ayn› ﬂey iseler de, i’tibâr bak›m›ndan farkl›d›rlar.
Fi’lin [‹ﬂin] netîcesinde ortaya ç›kan eser, fâilin [iﬂi yapan›n] o iﬂe yönelmesine sebeb olmazsa, yaln›z fâide ve gâye olur. Bu hâlde gâye, illet-i gâiyyeden dahâ umûmîdir. Buna göre ilmin gâyesi, ilmin ö¤renilmesine sebeb olan ﬂeydir.
Âlet ilmlerinin d›ﬂ›ndaki ilmlerin gâyesi, bu ilmlerin bizzat kendilerinin elde edilmesinden ibâretdir. Çünki âlet ilmlerinin d›ﬂ›ndaki ilmlerden,
baﬂka fâideler de elde edilse bile, bu ilmlerin bizzat kendilerinin elde edilmesi maksadd›r. Fekat, âlet ilmlerinin gâyesi ise, kendileri de¤il, kendilerinden baﬂka ilmlerin elde edilmesidir. Çünki, âlet ilmlerinin keyfiyyeti, amele müteall›kd›r, ya’nî amel ile alâkal›d›r. Bundan maksad ise iﬂin
meydâna gelmesidir. O amel [iﬂ] ister kendisi maksad olsun, ister maksad olmay›p baﬂka bir iﬂ için olsun, ilmlerin son gâyesi olur.
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Sekizinci Bölüm

‹LMLER‹N TAKSÎMÂTI
‹lm, tek ma’nâ ve hakîkatden ibâret ise de, çeﬂidli bak›mlardan bir
çok k›sma ayr›l›r.
‹lm, bir bak›mdan kadîm ve muhdes [baﬂlang›c› olm›yan ve sonradan yarat›lan] ve bir bak›mdan tasavvur ve tasdîk [hükm ifâde etmiyen ve
hükm ifâde eden] k›smlar›na ayr›l›r.
‹lm, bir bak›mdan da üç k›sma ayr›l›r. Bu üç k›sm ﬂunlard›r: Bir k›sm› bizzat sâbitdir, vard›r. Bir k›sm› his ile idrâk olunur, bilinir. Bir k›sm› da
k›yâs ile bilinir.
‹lm-i kadîm, Allahü teâlân›n zât› ile bulunup, kullar›n sonradan ö¤rendikleri ilmlerine benzemez.
‹lm-i muhdes üç k›sma ayr›l›r. Birinci k›sm, ilm-i bedîhî, ikinci k›sm,
ilm-i zarûrî, üçüncü k›sm, ilm-i istidlâlîdir.
‹lm-i bedîhî, takdîm-i mukaddemeye [delîle] muhtâç olmayan ilmdir. ‹nsan›n kendi varl›¤›n› bilmesi, bütünün parças›ndan dahâ büyük
oldu¤unu bilmek gibi ki, bunlar ilm-i bedîhinin misâlidir.
‹lm-i zarûrî, takdîm-i mukaddemeye muhtâc olmayan ilmdir [bu
ilmde de delîle ihtiyâç yokdur]. Beﬂ duyu organ› ile elde edilen ilmden ibâretdir.
‹lm-i istidlâlî, takdîm-i mukaddemeye muhtâc olan ilmdir [delîl ile bilinen ilmdir]. Bir yarat›c›n›n varl›¤›n› ve di¤er varl›klar›n ise sonradan yarat›ld›klar›n› delîllerle bilmek gibi.
Ayn› ﬂeklde ilm, mevzû’lar›n ihtilâflar› cihetinden [konular›n›n farkl›l›¤› bak›m›ndan] da birçok k›sma ayr›l›r. Bu k›smlar›n ba’z›s›na ilm,
ba’z›s›na san’at denir. Büyük âlimlerin yapm›ﬂ olduklar› bu taksîmât
ﬂöyledir:
1– Allâme Hafîd hazretlerinin taksîmi olup, o da ulûm-u müdevvenenin [derlenip toplanm›ﬂ olan ilmlerin] iki k›sma ayr›lmas›ndan ibâretdir.
Birinci k›sm: Kur’ân-› kerîmin lafzlar›, lafz ve isnâd bak›m›ndan sünnet-i nebeviyyenin beyân›, Kur’ân-› kerîmin tefsîr ve te’vîli, Kur’ân-› kerîm ile sünnet-i nebeviyyeden elde edilen ahkâm-› asliyye-i i’tikâdiyye [temel i’tikâd bilgileri] ile, ahkâm-› fürûiyye-i ameliyyenin [f›kh bilgilerinin] isbât›, veyâhud usûlden [edille-i ﬂer’iyyeden], fürû’un [f›kh bilgilerinin] is– 36 –

tinbât›na [ç›kar›lmas›na] esâs olan küllî kâideler, usûl ve fürû’ bilgilerini
kitâb ve sünnetden ç›karmaya yard›mc› olan edebî ilmlere dâir ülemâ-i
kirâm hazretleri [âlimler] taraf›ndan derlenen ilmlerdir.
‹kinci k›sm: Eﬂyân›n mâhiyyetini ve nas›l kullan›lacaklar›n› kendi akllar›na göre araﬂd›rmak için, felsefecilerin derledikleri ilmdir.
Allâme Hafîd hazretleri taraf›ndan, ilm-i k›râet, ilm-i hadîs-i ﬂerîf, ilmi usûl-i hadîs, ilm-i tefsîr-i ﬂerîf, ilm-i kelâm, ilm-i f›kh, ilm-i usûl-i f›kh, ilmi edeb, ﬂer’î ilmler olarak say›lm›ﬂd›r. ‹lm-i tasavvuf ise, tâife-i sôfiyyeden
seçilmiﬂler için, husûsî bir ilmdir diye beyân edilmiﬂdir. ‹lm-i münâzara,
ilm-i hilâf, ilm-i cedel, ﬂer’î ilmler aras›nda say›lmad›¤› gibi, felsefecilerin ilmleri aras›nda da gösterilmemiﬂdir. Münâzaradan maksad, do¤ruyu ortaya ç›karmak oldu¤u gibi, cedel ve hilâfdan maksad da, muhâtab› ilzâm etmek, ya’nî iknâ edici delîller ile susdurmakd›r. Bu sebeble f›kh
âlimleri taraf›ndan hilâf ilmine dâir kitâblar yaz›lm›ﬂ ve f›kh mes’elelerinde bu ilmden fâidelenilmiﬂdir. Hükemân›n ilm-i hilâfa dâir kitâb yazd›klar› ma’lûm olmad›¤›ndan [bilinmedi¤inden] ilm-i hilâf›, ﬂer’î ilmlerden saymak münâsib görülmüﬂdür. Hükemâ, hikmete dâir bahsleri ilm-i münâzara üzerine binâ etmiﬂler ise de, aralar›nda ilm-i münâzaray› tedvîn etmemiﬂlerdir.
2– (Fevâid-i hâkâniyye) ad› ile ma’lûm olan kitâbda beyân edildi¤ine göre, ilm, iki meﬂhûr k›smdan ibâretdir.
Birinci k›sm: ‹lmlerin, nazarî ve amelî olmas›ndan ibâretdir. Nazarî, amelin keyfiyyeti ile alâkal› de¤ildir. Amelî ise, amelin keyfiyyeti ile alâkal›d›r.
‹kinci k›sm: Âlet ilmi olan ve olmayan ilmlerden ibâretdir. Baﬂka bir
ﬂeyin elde edilmesine âlet olmay›p, kendisi maksad olan ilmlere, (âlet olmayan) ilmler denir. Baﬂka bir ﬂeyin elde edilmesine âlet olan ve kendisi maksad olmayan ilmlere, (âlet ilmleri) denir.
Kendisi baﬂka ﬂeyin elde edilmesine âlet olan ilmin, iﬂin keyfiyyeti ile alâkal› olmas› ve iﬂin keyfiyyeti ile alâkal› olan ilmin de bizzat baﬂka ﬂeyin elde edilmesine âlet olmas› lâz›md›r. Âlet olmak demek, bir
iﬂin yap›lmas›na yard›mc› olmak ma’nâs›nad›r. Yine bizzat baﬂka ﬂeyin
elde edilmesine âlet, ya’nî yard›mc› olmayan ilm, amelin keyfiyyeti ile alâkal› de¤ildir. Bizzat amelin keyfiyyetine âid olmayan ilm, baﬂka ﬂeyin elde edilmesine âlet olamaz. Buna göre, nazarî ve âlet olmamak ifâdeleri
ayn› ma’nâdad›r.
Nazarî ve amelî kelimeleri üç ma’nâda kullan›l›r.
Birincisi, ilmlerin mutlak taksîminde zikr olunan ﬂeklden, ma’nâdan
ibâretdir. Mant›k, hikmet-i ameliyye ve t›bb-› amelî ve ilm-i h›yâta [terzilik ilmi] temâmen iﬂin keyfiyyeti ile alâkal› uygulamaya ba¤l›, oldu¤undan,
ilmlerin amelî k›sm›na dâhildir. ‹lmin amelî k›sm›, yâ zihne âid yâhud da
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zihnin d›ﬂ›na âid olur. Meselâ, ilm-i mant›k zihnîdir ve ilm-i t›b ise, zihnin
d›ﬂ›nda uygulamaya ba¤l› bir ilmdir.
‹kinci k›sm, hikmetin taksîminde kullan›lan ma’nâdan ibâretdir.
Hükemâ, ilm-i hikmeti, cismlerin hâllerini oldu¤u gibi, beﬂer tâkâti nisbetinde bilmekdir, diye ta’rîf etmiﬂlerdir. Sonra bu cismlerin, iﬂ ve amel cinsinden olup, zikr olunan ef’al ve amelin [iﬂ ve amelin] beﬂer kudreti ve ihtiyâr›yla meydâna geldi¤ini veyâ gelmedi¤ini beyân etmiﬂler. Birincisine,
hikmet-i ameliye, ikincisine, hikmet-i nazariye demiﬂlerdir. Hikmet-i
ameliye denmesi dünyâ ve âhiretin nizâm›na ve salâh›na sebeb olmas›ndan dolay›d›r.
Üçüncü k›sm, san’at›n taksîminde kullan›lan ma’nâd›r. Ya’nî amel
ile alâkal› olan ilm, yâ amelî veyâ nazarîdir. Amelî olan ilm, iﬂ yapmaya ve
çal›ﬂmaya ba¤l›d›r. Nazarî ilm ise böyle de¤ildir. Buna göre f›kh, nahv,
mant›k, hikmet-i ameliyye ve t›bb-› amelî ilmleri, ilmlerin ameli k›sm›ndan
de¤ildir. Çünki, bunlar›n meydâna gelmesi, iﬂ yapmaya ba¤l› de¤ildir. ‹lmi h›yâta [terzilik], ilm-i h›yâke [dokumac›l›k] ve ilm-i hacamât ise, iﬂ yapmaya ba¤l› oldu¤undan, ilmin amelî k›sm›ndand›r.
3– (Fevâid-i hâkâniyye)de beyân edildi¤i üzere, ilm, hükmî ve
gayr-i hükmî olarak iki k›sma ayr›l›r.
Gayr-i hükmî olan ilmler, dînî ilmler ve dînî olmayan diye iki k›sma
ayr›l›r. Dînî ilmler de mahmûd, mezmûm ve mübâh k›smlar›na ayr›l›r.
‹lmin bu ﬂeklde taksîm edilmesinin sebebine gelince, ilm, zemânlar›n ve mekânlar›n de¤iﬂmesi veyâ devletlerin ve milletlerin de¤iﬂmesi ile
de¤iﬂmez. Yâhud zikr olunan de¤iﬂikliklerle de¤iﬂir.
Bahs edilen de¤iﬂikliklerden etkilenmeyen ilmlere ulûm-i hikemiyye denildi¤i gibi, zemân›n geçmesiyle aynen devâm etmeleri bak›m›ndan
da ulûm-i hakîk›yye denir.
Zemânlar›n ve mekânlar›n, devletlerin ve milletlerin de¤iﬂmesi ile de¤iﬂen ilmler, yâ tecribeye ve iﬂiterek ö¤renmeye ve bunlardan baﬂkas›na ba¤l› olmaks›z›n, vahy-i ilâhîye âid ve Peygamberlerden “aleyhimüsselâm” ö¤renilir ki, böyle ilmlere, ulûm-i dîniyye denildi¤i gibi, ulûm-i ﬂer’iyye de denilir. Yâhud ilmler, tecribe ve iﬂiterek ö¤renmeye ve bunlardan
baﬂkas›na ba¤l›d›r. Böyle ilmler, ilm-i t›b ve hesâb gibi ulûm-i gayr-i dîniyyeden say›l›r.
‹lm-i t›b, bedenlerin s›hhati için ve ilm-i hesâb da mu’âmeleler,
vasiyyetlerin yerine getirilmesi ve mîrâslar›n taksîmi için zarûrî oldu¤undan mahmûddur [övülmüﬂdür]. E¤er ilm netîcesi medh edilmeyen bir ilm
olursa, mezmûm [zemmedilen] ilm olur. Sihr, t›ls›mât, ﬂa’beze [hokkabazl›k] ilmleri gibi ilmler, böyledir. Ulûm-i gayr-i dîniyyeden mübâh olan ilmler ise, yalan bulunmayan ilmlerdir. Bunlar ﬂi’r ve peygamberler târîhi ve
benzeri ilmlerdir.
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‹lmlerde bahs edilen bu farkl›l›klar, ilmlerin gâyeleri bak›m›ndand›r.
Yoksa ilm, asl›nda ilm olmas› bak›m›ndan zem ve inkâr edilmez. Çünki bir
ﬂeyi bilmek, o ﬂeyi bilmemekden evlâd›r.
4– (ﬁifâ-i müteellim) sâhibinin zikr ve beyân etdi¤ine göre, her bir
ilm yâ do¤rudan maksadd›r veyâhud do¤rudan maksad de¤ildir.
Bizzat [do¤rudan] maksad olan ilm, ulûm-i hikemiyyedir. Bu da yâ
i’tikâd yâ da amel ile alâkal›d›r. ‹’tikâd ile alâkal› olan ilm, hikmet-i nazariyyedir. Amel ile alâkal› olan ilm ise, hikmet-i ameliyyedir.
(Hikmet-i nazariyye), a’lâ ve ednâ ve evsat olmak üzere üç k›sma
ayr›l›r.
Birinci k›sm, ilm-i ilâhî, ikinci k›sm, ilm-i tabî’î, üçüncü k›sm, ilm-i
r›yâdîdir. Nazar [düﬂünme, inceleme], yâ maddesiz olan ﬂeylerle veyâ zihnde ve hâricde maddî olan ﬂeylerle alâkal›d›r. Buna ilm-i tabî’î denir. Yâhud nazar, sâdece zihnde maddelerden ayr›labilen ﬂeylerle alâkal›d›r. Buna da ilm-i riyâdî denir. ‹lm-i riyâdî dört k›sma ayr›l›r. Çünki, nazar-› riyâdîde ortak noktada birleﬂen bir tak›m parçalar›n takdîri, yâ mümkin olur
yâ mümkin olmaz. Bunlardan herbirisi de, yâ o ﬂeyde yerleﬂmiﬂ olur yâhud da olmaz.
‹lm-i riyâdînin bahs edilen dört k›sm›ndan birincisi, hendese, ikincisi, hey’et, üçüncüsü, aded, dördüncüsü mûsîkî ilmleridir.
(Hikmet-i ameliyye) iki k›smd›r. Birisi ilm-i siyâsî, di¤eri ilm-i ahlâkd›r. Çünki nazar, yâ insan›n hâline mahsûs olur, yâ da olmaz. ‹nsan›n
hâline mahsûs olmayan nazar, ilm-i siyâsîdir. Bu ilm yâ dünyâ ve âh›ret
iﬂlerinde herkesin ›slâh› ile alâkal›d›r. Bu da ilm-i ﬂerî’at ile alâkal›d›r. Yâ
da insanlar›n iﬂlerinin yürütülmesi ve herkesin sözbirli¤idir ki, bu da ahkâm-› siyâsiyyeden ve di¤er bir ta’birle, ahkâm-› sultâniyyeden ibâretdir.
Nazar, belli bir toplulu¤a mahsûs olur ise, buna (tedbîr-i menzîl)
denir.
Kendisi maksad olmayan ilm, di¤er ilmlerde hatâdan korunmaya ve
do¤ruya ulaﬂmaya bir âletdir. Bu âlet ile yâ ma’nâlarda hatâdan korunmak istenir, yâhud da lafz (söz) veyâ yaz› bak›m›ndan ma’nân›n idrâki elde edilir. Birincisi, ilm-i mant›kd›r. ‹kincisi, ilm-i edeb ile kendisinde delâlet-i lisâniyye ile delâlet-i beyâniyyeden bahs olunan ilmdir. Delâlet-i lisâniyye yâ delâlet-i ifrâdiyye ile delâlet-i terkîbiyyeye mahsûs olur. Veyâhud ifrâd (kelime) ve terkîb (cümle) aras›nda müﬂterek olur. Delâlet-i ifrâdiyye yâ kelimelerden bahs eder ise, ilm-i lügatd›r. Yâhud da kelimelerin s›galar›ndan bahs eder, bu da ilm-i sarfd›r.
Delâlât-i terkîbiyye, yâ veznli söze mahsûsdur yâ da veznli söze
mahsûs de¤ildir. Veznli söze âid olan ilm, e¤er beytlerin sonlar›na
mahsûs olursa, ilm-i kâfiye, e¤er beytlerin sonlar›na mahsûs olmazsa,
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ilm-i arûz ad› verilir.
Veznli [ölçülü] söze mahsûs olmayan ilm, ma’nân›n asl›n› ifâde etme husûsunda, yâ hatâdan korunmay› îcâb etdirir ki, bu (ilm-i nahv)dir.
Yâhud da asl ma’nân›n ifâdesinde hatâdan korunmaya te’sîri olmaz ki,
bu da (ilm-i belâgat)d›r. Zikri geçen ifrâd (kelime) ve terkîb (cümle) aras›nda müﬂterek olan ilme, (ilm-i fesâhat) denir. Sözün, hâlin îcâb etdirdi¤i duruma tatbîkinde hatâdan korunmaya vâs›ta olan ilme (ilm-i me’ânî)
denir. Delâletin çeﬂidleriyle sözün aç›k ve kapal› oldu¤undan bahs eden
ilme (ilm-i beyân) denir. Fekat ilm-i fesâhat, kelimeler bir araya getirilirken, güzellik bak›m›ndan hatâdan korunma maksad›n› da taﬂ›rsa, o zemân buna (ilm-i bedi’) denir.
5– (Miftâh-üs-se’âde) sâhibinin zikr ve beyân etdi¤i taksîmdir:
ﬁöyle ki, eﬂyâ için dört mertebede ya’nî “kitâbet (yazmak)”, “‹bâre (söz,
ifâde)”, “ezhân (zihnler)”, “a’yân (gözle görülen maddeler)”de mevcûd
olup, bu dört mertebeden hepsi birbirine vesîle olur. Çünki hat (yaz›) lafzlara, lafzlar, zihnlerdeki ma’nâya, zihndeki ma’nâlar da eﬂyâya delâlet eder.
Vücûd aynî ise [Varl›k gözle görülür ise], aslî ve hakîkîdir. Zihndeki varl›¤›n hakîkî veyâ mecâzî oldu¤unda ihtilâf olunmuﬂ ise de, vücûd-i lafzî
ve vücûd-i zihnî kat’î olarak mecâzîdir. O hâlde kitâbet, elfâz ve ezhâna
[yaz›, söz ve zihne] âid olan ilmler, âlet ilmleridir. Eﬂyâ [zihnin d›ﬂ›ndaki
ﬂeyler] ile alâkal› olan ilm, yâ amelî ve yâhud nazarîdir. Amelî olan ilm, kendisinin elde edilmesi maksad olmayan baﬂka bir ilmin elde edilmesi
maksad edilen ilmdir. Nazarî olan ilm ise, kendisinin elde edilmesi maksad olunan ilmdir. ‹lmin amelî ve nazarî k›smlar›ndan herbiri yâ ﬂerî’atden
al›nm›ﬂd›r. Buna ilm-i ﬂer’î denir. Veyâhud sâdece akl›n muktezâs› bak›m›ndand›r ki, buna da ilm-i hikemî denir.
Bu ta’rîflere göre, ilmler için asllar ve her asl›n çeﬂidleri ve bu çeﬂidlerin kollar› vard›r. Bütün ilmler, ister usûl, ister fürû’ olsun, mevzû’lar› ve ismleri bak›m›ndan pekçok nev’lere ayr›l›r. (Miftâh-üs-se’âde)
sâhibi, ilmleri geniﬂ bir ﬂeklde k›smlara ay›rd›kdan sonra, ilmlerin usûl ve
fürû’unu, [asllar›n› ve kollar›n›] aﬂa¤›daki ﬂeklde s›ralam›ﬂd›r.
I– Ulûm-i hatt›yye [Hat ilmleri]:
1– ‹lm-i edevât-i hat,
2– ‹lm-i kavânîn-i kitâbet,
3– ‹lm-i tahsîn-i hurûf,
4– ‹lm-i keyfiyet-i tevellüd-i hutût an usûlihâ,
5– ‹lm-i tertîb-i hurûf-i teheccî,
6– ‹lm-i terkîb-i eﬂkâl-i besâit-i hurûf,
7– ‹lm-i imlây› hatt-› arabî,
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8– ‹lm-i hatt-› mushaf,
9– ‹lm-i hatt-i arûz.
II– Lafzlar ile alâkal› ilmler:
10– ‹lm-i mehâric-i hurûf,
11– ‹lm-i lügat,
12– ‹lm-i vad’,
13– ‹lm-i iﬂtikâk,
14– ‹lm-i tasrîf,
15– ‹lm-i nahv,
16– ‹lm-i me’ânî,
17– ‹lm-i beyân,
18– ‹lm-i bedi’,
19– ‹lm-i arûz,
20– ‹lm-i kavâfî,
21– ‹lm-i karz-i ﬂi’r,
22– ‹lm-i mebâdi-i ﬂi’r,
23– ‹lm-i inﬂâ,
24– ‹lm-i mebâdi-i inﬂâ ve edevâtihî,
25– ‹lm-i muhâdara,
26– ‹lm-i devâvîn,
27– ‹lm-i tevârîh,
(Ulûm-i arabiyyenin kollar›ndan say›lan ilmler)
28– ‹lm-i emsâl,
29– ‹lm-i vakây›-i ümem ve rusûmihim,
30– ‹lm-i isti’malat-i elfâz,
31– ‹lm-i teressül,
32– ‹lm-i ﬂurût ve sicillât,
33– ‹lm-i ehâcî ve u¤lûtât,
34– ‹lm-i elgâz,
35– ‹lm-i mu’ammâ,
36– ‹lm-i tashîf,
37– ‹lm-i maklûb,
38– ‹lm-i cinâs,
39– ‹lm-i müsâmerât-i mülûk,
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40– ‹lm-i hikâyât-i sâlihîn,
41– ‹lm-i ahbâr-i enbiyâ aleyhimüsselâm,
42– ‹lm-i megâzî ve siyer,
43– ‹lm-i târih-i hülefâ,
44– ‹lm-i tabakât-i kurrâ,
45– ‹lm-i tabakât-i müfessirîn,
46– ‹lm-i tabakât-i muhaddisîn,
47– ‹lm-i siyer-i sahâbeti,
48– ‹lm-i tabakât-i ﬂâfi’iyye,
49– ‹lm-i tabakât-i hanefiyye,
50– ‹lm-i tabakât-i mâlikiyye,
51– ‹lm-i tabakât-i hanâbile,
52– ‹lm-i tabakât-i nuhât,
53– ‹lm-i tabakât-i et›bbâ.
III– Zihnde ma’kulât› sâniyeden bahs eden ilmler:
54– ‹lm-i mant›k,
55– ‹lm-i âdâb-i ders,
56– ‹lm-i nazar,
57– ‹lm-i cedel,
58– ‹lm-i hilâf.
IV– Maddeye âid ilmler:
59– ‹lm-i ilâhî,
60– ‹lm-i tabî’î,
61– Ulûm-i riyâdiyye,
Aksâm-› ulûm-› riyâd›yye [Ulûm-i riyâdiyyenin k›smlar›]:
62– ‹lm-i aded,
63– ‹lm-i hendese,
64– ‹lm-i hey’et,
65– ‹lm-i mûsikî,
Fürû’-i ilm-i ilâhî [‹lm-i ilâhînin kollar›]:
66– ‹lm-i ma’rifet-i nefs-i insâniyye,
67– ‹lm-i ma’rifet-i nefs-i melekiyye,
68– ‹lm-i ma’rifet-i me’âd,
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69– ‹lm-i emârât-i nübüvvet,
70– ‹lm-i makâlât-i firak,
Fürû’-i ilm-i tabî’î [‹lm-i tabî’în kollar›]:
71– ‹lm-i t›b,
72– ‹lm-i baytara,
73– ‹lm-i beyzera,
74– ‹lm-i nebât,
75– ‹lm-i hayevân,
76– ‹lm-i fellâha,
77– ‹lm-i me’âdin,
78– ‹lm-i cevâhir,
79– ‹lm-i kevni ve fesâd,
80– ‹lm-i kavs-i kuzah,
81– ‹lm-i firâset,
82– ‹lm-i ta’bîr-i rü’yâ,
83– ‹lm-i ahkâm-› nücûm,
84– ‹lm-i sihr,
85– ‹lm-i t›ls›mât,
86– ‹lm-i simyâ,
87– ‹lm-i kimyâ,
Fürû’-i ilm-i t›b [T›b ilminin kollar›]:
88– ‹lm-i teﬂrîh,
89– ‹lm-i kehhâle,
90– ‹lm-i et›me,
91– ‹lm-i saydele,
92– ‹lm-i tabh-i eﬂribe ve me’âcîn,
93– ‹lm-i kal-i âsâr min-es-siyâb,
94– ‹lm-i terkîb-i envâ-i midâd,
95– ‹lm-i cerrâha,
96– ‹lm-i fasd,
97– ‹lm-i hacâmat,
98– ‹lm-i mekâdîr ve evzân,
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Fürû’-i ilm-i firâset [‹lm-i firâsetin kollar›]:
99– ‹lm-i ﬂâmât ve h›ylân,
100– ‹lm-i esârîr,
101– ‹lm-i ektâf,
102– ‹lm-i ›yâfet-i eser,
103– ‹lm-i k›yâfet-i beﬂer,
104– ‹lm-i ihtidâ bil-berârî ve akfâr,
105– ‹lm-i riyâfe,
106– ‹lm-i istinbât,
107– ‹lm-i nüzûl-i gays,
108– ‹lm-i ›râfe,
109– ‹lm-i ihtilâc,
Fürû’-i ilm-i ahkâm-› nücûm [Ahkâm-› nücûm ilminin kollar›]:
110– ‹lm-i ihtiyârât,
111– ‹lm-i reml,
112– ‹lm-i fâl,
113– ‹lm-i kur’a,
114– ‹lm-i tayere,
Fürû’-i ilm-i sihr [Sihr ilminin kollar›]:
115– ‹lm-i kehânet,
116– ‹lm-i neyrencât,
117– ‹lm-i havâs,
118– ‹lm-i rukâ,
119– ‹lm-i azâim,
120– ‹lm-i istihdâr,
121– ‹lm-i da’vet-i kevâkib,
122– ‹lm-i kalfetîrât,
123– ‹lm-i hafâ,
124– ‹lm-i h›yel-i sâsâniyye,
125– ‹lm-i keﬂf-i dek,
126– ‹lm-i ﬂa’beze,
127– ‹lm-i taalluk-i kalb,
128– ‹lm-i istiâne bihâvâss-i edviye,
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Fürû’-i ilm-i hendese [‹lm-i hendesenin kollar›]:
129– ‹lm-i ukûd-i ebniye,
130– ‹lm-i münâzara,
131– ‹lm-i merâyâ’l-muhrika,
132– ‹lm-i merâkiz-i eskâl,
133– ‹lm-i cerr-i eskâl,
134– ‹lm-i mesâha,
135– ‹lm-i istinbât-i miyâh,
136– ‹lm-i âlât-i harbiyye,
137– ‹lm-i remy,
138– ‹lm-i ta’dîl,
139– ‹lm-i benkemât,
140– ‹lm-i milâha,
141– ‹lm-i sebâha,
142– ‹lm-i evzân ve mevâzîn,
143– ‹lm-i alât-i mebniyye âla zarûreti adem-i halâ,
Fürû’-i ilm-i hey’et [‹lm-i hey’etin kollar›]:
144– ‹lm-i zîcât ve takvîm,
145– ‹lm-i hisâb-i nücûm,
146– ‹lm-i kitâbet-i takâvîm,
147– ‹lm-i keyfiyet-i irsâd,
148– ‹lm-i âlât-i rasadiyye,
149– ‹lm-i mevâkît,
150– ‹lm-i alât-i z›ll›yye,
151– ‹lm-i ekr,
152– ‹lm-i ekr-i müteharrike,
153– ‹lm-i tasdîh-i küre,
154– ‹lm-i suver-i kevâkib,
155– ‹lm-i mekâdir-i uluviyât,
156– ‹lm-i menâzil-i kamer,
157– ‹lm-i co¤rafyâ,
158– ‹lm-i mesâlik-i büldân,
159– ‹lm-i bürüd ve mesâfâtihâ,
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160– ‹lm-i havâss-i ekâlîm,
161– ‹lm-i edvâr ve ekvâr,
162– ‹lm-i kurânât,
163– ‹lm-i melâhim,
164– ‹lm-i mevâsim,
165– ‹lm-i mevâkît-i salât,
166– ‹lm-i vad-i usturlâb,
167– ‹lm-i amel-i usturlâb,
168– ‹lm-i vad-ür-rub-i muceyyeb ve mukantarât,
169– ‹lm-i amelü rub-i dâire,
170– ‹lm-i âlât-i sâat,
Fürû’-i ilm-i aded [‹lm-i adedin kollar›]:
171– ‹lm-i hisâb-i taht ve meyl,
172– ‹lm-i cebr ve mukâbele,
173– ‹lm-i hisâb-i hattâeyn,
174– ‹lm-i hisâb-i devr ve vesâyâ,
175– ‹lm-i hisâb-i derâhîm ve denânîr,
176– ‹lm-i hisâb-i ferâiz,
177– ‹lm-i hisâb-i hevâ,
178– ‹lm-i hisâb-i ukûd bil-esâbi’,
179– ‹lm-i a’dâd el-vefk,
180– ‹lm-i havâss-i a’dâd,
181– ‹lm-i teâbiyy-i adediyye,
Fürû’-i ilm-i mûsikî [‹lm-i mûsikînin kollar›]:
182– ‹lm-i âlât-i acîbe,
183– ‹lm-i raks,
184– ‹lm-i gabh.
V– ‹lm-i hikemiyye-i ameliyye:
185– ‹lm-i ahlâk,
186– ‹lm-i tedbîr-i menzîl,
187– ‹lm-i siyâset,
Fürû’-i hikmet-i ameliyye [‹lm-i hikmet-i ameliyyenin kollar›]:
188– ‹lm-i âdâb-i mülûk,
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189– ‹lm-i âdâb-i vezâre,
190– ‹lm-i ihtisâb,
191– ‹lm-i kavd-i asâkîr ve cüyûﬂ,
(‹lm-i ﬂer’iyye):
192– ‹lm-i k›râet,
193– ‹lm-i tefsîr-i Kur’ân,
194– ‹lm-i rivâyet-i hadîs,
195– ‹lm-i dirâyet-i hadîs,
196– ‹lm-i usûl-i din el müsemâbil-kelâm,
197– ‹lm-i usûl-i f›kh,
198– ‹lm-i f›kh,
Fürû’-i ilm-i k›râ’et [‹lm-i k›râetin kollar›]:
199– ‹lm-i ﬂevâz,
200– ‹lm-i mehâric-i hurûf,
201– ‹lm-i mehâric-i elfâz,
202– ‹lm-i vukûf,
203– ‹lm-i ›lel-i Kur’ân,
204– ‹lm-i resm-i kitâbet-i Kur’ân,
205– ‹lm-i âdâb-i kitâbet-i mushaf,
Fürû’-i ilm-i hadîs [‹lm-i hadîsin kollar›]:
206– ‹lm-i ﬂerh-i hadîs,
207– ‹lm-i esbâb-› vurûd-i hadîs ve ezminetihî,
208– ‹lm-i nâsih-i hadîs ve mensûh›hî,
209– ‹lm-i te’vîlü akvâl-i nebî aleyhissalâtü vesselâm,
210– ‹lm-i rumuz-i hadîs ve iﬂârâtihî,
211– ‹lm-i garâib-i lügat-i hadîs,
212– ‹lm-i def-i ta’n an-i hadîs,
213– ‹lm-i telfîk-i ehâdîs,
214– ‹lm-i ahvâl-i ruvât-i ehâdîs,
215– ‹lm-i t›bb-› nebî aleyhissalâtü vesselâm,
Fürû’-i ilm-i tefsîr-i ﬂerîf [‹lm-i tefsîr-i-ﬂerîfin kollar›]:
216– ‹lm-i mekkî ve medenî,
217– ‹lm-i hadarî ve seferî,
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218– ‹lm-i nehârî ve leylî,
219– ‹lm-i sayfî ve ﬂitâî,
220– ‹lm-i firâﬂî ve nevmî,
221– ‹lm-i aradî ve semâî,
222– ‹lm-i evvel-i mâ neze ve âhirî mâ nezel,
223– ‹lm-i sebeb-i nüzûl,
224– ‹lm-i mâ nezel alâ lisânî ba’d-› sahâbe rad›yallahü anhüm,
225– ‹lm-i mâ tekerrere nüzûlühû,
226– ‹lm-i mâ teahhara hukmühû an nuzûlihî ve mâteahhara nüzûlühû an hukmihî,
227– ‹lm-i mâ nezel müferrekan ve mâ nezel cem’an,
228– ‹lm-i mâ nezel müﬂîan ve mâ nezel müfreden,
229– ‹lm-i mâ ünzele minhû alâ ba’d-› enbiyâ ve mâ lem yünzel,
230– ‹lm-i keyfiyeti inzâl-i Kur’ân,
231– ‹lm-i esmâ-i Kur’ân ve esmâi suverihî,
232– ‹lm-i cemihî ve tertîbihî,
233– ‹lm-i aded-i suverihî ve âyâtihî ve kelimâtihî ve hurûfihî,
234– ‹lm-i huffâz›hî ve ruvâtihî,
235– ‹lm-i âlî ve nâzil min esânîdihî,
236– ‹lm-i mütevâtir ve meﬂhûr,
237– ‹lm-i beyân-i mevsûl lafzân ve mevsûl ma’nen,
238– ‹lm-i imâle ve feth,
239– ‹lm-i idgâm ve izhâr ve ihfâ ve iklâb,
240– ‹lm-i med ve kasr,
241– ‹lm-i tahfîf-i hemze,
242– ‹lm-i keyfiyet-i tahmîl-i Kur’ân,
243– ‹lm-i âdâb-› tilâvetihi ve tâlîhi,
244– ‹lm-i cevâz-i iktibâs,
245– ‹lm-i mâ vakaa fîhi bi gayr-i lügat-i hicâz,
246– ‹lm-i mâ vakaa fîhi min gayr-i lügat-i arab,
247– ‹lm-i garîb-i Kur’ân,
248– ‹lm-i vücûh ve nazâir,
249– ‹lm-i meânî-i edevâtilletî yahtâcü ileyh-el-müfessîr,
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250– ‹lm-i muhkem ve müteﬂâbih,
251– ‹lm-i mukaddem-i Kur’ân ve muahhirihî,
252– ‹lm-i âmm-i Kur’ân ve hâss›hî,
253– ‹lm-i nâsih-i Kur’ân ve mensûh›hî,
254– ‹lm-i müﬂkül-i Kur’ân,
255– ‹lm-i mutlak-i Kur’ân ve mukayyedihî,
256– ‹lm-i mantûk-› Kur’ân ve mefhûmihî,
257– ‹lm-i vücûh-i muhâtabâtihî,
258– ‹lm-i hakîkat-i elfâz-i Kur’ân ve mecâzihâ,
259– ‹lm-i teﬂbîh-i Kur’ân ve istiârâtihî,
260– ‹lm-i kinayât-i Kur’ân ve ta’rîdâtihî,
261– ‹lm-i hasr ve ihtisâs,
262– ‹lm-i îcâz ve ›tnâb,
263– ‹lm-i haber ve inﬂâ,
264– ‹lm-i bedâi-i Kur’ân,
265– ‹lm-i fevâsil-i ây,
266– ‹lm-i havâtim-i suver,
267– ‹lm-i münâsebet-i âyât ves suver,
268– ‹lm-i âyât-i müteﬂâbihât,
269– ‹lm-i i’câz-i Kur’ân,
270– ‹lm-i ulûm-i müstenbata min-el-Kur’ân,
271– ‹lm-i aksâm-i Kur’ân,
272– ‹lm-i cedel-i Kur’ân,
273– ‹lm-i mâ vakaa fi’l-Kur’ân min-el-esmâ ve künâ ve elkâb,
274– ‹lm-i mübhemât-i Kur’ân,
275– ‹lm-i fadâil-i Kur’ân,
276– ‹lm-i efdâl-i Kur’ân ve fâd›lihi,
277– ‹lm-i müfredât-i Kur’ân,
278– ‹lm-i havâss-i Kur’ân,
279– ‹lm-i mersûm-i hatt› ve âdâb-› kitâbetihî,
280– ‹lm-i tefsîrihî ve te’vîlihî ve beyâni ﬂerefihî,
281– ‹lm-i ﬂurût-i müfessir ve âdâbihî,
282– ‹lm-i garâib-i tefsîr,
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283– ‹lm-i tabakât-i müfessirîn,
284– ‹lm-i havâss-i hurûf,
285– ‹lm-i havâss-i rûhâniyyeti minel-evfâk,
286– ‹lm-i tasrîf bi’l-hurûf ve esmâ,
287– ‹lm-i hurûf-i nûrâniyye ve zulmâniyye,
288– ‹lm-i tasrîf bil-ism-i a’zam,
289– ‹lm-i kesr ve bast,
290– ‹lm-i zâyirce,
291– ‹lm-i cefr ve câmia,
292– ‹lm-i def-i matâ in-i Kur’ân,
Fürû’-i ilm-i hadîs [‹lm-i hadîsin kollar›]:
293– ‹lm-i mevâiz,
294– ‹lm-i ediyye,
295– ‹lm-i âsâr,
296– ‹lm-i zühd ve vera’,
297– ‹lm-i salât-i hâcât,
298– ‹lm-i megâzî,
Fürû’-i ilm-i üsûlü f›kh [Usûl-ü f›kh ilminin kollar›]:
299– ‹lm-i nazar,
300– ‹lm-i münâzara,
301– ‹lm-i cedel,
Fürû’-i ilm-i f›kh [F›kh ilminin kollar›]:
302– ‹lm-i ferâiz,
303– ‹lm-i ﬂurût ve sicillât,
304– ‹lm-i kazâ,
305– ‹lm-i hükm-i teﬂrî’,
306– ‹lm-i fetâvâ.
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‹LM‹N FAZÎLET‹ VE ﬁEREF‹
‹lmin fazîleti ve ﬂerefi, Kur’ân-› kerîmde âyet-i kerîmeler ile ve Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i ﬂerîfleri ile meﬂhûr olmuﬂdur. Büyük müctehîdlerden imâm-› ﬁâfi’î hazretleri, “‹lmin öyle bir ﬂerefi vard›r ki, her kimde o ﬂerefden az bir ﬂey bile bulunsa, o kimse mesrûr ve memnûn olur. E¤er o nisbet bulunmasa, kederli ve mahzûn olur,”
buyurmuﬂdur.
‹lmlerin ﬂerefi, mevzû’, gâye, ihtiyâc, delîllerinin sa¤laml›¤› ve güvenilirli¤i bak›m›ndan farkl›d›r. Meselâ t›b ilminin mevzû’u insan bedenidir. Tefsîr ilminin mevzû’u Allahü teâlân›n kelâm›d›r. Bu iki ilmin sâhib oldu¤u ﬂeref gâyet aç›kd›r.
‹lm-i ahlâk›n gâyesi, insana âid fazîletleri bilmek olmas› bak›m›ndan,
bu ilmin ﬂerefi de meydândad›r.
‹htiyâc bak›m›ndan ﬂerefli olan ilm, f›kh ilmidir. Bu ilmin ö¤renilmesine ihtiyâc oldu¤u âﬂikârd›r.
Delîlinin sa¤laml›¤› ve güvenilirli¤i bak›m›ndan ﬂerefi olan ilm, ulûmi riyâziyyedir.
‹lm-i ilâhînin mevzû’u ve gâyesi, ﬂerefli olup, ö¤renilmesi lâz›md›r.
Ba’zan netîcesi veyâ delîllerinin sa¤laml›¤› ve güvenilirli¤i veyâ gâyesi bak›m›ndan iki ilmden biri di¤erinden dahâ ﬂerefli olur.
Netîcenin ﬂerefi, delîllerin kuvvetli oluﬂundan dahâ üstündür.
‹lmlerin en ﬂereflisi, Allahü teâlâ, melâike-i kirâm ve Peygamberlerle “aleyhimüsselâm” alâkal› olan ilmdir. Çünki bu ilmin netîcesi, semeresi, se’âdet-i ebediyyeden ibâretdir.
‹lm, herﬂeyden dahâ lezzetli ve dahâ fâidelidir.
Bilindi¤i gibi, bir ﬂeyin ﬂerefi yâ zât› sebebiyle veyâ zât›ndan baﬂka bir ﬂey sebebiyledir. ‹lm, bu iki ﬂerefe de sâhibdir. Çünki ilm, kendisi
lezzetli oldu¤u için, lezzetli oldu¤u ö¤renildi¤i gibi, baﬂka bir ﬂey için de
lezzetli oldu¤undan, o baﬂka ﬂey için de ö¤renilir.
‹lmin kendisinin lezzetli olmas›na gelince, ilm ehlinin ma’lûmu oldu¤u üzere, ilmin üstünde baﬂka bir lezzet yokdur. Çünki, ilmin lezzeti, lezzet-i rûhânî ve hâlis, husûsî bir lezzetdir. Cismânî lezzet hakîkatde, elemin giderilmesinden ibâretdir. Nitekim, yime lezzeti, açl›k eleminin giderilmesidir. Bu lezzet, rûhânî lezzetin z›dd› olup, rûhânî lezzet, cismânî lez– 51 –

zetlerden dahâ lezzetli ve dahâ ra¤betlidir. Bunun için, ikinci imâm Muhammed bin Hasen ﬁeybânî hazretleri, ilmî müﬂkillerin çözülmesini müteakiben hâs›l olan rûhânî lezzet ile mütelezzîz olduklar›nda [bu lezzeti tadd›klar›nda], “Sultânlar›n o¤ullar› nerede! ‹ﬂte lezzet budur. Bilhâssa bu lezzet, melekûta âid hakîkatler ve ilâhî s›rlara dâir tefekkür olunca!” buyurarak, neﬂ’esini ve sevinçlerini izhâr ederdi.
‹mâm-› Muhammed hazretlerinin, sevinç ifâde eden bu sözleri, rûhânî lezzetin cismânî lezzetlerden dahâ tatl› ve dahâ zevkli oldu¤unu bildirmekdedir.
‹lmin, baﬂkas› taraf›ndan elden al›nmas› ve verilmesi ve devâm›na
hiç kimsenin müdâhalesi bulunmamas› gibi bir ﬂeref, meziyet ve lezzeti
dahâ vard›r.
Câhillerin ço¤u, ülemân›n mazhar oldu¤u [kavuﬂdu¤u] ﬂerefe nâil
olmak azminde bulunur ise de, bedenî arzû ve istekleri ile alâkal› mâni’ler,
onlar›n bu maksada kavuﬂmalar›na mâni’ olur.
‹lmin, kendisinden baﬂka ﬂeylere âid lezzetlere gelince, bu lezzetler yâ âh›retle yâhud dünyâ ile alâkal› olur. Uhrevî olan lezzet, ilmin âh›retle alâkal› lezzetlerinin büyü¤ü ve se’âdet-i ebediyyenin elde edilmesine vesîle olmas›ndan ibâretdir.
Se’âdet iki k›sma ayr›l›r: Birincisi, bir fâidenin elde edilmesidir.
‹kincisi, zarar›n giderilmesidir.
Menfe’at te’mîni ve zarar›n giderilmesi, yâ dînî ve yâhud dünyevî olur.
Bu durumda dört k›sm ortaya ç›kar ki, bunlar ilm vâs›tas›yla elde edilir.
‹lm ö¤renmek ve ö¤retmenin dînî fâideleri oldu¤u gibi, dünyevî fâideleri de vard›r. Bunlar, insan›n s›k›nt›l› zemânlar›nda dostu, gurbetde arkadaﬂ›, yaln›zl›kda sohbet etdi¤i, her iﬂte müﬂâviri, her hayra rehberi, düﬂmanlar›na karﬂ› silâh› olmas› ve di¤er mühim fâidelerdir.
‹nsan› yüksek derecelere ve üstün mevk›’lere ve herkesin kabûlüne kavuﬂduran ilm ve kemâldir.
‹lm, dînî zararlar› da giderir. Dînî zarar iki k›smd›r: Birincisi, yasaklar› iﬂlemekdir. ‹kincisi, emrleri terk etmekdir. Yasaklar› iﬂlemek, nefsin
zararl› arzû ve isteklerine dalmakd›r. Emrleri terk etmek ise, emrleri yapmakda tenbellik ve kusûr etmekdir.
Ayn› ﬂeklde ilm, dünyevî zarar› da giderir. Dünyevî zarar iki çeﬂiddir: Birincisi, maksadlar› elden kaç›rmak ve kötülüklere düﬂmekdir. ‹kincisi, kanûn-› ﬂer’î ﬂerîfe [islâmiyyetin emrlerine] uygun hareket etmemekden meydâna gelen kötülüklerin zarar›d›r.
‹lm, yukar›da bahs edildi¤i gibi, dünyevî ve uhrevî zararlardan insan› korur.
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‹LM‹N MERTEBELER‹
‹lm ö¤retilirken, ilmlerin mertebelerine [s›ras›na] riâyet edilir. ‹lmde
ve her ﬂeyde emr-i ehem, emr-i mühim üzerine takdîm olunur [ya’nî çok
mühim olan ﬂey, mühim olan ﬂeyden öne al›n›r]. ‹lmde ehem [en mühim]
olan ﬂey, maksada götüren ﬂeydir. Buna göre lafzla alâkal› bahsler,
ma’nâ ile alâkal› bahslerden öne al›n›r. Çünki lafzlar ma’nân›n mukaddimesi olarak, ma’nân›n fehm ve idrâk›na [anlaﬂ›lmas›na] vesîledir. Bu durumda ilm-i edeb, ilm-i mant›kdan önce gelir. Sonra her ikisi de, usûl-i f›khdan, usûl-i f›kh da ilm-i hilâfdan önce ö¤retilir.
‹lm ö¤retilirken, bir ilmin di¤er ilmden önce ö¤retilmesi üç sebebden dolay›d›r.
Birinci sebeb: Önce ö¤retilen ilmin, sonraki ilmden dahâ mühim olmas›ndan ibâretdir. Farz-› ayn›n farz-› kifâyeden önce ö¤retilmesi, buna
misâldir ki, farz-› ayn, farz-› kifâyeden dahâ ehemmiyyetlidir.
‹kinci sebeb: Önce ö¤retilen ilmin, sonraki ilme vesîle olmas›d›r.
Nahv ilminin mant›k ilminden önce ö¤retilmesi, buna misâldir.
Üçüncü sebeb: Önce ö¤retilen ilmin mevzû’unun, sonra ö¤retilen
ilmin mevzû’unun cüz’ü, parças› olmas›d›r. Çünki cüz’, bütünden önce
gelir. Bu bak›mdan sarf ilmi, nahv ilminden önce ö¤retilir.
Ekseriyâ aralar›nda öncelik sebeblerinden birﬂey bulunmad›¤› hâlde, bir ilmin di¤er ilmden önce ö¤retilmesi, aklî ﬂeylerin anlaﬂ›lmas› için
al›ﬂt›rma yapma maksad›ylad›r. Nitekim, önceki âlimlerden bir k›sm›,
hesâb ilmini di¤er ilmlerden önce ö¤retmiﬂlerdir. Ekserîyâ, ö¤renilmesi
çok ihtiyâç olan bir ilmin, di¤er ilmlerden önce ö¤retildi¤i çok vâkidir. Ekserî musannîf-i kirâm hazerât› [kitâb yazan büyüklerin ekserîsi] nahv ilmine sarf ilminden dahâ çok ihtiyâç oldu¤unu düﬂündüklerinden, eserlerinde nahv ilmini sarf ilminden öne alm›ﬂlard›r.
Farz-› kifâyelerin ö¤retilmesi asrlar›n ve ﬂehrlerin âlimlerine göre farkl› olmuﬂdur. Meselâ bir beldede, mîrâs› taksîm etmeyi [ferâiz ilmini] bilen
bir veyâ iki âlim bulunup da, yirmi kadar fakîh mevcûd ise, o beldede hesâb ilminin ö¤retilmesi usûl-i f›kh ilminin ö¤retilmesinden dahâ mühimdir. Ö¤renilmesi lâz›m olan ilm, farz-› aynd›r. (Farz-› ayn) ise, islâmiyyetin, herkesin ayr› ayr› ö¤renmesini bildirdi¤i ﬂeylerdir. ‹slâmiyyetin cemâ’at
taraf›ndan yap›lmas›n› emretdi¤i ﬂeylere gelince, cemâ’at aras›nda o
ﬂeyi bilen bir ﬂahs bulunup, onu yap›nca, o farzlar o cemâ’atin di¤er fertlerinden sâk›t olur [düﬂer]. Böyle ﬂeylere (farz-› kifâye) denir. Farz-› ki– 53 –

fâye olan ilmler, dünyâ iﬂlerinin muntazam olmas› için, lâz›m olan ilmlerdir. Bunlar da, Kur’ân-› kerîmi ve sünnet-i nebeviyyeyi anlayarak, onlar›
tahrîfâtdan korumak, i’tikâd bilgilerini delîlleriyle ö¤renip, bunlar hakk›ndaki ﬂübheleri giderebilmek, vaktlere, farzlara, fer’î hükmlere [f›kh ilmine], s›hhatin ve ahlâk›n korunmas›na ve idârî iﬂlere vâk›f olmak, yukar›da say›lan ilmlerden herbirinin tahsîline vâs›ta olan lügat, sarf, nahv,
meânî, beyân, mant›k, ensâb ve hesâb ilmleriyle, bunlardan baﬂka maksad›n hâs›l olmas› için önemli vâs›talar olan di¤er ilmleri elde edip, onlara vâk›f olmak ve bunlarda mahâret kazanmakd›r.
Bu ilmlerin birbirine göre önem derecesi, ihtiyâca göre de¤iﬂir.
‹ﬂte ö¤renilmesi farz-› kifâye olan bu ilmleri bilen ve onlarla amel
eden bir âlimin bir cemâ’at içinde bulunmas›yla bu farz o cemâ’atin di¤er ferdlerinden düﬂer.
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‹SLÂM‹YYET‹N ‹LK ZEMÂNLARI
Arab kavmi, islâmiyyetin zuhûrundan evvel, da¤›n›k bir tak›m ehâlîden ibâretdi. Ba’z›s› at ve k›srak üzerinde dolaﬂarak yaﬂar, ba’z›lar› da
ellerindeki deve, koyun, keçi sütleriyle râhat bir hâlde geçinirlerdi.
Arab kavmi, harfleri birleﬂdirip yazmay› bilmedikleri hâlde, lisanlar›ndaki geniﬂlik, hayâl kuvvetlerindeki sa¤laml›k sebebiyle, aralar›nda meﬂhûr ﬂâirler vard›. Ayn› ﬂeklde, medenî esâslar› ve insânî hâlleri hiçbir
kavmden ö¤renmemiﬂ olduklar› hâlde, ﬂecâ’at ve cömertlik ile aralar›nda ünlü kimseler bulunurdu. Misâfirperverli¤e, garîblere yard›m etmeye
son derece riâyet ederlerdi. Yol kesicilikle geçinenler bile, çad›rlar›na gelen garîblere çok iltifât ederlerdi. Hülâsa, insânî fazîletler onlarda âdet hâline gelmiﬂ olup, bu hâl üzere yaﬂarlarken, Mekkeden do¤an islâm güneﬂi, mukaddes Hicâz bölgesini ve k›sa zemânda pek çok belde ve ﬂehrleri ayd›nlat›p, milletler aras›nda islâm›n esâslar› yay›l›p, yerleﬂdi.
‹slâmiyyetin ilk zemânlar›nda, âlimler, ihtiyâç sebebiyle ilm-i ahkâm› ﬂerî’ate, ilm-i lügat ve ilm-i t›bba ehemmiyyet verdiler.
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‹LK ‹SLÂM MUSANN‹FLER‹
Tedvîn-i ilm ve tasnîf-i kitâb [‹lmi toplayan ve kitâb tasnîf] eden zâtlar›n ilki kimin oldu¤unda, âlimler aras›nda ihtilâf vard›r. Bir rivâyete göre musannîf-i kirâm›n evveli [kitâb yazanlar›n ilki], hicretin yüzellibeﬂinci senesinde vefât eden, imâm-› Abdülmelik bin Abdül’azîz bin Cüreyc elBasrî hazretleri oldu¤u gibi, hicretin yüzelli alt›nc› senesinde vefât eden
Ebü’n-Nasr Sa’îd bin Ebî Arûbe hazretlerinin ilk müellif oldu¤u da rivâyet edilmiﬂdir. Bu iki rivâyeti, Hatîb-i Ba¤dâdî hazretleri bildirmiﬂdir.
Yine musannîf-i kirâm›n evveli [ilk müellif], hicretin yüzaltm›ﬂ›nc› senesinde hayâta vedâ etmiﬂ olan [vefât eden] Rebi’ bin Sabîh hazretleri oldu¤u Ebû Muhammed Râmhürmüzî hazretleri taraf›ndan rivâyet edilmiﬂdir. Rebi’ bin Sabîh hazretlerinden sonra, Süfyân ibni Üyeyne ve Mâlik bin
Enes Medîne-i münevverede, Abdüllah bin Vehb M›srda, Muammer ile Abdürrezzâk Yemende, Süfyân-› Sevrî ile Muhammed bin Fudayl bin Gazevân Kûfede, Hammâd bin Seleme ile Ravh bin Ubâde Basrada, Huﬂeym
Vâs›tda, Abdüllah bin Mubârek Horâsânda, mühim bir iﬂ olan ilmleri
toplamak ve kitâblar yazmak husûsunda büyük gayret göstermiﬂlerdir.
“Rahimehümullahü teâlâ.”
Kitâb te’lîf eden büyük zâtlar, gayret ve himmetlerini, Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i ﬂerîflerdeki kapal› yerleri ve ma’nâlar›n› tesbît etmek cihetine sarf etmiﬂlerdi. Allahü teâlân›n yard›m›yla bu yüksek maksadlar güzel bir ﬂeklde hâs›l oldu.
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Onüçüncü Bölüm

‹SLÂMÎ ‹LMLER‹N
ÖNCEK‹ ‹LMLER ‹LE KARIﬁMASI
Emevî devleti zemân›nda, önceki ilmler nazara al›nmam›ﬂ ve onlara i’tibâr edilmemiﬂdir. Abbâsî devletinin kurulmas›ndan sonra, Abbâsî halîfelerinden ikinci halîfe Ebû Ca’fer Mansûr zemân›nda, önceki ilmlere ra¤bet gösterildi. Çünki, ikinci Abbâsî halîfesi f›kh ilminde mâhir ve kâmil oldu¤u gibi, felsefe ilmine ve bilhâssa ilm-i nücûma ra¤beti vard›. Bu ilmlerin erbâb›n› seviyordu.
Abbâsî halîfelerinden yedinci halîfe Abdüllah Me’mûn bin Reﬂîd dedelerinin yolunu tutup, önceki ilmlere pek ziyâde ra¤bet gösterdi. Büyük
dedesinin açd›¤› yolu tahsîl ve tevsi’ ve itmâm ile, temâmlad›. Îcâb eden
mahallerden Eflâtun, Aristo, Calinus, Oklides, Batlamyus ve di¤er meﬂhûr hükemân›n [filozoflar›n] felsefe kitâblar›n› getirtip, mahâretli mütercimlere arabcaya terceme etdirdi. Sonra bunlar›n ders olarak okutulmas›n› ve ö¤retilmesini sa¤lam›ﬂd›r. Müslimânlar da bunlar› ö¤renmeye
ra¤bet etmiﬂdir. Çünki, ilk zemânlarda müslimânlar›n islâmiyyetden önceki bilgileri ö¤renmekden men’ olunmalar›n›n sebebi, islâmiyyet akâidinin ve di¤er kâidelerinin yerleﬂmesi için idi. [‹slâmî akâid ve kâideleri yerleﬂmeden, felsefî mes’eleler ile meﬂgûl olmak, insanlar›n bozuk i’tikâdl› olmas›na sebeb olur. Nitekim, sonralar› bilhâssa Endülüsde, ‹bni Rüﬂd,
‹bni Hazm müslimânlar›n birço¤unun do¤ru i’tikâd›n›n bozulmas›na sebeb olmuﬂlard›r.] Bu maksad o zemânlarda hâs›l olmuﬂdu. Bununla berâber felsefe ilmlerinin mes’elelerinin ço¤u da, diyânâta müteall›k olmad›¤›ndan, ikinci Abbâsî halîfesi zemân›nda ra¤bet görmeye baﬂlad›. Yedinci Abbâsî halîfesi zemân›nda ise felsefe ilmlerinin tahsîl edilmesini gerekdiren sebebler temâmlan›p, müslimânlardan pek çok hakîm yetiﬂmiﬂ
ve böylece islâmî ilmlerin yan›nda di¤er ilmler de ﬂöhret kazanm›ﬂd›r.
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TEDVÎN VE MÜDEVVENÂTIN KISMLARI
Fazîlet ve kemâl erbâb›n›n ma’lûmu oldu¤u üzere, kitâb yazma
husûsunda musannifîn-i kirâm hazretlerinin [müelliflerin] görüﬂlerinin ve
gâyelerinin farkl› olmas›, ilmî kitâblar›n ço¤almas›na sebeb olmuﬂdur. Fekat ma’nâ bak›m›ndan kitâblar ikiye ayr›l›r: Birinci k›sm, ahbâr-› mürseleyi [naklen gelen haberleri], ikinci k›sm, ilmî kâideleri ihtivâ eden kitâblard›r.
Naklen gelen haberleri ihtivâ eden kitâblar, târih kitâblar›d›r. Bunlar nazm hâlinde olduklar›ndan, ﬂâirlerin dîvânlar›nda toplanm›ﬂd›r.
‹lmî kâideleri ihtivâ eden kitâblar, mikdâr bak›m›ndan üç k›sma
ayr›l›r:
Birinci k›sm, muhtasar kitâblard›r. Bu cins kitâblar, tahsîlini temâmlam›ﬂ olanlar ile, keskin zekâya sâhib olan ve ilme yeni baﬂlayan zekî talebelere fâideli olur.
‹kinci k›sm, geniﬂ ve büyük kitâblard›r. Bunlar mütâle’a için fâidelidir.
Üçüncü k›sm, vasat kitâblard›r. Bunlar ne k›sa ne de geniﬂdir. Orta hâlde olan kitâblard›r. Böyle kitâblar›n herkese fâidesi çokdur.
Te’lîfât [yaz›lan eserler] yedi k›sma ayr›l›r:
Birinci k›sm, dahâ önce te’lîf edilmemiﬂ olan mes’elelerin ilk olarak
toplanmas› ve yaz›lmas›d›r.
‹kinci k›sm, eksik olan bir kitâb›n temâmlanmas›d›r.
Üçüncü k›sm, ifâdeleri ve mes’eleleri kapal› olan bir kitâb için ﬂerh
yaz›lmas›d›r.
Dördüncü k›sm, bir büyük kitâb›n ma’nâs› bozulmaks›z›n k›salt›lmas›d›r.
Beﬂinci k›sm, çeﬂidli mes’elelerin toplan›p, dikkatli bir ﬂeklde muhâfaza edilmesidir.
Alt›nc› k›sm, çeﬂidli mes’eleleri fazlal›klar›n› atarak tertîb etmekdir.
Yedinci k›sm, sehv ve hatâs› görülen bir kitâb›n düzeltilmesidir.
‹ﬂte te’lîf iﬂi, yukar›da beyân edilen k›smlar çerçevesi içerisinde yap›l›r.
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Her bir müellifin te’lîf edece¤i kitâb›n, beﬂ fâideden hâlî [uzak], olmamas› lâz›md›r.
Bu fâideler ﬂunlard›r: Birincisi, müﬂkil mes’elelerin istinbât›d›r. ‹kincisi, çeﬂidli mes’elelerin toplanmas›d›r. Üçüncüsü, anlaﬂ›lmas› güç ve kapal› mes’elelerin ﬂerhi, aç›klanmas›d›r. Dördüncüsü, nazm›n ve te’lîfin ﬂeklini güzelleﬂdirmekdir. Beﬂincisi, fazlal›k ve uzunlu¤un giderilmesidir.
Bir kitâb› te’lîfden, yazmakdan maksad ne ise, fazlal›k yapmadan
ve noksan b›rakmadan yaz›lmas›, garîb lafzlar ve çeﬂidli mecâzlar kullanmakdan sak›n›lmas›, bir ilmin di¤er ilmle kar›ﬂd›r›lmamas›, delîl göstermekden uzak kal›nmamas›, tertîbinin güzel olmas›, ifâdelerinin k›sa, delîllerinin aç›k ve zemân›n insanlar›n›n ihtiyâc›na münâsib, k›sa yaz›lmas›
îcâb eden yerde k›sa, uzun yaz›lmas› îcâb eden yerde uzun olmas›, îzâh› îcâb eden yerlerde îzâhlar›n ve ta’rîflerin lây›k oldu¤u üzere icrâs› ve
bunlara benzer durumlara dikkat ve i’tinâ edilmesi kitâb te’lîf etme iﬂinin
ﬂartlar›ndand›r.
Her kitâb›n baﬂ taraf›nda, o kitâb› yazmakdan maksad›n ne oldu¤unu, neden bahs etdi¤inin güzelce ifâdesi, kitâbda bahs edilen ilmin çeﬂidini ve mertebesini, müellifin ismini, ö¤renme ve ö¤retme usûlünü
aç›klamak, müelliflerin güzel âdetlerindendir.
Garaz, netîce ma’nâs›nad›r. Tasavvurda önce, fi’lden sonra olur.
Fâide ve menfeat, tabî’at› teﬂvîk eder.
Kitâb›n baﬂ taraf›na yaz›lan mukaddime, kitâb›n tafsilât›n› k›saca ifâde eder. Bu mukaddime ba’zan besmele ile ba’zan da o ilme âid lafz ve
ifâdelerle olur.
Mukaddimede, kitâbda yer alan ilmin nev’ini beyân etmek kitâb›n
güzelliklerindendir ki, bu mevzû’ demekdir. Bundan bahs etmek, kitâb›n
mertebesinin bilinmesi maksad›ndand›r.
Kitâb›n müellifinin isminin yaz›lmas›, müellifinin kadrini bildirmek
maksad›ndand›r.
Kitâb, ba’zan ilmin bir çeﬂidini, ba’zan da ilmin bölümlerinden bir
bölümü içine al›r.
Mukaddimede, ilmin mertebesinden, tertîb ediliﬂ ﬂeklinden ve ö¤renilmesi usûlü gibi ﬂeylerden bahs etmek de, birçok fâideden hâlî de¤ildir.
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K‹TÂBLARIN ﬁERH‹
Ma’lûm oldu¤u üzere herbir müellif, yazd›¤› kitâb›n› aç›klamaya
ihtiyâç b›rakmadan, ma’nâlar›n›n ve mes’elelerinin anlaﬂ›lmas› maksad›yla te’lîf etmiﬂ olaca¤› tabi’î ve ma’lûm ise de, aﬂa¤›da aç›klanacak olan
üç sebebden dolay›, kitâblara ﬂerh yaz›lma¤a lüzûm ve ihtiyâç oldu¤u görülmüﬂdür.
Birincisi, müellifin ilmde sâhib oldu¤u mertebeye göre, te’lîf etdi¤i kitâb, latîf ve k›sa ibârelerle arzû edilen ma’nâlara temâmen delâlet eder.
Ancak, müellifin bulundu¤u yüksek derecede bulunmayan kimselere o kitâb› anlamak ve ö¤renmek zor gelir. ‹ﬂte bu zorlu¤un ortadan kald›r›lmas› için, gerek kitâb›n kendi mü’ellifi taraf›ndan, gerek di¤er âlimler taraf›ndan ﬂerhler yaz›lm›ﬂd›r.
‹kincisi, kitâblarda k›yâslar›n ba’z› mukaddimeleri aç›k olmas› sebebiyle zikr edilmemiﬂdir. Yâhud ba’z› k›yâslar›n tertîbi terk edilmiﬂ ve ba’z›
hükmlerin illetlerinin beyân› dikkatden kaçm›ﬂd›r. Bu sebeblerle önemli
mukaddimelerin zikr ve beyân› ve kitâb›n bahs etdi¤i ilmde ta’rif olunmas› lâz›m gelen bahslerin anlat›lmas›, mukaddimelerin ve k›yâslar›n tertîbi ve musannifin göstermedi¤i illetlerin gösterilmesi îcâb etmiﬂdir. Hulâsa kitâb›n te’lîfinden maksad olan fâidenin güzel bir tarzda hâs›l olmas›
için, gerekli bilgilerin beyân› husûslar›nda görülen lüzûm üzerine, âlimler taraf›ndan kitâblara ﬂerhler yaz›larak, en aç›k ﬂeklde kolayca anlaﬂ›lmalar›na önem verilmiﬂdir.
Üçüncüsü, te’lîf edilen kitâblarda, ba’z› lafzlar te’vîl gerekdiren
ma’nâlar ihtivâ edebilir. Yâhud mecâzî lafzlar ve delâlet-i iltizâmiye bulunabilir. Ba’z› kitâblarda ise, insanl›k îcâb› sehv ve galat bulunmas›,
ba’z› mühim hükmlerin terk edilmesi yâhud zarûretsiz tekrârlar›n bulunmas› gibi noksanl›klar›n giderilmesi için ﬂerhler yaz›lma¤a lüzûm görülmüﬂdür.
ﬁerhlerin tertîbi ve yaz›lmas› üç k›sma ayr›l›r:
Birinci k›sm, ifâdesi tatl› olan arabî lisan› ile te’lîf edilen kitâblar üzerine “kâle (dedi)” ve “ekûlü (derim)” kelimeleri ile yaz›lan ﬂerhlerdir.
(ﬁerh-i mekâs›d), (ﬁerh-i tavâli’) ve (ﬁerh-i adûd) kitâblar› böyle ﬂerhlerdendir. Kitâb›n metni ba’z› ﬂerhlerde yaz›lm›ﬂ ve ba’z›lar›nda yaz›lmam›ﬂd›r. Ba’z› ﬂerhlerde kitâblar›n metninin yaz›lmamas›n›n sebebi, metnin ayr›lmadan ﬂerhin içinde yaz›lmas›ndand›r.
‹kinci k›sm, “kavlühû (onun sözü)” ifâdesiyle yaz›lan ﬂerhlerdir.
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‹bn-i Hacer ve Kirmânî hazretleri ve bu zâtlar›n emsâli olan âlimlerin, (Buhârîyi ﬂerîf) üzerine yazd›klar› ﬂerhler böyledir. Böyle ﬂerh yazan âlimler, kitâb›n metnini almay›p, sâdece aç›klanacak yerleri alm›ﬂd›r. Bununla berâber bu çeﬂid kitâblar›n nüshâlar›n› ço¤altanlar taraf›ndan kitâb›n metni de ﬂerhden ayr› bir bölümde yaz›lm›ﬂd›r.
Üçüncü k›sm, metnin ibâresi ile kar›ﬂm›ﬂ, içiçe girmiﬂ olan ﬂerhlerdir. Böyle ﬂerhlere “ﬁerh-i memzûc” denir. Bu ﬂeklde yaz›lan ﬂerhlerde
metnin ibâresi ile ﬂerhin ibâresi birlikde yaz›l›p, sonra metnin ibâresi
ﬂerhin ibâresinden metin anlam›na gelen “mim” harfi ile ve ﬂerh anlam›na gelen “ﬂ›n” harfi ile ayr›l›r. Yâhud da metnin üzerine bir çizgi çekilerek, ﬂerhle metin birbirinden ayr›l›r. Muhakkik âlimlerden ekserî ﬂârîhlerin ﬂerh iﬂinde âdetleri bu ﬂekldedir. Fekat bu tarz ﬂerhde metnin ibâresi ile ﬂerhin ibâresinin kar›ﬂd›r›lmas›ndan ve galat vukû’ bulmas›ndan korunulamad›¤› âlimler taraf›ndan beyân edilmiﬂdir.
Kitâblara ﬂerh yazmak husûsunda âlimlerin koyduklar› âdâb ve
ﬂartlardan birisi, kitâb› ﬂerh eden zât›n, ﬂerh husûsunda bütün gayretini sarf ederek, noksans›z bir ﬂerh edici olmas›d›r. Fekat sahîh ma’nây› bulmak mümkin olmayan bir ibâreye rastlan›nca, o ﬂeyi sâdece aç›klay›p düzeltmekle müellif hakk›nda hiçbir sûretle riâyetsizlikde bulunmamak lâz›md›r. Çünki insan, unutmaya ma’rûz kalabilece¤inden, hatâ ve noksandan ârî de¤ildir [korunmuﬂ de¤ildir]. ‹nsan›n hatâs›, sâhib oldu¤u fazîletlerin ve kemâlât›n inkâr›n› gerekdirmez. Bu cihetle selef için uygunsuz sözler söylemekden sak›nmak, halef olanlar›n edebinin îcâb›d›r. Kitâb›n
metninde rastlanan böyle noksanlar› ﬂerhlerde “Kîle (denildi)”, “zanne (zan
etdi)”, “veheme (vehmetdi)” ve “i’terada (i’tirâz etdi)” ve “ucîbe (cevâb verildi)”, “ba’d-›ﬂ-ﬂurrâh ve’l-muhaﬂﬂî (ﬂerh ve hâﬂiye yazanlardan ba’z›s›)”,
“ba’d-uﬂ-ﬂurûh ve’l-havâﬂî (ba’z› ﬂerhler ve hâﬂiyeler) gibi, kinâyeli ifâdelerle temâmlamak, sonra gelen fazîlet sâhibi âlimlerin güzel âdetlerindendir. Sonra gelen âlimler, önce gelen âlimler hakk›nda i’tirâz› uygun görmeyip, son derece ta’zîm ile edeb yolunu gösterdiler. Böyle yan›lmalar›, hattatlar›n, kitâb›n nüshâs›n› ço¤altanlar›n hatâs›na atf ederek, büyük
ve derin âlimleri hatâ isnâd edilmekden muhâfaza etmiﬂlerdir. Ba’z› yan›lmalar› da önceki âlimlerin bahs ve ifâdeye (konunun iyi anlaﬂ›lmas› için
hassâsiyet gösterirken), son derece önem vermelerine hamletdiler. Çünki, önceki âlimlerin kitâblar›nda görülen ba’z› yan›lmalar›n, ülemân›n hâﬂâ ilmdeki iktidârs›zl›klar›na ba¤lanmas› hiçbir sûretle câiz olmad›¤›ndan,
ilm ehline uygunsuz söz söylenmesi, onlar›n kötülenmesi temâmen yersizdir. Bu husûsda aslâ insâfdan uzaklaﬂmamak âlimler aras›nda ilmin
âdâblar›ndan say›lm›ﬂd›r.
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‹SLÂM MÜELL‹FLER‹N‹N KISMLARI
VE HÂLLER‹
‹lm ve kemâl sâhiblerinin ma’lûmu oldu¤u üzere, mu’teber eserlerin erbâb›ndan olan müellifler iki k›smd›r:
Birinci k›sm, ilmde tam bir melekeye, kâfi dirâyete, sa¤lam tecribelere, do¤ru ve isâbetli görüﬂe ve keskin bir anlay›ﬂa sâhib olan müelliflerdir. Böyle müelliflerin tasnîf etdikleri eserleri, basîret, keskin fikr ve isâbetli görüﬂlerin mahsûlü olmas› sebebiyle, i’tibâr ve ﬂöhret kazanm›ﬂd›r.
Bu k›sm âlimler Nasîr, Adud, Seyyid ﬁerîf Cürcânî, Sa’deddîn Teftazânî
ve Celâl gibi mu’teber zâtlard›r. Bu zâtlar›n her birinin eserleri, gerek lafzlar, gerek ma’nâlar bak›m›ndan, âlimler ve fâd›llar taraf›ndan hüsn-ü kabûle mazhâr olmuﬂdur.
‹kinci k›sm, bu müellifler de, önceki asrlarda geçen müelliflerden
olup, mu’teber kitâblardan istinbâta ve istihrâca [hükm ç›karmaya] muvaffak olduklar› mes’eleleri, güzel bir tarzda tertîb etmiﬂlerdir. Bu konuda sarf etdikleri ilmle alâkal› husûsî himmet ve gayretleri sonra gelenlere istifâde için misâl olmuﬂdur. Bu k›sm müelliflerden ba’z›lar› yazd›¤› ilmî eserini baﬂkalar› için de¤il, kendi husûsî istifâdesi için, tertîb etmiﬂ ve
yazm›ﬂd›r. Ancak böyle te’lîf edilen eserler, baﬂka ilm erbâb›n›n da istifâdesine hizmet etmiﬂdir.
‹lm talebelerine, anlayabildikleri ve idrâk edebildikleri ilmî mes’eleleri zemân›n ihtiyâc›na göre te’lîfine âlimler taraf›ndan izn verilmiﬂdir. Fekat bu çeﬂid te’lîf edilen eserlerin güzel tertîb edilerek, yaz›lmas›na ve
okunmas› s›ras›nda noksanl›k veyâ fazlal›k görüldü¤ü takdîrde düzeltilmesine dikkat ve i’tinâ gösterdikden sonra, neﬂr edilebilece¤i ﬂart›n›
koymuﬂlard›r.
Dahâ önceleri ba’z› kimseler, tasnîf ve te’lîfin lüzûmunu kabûl etmemiﬂler ise de, bunun hased sebebiyle oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂd›r. Aﬂa¤›da
yaz›lan ﬂi’r, tasnifin lüzûmunu kabûl etmeyen bu kimselere cevâb olmuﬂdur.
Arabî ﬂi’r tercemesi:
Muâs›r için hiçbir ﬂey görmeyen,
Öncekileri takdîm eden kimseye de.
Bu takdîm yeni ortaya ç›kd›,
Böylece devâm edip gidecekdir.
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Fazîlet ve ilm erbâb›n›n ma’lûmu oldu¤u üzere, fikrler ve nazarlar için
belli bir s›n›r yokdur. Her âlim ve her talebe [ilm ö¤renen] bunlardan bir
paya sâhibdir. Takdîr edilen zemân gelince, herkesin nasîbine kavuﬂmas› ve istifâde etmesi tabi’îdir. Akllar ve fikrler husûsunda, hiçbir kimse ile
iddiâya girmek insâfa muvâf›k olamaz. Çünki âlem-i ma’nevî, coﬂan bir
deryâ gibi geniﬂ olup, ilâhî feyzler için kesilme ve nihâyet yokdur.
‹lmler ve ma’rîfetler, ilâhî mevhîbelerden, ihsânlardand›r. Allahü
teâlân›n sonra gelen ülemâdan ba’z›s›na ihsân buyurdu¤u kemâlât›, önceki ülemâdan birçok zâta ihsân buyurmam›ﬂ oldu¤u inkâr olunamaz. Bu
sebebden, “Önce gelen sonra gelene birﬂey b›rakmad›” sözüne dayanarak aldanmamal›d›r. Bilâkis do¤ru sözün, “Öncekiler sonrakiler için nice
ﬂeyler b›rakd›” sözü oldu¤u, ba’z› âlimler taraf›ndan beyân buyurulmuﬂdur. Çünki birﬂey, zât› i’tibâriyle mu’teberdir. Yoksa önceli¤i ve sonral›¤› i’tibâriyle de¤ildir. “Önce gelen sonra gelene birﬂey b›rakmad›” sözü,
ilm ehlinin ilmleri tahsîline olan meylini ve ra¤betlerini k›rarak, ilmi sâdece öncekilerin eserleriyle s›n›rlamaya iﬂâret etmekdedir. Bu sebeble önceki âlimler taraf›ndan bu söz kabûl edilmemiﬂdir.
Önceki âlimler, ilmin usûllerini tesbît edip, yayma husûsûnda, husûsî bir yere sâhib olduklar› gibi, sonra gelen âlimler de ilmin usûllerini kollara ay›rma ﬂerefine kavuﬂarak, meﬂhûr olmuﬂlard›r. Ba’z› âlimler, (hikmetleri ortaya koyanlar, edebleri yazanlar, sonra gelen âlimlerdir. Onlar›n eserleri lafz bak›m›ndan dahâ güzel, lügat bak›m›ndan dahâ kolay,
ta’kîb etdikleri tarz bak›m›ndan dahâ sa¤lam ve dahâ aç›kd›r,) demiﬂlerdir.
Büyük islâm âlimlerinden ve müteahhirîn âlimlerin meﬂhûrlar›ndan
allâme Seyyid ﬁerîf Cürcânî hazretlerinin k›ymetli eserlerini, Osmânl›
âlimlerinden merhûm Hâce-zâdenin dâimâ medh etdi¤i ve sitâyiﬂ ile
yâd etdi¤i bildirilmekdedir. Seyyid ﬁerîf Cürcânî hazretlerinin te’lîf etdi¤i eserler, ülemân›n en büyük mürâce’at ve istifâde kayna¤› oldu¤u ittifâkla kabûl edilmiﬂdir. [Seyyid ﬁerîf Cürcânî “rahmetullahi teâlâ aleyh” 740
[m. 1339]da tevellüd, 816 [m. 1413]da vefât etdi. Hâce-zâde Muslih-uddîn Mustafâ bin Yûsüf, 893 [m. 1487]de Bursada vefât etdi. Fâtih Sultân
Muhammed hân›n hocas› ve ‹stanbul kâdîsi idi.]
Âlimlerin büyüklerinden mevlânâ ﬁemseddîn Fenârî hazretlerinin zemân›na kadar, Osmânl› medreselerinde ilm talebesinin istirahât› ve husûsî iﬂlerini görmeleri için ayr›lan ta’til günleri, Cum’a ve Sal› günleri idi.
Mevlânâ ﬁemseddîn Fenârî hazretleri, Pazartesi gününü de ta’til etmiﬂdir. Pazartesi gününü, müteahhirîn âlimlerin büyüklerinden olan Sa’deddîn Teftazânî hazretlerinin eserlerini, ilm talebelerinin yazmak ve okumak
sûretiyle ö¤renmelerine ay›rm›ﬂd›r. [Molla Fenârî, Osmânl› ﬂeyh-ül-islâmlar›n›n birincisidir. 751 de tevellüd, 834 [m. 1431]de vefât etdi. Bursadad›r. Teftâzânî 722 [m. 1322]de tevellüd, 792 [m. 1389]da Semerkândda
vefât etdi.]
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Âlimlerin büyüklerinden Ebülleys “rahimehullah” hazretlerinin beyân buyurdu¤u üzere, ilm ehli, Allahü teâlâdan havf ve haﬂyet üzere olmal›d›r. Allahü teâlân›n yaratd›klar›na karﬂ› merhametli ve ﬂefkatli olmal›d›r. Belâlara tahammül edip, sabr› huy hâline getirmeli, yumuﬂakl›¤› tabi’at, tevâzû’u âdet edinmelidir. ‹ffet ve istikâmetden ayr›lmay›p, ilmleri ve kitâblar› mütale’a husûsunda devâm üzere olmal›d›r. Hakk›n ve do¤runun ortaya ç›kmas›nda güzel mu’âmele edip, insanlarla münâzea, mücâdele ve husûmete düﬂmemelidir. Kendi iﬂleri ile meﬂgûl olup, hasm›ndan intikâm almak fikrinde ve kasd›nda bulunmamak lâz›m ve mühimdir.
Hasm› ma¤lûb etmek, ilm ve kemâl ile olur. Âlimler için, yimekde, giyinmekde ve ev kurmakda ve di¤er bütün iﬂlerde selef-i sâlihînin yolunu tutmak lâz›md›r. Çünki mubâh ile zînetlenmek her ne kadar harâm olan iﬂlerden de¤il ise de, mubâhlar› kullanarak râhat etmek ve mubâhlara çok
dalmak âlimler için uygun de¤ildir. ‹slâmiyyetin beyân buyurdu¤u ﬂeklde kesb ve ticâret yapmak, mekân ve yimekde, giyinmekde ve nikâhda
vasat hâli geçmemek de ilmî âdâblardand›r. [Ebülleys “rahimehullah” 373
[m. 983]de vefât etdi.]
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‹SLÂMÎ ‹LMLER
ﬁehrlerde ve beldelerde tedâvülde olan ilmler iki k›smd›r: Birinci
k›sm, tabi’î ilmlerdir. ‹kinci k›sm, naklî ilmlerdir.
Tabi’î olan ilmler, insan›n fikr ve nazar [düﬂünme, inceleme] kuvveti ile hâs›l olur. Bu ilmlere, ulûm-i hikemiyye denir.
Naklî olan ilmler, ﬂer-i ﬂerîfin vad’›ndan al›nm›ﬂ olan ilmlerdir. Bu ilmlere ulûm-i vad’›yye-i nakliyye denir. Bu ilmlerin hepsi ﬂerî’atin vad’›na,
bildirmesine dayan›r. Bu ilmlerde akl›n dahli yokdur. Fekat, bu ilmleri kaynaklar›ndan istinbât ve istihrâç ederken [ç›kar›rken] fer’î mes’elelerde akl›n dahli vard›r. Çünki, birbirini ta’kîb eden hâdiseler, sâdece ﬂerî’atin
vad’›yla nakl-i küllînin içinde yer almaz. Bu hâdiseler için çeﬂidli k›yâslar›n yap›lmas›na ihtiyâc›n lüzûmu aç›kd›r. Lâkin, bu k›yâs haberden ç›kar.
Ya’nî vad’î olan asl hükme dayan›r ve naklden do¤du¤u için nakle ba¤l› olur.
Arabî ilmler, ﬂer’î ilmlere tâbi’ ve o ilmlere yard›mc›d›r. Çünki, lisan› arabî, arab kavminin ana lisan› olup, Kur’ân-› kerîm, en üstün ve en güzel lisan olan bu lisanda nâzil olmuﬂdur.
Ulûm-i nakliyyenin pekçok k›smlar› vard›r. Her mükellef olan, ya’nî
âk›l ve bâlig olan kimsenin, kendisi ile çoluk-çocu¤u üzerine farz olan ahkâm-› ilâhiyyeyi bilmesi lâz›md›r.
Ahkâm-› ilâhiyye, nâs veyâ icmâ’ veyâhud ilhâk ile, kitâb ve sünnetden al›n›r. Bu hâlde kitâbdan ya’nî Kur’ân-› kerîmden hükmlerin ç›kar›lmas›, önce Kur’ân-› kerîmin lafzlar›n›n beyân›na ba¤l›d›r. Bunu te’mîn eden
ilm (ilm-i tefsîr-i ﬂerîf)dir.
Kur’ân-› kerîmin nakl ve rivâyetini Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi
ve sellem” hazretlerine isnâd›ndan ve k›râetinde kurrân›n de¤iﬂik rivâyetlerinden bahs eden ilm ise, (ilm-i k›râet)dir.
Sünnet-i seniyyenin Resûl-i muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine isnâd›ndan ve haberlerine i’timâd›n hâs›l olmas› için, sünnet-i nebeviyyeyi nakl ve rivâyet eden zâtlar›n hâllerinden bahs eden ilm
de (ilm-i hadîs-i ﬂerîf)dir.
Ahkâm›n [hükmlerin] kaynaklar›ndan, istinbât ve istihrâc›n› [ç›kar›lmas›n›] gösteren ilm, (ilm-i usûl-i f›kh)d›r.
Ahkâm-› ilâhiyyeye vâk›f olman›n netîcesi olmak üzere, ef’âl-i mü– 65 –

kellefîne âid, furûat-› ﬂer’iyyeden bahs eden ilm, (ilm-i f›kh-› ﬂerîf)dir.
ﬁer’î emrler, hâricî iﬂlerle alâkal› oldu¤u gibi, kalbe âid iﬂlerle de alâkal›d›r.
Kalbin fi’llerine âid olan teklîf [emr], îmân ve i’tikâd edilmesi lâz›m
olan ﬂeylere inanmakd›r. Bu da Allahü teâlân›n zât ve s›fat›na, nübüvvete, âh›rete ve kaderle alâkal› i’tikâd bilgilerine inanmakdan ibâretdir. Bu
i’tikâd bilgilerinin aklî delîller ile isbât›ndan bahs eden ilm, (akâid ilmi)dir. Bu ilme, (ilm-i kelâm) da denir.
Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i ﬂerîfleri bilmek, arabî ilmlerde tam bir mahâret sâhibi olma¤a ba¤l› oldu¤undan, bu durum arabî ilmlerin öncelikle ö¤renilmesine sebeb olmuﬂdur. Arabî ilmler, ilm-i lügat, ilm-i nahv, ilmi beyân ve bunlar›n benzerleri olan ilmlerdir.
ﬁer’î ilmler, müslimânlar aras›nda son derece ilerlemiﬂ ve bu yolda âlimler ve sultânlar taraf›ndan pekçok fedâkarl›klar yap›lm›ﬂd›r.
Arab kavmi, islâm›n baﬂlang›c›nda ve dahâ evvelki zemânlarda ilme ve san’ata âﬂinâ de¤illerdi. Asr-› se’âdetden tâbi’în asr›n›n sonuna kadar, ahkâm-› ﬂer’iyyeyi, nübüvvetin kayna¤›ndan [Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem”] ve Eshâb-› kirâm›n a¤›zlar›ndan alm›ﬂlar ve zapt
ve muhâfaza etmiﬂlerdir. Böylece, din ve dünyâ iﬂlerini gâyet güzel bir
ﬂeklde yürüterek, ilm ö¤retme ve tedvîn iﬂine ihtiyâclar› yokdu. Dahâ sonra Kur’ân-› kerîmin tefsîrlerinin ve hadîs-i ﬂerîflerin yaz›lmas›na ve hadîs
isnâdlar›n›n bilinmesine ve râvîlerinin ta’dîline lüzûm ve ihtiyâc görüldü.
Bu ihtiyâc, ahkâm-› ﬂer’iyyenin farkl› zemânlar ve hâdiseler aras›nda
zây›’ olmamas› maksad›na ba¤l› idi. Dahâ sonra kitâb ve sünnetden ahkâm›n istinbât ve istihrâc› hâdiselere ba¤l› olarak ço¤ald›. Lisan ve lügatda bozukluk emâreleri ortaya ç›k›nca, nahv kâidelerinin yaz›lmas›na ﬂiddetle lüzûm hâs›l oldu. Ulûm-i ﬂer’iyyenin temâm›, istinbât ve k›yâsda melekelerden ibâretdir. Bu melekelerin güzel bir ﬂeklde hâs›l olmas›n› te’mîn
eden di¤er ilmlerin, ya’nî arabî ilmlerle, istinbât ve k›yâsla alâkal› kâidelerin ve ilm-i kelâm›n ortaya konmas›na lüzûm görüldü. Bunlar›n di¤er
san’atlarla birlikde ö¤renilmesine ihtiyâç duyulmuﬂ ise de, bu ilmlerin ö¤retilmesi ve ö¤renilmesine arablar›n o zemân bedevî hayâtlar› müsâid de¤ildi. Bundan dolay› bu ilmler, zarûrî olarak göçebe olmayanlara ve ﬂehrde oturanlara âid olmuﬂdur. O zemânlarda ﬂehrde yaﬂayanlar, fâris ehli ve di¤er göçebe olmayanlard›. Bu i’tibârla, ﬂehrde yaﬂayanlar ilm ve fende, o devrlerde bedevîlerden dahâ çok ilerlemiﬂdir. Bu sebeble nahv ilmi imâmlar›n›n meﬂhûrlar›n›n ekserîsi ve hadîs-i ﬂerîf âlimleri ve hâf›zlar›, usûl-i f›kh ülemâs›, ilm-i kelâmda mütehass›s ve mâhir olan zâtlar›n hepsi ve büyük müfessirlerin ekserîsi, di¤er ilm ve fen sâhibi meﬂhûr âlimlerin temâm› ﬂehrde yaﬂayanlardan ve fâris ehlinden idi.
Arabî ilmler, ﬂer’î ilmlerin anahtâr› ve bunlar›n ö¤renilme vâs›tas›d›r. Ayn› ﬂeklde, ulûm-i akliyye ve hikemiyyenin de ö¤renilmesine vâs›– 66 –

tad›r. Çünki ulûm-i akliyye vaktiyle islâm âlimleri taraf›ndan arabîye mükemmel bir ﬂeklde terceme edilmiﬂdi. Böylece islâm beldelerinde ulûmi hikemiyyât ve akliyyât da ziyâdesiyle terakkî etmiﬂdir. Bundan dolay›
ulûm-i hikemiyyenin ö¤renilmesi de arabî ilmlerin ö¤renilmesine ba¤l› olmuﬂdur.
Arabî lisan›n›n temelleri dörtdür: Birincisi, ilm-i lügat, ikincisi, ilmi nahv, üçüncüsü, ilm-i beyân, dördüncüsü, ilm-i edebdir. Bu dört temel
ilmi bilmek zarûrîdir. Çünki ahkâm-› ﬂer’iyyenin kayna¤› olan kitâblar
arabî oldu¤undan, arabî ilmleri ö¤renmek lâz›md›r.
Arabî ilmlerin [âlet ilmlerinin] en mühimi ve en baﬂta geleni nahv ilmidir. Hadîs-i ﬂerîfde bildirildi¤i üzere, her mükellefin ö¤renmesi farz-› ayn
olan ilmin hangisi oldu¤u husûsunda, âlimler aras›nda ihtilâf meydâna geldi.
Müfessirlere ve muhaddislere kavline göre farz-› ayn olan ilm, ilmi kitâb ve ilm-i sünnetdir. F›kh âlimlerine göre ise, farz-› ayn olan ilm, harâm ve halâl ilmidir.
Mütekellimîn [Kelâm âlimleri], ya’nî akâid âlimleri taraf›ndan farz-›
ayn olan ilm, ilm-i tevhîd ve s›fat diye beyân edilmiﬂdir. Tesavvuf ehli taraf›ndan ilm-i kalb, ehl-i hak taraf›ndan ise, ilm-i mükâﬂefedir, denilmiﬂdir. Fekat iﬂin hakîkat›na en yak›n olan, “‹slâmiyyet beﬂ temel üzerine
kurulmuﬂdur” hadîs-i ﬂerîfinde bildirilen farzlardan ibâret oldu¤u beyân
edilmiﬂdir. Bu hadîs-i ﬂerîf, tevhîd [îmân], nemâz, zekât, Ramezân-› ﬂerîf orucu ve Hacc-› beyt farzlar›n›n beyân›ndan ibâretdir. Bunlar bütün
müslimânlara farzd›r. Bütün müslimânlar taraf›ndan ö¤renilmesi farz-› ayn
olan ilmin, islâm›n bu beﬂ ﬂart› oldu¤u, âlimlerin büyüklerinden ﬁeyh Ebû
Tâlib-i Mekkî taraf›ndan tercîh olunmuﬂdur. [Ebû Tâlib-i Mekkî, Sôfiyyei aliyyenin meﬂhûrlar›ndan olup, 386 [m. 996]da Ba¤dâdda vefât etdi.]
Ba’z› âlimler taraf›ndan, bahs olunan bu beﬂ farz›n, ancak ihtiyâç
ve lâz›m oldu¤u kadar ö¤renilmesinin farz oldu¤u kaydedilmiﬂdir. Buna
göre bir kimse, dahve [kuﬂluk] vakti bülûga erse, o kimsenin, Allahü teâlây› s›fatlar› ile delîllerini düﬂünerek bilmek ve kelime-i ﬂehâdeti ma’nâs› ile berâber ö¤renmesi, ö¤le vaktine kadar yaﬂarsa tahâret ve nemâzla alâkal› hükmleri, e¤er Ramezâna kadar yaﬂarsa oruca âid hükmleri, mala sâhib ise, zengin ise zekât bilgilerini, hac yapmaya gücü yetiyorsa, hac
bilgilerini ö¤renmek farzd›r diye beyân etmiﬂler ve bunun (Fetâvâ-› Tâtârhâniyye)den nakl olundu¤unu söylemiﬂlerdir. [(Tâtârhâniyye) fetvâ kitâb›n›, hanefî f›kh âlimlerinden Âlim bin Alâ, büyük tâtâr hân› için hâz›rlam›ﬂd›r. Âlim bin Alâ 688 [m. 1289]da vefât etdi.]
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Onsekizinci Bölüm

‹LM MELEKES‹
Ma’lûm oldu¤u üzere, ilmde derinleﬂmek, ilmî kâideleri ö¤renip, iyice kavramakla ve ilmî mes’elelere vâk›f olmak ve kaynaklardan mes’elesinin hükmlerini istinbât ve istihrâç [ç›karmak] husûsunda kuvvetli bir melekenin hâs›l olmas› ile mümkin olur.
Meleke denilen ﬂey, fehmin gayridir [anlamak ve bilmekden baﬂka
bir ﬂeydir]. Melekelerin hepsi, cisme ba¤l› ﬂeylerdir. Cismânî ﬂeylerin hepsi duyu organlar›yla his edilir. Bu durumda ilmler, ö¤retilerek elde edildikleri için, s›nâîdirler ya’nî ö¤retim usûlleri ile ö¤renilir. Bütün ilmler
san’atla ya’nî usûl ve kâidelerle ö¤retildiklerinden, bunlarda sened ve delîller mu’teberdir.
‹lm ve san’at ad› verilen ﬂeylerin hepsi, meleke-i nefsâniyyeden ya’nî
nefsde iyice yerleﬂmesinden ibâretdir.
‹lm ve san’at ismi ile ta’bîr edilen ﬂeylerin temâm› meleke-i nefsâniyyeden ibâret olur.
‹lm, kalb ve lisana mahsûs olur. San’at da, terzilik gibi el ile iﬂ
yapmay› gerekdirir.
Ba’z› âlimlerin beyân›na göre, bahs edilen melekeye sâhib olan kimse için, hâs›l olan ma’lûmât, yâ araﬂd›rmakla veyâ nazar ve istidlâl ile [delîl ile] elde edilir.
Araﬂd›rma ile elde edilen bilgiler, nahv ve san’atlar, fesâhat ve bedi’ gibi ilmlerdir. Nazar ve istidlâl ile elde edilen ma’lûmât da, ilm-i kelâmd›r.
Yukar›da geçdi¤i gibi, iki ﬂeklde elde edilen ma’lûmât›n, birincisine “s›nâ’at” [san’at], ikincisine “ilm” ismi verilir.
Allâme Zemâhﬂerî, Tefsîr-i kebîrinin baﬂ taraf›nda, bunun aksini söyleyerek, meânî ile beyân için “ilm” ta’bîrini kullanm›ﬂ, ilm-i kelâma da “s›nâ’at” ismini vermiﬂdir. Bu mevzû’da dahâ baﬂka muhtelîf sözler var ise
de, bahs etmekde fâide görülmedi¤i için burada yaz›lmad›. [Zemâhﬂerî,
(Keﬂﬂâf tefsîri)nin müellîfidir. 467 [m. 1074]de tevellüd, 538 [m. 1144]de
vefât etdi. Tefsîri, Kur’ân-› kerîmin belâgatini göstermekde ﬂâheserdir.
Kendisi, mu’tezîli idi.]
Ma’lûm oldu¤u üzere, ilmi h›fz ve ezberlemeye gayret edenler,
ilmde meleke kazanmaya gayret edenlerden çokdur. Hâlbuki, ilmleri
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ö¤renmekden maksad, ilmlerde fâideli ve derin bir meleke kazanmakd›r. ‹lmleri, h›fz ve ezberlemekle tam bir meleke hâs›l olmaz. Ezberlemekle ilmî bir meleke hâs›l olsa bile, bu meleke tam bir meleke olma özelli¤ini taﬂ›may›p, noksan melekeler kabîlindendir. “Meleke-i ilmiyyeden
maksad, h›fz ve ezberdir” diye zan edenlerin bu düﬂüncelerinde isâbet
etmedikleri kabûl edilmiﬂdir. ‹lmleri ö¤renmekden maksad, ancak meleke-i istihrâc ve meleke-i istinbâtdan ve delîllerden medlûle sur’ati intikâlden ibâretdir. Meleke-i istihdârdan [hâf›zada tutup, hât›rlamak] ibâret olan
h›fz ve ezber, meleke-i istihrâca ilâve edilince, gâyet makbûl ve mu’teber oldu¤u, sâdece ezber ile ilmde istenen istinbât melekesinin hâs›l olmayaca¤› aç›kd›r. H›fz ve ezber, hâf›zadakileri hât›rlamakdan ibâret
olup, hâf›zan›n kuvvetli ve za’îf olmas›yla alâkal›d›r. Hâf›za za’îfli¤i ve kuvvetlili¤i insanlar›n mi’zâclar›na âid hâllerdendir.
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Ondokuzuncu Bölüm

‹LM TAHSÎL‹N‹N MÂN‹’LER‹ (Engelleri)
Her hayrl› iﬂ için bir mâni’ oldu¤u hâlde, ilm ö¤renmek için, bir çok
mâni’ler, engeller oldu¤u âﬂikârd›r.
‹lm tahsîline mâni’ olan ﬂeyler, ileride ö¤renirim demek ve zekâya
güvenmek, bir ilmi ö¤renmeden di¤er ilme geçmek, bir kitâb› bitirmeden
baﬂka bir kitâb› ö¤renmeye ve mütale’aya baﬂlamak veyâ ﬂiddetli zarûret ve ihtiyâç içinde olmak [hastal›k ve fakîrlik gibi], ilm ö¤renecek olan
kimsenin yan›nda, k›sa ve geniﬂ pekçok kitâb›n bulunmas› gibi benzeri
sebeblerdir.
‹lmi ileride ö¤renece¤ine güvenmek, akll› kimse için uygun bir düﬂünce de¤ildir. Çünki her günün kendine mahsûs bir meﬂgâlesi vard›r. Bu
günün meﬂgâlesini yar›na b›rak›p, te’hîr etmek do¤ru de¤ildir.
Zekâya i’timâd etmek ise, cehâlet alâmetindendir. Çünki zekî olanlardan pek çok kimseler, zekâs›n›n kuvvetine güvenmesi sebebiyle ilm tahsîli yapamam›ﬂ ve ilmî kemâlât› elde edememiﬂlerdir.
Bir ilmi ö¤renip, o ilm hakk›nda ma’lûmât edinmeden, o ilmi b›rak›p, baﬂka bir ilmi ö¤renmeye baﬂlamak [s›ray› gözetmemek], bütün ilmleri ö¤renmekden mahrûm olmaya sebebdir. Bir kitâb› b›rak›p, baﬂka bir
kitâba baﬂlamak da bunun gibidir.
ﬁiddetli geçim s›k›nt›s› içerisinde olmak, ilm tahsîlinin ve kemâle ermenin en büyük mâni’lerindendir. Çünki böyle zarûrî hâlde olanlar, dâimâ gaml› ve kalbleri meﬂgûldür.
Dünyâ iﬂleriyle fazla meﬂgûl olmak da, ilm ö¤retmeye ve ö¤renmeye mâni’ olan ﬂeylerdendir. Çünki, insan›n çok dünyâl›¤a, mala, mülke kavuﬂmas›ndan, halk›n iﬂlerini üzerine almakdan dolay› hâs›l olan fazla
meﬂgûliyyetler, ilm ve kemâl elde etmeye mâni’dir.
‹lmlerde eserlerin, kitâblar›n çoklu¤u, ta’lîmde farkl› ›st›lâhlar,
ilm ö¤renenleri tahsîlden al›koymakdad›r. Çünki insan›n ömrü, bir ilme
âid kitâblar› okuyup ö¤renmeye bile kâfi de¤ildir. Meselâ, f›kh ilminde,
gerek metin, gerek ﬂerh olarak yaz›lm›ﬂ olan kitâblar›n mütâle’as›n› bir
ilm talebesi arzû etse, bu arzûsuna istedi¤i gibi kavuﬂamaz. Ayn› ﬂeklde arabî ilmlere dâir yaz›lm›ﬂ olan kitâblar›n mütâle’as›na çal›ﬂ›lsa ömrü yetmez. Ayn› ﬂeklde o kitâblar›n temâmen mütâle’as› mümkin olmaz.
Bu yolda olan mütâle’a sevdâs›, lâz›m olanlara yap›ﬂmamak kabilinden
olup, âlimlerin gösterdikleri ﬂeklde ö¤renmeye, ö¤retmeye ve fazîlet– 70 –

lerin kazan›lmas›na mâni’dir.
Muhtasar kitâblar›n çok olmas› da ö¤renmeye ve ö¤retmeye mâni’ olur. Ya’nî ilmî mes’eleleri az ve k›sa lafzlarla anlatan kitâblar, ilm tahsîlinin engellerinden say›ld›. Bu çeﬂid kitâblar›, ilme yeni baﬂlayanlar›n anlamas› kolay de¤il, zordur. “‹bni Hâcib” ile “‹bni Mâlik” ve sonra gelen âlimlerden ekserîsi, muhtasar kitâb yazmay› benimsemiﬂ ve k›sa yazm›ﬂlard›r. Fekat bu ﬂeklde kitâb hâz›rlamak ilme yeni baﬂlayanlar için zorluk teﬂkîl etmiﬂdir. Böyle k›sa yaz›lan kitâblardan hâs›l olan meleke, geniﬂ yaz›lm›ﬂ kitâblardan kazan›lan meleke gibi tam olmay›p, noksand›r. Geniﬂ
yaz›lm›ﬂ olan kitâblar, mes’eleleri çokca tekrâr etdi¤inden ve ibârelerinin
dar ve kapal› olmamas› gibi fâideleri taﬂ›d›¤›ndan, bu çeﬂid geniﬂ kitâblardan ilm ö¤renen için tam bir meleke hâs›l olaca¤› âﬂikârd›r. Muhtasar
kitâblar, ezberlenmelerini kolaylaﬂd›rmak maksad›yla yaz›lm›ﬂ ise de,
bu maksad için, ilmlerden beklenen fâideli melekelerin kazan›lmas›n›
fedâ etmek, hikmete muvâf›k görülmemiﬂdir.
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Yirminci Bölüm

‹LM TAHSÎL‹N‹N ﬁARTLARI
1– ‹lm tahsîlinin ﬂartlar›n›n ço¤unun, meﬂhûr filozof “Sokrat”dan nakl
ve rivâyet edilen bir sözde topland›¤›, ba’z› âlimler taraf›ndan beyân
edilmiﬂdir.
Sokrat›n bu sözü ﬂu ma’nâdad›r: “‹lm ö¤renmek isteyen kimsenin,
genç, kalbi düﬂüncelerden uzak, ilmi seven, do¤rulukdan ayr›lmayan, insâfl›, dînine ba¤l›, emîn, dînin emrlerini terk etmeyen, harâmlardan sak›nan, zemân›n örf ve âdetine vâk›f olan ve bunlara muhâlif olmayan, güzel ahlâk sâhibi, ﬂefkatli ve merhametli olmas›, çok yimemesi ve hayâs›z
olmamas›, ölümden ifrâd derecesinde korkmamas› ve ihtiyâc›ndan fazla mal toplamamas›” maddelerinden ibâretdir.
2– ‹lm tahsîlinin ﬂartlar›ndan biri de, ilm ö¤renen kimsenin, kötü ahlâkdan uzak olmas›d›r. Bu ﬂart, ilm tahsîlinin ilk ve en baﬂta gelen ﬂart›d›r. Ülemâ-i mütekaddimîn [Önce geçen âlimler] ilm ö¤renmek isteyenlerin ahlâk›n› araﬂd›r›r ve tecrîbe ederlerdi. E¤er ilm ö¤renecek olanlar› kötü ahlâkl› bulurlarsa, böyle kimselere, halk aras›nda ﬂerre ve fesada âlet
olmamalar› için, ilm ö¤retmezlerdi. E¤er tecrîbe netîcesinde ilm ö¤renmek isteyen kimseleri güzel ahlâkl› bulurlar ise, böyle kimselere ilm ö¤retirler ve ders verirler, onlar› tahsîllerini temâmlamadan nâk›s olarak b›rakmazlard› “rahimehümullah”.
3– ‹lm tahsîlinin ﬂartlar›ndan birisi de, talebenin muhlis, ihlâsl› olmas›d›r. Ya’nî ilm ö¤renen kimsenin, ilmi ö¤rendikden sonra, ilmiyle amel etmek ve câhil olanlara ö¤retmek, gafletde olanlar› uyarmak, irﬂâda muhtâç olanlar› irﬂâd etmek gibi, hayrl› niyyetlerde bulunmas› lâz›md›r. Yine
ilm ö¤rendikden sonra, herkes taraf›ndan hürmet görmeyi istemek, tekebbür etmek, halk›n mallar›n› herhangi bir yolla almak gibi aklen ve dînen
kötü niyyet ve düﬂüncelerde bulunmamal›d›r.
4– ‹lm ö¤renmenin ﬂartlar›ndan biri de, ilme mâni’ olan ﬂeyleri
azaltmakd›r. ‹lme mâni’ olan ﬂeylerin azalt›lmas›na ne kadar dikkat edilirse, ilmden o nisbet haz ve nasîb hâs›l olur. Çünki, fikr güneﬂi hâricî meﬂgûliyyet bulutlar› alt›nda perdelendikce, hakîkatleri anlamak, karanl›k
gecede zerreleri görmek gibi müﬂkildir, zordur.
5– ‹lm tahsîlinin ﬂartlar›ndan biri de tenbelli¤i terk etmekdir. Tenbelli¤in sebeblerinden biri, ölümün hât›rlanmas› ile hâs›l olan korkudur.
Hâlbuki tezekkür-i mevt [ölümün hât›rlanmas›], ilm tahsîlinin sebeblerinden biri olmaya lây›kd›r. Çünki âh›ret için hâz›rlanmak, ilm ve amelden
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baﬂka birﬂey ile hâs›l olamaz. Buna göre, ölüme ve âh›rete hâz›r bir hâlde olmak için, ilm ö¤renmeye, ilm ile hayrl› iﬂler yapmaya gayretde kusûr etmemelidir. Bu durumda, ölümden çok korkarak, bahs edilen hâz›rl›¤›n yap›lmas›na dikkat etmemek, akll› kimsenin yapaca¤› bir iﬂ de¤ildir.
Ölümü çok hât›rlamak, fânî, geçici lezzetlerin kesilmesine sebeb olup, ebedî lezzetlerin kesilmesine sebeb de¤ildir. [Tenbelli¤in ilâc›, çal›ﬂkanlar ile
konuﬂmak, tenbel, uyuﬂuk kimselerden kaç›nmak, Allahü teâlâdan hayâ
etmek lâz›m geldi¤ini ve azâb›n›n ﬂiddetli oldu¤unu düﬂünmekdir.]
6– ‹lm tahsîlinin ﬂartlar›ndan biri de, ömrün sonuna kadar ilm ö¤renmeye niyyetli ve karârl› olup, devâm etmekdir. Vakti ilm ö¤renmeye
sarf etmenin çâresi, âlimler taraf›ndan ﬂöyle beyân edilmiﬂdir. Bir ilm ile
meﬂgûliyyetden gevﬂeklik ve yorgunluk hâs›l olunca, baﬂka bir ilmle
meﬂgûl olmal›d›r. Rivâyet olunmuﬂdur ki, Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anh” hazretleri, talebelere ilm ö¤retmekle meﬂgûl olmakdan dolay›, kendisinde yorgunluk his etdi¤i zemân, ﬂâirlerin dîvânlar›n› isterdi.
7– ‹lm tahsîlinin ﬂartlar›ndan biri de, ilm ö¤renmek için takvâ ve asâlet sâhibi, yaﬂl› ve nasîhat eden bir hocay› tercîh etmekdir. ‹lk zemânlarda, ilm talebelerinin hoca bulmak için en uzak beldelere gitmeleri bu maksadla idi. Çünki talebeye önce hocas› sorulur. Talebenin, üstün s›fatl› âlim
bir zât bulup, ilm ö¤renmeye baﬂlamas› ve o zât hakk›nda lâz›m ve lây›k
olan ta’zîm ve hürmetde bulunmas›, onun emrlerini ve nasîhatlar›n› güzelce kabûl edip, red etmemesi ve hocas›n›n hukûkunu ana ve babas›n›n ve di¤er müslimânlar›n hukûkundan önce geldi¤ini bilmesi, hocalar›n evlâd›n›, akrâbalar›n› ve komﬂular›n› gözetip, hurmetde kusûr etmemesi de ilmin edeblerindendir. Bu edeblere riâyet etmemenin ilm ni’metinden mahrûm kalmaya sebeb olaca¤›, âlimler taraf›ndan kesin olarak beyân edilmiﬂdir.
8– Ö¤renilen bir ilmin baﬂkas›na ö¤retilmesi ve anlat›lmas›, yâhud
baﬂka bir ﬂeklde tekrâr edilmesi ve o ilme âid yaz›lm›ﬂ olan fâideli kitâblar› mütâle’a ederek, derin bir meleke kazanmaya ehemmiyyet verilmesi de ilm tahsîlinin ﬂartlar›ndand›r. ‹lm ö¤renen kimsenin ö¤rendi¤i ilmde hâs›l olan melekesinden dahâ fazla meleke elde edemeyece¤ini düﬂünmesi de, ilm ni’metinden mahrûm olman›n kuvvetli sebeblerindendir.
9– ‹lmlerin gâyelerine bak›l›p, bunlardan birinin bütün mes’eleleri veyâ ekserîsi k›saca mütâle’a edildikden sonra, e¤er tabi’at› di¤er bir ilmin
mütâle’as›na meyl ederse, onun da tahsîline baﬂlanmas›, meyl etmezse
o yolda s›k›nt›ya girilmemesi ilm tahsîlinin ﬂartlar›ndand›r. Çünki her insan ilm ö¤renmeye elveriﬂli de¤ildir. Bir ilmi ö¤renmeye elveriﬂli olanlar›n temâm› da, bütün ilmleri ö¤renmeye elveriﬂli de¤ildir. E¤er ilm ö¤renmek isteyen kimse, sebeblerin uygunlu¤u, zemân›n elveriﬂli olmas› ile, bütün ilmlerde derinleﬂmeyi isterse, bütün ilmler birbirine yard›mc› ve biri
di¤eriyle irtibâtl› oldu¤undan, böyle bir arzûnun hâs›l olaca¤› meydândad›r. Fekat bir ilmde fâideli bir meleke hâs›l olmadan önce, baﬂka bir ilmi
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ö¤renmeye baﬂlamak, bütün ilmlerde derinleﬂmek arzûsuna mâni’ olan
sebeblerden ve bütün ilmlerden mahrûmiyyeti îcâb etdiren hâllerdendir.
Bir ilme meyl edip, di¤er ilmlere düﬂmanl›k etmek cehâlet sebebiyledir.
‹nsana lâz›m olan ﬂey, her ilmden ve fenden bir mikdâr ma’lûmât› elde etmeye gayret etmekdir. Ayn› ﬂeklde ba’z› ilmleri kötülemek de câiz de¤ildir. Ba’z› kimseler her ilmin asl› ve mîzân› ve her zihnin aç›lma sebebi olan
ilm-i mant›k ile mutlak olarak ulûm-i hikemiyyeyi kötülediler. ‹lm-i nücûmun [astronominin] ba’z› k›smlar› farz-› kifâye, ba’z› k›smlar› da mubâh
oldu¤u hâlde, onu da kötülediler. Tesavvuf ehlinin, kalbleri saf ve pâk olan
kalb ehlinin sözlerini dahî hedef ald›lar. Hâlbuki böyle red ve inkâr›n hiç
birisi câiz de¤ildir. O ﬂeklde ba’z› ilmleri red ve inkâr edenlerin iddiâs›na
göre, bir ilmin kendisi kötülenmiﬂ olsa bile, ö¤renilmesi fâideden hâli de¤ildir. Bu fâidelerden biri, kötülenen ilmi ö¤renerek o ilmin sâhiblerini red
ve inkâr edebilmekdir.
Tenbîh: Felsefî ilmlerin mütâle’as› iki ﬂart ile halâl olur. Birinci ﬂart,
akâid-i islâmiyyeden habersiz olmamak ve ﬂer’î ilmlerde derinleﬂen âlimlerden olmakd›r. ‹kinci ﬂart, felsefe ilmlerinde ﬂer’î kâidelere uygun olmayan mes’elelere rastlan›nca, geçilmeyip, o mes’elelerin reddine ve at›lmas›na önem vermekdir. Çünki ﬂer’î ﬂerîfin esâslar›na uymayan ilmlerin
mütâle’as› ancak red ve tezyîf içindir. Felsefî ilmler, zekâ yard›m›yla ve
zemânla elde edilir. Zekâ ve zemân imkân›na sâhib olmayanlar›n, dünyâ ve âh›rete yarayan, mu’âmelâta, ibâdetlere ve ahlâka âid bilgileri ö¤renmekle ve fâideli iﬂleri yapmakla iktifâ etmeleri evlâd›r.
10– Akran ve emsâl ile müzâkere ve münâzara da tahsîlin ve ilm ö¤renmenin mu’teber ﬂartlar›ndand›r. Çünki âlimler, “‹lm fidan›n›n büyümesine sebeb olan âb-› zülâl [en tatl› su] müzâkere ve münâzarad›r” diye buyurmuﬂlard›r. Fekat, müzâkere ve münâzaran›n, do¤runun ortaya ç›kmas› maksad›yla yap›lmas› ﬂartd›r. Selîm tabi’atl› olan kimselerle yap›lan az
bir müzâkerenin, çok fâideler sa¤lad›¤›, herkes taraf›ndan kabûl edilmiﬂdir. ‹lm ö¤renmek isteyen kimse için, ilmin inceliklerini dikkatle düﬂünüp,
tefekkür etmesi ve bunu âdet hâline getirmesi lâz›md›r. Çünki ilmî fâidelerin hâs›l olmas›nda ve müﬂkillerin halli husûsunda dikkatle düﬂünmenin ve tefekkürün güzellikleri inkâr olunamaz.
11– ‹lmde gayret ve himmet de tahsîlin ﬂartlar›ndand›r. ‹nsan, gayret ve himmet kanatlar›yla, kemâlât›n zirvesine uçar. ‹lmi zabt ve kayd etmek ve bir günün ilmî meﬂgûliyyetini ertesi güne b›rakmamak, ilmî
mes’elelerden yazd›¤› ﬂeyleri ezberlemek, gayret ve himmet olan hâllerdendir.
12– ‹lmlerin mertebelerine, s›ras›na riâyet etmek de tahsîlin ﬂartlar›ndand›r. Her ilm için bir s›n›r ve s›ra vard›r. ‹lmlerin s›ras›n› bilmek ve her
ilmin s›n›r›n› geçmemek lâz›md›r.
13– ‹lm tahsîlinin ﬂartlar›ndan biri de âlet ilmleridir. Ma’lûm oldu¤u
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üzere, ilmler iki k›sma ayr›l›r: Birinci k›sm, ulûm-i ﬂer’iyye ve hikemiyye
gibi kendisi maksad olan ilmlerdir. ‹kinci k›sm, ulûm-i arabiyye ve mant›k gibi, kendisi maksad olmayan ilmlerdir. Zât› [kendisi] maksad olmayan ilmlere âlet ilmleri denir. Âlet ilmleri ﬂer’î ve hikemî ilmlerin elde edilmesine vesîledirler. Kendisi maksad olan ilmlerde sözü geniﬂletmek ve
mes’eleleri kollara ay›rmak ve delîller ortaya koymakla, fâideli meleke elde edilece¤i için, bir çok fâidenin hâs›l olaca¤› inkâr olunamaz. Arabî ilmler, kendisi maksad olan ilmlerden say›lmad›¤›ndan, arabî ilmlerde sözü
o kadar uzatmaya ve mes’elelerin teferruât›na girmeye ihtiyâc yokdur. Arabî ilmlerde derinleﬂmeyi istemek ve ömrü nahv ile zây›’ eylemek do¤ru de¤ildir. ‹lm ö¤renmek isteyen kimse, âlet ilmlerinden maksad›n hâs›l olmas›na yetecek kadar ma’lûmât elde etdikden sonra, boﬂ düﬂüncelerle
vakti zây›’ etmemelidir. Asl maksad olan ilmleri ö¤renmeye çal›ﬂmak lâz›md›r. Bu bak›mdan arabî ilmler ile çok meﬂgûl olmak, asl ö¤renilmesi
maksad olan ilmlerin ö¤renilmesine engellerden say›lm›ﬂd›r.
‹lmleri asllar› ve kollar›yla tahsîl etmek, her ne kadar zahmetli görünür ise de, elde edilmesinde zahmet çekilen ﬂeyin, insan için büyük bir
ﬂerefe sebeb olaca¤› aç›kd›r. Bugün ilmî eserleri istifâde kayna¤› olan zâtlar, sâhib olduklar› büyük ﬂerefleri râhatl›k içinde elde etmemiﬂlerdir. Mallar› ile ve bedenen çok fedâkârl›klar yapm›ﬂlard›r. Yaz›n ve k›ﬂ›n zahmetlerine ve çeﬂidli müﬂkillere katlanarak, uzak beldelere gitmiﬂlerdir. Oralarda meﬂhûr âlimlere kavuﬂmakla ﬂereflenip, ilm ve ma’rifet tahsîlini temâmlam›ﬂlard›r. Sonra da vaktlerini zây›’ etmeyip, bir tarafdan ilmi yaym›ﬂlar ve bir tarafdan da kendilerinden sonrakilerin istifâde etmeleri için
kitâblar yazm›ﬂlard›r. Bu u¤urda gayret göstermiﬂler ve mal sarf etmiﬂlerdir.
‹ﬂte ilmlerde, meleke ve mahâret kazanmak ve üstün derecelere
ulaﬂman›n, sonrakilere ilmî eserler b›rakman›n, yukar›da anlat›lan ﬂekllerde hâs›l olaca¤› meydândad›r.
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‹LM Ö⁄RENMEN‹N EDEB‹
‹nsan›n mâhiyyetinde, yarat›l›ﬂ›nda bulunan meziyyet ve fazîlet,
ilm ve ma’rifet ile meydâna ç›kar.
Allahü teâlân›n, insan›n mâhiyyetine emânet etdi¤i fazîletin ortaya
ç›kmas›na vesîle olan ilmin, edeblerini kazanmakdan yüz çevirmek gibi,
çirkin bir ﬂey yokdur. Bu sebebden dolay›, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, insanlar› ilm ö¤renmeye teﬂvîk buyurmuﬂlard›r.
‹nsan, ilm ö¤renmeye kâbiliyyetlidir. Çünki insan, fikr ve idrâk sâhibi olmas›ndan dolay›, di¤er hayvanlardan ayr›l›r. ‹nsan tabi’î olarak
ö¤renmeye ve anlamaya merâkl› bir varl›k oldu¤undan, kendisine lâz›m
olan ilmlerden baﬂlay›p bunlar› birer birer ö¤renir. Bu ilmleri ö¤renirken
de tenbellik ve ihmâlkârl›k yapmaz. Böylece insana mahsûs fazîletlere kavuﬂur. Yarat›l›ﬂ›nda bulunan isti’dât ve fazîletin k›ymetini bilmeyenler
de, ilm ö¤renmek husûsunda fikr yormay›p, o ﬂerefden mahrûm olurlar.
Çünki ﬂeref ve fazîlet ancak kemâlât› tahsîl etmekle hâs›l olur.
‹lm ö¤renmek ve ö¤retmek, zihnle alâkal› iﬂlerdendir. Zemân›n hâdiselerinden istifâde ederek kazan›lan ilme “‹lm-i tecrübî” denir. Çal›ﬂarak fikr ve nazar [düﬂünmek ve incelemek] yoluyla elde edilen ilme de “‹lmi k›yâs” denir.
Önceki âlimler, ba’z› sebeblerden dolay› ilmi ﬂifâhen (a¤›zdan) ö¤retirlerdi. Zemânla görülen lüzûm ve ihtiyâcdan dolay›, ilmin yaz›larak derlenip toplanmas›na büyük gayret göstermiﬂlerdir.
Ma’lûmât›n temâm› üç ﬂey ile bilinir: Birincisi, “‹ﬂâret”, ikincisi,
“Lafz”, üçüncüsü, “Hat [yaz›, kitâb]”d›r.
“‹ﬂâret”, müﬂâhedeye, gözle görmeye, “lafz”, muhâtab›n hâz›r olmas›na ve iﬂitmeye ba¤l›d›r. “Hat”, müﬂâhedeye, hâz›r bulunmaya ve iﬂitmeye ba¤l› de¤ildir. Fâide bak›m›ndan bunlardan dahâ umûmî ve dahâ
ﬂerefli olup, insana mahsûsdur. Bu sebebden dolay›, ilm ö¤renen kimsenin, yaz› çeﬂidlerinden hiç olmazsa bir çeﬂid hatt› güzelce bilmesi çok
önemli ve çok lâz›md›r. Çünki “hat” ve “k›râet” ile insan›n, insanl›k özelli¤i ortaya ç›kar. ‹nsan bu özelli¤inin bilfi’l ortaya ç›kmas›yla, di¤er hayvanlardan ayr›l›r. Bu özelli¤iyle ilmleri ö¤renir ve kemâlât› elde eder. Bir
zemândan di¤er zemâna, haberleri, hâdiseleri ve vak’alar› nakl eder.
‹nsan›n asl›nda, k›râete [okumaya] ve kitâbete [yazmaya] kâbiliyyeti oldu¤u biliniyor ise de, meleke kazanmak için çal›ﬂmak ve gayret lâz›m– 76 –

d›r. Bu gayret, ehlinden ve erbâb›ndan ö¤renerek, âﬂinâ olmak ve al›ﬂkanl›k elde etmekden ibâretdir.
‹nsanda kuvve [güc, kâbiliyyet] hâlinde mevcûd olan fazîletler ve kemâlât, ilmlere ve san’atlara, tedrîcen hâs›l olan ma’lûmât ile, kuvve hâlinden kurtulur. Akl ve duyu organlar›yla anlaﬂ›lan ﬂeyleri idrâk etmekde,
kuvvetli melekeler elde edilerek, o fazîletlerden tam istifâde olunur. ‹nsanda kuvve hâlinde mevcûd olan kemâlât›n, bilfi’l hâs›l olmas›, ancak ilm
ö¤renmeye ve çal›ﬂarak kazanmaya ba¤l›d›r. Bu durumda ﬂeref ve fazîletler, ilm ö¤renmenin ve çal›ﬂarak kazanman›n netîcesi olur.
‹lmden, ilm ö¤retmek ve ö¤renmekden maksad, ma’rifetullahd›r.
Ma’rifetullah›n en son gâye ve bütün se’âdetlerin baﬂ› oldu¤u, herkesin
ma’lûmudur. Buna “ilm-ül-yakîn” denir. Kerâmet sâhibi olan meﬂây›h-› sôfiyye, bu ilme sar›lm›ﬂlard›r. ‹lmlerden en son maksad›n ma’rifetullah olmas›ndan dolay›, bu mes’eleden bahs edip, teﬂvik etmiﬂlerdir.
Selefden rivâyet olundu¤u üzere, büyük zâtlar›n ço¤u kendilerince
en son ve yüksek maksad olan ma’rifetullaha kavuﬂdukdan sonra, ilmlerle meﬂgûl olmay› terk ve ta’dîl etmiﬂlerdir.
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‹LMLER‹N NEﬁR‹N‹N ﬁARTLARI
Ma’lûm oldu¤u üzere, ilmi yaymak, en fazîletli ve en üstün ibâdetdir.
‹lmi yayan zât›n müﬂfik [ﬂefkatli], nasihât edici olmas›, talebeleri kötü ahlâkdan korumas› ve lây›k oldu¤undan dahâ fazla bir ﬂerefe âid olmak ﬂevk ve arzûsundan, gücünün üstünde bir çal›ﬂmakdan sak›nd›rmas›, ilm ö¤renmekle [hizmet etmek maksad› ile] baﬂa geçmeyi ve ö¤ünmeyi düﬂünen talebeleri böyle düﬂüncelerden men’ etmeyip, riyâset ve iftihâr›n ancak ilm ve kemâl ile edilece¤ini bildirerek, talebeleri ilm ve kemâl elde etmeye teﬂvîk etmesi, ilmi yayman›n âdâb›ndand›r. Allahü teâlâ
riyâseti, baﬂa geçmeyi, dînin ve ilmin muhâfazas› için yaratm›ﬂd›r. Bu sebeble, “riyâset olmasayd›, ilm metâ›, i’tibâr ve terakki pazar›nda lây›k oldu¤u de¤eri bulamazd›” denilmiﬂdir. Talebenin sak›nd›r›lmas› lâz›m gelen ﬂeylerden men’ edilmesi istenince, aç›kdan men’ edilmeyip, dolayl›
olarak men’ edilmesi de, ilmi yayman›n ve ö¤retmenin ﬂartlar›ndan ve âdâb›ndand›r.
‹lm ö¤renmek isteyenlere, önce din ve dünyâlar› için en çok muhtâç olduklar› ilmlerin ö¤retilmesi ve ö¤retirken, zekâ ve kâbiliyyetlerine göre en güzel tertîbe ri’âyet edilmesi, rüﬂd ve isti’dât sâhibi olanlardan ilmi esirgememek ve ehl olmayanlara ilm ö¤reterek ilmi zây›’ etmemek, ilmi yayman›n ﬂartlar›ndan ve âdâb›ndand›r.
Beyt:
Câhillere ilm ö¤reten ilmi zây›’ eder,
lây›k olanlardan ilmi esirgeyen zulm eder.
Bu beytde ifâde edildi¤ine göre, ehl olmayanlara ilm ö¤reterek
cömertlik edilmesi, ilmi zây›’ eylemek oldu¤unun, ﬂer’an kötülendi¤i gibi, ilme lây›k olanlara da ilmi ö¤retmemek, onlara zulm etmek olaca¤›ndan, bu da ﬂer’an kötülenmiﬂdir.
Tesavvuf ehlinin sözlerini, insanlar›n avâm›na yaymakdan sak›nmak
da, ilmi yayman›n âdâblar›ndand›r. Çünki, tesavvuf ehlinin sözlerini dînin
esâslar›na uygun olarak anlamakdaki avâm›n ma’lûm olan aczleri ve
noksanl›klar› i’tikâdlar›n›n bozulmas›na, ilhâda ve z›nd›kl›¤a sebeb olur.
Buna göre avâm›, zâhir ibâdetleri ö¤renmeye teﬂvik, irﬂâd etmelidir.
Onlarda herhangi bir sûretle meydâna gelen ﬂübheyi iknâ edici sözlerle
gidermelidir. Kendilerine ince ve derin bilgilerden bahs etmemelidir. Din
bilgilerini çok iyi ö¤renmiﬂ olan zekî kimselere, zekâlar› def’alarca tecri– 78 –

be edildikden sonra, ince ve derin bilgileri açmak câizdir.
Tenbîh: ‹lm talebelerinin karﬂ›s›nda, tesavvuf ehlinin ma’nâs› kapal› sözlerinden, onlar›n garîb ve ﬂaﬂ›lacak hâllerinden, anlay›ﬂ ve idrâklerinin kavrayamayaca¤› ﬂeyleri inkâr etmekden ziyâdesiyle sak›nmal›d›r.
‹lmi yayanlar›n, ö¤retenlerin, sözleri iﬂlerine muhâlif olmamal›d›r,
ya’nî ters düﬂmemelidir. Sözleri iﬂlerine uymayan kimselerden herkes nefret eder. Çünki insanlar›n ço¤u, sözü söyleyenin hâllerine dikkat eder. Her
ne kadar muhakk›kîn ve akll› kimseler, sözü söyleyenin hâline de¤il, sözüne bakar ise de, böyle kimseler cem’iyyet içinde çok nâdirdir. Buna göre ilmi yayan zât›n sözü iﬂine uygun ve güzel s›fatlara sâhib olmas›n›n lüzûmu aç›kd›r.
Âlim olan zât›n takvâ sâhibi olmas›, ya’nî iﬂlerinde ve hareketlerinde islâmiyyete tam uymas› lâz›md›r. ‹lmi ö¤reten ve yayanlar›n, takvâ üzere olmalar›, talebelerin zâhiren ve bât›nen [bedenen ve rûhen] tam istifâde etmelerini sa¤lar.
Muallim ve müderris olan zât [‹lm ö¤reten hoca], ilm ö¤retirken, k›zg›nl›¤›n› söndürmesi, ya’nî ders s›ras›nda meydâna gelen gadab ve hiddetini teskîn etmesi, ciddiyetden uzak sözlerden, lüzûmsuz tav›r ve hareketden, kahkaha ile gülmek gibi hâllerden sak›nmas› lâz›md›r.
Muallimin, talebenin anlay›ﬂ ve dirâyetini imtihân maksad›yla, uygun
latîfeler yapmas›nda mahzûr olmad›¤›, âlimler taraf›ndan bildirilmiﬂdir.
‹lmde mücâdele ve hakk› kabûl etmek husûsunda büyüklenmek, aslâ câiz olmad›¤› gibi, gerek ilm ö¤retirken ve gerek karﬂ›l›kl› konuﬂmalarda ve münâzaralarda bir ilmi di¤er ilme kar›ﬂd›rmak da do¤ru de¤ildir.
Yaﬂ› küçük olanlar› ilm ö¤renmeye, bilhâssa ezbere teﬂvîk etmek,
bunlara anlayabilecekleri kadar ilm ö¤retmek ve ilme yeni baﬂlayanlara
zor olan mes’eleleri anlatmamak, ilm tahsîlini temâmlamak üzere olanlara ise, aç›k ve anlaﬂ›l›r mes’eleleri anlatmamak, süâllere ﬂiddet ve hiddet ile cevâb vermemek, talebeye karﬂ› mugâlata yapmamak, talebenin
müﬂkil mes’eleleri anlamaya gücünün yetece¤i bilindi¤i hâlde, böyle
mes’eleler üzerinde çok durarak anlatmak, kâbiliyyetleri ilmî inceliklere
yetmeyenlere din ve dünyâlar› için en mühim olan bilgiler ö¤retilerek, böylelere ticâretle ve nâfile ibâdet ve ta’âtlarla meﬂgûl olmalar›n› tavsiye etmek, ilmi yayman›n, ilm ö¤retmenin mühim ﬂartlar›ndand›r. Fekat talebelerin sâhib olduklar› kâbiliyyeti ve ö¤renme gücünü tam anlayabilmek için,
tecribe ve imtihân müddetini üç sene kadar uzatmal›d›r.
‹lmi yayman›n edeblerinden biri de, ilm ö¤reten zâtdan bir mes’ele
soruldu¤unda, ﬂâyet o âlimin o mes’elede ﬂübhesi varsa, “Lâ edrî: bilmiyorum” diye cevâb vermelidir. “Lâ edrî” sözü ilmin yar›s›d›r. Çünki cehl
bilmemek demekdir. Bilmedi¤ini bilmek ise ilmden say›ld›¤›ndan, “Lâ edrî” diyene ilmin yar›s›n› nisbet etmek do¤ru olur.
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‹LM-‹ KIRÂET
K›râet ilmi, Allahü teâlân›n kelâm› Kur’ân-› kerîmin nazm›n›n ﬂekllerinden bahs eden bir ilmdir. Tevâtür hâlinde gelen farkl› okuyuﬂlar›
bildirir. Arabî ilmlerden de fâidelenir.
K›râet ilminin temeli, Kur’ân-› kerîmin tevâtür yoluyla gelen okunuﬂ
ﬂeklleridir.
K›râet ilminin gâyesi, Kur’ân-› kerîmin okunuﬂu ile alâkal› olarak tevâtür yoluyla gelen farkl›l›klar›n zabt›na, elde edilmesine meleke kazanmakd›r.
K›râet ilmin fâidesi: Allahü teâlân›n kelâm›n›n tahrîf ve tagyîrden [de¤iﬂdirilmekden] mâsûn ve mahfûz olmas›d›r [korunmas›d›r]. Yine k›râet ilmi, ﬂöhret derecesinde olan ve tevâtür mertebesine ulaﬂmayan farkl› okuyuﬂlar bak›m›ndan da, Allahü teâlân›n kelâm›n›n nazm›n›n ﬂekllerinden
bahs eder. Buna göre k›râet ilminin esâslar›, yâ ﬂöhret derecesine ulaﬂm›ﬂ olan k›râetlerdir veyâhud güvenilir bir râvî taraf›ndan rivâyet edilen
k›râetlerden ibâretdir.
Kur’ân-› kerîm, Allahü teâlân›n kelâm-› kadîmi olup, Rûhul-emîn,
ya’nî Cebrâîl aleyhisselâm vâs›tas›yla Seyyidil Mürselîn “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” efendimize indirilen, mushaf-› ﬂerîfde yaz›lm›ﬂ, kalblerde muhâfaza edilmiﬂ, ümmet aras›nda Peygamber efendimizin bi’setinden günümüze kadar tevâtür yoluyla nakl edile gelmiﬂdir.
Eshâb-› kirâm “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, Peygamber
efendimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” Kur’ân-› kerîmin ba’z› lafzlar›n› ve harflerinin okunuﬂlar›n› alm›ﬂlard›r. Böylece “k›râet-i seb’a” ad›yla bilinen yedi k›râet, ümmet aras›nda güvenilir zâtlar taraf›ndan tevâtür
yoluyla nakl edilerek gelmiﬂdir. Bu yedi k›râet yolu, Eshâb-› kirâmdan “rad›yallahü anhüm” nakl ve rivâyet edilerek, meﬂhûr olan âlimlerden büyük
bir topluluk taraf›ndan nakl edilmiﬂdir ve k›râet ilminin temeli olmuﬂdur.
Bundan sonra k›râet-i seb’a üzerine baﬂka k›râetler de ilâve edilmiﬂdir. Fekat bunlar, nakl ve rivâyetindeki kuvvetlilik bak›m›ndan k›râet-i seb’a
derecesine ulaﬂmam›ﬂd›r.
Ba’z› âlimler, yedi k›râetin tevâtür yoluyla gelmesi husûsunda cumhûra [âlimlerin ço¤unlu¤una] muhâlefet etdiler. Bu yedi k›râetin, harflerin okunuﬂlar›ndan ibâret olmas› sebebiyle, bunlar› dinleyerek ö¤renip,
rivâyet etmenin mümkin olmad›¤›n› bildirdiler. Fekat okumakda tevâtürün kesilmesini Kur’ân-› kerîmin nazm›n›n tevâtürüne mâni’ saymad›lar.
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Âlimlerin ço¤u bu görüﬂü kabûl etmeyip, Kur’ân-› kerîm lafzlar›yla ve okunuﬂu ile mütevâtirdir, dediler. Âlimlerden baﬂka bir topluluk da k›râet-i
seb’adan, med ve teshîl gibi harflerin okunuﬂlar›yla alâkal› olmayan rivâyetlerin tevâtür yoluyla geldi¤ini kabûl etdiler. Okuma keyfiyetine dinlemek ile vukûf mümkin olmad›¤›ndan, okunuﬂ ﬂekli tevâtür yoluyla gelmemiﬂdir, dediler. Bu sözün do¤ru oldu¤una ba’z› âlimler iﬂâret buyurmuﬂdur.
Kurrâlar ve hâf›zlar, k›râet tarîklerini [yollar›n›] nakl edip, her asrda
birbirlerine ulaﬂt›rd›lar. Ne zemân ki ilmler, südûrdan sütûra [gönüllerden
sat›rlara], nakl edilerek derlenip toplan›nca, k›râet ilmi de husûsî bir ilm
say›ld› ve di¤er ilmler gibi yaz›larak kayd edilmekle, yüksek ilmlerden müstakil bir ilm oldu.
Benî Âmir kabîlesinin mevâlisinden olan Mücâhid “rahmetullahi
aleyh” k›râet ilminde mâhir ve kâmil idi. Bunun gibi Ebû Amr Dânî de k›râet ilminde kemâl derecesine ulaﬂd›. Onun bu ilme dâir te’lîf ve tasnîf etdi¤i kitâblardan “Teysîr” adl› kitâb›, son derece fâideli oldu¤undan, k›râet âlimleri o kitâb› kaynak olarak ald›lar. Ebû Amr›n zemân›na yak›n asrda ﬁat›ba beldesinde Ebûl Kâs›m bin Feyre yetiﬂdi ve Ebû Amr Dânînin
kitâblar›n› büyük gayret sarf ederek k›saltd›. Hâlen k›râet âlimleri aras›nda “H›rz-ül-emânî” ad›yla bilinen meﬂhûr imâm-› ﬁât›bî, Kasîde-i Lâmiyesinde k›râet ilminin kâidelerini ﬂi’r hâlinde yazm›ﬂ, k›râet-i seb’an›n râvîlerinin ve mütehass›slar›n›n ismlerine de iﬂâret etmiﬂdir.
‹mâm-› ﬁât›bî hazretlerinin zikr olunan kasîdesi, k›râet ilminin kâidelerini ihtivâ etdi¤inden, bu ilmle meﬂgûl olanlar, onu ezberlemeye ehemmiyyet verdi.
Ba’z› zemânlarda, Kur’ân-› kerîm ilmine “hat (yaz›)” ilmi de ilâve edilerek, nazm ve nesir kitâblar te’lîf olundu.
Hat ilmi, Kur’ân-› kerîme mahsûs yüksek bir ilmdir. Mushaf-› ﬂerîfde, Kur’ân-› kerîmin harflerinin yaz›l›ﬂ ﬂeklleri bu ilm ile bilinir. Zîrâ husûsî yerlerde birçok harfler, hat ilminin kâidelerinin d›ﬂ›nda yaz›lm›ﬂd›r.
Kur’ân-› kerîmin ba’z› kelimelerinin yaz›l›ﬂ› hat kâidelerine uymad›¤›ndan, bunlar›n ayr›ca yaz›lmas›na ihtiyâç hâs›l oldu. Bu sebeble âlimler, Kur’ân-› kerîm ilmlerini derleyip toplad›klar› s›rada, Kur’ân-› kerîme âid
olan hat ilmini de derlediler.
Magrib diyâr›nda, Kur’ân-› kerîm ilminin reîsli¤i, Ebû Amr Dânîye ulaﬂ›nca, bu zât Kur’ân-› kerîmin hatt› ilmine dâir kitâblar yazmaya büyük gayret gösterdi. Onun yazd›¤› kitâblar›n en meﬂhûru (Kitâb-› Mukni’)dir. Bu
kitâb herkes taraf›ndan kabûl görüp, münderecât›na [içindeki bilgilere] i’timâd olunmuﬂdur.
Dahâ sonra “Ebûl Kâs›m ﬁât›bî” hazretleri (Kitâb-› Mukni’)yi, (Râiye) ismiyle bilinen, meﬂhûr kasîdesinde ﬂi’r hâlinde yazm›ﬂd›r. Bu kasîdenin ezberlenmesine, herkes taraf›ndan çok önem verildi.
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‹LM‹-‹ TECVÎD
Tecvîd ilmi, Kur’ân-› kerîmin harflerinin mahreçleri ve s›fatlar› bak›m›ndan, güzel okunmas›ndan ve harflerin s›fatlar›n›n hakk›n› yerine
getirmekle, Kur’ân-› kerîmi tertîl üzere okumakdan bahs eder.
(Tecvîd, lügatda bir nesneyi güzel hâle koymak demekdir. K›râet ve
tecvîd âlimlerinin ›st›lâh›na göre, harflerin hakk›n› edâ eylemek ma’nâs›nad›r.
Tertîl, harfleri ve kelimeleri aç›k bir ﬂeklde okumak ma’nâs›nad›r. Tertîl üzere okumak, lafzlar›n ma’nâs›n› kolayl›kla anlamay› sa¤lar. Sür’atli
okumakdan bu fâide hâs›l olmaz.)
Harflerin s›fatlar›, “tefhîm”, “terkîk”, “idgâm”, “vakf”, “izhâr”, “ihfâ”
ve benzerleri olan s›fatlardan ibâretdir.
(Tefhîm, lügatda ta’zîm (büyültmek) ma’nâs›nad›r. Tecvîd âlimleri ›st›lâh›nda ise, harfi kal›n okumak ma’nâs›na kullan›l›r.
Terkîk, lügatda bir ﬂeyi yumuﬂatmak ve kelâm› güzel bir sûretle okumakd›r. Tecvîd âlimleri ›st›lâh›nda ise, harfi ince okumak ma’nâs›nda kullan›l›r.
‹dgâm, lügatda birﬂeyi birﬂeye dâhil etmek ma’nâs›nad›r. Ist›lâhda
sâkin harfi harekeli harfe bitiﬂdirmek ma’nâs›nad›r.
Vakf, lügatda habs ve imsak [al›koymak, tutmak], ›st›lâhda sesi kesmek ma’nâs›nad›r.
‹zhâr, lügatda bir ﬂeyi âﬂikâr eylemek ma’nâs›nad›r. Tecvîd âlimleri ›st›lâh›na göre, iki harfin aras›n›n birbirinden ayr›lmas›d›r.
‹hfâ, lügatda bir ﬂeyi setr etmek, gizlemek ma’nâs›nad›r. Tecvîd âlimlerine göre, izhâr ile idgâm aras›nda bir hâldir.)
Tecvîd ilmi, k›râet ilminin semeresi ve netîcesidir. Bu ilme vâk›f olmak, mûsikî gibi, dil ile tekrâr etmek ve hocan›n a¤z›ndan iﬂiterek almak
ve al›ﬂd›rma yapmak ile elde edilen melekeden ibâretdir.
Harflerin mahreçlerinin asllar› üç uzvdan ibâretdir. Bu üç uzv, bo¤az, dil ve dudakd›r. Bunlardan herbirinin evveli, ortas› ve sonu bak›m›ndan, âlimlerin seçilen kavline göre, harflerin mahreçleri onyediye ulaﬂ›r.
Bo¤azdan ç›kan harfler alt› tânedir. Bo¤az›n en aﬂa¤›s›ndan “he” ve
“hemze” harfleri, bo¤az›n ortas›ndan “ayn” ve “ha” harfleri, bo¤az›n ev– 82 –

velinden de “gayn” ve “h›” harfleri ç›kar. Bu alt› harfe bo¤az harfleri denir. Bu harfler hançerenin baﬂ›nda bulunan küçük dilin bo¤aza vurmas›ndan hâs›l olur.
Ba’z› harfler de, dilin yanlar›n›, edrâs [ö¤ütücü] denilen yan diﬂlere vurmakdan meydâna gelir. “dâd” harfi gibi.
Ba’z› harfler, dilin ortas›n›n üst çeneye [dama¤a] vurulmas›ndan
meydâna gelir. “cim, ﬂ›n, yâ” harfleri gibi.
Ba’z› harfler, iki duda¤›n yumulmas›yla meydâna gelir. “mim ve bâ”
harfleri gibi.
Bir harfin mahrecini bilip okumakda kâide ﬂudur: Okunacak harfin
baﬂ›na, esreli bir hemze getirilip, o harfin sonu sâkin yap›ld›¤›nda, hangi yere rastlarsa mahreci oras›d›r. Meselâ “bâ” harfi okunurken “ib” demek gibi. Bu harfin duda¤a isâbet etmesinden dudak harfi oldu¤u anlaﬂ›l›r.
Bo¤az, dil ve dudakdan herbirinin önü, ortas› ve sonunun ve yanlar›n›n birer yere rastlamas› sebebiyle, insan seslerinde çeﬂidli hâller
meydâna gelir. Bu sebeble çeﬂidli harfler hâs›l olup, iﬂitilirken birbirinden
ayr›l›rlar.
Harfleri söylerken bütün insanlar ayn› olmay›p, bir tâifeye âid olan
ba’z› özel harfleri, di¤er tâife telaffûz etmez.
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‹LM-‹ TEFSÎR-‹ ﬁERÎF
(Tefsîr) kelimesi, “fesere” kelimesinden al›nm›ﬂd›r. “Fesere” kelimesi de “sefere” kelimesinden çevrilmiﬂ olup, keﬂf ve izhâr [açmak ve ortaya ç›karmak] ma’nâs›nad›r.
Ba’z› edebiyyâtc›lar›n beyân›na göre, “fesere” ve “sefere” kelimeleri lafz bak›m›ndan birbirine yak›n oldu¤u gibi, lügat bak›m›ndan da
birbirine yak›nd›r. Fekat “fesere” akl ile anlaﬂ›lan ma’nâlar›, “sefere” ise,
gözle görülen ﬂeyleri ortaya ç›karmakda kullan›l›r.
Ba’z› âlimlerin beyân›na göre, “tefsîr” ve “te’vîl” kelimeleri ayn›
ma’nâya olup, müﬂkîl [kapal›] lafzdan murâd olunan ma’nây› aç›klamak
demekdir.
(Te’vîl) kelimesi “evl” kelimesinden al›nm›ﬂ olup, dönmek ma’nâs›nad›r. Bu kelimeden al›nmas›n›n sebebi, te’vîl sâhibinin âyet-i kerîmeyi
muhtemel oldu¤u ma’nâ taraf›na döndürmesindendir.
Te’vîl kelimesinin siyâset ma’nâs›na olan, “iyâle” kelimesinden
al›nd›¤› da rivâyet olunmuﬂdur. Bunun sebebi, te’vîl yapan âlimin sözde
tasarruf yapmak sûretiyle, kelâm›n ma’nâs›n› yerine koymas›ndan ibâretdir.
Bir rivâyete göre, te’vîl kelimesi dirâyetle, tefsîr kelimesi ise rivâyetle alâkal›d›r.
(Dirâyet; nahv ve aklî ilmlerin kâidelerinden elde edilen ilmdir.
Rivâyet; nakle ve iﬂitmeye dayanarak aç›klamak ma’nâs›nad›r.
Âyet-i kerîmenin nüzûl sebebinin haber verilmesi gibi ki, bu haber ancak,
Eshâb-› kirâmdan iﬂitmeye ve nakletmeye ba¤l›d›r. Böyle haberlere (rivâyet ilmi) denir.)
Tefsîr kelimesi dahâ çok lafz ve müfredatda ve te’vîl kelimesi ise ekseriyetle, ma’nâlarda ve cümlelerde kullan›l›r. Yine tefsîr kelimesinin ilâhî ve ilâhî olmayan kitâblar için, te’vîl kelimesinin ise ilâhî kitâblar için kullan›ld›¤› bildirilmiﬂdir.
Ba’z› âlimlerin ta’rîflerine göre, tefsîr kelimesi, bir ma’nâdan baﬂka ma’nâya çevrilmeye ihtiyâc› olmayan bir lafz› aç›klamakdan ibâretdir.
Te’vîl kelimesi ise, muhtelîf ma’nâlar› bulunan bir lafz›, delîl ile bu ma’nâlardan birine çevirmekdir.
Ba’z› âlimlerin ta’rîflerine göre ise, tefsîr kelimesi, ma’nây› kesin ola– 84 –

rak aç›klamakd›r. Te’vîl ise, kesinlik bulunmaks›z›n, muhtelîf ma’nâlardan
birini tercîh etmekdir.
(‹lm-i tefsîr-i ﬂerîf), insan takât›n›n yetdi¤i kadar, arabî kâidelere
göre, Kur’ân-› kerîmin nazm›n›n ma’nâs›ndan bahs eden yüce bir ilmdir.
Tefsîr ilminin temelleri: ‹lm-i lügat, ilm-i nahv, ilm-i tasrîf, ilm-i iﬂtikâk, ilm-i meânî, ilm-i beyân, ilm-i bedi’ gibi arabî ilmler ile, ilm-i k›râet,
usûl-i din ya’nî usûl-i kelâm, usûl-i f›kh, ilm-i cedel, ilm-i esbâb-› nüzûl,
ilm-i f›kh ve Kur’ân-› kerîmin âyetlerini tefsîr eden hadîs-i ﬂerîfler ve
benzeri ilmlerdir.
Tefsîr ilminin maksad›: ‹nsan gücünün yetdi¤i kadar ve arabî ilmlerin elverdi¤i kadar, nazm-› celîlin, ya’nî Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›na vâk›f
olmakdan ve bilmekden ibâretdir.
Tefsîr ilminin fâidesi: Ahkâm-› ﬂer’iyyenin do¤ru olarak istinbât›na
güç ve meleke hâs›l olmas›d›r.
Tefsîr ilminin mevzû’u: Hikmet menbâ’› ve fazîlet kayna¤› olan
“Kelâmullah”d›r. [Ya’nî Kur’ân-› kerîmdir.]
Tefsîr ilminin gâyesi: Dünyâ ve âh›ret se’âdetine kavuﬂmak için,
Kur’ân-› kerîmin ma’nâ-i ﬂerîfesini fehm etme¤e [anlamaya] ve hükm-i celîlini istinbâta ulaﬂmakd›r.
‹lmin ﬂerefi ve üstünlü¤ü, mevzû’unun ve gâyesinin ﬂerefi ile ölçülür. O hâlde tefsîr ilminin mevzû’u ve gâyesinin ﬂerefi i’tibâri ile, bütün ilmlerden dahâ ﬂerefli ve dahâ yüksek oldu¤u kesindir.
Kur’ân-› kerîm, Cenâb-› Hakk›n Kelâm-› kadîmi olup, Rûh-ül-Emîn
ya’nî Cibrîl aleyhisselâm vâs›tas›yla, Fahr-i Kâinât aleyhi efdalütteh›yyât
hazretlerine nâzil olmuﬂ ve mushaf-› ﬂerîfde iki kapak aras›nda yaz›lm›ﬂ,
gö¤üslerde [kalblerde] h›fz edilmiﬂ ve korunmuﬂdur.
Kur’ân-› kerîm, ümmet aras›nda mütevâtir olup, bî’seti Nebî “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretlerinden günümüze kadar tevâtür yoluyla nakl edilmiﬂdir.
Kur’ân-› kerîm, Adnân o¤ullar› kabîlesinin belîglerine ve Kahtân
kabîlesinin fasîhlerine mahsûs olan üslûblardaki belâgat üzere nâzil olmuﬂdur. Bütün arab kabîleleri, onun kelime ve cümlelerinin latîf ma’nâlar›n› anlarlard›.
Kur’ân-› kerîm, önceki ümmetlere nâzil olan ba’z› ilâhî kitâblar gibi, bir def’ada nâzil olmay›p, hâdiselere göre, âyet âyet, sûre sûre tedrîcen nâzil olmuﬂdur.
Kur’ân-› kerîmin âyetlerinin ba’z›s› akâid-i îmâniyyeye [îmân bilgilerine] ve ba’z›s› ef’âl-i mükellefîne [amel bilgilerine] mahsûs aç›k hükmler ile alâkal›d›r.
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Fahr-i kâinât “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz hazretleri,
mücmel, müﬂkîl [kapal› ve anlaﬂ›lmas› zor] olan Kur’ân-› kerîm âyetlerinin ma’nây› celîlesini, Eshâb-› kirâma ta’rîf buyurmuﬂlar idi.
Sahâbe-i kirâm “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretleri de,
murâd olunan ma’nây› ve âyet-i kerîmelerin nüzûl sebeblerini, hangi
ﬂartlarda indi¤ini bilip, bunlar› Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
mubârek lisan›ndan nakl ederek, Tâbi’în-i kirâma bildirirlerdi.
(Sahâbe kelimesi, aslen masdard›r. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretlerinin Eshâb-› kirâm›na verilen ismdir. Lâkin, sahâbe kelimesi, eshâb kelimesinden dahâ husûsî bir ma’nâ ifâde eder. Çünki Sahâbe kelimesi dahâ ziyâde Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
eshâb› hakk›nda kullan›l›r. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” eshâb› için özel bir ism gibi olmuﬂdur. Bu sebeble Sahâbe kelimesi, Eshâb› kirâma mahsûs olmuﬂdur. (Sahâbî) demek, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” nübüvvetinden sonra hayâtda iken görmek ﬂerefine kavuﬂmuﬂ ve Onun Peygamberli¤ine îmân etmiﬂ ve dünyâdan îmânla âh›rete
göçmüﬂ olan kadri yüce zât demekdir.
Tâbi’în kelimesi tâbi’ kelimesinin ço¤uludur. Ist›lâhda (tâbi’), Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâm› ile görüﬂmüﬂ olan bir
zâta denir.)
Tâbi’în-i kirâm hazretleri de, Eshâb-› kirâmdan ald›klar› Kur’ân-› kerîm ile alâkal› bilgileri, tebe-i tâbi’îne nakl ve rivâyet ederlerdi.
Eshâb-› kirâmdan ve tâbi’înden nakledilen pekçok haber ve isnâd
silsilesi kitâblara yaz›l›ncaya kadar, Kur’ân-› kerîmin ma’nâlar› âlimlerin
a¤z›ndan iﬂitilerek selefden halefe nakl edildi.
Kur’ân-› kerîmin ma’nâlar› ile alâkal› nakller ve haberler, kitâblara
yaz›l›nca, ‹mâm-› Taberî, Vâkidî, Sa’lebî ve bunlar›n emsâli, büyük müfessirler, bu haberleri nakl ederek tefsîr yazmaya baﬂlad›lar.
Bundan sonra, arabî ilmler de toplan›p, lügat, i’râb ve belâgata dâir kitâblar yaz›ld›.
‹lk asrda arabî lisan›, tabi’î olarak arablara mahsûs bir meleke oldu¤undan, lügat, i’râb ve belâgat husûsunda, nakle ve kitâbdan ö¤renmeye ihtiyâç yokdu. Dahâ sonra arab olmayan kavmlerin kar›ﬂmas› sebebiyle, arabî lisan›n›n yanl›ﬂ kullan›lma durumlar› ortaya ç›kd›. Bu sebeble arabînin lisan âlimlerinden ö¤renilmesi lüzûmu görüldü. Kur’ân-› kerîmin tefsîrinde lisan ile alâkal› bilgilere ihtiyâç duyuldu.
Tefsîr ilmi iki k›sma ayr›l›r:
Birinci k›sm, naklî tefsîrlerdir. Bunlar selefden [ya’nî Eshâb-› kirâm,
tâbi’în ve tebe-i tâbi’în] nakl edilen haberlere dayanan tefsîrlerdir. Böyle tefsîrlerde nakl ve rivâyet olunan haberler i’tikâd ve amelle alâkal› dî– 86 –

nî hükmlerden olmad›¤›ndan, sâdece nakl ve rivâyetle iktifâ olundu. Dahâ sonra gelen müfessirler de, nakl edilen bu haberleri isnâdlar›n› tahkîk
etmeden, sâdece yazarak nakl etdiler. Âlimler haberleri tahkîka ve isnâdlar› tashîhe baﬂlay›nca, garb memleketlerinde müteahhirîn âlimlerinden,
Ebû Muhammed bin At›yye bütün mutekaddimîn tefsîrlerinde nakl olunan
haberleri tam bir tahkîkatdan geçirerek, geniﬂ lafzlar› ve isâbetli ma’nâlar› toplayan meﬂhûr tefsîrini yazd›. Bilinen meﬂhûr haberleri o tefsîrinde
toplad›. Ondan sonra gelen ‹mâm-› Kurtubî de tahkîk husûsunda ‹bni At›yyenin yolunu ta’kîb ederek bir tefsîr yazm›ﬂd›r.
Tefsîr ilminin ikinci k›sm›, rivâyetlere ve nakllere mahsûs olmay›p,
lisanda mahâret kazanarak ve hâlin ﬂartlar›na riâyet ederek, ma’nân›n ifâdesinde belâgat kâidelerini taﬂ›yan ve lisan-› arabîye âid olan bilgileri aç›klar. Tefsîrin bu k›sm› her ne kadar arabî lisan ile alâkal› olan ilmler toplan›p yaz›ld›kdan sonra yap›lm›ﬂ ise de, böyle tefsîrler asl maksad olan nakllerden ve rivâyetlerden temâmen uzak kalmam›ﬂd›r.
Tefsîrin ikinci k›sm›na dâhil olan tefsîrlerin en güzeli, Irâk âlimlerinden allâme Zemâhﬂerînin Tefsîr-i Keﬂﬂâf›d›r. Bu tefsîr, tefsîrlerin en meﬂhûru ve [belâgati ise] büyük âlimlerin makbûlüdür.
Tebrîz ﬂehri ülemâs›ndan ﬁerefüddîn Tayyibî, Tefsîr-i Keﬂﬂâf› ﬂerh
ederek ve hâﬂiyeler yaparak k›ymetli bir eser yazm›ﬂd›r. Bu zât, Keﬂﬂâf
tefsîrinde mu’tezîle mezhebi ile alâkal› olan bilgileri düzeltmiﬂ, âyet-i
kerîmelerdeki i’câz ve belâgat› ehl-i sünnet i’tikâd›na uygun ﬂeklde îzâh
etmiﬂdir. [Çünki, Zemâhﬂerî ehl-i sünnet olmay›p, mu’tezîle i’tikâd›ndad›r.] Böylece bu kitâb›n arabî ilmlerde ve belâgat ilmlerinde emsâlinden
üstün oldu¤u, delîlleri ve ifâdeleri bak›m›ndan kemâl derecesine ulaﬂd›¤› muhakk›k âlimler taraf›ndan bildirilmiﬂdir.
TABAKÂT-ÜL-MÜFESS‹RÎN
Tefsîr âlimleri birçok tabakalara ayr›l›r:
Birinci tabaka: Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn”
hazretleridir. Hulefâ-i râﬂidîn ya’nî hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer,
hazret-i Osmân, hazret-i Alî “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ile ‹bni
Mes’ûd, ‹bni Abbâs, Übey bin Ka’b, Zeyd bin Sâbit, Ebû Mûsel-Eﬂ’arî, Abdüllah bin Zübeyr, Enes bin Mâlik, Ebû Hüreyre, Ca’bir bin Abdüllah, Abdüllah bin Amr-ibnül-Âs “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretleri,
tefsîr âlimlerinin birinci tabakas›ndan olan zâtlard›r.
Hulefâ-i râﬂidînden Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden tefsîr ile alâkal› olan rivâyet, di¤er hulefâ-i kirâm hazretlerinden
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” vâki’ olan rivâyetlerden dahâ çokdur.
‹bni Mes’ûddan “rad›yallahü teâlâ anh” tefsîr ile alâkal› yap›lan rivâyetler ise, hazret-i Alîden “rad›yallahü anh” rivâyet edilenlerden dahâ
çokdur.
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Eshâb-› kirâmdan ‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” hazretleri, tercümân-ül-Kur’ân, h›br-ul-ümme, reîs-ül-müfessirîn olup, ondan tefsîr-i
ﬂerîfe dâir yap›lan rivâyetler ise dahâ çokdur. Fekat rivâyet yollar›n›n en
güzeli, hicrî 143 senesinde vefât eden Alî bin Ebî Talhâ el-Hâﬂimî hazretlerinin rivâyet yoludur. ‹mâm-› Buhârî hazretleri, Sahîh-i Buhârî ad›yla meﬂhûr olan hadîs-i ﬂerîf kitâb›nda bu rivâyet yolunu esâs alm›ﬂd›r.
Kendisinden tefsîr rivâyeti yap›lan Eshâb-› kirâmdan biri de Enes bin
Mâlik bin Nadr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleridir. Hicrî (91) senesinde
Basrada vefât etmiﬂdir.
Hicrî (73) senesinde Mekke-i mükerremede vefât eden Abdüllah bin
Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, hicrî 84 senesinde Medîne-i münevverede vefât eden Câbir bin Abdüllah el-Ensârî “rad›yallahü teâlâ anh hazretleri, hicrî (44) senesinde vefât eden Ebû Mûsâ Abdürrahmân bin Kays el-Eﬂ’arî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, hicrî (63)de
vefât eden Abdüllah bin Amr bin Âs es-Sehmî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, hicrî (45) senesinde vefât eden ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” kâtibi olan Zeyd bin Sâbit el-Ensârî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, birinci tabaka müfessîrlerindendirler.
‹kinci tabaka: Tâbi’în-i kirâmdan olan ehl-i tefsîrdir [müfessîrlerdir].
Tâbi’în-i kirâmdan ehl-i tefsîr olan zevât›n bir k›sm› Abdüllah ibni Abbâs
hazretlerinin talebeleri ve Mekke-i mükerreme ülemâs› idi. Hicrî (103) senesinde vefât eden Mücâhid bin Cebr el-Mekkî hazretleri, tâbi’în-i kirâm
müfessîrlerindendir. ‹mâm-› ﬁâfi’î ve ‹mâm-› Buhârî hazretleri Mücâhid
hazretlerinin tefsîrlerine i’timâd ve i’tibâr buyurmuﬂlard›r.
Tâbi’în-i kirâmdan hicrî (94) senesinde vefât eden Sa’îd bin Cübeyr
hazretleri, hicrî (105) senesinde Mekke-i mükerremede vefât eden ve ‹bni Abbâs›n azâdl› kölesi olan Mükrime hazretleri, hicrî (106) senesinde
Mekke-i mükerremede vefât eden Tâvûs bin Keysân el Yemânî hazretleri, hicrî (114) senesinde vefât eden Atâ bin Ebî Rebâh el-Mekkî hazretleri de tefsîr âlimlerindendir. “Rad›yallahü teâlâ aleyhim ecmaîn.”
Tâbi’în-i kirâmdan ve tefsîr âlimlerinden olan büyük zâtlar›n bir
k›sm› da Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü anh” hazretlerinin talebesi ve
Kûfe âlimleri idi. Hicrî (102) senesinde vefât eden Alkame bin Kays hazretleri, hicrî (75) senesinde vefât eden Esved bin Yezîd hazretleri, hicrî (95)
senesinde vefât eden ‹brâhîm Nehâî hazretleri, hicrî (105) senesinde
vefât eden ﬁa’bî hazretleri de Abdüllah ibni Mes’ûd hazretlerinin talebelerindendir.
Tâbi’în-i kirâmdan ve tefsîr âlimlerinden olan zâtlar›n bir k›sm› da
Zeyd bin Eslem hazretlerinin talebeleridir. Abdürrahmân bin Zeyd ve
Mâlik bin Enes hazretleri gibi.
Hicrî (121) senesinde vefât eden Hasen-i Basrî hazretleri, Atâ bin
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Ebî Seleme, hicrî (117) senesinde vefât eden Muhammed bin Ka’b el-Kurâzî hazretleri ve yine hicrî (90) senesinde vefât eden Ebü’l-Âliye Refi’ bin
er-Rebâhî hazretleri, Dahhâk bin Müzâhim, hicrî (111) senesinde vefât
eden At›yye bin Sa’îd el-Evfâ hazretleri, hicrî (117) senesinde vefât eden
Katâde bin Diâme es-Sedûsî hazretleri ve Rebi’ bin Enes hazretleri, tâbi’în-i kirâm müfessîrlerindendir.
Üçüncü tabaka: Sahâbe-i kirâm›n ve Tâbi’în-i i’zâm›n sözlerini
toplay›p, tefsîr kitâblar› yazm›ﬂ olan, Süfyân bin Üyeyne, Veki’ bin Cerrâh, ﬁu’be bin Haccâc, Yezîd bin Hârûn, Abdürrezzâk, Âdem bin Ebî Iyâs,
Ishak bin Râheveyh, Ravh bin Ubâde, Abdüllah bin Humeyd, Ebû Bekr
bin Ebî ﬁeybe ve di¤er zâtlar, üçüncü tabaka tefsîr âlimleridir.
Dördüncü tabaka: Abdürrezzâk, Alî bin Ebî Talhâ, ‹bni Cerîr, ‹bni Ebî
Hâtim, ‹bni Mâce, Hâkim, ‹bni Merdeveyh, Ebûﬂ’ﬂeyh bin Hibbân, ‹bni
Münzîr hazretleri gibi zâtlar, dördüncü tabaka tefsîr âlimleridir.
Tefsîr-i ﬂerîf ile alâkal› fâideli bilgileri toplay›p, isnâdlar›n› kaydetmeden, tefsîr kitâblar› yazm›ﬂ olan zâtlardan bir k›sm› da, Ebû ‹shak ezZeccâc, Ebû Alî Fârisî, Mekkî bin Ebî Tâlib, Ebül-Abbâs el-Mehdevî hazretleri gibi zâtlard›r.
Müteahhirîn âlimlerinden de pekçok tefsîr ehli vard›r. Bunlardan
ba’z›lar›, rivâyetlerin nakli ve isnâdlar›n k›salt›lmas› yolunu, ba’z›lar› da arabî kâideler ve edebî ilmler yolunu tercîh ederek, Kur’ân-› kerîmi tefsîr etmiﬂlerdir.
Müfessîr olman›n ﬂartlar› ve âdâb› ilmi:
Bu ilm, Kur’ân-› kerîmin tefsîri ile alâkal› ﬂartlardan ve edeblerden
bahs eden bir ilm olup, âlimler taraf›ndan ehemmiyyet verilmiﬂ ve tefsîri ﬂerîf kitâblar›nda bu husûsda mühim bilgiler yaz›lm›ﬂd›r.
Müfessîre lâz›m olan edâtlar›n ma’nâlar›na âid ilm:
Bu ilm, müfessîrlere lâz›m olan edâtlar›n ma’nâlar›ndan bahs eder.
Burada edâtlardan maksad›n, harfler ve harflere benzeyen ismler, fi’ller
ve zarflar oldu¤u âlimler taraf›ndan beyân edilmiﬂ ve bu husûs ile alâkal› kitâblar yaz›lm›ﬂd›r.
Âyet-i kerîmelerin mekkî ve medenî olmalar›ndan bahs eden ilm:
Bu ilm, Kur’ân-› kerîm âyetlerinin, nâzil oldu¤u yerlerden ve bununla alâkal› ba’z› bilgilerden bahs eder.
Ma’lûm oldu¤u üzere, âyet-i kerîmeler ya mekkî ya medenî olur.
Ya’nî Kur’ân-› kerîm âyetleri, Cebrâîl aleyhisselâm vâs›tas›yla Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” yâ Mekke-i mükerremede, yâ Medîne-i münevverede nâzil olmuﬂdur.
Tefsîr kitâblar›ndan ç›kararak Kur’ân-› kerîmin nüzûl, iniﬂ s›ras›na
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göre, mekkî ve medenî olan sûreler aﬂa¤›da gösterilmiﬂdir.
Mekkî, [Mekke-i mükerremede nâzil olan] sûreler:
Sûrenin ‹smi

Âyet say›s›

1– Alak Sûresi
2– Nûn [Kalem] Sûresi
3– Müzemmîl Sûresi
4– Müddessîr Sûresi
5– Tebbet Sûresi
6– ﬁems Sûresi
7– A’lâ Sûresi
8– Leyl Sûresi
9– Fecr Sûresi
10– Duhâ Sûresi
11– ‹nﬂirâh Sûresi
12– Asr Sûresi
13– Âdiyât Sûresi
14– Kevser Sûresi
15– Tekâsür Sûresi
16– Mâûn Sûresi
17– Kâfirûn Sûresi
18– Fîl Sûresi
19– ‹hlâs Sûresi
20– Necm Sûresi
21– Abese Sûresi
22– Kadr Sûresi
23– Bürûc Sûresi
24– Tîn Sûresi
25– Kureyﬂ Sûresi
26– Kâria Sûresi
27– K›yâme Sûresi
28– Hümeze Sûresi
29– Mürselât Sûresi
30– Kâf Sûresi
31– Beled Sûresi
32– Târ›k Sûresi
33– Kamer Sûresi
34– Sâd Sûresi
35– A’râf Sûresi
36– Cin Sûresi
37– Yâsîn Sûresi
38– Fürkân Sûresi
39– Fât›r Sûresi
40– Meryem Sûresi

(19)
(52)
(20)
(56)
(5)
(15)
(19)
(21)
(30)
(11)
(8)
(3)
(11)
(3)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(62)
(41)
(5)
(22)
(8)
(4)
(11)
(40)
(9)
(50)
(45)
(20)
(17)
(55)
(88)
(206)
(28)
(83)
(77)
(45)
(98)
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41– Tâhâ Sûresi
42– Vâk›a Sûresi
43– ﬁuârâ Sûresi
44– Neml Sûresi
45– Kasâs Sûresi
46– ‹srâ Sûresi
47– Yûnüs Sûresi
48– Hûd Sûresi
49– Yûsüf Sûresi
50– Hicr Sûresi
51– En’âm Sûresi
52– Saffât Sûresi
53– Lokmân Sûresi
54– Sebe’ Sûresi
55– Zümer Sûresi
56– Mü’min Sûresi
57– Fussilet (Hâ-mîm) Sûresi
58– ﬁûrâ sûresi
59– Fâtiha Sûresi
60– Zuhrûf Sûresi
61– Duhân Sûresi
62– Câsiye Sûresi
63– Ahkâf Sûresi
64– Zâriyât Sûresi
65– Gâﬂiye Sûresi
66– Kehf Sûresi
67– Nahl Sûresi
68– Nûh “aleyhisselâm” Sûresi
69– ‹brâhîm “aleyhisselâm” Sûresi
70– Enbiyâ “aleyhimüsselâm” Sûresi
71– Mü’minûn Sûresi
72– Secde Sûresi
73– Tûr Sûresi
74– Mülk Sûresi
75– El-Hâkka Sûresi
76– Meâric Sûresi
77– Nebe’ Sûresi
78– Nâziât Sûresi
79– ‹nfitâr Sûresi
80– ‹nﬂikâk Sûresi
81– Rûm Sûresi
82– Ankebût Sûresi
83– Mutaffifîn Sûresi
84– Tekvîr Sûresi
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(135)
(96)
(227)
(93)
(88)
(111)
(109)
(123)
(111)
(99)
(165)
(182)
(34)
(54)
(75)
(85)
(54)
(53)
(7)
(89)
(59)
(37)
(35)
(60)
(26)
(110)
(128)
(28)
(52)
(112)
(118)
(30)
(49)
(30)
(52)
(44)
(40)
(46)
(19)
(25)
(60)
(69)
(36)
(29)

Medenî [Medîne-i münevverede nâzil olan] sûreler:
Sûrenin ‹smi

Âyet say›s›

1– Bekara Sûresi
2– Enfâl Sûresi
3– Âl-i ‹mrân Sûresi
4– Ahzâb Sûresi
5– Mümteh›ne Sûresi
6– Nisâ Sûresi
7– Zilzâl Sûresi
8– Hadîd Sûresi
9– Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” Sûresi
10– Ra’d Sûresi
11– Rahmân Sûresi
12– Heletâ ale’l-insân Sûresi
13– Talâk Sûresi
14– Beyyine Sûresi
15– Haﬂr Sûresi
16– Felak Sûresi
17– Nâs Sûresi
18– ‹zâcâe Sûresi
19– Nûr Sûresi
20– Hac Sûresi
21– Münâfikûn Sûresi
22– Mücâdele Sûresi
23– Hucûrât Sûresi
24– Tahrîm Sûresi
25– Saf Sûresi
26– Cum’a Sûresi
27– Tegâbün Sûresi
28– Feth Sûresi
29– Tevbe Sûresi
30– Mâide Sûresi

(286)
(75)
(200)
(73)
(13)
(176)
(8)
(29)
(38)
(43)
(78)
(31)
(12)
(8)
(24)
(5)
(6)
(3)
(64)
(78)
(11)
(22)
(18)
(12)
(14)
(11)
(18)
(29)
(129)
(120)

Mekke-i mükerremede Resûl-i muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerine en son, hangi sûre-i ﬂerîfenin nâzil oldu¤u husûsunda büyük âlimler aras›nda ihtilâf olundu.
(Sûre) kelimesinin, hemze ile veyâ hemzesiz olarak yaz›lmas› câizdir. Bir rivâyete göre, hemze konmas› “süûr” lafz›ndan al›nm›ﬂ olmas› i’tibâriyledir. “Süûr” kâsede kalan su ma’nâs›nad›r. Buna göre, Kur’ân-› azîmüﬂﬂândan bir bölüm ma’nâs›na gelir. “Sûre” kelimesinin hemzesiz yaz›lmas› da “sûr-ül-medîne” ifâdesinden al›nm›ﬂ olmas› i’tibâriyledir. Böyle bir münâsebet kurulmas›, ﬂehrin sûrlar› ﬂehri kuﬂatd›¤› gibi, Kur’ân-› kerîmin sûreleri de Kur’ân-› kerîmin âyetlerinden bir k›sm›n› kuﬂat›p, içine
almas› bak›m›ndand›r. Kur’ân-› kerîmin sûrelerinden en k›sas› üç âyetdir.
– 92 –

Âyet, Kur’ân-› kerîmden bir bölüm olup, en k›sa âyet alt› harfdir.)
Büyük âlimlerden Dahhâk ve Atâ hazretlerinin bildirdiklerine göre,
Mekke-i mükerremede nâzil olan sûrelerden, en son nâzil olan sûre,
“Mü’minûn” sûresidir.
Yine büyük âlimlerden Mücâhid hazretlerinin bildirdi¤ine göre,
Mekke-i mükerremede en son nâzil olan sûre, “Mutaffifîn” sûresidir.
Mekke-i mükerremede nâzil olan sûrelerin temâm›, seksenüç sûredir. [Ba’z›lar›na göre seksendörtdür.]
Müfessîrlerden ba’z›lar›n›n bildirdi¤ine göre, “Mâide” sûresi, “Tevbe” sûresinden dahâ önce nâzil olmuﬂdur.
Ba’z› rivâyetlere göre “Fâtiha sûresi”, bir def’a Mekke-i mükerremede, bir def’a da Medîne-i münevverede nâzil olmuﬂdur.
Fâtiha-i ﬂerîfe sûresinin bir çok ismi olup, bir k›sm› ﬂunlard›r: Fâtihat-ül-kitâb, Fâtihat-ül-Kur’ân, Ümm-ül kitâb, Ümm-ül Kur’ân, El-Kur’ânül-azîm, Seb-ul-mesânî, El-Vâfiye, El-Kenz, El-Kâfiye, El-Esâs, En-nûr,
Sûret-ül-hamd, Sûret-üﬂ-ﬁükr, Eﬂ-ﬁifâ, Eﬂ-ﬁâfiye, Sûret-üd-Düâ, Sûretüs-Salât, Sûret-ü ta’lîm-ül-mes’ele, Sûret-ül-münâcât, Sûret-üt-tefvîz.
Yerde ve gökde nâzil olan âyetler ile alâkal› ilm:
Bu ilm, tefsîr ilminin kollar›ndan olup, yerde ve gökde nâzil olan âyeti kerîmelerden bahs eder.
Yerde nâzil olan âyet-i kerîmeler Mekkî ve Medenî olan sûrelerdir.
Gökde nâzil olan âyet-i kerîmeler, Bekara sûresinin sonundaki âyet-i
kerîmelerdir. Bu âyet-i kerîmeler, Resûlü Ekreme “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, Mi’râc gecesinde nâzil olmuﬂdur.
Önce ve sonra nâzil olan âyetler ilmi:
Bu ilm, tefsîr ilminin kollar›ndan olup, Kur’ân-› kerîmin âyetlerinin nâzil olmalar›n›n öncelik ve sonral›klar›ndan bahs eder.
Kur’ân-› kerîmin nüzûl sebebleri ilmi:
Bu ilm, tefsîr ilminin kollar› olan ilmlerdendir. Sûrelerin ve âyet-i kerîmelerin nüzûl sebeblerinden, vakti ve mekân› ile alâkal› di¤er hâllerden
bahs eder.
Bu ilmin temeli, selefden nakl edilen meﬂhûr ilk bilgilerdir. Bu ilmin
maksad›, âyet-i kerîmelerin nüzûl sebebleri ile alâkal› ve sâir hâllerini zabt
etmekden ibâretdir. Bu ilmin fâidesi ise, Kur’ân-› kerîmin ma’nâ-› ﬂerîfesine ve ma’nâ-› Kur’âniyyeden ahkâm-› ﬂer’iyyenin istihrâc ve istinbât›na vukûfiyet kazanmakd›r.
Kur’ân-› kerîm âyetlerinin nüzûl sebeblerini ve di¤er hâllerini bilmeden tefsîr etmenin mümkin olamayaca¤› âlimler taraf›ndan beyân buyu– 93 –

rulmuﬂdur.
Ba’z› Sahâbenin “rad›yallahü teâlâ anhüm” lisan› üzere nâzil
olan âyetleri bilme ilmi:
‹lm-i tefsîr-i ﬂerîfin kollar›ndan olan bu ilm, ba’z› Sahâbe-i kirâm hazretlerinin lisan› üzere nâzil olan âyet-i kerîmelerden bahs eder.
Tekrâr nâzil olan âyetleri bilme ilmi:
Kur’ân-› kerîmin tekrâr nâzil olan ba’z› âyet-i kerîmelerinden bahs
eden bu ilm de, tefsîr ilminin kollar›ndand›r.
Hükmü nüzûlünden sonra ve nüzûlü hükmünden sonra olan
âyetler ilmi:
Bu ilm de tefsîr ilminin kollar›ndand›r. Hükmü nâzil olmas›ndan
sonra ve nüzûlü hükmünden sonra olan âyet-i kerîmelerden bahs eden
bir ilmdir.
Müstakil ve cem’an nâzil olan âyetler ilmi:
Kur’ân-› kerîmin âyetlerinden, müstakil olarak ve toplu olarak nâzil olan âyetlerinden bahs eden ilmdir.
Cebrâîl aleyhisselâm›n yaln›z olarak ve di¤er meleklerle birlikde getirdi¤i âyetleri bilme ilmi:
Tefsîr ilminin kollar›ndan biri olan bu ilm, Resûl-i Ekreme “sallallahü aleyhi ve sellem” Cebrâîl aleyhisselâm›n tek baﬂ›na veyâ meleklerden bir cemâ’at ile getirmesiyle nâzil olan âyet-i kerîmelerden bahs
eder.
Ba’z› Peygamberlere de nâzil olan ve olmayan âyetler ilmi:
Bu ilm, Peygamberlerden “aleyhimüsselâm” ba’z›lar›na da nâzil
olan âyet-i kerîmelerden ve Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve
sellem” nübüvvetinden önce hiçbir Peygambere nâzil olmayan âyet-i kerîmelerden bahs eder.
Âyet-i kerîmelerin fâs›lalar› ilmi:
Bu ilm, tefsîr-i ﬂerîf ilminin kollar›ndan olup, âyet-i kerîmelerin fâs›lalar›ndan, birbirinden ayr›lma yerlerinden bahs eder.
Ba’z› âlimler taraf›ndan aç›kland›¤›na göre, fâs›la, âyet-i kerîmelerin sonlar›nda bulunan kelimelerdir. ﬁi’rdeki kâfiye gibi. Fâs›la ile âyet baﬂ› aras›nda fark vard›r.
Fâs›la kendinden sonraki kelâmdan ayr›lm›ﬂ olan kelâm demekdir.
Bu kelâm ba’zan âyet-i kerîmenin baﬂ› olur, ba’zan da olmaz. Âyet-i
kerîmelerin baﬂlar› ba’zan kendinden sonraki kelâmdan ayr› olur, ba’zan
da ayr› bir kelâm olmaz.
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Müteﬂâbih âyetler ilmi:
Müteﬂâbih âyetlerden bahs eden bu ilm de, tefsîr ilminin kollar›ndan bir ilmdir. Bu ilme dâir ilk kitâb yazan âlim ‹mâm-› Kisâî hazretleridir.
‹mâm-› Sehâvînin de bu ilmle alâkal› manzûm bir eseri vard›r. Di¤er
âlimler taraf›ndan da bu ilmle alâkal› kitâblar yaz›lm›ﬂd›r.
Hazârda ve seferde nâzil olan âyetler ilmi:
Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” ikâmet hâlinde
iken ve seferde bulundu¤u s›rada, nâzil olan âyetlerden bahs eden bu ilm
de, tefsîr ilminin kollar›ndand›r. (Hazarî); belde ve vatanda ikâmet eden
kimse için kullan›l›r. (Seferî), belde ve vatandan baﬂka bir yere sefer
eden kimse için kullan›l›r. (Âyet-i hazarî ve seferîden murâd, Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine, hazâr ve seferde nâzil olan âyet-i celîlelerdir.)
‹kâmet hâlinde nâzil olan âyetler ço¤unlukdad›r. Seferde iken (40)
kadar âyet-i kerîmenin nâzil oldu¤unu ‹mâm-› Süyûtî hazretleri (Itkân)
ad›ndaki eserinde bildirmiﬂdir.
Gündüz ve gece nâzil olan âyetler ilmi:
‹lmi tefsîrin kollar›ndan olan bu ilm, âyet-i kerîmelerin gündüz veyâ gece nâzil olmalar›ndan bahs eder.
Âlimler taraf›ndan bildirildi¤i ve aç›kland›¤›na göre, Kur’ân› kerîmin
âyetlerinin ekserîsi gündüz nâzil olmuﬂdur. Gece nâzil olan âyet-i kerîme
say›s›n›n onbeﬂe ulaﬂd›¤›n› ‹mâm-› Süyûtî (Itkân) adl› eserinde bildirmiﬂdir.
Yaz›n ve k›ﬂ›n nâzil olan âyetler ilmi:
Kur’ân-› kerîmin, yaz mevsiminde ve k›ﬂ mevsiminde nâzil olan
âyetlerinden bahs eden bir ilm olup, tefsîr ilminin kollar›ndand›r.
Yatakda ve uykuda nâzil olan âyetler ilmi:
Tefsîr ilminin kollar›ndan olan bu ilm, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” yatakda ve uykuda iken, ba’z› âyet-i kerîmelerin nâzil
oluﬂ sûretlerinden bahs eder.
Lafz bak›m›ndan bitiﬂen, ma’nâ bak›m›ndan ayr›lan âyetler ilmi:
Tefsîr ilminin kollar›ndan bir ilmdir. Bu ilm, lafz bak›m›ndan bitiﬂen
ve ma’nâ bak›m›ndan ayr›lan âyet-i kerîmeler ile alâkal› müﬂkilleri hâlletme husûsunda son derece fâideli oldu¤undan, tefsîr âlimlerince mühim
ve i’tinâ gösterilen k›ymetli bir ilmdir.
Âyet-i kerîmelerin ve sûrelerin münâsebeti ilmi:
Kur’ân-› azîmüﬂﬂân, i’câz tarzlar›n› ve belâgat üslûblerini taﬂ›d›¤› gi– 95 –

bi, sûrelerinin ve âyetlerinin birbiriyle münâsebetleri, tertîbleri ve aralar›ndaki irtibât da i’câz üslûbu üzeredir. Bu sebeble âlimler, Kur’ân-› kerîmin bu mühim husûsiyyetinin beyân›na da i’tinâ göstererek, bu konuda kitâblar yazm›ﬂlard›r.
Sûrelerin baﬂlang›çlar› ilmi:
Tefsîr ilminin kollar›ndan olan bu ilm, Kur’ân-› kerîmin sûrelerinin baﬂlang›çlar›ndan bahs eder.
Beyân ilmi âlimlerine göre, “hüsnü ibtidâ [güzel baﬂlang›ç]” belâgatdan say›lm›ﬂd›r. Bu sebeble kelâm›n, sözün, nazm ve kal›b bak›m›ndan en tatl› ve en ak›c›, ma’nâ bak›m›ndan da en do¤ru ve en aç›k olmas› ve her bak›mdan belâgat ilmine tam uygun düﬂmesi aran›r. Kur’ân-› kerîmin sûrelerinin baﬂlang›çlar› ise, en güzel, en belîg ve en mükemmel ﬂeklde oldu¤u âﬂikârd›r.
Kur’ân-› kerîmde baﬂlang›çlar ve bilhâssa Fâtiha sûresinin temâm›,
belâgat›n her çeﬂidini taﬂ›makdad›r.
Fâtiha-› ﬂerîfe, ilm-i zât ve s›fat, ilm-i nübüvvet ve ilm-i meâd ve ibâdât, ilm-i sülûk ve ilm-i kasâs gibi Kur’ân-› kerîmde bildirilen ilmleri en güzel lafzlarla ve duraklarla bütün yüksek maksadlar› ﬂâmildir. Ya’nî bu özellikleri taﬂ›makdad›r.
Büyük âlimlerden ‹bni Ebî Esba’ hazretleri, sûrelerin baﬂlang›çlar›
ilmine dâir (el-Havât›r-üs-savânih fî esrâr-il fevât›h) ad›ndaki kitâb› yazm›ﬂ ve sûrelerin baﬂlang›çlar›n›n çeﬂidlerini bildirmiﬂ, bu konu ile alâkal› fâideli bilgiler vermiﬂdir.
Sûrelerin sonlar› ilmi:
Bu ilm de sûrelerin baﬂlang›çlar› ilmi gibi, bedi’ ma’nâlar›, düâlar›,
nasîhatlar›, farzlar›, tahmîd ve tehlîli, mevâ›z, va’d ve vaîdi ﬂâmildir. Bu
sebeble âlimler, Kur’ân-› kerîm ile alâkal› mühim bahsleri anlat›rken, sûrelerin hâtimelerinden, sonlar›ndan da bahs etmiﬂlerdir. (Allahü teâlâ
onlar›n kabrlerini k›yâmete kadar nûrland›rs›n!)
Muhkem ve müteﬂâbihât ilmi:
Bu ilm, muhkem ve müteﬂâbih olan âyet-i kerîmelerden bahs eden
bir ilm olup, tefsîr ilminin kollar›ndand›r.
“Muhkem”, ma’nâs› aç›k olan âyet-i kerîmelere denir.
“Müteﬂâbih”, ma’nâs› kapal› olup, murâd olan ma’nâ anlaﬂ›lamad›¤›ndan, hakîkat› Allahü teâlân›n ilmine havâle olunan âyet-i kerîmelere denir.
Vücûh ve nezâir ilmi:
Bu ilm, tefsîr ilminin kollar›ndand›r.
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(Vücûh) kelimesi, çeﬂidli ma’nâlarda kullan›lan müﬂterek lafza denir. “Emr” sözü gibi. Bir rivâyete göre “nezâir” lafzlarda, “vücûh” ise
ma’nâda kullan›l›r.
Ba’z› âlimler, bir kelimenin yirmi veyâ yirmiden az veyâ çok ma’nâ
taﬂ›mas› bak›m›ndan “vücûh” ve “nezâir”in, i’câz›n delîllerinden oldu¤unu ve böyle çok ma’nâ taﬂ›yan lafzlar›n beﬂer sözünde bulunmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir.
“Vücûh” ve “nezâir” kelimeleri, bir lafz› sâdece bir ma’nâya tahsîs
etmeyip, birbirine z›d olmayan çeﬂidli ma’nâlara haml etmekdir, diye
aç›klanm›ﬂd›r.
“Vücûh” kelimesine misâl, “Hedy” kelimesinin Kur’ân-› kerîmde
onyedi ayr› ma’nâda geçmesidir. Bu ma’nâlar ﬂöyledir: 1- Sebât, 2- Beyân, 3- Din, 4- Îmân, 5- Düâ, 6- Rüsûl-i kirâm “aleyhimüsselâm”, 7- Kitâb, 8- Ma’rifet, 9- Nebî, 10- Kur’ân, 11- ‹stircâ’, 12- Huccet, 13- Tevhîd,
14- Sünnet, 15- Islâh, 16- ‹lhâm, 17- ‹rﬂâd.
“Nezâr” kelimesinin misâli de, Kur’ân-› kerîmde geçen her “burûc”
kelimesi olup, y›ld›z ma’nâs›nad›r. Fekat âyet-i kerîmede geçen “fî bürûcin müﬂeyyedetin” lafz›ndaki “bürûc” kelimesi, y›ld›z ma’nâs›na olmay›p,
müstesnâ olarak “Kusûrun hasînetin” (sa¤lam köﬂkler) diye tefsîr edilmiﬂdir.
‹kinci olarak, Kur’ân-› kerîmdeki her “salât” kelime-i celîlesi “‹bâdet
ve rahmet” ma’nâs›nad›r. Fekat “salevât ve mesâcid” lafzlar› istisnâ olarak “emâkin” (mekânlar) diye tefsîr edilmiﬂdir.
Üçüncü olarak, “Kunût” lafz-› celîli, “tâ’at” ma’nâs›nad›r. Fekat
“küllün lehû kânitûn” âyet-i kerîmesindeki “kânitûn” lafz›, “makrûn”, yak›nd›rlar diye tefsîr edilmiﬂdir. Bunlar›n benzerleri olan lafzlar da böyledir.
Mütekaddimîn âlimlerinin büyüklerinden, Mukâtil bin Süleymân ve
müteahhirîn âlimlerin büyüklerinden, ‹bni Cevzî, ‹bni Dâmigânî, EbulHasen Muhammed bin Abdüssamed M›srî ve ‹bni Fâris hazretleriyle di¤er âlimler, ilm-i vücûh ve nezâir ile alâkal› kitâb te’lîf buyurmuﬂlard›r.
Mütevâtir ve meﬂhûr k›râetler ilmi:
Bu ilm, Kur’ân-› kerîmin k›râetinin k›smlar›ndan bahs eden bir ilm
olup, tefsîr ilminin kollar›ndand›r.
K›râet ilmine dâir kitâblarda bildirildi¤ine göre, büyük âlimlerden Kâdî Celâleddîn Belkînî hazretlerinin rivâyetine göre k›râetin, (mütevâtir, meﬂhûr, âhât ve ﬂâz) k›smlar›na ayr›ld›¤› bildirilmiﬂdir.
Mütevâtir k›râet, k›râet-i seb’ad›r. Bu k›râetler, Nâfi’, ‹bni Kesîr, Ebû
Amr, ‹bni Amr, Âs›m, Hamze ve Kisâî k›râetleridir. Bu zâtlardan her birinin k›râetlerini rivâyet eden ikiﬂer râvi’leri vard›r.
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‹mâm-› Nâfi’in râvi’leri, Kâlûn ve Verﬂ, ‹bni Kesîrin râvi’leri, Bezzî ve
Kunbüldir. Ebû Amr›n râvi’leri Dûrî ve Sûsîdir. ‹bni Amr›n râvi’leri, Hiﬂâm
ve ‹bni Zekvând›r. ‹mâm-› Âs›m›n râvi’leri, ﬁu’be ve Hafsd›r. ‹mâm-›
Hamzenin râvi’leri, Halef ve Halladd›r. ‹mâm-› Kisâînin râvi’leri, Ebü’l-Hars
ve Dûrîdir.
K›râet âlimlerinin baﬂka râvi’leri de varsa da, her k›râet âlimi için ikiﬂer râvi’ tercîh edilmiﬂdir.
Meﬂhûr k›râet, senedi sahîh olup, tevâtür derecesine ulaﬂmayan k›râetdir.
Ahâd k›râet, senedi sahîh olup, arabî kâidelere uymayan k›râetdir.
ﬁâz k›râet, tâbi’înin k›râetidir. A’meﬂ, Yahyâ bin Vessâb, ‹bni Cübeyr hazretleri ve benzerlerinin k›râetleri gibi.
‹lm-ü müfredât-ül-Kur’ân:
Bu ilm, âyet-i kerîmelerin ahkâm-› celîle [hükmleri] ve ma’nâlar› gibi hâllerinden bahs eden bir ilm olup, tefsîr ilminin kollar›ndand›r.
‹lm-ü bedâi’›l-Kur’ân:
Bu ilm, büyük âlimlerden Ebü’l-Hayr hazretleri taraf›ndan tefsîr ilminin kollar› aras›nda zikr ve beyân edilmiﬂdir.
Yine büyük âlimlerden Ebü’l-Esba’ hazretleri, bedâi-›l-Kur’âna dâir müstakil bir eser te’lîf etmiﬂdir. Bu eserinde Kur’ân-› kerîmin âyetlerinden çok bedi’ ﬂeyleri anlatm›ﬂd›r. Dahâ sonra müteahhirîn âlimleri, Ebü’lEsba’ hazretlerinin bildirdiklerinden baﬂka bedi’ çeﬂidleri de bildirmiﬂlerdir.
Kur’ân-› kerîmin i’câz› ilmi:
Bu ilm, tefsîr ilminin kollar›ndan olup, Kur’ân-› azîm-ül bürhân›n i’câz›ndan bahs eder.
Büyük âlimler taraf›ndan, bu ilme dâir kitâblar te’lîf buyurulmuﬂdur.
Mu’cize, hârikul’âde olan ﬂeylere denir. Âlimler taraf›ndan, mu’cizenin hissî veyâ aklî oldu¤u zikr ve beyân buyurulmuﬂdur.
Hissî mu’cizeler, Benî ‹srâile gösterilen mu’cizeler gibidir. Çünki Benî ‹srâil kavminin basîretleri az oldu¤undan, hissî mu’cizeler [duyu organlar›yla anlaﬂ›lan mu’cizeler] onlar›n hâllerine uygun idi.
Aklî mu’cizeler [aklla anlaﬂ›lan mu’cizeler], Muhammed aleyhisselâm›n ümmetine gösterilen mu’cizeler gibidir. Çünki, Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinin akllar›n›n çoklu¤u sebebiyle, aklî mu’cizeler hâllerine uygundur.
Muhammed aleyhisselâm›n ﬂerî’ati olan islâmiyyet, k›yâmete kadar
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devâm edece¤inden, aklî mu’cizelerin, idrâk› ve anlaﬂ›lmas›, Onun basîret sâhibi ümmetine ya’nî ümmet-i Muhammede mahsûsdur.
Kur’ân-› kerîmin i’câz› ile alâkal› mes’eleler ve bahsler, tefsîr kitâblar›nda ve bu konu ile alâkal› kitâblarda gâyet mükemmel bir ﬂeklde geniﬂ olarak anlat›lm›ﬂd›r.
Kur’ân-› kerîme karﬂ› ta’nlar› def’i ilmi:
Tefsîr ilminin kollar›ndan olan bu ilm, dalâlet erbâb› taraf›ndan,
Kur’ân-› kerîme karﬂ› lafz ve ma’nâ bak›m›ndan ileri sürülen, ﬂübhelerin
ortadan kald›r›lmas›ndan bahs eden bir ilmdir.
Bu ilmin temelleri, arabî ilmlerden ve üsûl-i kelâm ilminden al›nm›ﬂd›r.
Bu ilmin maksad›, Kur’ân-› kerîme karﬂ› yap›lan ta’nlar›n giderilmesi husûsunda meleke kazanmakd›r.
Bu ilmin fâidesi ise, akâidi [i’tikâd›] za’îf olan kimselerin, vehmlerini gidermekdir.
Kur’ân-› kerîmin havâss› ilmi:
Bu ilm, Kur’ân-› kerîmin âyetlerinin havâss›ndan [âyet-i kerîmelere
âid özelliklerden] bahs eder. Tefsîr ilminin kollar›ndand›r.
Büyük âlimlerden Temîmî ve ‹mâm-› Gazâlî ve müteahhirîn âlimlerinden Yâfiî hazretleri gibi meﬂhûr âlimler, Kur’ân-› kerîmin havâss›na dâir kitâblar te’lîf etmiﬂlerdir. Bu eserlerinde Kur’ân-› kerîmin havâss›n›, yüce fâidelerini ve bu bahsle alâkal› di¤er fâideli ma’lûmât› bildirmiﬂlerdir.
Hâssan›n sahîh senedi, sâlihlerin tecrübeleridir. (Hâssa: Sâdece bir
ﬂeyde bulunan ve onun d›ﬂ›nda baﬂka ﬂeylerde bulunmayan özellik demekdir.)
Kur’ân-› azîmüﬂﬂân›n hâssalar›yla alâkal› olan ba’z› hadîs-i ﬂerîfleri,
‹mâm-› Süyûtî hazretleri (Itkân) adl› eserinde zikr ve beyân buyurmuﬂdur.
‹mâm-› Yâfiî hazretlerinin (Dürrün-nazîm fî havâss-il-Kur’ân-il-azîm)
ismli eserinde de Kur’ân-› kerîmin havâss›na dâir fâideli bilgiler yaz›lm›ﬂd›r.
‹lm-ü cedel-il-Kur’ân:
Âlimler taraf›ndan beyân edildi¤i üzere, Kur’ân-› azîmüﬂﬂân çeﬂidli delîlleri taﬂ›makdad›r.
Büyük âlimlerden Necmüddîn Tûfî hazretleri gibi ba’z› zâtlar taraf›ndan, bu ilm ile alâkal› müstakil kitâblar te’lîf buyurulmuﬂ ve bu kitâblarda delîller tafsilât›yla zikr ve beyân olunmuﬂdur.
‹lm-ü mukaddem-il-Kur’ân ve muahharihî:
Tefsîr ilminin kollar›ndan olan bu ilm, Kur’ân-› kerîmin ba’z› lafzla– 99 –

r›n›n mukaddem (önce), ba’z› lafzlar›n›n da muahhar (sonra) zikr edilmesi husûsundaki münâsebetlerin yönlerinden, takdîm ve te’hîr sebeblerinden bahs eder.
‹lm-ü aksâm-il-Kur’ân:
Aksâm kelimesi, kasem kelimesinin ço¤ulu olup, yemîn ma’nâs›nad›r.
Kasem [yemîn], bir haberin do¤rulu¤unu kuvvetlendirmek için yap›l›r. ‹nand›rmak istedikleri sözler için kasem kelimesini kullanarak, yemîn etmeleri, arablar›n âdetleri idi. Kur’ân-› kerîm de arabî lügat üzere nâzil oldu¤undan, Kur’ân-› kerîmde dahî, kasem zikr ve beyân buyurulmuﬂ
ve büyük âlimler Kur’ân-› kerîmde geçen kasemleri [yemînleri] toplay›p
yazm›ﬂlar ve bunlar› Kur’ân-› kerîm ile alâkal› ilmlerden saym›ﬂlard›r.
‹lm-ü efdâl-il-Kur’ân ve fâdilihî:
Bu ilm de, tefsîr ilminin kollar›ndand›r. Kur’ân-› kerîmin efdâl ve fedâilinden bahs eder.
Âlimlerden bir k›sm›, ba’z› sûrelerin, ba’z› sûrelerden efdâl oldu¤unu
bildirmiﬂler ve o sûrelerin fazîletlerine dâir hadîs-i ﬂerîfler nakl etmiﬂlerdir.
‹mâm-› Ebü’l-Hasen Eﬂ’arî, Kâdî Ebû Bekr Bâk›llânî ve di¤er ba’z›
zâtlar, Kur’ân-› azîmüﬂﬂân›n temâm›n›n Allahü teâlân›n kelâm› olmas›ndan dolay›, ba’z› sûrelerin di¤erlerinden fazîletli oldu¤unu bildirmekle, fazîleti bildirilmeyen sûrelerde noksanl›k vehm olunaca¤›n› söyleyerek,
Kur’ân-› kerîmdeki sûreleri fazîletli ve en fazîletli sûreler diye zikr edilmesinin men’ edilmesini söylemiﬂlerdir.
Kur’ân-› kerîmin fazîletleri ilmi:
Kur’ân-› kerîmin fazîletlerinden bahs eden bu ilm de, tefsîr ilminin
kollar›ndand›r.
Kur’ân-› kerîmin fazîletlerine dâir büyük âlimler taraf›ndan husûsî kitâblar yaz›lm›ﬂd›r. Bu kitâblar da Kur’ân-› kerîmin fazîletleri ile alâkal› hadîs-i ﬂerîfler bildirilmiﬂdir.
‹lm-ü mübhemât-il-Kur’ân:
Bu ilm, tefsîr ilminin kollar›ndand›r. Mübhemât [Kur’ân-› kerîmdeki kapal› lafzlar] sâdece nakle dayan›r. Bu konuda rey’e yer yokdur.
Mübhemât-ül-Kur’ân için sebebler bulundu¤u, âlimler taraf›ndan bildirilmiﬂdir. Ümmetin büyüklerinden Süheyl “rad›yallahü anh”, ‹bni Asâkir
ve Kâdî ‹zzeddîn bin Cemâa hazretleri gibi zâtlar, bu ilmi tedvîn ve tasnîf buyurmuﬂlard›r [toplam›ﬂlar ve yazm›ﬂlard›r].
‹lm-ü mantûk-il-Kur’ân ve mefhûmihî:
Bu ilm, tefsîr ilminin kollar›ndand›r.
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“Mantûk”, lafz›n nutk [konuﬂma] mahallinde delâlet etdi¤i ﬂeyden
ibâretdir.
“Mefhûm” bunun tersinedir. Ya’nî nutkda olmaks›z›n lafz›n delâlet
etdi¤i ﬂeyden ibâretdir.
Ba’z› âlimlerin beyân›na göre lafz, ya kendi mantûkuna delâlet
eder ki, buna “delâlet-i mantûk” denir. Yâhud mefhûmuna delâlet eder,
buna da “delâlet-i mefhûm” denir. Yâhud da mefhûma delâlet eder ki, ona
da “delâlet-i mefhûm” denir. Yâhud, iktizâ eyledi¤i ﬂeye delâlet eder ki,
ona “delâlet-i iktizâ” denir. Yâhud mekûlüne delâlet eder, ona ise “delâlet-i iﬂâret” denir.
Kur’ân-› kerîmin mutlak ve mukayyedi ilmi:
Bu ilm, tefsîr ilminin kollar›ndand›r.
“Mutlak” öyle bir ﬂeydir ki, mâhiyyet o ﬂeye kayds›z ﬂarts›z delâlet
eder. “Mukayyed” ise, bunun z›dd›d›r.
‹lm-ü müﬂkil-il-Kur’ân:
Bu ilm, tefsîr ilminin kollar›ndand›r.
Allahü teâlân›n kelâm-› ﬂerîfi, ihtilâfdan ve tenâkuzdan münezzeh
ve uzakd›r. Fekat anlay›ﬂ› k›t olan ba’z› kimselerin, böyle durumun olabilece¤ini düﬂünmeleri mümkindir. Âlimler, böyle yersiz ve boﬂ düﬂünceleri ortadan kald›rmak için, husûsî kitâblar te’lîf buyurmuﬂlard›r.
‹lm-ü garîb-il-Kur’ân:
Bu ilm, Kur’ân-› kerîmin garîb lafzlar›ndan bahs eder. Bu ilm, tefsîr
âlimleri için, zarûrî ilmlerden say›lm›ﬂd›r.
Bu ilme vâk›f olmak için, lügat ilminde vukûfiyyet kazanmaya ihtiyâç vard›r.
Ülemâ-i kirâmdan Ebû Ubeyde ve Ebû Amr Zâhid, ‹bni Düreyd, Azîzî, bu ilmi kitâblara yazm›ﬂlard›r.
(Müfredât-› Râg›b) kitâb›, garîb lafzlar ile alâkal› olarak yaz›lan kitâblar›n en güzelidir.
Ebû Hibbân hazretlerinin de bu ilme dâir eseri vard›r.
‹lm-ü i’râb-il-Kur’ân:
Bu ilm, (Miftâh-üs-se’âde) kitâb›nda, tefsîr ilminin kollar›ndan say›lm›ﬂd›r. Ba’z› âlimler ise, bu ilmin nahv ilmine dâhil oldu¤unu söylemiﬂlerdir.
‹’râb, ma’nâlar› birbirinden ay›rd›¤›ndan, bu ilm ile ma’nâlara vukûf
hâs›l olur. Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›na vâk›f olmak için, kelimelerine, sîgalar›na, mübtedâ, haber, fâil, mef’ûl ve mebâdi-i kelâm, cevâb gibi
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hâllere vukûfiyyet ve ma’rifet kazanmak lâz›md›r.
Büyük âlimlerden Ebü’l-Bekâ el-Akberî, Ebû Hibbân ile di¤er meﬂhûr âlimlerden ba’z›lar›, Kur’ân-› kerîmin i’râb› gibi mühim bir konusuna
i’tinâ göstererek, kitâblar te’lîf buyurmuﬂlard›r.
‹lm-ü keyfiyyet-i tehammül-il-Kur’ân:
Bu ilm, Kur’ân-› kerîmin h›fz›, ö¤retilmesi ve ö¤renilmesinin lüzûmundan ve bununla alâkal› mühim mes’elelerden bahs eder.
Âlimler taraf›ndan beyân edildi¤i gibi, Kur’ân-› kerîmi tahrîfden korumak ve tevâtür silsilesinin kopmamas› için, h›fz›, ezberlenmesi, bu
ümmeti merhûme üzerine farz-› kifâye oldu¤u gibi, ö¤retilmesi de farz-›
kifâyedir.
‹lm-ü keyfiyyet-i inzâl-il-Kur’ân:
Kur’ân-› kerîmin nâzil olmas›ndan bahs eden bu ilm, tefsîr ilminin
kollar›ndand›r.
Kur’ân-› kerîmin nâzil olmas› hakk›nda olan rivâyetlerin en do¤rusu ve en meﬂhûru, Kur’ân-› kerîmin Kadr gecesinde hepsinin dünyâ semâs›na ve sonra da çeﬂidli hâdiselere göre farkl› zemânlarda Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem” parça parça inmesidir.
Kur’ân-› kerîmin cem’i ve tertîbi ilmi:
Bu ilm, tefsîr ilminin kollar›ndan olup, Kur’ân-› kerîmin cem’i ve tertîbinden bahs eder.
Âlimler, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vefât›ndan
sonra, Kur’ân-› kerîmi husûsî ve makbûl bir tertîb üzere biraraya toplayan›n, Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri de insanlar aras›nda Kur’ân-› kerîmi toplayan diye meﬂhûr ise de, ilk toplayan hazret-i
Ebû Bekr-i S›ddîkd›r “rad›yallahü teâlâ anh”.
Kur’ân-› kerîmin cem’i ve tertîbi tevkîfîdir. Ma’lûm oldu¤u üzere bu
tertîb, Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri taraf›ndan semâdan indi¤i gibi yap›lm›ﬂd›r. Ya’nî, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” bu tertîbi Cebrâîl aleyhisselâmdan ald›¤›n›, ümmetin güvenilir âlimleri bildirmiﬂlerdir.
Mushaf-› ﬂerîfe nokta koyan zât›n kim oldu¤u hakk›nda âlimler
aras›nda ihtilâf olundu. Ba’z› âlimlere göre, Ebü’l Esved Düelî, bir kavle
göre Hasen-i Basrî ve Yahyâ bin Ya’mer ve Nasr bin Âs›m el-Leysî hazretleridir.
Âlimler, Kur’ân-› kerîme ilk def’a mushaf ismini verenin Ebû Bekri S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
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Eshâb-› kirâm›n ve hülefâ-i râﬂidînden olan hazret-i Osmân bin
Affân›n “rad›yallahü teâlâ anh”, islâm beldelerine beﬂ adet mushaf-› ﬂerîf gönderdi¤i meﬂhûrdur. Bir rivâyete göre ise, hazret-i Osmân “rad›yallahü anh” yedi adet mushaf-› ﬂerîfi yazd›rm›ﬂ, Mekke-i mükerremeye, ﬁâm› ﬂerîfe, Yemene, Bahreyne, Basraya ve Kûfeye birer mushaf-› ﬂerîf göndermiﬂ, bir adet mushaf-› ﬂerîfi de, Medîne-i münevverede muhâfaza etmiﬂdir.
KUR’ÂN-I KERÎM‹N SÛRELER‹N‹N CEM’‹ VE TERTÎB‹
1– Fâtiha Sûresi,
2– Bekara Sûresi,
3– Âl-i ‹mrân Sûresi,
4– Nisâ Sûresi,
5– Mâide Sûresi,
6– En’âm Sûresi,
7– A’râf Sûresi,
8– Enfâl Sûresi,
9– Tevbe Sûresi,
10– Yûnüs “aleyhisselâm” Sûresi,
11– Hûd “aleyhisselâm” Sûresi,
12– Yûsüf “aleyhisselâm” Sûresi,
13– Ra’d Sûresi,
14– ‹brâhîm “aleyhisselâm” Sûresi,
15– Hicr Sûresi,
16– Nahl Sûresi,
17– ‹srâ Sûresi,
18– Kehf Sûresi,
19– Meryem Sûresi,
20– Tâhâ Sûresi,
21– Enbiyâ “aleyhimüsselâm” Sûresi,
22– Hac Sûresi,
23– Mü’minûn Sûresi,
24– Nûr Sûresi,
25– Furkân Sûresi,
26– ﬁu’ârâ Sûresi,
27– Neml Sûresi,
28– Kasas Sûresi,
29– Ankebût Sûresi,
30– Rûm Sûresi,
31– Lokmân Sûresi,
32– Secde Sûresi,
33– Ahzâb Sûresi,
34– Sebe’ Sûresi,
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35– Fât›r Sûresi,
36– Yâsîn Sûresi,
37– Sâffât Sûresi,
38– Sâd Sûresi,
39– Zümer Sûresi,
40– Mü’min Sûresi,
41– Hâ-mîm Secde Sûresi,
42– ﬁûrâ Sûresi,
43– Zuhrûf Sûresi,
44– Duhân Sûresi,
45– Câsiye Sûresi,
46– Ahkâf Sûresi,
47– Muhammed “aleyhisselâm” Sûresi,
48– Feth Sûresi,
49– Hucûrât Sûresi,
50– Kâf Sûresi,
51– Zâriyât Sûresi,
52– Tûr Sûresi,
53– Necm Sûresi,
54– Kamer Sûresi,
55– Rahmân Sûresi,
56– Vak›’a Sûresi,
57– Hadîd Sûresi,
58– Mücâdele Sûresi,
59– Haﬂr Sûresi,
60– Mümtehine Sûresi,
61– Saf Sûresi,
62– Cum’a Sûresi,
63– Münâfikûn Sûresi,
64– Tegâbün Sûresi,
65– Talâk Sûresi,
66– Tahrîm Sûresi,
67– Mülk Sûresi,
68– Nûn Sûresi,
69– Hâkka Sûresi,
70– Meâric Sûresi,
71– Nûh “aleyhisselâm” Sûresi,
72– Cin Sûresi,
73– Müzzemmil Sûresi,
74– Müddessir Sûresi,
75– K›yâme Sûresi,
76– Hel-etâ ale’l-insân Sûresi,
77– Mürselât Sûresi,
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78– Nebe’ Sûresi,
79– Nâziât Sûresi,
80– Abese Sûresi,
81– Tekvîr Sûresi,
82– ‹nfitâr Sûresi,
83– Mutaffifîn Sûresi,
84– ‹nﬂikâk Sûresi,
85– Bürûc Sûresi,
86– Târ›k Sûresi,
87– A’lâ Sûresi,
88– Gâﬂiye Sûresi,
89– Fecr Sûresi,
90– Beled Sûresi,
91– ﬁems Sûresi,
92– Leyl Sûresi,
93– Duhâ Sûresi,
94– ‹nﬂirâh Sûresi,
95– Tîn Sûresi,
96– Alak Sûresi,
97– Kadr Sûresi,
98– Beyyîne Sûresi,
99– Zilzâl Sûresi,
100– Âdiyât Sûresi,
101– Kâria Sûresi,
102– Tekâsür Sûresi,
103– Asr Sûresi,
104– Hümeze Sûresi,
105– Fîl Sûresi,
106– Kureyﬂ Sûresi,
107– Mâûn Sûresi,
108– Kevser Sûresi,
109– Kâfirûn Sûresi,
110– ‹zâcâe Sûresi,
111– Tebbet Sûresi,
112– ‹hlâs Sûresi,
113– Felâk Sûresi,
114– Nâs Sûresi.
Kur’ân-› kerîmde Hicâz lügat› d›ﬂ›nda bulunan lügatlara dâir ilm:
Bu ilm, tefsîr ilminin kollar›ndand›r. Kur’ân-› kerîmde Hicâz lügat›n›n d›ﬂ›nda bulunan di¤er ba’z› lügatlardan bahs eder.
‹mâm-› Süyûtî hazretleri (Itkan) ismli kitâb›nda, ba’z› âlimlerin bu
ilme dâir kitâb te’lîf etdiklerini bildirmiﬂdir.
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Kur’ân-› kerîmde arab lügat› d›ﬂ›nda bulunan ba’z› lügatlara dâir ilm:
Ba’z› âlimler, Kur’ân-› kerîmde bulunan ba’z› lügatlar›n arab lügat› olmad›¤›n› söylemiﬂlerdir. Ancak, ‹mâm-› ﬁâfi’î, ‹bni Cerîr, Ebû Ubeyde, Kâdî Ebû Bekr ve ‹bni Fâris gibi ümmetin büyük âlimleri bunu kesinlikle red etmiﬂler ve Kur’ân-› kerîmde arab lügat›ndan baﬂka lügatlar›n bulunmad›¤›n› âyet-i kerîmelerden delîller getirerek bildirmiﬂlerdir.
‹lm-üt-tasrîf bil-ism-il-a’zam:
Ba’z› âlimler, bu ilmi tefsîr ilminin kollar› aras›nda saym›ﬂlard›r. Bu
ilmin Peygamberlere “aleyhimüsselâm” ve Evliyâ-› kirâma mahsûs oldu¤unu ve âlemin nizâm›n›n fesaddan, bozuklukdan muhâfazas› için ismi a’zam›n di¤er insanlara aç›klanmas›n›n halâl olmad›¤›n›, bu sebeble bu
ilme dâir kitâb yaz›lmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir.
Kur’ân-› kerîm tilâveti âdâb› ilmi:
Bu ilm, tefsîr ilminin kollar›ndand›r. Âlimler taraf›ndan, Kur’ân-› kerîmi okumakla alâkal› pekçok edeb bildirmiﬂlerdir.
Bu edeblerden ba’z›lar› ﬂöyledir:
1– Kur’ân-› kerîmi çok okumak.
2– Kur’ân-› kerîmi ezberledikden sonra, unutmamak.
3– K›râet için abdest almak.
4– Kur’ân-› kerîmi temiz olan yerde okumak.
5– Kur’ân-› kerîmi k›bleye dönerek okumak.
6– Okurken, huﬂu’ [tevâzu’], sekînet ve vakâr üzere olmak.
7– Kur’ân-› kerîmi okumaya baﬂlamadan önce, a¤z› misvâklamak.
8– K›râetden önce, E’ûzüyü, ya’nî E’ûzü billâhi mineﬂﬂeytânirracîm
okumak.
9– Her sûre-i celîlenin baﬂ›nda, Besmele-i ﬂerîfe okumak.
10– Kur’ân-› kerîmi, tefekkür ederek ve ma’nâs›n› düﬂünerek okumak.
11– Güzel sesle okumak.
12– Kur’ân-› kerîmi mushaf-› ﬂerîfe bakarak okumak. Böyle okumak
efdâldir.
13– K›râet s›ras›nda, bir kimse ile konuﬂmak için okumay› kesmemek.
14– Okurken, gülmemek ve boﬂ ﬂeylerle meﬂgûl olmamak.
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15– Kur’ân-› kerîm okunurken, dinlemek.
16– Kur’ân-› kerîm okunurken, konuﬂmay› terk etmek, ya’nî konuﬂmamak.
17– Her secde âyeti okununca, tilâvet secdesini hemen yapmak.
18– K›ymetli vaktlerde ve günlerde okumay› tercîh etmek de Kur’ân› kerîmin tilâveti âdâb›ndand›r.
Kur’ân-› kerîmi okuman›n en k›ymetli zemân›; önce nemâz k›larkendir. Sonra, gece, sonra gecenin ikinci yar›s›, sonra da akﬂam ile yats› vakti aras›nda olan zemând›r.
Kur’ân-› kerîmi gündüz okumak için en k›ymetli vaktler; sabâh vakti, Arefe günü, Cum’a günü, Pazartesi ve Perﬂembe günleri, Ramezân-›
ﬂerîf ay›n›n son on günü, Zilhicce ay›n›n baﬂ› ve Ramezân-› ﬂerîf ay›d›r.
Kur’ân-› kerîm okumaya Cum’a gecesi baﬂlan›r ve hatminin de
Cum’a gecesi yap›lmas› tercîh edilir. Hatm-i ﬂerîfin gündüzün ve gecenin evvelinde olmas› efdâldir.
Büyük âlimlerden ‹bni Mubârek hazretlerinden rivâyet edildi¤ine göre, Kur’ân-› kerîm okumaya k›ﬂ›n gecenin evvelinde, yaz›n da gündüzün
evvelinde baﬂlamak dahâ güzeldir.
Hatmin temâmland›¤› gün oruçlu olmak, güzel âdetlerdendir.
Hatm-i ﬂerîf okurken, Duhâ sûresinden Kur’ân-› kerîmin sonuna kadar tekbîr okumak müstehabd›r. Hatmin akâbinde düâ yapmak sünnetdir. Hatm-i ﬂerîf bitdikden sonra, hemen yeni bir hatme baﬂlamak sünnet ve müstehabd›r. Hatm ederken, ‹hlâs sûresinin tekrâr okunmas›,
ba’z› k›râet âlimleri taraf›ndan men’ edildi¤i rivâyet olunmuﬂdur. Fekat insanlar bunun aksine hareket etmekdedirler. Böyle yapmalar›, haberde ‹hlâs sûresinin Kur’ân-› kerîmin üçde birine muâdil oldu¤u bildirildi¤inden,
tekrâr [üç def’a] okumakla bir hatm sevâb› kazanmak içindir.
Mushaf›n yaz›lmas› âdâb› ilmi:
Bu ilm, islâmiyyetde bildirilen ve selefin güzel gördü¤ü edeblere uygun olarak, mushaf-› ﬂerîfin nas›l yaz›laca¤›ndan bahs eder.
Ba’z› âlimlere göre bu ilm, tefsîr ilminin kollar›ndan, ba’z› âlimlere
göre ise, hat ilminin kollar›ndan say›lm›ﬂd›r.
Kur’ân-› kerîmin ve sûrelerinin ismleri ilmi:
Bu ilm, Kur’ân-› azîmüﬂﬂân›n ve sûre-i ﬂerîfenin ismlerinden bahs
eder.
Ma’lûm oldu¤u üzere, bir ﬂeyin isminin çoklu¤u o ﬂeyin ﬂerefini gösterir. Bu sebeble Kur’ân-› kerîmin pekçok ismleri vard›r.
– 107 –

Bu ismler ﬂunlard›r:
“Kitâb, Kur’ân, Furkân, Zikr, Tezkîre, Zikrâ, Tenzîl, Ahsen-ül-hadîs,
Mev’›ze, Hükm, Hikmet, Hakîm, Muhkem, ﬁifâ, Hüdâ, Hâdî, S›rat-› müstekîm, Habl, Rahmet, Rûh, Kasas, Beyân, Tibyân, Mübîn, Besâir, Fasl, Nucûm, Mesânî, Ni’met, Burhân, Beﬂîr, Nezîr, Kayy›m, Müheymîn, Nûr,
Hak, Azîz, Kerîm, Azîm, Mubârek.”
1– “Kitâb” lafz-› ﬂerîfi, k›yâm ve s›yâm kelimeleri gibi masdard›r. Bu
kelimenin “fiâl” vezninde ism-i mef’ûl ma’nâs›nda kullan›ld›¤› da rivâyet
olunmuﬂdur. Melbûs ma’nâs›na kullan›lan libâs lafz› gibi. Âlimler, âyet-i
kerîmede geçen “kitâb” lafz-› ﬂerîfini delîl göstererek, “kitâb” lafz›ndan
murâd›n Kur’ân-› kerîm oldu¤u husûsunda ittifâk etmiﬂlerdir. “Kitâb”
lafz-› ﬂerîfi, Kur’ân-› kerîmde çeﬂidli ma’nâlarda gelmiﬂdir. “Kitâb” kelimesi, farz ma’nâs›nda geldi¤i gibi, huccet, burhân ve ecel ma’nâlar›nda
da gelir. Yine “kitâb” lafz›, bir ﬂeyi toplamak ma’nâs›nda da gelir. Askere “ketîbe” denir. Bunun sebebi, askerlerin toplu hâlde bulunmas›d›r. Yine kitâba “kitâb” denilmesi, ilmlerin ve mes’elelerin kitâbda toplanmas›
sebebiyledir.
2– “Kur’ân” lafz-› celîli, âyet-i kerîmelerde çok geçmekdedir. ‹bni
Abbâs “rad›yallahü anh” hazretlerinin beyân etdi¤ine göre, “Kur’ân” ve
“k›râet” kelimeleri ayn› ma’nâd›r. Ba’z› âlimlere göre ise, “Kur’ân” kelimei ﬂerîfesi, “Kara’t-ül-mâe fi’l-havzi izâ cema’tehû [suyu havuzda toplad›¤›nda, suyu havuzda toplad›m]” derken, bu cümlede geçen (kara’tü)
kelimesinin masdar› olup, “toplamak” ma’nâs›n› ifâde eder. Süfyân bin
Uyeyne hazretlerinin kavline göre, Kur’ân-› kerîme, “Kur’ân” denilmesi,
harflerin toplanmas›ndan kelimelerin, kelimelerin toplanmas›ndan âyeti kerîmelerin, âyet-i kerîmelerin biraraya gelmesinden sûrelerin ve sûrelerin biraraya gelmesinden de Kur’ân-› kerîmin meydâna gelmesi sebebiyledir. Kur’ân-› kerîm, öncekilerin ve sonrakilerin ilmlerini kendisinde toplar. Hülâsâ “Kur’ân” lafz-› celîli, tilâvet veyâ toplamak ma’nâs›na olan k›râet lafz›ndan al›nm›ﬂd›r.
3– “Furkân” kelime-i ﬂerîfesi, âyet-i kerîmede geçdi¤i üzere,
Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir. Âlimler bu kelimenin tefsîrinde ihtilâf
etdiler. Kur’ân-› kerîmin yirmi küsûr sene içinde parça parça nâzil olmas› sebebiyle, “furkân” diye ismlendirildi¤i rivâyet edilmiﬂ ve bu husûsda
âyet-i kerîmeden delîl getirilmiﬂdir. Kur’ân-› kerîme “furkân” denilmesinin sebebini bildiren rivâyetlerden biri de, Kur’ân-› kerîmin hak ile bât›l›, halâl ile harâm›, mücmel (kapal›) ile mübeyyeni (aç›¤›), muhkem ile müevveli, birbirinden ay›rmas›ndan dolay›d›r. Di¤er bir rivâyete göre ise
“furkân”, necât ma’nâs›na olup, mahlûkât›n dalâlet zulmetinden Kur’ân› kerîm vâs›tas›yla kurtulmalar› sebebiyle ona, “furkân” ad› verilmiﬂdir.
4– “Zikr” iki ma’nâda kullan›l›r. Birincisi, bir ﬂeyi telaffuz etmek, söylemek ma’nâs›nad›r. ‹kincisi, hât›rlamak, hât›rda tutmak olup, unutman›n
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z›dd›d›r. Zikr kelimesi, zükr ﬂeklinde okunursa, hât›rlamak ma’nâs›nda kullan›l›r. Zikr kelimesi “alâ” harfi cer’î ile kullan›ld›¤›nda dil ile, “alâ” harfi cer’i
getirmeden kullan›ld›¤›nda ise kalb ile zikr ma’nâs›na gelir. Âyet-i kerîmelerde geçdi¤i üzere “zikr” lafz›, Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir.
5– “Tezkire”, tecribe vezninde maksad olan ﬂeyi hât›rlamaya vesîle olan ﬂeye denir. Bu kelime asl›nda “tekmile” lafz› gibi masdar olup,
sonra ism olmuﬂdur. Haberleﬂmeye vâs›ta olan varakaya [kâ¤›da] “tezkere” denmesi, bu kelimenin o kâ¤›da ism olmas›ndan dolay›d›r. Allahü
teâlâ Kur’ân-› kerîme takvâ sâhibleri için “tezkîre”dir buyurdu¤undan, bu
kelime Kur’ân-› kerîmin ismlerinden olmuﬂdur.
6– “Zikrâ” “tezkîr” kelimesinden al›nan bir ism olup, yâd etmek [hât›rlamak] ma’nâs›nad›r. Bu kelime, Kur’ân-› kerîmde geçdi¤inden, onun
ismlerinden olmuﬂdur.
7– “Tenzîl” ve “inzâl” kelimeleri, bir ﬂeyi yukardan hareket etdirmek ma’nâs›na kullan›l›r. Bu iki kelime aras›nda fark vard›r. “Tenzîl” tedrîcen nüzûl, inme ma’nâs›na olup, inzâl de bir def’ada inme ma’nâs›nad›r. Çünki “tef’il” bâb›n›n binâs› çokluk içindir. Nüzûlün çoklu¤u da tedrîcî olmakla hâs›l olur. Âyet-i kerîmede geçdi¤i üzere “tenzîl” kelimesi,
Kur’ân-› kerîmin yüce ismlerindendir.
8– “Hadîs” kelimesi “tahdîs” kelimesinden al›nm›ﬂ bir ism olup, ahbâr [haberler] ma’nâs›nad›r. Âyet-i kerîmede geçdi¤i üzere, “hadîs” lafz›, Kur’ân-› kerîmin yüce ismlerindendir.
9– “Mev’izâ”, kat› kalbleri yumuﬂatmak, donmuﬂ gözleri a¤lat›p yaﬂ
ak›tmak, bozuk iﬂleri ›slâh etmek ma’nâs›na kullan›l›r. Ço¤ulu “mevâ›z”d›r.
Âyet-i kerîmede geçdi¤i üzere “mev’izâ” lafz›, Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir.
10– “Hükm”, emr etmek ve men’ etmek ma’nâs›nad›r. Âyet-i kerîmede geçdi¤i üzere, Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir.
11– “Hakîm”, âlim ve hikmet sâhibi ma’nâs›nad›r. ‹ﬂlerini sa¤lam
yapan kimseye de “hakîm” denir. Âyet-i kerîmede geçdi¤i üzere “hakîm”
lafz›, Kur’ân-› kerîmin esmâ-i celîlesindendir.
12– “Hikmet” kelimesinin ma’nâs› husûsunda âlimler aras›nda ihtilâf vard›r. Ba’z› âlimlere göre “hikmet” lafz›, “ihkâm” [sa¤lam yapmak]
ve “ilzâm” [iknâ edici delîl ile susdurmak] lafz›ndan al›nm›ﬂd›r. Di¤er bir
rivâyete göre ise, gemi [a¤›zl›¤›] sa¤lam tutmak ma’nâs›nda olan “hikmetül-licâm” ifâdesinden al›nm›ﬂd›r. Çünki “licâm, (gem)” binek hayvan›n› zabt
etdi¤i gibi, hikmet de insan› sefâhetden, akls›zca hareketden korur.
13– “ﬁifâ”, devâ ve ilâç ma’nâs›nad›r. ﬁifâ lafz›, âyet-i kerîmede geçdi¤i üzere, Kur’ân-› kerîmin yüce ismlerindendir. Âlimler, Kur’ân-› kerîmin
kalbdeki ﬂek ve ﬂübhe hastal›¤›na devâ ve ﬂifâ olmas› sebebiyle, ﬂifâ is– 109 –

miyle ismlendirildi¤ini bildirmiﬂlerdir.
14– “Hüdâ” delâlet etmek, yol göstermek ma’nâs›na kullan›l›r. Bunun z›dd› dalâlet, do¤rulukdan ﬂaﬂmakd›r. “Hüdâ” kelimesi âyet-i kerîmede geçmekde olup, Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir.
15– “Hâdî”, tarîk-› müstekîme [do¤ru yola] ulaﬂd›r›c› demekdir.
Mürﬂîde [rehbere] de hâdî denir. Âyet-i kerîmede geçdi¤i üzere, bu da
Kur’ân-› kerîmin yüce ismlerindendir.
16– “S›rat” kelimesi, tarîk-› vâs›’ [geniﬂ yol] ma’nâs›nad›r. Sin harfi ile “sirât” ve ze harfi ile de “zirât” ﬂeklinde de telaffûz edilmiﬂdir. Âyeti kerîmede geçdi¤i üzere, “s›rât” lafz› da Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir.
17– “Habl” kelimesi, urgan [ip] ma’nâs›na olup, ahd ve emân
ma’nâlar›nda da kullan›l›r. Ço¤ulu hibâl ve ahbüldir. Boyun damarlar›na
da habl-ül-verîd denir. Habl lafz› da âyet-i kerîmede geçmekdedir ve
Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir. ‹pe tutunan kimsenin denizde bo¤ulmakdan ve benzeri tehlikelerden kurtulup, selâmete erdi¤i gibi, Kur’ân-› kerîme iyice sar›lan kimse de, dünyâ ve âh›retdeki s›k›nt›lardan ve azablardan kurtulur. Bu sebeble âlimler, Kur’ân-› kerîme “habl” isminin verildi¤ini bildirmiﬂlerdir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Kur’ân› kerîme “ismet” ismini vermiﬂlerdir. “‹smet”, men’ etmek ve h›fz etmek
[korumak] ma’nâlar›nad›r. Âlimler Kur’ân-› kerîme “ismet” isminin verilmesinin sebebi, halk› ma’siyyetden korudu¤u için, demiﬂlerdir.
18– “Rahmet” ve “Rûh” lafzlar› da, Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir. Kur’ân-› kerîm, halk› cehâletden ve dalâletden kurtard›¤› için, Allahü
teâlâdan bir ni’met ve rahmet oldu¤u gibi, rûhlar›n hayât›na sebeb oldu¤u için de, ona “rûh” isminin verildi¤i âlimler taraf›ndan beyân buyurulmuﬂdur. Kur’ân-› kerîme “rûh” ismi verildi¤i gibi, Cebrâîl aleyhisselâma
ve Îsâ aleyhisselâma da “rûh” ismi verilmiﬂdir.
19– “Beyân”, “Tebyîn” ve Mübîn” kelimeleri de âyet-i kerîmelerde geçmekdedir ve Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir. “Beyân” kelimesi,
kalbde olan ﬂeyi ortaya koyan fasîh konuﬂma demekdir. “Tibyân” kelimesi, âﬂikâr olmak, “tebyîn” kelimesi âﬂikâr eylemek, “mübîn” kelimesi ise,
aç›k ve âﬂikâr olmak, ma’nâlar›nad›r.
20– “Kasâs”, k›ssa kelimesinin ço¤uludur. K›ssa haber ma’nâs›nad›r. Âyet-i kerîmede geçdi¤i üzere “kasâs”, Kur’ân-› kerîmin yüce ismlerindendir. Âlimler, Kur’ân-› kerîmin önce geçen ümmetlerin k›ssalar›n› da
bildirmesi bak›m›ndan “kasâs” kelimesinin Kur’ân-› kerîme ism oldu¤unu zikr ve beyân buyurmuﬂlard›r.
21– “Besâir”, basîret lafz›n›n ço¤ulu olup, idrâk etmek ma’nâs›na
geldi¤i gibi, hakk› gösteren delîller ma’nâs›nda da kullan›l›r. Besâir lafz›,
âyet-i kerîmede geçmekde olup, Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir.
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22– “Fasl” lafz-› ﬂerîfi, âyet-i kerîmede geçmekde olup, Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir. Allahü teâlân›n, Kur’ân-› kerîm ile insanlar aras›nda hak üzere hükm buyurmas› sebebiyle, “fasl” kelimesi kazâ ma’nâs›na geldi¤i, ya’nî hükm ma’nâs›nda oldu¤u rivâyet olundu¤u gibi, yine k›yâmet gününde Kur’ân-› kerîmin insanlar aras›n› ay›rmas› sebebiyle de,
fasl kelimesinin tefrîk edici ma’nâs›nda oldu¤u rivâyet edilmiﬂdir.
23– “Nücûm”, necm kelimesinin ço¤uludur. Necm lügatda, y›ld›z,
vakt ve asl, ma’nâlar›nda kullan›l›r. Nücûm kelimesi âyet-i kerîmede
geçmekde olup, Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir.
24– “Mesânî”, mesnâ kelimesinin ço¤uludur. Mesnâ ikiﬂer ikiﬂer
ya’nî çift çift olan ﬂeyler ma’nâs›nad›r. Mesnâ kelimesi, âyet-i kerîmede
geçmekdedir. Kur’ân-› kerîme verilen ismlerdendir. Kur’ân-› kerîmde
kasâs ve ahbâr›n mesânî ﬂeklinde geçmesi sebebiyle, Kur’ân-› kerîme bu
ismin verildi¤i âlimler taraf›ndan bildirilmiﬂdir.
25– “Ni’met”, kendisiyle garazs›z ivazs›z ihsân kasd olunan ﬂeye
denir. Âyet-i kerîmede geçdi¤i üzere, Kur’ân-› kerîme ni’met ismi de verilmiﬂdir.
26– “Burhân”, bu kelime hüccet ve delîl ma’nâs›nad›r. Ço¤ulu
berâhîndir. Burhân kelimesi, âyet-i kerîmede geçmekde ve Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir. Kur’ân-› kerîm, burhân-› kât›’ [kat’î delîl] olup, arablar›n fasîhleri onun benzerini söylemekden âciz kalm›ﬂlard›r.
27– “Beﬂîr” kelimesi, tebﬂîr edici [müjdeleyici] ve “nezîr” kelimesi
tahvîf edici [korkutucu] demekdir. Âyet-i kerîmede bildirildi¤i üzere,
Kur’ân-› kerîme beﬂîr ve nezîr buyurulmuﬂdur. Kur’ân-› kerîm, îmân ve
itâ’at ehlini Cennet ile müjdeleyici ve ›syân ve dalâlet ehlini de Cehennem
azâb› ile korkutucu oldu¤undan, bu ismlerin verildi¤i âﬂikârd›r. Allahü teâlâ, Resûlleri de “aleyhimüsselâm” mübeﬂﬂirîn ve münzirîn s›fatlar›yla s›fatland›rm›ﬂd›r.
28– “Kayyim” kelimesi, lügatda, iﬂleri düzene koyan ve yürüten kimse demekdir. Vakf›n mütevellîsi gibi. “Kayy›m” lafz›, âyet-i kerîmede
geçmekdedir ve Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir. Âlimler, Kur’ân-› kerîmin
beyân ve ifâdede bizâtihî kâim olmas› [baﬂkas›na muhtâc olmamas›]
sebebiyle, bu ismin verildi¤ini bildirmiﬂlerdir.
29– “Müheymin”, emîn lafz›ndan al›nm›ﬂ ve Kur’ân-› kerîm “müheymin” kelimesi ile vasfland›r›lm›ﬂd›r. Âlimler, Kur’ân-› kerîme sar›lanlar›n,
dünyâ ve âh›ret zararlar›ndan emîn olmalar› sebebiyle ona bu ismin verildi¤ini bildirmiﬂlerdir.
30– “Nûr” lafz›, ziyâ gibi ayd›nl›k ma’nâs›nad›r. Ziyâ nûrdan dahâ
kuvvetli ve dahâ tamd›r. Allahü teâlân›n yüce kelâm›nda ziyâ lafz› güneﬂ
için, nûr lafz› da ay için buyurulmuﬂdur. “Nûr” kelimesinin ço¤ulu ef’âl vezninde “envâr” ﬂeklinde gelir. Nûr lafz›, Kur’ân-› kerîmin ismlerinden oldu– 111 –

¤u gibi, Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, dîn-i islâma,
Tevrât-› ﬂerîfe, ‹ncîl-i ﬂerîfe ve îmâna da nûr ad› verildi¤i âyet-i kerîmelerde geçmekdedir.
31– “Hak” kelimesi, bât›l›n z›dd› olup, bât›l› giderir, ortadan kald›r›r. “Hak” lafz›, Kur’ân-› kerîmin ismlerinden oldu¤u gibi, Allahü teâlân›n
da esmâ-i hüsnâs›ndand›r.
32– “Azîz” kelimesi, iki ma’nâda kullan›l›r. Birisi kâhir (gâlib)dir, di¤eri bî hemtâ ve bî misl (benzersiz) ma’nâs›ndad›r. Âyet-i kerîmede vârid oldu¤u üzere “azîz” lafz-› celîli, Kur’ân-› kerîmin esmâ-i ﬂerîfesindendir. Âlimler, bu ismin verilmesinin sebebini, Kur’ân-› kerîmin düﬂmanlar›na gâlib gelerek susdurmas› ve mu’âr›zlar›n› karﬂ› koyamaz hâle getirmesindendir, diye bildirmiﬂlerdir.
33– “Kerîm” lafz›, öyle bir zât için kullan›l›r ki, o zât, menfe’âtini, hiçbir karﬂ›l›k beklemeden baﬂka bir kimse için kullan›r. Kerîm, lây›k olan ﬂeyi karﬂ›l›k beklemeden ihsân etmek ma’nâs›nad›r. Bir kimse mal›n› menfe’ât bekleyerek ve ayblanmakdan kurtulmak maksad›yla baﬂkas›na verse, o kimse “kerîm” denmeye lây›k olamaz. Allahü teâlâ, kendi yüce zât›, Kur’ân-› kerîm, Mûsâ aleyhisselâm, amellerin sevâb›, Arﬂ-› a’zam,
Cibrîl aleyhisselâm ve Süleymân aleyhisselâm›n kitâb› için, “kerîm” buyurmuﬂdur.
34– “Azîm” lafz-› ﬂerîfi, Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir. Âyet-i kerîmelerde geçdi¤i üzere, Allahü teâlâ, kendi zât› için ve Arﬂ, Kur’ân-› kerîm, k›yâmet günü, k›yâmet günün sars›nt›s›, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ahlâk› ve ilmi, kad›nlar›n hîlesi, Fir’avn›n sihrbâzlar›n›n sihri, ecr ve sevâb ve münâf›klara yap›lacak azâb için “azîm” buyurmuﬂdur.
35– “Mubârek”lafz-› ﬂerîfi de, Kur’ân-› kerîmin ismlerindendir. Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma hitâb buyurdu¤u yer, zeytin a¤ac›, Îsâ aleyhisselâm, Ya¤mûr ve Kadr gecesi için “mubârek” kelimesi ile tesmiye buyurmuﬂdur [adland›rm›ﬂd›r].
Kur’ân-› kerîmden ç›kar›lan ilmleri bilme ilmi:
Bu ilm, Kur’ân-› azîmüﬂﬂândan istinbât edilen, al›nan ilmlerden
bahs eder. Tefsîr ilminin kollar›ndand›r.
Âlimler, Kur’ân-› kerîmin, önce ve sonra gelen haberleri içine almas› bak›m›ndan ilmlerin asl›, kayna¤›d›r, buyurmuﬂlard›r. ‹bni Mes’ûd “rad›yallahü anh”, ilm ö¤renmek isteyen kimse için, Kur’ân-› kerîmin kâfi’ oldu¤unu beyân buyurmuﬂdur.
Beyt tercemesi:
Bütün ilmler Kur’ân-› kerîmdedir,
Lâkin insanlar, anlamakdan âcizdir.
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Bu güzel beytde ifâde edildi¤i ﬂeklde, iﬂin hakîkati budur.
Âlimler, Kur’ân-› kerîmin ﬂâmil oldu¤u ilmleri, k›smlara ay›rm›ﬂlard›r. Ba’z› âlimler taraf›ndan, Kur’ân-› kerîmin lügat›n›n zabt›na ve kelimelerinin yaz›lmas›na, harflerinin mahreçlerinin beyân›na, âyet-i kerîmelerinin say›s›na, Kur’ân-› kerîm ile alâkal› di¤er îcâb eden ilmlerin aç›klanmas›na i’tinâ gösterilmiﬂdir. Böyle âlimlere “kurrâ” ismi verilir.
Ba’z› âlimler de, Kur’ân-› kerîmde bulunan ismlerin, fi’llerin ve harflerin i’râb ve binâlar›n›, kelimelerinin yaz›l›ﬂ›n›, hulâsâ Kur’ân-› kerîmin kelime ve lafzlar›yla alâkal› bütün hâllerini beyân etmek için, büyük gayret
göstermiﬂlerdir.
Ba’z› âlimler ise, Kur’ân-› kerîmi kâidelere ve islâm›n esâslar›na uygun olarak tefsîr etmeye i’tinâ buyurmuﬂlard›r.
Âlimlerden bir k›sm› da, aklî, aslî ve nazarî delîlleri taﬂ›yan âyet-i kerîmelerden, Allahü teâlân›n Vahdâniyyetine, birli¤ine, varl›¤›na, bekâs›na,
k›dem, kudret ve ilmine, zât ve s›fatlar›n›n noksanl›klardan tenzîh ve
takdîsine âid delîlleri ç›kard›lar. Bunlara “usûliyyûn” denir. Ya’nî usûl-i dînin âlimleridir.
Yine âlimlerden bir k›sm›, Kur’ân-› kerîmin umûmîlik ve husûsîlik ifâde eden hitâb›na, hakîkat, mecâz, sarîh ve kinâye gibi lügatlar›na i’tinâ
göstererek, tahsîs, ahbâr, nâs, zâhir, mücmel, muhkem, müteﬂâbih,
emr, nehy ve nesh gibi k›smlar›ndan ve bunlar›n benzerlerinden bahs etmiﬂlerdir. Böyle âlimlere (usûl-i f›kh âlimi) denir.
Bir s›n›f âlimler de halâl ve harâm› ve di¤er ahkâm-› ﬂer’iyyeyi bildiren âyet-i kerîmeler üzerinde dikkatle durarak, hükmlerin esâslar›n›
ve dallar›n› tesbît etdiler. Bu ilme (f›kh ilmi) denir.
Âlimlerden bir k›sm› ise, Kur’ân-› kerîmden geçmiﬂ asrlara ve önceki ümmetlere âid haberleri bildiren âyet-i kerîmeler üzerinde durarak,
haberlerin nakline, hâdiselerin derlenip toplanmas›na i’tinâ göstermiﬂlerdir. Bu ilme (târîh) ve (ilm-i kasâs) ismini vermiﬂlerdir.
Bir k›sm âlimler de, hikmetler, darb-› mes’eller ve nasîhatlar› bildiren âyet-i kerîmeler üzerinde durarak, “Va’d, vaîd, tahzîr [sak›nd›rma], tebﬂîr [müjdeleme], zikr-i mevt [ölümü hât›rlama], meâd, neﬂr, haﬂr, hesâb,
ikâb, Cennet ve Cehennem” ile alâkal› bahsleri incelemiﬂlerdir. Böyle âlimlere “hutabâ” ve “vu’âz (vâizler)” denir.
Âlimlerden bir k›sm› da, Yûsüf aleyhisselâm›n k›ssâs› ile alâkal›
âyet-i kerîmelerden, rü’yâ ta’bîr ilmini ç›karm›ﬂlard›r.
Âlimlerden bir k›sm› da, mîrâs ile alâkal› âyet-i kerîmelerden ferâiz ilmi, ferâiz hesâblar› ve vasiyyetlere âid hükmleri ç›kard›lar.
Âlimlerden bir k›sm› da, âyet-i kerîmelerden ilm-i mevâkîti [vaktleri bildiren ilmi] ç›kard›lar.
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Âlimlerden bir k›sm› da, Kur’ân-› kerîm âyetlerinden, ilm-i me’ânî ve
ilm-i bedi’ ve ilm-i beyân› ç›karm›ﬂlard›r.
Erbâb-› iﬂârât ve eshâb-› hakîkât da, Kur’ân-› kerîmin lafzlar›ndan
ince ve derin ma’nâlara vâk›f olarak, ba’z› ›st›lâhlar tertîb etdiler. Bu ›st›lâhlar, “fenâ, bekâ, hudûr, havf, heybet, üns, vahﬂet [korku, üzüntü], kabz,
bast” ve benzeri ›st›lâhlard›r.
Yine Kur’ân-› kerîm, t›b, cedel, münâzara, hey’et, hendese, cebir ve
mukâbele gibi önceki ilmleri de bildirdi¤inden, bu ilmler de âyet-i kerîmelerden elde edilmiﬂdir.
Büyük âlimlerden Kâdî Ebû Bekr bin Arabî hazretleri (Kanûn-ütte’vîl) adl› kitâb›nda, Kur’ân-› kerîmin (77450) kadar ilm çeﬂidini ihtivâ etdi¤ini bildirmiﬂdir.
Kur’ân-› kerîmde bildirilen ilmlerin en ﬂereflisi ve en büyü¤ü ilm-i emsâldir. Âlimler, bu emsâl ve durûbdan [ibret verici hâdiselerden misâller]
çok çeﬂidli ma’nâlar›n ç›kar›ld›¤›n› bildirmiﬂlerdir.
Hülâsâ âlimler, Kur’ân-› kerîmin bütün ilmleri kendinde toplad›¤›n›
bildirmiﬂlerdir. Kur’ân-› kerîmin esrâr›n› ve ondaki ﬂaﬂ›lacak bilgileri anlamakda, insan akl› âcizdir. Bunlar› ancak Allahü teâlâ bilir.
Kur’ân-› kerîmde hakîkat ve mecâz ilmi:
Bu ilm, tefsîr ilminin kollar›ndand›r. Kur’ân-› kerîmin yüce lafzlar›n›n hakîkat ve mecâz›ndan bahs eder.
Kur’ân-› kerîmin lafzlar›n›n hakîkat ve mecâz›nda cumhûr-u ülemâ
aras›nda ihtilâf yokdur.
ﬁâfi’î âlimlerinden ‹bn-ül-Gâvs ve ba’z› malikî âlimleri, Kur’ân-› kerîmde mecâz›n bulunmad›¤›n› söylemiﬂler ise de, âlimler, mecâz›n hakîkatden dahâ belli olmas› sebebiyle, bu görüﬂün do¤ru olmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir.
Büyük âlimlerden ‹zzeddîn bin Abdüsselâm hazretleri, Kur’ân-› kerîmin yüce lafzlar›n›n hakîkat ve mecâz›na dâir bir kitâb te’lîf buyurmuﬂdur. Âlimlerden Celâlüddîn Süyûtî hazretleri de bu kitâb› (Mecâz-ülfürsân ilâ mecâz-il-Kur’ân) adl› kitâb›nda özetlemiﬂdir.
Kur’ân-› kerîmde teﬂbîh ve istiâre ilmi:
Bu ilm, Kur’ân-› kerîmdeki teﬂbîhlerden ve istiârelerden bahs eder.
Ba’z› âlimler bu ilmi, tefsîr ilminin kollar›ndan saym›ﬂlard›r.
Teﬂbîh, lügatda bir ﬂeyin di¤er bir ﬂeyle ma’nâ bak›m›ndan ortak olmas›n› göstermekdir. Birinci ﬂeye (müﬂebbeh) [teﬂbîh edilmiﬂ, benzer],
ikincisine (müﬂebbehün bîh) [kendisine benzetilen], aralar›ndaki ortak
ma’nâya ise vech-i ﬂebeh (benzeme yönü) denir. Beyân ilmi âlimlerinin
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›st›lâh›na göre teﬂbîh, bir ﬂeyin zât›nda olan s›fatlardan birinde iki ﬂeyin
ortak olmas›n› göstermekdir.
Teﬂbîh edatlar› “ke (gibi) keen (sanki), misil ve ﬂibh (benzer) ve
bunlar gibi harf ve ismlerdir.
Fi’llerin teﬂbîh edât› oldu¤u da bildirilmekde ise de, en sahîh olan
söz, fi’llerin teﬂbîh harflerinden olmay›p, teﬂbîh alâmeti taﬂ›malar›d›r.
Teﬂbîh, belâgat çeﬂidlerinin en üstünüdür. ‹mâm-› Müberred hazretlerinin (Kâmil) ismli kitâb›nda zikr ve beyân olundu¤u üzere, kelâm-›
arabînin ekserîsi teﬂbîhden ibâretdir.
Teﬂbîhin ve istiârenin k›smlar›, beyân ilminde bildirilmiﬂdir. Ebül-Kâs›m Hendâd Ba¤dâdî hazretleri, Kur’ân-› kerîmdeki teﬂbîhler ile alâkal› olarak (Cemmân) adl› bir kitâb te’lîf buyurmuﬂdur.
Kur’ân-› kerîmin hitâb çeﬂidleri ilmi:
Bu ilm tefsîr ilminin kollar›ndand›r. Âlimlerin büyüklerinden ‹bn-ülCevzî “rahmetullahi aleyh” hazretlerinin beyân›na göre, Kur’ân-› kerîmde onbeﬂ çeﬂid hitâb ﬂekli bulunmakdad›r. Bir rivâyete göre ise, otuzdan
fazlad›r. Bu hitâb ﬂeklleri, Kur’ân-› kerîm ile alâkal› ilmlerden bahs eden
eserlerde ve tefsîr kitâblar›nda bildirilmiﬂdir.
Kur’ân-› kerîmde geçen künyeler ve lakablar ile alâkal› ilm:
Bu ilm, Kur’ân-› kerîmde ad› geçen Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” ve meleklerin ismlerinden ve di¤er ismlerden bahs eder. Tafsilât› tefsîr kitâblar›nda ve Kur’ân-› kerîm ile alâkal› ilmlerden bahs eden kitâblarda yaz›lm›ﬂd›r.
Kur’ân-› kerîmdeki hasr ve ihtisâs› bilme ilmi:
Tefsîr ilminin kollar›ndan olan bu ilm, Kur’ân-› kerîmdeki hasr ve kasr
ifâde eden âyet-i kerîmelerden, hasr ve kasr›n k›smlar›ndan bahs eder.
(Hasr), Bir ﬂeyi husûsî bir yol ile baﬂka birﬂeye tahsîs etmek ma’nâs›na olup, kasr da denir.
Hasr üç k›sma ayr›l›r: Birincisi, “hasr-› aklî”, ikincisi, “hasr-› istikrâî”,
üçüncüsü “hasr-› ca’lî”dir.
(Hasr-› aklî), say›lar›n teklik ve çiftli¤e hasr› gibidir.
(Hasr-› istikrâî), kelimenin, ism, fi’l ve harf olarak üç k›sma hasr› gibidir.
(Hasr-› ca’lî), bir kitâb›n bir mukaddime (giriﬂ) ile üç makâleye (bölüme) ve bir hâtimeye (sonuç k›sm›na) hasr› gibidir.
Kur’ân-› kerîmde hasr ve tahsîs ifâde eden harfler, kelimeler ve terkîbler, tefsîr kitâblar›nda husûsî bölümlerde bildirilmiﬂ ve aç›klanm›ﬂd›r.
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Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmi her dürlü de¤iﬂiklikden koruyaca¤›n› bildirmiﬂdir. Bu sebeble Eshâb-› kirâm, tâbi’în-i i’zam ve müctehîd imâmlar “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ve ilm ve fazîlet sâhibi büyük islâm âlimleri, zemân içinde geçen pek çok hâdiseler ve de¤iﬂikliklere
ra¤men, Kur’ân-› kerîmin muhâfazas›na, tefsîrine, ma’nâlar›n›n aç›klanmas›na, her dürlü de¤iﬂiklikden korunmas›na, ancak Allahü teâlân›n tevfîki ve yard›m› ile muvaffak olmuﬂlard›r.
Kur’ân-› kerîmin yüce vasflar›n› lây›k›yle anlatmakdan diller ve kalemler âcizdir. Bu sebeble bu bölümde güneﬂe nisbetle zerre gibi olan ve
tefsîr ilmine dâir tam bir acziyyetle verilen bu k›sa bilgilerle iktifâ olundu.
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Yirmialt›nc› Bölüm

HADÎS-‹ ﬁERÎF ‹LM‹
(Hadîs) lafz› lügatda (kadîm) lafz›n›n z›dd›d›r. Bunun gibi (hudûs) ve
(hadâset) lafzlar› da (k›dem) lafz›n›n z›dd›d›r.
(Hudsân) ve (hadâset), bir ﬂeyin evveli ma’nâs›nda kullan›l›r. “Hadâset-üs-sinni” lafz›, gençlik zemân› ve ömrün ilk dönemlerinden kinâyedir. Ba’z› rivâyete göre “hudsân” lafz›, “hades” lafz›n›n tesniyesi olup,
“hudsân” lafz›ndan cedîdân ve mülevvân lafzlar› gibi, gece ve gündüz kasd
olunur.
“Hadîs” lafz›, tahdîs lafz›ndan ism olup, haber ma’nâs›nda da kullan›l›r.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine nisbet olunan kavl, fi’l ve takrîr, “hadîs” lafz› ile tesmiye olunur.
(Hadîs) lafz›n›n cem’i, ﬂâz olarak ehâdîsdir.
Allâme Zemahﬂerînin (Tefsîr-i keﬂﬂâf) adl› eserinde, ehâdîs lafz›
ism-i cem’ olarak bildirilmiﬂdir. (Bahr) kitâb›nda “ehâdîs” lafz›, ism-i
cem’ olmay›p, “ebâtîl” lafz› gibi kâideye ayk›r› olarak “hadîs” lafz›n›n
cem’i mükesseri oldu¤u ve arabî kelimelerde “efâîl” vezni üzere ism-i cem’
gelmedi¤i söylenmiﬂdir.
Ehl-i hadîs ›st›lâh›nda “haber” lafz›, “hadîs” lafz›n›n mürâdifi [eﬂ anlam›]d›r. Bir rivâyete göre “hadîs” lafz-› ﬂerîfi, “Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” gelen, “haber” lafz› da, baﬂkas›ndan gelen diye ta’rîf
olunmuﬂdur. Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” gelen sözünün
ma’nâs›, Resûlullahdan nakl ve rivâyet olunan sözler, iﬂler ve hâllerdir.
“Ondan baﬂkas›ndan gelen” sözünün ma’nâs›, di¤er büyük zâtlardan nakl
ve rivâyet olunan sözler ve iﬂlerden ibâretdir. Bu sebeble târîh ve benzerleri ile meﬂgûl olan kimselere (Ahbârî) denilmiﬂdir. Sünnet-i Nebeviyye
ile meﬂgûl olan kimseye (Muhaddis) denilmiﬂdir.
Bir rivâyete göre de “hadîs” lafz› ile “haber” lafz› aras›nda mutlak
umûm ve husûs vard›r. Buna göre her “hadîs” haberdir. Her “haber” hadîs de¤ildir. Bu durumda “hadîs” lafz-› ﬂerîfi umûmiyyet, “haber” husûsiyyet ma’nâs› ifâde eder.
“Eser” lafz›, Sahâbe-i kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinden rivâyet olunan mubârek sözlere ve güzel hâllere denir. “Eser” lafz›n›n Resûl-i muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin kelâm-› ﬂerîfine de denilmesinin câiz oldu¤u rivâyet edilmiﬂdir.
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‹lm-i hadîs-i ﬂerîf, (Fevâid-i Hâkâniyye) adl› kitâbda, Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek sözleri, iﬂleri ve hâllerinden
bahs eden ilmdir diye ta’rîf edilmiﬂdir. Bu ilmin konusu, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” akvâl-i celîle, ef’âl-i ﬂerîfe ve ahvâl-i hasenesi, ya’nî mubârek sözleri, iﬂleri ve hâlleridir. Bu ilmin mevzû’u ef’al, akval ve ahvâl-i ﬂerîfe-i Nebeviyyedir. Gâyesi, dünyâ ve âh›ret se’âdetine
kavuﬂmakd›r.
(Miftâh-üs-se’âde) kitâb›nda ta’rîf olundu¤u üzere, hadîs-i ﬂerîf ilmi, “ilm-ü rivâyet-il-hadîs ve ilm-ü dirâyet-il-hadîs” diye iki k›sma ayr›lm›ﬂd›r.
(‹lm-i rivâyet-i hadîs), hadîs-i ﬂerîf râvîlerinin zabt ve adâlet bak›m›ndan hâlleri ve hadîs-i ﬂerîflerin senedinin ittisâl ve ›nk›ta’ bak›m›ndan
Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem” kadar ulaﬂmas›ndan
bahs eder. Bu ilm, (ilm-i usûl-i hadîs) ad›yla meﬂhûr olmuﬂdur.
(‹lm-ü dirâyet-il-hadîs), arabî kâidelere ve ﬂer’î esâslara dayanarak ve Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek
hâllerine uygun olarak, hadîs-i ﬂerîfin lafzlar›nda kasd edilen ve bu lafzlardan anlaﬂ›lan ma’nâdan bahs eder.
Mevzû’u: Dirâyet-i hadîs ilminin mevzû’u, lafzlar›n anlaﬂ›lan ma’nâya veyâ kasd edilen ma’nâya delâleti bak›m›ndan hadîs-i ﬂerîflerdir.
Gâyesi: Bu ilmin gâyesi, âdâb-› nebeviyye ile tehallî [süslenmek] ve
mekrûhâtdan, be¤enilmeyen ﬂeylerden ve menh›yyâtdan, yasaklardan tehallî etmekdir. Ya’nî ar›nmakd›r.
Tehallî [noktas›z hâ ile] tezyîn etmek, ya’nî donatmak ma’nâs›nad›r.
Bu kelime zâhir için kullan›l›r ve “tahliye-i zâhir” denir. Bu da zâhirî,
âdâb-› ﬂerî’at ile süslemekden ibâretdir.
Tehallî [noktal› hâ ile] hâlî k›lmak, boﬂaltmak ma’nâs›nad›r. Bât›n için
kullan›l›r ve “tahliye-i bât›n” denir. Bu da kalbi fenâ ﬂeylerden boﬂalt›p,
zikr ve fikr nûruyla süslemek, nûrland›rmakdan ibâretdir.
Fâidesi: Dirâyet-i hadîs ilminin fâidesi, en büyük fâidelerdendir.
Mebâdî: Dirâyet-i hadîs ilminin temelleri, arabî ilmler, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile alâkal› k›ssalar, haberler ve benzeri bilgilerdir.
Hadîs lafz›, umûmî bir lafz olup, kavl, fi’l ve takrîri ﬂâmildir. (Fevâid-i Hâkâniyye) kitâb›nda yap›lan ta’rîf, bu ma’nâlar› içine ald›¤›ndan, ba’z›
âlimler taraf›ndan ilm-i hadîs-i ﬂerîfin en güzel ta’rîfidir diye bildirilmiﬂdir.
Hadîs âlimlerinin büyüklerinden ‹bni Esîr diye meﬂhûr olan Ebusse’âdât Mubârek bin Muhammed Cezerî hazretleri, (Câmi’-ul-usûl)
ad›ndaki kitâb›nda, ﬂer’î ilmlerin (farz) ve (nâfile) k›smlar›na ayr›ld›¤›n› bildirmiﬂdir.
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(Farz) iki k›sma ayr›l›r: Birincisi, “farz-› ayn”, ikincisi, “farz-› kifâye”dir.
Hadîs-i ﬂerîf ilmi ile ilm-i âsâr-› sahâbe-i kirâm, farz-› kifâyelerin temellerinden ve Kur’ân-› kerîmden sonra edille-i ﬂer’iyyenin ikincisidir.
Hadîs-i ﬂerîfler için “usûl”, “ahkâm”, “kavâid”, “›st›lâhât” vard›r. Bunlar› âlimler, muhaddisler ve fukahâ aç›klam›ﬂlard›r.
Hadîs-i ﬂerîf ilmini ö¤renmek ve bu ilmde derinleﬂmek isteyenlerin
lügat ve arabî ilmleri ö¤rendikden sonra, hadîs ilmi ile alâkal› usûl, ahkâm,
kavâid ve ›st›lâhâta muttali’ olmalar› zarûrîdir.
Bahs edilen, usûl, ahkâm, kavâid ve ›st›lâhât ﬂunlard›r: Hadîs ricâlinin ismlerini, neseblerini, yaﬂlar›n›, vefât târîhlerini, râvîlerin s›fatlar›n› ve
ﬂartlar›n›, râvîlerin müstenedini, hadîs-i ﬂerîflerin nas›l al›nd›¤›n›, geliﬂ yollar›n›n taksim ﬂekllerini, râvîlerin sözlerini, iﬂitdiklerini, ifâde tarz›n›, hadîs-i ﬂerîf al›nan zâtlar›n mertebelerini, hadîs-i ﬂerîflerin derecelerini,
k›smlar›n› ve muhaddisler aras›nda mer’î olan di¤er husûslar› bilmekdir.
Hadîs-i ﬂerîflerin çeﬂidleri:
1– (Hadîs-i mürsel): Râvînin baﬂka bir râvîye isnâd etmeden, irsâl
etdi¤i haberdir. (‹rsâl, ehl-i hadîs ›st›lâh›nda ademi isnâd, isnâd› zikr etmemek ma’nâs›nad›r. Bu irsâl râvî taraf›ndan hadîs-i ﬂerîfin “Kâle Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ibâresi ile rivâyet olunup “Haddesenâ fülânün an Resûlillahi sallallahü aleyhi ve sellem” diye rivâyet olunmas›ndan ibâretdir.) Ya’nî Tâbi’în-i izâm›n, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” rivâyet edip, Eshâb-› kirâm›n ism-i ﬂerîflerini rivâyet s›ras›nda zikr etmedi¤i haberdir.
2– (Hadîs-i müsned): “Hadîs-i mürselin” hilâf›d›r. Hadîs-i müsned, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” ulaﬂ›ncaya kadar râvînin di¤er râvîye isnâd etdi¤i haberdir. Ya’nî isnâd› hâsseten Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” ulaﬂan hadîs-i ﬂerîfdir. Hadîs-i müsned ba’zan
“muttas›l”, ba’zan “munkat›’” olur. (‹snâd, ehl-i hadîs ›st›lâh›nda “haddesenâ fülânün an fülânin an Resûlillah “sallallahü aleyhi ve sellem” ibâresiyle hadîs-i ﬂerîf rivâyet etmesinden ibâretdir.)
3– (Hadîs-i muttas›l): Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”
hazretlerine veyâ Eshâb-› kirâmdan “rad›yallahü teâlâ anhüm” birine isnâd› muttas›l olan, kesintisiz ulaﬂan hadîs-i ﬂerîfdir. Mâlikin Nâfi’den, Nâfi’in ‹bni Ömerden, ‹bni Ömerin Resûl-i ekremden “sallallahü aleyhi ve sellem” rivâyet etdi¤i hadîs-i ﬂerîf, “hadîs-i muttas›l›n” misâlidir.
4– (Hadîs-i munkat›’): Sahâbîden gayr› olarak, râvîlerinden bir râvîsi bildirilmeyen hadîs-i ﬂerîfdir. Ya’nî Mâlikin Zührîden, Zührînin ‹bni Abbâsdan “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, ‹bni Abbâs hazretlerinin Resûl-i ekremden “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” rivâyet etdi¤i hadîs-i ﬂerîf gibidir. Bu hadîs-i ﬂerîf, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” isnâd olunmas› bak›m›ndan “müsned” olur. Zührînin ‹bni Abbâsdan “rad›yallahü an– 119 –

hümâ” iﬂitmemiﬂ olmas› bak›m›ndan “munkat›’ ”d›r.
5– (Hadîs-i mevsûl): “Hadîs-i muttas›l›n” ta’rîfi gibi ta’rîf edilmiﬂdir.
6– (Hadîs-i mütevâtir): Bir cemâ’atin Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” ve o cemâ’atden de baﬂka cemâ’atin iﬂitdi¤i hadîs-i ﬂerîf olup, son duyulan kimseye kadar ya’nî kitâba yaz›l›ncaya kadar hep
böyle çok kimseler haber vermiﬂdir ki, bunlar›n nakl olunan rivâyetde yalan üzerinde sözbirli¤i yapmalar›na imkân olmaz. Mütevâtir olan hadîsi ﬂerîflere muhakkak inanmak ve yapmak lâz›md›r. Hattâ inkâr edenler kâfir olur. Di¤er bir ta’rîfe göre “haber-i mütevâtir” ﬂartlar› ile ilm-i yakîni ifâde eder. Yakîn, hakîkate uygun kesin i’tikâdd›r. “Hadîs-i mütevâtir” ile bildirilen haber güvenilirdir. Çünki, “Hadîs-i mütevâtir” ilm-i zarûrîyi kesin
inanmay› ifâde eder, gerekdirir. ‹lm-i zarûrî, def’i ve reddi insan için imkâns›z olmas› bak›m›ndan, insan›n mecbûren kabûl ve tasdîk eyledi¤i ilmdir.
7– (Hadîs-i meﬂhûr): ‹lk asrda bir kiﬂi taraf›ndan bildirilmiﬂ iken, ikinci asrda ﬂöhret bulan hadîs-i ﬂerîfdir. Bir kimsenin Resûl-i ekremden “sallallahü aleyhi ve sellem” ve o kimseden de çok kimselerin ve bunlardan
da baﬂka kimselerin iﬂitdi¤i hadîs-i ﬂerîfler olup, son duyulan kimseye kadar art›k hep mütevâtir olarak bildirilmiﬂdir ki, o kimselerin yalan üzere
sözbirli¤i yapmalar›na imkân olmaz. Meﬂhûr hadîs-i ﬂerîfler, âlimler taraf›ndan kesin olarak kabûl edilmiﬂdir. Hadîs-i meﬂhûr amel husûsunda “mütevâtir haber” mertebesindedir. “Hadîs-i mütevâtir” ile “hadîs-i meﬂhûr” aras›ndaki fark, hadîs-i mütevâtiri inkâr eden sözbirli¤i ile kâfir olur.
Hadîs-i meﬂhûru inkâr edenin küfre düﬂüp düﬂmeyece¤i ihtilâfl›d›r. Esâh
olan kâfir olaca¤›d›r.
8– (Hadîs-i mevkûf): Sahâbî taraf›ndan rivâyet olunup, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” isnâd olunan hadîs-i ﬂerîfdir.
9– (Hadîs-i sahîh): Resûl-i ekreme “sallallahü aleyhi ve sellem” isnâd› muttas›l olan, adâlet ve zabt sâhibi râvîler taraf›ndan Resûlullaha ulaﬂ›ncaya kadar nakl ve rivâyet olunan hadîs-i ﬂerîfdir. Di¤er bir ta’rîfe
göre “hadîs-i sahîh”; lafz-› ﬂerîfinde noksanl›k ma’nâs›nda, âyet-i kerîmeye muhâlefet bulunmayan hadîs-i ﬂerîfdir. Yâhud hadîs-i mütevâtir veyâ
hadîs-i icmâ’d›r. “Hadîs-i sahîhin” z›dd› “hadîs-i sakîmdir”.
10– (Haber-i âhâd): Bir kimsenin Resûl-i ekremden “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” iﬂitdi¤i ve ondan da baﬂka birinin, o bir kiﬂiden de
baﬂka birinin iﬂitdi¤i hadîs-i ﬂerîfler olup, son duyulan kimseye kadar hep
böyle nakl ve rivâyet olunmuﬂdur. “Haber-i âhâd”› inkâr edenin küfre düﬂmedi¤inde sözbirli¤i vard›r. “Haber-i âhâd” ﬂöhret ve tevâtür mertebesine ulaﬂamaz. Bu haberin hükmü ameli mûcib, fekat inanmay› mûcib de¤ildir. Bu sebeble i’tikâd mes’elelerinde delîl olamaz.
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11– (Hadîs-i muallak): Baﬂdan bir veyâ birkaç râvîsi belli olmayan
hadîs-i ﬂerîflerdir. Baﬂdan bir râvîsi bildirilmeyen hadîse “muallak”, ortadan bildirilmeyene “munkat›’”, sondan bildirilmeyene “mürsel” denir.
12– (Hadîs-i kudsî): Ma’nâs›, Allahü teâlâ taraf›ndan, kelimeleri ise,
Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” taraf›ndan olan hadîs-i ﬂerîflerdir. Bu hadîs-i ﬂerîfleri Allahü teâlâ Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ilhâm veyâ rü’yâ ile bildirmiﬂ, Resûlullah da “sallallahü
aleyhi ve sellem” kendi ifâdeleri ile bu ma’nây› söylemiﬂdir. Kur’ân-› kerîmin lafz-› ﬂerîfi münezzeldir. [‹lhâm: Kalbde vâki’ olan bir ilmdir ki, o ilm,
âyet-i kerîme ile bildirilen amele da’vet eder. Bu ilmi âlimler hüccet olarak almam›ﬂlar. ‹lhâm; âyet-i kerîme ve hadîs-i ﬂerîfe uygun oldu¤u müddetce k›ymetli ve hüccetdir.]
13– (Hadîs-i kavî): Resûl-i ekremin “sallallahü aleyhi ve sellem” söyledikden sonra, bir âyet-i kerîme okudu¤u hadîs-i ﬂerîfdir.
14– (Hadîs-i nâs›h): Resûl-i ekremin “sallallahü aleyhi ve sellem”
son zemânlar›nda söyledikleri hadîs-i ﬂerîflerdir.
15– (Hadîs-i mensûh): Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
ömr-i ﬂerîflerinin ilk zemânlar›nda söyleyip, sonra de¤iﬂdirilen hadîslerdir.
16– (Hadîs-i âmm): Bütün insanlar için söylenmiﬂ hadîs-i ﬂerîflerdir.
17– (Hadîs-i hâs): Bir kimse için söylenmiﬂ hadîs-i ﬂerîflerdir.
18– (Hadîs-i hasen): Bildirenler, sâd›k ve emîn olup, fekat hâf›zas›, anlay›ﬂ›, sahîh hadîs-i ﬂerîfleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan kiﬂilerin bildirdi¤i hadîs-i ﬂerîflerdir. ‹ki isnâd ile rivâyet olunan hadîs-i ﬂerîfe “hadîs-i hasen-i sahîh” denir.
19– (Hadîs-i maktu’): Söyleyenler, Tâbi’în-i kirâma “rahmetullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” kadar bilinip, Tâbi’înden rivâyet olunan hadîs-i ﬂerîflerdir.
20– (Hadîs-i ﬂâz): Bir kimsenin bir hadîs âliminden iﬂitdim dedi¤i
hadîs-i ﬂerîflerdir. Kabûl edilir fekat sened, vesîka olamazlar. Âlim denilen zât, meﬂhûr bir zât de¤il ise, kabûl olunmazlar.
21– (Hadîs-i garîb): Yaln›z bir râvînin rivâyeti ile bildirilen sahîh hadîsdir. Nakl edenlerin temâm› Eshâb-› kirâmdan olduklar› için, böyle hadîs-i ﬂerîflerin râvîsi tek de olsa sahîhdir. Yâhud aradaki râvîlerden birine, bir hadîs âliminin muhâlefet etdi¤i hadîsdir.
22– (Hadîs-i za’îf): Mertebe bak›m›ndan “hadîs-i hasenden” aﬂa¤› olan hadîsdir. Ba’z› âlimlere göre hadîs-i za’îf, sahîh ve hasen hadîsin
s›fatlar›n› taﬂ›mayan hadîsdir. Za’îf hadîsin za’îfli¤i, râvînin ba’zan âdil olmamas› veyâ hâf›zas›nda za’îflik bulunmas› veyâ i’tikâd›nda ﬂübhe olun– 121 –

mas› sebebiyledir. Ba’zan da irsâl [isnâd bulunmamas›] ink›ta’ [râvî zincirinde kopukluk] ve tedlîs [râvî gizleme] gibi di¤er illetler bulunur. Za’îf
hadîsler fedâil ve menâk›bda ittifâkla huccetdir. Fekat ictihâdda bunlara dayan›lmaz. Çünki ictihâda dayanan hükmlerin, isbât›nda müctehîdin
za’îf hadîse dayanmas›, mezhebine temel yapmas› ve bir mes’elede ictihâd›n› za’îf hadîse ba¤lamas› câiz de¤ildir.
[Tedlîs: Bây›’ [sat›c›]n›n, mal›n›n ayb›n› müﬂteriden saklamas› ma’nâs›nad›r. Hadîs ilminde tedlîs: Muhaddis, rivâyet etdi¤i hadîsi, hocas›n›n
hocas›na isnâd edip, kendi hocas›n›n ismini saklar. Güyâ ondan vâs›tas›z rivâyet eder. Hâlbuki rivâyet etdi¤i kimseyi görmemiﬂ veyâ görmüﬂ olsa bile ondan hadîs-i ﬂerîf almam›ﬂ, ondan sonrakinden hadîs-i ﬂerîf alm›ﬂd›r. Ba’z› âlimler taraf›ndan bildirildi¤ine göre, usûl-i hadîsde, tedlîs
ve irsâl-i hafî aras›nda ince bir fark vard›r. Zîrâ irsâl-i hafî sûretinde de görmek, muhtemel olan s›ga ile rivâyet etmek mu’teberdir.]
23– (Hadîs-i muhkem): Te’vîle muhtâc olmayan hadîs-i ﬂerîflerdir.
24– (Hadîs-i müteﬂâbîh): Te’vîle muhtâc olan hadîs-i ﬂerîflerdir.
25– (Hadîs-i munfas›l): Aradaki râvîlerden, birden ziyâdesi unutulmuﬂ olan hadîs-i ﬂerîflerdir.
26– (Hadîs-i müstefîz) [mütefîd]: Söyleyenleri, nakl edenleri üçden
ziyâde olan hadîs-i ﬂerîflerdir.
27– (Hadîs-i muddarîb): Râvîsi, rivâyetinde ihtilâf üzere olan, bir
def’a bir ﬂeklde, di¤er def’a baﬂka ﬂeklde rivâyet etdi¤i ve rivâyetlerinin
birbirine uymad›¤› hadîs-i ﬂerîflerdir. [Muhtelîf yollardan birbirine uymayan ﬂeklde bildirilen hadîs-i ﬂerîflerdir.]
28– (Hadîs-i merdûd): Ma’nâs› olmayan ve rivâyet ﬂartlar›n› taﬂ›mayan sözdür.
29– (Hadîs-i müfterî): Müseylemet-ül-kezzâb›n sözleridir. [Ve ondan sonra gelen münâf›klar›n, z›nd›klar›n, müslimân görünen dinsizlerin
uydurma sözleridir. Ehl-i sünnet âlimleri, merdûd ve müfterî hadîsleri aram›ﬂ, bulmuﬂ, ay›rm›ﬂlard›r. Din büyüklerinin kitâblar›nda böyle sözlerden
hiçbiri yokdur.]
30– (Hadîs-i mevdû’): Resûl-i muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin mubârek a¤z›ndan ç›kmad›¤› hâlde ona nisbet edilen, bât›l bir ma’nây› hât›ra getiren, akla ayk›r› ve te’vîli mümkin olmayan
haberlerdir. Allahü teâlâ korusun, Peygamber efendimize iftirâ olan böyle haberlere haber-i mevdû’ denir. Böyle haberlerin ortaya ç›kar›lmas›n›n
sebebi, rivâyet edilen haberin üzerinden uzun zemân geçdi¤inden, râvînin unutup, rivâyet edilmeyen bir haberi rivâyet edilmiﬂ zan ederek zikr
etmesidir. Yâhud Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” iftirâ olur. Nitekim z›nd›klar ﬂerî’at-i Muhammediyyeden nefret etdirmek için, akla
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muhâlif ondörtbin kadar haber uydurmuﬂlard›r. Böyle haberleri ortaya ç›karman›n bir sebebi de, râvînin yan›lmas› ve hatâya düﬂmesidir. Bu hatâ bir kelimeyi okumak isterken, dile baﬂka bir kelimenin gelivermesi sebebiyle olur. Yâhud yukar›daki sebeblerden baﬂka bir sebeble uydurulmuﬂdur. Nitekim Karâmiyye f›rkas›, tâ’at ve ibâdete teﬂvîk ve ma’siyyetden sak›nd›rmak için, bir tak›m haberler uydurmuﬂlard›r. Bu tâifenin uydurduklar› da iftirâd›r.
[(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n 417.ci sahîfesinde diyor ki: Mevdû’
kelimesinin, bir lügat ma’nâs›, bir de, ›st›lâh [ya’nî her ilme mahsûs, ayr› bir] ma’nâs› vard›r. Ya’nî, (Üsûl-i hadîs) ilminin verdi¤i ma’nâs› vard›r.
Lügatda, mevdû’, bir yere sonradan konulmuﬂ, uydurma demekdir.
Ya’nî, Server-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek a¤z›ndan ç›kmay›p da, bir z›nd›k, bir münâf›k, bir yalanc› taraf›ndan iftirâ olarak konulmuﬂ ve hadîs denilmiﬂdir. Bu ise, iki yol ile anlaﬂ›labilir. Birincisi: Hadîs-i ﬂerîfin sâhibi olan Fahr-i Rusül “sallallahü aleyhi ve sellem”, (bu benim hadîsim de¤ildir), ya’nî, bunu ben söylemedim, demesi iledir. ‹kincisi: Nübüvvetin ve risâletin baﬂlad›¤› günden beri, âh›rete teﬂrîf edinceye
kadar, hergün, Resûlullah efendimizin yan›nda bulunup, her sözüne,
her hâline, her huyuna, titizlikle dikkat ederek, yaz›lanlar aras›nda, bu mevdû’ hadîsin bulunmamas› ile anlaﬂ›l›r ki, bu yol ile de anlamak elbette mümkin de¤ildir. O hâlde, nas›l mevdû’ denilebilir? Böyle söze kimse k›ymet
vermez.
Server-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem” nübüvvetinin baﬂlad›¤›ndan vefât›na kadar, mubârek a¤›zlar›ndan sâd›r olan her söz ve sükûn ve hareketleri hep hadîsdir. Hadîs ilmini ta’rîf ederken, (Onun “sallallahü aleyhi ve sellem” sözlerini ve hâllerini bildiren ilmdir) buyurmuﬂlard›r.
(Üsûl-i hadîs) isminde baﬂka bir ilm dahâ vard›r ki, bu ilmin üsûlleri, metodlar› ile, hadîs-i ﬂerîflerin nev’leri, çeﬂidleri ay›rd edilir. Mütevâtir, meﬂhûr, sahîh, hasen, merfû’, müsned, mürsel, da’îf (za’îf), mevdû’ ve
dahâ birçok hadîs çeﬂidlerinin ayr› ayr› ve uzun ta’rîfleri, îzâhlar›, tesbitleri, kitâblar doldurmakdad›r. Herbir hadîsin ﬂartlar›, kaydlar› vard›r. Bu
geniﬂ bilgiler, ancak üsûl-i hadîs ilminde, ictihâd derecesine yükselen büyük âlimlere “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” mahsûsdur.
Hadîs ilmi büsbütün baﬂkad›r. Üsûl-i hadîs ilminde müctehid olan
bir âlim, bir hadîsin mevdû’ oldu¤unu isbât edince, bu ilmin bütün
âlimlerinin de, mevdû’ demesi lâz›m gelmez. Çünki, mevdû’ diyen müctehid, bir hadîsin sahîh olmas› için, lüzûm gördü¤ü ﬂartlar› taﬂ›m›yan bir
hadîs için, benim mezhebimin üsûlünün kâ’idelerine göre, mevdû’dur
der. Yoksa, Server-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem” sözü de¤ildir
demek istemez. Ya’nî, hadîs-i ﬂerîf denilen bu sözün hadîs olmas›,
bence anlaﬂ›lmam›ﬂd›r demekdir. Bu âlime göre hadîs olmamas›, hakîkatde hadîs olmad›¤›n› göstermez. Hadîs üsûlü ilminin baﬂka bir müc– 123 –

tehidi de, hadîsin do¤ru olmas› için arad›¤› ﬂartlar› bu sözde bulunca,
hadîsdir, mevdû’ de¤ildir diyebilir.]
31– (Hadîs-i müteabbed bilafzihî) böyle ismlendirilen bir k›sm
hadîs-i ﬂerîfler de, “ezân-› ﬂerîf”, “teﬂehhüd”, “tekbîr” ve “teslîm” gibi hadîs-i ﬂerîflerdir.
Âlimler, hadîs-i ﬂerîflerin ma’nâ olarak nakl edilmesinin, ya’nî baﬂka bir lafz ile bildirilmesinin ba’z› ﬂartlarla câiz oldu¤unu beyân etmiﬂlerdir. Kâd› Iyâz hazretleri de hatâ olabilece¤i ihtimâli sebebiyle, hadîs-i ﬂerîfi ma’nâ olarak nakl etmeyi câiz görmemiﬂdir.
Hadîs-i ﬂerîfler, farzlar›n temelleri oldu¤undan, Eshâb-› kirâm,
se’âdet-i kârin ve eimme-i dîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, selef ve halef olarak, hadîs-i ﬂerîfleri birbirlerine nakl ederken, zabt ve h›fz›na ve ﬂân ve ﬂerefini yüksek tutma¤a, büyük gayret sarf etmiﬂlerdir.
Sadr-›l evvelde [‹lk asrda] selef-i sâlihînin i’timâd ve i’tinâlar›, hadîs-i ﬂerîflerin kalblerde muhâfazaya, ezberlenmeye münhâs›r idi. Bu sebeble ilm-i hadîs-i ﬂerîf yaz›yla zabt olunmay›p, kitâbullah, ya’nî Kur’ân› kerîm gibi kalben zabt ve h›fz olunurdu, ezberlenerek muhâfaza edilirdi. Dahâ sonra ehl-i islâm, dünyân›n her taraf›na yay›ld›. ‹slâm beldeleri geniﬂledi. Sahâbe-i kirâm dünyân›n her taraf›na da¤›l›p, Eshâb-› kirâm›n büyükleri de vefât edince, hadîs-i ﬂerîflerin zabt ve h›fz› za’îfledi. Bunlardan dolay› âlimler, gördükleri lüzûm ve ihtiyâc sebebiyle, hadîs-i ﬂerîflerin tedvînine, yaz›larak zabt ve h›fz edilmesine, büyük gayret göstermiﬂlerdir.
Bir rivâyete göre, hadîs-i ﬂerîf ilminde ilk kitâb yazan zevât-› kirâm, Abdülmelik bin Cüreyc hazretleridir. Bir rivâyete göre ise, Mâlik
bin Enes hazretleridir. Bu zât (Muvatta) ismli eseri te’lîf etmiﬂdir. Di¤er bir rivâyete göre de ilk müellîf, Rebi’ bin Sabîha hazretleridir. Bu zâtlardan sonra, hadîs-i ﬂerîflerin toplan›p, kitâblara yaz›lmas› yayg›nlaﬂm›ﬂd›r.
Âlimlerin büyüklerinden, Sadr-üﬂ-ﬁerî’an›n (Ta’dîl-ül-ulûm) kitâb›nda ve ‹bni Sübkînin (Tabakât-ül-kübrâ) adl› meﬂhûr eserinde bildirildi¤ine göre, hadîs imâmlar› uzun ömrlü olmakla, felsefeciler ise k›sa ömrlü olmakla meﬂhûrdur. Bu durum tecrübelerle sâbitdir. Bu büyük ni’met,
hadîs-i ﬂerîflerin fazîletlerinden ve husûsiyyetlerindendir.
Âlimlerin bildirdi¤ine göre, hadîs-i ﬂerîf ilmine dâir say›lamayacak
kadar çok kitâb yaz›lm›ﬂd›r. Fekat Kur’ân-› kerîmden sonra en sahîh hadîs kitâblar›n›n; (Sahîh-i Buhârî), (Sahîh-i Müslim), (Kitâb-ül Muvattâ),
(Sünen-i Ebî Dâvüd), (Sünen-i Tirmüzî), (Sünen-i Nesâî), (Sünen-i
‹bni Mâce), (Sünen-i Darekutnî), (Müsned-i Ahmed), (Müsned-i ‹bni
Ebî ﬁeybe), (Müsned-i Bezzâr) ve benzeri hadîs kitâblar› oldu¤unu bütün âlimler sözbirli¤i ile bildirmiﬂdir.
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Büyük muhaddisler (Büyük hadîs âlimleri):
1– ‹mâm-› Buhârî: Hadîs-i ﬂerîf âlimlerinin “rad›yallahü anhüm” reîsi ve en büyü¤ü Ebû Abdüllah Muhammed bin ‹smâîl bin ‹brâhîm bin Mugîre el-Ca’fî el-Buhârîdir “rad›yallahü anh”. ‹mâm-› Buhârî hazretleri hadîs-i ﬂerîfleri zabt maksad›yla önemli ilm merkezlerine gitmiﬂ ve buralardaki hadîs âlimleriyle görüﬂerek, hadîs-i ﬂerîfleri, Horâsân, Irâk, Hicâz, ﬁâm
ve M›srda yazm›ﬂd›r. Mekkî bin ‹brâhîm Belhî, Abdüllah bin Mûsâ Absî,
Ebû Âs›m ﬁeybânî, Alî ibni Medînî, Ahmed bin Hanbel, Yahyâ bin Maîn,
Abdüllah bin Zübeyr el-Humeydî ve benzeri büyük hadîs âlimlerinden hadîs-i ﬂerîf alm›ﬂd›r. ‹mâm-› Buhârî hazretlerinin râvîsi Ebû Abdüllah Muhammed bin Yûsüf bin Matar bin Sâlih bin Biﬂr el-Ferberî hazretleri,
‹mâm-› Buhârî hazretlerinden, yetmiﬂbin kadar zât›n Buhârî-i ﬂerîfi dinledi¤ini ve kendisinin de ‹mâm-› Buhârî hazretlerinden Ferberde [Buhârân›n bir kasabas›] hadîs-i ﬂerîf dinledi¤ini ve ald›¤›n› ve ‹mâm-› Buhârî
hazretlerinden hadîs-i ﬂerîf dinleyenlerden yaln›z kendisinin kald›¤›n›
bildirmiﬂdir. ‹mâm-› Buhârî hazretleri, sahîhini alt›yüzbin hadîs-i ﬂerîfden
seçmiﬂ ve ondört senede temâmlam›ﬂd›r. Herbir hadîs-i ﬂerîfin do¤rulu¤unu yakînen bilmedikce, kendisiyle Allahü teâlâ aras›nda huccet edinmedikce ve gusl abdesti al›p iki rek’at nemâz k›larak istihâre yapmad›kca, kitâb›na yazmam›ﬂd›r. Yüzbin sahîh, ikiyüzbin de di¤er hadîs-i ﬂerîf
ezberlemiﬂdir.
Sahîh-i Buhârîde mükerrer hadîs-i ﬂerîfler ile birlikde yedibin ikiyüz
yetmiﬂbeﬂ hadîs-i ﬂerîf vard›r. Bir rivâyete göre mükerrerler ç›kar›ld›kdan
sonra dörtbin hadîs-i ﬂerîf bulunmakdad›r. Baﬂka bir rivâyete göre ise, Buhârîde yedibin ikiyüz hadîs-i ﬂerîf olup, bunlardan üçbini mükerrerdir.
‹mâm-› Buhârî hazretleri, Mâlikin Nâfi’den, Nâfi’in ‹bni Ömerden rivâyet yolunun hadîs-i ﬂerîflerde mutlak olarak en sahîh isnâd oldu¤unu
ve Ebû Zenâd›n A’recden, A’recin de Ebû Hüreyreden rivâyet yolunun da
Ebû Hüreyreye âid en sahîh isnâd oldu¤unu bildirmiﬂdir. “Rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în.”
‹mâm-› Buhârî hazretleri, zühd, verâ’ ve takvâ sâhibi nâdir ve sâlih
bir zât idi. Hicrî 194 [m. 810]de do¤du. 256 [m. 870] senesinde vefât etdi. Ömrü altm›ﬂbir sene üçyüzk›rkyedi gündür. Fazîletleri ve menâk›b› yaz›ya s›¤mayacak kadar çokdur. Kemâlât›na, yazd›¤› Buhârî-i ﬂerîf kitâb›
kat’î bir delîldir. Böyle oldu¤unu bütün âlimler sözbirli¤i ile bildirmiﬂdir.
Buhârî-i ﬂerîf kitâb›n›n pekçok husûsiyyeti vard›r. Bunlardan biri tâûn salg›n› zemân›nda bir evde lây›k oldu¤u ﬂeklde okundu¤unda, ev
halk›n›n tâûn hastal›¤›ndan, Allahü teâlân›n h›fz ve emân›nda olmas›d›r.
2– ‹mâm-› Müslim: ‹mâm-› Buhârî hazretlerinden sonra hadîs
imâmlar›n›n en büyü¤ü, Sahîh-i Müslimin sâhibi ‹mâm-› Ebül-Hasen
Müslim bin Haccâc bin Verd bin Kûﬂâd el-Kuﬂeyrî en-Niﬂâpûrî hazretleridir. ‹mâm-› Müslim hazretleri bir rivâyete göre hicrî 204 senesinde, bir
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rivâyete göre 202 de sahîh olan rivâyete göre ise 206 [m. 821] senesinde Niﬂâpûrda do¤du. 261 [m. 875] senesinde vefât etdi. ‹mâm-› Müslim
hazretleri hadîs-i ﬂerîf ilminde ‹mâm-› Buhârî hazretlerinden sonra Horâsân›n en büyük âlimi olup, Hicâz, Irâk, ﬁâm ve M›sr taraflar›na giderek,
büyük hadîs âlimlerinden Yahyâ bin Yahyâ en-Niﬂâpûrî, Kuteybe bin
Sa’îd, ‹shak bin Râheveyh, Ahmed bin Hanbel, Abdüllah bin Mesleme elKa’benî ve emsâli büyük zâtlardan hadîs-i ﬂerîf ald›. Def’alarca Ba¤dâda gitdi. Orada hadîs-i ﬂerîf rivâyetinde bulundu. ‹brâhîm bin Muhammed
bin Süfyân, Tirmüzî ve ‹bni Huzeyme gibi pek çok zât da kendisinden hadîs-i ﬂerîf rivâyet etmiﬂlerdir. ‹mâm-› Müslim hazretlerinin kitâb›, (Sahîhi Müslim) ismiyle meﬂhûrdur. Bir rivâyete göre, Sahîh-i Müslimin üçyüzbin, di¤er bir rivâyete göre yüzbin hadîs-i ﬂerîfden seçilerek yaz›ld›¤› âlimler taraf›ndan bildirilmiﬂdir.
3– Ebû Dâvüd: ‹mâm-› Buhârî ve ‹mâm-› Müslim hazretlerinden sonra hadîs âlimlerinin en büyü¤ü, Ebû Dâvüd Süleymân bin Eﬂ’as bin ‹shak
el-Ezdî es-Sicstânî hazretleridir. Ebû Dâvüd hazretleri Horâsân, Irâk,
ﬁâm ve benzeri beldelere ve ﬂehrlere gitmiﬂ ve buralardaki hadîs âlimleriyle görüﬂmüﬂ, Müslim bin ‹brâhîm, Süleymân bin Harb, Abdüllah bin
Mesleme el-Ka’benî, Yahyâ bin Maîn, Ahmed bin Hanbel ve benzeri büyük hadîs âlimlerinden hadîs-i ﬂerîf alarak (Sünen-i Ebî Dâvüd) ad›ndaki eserini yazm›ﬂd›r. Bu kitâb›nda dörtbinsekizyüz hadîs-i ﬂerîf vard›r. Bunlar› beﬂyüzbin hadîs-i ﬂerîfden seçmiﬂdir. Bu eser, hadîs imâmlar›ndan
Ahmed bin Hanbel hazretleri ve di¤er büyük hadîs âlimleri taraf›ndan be¤enilmiﬂ ve medh edilmiﬂdir. Ebû Dâvüd hazretleri hicrî 202 [m. 817] senesinde do¤du. Hicrî 275 [m. 888] senesinde Basrada vefât etdi. Kendisinden o¤lu Abdüllah, Ebû Abdürrahmân Nesâî, Ahmed bin Muhammed Hallâl ve emsâli zâtlar hadîs-i ﬂerîf alm›ﬂlard›r. O¤lu Abdüllah hadîs
hâf›zlar›n›n büyüklerinden bir zât olup, hicrî 316 senesinde vefât etmiﬂdir.
4– ‹mâm-› Tirmüzî: Büyük hadîs âlimi Ebû Îsâ Muhammed bin
Îsâ el-Tirmüzî hazretleri, Ebû Dâvüd Sicstânî hazretlerinden sonra en büyük hadîs âlimidir. Hicrî 279 [m. 892] senesinde vefât etdi. Kuteybe,
Süfyân bin Geylân, Muhammed bin Beﬂﬂâr, Ahmed bin Menî’, Muhammed bin Müsennâ, Süfyân bin Vekî’, Muhammed bin ‹smâ’îl Buhârî hazretleri gibi büyük muhaddisler ile [hadîs âlimleriyle] görüﬂerek, kendilerinden hadîs-i ﬂerîf alm›ﬂd›r. Muhammed bin Ahmed Mahbûbî el-Mervezî hazretleri ve emsâli pekçok zât kendisinden hadîs-i ﬂerîf alm›ﬂlard›r. Hadîs-i ﬂerîf ilmine dâir pekçok eseri vard›r. Bunlar aras›nda (Sünen-i Tirmüzî) ad›ndaki kitâb›n›n, mezhebler, istidlâl yollar› ve hadîs-i ﬂerîflerin çeﬂidleri gibi geniﬂ ma’lûmât› ve fâideli bilgileri ihtivâ etmesi sebebiyle, fâide ve tertîb bak›m›ndan di¤er kitâblar›n›n en güzeli oldu¤u, ayr›ca tekrârlar›n di¤er eserlerine göre dahâ az bulundu¤u âlimler taraf›ndan bildirilmiﬂdir. ‹mâm-› Tirmüzî hazretleri bu kitâb›n› yazd›kdan sonra, Hicâz, Irâk
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ve Horâsân âlimlerine arz etdi¤i ve hepsi taraf›ndan hüsn-i kabûle mazhar oldu¤u rivâyet edilmiﬂdir.
5– ‹mâm-› Nesâî: Büyük hadîs ve f›kh âlimi olan Ebû Abdürrahmân
Ahmed bin ﬁu’ayb bin Nesâî hazretleri, imâm-› Tirmüzî hazretlerinden sonra hadîs âlimlerinin en büyü¤üdür. Zemân›n›n büyük hadîs âlimleriyle görüﬂdü. Bu zâtlardan Kuteybe bin Sa’îd, Muhammed bin Beﬂﬂâr, Mahmûd
bin Geylân, Ebû Dâvüd Süleymân bin Eﬂ’âs ve emsâli zevât-› kirâm hazretlerinden hadîs-i ﬂerîf alarak, (Sünen-i Nesâî) adl› kitâb›n› te’lîf etdi. Büyük âlimlerden Ebû Kâs›m Taberânî, Ebû Ca’fer Tahâvî, Ebû Bekr Ahmed
bin ‹shak es-Senî el-Hâf›z ve emsâli pekçok zât kendisinden hadîs-i ﬂerîf alm›ﬂd›r. Kendisi ve Süneni pekçok zât taraf›ndan medh edilmiﬂdir.
‹mâm-› Nesâî, ﬁâfi’î mezhebindedir. Hicrî 303 [m. 915] senesinde Mekke-i mükerremede vefât etdi.
6– ‹slâm›n büyük âlimlerinden, imâm-› Nevevî “aleyhirrahme” hazretleri, hadîs kitâblar›n›n asllar›n›n, yukar›da yaz›ld›¤› gibi, (Sahîh-i Buhârî), (Sahîh-i Müslim), (Sünen-i Ebî Dâvüd), (Sünen-i Tirmüzî) ve
(Sünen-i Nesâî) ismleriyle bilinen beﬂ kitâb oldu¤unu bildirmiﬂdir. Fekat
cumhûru ülemâ ise, hadîs kitâblar›n›n asllar›n›n alt› kitâb oldu¤unu bildirmiﬂler ve ‹mâm-› Mâlikin (Muvattâ) adl› eserini de hadîs kitâblar›n›n asllar›ndan saym›ﬂlard›r. Yine cumhûru ülemâya göre “Muvattâ” kitâb›, s›ralamada Sünen-i Tirmüzîden sonra, Sünen-i Nesâîden öncedir. Ancak
ba’z› âlimler “Muvattâ” kitâb›n›n s›ras›n›n Sahîh-i Müslimden sonra oldu¤unu bildirmiﬂdir. Ba’z› âlimler de Ebû Abdüllah Kazvînî Muhammed
bin Yezîd bin Mâce hazretlerinin kitâb›n›, ya’nî (Sünen-i ibni Mâce)yi, “Muvattâ” kitâb›n›n yerinde saym›ﬂd›r.
‹bni Mâce hazretleri, büyük hadîs âlimlerinden hadîs-i ﬂerîf alm›ﬂ ve
kendisinden de pekçok zât hadîs-i ﬂerîf alm›ﬂd›r. ‹bni Mâce hazretleri hicrî 273 [m. 886] senesinde altm›ﬂdört yaﬂ›nda vefât etdi.
7– ‹mâm-› Rezîn: Hadîs âlimlerinin büyüklerinden olan, hâf›z EbülHasen Rezîn bin Mu’âviye el-Abzerî hazretleri, hadîs imâmlar› aras›nda
say›lm›ﬂ ve yedinci imâm diye an›lm›ﬂd›r. ‹mâm-› Rezîn hazretleri (Tecrîd) ad›ndaki hadîs kitâb›n› te’lîf ederek, sahîh hadîs kitâblar›n› bu kitâb›nda toplam›ﬂd›r. Bu kitâb› kütüb-i sitteyi içine ald›¤›ndan, hadîs âlimleri taraf›ndan kütüb-i sitte aras›na dâhil edilmiﬂdir. ‹mâm-› Rezîn hazretleri hicrî 520 [m. 1126] senesinden sonra vefât etdi.
8– ‹mâm-› Humeydî: Büyük muhaddislerden, Ebû Abdüllah Muhammed bin Ebî Nasr Fütûh bin Abdüllah Endülüsî el-Humeydî hazretleri, hadîs âlimleri aras›nda sekizinci imâm diye an›lm›ﬂd›r. ‹mâm-› Humeydî hazretleri (Kitâb-ül-cem’i beyne sahîhay-il-Buhârî vel-Müslim) adl› eseri yazm›ﬂd›r. Kendisi büyük ve meﬂhûr bir âlim olup, Mekke-i mükerreme, M›sr, ﬁâm ve Ba¤dâdda hadîs âlimleriyle görüﬂüp onlardan hadîs-i ﬂerîf alm›ﬂd›r. Ayr›ca Endülüs târîhi ile alâkal› bir kitâb› da vard›r. Hic– 127 –

rî 420 [m. 1029] senesinde do¤du, 488 [m. 1095] Ba¤dâdda vefât etdi.
9– ‹mâm-› Ebû Mes’ûd ‹brâhîm bin Muhammed bin Ubeyd edD›meﬂkî: Hadîs imâmlar›ndan say›lm›ﬂd›r. Sahîh-i Buhârî ile Sahîh-i
Müslimi birleﬂdiren zâtlardan olup, (Câmi’-üd-D›meﬂkî) ad›ndaki eseri
meﬂhûrdur.
10– ‹mâm-› Berkânî: ‹mâm-› Ebû Bekr Ahmed bin Muhammed Harezmî, ‹mâm-› Berkânî diye meﬂhûrdur. Hadîs imâmlar›ndand›r. Kendisiyle hadîs imâmlar›n›n say›s› ona ulaﬂm›ﬂd›r. Sahîh-i Buhârî ile Sahîh-i
Müslimi birleﬂdirerek (Câmi’-ül-Berkânî) adl› meﬂhûr eserini yazm›ﬂd›r.
Kendi memleketinde hadîs âlimlerinden Ebül-Abbâs bin Hamdân en-Niﬂâpûrî hazretlerinden ve di¤er zâtlardan, sonra da Cürcân taraf›na giderek, hadîs âlimlerinin büyüklerinden olan Ebû Bekr ‹smâ’îlden “rahmetullahi aleyh” hadîs-i ﬂerîf alm›ﬂd›r. Dahâ sonra Ba¤dâda giderek, orada yerleﬂmiﬂ ve hadîs-i ﬂerîf nakl ve rivâyetiyle meﬂgûl olmuﬂdur. Kendisi hadîs ilminde, güvenilir âlimlerdendir. Zühd ve vera’ sâhibi idi. Âlimlerden
Hatîb Ebû Bekr el-Ba¤dâdî, ‹mâm-› Berkânî hazretlerini medh ederken,
“ﬁeyhlerimiz aras›nda ‹mâm-› Berkânî hazretlerinden dahâ mazbûd bir zât
görmedim. O hâf›z-› Kur’ân ve f›kh âlimi idi. Arabî ilmlerde de hâf›z ve kâmil idi” demiﬂdir. Hadîs-i ﬂerîf ilminde çok eserinin bulundu¤u bildirilmekdedir. Hicrî 336 [m. 947]da do¤du, 420 [m. 1029] senesinde seksendokuz yaﬂlar›nda vefât etdi.
‹mâm-› Berkânîden sonra, âlimler, hadîs âlimlerinden aﬂa¤›da bildirilen yedi hadîs hâf›z›n› da zikr etmiﬂlerdir.
11– Dâre kutnî: Hâf›z ‹mâm-› Ebül-Hasen Alî bin Ömer ed-Dâre kutnî hazretleri, yedi hadîs hâf›z›ndan biridir. Fazîlet ve kemâl ehlinden idi.
Ba’z› zâtlar taraf›ndan “Emîr-ül-mü’minîn fil-hadîs” diye medh olunmuﬂdur. Hicrî 305 [m. 917]de, bir rivâyete göre 306 [m. 918]da do¤du. 385
[m. 995]de Ba¤dâdda vefât etdi.
12– Hâkim: Hâkim Ebû Abdüllah Niﬂâpûrî, yedi hadîs hâf›z›ndan biridir. Hicrî 321 [m. 933]de do¤du. 405 [m. 1014]de, hicrî seksendört
yaﬂlar›nda iken vefât etdi.
13– Ebû Muhammed Abdülgânî bin Sa’îd el-Ezdî: Yedi hadîs hâf›z›ndan biridir. M›sr›n hadîs hâf›z› idi. Hicrî 332 [m. 943]de do¤du, 409
[m. 1018]de vefât etdi.
14– Ebû Nu’aym: Ebû Nu’aym Ahmed bin Abdüllah ‹sfehânî, yedi
hadîs hâf›z›ndand›r. Hadîs meﬂây›h›n›n sikâlar›ndan idi. 336 [m. 948]de
do¤du. 430 [m.1039]da doksanalt› yaﬂ›nda iken ‹sfehânda vefât etdi. [K›ymetli kitâblar› vard›r. (Hilyetül Evliyâ) kitâb› bas›lm›ﬂd›r.]
15– Ebû Amr bin Abdülberr en-Nahvî: Yedi hadîs hâf›z›ndan seçilmiﬂ bir zâtd›r. Hadîs ehlinin sikâlar›ndan idi. 368 [m. 978]de do¤du. 463
[m. 1070]de ﬁât›ba ﬂehrinde vefât etdi.
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16– Beyhekî: Ebû Bekr Ahmed bin Hüseyn el-Beyhekî, fazîlet ve kemâlde asr›n›n bir dânesi idi. Hâkim Ebû Abdüllah hazretlerinin önde gelen talebelerinden idi. 384 [m. 994]de do¤du. 458 [m. 1066]de vefât etdi. [ﬁâfi’î f›kh âlimidir. Kitâblar›n›n adedi binden fazlad›r. (Delâil), (Sünen),
(ﬁu’abül îmân) kitâblar› çok k›ymetlidir.]
17– Hatîb-i Ba¤dâdî: Ebû Bekr Ahmed bin Alî el-hatîb el-Ba¤dâdî, yedi hadîs hâf›z›ndan biridir. 392 [m. 1002]de Ba¤dâdda do¤du. 463
[m. 1071]de orada vefât etdi.
18– Neysâbûrî: ﬁeyh-ül-Horâsân ‹mâm-› eimme el-Fakîh el-Hâf›z
Ebû Bekr Muhammed bin ‹shak bin Huzeyme Niﬂâpûrî, hadîs âlimlerinin
büyüklerindendir. 311 [m. 923] senesinde doksan yaﬂ›nda vefât etdi.
19– Hâf›z Osmân bin Ebî ﬁeybe el-Abesî: Müsned ve tefsîr sâhibi ve meﬂhûr hadîs âlimlerindendir. 239 [m. 853] senesinde vefât etdi.
20– Ebû Ya’lâ: El-Hâf›z Ebû Ya’lâ bin Alî Müsennâ el-Musûlî, müsned sâhibi, meﬂhûr hadîs âlimidir. Hicrî 210 da tevellüd, 307 [m. 920] senesinde doksanyedi yaﬂ›nda Musûlda vefât etdi. (Müsned) kitâb› meﬂhûrdur.
21– Dârimî: El-Hâf›z ‹mâm-› Ebû Muhammed Abdüllah bin Abdürrahmân Dârimî, hadîs âlimlerinin büyüklerinden olup, müsned sâhibidir. 181 de Semerkandda tevellüd, 255 [m. 869]de vefât etdi. Semerkand›n meﬂhûr âlimlerindendir. (Sünen) kitâb› meﬂhûrdur.
22– Bezzâr: El-Hâf›z Ebû Bekr Ahmed bin Amr Basrî el-Bezzâr, büyük hadîs âlimlerindendir. (Müsned-i kebîr) sâhibidir. 292 [m. 904]de
Remlede vefât etdi.
23– Taberânî: El-Hâf›z Ebül-Kâs›m Süleymân bin Ahmed Taberânî, hadîs imâmlar›ndand›r. 260 da tevellüd etdi. 360 [m. 970] senesinde
yüz yaﬂ›n› geçmiﬂ oldu¤u hâlde vefât etdi. [(Kebîr), (Evsât), (Sagîr) hadîs kitâblar›n› yazmak için otuzüç sene, Irâk, Hicâz, Yemen, M›sr ve
baﬂka yerleri dolaﬂd›.]
24– Bestî: Allâme Ebû Süleymân Hamd bin Muhammed el-Bestî,
büyük hadîs âlimlerindendir. ‹lm ve fazîletde asr›n›n bir dânesi idi.
(Me’âlim-üs-Sünen), (A’lâm-üs-Sünen), (Garîb-ül-hadîs) ve benzeri
meﬂhûr eserleri vard›r.
25– ‹bni Cevzî: Ebül-Ferec Abdürrahmân bin Alî ibni Cevzî elHanbelî, hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 510 [m. 1116] senesinde
do¤du. 577 [m. 1181]de vefât etdi. Meﬂhûr eserleri vard›r. [Tefsîr, hadîs,
hanbelî f›kh ve târîh bilgilerinde derin âlim idi. Yüzden fazla kitâb yazd›.
(El-mugnî) tefsîri meﬂhûrdur.]
26– Nevevî: Ebû Zekeriyyâ Yahyâ bin ﬁeref Nevevî, âlim, fâd›l, vera’ sâhibi, fakîh ve muhaddîs olup, asr›n›n imâm› idi. 631 [m. 1233]de te– 129 –

vellüd etdi. 676 [m. 1277] senesinde ﬁâmda vefât etdi. [Çok kitâb yazd›. (Ravdâ-tüt-tâlibîn), (R›yâd-us-sâlihîn) ve (Hilyetül-ebrâr)da denilen (Ezkâr) kitâblar› çok k›ymetlidir. ﬁâfi’î f›kh›n› bildiren (Minhâc) kitâb› meﬂhûrdur.]
27– ‹bni Esîr: Ebû’s-se’âdât el-Mubârek bin Muhammed el-Cezerî, hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 630 [m. 1232] senesinde vefât etdi. [(Üsüd-ül-gâbe) kitâb›, beﬂ cild olup, yedibin beﬂyüz Sahâbînin hâl
tercemesini bildirmekdedir.]
28– Begavî: ‹mâm-› Ebû Muhammed Hüseyn bin Mes’ûd el-Begavî, hadîs âlimlerinin büyüklerinden ve ﬁâfi’î f›kh âlimidir. Mu’teber eserleri vard›r ve üstün hâller sâhibidir. 436 [m. 1044] de tevellüd ve 516 [m.
1122] senesinde vefât etdi. [(Me’âlimüttenzîl) ad›ndaki tefsîri ile, (Mesâbîh) hadîs, (Tehzîb) f›kh kitâb› meﬂhûrdur.]
29– ‹bni Salâh: ‹mâm eﬂ-ﬁeyh Tak›yyüddîn Osmân bin Abdürrahmân bin Mûsâ bin Ebî Nasr el-Kürdî eﬂ-ﬁehrezûrî allâme ‹bni Salâh, hadîs âlimlerinin büyüklerinden ve fazîlet sâhibi bir zâtd›r. 577 [m. 1181] senesinde do¤du. 643 [m. 1245]de vefât etdi.
30– Sâgânî: Hasen bin Muhammed bin Hasen bin Haydâr bin Alî
el-Adevî el-Ömerî el imâm Rad›yyüddîn Ebü’l-Fedâil Sâgânî, hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. ‹lm ve kemâli ile meﬂhûr olup, çok eserleri vard›r. 650 [m. 1252]de vefât etdi.
31– Kirmânî: El-‹mâm allâme Muhammed bin Yûsüf bin Alî bin Sa’îd
el-Kirmânî, hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. (ﬁerh-i Buhârî) sâhibidir.
717 [m. 1317]de do¤du. 786 [m. 1384]da vefât etdi.
32– Türpüﬂtî: Hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. Begavînin Mesâbihini ﬂerh etmiﬂdir. Hanefî f›kh âlimlerindendir. ‹bni Subkînin rivâyetine
göre 600 [m. 1261]de vefât etdi. [(Tuhfet-üs-sâlikîn) kitâb› ve (Müyesser) ad›ndaki Mesâbih ﬂerhi çok k›ymetlidir. (El-mu’temed fil mu’tekad)
ad›ndaki akâid risâlesini Hakîkat Kitâbevi basd›rm›ﬂd›r.]
33– Kâdî Iyâd: Kâdî Ebü’l-Fadl Iyâd bin Mûsâ bin Iyâd el-Bestî elYahsabî, hadîs âlimlerinin büyüklerinden, fazîlet sâhibi bir zâtd›r. (ﬁifâi ﬂerîf) kitâb›n› [ve (Meﬂârik-ul envâr) ad›ndaki hadîs kitâb›n›] yazm›ﬂd›r. Bu eseri ilm ve fazîlet sâhibi âlimler taraf›ndan çok be¤enilmiﬂdir. Ba’z›
âlimler vebâ salg›n› s›ras›nda ﬁifâ-i ﬂerîf kitâb›n› okuman›n fâideli oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. 544 [m. 1150] senesinde altm›ﬂsekiz yaﬂ›nda Merrâküﬂde vefât etdi.
34– ‹bni Hacer Askalânî: Ebü’l-Fadl ﬁihâbüddîn Ahmed bin Alî, hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 773 [m. 1371]de M›srda do¤du. 852 [m.
1448]de M›srda vefât etdi. [Yüzelliden çok kitâb› vard›r. (El-isâbe fî
temyizüssahâbe) kitâb› dört cilddir.]
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35– Aynî: Allâme Bedrüddîn Ebû Muhammed Mahmûd bin Ahmed el-Aynî el-Hanefî, hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. Sahîh-i Buhârîyi ﬂerh etmiﬂdir. 855 [m. 1451] senesinde vefât etmiﬂdir.
Hadîs-i ﬂerîf âlimleri, yukar›da teberrüken bahs edilen âlimlerden ibâret de¤ildir. Gerek zemân-› se’âdetde ve gerek zemân-› se’âdetden sonraki zemânlarda, do¤uda ve bat›da, islâm memleketlerinde yetiﬂen hadîs âlimleri say›lamayacak kadar çokdur. ‹slâm âlimlerinin fazîlet ve kemâlât›, her ilmde ve bilhâssa hadîs ilminde tedkîkleri ve hadîs ilminde te’lîf
buyurduklar› k›ymetli kitâblar›n tertîbi ve tehzîbi akllar› hayretde b›rakacak derecededir. Bütün bunlar Resûl-i ekremin “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” mu’cizelerindendir. Bunlar›n, o büyüklere, imdâd-› ‹lâhî ve tevfîk-i Yezdânî ve hidâyet-i Rabbânî ile nasîb oldu¤u gâyet aç›kd›r.
Hadîs âlimlerinin gâyeleri:
Âlimler, muhaddislerin eserlerini çeﬂidli maksadlarla yazd›klar›n› bildirmiﬂlerdir.
Ba’z› hadîs âlimleri, sâdece hadîs-i ﬂerîflerinin lafz›n›n h›fz› ve bu hadîslerden hükm ç›karmak maksad›yla hadîs-i ﬂerîfleri tedvîn etmiﬂler, derleyip toplam›ﬂlard›r. Bu yolu seçen âlimler, Abdüllah bin Mûsâ ed-Dabbî, Ebû Dâvüd Teyâlisî, Ahmed bin Hanbel ve benzeri zâtlard›r. Bu zâtlar râvîlerin müsnedlerinden hadîs-i ﬂerîfleri ortaya ç›kar›p, önce Hulefâi Râﬂidînden ve Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden olan Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” hazretlerinin müsnedini zikr ederek rivâyet olunan hadîsi ﬂerîfleri, sonra Sahâbe-i kirâm›n müsnedlerini ayr› ayr› zikr ederek bunlardaki hadîs-i ﬂerîfleri yazm›ﬂlard›r.
Ba’z› hadîs âlimleri de, hadîs-i ﬂerîfleri bâblara ay›rarak, her bâba
âid olan hadîs-i ﬂerîfi o bâbda bildirmiﬂdir. Meselâ, nemâz hakk›nda vârid olan hadîs-i ﬂerîfleri nemâz bâb›nda, zekât ile alâkal› olanlar› da zekât bâb›nda bildirmiﬂlerdir. ‹mâm-› Mâlik “rahmetullahi aleyh” (Muvatta)
kitâb›n› bu usûle göre tertîb etmiﬂdir. ‹mâm-› Buhârî ve ‹mâm-› Müslim hazretleri de kitâblar›n› bu vechle tertîb ve te’lîf buyurmuﬂlard›r. Âlimler hadîs-i ﬂerîflerin bâblara tertîb edilerek bildirilmesinin, senedlerine göre bildirilmesinden dahâ kolay oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Çünki insan, ba’zan
haberin râvîsini bilmese de ma’nâs›n› bilmekdedir. Hattâ ekseriyyetle haberin râvîsini bilmeye ihtiyâc duymaz. Yine insan, nemâz ile alâkal› hadîs-i ﬂerîfi bilmek istedi¤inde, o hadîs-i ﬂerîfi nemâz bâb›ndan araﬂd›r›p
bulur. O hâlde nemâz bâb›nda zikr olunan hadîs-i ﬂerîfe bakan kimse onun
nemâza delâlet etdi¤ini kolayl›kla bilir.
Ba’z› hadîs âlimleri de hadîs-i ﬂerîflerin lafzlar›n›n aç›klanmas›,
müﬂkil ma’nâlar›n›n hâlli ve i’râb›n›n beyân› üzerinde durup, hükmlerini
bildirmemiﬂlerdir. Bu usûlü, Ebû Übeyd Kâs›m bin Selâm, Ebû Muhammed Abdüllah bin Müslim bin Kuteybe hazretleri ve di¤er ba’z› zâtlar seçmiﬂdir. Ba’z› hadîs âlimleri ise, bu usûle hadîs-i ﬂerîflerin hükmlerini ve
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fukâhan›n re’ylerini de ilâve etmiﬂlerdir. Bu âlimler Ebû Süleymân Ahmed
bin Muhammed el-Hattâbî ve benzeri âlimlerdir.
Hadîs âlimlerinden ba’z›lar› da, hadîs-i ﬂerîflerden yaln›z garîb
ma’nâl› olanlar› ile garîb kelimeleri bildirmeyi, bunlar›n tertîbi ve tedvîni,
ﬂerh ve beyân› üzerinde durmuﬂlard›r. Ebû Ubeyd Ahmed bin Muhammed
el-Hirevî ve benzeri zâtlar bu usûlü seçmiﬂlerdir.
Ebû Muhammed Hüseyn bin Mes’ûd el-Begavî ve emsâli hadîs âlimleri de tergîb ve terhîbi [yasaklardan sak›nmay› ve emrlere yap›ﬂma¤› teﬂvîki] ihtivâ eden hadîs-i ﬂerîfleri ve umûmî ma’nâl› olmayan ﬂer’î hükmleri bildiren hadîs-i ﬂerîfleri derleyip, toplam›ﬂlard›r.
Hadîs âlimlerinin ekserîsi de, Selef-i Sâlihînin kitâblar›n› tertîb ve tehzîb etmek, ihtisâr etmek [k›saltmak], hadîs-i ﬂerîflerden hükm ç›karmak,
garîb ma’nâl› hadîs-i ﬂerîfleri aç›klamak gibi, hadîs-i ﬂerîflerle alâkal›
benzeri hizmetleri yapm›ﬂlard›r.
Sonra gelen hadîs-i ﬂerîf âlimlerinden Ebû Bekr Ahmed bin Muhammed Rummânî, Ebû Mes’ûd ‹brâhîm bin Muhammed bin Ubeyd D›meﬂkî, Ebû Abdüllah Muhammed Humeydî gibi seçilmiﬂ âlimler, müsnedlerin üzerine güzel tertîbler yapm›ﬂlard›r.
Hadîs âlimlerinden Ebül-Hasen bin Mu’âviye Abzerî hazretleri yazd›¤› (Kitâb-› rezîn) adl› eserinde; (Sahîh-i Buhârî), (Sahîh-i Müslim), (Muvatta-› Mâlik), (Câmi’i Tirmüzî), (Sünen-i Ebî Dâvüd) ve (Sünen-i Nesâî) ismleriyle meﬂhûr olan ve hadîs ilminde ümm-ül-kitâb say›lan Kütübi sitteyi bir araya getirip, bâblara göre tertîb ederek yazm›ﬂd›r. (Kitâb-›
rezîn) Kütüb-i sitteyi ihtivâ eden hadîs kitâblar›n›n hacm bak›m›ndan en
büyü¤ü ve en fâidelisidir. Kütüb-i sitte, hadîs kitâblar›n›n en meﬂhûrudur.
Hadîs âlimleri Kütüb-i sittede bulunan hadîs-i ﬂerîfleri güvenerek ald›klar› gibi, f›kh âlimleri de Kütüb-i sittedeki hadîs-i ﬂerîfleri hükm ç›karmakda delîl olarak alm›ﬂlard›r.
‹mâm-› Ebus-se’âdâd el-Mubârek bin Muhammed bin Esîr el-Cezerî hazretleri (Câmi’ül-usûl) adl› eserini te’lîf ederek, bu eserinde (Kitâb-› rezîn) ile (Kütüb-i sitte) aras›n› birleﬂdirmiﬂdir.
El-Hâf›z Celâleddîn Abdürrahmân bin Ebû Bekr Süyûtî hazretleri
(Cem-ul-cevâmî) kitâb›n› te’lîf etmiﬂ, burada Kütüb-i sitte ile mesânidi
aﬂreyi toplam›ﬂd›r. Bu kitâb metin bak›m›ndan (Câmi’-ül-usûl) kitâb›ndan dahâ geniﬂ ve dahâ büyükdür.
Sonra gelen hadîs âlimleri, hadîs-i ﬂerîflerden isnâdlar› hazf ederek,
zikr etmeden “haber”de Sahâbîden hadîs rivâyet eden ve “eser”de de,
Sahâbîden rivâyet eden zâtlar› zikr edip, mahrece remz ile [iﬂâret ile] iktifâ etmiﬂlerdir. Çünki isnâdlar›n zikrinden maksad, hadîs-i ﬂerîfi isbât ve
do¤rulu¤unu bildirmekdir. Bu iﬂ önceki âlimlerin vazîfelerinden olup,
onlar bu iﬂi yerine getirdiklerinden dolay›, sonra gelen âlimler yazd›kla– 132 –

r› kitâblarda isnadlar›n zikrine ihtiyâc görmemiﬂlerdir.
Eshâb-› güzîn ve Tâbi’în-i se’âdet-i kârin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” zemânlar›nda hadîs-i ﬂerîfleri nakl ve rivâyet eden zâtlar›n
hâlleri her tarafda biliniyordu. Bu zâtlar›n ba’z›s› Basra ve Kûfede, ba’z›s› ﬁâm ve M›srda yaﬂ›yorlar ve herkes taraf›ndan tan›n›p, hürmet ve
sayg› görüyorlard›. ‹snâdlarda Hicâz ehlinin yolu di¤er yollardan dahâ yüksek ve s›hhat bak›m›ndan son derece sa¤lamd›r. Çünki Hicâz muhaddisleri naklin ﬂartlar›na son derece ehemmiyyet vermiﬂlerdir. Allahü teâlâ
kabrlerini güzel kokulu, mekânlar›n› Cennet eylesin!
Hadîs-i ﬂerîf ilmine dâir mühim kâide:
Ehl-i hadîs ›st›lâh›nda (Sahîh) lafz› mutlak olarak zikr edilirse, bundan murâd, (Câmi’i Sahîh-i Buhârî)dir.
(Sahîhayn) lafz› zikr olunursa, ondan murâd, (Sahîh-i Buhârî) ve
(Sahîh-i Müslim)dir.
(S›hâh) lafz› zikr olunur ise, ondan murâd, (S›hâh-› Sitte) ya’nî
meﬂhûr Kütüb-i sitte kasd edilir. Bunlardan baﬂkas› müellifinin ismi ile
kaydl› olarak zikr edilip, mutlak olarak zikr edilmez. (Sahîh-i ibni Huzeyme), (Sahîh-i ibni H›bbân), (Sahîh-i ibni Avâne), (Sahîh-i müstedreki Hâkim) gibi.
(Sünen) lafz› mutlak zikr olunur ise, ondan murâd, (Sünen-i Ebî Dâvüd), (Sünen-i Tirmüzî), (Sünen-i Nesâî), (Sünen-i ibni Mâce-el kazvînî) kasd edilir. Bunlardan baﬂka sünenler müellifinin ismi ile kaydl›
olarak zikr edilir. (Sünen-i Dârekutnî), (Sünen-i kebîr-i Beyhekî) gibi.
(Mesânîd) lafz› mutlak zikr olunur ise, ondan murâd, (Müsned-i Ahmed bin Hanbel), (Müsned-i Ebî Ya’lâ Mevs›lî), (Müsned-i Dârimî),
(Müsned-i Bezzâr) gibi müsnedler kasd edilir.
(Meâcim) lafz› mutlak zikr olunur ise, ondan murâd, ‹mâm-› Taberânînin (Mu’cem-i kebîr) ve (Mu’cem-i evsât) ve (Mu’cem-i sagîr) kitâblar› kasd edilir.
Âlimler, Kütüb-i sitte sâhibleri için, harfler ile remz ve iﬂâret koymuﬂlard›r.
‹mâm-› Buhârî hazretlerine mahsûs olan alâmet (H›) harfidir.
‹mâm-› Müslim hazretlerine mahsûs olan alâmet (M) harfidir.
‹mâm-› Mâlik hazretlerine mahsûs olan alâmet (Mâ) harfidir.
‹mâm-› Tirmüzî hazretlerine mahsûs olan alâmet (T) harfidir.
‹mâm-› Ebû Dâvüd Sicistanî hazretlerine mahsûs olan alâmet (D)
harfidir.
‹mâm-› Nesâî hazretlerine mahsûs olan alâmet (S) harfidir.
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Di¤er müsned sâhibi âlimler için tek ve birleﬂik lafzlarla alâmet
koymuﬂlard›r.
Nâsih ve mensûh hadîs-i ﬂerîf ilmi:
Bu ilm, hadîs-i ﬂerîf ilminin kollar›ndand›r. Nâsih ve mensûh hadîsi ﬂerîflerden bahs eder.
Ma’lûm oldu¤u üzere, iki haber zâhiren müsbet ve menfîlik bak›m›ndan birbirine z›d olunca, aralar›n› te’vîl ile birleﬂdirmek çok zor olur. ‹ki haberden birinin di¤erinden önceli¤i kesin anlaﬂ›l›nca, sonraki haberin nâsih oldu¤u, öncekinin hükmünü kald›rd›¤› anlaﬂ›l›r.
Âlimler hadîs-i ﬂerîflerin nev’ileri aras›nda nâsih ve mensûh olanlar›n çok mühim ve zor ve bunlar›n zabt ve ihâtâs›n›n çok güç oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
‹mâm-› ﬁâfi’î “rahmetullahi aleyh” hazretlerinin nâsih ve mensûh hadîs-i ﬂerîfleri bilmek husûsunda, derin âlim, çok mâhir ve en önde oldu¤u bildirilmiﬂdir.
Âlimler taraf›ndan bu ilmin tedvîn ve tasnîfine ehemmiyyet verilmiﬂdir.
Hadîs-i ﬂerîflerin vürûd sebebleri, zemânlar› ve mekânlar› ilmi:
Bu ilm, hadîs-i ﬂerîf ilminin kollar›ndand›r. Hadîs-i ﬂerîflerin buyurulma sebeblerinden, buyurulduklar› zemânlardan ve mekânlardan bahs
eder.
Âlimler taraf›ndan, bu ilme dâir kitâblar te’lîf buyurulmuﬂdur.
‹lm-i te’vîl-i akvâl-i-in-nebî “aleyhissalâtü vesselâm”
Bu ilm, hadîs-i ﬂerîf ilminin kollar›ndand›r. Peygamber efendimizin
“sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek sözlerinin te’vîlinden bahs eder.
Âlimler, ülemân›n büyüklerinden olan ﬁemseddîn Fenârî hazretlerinin bu ilme dâir yazd›¤› risâlede, hadîs-i ﬂerîfler ile alâkal› yapd›¤› te’vîllerin ﬂer’i ﬂerîfe muvâf›k oldu¤unu, yine Sadreddîn Konevî hazretlerinin
hadîs-i ﬂerîfleri ﬂerh ederken yapd›¤› te’vîllerden ba’z›s›n›n kayna¤›n›n,
keﬂf ve ﬂühûd olup, ﬂer’i ﬂerîfin zâhirine muvâf›k olmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir.
‹lm-i garîb-il-hadîs:
Bu ilm, hadîs-i ﬂerîf ilminin kollar›ndand›r. Ekâbir-i kirâmdan Ebû Süleymân Muhammed Hattâbî hazretleri taraf›ndan beyân buyuruldu¤u
üzere, vatan›ndan, çoluk-çocu¤undan uzak olan kimseye insanlar aras›nda garîb dendi¤i gibi, anlaﬂ›lmas› zor olan lafzlara da garîb denir.
Kelâmda garîblik iki ﬂeklde olur: Birincisi, ma’nâs›n›n anlaﬂ›lmas› zor
olan kelâmd›r. ‹kincisi, arab kabîlelerinin farkl› lügatlar›d›r. Resûl-i ekrem
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“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mu’cize olarak, muhtelîf arab kabîlelerinden herbirinin anlayabilecekleri kelimeler ile onlara hitâb ederlerdi.
Eshâb-› kirâm “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretleri de, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bu ﬂekldeki hitâblar›n›n ekserî
ma’nâs›n› anlarlar idi. Anlayamad›klar› ma’nâlar› Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” ö¤renirlerdi.
Tâbi’în-i kirâm hazretleri de, garîb hadîs-i ﬂerîfleri biliyorlard›. Dahâ sonra islâm memleketlerinin geniﬂlemesi, arablar›n di¤er kavmlerle kar›ﬂmas› sebebiyle, arabî lisan›n asl›nda de¤iﬂiklikler görülmeye baﬂlad›.
Âlimler sünnet-i nebeviyyeyi muhâfaza maksad›yla garîb hadîs-i ﬂerîfleri derleyip toplam›ﬂlard›r.
Bu ilme dâir kitâb te’lîf edenlerin evveli, Ebû Ubeyde Mu’ammer bin
Müsennâ Temîmî el-Basrî hazretleri oldu¤u rivâyet edilmiﬂdir. Bu zât garîb hadîslere dâir güzel bir kitâb yazd›¤› gibi, garîb-ül-Kur’ân ile alâkal› da
bir kitâb yazm›ﬂd›r. 110 da Basrada tevellüd, 210 [m. 825]da vefât etmiﬂdir.
‹lm-ü ﬂerh-il-hadîs:
Bu ilm, hadîs-i ﬂerîf ilminin kollar›ndand›r. Arabî kâidelere ve ﬂer’î
esâslara göre insan tâkat› nisbetinde hadîs-i ﬂerîflerin ﬂerhinden ve beyân›ndan bahs eder.
Büyük âlimler, hadîs kitâblar›na pek çok ﬂerhler yazm›ﬂlard›r. Bu
ﬂerhlerin en meﬂhûru (Sahîh-i Buhârî) ve (Sahîh-i Müslim)in ﬂerhleridir.
Hadîsde erbeîniyyât:
Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” çeﬂidli ﬂekllerde rivâyet
olunan: (Ümmetimden kim dîni husûsunda k›rk hadîs-i ﬂerîf ezberlerse, Allahü teâlâ onu k›yâmet gününde fukahâ ve ülemâ aras›nda
diriltir) hadîs-i ﬂerîfinden feyz ve ﬂeref sâhibi olmak niyyetiyle, hadîs âlimleri ve di¤er âlimler, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i ﬂerîflerinden, k›rk hadîs-i ﬂerîf derleyip, toplamaya büyük gayret göstermiﬂler ve bu husûsda pek çok kitâb yazm›ﬂlard›r.
K›rk hadîs-i ﬂerîf toplan›p yazmakda âlimler farkl› mevzû’lar› seçmiﬂlerdir. Ba’z›s› ilm-i tevhîde, ba’z›s› ahkâma, ba’z›s› ibâdetlere, ba’z›s› mevâ’›za dâir k›rkar adet hadîs-i ﬂerîfi toplay›p yazm›ﬂd›r “rahmetullahi aleyhim ecma’în”.
‹lm-ül-âsâr:
Bu ilm, ülemâ-i râsihînin, ya’nî Eshâb-› kirâm ve Tâbi’în-i i’zam
ile, Selef-i sâlihînin “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” din ve dünyâ iﬂlerine
dâir k›ymetli sözlerinden ve iﬂlerinden bahs eder.
Bu ilmin temelleri güvenilir zâtlardan iﬂitilen haberlerdir.
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Bu ilmin gâyesi, Selef-i sâlihînin din ve dünyâya dâir sözlerine ve iﬂlerine tâbi’ olmay›, hâl ve hareketlerde onlara uymay› sa¤lamak ve âh›retde yüksek derecelere kavuﬂmak için bu iﬂlerde vukûf kazanmakd›r.
Bu ilmle alâkal› (Kitâb-› siyer-is-sahâbe ve’t-tâbi’în ve’z-zühhâd)
adl› eser yaz›lm›ﬂd›r. ‹mâm-› Yâfi’î hazretleri de bu konuda (Kitâb-ü
ravd-ir-riyâhîn) adl› k›ymetli bir kitâb yazm›ﬂd›r. Bunlardan baﬂka dahâ
pekçok kitâb yaz›lm›ﬂd›r.
Sika ve za’îf olan hadîs râvîlerini bilme ilmi:
Bu ilm, ilm-i esmâ ve ricâlin en büyü¤ü ve en k›ymetlisidir. Hadîsi ﬂerîflerin sahîh ve za’îf oldu¤unu bilmeye vesîle olup, din iﬂlerinde ihtiyât ﬂeklini ve hatâya düﬂülebilecek yerleri bildirir.
Hâcet nemâzlar› ilmi:
Bu ilm, hadîs-i ﬂerîflerde bildirilen hâcet nemâzlar›ndan bahs eder.
Hâcet nemâzlar›n›n en meﬂhûru “Duhâ nemâz›”, “Teheccüd nemâz›”, “Tesbîh nemâz›” ve di¤er nâfile nemâzlard›r.
ﬁeyh Fahreddîn Rûmî hazretleri, (Kitâb-ü da’vât-il-leyli ven-nehâri) adl› kitâb›nda hâcet nemâzlar›n› toplay›p, yazm›ﬂd›r.
Hadîs râvîlerinin ahvâli ilmi:
Bu ilm, hadîs-i ﬂerîf râvîlerinin vefâtlar›, kabîleleri, memleketleri ve
di¤er hâllerinden bahs eder.
Bu ilm, bir bak›mdan târîh ilminin, bir bak›mdan hadîs-i ﬂerîf ilminin kollar›ndand›r. Âlimler, bu ilme dâir çok eser yazm›ﬂlard›r.
‹lm-ü t›bb-in-nebî “aleyhissalâtü vesselâm”
Bu ilm, hadîs-i ﬂerîf ilminin kollar›ndand›r. Hastalar›n talebleri üzere, tedâvî ile alâkal› buyurulan hadîs-i ﬂerîflerden bahs eder. Âlimler bu
ilmin tedvînine, derlenmesine i’tinâ göstermiﬂlerdir. Bu husûsda yaz›lan
en meﬂhûr kitâb, ‹bni Tarhân›n kitâb› ile ‹mâm-› Müstagfirînin yazd›¤› kitâbd›r. Bu iki k›ymetli kitâb, âlimler ve talebeler aras›nda meﬂhûrdur.
Bu ilmin fâidesi, gâyesi ve maksad› meydândad›r.
Hadîslerin telfîk› ilmi:
Bu ilm, hadîs-i ﬂerîf ilminin kollar›ndand›r. Ba’z› hadîs-i ﬂerîfler
aras›ndaki z›dl›¤›n giderilmesinden bahs eder. (Telfîk; lügatda bir bez parças›n› di¤er bez parças›na dikmek ma’nâs›nad›r. Mes’elelerde telfîk ise,
mes’eleleri toplay›p, birbirine ilâve etmek demekdir.)
‹lm-ü rümûz-i akvâl-in-nebiyyi ve iﬂârâtihî:
Bu ilm, hadîs-i ﬂerîf ilminin kollar›ndand›r. Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek sözlerinin rümûzlar›ndan, iﬂâretlerinden
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bahs eder. Bu ilm, âlimler taraf›ndan tasnîf ve tedvîn buyurulmuﬂdur.
Zühd ve vera’ ilmi:
Bu ilm, harâmdan sak›nmak, ﬂübheli ﬂeylere düﬂmek korkusuyla halâla da dikkat etmek, dünyâya âid fâidelerden yüz çevirmekden bahs eder.
Ba’z› kavle göre “zühd”, harâma düﬂmekden korkarak, ﬂübhelileri terk etmekdir. “Vera’,” ﬂübhelilere düﬂmekden korkarak halâli terk etmekdir.
‹mâm-› Gazâlî “kuddise sirruh” hazretlerin yazd›¤› kitâblar ve bilhâssa (‹hyâ-u ülûmid-dîn) kitâb›, zühd ve vera’ ilmi husûsunda en geniﬂ kitâblardand›r. Zühd ve vera’ ilmi, hadîs-i ﬂerîf ilminin netîcesi ve semeresi olmas› bak›m›ndan, hadîs-i ﬂerîf ilminin kollar›ndan oldu¤u âlimler taraf›ndan bildirilmiﬂdir.
‹lm-i megâzî:
Bu ilmin târîh ilminin kollar›ndan say›lmas› mümkindir. Ancak bu ilm,
hadîs-i ﬂerîflerle ve eserlerle (haberlerle) bilindi¤inden, hadîs-i ﬂerîf ilminin kollar›ndan say›lm›ﬂd›r. ‹lm-i Megâzîye dâir çok kitâb yaz›lm›ﬂd›r.
Bu sahâda yaz›lan kitâblar›n en k›ymetlisi Abdüllah bin Hiﬂâm›n yazd›¤›
kitâb ile “Megâzi-i ibni ‹shak”d›r. (Megâzî: Gâzîlerin menkîbeleri demekdir.)
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Yirmiyedinci Bölüm

‹LM-‹ MEV’IZE
‹lm-i mev’›ze, hadîs-i ﬂerîf ilminin kollar›ndand›r. (Mev’›ze: Bir kimsenin kalbini yumuﬂatacak, sevâb ve azâba dâir sözleri hât›rlatmak,
ya’nî nasîhat etmek [ö¤üt vermek] ma’nâs›nad›r.)
Bu ilm, yasaklardan sak›nmaya ve emrlere uymaya sebeb olan
ﬂeylerden bahs eder.
Bu ilmin temelleri, sâlih amel ve güzel ahlâk sâhibi olan âbidlerin,
sâlihlerin, evliyân›n, zâhidlerin, ilmi ile âmil olan âlimlerin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” güzel menkîbelerinden ve kötü iﬂleri ve ahlâklar› sebebiyle çeﬂidli belâ ve musîbetlere düﬂmüﬂ olan kötü kimselerin hâllerinden ibâretdir. Bu hâllerin temâm›ndan maksad, insanlar› ilm ve amel ile
olgunlaﬂmaya teﬂvik etmekdir.
Bu ilmin gâyesi, din ve dünyâ se’âdetine kavuﬂmakd›r. Bu ilmin en
baﬂda gelen temeli, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” rivâyet olunan hadîs-i ﬂerîflerdir.
Mev’›ze ilminde geniﬂ bilgiye sâhib olmak için ‹mâm-› Muhammed
Gazâlî “kuddise sirruh” hazretlerinin eserlerinin ve bilhâssa (‹hyâ-ü
ulûm-id-dîn) kitâb›n›n son derece fâideli oldu¤unu âlimler bildirmiﬂlerdir.
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Yirmisekizinci Bölüm

‹LM-‹ TESAVVUF
‹lm-i tesavvuf, kemâl sâhiblerinin [Evliyân›n] se’âdet ve kemâl mertebelerinde ilerlemesinden ve bu mertebelerde kemâl ehline âr›z olan ﬂeylerden bahs eder. Fekat bunlar› hakk›yla anlatmak mümkin de¤ildir.
Çünki kelimeler, herkesin anlayabilece¤i ma’nâlar için konmuﬂdur. Tesavvuf ehlinin, bedenî kuvvetlerden s›yr›l›p, gaybet hâlinde idrâk etdikleri
ma’nâlar anlaﬂ›lamaz. Bu ma’nâlar ancak ba’z› lafzlarla ifâde edilmeye çal›ﬂ›l›r. Yoksa bu ma’nâlar› hakk›yla ifâde edecek lafzlar yokdur. [Çünki bu
ma’nâlar ancak tatmakla anlaﬂ›l›r.] Nitekim akl ile anlaﬂ›lan ﬂeyler, vehm
ile anlaﬂ›lamad›¤› gibi, vehmî ﬂeyler hayâl ile, hayâlî ﬂeyler de his organlar›yla anlaﬂ›lmaz. Yine ayn-ül-yakîn ile bilinebilen ﬂeyler ilm-ül-yakîn
ile anlaﬂ›lamaz. ‹ﬂte tesavvuf ilmini bilmek isteyen kimsenin, bu ilme
ayn-ül-yakîn ile kavuﬂmaya çal›ﬂmas› gerekir. Zîrâ âlimler, tesavvuf ilmi,
akl›n ötesinde oldu¤undan, anlatmakla elde edilemeyece¤ini bildirmiﬂlerdir.
ﬁi’r tercemesi:
Tesavvufa akl› eremez herkesin,
Erece¤i ﬂeydir hakk› bilen kimsenin.
Hakk› görmeyen onu nereden bilsin,
Kör nas›l görsün ›ﬂ›¤›n› güneﬂin.
Ma’lûm oldu¤u üzere, mertebelerin üstün olmas›nda Peygamber
efendimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sohbetinde bulunmakdan
dahâ üstün bir mertebe yokdur. Bu sebeble, Resûl-i ekremden “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra müslimânlar›n en üstünü olan Eshâb-› kirâm,
“Sahâbe” lafz-› ﬂerîfi ile meﬂhûr olup, baﬂka bir ism ve lakabla an›lmazlard›.
‹kinci asrda, müslimânlar›n en üstünü olan Eshâb-› kirâm hazretlerinin sohbetlerinde bulunmakla ﬂereflenen zevât-› kirâma “Tâbi’în” denir.
Tâbi’în-i kirâmdan sonra gelenlere ise “Etbâ-› tâbi’în” denir. Etbâ-› tâbi’înden sonra, insanlar›n mertebelerinin farkl›l›¤› sebebiyle, insanlar›n en
üstünlerine, ya’nî din iﬂine son derece önem veren zâtlara “Zühhâd” ve
“Ubbâd” denildi. Dahâ sonra bid’atler ç›k›p, insanlar aras›nda yay›ld›. Her
f›rka zâhidlerin kendilerinde bulundu¤unu iddiâ etdiler. O zemânda ahkâm-› ﬂer’i ﬂerîfe riâyet ederek, gafletden korunan ve kalblerini temizleyen Ehl-i sünnetin seçilmiﬂlerinin bu hâline “tesavvuf” [kendilerine ise “mutasavvuf”] denilmiﬂ ve bu ism yerleﬂmiﬂdir.
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Tesavvuf ismi, hicrî ikiyüz târîhinden önce meﬂhûr oldu. ‹lk def’a kendisine “Sôfî” denilen zât, hicrî yüzonbeﬂ senesinde vefât eden Ebû Hâﬂim Sôfî hazretleridir. [Ebû Hâﬂim Sôfî; (Da¤lar› i¤ne ile oyarak toz etmek,
kalblerden kibri ç›karmakdan kolayd›r!) buyurmuﬂdur. (Fâidesiz ilmden Allaha s›¤›n›r›m) sözünü çok söylerdi.] Tesavvufun ma’nâs›n›, gâyesini ve
bu husûsdaki hâlleri en mükemmel ﬂeklde îzâh eden kitâb, imâm-› Rabbânî hazretlerinin (Mektûbât) kitâb›d›r.
Bir rivâyete göre, sofiyye tâifesine “Sôfî” denmesinin sebebi, onlar›n sôfdan, ya’nî yünden elbise giymeleridir. Yünden elbise giymeleri de
dünyâ zînetine meyl ve ra¤bet etmemelerindendir. Di¤er bir rivâyete
göre, “Sôfî” kelimesinin asl› “Safevî”dir. Ya’nî nemâzda ilk safda duranlar ma’nâs›nad›r. “Safevî” kelimesinin söylenmesinde zorluk oldu¤u için
bu kelimedeki (Vav) harfi (Fâ) harfinden öne al›narak “Sôfî” ﬂeklinde teleffuz edilmiﬂdir.
Baﬂka bir rivâyete göre “Sôfî” lafz› “Soffa” lafz›ndan al›narak, tesavvuf ehli için söylenmiﬂdir. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretlerinin zemân-› se’âdetlerinde, muhâcirlerin fakîrlerinden bir cemâ’ate
“Eshâb-› soffa” denirdi. “Sôfî” kelimesinin “Soffa” kelimesinden al›nm›ﬂ olmas› lügat bak›m›ndan do¤ru de¤ilse de, ma’nâ bak›m›ndan do¤rudur. Çünki tesavvuf ehlinin hâlleri Eshâb-› soffan›n hâllerine benzemekdedir. Zîrâ, Eshâb-› soffan›n Medîne-i münevverede evleri, akrabâlar› ve
aﬂîretleri yokdu. Bu mubârek zâtlar dörtyüz kiﬂi idi. Mescid-i Nebîde
ikâmet ederler ve gece-gündüz ibâdet ile meﬂgûl olurlard› “r›dvânullahi
teâlâ aleyhim ecma’în”.
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Yirmidokuzuncu Bölüm

‹LM-‹ ED’IYE VE EVRÂD
(DÜÂLAR VE V‹RDLER ‹LM‹)
Bu ilm, ed’›ye-i me’sûrenin ya’nî Selef-i sâlihînden nakl ve rivâyet
olunan düâlar›n ve meﬂhûr virdlerin do¤ru olarak rivâyetlerinden, hâssalar›ndan, kaç def’a okunaca¤›ndan, okunacaklar› vaktlerden ve ﬂartlar›ndan bahs eder.
(Ed’›ye; düân›n ço¤uludur. Ya’nî düâlar demekdir. Düâ, Allahü teâlâya yalvarma ma’nâs›na olup, yalvar›p yakararak, Allahü teâlâdan hayr
ve rahmet beklemekdir. Ed’›ye-i me’sûre, selef-i sâlihînden nakl ve rivâyet olunan ed’›ye-i ﬂerîfeden ibâretdir. Evrâd, vird lafz›n›n ço¤uludur. Vird;
Kur’ân-› kerîmden ve me’sûr düâlardan, münâcâtdan hergün okumak için
edinilen vazîfedir.)
Bu ilmden maksad, din ve dünyâ fâidelerine kavuﬂmak için, selefi sâlihînden nakl edilen meﬂhûr düâlar› ve meﬂhûr virdleri lây›k oldu¤u ﬂeklde ö¤renip, yapmakd›r. ‹lm-i ed’›ye, hadîs-i ﬂerîflerden fâidelendi¤i için,
hadîs-i ﬂerîf ilminin kollar›ndan say›lm›ﬂd›r. ‹mâm-› Nevevî “rahmetullahi aleyh” hazretlerinin (Kitâb-ül-ezkâr) adl› k›ymetli kitâb› ve Mevlânâ Muhammed bin Muhammed Cezerî hazretlerinin (H›sn-ül-hasîn) ismi ile meﬂhûr olan k›ymetli kitâb› ve Mevlânâ Abdürrahmân Bistâmî “rahmetullahi
aleyh” hazretlerinin kitâb›, ilm-› ed’›yeye dâir yaz›lan fâideli ve latîf kitâblardand›r. Bu kitâblardan baﬂka, ilm-i ed’›ye ile alâkal› pekçok güzel
eser bulundu¤u âlimler taraf›ndan bildirilmiﬂdir.
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Otuzuncu Bölüm

‹LM-‹ TA’BÎR-‹ RÜ’YÂ
‹lm-i ta’bîr-i rü’yâ, nefse âid hayâller ile gayba âid ﬂeyler aras›ndaki münâsebetden bahs eder. Önce nefse âid hayâllerden gayba âid ﬂeylere intikâl olunur. Bu intikâl ile insan yâ kendine âid hâlleri veyâ kendi d›ﬂ›nda vukû’ bulan ﬂeyleri anlar.
Bu ilmin fâidesi, yâ sevindirici, hayrl› bir haber, yâ da korkutarak sak›nd›rmakd›r.
Ma’lûm oldu¤u üzere rü’yâ, nefs-i nât›kaya âid bir iﬂdir. E¤er rü’yân›n asl› olmad›¤› farz edilirse, insanda rü’yâ görme hâlinin yarat›lmas›n›n
fâidesiz olmas› mahzûru ortaya ç›kar. Hâlbuki, hakîm-i mutlak olan Allahü teâlâ fâidesiz ﬂey yaratmakdan münezzehdir. Onun her yaratd›¤›
ﬂeyde bir hikmet ve fâide vard›r.
‹slâm âlimleri rü’yâ hakk›nda ﬂöyle buyurmuﬂlard›r: Rü’yâ âlemi, rûhânî âlemlerden biridir. ‹nsanlar›n dinlenmesi ve râhat› için uyku denilen
tabi’î hâl meydâna gelince, uyuyunca, insan›n rûhu zâhirden bât›na yönelir. Levh-i gaybîden [gaybdan] kendi aynas›na aks eden kâinâtdaki sûretleri bir ânda görür ve [temâﬂa eder] seyr eder. Zîrâ, insan uyan›k iken,
kendi bedeninin hâllerini sevk ve idâre ile meﬂgûl olmak, görmek ve
iﬂitmek ve di¤er duyu organlar›yla his etdi¤i ﬂeyleri düﬂünme hâli üzere
yarat›ld›¤›ndan, kendini bilmekden ve kendisine levh-i gaybdan aks
eden bilgilerden, ma’rîfetlerden habersizdir. ‹nsan uyuyunca, his penceresini kapar. Bedene âid alâkalardan düﬂüncesini keserek, rûhu âlem-i
gayba yönelince, melekleri ve di¤er rûhânî varl›klar› müﬂâhede eder.
Ülemâ-i muhakkikîne göre, rûhânî varl›klar, vukû’ bulan iﬂlere vâk›fd›rlar.
Geçmiﬂde zuhûr eden ﬂeyleri ve gelecekde zuhûr edecek ﬂeyleri bilirler.
Bu sebeble insan rûhu, uyku s›ras›nda bedene âid iﬂlerle meﬂgûl olmakdan k›smen kurtularak, bir ân rûhânî âleme ulaﬂmaya f›rsat bulur.
Rûh da rûhânî cevherlerden oldu¤undan, o ânda basîret nûruyla ulvî rûhlara bakar. Onlar›n aynalar›nda ﬂekllenmiﬂ olan gayba âid bilgilerden nice bilgilere kavuﬂur ve gelecekde zuhûr edecek olan hâdiselerden
bir k›sm›n› ö¤renir. Sonra yine o ânda rûhâniyyetden cismâniyyete döner,
uykudan uyan›r. Rü’yâda ö¤rendiklerini dimâ¤›n bât›n›nda bulunan Kuvve-i muhayyileye bildirir. E¤er insan›n rûhu kendisini bedene âid alâkalardan gere¤i gibi kurtaramay›p, aynas› alâkalar ile kirlenmiﬂ ise, levh-i
gaybdan aks eden ma’nâlar› tam olarak müﬂâhede edemez ve hakîkî
ma’nâlar› anl›yamaz. Böylece dimâg kuvvetlerinden muhayyile kuvveti,
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nefsin eksik olarak müﬂâhede etdi¤i ma’nâlar›, bu eksik müﬂâhedeye göre tasvîr eder ve ona uygun bir kal›ba döker. Bu sebeble o rü’yâ ta’bîre
muhtâc olur. Rü’yây› ta’bîr eden de rü’yâ sâhibinin anlatd›¤› sûrete uygun ve benzer olan ma’nâlar› söyler. Fâide, zarar, hayr ve ﬂerden hangisine delâlet ederse, onu aç›klar. Fekat rûh aynas› temiz, parlak ve vehmden uzak olup, basîret yüzünden perdeyi kald›rarak, âlem-i gaybda bir ân
ervâh-› ›lliyyîn ile görüﬂüp, kendisinin veyâ baﬂka bir ﬂahs›n hâlleri ile alâkal› iﬂleri gere¤i gibi müﬂâhede ederse, bu rü’yâ hayâlden uzak, gerçe¤e uygun ve sâlihâ bir rü’yâ oldu¤undan, ta’bîre ihtiyâc› yokdur ve görülen ﬂey aynen vâki’ olup, ortaya ç›kar.
‹nsan rûhu, yarad›l›ﬂdan ma’rifete, ilme ve san’ata kâbiliyyetli ve ve
elveriﬂli bir rûhânî cevherdir. Fekat rûhun elveriﬂli oldu¤u bu kemâllerin
hâs›l olmas›, ba¤l› bulundu¤u bedenin içinde ve d›ﬂ›nda yarat›lan zâhirî
ve bât›nî kuvvetlerin ve bedendeki di¤er uzvlar›n hâricde his edilebilen ﬂeylerde kullan›lmas›na ba¤l›d›r. Meselâ, zâhirî kuvvetlerden görme kuvvetiyle görülebilecek ﬂeyleri görür ve iﬂitme kuvvetiyle iﬂitilebilecek ﬂeyleri iﬂitir, koklama duyusuyla kokular› koklay›p, tatma duyusuyla tadlar› al›r,
dokunma duyusuyla s›cakl›k, so¤ukluk, yaﬂl›k ve kurulu¤u his eder.
Sonra dimâg›n iç bölümlerinde mevcûd olan beﬂ kuvve-i bât›na ile de his
olunabilecek herﬂeyin hâllerini ayr› ayr› hayâl edip, düﬂünerek, cüz’î
hükmlerden küllî hükmlere ulaﬂ›r. Böylece eﬂyân›n küllî tabi’ât ve hakîkatlerini, hâllerini umûmî olarak anlama melekesini tam bir ﬂeklde elde
eder. Bundan sonra his ve uzvlar›n yard›m› olmadan gaybî ilmleri ve ilâhî ma’rifetleri de rûh sâdece, rûhânî zât› ve nûrânî tabi’at› ile idrâk ederek, ervâh-› ›lliyyîne ve mukarreb meleklere k›smen benzerlik ve münâsebet elde eder.
Ancak rûhânî varl›klar aras›nda nefsin mertebesi meleklik mertebesinden dahâ aﬂa¤› oldu¤undan, ilmî ve amelî kemâllerde mele-i a’lân›n
[melekler âleminin] pek yüksek olan derecesine ulaﬂamaz. Zîrâ melâikei kirâm›n Allahü teâlân›n zât ve s›fatlar›n› rûhânî ve cismânî âlemde bulunan di¤er eﬂyân›n hakîkatlerini bilmeleri ve anlamalar›, insan nefsi gibi, bedenî kuvvetleri ve duyu organlar› vâs›tas›yla tedrîcen elde etmeye
ba¤l› de¤ildir. Bilâkis melekler yarat›l›ﬂdan bütün ilmî ve amelî kemâllere bir def’ada topdan kavuﬂurlar. ‹nsanlar›n uzun zemânda çal›ﬂarak
tedrîcen kazanaca¤› ilmlere ve ma’rifetlere melekler yarat›l›ﬂdan tam
olarak kavuﬂurlar.
Bu sebeble meleklerin kemâle ermeleri için kendilerinin d›ﬂ›nda
baﬂka his kuvvetlerine ve organlara muhtâc olmad›klar› meydândad›r.
[Ya’nî melekler terakkî etmezler. ‹nsan nefs-i emmâresine uym›yarak, ﬂerî’atin emrlerine uyarak terekkî edip, yüksek derecelere kavuﬂur.] ‹nsan
da yarat›l›ﬂ›nda bulunan isti’dâd› fi’liyyâta dökerek kullan›p, eﬂyân›n hakîkatlerini ve varl›klar›n tabi’atlar›n› ö¤renir ve anlar, böylece kemâle
erer. Sonra his perdesini kald›r›p rü’yâ âleminde cismâniyyetden rûhâ– 143 –

niyyete terakkî eder. Melekût âleminin nûrlar›yla ve rûhânî zâtlarla bir ân
buluﬂunca, o bir ânda levh-i gaybdan, isti’dâd› ve safveti [hâlisli¤i, temizli¤i] derecesinde gaybî ilmlere vâk›f olur. ‹nsan rûhu ölüm ile bedenden
alâkay› kesme kâbiliyyetine sâhib oldu¤u gibi, rü’yâ âleminde de meﬂgûliyyetlerden ve alâkalardan s›yr›l›nca, gayba dâir bir çok ﬂeylere vâk›f olur.
[(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n 88.ci sahîfesindeki, 3.cü cild, 31.ci mektûb ile, 480.ci sahîfedeki, 2.ci cild 60.c› mektûbu okuyunuz!] ‹nsanlarda
ma’nevî yak›nl›k ve uzakl›¤a göre gaybî ﬂeylere kavuﬂma isti’dât› farkl›d›r. Bu isti’dâd›n bir k›sm› herkesin tabi’at›nda bulunup rü’yâ âleminde ortaya ç›kar. Bir k›sm› ise, Evliyâya mahsûs olup, onlar rü’yâ hâlinin d›ﬂ›nda da, uyan›k iken de keﬂf ve ilhâm yoluyla, alâkal› ba’z› ﬂeylere vâk›f ve
muttali’ olurlar. Peygamberlerde “salevâtullahi aleyhim ecma’în” âlemi
gayba ulaﬂma isti’dâd› en yüksek derecededir. Onlar›n mubârek rûhlar›
latîf bedenlerinde bulunan zâhirî ve bât›nî kuvvetler ile his ve müﬂâhede
olunan ﬂeylerden ve di¤er bedenî meﬂgûliyyetlerin hepsinden alâkay› kesmiﬂlerdir. Bu sebeble bir ânda beﬂeriyyet dâiresinden ç›k›p, rûhânî varl›klar›n en yüksek derecesi olan melekiyyet-i mahzâ mertebesine yükselirler.
Böylece ervâh-› ›lliyyîn ve melâike-i mukarrebînden bir rûh-› a’zam
ve melek-i mu’azzam olur. Bu esnâda gayb âleminde gizli olan esrâr-› ilâhiyyeyi bilinmeyen ve Peygamberlerin zâtlar›na mahsûs bir idrâk ve ﬂühûd ile müﬂâhede ederler ve husûsî vaktlerde vahy-i ilâhîyi al›rlar. Sonra yine melekiyyetden beﬂeriyyet hâline dönerler. His ve hayâl dâiresini
ﬂereflendirdiklerinde [his, hayâl ve madde âlemine döndüklerinde], melekleri beﬂer sûretinde de görürler. Allahü teâlâ taraf›ndan kendilerine vahy
olunan kelâm-› ilâhîyi vahy mele¤inden al›rlar.
Peygamberlerin bu yüksek hâlleri, di¤er insanlar›n rü’yâ âleminde
gördükleri hâlden son derece yüksekdir. Bununla berâber nübüvvet ile
rü’yâ aras›nda gaybdan feyz alma bak›m›ndan k›smen bir münâsebet ve
benzerlik vard›r. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” nübüvvet ile rü’yân›n münâsebetini ve aralar›ndaki fark› ümmeti ve Eshâb›na bildirmek maksad›yla, “Rü’yâ, nübüvvetin k›rkalt› cüz’ünden bir cüz’dür” buyurdu. Di¤er bir rivâyetde rü’yâ, nübüvvetin k›rküç cüz’ünden ve bir rivâyetde ise, yetmiﬂ cüz’ünden bir cüz’dür diye hadîs kitâblar›nda bildirilmiﬂdir. Bu rivâyetlerin hepsinde nübüvvetin cüz’lerinin bildirilen say›ya tahsîs edilmesi, asl maksad de¤ildir. Bilâkis nübüvvet ve risâlete âid olan yüksek mertebelerin çoklu¤unu ve rü’yâ ile nübüvvetin birbirinden temâmen
farkl› oldu¤unu bildirmek kasd edilmiﬂdir. Zîrâ bu hadîs-i ﬂerîfin ba’z› isnâdlar›nda nakl edildi¤i üzere, arabîde yetmiﬂ ma’nâs›na gelen “Seb’în”
kelimesi arablar aras›nda çoklu¤u bildirmek için kullan›lagelmiﬂdir.
Ma’lûm oldu¤u üzere, insanlar›n nefs ve rûhlar› gayba âid ﬂeyleri bilmeye isti’dâd› olup, her ﬂahsda bu isti’dâd vard›r. Ancak her ﬂahs›n almaya elveriﬂli oldu¤u ilmî ve amelî kemâllerin, kendisi için bilfi’l hâs›l ol– 144 –

mas›na çok ma’nîler vard›r. Bu engellerin en büyü¤ü insan›n bedeninde
bulunan beﬂ duyudur. Bunlar›n her biri ile insan, hâricde bulunan his olunabilecek ﬂeyleri his ve idrâk ile meﬂgûl olur. ‹lgilendi¤i bu ﬂeyler, his ve
hayâl perdesi arkas›nda bulunan âlem-i ma’nây› ve rûhânî sûretleri görmesine engel olur. Bu sebeble Allahü teâlâ insan tabi’at›nda uyuma hâlini yaratarak, rûh aynas›ndan his perdesini kald›r›p, gayb âlemine bir kap› açm›ﬂd›r. ‹nsan›n rûhu rü’yâ âleminde o kap›dan ma’nâ âlemine girip
ve gayb levhâs›nda bulunan gayba âid sûretlerden arzûlad›¤› ba’z› ﬂeylere vâk›f olur. Böylece insan rûhu ba’zan rü’yâ âleminde bedene âid alâka ve meﬂgûliyyetlerden kurtulup, bir lahzâ âlem-i gayba nazar ederek
maksad›na kavuﬂur.
Uyku ile insandan his ve ﬂu’ûr gidip, his organlar›n›n iﬂ görmez hâle gelmesinin sebebi ﬂudur: ‹nsan› di¤er hayvanlardan ay›ran nefs-i nât›kas› cism ve cismânî de¤ildir. Bilâkis o, ervâh-› melekiyye gibi gözden
gizli ve fekat eserleri bedende görülen rûhânî bir varl›k ve nûrânî bir
cevherdir. Bulundu¤u bedeni sevk ve idâre eder. ‹nsan bedeninin zâhir
ve bât›n›nda onun emri ve hükmü geçer. ‹nsan nefs-i nât›kas› ile di¤er hayvanlardan ayr›ld›¤› gibi, nefs-i nât›ka da ervâh-› melekiyye ve di¤er rûhânî varl›klardan bedene ba¤lanmas›yla ayr›l›r. Kendisinde meydâna gelen
ilm, kemâl ve di¤er iﬂler, bedende bulunan zâhirî ve bât›nî duyular› kullanmakla hâs›l olur. Fekat insan nefsi, ervâh-› melekiyye gibi latîf ve rûhânî bir cevherdir. Beden de kesîf ve zulmânîdir. Bu sebeble aralar›nda
çok uzak bir münâsebet ve tam bir z›dl›k vard›r. Latîf ﬂeyin latîf ﬂeye te’sîri hikmete uygun ve latîf ﬂeyin kesîfe [cisme] te’sîri ise âdet-i ilâhiyyeye
muhâlifdir. Bundan dolay› nefs-i nât›kan›n elveriﬂli oldu¤u ilm ve kemâli elde etmesi ve iﬂlerini yapmas›, böylece kendini kemâle erdirmesi için,
Allahü teâlâ ahlât-› erbe’ân›n [kan, balgam, safra, sevda] en latîfinden ve
bilhâssa hâlis kandan yarat›lm›ﬂ ve tabîblerin lisan›nda hayvânî rûh diye
bilinen latîf buhar›, insanda yarat›p, nefsin iﬂlerini yapmaya vâs›ta k›larak,
hikmet ve kudretine delîl eyledi.
Tabîblerin reîsi Calinosdan ve di¤er meﬂhûr tabîblerden nakl edilerek, teﬂrîh kitâblar›nda yaz›ld›¤› gibi, insan bedeninde bulunan a’zâlar›n reîsi ve en ﬂereflisi kalbdir [yürekdir]. Kalb [yürek], çam a¤ac› kozas›
gibi mahrûti [koni] ﬂeklinde bir uzvdur. Sivri taraf› gö¤sün aﬂa¤›s›nda sol
tarafa meylli, yass› taraf› ise gö¤sün ortas›na yaklaﬂm›ﬂ ﬂekldedir. Kalb
[yürek], dört gözlüdür. [Üst tarafdaki iki göze kulakc›k, altdaki gözlere kar›nc›k denir. Kulakc›klar›n kendi aralar›nda ve kar›nc›klar›n kendi aralar›nda geçit yokdur. Sa¤ kulakc›kdan sa¤ kar›nc›¤a, sol kulakc›kdan sol
kar›nc›¤a geçit vard›r. Kalbin [yüre¤in] sol taraf›nda temiz kan, sa¤ taraf›nda kirli kan bulunur. Sa¤ kar›nc›kdaki kirli kan; akci¤er atar damarlar› ile, akci¤erlere gider. Orada karbondioksidini b›rak›r. Solunum yolu ile
al›nan havadaki oksijen ile yüklenen bu kan, akci¤er toplar damarlar› ile,
yüre¤in sol kulakc›¤›na gelir. Oradan sol kar›nc›¤a geçer. Sol kar›nc›kda– 145 –

ki temiz kan, Aort atar damar› ile bütün vücûda yay›l›r. Kapiller [k›lcal damarlar] ile her canl› hücreye ulaﬂ›r. Hücrelerde yanma olay› olur. Oksijeni b›rak›p, karbondioksit ile yüklenen bu kan, toplar damarlar ile, yüre¤in sa¤ kulakc›¤›na gelir. Bu dolaﬂ›m hareketi dimâg [beyin] taraf›ndan
kontrol edilir.]
Yukar›da yap›lan aç›klamalardan anlaﬂ›laca¤›na göre, nefs-i nât›kadan sudûr ve zuhûr eden ilmî ve amelî kemâller, bedenin bütün iﬂleri
kalbde bulunan hayvânî rûh vâs›tas›yla hâs›l olur. [Hayvânî rûhun yeri gö¤üsdür. ‹stekli iﬂleri yapd›ran bu rûhdur.] Rûh-› hayvânî, bedenin eczâs›n›n en latîfi ve en ﬂereflisi oldu¤undan, nefs-i nât›kaya latîflik bak›m›ndan k›smen münâsebeti ve uygunlu¤u vard›r. ‹ﬂte bu nefs cevherinden
meydâna gelen iﬂlere hayvânî rûh âlet olmakdad›r. Bu sebeble hayvânî
rûhun bu iﬂe liyâkat› aç›k olup, zâhirî ve bât›nî uzvlarda nefsin eserleri ve
iﬂleri onun vâs›tas›yla meydâna gelmekdedir.
Yine dahâ önce bahs edildi¤i gibi insan›n ilm ve idrâk› iki ﬂeklde
meydâna gelir. Birincisi, bedenin zâhirinde bulunan iﬂitme ve görme gibi duyu organlar› vâs›tas›yla bilmekdir. ‹kincisi, dimâgda bulunan kuvvei vâhime ve kuvve-i mütehayyile gibi bât›nî kuvvetlerle elde etdi¤i idrâkdir. ‹ﬂte bu iki ﬂekldeki his ve idrâk, nefs-i nât›kan›n âlem-i gaybda bulunan rûhânî varl›klar› ve yarat›l›ﬂdan elveriﬂli oldu¤u gayba âid bilgilerin
sûretlerini görmesine mâni’ olmuﬂdur. Yine beﬂ duyunun herbiri, duyu organlar›ndan birinde bulunur. Görme gözde, iﬂitme kulakda, koklama
burunda, tad alma dilde ve dokunma duyusu tenin cüz’lerinin ço¤unda
bulunur. Bu sebeble nefs-i nât›ka bu beﬂ duyu organlar›n› ve kuvvetlerini idrâk olunan ﬂeylerde kullan›nca, bu duyulara yorgunluk, gevﬂeklik ve
s›k›lma hâli meydâna gelir. Çok çal›ﬂmak ile de hayvânî rûh bedene yay›ld›¤›ndan, his kuvvetlerinde za’îflik, gevﬂeklik ve azalma meydâna gelince, Allahü teâlâ insan›n his kuvvetlerine râhatl›k vermek için, insan nefsinde uyuma hâlini yaratd›. ‹nsan gece ve gündüz uyku ile duyu organlar›n› dinlendirir. Çok çal›ﬂma sebebiyle meydâna gelen yorgunlu¤u böyle giderir.
Böylece kazanaca¤› ilm ve kemâl ve di¤er iﬂler için yeniden tam bir
güç kazan›r. Duyu organlar›n›n dinlenmesi ve râhat› ancak kalbin merkezinden dimâga ve di¤er uzvlara giden latîf buhâr›n zâhirden bât›na dönmesiyle hâs›l olur. Bu dinlenme, bilhâssa güneﬂin batmas› ve s›cakl›¤›n
gitmesiyle, geceleyin, insan›n bedenine dokunan so¤uklu¤un yard›m›yla olur. Bu durumda insan›n tabi’at›, gecenin so¤uklu¤unu hissederek, vücûddaki tabi’î s›cakl›k tenin derinliklerine yönelir ve zâhirden bât›na dönerek nefs-i nât›kan›n kemâl elde etmesinde bine¤i durumunda olan
hayvânî rûhu bedenin d›ﬂ›ndan içine sevk eder. Bu sebeble insan›n uykusu ekseriyyetle geceleyin olur.
Latîf bir buhâr gibi olan [madde olm›yan] hayvânî rûh, d›ﬂdan, bedenin içinde bulunan bât›nî kuvvetlere dönünce, nefs-i nât›kan›n duyu or– 146 –

ganlar› vâs›tas›yla meydâna gelen alâkalar› ve mâni’leri gayb olur ve
çal›ﬂmas›nda azalma meydâna gelir. Bu sebeble, dimâg kuvvetlerinden
hâf›za kuvvetinde bulunan his organlar›yla elde edilmiﬂ olan sûretlere baﬂ
vurur. Mutehayyile kuvveti de o sûretleri birleﬂdirir veyâ birbirinden ay›rarak, hayâl bir terkîb meydâna getirir. Meydâna gelen bu terkîbin sûreti, nefsin yak›n zemânda görüp, uyan›k iken bildi¤i ve tan›d›¤› ﬂeyler
cinsinden olur. Sonra duyu organlar›yla his olunan ﬂeylerin dimâgda
topland›¤› yer olan hissî müﬂterek kuvvetine, o sûretleri indirir ve duyu organlar›yla hâricde hissedildi¤i ﬂeklde görür. ‹nsan›n rûhu ba’zan uykuda
duyu organlar›yla meydâna gelen meﬂgûliyyetlerden kurtuldu¤u gibi,
dimâg kuvvetleriyle hayâl etdi¤i hayâlî sûretlerden de kurtulur. Sonra insan›n rûhu, bir ân ma’nevî bir görme ile levh-i gaybdan kendi aynas›na
aks eden gayba âid bilgileri de görür. Bundan sonra insan rûhu vâs›tas›z bizzat Hak teâlâ taraf›ndan ald›¤› gayba âid bilgileri, kuvve-i mutehayyileye ulaﬂd›r›r. Kuvve-i mutehayyile de o ma’nâlar› yâ aynen tasvîr eder,
yâhud münâsib bir kal›ba dökerek hayâl eder. E¤er al›nan ma’nân›n ayn›s›n› tasvîr edemeyip, ona yak›n bir ﬂeklde tasvîr ederse, o rü’yâ ta’bîre muhtâc olur. Ba’zan da nefs-i nât›ka beﬂerî alâkalardan kendini kurtar›p, bir ân âlem-i ervâha ulaﬂamaz ve kendi aynas›na aks eden gaybî
sûretleri göremez. Bilâkis, duyu organlar› vâs›tas›yla uyan›k iken d›ﬂar›dan içeriye gelen ve hâf›za kuvvetinde bulunan his yoluyla elde edilen sûretlerde, mutehayyile kuvveti birleﬂdirme ve ay›rma ile tasarrufda bulunur. Böyle görülen rü’yâlar do¤ru de¤ildir. Bunlar edgâs-› ahlâm ya’nî kar›ﬂ›k rü’yâlard›r.
Rü’yâlar›n yukar›da bildirildi¤i gibi üç çeﬂid oldu¤unu, Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” rivâyet olunan sahîh hadîs-i ﬂerîf
de te’yîd eder. Zîrâ Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
rü’yân›n üç ﬂeklde oldu¤unu bildirmiﬂdir. Biri bizzat Allahü teâlâdan, biri melek vâs›tas›yla, biri de ﬂeytân›n aldatmas›ylad›r.
‹nsan rûhunun gaybdan, vâs›tas›z, do¤rudan al›p, mutehayyilenin
de aynen tasvîr etdi¤i rü’yâlar, Allahü teâlâ taraf›ndan olup, rûh levhâs›na aks ederler. Bu rü’yâlar ta’bîre muhtâc olmay›p, aynen meydâna gelir.
Rûhun levh-i gaybdan ald›¤›, fekat mutehayyile ve hâf›za kuvvetinde bulunan ma’nâlar› birleﬂdirmek ve ay›rmak sûretiyle, tasarrufda bulunarak gördü¤ü rü’yâlar ﬂeytândand›r ve yaland›r. Çünki böyle rü’yâlar
fâsid vehmler ve asls›z hayâllerdir. ﬁeytân nefse dâimâ bât›l ﬂeyler telkîn etdi¤inden, bu rü’yâlara ﬂeytândand›r denmiﬂdir.
Rü’yâ, insana mahsûs ve insan›n tabi’at›nda bulunan bir hâldir. Her
insanda bu hâl bulunur. Hattâ uykuda öyle rü’yâlar görür ki, insan uyan›k iken bunlar› görünce, uyku s›ras›nda kendisine gayba âid bir ﬂey gösterilmiﬂ oldu¤unu anlar. Çünki uykuda rûhun gayba vâk›f olmas› mümkin
olunca, uyku d›ﬂ›nda da baﬂka bir yol ile gayba âid ﬂeylere ulaﬂmas› müm– 147 –

kindir. Zîrâ uyku ve uyan›kl›k s›ras›nda gayb› idrâk eden ayn› rûhdur. ‹nsanda yarat›l›ﬂdan mevcûd olan tabi’î özelli¤i ve isti’dâd› devâml›d›r ve
her zemân bulunur.
Âlem-i menâmda müﬂâhede olunan [Uyku âleminde görülen] rü’yâlar, insan›n irâde ve gücüyle meydâna gelmez. Bilâkis insan rûhu kendisinin veyâ baﬂka bir ﬂeyin ahvâlini bilmek için gayb taraf›na yönelip,
oradan bir ﬂeyi bekleyince, Allahü teâlân›n lütfu ve yard›m›yla, o ﬂeyin hakîkat› gaybdan rûh aynas›na aks edip, görünür. Yoksa insan rûhu istedi¤i zemân istedi¤i ﬂeyi rü’yâda göremez.
Âlimler, rü’yâ ta’bîrine dâir çok kitâb yazm›ﬂlard›r. Bunlardan ba’z›s›, ‹bni Dekkâk›n (Fevâid-ül ferâid) adl› kitâb› gibi muhtasar ve ‹mâm-›
Hanbelî hazretlerinin (ﬁerh-ul-bedr-il-münîr) eseri gibi orta büyüklükde ve Ebus-Sehl el-Mesîhî ile Mevlânâ Muhammed Kutbuddîn ‹znikî
hazretlerinin eserleri gibi geniﬂdir. Âlimler, Kutbuddîn ‹znikî hazretlerinin
ilm, fazîlet, zühd ve vera’ sâhibi, eﬂine az rastlanan, k›ymetli bir zât ve zâhirî ilmlerde ve tesavvufda zemân›n›n en büyük âlimi oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. [821 [m. 1418]de ‹znikde vefât etdi. Hanefî f›kh âlimi ve tesavvuf
büyüklerindendir. Tîmûr hân kendisine çok sayg› göstermiﬂdir. Türkçe (Râhat-ül-kulûb) ve (Mukaddime-tüs-salât) kitâblar› vard›r. O¤lu Muhammed ‹znîki 885 [m. 1480]de Edirnede vefât etdi. (Mürﬂid-ül-müteehhilîn) ve (M›zrakl› ilmihâl)i yazm›ﬂd›r.]
Âlimler, Selef-i sâlihînden Muhammed bin Sîrîn hazretlerinin “rahmetullahi aleyh” rü’yâ ta’bîri ilminde çok yüksek dereceye ulaﬂd›¤›nda sözbirli¤i etmiﬂlerdir. Onun ta’bîrnâmesi bütün dünyâda mu’teber ve meﬂhûrdur. [Ebû Bekr Muhammed bin Sîrîn, tâbi’îndendir. Basral›d›r. 33 senesinde tevellüd, 110 [m. 729]da vefât etdi. Hadîs âlimi ve rü’yâ ta’bîrcisi idi.]
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Otuzbirinci Bölüm

‹LM-‹ KELÂM
(Kelâm), nahv âlimlerine göre, tam isnâd ile iki kelimeyi içinde bulunduran cümleye denir. “Zeyd ayakdad›r” cümlesi bu ta’rîfe misâldir. ‹snâd, ayakda olmak fi’lini Zeyd üzerine hükm ve nisbet etmekdir. Bu husûs nahv kitâblar›nda geniﬂ olarak aç›klanm›ﬂd›r.
(Kelâm), akâid âlimlerine göre, islâm esâslar› üzere Allahü teâlân›n
zât›ndan ve s›fatlar›ndan, mebde’ ve meâd [baﬂlang›ç ve son] bak›m›ndan mümkinât›n [mahlûkât›n] ahvâlinden bahs eden ilme denir. Di¤er bir
ta’rîfe göre ilm-i kelâm; delîllerden ç›kar›lan i’tikâda dâir ﬂer’î kâideleri bilmekdir.
‹lm-i kelâm›n bahslerinin ço¤unun “kelâm-› ilâhî” mes’elesi olmas› ve ﬂer’î mes’eleleri tahkîk, delîller ile isbât etmesi, muâr›zlar› susdurmak husûsunda söz söyleyebilme gücünü kazand›rmas› ve di¤er benzeri münâsebetler sebebiyle, ilm-i usûl-i dîne “ilm-i kelâm” ad› verilmiﬂdir.
‹lm-i kelâm›n mevzû’u, Allahü teâlân›n zât› ve s›fatlar›d›r.
‹lm-i kelâm›n fâidesi, ebedî se’âdete kavuﬂmakd›r.
‹lm-i kelâm›n esâslar›, ulûm-i ﬂer’›yye ve mant›k kâideleridir.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetlerinin bereketleri ve asr-› se’âdete yak›nl›klar› sebebiyle Eshâb-› kirâm›n ve Tâbi’în-i i’zâm›n i’tikâdlar› saf ve temiz idi. O asrda hâdiseler ve ihtilâflar az idi. Ortaya ç›kan müﬂkil mes’eleler de Hulefâ-i râﬂidîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ile di¤er büyükler taraf›ndan hâlledilirdi. Bu sebeble akâid-i dîniyyeyi isbât için münâzaraya ve tevhîd ilminin tedvînine ihtiyâc yokdu. Eshâb-› kirâm›n ve herkesin mürâce’at etdi¤i büyük âlimlerin asr› geçince, insanlar aras›nda çeﬂid çeﬂid fitneler zuhûr etdi. Günden güne farkl› görüﬂler, hevâ ve hevese uymalar ve bid’atler ortaya ç›kd›. Hâdiseler
ve fetvâlar ço¤ald›. Dînî mes’elelerde âlimlere mürâce’atlar artd›. Bunun
üzerine müctehîd âlimler, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i ﬂerîflerden ç›kard›klar› hükmleri muhâfaza için kâideler, usûller, bâblar ve fasllar tertîb etdiler. Tafsîlî delîllerden amel ile alâkal› hükmleri bilmeyi sa¤layan ilme “ilmi f›kh”, delîllerin durumlar›n› icmâlen [k›saca] bilmeyi sa¤layan ilme ise
“usûl-i f›kh” ve kat’î delîllerden akâid bilgilerini ö¤renmeyi sa¤layan ilme
de “ilm-i kelâm” ad›n› vermiﬂlerdir.
‹lm-i kelâmda Ehl-i sünnet vel-cemâ’atin reîsi iki büyük âlimdir. Biri Ebû Mansûr Mâturîdî, di¤eri Ebül-Hasen Eﬂ’arî hazretleridir.
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Bu iki âlimden ‹mâm-ül-hüdâ Ebû Mansûr Muhammed bin Muhammed bin Mahmûd el-Mâturîdî “rad›yallahü anh” hazretleri hanefî
mezhebinde idi. Bu zât (Kitâb-üt-tevhîd), (Kitâb-ül-makâlât), (Kitâbü te’vîlât-il-Kur’ân), (Kitâb-ü meâhiz-iﬂ-ﬂerâi’fî usûl-il-f›kh), (Kitâbül-cedel fî usûl-il-f›kh) adl› kitâblar› te’lîf buyurmuﬂdur. Ayr›ca Mu’tezîlenin ve di¤er bozuk f›rkalar›n reddine dâir kitâblar da yazm›ﬂd›r. 333 [m.
944] senesinde Semerkandda vefât etdi. (Mu’tezîle, i’tizâl lafz›ndan ismi fâil olup, f›rka-i mu’tezîle demekdir. ‹’tizâl lugatde, ayr›lmak ma’nâs›nad›r. F›rka-i mu’tezîle, f›rka-i nâciyyeden ayr› bir f›rka olup, reîsleri Vâs›l bin
Atâd›r. Hasen-i Basrî “rahimehullah” hazretlerinin meclisine devâm ederdi. Birgün karﬂ›l›kl› konuﬂma esnâs›nda, (büyük günâh iﬂleyen, mü’min
ve kâfir de¤ildir) deyip, küfr ve îmân aras›nda bir yol oldu¤unu söyledi.
Hasen-i Basrî hazretleri, (Vâs›l bizden i’tizâl eyledi [ayr›ld›], buyurdu.
Mu’tezîle f›rkas›n› Ehl-i sünnetden ay›ran i’tikâd bozukluklar›, Ehl-i sünnet âlimleri taraf›ndan aç›klanm›ﬂ ve gerekli cevâblar verilmiﬂdir.)
Ebül-Hasen Eﬂ’arî el-Basrî “rad›yallahü anh” hazretleri ﬁâfi’î mezhebinde idi. 260 [m. 873] senesinde do¤du. Sahîh rivâyete göre, 320 ile
330 seneleri aras›nda, di¤er bir rivâyete göre 324 [m. 936] da, baﬂka bir
rivâyete göre 330 senesinde vefât etdi.
Müctehîd âlimlerin, kelâm ilmiyle meﬂgûl olmay› men’ etdikleri ve
sak›nd›rd›klar› bildirilmiﬂdir. Bu men’ ve sak›nd›rma, felsefecilerin sözlerine ve gayr-i meﬂru’ münâzara ve mücâdeleye dal›naca¤›, yap›lan münâzara ve mücâdelenin de ucb ve gurûra sebeb olaca¤› içindir. Yoksa ilmi kelâm islâm dîninin esâslar›na uygun olarak, Allahü teâlân›n zât›ndan ve
s›fatlar›ndan, nübüvvetden ve benzeri i’tikâd bilgilerinden bahs eder.
‹’tikâd mes’eleleri ise, ﬂer’î ilmlerin asl› oldu¤undan, i’tikâdî konular› k›saca ö¤renmek her müslimâna farz-› aynd›r. ‹’tikâd mes’lelerini geniﬂ olarak ö¤renmek Hanefî mezhebinde farz-› kifâye, ﬁâfi’î mezhebinde farz› ayn oldu¤u âlimler taraf›ndan bildirilmiﬂdir.
Hadîs-i ﬂerîfde, ümmet-i Muhammedin, i’tikâd bak›m›ndan yetmiﬂüç f›rkaya ayr›laca¤›, bunlardan bir f›rkan›n Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm›n i’tikâdlar› üzere olaca¤› bildirilmiﬂdir. Bu f›rkaya (f›rka-i nâciye) ve (ehl-i sünnet vel-cemâ’at) denir.
Yetmiﬂiki f›rka ise (bid’at ve dalâlet) f›rkalar›d›r.
Bid’at ve dalâlet f›rkalar›n›n asl›, yedi f›rkad›r. Bunlar, mu’tezîle, ﬂîa,
havâric, mürcie, neccâriyye, cebriyye ve müﬂebbihedir. Bu yedi f›rkan›n
kollar› olup, hepsi yetmiﬂiki f›rkaya ulaﬂ›r.
Büyük âlim, Muhammed bin Abdülkerim ﬁihristânî hazretlerinin
(Milel ve nihâl) ad›ndaki kitâb›nda, f›rka-i nâciyenin ve sap›k f›rkalar›n i’tikâdlar› geniﬂ olarak beyân edilmiﬂdir. Ayr›ca, ilm-i kelâma dâir geniﬂ ma’lûmât da, kelâm kitâblar›nda yaz›l›d›r.
Ehl-i sünnet i’tikâd›n› anlatan k›ymetli kitâblardan biri, büyük islâm
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âlimi, din ve milletin sirâc›, Alî bin Osmân Ûﬂî “rahmetullahi aleyh” hazretlerinin, âlimler ve talebeler aras›nda meﬂhûr olan (Emâlî) ad›ndaki manzûm eseridir. Bu kasîde, ehl-i sünnet i’tikâd›n› tam ve çok güzel bir ﬂeklde anlatd›¤›ndan, teberrüken bu bölüme ilâve edildi. Herkesin kolayca istifâde etmesi için her beytin türkçe ma’nâlar› da yaz›lm›ﬂd›r:
1– Yekûl-ül-abdü fî bed-il-emâlî,

Li tevhîdin bi nazmin kel-leâlî.
Bu manzûmeyi yazan bu âciz kul, tevhîd ilmini, akâid bilgilerini
beyân etmek için, inciler gibi dizerek, nazm ile yazd›¤› eserinin evvelinde söze baﬂlar.
Tevhîd: Âlemin yarat›c›s› olan Allahü teâlân›n zât› ve s›fatlar› bak›m›ndan hakîkî bir, ya’nî ﬂerîk ve nazîrden, orta¤› ve benzeri olmakdan münezzeh oldu¤unu kalb ile tasdîk, dil ile ikrâr etmekdir. Burada tevhîd kelimesinden maksad, tevhîd ilmi olup, kelâm ilmi diye meﬂhûrdur.
2– ‹lâhül-halk› mevlânâ kadîmün,

Ve mevsûfün bi evsâfil-kemâli.
Bütün mahlûkât›n yarat›c›s› ve ma’bûdü olan Allahü teâlâ kadîmdir.
Varl›¤› kendinden olup, baﬂkas›ndan de¤ildir. Bütün s›fatlar› kâmildir.
Kadîm: Varl›¤›ndan önce yokluk bulunmayan, bekâs› devâml› olan
varl›¤a denir. Ya’nî evveli ve âh›ri olmayan varl›kd›r.
3– Hüvel-hayyül-müdebbirü külle emrin,

Hüvel-hakkul-mukaddirü zül-celâlî.
Allahü teâlâ hazretleri hayât s›fat› ile muttas›fd›r. Hayât, dirilik, zât›ndan aslâ zâil olmaz. Hayr, ﬂer, fâide, zarar ve her ne varsa hepsini O
yaratd›. Onun varl›¤› lâz›md›r, ya’nî vâcib-ül-vücûddur. Herﬂeyi belli mikdâr ve takdîr üzere yaratm›ﬂd›r. O azâmet sâhibidir. Hiç kimseye muhtâc
de¤ildir.
4– Mürîdül-hayri veﬂ-ﬂerril-kabîhi,

Ve lâkin leyse yerdâ bil-muhâli.
S›fat-› zâtiye-i ilâhiyyeden birisi irâdedir. Hak sübhânehü ve teâlâ
hazretleri, hayr› ve ﬂerri irâde eder. Lâkin, ﬂerre r›zâ-› ﬂerîfi te’alluk etmez.
5– S›fâtüllâhi leyset ayne zâtin,

Ve lâ ¤ayren sivâhü zenfisâli.
Allahü teâlân›n s›fatlar› zât› ile kâimdir. S›fatlar› zât›n›n ayn› da de¤il, gayr› da de¤ildir.
6– S›fâtüz-zâti vel-ef’âli turran,

Kadîmâtün mesûnâtiz-zevâli.
Allahü teâlân›n bütün s›fatlar› kadîm, ezelîdir. Yok olmazlar.
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7– Nüsemmillâhe ﬂey’en lâ kel-eﬂyâi,

Ve zâten an-cihâtis-sitti hâlî.
Allahü teâlâya ﬂey denir. Fekat zât›nda ve s›fatlar›nda di¤er eﬂyâya ve yaratd›klar›na benzemez. Ona zât denir, fekat o, bütün cihetlerden
münezzehdir.
8– Ve leysel-ismü ¤ayren lil-müsemmâ,

Ledâ ehlil-besîrati hayr-i âli.
Ehl-i sünnete göre ism, müsemmân›n, ya’nî zât›n gayr› olmay›p, belki ayn›d›r.
9– Ve mâ in cevherün Rabbî ve cismün,

Ve lâ küllün ve ba’dun zü’ﬂtimâli.
Allahü teâlâ, cevher, cism, bütün ve bütünün parças› de¤ildir.
10– Ve fi-l ezhâni Hakkun kevnü cüz’in,

Bilâ vasfit-temekküni yebne hâli.
Cüz’i lâyetecezza, cevher-i ferdden ibâretdir. Bu cevher-i ferdin varl›¤› sâbitdir.
11– Ve mel-Kur’ânü mahlûkan teâlâ,

Kelâmür-Rabbî an cinsil-mekâli.
Kur’ân-› kerîm Allahü teâlân›n kelâm›d›r. Hâdis ve mahlûk de¤ildir.
Allahü teâlân›n zât› ile kâim olan s›fat›d›r.
12– Ve Rabbül-arﬂi fevkal-arﬂi lâkin,

Bilâ vasfit-temekküni vet-tisâli.
Allahü teâlâ arﬂ›n [ve herﬂeyin] üstündedir ve arﬂ›n yarat›c›s›d›r. Arﬂda mekân tutmam›ﬂ ve ona bitiﬂik de¤ildir.
13– Ve me-t-teﬂbîhü lir-Rahmâni vechen,

Fe sun an zâke esnâfel ehâlî.
Allahü teâlâ zât›nda ve s›fatlar›nda yaratd›klar›na benzemez. Aklî ve
naklî delîller ile ehl-i islâm›n bu i’tikâd üzere kalmalar›na ihtimâm edip, müﬂebbihe tâifesi gibi Allahü teâlây› yaratd›klar›na benzetme sap›kl›¤›na düﬂmemeleri için gayret göster.
14– Ve lâ yemdî aled-Deyyâni vaktün,

Ve ehvâlün ve ezmânün bi hâli.
Allahü teâlâ üzerinden vakt, hâller ve zemânlar geçmez. [Zemân ve
hâlleri O yaratmakdad›r.] Allahü teâlâ, mekândan münezzeh oldu¤u gibi, zemândan, de¤iﬂikli¤e u¤ramakdan ve terakk›yât ve tenezzülâtdan da
münezzehdir.
15– Ve müste¤nin ilâhî an nisâin,

Ve evlâdin inâsin ev ricâlin.
Allahü teâlâ, zevc edinmekden ve evlâd› olmakdan münezzehdir.
– 152 –

16– Kezâ an külli zî avnin ve nasrin,

Teferrede zül-celâli ve zül-kemâli.
Allahü teâlâ, zât›nda ve s›fatlar›nda, mülk ve kudretinde, celâl ve azâmetinde tekdir. Emrlerini ve hükmlerini yerine getirmekde yard›mc›ya muhtâc de¤ildir. Bütün mahlûkât, bütün zemânlarda ve mekânlarda Allahü teâlâya muhtâcd›r. ‹htiyâc, acz alâmetidir. Allahü teâlâ aczden münezzeh
olup, kâdir, ganî ve kayyûmdur.
17– Yümîtül-halka kahren sümme yuhyî,

Fe yeczîhim alâ vefk›l-h›sâli.
Allahü teâlâ, bütün mahlûkât› kahr ve galebe ile yok edip, sonra hepsini diriltir ve k›yâmetde amellerine karﬂ›l›k verir.
18– Li ehlil-hayri cennâtün ve nü’mâ,

Ve lil küffâri edrâkün-nekâli.
Allahü teâlâ, ehl-i hayr› ya’nî ita’atkâr mü’mini Cennet ve ni’met ile
mükâfâtland›r›r, ni’metlendirir. Kâfirlere Cehennemin tabakalar›nda azâb
eder ve cezâland›r›r.
19– Ve lâ yefnel-cahîmü ve lel-cinânü,

Ve mâ ehlühümâ ehlün-tikâli.
Cennet ve Cehennem hâlihâz›rda vard›r ve devâml› var olacaklard›r. Cennet ve Cehennem ve sâkinleri yok olmad›klar› gibi, baﬂka bir mahâlle intikâl etmezler. Ebedî kal›c›d›rlar.
20– Yerâhül-mü’minûne bi ¤ayr-i keyfin,

Ve idrâkin ve darbin min misâli.
Allahü teâlâ Cennetde mü’minlere görünür. Mü’minler, nas›l oldu¤unu bilmeden, hiçbir mahlûka benzemeksizin Allahü teâlân›n cemâlini
görmekle ﬂerefleneceklerdir.
21– Fe yensevnen-neîme izâ reevhü,

Fe yâ hüsrâne ehlil-i’tizâli.
Mü’minler Cennetde, Allahü teâlân›n cemâlini görmekle mesrûr
olurlar ve Cennetin bütün ebedî ni’metlerini unuturlar. Zîrâ Cennet ve bütün ni’metleri, Cemâl-i ilâhîye nisbetle hiç mesâbesindedir. Mu’tezîle
f›rkas› Cennetde Allahü teâlây› görmeyi inkâr etdi.
22– Ve mâ in fi’lün eslehu züftirâd›n,

Alel-hâdil-mukaddesi zit-teâlî.
Allahü teâlâya, kullar› için îmân ve di¤er sâlih ameller gibi iyi ﬂeyleri dilemesi ve yaratmas› vâcib de¤ildir. Zîrâ Allahü teâlâ fâil-i muhtârd›r, ya’nî dilerse yarat›r, dilerse yaratmaz.
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23– Ve ferdun lâzimun tasdîku rusülin,

Ve emlâkin kirâmin bin-nevâli.
Âk›l ve bâlig olan mükellef üzerine, vahdâniyyet-i ilâhiyye [Allahü teâlâya] îmân etmek farz oldu¤u gibi, Peygamberlere “aleyhimüsselâm” ve
meleklere de îmân etmek farzd›r.
24– Ve hatmür-ruslî bis-sadril-muallâ,

Nebiyyün Hâﬂimiyyün zî cemâli.
Muhammed aleyhisselâm Hâtem-ül-enbiyâ ve mürselîndir. Nübüvvet ve risâlet Onun mubârek zât›yla son bulmuﬂdur.
25– ‹mâmül-enbiyâi bilâhtilâfin,

Ve tâcül-esfiyâi bilâhtilâlin.
Muhammed aleyhisselâm Peygamberlerin imâm› ve muktedâ-i esfiyâd›r. [Meleklerin ve Evliyân›n reîsidir.]
26– Ve bâk›n ﬂer’ühu fî külli vaktin,

‹lâ yevmil-k›yâmeti ver-tihâli.
Resûl-i ekremin “sallallahü aleyhi ve sellem” ﬂerî’ati nesh ve tebdîlden âridir ve de¤iﬂdirilmeden k›yâmete kadar devâm edecekdir.
27– Ve Hakkun emru mi’râcin ve s›dkun,

Fe fîhi nassun ahbâr›n avâli.
Muhammed aleyhisselâm›n mi’râc› hakd›r ve do¤rudur. Zîrâ do¤rulu¤u mütevâtir ve meﬂhûr haberlerle sâbitdir. [Mi’râc, rûh ve beden ile
olmuﬂdur.]
28– Ve innel-enbiyâe le fî emânin,

Anil-›syâni amden ven-izâli.
Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” hepsi, kasd ile sâd›r olan küfr ve
ma’siyyetlerden ma’sûm ve korunmuﬂdurlar. Peygamberlikden azl olunmazlar. [‹smet ve emnül-azl s›fatlar› vard›r.]
29– Ve mâ kânet nebiyyen kattu ünsâ,

Ve lâ abdün ve ﬂahsun züftiâli.
Kad›nlardan ve kölelerden aslâ Peygamber gelmez. Peygamberler
“aleyhimüsselâm” sihrbaz ve gözboyac› olmaz.
30– Ve Zülkarneyni lem yu’ref nebiyyen,

Kezâ Lokmânü fahzer an cidâli.
Zülkarneyn ve Lokmân hazretlerinin nübüvvetleri sâbit olmad›¤›ndan [ya’nî ihtilâf› oldu¤undan], bu husûsda mücâdeleden sak›n›p, ilm-i ilâhiye havâle etmek en sâlim yoldur.
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31– Ve Îsâ sevfe ye’tî sümme yetvî,

Li deccâlin ﬂak›yyin zî habâli.
K›yâmet alâmeti olarak Muhammed Mehdî “aleyhirrahme” ç›kacak.
Sonra Deccâl zuhûr edip, k›rk gün ﬂarkda ve garbda fesâd k›v›lc›m›n› yayd›kdan sonra, hazret-i Îsâ “aleyhisselâm” gökden inecek, ﬂakî Deccâl› öldürecekdir.
32– Kerâmâtül-veliyyi bidâri dünyâ,

Lehâ kevnün fehüm ehlün nevâli.
Dünyâda Evliyâdan zuhûr eden kerâmetler hakd›r ve sâbitdir. Zîrâ
Evliyâ-i kirâm husûsî rabbânî lütflara mazhard›rlar. (Nübüvvet da’vâs›nda bulunm›yan Evliyâda hârikul’âde meydâna gelen iﬂlere kerâmet denir. Îmân ve sâlih ameli olm›yanlarda meydâna gelirse istidrâc, Peygamberlerde olur ise, mu’cize denir.)
33– Ve-lem yefdûl veliyyün kattu dehren,

Nebiyyen ev-resûlen fintihâli.
Evliyâ-i kirâm, Resûllerin ve Nebîlerin “aleyhimüssalâtü vesselâm”
derecesine aslâ ulaﬂamaz.
34– Ve liss›ddîk› rüchânün celiyyün,

Alel eshâbi min gayri ihtimâli.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ilk halîfesi olan Ebû Bekri S›ddîk “rad›yallahü anh”, di¤er Eshâb-› kirâm›n hepsinden üstündür. Bu
üstünlü¤ü kat’î olup, ﬂek ve ﬂübhe yokdur.
35– Ve lil fârûki rüchânün ve fadlün,

Alâ Osmâne zinnûreyni âlî.
Fârûk-i a’zam Ömer bin Hattâb “rad›yallahü anh” hazretleri de Osmân bin Affân “rad›yallahü anh” hazretlerinden üstündür. (Ömer-ül Fârûka “rad›yallahü anh”, hak ve bât›l›n aras›n› ay›rt etdi¤inden, Fârûk denildi. Zinnûreyn, iki nûr sâhibi demekdir. Hazret-i Osmân “rad›yallahü anh”
Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” iki k›z› Rukayye ve Ümmü
Gülsüm ile ard-arda evlendi¤i için, kendisine zinnûreyn denildi.)
36– Ve Zünnûreyni Hakkan kâne hayran,

Minel kerrâri fî saffil k›tâli.
Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri de Haydâr-›
kerrâr Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden efdâldir.
37– Ve lil-kerrâri fadlûn ba’de hazâ,

Alâl-egyâri durran lâ tübâlî.
‹mâm-› Alî de “rad›yallahü teâlâ anh” di¤er Sahâbe-i kirâmdan
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” efdâldir. Bu husûsda ba’z› kimselerin farkl› sözlerine i’tibâr olunmaz.
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38– Ve liss›ddîkati er-rüchânü fa’lem,

Alâz zehrâi fî ba’d›l hilâli.
Ümmül-mü’minîn, zevce-i seyyid-il-mürselîn hazret-i Âiﬂe “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretleri, ba’z› hasletlerde Fât›ma-› Zehrâdan “rad›yallahü teâlâ anhâ” üstündür.
39– Ve lem yel’an Yezîden ba’de mevtin,

Sivâl müksâri fil-igrâi gâli.
Selef-i sâlihînden hiç kimse Yezid bin Mu’âviyeye la’net etmedi. Sâdece haddi aﬂan râfizîler ve hâricîler gibi ba’z› kimseler la’net etdi.
40– Ve îmânül-mukallidi zü i’tibârin,

Bi envâ’›d-delâili kannisâli.
Mukallid olan mü’minin îmân› mu’teberdir. Böyle oldu¤u kat’î delîllerle sâbitdir.
41– Ve mâ özrün li zî aklin bi cehlin,

Bi Hallâk›l-esâfili vel eâlî.
Âk›l ve bâlig olan kimse, cehâleti sebebiyle, ma’rifet-i ilâhîden
mahrûm kalsa, huzûr-u Rabb-ül-âlemînde özrü makbûl de¤ildir.
42– Ve-mâ îmânü ﬂahs›n hâle ye’sin,

Bi makbûlin li fakdil imtisâli.
Ömrünü küfr ve dalâletde geçirmiﬂ olan kâfir, ölürken kendisi için
hâz›rlanan azâb› görerek îmâna gelse, buna îmân-› ye’s denir. Böyle
îmân Allahü teâlâ indinde makbûl de¤ildir. Zîrâ dahâ önce emr-i ilâhîye
uymam›ﬂ ve îmân etmemiﬂdir.
43– Ve-mâ ef’âlü hayrin fî h›sâbi,

Minel îmâni mefrûdal-visâli.
Nemâz ve oruc gibi sâlih ameller îmândan de¤ildir. Fekat îmânla irtibât› vard›r. Çünki îmân›n kemâli ameller iledir.
44– Ve-lâ yükdâ bi küfrin ve irtidâdin,

Bi ahrin ev bi katlin vehtizâli.
Zînâ, katl ve gasb gibi yasak olan iﬂleri yapanlara kâfir ve mürted
denmesi câiz de¤ildir.
45– Ve-men yenvi irtidâden ba’de dehrin,

Yes›r an dîni hakk›n zensilâli.
‹leride kâfir olmaya niyyet eden kimse (Allahü teâlâ muhâfaza buyursun) o ânda dinden ç›k›p, kâfir olur.
46– Ve-lafzul-küfri min gayri i’tikâdin,

Bi tav-›n reddü dînin bigtifâli.
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Bir kimse cehâleti sebebiyle, küfr oldu¤unu bilmeyerek, zorlama olmadan, kendi iste¤i ile küfrü gerekdiren, îmân› gideren bir sözü söylese,
o kimse dinden ç›k›p, kâfir olur.
47– Ve-lâ yuhkem bi küfrin hâle sekrin,

Bi-mâ yehzî ve-yelgû birticâli.
‹çki ile serhoﬂ olan kimse, serhoﬂluk s›ras›nda, îmân› gideren bir söz
söylese, ona kâfir denmez.
48– Ve-mel-ma’dûmü mer’iyyen ve ﬂey’en,

Li fikh›n lâha fî yümnil-hilâli.
Ma’dûma [var olmayana] yok iken rü’yeti ilâhî tealluk etmez. Ma’dûma ﬂey de denmez. Çünki mevcûd de¤ildir. Böyle oldu¤u gâyet aç›kd›r.
49– Ve gayrânil mükevvenü lâ-ke ﬂey’in,

Meattekvîni huzhü liktihâli.
Tekvin ve mükevven farkl› iki ﬂeydir. Böyle inananlar›n görüﬂü kuvvetlidir. (Bunu böyle bil.)
50– Ve innessühte r›zkûn mislü h›llin,

Ve in yekreh mekâlî küllü kâli.
Harâm da halâl gibi muhakkak r›zkd›r. Her ne kadar kabûl etmiyenler olsa da, bu söz do¤rudur.
51– Ve dünyânâ hadîsün vel-heyûlâ.

Adîmül kevni fesma’ bictizâli.
Bu âlem sonradan yarat›lm›ﬂd›r. Felsefecilerin âlemin asl› dedikleri “heyûlâ”n›n asl› yokdur, mevcûd de¤ildir.
52– Ve-lil Cennâti ven-nîrâni kevnün,

Aleyhâ merrü ahvâlün havâli.
Cennet ve Cehennem ﬂu ânda vard›r. O ikisinin üzerinden çok seneler geçdi. Her ikisi de mahlûkdur.
53– Ve-lidda’vâti te’sîrün belîgûn,

Ve kad yenfîhî eshâbüddalâli.
Sâlihlerin ve di¤er mü’minlerin, ölüler ve diriler için yapd›klar› düâlar› te’sîrlidir, fâidesi onlara ulaﬂ›r. Lâkin, mu’tezîle f›rkas› inkâr etdiler.
54– Ve-fil ecdâsi an tevhîdi Rabbî,

Seyüble küllü ﬂahs›n bissüâli.
Bütün insanlar ölüp, kabre defn olundukdan sonra, tevhîd-i ilâhîden
süâl olunacakd›r.
55– Velilküffâri velfüssâk› yükdâ,

Azâbül-kabri min sü-il fiâli.
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Kabr azâb› vard›r. Birinci sûrun üfürülmesine kadar, kâfirlere ve tevbesiz vefât eden günâhkâr mü’minlere kabrde azâb olunacakd›r.
56– Hisâbünnâsi ba’del ba’si Hakkun,

Fekûnû bitteharrüzi an vebâli.
‹kinci sûrun üfürülmesiyle bütün ölüler dirilip, Mahﬂer yerinde herkes sözlerinden ve iﬂlerinden hesâba çekilecekdir. Buna inanmak ve islâmiyyete uymayan iﬂlerden sak›nmak lâz›md›r.
57– Ve yü’tal kütbü ba’dan nahve yümnâ,

Ve ba’dan nahve zahrin vel ﬂimâli.
Dirildikden sonra, herkesin hayr ve ﬂer bütün iﬂlerini gösteren ve
dünyâda iken Kirâmen Kâtibin melekleri taraf›ndan yaz›lm›ﬂ olan amel defterlerinin, mü’minlere sa¤, kâfirlere arka ve sol taraflar›ndan verilmesi hakd›r ve olacakd›r.
58– Ve hakkun veznü a’mâlin veceryün,

Alâ metniss›rât› bilâ ihtibâli.
Mahﬂer yerinde, herkesin hayr ve ﬂer bütün amellerinin tart›lmas›
hakd›r. Yine bütün kullar›n Cehennem üzerine kurulan S›rat üzerinden geçmeleri, hakd›r ve olacakd›r.
59– Ve mercüvvün ﬂefâ’atü ehl-i hayr›n,

Li eshâbil kebâiri kel-cibâli.
ﬁefâ’at vard›r. Peygamberlerin “aleyhimüsselâtü vesselâm”, Evliyâ-i kirâm›n, âlimlerin ve di¤er sâlih kimselerin, K›yâmet gününde da¤lar gibi büyük günâh sâhiblerine ﬂefâ’at edip, müstehak olduklar› azâbdan kurtulmalar›na vesîle olacaklar› umulur.
60– Ve zül-îmâni lâ yebkâ mukîmen,

Biﬂümizzenbi fî dâriﬂtiâli.
Büyük günâh sâhibi tevbesiz ölüp, günâhlar› sebebiyle Cehenneme girse de, kâfirler gibi ebedî kalmay›p, mutlaka ç›kacak ve Cennete girecekdir.
61– Ve mêl maktûlü maktûan aleyhi,

Sivâ zê›nde eshâbid-dalâli.
Katl olunan kimse eceliyle ölür. Eceli kesilmiﬂ olmaz. Ölüm ecelden
önce gelmez.
62– Lekad el-bestü littevhîdi nazmen,

Bedîaﬂﬂekli kess›hril halâli.
Tevhîdi, i’tikâd bilgilerini, gönülleri çeken bir tarzda, nazm ile yazd›m.
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63– Yüsellîl kalbe kel büﬂrâ bi ravh›n,

Ve yuhyîr rûha kelmêizzülâli.
Bu manzûme, ehl-i îmân›n gönlünü, büyük bir müjde gibi ferâhland›r›r. Âb-› zülâl gibi rûhun ebedî se’âdetine vesîle olur.
64– Fe hûdû fîhi h›fzan ve i’tikâden,

Tenâlû cinse esnâfil menâli.
Bu manzûmeyi okumakla iktifâ etmeyip, bilâkis ezberlemek ve bu
manzûmede bildirildi¤i gibi i’tikâd etmek lâz›md›r. Böylece ilâhî ni’metlere ve se’âdetlere kavuﬂmak müyesser olsun.
65– Ve kûnû avne hêzêlabdi dehrân,

Bi zikril hayri fî hâlibtihâli.
Allahü teâlâya düâ edip, yalvard›¤›n›z zemânlarda, bu manzûmeyi
yazan abd-i za’îfi de hât›rlay›p, onun için hayr düâ ve istigfâr ederek yard›mc› olunuz.
66– Leallallahe ya’fûhü bi fadlin,

Ve yu’tîhis-se’âdete filmeâli.
Ümmîd edilir ki, hayr düâlar›n›z›n bereketleriyle, Allahü teâlâ bu hakîr kulunun seyyiât›n›, fadl› ve keremi ile afv eder ve âh›retde en büyük
ni’met olan dîdâr›n› görmek se’âdetini nasîb eyler.
67– Ve innidehra ed-û künhe vüs-î,

Limen bilhayri yevmen kaddeâlî.
Bir kimse, bir gün, bir vakt bana hayr düâ ederse, hayâtda kald›¤›m
müddetce, ben de bütün gücümle ona hayr düâ ederim.
Merhameti, lütf ve ihsân› herﬂeyi kuﬂatan Allahü teâlâdan Resûl-i
emîni hurmetine bizi ve bu kasîdeyi yazan zât› afv etmesini, bize ve ona,
babalar›m›za, annelerimize, hocalar›m›za, sevdiklerimize ve bütün mü’minlere merhamet eylemesini dileriz. Allahü teâlâya dâimâ hamd olsun.
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Otuzikinci Bölüm

‹LM-‹ USÛL-‹ FIKH
(Usûl), asl kelimesinin ço¤uludur.
(Asl), bir ﬂeyin dibi, kökü ma’nâs›nad›r. Kendisine tercîh edilene nisbetle tercîh edilen ﬂeye de asl denir.
Cüz’iyyât›na ﬂâmil ve muvâf›k olan kanûn ve kâideye asl denir.
Medlûle nisbetle delîle asl denir.
(Asl), baﬂka bir ﬂeyin kendisi üzerine binâ edildi¤i ﬂey diye de ta’rîf
edilmiﬂdir.
(Asl), kendisine muhtâc olunan ﬂey ma’nâs›na da gelir. Nitekim hayvanâtda asl olan g›dâd›r, denir.
En iyi ve en lây›k olan ﬂeye de (asl) denir. Nitekim insanda asl olan
ilmdir, denir. Çünki ilm insana, cehâletden dahâ iyi ve dahâ lây›kd›r.
Kendisinden, dallar›n ve ﬂûbelerin meydâna geldi¤i ﬂeye de (asl) denir. Çocu¤a nisbetle baban›n asl olmas› gibi.
Önceki hâle de (asl) denir. Nitekim eﬂyâda asl olan mubâhl›k ve temiz olmakd›r, denir.
Eﬂyâda (asl) olan ademdir [yoklukdur]. Çünki, adem eﬂyâda varl›kdan öncedir.
Kelâmda (asl) olan hakîkatdir.
Müsebbibin [sebeb olan›n] sebebe ba¤l› ve muhtâc olmas› bak›m›ndan sebeb de, (asl)d›r.
Dinde (asl) olan tevhîddir. [Allahü teâlân›n bir oldu¤una inanmakd›r.]
(Asl), bir ﬂeyin bulundu¤u hâl üzere bekâs›, kalmas› diye de ta’rîf olunur ki, bir ﬂeyin bulundu¤u hâl üzere bekâs› (asl)d›r, demekdir.
‹smlerde (asl) olan tenkîrdir. Ya’nî nekre, belirsiz olmakd›r.
ﬁerî’atde (asl) olan berâet-i zimmetdir. [Ya’nî aksine bir delîl bulunmad›¤› müddetce, ﬂahs›n suçsuz ve borçsuz olmas›d›r.]
‹smde (asl) olan varl›¤a delâlet etmesidir. Bu ism, ister âlim kelimesi gibi s›fat olsun, ister gulâm (köle ve hizmetci) kelimesi gibi s›fat olsun.
S›fat, sonradan kazan›l›r ve dâimî de¤ildir, kaybedilebilir.
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‹sm-i iﬂâretde (asl) olan, ister yak›n, ister uzak olsun, görülebilen ﬂeye iﬂâretdir.
Fi’llerde (asl) olan çekilebilir, de¤iﬂik kal›blara çevrilebilir olmas›d›r.
Baﬂ›nda âmil bulunmayan ismde (asl) olan, sükûn üzere olmakd›r.
Ma’rifelikde, belirlilikde (asl) olan bilinmekdir.
S›fatda (asl) olan aç›klama ve tahsîsdir [husûsîleﬂdirmedir].
S›fatda (asl) olan, temyîzdir [baﬂkalar›ndan ay›rmakd›r].
Merfu’ olmakda (asl) olan fâil olmakd›r.
Mübtedâda (asl) olan ma’rifelikdir [belirli olmakd›r].
Haberde (asl) olan, müfred olmakd›r.
Amelde (asl) olan, fi’ldir. [Kelimelerin sonuna te’sîr etmekde (asl) olan
fi’ldir.]
Cevâbda (asl) olan, süâle benzerlikdir.
‹smde (asl) olan, i’râbd›r. [Sonunun de¤iﬂir olmas›d›r.]
Fi’lde (asl) olan, binâd›r. [Sonunun de¤iﬂmemesidir.]
Cümlelerde (asl) olan, fi’l cümlesidir.
Müsennâda (asl) olan, mu’reb olmakd›r. [Sonunun de¤iﬂmesidir.]
Haberde (asl) olan mübtedâdan sonra gelmesidir.
Âmilde (asl) olan ma’mülden önce gelmesidir.
Hurûfu kasemde [yemîn harflerinde] (asl) olan (bâ) harfidir.
Teﬂbîhde (asl) olan müﬂebbehdir [benzeyendir].
‹lm-i usûl-i f›kh: ﬁer’î ilmlerden olup, kat’î ve icmâlî delîllerden, ﬂerî’atin fer’î hükmlerinin istinbât› ve istihrâc› [ç›kar›lmas›] sûretinden,
usûlünden bahs eden ilmdir.
Mevzû’u: ‹lm-i usûl-i f›kh›n mevzû’u, ahkâm-› ﬂer’iyyenin istinbât›
[ç›kar›lmas›] bak›m›ndan, edille-i ﬂer’iyye-i külliyyedir.
Mebâdi [temelleri]: ‹lm-i usûl-i f›kh›n temelleri, arabî ilmler ile ﬂer’î
ve aklî ilmlerden ba’z›lar›d›r.
Gâyesi: ‹lm-i usûl-i f›kh›n gâyesi, edille-i erbe’adan ahkâm-› ﬂer’›yyenin ç›karmakda meleke kazanmakd›r. Edille-i erbe’a, (Kitâb), (Sünnet), (‹cma’) ve (K›yâs)d›r.
Fâidesi: ‹lm-i usûl-i f›kh›n fâidesi, ahkâm-› ﬂer’iyyeyi kaynaklar›ndan do¤ru olarak ç›karmakd›r.
(Kitâb) lafz-› ﬂerîfinden maksad, Kur’ân-› azîm-üﬂﬂând›r. Bu lafz hak– 161 –

k›nda, tefsîr ilmi bölümünde, Kur’ân-› kerîmin ismleri bildirilirken bahs edildi.
(Sünnet), lügatda, gerek marazî olsun, gerek gayrî marazî olsun, [be¤enilsin veyâ be¤enilmesin], tarîkat [yol] ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde farz ve
vâcib olmaks›z›n ta’kîb edilen yoldur. Sünnet ba’zan terk etmekle berâber, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” devâml› yapd›klar› güzel âdetleridir. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ibâdet
olarak devâml› yapd›¤› sünnetlere (Sünen-i hüdâ) denir. Âdet olarak
yapd›klar›na ise (Sünen-i zevâid) denir. (Sünen-i hüdâ), yap›lmas› dînin
kemâli için olup, terki mekrûh iﬂlemek veyâ kötü bir iﬂ yapmak olur.
(Sünen-i zevâid)in yap›lmas› iyi iﬂlerden olup, terki mekrûh iﬂlemek veyâ kötü bir iﬂ yapmak olmaz. Sünen-i zevâid, Resûl-i ekremin “sallallahü aleyhi ve sellem” oturmalar›, kalkmalar›, giyinmeleri, yimeleri gibi
mubârek âdetleridir.
(‹cmâ’), lügatda azm ve ittifâk ma’nâs›nad›r. Ist›lâhda, ümmet-i Muhammed aleyhissalâtü vesselâmdan olan müctehîdlerin ayn› asrda dîne
âid bir iﬂ üzerinde ittifâk, sözbirli¤i etmeleridir. Baﬂka bir ta’rîfe göre, müctehîd olan âlimlerin bir iﬂ üzerinde tam ittifâk etmeleridir. (‹cmâ-› mürekkeb), mehâzda [kaynakda] ihtilâf bulunmakla berâber, hükmde ittifâk
demekdir. Fekat iki kaynakdan birisinin fesâd› ile hükm farkl› olur. Bunun
misâli, kay [kusma] ile kad›na dokunma birlikde oldu¤unda, abdestin bozulaca¤› husûsunda icmâ’ bulunmas›d›r. Lâkin abdestin bozulmas›n›n sebebi hanefîlere göre a¤›z dolusu kusmak, ﬂâfi’îlere göre kad›na dokunmakd›r. Kusman›n hanefîlere göre abdesti bozmamas› farz edilse, o zemân abdesti bozdu¤una hükm olunmaz. Bu durumda icmâ’ kalmaz. Ayn› ﬂeklde ﬂâfi’îlere göre kad›na dokunman›n abdesti bozmad›¤› farz
olunsa, abdesti bozdu¤una hükm olunmaz ve yine bu durumda da icmâ’
kalmaz.
(K›yâs), lügatda, bir ﬂeyi di¤er bir ﬂeyle ölçmek demekdir. Müsâvât [birbirine eﬂid olma] ma’nâs›na da gelir. K›yâs›n cem’îsi (akyise)dir.
Bir rivâyete göre, k›yâs›n asl›, kendisine k›yâs yap›lan ﬂeyin önce geçmiﬂ
olmas›d›r. ﬁerî’atde k›yâs; hükmün hakk›nda nâs bulunan ﬂeyden baﬂka bir ﬂeye geçmesi için nâsdan ç›kar›lan ve hükmde asl ile fer’ aras›n›
birleﬂdiren ma’nâdan ibâretdir.
(Nâs), lügatda delîl, haber ve zuhûr ma’nâlar›na gelir. Cem’îsi (nusûs) ve (nisâs)d›r. Ist›lâhda, bir ma’nâdan baﬂkas›na ihtimâli olmayan ve
bir rivâyete göre te’vîle ihtimâli olmayan lafzd›r.
‹lm-i usûl-i f›khda büyük müelliflerden bir zât, Ahmed bin Alî Ebû
Bekr-Râzî “aleyhirrahme” hazretleridir. Ahmed bin Alî Ebû Bekr-Râzî
305 [m. 916] y›l›nda tevellüd etmiﬂ, 370 [m. 980] y›l›nda Ba¤dâdda vefât
etmiﬂdir.
Usûl-i f›kh ilminde eser yazan büyük âlimlerden biri, Ubeydüllah bin
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Ömer bin Îsâ Ebû Zeyd Debbûsî hazretleridir. Bu zât hicrî 432 [m. 1039]
senesinde Buhârâda vefât etdi. [Debbûs, Semerkandda bir kasabad›r.
Debbûsînin, (Te’sîs) f›kh kitâb› ile (Esrâr fil üsûl-i vel-fürû’) kitâb› ve (Hazâne) fetvâ kitâb› ve imâm-› Muhammedin (Câmi’ul-kebîr)ine ﬂerh› vard›r.]
Usûl-i f›kh ilminde eser yazan büyük âlimlerden biri de, Alî bin Muhammed bin Hüseyn bin Abdülkerîm bin Mûsâ bin Îsâ bin Mücâhid EbülHasen Fahr-ul-islâm Pezdevîdir. Hicrî 400 [m. 1009]de do¤du. 482 [m.
1089] senesinde vefât etdi.
Usûl-i f›kh ilminde kitâb yazan bir di¤er büyük âlim de, Fahr-ul-islâm Pezdevî hazretlerinin (Ebül-yesr) diye meﬂhûr olan birâderi Muhammed bin Muhammed bin Hüseyn bin Abdülkerîm Ebül-yesr Pezdevî hazretleridir. Bu zât›n yazd›¤› mu’teber eserlerin kolay ve râhat anlaﬂ›l›r olmas› sebebiyle, kendisinin Ebül-yesr diye meﬂhûr oldu¤u, Fahr-ül-islâm
Pezdevî hazretlerinin eserlerinin zor anlaﬂ›l›r olmas› sebebiyle de ona
(Ebül-Usr) denildi¤i rivâyet edilmiﬂdir. Ebül-yesr hazretleri üstün hâller ve
fazîlet sâhibi bir zât idi. Hicrî 421 [m. 1030]de do¤du. 493 [m. 1099] senesinde Buhârâda vefât etdi.
Usûl-i f›kh ilminde eser yazan büyük âlimlerden biri de, ﬁems-üleimme Muhammed bin Ahmed bin Ebî Sehl Ebû Bekr Serahsî hazretleridir. 483 [m. 1090] senesinde vefât etdi. [On sene habsde kald›. Habsde iken yazd›¤› (Usûl) kitâb› ve (Câmi’-i kebîr) ve (Câmi’-i sagîr) ve (Siyer-i kebîr), (Muhtasar-› Tahâvî) ﬂerhleri ve (Mebsût) ad›ndaki (Kâfî ﬂerhi) ve (Muhît) kitâblar› meﬂhûrdur.]
Usûl-i f›kh ilminde eseri bulunan büyük âlimlerden biri de, Mevlâ
Ebül-Abbâs Ahmed bin Alî bin Sa’leb bin Ziyâ Muzaffereddîn bin Seâtî
el-Ba¤dâdî hazretleridir. Hicrî 683 [m. 1284], bir rivâyete göre de 682 [m.
1283] senesinde vefât etdi.
Usûl-i f›kh ilminde, müelliflerden bir di¤er zât da Abdüllah bin Ahmed bin Muhammed Ebül Berekât Hâf›ziddîn Nesefî hazretleridir.
‹lm-i usûl-i f›khda büyük müelliflerden biri de, Ömer bin Muhammed
bin Ömer ﬁeyh Celâleddîn-i Habbâzî hazretleridir. Hicrî 691 senesinde
vefât etmiﬂdir.
Usûl-i f›kh ilminde, büyük müelliflerden bir di¤er zât da, Ebû Abdüllah Muhammed bin Muhammed bin Ömer Hüsâmeddîn Ahsîkesî hazretleridir. 644 [m. 1246] senesinde vefât etdi. [Ahsîkesî, Mâverâünnehrde,
bir beldenin ismidir.]
Büyük f›kh âlimlerinden ‹mâm-› Ermevî, ‹mâm-› Fahreddîn Râzî
[544-606 (m. 1209)], Mevlânâ el-fâd›l Sadr-üﬂ-ﬂerîa âlim-i muhakkîk ve
h›br-i mudekkîk Ubeydüllah bin Mes’ûd bin Mahmûd bin Ubeydüllah bin
Mahmûd Sadreddîn Mahbûbî, Mevlânâ âlim-ül-âmil fâd›l-ül-kâmil ﬁem– 163 –

seddîn Fenârî [751-834 (m. 1431)], Kâd› Beydâvî [685 [m. 1286]da vefât
etdi], mevlânâ Hüsrev diye meﬂhûr Mevlâ Muhammed bin Ferâmürz bin
Hâce Alî hazretleri de, Usûl-i f›kh ilminde k›ymetli ve mu’teber eserler yazan büyük âlimlerdendir. Yukar›da ismleri geçen, meﬂhûr âlimlerin usûli f›kh ilmine dâir yazd›klar› k›ymetli eserler, bu ilmde mu’teber eserler olup,
âlimler taraf›ndan bu kitâblar üzerine pekçok ﬂerhler ve hâﬂiyeler yaz›lm›ﬂd›r. “Rahimehümüllah.”
‹LM-‹ FIKH
(F›kh), lügatda birﬂeyi bilmek ma’nâs›nad›r. Usûl-i f›kh âlimlerinin ›st›lâh›nda, tafsîlî delîllerden ç›kar›lan ahkâm-› ﬂer’›yyeyi fer’›yyeyi bilmek
ma’nâs›nad›r. F›kh âlimlerine göre ise, fer’î mes’eleleri h›fz etmekdir.
Ehl-i hakîkate göre, ilm ile amel aras›n› birleﬂdirmek, ilm ile amel etmekdir.
F›kh ilminin mevzû’u; mükellefin iﬂidir.
F›kh ilminin gâyesi; dünyâ ve âh›ret se’âdetine kavuﬂmakd›r.
F›kh ilmi, (Kitâb), (sünnet), (icmâ’) ve (k›yâs)dan ç›kar›l›r.
F›kh ilminin fazîlet ve ﬂerefinin di¤er ilmlerden çok oldu¤unda, f›kh
âlimleri ittifâk etmiﬂlerdir.
ﬁi’r tercemesi:
K›ymetlendi¤i zemân âlim bir ilm ile,
Dahâ lây›kd›r k›ymetlenmek f›kh ilmi ile.
Nice güzel kokular var ki misk gibi de¤il,
Nice uçan kuﬂlar var ki do¤an gibi de¤il.
Bekara sûresinin ikiyüz altm›ﬂdokuzuncu âyet-i kerîmesinde meâlen,
(... kime hikmet verilmiﬂse muhakkak ona çok hayr verilmiﬂdir) buyurulmuﬂdur. Bu âyet-i kerîmede geçen “hikmet” lafz-› ﬂerîfi, tefsîr âlimleri taraf›ndan “ilm-i füru’”, ya’nî “ilm-i f›kh” diye tefsîr edilmiﬂdir. Bu sebeble f›kh ilminin Allahü teâlâ taraf›ndan medh olundu¤u âlimler taraf›ndan beyân edilmiﬂdir.
ﬁi’r tercemesi:
‹lmlerin en hayrl›s› f›kh ilmidir,
Zâten bütün ilmlere o vesîledir.
Muhakkak ki vera’ sâhibi bir fakîh,
Bin zâhidden üstün, hem fazîletlidir.
Ma’lûm oldu¤u üzere, ilmlerin ö¤renilmesi yâ farz-› ayn, yâ farz-› kifâye, yâ mendûb, yâ harâm, yâ mekrûh, yâhud mübâhd›r.
(Farz-› ayn) olan ilmler, islâmiyyetde farz olan husûslardan, insan›n din ve amel bak›m›ndan muhtâc oldu¤u ilmlerdir. ‹nsan›n dînen muhtâc oldu¤u ilmler, “‹’tikâdî” mes’elelerdir. Amel bak›m›ndan muhtâc ol– 164 –

du¤u ilmler, abdest, gusl, nemâz, oruc, zekât, hac, bey’ ve ﬂirâ ve di¤er
zarûrî ilmlerdir.
(Farz-› kifâye) olan ilmler, dünyâ iﬂlerinin yürütülmesi, muntazam
olmas› için lâz›m olan ilmlerdir. Bu ilmlerin ö¤renilmesi farz-› kifâyedir. Bu
ilmler; t›b ilmi, hesâb ilmi, nahv ilmi, lügat ilmi, kelâm ilmi, k›râet ilmi, hadîs isnâdlar› ilmi, ilm-i k›smet, ilm-i vesâya, ilm-i mîrâs, kitâbet, meânî,
bedi’, beyân ve usûl ilmleri, nâs›h ve mensûh ilmi, ilm-i âsâr ve ahbâr, ilmi usûl-i s›nâ’at ve felâhât ve di¤er benzeri ilmlerdir. Farz-› ayn, farz-› kifâyeden efdâldir. Çünki farz-› ayn herkese farz olmas› bak›m›ndan dahâ
mühîm ve nefse dahâ a¤›rd›r. Farz-› kifâye böyle de¤ildir. Çünki farz-› kifâye umûmen farzd›r. Umûmî olan emrler dahâ hafîf, husûsî olan emr ise
dahâ a¤›rd›r. Bir kavle göre farz-› kifâye dahâ üstündür. Çünki farz-› kifâyenin yap›lmas› bütün ümmetden meﬂakkati ve zorlu¤u giderir. Farz› kifâyenin terki ile bir beldenin bütün sâkinleri günâhkâr olur. Bu durum
farz-› kifâyenin mühim oldu¤unda ﬂübhe bulunmad›¤›na dalâlet ederse
de, güvenilir olan kavlin farz-› ayn›n üstün oldu¤udur.
(Mendûb), lügatda be¤enilen ve güzel görülen ma’nâlar›nad›r. F›kh
âlimlerine göre, terki câiz olmakla berâber, ﬂâri’ kat›nda yap›lmas› terkinden dahâ iyi olan ﬂeydir. ‹lmde mendûb olan, f›khda ve kalb ilminde tebahhur etmekdir. Tebahhurun ma’nâs›, f›kh ilminde derinleﬂmek ve bu ilmin zor mes’elelerine vâk›f olmakd›r. Di¤er ﬂer’î ilmlerde tebahhur etmek
de böyledir. Kalb ilmi ahlâk ilmi demekdir. Ahlâk ilmi, güzel ahlâk›n çeﬂidlerini ve bunlar›n nas›l elde edilece¤ini, kötü ahlâk›n çeﬂidlerini ve bunlardan nas›l sak›n›laca¤›n› bildiren ilmdir.
(Harâm) olan ilmler, ilm-i felsefe, ﬂa’beze [hokkabazl›k], ilm-i tencîm, ilm-i reml, ulûm-i tabî’iyye, ilm-i sihr, ilm-i kehânetdir.
(Felsefe), yunanca bir kelime olup, arabîsi, “el-Hikem-ül-mümevvehe”d›r. “Müzeyyenet-üz-zâhir fâsidet-ül-bât›n”, [ya’nî d›ﬂ› süslü, içi bozuk] demekdir. Bunun misâli, felsefecilerin âlemin kadîm oldu¤unu, baﬂlang›c› olmad›¤›n› söylemeleri ve di¤er küfrü gerekdiren, îmân› gideren ve
harâm olan ﬂeyler gibi. (‹hyâ-ül-ulûm) kitâb›nda ﬂöyle bildirilmekdedir:
Felsefe asl›nda ilm olmay›p, dört k›smdan ibâretdir.
Birinci k›sm› hendese ve hesâbd›r. Bu ilmler mübah olup, kimse bunlardan men’ olunmaz. Ancak hesâb ve hendese ilmlerinden felsefenin kötülenen ilmlerine kaymas›ndan korkulan kimseye yasaklan›r. ‹kinci k›sm›,
mant›k ilmidir. Bu ilm, delîl ve ﬂartlar› ile ta’rîf ve ﬂartlar›ndan bahs eder.
Bunlar ilm-i kelâma dâhildir. Üçüncü k›sm›, ilâhiyyâtd›r. Bu ilm, Allahü teâlân›n zât›ndan ve s›fatlar›ndan bahs eder. ‹lâhiyyât bahsinde felsefecilerin yollar›n›n, görüﬂlerinin ba’z›s› küfr, ba’z›s› bid’atdir. Felsefenin dördüncü k›sm› ise, tabî’iyyâtd›r. Bunlar›n ba’z›s› ﬂer’i ﬂerîfe muhâlifdir.
Ba’z›s› cismlerden, özelliklerinden, cismlerin u¤rad›¤› de¤iﬂikliklerden bahs
eder. Bu durum tabîblerin insana bak›ﬂ› gibidir. Çünki tabîbin, insan be– 165 –

denine hastal›k ve s›hhat yönünden bakd›¤› gibi, felsefeciler de bütün
cismlere u¤rad›¤› de¤iﬂiklikler ve hareketleri yönünden bakar. Fekat t›b
ilmi, tabî’iyyât ilminden üstündür. Çünki tabî’iyyâtda t›b ilmine ihtiyâc gâyet aç›k olup, felsefecilerin ilmlerine ihtiyâc yokdur.
(‹lm-i tencîm), “gökdeki y›ld›zlar›n ﬂekllerine ve durumlar›na bakarak, yeryüzündeki hâdiseler hakk›nda bilgi elde etmeyi sa¤layan ilmdir”
diye ta’rîf edilmiﬂdir. Havâdis-i süfliyeden murâd, havâdis-i dünyâ demekdir. F›kh âlimleri taraf›ndan beyân edildi¤ine göre, ilm-i nücûmun kendisi ilm olarak güzel olup, kötülenmemiﬂdir. Çünki bu ilm iki k›smd›r. Biri
(hisâbî), di¤eri (istidlâlî)dir. Hisâbî olan ilm-i nücûm hak olup, Kur’ân-› kerîmde bildirilmiﬂdir. Nitekim Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde, Rahmân sûresinin beﬂinci âyet-i kerîmesinde meâlen: (Güneﬂ ve ay›n hareketleri
bir hesâba göredir) buyurmakdad›r. ‹stidlâlî olan ilm-i nücûm, y›ld›zlar›n ve feleklerin hareketleri ile, Allahü teâlân›n kazâ ve kader olarak yarataca¤› ﬂeyleri anlamaya çal›ﬂmak olup, bu da câizdir. Bu anlamaya çal›ﬂma tabîbin nabza bakarak s›hhati ve hastal›¤› anlamas› gibidir. Müneccim e¤er, kazâ ve kadere inanmay›p, bizzat kendisi gayb› anlad›¤›n› iddia ederse, kâfir olur, îmân› gider. Âlimlere göre, ilm-i nücûmun, nemâz
vaktlerini bilecek ve k›ble ta’yînini yapacak kadar›n› ö¤renmenin mahzûru olmay›p, câizdir. Bundan fazlas›n› ö¤renmenin harâm oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Bu câiz ve harâm olma durumunun ilm-i nücûmun hisâbî k›sm›na de¤il, isditlâlî k›sm›na âid oldu¤unu söylemiﬂlerdir.
(‹lm-i reml), “noktalardan ve çizgilerden meydâna gelerek bir bütün oluﬂduran ve iﬂlerin netîcelerini gösteren çeﬂidli ﬂeklleri bilmekdir” diye ta’rîf edilmiﬂdir. Bu ilm, kat’î olarak harâmd›r. (Fetavâ-i ibni Hacer)
kitâb›nda, reml ilmini ö¤renmenin ve ö¤retmenin ﬂiddetle harâm oldu¤u
beyân edilmiﬂdir.
(‹lm-i tabî’î), “de¤iﬂiklik kabûl edip etmemeleri bak›m›ndan, duyu
organlar›yla hissedilen cismlerin hâllerinden bahs eden ilmdir,” diye
ta’rîf edilmiﬂdir. (Fetavâ-i ibni Hacer)de beyân edildi¤ine göre, ilm-i
tabî’îden, felsefecilerin usûlleriyle elde edilen (dîne uymayan) mes’eleler
ö¤renmek harâmd›r. Çünki o bilgiler âlemin kadîm oldu¤una, baﬂlang›c› olmad›¤›na ve di¤er bozuk inançlara götürür. ‹lm-i tabî’înin harâml›¤›
ilm-i nücûmun harâml›¤› gibidir. Her ikisinde de harâml›¤›n sebebi, bozuk i’tikâda düﬂürmesidir.
(‹lm-i sihr), “tabî’at kuvvetleri, fizik, kimyâ ve biyoloji kanûnlar›
d›ﬂ›nda, gizli sebebler kullanarak, garîb ﬂeyleri yapma melekesini elde etmeyi sa¤layan ilmdir,” diye ta’rîf edilmiﬂdir. Bu ilmi ö¤renmek ve ö¤retmek harâmd›r.
(‹lm-i kehânet), “gelecekde olacak ﬂeylerden haber vermek ve
gayb›, gizli ﬂeyleri bilirim iddiâs›nda bulunmakd›r,” diye ta’rîf edilmiﬂdir.
Bu ilm harâmd›r.
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(‹lm-i h›ref ve mûs›kî), bu ilmler de ö¤renilmesi harâm olan ilmlerdendir. “‹lm-i h›ref”, “‹lm-i kâf” olup, onun da kimyâya iﬂâret oldu¤u
muhtemeldir. Bunda ise mal› zâyi’ etmek ve fâidesiz ﬂeylerle meﬂgûl olmak bulundu¤undan, harâml›¤›nda ﬂübhe yokdur. “‹lm-i h›ref”den maksad›n, ilm-i t›ls›mât ve benzeri di¤er ilmlere iﬂâret olmas› ihtimâlî bulundu¤u âlimler taraf›ndan bildirilmiﬂdir.
(Mekrûh olan ilm), ﬂer’an harâm ve mekrûh olan sözlerin bulundu¤u ﬂi’rler ve hicvdir.
(Mübah olan ilm), ﬂer’an men’ edilmeyen sözler ile yaz›lan ﬂi’rlerdir.
F›kh-› ﬂerîf, hadîs-i ﬂerîfin semeresi ve netîcesidir. Fakîh olan zât›n
ecri ve mükâfât›, muhaddisinkinden dahâ az de¤ildir.
F›kh ilmini, Abdüllah bin Mes’ûd “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri
ekmiﬂ, hazret-i Alkama sulam›ﬂ, ‹brâhîm Nehâî hazretleri hasad etmiﬂ,
Hammâd bin Müslim el-Kûfî hazretleri harman yapm›ﬂ, ay›klay›p, geniﬂ
olarak aç›klam›ﬂ, ‹mâm-ül-ümmet ve sirâc-ül-millet Ebû Hanîfe Nu’mân
bin Sâbit hazretleri ö¤ütmüﬂ, ya’nî k›smlara, kollara ay›rm›ﬂ, usûller ve metodlar koymuﬂ ve ‹mâm-› a’zam hazretlerinin talebesi, Ebû Yûsüf Ya’kûb
bin ‹brâhîm kâd›l kudât hazretleri de, ‹mâm-› a’zam hazretlerinin ortaya
koydu¤u usûl ve kâideleri geniﬂletmiﬂ, ‹mâm-› Muhammed bin Hasen ﬁeybânî hazretleri de f›kh ilmini ekmek hâline getirmiﬂ ve di¤er insanlar da,
bu büyük âlimlerin çal›ﬂarak, ictihâdlar› ile bildirdikleri ahkâm-› ﬂer’iyyeyi hâz›r bularak, ondan fâidelenmiﬂlerdir.
ﬁi’r tercemesi:
Abdüllah ibni Mes’ûd, f›kh› ekdi,
Alkama hasat, ‹brâhîm harmân etdi.
Nu’mân ö¤ütdü, Ya’kûb hamur yapd›,
Muhammed (ﬁeybânî) ekmek edip, insanlar yidi.
Büyük âlimler, selef âlimlerinin ahkâm-› ﬂer’iyyeyi, edille-i erbe’adan
istinbât ve istihracda [ç›karmakda] büyük gayret gösterdiklerini, fekat zarûrî sebeblerle aralar›nda çok ihtilâf›n meydâna geldi¤ini beyân buyurmuﬂlard›r. Zîrâ edille-i ﬂer’iyyenin ekseriyyeti (Kur’ân-› kerîm) ve (Hadîs-i ﬂerîfler) olup, bunlar da arabî lisan üzere nâzil ve vârid olmuﬂdur. Arabî lafzlar›n ise çok ve geniﬂ ma’nâlar taﬂ›malar›ndan ve husûsiyle ahkâm-›
ﬂer’iyyeye dâir pekçok ma’nâlar› ifâde etmelerinden dolay›, müctehîd-i
kirâm›n aras›nda ihtilâf meydâna geldi¤i ma’lûmdur. Bu durum müctehîdler aras›nda ictihâd farkl›l›¤›na sebeb olmuﬂdur. Bundan baﬂka sünnetin
ve hadîs-i ﬂerîflerin Peygamberimizden “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
de¤iﬂik yollarla gelmesi, hadîs-i ﬂerîflerin ço¤undaki hükmlerin zâhiren birbirine z›t gibi görünmesi, bunlar aras›nda tercîhin gerekmesi ve bu tercîh sebebleri de âlimler aras›nda farkl› olmuﬂdur. Yine Kur’ân-› kerîm ve
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hadîs-i ﬂerîflerde oldu¤u gibi, edille-i ﬂer’›yyenin di¤erlerinde de ihtilâf bulundu¤undan, müctehid imâmlar›n re’yleri, ictihâdlar› muhtelîf olmuﬂdur.
Zemânla ortaya ç›kan yeni hâdiselerin hükmlerinin (Kitâb) ve (Sünnet)de aç›kca bulunmamas›, böyle hakk›nda nâs bulunmayan mes’elelerin hükmlerini, bunlara benzeyen ve hakk›nda nâs bulunan mes’elelerin hükmlerine benzeterek hükme ba¤lamak da ictihâd farkl›l›¤›na sebeb
olmuﬂdur.
‹ﬂte bahs edilen bu husûslar, müctehid âlimlerin ictihâdlar›n›n birbirinden farkl› olmas›na sebeb olmuﬂdur. Eshâb-› kirâm›n temâm› müctehid idi. Ahkâm-› dîniyye hâmil-i Kur’ân olan, nâsih ve mensûhu, muhkem ve müteﬂâbihi ve Kur’ân-› kerîm ile alâkal› di¤er ilmleri bilen Eshâb› kirâmdan al›nd›. Bu büyük Sahâbîler de Kur’ân-› kerîme âid bilgileri ve
ahkâm-› rabbâniyyeyi, yâ bizzat Peygamberimizden “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” yâhud Ondan iﬂiten Eshâb-› kirâm›n di¤er büyüklerinden alm›ﬂlard›r. Eshâb-› kirâmdan böyle olanlara kurrâ ad› verilmiﬂdir. Bunlar Kur’ân-› kerîmin k›râeti husûsunda mütehass›s olmuﬂlard›r. Zîrâ arablar aslen okuma ve yazma bilmeyen bir kavm idi. Okuma yazma bilenleri çok az idi. Bu sebeble Eshâb-› kirâm›n büyüklerine kurrâ denilmiﬂ ve
asr-› se’âdetde bu ism ile meﬂhûr olmuﬂlard›r. Eshâb-› kirâm aras›nda okuma ve yazma yay›l›p, hükm ç›karma gücü ve melekesi kazan›larak f›kh› ﬂerîf ilm hâlini al›nca, f›kh hükmlerini bilen büyük zâtlara kurrâ ismi yerine fukahâ ve ülemâ denildi. [Eshâb-› kirâm›n hepsi müctehid idi. Kendi ictihâdlar›na göre hareket ederler idi. Eshâb-› kirâm›n en alt mertebede olan› bile, tâbi’înin en üstünü olan, Veysel Karânîden dahâ üstün idi.
Dört mezheb imâm›, Eshâb-› kirâmdan ö¤rendiklerini kitâblar›na yazm›ﬂlard›r. Eshâb-› kirâm›n ictihâdlar› kitâblara geçmedi¤inden, dört mezheb
imâm›n›n toplad›klar› ve kitâblara geçdikleri ahkâma uymak lâz›md›r.]
F›kh âlimlerine göre f›kh ilmi iki yola ayr›l›r. Birinci yol, ehl-i re’y ve
ehl-i k›yâs olan âlimlerin yoludur. Bunlar Irâk âlimleridir. ‹kinci yol, hadîs
ehli olan âlimlerin yoludur. Bunlar Hicâz âlimleridir. Irâk âlimlerine göre
isnâd›n s›hhati için pekçok ﬂartlar gerekdi¤inden, onlarda hadîs rivâyeti azd›r. Ahkâm-› ﬂer’›yyeyi ekseriyâ k›yâs yoluyla ç›karm›ﬂlar ve bu iﬂde
mâhir olmuﬂlard›r. Bu sebeble onlara (ehl-i re’y) denmiﬂdir. Ehl-i re’y ve
ehl-i k›yâs›n reîsi ‹mâm-› a’zâm Ebû Hanîfe Nu’mân bin Sâbit el-Kûfî hazretleridir. Hicâz ehlinin imâm›, Mâlik bin Enes hazretleri ve ondan sonra
Muhammed bin ‹drîs ﬁâfi’î hazretleridir. Bundan sonra k›yâs yoluyla
hükm ç›karmay› ülemâdan bir topluluk red ve inkâr edip, onunla amel etmeyi ve huccet saymay› kabûl etmemiﬂlerdir. Bunlar (zâhiriyye mezhebi) mensûblar› olup, din bilgilerinin kayna¤› olarak sâdece âyet-i kerîmeleri, hadîs-i ﬂerîfleri ve icmâ’› kabûl etmiﬂlerdir. K›yâs-› celîyi ve aç›k
olan illeti ise, nâssa dâhil edip, “illeti bildirmek, hükmü bildirmekdir”
demiﬂlerdir. Zâhiriyye mezhebinin imâm› Dâvüd bin Alî ve o¤lu ve onlar›n talebeleridir. Hanefî mezhebi, ﬁâfi’î mezhebi ve Dâvüd-i zâhirînin
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mezhebi, f›kh imâmlar› aras›nda cumhûrun mezhebi olarak meﬂhûr olup,
ehl-i islâm›n umûmu bu üç mezhebin âlimlerini taklîd etmiﬂlerdir. Fekat,
Ehl-i beytin izinde oldu¤unu söyliyen ﬂî’a, usûl ve fürû’ ahkâm›nda kendilerine mahsûs yeni bir mezheb kurmuﬂlar ve o mezhebe göre amel etmiﬂlerdir. Bu mezheblerini, ba’z› Sahâbîleri kötülemek, kendi imâmlar›n› ma’sûm ve sözlerini do¤ru bilmek üzere kurmuﬂlard›r. Bunlar›n hepsi
asls›z ﬂeylerdir. ﬁî’a gibi hâricîler de ortaya ç›k›p, cumhûra muhâlefet etmiﬂlerdir. Ancak ehl-i islâm›n ço¤u, onlar›n bu bozuk yollar›na i’tibâr etmeyip, red ve inkâr etmiﬂlerdir. Bu sebeble onlar›n bozuk yollar›ndan hiç
bir ﬂey kalmay›p, sözleri de nakl ve rivâyet olunmam›ﬂd›r. ﬁöyle ki, ﬂî’a
ve hâriciyye mezheblerinin izleri, i’tikâd ve amele dâir kitâblar› sâdece kendi beldelerinde mevcûddur. Zâhiriyye mezhebi de, imâmlar›n›n kalmamas› ve cumhûru ehl-i islâm›n onlar› red ve inkâr› sebebiyle gayb olup, görüﬂleri eski kitâblarda kalm›ﬂd›r. Bir tak›m kimseler zâhiriyye mezhebini
ö¤renmek maksad›yla onlar›n kitâblar›n› okuyarak o mezhebe tâbi’ olmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Ancak cumhûru ehl-i islâm›n tâbi’ oldu¤u dört mezhebe muhâlefetden baﬂka bir ﬂey elde edememiﬂler, ilmi, kitâbdan ö¤renmeye tahsîs ve âlimlerden almay› terk etmeleri sebebiyle ehl-i bid’atden
say›lm›ﬂlard›r. Endülüs âlimlerinden ‹bni Hazm, hadîs ezberlemekle meﬂhûr iken, zâhiriyye mezhebine girdi. Bu mezhebin kitâblar›n› okuyarak, ona
tam ba¤land› ve zâhiriyye mezhebine göre ictihâdda bulundu¤unu iddi’a
etdi. Zâhiriyye mezhebinin imâm› Dâvüd-› Zâhirîye ba’z› mes’elelerde muhâlefet etdi. Dört mezheb âlimlerinden bir ço¤una hücûm etdi¤inden, insanlar ona bu¤z edip, mezhebini red etdiler. Kitâblar›n› zararl› görerek terk
etdiler. Hattâ ‹bni Hazm›n yazd›¤› kitâblar›n›n sat›lmas›na mâni’ oldular
ve ba’zan da y›rtd›lar ve yakd›lar. Böylece islâm beldelerinden Irâkda ehli re’yin mezheblerine, Hicâzda ehl-i hadîsin mezheblerine [ya’nî hanefî,
mâlikî, ﬂâfi’î, hanbelî mezheblerine] uyuldu.
Irâk ehlinin mezhebinin [ya’nî ehl-i re’yin] reîsi, ‹mâm-› a’zam Ebû
Hanîfe Nu’mân bin Sâbit el-Kûfî hazretleridir. Onun f›kh ilmindeki yüksek
derecesine hiçbir âlim ulaﬂamam›ﬂd›r. ‹ctihâdda en önde oldu¤una talebeleri ve bilhâssa ‹mâm-› Mâlik ve ‹mâm-› ﬁâfi’î hazretleri ﬂehâdet etmiﬂlerdir.
Hicâz ehlinin tâbi’ oldu¤u [ya’nî ehl-i hadîsin] mezhebinin imâm›,
‹mâm-› Mâlik bin Enes el-Esbahî hazretleridir. Hicâzda ictihâd makâm›na yükselip, din ilmlerini ihyâ eden muallim olmuﬂdur. ‹mâm-› Mâlik hazretleri, ﬂer’î hükmleri istinbâtda [ç›karmakda] bütün müctehid imâmlarca mu’teber olan ﬂer’î delîllerin yan›nda, ayr›ca Medîne-i münevverenin
o zemânki halk›n›n amelini de sened olarak alm›ﬂd›r. Çünki Medîne-i münevvere Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hicret etdi¤i ve yaﬂad›¤› bir yerdir. Ayr›ca hülefâ-i râﬂidîn ve Eshâb-› kirâm›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” büyükleri de orada yaﬂam›ﬂlard›r. Bu sebeble Medîne-i münevvere halk› dînî mes’elelerde ittifâk etdikleri veyâ terk etdik– 169 –

leri ﬂeylerde, hep kendilerinden öncekilere tâbi’ olmuﬂlard›r. Böylece onlar›n dîne dâir bütün iﬂleri Peygamber efendimizi, Onun mubârek hâllerini ve iﬂlerini gören Eshâb-› kirâma dayanmakdad›r. ‹ﬂte ‹mâm-› Mâlik hazretleri, bütün bunlar› dikkate alarak, Medîne-i münevverenin o zemânki
halk›n›n amelini sened olarak kabûl etmiﬂdir. Ancak âlimlerin ço¤u onun
bu delîlini icmâ’ mes’elelerinden sayarak kabûl etmemiﬂler, icmâ’›n bütün ümmete ﬂâmil oldu¤unu ve ümmetin onunla amel etdi¤ini, Medîne halk›na mahsûs olmad›¤›n› söyleyerek i’tirâz etmiﬂlerdir. Ma’lûm oldu¤u üzere, icmâ’i ﬂer’î, ayn› asrda yaﬂayan müctehidlerin dînî bir mes’elenin
hükmünde birleﬂmeleri olup, hükm ç›karmakda delîl oldu¤unda ittifâk edilmiﬂdir. ‹mâm-› Mâlik hazretlerinin Medîne halk›n›n amellerine i’tibâr etmesi, ictihâd ile hâs›l olan icmâ’ oldu¤undan de¤il, bilâkis asr-› se’âdete kadar, sonra gelenlerin öncekilerden görerek al›p, onlar›n amellerine
uymalar› sebebiyledir. Ancak bu mes’ele ile ﬂer’î icmâ’ aras›nda mutlak
ittifâk bak›m›ndan benzerlik ve uygunluk vard›r. Bu bahs, icmâ’ bâb›nda
zikr edilmeye, di¤er bâblarda zikredilmekden dahâ lây›k ve uygun oldu¤undan, Mâlikî mezhebinin usûl-i f›kh kitâblar›nda icmâ’ bâb›nda zikr edilmiﬂdir. Fekat icmâ’ ehlinin ittifâklar› edille-i ﬂer’›yyeye bakarak ictihâd ile
meydâna geldi¤i hâlde, Medîne halk›n›n bir iﬂi yapmakda ve yapmamakdaki ittifâklar› ise sonra gelenlerin öncekilere, görerek uymalar› ile meydâna gelmiﬂdir. Âlimler bu bahsin icmâ’ bâb›nda zikr edilmeyip, Resûli ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin iﬂleri ve takrîrleri bâb›nda, yâhud çeﬂidli delîlleri ihtivâ eden bâblarda zikr edilmesinin dahâ uygun oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Ma’lûm oldu¤u üzere, ‹mâm-› Mâlik bin Enes “rahmetullahi aleyh”
hazretlerinden sonra, Muhammed bin ‹drîs eﬂ-ﬁâfi’î hazretleri Irâka gitdi. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh” hazretlerinin talebeleri ile görüﬂüp, onlardan ilm ald›. Ehl-i Hicâz yolu ile ehl-i Irâk yolu aras›n› birleﬂdirdi. Böylece yeni bir mezheb kurup, birçok mes’elede ‹mâm-›
Mâlik hazretlerinden farkl› ictihâdlarda bulundu.
‹mâm-› Mâlik ve ‹mâm-› ﬁâfi’î hazretlerinden sonra, ‹mâm-› Ahmed
bin Hanbel “rahimehullah” hazretleri yetiﬂmiﬂdir. Ahmed bin Hanbel,
hadîs âlimlerinin büyüklerinden olup, talebeleri hadîs ilminde en yüksek
dereceye ulaﬂm›ﬂlar ve ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin talebelerinden de ilm alarak yükselmiﬂler ve onlar da Hanbelî mezhebini kurmuﬂlard›r. Böylece, islâm memleketlerinde yaln›z bu dört mezhebe uyulmuﬂ, di¤er mezhebler terk olunmuﬂdur. Zîrâ, dînî ilmlerde pekçok ›st›lâh›n bulunmas› ve ictihâd mertebesine ulaﬂmaya mâni’ olan sebeblerin zuhûr etmesi, re’yi sa¤lam olmayanlara uyma korkusu sebebiyle islâm
âlimleri, müslimânlar›n dört mezhebden baﬂkas›na uymalar›n› men’ etmiﬂlerdir. Böylece [ehl-i sünnetin] f›kh mezhebleri dört mezhebden ibâret olup,
her mukallid, tâbi’ oldu¤u imâm›n mezhebine göre amel eder. Bu husûsda yap›lacak birﬂey kalmam›ﬂd›r. Bu sebeble ictihâd kap›s› kapal›d›r.
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Âlimler, dört mezheb aras›nda da ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe Nu’mân
bin Sâbit hazretlerinin mezhebinin en do¤ru ve en iyi oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretleri, f›kh ilminde mes’elelere derin
vukûfiyyeti, re’yinin kuvvetlili¤i, yüksek zekâs›, Kitâb ve sünnete dâir
geniﬂ ilmi, isâbetli görüﬂleri ve di¤er üstün hasletleri sebebiyle, müctehid imâmlar aras›nda müstesnâ bir zât idi. Dört mezhebden birine tâbi’
olan mukallid bir kimse, seçdi¤i mezhebin do¤ru oldu¤unu, hatâ ihtimâlinin de bulundu¤unu, di¤er mezheblerin hatâl› olup, do¤ru olma ihtimâlinin de bulundu¤unu kabûl etmelidir. Bu durum zannî ﬂeylerde olup, i’tikâdî konularda olmaz. ‹’tikâdî mes’elelerde kesin bilmek lâz›md›r. Çünki i’tikâdî mes’elelere âid delîller kat’î olan aklî delîllerdir. ‹’tikâdda kendi mezhebinin hak oldu¤una, muhâlif mezheblerin ise yanl›ﬂ oldu¤una kat’î
olarak inan›l›r.
Dört mezheb imâmlar›n›n ilki ve en üstünü, ‹mâm-ül-müslimîn, tâbi’înin büyü¤ü, ümmetin ›ﬂ›¤›, müctehid âlimlerin iftihâr›, Ebû Hanîfe
Nu’mân bin Sâbit “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. Yüksek hâlleri ve fazîletleri say›lamayacak kadar çokdur. Burada teberrüken âlimlerin nakl etdiklerinden bir k›sm› yaz›lacakd›r.
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin, zemân, üstünlük, ilm ve
ma’rifet bak›m›ndan di¤er imâmlardan önde oldu¤u husûsunda âlimler
ittifâk etmiﬂlerdir. Bir rivâyete göre hicrî 80 [m. 699], bir rivâyete göre ise
61 [m. 680] senesinde do¤du. ‹mâm-› Mâlik hazretleri hicrî 95 [m. 713] de
do¤du. Bu durumda ‹mâm-› Mâlik hazretleri, ‹mâm-› a’zam hazretlerinden sonra do¤muﬂdur. Yine ‹mâm-› ﬁâfi’î hazretleri de meﬂhûr rivâyete
göre, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin vefât etdi¤i gün do¤du. O
da ‹mâm-› a’zam hazretlerinden sonrad›r.
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin ﬂeref bak›m›ndan da di¤er
imâmlardan önde oldu¤u, hakk›nda rivâyet edilen hadîs-i ﬂerîf ile sâbitdir. Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri hadîs-i ﬂerîfinde Ebû Hanîfe hazretlerini dünyâya gelmeden önce “Sirâc-ül-ümme
[ümmetin ›ﬂ›¤›]”, “Muhyi’ﬂ-ﬂer’i [dîni ihyâ eden]” ve “Es-sâb›k [önde
olan]” vasflar›yla vasf buyurmuﬂdur. Bu ﬂeref, ‹mâm-› a’zam hazretlerinin di¤er imâmlar üzerine tercîh edildi¤ine ve onlardan üstün oldu¤una
kat’î bir delîl oldu¤u, âlimler taraf›ndan beyân buyurulmuﬂdur. [(Se’âdeti Ebediyye) kitâb›n›n 440.c› ve 441.ci sahîfelerindeki hadîs-i ﬂerîflere bak›n›z!]
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin sâhib olduklar› ﬂerefin birisi de, müctehid imâmlar aras›nda ondan baﬂka tâbi’înden bir zât bulunmamas›d›r.
‹bni Salâh hazretlerinin bildirdi¤ine göre, ‹mâm-› Mâlik hazretleri tebe-i tâbi’îndendir.
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‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, di¤er
müctehid imâmlar taraf›ndan da dâimâ medh-i senâ ile yâd edilmiﬂdir.
‹mâm-› ﬁâfi’î “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, ‹mâm-› a’zam Ebû
Hanîfe “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden dahâ fakîh, dahâ âlim bir kimse bilmedi¤ini, f›khda derinleﬂmek isteyen kimsenin onun ve talebelerinin yoluna tâbi’ olmas› lâz›m geldi¤ini ve bir rivâyete göre di¤er insanlar›n k›yâs ve istihsânda onun ›yâli hükmünde oldu¤unu bildirerek, medhi senâ eylemiﬂdir. Bunu büyük âlimlerden Hârûn bin Sa’îd rivâyet etmiﬂdir.
‹mâm-› Mâlik hazretlerinin de, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerini bu ﬂeklde medh etdi¤ini, ‹mâm-› Vâk›dî hazretleri bildirmiﬂdir. ‹mâm› Mâlik hazretlerinin, mes’elelerin ço¤unda, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin kavlini tercîh etdi¤i de, büyük âlimlerden ‹shak bin Muhammed
hazretleri taraf›ndan zikr ve beyân buyurulmuﬂdur.
Yine ‹mâm-› ﬁâfi’î hazretleri, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini ﬂöyle medh etmiﬂdir: “‹lm-i megâzîde ‹mâm-›
Muhammed bin ‹shak hazretleri, ilm-i f›khda ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretleri, nahv ilminde ‹mâm-› Kisâî hazretleri, tefsîr ilminde Muhammed bin
Mukâtil hazretleri, ﬂi’r ilminde Züheyr en önde ve kendilerine uyulacak kimselerdir. Bu ilmlerde derinleﬂmek isteyen kimsenin bu zâtlara uymalar› lâz›md›r. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin k›ymetli kitâblar›n› okumayan kimse f›kh ilminde derinleﬂemez.”
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin altm›ﬂbin ﬂer’î mes’ele ortaya koymuﬂ oldu¤u nakl edildi¤i gibi, beﬂyüz bin
mes’ele ictihâd buyurdu¤u da ‹mâm-› Ebû Bekr bin Atîk hazretleri taraf›ndan rivâyet olunmuﬂdur. Hatîb-i Harezmî hazretleri de ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfe hazretlerinin üçyüz bin mes’elenin ictihâd›na muvaffak oldu¤unu, bu kadar mes’eleden otuzsekiz bin mes’elenin ibâdete, di¤er k›sm›n›n mu’âmelâta âid oldu¤unu ve bu mes’eleleri ortaya koyup ve ictihâdlar›yla insanlar›n dalâletden ve müﬂkilâtdan kurtard›¤›n› bildirmiﬂdir.
Hülâsâ, Sultân-ül-eimme vel-müctehidîn ârif-i esrâr-il-muhakk›kîn
halîlür-rahmân Ebû Hanîfe Nu’mân bin Sâbit “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerinin yüksek hâllerinin ve fazîletlerinin haddi ve nihâyeti yokdur.
Abdüllah ibni Mubârek hazretlerinin, ‹mâm-› a’zam hazretlerini medh
için yazd›¤› belîg ﬂi’ri teberrüken buraya yaz›ld›.
Arabî ﬂi’r tercemesi:
Süsledi halk› ve memleketleri,
‹mâm Ebû Hanîfe hazretleri.
Ahkâm, âsâr ve f›khda sözleri,
Hoﬂdur t›bk› Zebûr sahîfeleri.
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Ne ﬂarkda ne garbda ne de Kûfede,
Bütün dünyâda bulunmaz benzeri.
Allah korkusundan nemâz, orucla,
Geçerdi hep gündüz ve geceleri.
Bütün uzvlar› iffetli idi,
Dili hiç olmazd› iftirâ yeri.
Harâmlardan, mekrûhlardan uzakd›,
Allah r›zâs›yd› vazîfeleri.
Yükseklikde onun gibisi var m›?
O halk›n imâm›, gerçek rehberi.
Akls›zd›r ona kusur söyleyen,
Haks›zd›r, za’îfdir delîlleri.
Ezâ etmek bir fakîhe câiz mi?
Var iken her yerde ﬂeref izleri.
‹mâm ﬁâfi’înin sahîh nakl ile,
Meﬂhûrdur herkesce sözleri.
‹nsanlar f›khda çoluk çocu¤u,
Gibidir. Bu söz ba¤lar bizleri.
Hakk›n cezâs›na havâle etdik,
Onun sözlerini red edenleri.
Müctehidîn-i kirâmdan Ebû Abdüllah Mâlik bin Enes bin Mâlik Âmir
el-esbahî hazretleri [mâlikî mezhebinin kurucusu], hicrî 90 [m. 708] veyâ
94 yâhud 95 senelerinde do¤du. Hicrî 178 [m. 794] veyâ 179 [m. 795] senesinde Medîne-i münevverede vefât etdi. ‹mâm-› Mâlik hazretleri Medînenin âlimi olup, pekçok zâtdan ilm alm›ﬂd›r. Kendisinden de pekçok
kimse ilm ö¤renmiﬂdir. Hadîs-i ﬂerîf ve f›kh ilminde imâm, en önde gelen
âlimlerden olup, dîne ve ilme son derece ta’zîm ederdi. ‹mâm-› Mâlik hazretlerinin büyüklü¤ü, üstün hâlleri ve fazîletleri say›lamayacak kadar
çokdur. Bunlar menâk›b ve târîh kitâblar›nda yaz›l›d›r.
Müctehidîn-i kirâmdan, ‹mâm-› Ebû Abdüllah Muhammed bin ‹drîs
bin Abbâs bin Osmân bin ﬁâfi’ bin Sâyib bin Ubeyd bin Ubeyd Yezîd bin
Hâﬂim bin Muttalib bin Abdi Menâf el-Kureﬂî el-Muttalibî hazretleri [ﬂâfi’î mezhebinin kurucusu], ‹mâm-› a’zam Ebû Hanife hazretlerinin vefât etdi¤i senede yâhud o günde, hicrî 150 [m. 767] senesinde Yemende veyâ Askalanda [Gazzede] do¤du. ‹mâm-› ﬁâfi’î hazretleri ilm ve fazîletde
ender rastlanan zâtlardan olup, pekçok âlimden ilm ö¤renmiﬂdir. Yedi yaﬂ›nda hâf›z oldu. Hicrî 195 [m. 810] senesinde Ba¤dâda gidip, birkaç ay
orada kald›. [Usûl-i f›kh ilmini ilk yazan budur.] Sonra M›sra gitdi. Hicrî 204
[m. 820] senesinde ellidört yaﬂ›nda vefât etdi. Bütün âlimler onun emîn,
âdil, zâhid, vera’, takvâ ve güzel hâller sâhibi, mubârek bir zât oldu¤u– 173 –

nu sözbirli¤i ile bildirmiﬂlerdir. Onun yüksek hâlleri, fazîletleri, meziyyetleri sâdece bu bahs edilenlerden ibâret de¤ildir. Menâk›b kitâblar›nda geniﬂ olarak yaz›l›d›r. [Hadîsde (Sünen) ve (Müsned)i, f›khda (Kitâb-ülümm)ü çok k›ymetlidir.]
Müctehidîn-i kirâmdan Ebû Abdüllah Ahmed bin Muhammed bin
Hanbel eﬂ-ﬁeybânî hazretleri [hanbelî mezhebinin kurucusu], hicrî 164 [m.
780] senesinde Ba¤dâdda do¤du. 241 [m. 855]de yetmiﬂyedi yaﬂ›nda
Ba¤dâdda vefât etdi. ‹mâm-› Ahmed bin Hanbel hazretleri, hadîs-i ﬂerîf
ve f›kh ilminde imâm, en önde gelen âlimlerden idi. Zühd, vera’ ve ibâdetde benzerine ender rastlanan zâtlardan idi. Ba¤dâdda yetiﬂdi. Ba¤dâd›n büyük âlimlerinden hadîs-i ﬂerîf ö¤renip, ilm ve fazîlet sâhibi oldukdan sonra, Kûfe, Basra, Mekke-i mükerreme, Medîne-i münevvere, Yemen, ﬁâm ve Cezîre taraflar›na gitdi. Oralarda asr›n büyük âlimlerinden
ilm ö¤rendi ve ö¤rendiklerini yazd›. Pekçok âlime ilmde sened oldu. ‹slâm âleminde k›ymetli eserleriyle meﬂhûr oldu. Dinde yüksek derecelere ulaﬂd›. Fazîleti ve üstün hâlleri her tarafa yay›ld›. Cenâze nemâz›nda
bulunan ehl-i islâm say›lamayacak kadar çokdu. Vefât haberi duyulunca her tarafdan gelip, cenâze nemâz› k›lanlar›n haddi hesâb› yokdu. Vefât›nda ba’z› ﬂaﬂ›lacak hâllerin görüldü¤ü meﬂhûrdur. Bunlar menâk›b ve
târîh kitâblar›nda geniﬂ olarak yaz›l›d›r.
Müctehid âlimlerin büyüklerinden, ‹mâm-› Ebû Yûsüf Ya’kûb bin ‹brâhîm bin Habîb bin Sa’d hazretleri, hicrî 113 [m. 731] senesinde Kûfede do¤du. Sonra Ba¤dâda yerleﬂip, orada ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe
hazretlerinden ve di¤er büyük âlimlerden ilm ö¤renip, fazîlet kazand›. ‹lmde ve fazîletde pekçok kimsenin kendisine mürâce’at etdi¤i bir âlim oldu. Bir rivâyete göre hicrî 182 [m. 798] senesinde Ba¤dâdda vefât etdi.
‹mâm-› Ebû Yûsüf hazretleri, tefsîr-i ﬂerîf, hadîs-i ﬂerîf ve eyyâm-› arab›
ezberlemeye önem verirdi. Müslimânlar›n gözbebe¤i ve iftihâr› olan büyük bir âlim idi. Yüksek hâlleri, fazîletleri, güzel yaﬂay›ﬂ›, üstün ahlâk›, f›kh
ve di¤er ilmlerde ulaﬂd›¤› yüksek dereceler, menâk›b ve târîh kitâblar›nda yaz›l›d›r.
Müctehid âlimlerden biri de, ‹mâm-› Ebû Abdüllah Muhammed bin
Hasen eﬂ-ﬁeybânî hazretleridir. Kûfede yetiﬂdi. Sonra Ba¤dâda gidip,
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerinden ve di¤er büyük âlimlerden ilm
ve feyz ald›. Kendisinden de çok kimse ilm ve feyz ald›. 135 [m. 752]de
Vâs›t ﬂehrinde tevellüd etdi. 189 [m. 805] senesinde Rey ﬂehrinde vefât
etdi. Rey ﬂehrinde ayn› gün ‹mâm-› Kisâînin de vefât etdi¤i rivâyet olunmuﬂdur. ‹mâm-› Muhammed ﬁeybânî hazretleri güzel yüzlü olup, gâyet
güzel giyinirdi. Fazîlet ve yüksek hâller sâhibi bir zât idi. Üstün hâlleri menâk›b ve târîh kitâblar›nda geniﬂ olarak yaz›lm›ﬂd›r.
(‹ctihâd: Lügatda, bütün gücünü sarf etmek ma’nâs›nad›r. Ist›lâhda, fakîh olan zât›n kendisinde ﬂer’î bir hükm husûsunda zan hâs›l olmas› için bütün gücünü sarf etmesidir. Yine ictihâd, delîl vâs›tas›yla anlama
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bak›m›ndan istenilen ma’nây› bulmak için bütün gücünü sarf etmekdir.)
[(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb› 50.ci sahîfeye bak›n›z!]
HANEFÎ MEZHEB‹N‹N MEﬁHÛR ÂL‹MLER‹
Ma’lûm oldu¤u üzere, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinden ilm ö¤renen büyük âlimler, say›s›zd›r. Bu âlimlerden
islâm âleminde meﬂhûr olanlar› yediyüzotuzdan fazlad›r. Bu zâtlar›n çal›ﬂmalar›ndan ve ictihâdlar›ndan bütün dünyâ müstefîd olmuﬂdur [istifâde etmiﬂdir]. Bu âlimlerin en meﬂhûrlar›ndan teberrüken bahs edilecekdir.
Hanefî mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden bir büyük zât, Abdüllah bin
Mubârek Mervezî “aleyhirrahme” hazretleridir. 118 [m 736] veyâ 129
[m. 746] senesinde do¤du. 180 [m. 796]de vefât etdi. Yüksek edeb sâhibi bir âlim idi. Tâbi’în-i kirâmdan Yahyâ bin Sa’d el-Ensârî, Süleymân
Teymî, Hamîd-i Tavîl hazretleri ve emsâli büyük zâtlar ile, Süfyân hazretleri, ‹bni Cüveyc, imâm-› ﬁu’be “rahimehümullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
gibi büyük âlimler ile görüﬂmüﬂdür. Abdüllah bin Mubârek hazretleri
ﬂöyle buyurmuﬂdur: “‹lm ve irfân beﬂ ﬂey ile elde edilir: Birincisi, niyyet,
ikincisi, fehm [idrâk, anlama kâbiliyyeti], üçüncüsü, ilmi ile amel etmek,
dördüncüsü, ö¤rendi¤ini h›fz, ezberlemek, beﬂincisi, ilmi yaymak.” Bu zât›n üstün hâlleri, fazîletleri ve meziyyetleri çokdur. Bunlar menâk›b kitâblar›nda anlat›lm›ﬂd›r.
Hanefî mezhebinin âlimlerinden bir büyük zât da, Züfer bin Hüzeyl
Sabbâh el-Kûfî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. 158 [m. 775]de
Basrada vefât etdi. Fazîlet sâhibi, emsâli az bulunan zâtlardan olup, üstün hâlleri menâk›b kitâblar›nda geniﬂ anlat›lm›ﬂd›r.
Hanefî mezhebinin âlimlerinden bir büyük zât da, ‹mâm-› Dâvüd bin
Nasîr et-Tâî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. 165 [m. 781] senesinde vefât etdi. Zühd, vera’, yüksek hâller ve fazîletler sâhibi olup, hayât›, kitâblarda geniﬂ olarak bildirilmiﬂdir.
Büyük hanefî âlimlerinden biri de, Veki’ bin Cerrâh bin Melîh bin Adiy
Ebû Süfyân “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. 128 [m. 745] veyâ 129
senesinde tevellüd etdi. 198 [m. 813] veyâ 199 da vefât etdi. Devâml› oruc
tutar, her gece hatm-i ﬂerîf ederdi. Rivâyete göre her gece Kur’ân-› kerîmin üçde birini okumadan uyumazd›. Gecenin sonunda kalk›p, Kur’ân› kerîm okur ve istigfâr ile meﬂgûl olurdu. Zühd, takvâ, ilm ve h›fzda emsâli az bulunan üstün vasflar sâhibi bir zât idi. Yüksek hâlleri ve fazîletleri menâk›b kitâblar›nda yaz›l›d›r.
Hanefî mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden Ebû Amr en-Nehâi el-Kûfî “aleyhirrahme” hazretleri, 194 [m. 809]de vefât etmiﬂdir. Yüksek hâlleri ve fazîletleri alâkal› kitâblarda yaz›l›d›r.
Hanefî mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden ‹mâm-› Yahyâ bin Zekeriy– 175 –

yâ Ebî Zâide bin Meymûn bin Fîrûz “aleyhirrahme” hazretleri, 183 [m. 799]
veyâ 184 senesinde altm›ﬂdört yaﬂlar›nda iken vefât etdi. Kûfede kitâb
yazan ilk zâtd›r. Kitâblarda üstün hâlleri ve fazîletleri bildirilmiﬂdir.
Meﬂhûr hanefî âlimlerinden, Hasen bin Ziyâd “aleyhirrahme” hazretleri, büyük bir zât olup, 204 [m. 819]de vefât etmiﬂdir.
Ecille-i e’imme-i hanefîden imâm-› âlem-il ârif, Ebû ‹smâ’îl Hammâd
“aleyhirrahme” hazretleri, 212 [m. 827]de vefât etdi. ‹lm, irfân, zühd ve vera’ sâhibi büyük bir zât idi.
Hanefî mezhebinin büyük f›kh âlimlerinden biri de, Yûsüf bin Hâlid
“aleyhirrahme” hazretleridir.
Hanefî mezhebinin büyük imâmlar›ndan biri de, Âfiye bin Yezîd
el-Evrî el-Kûfîdir “rahmetullahi teâlâ aleyh”.
Büyük hanefî âlimlerinden iki büyük zât da, Alî Gazzî el-Kûfînin o¤ullar›, Hibbân ve Mendel “aleyhimerrahme” hazretleridir. Bir rivâyete göre Mendel lafz› lakab olup, asl ismi Amrd›r. Lakab› ismi yerine kullan›lm›ﬂd›r. Mendel Hibbândan dahâ meﬂhûr olup, 167 [m. 783] veyâ 168 senesinde Kûfede vefât etmiﬂdir.
Meﬂhûr hanefî âlimlerinden bir zât da, Alî bin Müshir el-Kûfî hazretleridir “rahmetullahi teâlâ aleyh”.
Hanefî imâmlar›ndan bir di¤er zât da, Kâs›m bin Ma’n bin Abdürrahmân bin Abdüllah bin Mes’ûd el-Kûfî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir.
Esed bin Amr bin Âmir bin Eslem bin Mugîs bin Yeﬂkûr bin Edhem
Ebû Münzir Becâî el-Kûfî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, meﬂhûr hanefî âlimi olup, 189 [m. 804]da vefât etmiﬂdir.
Ahmed bin Hafs “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri de, hanefî büyüklerindendir.
Nûh bin Ebî Meryem Yezîd bin Ceavne-el-Mervezî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, hanefî mezhebi âlimlerinin büyüklerinden olup, “Câmi’” lakab›yla tan›n›r. Çünki, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin f›kh›n› ilk
cem’ eden, toplayan bu zâtd›r. Bir rivâyete göre de, ilmde en k›ymetli ve
en önemli mes’eleleri toplad›¤› için bu “câmi’” lakab›yla an›lm›ﬂd›r. 173
[m. 789]de vefât etdi.
Meﬂhûr hanefî âlimlerinden bir zât da Halef bin Eyyûb “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. 220 [m. 835] veyâ 215 yâhud 205 senesinde vefât etmiﬂdir.
ﬁeddâd bin Hakem “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri de, hanefî âlimlerinin meﬂhûrlar›ndan olup, 210 [m. 825] senesinde vefât etdi.
Büyük hanefî âlimlerinden bir zât da Mûsâ bin Nasr “rahmetullahi
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teâlâ aleyh” hazretleridir.
Ebû Süleymân Mûsâ bin Süleymân el-Cürcânî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleri de, hanefî mezhebinin meﬂhûr imâmlar›ndand›r.
Hanefî mezhebi imâmlar›ndan bir zât da, Hilâl bin Yahyâ bin Müslim “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. 245 [m. 859]de vefât etdi.
Hanefî mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden bir büyük zât da, Ebû Abdüllah Muhammed bin Semâa bin Ubeyd bin Hilâl bin Veki’ “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. 233 [m. 847]de vefât etdi.
Bir di¤er meﬂhûr hanefî mezhebi âlimi de, Ebû Mut›’ Hakem bin Abdüllah bin Seleme bin Abdürrahmân “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. 177 [m. 793]de vefât etdi. Bu meﬂhûr âlim, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinden (F›kh-› ekber) kitâb›n› rivâyet etmiﬂdir.
Meﬂhûr hanefî âlimlerinden bir zât da ﬁeyh Bedreddîn Mahmûd bin
‹srâîl bin Abdül’azîzdir. “‹bni Kâdî-i Semâvne” diye meﬂhûrdur. Üstün hâller sâhibi bir zât olup, hicrî 818 [m. 1415] senesinde vefât etdi. [(Se’âdeti Ebediyye) kitâb›, 1081.ci sahîfesinde buyuruluyor ki: Samavne kâdîsi
o¤lu Mahmûd Bedreddîn, M›srda okuyup, sultân Ferruh bin Berkuka
hoca olmuﬂ, ﬂeyh Hüseyn Ahlâtîden tesavvuf ö¤renmiﬂdir. Tebrîzde Tîmûrun sohbetlerinde bulundu. Edirnede Mûsâ çelebînin kâdî-askeri oldu. Mehmed çelebî, Mûsâ çelebîyi öldürünce, bunu afv edip, ‹znikde vazîfe verdi. Buradan ‹sfendiyar be¤e kaçd›. Sonra ilhâda sap›p, mürîdleri halk›n îmânlar›n› bozma¤a baﬂlad›lar. Üzerlerine Bâyezîd pâﬂa gönderilip da¤›t›ld›lar. Kendisi Bosnaya kaçd›. Mürîdler toplad›. Yine sap›k yol
tutdular. Üzerlerine yine asker gönderildi. Tevbe eden mürîdleri taraf›ndan yakalan›p teslîm edildi. Mevlânâ Hayder Hirevînin baﬂkanl›¤›ndaki ilm
heyeti taraf›ndan muhâkeme olunarak, verdikleri fetvâ ile, sekizyüzonsekiz 818 [m. 1415] de Serezde i’dâm edildi.]
Hanefî âlimlerinden bir zât da, (Mesnevî) sâhibi Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Hüseyn bin Ahmed bin Kâs›m bin Müseyyib bin Abdüllah bin Abdürrahmân bin Ebî Bekr-i S›ddîk bin Kuhâfe etTeymî [Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî] “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
hazretleridir. Mevlânâ Celâleddîn ve Hüdâvendigâr lakablar›yla meﬂhûrdur. Hüdâvendigâr lafz› fârisî olup, sultân ma’nâs›nad›r. Babas›n›n ismi Muhammed olup, Behâeddîn ve Sultân-ül-ülemâ lakablar› vard›r.
Soyu, dört büyük halîfeden “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hazret-i
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine ulaﬂ›r. Babas›
Sultân-ül-ülemâ hazretleri Belh ﬂehrinde yerleﬂmiﬂ idi. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri 604 [m. 1207] senesinde orada do¤du. Sonra babas› ile birlikde Konyaya yerleﬂdiler. Mevlânâ hazretleri çocuk iken Celâleddîn-i Rûmî lakab› verildi. 672 [m. 1273] senesinde Konyada vefât etdi. Sultân-ül-ârifîn mevlânâ Celâleddîn Rûmî hazretleri, çeﬂidli ilmlerde
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ve f›kh ilminde derin âlim olup, menâk›b›, fazîletleri ve kemâlât› say›lamaycak kadar çokdur. Talebelerine yapd›¤› vas›yyetlerinden bir bölümü
nazm olarak teberrüken buraya yaz›ld›. Bu vas›yyetinin tercemesi ﬂöyledir:
Vas›yyetleri:
Size vas›yyetimdir, gizli, aç›k
dâimâ takvâ üzere olmak,
Günâh› terk etmek, az yimek, az konuﬂmak,
gündüz oruc, gece nemâz k›lmak.
Nefsin arzûlar›n› terk edip,
insanlara tahammül, cefâlara katlanmak,
Kötü kimselerden uzak olup,
hep sâlihlerle berâber olmak.
‹nsanlar›n hayrl›s›, insanlara fâideli oland›r,
Sözün hayrl›s› az ve maksad› anlatand›r.
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî “kuddise sirruhüssâmî” hazretlerinin
k›ymetli o¤lu mevlânâ Behâeddîn hazretleri, Sultân Veled lakab› ile meﬂhûr olup, büyük f›kh âlimlerindendir. Babas›ndan sonra Konyada talebe
yetiﬂdirip, ilmi yayd›. 712 [m. 1312] senesinde vefât etdi.
Evliyân›n büyüklerinden, ‹brâhîm bin Edhem, ﬁakîk-i Belhî, Ma’rûfi Kerhî, Ebû Yezîd-i Bistâmî, Fudayl bin Iyâd, Dâvüd-i Tâî, Ebû Hâmid elLeffâf, Halef bin Eyyûb, Abdüllah bin Mubârek, Veki’ bin Cerrâh, Ebû Bekr
Verrâk “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ve di¤er mücâhede ve müﬂâhede eshâb›ndan olan evliyâ-i kirâm hazretleri de, imâm-› a’zam Ebû
Hanîfe “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinin mezhebine tâbi’ olmuﬂlard›r. Bu büyük evliyâ zâtlar›n kerâmetleri, fazîletleri ve üstün menâk›b›, yüksek hâlleri, bu mevzû’ ile alâkal› kitâblarda geniﬂ olarak anlat›lm›ﬂd›r
“kaddesallahü esrârehüm”.
ﬁÂF‹’Î MEZHEB‹N‹N MEﬁHÛR ÂL‹MLER‹
Ma’lûm oldu¤u üzere, ‹mâm-› ﬁâfi’î “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinden ilm ö¤renen büyük zâtlar ile, di¤er ﬂâfi’î âlimlerinin haddi ve
hesâb› olmay›p, en meﬂhûrlar› ﬂu zâtlard›r:
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden Ahmed bin Hâlid el-Hallal
“rahmetullahi teâlâ aleyh”hazretleri, f›kh ve hadîs âlimlerinin büyüklerinden olup, 247 [m. 861] senesinde vefât etmiﬂdir.
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden Ahmed bin Sinân bin Esed
bin Hibbân el-Kattân “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, fukahân›n ve
muhaddisînin meﬂhûrlar›ndan olup, 256 [m. 869]da vefât etmiﬂdir.
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden Ahmed bin Sâlih el-M›srî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, f›kh ve hadîs âlimlerinin büyüklerin– 178 –

dendir. 170 [m. 786]de do¤du. 248 [m. 862]de vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden Kâdî Ebû Hâmid bin Biﬂr bin
Hâmid el-Merverûzî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 362 [m. 972]de
vefât etdi. [Merverûz, Horâsânda bir beldenin ad›d›r.]
Ahmed bin Ebî Serh es-Sayyâh el-Nehﬂelî veyâ Ahmed bin Ömer
bin Sayyâh Ebû Ca’fer er-Râzî el-Ba¤dâdî “rahmetullahi teâlâ aleyh”
hazretleri de, ﬂâfi’î âlimlerinin meﬂhûrlar›ndand›r.
Ahmed bin Abdürrahmân Vehb bin Müslim el-Kureﬂî Ebû Abdüllah
el-M›srî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri de, ﬂâfi’î âlimlerinin meﬂhûrlar›ndand›r. 264 [m. 877]de vefât etdi.
Ahmed bin Amr bin Abdüllah bin Amr “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, büyük âlimlerden olup, 205 [m. 820]de vefât etdi. ﬁâfi’î mezhebinin âlimlerindendir.
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden Ahmed bin Muhammed bin
Velîd “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 222 [m. 836]de vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden Yahyâ bin Abdül’azîz elBa¤dâdî Ebû Abdürrahmân eﬂ-ﬁâfi’î “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, yüksek hâller ve fazîlet sâhibi bir âlim idi.
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden Ahmed bin Yahyâ bin Vezîr
bin Süleymân “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 171 [m. 787]de do¤du. 250 [m. 864] veyâ 251 de vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebinin âlimlerinin meﬂhûrlar›ndan biri de, Ahmed bin Ebî
Süreyh er-Râzî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir.
ﬁâfi’î mezhebinin büyük f›kh âlimlerinden biri de, Muhammed bin
Abdüllah bin Abdülhakîm “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. 182 [m.
798]de do¤du. 268 [m. 881]de vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebi âlimlerinden, Muhammed bin imâm eﬂ-ﬁâfi’î ﬁeyh
Ebû Osmân el-Kâdî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, imâm-› ﬁâfi’î
“rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinin en büyük evlâd› idi. 240 [m. 854]
senesinden sonra Cezîrede vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden, ‹brâhîm bin Hâlid bin Ebî Süleymân “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, fakîh, âlim, fâd›l ve vera’ sâhibi büyük bir zât idi.
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden ‹brâhîm bin Muhammed
bin Abbâs bin Osmân eﬂ-ﬁâfi’î hazretleri, 238 [m. 852]de vefât etdi.
‹brâhîm bin Muhmmed bin Herem “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerindendir.
‹brâhîm bin Münzir bin Abdüllah bin Münzir el-Huzâmî el-Medenî
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“rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri de, ﬂâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerindendir. 235 [m. 849] veyâ 236 da vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebinin büyük âlimlerinden bir di¤er zât da, ‹shak bin ‹brâhîm bin Muhalled Ebû Ya’kûb Mervezî bin Râheveyh “rahmetullahi
teâlâ aleyh” hazretleridir. Bu zât f›kh ilmi ile hadîs ilmi aras›n› birleﬂdiren
meﬂhûr bir âlimdir. 161 [m. 777] veyâ 166 da do¤du. 238 [m. 852]de vefât etdi.
‹smâ’îl bin Yahyâ bin ‹smâ’îl bin Amr bin ‹shak “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleri, 175 [m. 791]de do¤du. 264 [m. 877]de vefât etdi. ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerindendir.
Bahr bin Nasr “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 181 [m. 797] veyâ 180 de do¤du. 269 [m. 882]da vefât etdi. ﬁâfi’î mezhebi âlimlerindendir.
Hars bin ﬁureyh “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 236 [m.
850]da vefât etdi. Büyük bir zât olup, ﬂâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerindendir.
Hars bin Miskîn bin Muhammed bin Yûsüf el-Emevî Ebû Ömer elM›srî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, f›kh ve hadîs âlimlerinin büyüklerinden, sâlih bir zât olup, 154 senesinde do¤du. 250 [m. 864]de vefât
etdi. ﬁâfi’î âlimlerindendir.
Hasen bin Muhammed bin Sayyâh el-Ba¤dâdî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleri, meﬂhûr bir âlim olup, 260 [m. 873]da vefât etdi. ﬁâfi’î
âlimlerindendir.
Hasen bin Alî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, f›kh ve hadîs ilmi aras›n› birleﬂdiren büyük bir âlimdir. 245 [m. 859] veyâ 248 de vefât
etdi. ﬁâfi’î âlimlerindendir.
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden biri de Hüseyn el-Galansî
“rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir.
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden, Harmele bin Abdüllah enNecîbî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 166 [m. 782] senesinde
do¤du. 243 [m. 857] senesinde vefât etdi.
Rebi’ bin Süleymân bin Dâvüd “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 256 [m. 869] veyâ 257 senesinde vefât etdi. ﬁâfi’î âlimlerindendir.
ﬁâfi’î mezhebinin büyük âlimlerinden, Rebi’ bin Süleymân bin Abdülcebbâr bin Kâmil el-Murâdî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 174
[m. 790] senesinde do¤du. 270 [m. 883]de vefât etdi.
Süleymân bin Dâvüd bin Dâvüd Alî bin Abdüllah bin Abbâs el-Kureﬂî el-Hâﬂimî Ebû Eyyûb el-Ba¤dâdî “rahmetullahi teâlâ aleyh” 219 [m.
834] veyâ 220 de vefât etdi. ﬁâfi’î âlimlerindendir.
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Abdüllah bin Zübeyr bin Îsâ el-Kureﬂî el-Esedî el-Mekkî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, Mekke-i mükerremede f›kh ve hadîs âlimi idi.
ﬁâfi’î âlimlerindendir.
ﬁâfi’î mezhebi büyük âlimlerinden, Ebû Bekr el-Hamîd bin Humeyd bin Züheyr bin Hars bin Esed “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 219 [m. 834] senesinde Mekke-i mükerremede vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebi büyük âlimlerinden, Abdül’azîz bin ‹mrân bin Eyyûb
bin Miklâs “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 234 [m. 848]de vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebi büyük âlimlerinden bir büyük zât da, Abdül’azîz bin
Yahyâ bin Abdül’azîz bin Müslim bin Meymûn el-Kenânî el-Mekkî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir.
ﬁâfi’î âlimlerinden birisi de, Alî bin Abdüllah bin Ca’fer “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. 161 [m. 777]de do¤du. 234 [m. 848] senesinde vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebi büyük âlimlerinden, Fadl bin Rebî’ bin Yûnüs bin Muhammed bin Abdüllah bin Ebî Ferve “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 208 [m. 823]de vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebi âlimlerinin meﬂhûrlar›ndan, Kâs›m bin Sellâm “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 224 [m. 838] senesinde Mekke-i mükerremede vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebi büyüklerinden, Kahzem bin Abdüllah Kahzem “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 271 [m. 884]de vefât etdi.
Meﬂhûr ﬂâfi’î âlimlerinden birisi de, Mûsâ bin Ebî’l-Câr “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir.
Yûsüf bin Yahyâ Buveytî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, âbid, zâhid ve
kadri yüce büyük bir ﬂâfi’î âlimidir. 231 [m. 845]de Ba¤dâdda vefât etdi.
Yûnüs bin Abdül’a’lâ bin Mûsâ bin Meysere bin Hibbân “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri ﬂâfi’î âlimi olup, 170 [m. 786]de do¤du. 264 [m.
877]de vefât etdi.
Muhammed bin ‹drîs er-Râzî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri,
195 [m. 810]de do¤du. ﬁâfi’î âlimlerindendir.
ﬁâfi’î mezhebinin en baﬂda gelen âlimlerinden biri de muhaddislerin reîsi, Kur’ân-› kerîmden sonra en k›ymetli kitâb olan Câmi’u Sahîh (Buhâri-i ﬂerîf) kitâb›n›n sâhibi, Muhammed bin ‹smâ’îl Buhârî hazretleridir
“rahmetullahi teâlâ aleyh”. Üstün hâllerinden bir k›sm› ilm-i hadîs-i ﬂerîf
k›sm›nda anlat›ld›.
Büyük âlim ve muhaddis, Muhammed bin Hasen bin Biﬂr et-Tirmizî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri de, ﬂâfi’î mezhebi âlimlerindendir.
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Muhammed bin Nasr Mervezî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 294 [m. 906] senesinde vefât etdi. ﬁâfi’î âlimlerindendir.
Seyyid-üt-tâife Cüneyd bin Muhammed bin Cüneyd Ba¤dâdî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 207 de Nehâvendde tevellüd ve 297 [m.
909] veyâ 298 senesinde Ba¤dâdda vefât etdi. Cüneyd-i Ba¤dâdînin menkîbeleri pek çokdur. ﬁâfi’î mezhebinin büyük âlimlerindendir.
Hars bin Esed el-Muhâsibî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, ilmi bât›n ile ilm-i zâhir aras›n› birleﬂdiren büyük bir ﬂâfi’î âlimi olup, 243 [m.
857] senesinde vefât etdi.
Dâvüd bin Alî bin Halef Ebû Süleymân Ba¤dâdî ‹sbehânî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 202 [m. 817] veyâ 200 senesinde do¤du.
270 senesinde Ba¤dâdda vefât etdi. ﬁâfi’î âlimlerinin meﬂhûrlar›ndand›r.
ﬁâfi’î mezhebinin büyük âlimlerinden biri de, (Sünen) sâhibi Süleymân bin Eﬂ’as es-Sicstânî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. [202
de tevellüd, 275 de Basrada vefât etdi.] Bu zât›n ba’z› menâk›b› bu kitâb›n ilm-i hadîs-i ﬂerîf bölümünde zikr edildi.
Osmân bin Sa’îd ed-Dârimî “aleyhirrahme” hazretleri, 255 hicrî
senesinde Beyt-i mukaddesde vefât etdi. ﬁâfi’î mezhebi âlimlerinden idi.
ﬁâfi’î mezhebi âlimlerinden biri de, Asker bin Husayn hazretleridir.
Bir rivâyete göre de ismi, Asker bin Muhammed bin Husayn ﬁeyh Ebû Türâb Nahﬂebîdir “rahmetullahi teâlâ aleyh”. 245 [m. 859]de vefât etdi. Menâk›b› pek çokdur.
Ebû Abdürrahmân Ahmed bin ﬁu’ayb en-Nesâî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleri de, ﬂâfi’î âlimidir.
Meﬂhûr ﬂâfi’î âlimlerinden Ahmed bin Ömer bin Süreyh “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinin pek çok menkîbeleri vard›r. 306 [m. 918]da
vefât etdi. Tasnîf etdi¤i kitâblar, (400) adedi bulmakdad›r.
Ahmed bin Muhammed bin Kâs›m bin Mansûr “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleri, ﬂâfi’î imâmlardan ve sofiyyedendir. Ba¤dâdl› olup, vüzerâ ve rüesâ âilesine mensûbdur. Soyu Nûﬂirvân-› âdile dayan›r. 323 [m.
934] veyâ 322 senesinde vefât etdi.
Muhammed bin Ahmed bin Ezher bin Talhâ el-Hirevî Ebû Mansûr
ezherî el-lugavî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, üstün hâller sâhibi
bir ﬂâfi’î âlimi idi. 282 [m. 895]de do¤du. 307 [m. 919] senesinde vefât etdi.
Muhammed bin Ahmed bin Abdüllah el-Fâﬂânî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleri, fazîlet sâhibi bir ﬂâfi’î mezhebi âlimidir. 301 [m. 913]de
do¤du. 371 [m. 981] senesinde vefât etdi.
Muhammed bin Ahmed bin Muhammed bin Ca’fer Ebû Bekr bin
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Haddâd M›srî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, üstün hâller, fazîletler sâhibi kadri yüce ﬂâfi’î âlimlerinden bir zâtd›r. 344 [m. 955] veyâ 345
senesinde vefât etdi.
Muhammed bin Cerîr Ebû Ca’fer Taberî “rahmetullahi teâlâ aleyh”
hazretleri, pekçok eseri bulunan, üstün hâller ve fazîlet sâhibi bir ﬂâfi’î mezhebi âlimidir. 224 [m. 839]de do¤du. 310 [m. 922]da vefât etdi. [(Târîhul ümem) ve yirmiüç cild (Câmi’ul beyân) tefsîri çok k›ymetlidir.]
ﬁâfi’î mezhebi âlimlerinin meﬂhûrlar›ndan, Muhammed bin Hafîf ﬁirâzî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, ﬁeyh-ül-meﬂây›h, dinde derin
âlim olup, yüksek hâlleri ve fazîletleri pek çokdur. 371 [m. 981]de vefât
etdi.
Muhammed bin Süleymân bin Hârûn bin Sehl es-Sa’lûkî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 296 [m. 908]da do¤du. Basrada ve Niﬂâpûrda uzun seneler ilm tedrîsiyle meﬂgûl oldu. 369 [m. 979]da vefât etdi. ﬁâfi’î âlimlerinden idi.
Muhammed bin Abdüllah bin Ebû Bekr Sayrafî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleri, pekçok kitâb yazm›ﬂ olup, fazîletler sâhibi bir ﬂâfi’î
âlimi idi. 330 [m. 941]da vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebi âlimlerinden, Muhammed bin Alî Kaffâl “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, tefsîr, hadîs ve kelâm ilmlerinde ve usûl ve fürû’da, lugat ve ﬂi’r ilminde mâhir, fazîlet, kemâl, zühd, vera’ sâhibi büyük
bir zât idi. 291 [m. 903]de do¤du. 336 [m. 947]da vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebinin en meﬂhûr âlimlerinden biri de ‹mâm-ül-mütekellimîn, nâs›r-› sünnet-i seyyid-il-mürselîn, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› yayan
büyük kelâm âlimi Alî bin ‹smâ’îl ﬁeyh Ebül-Hasen Eﬂ’arî el-Basrî hazretleridir “rahmetullahi teâlâ aleyh”. Kelâm ilminde meﬂhûr olup, yüksek hâlleri, menkîbeleri ve fazîletleri pek çokdur. [Ehl-i sünnetin iki i’tikâd imâm›ndan birisidir.]
ﬁâfi’î mezhebi meﬂhûr âlimlerinden, Ahmed bin Muhammed bin Ahmed ‹sferâînî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, fazîletler sâhibi bir zât
idi. 334 [m. 945]de do¤du. 406 [m. 1015]da vefât etdi.
‹brâhîm bin Alî bin Yûsüf bin Fîrûzâbâdî Ebû ‹shâk ﬁirâzî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, fazîletler sâhibi bir zât idi. 334 [m. 945]de
do¤du. 406 [m. 1015]da vefât etdi.
‹brâhîm bin Alî bin Yûsüf bin Fîrûzâbâdî Ebû ‹shak ﬁirâzî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, çeﬂidli ilm dallar›nda derin âlim, pekçok eser ve fazîletler sâhibi büyük bir ﬂâfi’î âlimi idi. 393 [m. 1002]de do¤du. 476 [m.
1083]da vefât etdi.
‹brâhîm bin Muhammed bin ‹brâhîm el-Üstâd Ebû ‹shak ‹sferâinî
“rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, çeﬂidli ilmlerde âlim idi. 418 [m.
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1027]de vefât etdi. Menâk›b-› celîlesi say›lamayacak kadar çokdur. F›kh
âlimlerinin büyüklerindendir.
Meﬂhûr fukâha-i kirâmdan, ‹smâ’îl bin Abdürrahmân Sâbûnî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, pek çok menâk›b› ve fazîletleri olan
nâdir âlimlerdendir. 449 [m. 1057]da vefât etdi.
Hasen bin Alî bin Muhammed Ebû Alî Dekkâk “rahmetullahi teâlâ
aleyh”, ilm ve fazîletde asr›n›n ferîdi ve zemân›n›n bir dânesi idi. 405 [m.
1014]de vefât etdi. Meﬂhûr f›kh âlimlerindendir.
Meﬂhûr f›kh âlimlerinden, Sehl bin Muhammed Ebût-tayyîb Sa’lûkî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, çeﬂidli ilmlerde asr›n›n bir dânesi idi. ﬁems-ül-islâm lakab› ile tan›nm›ﬂd›r. 404 [m. 1013]de Niﬂâpûrda vefât etdi. Üstün hâller ve fazîletler sâhibi bir âlim idi.
Meﬂhûr f›kh âlimlerinden, Tâhir bin Abdüllah Kâdî Ebût-tayyîb Taberî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, ilm deryâs›n›n dalg›çlar›ndan
olup, fazîlet ve kemâlâtda asr›n›n ferîdi ve zemân›n›n bir dânesi idi. 348
[m. 959]de do¤du. 450 [m. 1058]de vefât etdi.
F›kh âlimlerinin meﬂhûrlar›ndan, ‹mâm-üz-zâhid Abdüllah bin Ahmed bin Abdüllah “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, imâm-› kebîr, ilm
deryâs›n›n dalg›c›, derin anlay›ﬂ sâhibi, görüﬂü keskin ve emsâlsiz bir âlim
idi. 417 [m. 1026]de doksan yaﬂ›nda vefât etdi.
F›kh âlimlerinden, Abdüllah bin Abdülkerîm Kuﬂeyrî “rahmetullahi
teâlâ aleyh” hazretleri, tesavvuf ve usûl ilminde ve di¤er ilm dallar›nda yüksek derecelere ulaﬂm›ﬂ mubârek bir zât idi. 414 [m. 1023]de do¤du.
477 [m. 1084]de vefât etdi. Menâk›b› pek çokdur.
Büyük f›kh âlimlerinden imâmül Haremeynin babas›, Eﬂ-ﬁeyh Ebû
Muhammed Cüveynî Abdüllah bin Yûsüf bin Abdüllah bin Yûsüf bin Muhammed “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, çeﬂidli ilmlerde zemân›n
bir dânesi, asr›n›n ferîdi idi. Zühd, takvâ, ibâdât ve tâ’atde emsâli az bulunan bir büyük zât idi. “Rükn-ül-islâm” lakab› ile tan›nm›ﬂd› ve fazîletler sâhibi idi. 438 [m. 1046] senesinde Niﬂâpûrda vefât etdi.
Büyük f›kh âlimlerinden biri de, Abdüsseyyid bin Muhammed bin Abdülvâhid bin Ahmed bin Ca’fer Ebû Nasr bin Sabbâh “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleridir. 477 [m. 1084]de vefât etdi. Âlimler onun fazîlet ve kemâlât›n›n pek ziyâde oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Meﬂhûr f›kh âlimlerinden, Abdülkâhir bin Tâhir bin Muhammed etTemîmî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, kadri yüce, ilmi çok bir âlim olup, onyedi çeﬂid ilmde talebe yetiﬂdirirdi. Serveti çok ve cömerd idi. ‹lm ehline çok ikrâmda ve yard›mda bulunurdu. Horâsânl› pek çok kimse kendisinden ilm ö¤renmiﬂdir. Üstünlü¤ü anlatmakla bitmez. 429 [m. 1037]de
bir rivâyete göre de 427 [m. 1035] de vefât etdi.
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Meﬂhûr âlimlerden biri de, Abdülkerîm bin Hevâzîn bin Abdülmelik Niﬂâpûrî Ebü’l-Kâs›m Kuﬂeyrî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir.
“Zeyn-ül-islâm” lakab›yla tan›n›r. Tesavvuf ilminde meﬂhûr eseri olup, çeﬂidli ilmlerde pek çok kitâb yazm›ﬂd›r. Üstün hâlleri pek çokdur. 376 [m.
986]da do¤du. 465 [m. 1072] senesinde vefât etdi.
‹mâm-ül-Harameyn Ebül-Meâlî Abdülmelik bin Abdüllah bin Yûsüf
bin Muhammed bin Abdüllah “rahmetullahi aleyh” hazretleri, fazîlet erbâb›n›n kendisi ile iftihâr etdi¤i, fazîletleri kendinde toplayan ve ﬂöhreti
diyârlara ulaﬂan bir âlimdir. Üstün hâllerini anlatmakda ehl-i beyân›n lisan› ve kalemi âcizdir. 419 [m. 1028]da do¤du. 478 [m. 1085]de vefât etdi.
Meﬂhûr f›kh âlimlerinden biri de, ‹mâm-› Ebül-Hasen el-Mâverdî Alî
bin Muhammed bin Habîb “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. Fazîletleri ve pek çok eseri bulunan âlimlerdendir. 450 [m. 1058] senesinde
vefât etdi. [ﬁâfi’î f›kh ve tefsîr âlimidir. (Hâvî) f›kh kitâb› çok k›ymetlidir.
(Ahkâm-› sultâniyye) ad›ndaki sosyal kitâb›, M›s›r ve Almanyada bas›ld›.]
Alî bin Muhammed Ebû Hayyân et-Tevhîdî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleri de, f›kh âlimlerindendir.
Mansûr bin Muhammed bin Abdülcebbâr Ebü’l-Muzaffer ibn-ilimâm Ebû Mansûr es-Semânî hazretleri, kadri yüce, ﬂöhreti dillerden düﬂmeyen ve eserleri bulunan büyük bir âlimdir. 426 [m. 1034]da do¤du. 489
[m. 1095] senesinde vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebinin en önde gelen büyük âlimlerinden biri de, Muhammed bin Muhammed bin Ahmed et-Tûsî Huccet-ül-islâm Ebû Hâmid
Gazâlîdir “kaddesallahü teâlâ sirreh”. ‹mâm-› Gazâlî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleri pek çok ilmde âlim olup, ilmdeki fazîletlerini ve menâk›b-› celîlesini anlatmakda ehl-i beyân›n lisan›, fâd›llar›n kalemleri kifâyetsiz kalm›ﬂd›r. Yazd›¤› yüzlerce eserden (‹hyâ-i ulûm) kitâb› yüksek zâtlar›n kabûlüne mazhar olmuﬂdur. Emsâlsiz zât› Hüccet-ül-islâm [dînin delîli] olup, (‹hyâ kitâb›) ve di¤er eserleri fazîletine ve kemâlât›na pek çok
delîlden ba’z›lar›d›r. [Yazd›¤› eserleri hayât›na bölünmüﬂ, gününe onsekiz sahîfe düﬂmüﬂdür.]
Ebû Hâmid imâm-› Gazâlî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinin
k›ymetli kardeﬂi Ahmed bin Muhammed Tûsî el-Gazâlî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri de, meﬂhûr ﬁâfi’î âlimlerinden olup, fazîletler ve
üstün vas›flar sâhibi bir zâtd›r. Üstün hâlleri ve menâk›b›, târîh ve menâk›b kitâblar›nda geniﬂ olarak anlat›lm›ﬂd›r.
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden, Muhammed bin Muvaffak
el-Hayveﬂânî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, fakîh ve sûfî ve eimme-i müslimînden büyük bir zâtd›r. 510 [m. 1116]da vefât etdi.
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Muhyis-sünne imâm Hüseyn bin Mes’ûd el-Ferrâ el-Ba¤dâdî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, büyük âlimlerdendir.
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden biri de, Abdülvâhid bin ‹smâ’îl
bin Ahmed bin Muhammed Ebül-Mehâsin er-Revyânî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. “Fahr-ül-islâm” lakab› ile meﬂhûrdur. Yazd›¤›
kitâblar bütün dünyâda meﬂhûrdur. Bu zât›n hâf›za kuvveti darb-› mesel
hâlini alm›ﬂd›r. “ﬁâfi’î mezhebi ile alâkal› kitâblar yan›p yok olsa, onlar› ezberimden yeniden yazabilirim” sözünü onun söyledi¤i rivâyet edilmiﬂdir.
415 [m. 1024]de do¤du. 502 [m. 1108] senesinde vefât etdi.
Alî bin Hasen bin Hibetullah Ebül-Kâs›m bin Asâkir “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, hadîs-i ﬂerîf, f›kh ve di¤er çeﬂidli ilmlerde yaﬂad›¤›
devrin en meﬂhûr âlimi ve asr›n›n bir dânesi idi. 499 [m. 1105]da do¤du.
571 [m. 1175]de D›maﬂkda vefât etdi.
Eﬂ-ﬁeyh ez-Zâhid Sadreddîn Konevî Muhammed bin ‹shak “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, tesavvuf ilminde ve di¤er ilmlerde eser yazan âlimlerdendir. [Sôfiyye-i aliyyeden ve ﬂâfi’î kelâm âlimlerindendir. Muhyiddîn-i Arabîden feyz ald›. Celâleddîn-i Rûmînin ve Sa’îdeddîn-i Fergânînin hocas› idi.] ‹lâhiyyâta dâir mes’elelerde el-Hakîm Hâce Nasîrüddîni Tûsî ve di¤er hükemâ ile mektûblaﬂm›ﬂ ve mubâhese yapm›ﬂd›r. 673 [m.
1274]de vefât etdi. [Nasîrüddîn-i Tûsî, ﬂî’î mezhebindendir.]
Abdül’azîz bin Abdüsselâm Sultân-ül-ülemâ eﬂ-ﬁeyh ‹zzeddîn
“rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, asr›n›n ferîdi, zemân›n›n bir dânesi idi. 578 [m. 1182]de do¤du. 660 [m. 1261]da vefât etdi. Menâk›b›n›n
haddi hesâb› yokdur.
ﬁâfi’î mezhebinin meﬂhûr âlimlerinden, El-‹mâm-ül-celîl Ebül-Kâs›m er-Râfiî Abdülkerîm bin Muhammed bin Abdülkerîm bin Fadl bin Hasen el-Kazvînî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, çeﬂidli ilmlerde, simyâda ve f›kh ilminde en yüksek dereceye ulaﬂm›ﬂ büyük bir zât idi. Pek
çok kerâmeti görülmüﬂdür. Umdet-ül-muhakk›kîn, üstâd-ül-musannifîn, iftihâr-ül-mudakk›kîn ve ‹mâm-ül-müslimîn olup, ilmdeki ve ameldeki fazîletleri ve menâk›b› saymakla bitmez. 623 [m. 1226]de vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebinin f›kh âlimlerinden, Eﬂ-ﬁeyh allâme ‹bni Salâh Tak›yyüddîn Osmân bin Abdürrahmân bin Mûsâ bin Ebî Nasr el-Kürdî eﬂﬁehrezurî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, eimme-i müslimînden
fazîletleri ve üstün hâlleri saymakla bitmeyen nâml›, ﬂânl› bir âlim idi. 577
[m. 1181]de do¤du. 643 [m. 1245]de vefât etdi.
Ömer bin Muhammed bin Abdüllah “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” neslindendir. O
Abdüllah›n babas›d›r. O Nasr›n babas›d›r. O da Ebül-Kâs›m es-Sûfî,
ﬁeyh Necîbin kardeﬂinin o¤ludur. ﬁeyh Necîb, ﬁihâbüddîn Sühreverdîdir “kuddise sirruh”. Bu zât ise, (Avârif-ül-meârif) kitâb›n›n müellifi olup,
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sûfî, fakîh, fâd›l, zühd ve vera’ sâhibi bir büyük âlim idi. 539 [m. 1144]da
do¤du. 632 [m. 1234]de vefât etdi.
Mûsâ bin Eb-il-Fâd›l eﬂ-ﬁeyh allâme Rad›yüddîn Yûnüs bin Muhammed “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 551 [m. 1156]de vefât etdi. Çeﬂidli ilmlerde en son dereceye ulaﬂm›ﬂd›r. Yirmidört çeﬂid ilmde ta’lîm ve
tedrîs yapd›¤›, fazîletlerinin ve menâk›b›n›n haddi hesâb› olmad›¤›n› fazîlet erbâb› olan zâtlar bildirmiﬂlerdir.
Eﬂ-ﬁeyh-ül-imâm ﬁeyh-üs-selâm Necmeddîn Ebül-Abbâs Ahmed
bin Muhammed bin Alî bin Mürtefi’ bin Hâzim bin Rafi’a “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, üstün meziyyetleri bulunan âlim zâtlardand›r. Pek
çok kitâb yazm›ﬂd›r. 710 [m. 1310]da M›srda vefât etdi.
Büyük âlimlerden, El-‹mâm Yahyâ bin ﬁeref en-Nevevî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinin, Zikr-i cemîli hadîs-i ﬂerîf ilmi bahsinde geçdi.
Muhammed bin Ahmed bin Osmân el-hâf›z ﬁemseddîn Ebû Abdüllah Türkmânî ez-Zehebî hazretlerinin, nâm› ve ﬂân› her tarafda duyulmuﬂ
ve pek çok eser yazm›ﬂ olan fazîletler sâhibi bir zât idi. 673 [m. 1274]de
do¤du. 748 [m. 1347]de vefât etdi.
Muhammed bin Abdürrahmân bin Ömer Kâd-›l-kudât Celâleddîn Hatîb Kazvînî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 737 [m. 1336]de D›m›ﬂkda vefât etdi.
Muhammed bin Abdürrahîm bin Muhammed eﬂ-ﬁeyh Safiyyüddîn
el-Hindî el-Ermevî “rahmetullahi teâlâ aleyh” 644 [m. 1265]de Hindistânda do¤du. 715 [m. 1315]de D›m›ﬂkda vefât etdi. Fazîletler sâhibi ve pekçok menâk›b› olan bir âlimdir.
‹mâm-ül-allâme Muhammed bin Alî bin Abdülvâhid bin Abdülkerîm
Kâd-›l-kudât Kemâleddîn bin Zemlikânî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 667 [m. 1268]de do¤du. 727 [m. 1326]de vefât etdi.
Muhammed bin Alî Vehb bin Mutî’ el-Kuﬂeyrî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleri, ilm ve fazîletde engin bir deryâ idi. Eserler ve kerâmetler sâhibi bir zât idi. Menkîbeleri saymakla bitmez. 625 [m. 1227]de do¤du. 702 [m. 1302]de vefât etdi.
Muhammed bin Alî el-Bârenbârî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinin lakab›, tuveyr-ül-leyl [gece kuﬂcu¤u] Tâcüddîndir. Fazîlet ve kemâlde zemân›n›n bir dânesi idi. 654 [m. 1256]de do¤du. 717 [m. 1317]de
vefât etdi.
Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Seyyid-ün-nâs elhâf›z-ül-edîb Fethüddîn Ebül-Feth “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri,
çeﬂidli ilmlerde, simya ve hadîs-i ﬂerîf ilminde engin bir deryâ gibi idi. 671
[m. 1271]de do¤du. 734 [m. 1333] senesinde vefât etdi.
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Abdülkerîm bin Alî bin Ömer el-Ensârî eﬂ-ﬁeyh Alemüddîn el-Irâkî
ed-Darîr “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, çeﬂidli ilmlerde coﬂan bir
deniz gibi ve büyük zâtlar›n iftihâr› olan bir âlimdir. 623 [m. 1226]de
do¤du. 704 [m. 1304] senesinde Kâhirede vefât etdi.
Meﬂhûr büyük âlimlerden, Eﬂ-ﬁeyh el-‹mâm fakîh, muhaddîs, hâf›z, müfessîr Alî bin Abdülkâfî bin Alî bin Temmâm es-Subkî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, 683 [m. 1284]de do¤du. 756 [m. 1355]da Kâhirede vefât etdi. Fazîletlerini ve kemâlât›n› diller anlatmakdan, kalemler
yazmakdan âciz kal›r. Yazd›¤› kitâblar›n say›s›n›n yüzyirmi oldu¤unu
âlimler bildirmiﬂdir.
Nazm:
Bütün âlemi toplamak bir kimsede,
Yüce Allaha çok kolayd›r elbette.
Meﬂhûr f›kh âlimlerinden biri de, Alî bin Muhammed bin Abdürrahmân bin Hattâb eﬂ-ﬁeyh imâm Alâüddîn el-Bâcî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleridir. Usûl, kelâm âlimlerindendir. Meﬂhûr bir zât olup, üstün hâlleri ve menâk›b› fazîlet erbâb› taraf›ndan ta’zîm ile anlat›lm›ﬂd›r. 631
[m. 1233]de do¤du. 714 [m. 1314]de vefât etdi.
Hîbetullah bin Abdürrahîm el-Cühenî Kâd›l-kudât ﬁerefüddîn el-Bârzî pek çok eser yazm›ﬂ olan fazîletli ve meﬂhûr bir âlim idi. 645 [m.
1247]de do¤du. 737 [m. 1336]de vefât etdi.
ﬁâfi’î mezhebinin büyük âlimlerinden biri de, Yûsüf bin Zekî Abdürrahmân bin Yûsüf el-Kelbî ed-D›m›ﬂkî eﬂ-ﬁeyh Cemâleddîn Ebül-Haccâc
el-Mezzî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleridir. Çeﬂidli ilm dallar›nda, simyâ ve hadîs-i ﬂerîf ilminde coﬂan bir deniz gibi idi. Büyük zâtlar onun menâk›b›n› ve fazîletlerini iftihâr ve ihtirâmlar ile anlatm›ﬂd›r. 654 [m. 1256]de
do¤du. 742 [m. 1341] senesinde vefât etdi.
TABAKÂT-ÜL-FUKAHÂ
Büyük islâm âlimi ‹bni Kemâl paﬂa hazretlerinin ba’z› eserlerinde
ﬂöyle bildirilmekdedir: Müftînin fetvâ verirken her bak›mdan basîretli, dikkatli olmas› için, kavli ile fetvâ verdi¤i âlimin, sâdece ismini ve nisbetini
bilmekle iktifâ etmeyip, ilmdeki tabakas›n›, derecesini ve di¤er hâllerini
de bilmesi lâz›md›r.
F›kh âlimleri yedi tabaka, yedi derecedir:
Birinci tabaka, ﬂerî’atde müctehid olanlard›r. Dört mezheb ‹mâm›
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ve ictihâd usûllerini koymakda onlar gibi olan âlimler bu tabakadand›r. Bu âlimler, usûl kâidelerini koyma
husûsiyyetleriyle di¤er tabakalardaki âlimlerden ayr›l›rlar.
‹kinci tabaka, mezhebde müctehid denilen büyük âlimlerdir. ‹mâm› Ebû Yûsüf, imâm-› Muhammed ﬁeybânî ve ‹mâm-› a’zam›n di¤er tale– 188 –

beleri böyledir. Bunlar, imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin “rahmetullahi teâlâ
aleyh” koymuﬂ oldu¤u usûl ve kâidelere uyarak, delîllerden ahkâm ç›kar›rlar. Ç›kard›klar› hükmlerden ba’z›lar›, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin ç›karm›ﬂ oldu¤u hükmlere uymayabilir. Ancak usûl kâidelerinde yine ‹mâm› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerine tâbi’ olurlar ve onu taklîd ederler. Bu hâl
ile imâm-› ﬁâfi’î ve emsâli zâtlar, usûl ve ahkâmda mezheblerinin mu’âr›z
ve muhâlifleriyle, mukallid olmayanlardan ayr›l›rlar.
Üçüncü tabaka, mes’elelerde müctehid olan âlimlerdir. Bunlar, ortaya yeni ç›kan mes’elelerin hükmlerini bulurlar. Bunlar›n buldu¤u hükmlerin ilk iki tabakan›n hükmlerine uygun olmalar› lâz›md›r. Ebû Ca’fer
Tahâvî, Ebül-Hasen Kerhî, ﬁems-ül-eimme Hulvânî, ﬁems-ül-eimme
Serahsî, Fahr-ul-islâm Pezdevî, Fahreddîn Kâdihân ve benzerleri olan derin âlimler üçüncü tabakadan müctehidlerdir. Bu tabakadaki âlimler,
usûl ve fürû’daki hiçbir mes’elede öncekilere muhâlefet edemez. Ancak
hakk›nda nâs bulunmayan mes’elelerde tâbi’ oldu¤u mezhebin usûl ve
kâidelerine göre hükm ç›kar›rlar.
Dördüncü tabaka, bunlar bir müctehide tâbi’ olan ve onu taklîd eden
âlimlerdir. Bunlara (Eshâb-› tahrîc) denir. Müctehid de¤ildirler. Bu âlimler, mezheb imâm› taraf›ndan, yâhud onun müctehid talebelerinin birinden nakl edilen mücmel, k›sa bildirilmiﬂ olup, iki dürlü anlaﬂ›labilen
hükmleri aç›klayarak bir ma’nâs›n› seçerler. ‹mâm-› Râzî ve benzeri derin âlimler bunlardand›r.
Beﬂinci tabaka, bunlara (Eshâb-› tercîh) denir. ‹ctihâd yapamazlar. Bir müctehide tâbi’ olurlar. Kendilerine gelmiﬂ olan çeﬂidli haberler
aras›ndan sahîh, evlâ olanlar› seçerler. Yapd›klar› tercîhler için “Hazâ evlâ, en evlâs› budur”, “Hazâ esahhu rivâyeten, rivâyet bak›m›ndan en sahîhi budur”, “Hazâ erfeku lin-nâsi, insanlar için en kolay› budur” ta’bîrleriyle ifâde ederler. Ebül-Hasen Kudûrî, (Hidâye) sâhibi Burhâneddîn Merg›nânî ve benzeri derin âlimler beﬂinci tabakadan âlimlerdir.
Alt›nc› tabaka, bunlara (Eshâb-› temyîz) denir. Bu âlimler, kavî
hükmleri za’îf olanlardan, zâhir haberleri, nâdir haberlerden ay›ran mukallid âlimlerdir. Bunlar merdûd ve za’îf rivâyetleri nakl etmezler. (Kenz),
(Muhtar), (Vikâye) ve (Mecma-ul-bahreyn) kitâblar›n›n müellifleri bunlardand›r.
Yedinci tabaka, bunlar yukar›da bildirilen hizmetleri yapam›yan, ancak önceki tabakalar›n kitâblar›ndan do¤ru olarak nakl yapabilen, onlar› bildiren mukallidlerdir. [(Tahtâvî) ve (‹bni Âbidînin) ve (Dürr-ül-muhtâr)
sâhibinin bunlardan oldu¤u (Mecmuâ-i zühdiyye)de yaz›l›d›r. Alt›nc› tabakadan âlimler k›yâmete kadar bulunacaklar, hakk› bât›ldan ay›racaklard›r. (Ümmetimden hak üzere olan âlimler, K›yâmete kadar bulunacaklard›r) hadîs-i ﬂerîfi, bunu haber vermekdedir. (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n 444.cü ve (Fâideli Bilgiler) kitâb›n›n 40.c› sahîfelerine bak›n›z!]
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HANEFÎ MEZHEB‹NDE MES’ELELER‹N DERECELER‹ VE ZÂH‹RÜR-R‹VÂYE K‹TÂBLARI
Hanefî mezhebi müctehidlerinin bildirdi¤i mes’eleler üç tabaka
[derece] üzeredir.
Birinci tabaka: (Usûl haberleri) olup, bunlara (zâhir haberler) de
denir. Bunlar hanefî mezhebinin kurucusu olan imâm-› a’zam Ebû Hanîfeden ve talebeleri, imâm-› Ebû Yûsüf ve imâm-› Muhammedden “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” gelen haberlerdir. ‹mâm-› Züfer, Hasen bin
Ziyâd ile ‹mâm-› a’zamdan ilm alan di¤er talebelerinden de gelen haberler de zâhir haberlere dâhildir. Fekat zâhir haberler dahâ çok imâm-› a’zam
Ebû Hanîfe, imâm-› Ebû Yûsüf ve imâm-› Muhammedin kavlleridir. Zâhirür-rivâye kitâblar› imâm-› Muhammedin “aleyhirrahme” alt› kitâb›d›r.
Bunlar, (El-Mebsût), (Ez-ziyâdât), (El-Câmi’us sagîr), (Es-Siyerüs sagîr), (El-câmi’ul kebîr), (Es-siyerül kebîr) kitâblar›d›r. Bu kitâblar› imâm› Muhammedden güvenilir kimseler getirdi¤i için “Zâhir haberler” denilmiﬂdir. Zâhir haberler, imâm-› Muhammed hazretlerinden yâ mütevâtir olarak, yâhud da meﬂhûr olarak nakl edilmiﬂdir.
‹kinci tabaka: (Nevâdir haberleri) olup, yine bu imâmlardan gelen
haberlerdir. Fekat bu haberler, o alt› kitâbda bulunmay›p, yâ imâm-›
Muhammed “rahimehullah” hazretlerinin, (El-kîsâniyyât), (El-Hârûniyyât), (El-Cürcâniyyât), (Er-rukiyyât) ad›ndaki baﬂka kitâblar› ile bildirilmiﬂdir. Bu dört kitâb, yukar›daki alt› kitâb gibi, aç›kca ve sa¤lam gelmiﬂ
olmad›¤›ndan, bu haberlere “zâhir olmayan haberler” de denir. Yâhud baﬂkalar›n›n kitâblar› ile bildirilmiﬂlerdir. Meselâ, ‹mâm-› a’zam›n talebesinden Hasen bin Ziyâd›n (Muharrer) ad›ndaki kitâb› ve imâm-› Ebû Yûsüfün (Emâlî) ad›ndaki kitâb› ile bildirilmiﬂlerdir. Yâhud bu haberler, ‹bni Semâa’ ve Mu’allâ bin Mansûr ve di¤er âlimlerin rivâyetleri gibi münferid rivâyetler kâbilindendir.
Üçüncü tabaka: (Vâk›ât haberleri) olup, hanefî mezhebinin üç
imâm›ndan, ya’nî ‹mâm-› a’zam, imâm-› Ebû Yûsüf ve imâm-› Muhammedden “rahimehümullah” bildirilmiﬂ olmay›p, bunlar›n talebelerinin ve talebesi talebelerinin ictihâd etdikleri mes’elelerdir. Bu talebelerin meﬂhûrlar›; ‹sâm bin Yûsüf, ‹bni Rüstem, Muhammed bin Semâa’, Ebû Süleymân
Cürcânî, Ebû Hafs Buhârî hazretleridir. Bu zâtlar›n talebelerinden ba’z›lar› ise, Muhammed bin Seleme, Muhammed bin Mukâtil, Nasîr bin Yahyâ, Ebû Nasr Kâs›m bin Selâm gibi âlimlerdir. Bu âlimlerin bildirdikleri vâk›ât denilen haberleri ilk toplayan Ebulleys-i Semerkandî “rahimehullah” olup, (Nevâzil) kitâb›n› yazm›ﬂd›r. Sonra f›kh âlimleri baﬂka kitâblar
da yazm›ﬂlard›r. Nât›fînin (Mecmû-un-nevâzil ve’l-vâk›ât), Sadru’ﬂ-ﬂehîdin (Vâk›ât) kitâblar› böyledir. Dahâ sonra gelen f›kh âlimleri vâk›ât haberlerini kar›ﬂ›k olarak, ay›rmadan bildirmiﬂlerdir. (Fetevâ-i Kâdihân) ve
(Hulâsâ) kitâblar›ndaki ve benzerlerindeki haberler gibi. Sonra gelen
âlimlerden ba’z›lar› ise, vâk›ât haberlerini birbirinden ay›rm›ﬂlard›r. Rad›y– 190 –

yüddîn Serahsînin (Muhît) kitâb› böyledir. Bu kitâbda önce zâhir haberler, sonra nâdir haberler ve sonra da fetvâlar bildirilmiﬂdir.
Erbâb-› fâd›l ve kemâlin ma’lûmu oldu¤u üzere, usûl, ya’nî zâhir haberlerini ilk toplayan Hâkim ﬂehîd (Muhammed)dir. Bunun (Kitâb-› kâfî)
ismi ile bilinen kitâb› meﬂhûr olup, bu kitâb›n, f›kh âlimlerince çok ﬂerhleri yap›lm›ﬂd›r.
FETVÂ TA’BÎRLER‹
ﬁer’î mes’elelerin birbirine göre üstünlük derecelerinin bilinmesi için,
f›kh âlimleri taraf›ndan husûsî iﬂâretler ve ta’bîrler konulmuﬂdur. Bunlar,
“Aleyhil-fetvâ, fetvâ bunun üzerinedir”, “Ve bihî yüftâ, bununla fetvâ verilir”, “Ve bihî ne’huzü, bunu al›r›z”, “Aleyhil-i’timâd, i’timâd bunad›r”, “Ve
aleyhi amel-ül-yevm, bu gün bununla amel olunur”, “Ve aleyhi amel-ülümmeti, ümmetin ameli böyledir”, “Hüves-sahîh, sahîh olan budur, hüvel-Esah, en do¤ru söz budur”, “Hüvel-ezhâr, en aç›k söz budur”, “Hüvel-eﬂbeh, do¤ruya en yak›n budur”, “Hüvel-evceh, en münâsib budur”,
“Hüvel-muhtâr, seçilen söz budur” ve bunlar›n benzerleri olan ta’bîrlerdir.
Ba’z› âlimler, fetvâ alâmetlerinden ba’z›lar›n›n di¤erlerinden dahâ
kuvvetli oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Nitekim “fetvâ” sözü “sahîh”, “esâh”,
“eﬂbeh” ve benzeri sözlerden dahâ kuvvetlidir. “Bihî yüftâ, bununla fetvâ verilir” sözü, “El-fetvâ aleyhi, fetvâ bunun üzerinedir” sözünden,
“esâh” lafz› “sahîh” lafz›ndan, “ahvât, en ihtiyâtl› söz budur” ta’bîri “ihtiyât” ta’bîrinden dahâ kuvvetlidir.
Âlimler, f›kh mes’elelerini biraraya toplay›p, “Kitâb-üt-tahâret”, “Kitâb-üs-salât” gibi kitâb baﬂl›klar› alt›nda yazm›ﬂlard›r. Bu baﬂl›klar› bâblara, bâblar› fasllara ay›rm›ﬂlard›r. F›kh mes’elelerini ana baﬂl›klar hâlinde aﬂa¤›da bildirildi¤i ﬂeklde beyân etmiﬂlerdir.
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FIKH MES’ELELER‹N‹N ANA BAﬁLIKLARI:
1– Kitâb-üt-tahâret,

28– Kitâb-ül-mudârebe,

2– Kitâb-üs-salât,

29– Kitâb-ül-îdâ’,

3– Kitâb-üz-zekât,

30– Kitâb-ül-âriyet,

4– Kitâb-üs-savm,

31– Kitâb-ül-hîbe,

5– Kitâb-ül-hac,

32– Kitâb-ül-icâre,

6– Kitâb-ün-nikâh,

33– Kitâb-ül-mekâtib,

7– Kitâb-üt-talak,

34– Kitâb-ül-velâ’,

8– Kitâb-ül-›tk,

35– Kitâb-ül-ikrâh,

9– Kitâb-ül-eymân,

36– Kitâb-ül-hicr,

10– Kitâb-ül-hudûd,

37– Kitâb-ül-me’zûn,

11– Kitâb-üs-sirkat,

38– Kitâb-ül-gasb,

12– Kitâb-ül-cihâd,

39– Kitâb-üﬂ-ﬂüf’a,

13– Kitâb-ül-lakît,

40– Kitâb-ül-k›smet,

14– Kitâb-ül-lukâta,

41– Kitâb-ül-müzârea,

15– Kitâb-ül-âb›k,

42– Kitâb-ül-müsâkât,

16– Kitâb-ül-mefkûd,

43– Kitâb-üz-zebây›h,

17– Kitâb-üﬂ-ﬂirket,

44– Kitâb-ül-üdh›yye,

18– Kitâb-ül-vakf,

45– Kitâb-ül-hazar vel-ibâha,

19– Kitâb-ül-büyu’,

46– Kitâb-u ihyâ-il-mevât,

20– Kitâb-ül-kefâlet,

47– Kitâb-ül-eﬂribe,

21– Kitâb-ül-havâle,

48– Kitâb-üs-sayd,

22– Kitâb-ül-kazâ,

49– Kitâb-ür-rehn,

23– Kitâb-üﬂ-ﬂehâdet,

50– Kitâb-ül-cinâyât,

24– Kitâb-ül-vekâlet,

51– Kitâb-üd-diyât,

25– Kitâb-üd-da’vâ,

52– Kitâb-ül-vesâyâ,

26– Kitâb-ül-ikrâr,

53– Kitâb-ül-hünsâ,

27– Kitâb-üs-sulh,

54– Kitâb-ül-ferâiz.
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1– K‹TÂBÜT-TAHÂRET
Tahâret ve tuhûr kelimeleri lugatde; pâk, nezâfet, ya’nî temiz ve temizlik ma’nâs›nad›r.
Tahâretin ﬂerî’atdeki ma’nâs› ise, hadesden ve hubusdan ya’nî
necâset-i hükmiyye ve necâset-i hakîkîyyeden temizlik ma’nâs›nad›r.
Hades; nemâza ma’nî olan hükmî necâset olup, abdestsizlik ve cünüblükdür. Hubus ise, hakîkî necâsetdir.
Ma’lûm oldu¤u üzere, din bilgileri, ﬂu k›smlara ayr›l›r: ‹’tikâd, âdâb,
ibâdât, mu’âmelât ve ukûbât.
‹bâdât (ibâdetler) beﬂ k›sma ayr›l›r: Nemâz, oruc, zekât, hac, cihâd.
Mu’âmelât da beﬂ k›sma ayr›l›r: Muâvedât-› mâliyye [al›ﬂ-veriﬂ], münâkehât [nikâh, talâk, süt kardeﬂlik, v.s.], muhâsamât [iki kiﬂi aras›ndaki husûmet da’vâlar›], emânât, terekât [vefât edenin b›rakd›¤› mal için yap›lacak mu’âmele].
Ukûbât, ya’nî cezâlar olup, beﬂ k›sma ayr›l›r: K›sâs, sirkat, zinâ, kazf,
riddet ya’nî mürted olmak cezâlar›d›r.
F›kh kitâblar›nda, ﬂân›na ihtimâmdan dolay› ibâdetler k›sm›, di¤er
k›smlardan öne al›nm›ﬂd›r. Çünki kullar, Allahü teâlâya ibâdet etmeleri için
yarat›lm›ﬂd›r. Bu sebeble ibâdetin ﬂân›, di¤er k›smlar›n hâlinden ve ﬂân›ndan dahâ üstün oldu¤u aç›kd›r.
Do¤ru îmân ve i’tikâddan sonra, ibâdetlerin en üstünü nemâzd›r. Tahâret ise nemâz›n ﬂart›d›r.
Meﬂrût [ﬂarta ba¤l› olan ﬂey], ancak ﬂart ile hâs›l oldu¤undan, ﬂart›n meﬂrûtdan önce geldi¤i gâyet aç›kd›r.
“Kitâb” cem’i ma’nâs›na masdar olup, toplamak ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde ise, mustakil mes’elelerin baﬂl›¤› olarak yaz›lan ﬂey ma’nâs›nad›r.
“Mesâil”, mes’ele kelimesinin ço¤uludur. “Mes’ele”, mürekkeb-i tam,
ya’nî tam bir ma’nâ ifâde eden sözdür. Do¤ru ve yanl›ﬂ olmak ihtimâli olan
mürekkeb-i tâmma, hükm taﬂ›mas› bak›m›ndan “Kad›yye”, do¤ru ve
yanl›ﬂ olma ihtimâli bak›m›ndan “haber”, delîl ile aranmas› bak›m›ndan
“matlûb”, delîlden meydâna gelmesi bak›m›ndan “netîce” ve ilmde süâl
edilen birﬂey olmas› bak›m›ndan da “mes’ele” ad› verilir. Bunlar›n hepsi ayn› ﬂey olup, aralar›ndaki fark lafz bak›m›ndand›r.
S›fat-› tahâret:
Tahâret, nemâz için farz, Kâ’beyi tavâf için vâcibdir. Mushâf-› ﬂerîfe dokunmak için de vâcibdir. Uyurken abdestli olmak sünnetdir.
Otuz kadar mevzu’da mendûbdur. Mendûb olan tahâret; yalan, g›ybet,
kahkahâ ile gülmek, çirkin sözler taﬂ›yan ﬂi’r okumak, deve eti yimek,
uykudan ve bunlar›n benzeri iﬂlerden sonra olan tahâretdir, ya’nî ab– 193 –

dest almakd›r.
Abdestin rüknü, gasl (y›kamak), mesh ve necâsetin giderilmesidir.
Tahâret, gözle görülen necâsetde, necs olan ﬂeyin gitmesi, temizlenmesidir. Gözle görülmeyen necâsetde ve hades-i ekberde (cünüblükde) ancak gasl ya’nî y›kamakd›r. Hades-i asgarda, abdestsizlikde, gasl
ve meshdir. Tahâret, su, toprak ve benzeri ﬂeylerle yap›l›r.
Abdestin delîli, (Ey îmân edenler! Nemâza kalkaca¤›n›z zemân
yüzünüzü ve ellerinizi [dirseklerinizle berâber] y›kay›n. Baﬂ›n›z› mesh
edin ve ayaklar›n›z› da [topuklar›n›zla berâber] y›kay›n) meâlindeki Mâide sûresinin alt›nc› âyet-i kerîmesidir. Bu âyet-i kerîmenin Medînede nâzil oldu¤una dâir icmâ’ vard›r.
F›kh âlimlerinin, abdeste dâir bildirdikleri mes’eleler ve hükmler, aﬂa¤›da bir kaç bâb olarak yaz›lm›ﬂd›r. Bu bâblar: “Sular bâb›, teyemmüm
bâb›, mest üzerine mesh bâb›, hayz bâb›, necâsetler bâb›”.
Sular bâb›:
F›kh kitâblar›nda, bu bâbda sular ile alâkal› bilgiler yaz›lm›ﬂd›r. Su
latîf, ak›c› bir madde olup, her canl›n›n ona ihtiyâc› vard›r.
Teyemmüm bâb›:
“Teyemmüm”, lügatda, kasd (niyyet) etmek ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atdeki ma’nâs› ise, temiz topra¤a kasd etmekdir. Topra¤›n husûsî bir sûretde kullan›lmas›, belli ibâdetler içindir. [Nemâz k›lmak, tilâvet secdesi
yapmak gibi.] Belli ibâdetler abdestsiz sahîh olmaz.
Bu bâbda teyemmüm ile alâkal› mes’eleler ve hükmler bulunur.
Mest üzerine mesh bâb›:
“Mesh”, lügatda eli bir ﬂey üzerine sürerek hareket etdirmekdir. ﬁerî’atde ise, belli bir zemânda iki mest üzerine belli bir ﬂeklde mesh etmek
ma’nâs›ndad›r.
“Mest” topuklarla birlikde aya¤› örten ayakkab› demekdir. Ekseriyâ deriden ve benzeri ﬂeylerden yap›l›r.
Bu bâbda mestler üzerine mesh etmeye dâir mes’eleler ve hükmler bulunmakdad›r.
Hayz bâb›:
“Hayz”, lügatda akmak demekdir. ﬁerî’atde ise, nemâz k›lmak,
mushâf-› ﬂerîfe dokunmak, oruc tutmak ve mescide girmek gibi, abdestsiz olarak yap›lmalar› ﬂer’an yasak olan ﬂeyleri yapmaya mâni’ olan
necâseti hükmiyyedir. Bu ise hayz kan›ndan ibâretdir. Bu bâbda hayz, nifâs, istihâza konular›na âid mes’eleler vard›r.
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Necâsetler bâb›:
“Necs”, lügatda neces-i hakîkiyi ve neces-i hükmiyi içine al›r. Ist›lâhda “necs”, neces-i hakîkiye âiddir. Hubs lafz›n›n neces-i hakîkiye ﬂâmil olmas› gibi.
Bu bâb, necâsetlere, onlar›n temizlenmesine dâir mes’eleleri ve
hükmleri içine al›r.
2– K‹TÂB-ÜS-SALÂT
Bu bölümün tahâret bölümden sonra gelmesinin sebebi, yukar›da
bildirildi.
“Salât” kelimesi, lügatda düâ ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atdeki ma’nâs›
ise, belli rüknler ve belli iﬂlerden ibâret bir ibâdet demekdir.
“Salât”, her gün beﬂ vaktde müslimânlar›n k›ld›klar› nemâz olup, her
mükellef üzerine farz-› aynd›r. Mükellef demek, müslimân, akll› ve bülûg
ça¤›na girmiﬂ kimse demekdir. A’mâ, kad›n ve köle de farz-› aynda müsâvîdir.
Beﬂ vaktden sabâhleyin k›l›nan nemâza “salât-› fecr”, ö¤le vakti k›l›nan nemâza “salât-› zuhr”, ikindi vakti k›l›nana “salât-› asr”, akﬂâm
vakti k›l›nana “salât-› ma¤rib”, yats› vakti k›l›nan nemâza “salât-› îﬂâ’” denir.
Salât, ya’nî nemâz, bedenle yap›lan bir ibâdet olup, baﬂkas›, baﬂkas›n›n yerine k›lamaz.
Âlimler taraf›ndan nemâz ile alâkal› mes’eleler ve hükmler aﬂa¤›daki bâblara göre yaz›lm›ﬂd›r. Bu bâblar: Ezân bâb›, nemâz›n ﬂartlar› bâb›,
nemâz›n s›fat› bâb›, imâmet bâb›, nemâz›n mekrûhlar› ve müfsidleri bâb›, vitr ve nâfileler bâb›, farza yetiﬂme bâb›, fevâitin kazâs› bâb›, secdei sehv bâb›, hastan›n nemâz› bâb›, tilâvet secdesi bâb›, müsâfirin nemâz› bâb›, cum’a nemâz› bâb›, bayramlar bâb›, küsûf bâb›, istiskâ bâb›, salât-ül havf bâb›, cenâze nemâz› bâb›, ﬂehîd bâb›, Kâ’bede nemâz bâb›.
Ezân bâb›:
“Ezân” lafz›, lügatda herkese bildirmek demekdir. Ist›lâhda ise,
belli olan arabî kelimeleri s›rayla okumakd›r. Müezzinler beﬂ vakt nemâz› bildirmek için belli vaktlerde yüksek yerlere ç›karak sünnet üzere
okurlar.
Bu bâbda, ezâna dâir mes’eleler ve ﬂer’î hükmler bulunur.
Nemâz›n ﬂartlar› bâb›:
Nemâz›n ﬂartlar›, nemâz›n câiz ve sahîh olma ﬂartlar› demekdir.
“ﬁart” lügatda, alâmet-i lâzime, ya’nî hiç ayr›lmayan alâmet demekdir. ﬁerî’atde ise, bir ﬂeyin kendisine ba¤l› oldu¤u, fekat içine dâhil olma– 195 –

yan ﬂeydir. [Abdestin, nemâz›n ﬂart› olmas› gibi, abdest nemâz›n içine dâhil de¤il, ya’nî rüknlerinden de¤ildir. Fekat nemâz›n k›l›nmas› abdeste ba¤l›d›r.]
Nemâz›n ﬂartlar›, hadesden tahâret, necâsetden tahâret, setr-i avret, niyyet ve istikbâl-i k›ble gibi ﬂartlard›r.
Nemâz›n ﬂartlar› bâb›, nemâzla alâkal› mes’eleleri ve hükmleri ihtivâ eder.
Nemâz›n s›fat› bâb›:
“S›fat” kelimesi lügatda masdar olup, bir ﬂeyin keyfiyyeti demekdir. Örfde, farz, vâcib, sünnet ve mendûbun keyfiyyetini içine al›r.
Nemâz›n s›fat›, k›yâm, iftitâh tekbîri, son oturuﬂ, rükû’ ve sücûd gibi nemâz›n keyfiyyetlerinden ibâretdir.
Bu bâb, nemâz›n s›fat›na, k›l›n›ﬂ›na dâir mes’eleleri ve hükmleri içine al›r.
‹mâmet bâb›:
“‹mâmet” iki çeﬂiddir. Biri “imâmet-i kübrâ”, di¤eri “imâmet-i sugrâ”d›r. ‹mâmet-i kübrâ, islâm pâdiﬂâhl›¤› demekdir. ‹mâmet-i sugrâ, nemâzda imâml›k yapmak demekdir.
Nemâz k›ld›rmak için imâm olmaya, önce nemâzla alâkal› hükmleri iyi bilen, sonra tilâveti düzgün olan, sonra vera’ sâhibi olan, sonra
yaﬂl› olan, sonra güzel ahlâk sâhibi olan, sonra yüzü güzel olan, sonra nesebi dahâ üstün olan ve sonra elbisesi temiz olan ve bu tertîb üzere üstün olan kimse dahâ lây›kd›r.
Bu bâbda, imâml›k ile alâkal› mes’eleler ve hükmler bulunur.
Nemâz›n mekrûhlar› ve nemâz› bozan ﬂeyler:
Nemâz› bozan ﬂeylere “mâ yüfsid-üs-salât” denir. Fesâd ve butlân
ibâdeti bozma bak›m›ndan ayn› ma’nâda ifâdelerdir. ‹bâdetde fesâd ve
butlândan murâd, ba’z› sebeblerle ibâdetin ibâdet hâlinden ç›kmas›ndan
ibâretdir.
Bu bâb, nemâz› bozan ve nemâzda mekrûh olan ﬂer’î mes’eleleri ihtivâ eder.
Vitr ve nâfileler bâb›:
“Vitr” çiftin z›dd› olup, tek demekdir. “Nevâfil”, nâfile kelimesinin ço¤uludur. “Nâfile” kelimesinin kökü “nefl” olup, lügatda ziyâde ma’nâs›na gelir. ﬁerî’atdeki ma’nâs› ise, farz ve vâcib d›ﬂ›nda ayr›ca yap›lan
ibâdetlerdir.
“Salât-› vitr”, gece ya’nî yats› nemâz›ndan sonra husûsî bir sûret– 196 –

de k›l›nan üç rek’at nemâzd›r. Bu nemâz amel bak›m›ndan farz, i’tikâd bak›m›ndan vâcib, sübût ya’nî Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve
sellem” fi’li olmas› bak›m›ndan da sünnetdir.
Bu bâbda, vitr nemâz› ve nâfile nemâzlara âid mes’eleler ve hükmler yer al›r.
Farza yetiﬂme bâb›:
Bu bâb, asl›nda imâml›k bâb›n› temâmlayan bir konu olup, farzlar›n edâs›na âid çeﬂidli mes’eleleri aç›klamakdad›r.
Fevâitin kazâs› bâb›:
Farz olan ibâdetlerin, husûsî vaktlerinde edâs›n›n (özr ile) kaç›r›lmas› sebebiyle baﬂka vaktlerde kazâ edilmesi ile alâkal› mes’eleler ve
hükmler bu bâbda anlat›lmakdad›r. [Özr ile ve özrsüz kaç›r›lan nemâzlar›n kazâs› mufassal olarak (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda yaz›l›d›r.]
Secde-i sehv bâb›:
Sücûd, secde lafz›n›n cem’idir. “Secde”, sünnet üzere husûsî bir
ﬂeklde yap›lan fi’ldir. “Sehv” ile “nisyân” aras›nda lügat bak›m›ndan fark
yokdur.
“Sehv”, bir ﬂeyin ihtiyâc zemân›nda hât›rlanamamas›d›r. Bir kavle
göre sehv, bilinen ﬂeyden gaflet ya’nî habersiz olmak ma’nâs›nad›r. Fekat az bir hât›rlatma ile hât›rlanabilir.
“Nisyân”, dahâ önce bilinen ﬂeyin zihnde yok olmas›d›r, unutmakd›r.
Hükemân›n ta’rîfine göre sehv, kuvve-i müdrîkeden sûretin, ﬂeklin
gayb olmas›d›r. Bu gayb olmak, sûretin kuvve-i hâf›zada bekâs›, kalmas› ile olur. Nisyân, sûretin hem kuvve-i müdrîkeden, hem de kuvve-i hâf›zadan gayb olmas›d›r. Buna göre, sûretin tekrâr elde edilmesinde yeni bir sebebe ihtiyâc vard›r.
“Nisyân” ve “ﬂek” fukahâya göre ayn› ma’nâdad›r. “Zan” tercîh
edilen tarafa, “vehm” ise, tercîh olunmayan tarafa denir.
Bu bâbda, secde-i sehv ile alâkal› mes’eleler ve hükmler bulunur.
Hastan›n nemâz› bâb›:
Bu bâbda, hasta olan kimsenin nas›l nemâz k›laca¤› ile alâkal›
mes’eleler anlat›lmakdad›r.
Tilâvet secdesi bâb›:
“Tilâvet secdesi”, secde âyet-i kerîmesinin okunmas› sebebiyle
vâcib olur. Secde âyetleri ondörtdür. Bunlardan dördü Kur’ân-› kerîmin
ilk yar›s›nda, onu ikinci yar›s›nda bulunmakdad›r.
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Bu bâbda, tilâvet secdesine âid mes’eleler ve hükmler anlat›lmakdad›r.
Müsâfirin nemâz› bâb›:
“Müsâfir” lafz›, “sefer” kelimesinden al›nm›ﬂ olup, yolcu ma’nâs›nad›r.
“Sefer”, lügatda herhangi bir mesâfeyi kat’ etmek, yolculuk yapmakd›r. Bu bâbda seferden maksad husûsî bir seferdir. [Senenin k›sa günlerinde insan veyâ deve yürüyüﬂüyle üç günde gidilecek yere gitmeyi niyyet ederek yap›lan yolculuk. Hanefî mezhebinde bu mesâfe yüzdört kilometredir.] Bu sefer sebebiyle hükmler de¤iﬂir. “Farz nemâzlar›n iki
rek’at k›l›nmas›, Ramezân orucunu tutmay›p, sonra kazâ etmek, mesh
müddetinin üç güne kadar uzamas›, Cum’a nemâz›n›n farz olmamas›, bayram nemâzlar›n›n ve kurbân kesmenin vâcib olmamas›, hür kad›n›n mahremsiz yolculu¤a ç›kamamas›” gibi. Bu bâbda, yolcunun nemâzlar›yla alâkal› mes’eleler ve hükmler anlat›lmakdad›r.
Cum’a nemâz› bâb›:
Cum’a nemâz› farz-› aynd›r. Cum’a nemâz›n›n farz olmas› için iki
dürlü ﬂart› vard›r. Vücûb ﬂartlar›: Hür olmak, s›hhatli olmak, bâlig olmak,
erkek olmak, mukîm ve akll› olmak. Edâs›n›n ﬂartlar›: ﬁehr, devlet reîsi,
hutbeye izn. Bu bâbda, cum’a nemâz›na âid mes’eleleri bildirilmekdedir.
Ramezân ve kurban bayramlar› bâb›:
Bu mubârek günlere “îyd” denir. Böyle denmesi, bu günlerde, kullar›n, Allahü teâlân›n çeﬂidli ni’metlerine ve ihsânlar›na kavuﬂmalar› sebebiyledir. Bu ihsânlar, yimekden men’ olundukdan sonra, tekrâr müsâade edilmesi, fakîrlere sadaka-i f›tr verilmesi, tavâf-› ziyâreti yaparak
hac temâmlamak, kurban eti ile sevindirilme gibidir. Bayram günlerinde
âdet, sevinc ve neﬂ’e hâli üzere olmakd›r. Bu bâbda, bayram nemâzlar›
ile alâkal› mes’eleler ve hükmler anlat›l›r.
Küsûf bâb›:
Fukahâ lisan›nda “küsûf” kelimesinin güneﬂe, “husûf” lafz›n›n da aya
mahsûs oldu¤u meﬂhûrdur. Bir rivâyete göre ise, her iki kelime de güneﬂ
ve ay için kullan›labilir. Bu bâb, küsûf nemâz›na âid mes’eleleri ve hükmleri bildirmekdedir.
‹stiskâ bâb›:
“‹stiskâ” lügatda su istemek ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde ise, ﬂiddetli ihtiyâc zemân›nda ya¤mur ya¤mas›n› istemek, düâ etmekdir.
“‹stiskâ”, husûsî bir sûretde düâ ve istigfâr olup, tafsilât› bu bâbda yaz›l›d›r.
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Salât-ül-havf bâb›:
Bu bâb, korku nemâz›na âid mes’eleleri ve hükmleri bildirmekdedir.
Cenâze nemâz› bâb›:
Cenâiz, cenâze lafz›n›n cem’idir. “Cenâze”, meyyit ma’nâs›nad›r.
Mevt, hayât›n z›dd›d›r. Bu bâbda, cenâze nemâz› ile alâkal› mes’eleler ve
hükmler bildirilmekdedir.
Bâb-üﬂ-ﬂehîd:
“ﬁehîd”, yâ ﬂuhûd lafz›ndan olur ki, huzûr ma’nâs›nad›r. Yâhud, ﬂehâdet lafz›ndan olur ki, basar veyâhud basîret ve müﬂâhede ile hâz›r olmak ma’nâs›nad›r.
“ﬁehîd” lafz›, f›kh kitâblar›nda: “Cünüb, hâiz olmayan, âk›l ve bâlig bir müslimân, zulm ile, haks›z olarak, vurucu veyâ kesici vâs›talarla öldürülürse buna ﬂehîd denir” diye ta’rîf edilmiﬂdir. Bununla alâkal› mes’eleler ve hükmler bu bâbda bildirilmiﬂdir.
Kâ’bede nemâz bâb›:
Bu bâb, Kâ’be-i mu’azzamada nemâz k›lmakla alâkal› mes’eleleri
ve hükmleri bildirmekdedir.
3– K‹TÂB-ÜZ-ZEKÂT
“Zekât”, nemâzdan sonra ibâdetlerin en efdalidir. Zekât›n Kur’ân› kerîmde sekseniki yerde nemâz ile birlikde geçmesi, nemâz ile zekât aras›ndaki çok kuvvetli irtibât› göstermekdedir.
“Zekât”, temizlik ve artma ma’nâs›nad›r. Bereket, medh, senâ-i
cemîl ma’nâlar›nda da kullan›l›r. ﬁerî’atde ise, müslimân fakîre mal›n
belli bir k›sm›n› temlik etmek, vermek demekdir. Âlimler, zekâta âid
mes’eleleri ve hükmleri aﬂa¤›daki bâblara göre yazm›ﬂlard›r. Bu bâblar:
Sâime hayvanlar›n zekât› bâb›, devenin nisâb› bâb›, s›¤›r zekât› bâb›, koyun zekât› bâb›, mal zekât› bâb›, uﬂr bâb›, yer alt›ndaki defîneler bâb›, zekât›n verilece¤i yerler bâb›, sadaka-i f›tr bâb›.
Sâime hayvanlar›n zekât› bâb›:
“Sâime” lügatda, çoban›n mal› ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde ise, çay›rda sütü ve üremesi gibi menfe’ât maksad›yla otlat›lan hayvanlar ma’nâs›nad›r. Bu bâb, sâime hayvanlar›n›n zekât›na âid mes’eleleri ve hükmleri bildirir.
Devenin nisâb› bâb›:
“Nisâb” mal›n, zekât vermek farz olan mikdâr›na denir. Bu bâbda,
devenin nisâb›na âid mes’eleler ve hükmler bildirilmekdedir.
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Bâb-u zekât-il-bakar (S›¤›r zekât› bâb›):
Bakar, yarmak ma’nâs›na olup, s›¤›ra verilen ismdir. Bakar denmesi, bu hayvan›n (çift sürerken) yeri yarmas› sebebiyledir. Bakar lafz›, s›¤›r›n erke¤i ve diﬂisi için müﬂterek kullan›l›r. Bu bâbda, s›¤›r zekât› ile alâkal› mes’eleler ve hükmler anlat›lmakdad›r.
Bâb-u zekât-il-ganem (Koyun zekât› bâb›):
“Ganem” lafz›, ganîme kelimesinden al›nm›ﬂd›r. Çünki, koyunun kendisine müdâfe’a edecek âleti yokdur. Bu sebeble o her isteyen için bir ganîmetdir.
Bu bâbda, koyun zekât› ile alâkal› mes’eleler ve hükmler bildirilmiﬂdir.
Mal zekât› bâb›:
Maldan maksad, sâime hayvanlar›n›n d›ﬂ›nda kalan mallar›n zekât›d›r. Alt›n›n nisâb› yirmi miskâl [96 gr.]dir. Gümüﬂün nisâb› ikiyüz dirhem
[672 gr.]dir. On dirhem yedi miskâldir. Dinâr yirmi k›râtd›r. Dirhem ondört
k›râtd›r. K›rât beﬂ arpad›r. Buna göre dirhem-i ﬂer’î yetmiﬂ arpa olup, miskâl yüz arpa, ya’nî bir dirhem ve dirhemin yedide üçüdür.
[Önceleri üç çeﬂid dirhem vard›. Bir dirhem gümüﬂ yirmi k›rat veyâ oniki k›rat yâhud on k›rat a¤›rl›¤›nda idi. Bunlara onluk, alt›l›k, beﬂlik
dirhemler denir. Hazret-i Ömer bu üç dirhemin k›ratlar›n› toplay›p, k›rkiki oldu. Bunu üçe bölüp, ondört k›rat a¤›rl›¤›nda ortalama bir dirhem yapd›. Buna yedilik dirhem denir. Çünki on dirhemin a¤›rl›¤› yedi miskalin a¤›rl›¤› kadar olmakdad›r. Bir miskal, yirmi k›rat a¤›rl›¤›ndad›r.]
Bu bâbda, mal zekât› ile alâkal› mes’eleler ve hükmler yer almakdad›r.
Âﬂir bâb›:
“Âﬂir” lafz›, uﬂr kelimesinden al›nm›ﬂd›r. “Uﬂr”, âﬂirin ald›¤› ﬂeye verilen ismdir. Âﬂir müslimân, hür, hâﬂimî olmayan ve himâyeye mukdedîr
olan ve tüccârdan uﬂr almak için devlet reîsi taraf›ndan vazîfelendirilen
kimsedir.
Bu bâbda, âﬂir ile alâkal› mes’eleler ve hükmler bulunmakdad›r.
Rikâz bâb›:
“Rikâz” lügatda rikz lafz›ndan al›nm›ﬂ bir kelimedir. ‹sm-i mef’ûl olan
merkûz (defîne) ma’nâs› kasd olunmuﬂdur. ﬁerî’atdeki ma’nâs›, yer alt›nda tabi’î olarak bulunan ma’denler ve defînelerdir.
Bu bâbda, defîne ile alâkal› mes’eleler ve hükmler bildirilmekdedir.
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Uﬂr bâb›:
Uﬂr, onda bir demekdir. Uﬂr; Kitâb, sünnet ve icmâ’ ile sâbitdir. Bu
bâbda, uﬂr ile alâkal› mes’eleler ve hükmler yer almakdad›r.
Zekât›n verilece¤i yerler bâb›:
Zekât, fakîr, miskîn, borçlu ve benzeri kimselere verilir. Bu bâbda,
zekât›n, uﬂrun verilece¤i yerlerle alâkal› mes’eleler ve hükmler bildirilmekdedir.
Sadaka-i f›tr bâb›:
“Sadaka”, sevâb kazanmak maksad›yla yap›lan her dürlü iyilik, ihsând›r. “Sadaka-i f›tr”, Ramezân-› ﬂerîf bayram›ndan önce verilen belli bir
sadakad›r. Bu bâbda, sadaka-i f›tr ile alâkal› mes’eleler ve hükmler anlat›lmakdad›r.
4– K‹TÂB-ÜS-SAVM
“Savm”, ya’nî oruc dînin en büyük rüknlerindendir.
“Savm” lügatda, imsâk-› mutlak ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde ise, ﬂahs› mahsûsun niyyet ederek, belli bir vaktde hakîkaten veyâ hükmen orucu bozan ﬂeylerden sak›nmas›d›r. ﬁahs-› mahsûs: ‹slâm diyâr›nda bulunan müslimân, yâhud hayz ve nifâsdan temiz olan, orucun farz oldu¤unu bilen kimsedir. “Müft›rât”, orucu bozan, yeme-içme ve di¤er iﬂlerdir.
Âlimler, oruca âid mes’eleleri ve hükmleri aﬂa¤›daki bâblara göre
yazm›ﬂlard›r. Bu bâblar, orucu bozan ve bozmayan ﬂeyler bâb› ve i’tikâf
bâb›d›r.
Orucu bozan ve bozmayan ﬂeyler bâb›:
Bu bâb, orucu bozan ve bozmayan hükmleri ve mes’eleleri bildirir.
Orucu bozan ﬂeyler iki k›sma ayr›l›r. Birisi yaln›z kazây› gerekdirir. Di¤eri keffâreti gerekdirir. Orucu bozmayanlar da iki k›sma ayr›l›r. Bir k›sm›,
mübâh olan iﬂlerdir. Di¤eri mekrûh olan ﬂeylerdir. Fesâd ve butlân lafzlar› ibâdetlerde ayn› ma’nâda olup, bozulmak demekdir. Bu mes’elelerin tafsilât› f›kh kitâblar›nda husûsî bir bâbda yaz›lm›ﬂd›r.
‹’tikâf bâb›:
“‹’tikâf” lügatda bir yerde durmak, kapan›p kalmakd›r. ﬁerî’atde ise,
oruclunun, cemâ’at ile nemâz k›l›nan mescidde niyyet ederek kalmas›d›r. ‹’tikâf, kalbden dünyâ meﬂgûliyyetlerini ç›kar›p, nefsi, Allahü teâlâya teslîm etmekdir. Bir rivâyete göre i’tikâf ve ukûf, ikâmet ma’nâs›na olup,
i’tikâf›n ma’nâs›, yâ Rabbî, bu günâhkâr kul, magfiretine kavuﬂmad›kca,
lütuf ve kerem kap›ndan ayr›lmaz demekdir.
‹’tikâf üç k›smd›r: Birinci k›sm, nezr ile vâcibdir. ‹kinci k›sm, Ramezân-› ﬂerîfin son on gününde sünnet-i müekkededir. Üçüncü k›sm, di¤er
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zemânlarda müstehabd›r. Bu bâbda i’tikâfa dâir mes’eleler ve hükmler
bildirilmekdedir.
5– K‹TÂB-ÜL-HAC
“Hac”, lügatda büyük bir ﬂeyi kasd etmek ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde,
belli bir yeri, ya’nî Kâ’beyi belli bir zemânda, belli bir iﬂle ziyâret etmekdir.
Hacc-› ﬂerîf, belli ﬂartlarla müslimânlar üzerine farz-› aynd›r.
Âlimler hacca âid mes’eleleri ve hükmleri aﬂa¤›daki bâblara göre
yazm›ﬂlard›r. Bu bâblar: ‹hrâm bâb› ve ifrâd hacc› bâb›, hacc-› k›ran bâb›, temettü hacc› bâb›, bâb-ül cinâyât, bâb-ül ihsâr, baﬂkas› yerine hac
bâb›, bâb-ül hedy.
‹hrâm bâb› ve ifrâd hacc›:
“‹hrâm” masdar olup, lügatda yasak içerisine girmekdir. ﬁerî’atde,
dahâ önce mübâh olan ﬂeylerin kiﬂiye Hac ve Umre müddetince harâm
k›l›nmas›d›r. Ya’nî hac ve umrede yap›lmas› harâm k›l›nan ﬂeylerden kiﬂinin kendini sak›nd›rmas›d›r. Bu sak›nma hâli hacca ve umreye niyyet ve
telbiye ile tahakkuk eder. [Telbiye: “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lâ ﬂerîke leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke vel mülk lâ ﬂerîkelek” düâs›n› okumakd›r.]
Bu bâbda, ihrâm ile alâkal› mes’eleler ve hükmler anlat›lmakdad›r.
Hacc-› k›rân bâb›:
“K›rân”, lügatda hac ile umreyi yâhud benzeri iki ﬂeyin aras›n› birleﬂdirmek ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde, hac ve umre ile birlikde telbiye ile sesi yükseltmek, nemâzdan sonra, “Allah›m hac ve umre yapmak istiyorum,
bu ikisini bana kolaylaﬂd›r ve onlar› benden kabûl buyur” düâs›n› okumak
ve di¤er belli ﬂartlar› yerine getirmekdir. Tafsilât› f›kh kitâblar›nda, husûsî bâbda yaz›l›d›r.
Temettu’ hacc› bâb›:
“Temettu’”, meta’ lafz›ndan al›nm›ﬂ olup, fâidelenmek veyâ fâide
ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde umreyi veyâ umrenin tavâf›n›n ﬂartlar›n›n ekserîsini hac aylar›nda yapmakd›r diye ta’rîf edilmiﬂdir. Bir kimse, Ramezân
ay›nda en az mikdârda tavâf eylese, sonra kalan›n› ﬂevvâl ay›nda yapsa
ve o sene hac yapsa, o kimse temettu’ hacc› yapm›ﬂ olur.
Bu bâbda, temettu’ hacc›na dâir mes’eleler ve hükmler bildirilmekdedir.
Bâb-ül-cinâyât
Bu bahsde cinâyet, ihrâma girince sak›n›lmas› gereken iﬂdir. Böyle bir iﬂ yap›l›nca cinâyet olur. Bu iﬂin yasakl›¤›, ihrâma girmek veyâ
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Harem-i ﬂerîfe girmek sebebiyledir. Bu mes’elelerin tafsilât›, f›kh kitâblar›nda husûsî bir bâbda yaz›lm›ﬂd›r.
Bâb-ül-ihsâr:
“‹hsâr”, lügatda, korku veyâ hastal›k yâhud âcizlik sebebiyle al›koymak ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atdeki ma’nâs›, hacda vakfe ve tavâfdan al›koymakd›r.
Bu bâbda, ihsâr ile alâkal› mes’eleler ve hükmler yer al›r.
Baﬂkas› yerine hac bâb›:
“‹bâdet-i mâliyye”, zekât gibi mal ile yap›lan ibâdetde mükellefden
gücü yetdi¤i ve yetmedi¤i zemân mutlak olarak vekîllik kabûl edilir.
“‹bâdet-i bedeniyye”, nemâz, oruc gibi ibâdet-i bedeniyyede mükellefden mutlak olarak vekîllik kabûl edilmez.
Hem mal ile hem de beden ile yap›lan ibâdetlerde vekîllik ancak âcizlik zemân›nda kabûl edilir. Farz olan hac ibâdeti gibi.
Hacc›n vekâleten yap›lmas›na âid ﬂartlar, mes’eleler ve hükmler f›kh
kitâblar›nda husûsî bir bâbda yaz›l›d›r.
Bâb-ül-hedy:
“Hedy” kelimesi, hediyye lafz›ndan al›nm›ﬂd›r. Ni’metlerden, Haremi ﬂerîfe hediyye olunan ﬂey, deve, koyun, s›¤›r gibi. Bu bâb›n tafsilât›, f›kh
kitâblar›nda belli bir bâbda yaz›l›d›r.
6– K‹TÂB-ÜN-N‹KÂH
“Nikâh”, lügatda eklemek ve toplamak ma’nâs›nad›r. Fukahân›n ta’rîfine göre ise, kasden milk-i müt’a ifâde eden bir akddir. Ya’nî nikâh›na
ﬂer’an mâni’ bulunmayan kad›ndan, erke¤in fâidelenmesinin halâl olmas›d›r. Usûl ve lügat âlimlerine göre nikâh, vatyde hakîkat, akdde mecâzd›r.
Nikâh›n fâideleri:
Nikâh›n beﬂ fâidesi vard›r:
Birinci fâide, çocukdur ki, nikâhda asl olan budur. Çünki, nikâh âlemin insans›z kalmamas›, çocuk do¤mas› için nikâh konulmuﬂdur. ﬁehvet, çocu¤un meydâna gelmesine ﬂevk ve meyl içindir.
Allahü teâlân›n hikmet-i ilâhiyyesi herﬂeyi sebeblerle yaratmak oldu¤undan, çocu¤un izdivâc sebebiyle meydâna gelmesini takdîr etmiﬂdir. Çocuk sâhibi olmakda çeﬂidli bak›mlardan çok hayrlar vard›r.
‹kinci fâide, ﬂeytândan korur. ﬁehvetin ﬂiddetini söndürerek zinâdan korur. ﬁehvetin zararlar›n› giderir. Gözü ve ferci harâmdan korur.
Üçüncü fâide, zevcenin yüzüne bakmak ve onunla meﬂru’ olan
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oynamakd›r. Böyle yapmak kalbe râhatl›k verir ve ibâdete kuvvet kazand›r›r. Çünki iﬂlerin ço¤u insan tabi’at›n›n hilâf›na oldu¤undan, insan nefsinde bundan dolay› bir s›k›lma meydâna gelir. Bu s›k›lma ise, ibâdetde
gevﬂeklik ve tenbelli¤e sebeb oldu¤undan, insan nefsi, ba’zan mubâh lezzetler ile râhatland›r›ld›¤›nda, kuvvet ve canl›l›k kazan›r. Bu ise, ibâdete
büyük bir ﬂevk hâs›l eder.
Dördüncü fâide, kalbden ev iﬂlerini ç›karmakd›r. Zîrâ evin bütün iﬂlerini üstlenmek, vaktin zâyi’ olmas›na sebeb olur. Bu da ilme ve amele
mâni’dir.
Beﬂinci fâide, nefs ile mücâhededir. Nefs ile mücâhede, çolukçocu¤un haklar›na riâyet, onlardan gelen s›k›nt›lara tahammül, onlar›n irﬂâd›na, ›slâh›na, terbiyelerine ve onlar için halâl kazanmak ve bunlar›n benzeri meﬂru’ iﬂlere çal›ﬂmakla hâs›l olur.
Evlenmenin âfetleri:
Evlenmenin üç âfeti vard›r:
Birincisi, en kuvvetlisi olup, halâl kazanmakdan âciz kalmakd›r.
‹kincisi, zevcenin haklar›na riâyetde ve s›k›nt›lar›na tahammülde kusûr etmekdir. Üçüncüsü, ehl ve ›yâlin, zevci Allahü teâlâdan al›koyup, dünyâ
peﬂinde koﬂmaya çekmesidir.
Nikâh akdinin ﬂartlar›:
Nikâh akdinin dört ﬂart› vard›r:
Birincisi, velînin iznidir. Velî bulunmazsa, devlet reîsinin izni olmas›d›r. ‹kincisi, evlenecek kad›n›n r›zâs›d›r. Üçüncüsü, iki ﬂâhidin bulunmas›d›r. Dördüncüsü, îcâb ve kabûldür.
F›kh âlimleri, nikâha âid mes’eleleri ve hükmleri aﬂa¤›daki bâblara
göre yazm›ﬂlard›r. Bu bâblar: “Velî bâb›, nikâhda kefâet bâb›, mehr bâb›, bâb-ü nikâh-ir-rakîk, kâfirin nikâh› bâb›, bâb-ül-kasem, bâb-ür-r›dâ’.”
Velî bâb›:
“Velî”, lügatda düﬂman›n z›dd›d›r. Usûl-i din âlimlerinin ›st›lâh›na göre, Allahü teâlây› esmâ-i ﬂerîfesi ve s›fat-› celîlesi ile mümkin oldu¤u kadar tan›yan, Ona tâ’ate devâm edip, ma’siyyetden sak›nan, ﬂehvetlerine
ve lezzetlere düﬂkün olmayan zâtd›r. ﬁerî’atde velî; akll› ve bülûg ça¤›na ermiﬂ ve mîrâsc› olan kimsedir.
Bu bâb, velî ile alâkal› mes’eleleri ve hükmleri içine al›r.
Nikâhda kefâet bâb›:
“Kefâe” lafz›, küfv kelimesinden al›nm›ﬂ olup, bu bâbda husûsî
denklik ma’nâs›nad›r. Denklik, neseb, dindârl›k, mal, örf ve âdet, hürriy– 204 –

yet ve müslimânl›k bak›m›ndan olur.
ﬁi’r tercemesi:
Nikâhda denk olmakl›k alt› ﬂeyle mümkindir,
ﬁu vecîz beyt içre ifâdesini bulur.
Nesebde, diyânetde, örfde ve âdetde,
Servetde, hürriyyetde, ilâveten mezhebde.
Bu bâbda, kefâet ile alâkal› mes’eleler ve hükmler yer al›r.
Mehr bâb›:
“Mehr”, evlenirken kad›n için ta’yîn olunan nikâh bedelidir. Mehrin
en az mikdâr› on dirhem gümüﬂdür.
Bu bâb, mehre âid mes’eleleri ve hükmleri bildirir.
Bâb-u nikâh-ir-rakîk:
“Rakîk”, nikâh sâhibinin beyân›na göre köle ma’nâs›na olup, müfred ve cemîsi için ayn› kelime söylenir. Bu bâb, kölelerin nikâh›na âid
mes’eleleri ve hükmleri ihtivâ eder.
Kâfirin nikâh› bâb›:
Kitâb-ün-nikâh›n geçen bâblar›, hür ve köle müslimânlar›n nikâhlar›na âid hükmlerini bildirdi¤i gibi, bu bâb da kâfirin nikâh›na âid mes’eleleri ihtivâ etmekdedir.
Bâb-ül-kasem:
“Kasem”, k›smet ya’nî taksim ma’nâs›nad›r. K›sem ﬂekliyle nasîb
ma’nâs›nad›r.
Ehl-i iyâli, bar›nd›rmakda, giyindirmekde, yidirmek ve içirmekde adâlet vâcib oldu¤undan, bu bâbda bu husûslar ile alâkal› mes’eleler ve hükmler bildirilmekdedir.
Bâb-ür-r›dâ’:
“R›dâ’ ”, lügatda meme emmek ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde ise, belli bir
vaktde, kad›n›n memesini emmek demekdir.
Ücret ile süt anas› tutan kimseye “müsterd›’” denir.
Bu bâb, r›dâ’ ile alâkal› hükmleri ve mes’eleleri ihtivâ eder.
7– K‹TÂB-ÜT-TALÂK
“Talâk”, lügatda ba¤l› bir ﬂeyi çözmek demekdir. Fekat, kad›n için
talâk, baﬂkas› için ›tlâk denir. ﬁerî’atde, ﬂimdi veyâ gelecekde, boﬂanmak
için konulmuﬂ olan kelimeler ile nikâh ba¤›n› çözmekdir.
Âlimler, talâka âid mes’eleleri ve hükmleri aﬂa¤›daki bâblara göre
bildirmiﬂlerdir. Bu bâblar: “Bâb-üs-sarîh, bâb-ü talâk-i gayr-il-medhûli bi– 205 –

hâ, bâb-ül-kinâyât, bâb-ü tefvîd-it-talâki, bâb-ül-emr-i bi’l-yedi, bâb-ütta’lîk, bâb-ü talâk-il-merîd, bâb-ür-ric’a, bâb-ül-îlâ, bâb-ül-hul’, bâbüz-z›hâr, bâb-ül kefâret, bâb-ül-li’ân, bâb-ül-›nnîn ve gayrihî, bâb-ül-iddet, bâb-ül-h›dâne, bâb-ün-nafaka”.
Bâb-üs-sarîh:
“Talâk-› sarîh”, yaln›z talâkda kullan›lan lafzlar› ile olur. “Ben seni
boﬂad›m, sen benden boﬂ ol, sen boﬂsun benden” gibi. Bu bâb, sarîh talâka âid hükmleri ve mes’eleleri ihtivâ eder.
Bâb-ü talâk-i gayr-il-medhûli bihâ:
Bu bâb, hiç vaty veyâ halvet olunmam›ﬂ zevcenin talâk›na âid
mes’eleleri ve hükmleri ihtivâ eder.
Bâb-ül-kinâyât:
“Kinâye”, f›kh âlimlerine göre yaln›z talâk için konulmay›p, talâka ve
baﬂkas›na delâlete ihtimâli olan lafzd›r. Bu bâb, talâkda kinâyelere âid
mes’eleleri ve hükmleri bildirmekdedir.
Tefvîd bâb›: [Buna Temlîk de denir. Talâk› zevcenin mülküne ba¤lamakd›r.]
Bu bâb, talâk›n zevceye veyâ baﬂkas›na b›rak›lmas›na dâir mes’eleleri ve ﬂer’î hükmleri ihtivâ eder.
Bâb-ül-emr-i bi’l-yed:
Bu bâb, el ile emr ﬂeklinde olan talâka âid mes’eleleri ve ﬂer’î
hükmleri bildirmekdedir.
Bâb-üt-ta’lîk:
“Ta’lîk”, lügatda bir ﬂeyi bir ﬂeye ba¤lamak ma’nâs›nad›r. Ist›lâhda,
bir cümlenin ma’nâs›n›n meydâna gelmesini, baﬂka bir cümlenin ma’nâs›n›n meydâna gelmesine ba¤lamakd›r, diye ta’rîf edilmiﬂdir. Bu bâb, ta’lîk
ﬂeklinde olan talâka âid ﬂer’î mes’eleleri ihtivâ eder.
Bâb-u talâk-il merîd:
Bu bâb, hastan›n talâk›na âid mes’eleleri ve ahkâm-› ﬂer’iyyeyi ihtivâ eder.
Bâb-ür-ric’›:
“Ric’›”, rücu’, dönmek ma’nâs›nad›r. F›khda: “‹ddet içinde kocan›n
zevcesine dönebilmesi, ya’nî nikâh›n› devâm etdirebilmesidir.”
Îlâ bâb›:
“Îlâ”, lügatda yemîn ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde ise, zevceye yaklaﬂmamak için yemîn etmekdir. Bu bâb, îlâ’ ile alâkal› hükmleri ve ﬂer’î mes’eleleri ihtivâ eder.
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Hul’ bâb›:
“Hul’ ”, gidermek ma’nâs›nad›r. F›kh ilminde, hul’ veyâ onun ma’nâs›nda bir lafz ile zevcenin kabûlüne ba¤layarak nikâh› gidermekdir. Bu bâb,
hul’a âid ahkâm› ve ﬂer’î mes’eleleri ihtivâ eder.
Z›hâr bâb›:
“Z›hâr”, lügatda “zâhere min ›mraetihî” cümlesindeki “zâhir” kelimesinden masdar olup, zevc taraf›ndan zevceye, “sen bana annemin s›rt› gibisin” sözü ile hitâb etmesine denir. ﬁerî’atde ise, müslimân›n zevcesini ve onun herhangi bir uzvunu kendisine evlenmek ebediyyen harâm
olan birisine benzetmesidir, diye ta’rîf edilmiﬂdir. Buna dâir hükmler,
ﬂer’î mes’eleler bu bâbda yaz›l›d›r.
Kefâret bâb›:
“Kefâret” kelimesi küfr lafz›ndan al›nm›ﬂ olup, lügatda örtmek demekdir. ﬁerî’atde ise, köleyi âzâd etmekdir. Rüknleri, köle, âzâd etmek,
oruc tutmak ve fakîrleri doyurmak olup, bu bâb bu husûsla alâkal›
mes’eleleri ve hükmleri ihtivâ eder.
Li’ân bâb›:
“Li’ân” lügatda “lâane” kelimesinin masdar›d›r. Bu lafz “leane” kelimesinden al›nm›ﬂ olup, kovmak ve uzaklaﬂd›rmak ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde
ise: Yemînler ile kuvvetlendirilen, la’net ile birlikde söylenen, ﬂehâdetlerdir.
Zevc hakk›nda kazf haddi, zevce hakk›nda da zinâ haddi yerine geçer.
Bu bâb, li’ân ile alâkal› hükmleri ve mes’eleleri ihtivâ eder.
Bâb-ül-innîn ve gayrihî:
“‹nnîn”, lügatda cimâya gücü yetmeyen kimse demekdir. ﬁerî’atde,
“zevcesi ile cimâya gücü yetmeyen kimsedir” diye ta’rîf edilmiﬂdir. Buna âid hükmler ve mes’eleler bu bâbda yaz›l›d›r.
‹ddet bâb›:
“‹ddet”, lügatda saymak ma’nâs›nad›r. Ist›lâhda, “nikâh zâil veyâ
ﬂübheli olunca, kad›n için lâz›m olan beklemedir.” [Talâkdan veyâ feshden veyâ kocas› öldükden sonra, vaty veyâ halvet olunmuﬂ zevcenin yeniden evlenmesi için harâm olan zemâna, iddet denir.] Bu husûslar ile alâkal› hükmler ve mes’eleler, bu bâbda anlat›lm›ﬂd›r.
H›dâne bâb›:
“H›dâne”, çocu¤u terbiye etmek, büyütmek ma’nâs›na olup, bu husûsla alâkal› ﬂer’î mes’eleler, bu bâbda yaz›lm›ﬂd›r.
Nafaka bâb›:
“Nafaka”, lügatda insan›n âilesi için harcad›¤› ﬂeye denir. ﬁerî’at– 207 –

de, yiyecek, giyecek ve meskendir. Örfde ise yiyecekdir. Bu bâb, nafakaya dâir hükmleri ve mes’eleleri ihtivâ eder.
8– K‹TÂB-UL-ITK
“Itk”, lügatda kölelikden ç›kmak ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde, “efendinin köle hür olacak ﬂeklde ondan hakk›n› düﬂürmesidir”, diye ta’rîf edilmiﬂdir. Âlimler ›tk ile alâkal› mes’eleleri ve hükmleri aﬂa¤›daki bâblara göre yazm›ﬂlard›r. Bu bâblar: “Bâb-u ›tk-›l-ba’d, bâb-ül-h›lf bi’l-›tk, bâb-ül›tk alâ ca’l, bâb-üt-tedbîr, bâb-ül-istîlâd”.
Itk-ul ba’d bâb›:
“Itk-ul-ba’d”, köleden köleli¤in de¤il, efendinin onun üzerindeki
mülkiyyetinin bir k›sm›n›n gitmesi diye ta’rîf olunmuﬂdur. Bu husûsla
alâkal› mes’eleler ve hükmler, bu bâbda yaz›lm›ﬂd›r.
H›lfi bi’l-›tk bâb›:
Bu bâb, ›tk ile yemîne âid hükmleri ve mes’eleleri ihtivâ eder.
Itk alâ ca’l bâb›:
“Ca’l”, lügatda iﬂçiye iﬂine karﬂ›l›k olarak yap›lan ﬂeydir diye ta’rîf
olunmuﬂdur. Bu bâb, bu husûsla alâkal› hükmleri ve mes’eleleri bildirir.
Tedbîr bâb›:
“Tedbîr”, akîbeti düﬂünerek, iﬂin sonuna bakmakd›r. Bir husûsun yürümesi için çal›ﬂmak ve sebebleri buna göre tertîb etmek ma’nâs› bundan al›nm›ﬂd›r. Yine tedbîr, bir kimseden bir söz ve haber nakl etmek
ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde tedbîr, bir kimsenin, kölesinin ve câriyesinin hür
olmas›n› kendi ölümüne ba¤lamas› ma’nâs›nad›r. Bu da, onun ölümü ile
birlikde, onlar›n âzâd olmalar›n› vas›yyet etmekdir. Böyle köleye “müdebbir”, câriyeye “müdebbire” denir. Bu bâb, tedbîr ile ›tka âid hükmleri ve
mes’eleleri bildirir.
‹stîlâd bâb›:
“‹stîlâd”, lügatda zevcesinden veyâ câriyesinden çocuk istemek
ma’nâs›nad›r. F›kh âlimleri bu kelimeyi câriyeden çocuk istemek ma’nâs›na tahsîs etmiﬂlerdir. Buna âid mes’eleler ve hükmler, bu bâbda yaz›l›d›r.
9– K‹TÂB-ÜL EYMÂN
“Eymân”, yemîn lafz›n›n ço¤uludur. Yemîn, lügatda, “câriha”, “kuvvet” ve “kasem” aras›nda ortakd›r. ﬁerî’atde yemîn, yemîn edenin bir iﬂi
yapmaya veyâ yapmamaya olan azmini gösteren kuvvetli arzûdur.
Âlimler, eymân ile alâkal› mes’eleleri ve hükmleri aﬂa¤›daki bâblara göre tertîb etmiﬂlerdir. Bu bâblar: Girmek, ç›kmak, yerleﬂmek, yapmak,
binmek ve di¤er husûslar ile alâkal› yemînler bâb›. Yimek, içmek, giymek
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ve konuﬂmak ile alâkal› yemîn bâb›. Talâk ve ›tâka dâir yemîn bâb›. Al›ﬂveriﬂ, nemâz, oruc ve di¤er ﬂeylere âid yemîn bâb›. Dövmek, öldürmek
ve benzeri di¤er iﬂlere âid yemîn bâb›.
Girmek, ç›kmak, yerleﬂmek, yapmak, binmek ve di¤er husûslar ile alâkal› yemînler bâb›:
Bu bâb, girmek, ç›kmak, yerleﬂmek... gibi husûslara dâir yemîne âid
hükmleri ve mes’eleleri ihtivâ eder.
Yimek, içmek, giymek ve konuﬂmak ile alâkal› yemîn bâb›:
Bu bâb, yimek, içmek, giyinmek, konuﬂmak ile alâkal› yemîne dâir mes’eleleri ve hükmleri bildirir.
Talâk ve ›tâka dâir yemîn bâb›:
Bu bâb, talâk ve ›tâkla alâkal› yemîne âid mes’eleleri bildirir.
Al›ﬂ-veriﬂ, nemâz, oruc ve di¤er ﬂeylere âid yemîn bâb›:
Bu bâb, al›ﬂ-veriﬂ, oruc, nemâz ve di¤er iﬂlere âid yemîn ile alâkal› hükmleri ve mes’eleleri bildirir.
Dövmek, öldürmek ve benzeri di¤er iﬂlere âid yemîn bâb›:
Bu bâb, dövme, öldürme ve sâir iﬂlere âid yemîn ile alâkal› mes’eleleri ve hükmleri ihtivâ eder.
10– K‹TÂB-ÜL-HUDÛD
“Hudûd”, had lafz›n›n ço¤uludur. “Had” lügatda mâni’ olmak ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde, Allahü teâlân›n hakk› olarak yerine getirilmesi vâcib olan
ukûbet-i mukaddere [mikdâr› belli cezâd›r] diye ta’rîf edilmiﬂdir.
“Ukûbât”, dövmek yâhud kesmek yâhud taﬂlamak veyâ öldürmek
gibi cezâlard›r.
“Ukûbât-› mukaddere”, Kitâb yâhud sünnet veyâ icmâ’ ile farz ve
takdîr olunan cezâd›r.
Âlimler, ukûbât-› mukaddereye âid mes’eleleri ve hükmleri aﬂa¤›daki bâblara göre yazm›ﬂlard›r:
Bu bâblar: “Haddi gerekdiren ve gerekdirmeyen vaty bâb›, zinâya
ﬂâhidlik ve ondan rücu’ bâb›, içki haddi bâb›, kazf haddi bâb›, ta’zîr bâb›”.
Haddi gerekdiren ve gerekdirmeyen vaty bâb›:
Bu bâb, ﬂer’î had cezâs›n› gerekdiren ve gerekdirmeyen vatye âid
hükmleri ve mes’eleleri bildirmekdedir.
Zinâya ﬂâhidlik ve ondan rücu’ etme bâb›:
Bu bâb, zinâ üzerine ﬂâhidli¤e ve ondan rücu’ etmeye dâir mes’ele– 209 –

leri ve hükmleri bildirmekdedir.
‹çkiye had cezâs› bâb›:
Bu bâb, içki içen mükellef, akll› müslimân için verilmesi gereken had
cezâs›na âid mes’eleleri ve hükmleri ihtivâ eder.
Kazf hadd› bâb›:
“Kazf”, lügatda f›rlatmak, atmak demekdir. ﬁerî’atde iffetli olan
erkek veyâ kad›na zinâ laf› atmakd›r. Bu bâb, icmâ’ ile büyük günâhlardan olan zinâya had cezâs› ile alâkal› mes’eleleri ve hükmleri bildirir.
Ta’zîr bâb›:
“Ta’zîr”, lügatda edeblendirmek demekdir. ﬁerî’atde haddan dahâ
hafîf cezâ ile cezâland›rmak diye ta’rîf olunmuﬂdur. Bu husûsla alâkal›
mes’eleler ve hükmler bu bâbda yaz›lm›ﬂd›r.
11– K‹TÂB-ÜS-S‹RKAT
“Sirkat”, lügatda baﬂkas›n›n bir ﬂeyini gizlice almak demekdir. Çal›nan ﬂeye sirkat denilmesi mecâzîdir. ﬁerî’atde ise, mükellef olan, ya’nî
akl ve bâlig olan erkek, kad›n, köle, efendi, müslimân veyâ z›mmî, gören
ve konuﬂabilen bir kimse, on dirhem hâlis gümüﬂ paray› veyâ de¤erinde
olan ve kendinde mutekavvim olan ve durmakla bozulmayan bir mal›, müslimân veyâ z›mmî olan sâhibinin mülkünden, gizlice almakd›r.
Âlimler, sirkat ile alâkal› mes’eleleri ve hükmleri aﬂa¤›daki bâblara
göre yazm›ﬂlard›r. Bu bâblar: “Bâb-u-keyfiyyet-il-kat’i ve isbâtihî, bâbu kat-›t-tarîk”.
Bâb-u-keyfiyyet-il-kat’i ve isbâtihî:
Bu bâb, h›rs›z›n elinin kesilmesine âid mes’eleleri ve hükmleri bildirir.
Kat-› tarîk bâb›:
“Kat-› tarîk”, en büyük h›rs›zl›kdan olup, bu husûs ile alâkal› ﬂer’î
mes’eleler ve hükmler bu bâbda yaz›l›d›r.
12– K‹TÂB-ÜL C‹HÂD
“Cihâd”, lügatda “Câhede fî sebîlillah” sözündeki “câhede” fi’linden masdard›r. ﬁerî’atde, “hak dîne da’vet, kabûl etmeyenlerle harb etmek” diye ta’rîf edilmiﬂdir. Bir ta’rîfi de ﬂöyledir: “Allah yolundaki harbde, do¤rudan yâhud mal›yla, görüﬂüyle, kalemiyle baﬂka ﬂeylerle yard›m
etmek sûretiyle bütün gücünü sarf etmekdir.”
Cihâd ve benzeri hayrl› iﬂlerin öldükden sonra sevâblar›n›n devâm
edece¤i bildirilmiﬂdir. Bu husûsda ﬁeyh Muhaddis Abdülbâkî Hanbelî hazretlerinin yazd›¤› bir ﬂi’r teberrüken buraya al›narak sahîfemiz süslendi.
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ﬁi’rin tercemesi:
Âdemo¤lu ölür, ameli biter,
Onüç ecri, ard›ndan ta’kîb eder:
Yayd›¤› ilmler, evlâd düâs›,
A¤aç dikmek ve cârî sadakas›.
Bir m›shaf b›rakmak, hudûd nöbeti,
Kuyu kazmak, su ak›tmak ni’meti.
Bir garîbe s›¤›nacak ev yapmak,
Yâ ilm-ü zikr için bir binâ kurmak.
Kur’ân-› kerîmi halka ö¤retmek,
Hak yolunda cihâdda ﬂehîd düﬂmek.
Bir de dinde iyi bir ç›¤›r açmak,
Bunlar› tut, hatâ olur unutmak.
Âlimler, cihâd ile alâkal› ﬂer’î mes’eleleri ve hükmleri aﬂa¤›daki
bâblara göre bildirmiﬂlerdir. Bu bâblar: “Ganîmet ve taksîmi bâb›, kâfirlerin istîlâs› bâb›, müste’min bâb›, uﬂr, harâc, cizye bâb›, mürted bâb›, âsîler bâb›.”
Ganîmet ve taksîmi bâb›:
Bu bâb, cihâdla al›nan ganîmet mal› ve onun taksîmine âid mes’eleleri ve hükmleri ihtivâ eder.
Kâfirlerin istîlâs› bâb›:
Bu bâb, istîlâ ile alâkal› ﬂer’î mes’eleleri ve hükmleri içine al›r.
Müste’min bâb›:
“Müste’min”, lügatda emân dileyen ma’nâs›na olup, bununla alâkal› mes’eleler ve hükmler bu bâbda yaz›lm›ﬂd›r.
Uﬂr, harâc ve cizye bâb›:
Bu bâb, uﬂr, harâc ve cizye ile alâkal› ﬂer’î mes’eleleri ve hükmleri ihtivâ eder.
Mürted bâb›:
“Mürted”, lügatda mutlak dönme ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde ise, Allahü teâlâ muhâfaza buyursun, dîn-i islâmdan dönmek ma’nâs›na olup, bununla alâkal› hükmler ve mes’eleler, bu bâbda yaz›lm›ﬂd›r.
Bâgîler bâb›:
“Bugât”, bâgî lafz›n›n ço¤uludur. Bâgî lügatda taleb ma’nâs›nad›r.
Örfde ise, halâl olmayan zulmü taleb etmekdir diye ta’rîf edilmiﬂdir. ﬁerî’atde bâgî, haks›z olarak devlet reîsine isyân eden diye ta’rîf edilmiﬂdir.
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Bu husûsa dâir ﬂer’î mes’eleler ve hükmler bu bâbda yaz›lm›ﬂd›r.
13– K‹TÂB-ÜL-LAKÎT
“Lakît”, lügatda melkût ya’nî yerden al›nan ﬂey demekdir. Ma’nâ bak›m›ndan dahâ ziyâde, kasden b›rak›lan çocuk ma’nâs›na kullan›l›r. ﬁerî’atdaki ma’nâs›: “Fakîrlikden korkarak, ﬂek ve ﬂübheden kaç›nmak
için, soka¤a b›rak›lan canl› çocu¤a verilen ismdir.” Onu terk eden, soka¤a b›rakan günâhkâr olur. Alan kimse sevâb kazan›r. Bu husûs ile alâkal› ﬂer’î hükmler ve mes’eleler kitâb-ül-lakîtde anlat›lm›ﬂd›r.
14– K‹TÂB-ÜL-LUKATA
“Lukata” kelimesi, yerde bulunan mala verilen ismdir.
ﬁerî’atde lukata, yerde bulunup, sâhibi belli olmayan mald›r diye ta’rîf
edilmiﬂdir. Bir kimse lukatay› sâhibine vermek niyyeti ile al›rsa onu yerden almas› halâld›r. E¤er kendisi al›rsa, o kimse gasb edici ve günâhkâr
olur. [Bir iﬂden maksad ne ise hükm ona göredir. (Mecelle: madde 2)]
‹nsanlar için “lakît”, insandan baﬂka ﬂeyler için “lukata” lafz› kullan›l›r. “‹lt›kad”, yere düﬂen bir ﬂeyi kald›r›p almak demekdir. “Telakkut”, bir
ﬂeyi sa¤dan soldan toplay›p almak ma’nâs›nad›r. Kitâb-ül-lukata, lukataya âid hükmleri ve mes’eleleri ihtivâ eder.
15– K‹TÂB-ÜL-ÂBIK
“Abk” ve “‹bâk”, kölenin efendisinden korku ve endîﬂesi yâhud
zor iﬂler derdi olmaks›z›n nefsine uyarak kaçmas› ma’nâs›nad›r. Gizlenip,
sonra bir yere kaç›p gitmek ma’nâs›na oldu¤u da bildirilmiﬂdir.
“Âb›k” ve “Ebûk”, ism-i fâil olup, efendisinden kaçan köleye denir.
“Âb›k” lafz›n›n ço¤ulu “ubbâk ve ubbek”dir. Fekat bu maddenin îcâb› olarak “Ebûk” lafz›, kaçan köle için söylenir.
“Teebbuk”, gizlenmek, bir kavle göre ise, bir yerde oyalan›p kalmak
ma’nâs›nad›r. Günâh iﬂlemek ma’nâs›na da kullan›l›r.
Bu kitâb, “âb›k” ile alâkal› hükmleri ve mes’eleleri bildirir.
16– K‹TÂB-ÜL-MEFKÛD
“Mefkûd”, fakd lafz›ndan al›nm›ﬂ olup, lügatda ma’dûm olan ﬂey
ma’nâs›nad›r ki, gayb olan ﬂeye denir. Dindeki ma’nâs›, hayâtda veyâ ölü
oldu¤u bilinmeyen gâib bir ﬂey demekdir. “Fakîd” kelimesi de bu ma’nâdad›r.
“Fakd” ve “fükûd”, mevcûd olan ﬂeyi gayb etmek ma’nâs›nad›r.
“‹fkâd”, bir kimseye bir ﬂeyini gayb etdirmek demekdir.
“Fâk›d”, zevci veyâ çocu¤u vefât etmiﬂ olan kad›na denir. Bir rivâyete göre de, kocas› vefât etdikden sonra baﬂkas› ile evlenen kad›na denir.
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Yavrusunu y›rt›c› hayvan parçalam›ﬂ olan ine¤e de fâk›d denir.
“‹ftikâd” ve “tefekkud”, bir kimsenin gayb etdi¤i ﬂeyi aramas›
ma’nâs›nad›r.
Mefkûd ile alâkal› mes’eleler ve hükmler bu kitâbda yaz›lm›ﬂd›r.
17– K‹TÂB-Üﬁ-ﬁ‹RKET
“ﬁirket”, lügatda birbirine eklemek, kar›ﬂd›rmak ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde: “‹ki veyâ dahâ çok kimsenin, sermâyede ve kazancda ortak olmak üzere yapd›klar› akd”dir diye ta’rîf edilmiﬂdir. Asl›nda birden çok kimseye bir ﬂeyin âid olmas› ve onlar›n o ﬂey ile imtiyâz sâhibi olmalar›d›r. Fekat böyle bir âid olmaya sebeb olan akd, örfde ve ›st›lâhda ﬂirket ma’nâs›nda da kullan›l›r. Bundan dolay› ﬂirket iki k›sma ayr›l›r: Birincisi, ﬂirketi mülk, di¤eri ﬂirket-i akddir.
ﬁirket-i mülk: ‹ki veyâ dahâ çok kimsenin, mîrâs veyâ hediyye sûretiyle veyâ paras›n› belirli mikdârda verip sat›n alarak, ayn veyâ deyn olan
bir mala berâber sâhib olmalar›d›r. Yâhud, mallar›n›, ayr›lamayacak ﬂeklde kar›ﬂd›r›p, ortak olmalar›d›r.
ﬁirket-i akd: ‹ki veyâ dahâ fazla kimse aras›nda sermâye ve kâr›
müﬂterek olmak üzere ortakl›k akdinden ibâret olup, ortaklar aras›nda îcâb
ve kabûl ile hâs›l olur. Bunlardan baﬂka bir de ﬂirket-i ibâha vard›r.
ﬁirket-i ibâha: Mübâh olan su gibi asl›nda kimsenin mülkü olmayan
ﬂeyleri alarak mülk edinmeye salâhiyyete herkesin ortak olmas›d›r.
‹ﬂtirak, ortak olmak ma’nâs›nad›r. Teﬂârük ve müﬂâreket de ayn›
ma’nâda kullan›l›r.
ﬁerîk, ortaklar›n her birine denir. Ço¤ulu “eﬂrâk” ve “ﬂürekâ”d›r. Müennesi “ﬂerîke” olup, bunun ço¤ulu ise “ﬂerâik”dir.
ﬁirket mu’âmelelerine âid mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda
“Kitâb-üﬂ-ﬂirket” k›sm›nda yaz›lm›ﬂd›r.
18– K‹TÂB-ÜL-VAKF
“Vakf”, lügatde habs, al›koymak ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde: “Bir mülkü al›n›p sat›lmamak üzere, Allah için devâml› olarak al›koymak” ma’nâs›nad›r. [ﬁart-› vâk›f, nâss› ﬂâri’ gibidir, sözü vakf›n temel kâidesidir.] Buna mal›n› vakf eylemek denir. Vakfa dâir mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda “Kitâb-ül-vakf” k›sm›nda yaz›l›d›r.
19– K‹TÂB-ÜL-BÜYU’
“Büyu’ ”, bey’ kelimesinin ço¤uludur. Bey’: ‹ki kiﬂinin mallar›n›,
râz› olarak, birbirlerine “Temlik” etmeleri, ya’nî isteyerek de¤iﬂdirmeleridir.
Âlimler büyu’a âid mes’eleleri ve hükmleri aﬂa¤›daki bâblara göre
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yazm›ﬂlard›r. Bu bâblar: Muhayyerlik bâb›, görünce muhayyerlik bâb›, aybda muhayyerlik bâb›, murâbaha bâb›, ikâle bâb›, fâsid bey’ bâb›, selem
bâb›, sarf bâb›.
Muhayyerlik bâb›:
“H›yâr”, muhayyerlik demekdir.
“H›yâr-üﬂ-ﬂart”, bây›’ veyâ müﬂteri yâhud ikisi birden belli bir müddet içinde bey’i fesh etmek yâhud izn ile icrâ etmek husûsunda muhayyer olmak üzere bey’de ﬂartdan ibâretdir. Buna âid mes’eleler ve hükmler bu bâbda yaz›l›d›r.
Mal› görünce muhayyerlik bâb›:
“H›yâr-ur-ru’yet”, bir kimse bir mal› görmeden sat›n alsa, görünceye kadar muhayyer olup, görünce onun bey’i dilerse bozmas›, dilerse kabûl etmesidir. Buna âid hükmler ve mes’eleler bu bâbda yaz›l›d›r.
Aybda muhayyerlik bâb›:
“Bey’i mutlak”, mebîin, sat›lan mal›n aybs›z olmas›n› gerekdirir. Bey’i
mutlak ile sat›lan bir malda, eski bir ayb ortaya ç›karsa, müﬂteri muhayyerdir. Dilerse vaz geçer, dilerse sat›n al›r. Yoksa mal› al›koyup da ayb›
için fiyât›n› düﬂüremez. Buna h›yâr-ül-ayb denir. Ehl ve erbâb› aras›nda
ayb mal›n fiyât›n› düﬂüren ayba denir. Bununla alâkal› mes’eleler ve
hükmler, bu bâbda yaz›l›d›r.
Fâsid bey’ bâb›:
“Bey’i fâsid”, asl› sahîh olup, vasf› sahîh olmayan, ya’nî aslen gerçekleﬂip, ba’z› hâricî vasflar bak›m›ndan meﬂru’ olmayan bey’dir. Bununla alâkal› hükmler ve mes’eleler f›kh kitâblar›nda bu bâbda yaz›l›d›r.
‹kâle bâb›:
“‹kâle”, lügatda refi’, kald›rmak ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde, bey’ akdini bozmak demekdir. Bununla alâkal› hükmler ve mes’eleler, f›kh kitâblar›nda bu bâbda yaz›lm›ﬂd›r.
Murâbaha ve tevliye bâb›:
“Murâbaha”, ribh kelimesinden masdard›r. ﬁerî’atdeki ma’nâs›:
“Bir mal›, al›ﬂ fiyât›n› söyleyerek ve üzerine kâr koyarak baﬂkas›na r›zâs› ile satmakd›r.”
“Tevliye”, mütevellî ta’yîn etmek, baﬂkas›n› kendi yerine geçirmekdir. ﬁerî’atdeki ma’nâs›: “Mal› ald›¤› fiyâta satmak”d›r diye ta’rîf
olunmuﬂdur.
Bunlara âid mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda bu bâbda yaz›l›d›r.
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Ribâ bâb›:
“Ribâ”, lügatda ziyâde, artma ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atdeki ma’nâs›: “Bir
mal di¤er bir mal karﬂ›l›¤›nda verilirken, al›c›dan veyâ vericiden birinin ötekine karﬂ›l›ks›z olarak vermesi ﬂart edilen fazla mala denir” diye ta’rîf edilmiﬂdir. Bu konu ile alâkal› hükmler ve mes’eleler, f›kh kitâblar›nda bu bâbda yaz›lm›ﬂd›r.
Hukûk bâb›:
“Hukûk”, hak, kelimesinin ço¤uludur.
“Hak” bât›l›n z›dd›d›r. Sat›lan mala ba¤l› olan haklara âid mes’eleler ve hükmler bu bâbda yaz›l›d›r.
‹stihkâk bâb›:
“‹stihkâk”, hak taleb etmek ma’nâs›nad›r.
‹stihkâk, iki çeﬂiddir: Birincisi, mülkiyeti, mâlik olmay› kald›r›r. Köle âzâd etmek ve benzerleri gibi. ‹kincisi, mülkiyeti bir ﬂahsdan di¤erine
nakl etmekdir. Mülke hak sâhibi olmak gibi. Bu bâb, istihkâk ile alâkal›
mes’eleleri ve hükmleri bildirir.
Selem bâb›:
“Selem”, dinde peﬂin para ile veresiye mal almakd›r. Bu bâb, selem ile alâkal› mes’eleleri ve hükmleri bildirir.
Sarf bâb›:
“Sarf”, lügatda ziyâde demekdir. ﬁerî’atdeki ma’nâs›: “Ayn› cins veyâ farkl› olan iki semeni birbiri karﬂ›l›¤›nda satmakd›r. Alt›n›, gümüﬂ karﬂ›l›¤›nda satmak gibi” diye ta’rîf edilmiﬂdir. Bunun ile alâkal› mes’eleler
ve hükmler bu bâbda anlat›lm›ﬂd›r.
20– K‹TÂB-UL-KEFÂLET
“Kefâlet”, lügatda ilâve ma’nâs›nad›r.
ﬁerî’atde, bir ﬂeyin istenmesi hakk›nda zimmeti zimmete ilâve etmekdir. Ya’nî bir kimse kendini baﬂkas›na kat›p, onun hakk›nda lâz›m gelen talebi kendisinin de kabûl etmesidir.
“Kefâlet bin-nefs”: Bir kimsenin ﬂahs›na kefîl olmakd›r.
“Kefâlet bil-mal”: Bir mal›n ödenmesine kefîl olmakd›r.
“Kefâlet bit-teslîm”: Bir mal›n teslîmine kefîl olmakd›r.
“Kefâlet bid-derk”: Sat›lan mal, hak sâhibi olmakla zabt olundu¤u
takdîrde, bedelini ödemeye, teslîme veyâ satana kefîl olmakd›r.
“Kefâlet-i münceze”: ﬁarta ve gelecek zemâna ba¤lanmayan kefâletdir.
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“Kefîl”: Kendi zimmetini baﬂkas›n›n zimmetine katan, ya’nî baﬂkas›n›n te’ahhüd etdi¤i ﬂeye kendisi de te’ahhüd eden kimsedir. Kefîl olunan ﬂahsa (asîl ve mekfûlün anh) denir.
“Mekfûlün leh”: Kefâlet husûsunda alacakl› olan kimsedir.
“Mekfûlün bih”: Kefîlin teslîmini yâhud ödemeyi te’ahhüd etdi¤i ﬂeydir. Kefâlet bin-nefs, ya’nî ﬂahsa kefîl olmakda mekfûlün anh ile mekfûlün bih ayn› ﬂeydir.
Kefâlete âid mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda kitâb-ül-kefâlet k›sm›nda yaz›l›d›r.
21– K‹TÂB-ÜL-HAVÂLE
“Havâle”, lügatda nakl ma’nâs›na olup, ihâle lafz›ndan bir ismdir.
ﬁerî’atde, borcu bir zimmetden di¤er zimmete nakl etmekdir.
“Mühîl”: Havâle eden kimse olup, borçlu ﬂahsd›r.
“Muhâlün leh”: Alacakl› olan kimsedir.
“Muhâlün aleyh”: Kendine yap›lan havâleyi kabûl eden kimsedir.
“Muhâlün bih”: Havâle olunan mald›r.
“Havâle-i mukayyede”: Havâle edenin, havâleyi kabûl edenin zimmetinde, yâhud elinde olan mal›ndan vermek üzere diye yapd›¤› havâledir.
“Havâle-i mutlaka”: Havâle edenin, havâleyi kabûl edendeki mal›ndan vermek üzere diye kaydl› olmayan havâledir.
Havâle ile alâkal› mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda “Kitâb-ülhavâle” k›sm›nda yaz›l›d›r.
22– K‹TÂB-ÜL-KAZÂ
“Kazâ”, lügatda hükm ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde, da’vây› hükme ba¤layarak hâlletmek ve ihtilâflara son vermek diye ta’rîf edilmiﬂ olup, hükm
ve hâkimlik ma’nâlar›na gelir.
“Hâkim”: ‹nsanlar aras›nda meydâna gelen da’vâlar› ve ihtilâflar› ﬂer’î
hükmlere uygun olarak hâlletmek ve hükme ba¤lamak için devlet reîsi taraf›ndan ta’yîn edilen zâtd›r.
“Hükm”: Hâkimin da’vây› hükme ba¤lamas›d›r. Hükm iki k›sma
ayr›l›r:
Birinci k›sm: Hâkimin hükm etdim, iddi’a olunan ﬂeyi ver gibi sözlerle da’vâ edilen ﬂeyi, aleyhine hükm olunan kimsenin vermesini ilzâm
etmesi, ya’nî lâz›m k›lmas›d›r. Buna “kazâ-i ilzâm” ve “kazâ-i istihkâk” denir.
‹kinci k›sm: Hâkimin hakk›n yokdur, münâzeâdan men’ edildin de– 216 –

mesi gibi sözlerle da’vâ sâhibini münâzeâdan men’ etmesidir. Buna
“kazâ-i terk” denir.
“Mahkûmun bih”: Hâkimin aleyhine hükm olunan kimseye lâz›m k›ld›¤› ﬂeydir. Bu kazâ-i ilzâmda da’vâ sâhibinin hakk›n› i’fâ etmesi, kazâi terkde ise, da’vâc›n›n münâzeâdan vazgeçmesidir.
“Mahkûmun aleyh”: Aleyhine hükm olunan kimsedir.
“Mahkûmun leh”: Lehinde hükm olunan kimsedir.
Kazâ ile alâkal› mes’eleler, f›kh kitâblar›nda “Kitâb-ül-kazâ” k›sm›nda yaz›l›d›r.
Bâb-üt-tahkîm:
“Tahkîm”, iki k›sm›n husûmet ve da’vâlar›n› hükme ba¤lamak için
r›zâlar›yla baﬂka kimseyi hâkim yapmalar›d›r. O kimseye “Hâkem” ve “Muhakkim” denir. Bu bâb, tahkîme âid hükmleri ve mes’eleleri ihtivâ eder.
23– K‹TÂB-Üﬁ-ﬁEHÂDÂT
“ﬁehâdât”, ﬂehâdet kelimesinin ço¤uludur. ﬁehâdet lügatda kat’i
haber ma’nâs›nad›r. F›kh âlimlerinin ›st›lâh›nda, bir kimsenin baﬂka kimsede olan hakk›n› isbât için, hâkimin huzûrunda ve hasm›n›n yan›nda, ﬂehâdet lafz› ile ya’nî ﬂâhidlik ederim diye haber vermesidir. Böyle haber verene “ﬂâhid”, lehine ﬂâhidlik edilene “meﬂhûdün leh”, aleyhinde ﬂâhidlik yap›lana “meﬂûdün aleyh”, ﬂâhidlik edilen hakka “meﬂhûdün bih”
denir.
Ba’z› âlimlere göre “ﬂühûd” ve “ﬂihâd”, görmekle berâber hâz›r olmak ma’nâs›ndad›r. Bu ise, baﬂ ve kalb gözüyle görmek ile olur ki, ilm ya’nî
kesin bilgidir. Ba’zan “ﬂühûd” ve “ﬂihâd”, sâdece hâz›r olmak ma’nâs›nda kullan›l›r. Fekat, sâdece hâz›r olmak ma’nâs› için “ﬂühûd”, görmekle
birlikde hâz›r olmak ma’nâs› için “ﬂehâdet” lafz›n›n kullan›lmas› dahâ iyidir. “ﬁehâdet”, ﬂâhidlik demek olup, baﬂ veyâ kalb gözüyle görmek sebebiyle hâs›l olan ilm ve haberdâr olmak ile söylenen sözdür. Ba’zan yemîn yerinde de kullan›l›r. “Allahü teâlâya ﬂehâdet ederim ki, o böyledir”
denir. Burada “eﬂhedü”, ﬂehâdet ederim lafz›, yemîn ederim ma’nâs›nad›r. Ba’zan Allahü teâlân›n ism-i ﬂerîfi zikr edilmeden de söylenir.
“ﬁehâdet”, ism olup, Allah yolunda öldürülmeye de denir.
“Müﬂâhede”, yüz yüze görmek ma’nâs›nad›r.
“Teﬂehhüd”, nemâzda otururken kelime-i ﬂehâdetin içinde bulundu¤u tehiyyât› okumak ma’nâs›nad›r. Bu ma’nâda olmas›, ﬂerî’atde bildirilmesi iledir.
“Meﬂhûd”, Cum’a günü, bir kavle göre k›yâmet günü yâhud arefe
günüdür. Buradaki murâd, Burûc sûresinin üçüncü âyet-i kerîmesinde geçen “Ve ﬂâhidün ve meﬂhûd”daki “meﬂhûd” kelimesidir.
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“‹ﬂhâd”, bir ﬂeyi hâz›r etmek ma’nâs›nad›r.
“Müﬂhed”, harbde ﬂehîd edilen kimseye denir.
“Meﬂhed” ve “Meﬂhede” ve “Müﬂhede”, insanlar›n hâz›r oldu¤u yerlere denir.
“‹stiﬂhâd”, bir kimseden bir husûs için ﬂâhidlik etmesini istemek
ma’nâs›nad›r. Yine ﬂehîd olmak, ya’nî Allah yolunda öldürülmek ma’nâs›na da kullan›l›r.
ﬁehâdete âid mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda “Kitâb-üﬂ-ﬂehâdât” k›sm›nda yaz›l›d›r.
24– K‹TÂB-ÜL-VEKÂLET
“Vekâlet”, bir kimsenin iﬂini baﬂkas›na havâle etmesi ve o iﬂde
onu kendi yerine koymas›d›r. Vekîl edene “Müvekkil”, yerine koydu¤u kimseye “Vekîl”, o iﬂe ise “Müvekkelün bih” denir.
“Tevkîl”: Bir kimseyi vekîl yapmak ma’nâs›nad›r.
“Vekîl”: Vekele lafz›ndan ismdir.
“Vekele”: Her husûsda Allahü teâlâya güvenmek ve boyun e¤mek
ma’nâs›nad›r.
“Vükûl”: Bir iﬂi temâmen bir kimseye havâle etmek, ›smarlamak
ma’nâs›nad›r.
“Tevekkül”: ‹ﬂlerinde Allahü teâlâya itâ’at ve boyun e¤mek ma’nâs›nad›r.
“Îkâl ve ittikâl”: ‹ﬂlerini Allahü teâlâya havâle ederek boyun e¤mek, i’timâd etmek demekdir.
“Vekele, vükele, tükele, müvâkil”: Kendi iﬂlerini görmekden âciz olup,
iﬂlerini dâimâ baﬂkas›na havâle eden kimseye denir.
“Tevâkül”: ‹nsanlar›n bir kimseyi temâmen terk edip, unutmas› ve
ondan bî kayd olmalar› [onunla ilgilenmemeleri] ma’nâs›nad›r.
“Tüklân”: Tevekkül ma’nâs›nad›r. Âcizli¤ini belirterek, baﬂkas›na i’timâd etmeye, güvenmeye denir.
“Mütevekkil”: Tevekkül eden demekdir.
Vekâlete âid hükmler ve mes’eleler, f›kh kitâblar›nda “Kitâb-ül-vekâlet” k›sm›n›n alâkal› bâblar›nda yaz›l›d›r.
25– K‹TÂB-ÜD-DA’VÂ
“Da’vâ”, bir kimsenin bir kimseden hâkim huzûrunda hakk›n› taleb
etmesidir. Hakk›n› taleb eden kimseye “Müddaî”, aleyhine da’vâ aç›lan
kimseye de “Müddeâ aleyh” denir.
– 218 –

“Müddeâ”, da’vâc›n›n, da’vâ etdi¤i ﬂeydir. Buna “Müddeâ bih” de
denir. Da’vân›n s›hhatinin ﬂartlar›na, def-i da’vâya, hasma ve tenâkuza
ve tafsilât›na dâir hükmler ve mes’eleler, f›kh kitâblar›nda “Kitâb-üdda’vâ” k›sm›nda yaz›l›d›r.
(Def’-i da’vâ, da’vâl› taraf›ndan, da’vâc›n›n da’vâs›n› hükmsüz k›lacak bir da’vâ ortaya koymakd›r. Meselâ, bir kimse karzdan dolay› belli bir mikdâr da’vâ etdi¤inde, da’vâl›n›n ben onu ödemiﬂdim veyâ sen beni ondan afv etmiﬂdin yâhud biz anlaﬂm›ﬂd›k veyâ bu ödünc olan para de¤ildir. Belki, sana satm›ﬂ oldu¤um falan mülkün paras›d›r. Yâhud falan kimsede alaca¤›m olan o kadar mikdâr paray› sana havâle etmiﬂdim, sen de
bana o paray› vermiﬂdin dese, da’vâc›n›n da’vâs›n› yok etmiﬂ olur.
Yine, bir kimse di¤er bir kimseden falan›n zimmetinde alaca¤›m olan
ﬂu kadar paraya sen kefîl olmuﬂdun diye da’vâ etdi¤inde, o kimse, borclunun sözü edilen paray› ödedi¤ini iddia etse, da’vâc›n›n da’vâs›n› geçersiz k›lar.
Yine bir kimse, di¤er kimsenin elinde bulunan bir mal› benimdir diye da’vâ etdi¤inde, o kimse da’vâc›ya dahâ önce falan adam o mal›
benden da’vâ etdi¤inde, sen onun da’vâs›na ﬂâhid olmuﬂdun dese,
da’vâc›n›n da’vâs›n› geçersiz k›lar.
Yine bir kimse, bir meyyitin b›rakd›¤› maldan bir mikdâr para alaca¤› oldu¤unu, da’vâ etse, fekat mîrâsc›n›n bunu inkâr› üzerine bu da’vâs›n› isbât etdikden sonra, meyyitin hayâtda iken o borcu ödemiﬂ oldu¤unu vârisi iddia etse, da’vâc›n›n da’vâs›n› def’ etmiﬂ olur.
Tenâkuz: Da’vâc›n›n kendi da’vâs›na z›d, ya’nî da’vâs›n›n geçersizli¤ini gerekdiren bir söz söylemiﬂ olmas›d›r.
26– K‹TÂB-ÜL-‹KRÂR
“‹krâr”, lügatda isbât etmek, sâbit k›lmak ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde
ise, bir kimse di¤er kimsenin kendisinde bulunan hakk›n› i’tirâf etmesi demekdir. Böyle i’tirâfda bulunan kimseye “Muk›r”, kendi lehine i’tirâfda bulunulan kimseye de “Mukarrun leh”, i’tirâf edilen hakka da “Mukarrun bih”
denir.
‹krâra âid mes’eleler ve hükmler, “Kitâb-ül-ikrâr”da yaz›l›d›r.
27– K‹TÂB-ÜS-SULH
“Sulh”, lügatda musalaha kelimesinden ismdir. ﬁerî’atde, karﬂ›l›kl› r›zâ ile nizây› gideren akddir. Bu ise îcâb ve kabûl ile meydâna gelir.
“Musâlih”, sulh akdini yapan kimsedir. “Musâlehun aleyh”, sulhun bedelidir. “Musâlehun anh”, da’vâ edilen ﬂey demekdir.
Sulh üç k›sma ayr›l›r:
Birinci k›sm: ‹krâr-› sulh olup, aleyhine da’vâ aç›lan kimsenin ikrâ– 219 –

r› ile meydâna gelen sulhdur.
‹kinci k›sm: ‹nkâr-› sulh olup, aleyhine da’vâ aç›lan ﬂahs›n inkâr› ile
meydâna gelen sulhdur.
Üçüncü k›sm: Aleyhine da’vâ aç›lan kimsenin ikrâr ve inkâr etmeyip, sükûtu ile meydâna gelen sulhdur.
“‹brâ”, iki k›sma ayr›l›r: Birincisi, ibrâ-› iskât, ikincisi, ibrâ-› istîfâd›r.
“‹brâ-› iskât”: Bir kimsenin di¤er kimsede olan hakk›n›n temâm›n›
düﬂürmesi, yâhud bir mikdâr›n› azaltarak o kimseyi borcundan kurtarmakd›r.
“‹brâ-› istîfâ”: Bir kimsenin di¤er kimseden hakk›n› ald›¤›n› i’tirâf etmek olup, bu bir nev’î ikrârd›r.
“‹brâ-› hâs”: Bir ev yâhud bir çiftlik veyâ bir sebebden dolay› alacak da’vâs› gibi bir husûsa âid da’vâdan bir kimseyi ibrâ etmekdir.
“‹brâ-i âmm”: Bir kimseyi bütün da’vâlardan ibrâ etmekdir.
Sulh ve ibrâya dâir mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda “Kitâbüs-sulh” k›sm›nda yaz›l›d›r.
28– K‹TÂB-ÜL-MUDÂREBE
“Mudârebe”, bir tarafdan sermâye, di¤er tarafdan da iﬂ yapmak üzere kurulan bir çeﬂid ﬂirket, ortakl›kd›r. Sermâye sâhibine “rabb-ül-mâl”,
iﬂ yapana “mudârib” denir. Mudârebenin rüknü, îcâb ve kabûldür.
Mal sâhibi iﬂi yapacak olana, ﬂu sermâyeyi al, kâr› aram›zda yar› yar›ya yâhud ikili birli bölüﬂmek üzere mudârebe ortakl›¤› üzere çal›ﬂ dese,
yâhud ﬂu paralar› al ve sermâye yap, kâr› aram›zda ﬂu nisbet üzere ortak olsun demek gibi, mudârebe ma’nâs›n› ifâde eden bir söz söylese, iﬂi
yapacak olan da kabûl etse, mudârebe meydâna gelir.
Mudârebe iki k›sma ayr›l›r. Birincisi, mudârebe-i mutlaka, ikincisi,
mudârebe-i mukayyededir.
Mudârebe-i mutlaka: Zemân, mekân ve bir nev’î ticâret ile sat›c› ve
al›c›y› ta’yîn ile kaydl› olmayan mudârebedir.
Mudârebe-i mukayyede: Zemân, mekân ve bir nev’î ticâret ile bâyi’ ve müﬂteriyi belirtme kayd› taﬂ›yan mudârebedir. Meselâ, falan zemân
yâhud falan yerde veyâ falan cins mal› al, sat, yâhud falan kimseler ile yâhud falan belde halk› ile al›ﬂ-veriﬂ et dese, mudârebe-i mukayyede olur.
Mudârebeye âid mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda “Kitâb-ülmudârebe” k›sm›nda yaz›l›d›r.
29– K‹TÂB-ÜL-ÎDÂ’
“Îdâ’ ” kelimesi vedî’, lafz›ndan al›nm›ﬂ olup, lügatda terk ma’nâ– 220 –

s›nad›r. ﬁerî’atdeki ma’nâs›: Kendi mal›n›n muhâfazas›n› baﬂkas›n›n uhdesine vermekdir. Havâle eden kimseye “mûd›’ ”, kabûl eden kimseye “vedî’ ” ve “müstevda’ ” denir.
“Vedîa” muhâfazas› için bir kimsenin uhdesine verilen mald›r.
Îdâ’, sarîh olarak veyâ dalâleten, iﬂâretle îcâb ve kabûlle meydâna
gelir.
Vedîa sâhibi, ﬂu mal› senin uhdene verdim, yâhud emânet etdim dese, uhdesine verilen de kabûl etdim dese, sarâhaten îdâ’ yap›lm›ﬂ olur.
Yine bir kimse hâna girip, hânc›ya hayvan›m› nereye ba¤layay›m dedi¤inde, hânc› bir yer gösterip, o da oraya ba¤lasa, delâleten îdâ’ meydâna gelir.
Yine bir kimse mal›n› bir dükkânc›n›n yan›na b›rak›p gitse, o da bunu görüp sükût etse, o mal o dükkân sâhibi yan›nda vedîa olur. E¤er dükkân sâhibi kabûl etmem diyerek red etse, îdâ’ meydâna gelmez.
Yine bir kimse mal›n› vedîa olmak üzere birkaç kiﬂinin yan›na b›rak›p gitse ve onlar da görüp sükût etseler, o mal hepsinin yan›nda vedîa
olur. Fekat birer birer kalk›p gitseler, en sonraya kalan kimsenin o mal›
korumas› belli olmakla, mal onun yan›nda vedîa olur.
Îdâ’a, damân ve vedîaya âid mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda “Kitâb-ül-îdâ’ ” k›sm›nda yaz›l›d›r.
30– K‹TÂB-ÜL-ÂR‹YET
“Âriyet”, lügatda bir ﬂeyi karﬂ›l›ks›z olarak vermek demekdir. ﬁerî’atdeki ma’nâs›, menfe’ati karﬂ›l›ks›z olarak verilen mald›r. Buna “Muâr” ve
“Müsteâr” da denir.
“‹âre”, âriyet vermekdir. Âriyet veren kimseye “Muîr” denir.
“‹stiâre”, âriyet almakd›r. Alan kimseye “Müsteîr” denir.
“‹âre”, îcâb ve kabûl ile teâtî, ya’nî yaln›z bir tarafdan veyâ her iki
tarafdan teslîm etmek ile meydâna gelir. Meselâ, bir kimse birine ﬂu
mal›m› sana iâre etdim yâhud âriyet verdim dese, o da kabûl etdim dese, yâhud birﬂey söylemeyerek kabz etse, teslîm alsa veyâ biri di¤erine
ﬂu mal› bana âriyet ver dese, o da verse iâre meydâna gelir.
Muîrin, âriyet veren kimsenin sükûtu kabûl say›lmaz. Buna göre bir
kimse birinden birﬂey âriyet istese, sâhibi sükût etdi¤i hâlde gasb etmiﬂ
olmaz.
Âriyete âid mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda, “Kitâb-ül-âriyet”de yaz›l›d›r.
31– K‹TÂB-ÜL-HÎBE
“Hîbe”, bir mal› karﬂ›l›ks›z olarak baﬂkas›na temlik etmek, vermekdir.
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Hîbe eden kimseye “Vâhib”, hîbe olunan mala “Mevhûb”, hîbeyi kabûl eden kimseye “Mevhûbün leh”, hîbe kabûl etmeye de “ittihâb” denir.
Hîbenin rükn ve kabz›na, ﬂartlar›na ve hîbeden dönmeye ve hastan›n hîbesine âid mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda, “Kitâb-ül-hîbe”nin
alâkal› fasllar›nda yaz›l›d›r.
32– K‹TÂB-ÜL-‹CÂRE
“‹câre”, lügatda ücretin ismidir. Fekat îcâr, kirâya vermek ma’nâs›nda da kullan›l›r. F›kh âlimlerinin ›st›lâh›nda, belli bir menfe’ati belli bir
karﬂ›l›k mukâbilinde satmakd›r.
“Ücret”: Kirâ, ya’nî menfe’atin bedelidir.
“Îcâr”: Kirâya vermekdir.
“‹stîcâr”: Kirâ ile tutmakd›r.
“Âcir”: ‹câreye veren kimsedir. “Mukârî” ve “Mucîr” de denir.
“Müste’cir”: Kirâ ile tutan kimseye denir.
“Me’cûr”: Kirâya verilen ﬂeydir. Buna “Mücer” ve “Müste’cer” de denir.
“Müste’cerun fîh”: Ücretlinin, ücretle yapmay› kabûl etdi¤i iﬂi yerine getirmesi için, kirâlayan kimse taraf›ndan kendisine teslîm edilen
mald›r.
“Ecîr”: Ücretle tutulan kimsedir.
“Ecr-i misl”: Ehl-i vukûfun [bilir kiﬂilerin], garazs›z olarak takdîr etdikleri ücretdir.
“Ecr-i müsemmâ”: Akd s›ras›nda konuﬂulan ve tesbît edilen ücretdir.
‹câre mu’âmelelerine, fâsid icâreye, daman-› ecîr ile icârenin feshine âid mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda, “Kitâb-ül-icâre”nin husûsî bâblar›nda yaz›l›d›r.
33– K‹TÂB-ÜL-MÜKÂT‹B
“Mükâtebe”, lügatda yaz›ﬂmak, mektûblaﬂmak ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde ise, kölenin efendisinden kendisini sat›n al›p, borcunu ödeyince
âzâd olmak üzere yazd›rmas›d›r. Yazmak iki tarafdan yap›l›r. Bu da efendinin koydu¤u ﬂart hâs›l olunca, sözünü yerine getirip, âzâd etmek üzere, kölenin de istenilen paray› kazan›p ödemek üzere yazmalar›d›r. Ba’z›
âlimlerin beyân›na göre, böyle köleye “Mükâtib” ve “Mükâteb” denilmesi de sahîhdir. Fekat bu husûsdaki yaz›y› önce efendi yazd›¤›ndan ona
“Mükâtib” denmesi dahâ uygundur.
34– K‹TÂB-ÜL-VELÂ’
“Velâ’ ”, velî lafz›ndan al›nm›ﬂ olup, mâlik olmak ma’nâs›nad›r. Ya– 222 –

k›nl›k ma’nâs›na da gelir. Ba’z› âlimlerin beyân›na göre “Velâ-i ›tk” bunlardan al›nm›ﬂd›r.
“Velâ’ ” ﬂerî’atde, ›tâka ve muvâlât yak›nl›¤› sebebiyle yard›mlaﬂmakd›r. Âzâd edilme ve velîlik sebebiyle efendi ile köle aras›nda karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂmad›r. Buna âid mes’eleler ve hükmler f›kh kitâblar›nda “Kitâb-ül-velâ’ ”da yaz›l›d›r.
35– K‹TÂB-ÜL-‹KRÂH
“‹krâh”, bir kimseyi korkutarak, r›zâs› olmaks›z›n, bir iﬂi yapmaya
haks›z olarak zorlamakd›r. Zorlanan kimseye “Mükreh”, zorlayan kimse
“Mücbir”, zorla yapd›r›lmak istenen iﬂe “Mükrehûn aleyh”, korkutulan ﬂeye “Mükrehün bih” denir.
‹krâh, iki k›smd›r: Birinci k›sm, ikrâh-› mülcî, ikinci k›sm, ikrâh-›
gayr-› mülcîdir.
‹krâh-› mülcî: Öldürmek veyâ bir uzvu kesmek yâhud bunlardan birine sebeb olacak kadar ﬂiddetli dövmek ile olan ikrâhd›r.
‹krâh-› gayr-› mülcî: Yaln›z gam ve eleme sebeb olan dövme ve habs
gibi ﬂeyler ile yap›lan ikrâhd›r.
‹krâh ile alâkal› mes’eleler ve hükmler, “Kitâb-ül-ikrâh”da anlat›lm›ﬂd›r.
36– K‹TÂB-ÜL-H‹CR
“Hicr”, lügatda mutlak olarak mâni’ olmak ma’nâs›nad›r. “Hucrân”
diye de ifâde edilir. ﬁerî’atde, belli bir ﬂahs› tasarrufu kavlîsinden [al›ﬂveriﬂ, kirâlama, havâle, kefîllik, emânet ve rehn, hîbe gibi iﬂleri yapmakdan] men’ etmekdir. Böyle men’ edilen kimseye “Mahcûr” denir.
Hicr ile alâkal› mes’eleler ve hükmler, “Kitâb-ül-hicr”de yaz›l›d›r.
37– K‹TÂB-ÜL-ME’ZÛN
“Me’zûn” kelimesi, bu baﬂl›kda izn ma’nâs›nad›r. ‹zn lügatda men’
etmek ma’nâs›na olan hicr kelimesinin z›dd›na denir. Bu kelimenin lügatda, bildirmek ma’nâs›na kullan›ld›¤› da rivâyet olunmuﬂdur. Düstûr ve icâzet ma’nâs›na da kullan›l›r. ﬁerî’atdeki ma’nâs›, hicri çözmek, men’ etmek hakk›n› kald›rmakd›r. ‹zn verilen ﬂahsa me’zûn denir. Buna âid
mes’eleler, “Kitâb-ül-me’zûn”da yaz›l›d›r.
38– K‹TÂB-ÜL-GASB
“Gasb”, bir kimsenin izni olmaks›z›n mal›n› almakd›r. Alan kimseye “gâs›b”, al›nan mala “mahsûb”, mal›n sâhibine “Mahsûbün minh”
denir.
Gasba, mübâﬂeret-i ›tlâfa, ya’nî bir ﬂeyi bizzat telef etmeye, tesebbüben itlâfa ya’nî, bir ﬂeyin telefine sebeb olmaya ve bunlar›n tafsilât›na
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âid mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda “Kitâb-ül-gasb”da yaz›l›d›r.
39– K‹TÂB-Üﬁ-ﬁÜF’A
“ﬁüf’a”, istenen bir ﬂeyi, yan›nda bulunan baﬂka bir ﬂeye katmak ve
artd›rmakd›r. Bu ise, bir iken çift yapmakd›r. F›kh âlimlerine göre ﬂüf’a:
Yeni mülk sâhibi olan orta¤a, bedel ile zorla sâbit olan bir ﬂeye sâhib olma hakk›d›r. Bu hak irâd getiren mülkde olur. Urûzda ya’nî alt›n ve gümüﬂ d›ﬂ›ndaki mallarda olmaz. [Baﬂkas›na sat›lm›ﬂ olan bir mülkü, sat›ﬂ
de¤eri ile sat›n alma hakk›na ﬂüf’a denir.] Meselâ Zeyd ve Amr›n mülkleri olan evlerinin kap›lar› karﬂ› karﬂ›ya husûsî bir yol üzerinde olsa ve o
yoldan gelip geçme hakk›na ortak olsalar, Zeyd evini Bekre belli bir bedel karﬂ›l›¤›nda sat›p teslîm etse, Amr›n o evi ﬂüf’a hakk› ile sat›n alma hakk› bulundu¤undan, bunu duydu¤u ânda fetvâ kitâblar›nda yaz›l› olan
ﬂartlara uyarak, o evi ﬂüf’a hakk› sebebiyle Bekrden al›r. Ba’z› âlimlerin
beyân›na göre, ﬂüf’an›n asl›, ziyâde ma’nâs›nad›r. Bu i’tibârla örf-i ﬂer’îde
bildirilen ﬂeklde, ziyâde olan mülke ﬂüf’a denir. Çi¤neyip yutulan ﬂeye lokma denildi¤i gibi, mülk edinme ma’nâs›na kullan›l›r. Bundan bir iﬂ yapmak ma’lûm de¤ildir. ‹mâm-› ﬁa’bî “rahmetullahi aleyh” hazretlerinin bu
husûsdaki sözü ﬂudur: ﬁüf’a mülk mikdâr› üzere de¤ildir. Bilâkis kiﬂi say›s›na göre sâbit olur. Meselâ, bir ev üç kimse aras›nda müﬂterek olup,
birinin yar›, birinin alt›da bir, baﬂka birinin de üçde bir hisseleri olsa, yar› hisse sâhibi olan kendi hissesini baﬂka bir ﬂahsa belli bir bedelle satd›kdan sonra, di¤er hissedârlar iﬂitdikleri ânda ﬂüf’a hakk› ile da’vâ etseler, hâkim o sat›lan hisseyi onlara yar›mﬂar olarak vermeye hükm eder
ve teslîm eder. Fekat imâm-› ﬁâfi’î hazretlerine göre, bu hissedârlar aras›nda hisseleri kadar ya’nî üçde birer olarak taksîm olunur, e¤er alt›da bir
hisse sâhibi olan kimse satm›ﬂsa, sat›lan mal beﬂde birer, satan üçde bir,
hisse sâhibi olan kimse ise dörtde birer olarak taksim olunur. Hanefî mezhebine göre ise, bildirilen durumlar›n temâm›nda hepsi yar›mﬂar hisse olarak paylaﬂd›r›l›r.
“ﬁefî’ ”: ﬁüf’a hakk› olan kimseye denir.
“Meﬂfû’ ”: Kendisinde ﬂüf’a hakk› bulunan mald›r.
“Meﬂfûün bih”: ﬁüf’a hakk› olan kimsenin, ﬂüf’al› mülküdür.
ﬁüf’a ile alâkal› mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda, “Kitâb-üﬂﬂüf’a”da yaz›l›d›r.
40– K‹TÂB-ÜL-KISMET
“K›smet”, lügatda iktisâm [paylaﬂmak] kelimesinden ismdir. ﬁerî’atde, hisse-i ﬂây›’ay› ta’yîn etmekdir. Ya’nî kile, vezn, zrâ’ gibi bir ölçü ile
hisseleri birbirinden ay›rmakd›r.
K›smet iki ﬂeklde olur. Yâ müﬂterek olan mallar k›smlara bölünerek,
her bölümünde bulunan hisseler birer k›sm›nda toplanm›ﬂ olur. Üç kiﬂi ara– 224 –

s›nda müﬂterek olan otuz baﬂ koyunu, onar onar üçe taksîm etmek gibi.
Buna “K›smet-i cemi’ ” denir. Yâhud müﬂterek olan bir mal taksîm edilip, her parças›nda ﬂâyi’ olan hisseler birer k›sm›nda ta’yîn eder. Bir arsan›n ikiye taksîmi gibi. Buna “K›smet-i tefrîk” ve “K›smet-i ferd” denir.
K›smet, bir bak›mdan paylaﬂma, bir bak›mdan da mübâdeledir. Meselâ, iki kimse aras›nda yar› yar›ya müﬂterek olan bir kile bu¤day›n her dânesinde her birinin yar›m hissesi vard›r. Bu¤day›n temâm› k›smet-i cemi’
kâbilinden olarak, iki k›sma taksîm ile, yar›s› birine, yar›s› da di¤erine verilince, herbiri kendisinin yar›m hissesini paylaﬂm›ﬂ, di¤er yar›s›n› da
öbür kimsenin hissesi ile mübâdele etmiﬂ olur.
Yine bunun gibi, iki kiﬂi aras›nda yar› yar›ya müﬂterek olan (ortak olduklar›) bir arsan›n her parças›nda her birinin yar›m hissesi bulunmakdad›r. Arsa, k›smet-i tefrîk ile ikiye taksîm olunarak, her birine birer k›sm› verilince, herbiri kendi yar›m hissesini paylaﬂm›ﬂ, di¤er yar›s›n› öbür kimsenin yar›m hissesi ile mübâdele etmiﬂ olur.
K›smet ile alâkal› mes’eleler ve ﬂer’î hükmler, f›kh kitâblar›nda,
“Kitâb-ül-k›smet” k›sm›nda yaz›l›d›r.
41– K‹TÂB-ÜL-MÜZÂRE’A
“Müzâre’a”, ekincilik, harman yap›lan ﬂeyleri yetiﬂdirmek için yap›lan mu’âmeledir. Tarla ya’nî toprak birinden, iﬂçilik di¤erinden olmak üzere ve mahsûlü, sözleﬂilen nisbetde paylaﬂmak üzere iki kiﬂi aras›ndaki ﬂirketdir.
Müzâre’an›n rüknü, esâs›, îcâb ve kabûldür. ﬁöyle ki, arazî sâhibi,
çiftciye ﬂu tarlay›, mahsûlünden ﬂu kadar hisse almak üzere sana müzâre’a yoluyla verdim dese, çiftci de kabûl etdim dese veyâ râz› oldum dese, yâhud r›zâs›n› gösteren bir söz söylese yâhud da çiftci toprak sâhibine ben senin tarlanda müzâre’a yoluyla çal›ﬂ›r›m dese, o da râz› olsa,
müzâre’a akd edilmiﬂ, yap›lm›ﬂ olur.
Müzâre’a ile alâkal› mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda, “Kitâbül-müzâre’a” k›sm›nda yaz›l›d›r.
42– K‹TÂB-ÜL-MÜSÂKÂT
“Müsâkât” sekâ kelimesinden al›nm›ﬂd›r. ﬁerî’atde, birinden a¤aç,
di¤er kimseden yetiﬂdirmek ve elde edilen meyvenin aralar›nda taksîm
olunmak üzere yap›lan ﬂirketdir.
Müsâkât›n rüknü, esâs›, îcâb ve kabûldür. ﬁöyle ki, a¤aç [ba¤çe] sâhibi meyvesinden ﬂu kadar hisse almak üzere, müsâkât yoluyla ﬂu a¤açlar› sana verdim demesi, iﬂi yapacak olan, ya’nî o a¤açlara bak›p meyve yetiﬂdirecek olan kimse de kabûl etse, müsâkât yap›lm›ﬂ olur.
Müsâkât ile alâkal› hükmler ve ﬂer’î mes’eleler, f›kh kitâblar›nda, “Kitâb-ül-müsâkât” k›sm›nda yaz›l›d›r.
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43– K‹TÂB-ÜZ-ZEBÂYIH
“Zebây›h”, zebîha kelimesinin ço¤uludur.
“Zebîha” zebh olunan ﬂeye denir. Bo¤azlanan hayvan ma’nâs›nad›r.
“Zebh” ve “Zebâh”, yarmak ma’nâs›nad›r. Konuldu¤u, kullan›ld›¤›
asl ma’nâ budur. Bir ﬂeyi yar›p ay›rmak ma’nâs›na ve bo¤azlamak ma’nâs›na da gelir. Bo¤mak ma’nâs›na dahî kullan›l›r.
“Zibh” ﬂeklinde söylenince, bo¤azlanacak hayvana denir. Kurbanl›k koyun gibi. Hacda, kurban bayram›nda kurban edilebilen hayvana denir ki, b›ça¤a gelir hayvan diye ta’bîr olunur.
“‹zzibâh”: Kurbanl›k koyun edinmek ma’nâs›nad›r.
“Mizbâh”: Bo¤azlayacak b›ça¤a denir.
Zebây›h ile alâkal› mes’eleler ve ﬂer’î hükmler, f›kh kitâblar›nda, “Kitâb-ül-zebây›h” k›sm›nda yaz›l›d›r.
44– K‹TÂB-ÜL-ÜDH‹YYE
“Üdhiyye”, kurban bayram› günlerinde zebh olunan, kesilen kurbana denir. ﬁerî’atde: “Belli bir hayvan› kurban niyyeti ile belli vaktde kesmekdir” diye ta’rîf edilmiﬂdir.
Bu konu ile alâkal› mes’eleler ve ﬂer’î hükmler, f›kh kitâblar›nda yaz›lm›ﬂd›r.
45– K‹TÂB-ÜL-HAZAR VEL-‹BÂHA
“Hazr” (hazar): Bir ﬂeyi bir kimseye vermeyip, men’ etmek, sak›nd›rmak ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde ise, ﬂer’an yap›lmas› yasak olan ﬂeydir.
“Mahzûr”: Mubâh›n z›dd›d›r.
“Mubâh”: Yapmakda ve yapmamakda mükellefin muhayyer oldu¤u ﬂeydir. Bu mevzû’ ile alâkal› mes’eleler ve hükmler, f›kh kitâblar›nda
yaz›l›d›r.
“‹bâha”, ifâde vezninde bir ﬂeyi bir kimseye halâl k›lmak ve istifâde etmesine izn verip, muhayyer etmek ma’nâs›nad›r. Bir kimsenin kendi mülkü olan bir ﬂeyi alma¤a izn ve müsa’ade vermesidir. Hazar ve
men’in z›dd›d›r.
‹bâha, izhâr etmek ma’nâs›na da gelir. S›rr›n› söyleyen kimse için,
s›rr›n› ibâha etdi, izhâr etdi, aç›¤a ç›kard› denir.
46– K‹TÂB-Ü ‹HYÂ-‹L-MEVÂT
“Arâziy-i mevât”: Kimsenin mülkü olmayan, bir kasaban›n veyâ
köyün mer’as› ve baltal›¤› olmay›p, meskûn yerlerden uzak, ya’nî bir
kasaban›n veyâ köyün kenâr›ndaki evlerden ba¤›ran kimsenin sesinin iﬂi– 226 –

tilemeyece¤i kadar uzak mesâfede olan yerler [iﬂlenmemiﬂ arâzîler]dir.
Meskûn yerlere yak›n olan arâzîler ahâliye mer’a, harman yeri ve baltal›k olarak b›rak›l›r. Buralara arâzî-i metrûk denir. ‹hyâ-i mevât ile alâkal› mes’eleler ve ﬂer’î hükmler, f›kh kitâblar›nda, alâkal› k›smda yaz›l›d›r.
47– K‹TÂB-ÜL-EﬁR‹BE
“Eﬂribe”, ﬂerâb kelimesinin ço¤uludur.
“ﬁerâb”, içilen ve içilmeye elveriﬂli olan her dürlü s›v›d›r.
“ﬁürb” ve “Teﬂrâb”, içmek ma’nâs›nad›r.
48– K‹TÂB-ÜS-SAYD
F›kh ilminden bir bölüm olan “Kitâb-üs-sayd”, avc›l›k ile alâkal›
mes’eleleri ve ﬂer’î hükmleri ihtivâ eder. Sayd, av avlamak ma’nâs›nad›r.
49– K‹TÂB-ÜR-REHN
“Rehn”, lügatda birﬂeyi habs etmek ma’nâs›nad›r. ﬁerî’atde rehn,
bir mal› ondan istifâdesi mümkin bir hak karﬂ›l›¤›nda bir ﬂeyi habs etmek,
al›koymak [ipotek] demekdir. Rehn yap›lan mala “merhûn” da denir.
“‹rtihân”: Rehn almak demekdir.
“Râhin”: Rehn veren kimseye denir.
“Mürtehîn”: Rehn alan kimseye denir.
“Adl”: Rehn veren ve rehn alan›n emniyyet edip, rehni emânet ve teslîm etdikleri kimsedir.
Rehni veren ve alan kimselerin, îcâb ve kabûlü ile rehn akd edilmiﬂ,
yap›lm›ﬂ olur. Fekat kabz edilmedikce, yerine getirmek lâz›m olmaz. Nitekim rehn veren rehni teslîmden önce akdden dönebilir. Rehnin îcâb ve
kabûlü rehn verenin bu ﬂeyi sana deynim (borcum) karﬂ›l›¤›nda rehn
olarak verdim, yâhud baﬂka bir söz söyleyip, rehn alan da kabûl etdim,
yâhud râz› oldum diyerek r›zây› gösteren bir söz söylemekdir. Rehn kelimesinin söylenmesi ﬂart de¤ildir.
Meselâ, bir kimse bir mikdâr paraya, bir ﬂey sat›n al›p, satana bir
mal vererek, paray› verinceye kadar bu mal sende dursun dese, o mal›
rehn vermiﬂ olur.
Rehn al›nmas› câiz olan veyâ câiz olmayan ﬂey, rehnin adl sâhibine teslîmi, rehnin tesarrufu ve rehne dâir di¤er mes’eleler ve ﬂer’î hükmler, f›kh kitâblar›nda, “Kitâb-ür-rehn” k›sm›nda ve bunun husûsî bâblar›nda yaz›l›d›r.
50– K‹TÂB-ÜL-C‹NÂYÂT
“Cinâyet”, lügatda yap›lan ﬂer [kötü] iﬂlere verilen ismdir. ﬁerî’atdeki ma’nâs›, harâm olan iﬂin ismidir. Katl, adam öldürmek gibi.
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Cinâyâte, katlde ﬂehâdete ve di¤er ﬂeylere müte’all›k mes’eleler ve
hükmler, “Kitâb-ül-cinâyât” k›sm›nda ve husûsî bâblarda yaz›l›d›r.
51– K‹TÂB-ÜD-D‹YÂT
“Diyât”, diyet kelimesinin ço¤uludur.
ﬁerî’atde diyet, nefse karﬂ›l›k verilen mald›r. [Kâtilin verece¤i para
cezâs›d›r.]
Buna dâir mes’eleler ve ﬂer’î hükmler, f›kh kitâblar›nda ilgili k›smlarda yaz›l›d›r.
52– K‹TÂB-ÜL-VESÂYÂ
“Vesâyâ”, vas›yyet kelimesinin ço¤uludur.
“Vas›yyet”: Ölümden sonra yap›lmas› istenilen iﬂler ile alâkal› olarak, mâlik k›lmak diye ta’rîf edilmiﬂdir. [Bir mal› veyâ menfe’ati, ölümden
sonraya nisbetle bir ﬂahsa veyâ bir hayr cihetine teberru’ olarak temlik
etmek, vermekdir.]
Vas›yyetlere, mal›n üçde birini vas›yyet etmeye, hastal›kda köleyi
âzâd için vas›yyete, akrabâlar ve baﬂkalar› için vas›yyete dâir ve vâsî ile
alâkal› mes’eleler ve ﬂer’î hükmler f›kh kitâblar›nda, “Kitâb-ül-vesâyâ” k›sm›nda husûsî bâblarda yaz›l›d›r.
53– K‹TÂB-ÜL-HÜNSÂ
“Hünsâ”, ﬂerî’atdeki ma’nâs›: Hem zekeri, ya’nî erkeklik uzvu ve hem
de âlet-i ünüseti, ya’nî diﬂilik uzvu olan veyâ bu iki uzvdan hiçbiri bulunmayan kimse demekdir. E¤er böyle kimse erkeklik uzvundan bevl ederse erkekdir. Diﬂilik uzvundan bevl ederse diﬂidir. Her iki tarafdan da
bevl ederse, hükm en çok bevl etdi¤i uzva göredir. E¤er her iki uzvdan
da bevli müsâvî ise müﬂkildir. Bülûgdan önceki durum i’tibâra al›nmaz.
Bâlig olunca, sakal› ç›karsa yâhud kad›na vâs›l veyâ ihtilâm olursa erkekdir. E¤er memesi ç›karsa yâhud hayz hâli görülürse veyâ gebe olursa, yâhud vaty mümkin olur ise kad›nd›r. ﬁâyet aslâ bir alâmet görülmezse veyâ alâmetler birbirine z›t olursa hünsâ-i müﬂkildir.
Hünsâ ile alâkal› mes’eleler ve ﬂer’î hükmler, f›kh kitâblar›nda, alâkal› bâblarda yaz›l›d›r.
54– K‹TÂB-ÜL-FERÂ‹Z
Bu bölüm, mîrâs taksîmine, zevil-erhâm olan akrabân›n mîrâsc›
olmalar›na ve alacaklar› mikdârlara dâir mes’eleleri ve ﬂer’î hükmleri ihtivâ eder. [225.ci sahîfede ilm-i ferâiz bahsine bak›n›z!]
‹lm-i ﬂurût ves-sicillât:
Bu ilm, delîl sâhibi olmaya elveriﬂli olacak ﬂeklde sâbit olan hükmlerin, kâdînin, hâkimin yan›nda kitâblara ve sicillere nas›l kaydedilece¤in– 228 –

den ve yaz›laca¤›ndan bahs eder.
Bu ilmin mevzû’u: Yaz›lma bak›m›ndan sâbit hükmlerdir.
Temelleri: Bu ilmin esâslar›ndan ba’z›s› f›kh ilminden, ba’z›s› inﬂâ
[güzel yaz› usûlleri] ilminden, ba’z›s› da güzel ve be¤enilen âdet ve iﬂlerden al›nm›ﬂd›r.
Bu ilm, muhtevâs›, ﬂerî’atin esâslar›na uygun olarak tertîb edildi¤inden, f›kh ilminin kollar›ndan say›l›r. Sözü güzelleﬂdirmek bak›m›ndan
ise edebiyyât ilminin kollar›ndan say›lm›ﬂd›r.
Âlimler bu ilme dâir kitâblar yazm›ﬂlard›r. Bu ilm ile alâkal› kitâb yazan büyük zâtlar›n ilki Hilâl bin Yahyâ el-Basrî el-Hanefî hazretleridir. Bu
zât 245 [m. 859] senesinde vefât etmiﬂdir.
‹lm-i h›yel-i ﬂer’›yye:
Bu ilm, f›kh bâblar›ndan bir bâb, hattâ ferâiz gibi husûsî bir ilmdir.
Âlimler taraf›ndan, bu ilme dâir kitâblar te’lîf ve tasnîf buyurulmuﬂdur. Bunlardan en meﬂhûru, Hassâf el-Hanefî diye bilinen Eﬂ-ﬂeyh El-imâm
Ebû Bekr Ahmed bin Ömer hazretlerinin yazd›¤› (Kitâb-ül-h›yel)dir. Bu
kitâb üzerine büyük âlimler ﬂerhler yazm›ﬂd›r. Ebû Bekr Ahmed bin Ömer
hazretleri 261 [m. 874] senesinde vefât etmiﬂdir.
‹lm-i cedel:
‹lm-i cedel, ibrâm, ya’nî usand›racak derecede ›srâr etmeye ve
karﬂ›dakinin da’vâs›n› bozmaya güç kazand›ran kâidelerden ve usûllerden bahs eder.
Bu ilm, ilm-i münâzaran›n kollar›ndan say›l›p, ilm-i hilâf›n temelidir.
‹lm-i cedel, mant›k bahslerinin uygulanmas›ndan bir k›smd›r. Ancak bu
ilm, dînî ilmlere mahsûs olmuﬂdur.
‹lm-i cedelin temellerinden ba’z›s›, münâzara ilminde bildirilmiﬂdir.
Bu temellerden bir k›sm› hitâbet ile alâkal›, bir k›sm› da umûmî bilgiler ile
alâkal›d›r.
‹lm-i cedel, âdâb-› bahs diye meﬂhûr olan ilm-i münâzaradan fâidelenir.
‹lm-i cedelin mevzû’u: Bir ﬂeyi kabûl etdirmek için usand›racak
ﬂeklde ›srâr etmek ve muhâlifin sözünü geçersiz hâle getirmekdir. Gâyesi ise, bu husûslarda meleke kazand›rmakd›r.
Fâidesi: Muhâlifleri iknâ edici delîller ile susdurmakd›r. ‹lmî ve amelî hükmlerde çok fâidesi vard›r.
‹lm-i cedelin, ilm-i münâzaran›n ayn› oldu¤u sözü hakîkatden uzak
de¤ildir. Çünki ikisi de ayn› ma’nâdad›r. Fekat cedel, münâzaradan dahâ husûsîdir. Çeﬂidli ilmlerde âlim olan târîhci ‹bni Haldunun aç›klama– 229 –

s› da cedel ilminin, münâzara ilminin ayn› oldu¤unu te’yîd etmekdedir.
Onun beyân›na göre cedel, f›kh mezhebleri âlimleri ile baﬂkalar› aras›nda cereyân eden münâzara âdâb›n› bilmekdir. Red ve kabûl husûsunda
münâzara çerçevesi geniﬂleyip, do¤ru ve yanl›ﬂ olan ﬂeylerin delîl ile ortaya konmas› hâlleri görülünce, delîl getirenin ve ona cevâb verenin durumunun bilinmesi için, usûl ve kâideler konmas›na ihtiyâc hâs›l oldu. Bundan dolay› ilm-i cedel, delîl getirmekde, belli ﬂeylere ri’âyetden bahs eden
kâideleri bilmekdir, denildi. Bu kâideler ile gerek f›kh ilminde, gerek baﬂkalar›ndaki görüﬂün muhâfazas› veyâ terk edilmesi sa¤lan›r. Bu kâideler
için iki yol vard›r. Birincisi Pezdevînin usûlü olup, istidlâl, icmâ’ ve nâsdan ibâret olan edille-i ﬂer’›yyeye mahsûsdur. ‹kincisi Rükneddîn Âmidînin usûlü olup, hangi ilmde olursa olsun, dayan›lan her delîle ﬂâmildir. Rukneddîn Âmidî “rahmetullahi aleyh” hazretleri, bu ikinci usûlü ilk koyan olup,
(‹rﬂâd) ad›nda muhtasar bir kitâb yazm›ﬂd›r. Ondan sonra gelen âlimlerden imâm-› Nesefî hazretleri ve di¤er büyük âlimler de, onun usûlüne tâbi’ olarak pek çok eser yazm›ﬂlard›r.
Âlimlerden mevlâ Ebü’l-Hayr hazretlerine göre ilm-i cedele dâir
çok usûller olup, bunlar›n en iyisi Rükneddîn Âmidînin usûlüdür.
Büyük âlimlerden ilm-i cedele dâir ilk eseri yazan zât, imâm-› Ebû
Bekr Muhammed bin Alî bin ‹smâ’îl el-Kaffâl eﬂ-ﬁâﬂî eﬂ-ﬁâfi’î hazretleridir. Bu zât, 336 [m. 947] senesinde vefât etdi.
Büyük âlimlerin vefâtlar›ndan sonra, ortaya ç›kan cidâl, mücâdele
ile meﬂgûl olmay›, ba’z› âlimler men’ etmiﬂlerdir. Böyle cedellerin, f›kh tahsîline mâni’ oldu¤u ve insan ömrünü zâyi’ etdi¤i ve insanlar aras›nda darg›nl›k, k›rg›nl›k ve düﬂmanl›¤a sebeb oldu¤u ve hadîs-i ﬂerîfde bildirildi¤i üzere k›yâmet alâmetlerinden oldu¤u bildirilmiﬂdir.
ﬁi’r tercemesi:
Asr›n din adamlar› uzak düﬂdü ilmden,
Niçin, demekden baﬂka ﬂey gelmez ellerinden.
Onlarla görüﬂürsen, bir ﬂey vermezler sana,
Niçin, neden, olamaz, dökülür dillerinden.
Ba’z› âlimlerin beyân›na göre, meâl-i ﬂerîfi, (Onlarla en güzel ﬂeklde mücâdele et) olan, Nahl sûresinin yüzyirmibeﬂinci âyet-i kerîmesine
göre, do¤ruyu ortaya ç›karmak için olan cedelde mahzûr yokdur. Cedelden dahâ çok zihni kuvvetlendirmek için fâidelenilir. Yasak olan›, vakti zâyi’ eden ve fâidesi olmayan cedeldir.
‹lm-i ferâiz:
“Ferâiz”, fârizâ kelimesinin ço¤uludur. Lügatda takdîr yâhud kesmek ma’nâs›nad›r.
“Farîza”, mükellefe farz olan teklîfdir. Sonra mîrâs mes’elelerine ilm– 230 –

i ferâiz denildi. Bu ilmi bilen kimseye “Farazî”, “Farîz” ve “Ferrâz” denir.
‹lm-i ferâiz: Vefât eden kimsenin vârisleri bilindikden sonra, terikenin vârislere nas›l paylaﬂd›r›laca¤›n› bildiren kâidelerdir.
Ferâiz ilminin mevzû’u, terikelerdir. Terike, dinde ölenin geriye b›rakd›¤› ve baﬂkas›n›n hakk› bulunmayan mal, mülk, eﬂyâ ve benzeri ﬂeylerdir.
Terike; ölenin techîz ve tekfîni yap›l›p, borçlar› ödendikden ve vas›yyetleri yerine getirildikden sonra, farz edilen ﬂeklde mîrâsc›lar aras›nda taksîm edilir.
Ferâiz ilminin gâyesi, haklar› sâhiblerine ulaﬂd›rmakd›r.
Ferâiz ilminin rüknleri üçdür: Birincisi “vâris”, ikincisi “müverris” ya’nî
mîrâs b›rakan, üçüncüsü “mevrûs” ya’nî mîrâs b›rak›lan mald›r.
Bu ilmin üç ﬂart› vard›r:
Birinci ﬂart; mîrâs b›rakan›n hakîkaten veyâ hükmen veyâ takdîren
ölmesidir. Hakîkaten ölüm ma’lûmdur. Hükmen ölüm, mîrâs b›rakan›n
gayb olmas›d›r. Takdîren ölüm, kendisinde gurre bulunan, ya’nî ana karn›nda iken köle hükmünde olan çocuk.
‹kinci ﬂart; meyyit öldü¤ü vaktde, vârisinin gerek hakîkî gerek takdîrî olsun, hayâtda bulunmas›d›r. Vârisin takdîren mevcûd olmas› anne
karn›ndaki çocuk gibidir.
Üçüncü ﬂart; mîrâs›n düﬂme yönünü, sebeblerini ve mâni’lerini
bilmekdir.
‹lm-i ferâizin asllar› üçdür. Kitâb, sünnet, icmâ’d›r.
‹lm-i ferâiz, aklî ve naklî ilmleri birleﬂdirerek, mîrâsc›lar›n haklar›n›n
do¤ru ve kat’î ﬂeklde ulaﬂmas›na sebeb oldu¤undan, husûsî bir ilm hâline getirilmiﬂdir. Dört mezhebin büyük âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” taraf›ndan pek çok k›ymetli eserler yaz›larak, ferâiz mes’elelerinin temâm› hâlledilip, îzâh› yap›lm›ﬂd›r.
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