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ÖNSÖZ 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Amasya, birçok medeniyete beşiklik etmiş ve köklü bir tarihe sahip olmuş ender 

şehirlerimizden biridir. Şehirde adımladığımız sokaklar ve o sokaklarda soluduğumuz tarihi hava, 

hayranlıkla müşahede ettiğimiz ecdat yadigârı eserler bu hakikatin hala yaşayan birer tanığıdır. 

Şüphesiz Osmanlı Döneminde şehzadelerin idari tecrübe kazandığı önemli bir siyasi merkez 

oluşu, şehrin ilmi ve kültürel yönden önem kazanmasında ciddi bir rol oynamıştır.  Çünkü Amasya’da 

ikamet eden ve ilerde payitahtı yönetmeye aday olan şehzadelerin en iyi şekilde yetişmesi gerekiyordu. 

Bu da ilim ve sanat dallarında nitelikli insanların şehre yönelmesini sağlayan önemli bir etken olmuştur. 

Amasya Tarihi adlı eserinde Abdizade Hüseyin Hüsameddin Yasar,  Amasya’nın dikkat çekici 

vasıflarına yer vermiştir. Buna göre şehir, “kubbetü’l-ulema”, “türbetü’l-evliya”, “Bağdad-ı Anadolu” 

şeklinde anılmıştır. Bu sıfatlar şehrin tarihte tam anlamıyla ilim ve kültür merkezi olarak kabul 

gördüğünün açık göstergeleridir. İşte bu ilim ve irfan ikliminde pek çok müfessir, muhaddis, fukaha, 

mutasavvıf, şair, hattat yetişmiştir. Söz konusu şahsiyetler, Amasya’da aldıkları eğitimle hem 

Amasya’da hem de başta İstanbul olmak üzere üç kıtaya uzanan Osmanlı şehirlerindeki eğitim ve idari 

kurumlarda hizmetler vermiştir. 

Bugün yazma eser kütüphanelerindeki sadece “Amasi” ve “Amasyavi” nispeti ile kayıtlı isimlere 

bakıldığında önümüze hayli uzun bir isim listesi çıkacaktır. Tabi bir de bu isimlerin kaleminden çıkmış 

pek çok eser adları… İşte Amasya İlahiyat Fakültesi olarak içinde bulunduğumuz bu şehrin zengin bir 

tarihi ve kültürel birikime sahip olduğunun farkındayız. Ve tabi ki, bunun üzerimize yüklediği büyük 

sorumluluğun da…  

Bu kapsamda şehrimizin tarihi ve kültürel birikimini ortaya çıkarmak ve mezkur zengin mirası 

bugünün insanı ile buluşturmak amacıyla, “Uluslararası Amasya Âlimleri” başlıklı sempozyum 

düzenlemeye karar verdik. Sempozyum davetine yurt içi ve yurt dışından çok sayıda araştırmacının 

icabet etmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu durum sempozyum başlığının tespiti konusunda 

isabetli bir seçim yapıldığının güzel bir göstergesi oldu. Şüphesiz burada sunulan tebliğler, ilerde 

yapılacak çalışmalarımızla ilgili bizlere ufuk verici fikirler de sunmuş oldu. Ayrıca birbirinden kıymetli 

eserlerin yayınlanmasıyla, ilgili alanlarda çalışan pek çok araştırmacıya bilimsel yönden katkı ve destek 

sağlanmış olacağı kanaatindeyiz.  

Bu vesile ile geride “hoş bir sada bırakarak” ebedi âleme göç eden âlimlerimize rahmet diliyor, 

sempozyumda tebliğ sunan akademisyenlere ve sempozyumun gerçekleştirilmesinde her türlü katkıyı 

sunan Üniversite yönetimine ve BAP birimine teşekkür ediyor ve çalışmanın ilim âlemine hayırlar 

getirmesini temenni ediyorum.     

 

Prof. Dr. Şuayip Özdemir 

            Amasya Üniversitesi  

İlahiyat Fakültesi Dekanı 
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Amasyalı Bir Fıkıh Âlimi: Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi 

ArĢ. Gör. Yunus KOCABIYIK - Kırıkkale Üniversitesi 

469 

راء إبراىيم خليفة دده جنكو الفقهية  من خالل كتابو السياسة الشرعيةآ  
Ġbrahim Halife Dede Cöngü‟nün es-Siyasetü‟s-ġer‟iyye Kitabı Bağlamında Fıkhi GörüĢleri  

Hazerchi ABDERRAHMANE - Djelfa University/Algeria 

 KELAM 

479 

Abdurrahman b. Ali b. Müeyyedzade el-Amâsî‟nin Kelam Ġlmine Yaptığı Katkılar 

Prof. Dr. Özcan TAġCI - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Öğr. Gör. Moulay el-Hassan el-HAFĠDĠ - Iğdır Üniversitesi  

491 
Amasyalı Bir Âlimin Atomculuk Ġncelemeleri: Müeyyedzade ve Cüz Risalesi 

Doç. Dr. Osman DEMĠR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

501 
Hoca Abdülkerim Efendi‟nin Kötülük Yorumu Üzerine 

Doç. Dr. Emine ÖĞÜK - Tokat Gazi Osman PaĢa Üniversitesi  

515 

Yusuf Sinânuddîn Amâsî (ö. 1000/1592) ve Ġtikâdî Fırkalara BakıĢı/Tenkidi - (Tebyînu‟l-

Mehârim Kitabı Bağlamında) 

Yrd. Doç. Dr. Salim SANCAKLI - Yalova Üniversitesi  

523 
 

ġehyzâde Abdurrahim Efendi‟nin Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid Adlı Eseri ve Osmanlı 
Kelam DüĢüncesindeki Önemi 

Yrd. Doç. Dr. Osman DEMĠRCĠ - Karadeniz Teknik Üniversitesi 

531 
ġeyhzâde ve Nazmu‟l-Ferâid Adlı Eseri 

Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim BAYRAM - Tokat Gazi Osman PaĢa Üniversitesi 

545 
“Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid” Eseri Bağlamında Allah‟ın Sıfatları ve Kritiği  

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ġAġA - Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

557 
Merzifonlu Hayreddin Hızır el-Atûfî‟nin HâĢiyetü‟l-KeĢĢâf‟ı ve Eserin Kelam Açısından Tahlili 

Yrd. Doç. Dr. M. Taha BOYALIK - Ġstanbul 29 Mayıs Üniversitesi  

567 
Müeyyedzâde‟de Kelâm Ġlmi: HâĢiye alâ ġerhi‟l-Mevâkıf Risalesinin Mukaddimesi Örneği 

ArĢ. Gör. Yunus ÖZTÜRK - Hitit Üniversitesi 

 TASAVVUF 

577 

“Osmanlı Müellifleri” Yazarına Göre Doğum, Köken ve Vefatları Yönüyle Amasya ile Ġrtibatlı 
Sûfi ġahsiyetler 

Prof. Dr. Ömer YILMAZ - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

591 
Ġsmail ġirvȃnȋ‟nin Tasavvufi ġahsiyeti 

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Yozgat Bozok Üniversitesi 

601 

Kadızâdeliler-Halvetîler Geriliminin Odağında Bir Ġsim: Sünbül Sinân el-Amâsî ve er-Risâletü‟t-

Tahkîkiyye Adlı Eseri  

Doç. Dr. Mehmet KALAYCI - Ankara Üniversitesi 

613 
Cemal Halvetî‟nin Etvâr-ı Seb„a AnlayıĢının Sûfî Psikolojisi Açısından Tahlili 

Doç. Dr. Ġbrahim IġITAN - Karabük Üniversitesi 



10 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU 

625 
Cemal-i Halveti ile Gazzali'nin Nur Ayeti'ne Yaptıkları Yorumlar Hakkında Bir Değerlendirme 

Yrd. Doç. Dr. Esra HACIMÜFTÜOĞLU - Atatürk Üniversitesi 

637 
Amasyalı Akifzâde Abdurrahim Efendi ve “Mir‟âtü‟n-Nâzırîn” Adlı Eserindeki Tasavvufî GörüĢleri 

Yrd. Doç. Dr. Nuran ÇETĠN - Amasya Üniversitesi  

647 
Sünbül Sinan‟ın Ġlmi ve Tasavvufi KiĢiliği 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ġirin AYĠġ - Bingöl Üniversitesi 

657 
Habib Karamânî ve Anadolu Tasavvuf Kültürüne Tesiri 

Yrd. Doç. Dr. Hamide ULUPINAR - Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi  

667 
Habib-i Karamani'nin Bilinmeyen Bir Mesnevisi: Vuslatnâme 

ArĢ. Gör. Dr. Mustafa ÖZAĞAÇ - Ġstanbul Üniversitesi 

677 
Amasya‟da Halvetîlik ve Pîr Ġlyas ġücâeddin‟in Hayatı 

Ġsmail ĠPEK - Tekirdağ Ġl Müftüsü 

683 
ġirvan‟dan Amasya‟ya Halvetîliğin Köprüsü: Pir Ġlyas 

Elif AVCI - Amasya Üniversitesi 

 ARAP DĠLĠ VE BELAĞATI 

693 
Hızır b. Muhammed el-Amâsi ve “Unbûbu‟l-Belâğa fî Yenbû´i‟l-Fesâha” Adlı Eseri 

Doç. Dr. Mustafa KIRKIZ - Bingöl Üniversitesi 

701 
Belagat Ġlmi Konularından Tecnis, Mecaz ve TeĢbihe Lutfullah Halîmî‟nin YaklaĢımı 

Yrd. Doç. Dr. Aladdin GÜLTEKĠN - Karabük Üniversitesi 

713 
Dede Cöngi‟nin “HâĢiye alâ ġerhi‟l-Ġzzî fi‟t-Tasrîf li‟t-Taftazânî”sinde Yöntemi 

Yrd. Doç. Dr. Hasan Selim KIROĞLU - Sinop Üniversitesi 

725 
Mahmûd b. Edhem el-Amâsî, Hayatı ve Eserleri 

Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim USTA - Bingöl Üniversitesi 

737 
Hızır b. Muhammed el-Amâsî ve el-Ġfâda Ġsimli Belâgat ÇalıĢması 

Yrd. Doç. Dr. Hafel ALYOUNES - NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi 

 



 

Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu Açılış Programı Konuşmaları 

 
 

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR1 
 

Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, sempozyuma iştirak eden 

değerli akademisyenler, üniversitemizin değerli öğretim üyeleri ve sevgili öğrenciler sözlerime 

başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Amasya’mızın tarihi ve kültürel hazinelerini gün yüzüne 

çıkarmaya devam etmektedir. Daha önce Hattat Hamdullah’ın şehri Amasya’mızda buluşan Türkiye 

çapındaki önemli ilim ve sanat adamları, pek çok yönleriyle köklü sanatımız Hüsn-i Hat’tı konuşmuştu.  

Sempozyuma ülkemizin değişik üniversitelerinden katılan 17 Profesör, 16 Doçent, 61 Yrd. 

Doçent, 11 Arş. Görevlisi ve bu alanda çalışan araştırmacılar, Amasya’da Amasya’nın âlimlerini 

tanıtacak ve onların geride bıraktıkları ilmi mirasları üzerine değerlendirmelerde bulunacaktır. Böylece 

“Kubbetü’l-ulema” diye anılan Amasya’mızın tarihin tozları altına gizlenmiş bir hazinesi daha gün 

yüzüne çıkmış ve yeni çalışmalar için de imkân sağlanmış olacaktır. Sempozyum sadece Amasya tarihi 

ve kültürüne değil aynı zamanda Osmanlı ilim anlayışı ve geleneği bağlamında da önemli katkılar 

sunacaktır.  

Bu çerçevede sempozyuma destek veren Amasya Üniversitesine, Amasya Valiliğine, Amasya 

Belediyesine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

                                                           
1  Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 



Prof. Dr. Kemal POLAT1 
 

Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, sempozyuma uzaktan ve 

yakından iştirak eden değerli bilim insanları, kıymetli öğretim üyelerimiz, sevgili öğrenciler ve misafirler 

sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum, sempozyumumuza hoş geldiniz şeref verdiniz… 

Sempozyum süresi boyunca araştırmacılarımız sizlere önemli bilgiler verecektir, ancak kısa bir 

giriş sadedinde ben de bir iki hususa işaret etmek isterim.  

Gerek dinimiz İslam gerekse kadim bir geleneğe sahip kültürümüz ilme, ilimle uğraşmaya ve 

ilimle uğraşanlara çok büyük önem vermiştir. İslam, bir ilim ve irfan dinidir. Dolayısıyla insanları 

öğrenmeye, öğretmeğe, araştırma ve incelemeye sevk etmiştir. Bilindiği gibi dinimizde ilk emir 

“oku”dur. Böylece İslam, cehalete savaş açmıştır. Çünkü İslam’ın en büyük düşmanı cehalettir. Onun 

için İslam öncesi Arapların sosyal hayatına cahiliye ismi verilmiştir. İslam, cahiliyeye son vererek ilim 

ve irfan çağını açmış, ümmîliği yok etmek için mücadele başlatmış, okur-yazar sayısını arttırmak için 

önemli tedbirler almıştır. Örneğin fidye vererek hürriyetlerine kavuşamayacak durumda olan Bedir 

Savaşı esirleri, on Müslüman’a okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır. Hz. 

Peygamber de ilim öğrenmek için gayret sarf etmenin, kadın-erkek her Müslümana farz olduğunu 

vurgulayarak bir Müslümanın devamlı olarak öğrenme süreci içinde olmasını, kendini geliştirmesi ve 

bilgili olmasını istemiştir. Müslümanlar, İslam’ın emir ve tavsiyelerine uyarak ilme sarılmış, ilimlerin her 

dalında ilerleyerek medeniyete hizmet etmişlerdir. Aklî ve naklî ilimlerde önemli çalışmalar yapmış, icat 

ve keşiflerde bulunmuş, ilim ve fennin her dalında şöhret sahibi olmuşlardır. Nitekim Kimya’da: Cabir 

b. Hayyan, İbni Heysem, Birûnî; Tıp’ta: Râzî, İbni Sînâ; Sosyoloji’de: İbni Haldun; Astroloji’de: Ali 

Kuşçu, Kadızade-i Rûmî; Felsefe’de: Gazalî, İbni Rüşt ve Fârâbî bunların ileri gelenlerindendir. 

Müslümanların ilim âlemine çok büyük ve değerli hizmetleri olmuştur. Bu konuda Türklerin payı 

da çoktur. Bursalı Mehmet Tahir, bu gerçeği şöyle ifade eder: “İslam medeniyet ve kültürüne hizmet 

edenlerin yarısı değilse de üçte birinin mutlak surette Türk olduğu sabittir. Hele tefsir, hadis, tasavvuf, 

fıkıh, kelam ilimlerinde eser veren değerli zatların yarısının Türk olduğu meydandadır.” 

Eski Türklerde köklü bir bilim sevgisi vardır. Alp insan tipinin temel özelliklerinden biri cesurluğu 

ise, diğeri de bilge bir kişi olmasıdır. Bu dönemden kalan “Bilgili insan beline taş kuşansa kaş olur, 

Bilgisizin yanına altın kuşansa taş olur” mısraı Türklerin bilgiye ve bilginlere önem verdiğinin en önemli 

kanıtıdır. Divan-i Lügât-it Türk’te geçen “kut belgüsi bilig” yani “kudretin belgesi bilgidir” sözü konu ile 

ilgili diğer önemli bir kanıttır. 

İslam öncesi Türk topluluklarındaki yazma eserler, devlet yönetimi, bilgiye verilmiş önem ve 

alfabe gibi kalıntılara bakılırsa Türkler’in yerleşik yaşam ile göçebeliği uzun müddet birlikte 

sürdürdükleri gözlenmektedir. Orta Asya’daki kazı sonuçları ile bilimsel tarih incelemeleri bu görüşü 

doğrulamaktadır. Yazının yaygınlaştırılması, “Türk Takviminin ıslah edilişi, nesiller boyu tarihten ibret 

alınması için dikilen kitabeler, Türk toplumunda kalabalık bir okuryazar topluluğunun olduğunun en 

önemli delilidir. 

İslamiyet’in kabulüyle Türk toplumlarının bilim anlayışı yeni şekiller almaya başlamış, eğitim ve 

bilim kurumları olarak ortaya çıkan medreseler ile Farabi, İbn-i Sina, Biruni gibi pek çok âlim 

yetişmiştir. Selçuklular devrinde devlet adamları bilimin gelişmesine önem vermiş, medreseler ülkenin 

her yerine yayılmıştır. Selçukluların hükümranlığı döneminde İslam kültürü ve biliminin en parlak 

zekâlarından birçok ismin eserleri, inşa edilen sanat ve medeniyet abidelerinin örneklerinin pek çoğu 

günümüzde bütün ihtişamı ve canlılığı ile devam etmektedir. İslam dünyasının iki önemli bilim kurumu 

olan medreseler ve hastahaneler Selçuklular zamanında yaygınlaşmıştır. Bağdad, Merv, Isfahan, 

Nişapur, Musul, Dımaşk, Kahire, Haleb, Diyarbakır, Konya, Kayseri ve Malatya gibi şehirler Selçuklular 

                                                 
1  Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
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ve onların kolları devrinde buralarda kurulan birtakım medrese, hastahane ve kütüphanelerle mamur 

birer ilim merkezi haline gelmiştir.  

Selçuklular devrinde ilmin ve edebiyatın gerilemeyip gelişmesine devam ettiğinin delillerinden biri 

bu yüzyılda pek çok önemli İslam âliminin yetişmesidir. Bunlar arasında el-Cuveyni, Ebu İshak el-Şirazi, 

Ömer el-Hayyam, el-Bedi’ el-Usturlabi, Ebü’l-Berekat Hibetullah b. Malka el-Bağdadi, Samav’el el-

Mağribi, Şerefeddin el-Tusi, Kemaleddin b. Yunus, Şehabeddin Yahya b. Habeş el-Suhreverdi, 

Fahreddin el-Razi, İbn el-Razzaz el-Cezeri, İbn el-Esir, Seyfeddin el-Amidi gibi İslâm bilimi ve kültürünü 

temsil eden önemli kişileri sayabiliriz. Bu devirde Selçuklu Hükümdarı I.Melikşah tarafından Isfahan’da 

bir rasathane kurulmuş, Ömer el-Hayyam ve arkadaşları bu rasathanede gözlemler yaparak Zic-i 

Melikşâhi ve Takvim-i Celâli’yi hazırlamışlardır.  

 Gerek Büyük Selçuklu sultanlarının Bağdad, Isfahan ve Merv’deki sarayları ve gerekse 

Harezmşahlar, Anadolu Selçukluları, Artuklular, Zengiler ve Eyyübiler’in sarayları alim ve ediblerle 

doluydu. Bunlar eserlerini Arapça ya da Farsça yazıyorlardı. Samanilerle başlayan İslam Fars edebiyatı, 

Türk hanedanlarından Gazneliler, Karahanlılar ve Selçuklular’la dünya çapında bir edebiyat haline 

gelmiştir. Bu edebiyatın zirvesini temsil eden Hâkâni, Senayi, Nizami, Attar, Mevlana Celaleddin-i Rümi 

ve Sa’di, Selçuklu hükümdarlarının himayesinde yaşamışlar, onlara eserler ithaf etmişlerdir. 

Osmanlı Devleti de kuruluşunun ilk yıllarından itibaren bilimsel yapılanmaya önem vermiş ve 

devletin sınırlarının genişlemesine paralel olarak yeni eğitim birimleri açmıştır. Bunların en önemlileri 

Fatih ve Süleymaniye külliyeleridir. Sahn-ı Seman Medreselerini açarak dönemin en önemli bilim 

merkezini kuran Fatih, kişiliği itibariyle de ilmi araştırma ve tartışmalarına önem verir, felsefî ve riyâzî 

meseleler üzerinde yapılan münakaşaları saatlerce, hatta günlerce dinlemekten usanmazdı. Sarayına 

topladığı yabancı ilim adamlarından bile yararlanarak Yunanca ve Lâtince’den eski çağların tarihleriyle 

ilgili tarih kitaplarını, bazı atlasları, felsefî eserleri Türkçe’ye çevirterek kendisinden sonraki nesillere 

yüklü bir ilim hazinesi armağan etmek istedi. 

Osmanlı Devleti’nde özellikle astronomi ve matematik çalışmaları daima önem arz etmiştir. 

Kadızade-i Rumi, Ali Kuşçu, Mirim Çelebi ve Takiyüddin bu alandaki önemli isimlerdendir. Bunun 

dışında tıp alanında Mümin b. Mukbil, Sabuncuoğlu, Emir Çelebi’nin çalışmaları önemlidir. Coğrafya 

alanında Piri Reis ilk dünya haritasını 1511 yılında hazırlamayı başarmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin mirası üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önderi Mustafa 

Kemal Atatürk de Batı’nın gelişmişliğinin altında yatan temel motivasyonun bilim ve bilime dayalı 

aktiviteler olduğunu çok iyi fark etmiş, bu gerçeği tüm halka anlatabilmek için ünlü “Hayatta en hakiki 

yol gösterici ilimdir, fendir.” sözünü söylemek ihtiyacını duymuştur. Bu söz aslında Cumhuriyet’in 

dayandırılacağı esasları da özetleyen bir belirlemedir. Ancak Atatürk’ün yalnızca fen bilimlerini 

önemsediği sonucuna ulaşılmamalıdır. “Ben o adamım ki ordunun, memleketi milleti muhakkak bir 

neticeye götüreceği noktalarda emir veririm. Fakat ilim ve bilhassa içtimai (sosyal) ilim sahasına dahil 

işlerde, ben kumanda vermem. Bu vadide isterim ki beni âlimler (bilginler) irşad etsinler 

(aydınlatsınlar). Siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz. İçtimai ilmin güzel 

istikametlerini gösteriniz. Ben takip edeyim.” sözü onun sosyal bilimlere fen bilimleri kadar önem 

verdiğini göstermektedir. O’na göre sosyal bilimler, milletler için elzemdir ve ülkeyi yönetenler ve 

idareciler bilim adamlarına başvurmalıdırlar. 1931 yılında bu ihtiyacı gidermek amacıyla kurulan Türk 

Tarihi Tetkik Cemiyeti ve 1935 yılında Anadolu uygarlıklarını, Türk dili ve kültürünü araştırmak ve 

ülkenin sosyal bilimlere ilişkin gelişimini sağlamak amacıyla kurulan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bu 

alanda öncü olmuştur. 

İşte verdiğimiz tarihi bilgilerden de anlaşıldığı gibi ilmin bekası, ilim ve ilim adamlarına verilen 

değerle doğru orantılıdır. Bir toplumda ilim adamlarına değer verilmezse, yeni yetişen nesiller ilme ilgi 

duymayacaklar ve zamanla mevcut ilim adamlarının bu dünyadan ayrılmalarıyla ilim kendiliğinden 

ortadan kaybolma yoluna girecektir. Böyle bir olumsuzluğun meydana gelmemesi için, toplumdaki 

bütün bireyler üzerine düşen görevi yapmak durumundadır.  
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Bize düşen görev, bir yandan yaşayan âlimlerimizin değerini nesillerimize anlatarak istifade 

etmelerini sağlarken, bir yandan da ölen âlimlerimizin eserlerini, fikirlerini gün yüzüne çıkarmak ve yeni 

okuyucularla tanıştırmak, gelecek nesillere ulaştırmaktır. 

Amasya Âlimleri Sempozyumu da bu manada ilgi duyanlara çok önemli katkılar sunacaktır. Bir 

tarih, kültür ve sanat müzesi niteliğindeki Amasya’mızda da İslam’a, Türk kültür ve medeniyetine ışık 

tutan önemli âlimler yetişmiştir. Öyle ki, Amasya “Kubbetü’l ulema” namını almıştır.  Dolayısıyla bu 

sempozyumla Amasya’da yetişmiş, İslam’a ve kültürümüze hizmet etmiş âlimlerimiz tanınacak, 

bilinecek ve onların görüşleri gün yüzüne çıkarılarak gelecek nesillere aktarılma imkânı bulacaktır. Aynı 

zamanda söz konusu âlimlerimiz hayırla yad edilecekler, rahmetle anılacaklardır. Bu sebeple Amasya 

Âlimleri Sempozyumu’nu şahsen “Geçmişe saygı, geleceğe yatırım” olarak değerlendiriyorum. 

Bu önemli sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta sempozyum düzenleme kurulu 

başkanı Prof. Dr. Şuayip Özdemir Bey olmak üzere emeği geçen tüm personelimize çok teşekkür 

ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

 



Cafer ÖZDEMİR1 
 

Amasya, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yedi bin yıllık tarihi 

geçmişinde hem siyasi hem de kültürel açıdan bir merkez olma özelliği kazanmıştır. Bugün bu 

medeniyetlerin inşa ettiği ihtişamlı eserler şehrimize büyük bir değer katmaktadır. Bu özelliğiyle 

Amasya, Kültür Bakanlığımız tarafından tarihi ve kültürel varlıklarıyla korunması gereken on beş marka 

şehir arasında yer almaktadır. 

Amasya’mızın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlik, çalışma azim ve gayretlerimiz için 

önemli bir motivasyon kaynağıdır. Şüphesiz bu durumun sorumluluklarımızı daha da artırdığının 

bilincindeyiz. Şehrimizin sahip olduğu değerlerin yazılı belge haline getirilmesinin ve gelecek nesillere 

aktarılmanın görevlerimiz arasında olduğu inancındayız. Bu nedenle şehrimizin tarihi zenginliklerini gün 

yüzüne çıkaracak her türlü ilmi ve kültürel çalışmaların destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. 

Nitekim bu kapsamda Amasya’mızla ilgili pek çok tarihi veya yeni çalışmaları yayınlamış bulunmaktayız. 

Tarih boyunca Amasya’da yetişen birçok ilim adamı, şair ve sanatçı da şehrimizin tarihi ve 

kültürel zenginliğinin önemli bir parçasıdır. Amasya âlimleri başlığıyla düzenlenen bu sempozyumun da 

Amasya’nın tarihe mal olmuş çok önemli şahısların, eserlerin ve fikirlerin ortaya çıkarılmasına imkân 

vereceği kanaatindeyim. İnanıyorum ki burada iki gün boyunca Amasya’mızla ilgili bildiri sunacak ilim 

adamları, aynı zamanda şehrimizin tarihi ve kültürel açıdan marka değerini artıracak ve Amasya’ya dair 

yeni bilgiler kazanmamızı sağlayacaklardır. 

Bu vesile ile uzaktan yakından Amasya’mıza gelen değerli akademisyenlerimize ve son yıllarda 

şehrimizle ilgili çok önemli bilimsel etkinliklere imza atan Amasya Üniversitesi ve İlahiyat Fakültesine 

teşekkürlerimi sunuyor, sempozyumun hayırlı sonuçlar ortaya çıkarmasını temenni ediyorum. 
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Salih IŞIK1 

Sempozyumun Amasya’nın kültür, eğitim ve manevi hayatına hayırlı olmasını temenni 

ediyorum. Ülkemizin farklı üniversitelerinden çok sayıda bilim adamının Amasya’da bulunmasını son 

derece önemsiyorum. Bu manada sempozyum Amasya’nın tanıtımı, dini ve kültürel birikiminin ortaya 

çıkarılmasına ciddi katkılar sağlayacaktır.  

Amasya tarih, kültür ve eğitim şehridir. 8500 yıllık çok uzun bir tarihi geçmişe sahip önemli bir 

merkezdir. İçinde 17 uygarlığı barındırmıştır. Amasya birçok âlim yetiştirmiştir. Bu âlimler dini alanda 

çok değerli eserler bırakmışlardır. Sempozyum bu değerli eserlerin gün yüzüne çıkması gibi çok önemli 

bir işlev görecektir.  

Amasya Osmanlı döneminde bir eğitim ve kültür merkezi olmuştur. Şehzadeler eğitimlerini 

burada almıştır. Sosyal, kültürel ve eğitim anlamında İstanbul ile sürekli etkileşim içerisinde olmuştur. 

Amasya eski İstanbul’un bir anlamda küçük bir parçasıdır. İlimizde yüz civarında türbe olduğu 

söylenmektedir. Kültürel hazine olan kentimizde böylesine güzel bir sempozyumun olması çok 

önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

                                                           
1
  Amasya Valisi 



 

 

 

Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu Açılış Programı Konferansı 
 

 
 

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ1 
 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla, 

Kıymetli hazirun, saygıdeğer büyükler, sevgili öğrenci kardeşlerim, kıymetli hocalarım,  

Bugün çok güzel bir şehirde bir araya geldik, hamd olsun. 

Şehirler bazı özellikleriyle öne çıkarlar. Her coğrafyanın bir kaderi vardır. Amasya’da seçkin 

özellikleri olan ve bugün kaderinin gereklerini yaşayan bir şehir. Tarihe baktığımızda bu şehrin din, 

siyaset ve edebiyat tarihinde önemli işlevleri olduğunu görürüz. Belki bu işlevleri sayesinde tarihte 

birçok siyasî, sosyal ve kültürel hareketliliğe konu olmuştur. Amasya’nın bazı dönüm noktalarında 

merkez konumunda bulunduğu açıktır, her ne kadar bu merkez oluş, başka merkezlerle 

kıyaslandığında belirsiz ve silik gibi görünse de bu böyledir. Bir iki örnek verecek olursak Amasya, 

Osmanlı devletinin yeniden toparlanışında merkezdir. Bâtınî hareketlenmelerde bir bakıma 

merkezlerden biridir. Millî Mücadele’nin başlatılmasında merkezdir. Çaldıran savaşından sonra Osmanlı 

devletinin savaşın sonuçlarını değerlendirmede merkezdir. Şehzade eğitiminde bir merkezdir. Amasya, 

siyasî ve sosyal merkezliği yanında asıl ilim ve edebiyatta küçük de olsa bir merkezdir. 

Kütüphanelerimizdeki yazma eserler içerisinde Amasyalı âlim ve ediplerin kaleminden çıkmış birçok 

esere rastlanması bunu işaret eder. Bimarhane ve imarethane ve pek çok medrese bunu işaret eder. 

Bu bakımdan, bu sempozyumun düzenlenmiş olması, bu merkez oluşu hatırlamak ve 

hatırlatmak anlamında son derece önemlidir. Bu fikri izhar edenlere ve dikkate alıp kuvveden fiile 

geçirenlere şükran duymalıyız. 

Hatırlamak ve hatırlatmak iyidir; yeni adımlara zemin hazırlar. Bu hatırlayışla, şimdi ne 

durumda olduğumuzun da muhasebesini yapma fırsatı doğar belki. Geçmişi hatırlamak, geçmiş 

birikimlerimizle iftihar etmek zararlı değil, hatta yararlıdır, ama yine de bizi pek de zenginleştirmez. 

Zenginleşmek için zihnî edimlerimizin yanında amelî edimlerimizin de olması gerek. Eski sözlerimizi 

tekrarlamak iyidir, ama yeterli değildir; dünyaya yeni sözler söylemek gerekir. 

Ülkemiz, 21. yüzyılın başlarından itibaren bir silkiniş içinde, bunu görmemek mümkün değil. 

Son zamanlarda söylenecek sözlerle birikimlerimiz aşikâr hale gelmeye başladı. Ancak sözümüzü 

aceleyle söylersek hakiki sözümüzü söyleyememiş olabiliriz. O yüzden daha uzun tefekkür etmeliyiz. 

Silkinişin maddî yönleri insana daha görünür geliyor, bu işin tabiatında vardır, bu yadsınamaz, ancak 

manevi silkiniş daha önemli ve hassastır. Bu silkinişte ne durumdayız, diye bakmak gerek. Bu tür 

toplantılar, buna da zemin hazırlayan etkenlerden sayılmalıdır.  

Şehirlerimizi ihya etmek üzerine daha ciddî düşünmeliyiz, kendimizi daha cesur sorgulamalıyız. 

Yoksa maddî kalkınmanın altyapısı gevşek olur. Tıpkı zemin etüdü yapılmamış bina gibi olur maddî 

kalkınmamız. 

O yüzden bu ülkenin ne yapı edip ilimle daha ciddi biçimde buluşması gerek. Bunun yolu da bu 

hayati ticarete sermaye hazırlamaktan, maddî sermayemizin en büyüğünü bu alana ayırmaktan geçer. 

Bu konuda yeterince istekli olmadığımız ne yazık ki görülüyor.  

Söyledik ki geçmişimizin hatırlanması iyidir, yararlıdır, ama tek başına yeterli değildir. Bunu 

söylerken eksik söylemiş olmayalım. Geçmişi hatırlayış amacımız önemlidir burada. Geleceğe daha 

güçlü yürümek için geçmişi hatırlamak istiyorsak bu elbette çok daha değerlidir. Burada hatırlayış artık 

bir geçişsiz bir eylem olmaktan çıkmakta, geçişli hale gelmektedir. Şu anlamda ki geleceği inşa etmek 

amacıyla geçmiş birikimimizi elden geçirip yeni yapılar kurarken yararlanabileceğimiz malzemeyi 
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oradan devşirmek veya oradaki örneklere dayanarak yeni malzemeler üretmek için harekete geçmek 

son derece heyecan vericidir. Bunun için atılacak somut adımlar vardır. Öncelikle geçmiş ilmî ve edebî 

birikimlerimizle yeniden buluşmaya istekli olmalıyız. Denilebilir ki geçmiş birikimlerimizle zaten iç içeyiz. 

Aslında tam olarak böyle değil durum. Meselâ yazılı birikimleri göz önünde bulunduracak olsak, onlarla 

tam anlamıyla buluştuğumuz söylenemez. Bu eserlerin çoğunu okuyup anlamak bizim için çok büyük 

sorun olmayı sürdürüyor. Ne yazık ki eski eserlerimizin en büyükleri bile tam olarak bugün bizim 

ulaşabileceğimiz yerlerde değil. Bırakın kitabevi raflarını kütüphane raflarında bile bu eserler ulaşılır 

durumda değil. Alfabe değişikliği bu konuda büyük bir sıkıntıyı yükledi bize. Bu sıkıntıyı giderecek bir 

çalışma da yapamadık veya yapmadık. En azından bu eserlerin mevcut alfabeyle basımını yapma 

konusunda sermaye ayırmak gerekirdi. Bırakın bunu düşünmeyi, bir zamanlar bunu israf olarak da 

görmüşlüğümüz vardır. Bugün çözüm yolu olarak görebildiğim iki husus var: Birincisi, bu eserleri 

okuyabilir hale gelmek, ikincisi bu eserleri okuyabilir durumda olanlar için ulaşabilir kılmak. Bunu 

yapabilirsek yükümüzü hafifletmede, başlangıç anlamında büyük bir adım atmış oluruz. Bu bağlamda 

geçmiş ilmî, kültürel ve edebî birikimlerden yararlanır hale gelmek için adeta bir seferberlik başlatmak 

gerekir. Gerçek anlamda okuryazar olup da Osmanlı Türkçesini asıl harfleriyle okuyamamak, bundan 

böyle büyük bir eksiklik sayılmakla kalınmayıp bir utanç vesilesi de sayılmalıdır. Bu utançtan kurtulmak 

için ekonomiye verdiğimiz ağırlıktan fazlasını vermeliyiz. 

Zamanın sınırlı olduğunu göz önünde bulundurarak sözlerimi tamamlayayım. Burada 

gerçekleştirilecek sempozyum, sunulacak bildiriler, bizlere yeni ufuklar açacaktır. Dinî ve ilmî mirasımızı 

yeniden düşünmemize vesile olacaktır. Geleceğe daha bilinçli yürümekte bize donanımlı hale 

getirecektir. 

Bu itibarla bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere, bu sempozyumu 

makaleleriyle zenginleştiren ilim adamlarına, başta Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olmak üzere 

bu çalışmanın altyapısını oluşturan kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine teşekkür ederim. 

Bendenizin doğup büyüdüğü, rüyalarımın birincil mekânını oluşturan güzel şehrim Amasya’nın 

eski ihtişamlı günlerine kavuşması için çaba gösterenlere ve bu sempozyum vesilesiyle burada birkaç 

söz söyleme fırsatını bana lütfeden hocalarıma minnettarım. 



 

 

AMASYALI HATTAT ŞEYH HAMDULLAH’IN BİR HADİS DERLEMESİ ÜZERİNE 

 

Bünyamin ERUL* 

 

Özet 

Şeyh Hamdullah Amasya‟da yetişen ve II. Bayezid‟in dostluğunu kazanan âlimlerden biridir. Daha çok 

hattatlık yönü ile tanınmıştır. Bu bildiride ünlü hattatın derlemiş olduğu el-Ehâdîsu‟l-müstahrace mine‟l-

mesâbîh ve‟l-meşârik isimli eserinin izi sürülmeye çalışılmıştır. Bu eser, Osmanlı ilim-kültür havzasında 

muteber olan Mesâbîh ve Meşârik gibi iki kitaptan 1378 hadis seçilerek oluşturulmuştur. Şeyh‟e ait 

orijinal bir nüsha yahut talebelerinden gelen istinsah nüshaya ulaşılamamıştır. Ancak Şeyh‟in hattına 

çok benzemesinden dolayı Çavuşzâde‟nin istinsahı bu kitap ve hattı hakkında fikir vermektedir. Bu 

eser, Hadis ile hat sanatının buluştuğu örnek bir çalışmadır.   

Anahtar Kelimeler: Şeyh Hamdullah, Hat, Hadis, Amasya.   

 

Calligrapher Sheikh Hamdullah From Amasya on a Hadith Compilation 

 

Abstract 

Sheikh Hamdullah was grew up in Amasya and it is one of the scholars who won the friendship of II. 

Bayezid. It is better known for its calligraphy. In this study, it was tried to trace the work of the 

famous calligrapher, whose name is el-Ehâdîsu‟l-müstahrace mine‟l-mesâbîh ve‟l-meşârik. This work 

was created by choosing 1378 hadiths, two masters, such as Mesâbîh and Mesharik, who were 

accepted of Ottoman science and culture. An original copy of the Sheikh or an extract from his 

students could not be reached. However, Çavuşzade's instinct gives an idea about this work and his 

calligraphy because it is very similar to the Sheikh calligraphy, This is a sample work, that Hadith and 

calligraphy meet. 

Keywords: Sheikh Hamdullah, Calligraphy, Hadith, Amasya. 

 

Giriş 

İhtisas alanı Hadis olan biri olarak öteden beri hat ile de amatör olarak ilgilene geldim. 

Amasyalı ilim adamlarıyla ilgili yapılan bu sempozyumda çoğu kimsenin haberdâr olmadığı, hat ile 

hadisin cem edildiği bir konuyu gündeme getirmeyi kendime bir vazife bildim. Amasya‟nın medar-i 

iftiharı olan Şeyh Hamdullah‟ın kaleme aldığı bir hadis derlemesini ilgililerin bilgisine sunmak üzere 

huzurlarınızdayım.  

Doğrusu böyle bir eserin varlığından ben de Merhum Ali Yardım Hoca‟nın bir çalışmasından 

öğrendim. Merhum hocamız Kuzâî‟nin (454/1062) Şihâbu‟l-Ahbâr Tercümesi olarak neşrettiği “Hadis 

Kıvılcımları” adlı eserinde şöyle demektedir: 

“Ünlü hattatımız Şeyh Hamdullah tarafından derlenmiş bir hadis kitabı vardır. “el-Ehâdîsu‟l-

müstahrace mine‟l-mesâbîh ve‟l-meşârik” adını taşıyan eserin bir yazma nüshası, Bursa Eski Eserler 

Ktp. Ulu Camii Bölümü 344 (Umûmî: 885) numarada kayıtlıdır. H. 1094 tarihinde (m. 1683) Çavuşzâde 

diye tanınan Ali b. Ebî Bekir tarafından nefis bir hatla istinsah edilen bu eser, 56 varak olup, 289 hadis 

ihtiva etmektedir. Bu eser ortaya konduktan sonra, hattatların artık buradaki metinlerden istifade 

etmeyi âdet haline getirdikleri, ilk sahifesinde belirtilmektedir.”1 

Biz bu tebliğimizi sözü edilen bu yazma üzerine bina edeceğiz.2 Bütün çabalarımıza rağmen, 

Şeyh Hamdullah‟ın sözü edilen bu eserinin herhangi bir nüshasını temin edemediğimizi de burada 

üzülerek ifade etmeliyiz. Şeyh Hamdullah ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapan Prof. Dr. Muhittin Serin 

                                                           
*  Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, berul@ankara.edu.tr. 
1  Ali Yardım, Hadis Kıvılcımları, Damla Yay., İstanbul, 2007, s. 290. 
2  Yazma nüshayı temin edip gönderme lütfunda bulunan değerli meslektaşım Doç. Dr. Abdullah KARAHAN‟a teşekkürlerimi 

sunarım.  
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Hoca da böyle bir nüshaya rastlayamamıştır. Yazmalar Başkanlığı‟nda uzman olarak çalışan değerli 

kardeşimiz Arafat Aydın da bu konuda hayli çaba göstermiş olmasına rağmen herhangi bir sonuç 

alamamıştır.  

Şeyh Hamdullah (ö. 926/1520) Kimdir? 

Amasya‟nın Eslem Hatun (halk arasında İslâm, bugün Dere) mahallesinde doğdu. Amasyalı 

Sarıkadızâdeler ailesinden Sühreverdiyye şeyhi Mustafa Dede‟nin oğludur. “Şeyh, ibnü‟ş-şeyh, 

kıbletülküttâb, kutbülküttâb, şeyhürrâmiyân” unvanlarıyla tanınır. Bir rivayete göre babası, diğer bir 

rivayete göre dedesi Sarıkadı Rükneddin Mahmud Buhara‟dan Amasya‟ya göç etmiş erenlerdendir.  

Hamdullah, dinî ve edebî ilimleri, hat eğitimini, bu sanatın beşiği kabul edilen Amasya‟da elde 

etti. Muhtemelen babasının sohbet meclislerinde tanıştığı Şehzade Bayezid‟in dostluğunu kazandı. 

Bayezid onu kendisine hat hocası tayin etti ve ondan icâzet aldı. Daha Amasya‟da iken tanınmaya 

başlayan Şeyh Hamdullah, bu yıllarda Fâtih Sultan Mehmed‟in hususi kütüphanesi için bazı eserler 

istinsah etti. II. Bayezid tahta çıkınca onun daveti üzerine ailesiyle birlikte İstanbul‟a gitti. 

Nesih hattının Şeyh Hamdullah mektebiyle insanda hayranlık uyandıracak derecede 

güzelleşmesi ve kolay okunan bir yazı haline gelmesi kitap ve mushaf yazısı olarak tercih edilmesine 

sebep olmuştur. Mushaf metni sadece nesihle yazılarak metinde devamlılık ve okumada kolaylık 

sağlanmış, bütün İslâm dünyasında Şeyh Hamdullah‟ın geliştirdiği nesih hatla mushaf yazma geleneği 

hâkim olmuştur. Ayrıca sayfa düzeni ve satır araları en güzel ölçülerini bulmuş, mushaf yazısına 

zarafet, sadelik, devamlılık ve sevimlilik gelmiştir. 

Seksen dört yaşında İstanbul‟da vefat eden Şeyh Hamdullah‟ın cenaze namazı Şeyhülislâm 

Zenbilli Ali Efendi tarafından Ayasofya Camii‟nde kıldırılmış, vasiyetine uyularak Üsküdar Karacaahmet 

Mezarlığı‟na defnedilmiştir.3  

“Şeyh Hamdullah, ilim ve sanat dünyamızda özellikle altı çeşit yazıda eserler vermiştir. 

Kaynaklar, 47 adet Mushaf-i Şerif, Meşârik ve Messâbîh-i Şerîf, bine ulaşan En‟âm, Kehf, Nebe sureleri, 

tomar kıta ve murakka‟ yazdığını belirtir. Bu bölümde incelenen eserlerinde görüldüğü gibi Şeyh 

Hamdullah genelde eserlerine tarih koymamıştır.”4  

Şeyh Hamdullah‟ın, hem Beğavî‟nin Mesâbîhu‟s-sünne adlı eserini,5 hem de Sağânî‟nin 

Meşâriku‟l-envâr en-nebeviyye mine‟s-sihâhi‟l-ahbâri‟l-mustafaviyye adlı eserini yazdığını bilmekteyiz ve 

eserlerin yazma nüshalarına sahibiz.6  

Ne yazık ki, tebliğ konumuz olan hadis seçkisine dair henüz bir yazma bir nüsha bulamadık. 

Buradan Şeyh Hamdullah‟ın böyle bir eserinin olmadığı gibi bir sonuç çıkartamayız. Zira en azından bu 

nüsha Çavuşzâde‟nin eline geçmiş ve o da bu nüshaya bakarak nefis bir hat ile istinsah etmiştir. 

Çavuşzâde‟nin bu nüshadaki hattına bakılacak olursa, yazının Şeyh Hamdullah‟ın hattına çok benzediği 

de gözden kaçmamaktadır. Bu tebliğimizde Şeyh‟in böyle bir eserinin varlığından söz etmemiz, belki de 

yakın bir zamanda o nüshaları da elde etmemize vesile olacaktır diye ümit etmekteyim. Nitekim 

Yazmada Çavuşzâde‟nin Varak 43 a‟nın kenarında kırmızı mürekkep ile rika yazıyla “Şeyh‟in hattından 

nakledildi.” Demesi de bu risalenin aslının Şeyh‟e ait olduğunu göstermektedir.  

Çavuşzâde’nin Yazdığı Risale: 

Yazmanın kapağında eserin ismi rika bir hat ile “Kitâbu‟l-müntehab mine‟l-meşârik ve‟l-

mesâbîh” şeklinde kaydedilmiştir. Yazmanın zahriyesinde ise hattat Çavuşzâde şu malumatı 

vermektedir:  

“Bu mecmuanın muharriri, Kıbletu‟l-Küttâb Hamdullah b. Mustafa‟dır. “Şeyh” denmekle 

maruftur. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vâsiaten. Mesâbîh ve Meşârîk hadislerinden intihab edip bu 

mecmuayı tahrir ve bu mecmuada olan hadis-i şeriflerden meşk ederlermiş. Vaktaki Sultan Muhammed 

b. İbrahim Han hallede hilafetehû ilâ yevmi‟d-dîn hazretlerinin zaman-i saadetlerinde bu hakir-i 

ahvecu‟l-fakr es-Seyyid b. Ali b. Es-Seyyid Ebû Bekir el-ma‟rûf bi “Çavuşzâde” ğaferallahu ve 

                                                           
3  Muhittin Serin, “Hamdullah Efendi, Şeyh”, DİA, c. 15, s. 449-452. 
4  Muhittin Serin, Hattat Şeyh Hamdullah, Kubbealtı Yay., 2. bs., İstanbul, 2007, s. 87.  
5  Serin, Hattat Şeyh Hamdullah, s. 140, 142, 143. 
6  Serin, Hattat Şeyh Hamdullah, s. 180-181. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 25 

 

livâlideyye ve ahsene ileyhimâ ve ileyhi bi hürmeti Muhammedeni‟l-Mustafa sallellahu aleyhi ve sellem, 

Vaktaki bu mecmua yedime vasıl oldu, ben dahî tahrir eylemekle benden sonra “el-hattu bâkî, ve‟l-

umru fânî” fehvâsınca sâlik-i hat olan ihvâna bu eser-i kavîm-i manzûrları olup, müstefîd olan ihvândan 

me‟mûldur ki, sâhibu tahrîri-i hakîri ve sâlifu‟z-zikr olan muharriri hayr duâ ile yâd buyuralar. Tahrîran 

fî evâili Muharremi‟l-Harâm li seneti erba‟ ve tis‟îneve elf men lehu‟l-ızzetu ve‟ş-şeref .” 

Çavuşzâde‟nin verdiği bu bilgilerden şunları anlamaktayız:  

1- Bu risalenin muharriri yani yazarı Şeyh Hamdullah‟dır.  

2- Risalenin bir nüshası Çavuşzâde‟nin elindedir. 

3- Risalenin kaleme alış sebebi, hattatların hem hat meşk etmelerini hem de yazmak istedikleri 

hadisleri seçmelerini sağlamaktır. 

4- Hadisler Mesâbîh7 ve Meşârîk8 adlı eserlerden derlenmiştir.  

5- Çavuşzâde de bunu yapmış ve böylece kendinden sonraki hat talebeleri için bir eser 

bırakmış ve hem Şeyh Hamdullah, hem de kendisi için dua beklediğini belirtmiştir.  

Aslında Şeyh Hamdullah‟ın yapmış olduğu bu hadis seçkisi, hat talebeleri için bir meşk metni 

olmaktan öte hattatların yazacakları hadislerin bir araya getirmesi bakımından önem arz etmektedir. 

Zira yıllardır zihnimi meşgul eden “Hadis‟te Hat, Hat‟ta Hadis” diye isimlendirdiğim bir projedeki hedef 

ile bu risalenin kaleme alınış hedefi örtüşmektedir. Asırlardır hattatlarımız yazdıkları levhalarda, 

kitabelerde en çok ayetleri, hadisleri ve kelam-i kibarları kullanmışlardır. Hattatların çoğunun yeterli 

hadis birikimi olmadığı için yazmak üzere seçtikleri birçok rivayetin çok zayıf, uydurma yahut hadis diye 

yazılan kelam-i kibar olduğu herkesin malumlarıdır. Dolayısıyla çok farklı mesajlar veren özlü hadisleri 

cem eden bir derlemenin yapılması oldukça faydalı bir hizmet idi ve böyle bir hizmeti yerine getirmek 

amacıyla da Şeyh bu risaleyi kaleme almıştı.  

Çavuşzâde kimdir? 

İstanbulludur. Babası nakîbu‟l-evvel (Seyyid ve Şeriflerin işine bakan) olduğu için “Çavuşzâde” 

diye şöhret bulmuştur. Sultan Selim civarında Dâru‟s-Saade ağası Mehmet Ağa Camii 

müezzinlerindendi. Sülüs ve Nesih üstadlarının büyüğü Derviş Ali merhumdan meşk ederek icazet 

almıştır. Çok yazar iyi hal sahibi bir zat idi. Üstadını taklitte yüksek bir seviyeye ulaşmış idi. Yaşı 

ilerleyip doğru dürüst yazamadığı hale geldiği zaman kıymetli nesi varsa eski Kaptan-i Deryâ Mustafa 

Paşa‟ya hediye etti. Buna karşılık ondan aldığı pek çok şeyle ölümüne kadar huzur içinde yaşadı. 

Edirnekapısı dışında Emir Buhari Tekkesi civarında gömülüdür.9 

Risalenin tertibi 

Risale iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, V 2a‟dan başlamakta ve V 41a‟daki ferağ 

kaydı, risaleyi yazan Çavuşzâde‟nin adı ve yazdığı tarih olan 1094 senesi verilerek bitmektedir. İkinci 

bölüm ise V 42a‟da yeni bir Besmele ile başlamakta ve V 56b‟deki 1095 tarihli ferağ kaydı ile sona 

ermektedir.  

İki bölümden oluşan bu tertipte Şeyh Hamdullah‟ın neyi esas aldığı net olarak 

anlaşılamamaktadır. Çeşitli bölümlerden farklı konulardaki bazı hadisleri derlemiştir. Seçilen bu 

hadislerde ne isnad, ne metin; ne mesaj, ne de içerik öne çıkmaktadır.  

Hadislerin sayısı 

Hadisler hem metinde hem de kenarlarda kırmız kalemle rakamlanmıştır. Buna göre birinci 

kısmın metinlerinde 228, ikinci kısımda ise 61 olmak üzere toplam 289 hadis kaydedilmiştir. Kenarlarda 

                                                           
7  Mesâbîhu‟s-Sünne, Ferrâ el-Begavî‟nin (ö. 516/1122) güvenilir hadis kaynaklarından derlediği hadisleri ihtiva eden eseridir. 

Rivayetlerin önce konularına ve bablara göre sıralandığı kitapta her babdaki hadisler kendi içinde sahih ve hasen olmak 
üzere ikiye ayrılmış, az sayıdaki zayıf rivayetin durumu belirtilmiş, münker ve mevzû rivayetlere yer verilmediği ifade 
edilmiştir. İslâm âleminde büyük şöhret kazanan ve üzerine kırktan fazla şerh yazılan Mesâbîhu‟s-sünne‟de 4931 hadis 
vardır. İbrahim Hatiboğlu, “Mesâbîhu‟s-Sünne”, DİA, c. 29, İstanbul, 2004, s. 258-260.  

8  Radıyyüddin es-Sâgānî‟nin (ö. 650/1252), derlediği bazı sahih hadisleri nahiv konularına göre düzenlediği eseridir. Sahîhayn 
hadisleriyle birlikte Kudâî‟nin Müsnedü‟ş-Şihâb‟ından ve Uklîşî‟nin en-Necm min kelâmi Seyyidi‟l-Arab ve‟l-Acem‟inden 
derlediği bazı sahih hadisleri de eklemiştir. Eser 2267 hadis ihtiva etmektedir. İbrahim Hatiboğlu, “Meşâriku‟l-Envâri‟n-
Nebeviyye”, DİA, c. 29, İstanbul, 2004, s. 361-362. 

9  Bkz. Şevket Rado, Türk Hattatları, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 1987, s. 133, Habib, Hat ve Hattatân, Kostantiniye, 1306, s. 
124, Müstakîmzâde Süleyman Sadeddin, Tuhfe-i Hatâtîn, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928, s. 313.  
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ise, birinci kısımda 783 + 42, ikinci kısımda ise 264 olmak üzere toplam 1089 hadis kaydedilmiştir.10 

Genel toplam itibariyle 1378 hadis ihtiva etmektedir. Bunlardan birkaç tanesinin mükerrer olduğu 

dikkate alınmalıdır.  

Hadislerin nakil üslubu 

Risale‟nin metni, Besmele‟nin ardından Mişkâtu‟l-mesâbîh‟in Kitabu‟s-Salât bölümünün İmâmet 

Babı‟ndaki birkaç hadisi peşpeşe sıralayarak başlamaktadır. Kenardaki hadisler ise aynı kitabın Kitabu‟l-

İman bölümünden derlenmiş, dış kenara da ilgili hadislerin babları ve Mişkât11 adlı eserden 

alındıklarına ilişkin kısa tahriçleri yapılmıştır. Hadisler, bazen doğrudan, bazen de sahâbî ravisi 

belirtilerek verilmektedir. Metin içinde Salvale ifadesi açık yazılırken, kenarlarda (صلعم) şeklinde 

kısaltılmıştır. Tarziye ifadesi ise hem metinde hem de kenarlarda (رض) şeklinde verilmiştir. Kenarlarda 

bazı hadislerin bakıyyesi kaydedilmiştir. Şayet bir hadis tekrarlanmış ise mükerrer olduğu notu 

düşülmüştür.  

Hadislerin muhtevası 

Hadislerin içeriğine bakıldığında, imandan ibadete, ahlaktan muamelata, kültürden edebiyata 

varıncaya kadar çeşitlilik arz eden geniş bir yelpaze söz konusudur.  

Hadislerin işlevselliği 

Bu açıdan bakıldığında, Çavuşzâde‟nin yazmanın zahriyesinde belirttiği gibi hattatların levha ve 

kitabelerde seçecekleri hadislerin derlendiği pek de anlaşılmamaktadır. Söz gelimi Risale‟nin başında 

yer alan imamlık ile ilgili hadislerin bu konuda işlevsel olduğu söylenemez. Ancak burada elbette hat 

meşk etme amacının güdüldüğü söylenebilir.   

Hadislerin uzunluğu kısalığı 

Genellikle hadislerin kısa olduğu görülmekteyse de bazı uzun hadisler yer almaktadır. Buradan 

Şeyh Hamdullah‟ın “kısa hadisleri derleme” gibi bir gayret içinde olmadığı sonucuna varabiliriz.   

Hadislerin sihhati problemi 

Özellikle Risale‟nin birinci bölümündeki hadislerin genellikle Mişkât‟ın “Sihâh” yani sahih 

hadislerden seçildiği görülmektedir. Ancak aynı durum, birçok zayıf ve uydurma rivâyet içeren 

Risale‟nin ikinci bölümü için söylenemez. Nitekim bu bölümün sonlarına doğru çoğu zaman 

kaynaklarına da işaret edilmeksizin çeşitli uydurma haberlere yer verilmiştir. Bunlardan birkaçını 

burada zikretmemiz yerinde olacaktır:  

- “Yüce Allah, semayı yıldızlarla süsledi. Melekleri Cebrâil ile süsledi…” şeklindeki uzunca bir 

rivâyet “…Kur‟an‟ı Fatiha ile süsledi. Fatiha‟yı da Bismillahirrahmanirrahim ile süsledi.” şeklinde 

tamamlanmaktadır. (V 43b) 

- “Yüce Allah‟dan naklen: „Ben, gizli bir hazine idim ve tanınmak istedim; tanınmam için de 

mahlukatı yarattım.” (V44a) 

- “Kim Bismillahirrahmanirrahim‟i güzelce yazarsa cennete girer.” (V 46b)  

- V35b, V36a‟da Beyhakî, Şuabu‟l-iman kaynak gösterilmektedir.  

- V42b ve V43b‟de kaynak olarak “Câmiu‟s-sağîr” verilmiştir.   

- V3b ve V45b‟de üst kenarda rivayetin kaynağı olarak “Câmiu‟l-kebîr” verilmiştir.  

- V25a, V44a ve b‟de, V50b, V51b, deki kenar notlarda, oradaki bazı rivayetlerin İmam 

Gazzâlî‟nin İhyâ (u Ulûmi‟d-Dîn) nüshasından alındığı kaydedilmiştir.  

- Benzer bir rivayet, aynı sayfanın kenarında kaydedilmiş ve “Şir‟atu‟l-islâm‟dan nakledildi” 

denilmiştir. 

- “Dünya, ahiretin tarlasıdır.” (V 52a) 

- “Ümmetimin âlimleri, İsrail Oğulları‟nın peygamberleri gibidir.” (V 54b) 

- “Beşikten mezara kadar ilim talep et!” (V 54b) 

                                                           
10  Ali Yardım Hoca‟nın sadece metindeki hadislerin sayısını verdiği, kenarlardaki 1089 hadisi dikkate almadığı anlaşılmaktadır. 
11  Hatîb et-Tebrîzî (ö. 741/1340) tarafından Begavî‟ye ait Mesâbîhu‟s-sünne‟yi tamamlamak için yazılan bir eserdir. Tebrîzî bu 

eserinde Begavî‟nin sahih ve hasen diye ikiye ayırdığı hadisleri yeniden düzenleyip ilâvelerde bulunmuş, onun hadisleri 
seçme şartlarını dikkate alarak esere üçüncü bir bölüm eklemiş, müellifin kapalı bıraktığı yerleri açıklamış ve hadislerin 
râvilerini zikretmiştir. Tebrîzî‟nin eserin her üç bölümüne ilâve ettiği hadislerin sayısı 1511‟dir. 
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- “Bir şeyi ciddi olarak talep eden bulur.” (V 55b) 

- “Kim sultanı üzerine titrerse, düşmanından emin olur.” (V 56a) 

Bu rivayetlerin kaynaklarına baktığımızda, bazılarının kaynaklarda yer almadığı görülmektedir. 

Anlaşılan o ki, bazıları yukarıda adı geçen kitapların da dışında çeşitli medrese ders kitaplarından veya 

vaaz türü kitaplardan alınmış olmalıdır.  

Kenardaki bilgiler 

Yazmanın kenarlarındaki bilgiler, daha çok bazı hadislerin kitab ve bab başlıklarına yahut 

hadisin farklı bir lafzına işaret etmekte ve hadisin hangi kaynaktan alındığını belirtmektedirler. 

Çoğunlukla kaynak olarak “Mişkât” verilmekte, bazen de “Mesâbîh” zikredilmektedir.  

Varak 37 b‟deki sayfa kenarında kaydedilen hadislerden sonra “Mesâbîh ve Mişkât‟tan, Mu‟cizât 

babı‟ndan nakledilmiştir” denilmektedir.    

Varak 38 b‟deki sayfa sonunda “Mesâbîh ve Mişkât‟tan tahric edilen hadisler tamamlandı” 

denildikten sonra Allah‟a hamd ve Rasulü‟ne selavat edilmiştir.  

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Hadis ve Sünnet, din, ibadet, ilim, ahlak, kültür ve medeniyetimizin Kur‟an-ı Kerim‟den sonra 

en önemli ikinci kaynağıdır. Bu nedenledir ki, İslam tarihi boyunca kültür ve medeniyetimizin 

şekillenmesinde hadislerin tartışılamaz bir rolü vardır. İslam sanatından mimarisine kadar, kitaplarda, 

kitabelerde, hat levha ve tablolarında en az ayetler kadar hadislerin yazıldığını görürüz.  

Araştırmalar sonucunda açıkça ortaya çıkmaktadır ki, hadis/sünnet, edebiyat ve sanat/mimari 

eserlerine sadece ruhunu vermemiş, aynı zamanda onların heykelini de tezyin etmiştir; İslâm 

kültüründe yalnızca inanç, hukuk, hikmet, siyaset, ahlak olarak değil, sanat, edebiyat, estetik olarak da 

tecessüm etmiştir; Müslüman birey ve toplumun yalnızca zihnini, varlık anlayışını değil, bedii zevkini de 

etkilemiştir.12  

En fazla hadis kullanılan mimari mekânların özellikle Bursa, Edirne, Konya ve Amasya gibi ilim 

ve kültür merkezlerinde yoğunlaşması, erken dönemlerden itibaren bu şehirlerde hadis eğitimine 

verilen önemi göstermekte ve Osmanlı‟nın kuruluş felsefesinde hadisin ne kadar etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır.13 

Gerek hattatlarımız, gerekse hatta ve hadise gönül verenlerimiz, levhalarda ve kitabelerde 

Allah Rasulü‟nden özlü mesajlar vermek yahut görmek istemişlerdir. Aslında bu arzu, Peygamberine 

sonsuz muhabbet duyan bir ümmetin, onun mesajlarını gözünün önünde bulundurması ve böylece 

sünnete uygun bir yaşam sergilemesi maçına matuftur. Heykel yahut resim yerine nebevî mesajları 

başköşeye yerleştiren ümmet, Kur‟an ve Sünnete dayalı bir zihniyet ve medeniyet gerçekleştirmiştir. 

Ne var ki asırlardır mimari eserlerimizi süsleyen, kültür ve medeniyetimizi besleyen bu 

mesajların Hz. Peygamber‟e aidiyeti, sahih olup olmadıkları bir uzmanlık hassasiyeti ile ele alınmadığı 

için birçok defa görüldüğü üzere oldukça zayıf hatta uydurma rivayetler hadis zannedilerek tablolara ve 

levhalara nakşedilebilmiştir. Nitekim mimari eserlerde görülen hadislerle ilgili yayımlanan bir çalışmada 

310 civarında rivâyet incelenmiş olup, bunların önemli sayılabilecek bir kısmını oluşturan % 84‟lük 

kesimin (260 rivâyet) kaynağına ulaşılamamış; yaklaşık % 16‟ya tekabül eden 50 kadar rivayetin ise 

hadis olarak kaynağı tespit edilememiş ve neticede bunların mevzu (uydurma) olduğuna kanaat 

getirilmiştir. Kaynak tahkiki sonucu “sahih” ve “hasen” derecede olduğu anlaşılan ve rahatlıkla amel 

edilebilir durumdaki hadislerin oranı % 63‟tür; zayıf rivayetler ise % 21 oranındadır.14 Tabi burada çok 

zayıf veya uydurma olan rivayetlerin ne oranda sıklıkla kullanıldığı da ayrıca önem arz etmektedir.  

                                                           
12  M. Emin Özafşar, Hadis ve Kültür Yazıları, Kitabiyat, Ankara, 2005, s. 149. 
13  Hüseyin Hansu, “Mimari Eserlere Nakşedilen Hadisler Üzerine Bir İnceleme”, Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c. 9, 

sayı: 1, Diyarbakır, 2007, s. 50.  
14  Bekir Tatlı, Mimari Hadisleri, Türk-İslâm Mimarisini Taçlandıran Peygamber Sözleri, TDV Yay., Ankara, 2012, s. 427-428. 
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Kitabelerdeki hadislerin seçiminde, kaynak ve sıhhat değerinden çok, herhangi bir kitaptan 

kolayca bulunuşu, halk dilinde meşhur oluşu, kısa oluşu, üzerine yazılan mimari eserle ilgili oluşu, 

topluma belli bir mesaj verir nitelikte oluşu gibi hususlar belirleyici olmuştur. Bu ise zaman zaman aslı 

olmayan, kelam-i kibar türü nice sözlerin Hz. Peygamber‟e isnad edilerek nakledilmesine yol açmıştır. 

Daha da ilginç tarafı ise, asırlardır en önemli kitabe ve levhalar aracılığıyla önce mimari eserlere, 

oradan da zihinlere nakşedilen bu uydurma rivayetlerin şeksiz şüphesiz en sahih hadislermiş gibi 

kabullenilmesi olmuştur.  

Muhtemelen bu sorunların farkında olan Şeyh Hamdullah, yeni yetişen hattatların hem hat 

meşk etmeleri hem de levhalara, kitabelere yazacakları hadisleri kolayca bulabilmeleri için Osmanlı 

ilim-kültür havzasında muteber olan Mesâbîh ve meşârik gibi iki kitaptan 1378 hadis seçip yazmak 

suretiyle söz konusu probleme çözüm getirmek istemiştir. Her iki açıdan da merhumun giriştiği bu 

teşebbüs, her türlü takdirin üzerindedir.  

Şeyh‟in bu seçkiyi ne zaman kaleme aldığını ve talebeleri tarafından ne kadar ilgi ve kabul 

gördüğünü bilemiyoruz. Elimizde Şeyh‟e ait orijinal bir nüsha yahut talebelerinden gelen istinsah 

nüshaları olmadığı için, Şeyh‟in bu risaleyi ya ahir ömründe yazdığını ve talebeleri tarafından yeterince 

değerlendirilemediğini söyleyebiliriz. Zira Şeyh gibi meşhur bir hattatın yazmış olduğu böylesine önemli 

bir eserin kütüphanelerimizde onlarca hatta yüzlerce nüshası olması beklenirdi. Fakat tarihte birçok 

kitabın başına geldiği gibi bu risalenin de bir şekilde talihsizlik yaşadığı, yayılamadığı, çoğalamadığı gibi 

bir sonuca varabiliriz. Şimdilik bizim orijinal bir nüshaya ulaşamamış olmamız, onun yok olduğu, hiç 

bulunamayacağı anlamına gelmez. İnşallah genç araştırmacılarımızın böyle bir risalenin izini 

süreceklerini ve belki de hiç umulmadık bir yerden bu risaleyi gün yüzüne çıkaracaklarını ümit 

etmekteyiz. Fakat bizim bu sunumda dayanağımız olan Çavuşzâde‟nin o risaleyi istinsah etmiş olması, 

hattının Şeyh‟in hattına çok benzemesi, Şeyh‟in hayatında birkaç Mesâbih ve Meşârik yazdığını biliyor 

olmamız, onun böyle bir seçki yapmış olmasını teyit eden hususlardır.  

Çavuşzâde‟nin bu risalesinde kullandığı nesih hattının ne kadar enfes olduğunu söylemek 

benim haddimi aşmaktadır. Fakat şu kadarını söyleyecek olursam, Risale‟de oldukça oturmuş, zevkli bir 

nesh hattını görmekteyiz. Yazıdaki bu zerafet ve letafet, sadece sayfaların metinlerinde değil, kenarlara 

yazılan ince ibarelerde de kendini göstermektedir.  

Risale‟deki hadislere bakıldığında ise doğrusu Şeyh Hamdullah‟ın bu hadisleri seçerken hangi 

kriterleri esas aldığını bilemediğimiz gibi, Risale‟yi okuyarak da tespit edemiyoruz. Söz gelimi, kısa 

oluşları, mesaj verişleri, belli bir konuya ait oluşları, emir yahut nehiy içermeleri vb. herhangi bir 

önceliğin gözetilmediği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan hadislerin seçiminde onların muteber 

kaynaklardan seçilmiş sahih hadisler olması gibi bir özen de gösterilmemiştir. Her ne kadar Risale‟nin 

başındaki isimden “Mesâbîh ve Meşârik‟ten seçilmiş hadisler” olduğu anlaşılmaktaysa da yazmadaki 

hadislerin en azından bir kısmının bu iki eserden alınmadığı anlaşılmaktadır. Gerçi bu iki eserde de bazı 

çok zayıf hatta uydurma hadislerin bulunması da söz konusudur amma garip olan, Risale‟de İhyâ, el-

Câmiu‟s-sağîr, el-Câmiu‟l-kebîr vb. birçok uydurma rivâyet içeren kitaplardan hatta tespit edemediğimiz 

popüler kültürde yaygın olan bazı kitaplardan da hadisler nakledilmektedir. Klasik Arapça medrese 

eğitiminde sıra kitapları olarak bilinen eserlerde hadis diye zikredilen birçok rivâyet kelam-i kibar yahut 

çok zayıf hatta uydurmadır ve muhtemelen bu tür rivayetler de hadis olarak yazıla gelmiştir. Aynı 

durum asırlardan beri hat geleneğimiz için de söz konusu olup birçok mimari eserdeki kitabelerde ve 

levhalarda hadis diye yazılan bu kabil örneklere rastlanmaktadır. Bu durum ise Şeyh Hamdullah‟ın 

başlangıçta hedeflediği amacı tam olarak gerçekleştiremediğini ortaya koymaktadır.  

İşte belki de beni bu sunumu yapmaya sevk eden asıl probleme geliyoruz. O da farklı 

alanlarda hadisleri kullanırken, alan uzmanlarından destek alınmaması, bilerek yahut bilmeyerek 

hadisin suiistimal hatta istismar edilmesi en azından “kaş yaparken göz çıkarmak” diye tabir edildiği 

gibi hadis adına çok ciddi yanlışlar yapılmasıdır. Bu durum geçmişte ve geleneğimizde olduğu gibi 

bugün de devam etmekte, korkarım gelecekte de karşımıza çıkacağı anlaşılmaktadır.  
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Birkaç örnekle açacak olursam, İslam kültüründe Hilye-i Şerif, asırlardır hattatlarımızın hem 

Peygamberimizi olan muhabbetlerini yansıttıkları hem de yazdıkları bu emek mahsulü levha ile icazet 

almaya çalıştıkları önemli bir geleneğimizdir. Bu hilyelerin bir kısmında “Biz seni ancak âlemlere rahmet 

olarak gönderdik” (Enbiya, 21/107) ayeti yazılırken, birçoğunda ise “Sen olmasaydın, sen olmasaydın 

âlemleri yaratmazdım” şeklindeki uydurma rivâyet yazılmaktadır. Oysa mezkûr âyet yahut 

Peygamberimizi anlatan sahih bir hadisin yazılması çok daha isabetli olacaktır. 

Birçok levhada gördüğümüz “en-Nezâfetu mine‟l-İman” yani “Temizlik imandandır” ifadesi o 

kadar yaygındır ki, birkaç yıl önce bir hadis hocamız bile bunu bir vesile ile hadis olarak zikretmiş, 

kendisine bu rivâyetin sıhhati ve kaynağı sorulunca böyle bir hadis olmadığını ancak o zaman fark 

etmiştir.  

Meşhur yazar ve şairlerimizden birisi, Arapçası olmadığı için hazır hadis çevirilerinden alarak 

kırk hadis yorumu yapmış, ancak bazı hadislerin çevirileri yanlış olduğu için o istikamette yorumlamak 

durumunda kalmıştır.  

Bugün benzer yanlışlıkları çeşitli mimari eserlere nakşedilen veya çeşitli levhalara yazılan 

hatlarda da görmekteyiz. Uzman desteği alınmadığı veya araştırılmadığı için hadis zannedilerek ya 

uydurma rivayetler yahut kelam-i kibar denilen birilerinin sözleri yazılmaya devam etmektedir. Elbette 

bir hattattan, bir sanatçıdan, bu konuda bir uzman hassasiyeti bekleyemeyiz. Fakat en azından bu 

konuda bir hadis hocasından destek alması, onun bilgisine başvurması çok daha münasip olacaktır. 

DİB yanına yapılan A. Hamdi Akseki Camii için bizzat seçtiğim kırk hadis bu konuda güzel bir örnektir. 

Sağ duvara: iman-İslam; ön duvara: ibadet-amel; sol duvara ahlak, arka duvara: sosyal ilişkiler ve dua 

içerikli seçtiğim hadisler, hem sahih olmaları, hem de bu konularda Müslümanlara mesajlar vermesi 

bakımından örnek teşkil etmektedir.  

Aynı şekilde yıllardır fakültede hadis derslerinin sonunda öğrencilerime açıklamasını yaptığım 

ve ezberlettiğim 80 küsur çoğu iki-üç kelimeden oluşan kısa hadis seçkisi de bu konuda hattatlarımız 

için ideal bir örnek olabilir.  

Yine DİB tarafından yıllardır yayınlamış olduğumuz farklı konularda hazırlanan kırk hadis 

kartelaları da bu çerçevede değerlendirilebilir.   

Hattatlarımızın bu konuda gönül rahatlığıyla müracaat edebilecekleri bir eser ise, ülkemiz hadis 

hocalarının değerli katkılarıyla hazırlamış olduğumuz ve birkaç sene önce DİB tarafından basılan 

Hadislerle İslam adlı yedi ciltlik kitapta yer alan serlevha hadisleridir. Bu serlevha hadisler, mümkün 

mertebe sahih, makbul, kısa ve mesaj veren hadislerden seçilmiştir ve sadece bu hadislerin yer aldığı 

müstakil baskılar da yapılmıştır. Dolayısıyla yazılacak veya hadis yarışmalarında kullanılacak hadisler bu 

serlevha hadislerden seçilebilir.  

Bu konuda belki de yapılması gereken şey, Şeyh Hamdullah‟ın yapmak istediği gibi sahih veya 

makbul hadislerden oluşan yeni bir seçkinin hazırlanmasıdır. Sonuç olarak, ister hat, ister sanat için 

isterse başka bir maçla olsun, hadisler seçilirken şu birkaç hususa dikkat edilmesi gerekir: 

1- Hadisler sahih ve muteber kaynaklardan alınmalı, sahih veya makbul olmalı, 

2- Hadisler asrın idrakine hitap eden, anlaşılabilir, kabul edilebilir olmalı, 

3- Hadisler, kısa, özlü ve mesaj veren türden olmalı, 

4- Hadisler amel edilebilir olmalı,  

5- Yazılacak veya asılacak bölgeye, mekâna, binaya, kitaba uygun olmalı, 

6- Yazmadan evvel uzmanlara sorulmalı, seçkiyi bir hadisçiye yaptırmalı, 

7- Uzun hadislerden bir kısmı alınacaksa makul ve makbul bir ihtisar yahut kesme (takti) 

yapılmalı, 

8- Hadis zayıf ise mümkün mertebe “Kale Rasulullah” yazılmamalı, 

9- Uydurmalar mümkünse hiç kullanılmamalı, 

10- Okunmasını zorlaştıracak hatta okunamayacak kadar çetrefil bir istif olmamalıdır. 

Sözlerime bu dilek ve temennilerle son verirken, başta Şeyh Hamdullah ve Çavuşzade olmak 

üzere bize bu ve benzeri nice güzel miraslar bırakan ilim erbabını ve hattatlarımızı rahmetle yâd ediyor, 
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onların bu mirasını çok daha ideal bir seviyeye getirerek geleceğe taşıyacak gençlerimize önemli 

vazifeler düştüğünü hatırlatıyor ve hepinize saygılar sunuyorum.   
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HIFZIZÂDE OSMAN FÂİK EL-AMÂSÎ (ö. 1151/1738) VE “ŞERHU TURAFİ‟L-ERBAÎNİ‟L-

„ILEVÎ fÎ ŞERHİ TURUKİ‟L ERBAÎNİ‟L-„ALEVÎ” ADLI ESERİ 

 

Hüseyin AKGÜN* 

 

Özet 

Hıfzızâde Osman Fâik el-Amâsî, Amasya‟da yetişen ender hadisçilerdendir diyebiliriz. Zira Amasyalı 

âlimler genelde kelam, fıkıh gibi ilimlerde meşhur olmuşlardır. Bilinen ve elimize ulaşan tek eseri olan 

Molla Aliyyü‟l-kârî‟nin kırk hadis adlı eseri üzerine yazdığı “Şerhu turafi‟l-erbaîni‟l-„Ilevî fî şerhi turuki‟l-

erbaîni‟l-„alevî” onun ilimdeki derinliğini göstermeye yeterlidir. Biz de bu tebliğimizde söz konusu eseri 

değişik açılardan tahlil ederek, Hıfzızâde‟nin ilmi ve usûlü hakkında bilgi vermeye çalıştık.  

Anahtar Kelimeler: Hıfzızâde, Hadis, Şerh, Aliyyü‟l-kârî, Amasya. 

 

Hifzizâde Osman Fâik al-Amâsî and his Book “Sharhu turaf al-arba„în al-„ilevî fî sharhi 

turuki al-arba„în al-„alevî” 

 

Abstract 

Hifzizâda Osman Fâik al-Amâsî, we can say that it is the rare person about hadiths that grow in 

Amasya. Because the scholars of Amasya generally became famous in the sciences such as kalam, 

fiqh. “Sharhu turafi‟l-arbaîni‟l-„ilevî fî şerhi turuki‟l-erba‟îni‟l-„alevî” written by Molla „Alî al-kârî, one of 

the known and the only works reaching the elimination, it is sufficient. In this paper, we have tried to 

give information about Hifzizâda‟s knowledge and method by analyzing his work from different angles. 

Keywords: Hifzizâda, Hadith, Sharh, „Alî al-Kârî, Amasya. 

 

A- Hayatı 

Hıfzızâde Osman Fâik el-Amâsî, Amasya ulemasının ileri gelenlerinden Yörgüç Paşa Medresesi 

müderrisi Hafız Ali Efendi‟nin (ö. 1136/1724) oğludur.1 Tespitimize göre dedesi Naibzâde Hıfzı 

Abdurrahman Efendi‟dir (ö. 1103/1692). Bu zat Yörgüç Paşa Medresesi müderrisliğinin ardından 

1083/1672‟te Sivas kadısı olmuş, daha sonra diğer bazı yerlerde kadılık görevlerinde bulunmuştur.2 

Osman Fâik‟ın kardeşi Ra‟ik Abdurrahman Efendi (ö. 1149/1736) de söz konusu medresede müderrislik 

yapmış bir zattır.3     

Hıfzızâde hafız, fakih, muhaddis bir âlimdir. Ancak hadisçiliği ile şöhret bulmuştur. Amasya‟da 

zamanının önde gelen âlimlerinden, daha sonra ise Şam‟a giderek orada bazı önemli hadis 

hocalarından ders almıştır. Memleketine dönen Hıfzızâde orada ders vermeye başlamıştır.4 Hadis ilmine 

ayrı bir önem veren Hıfzızâde Osman Fâik, İmam Süyûtî‟nin (ö. 911/1505) Câmiu‟s-sağîr adlı eserini 

ezberlemiştir.5  

Hıfzızâde Osman Fâik‟in Amasya Pervane Bey (Burmalı)6 Camii‟ndeki itikâfhânesinde secde 

halindeyken 1151/1738 yılında vefat ettiği rivayet edilir.7 Kendisi Mahkeme (Burmalı) Camii‟nin yanına 

defnedilmiştir.8 

                                                      
*  Doç. Dr., Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, huseyinakgun@hotmail.com. 
1  Bkz. Amasyalı Âkifzâde Abdürrahim Efendi, Kitâbü‟l-mecmû„ fi‟l-meşhûd ve‟l-mesmû„, çev. Hikmet Özdemir, İstanbul, 1998, 

s. 211; Abdîzâde Hüseyin Hüsameddin Yaşar, Amasya Tarihi, Yayına Hazırlayan: Mesut Aydın, Amasya, 2004, c. 4 (zeyl), s. 
18. 

2  Abdîzâde, Amasya Tarihi, c. 9, s. 77. 
3  Abdîzâde, Amasya Tarihi, c. 10, s. 3. 
4  Âkifzâde, Kitâbü‟l-mecmû‟, s. 211-212. 
5  Âkifzâde, Kitâbü‟l-mecmû‟, s. 212. 
6  Pervane Bey Camii, bugünkü Burmalı Minare Camii‟dir. Tarihte buraya Mahkeme Camii de denilmiştir. Bkz. Adnan Gürbüz, 

XVI. Yüzyılda Amasya Sancağı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, s. 
211. 

7  Abdîzâde, Amasya Tarihi, c. 4 (zeyl), s. 31. 

mailto:huseyinakgun@hotmail.com
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Türkçe olarak yazdığı şiirlerini topladığı bir Divan‟ı9 ve Molla Aliyyül-Kârî‟nin (ö. 1014/1605) 

cevâmiu‟l-kelim ile ilgili kırk hadisine mufassal bir şerhi vardır.10  

B- Hocaları ve Talebeleri 

Hocalarını tespit edememekle birlikte, onun Şam‟da değişik hocalardan ders aldığı yukarıda 

geçmişti. Nitekim o, Şam‟daki hocalarından birisini bizzat eserinde zikretmektedir: Hadisçi ve kelamcı 

olan, çok sayıda eseri bulunan, Menlâ (Molla) İlyâs b. İbrahim el-Kûrânî11 ed-Dimaşkî (ö. 

1138/1726).12  

Hıfzızâde, 26. hadise ilave olarak zikrettiği “men la yerham la yurham” hadisini şerh ederken 

kendisiyle ilgili şu bilgilere yer vermektedir: “Şeyhim, üstadım, sülûk edenlerin kutbu, muhaddislerin 

gözbebeği, marifet ehli, efendimiz eş-Şeyh Menlâ İlyâs el-Kûrânî (doğumu yönüyle) ed-Dımaşkî‟den 

(yerleştiği yer yönüyle) 1131/1719 yılında, Şam‟daki Tevbe Camii‟nde aldığım ilk hadis budur. Söz 

konusu hadisi ünlü hocalarından aldığı şekle uygun olarak, icazet yoluyla bana verdiği bir kitaba 

yazmıştır. Biz de bu yüzden onu bu risaleye bereket ve kısmet getirsin diye yerleştirdik. Bu hadisi 

işittiği gibi muhafaza edene, bize dua edene ve “âmin” diyene Allah merhamet eylesin”13 

Çok sayıda öğrenci yetiştiren Hıfzızâde Osman Fâik el-Amâsî‟nin öğrencilerinden bazıları ise 

şunlardır: 

Pervane Bey (Burmalı) Camii kürsü şeyhi Arapçızâde Hüseyin Efendi (ö. 1177/1764),14 Halfet 

Gazi müderrisi Karaman-i Hafız Ahmet Efendi (ö. 1176/1763),15 Müftüzade Ahmet Efendi 

(ö.1178/1765),16 Yeğeni Hıfzızâde Kadı Ahmet Efendi (ö. 1179/1766),17 Çelebi Müftizâde Ahmet Efendi 

(ö. 1187/1773).18     

 

C- Kütüphanesi 

 Hıfzızâde Osman Fâik, Selçuklu Sultanı Keykubad oğlu Gıyaseddin II. Keyhusrev zamanında 

(1237-1246) onun emirlerinden Ferruh b. Selçuk tarafından yaptırılan önceleri Mahkeme Camii diye 

                                                                                                                                                                      
8  Âkifzâde, Kitabü‟l-mecmû‟, s. 212; Abdîzâde, Amasya Tarihi, c. 4 (zeyl), s. 27, Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, 

Hazırlayan: İsmail Özen, İstanbul, 1975, c. 1, s. 420.   
9  İsmail b. Muhammed el-Bağdâdî, Hediyyetül ârifîn esmâü‟l-müellifîn ve âsârü‟l-musannifîn, İstanbul, 1951, c. 1, s. 659. 
10  Ömer b. Rıza Kehhâle, Mu‟cemü‟l-müellifîn, Beyrut, ty., c. 6, s. 263; Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 420. 
11  Suriye‟de Afrin‟e bağlı bir köydür. 
12  Hakkında detaylı bilgi için bkz. Ebû‟l-Fadl Muhammed Halil b. Ali el-Murâdî, Silkü‟d-dürer fî a‟yâni‟l-karni‟s-sânî aşer, Beyrut, 

1988, c. 1, s. 272-273. 
13  Hıfzızâde Osman Fâik el-Amâsî, Şerhu turafi‟l-erbaîni‟l-„Ilevî fî şerhi turuki‟l-erbaîni‟l-„alevî, Sultan Bayezid Ktp., no: 1138/04, 

vr. 46b. 
14  Abdîzâde, Amasya Tarihi, c. 9, s. 51. 
15  Abdîzâde, Amasya Tarihi, c. 6, s. 296. 
16  Abdîzâde, Amasya Tarihi, c. 6, s. 297. 
17  Abdîzâde, Amasya Tarihi, c. 6, s. 298. 
18  Abdîzâde, Amasya Tarihi, c. 6, s. 302. 
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anılan,19 Burmalı Minare Camii‟ne bitişik türbenin üst katını 1147/1734‟de (kendi kitaplarını da buraya 

bağışlayarak) kütüphane haline getirmiştir.20 Buraya sahip olduğu çok sayıda eseri vakfetmiştir. 

Yazmalardaki vakıf mühürlerinden kitapların 1149 (1736) yılında Osman Fâik tarafından Mahkeme 

Camii‟ne vakfedildiklerini görmekteyiz. Fakat bu kitaplar daha sonra dağılmıştır.21 Bunların bir kısmını 

bugün Amasya Bayezid Yazma Eserler Kütüphanesi‟nde görebilmekteyiz.22  

D- Şerhu turafi‟l-erbaîni‟l-„Ilevî fî şerhi turuki‟l-erbaîni‟l-alevî Adlı Eseri 

 

 

Sultan Bayezid Kütüphanesi 1138/04 nolu yazmanın ilk sayfaları 

 

                                                      
19  Bu caminin bugünkü Burmalı Minare Camii olduğu söylenmiştir. Bkz. Mustafa Vazıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya 

Şehir Tarihi, Yayına Hazırlayanlar: Ali Rıza Ayar, Recep Orhan Özel, Amasya Belediyesi, Amasya, 2011, s. 61.  
20  Âkifzâde, Kitabü‟l-mecmû‟, s. 212. Sultan Bayezid Kütüphanesi‟ndeki 141 kayıt numaralı yazmanın başında “Bu kitâb Burma 

Minare Kütübhanesi‟nde vakıfdır” şeklinde bir ibare vardır.   
21  Bkz. Semavi Eyice, “Burmalı Minare ve Camii ve Türbesi”, DİA, c. 6, İstanbul, 1992, s. 444. 
22  Vakfedilen bu kitaplardan tespit edebildiklerimizin kayıt numaraları şunlardır: 11, 23, 26, 42; 61; 65, 93, 94, 141, 165, 218, 

223, 225, 257, 266, 280, 293, 298, 310, 311, 315, 319, 328, 343, 351, 356, 369, 390, 417, 488, 489, 490, 493, 496, 499, 
536, 550, 557, 558, 610, 631, 641, 661, 677, 687, 708, 724, 727, 755, 760, 765, 769, 774, 775, 777, 834, 964, 1037, 1040, 
1055, 1057, 1060, 1138, 1222, 1241, 1248, 1249, 1252, 1276, 1342, 1428, 1573, 1705, 1759, 1762, 1792, 1796, 1843. 
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Sultan Bayezid Kütüphanesi 1138/04 nolu yazmanın son sayfaları 

a- Yazma Eserin Tavsifi 

Her ne kadar yazmanın başında ve kataloglarda “Şerhu‟l-Erbaîn li Aliyyü‟l-kârî” şeklinde 

isimlendirilmiş olsa da Hıfzızâde‟nin eserine verdiği isim şu şekildedir: Şerhu turafi‟l-erbaîni‟l-„Ilevî fî 

şerhi turuki‟l-erbaîni‟l-alevî. İlavelerden dolayı eserine “el-„Ilevî”, Aliyyü‟l-kârî‟ye nispeten ise “el-Alevî” 

demiştir.  

Eserin tek yazması, Amasya Bayezid Yazma Eserler Kütüphanesi‟nde 1138/04 numara ile 

kayıtlıdır. Bir mecmua içerisinde yer almaktadır ve 44 varaktır (20a-63a). Satır sayısı ise 23‟tür.  

Yazma eserin söz başları ve keşideleri kırmızı mürekkeple belirlenmiştir. Eserin başında, 

müstensih Hasan b. Yusuf el-Eyrâkî Amâsî‟nin vakıf kaydı ve zat mührü bulunmaktadır. Yazmanın 

istinsah tarihi ise 1134/1721‟dir.23 

Hıfzızâde ise, şerhinin sonunda eserini 7 Ramazan 1133 (1720) tarihinde tamamladığını 

belirtmektedir.24   

b- Eserin Mahiyeti 

Hıfzızâde Osman Fâik el-Amâsî‟nin elimizdeki yazma eseri, Molla Aliyyü‟l-kârî‟nin (ö. 

1014/1605) cevâmiu‟l-kelim türü hadislerden seçerek telif ettiği “Erbeûne hadîsen” adlı eseri25 üzerine 

yazılan Arapça mufassal bir şerhtir. Müellif, kitabının girişinde Aliyyül‟-kârî‟nin söz konusu eserini izah 

ve şerh etme ihtiyacı duyup bu şerhi yazdığından, beliğ bir ifadeyle uzunca bahsetmektedir.26   

Hıfzızâde, Aliyyü‟l-kârî‟nin tahric ettiği her bir hadise değişik yönlerden münasip gördüğü, 

cevamiü‟l-kelim türü başka bir hadisi ilave etmiş ve diğer hadisler gibi bunları da şerh etmiştir. O, bu 

ilavelerin asıllarla olan münasebetini hadis şerhinin sonunda vermektedir. Bu münasebet bazen çok 

açıktır: Mesela: 36. hadis “lâ temennevu‟l-mevt-lâ tesubbu‟l-emvât”; 39. hadis “lâ vasiyyete li‟l-vâris – 

lâ vasiyyete li‟l-kâtil”; 16. hadis “es-Savmü cünnetün - Sûmû tesihhû” gibi. 

                                                      
23  Hıfzızâde Osman Fâik, Şerhu turafi‟l-erbaîni‟l-„Ilevî fî şerhi turuki‟l-erbaîni‟l-alevî, Sultan Bayezid Ktp., 1138/04, vr. 63a 
24  Hıfzızâde, Şerh, vr. 63a. 
25  Bu eser, Erbe‟ûne hadîsen min cevâmi‟i‟l-kelim adıyla Seyyid Hasan el-Hüseynî tarafından 2013 yılında Beyrut‟ta 

yayımlanmıştır.   
26  Hıfzızâde, Şerh, vr. 20b-21a. 
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Bazen de bu münasebet açık olmadığından, müellifçe açıklanmaktadır: Mesela 6. hadis olan 

“Nikâhı ilan edin” hadisine, “Onu bağla ve tevekkül et” hadisini ilave etmektedir. Gerekçe olarak da 

“Nikâh bağlarla (ikâl) ilgili ahkâmdandır ve bu konuda Fa‟âl olan Allaha tevekkül gerekir.” 

demektedir.27 7. hadis (asıl) olan “ekrimu‟l-hubze” ile kendi ilave ettiği “eksirû zikre hâzimi‟l-lezzâti‟l-

mevt” hadisinin münasebetini ise birkaç yönden izah etmeye çalışmaktadır. Bunlardan birisi şudur: 

“Burada tenasübü‟l-tezat vardır. Zira ekmek, hayatın maddesi, ölüm ise zıttıdır.” şeklinde izah 

etmektedir.28  

Öte yandan müellif eserinin girişinde, sahih, hasen veya fadâil konularında kendisiyle amel 

edilen zayıf hadislere yer verdiğini söylemektedir.29 O, kitabında özellikle Aliyyü‟l-kârî‟ye ait Mirkâtü‟l-

mefâtîh şerhu Mişkâti‟l-mesâbîh ve Cemu‟l-vesâil fî şerhi‟ş-Şemâil ve diğer eserlerini kaynak olarak 

kullanmaktadır. Yine Münâvî‟nin (ö. 1031/1622) et-Teysîr bi şerhi Câmii‟s-sağîr ve Feyzü‟l-kadîr‟i en çok 

müracaat ettiği kaynaklardandır. Keza devrin diğer Osmanlı âlimleri gibi o da, İbn Melek‟in Mebâriku‟l-

ezhâr‟ından ve Tebrizî‟nin (ö. 741/1340) Mişkâtü‟l-mesâbîh‟inden istifade etmektedir. Osman Fâik, 

hadis kaynakları dışında el-Hidâye gibi fıkhî ve Gazâli‟nin İhyâ‟sı gibi tasavvufî eserlerden de nakilde 

bulunmaktadır. Bunların dışında, onun özellikle hadis tahricinden anladığımız kadarıyla çok zengin bir 

kütüphaneye sahip olduğunu düşünmekteyiz.      

c- Eserin Tertibi 

Hıfzızâde, aynı Aliyyü‟l-kârî gibi ilave ettiği cevâmiu‟l kelim türü 40 hadisi de alfabetik sıraya 

koymak suretiyle vermektedir.  

Hadisleri şerh ederken izlediği yola gelecek olursak o, önce hadis metninin filolojik tahlilini 

yapmaktadır. Müteakiben hadisin sıhhati ile ilgili hükmünü vermektedir. Daha sonra ise hadisin 

manasını açıklamaktadır. Hıfzızâde, bu açıklama için genellikle aynı konudaki diğer hadisleri de 

nakletmektedir. Eğer varsa hadisler arasındaki tearuzu gidermekte, bu tearuz fıkhî bir ihtilafla ilgiliyse, 

Hanefilerin bu konudaki görüşlerini savunmaktadır. Daha sonra ise kendi ilave hadisini zikretmekte ve 

asıl hadis gibi bunu da aynı tertip üzere şerh etmeye çalışmaktadır.      

d- Eserde Tespit Ettiğimiz Bazı Hatalar 

Hıfzızâde‟nin eserini incelerken, istinsah kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bazı hatalara 

rastladık. Burada bunlardan birkaçına değinmek istiyoruz.   

29. hadis olan “ “ hadisi hakkında ” اْل ُم ْل َت َت اُم  ُم ْل َت َت ٌن   demektedir. Muhtemelen ”اَتوَت هُم  ا يخ ن

müstensih “ َتاْل َت َت ُم  “ lafzını tashif ile ”اَتوَت هُم  اْل  şeklinde okumuştur. Zira Hıfzızâde‟nin ”اَتوَت هُم  ا يخ ن

kendisinden naklettiğini düşündüğümüz bu ibare Aliyyü‟l-kârî‟de “ َتاْل َت َت ُم  şeklindedir.30 Keza hadisin ” اْل

metninin aslı bütün rivayetlerde “ ُم ْل َت َت ٌن ” olduğu halde tashîf sonucu “   ُم ” şeklinde yazılmıştır.31  

Yine diğer bir yerde, muhtemelen müstensihin tashîfi ile “İbnü‟l-Cevzî” ismi “İbnü‟l-Cezerî” 

şeklinde yazılmıştır.32  

Keza 7. Hadisin ilavesinde “أكثِر” demektedir, doğrusu “ أكثِرو” olmalıdır.33 

 Bütün bu ve diğer bazı hatalar bizde, istinsahın özensiz olduğu kanaatini uyandırmıştır. 

E- Hıfzızâde‟nin Hadis İlmi‟ndeki Dirâyeti 

Eserin bütününden anladığımız kadarıyla Osman Fâik güçlü bir hadis kültürüne ve hadis usulü 

bilgisine sahiptir. Nitekim o, kırk hadisin her birinin tahricinde sadece, hadisin farklı varyantlarını 

vermekle yetinmemiş, aynı zamanda varsa farklı sahâbîlerden şahidlerini de birlikte göstermiştir.34 

Keza rivayet ettiği neredeyse bütün hadislerin sıhhati hakkında bilgi vermektedir. Her ne kadar Osman 

Fâik, bu hususlarda kendinden önceki, Aliyyü‟l-kârî ve Münâvî gibi âlimlerin eserlerinden çokça istifade 

etmiş olsa da, teslimiyetçi davranmadığını değişik örneklerde görmekteyiz. 

                                                      
27  Hıfzızâde, Şerh, vr. 29a. 
28  Hıfzızâde, Şerh, vr. 30a 
29  Hıfzızâde, Şerh, vr. 25b 
30  Bkz. Aliyyü‟l-kârî, Cemu‟l-vesâil fî şerhi‟ş-Şemîl, Kahire, 1318, c. 2, s. 193. 
31  Hıfzızâde, Şerh, vr. 48b 
32  Hıfzızâde, Şerh, vr. 25a (17. satır) 
33  Hıfzızâde, Şerh, 29b (19. Satır). 
34  Mesela oruç hadisi hakkında bkz. Hıfzızâde, Şerh, vr. 36a - 37a. 
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Mesela: Aliyyü‟l-kârî‟nin Hatîb el-Bağdâdî‟den (ö. 463/1071) rivayet ettiği hadisin lafızlarında 

bir fazlalık tespit etmekte ve  ارَّلِ يِي ِ  ْل َت اُم كُم ِّلِ كِ َت اٍب   ِ ِي  الَّلِ   ارَّل ْل َت  ”ibaresine ziyade ettiği “kerîm  ِ ْل

kelimesinin Hatîb‟in metninin aslında olmadığına dikkat çekmektedir.35 Keza Münâvî‟nin bir hadis 

hakkında verdiği “zayıftır” hükmüne itiraz ederek, hadisin şevahidi ile birlikte “hasen” derecesinde 

olduğunu söylemektedir.36 Nitekim o, kendinden öncekilerin görüşlerine yer verdikten sonra “ve ene 

ekûlu” şeklinde açıklamalara gitmektedir. Varsa hadisler arasındaki tearuzları gidermeye çalışmaktadır.   

Osman Fâik sadece hadis değil diğer ilim alanlarında da gücünü göstermektedir. Onun Arap 

diline vukufiyetini filolojik tahlillerinde görmekteyiz. Keza Fıkıh bilgisinin derinliği de eserinde kendini 

göstermektedir. Ayrıca o, Hanefi fıkhına delil olmaları yönüyle hadisleri ele almakta ve tartışmaktadır.37 

Öyle ki Hanefilere delil olan ve Sahih-i Müslim‟de yer alan bir hadisi Ehl-i hadisin nasıl dikkate 

almadığını eleştirmektedir.38 Bu doğrultuda eserinde en detaylı olarak şerh ettiği hadis, fıkhî 

tartışmaların yoğun olduğu vitir namazı ile ilgili olan 35. hadistir.39 O, vitir namazı konusundaki 

ihtilafları dört başlık altında ele almaktadır: 1- “Nasıl kılınacağı”, 2- “kaç rekat olduğu ve namaz 

esnasında hangi duaların okunacağı”, 3- “vakti” 4- “kunutun yeri ve tayini”.40   

Hıfzızâde‟nin, şiirlerinin yer aldığı bir Divan‟ı olduğundan bahsedilmektedir. Nitekim o, şerhinde 

yer yer manzum bir üslup kullanmakta,41 el-Bûsîrî (ö. 696/1295) gibi bazı şairlerin şiirlerine de atıfta 

bulunmaktadır.42 Hatta açıklamalarında nadir de olsa bazı hikâyelere de başvurmaktadır.43  

 Aşağıda onun kitabındaki ilk hadisi nasıl şerh ettiğini göstermek suretiyle onun üslûbunu ve 

hadislere vukûfiyetini yakından göstermek istiyoruz.   

Şerh Örneği: 

“Birinci hadis:  ِا  َت نُم  َت َت نٍب  = İman Yemenlidir. Eş-Şeyhân bunu İbn Mes‟ud‟tan (r.a.)44 rivâyet 

etmişlerdir.45 Suyûtî bu hadisin mütevatir olduğunu söylemiştir. Müslim ise bu hadisi Ebû 

Hureyre‟den (r.a.) rivayeti yönüyle teferrüd etmiş ve “el-hikmetü yemâniyyetün” ziyadesinde 

bulunmuştur.46 Yemenî‟nin manası: Elif ya-ı nisbeninin bedelidir. “Yemâniye” ifadesi de bunun 

gibidir (Tahfifu‟l-yâ ile). Elif de aynı şekilde ondan bedeldir. Müberrid‟ten (ö. 286/899) ikisinin 

teşdidi de rivayet edilmiştir. Kadı İyâz (ö. 544/1149) şöyle der: Bunun Yemen‟e nispetinin 

manası, imanın Mekke‟den başlamasıdır ki, orası Tihâme‟den sayılır. Tihâme ise Yemen 

toprağıdır.47 Ebû Ubeyd (Kâsım b. Sellâm) (ö. 224/838) şöyle dedi: “Bununla murat Ensâr‟dır. 

Zira onlar aslen Yemenlidir.”  Şeyh Ebû Amr (İbnu‟s-Salâh (ö. 643/1245) ise “Bilakis bununla 

murat Yemen ehlidir. Zira imanın kemali ve imanın ayakta durması onlarla olmuştur. Ve bununla 

Hz. Peygamber‟in “İman Hicaz ehlindedir” sözü nefyedilmiş olmaz. Çünkü kemalin dereceleri 

vardır. Bu hadisten murat sadece o zaman mevcut olanlardır. Yoksa kıyamete kadarki bütün 

Yemenliler değildir. Müslim‟in rivayetindeki hikmetten murat ise, ilim ve amel veya söz ve fiilde 

isabettir.48 Mişkât‟ta Ebû Hureyre‟den (r.a.) Nebî‟nin (s) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Size 

Yemenliler geldi. Onların kalpleri çok yumuşak ve yürekleri çok yufkadır.” Yine İbn Ömer 

vasıtasıyla Hz. Peygamber‟den (s) merfû olarak şu hadis nakledilmektedir: “Allah‟ım Yemen‟imizi 

bize mübarek kıl”.49 Yine Zeyd b. Sâbit‟ten Hz. Peygamber‟in (s) Yemen yönüne bakarak 

                                                      
35  Hıfzızâde, Şerh, vr. 21a. 
36  Hıfzızâde, Şerh, vr. 25b. 
37  Örnekleri için bkz. Hıfzızâde, Şerh, vr. 37b, 48b, 61a, 62a 
38  Hıfzızâde, Şerh, vr. 35a. 
39  Hıfzızâde, Şerh, vr. 53b. 
40  Bkz. Hıfzızâde, Şerh, vr. 53b, 54ab, 55ab, 56ab, 57ab, 58a. 
41  Örnekleri için bkz. Hıfzızâde, Şerh, vr. 34b, 45b. 
42  Örnekleri için bkz. Hıfzızâde, Şerh, vr. 26b, 33b, 40a, 41b. 
43  Örneği için bkz. Hıfzızâde, Şerh, vr. 28a. 
44  Doğrusu Ebû Mesûd olacaktır. Hıfzızâde burada, Aliyyü‟l-kârî ve Münâvî gibi Süyûtî‟nin hatasına tabi olmuştur. Krş. Nâsıru‟d-

dîn el-Elbânî, Sahîhu‟l-Câmii‟s-sağîr, Beyrut, 1986, I, 541.  
45  Buhârî, Bedü‟l-halk 15 (3302); Müslim, İman 21 (81). 
46  Müslim, İman, 21 (82). 
47  Zeynüddîn el-Münâvî, Feyzü‟l-kadîr şerhu câmii‟s-sağîr, Kahire, 1356, I, 53. 
48  Krş. Molla Aliyyü‟l-kârî, Mirkâtü‟l-mefâtîh şerhu Mişkâti‟l-mesâbîh, Beyrut, 2002, IX, 3855. 
49  Buhari, Fiten 16 (7094).  
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”Allahım onların kalplerine (bize) yönelt” dediği nakledilmiştir.50 Ayrıca merfû olarak rivayet 

edilen diğer bazı haberlerde, “Rahman‟ın kudret nefesini Yemen tarafında veya Yemen 

tarafından buluyorum (hissediyorum).”51 Her ne kadar Irâkî (ö. 806/1404) “Bunun aslını 

bulamadım” dese de, bununla murat -en doğrusunu Allah bilir-: “Ben Rahman‟ın vahdaniyetine 

delalet eden nefesleri (kişileri) ve hakiki imanı Yemen ehli tarafında buluyorum.” Yemen 

hadisleri arasında meşhur olan “Yemen imandır” hadisine gelince onu Sağânî (ö. 650/1252) 

açıklamıştır. İlave: el-Harâitî (ö. 327/939) Mekârimu‟l-ahlâk‟ta Hz. Aişe‟den (r.a.) şu hadisi 

merfû olarak rivayet etmektedir:52 “ لُم ِ   Kısmet ahlak güzelliğindedir”. Yani =  ايُم ْل ُم  ُم ْل ُم  اخُم

ahlakta bereket ve ilahi bir hayır vardır. Her ne kadar Münâvî bu hadisin zayıf olduğunu kabul 

etse de,53 hadisin incelenemeyecek kadar çok sayıda şahidi bulunmaktadır. Dolayısıyla hadis 

hasen derecesine yükselmektedir. Bu hadis de cevâmiu‟l-kelim türündendir. Müellif (Aliyyü‟l-kârî) 

eserini nasıl ki hasen ile başlayan hadisle bitirmişse,54 risalemiz iyi (hasen) olsun diye biz de 

(alfabetik sırayı bozarak) ya harfini takdim etmek suretiyle başladık.”55   

 

Sonuç 

 Bu tebliğimizle, Amasyalı âlimler arasında hadis ilminde söz sahibi olan az sayıdaki 

hadisçilerden biri olan Hıfzızâde Osman Fâik el-Amâsî‟yi ve sahip olduğumuz yegâne eseri olan Şerhu 

turafi‟l-erbaîni‟l-„Ilevî fî şerhi turuki‟l-erbaîni‟l-alevî adlı eserini tanıtmaya çalıştık.   

 Eser Hıfzızâde‟nin sadece, hadis ilimlerinde değil, fıkıh gibi diğer ilim dallarında müktesebatını 

göstermesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca Hanefî bir âlim olarak ahkâmla ilgili hadislerin 

değerlendirilmesinde Hanefiliğin etkisi kendini açıkça göstermektedir. Ancak kullandığı kaynaklar 

arasında Hanefî olan İbn Melek ve Aliyyü‟l-kârî‟yi gördüğümüz gibi, Gazâlî ve Münâvî gibi Şâfiî âlimler 

de bulunmaktadır. Keza onun sadece bir mukallit olmadığını, hadislerin sıhhatini değerlendirmesinde 

ve şerhinin diğer bazı kısımlarında görmekteyiz.  

Hıfzızâde gibi hakkında fazla malumat sahibi olmadığımız Osmanlı âlimlerinin bu vb. 

sempozyumlar ve çalışmalar sayesinde ortaya çıkmasını temenni ederek sözlerime son veriyor, saygılar 

sunuyorum.               

 

Kaynakça 

Abdîzâde Hüseyin Hüsameddin Yaşar (ö. 1939), Amasya Tarihi, Yayına Hazırlayan: Mesut Aydın, I-XII, 

Amasya, 2004. 

Aliyyü‟l-kârî, Molla (ö. 1014/1605), Cemu‟l-vesâil fî şerhi‟ş-Şemâil, I-II, Kahire,1318.   

_____, Erbeûne hadîsen min cevâmii‟l-kelim, thk. Seyyid Hasan el-Hüseynî, Beyrut, 2013. 

_____, Mirkâtü‟l-mefâtîh şerhu Mişkâti‟l-mesâbîh, I-IX, Beyrut, 2002. 

Amasyalı Âkifzâde Abdürrahim Efendi (ö. 1817), Kitâbü‟l-mecmû„ fi‟l-meşhûd ve‟l-mesmû„, çev. Hikmet 

Özdemir, İstanbul, 1998.  

el-Bağdâdî, İsmail b. Muhammed (ö. 1338/1920), Hediyyetül ârifîn esmâü‟l-müellifîn ve âsârü‟l-

musannifîn, I-II, İstanbul, 1951. 

Bursalı Mehmet Tahir (ö. 1344/1925), Osmanlı Müellifleri, Hazırlayan: İsmail Özen, I-III, İstanbul, 

1975. 

el-Elbânî, Nâsıru‟d-dîn, Sahîhu‟l-Câmii‟s-sağîr, I-II, Beyrut, 1986. 

Eyice, Semavi, “Burmalı Minare ve Camii ve Türbesi”, DİA, 1992, c. VI, s. 444-445. 

Gürbüz, Adnan, XVI. Yüzyılda Amasya Sancağı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993. 

                                                      
50  Tirmizî, Menâkıb, 141 (3934); Krş. Aliyyü‟l-kârî, Mirkât, IX, 4038-4039. 
51  Krş. Aliyyü‟l-kârî, Mirkât, IV, 1582. 
52  Hıfzızâde, Şerh, vr. 25a 
53  Zeynüddîn el-Münâvî, et-Teysîr bi şerhi‟l-câmii‟s-sağîr, Riyad, 1988, II, 509. 
لُم   اح   54  .hadisi أ     اح    اخُم
55  Hıfzızâde, Şerh, vr. 25b. 



38 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 

Hıfzızâde Osman Fâik el-Amâsî, Şerhu turafi‟l-erbaîni‟l-„Ilevî fî şerhi turuki‟l-erbaîni‟l-alevî, Sultan 

Bayezid Ktp., 1138/04, 20a-63a. 

Kehhâle, Ömer b. Rıza, Mu‟cemü‟l-müellifîn, I-XIII, Beyrut, ty. 

el-Murâdî, Ebû‟l-Fadl Muhammed Halil b. Ali (ö. 1206/1792), Silkü‟d-dürer fî a‟yâni‟l-karni‟s-sânî aşer, 

I-IV, Beyrut, 1988. 

Mustafa Vazıh Efendi (ö. 1831), Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, Yayına Hazırlayanlar: Ali 

Rıza Ayar, Recep Orhan Özel, Amasya Belediyesi, Amasya, 2011. 

el-Münâvî, Zeynüddîn (ö. 1031/1622), Feyzü‟l-kadîr şerhu câmii‟s-sağîr, I-VI, Kahire, 1356.  

_____, et-Teysîr bi şerhi‟l-câmii‟s-sağîr, I-II, Riyad, 1988. 

 



 

 

AMASYALI MUHADDĠS YUSUFZÂDE VE BUHARÎ ġERHĠ 

 

Yusuf AKGÜL 

 

Özet 

12. asır Osmanlı âlimlerinden Amasyalı Yusuf Efendizâde (1085-1167/1674-1754) diye bilinen 

muhaddisimiz, verilen bilgilere göre aslen Ahıska Türklerinden olup Amasya'da doğmuş, sonradan 

İstanbul'a yerleşmiştir. Kendisi hadis ilminin yanı sıra tefsir, kıraat, kelam ve mantıkta âlimdir. Osmanlı 

padişahlarından Sultan III. Ahmed ve Sultan Mahmud zamanında değeri bilinmiş, İstanbul'da yaşamış, 

orada vefat etmiştir. Ardında birçok eser bırakmıştır.  

Bu bildirinin amacı, Yusuf Efendizâde'nin eserlerinden Necâhu'l- kârî fî şerhi sahihi'l-Buhârî isimli kitabı 

tanıtmak, hadis şerh literatürüne ne tür bir katkısı olduğunu ortaya koymaktır. Zira kırk yıl zarfında 

yazdığı bu eser otuz cilt hâlinde olup onun mufassal bir şerhidir. Zamanın padişahı Sultan III. Ahmed 

tarafından saraydaki zevata ta'lim ve tedris amaçlı Sahih-i Buhârî okutmakla görevlendirildiği zaman 

telifine başlanmış, Sultan Mahmud'a takdim edilmiştir. Aynî‟nin Umdetü‟l-ķârî ve İbn Hacer el-

Askalânî‟nin Fethu‟l-bârî‟si esas alınarak yazılmış bir şerhtir. “Şimdiye kadar (1974) tabedilmemiş 

olması teessüfe şayandır” diyen Ömer Nasuhi Bilmen'in söz ettiği bu eser, hâlâ yazma halindedir. 

Süleymaniye, Serez, Nuru Osmaniye, Hamîdiye, Hasan Hüsnü Paşa, Halil Hamîd Paşa, Hacı Mahmud 

ile Veliyyüddîn Efendi, Konya Karatay Yusuf ağa, Konya Bölge Yazma Eserler, Beyazıt Devlet 

kütüphaneleri gibi birçok kütüphanede el yazmaları mevcuttur. Eserin müellif nüshası Fâtih Camii 

Kütüphanesi‟ne vakfedilmiştir.  

Çalışmamızda konuyla ilgili Ahmet Tobay'ın araştırmasından faydalanılmış. Ardından ulaşabildiğimiz 

Konya Karatay Yusuf Ağa el yazması nüshasından belirlediğimiz bazı bölümler, incelenmiş. Sonra diğer 

Buharî şerhlerinden Fethu‟l-bârî ve Umdetü‟l-ķârî ile mukayesesi yapılarak farklı yönleri dile 

getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Necâhu'l-kârî, Sahih-i Buhârî Şerhi, Yusuf Efendizâde, Amasyalı Muhaddis, 12. 

Asır Osmanlı Âlimi. 

 

The Muhaddith From Amasya Yusuf Afandi Zadah and Commentary 

of Sahih al-Bukhari 

Abstract 

From the 12th century Ottoman scholars Amasia Yusuf Afandı Zadah (1085-1167/1674-1754), known 

as hadith scholar, was originally from Ahiska Turks and was born in Amasya and later settled in 

IstanbulIn addition to the hadith, he himself is a scholar in terms of tafsir, qıraat, kalam and logic . In 

the time of Ahmad, Sultan of the Ottoman Empire III. and Sultan Mahmud, the value was known, 

lived in Istanbul, and died there. He left behind a lot of works.  

The purpose of this declaration is to introduce Yusuf Efendi's book titled Necâhu'l-kârî fî şherhi sahihi'l-

buhârî, and to reveal what kind of contribution it has to the hadith narrative literature. This work, 

which has been written for forty years is in thirty volumes and is a refined commentary. Sultan of time 

Sultan III. It was introduced to Sultan Mahmud by Ahmed when he was assigned to teach the Sahihi‟l- 

Buhârî for education and teaching purposes. It is based on a commentary written on Aynî's Umdetü'l-

Qârî and Ibn Hacer al-Asqalani's Fethu'l-Bârî. It is a pity that it has not been published until 1974", 

says Ömer Nasuhi Bilmen, which is still in writing. There are manuscripts in many libraries such as 

Süleymaniye, Serez, Nuruosmaniye, Hamîdiye, Hasan Hüsnü Pasha, Halil Hamîd Pasha, Haci Mahmud 

and Veliyyuddin Efendi, Konya Karatay Yusuf Agha, Konya District Writing Works and Beyazit State 

Libraries. The manuscript of the work is dedicated to the Fatih Mosque Library. 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, yakgul@ gmail.com. 
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In our work we benefited from Ahmet Tobay's research on the subject. Then some sections we have 

identified from the manuscript of Konya Karatay Yusuf agha that we can reach are examined. Then, 

other aspects of Bukhari's commentary were made with Fethu'l-Bârî and Umdetu'l-Qârî. 

Keywords: Necâhu'l-kârî, Commentary of Sahih Al-Bukharî, Yusuf Afandızadah, The Muhaddıth from 

Amasya, 12th century Ottoman scholars. 

 

GiriĢ 

Bu tebliğimizde İslam ilimlerinin gelişmesine genelde Osmanlıların özelde Amasyalı âlimlerin 

etkisi ve katkısının ne olduğu konusunda faydalı olacağı düşüncesiyle Yusuf Efendizâde‟nin Buharî şerhi 

çeşitli yönleriyle incelenmiştir. Bu incelemenin dönemin hadis şerh anlayışı hakkında ve buna ne tür 

katkı sağladığına dair önemli ipuçları sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Diğer yandan bu bildiride Yusuf Efendizâde‟nin Buharî'nin şerhini yazarken faydalandığı 

kaynakları ve bu kaynaklardan istifade ediş tarzını ortaya koymaya çalıştık. Takriben on bin varak 

hacmindeki Necâhu'l-kârî'nin bazı bölümlerinde inceleme yapılarak bu tespitler yapılmaya çalışılmıştır.  

Osmanlı Devrini siyasi tarih açısından klasik ve modern dönem1 diye ikiye ayrıldığını 

düşünürsek klasik dönem takriben 1300-1774 tarihleri arasında olduğuna göre Yusuf Efendizâde‟nin 

dönemi de iki dönemin izlerini taşıyan bir zamana tekabül eder. Dolayısıyla öncelikle Yusuf 

Efendizâde‟nin yaşadığı dönemi daha iyi anlayabilme adına 18. yüzyılın sosyo-kültürel ve ilmî 

gelişmeler açısından özelliklerini ana çizgileriyle ortaya koymak gerekecektir. 

18. Asır Sosyo-Kültürel ve Ġlmi GeliĢmeler  

18. asır, Osmanlı tarihi açısından siyasî ve ilmî durgunluğun giderek arttığı, Batılılaşma 

eğiliminin toplumda belirgin şekilde hissedilmeye başlandığı bir kriz dönemidir.2 Diğer yandan bu 

dönemi, ilmî gelişmeleri bakımından değerlendirdiğimizde; öncelikle matbaanın ilk defa Türkçe neşriyat 

için kullanıldığını söyleyebiliriz. Sonra Avrupa ile temasa geçildiği bu zamanda tabii ilimlere ait eserler 

tercüme edilmiştir. Genelde İslâmi ilimler özelde ise hadis ile meşgul olan âlimlerin bu gelişmelerden 

doğal olarak etkilenmesi beklenir. Oysa bu dönemde özellikle hadis alanında yapılan çalışmaların söz 

konusu etkinin beklenenden az olduğunu söylemek mümkündür.3 

Tarihî ve Sosyo-Kültürel Hayat 

18. yüzyıl, sosyal ve kültürel hayatta yeni bir değişimin başladığı III. Ahmet'in (1703- 1730) 

tahta çıkış tarihinden, batılılaşma sürecinde önemli bir dönüm noktası olan II. Mahmut (1808-1839) 

devrine kadar devam eden bir süreyi içine almaktadır. 18. yüzyılın başından itibaren, sosyal ve kültürel 

hayatta kendisini göstermeye başlayan zihniyet çözülüşünün ilmî hayata yansıması daha uzun bir 

sürece yayılmıştır. 

Öte yandan 18. yüzyıl, Osmanlı tarihinde klasik öğretim ve düşüncenin devam ettiği, 

medreselerin özellikle hususi eğitim kurumları olan daru'l-hadislerin yerini koruduğu bununla birlikte 

batılı fikir ve geleneklerinin yaygınlaşmaya başladığı dönemdir. Bu dönemde daha çok teknolojik bilim 

sahasında açık bir gelişim olmuştur. Din eğitiminde ise tam aksine gelişmelere karşı tavır takınma 

vardır. Bu yüzden, yenilikçi devlet adamları modern eğitim ve öğretimi medrese ve ulemanın etkisinin 

az olduğu askeri mekteplerde uygulamayı tercih etmiştir. Nitekim 1773´te Mühendishane-i Bahri-i 

Hümayun, 1796´da Mühendishane-i Berri-i Hümayun açılarak Batı tarzında ilk modern mekteplerin 

                                                           
1  Feridun Emecen, Kemal Beydilli, "Osmanlılar", DİA, c. 33, İstanbul, 2007, ss.487-502; Kemal H. Karpat, Osmanlı 

Modernleşmesi Toplum, Kurumsal Değişim ve Nüfus, çev. Akile Zorlu Durukan, Kaan Durukan, İmge Kitabevi, İstanbul, 
2002, s. 12. 

2  Suraiya Faroqi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, çev. Elif Kılıç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 4. 
bs. İstanbul, 2002, ss. 254-267. 

3  Selahattin Yıldırım, "el-Muhaddisun el-Osmaniyyun fi'l-karni'ssamin aşera ve müellefatühüm", OMÜİFD, 2015, sayı: 39, s. 5, 
30. 
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temeli atılmıştır.4 Aynı zamanda bu asır, sanayi devrimini gerçekleştirme sürecine giren Batı için 

aydınlanma çağıdır.5  

Genel olarak ifade edecek olursak 18. asırda yapılan ıslah çalışmaları genel anlamda eskilerin 

yanında yeni müesseselerin kurulması şeklinde gerçekleşmiş, bu ise klasik düzeni değiştirmeye, 

gerilemeye doğru giden devlete hayat vermeye yetmemiştir. Osmanlı zihniyet dünyasında kendisini 

daha fazla hissettirmeye başlayan çözülme, siyasi hayatın yanında sosyal yapıda da önemli 

değişikliklere yol açmış; yıllardır biriken problemler, toprak kayıplarıyla gelen binlerce göçmenin iskânı, 

halk isyanları, beraberinde işsizlik, ekonomik sıkıntı ve ahlaki çöküntüyü getirmiştir.  

Avrupa'da ilk toprak kaybına sebep olan Karlofça anlaşmasından itibaren belirgin bir şekilde 

kendisini hissettirmeye başlayan sosyal ve siyasi yapıdaki çözülüş, sanat hayatında öncelikle üretimin 

sayıca azalmasında kendisini göstermiştir. Buna mukabil mimari, edebiyat gibi sanat dallarında, 

düşünce hayatının faydacı özelliğinden olsa gerek, ortak medeniyet içinde zirvelere ulaşılmıştır. 

Devletin duraklama ve gerileme devirlerine girdiği bu dönemlere din ilimleri ve hadis ilimleri açısından 

bakıldığında ilme önem verilmiş, talebelerin eğitimi için kütüphanelerin, darü‟l-hadislerin yapımına hız 

verildiği6 ve kurulan darü‟l-hadislerde, mektep ve medreselerde klasik usul bir hadis öğretiminin devam 

ettiği ve muhtelif eserlerin kaleme alınıp okutulduğu görülmektedir.7  

Osmanlıda Hadis ÇalıĢmaları 

XVII. yüzyıl Osmanlı âlimlerinden Okçuzâde Mehmed Şahî Bey'in, kaleme aldığı "el-Makamu'l-

Mahmud'' adlı eserinin önsözünde, "Ulema-i Rum hadis ilmi alanında çok kısır kalmıştır. Bundan dolayı 

farklı bir metotla farklı bir eser kaleme almayı düşündüm"8 şeklindeki ifadesi her ne kadar bize o devir 

âlimlerinin hadis sahasında kısır döngü içerisinde kaldıklarına işaret ediyor olsa da Osmanlı dönemi 

hadis çalışmalarının geneline Osmanlı'daki ilim geleneği göz önüne alınarak bakıldığında bu 

çalışmaların azımsanmayacak derecede olduğu görülecektir. Konu hakkında yapılan bir araştırmaya 

göre 18. Yüzyılda hadis sahasında kaleme alınan eser sayısı 140 olup bunların mahiyeti ise özetle pek 

azının rivâyete dayalı ilimlere yönelik olduğu, genelinin ise ya tercüme- şerh- haşiye türü veya belirli 

konularda yapılmış çalışmalar ile kırk hadis tetkiklerinden oluştuğunu söylemek mümkündür.9 

Osmanlı ulemasının kendi dönemlerine kadar hadis sahasında oluşan çok yönlü birikimi üst bir 

dille ve aynı zamanda özlü biçimde yansıtan bir kaynak aradığı ve sonuçta bu kaynağın ne olduğu da 

bizim için son derece önemlidir. Zira gerek müellifinin gerekse muhtevanın sünnî hüviyet taşımasının 

etkisi onun tercihinde önemli rol oynamıştır.  

Osmanlı uleması için Arap dili ve belagatiyle ilgili birikiminin işlerlik kazanacağı hatta geliştirilip 

derinleştirileceği anlamına gelen şerh, haşiye çalışmalarına da imkân veren eser olması önemlidir. İşte 

bütün bu vasıflara haiz olan eserler medreselerde ve huzur derslerinde el kitabı olmuştur. Osmanlı 

hadis mirasının teşekkülündeki temel kaynaklarından biri olan irfânî bilgi sistemine dayanan hadis şerh 

geleneğidir. Dolayısıyla Osmanlı'daki hadis çalışmalarında şerh geleneği üzerinde durmak gereklidir. 

ġerh Geleneğine Dair  

Teknik olarak bir metnin açıklanması anlamına gelen şerh, ilimler tarihinde bir telif türü olarak 

ortaya çıkmış, genellikle muhtasar metinler üzerine kaleme alınıp bunlardaki kapalı ifadelerin 

açıklandığı, eksik bırakılan hususların tamamlandığı eserlerin adı olmuştur. 10 

                                                           
4  Mehmet Emin Yoluk, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti´nde Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2010, s. 49.  
5  İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK Yayınları, Ankara, 1956, c. 4, 1. Kısım; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. 4, 2. 

Kısım. 2. bs, TTK Yayınları, Ankara, 1983, Kemal Beydilli, "Islahat (XVIII. Yüzyıldan Tanzimat'a Kadar)”, DİA, c. 19, İstanbul, 
1999, ss. 174-184. 

6  Güler Eren, Osmanlı, Yeni Türkiye Yay. Ankara, 1999, Ali Yardım, "Osmanlı Devrinde Darulhadisler", c. 8, İstanbul, 1993, s. 
173. 

7  Esin Kâhya, "18. ve 19. Yüzyıllarda Genel Çizgileriyle Bilim", Erdem, c. 3, sayı: 8, Ankara, 1987, ss. 491-517. 
8  Selahattin Yıldırım, "XIX. Yüzyıl Osmanlı Muhaddisleri ve Eserleri", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı: 13, s. 266.  
9  Yıldırım, "XIX. Yüzyıl Osmanlı Muhaddisleri ve Eserleri", s. 267, Selahattin Yıldırım, "Osmanlı Muhaddisleri‟nin Eserleri ve 

Bunlar Arasında Kırk Hadis Çalışmalarının Yeri", Uluslararası Katılımlı Sempozyum: Anadolu‟da Hadis Geleneği ve Daru‟l-
Hadisler, 30 Nisan-1 Mayıs, Çankırı, 2011, International Participation Symposium: Hadith Tradition and Daru‟l-Hadith 
Institutions in Anatolia, 30 April-1 Mayıs, Çankırı/Turkey, 2011, s. 141. 

10  Sedat Şensoy, “Şerh”, DİA, c. 38, İstanbul, 1995, s. 553. 
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İslam ilim ve kültür mirasının asırlara hükmederek gelen meşru ve başarılı bir telif tarzı ve 

yaygın bir ilmî faaliyet türü şerh, haşiye, talikat edebiyatıdır. Bu geleneğin bütün ortaçağ İslâm ve Batı 

dünyasında da güçlenerek devam ettiğini özellikle belirtmek gerekir. Kadim dünyada şerh ve haşiye 

yazmak sadece meşru ve muteber bir ilmî faaliyet ve telif tarzı değil, aynı zamanda ilim yolcusu 

olmanın bir gereği, hoca-talebe münasebetlerinin tabiî ve hatta zarurî bir uzantısıdır.11  

Şerhin bir yöntem hâlinde ortaya çıkmasında Kur'an-ı Kerim'i konu alan tefsirlerin birinci 

derecede rolü olsa da Kur'an dışında da farklı ilim dallarında yazılmış çeşitli kitap ve makale hacmindeki 

metinlerin açıklandığını/şerh edildiğini görmekteyiz. Hadîs-i şerifler, fıkıh, kelâm ilmi gibi dinî metinler 

yanı sıra doğrudan din ile ilişkisi olmayan mantık, aruz, felsefe, belâgat, tıp gibi ilimler ile ilgili düz yazı 

ve manzum metinler de şerh edilmiştir.12 

Diğer taraftan Kur'an tefsirleri nasıl ki yazıldığı devrin ilmî seviyesini, sosyal, ekonomik ve siyasî 

durumunu aksettiren birer ayna mesabesinde ise hadis şerhleri de benzer özellikleri taşımaktadır. Bu 

bakımdan önceki devirlerde yazılan şerhler müspet veya menfi yönleriyle sonraki dönemlere ışık tutup 

yol gösterecek bir özelliğe sahip bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak Osmanlı'da şerh geleneği başlığı altında bilhassa hadis ilmi denildiğinde ilk 

akla gelen Buharî'nin Sahih'i üzerine yapılan şerh çalışmalarını anmadan geçemeyiz. 18. yüzyıl Osmanlı 

devri Amasyalı âlimlerinden biri olan Yusuf Efendizâde'nin kaleme aldığı Buharî şerhi, dönemi itibariyle 

hadis şerh geleneğinin devam ettiğinin göstergesi olan önemli bir çalışmadır, diyebiliriz. 

Buhari ġerhleri Hakkında 

Bir araştırmaya göre Türk/Osmanlı Eğitim Tarihinde farklı yönleriyle önemli gelişmeler 

göstermiş olan medreselerin özellikle Darü‟l-hadis binalarındaki müfredatında yer alıp okutulan kitaplar 

içerisinde Sahih-i Buhari'nin yanı sıra şerhlerinden Kastallânî'nin İrşadu's-sârî, Kirmânî'nin el-

Kevâkibu'd-derarî, Aynî'nin Umdetu'l-kârî‟si, İbn Hacer'in Fethu'l-bârî‟si bulunmaktadır.13 Bu durum 

Buhari‟nin el-Camiu‟s-sahih‟i ve şerhlerinin Osmanlı Eğitim tarihinde ne denli önem arz ettiğini 

göstermesi açısından dikkate değer bir husustur. Öyle ki Buhari‟nin yaşadığı devirden sonra tarihin 

hemen her döneminde Sahih üzerine birtakım çalışmaların yapılmış olması ve bu çalışmaların 

günümüze dek süregelmiş halen de önemini yitirmeden devam ediyor olması Sahih'in Kur'an'dan sonra 

en güvenilir kaynak olma niteliğine sahip olduğu düşüncesinin Osmanlı'daki varlığına işarettir, 

diyebiliriz.  

Buharî‟nin vefatından yaklaşık bir asır sonra yazılmaya başlayan şerhlerin genel durumu 

hakkında ise şunları söyleyebiliriz: Yapılan şerhlerin bir kısmı eserin tamamının şerhi yahut bazı garip 

lafızların ve ifadelerin izahını esas almıştır. Bir kısmı ise eserin belirli bölümlerinin açıklanması ya da 

muhtasar metinlerin şerhi veya müellifi tarafından tamamlanmayan çalışmalardır. Bazısı da şerhlerin 

ihtisarı, zeyli hüviyetindedir. Yapılan bir araştırmada bu şerhlerin toplam sayısı 244 iken teessüfle 

söyleyelim ki bunlardan da 64'ünün yazma hâlinde mevcudiyeti bilinmektedir.14 Her ne kadar bu 

zamana dek bazı gayretler olsa da halen matbu olmayan şerhlerden biri de üzerinde duracağımız 

Yusuf Efendizâde'nin Buhârî şerhi Necahu'l-kâri'dir. 

1- Yûsuf Efendizâde (ö. 1167/1754) 

Amasyalı Yusuf Efendizâde, müfessir, muhaddis, kelamcı, vaiz ve mantıkçı idi. Aynı zamanda 

bu Osmanlı âlimi, Hanefi fakihlerinden olup devrinin reisu‟l-kurrasıdır. Saray-ı hümayun hocasıdır. 

                                                           
11  İsmail Kara, “Unuttuklarını Hatırla! Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not”, Dîvân, c. 15, sayı: 28, 2010/1, s. 5. 
12  Yekta Saraç, “Şerhler”, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 2006, c. 2, s. 122; Ömer Özkan, “Hermeneutik ve Klâsik Metin 

Şerhi”, International Journal of Social Science,Volume 4 Issue 1, Summer, 2011, s. 66. 
13  Mustafa Gündüz, Osmanlı Eğitim Mirası Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2015, 

ss.141-142; Mehdin, Çiftçi, Süleymaniye Dârulhadisi, Kitabevi, İstanbul, 2013, s. 150, 153. 
14  Kemal Sandıkçı, Sahih-i Buhari Üzerine Yapılan Çalışmalar, DİB Yayınları, Ankara, 1991, s. 159. 
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Hayatı  

A- Ġsmi ve Nesebi 

"Umdetu'l-muhaddisin",15 "Şeyhu'l-muhaddisin" unvanlarıyla anılan Yusuf Efendizâde‟nin nesebi 

şöyledir: Yusuf Efendizâde Ebu Muhammed Abdullah Hilmi b. Muhammed b. Yusuf b. Abdurrahman el-

Ahıskavî el-Amâsî el-İslambulî el-Hanefî er-Rûmî'dir. Şu halde dedesine nispetle Yusufzâde diye anılan 

müellifimiz, aslî memleketine nispetle Amasyalı, yaşadığı yere nispetle İstanbullu, mensup olduğu 

mezhebe nispetle Hanefîdir.16  

Amasyalı Yusuf Efendizâde veya Yusuf Efendi (1066/1655-1167/1754) diye bilinen 

muhaddisimizin asıl adı Abdullah b. Muhammed b. Yusuf b. Abdu'lmennân'dır. Hakkında verilen 

bilgilere göre Ahıska Türklerinden olup Amasya'da doğmuş, sonradan İstanbul'da ikamet etmiştir. 

Osmanlı padişahlarından Sultan Ahmed ve Sultan Mahmud zamanında değeri bilinmiş, İstanbul'da 

yaşamış, orada vefat etmiştir.17 

B- Doğumu, Eğitimi, Memuriyeti 

Doğum yeri ve tarihi konusunda kaynaklar farklı bilgiler vermektedir. Tarih itibariyle kendisine 

yakın olan kaynaklara göre doğum tarihi 1066/1655'tir. 

1066 (1655) yılında İstanbul‟un Sultanahmet semtindeki Nahilbent mahallesinde dünyaya 

geldi. Bazı kaynaklarda onun 1085‟te (1674) Amasya‟da doğduğu18 ileri sürülürse de doğumuna 

düşülen “sâat-i saâdet” (1066) kaydı ile babasının Nahilbent Camii‟nde imamlık yapması bunun doğru 

olmadığını göstermektedir. Babası şeyhülkurrâ Mehmed Efendi, dedesi Amasyalı reîsülkurrâ Yûsuf 

Efendi‟dir. Dedesine nispetle Yûsufefendizâde lakabıyla şöhret kazanmakla birlikte Abdullah Hilmi 

Efendi diye de anılır. 

Hıfzını tamamladıktan sonra babasından kıraat dersleri almıştır. Bu ilimdeki icâzet silsilesi 

babası ve dedesi yoluyla İbnü‟l-Cezerî‟ye (ö. 833/1429) kadar ulaşır. Musâhib Mustafa Paşa hocası 

İbrâhim b. Süleyman el-Bektaşî‟den Arapça, edebiyat ve tefsir; Birgili Kara Halil Efendi‟den tefsir, usûl-i 

hadîs, hadis ve aklî ilimleri okudu. Şeyhülkurrâ Ali b. Süleyman Mansûrî‟den aklî ilimler tahsiline devam 

etti. Sultan Ahmed Camii‟nin “Karakız” lakabıyla tanınan başmüezzini hattat Hocazâde Mehmed 

Enverî‟den sülüs ve nesih yazılarını meşkedip icâzet aldı. Sultanahmet semtindeki Kabasakal Tekkesi 

şeyhi Sakızlı İlyas Efendi‟ye intisap ederek Halvetiyye tarikatına bağlı Cihangîriyye şubesinin erkânı 

üzere seyrüsülûkünü tamamladı. Öğrencileri arasında Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Râgıb Paşa, 

Müftîzâde Mehmed Sâdık Erzincânî, Mustafa İzmîrî ve Benderli Şeyhülkurrâ Ebûbekir Efendi 

bulunmaktadır.  

Kayıtlarda “Bıçakçılar imamı” olarak da bilinen âlimimiz muhtemelen gençlik yıllarında bir süre 

imamlık yaptığı anlaşılmaktadır. III. Ahmed döneminde 15 Şâban 1123‟ten (28 Eylül 1711) itibaren 

sarayda Sahîh-i Buhârî okutmaya başladı. Muharrem 1131‟de (Aralık 1718) I. Ahmed‟in kurduğu 

vakıflara reîsülkurrâ tayin edildi. 1134‟te (1722) hocası Çorlulu Ali Mansûrî‟nin vefatı ile boşalan Sultan 

Ahmed Camii şeyhülkurrâlığına getirildi. 1148‟de (1735) Sarây-ı Hümâyun hocası oldu. Ayrıca Enderun 

Kütüphanesi‟nde ve Amcazâde Hüseyin Paşa Medresesi‟nde tefsir dersleri okutuyordu. I. Mahmud 

döneminde Ayasofya Camii içindeki kütüphaneye tefsir müderrisi tayin edildi. Sarây-ı Hümâyun 

Kütüphanesi‟ne hâfız-ı kütüb tayin edildi ve ölünceye kadar bu görevde kaldı. Şeyhülislâm Seyyid 

Murtaza Efendi‟nin “imtihân-ı sânî”lerinde reîsülmümeyyizîn olan Yusuf Efendizâde aynı zamanda katar 

şeyhiydi ve yıllarca Fâtih Camii‟nde vaizlik yaptı. Bazı mübarek gecelerde I. Mahmut‟un huzurunda 

vaazlar verdi. Hac görevi dışında İstanbul‟dan hiç ayrılmadı.19 

                                                           
15  Abdîzâde Hüseyin Hüsameddin Yaşar, Amasya Tarihi, yay. haz. M. Aydın, G. Aydın, Amasya Belediyesi, Amasya, 2008, c. 1, 

s. 221.  
16  Ahmet Tobay, Yusuf Efendizâde Abdullah Hilmî ve Hadis Şerhçiliğindeki Yeri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1991, s. 23. 
17  Ömer Rıza Kehhâle, Mu'cemu'l-müellifîn, Daru ihyau‟t-turasi‟l-arabiy, Beyrut, c. 2, s. 294. 
18  Bkz. Bursalı Mehmet Tahir Bey, Osmanlı Müellifleri (1299-1915), haz. A. Fikri Yavuz, İ. Özen, Meral Yayınları, İstanbul, 1975, 

c. 1, s. 471. 
19  Tobay, Yusuf Efendizâde, s. 49. 
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Yusufzâde Abdullah Hilmi Efendi, herkesten sevgi ve itibar gördü. Hacca gitmeğe niyet 

ettiğinde, fazilet ve kemâlinden nasip alan eski sadrazam Yeğen Ahmed Paşa, yolculuk ihtiyaçlarını 

kolaylaştırmak ve yardımcı olmak üzere bin altın hediye etti. Hicaz‟a gittiğinde, Hicaz, Mısır ve 

Şam‟daki âlimler, kendisinin tefsir, hadis ve kıraat ilmine dair derslerini dinleyip, bahsi geçen ilimlerdeki 

ihtisasına hayran oldular. Kendisinden icazet aldılar.20 

Bu arada şunu belirtmeden geçmeyelim. Yusuf Efendizâde'nin saray hocalığı sırasında verdiği 

huzur dersleri, esasen Osmanlı padişahları tarafından zaman zaman saraya davet edilen veya saray 

hocalarından olan ulemadan bazıları padişah huzuruyla Kur'an-ı Kerim'den bir âyetin veya bir hadisin 

tefsiriyle bu hususta yapılan genel mütalâayı dinleyerek istifade ederlerdi. Bu, Kur'an ve hadis tefsiri 

dersinin günü muayyen olmayıp padişahın arzusuna bağlı idi. Enderun tarihine göre Ramazan‟ın 

onuncu günü olan ders sarayın kütüphane hocasının riyasetinde mukarrer olan zatlardan mürekkep bir 

meclis daha akit olunarak yine tefsirden ilmî mübahaseler yapılırmış.  

C- Vefatı 

Hac yolculuğu sırasında görüştüğü birçok âlime kıraat ve hadis icazeti veren Yusuf Efendizâde 

26 Zilhicce 1167‟de (14 Ekim 1754) 101 yaşında İstanbul‟da vefat etti. Cenaze namazı Fâtih Camii‟nde 

kılındıktan sonra Topkapı civarında bulunan babası ve dedesinin kabirleri yanına defnedildi. Abdülhalim 

isminde bir oğlunun olduğu bilinmekte,21 1217‟de (1802-1803) vefat eden Yusuf Efendizâde Ahmet 

Efendi de onun soyundan gelmektedir. 

D- Ġlmi KiĢiliği 

Yusuf Efendizâde‟nin birçok sahada kıymetli eserleri kaleme almasında ailesinin ilmiye sınıfına 

mensup olmasının rolü büyüktür. Hem babasının hem de dedesinin âlim oluşu onun bu sahaya 

yönelmesinde etkili olmuştur. Müstakimzâde‟ye göre dilinde hafif tutukluk bulunan ve özellikle kıraat, 

tefsir, hadis ilimlerinde meşhur olan Yusuf Efendizâde sülüs ve nesih hatlarında iyi bir hattat, Arapça, 

Farsça ve Türkçe nesir ve nazımda önde gelen isimlerdendi. Bazı şiirleri Râmiz‟in Âdâb-ı zurefâ‟sında 

yer almaktadır. 

Diğer taraftan onun saray-ı hümayun hocası olmasında şüphesiz ilmî kudret ve yeteneğinin 

varlığı açıktır. Nitekim II. Mahmud, onun Buharî'nin Sahih'ini okutup da hatim duası edilen merasime 

katıldığında aklî ve naklî tahkikatından memnun kalmıştır.22  

Yusuf Efendizâde, önce Sultan III. Ahmet Hân sonra da Sultan I. Mahmut Hân ile görüşüp, her 

ikisinden de izzet ve ikram görmüştür. İlmî çalışmalarından dolayı takdir edilmiştir. Sultan Mahmut Hân 

onu saray içinde kendisinin inşa ettirdiği Saray-ı hümayun Kütüphanesi'nin hâfız-ı kütüplüğüne tayin 

etmiştir. Vefatına kadar burada ilmî çalışmalarda bulunmuştur. Şiirle de alâkası olduğundan, “Hilmî” 

mahlâsıyla, Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler söylemiştir. Hz. Peygamber‟e (sav) ait bir na‟tı şöyledir; 

Fezây-i dergâhin kân-ı atadır yâ Resûlallah! 

Cenâb-ı melce-i ehl-i recâdır yâ Resûlallah! 

Yusuf Efendizâde‟nin şahit olduğu üç Osmanlı padişahı şunlardır: III. Mustafa (1757-1774), III. 

Ahmed (1115-1143/1703-1730), Sultan I. Mahmud (1730-1754), III. Osman. Bunlardan III. Ahmed ve 

I. Mahmud ile tanışmış, bu padişahlardan iltifat görmüştür. Döneminin çağdaş âlimleri arasında şunlar 

vardır: 

Kettânizade Muhammed en-Naimî (ö.1169/1756), Muhammed Karahisârî (ö.1170/1756), 

Amasyalı Akif Mustafa Efendi (ö.1173/1759), Kastamonulu Ahmed Sufî (ö. 1172/1758), Mevlana Müftü 

Ebu Said el-Hadimî (ö. 1176/1762), İbrahim Rumî (ö. 1189/1775), Kurşunlu zade Mustafa Efendi 

(ö.1190/1776), Hafız İsmail Konevî (ö. 1195/1780).23  

E- Eserleri  

Yûsuf Efendizâde, çok kıymetli eserler yazmıştır: Bunlardan bazıları şunlardır:  

                                                           
20  Bursalı Mehmed Tahir “Yusufzade Abdullah Hilmi Efendi”, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], İstanbul, 1330, c. 12, sayı: 289, 

s. 49 
21  Tobay, Yusuf Efendizâde, s. 70. 
22  Tobay, Yusuf Efendizâde, s. 52. 
23  Tobay, Yusuf Efendizâde, ss. 31-47 
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1- "el-İ'tilaf fî vucûhi'l-ihtilâf": Kıraat-i aşere hakkındadır. 

2- "Zubdetu'l-irfân fî vucûhi'l-Kur'an": Beydâvî'nin eserine haşiyedir. 

3- "Hâşiyetu ale'l-akâidi'n-nesefîyye". 

4- "Ravdatu'l-vaizîn". 

5- "İnâyetu'l-meliki'l-mun'im fî şerhi sahih-i Muslim": 3 cilttir. 

6- "Necâhu'l- kârî fî şerhi sahihi'l- Buhârî": Tanıtacağımız kitap budur. Topkapı sarayında 20 cilt 

halindedir. Dili Arapça, Türkçe ve Farsça tertip edilmiştir.24  

Eserlerinin tamamı elli beş adet olup, yirmi sekizi de diğer ilimlere dairdir. Günümüzde 

Amasyalı Yusuf Efendizâde hakkında Ahmet Tobay‟ın, onun hadisçiliğine dair bir doktora tezi ve Buhari 

şerhinin ise Yasin Kılıç ve Rihab Bedevi Ali tarafından devam etmekte olan belli bölümlerinin tahkik 

çalışmaları vardır. 

2- Necahu'l-Kârî 

Sahîh-i Buhari‟yi okutmakla görevlendirildiği zaman telifine başladığı ve yirmi sekiz sene 

zarfında yazdığı otuz cilt üzerine geniş bir şerhtir. Eserini zamanın padişahına hediye ederek pek çok 

takdir ve tebrike mazhar olmuştur. Bin altın, bir kat kıymetli elbise ile taltif edilmiştir. Zira o dönemde 

âlimler arasında, yazdığı eseri bir padişaha veya devlet adamına ithaf etme geleneğinin olduğu 

bilinmektedir. 

Müellif, Sarây-ı Hümâyun Kütüphanesi‟nde yıllarca okuttuğu eserin kendi hattıyla olan 

nüshasını Fâtih Camii Kütüphanesi‟ne vakfetmiştir. Ömer Nasuhi Bilmen‟in, “Şimdiye kadar (1974) 

tabedilmemiş olması teessüfe şayandır” dediği eser hâlâ yazma halindedir. Müellifin el yazısı ile yazma 

bir takımı, Fâtih Kütüphanesi'nde, bir takım da Hamidiye ile Veliyyüddîn Efendi kütüphanelerinde, bir 

takımı da Serez Kütüphanesi‟ndedir.25  

YazılıĢ Gayesi 

Yusuf Efendizâde bu eserin yazılış gayesi hakkında dönemin padişahına ithaf ettiği kitabın 

mukaddimesinde şu açıklamalarda bulunur: “Yüce Sultanımız, Sultan III. Ahmed‟in sarayındaki zevata 

ta„lim ve tedris hizmetiyle şereflendirildiğim zaman, İmam Buharî‟nin Sahih‟ini okutmam uygun 

görülmüştü. Böylece bu eseri okutmaya başladım. Bu esnada, bazı şerhlerden faydalanarak bir eser 

meydana getirme ve daha yararlı olabilme fikri içime doğdu. Aynı zamanda yazacağım bu eser 

hadisleri tedris ve takrir ederken bu fakirin işini de kolaylaştırır diye düşündüm. Neticede Yüce 

Mevlâ‟dan yardımını dileyerek bu işe giriştim. Yazmayı düşündüğüm bu esere Necâhu‟l-kâri li şerhi 

sahihi‟l-Buhârî adını verdim. Yüce Rabbimin, bu eserin tamamlanmasında bana yardımcı olmasını ve 

arzumu gerçekleştirmeye beni muvaffak kılmasını diliyorum.”26 Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 

Yusuf Efendizâde, şerhine Necâh adını vermesinde belki Allah‟ın verdiği yardım ve izniyle sağlam 

kaynakları esas alarak tamamlamayı başarmak arzusuyla vermiş olması muhtemeldir.  

Kaynakları 

Müellifimiz eserini büyük ölçüde el-Aynî‟nin (ö.855) Umde‟si ile İbn Hacer‟in (ö. 852) Feth‟inden 

yararlanarak kaleme almıştır.27 Nitekim bu durumu şerhinde gerek doğrudan açık ismiyle atıfta 

bulunarak gerekse ismini tasrih etmeden yapmış olduğu alıntıları kaynaklarından karşılaştırarak olsun 

adı geçen şerhlerden faydalandığı görülebilir.  

Yine Yusuf Efendizâde bu eserinde sırayla şu kaynaklara atıfta bulunmuştur: 

1- İrşâdu's-sârî 

2- Şerhu's-sünne 

3- Camiu't-tirmizî 

4- el-Yevmu ve'l-leyle, Nesâî 

5- Tîbî 

                                                           
24  Hayruddin Ziriklî, A'lâm, Dâru‟l-ilm, Beyrut, 2002, c. 4, s. 129-130. 
25  Halit Özkan, “Yûsufefendizâde”, DİA, c. 44, İstanbul, 1995, s. 42. 
26  Yusuf Efendizade, Necâhu‟l-kâri li şerhi sahihi‟l-Buhârî, Fatih, 844, v.1 b-2b; Tobay, Yusuf Efendizâde, s. 87. 
27  Tobay, Yusuf Efendizâde, s. 104. 



46 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU 

 

6- Kâdî 

7- Futûhu'l-gayb 

8- Sünen-i İbn Mâce 

Kitapta Ġzlenen ġerh Metodu 

Yusuf Efendizade‟nin Buhari üzerine yazdığı bu şerh, daha önce de sözünü ettiğimiz gibi başta 

Bedruddin Aynî‟nin ve İbnu‟l-Hacer‟in Buharî şerhleri olmak üzere o gün kullanılan muteber birçok şerh 

kitabı tetkik edilerek faydalı tarafları alınmış onlarda bulunmayan hususlarda ilave edilerek hazırlanmış 

kıymetli bir eserdir.28 Eserin baş tarafında yazılış gayesinin açıklandığı iki varaklık kısımda eserin bir 

mukaddimesi yer almamakla birlikte eserde izlenen metot hakkında her hangi bir bilgi de mevcut 

değildir. 

Bu itibarla şerhin yazımında izlediği metodu şerhi elimize aldığımızda fark edeceğimiz şekliyle ki 

o da memzuc adı verilen şerh ile metnin kaynaştırıldığı metottur. Nitekim Yusuf Efendizade şerhinde 

hadis metinlerini şerh içerisine almış, hadis metinleri ile bab başlıklarını kırmızı mürekkeple ve iri 

harflerle, şerh kısmını da siyah mürekkeple ve daha küçük karakterde yazarak şerh ile metni 

ayırmıştır.29 

Necâhu‟l-kâri hadis şerh anlayışı bakımından incelendiğinde şerhte H.VI-XII./M.XII-XVIII. 

asırlarda meydana getirilen şerh edebiyatının seçkin örneklerinden izleri görmek mümkündür. Nitekim 

bu devirlerdeki zengin içerikli Buhârî şerhlerinde; öncelikle hadisin geçtiği bölüm olan kitabın anlam ve 

muhtevasına dair bilgiler, hadisin senedindeki râvi isimleri, okunuşları, künyesi vb. hakkında bilgiler, 

senedin özellikleri, senedin Buhâri‟de nerede geçtiği, hadisi eserlerine alan muhaddislerin kimler 

olduğu açıklanmıştır. Yine bu şerhlerde hadisin metninde geçen garip kelimelerin izahı, hadisin türü, 

farklı tarikleri ve metin farklılıklarını zikrettiği, rivayet metinlerinin kelime, gramer, belagat, muhteva, 

üslup tahlili bakımından ele alındığı, bab başlıkları ile rivayetlerin ilgisi, metinden çıkarılan fıkha dair 

hükümlerin yanında hadisle ilgili fayda görülen diğer meselelerin belirtildiği görülür. Bu anlamda Yusuf 

Efendizâde de söz edilen bu tür bilgilere şerhinde gerekli gördüğü bir takım başlıklar altında yer 

vermiştir.  

Eserin birincil kaynağı konumunda olan Umdetu‟l-kâri‟de muhtelif başlıklar altında ele alınan 

hadislerle ilgili verilen bilgiler alıntılanarak Yusuf Efendizâde tarafından özetlenmiş, başlık konulmadan 

hadisin şerhinin yanı sıra kaydedilmiştir. Mesela Beyanu zabtu‟r-rical veya Beyanu ricalihi şeklindeki 

başlıklar altında verilen rical hakkındaki bilgiler, müellifin kendine has üslubuyla 

mezcedilerek/birleştirilerek râvinin adının geçtiği yerlerde verilmiştir. Bu durum belki bilgilerin bir arada 

görülmesini sağlamış olmaktadır. 

Yine Beyanu‟l-luğa, Beyanu‟s-sarf, Beyanu‟l-i‟rab, Beyanu‟l-meânî gibi başlıklar altında 

hadislerde geçen kelimeler hakkında verilen açıklamalar, müellifimiz tarafından kelimenin ilk geçtiği 

yerde bir araya getirilerek yazılmıştır.30  

Keza Umdetu‟l-kâri‟de bir hadisin şerhinde “Beyanu ricâlihi, Beyanu‟l-ensab, Beyânu letâifi 

isnadihi şeklinde üç ayrı başlık altında verilen bilgileri31 müellifimiz takdim-tehirlerle “hadiste birtakım 

faydalar” giriş ifadesiyle aynen aktarmıştır.32 

Söz edilen hususlardan da anlaşılacağı üzere Yusuf Efendizâde, şerhinde muteber görülen 

şerhlerden faydalanarak kimi zaman kendine has üslubuyla iktibasta bulunduğu bilgileri birleştirerek, 

kimi zaman aynen iktibasta bulunarak kimi zamanda farklı bir tertiple bazı bilgiler ilave ederek zamanın 

telif metodunu izlemiştir, diyebiliriz. 

                                                           
28  Ziriklî, A'lâm, c. IV, s. 274. 
29  Tobay, Yusuf Efendizâde,  s. 104. 
30  Tobay, Yusuf Efendizâde, s. 105. 
31  Bedruddin Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed Aynî, Umdeıu‟l-kâri şerhu sahihi‟l-Buhârî, Daru‟l-kutubi‟l-ilmiyye, Beyrut, 

2001, c. 1, ss. 225-226. 
32  Yusuf Efendizade, Necâh, 844, v.107b-108ab. 
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Yusuf Efendizade, şerhinde bazı önemli gördüğü hususlara genellikle Tenbih/Tenbihat,33 

Fâide/Fevaid,34 Tetimme/Tetmim,35 Hatime,36 Tekmil/e,37 Tezyil/Zeyl38 adı verdiği başlıklar 

altında temas etmiştir.   

Sözü edilen başlıkların dışında sıkça olmasa da Ğaribe, Latife, Tafsil, Nasihat, Tahkik ve 

Fer’ adını verdiği başlıkları kullandığına rastlarız.39 Bu başlıkların kullanılmasında muhtemelen önemli 

gördüğü konulara okuyucunun dikkatini çekme, eseri tekdüzelikten kurtarma, farklı başlıklarla kitaba 

ayrıcalık kazandırma gibi hususların rol oynadığını söyleyebiliriz. Nitekim bu başlıklara verdiği önemi 

bazen başlık koymayı unuttuğu sayfa kenarlarına  Sahih kaydıyla ilave ettiği yerlerden anlamak 

mümkündür.40  

Sonuç 

Yusuf Efendizâde, ellinin üzerinde binlerce varak yekûnundaki telif ettiği eserleri ile dönemin 

önde gelen Osmanlı muhaddisleri arasındadır. Nitekim Necâhu‟l-kârî adlı Buhari şerhi sadece 9073 

varaklık müsveddesinden temize çekilerek kaleme alınması dahi büyük bir emek ve zaman gerektiren 

bir iş olması yönüyle müellifin gayreti ve çalışkanlığını açıklamaya ihtiyaç bıraktırmamaktadır.  

Yusuf Efendizâde‟nin Necâhu‟l-kâri‟yi telif ederken faydalandığı mevcut kaynakları itibariyle 

genel bir değerlendirme yapıldığında Buharî‟nin iki şerhinden çokça istifade ettiğini söylemek 

mümkündür. Bu eserlerden istifade ediş miktarını sayısal olarak kabaca ifade edecek olursak eserin 

dörtte üçünde Bedruddin Aynî‟nin Umdetu‟l-kâri‟sinin, dörtte birinde ise İbnu‟l-Hacer‟in Fethu‟l-

bâri‟sinin etkisinin bulunduğu söylenebilir.  

Yine Hadis şerh anlayışı yönüyle esere baktığımızda geleneği taşıyıcı bir mahiyette kendine has 

üslubu ile dönemin muteber şerh kaynaklarından derlemek suretiyle oluşturulmuş bir çalışma 

hüviyetini sergilemektedir.  

Diğer taraftan âlimimiz, kendine has üslubu ve kaynak kullanımı tarzıyla ve de okuyucunun 

dikkatini çekecek birtakım başlıklar ilave ederek Allah‟ın izni ve yardımıyla vücuda getirdiği eseri ilim 

dünyasına kazandırmıştır. Bununla birlikte bizim bu sağlam kaynaklardan oluşturulan şerhi halen 

okumak ve hatta tahkik edip baskıya hazırlamak gibi sürdürmemiz gereken çalışmaları bekleyen buna 

benzer nice eserlerimizin olduğunu hatırlatmakta fayda vardır.

                                                           
33  Yusuf Efendizade, Necâh, 844, v.93b, 125a, 127b, 133a, 180b, 204b, 237a, 259b… 851, v. 254a (Tenbihat şeklinde), 871, 

v. 31a; 872, v. 78a, 160b,189a, 286b, 300a; 873,v. 18b, 189a. 
34  Yusuf Efendizade, Necâh, 844, v.38b; 53a, 85a, 93b, 95b, 179a, 194b (Faide nahviyye şeklinde) 872, v.102a, 130b, 153b. 
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ATÛFÎ’NĠN “RAVDU’L-ĠNSAN” ĠSĠMLĠ ESERĠNDEKĠ BAZI HADĠSLERĠN DEĞERLENDĠRMESĠ 

 

Orhan YILMAZ* 

 

Özet 

Osmanlı döneminin önemli âlimlerinden biri olarak bilinen Hayreddin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Atûfi 

(ö. 948/1541) Anadolu‟nun ilim şehirlerinden biri olan Amasya‟nın Merzifon ilçesinde dünyaya 

gelmiştir. Şakâik-i Nu‟maniye‟de onun Kastamonulu olduğu söylense de müellif el yazması eserlerinde 

kendisini Merzifonlu olarak kaydetmiştir. Tefsir, Hadis ve Kelam gibi dinî ilimler yanında Mantık, Tıb ve 

Meâni gibi aklî ilimleri de tahsil etmiş olan Atûfî Osmanlı padişahlarından II. Bayezid (886-918/1481-

1512) tarafından İstanbul‟a davet edilmiş ve burada saray hocası olarak görev yapmıştır. Bir müddet 

sonra kendi isteğiyle saraydaki görevinden ayrılan Atûfî İstanbul‟un çeşitli camilerinde vaazlar edip 

öğrenciler yetiştirmiştir. Suyutî, Sehâvî gibi devrin önemli muhaddislerine öğrencilik yapmış olan Atûfî, 

ömrünün sonlarına doğru Tefsir, Hadis, Mantık ve Tıb gibi çeşitli ilim dallarında eserler telif etmiştir. 

Atûfî‟nin kaleme aldığı eserlerden biri de Tıbb-ı nebevi ile ilgilidir. Müellif Ravdu‟l-insan fi terbiyeti 

sıhhati‟l-ebdan (  ismini verdiği ve II. Bayezıd‟a taktim ettiği bu ( سٔض اإلَضاٌ فٙ جشبٛة صحة األبذاٌ

kitabında, sağlığın korunması, faydalı bitkiler, hastalıkların nedenleri ve tedavisi gibi konuları hadisler 

ışığında değerlendirmiştir 

Biz bu tebliğimizde önce mezkûr kitabı yani Ravdu‟l-insan‟ı kısaca tanıtacağız. Daha sonra eserde 

geçen hadisler üzerinde duracak bazı rivâyetleri senet ve metin açısından inceleyip değerlendirmeler 

yapacağız. Elde ettiğimiz bu bilgiler ışığında Atûfî‟nin ve yaşadığı dönemin hadis ve sünnet anlayışını 

tespit etmeye çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Atûfi, Hadis, Tıbb-ı nebevi, Tenkit, Ravdu‟l-insan. 

 

Evaluation of Some Hadiths in the Work “Ravdu’l-insan” Written by Atûfî 

 

Abstract 

Hayreddin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Atûfi (Death 948/1541) is known as one of the important 

scholars of the Ottoman Period, and was born in Merzifon county of the city of Amasya, which is one 

of the cities in Anatolia famous for people dealing with science. Although it is mentioned that he was 

from Kastamonu in Şakâik-i Nu‟maniye, the author recorded himself as being from Merzifon in his 

manuscripts. Atûfî studied religious sciences like Tefsir, Hadis and Kelam as well as modern sciences 

like Logic, Medicine, and Meani, and was invited to Istanbul by II. Bayezid (886-918/1481-1512), who 

was one of the Ottoman Sultans, and was assigned as the teacher of the Palace there. After some 

time, he left his duty in the Palace with his own will, and gave sermons in various Mosques in Istanbul 

and raised students. Atûfî was the student of important scholars of that period like Es-Suyutî, es-

Sehâvî, and wrote books in various sciences like Hermeneutics, Hadith, Logic and Medicine towards 

the end of his life. 

One of the works written by Atûfî was about Tıbb-ı Nebevi (i.e. the Prophetic Medicine). The author 

devoted this book, which he named “Ravdu‟l-İnsan fi Terbiyeti Sıhhati‟l-Ebdan” ( سٔض اإلَضاٌ فٙ جشبٛة 

 to Bayezıd II, and commented on issues like protection of health, useful herbs, the (صحة األبذاٌ

reasons and treatments of diseases in the light of Hadiths.  

In this paper, we will firstly describe the above-mentioned book, i.e. Ravdu‟l-Insan briefly. Then we 

will focus on the Hadiths mentioned in the book, and examine and comment on some of the 

narrations in terms of the text and narrators. In the light of these data, we will try to describe the 

understanding of Hadiths and Sunnah in the period when Atûfî lived.  

Keywords: Atûfi, Hadith, Tıbb-ı Nebevi (the Prophetic Medicine), Criticism, Ravdu‟l-insan. 
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Giriş 

Çalışmamıza konu olan elimizdeki Ravdu‟l-insan fi terbiyeti sıhhati‟l-ebdân isimli eser 

Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesinde 03546-001 demirbaş numarası ile kayıtlıdır. Eser 181 varak 

olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Eserin tahkikini yapan Mustafa Canlı kitabın sekiz nüshasının 

olduğunu tespit etmiştir.1 

Atûfî, Yüce Allah‟a şükür, Hz. Peygamber‟e salat ve selam ettikten sonra sağlığın önemi ile 

eserine giriş yapmıştır. “  ٍَ ْضشِفِٛ ًُ ُِٚح ُّب اْن   َ ُّ ََٔ  جُْضشُِفٕا  ََِّن َٔاْاَشُبٕا  َُٔ هُٕا   /yiyiniz içiniz fakat israf 

etmeyiniz”2ayeti çerçevesinde israf konusuna değindikten sonra eserini kısaca tanıtmıştır. Atûfî söz 

konusu eserini takdim ettiği dönemin Osmanlı padişahı II. Bayezid‟e çeşitli övgüler yağdırdıktan sonra 

tıpla ilgili ıstılahlara yer vermiş, arkasından Hadis olarak kabul ettiği pek çok rivâyetin izahına geçmiştir.  

Müellif rivâyetlerde geçen yiyeceklerden ekmek, et, deri, erimiş yağ, yağ, pancar, sebzeler, 

mercimek, pirinç, mantar, hurma, incir, zeytin, üzüm kavun, sirke, tuz, bal gibi maddeler ile bazı 

ilaçların fayda ve zararlarını ifade eden rivâyetleri kaydedip bu rivâyetler hakkında açıklamalarda 

bulunmuştur.3 Hayreddin Atûfî, hadis olarak kaydettiği rivâyetleri şerh ederken  şarihlerin 

görüşlerinden ziyade kendi özgün değerlendirmlerini yapmıştır.  

Tıbb-ı nebevînin en fazla tartışılan konularından biri tedavinin caiz olup olmadığı meselesidir. Söz 

konusu tartışmaya değinen Atûfî; şifanın Allah‟tan olduğunu ancak tevekkül etmenin tedavi olmaya 

engel olmadığını söylemiştir.4 Tıbb-ı nebevi sahasında tartışılan diğer bir konu da zımmî dokturlar 

meselesidir. Atûfî mezkur eserinde “Zimmî doktorun tedavisi caiz midir?” sorusuna cevap aramıştır. 

Ona göre asıl olan doktorun  Müslüman olmasıdır, ancak zaruret durumunda zimmî bir doktorun 

tedavisi de caizdir.5 

Eserin baş kısımlarında Atûfi‟nin tıbbî terimleri izah etmesi ve zaman zaman tıp tarihi hakkında 

önemli bilgiler vermesi yanında insan vucudu ve kafa tasındaki kemiklerin yapısı ve özellikleri6 

hakkında detaylı açıklamalar yapması onun tabâbet alanında uzman bir kişi olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Müellif eserin “Faslu‟t-Ta‟âm” bölümünde helal beslenme ve helal gıdalar üzerinde durmuştur. 

Atûfî‟nin  burada bereket kavramına ise ayrı bir  önem verdiği dikkat çekmektedir. Ona göre 

besmeleyle yemeğe başlamak, toplu yemek yemek, tabaktaki yemeği bitirmek, arpa ekmeği yemek 

gibi hususlar bereketi celbeden davranışlardır7. Yemeğe ve suya  üflemek ise  bereketi kaçıran 

davranış olarak sunulmuştur.8 

Müellif eserin çeşitli yerlerinde ruh, nefis, nefsin istek ve arzuları gibi konular hakkında bilgiler 

kaydetmiştir. Sağlıklı yaşamanın temelindeki en önemli etkenin ölçülü beslenme olduğunu belirten 

Atûfî, Tıbb-ı nebevî‟nin temelinde yatan gerçeğin de az ve ölçülü yemek olduğunu vurgulamıştır.9 

Atûfî eserini bir sonuç “Hâtimetü‟l-Kitâb” ile bitirmiştir.  Bu bölümde Atûfî, daha önce zikrettiği 

israf, fazla yemenin zararları, az yemenin faydaları gibi konulara yeniden değinmiş ve bu konularla ilgili 

farklı hadisler zikretmiştir.10 

Atûfi’nin Kaydettiği Bazı Rivâyetlerin Tenkidi 

Hadisçilere göre hadis tenkidi bir sözün Hz. Peygamber‟e ait olup olmadığını tespit etmek 

amacıyla yapılan çalışmadır. Hadis tenkidi çalışmaları bir hadisin senet ve metni hakkında geçmiş 

muhaddislerin görüşleri, temel hadis kaynakları, aklî veriler ve tarihi belgeler dikkate alınarak yapılır. 

                                                             
* Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, orhanyilmaz04@hotmail.com. 
1  Mustafa Canlı, Hayrettin Atûfî ve Ravdu‟l-İnsan Adlı Eserinin Tahkiki, Başkent Kitap, Tokat, 2014, s.86 
2  A‟raf, 7/31. 
3  Sadık Cihan, “Hayreddin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-„Atûfî Kastamonî ve Hadis Eserleri”, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler 

Fakültesi Dergisi, Sevinç Matbası, sayı: 3, Erzurum, 1979, s. 65-72. 
4  Atûfî, Ravdu'l-insân, vr. 47b, 169b. 
5  Atûfî, Ravdu'l-insân, vr. 169a, 170a, 170b. 
6  Atûfî, Ravdu'l-insân, vr. 170b, 171a. 
7  Atûfî, Ravdu'l-insân, vr. 57a, 63a, 68b. 
8  Atûfî, Ravdu'l-insân, vr. 63b. 
9  Atûfî, Ravdu'l-insân, vr. 3b. 
10  Atûfî, Ravdu'l-insân, vr. 175a-181b. 
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Hz. Peygamber‟e nispet edilen bir sözü senet ve metin açısından araştırmadaki amaç kesinlikle 

hadisleri çürüğe çıkarmak değil aksine sağlama çıkarmaktır. Samimiyet ve ilmî ölçülerle araştırılan bir 

sözün Hz. Peygamber‟e ait olmadığı tespit edilirse bunun gizlenmesi ilmî bir yaklaşım olmadığı gibi 

Resûl-i Ekrem‟e karşı da bir saygısızlık olarak algılanır. Ayrıca Hz. Peygamber‟e ait olmadığı tespit 

edilen bir sözü ısrarla ona nispet ederek zikretmenin ilmî ve dinî vebali de vardır. Nitekim lafzî 

mütevatir olarak bilinen bir hadiste Hz. Peygamber; “Kim benim söylemediğim bir şeyi bana atfen 

söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın”11 ihtarında bulunmuştur.  

Hayreddin Atûfî Ravdu‟l-insan fi terbiyeti sıhhati‟l-ebdân isimli eserinde sağlık, koruyucu hekimlik 

ve tedavi ile ilgili pek çok rivâyete yer vermiştir. Tespitlerimize göre bu hadislerden bir kısmı temel 

hadis kaynaklarında yer alan sahih rivâyetlerden oluşurken bir kısmı ise zayıf hatta mevzu hadisleri 

ihtiva eden eserlerden alınmıştır. Eserin ihtiva ettiği yüze yakın rivâyet ise hiçbir kaynakta 

bulunamamıştır. Kaynağı bulunamayan bu rivâyetler, büyük olasılıkla toplumun dilinde dolaşan kelam-ı 

kibar türünden sözlerdir. Bu izahtan sonra Atûfî‟nin kaydettiği bazı hadislerin tenkidine geçebiliriz.  

1. “Her hastalığın yuvası mide, şifası perhizdir” Rivâyeti 

Müellif aşırı yemek ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi anlatırken Hz. Peygamber‟e nisbetle;  " انًعذة

 Her hastalığın yuvası mide, şifası ise perhizdir.” ifadesini kullanmıştır.12/  بٛث انذاء، ٔانحًُٛة سأس  م دٔاء

Aclûni‟nin (ö. 1162/ 1748), Keşşaf‟tan kaydettiğine göre Harun Reşit döneminde kabiliyetli bir 

Hıristiyan doktor Müslümanların kitabında tıbba dair bir bilginin olmadığını ifade edince, Ali b. Huseyin 

b. Vâkıdî Yüce Allah‟ın tıb ilmini yarım ayet ile özetlediğini söyleyip “  وُكلُوْا َواْشَرُبوْا َوالَ تُْسرُِفوْا إِنَُّه, / 

Yiyiniz içicin fakat israf etmeyiniz”13 ayetini okuyarak bu şahsa cevap verir. İslam dinini aşağılamaya 

çalışan Hıristiyan doktor bu defa Nebi‟den tıbba dair herhangi bir bilginin olmadığını iddia eder. Ali b. 

Huseyin b. Vakıd Hz. Peygamber‟e istinaden “  Mide hastalığın / انًعذة بٛث انذاء، ٔانحًُٛة سأس  م دٔاء

yuvası, perhiz de onun şifasıdır” sözünü söyleyerek bu şahsa cevap verir.14 

Yaptığımız çalışmalar neticesinde bu rivâyetin, Kütûb-i sitte başta olmak üzere temel hadis 

kaynaklarında yer almadığı görülmüştür. Hadis diye zikredilen bu sözün hadis olmadığını bildirmek için 

tali kaynakların yer verdiği bu ibare bazı âlimlere göre ünlü Arap doktorlarından Haris b. Kelede‟ye ait 

bir sözdür.15 Mevzu hadisler konusunda önemli eserler kaleme alan Ali el-Karî: “ ْٕ يٍ  الو انحاسخ بٍ 

ََٔصهَّنىَ   ِّ ْٛ  Bu Arap doktor Haris b. Kelede‟nin /  هذة  طٛ  انعشر، ٔ  ٚيص سفعّ  نٗ انُطٗ َصهَّٗن ُ  َ هَ

sözdür. Onu Nebi Aleyhisselam‟a ref etmek doğru olmaz.” diyerek bu haberi hadis olarak kaydedenleri 

tenkit etmiştir.16 

2. “Her hastalığın kaynağı üşütmektir” Rivâyeti 

Müellifin hadis olarak naklettiği diğer bir rivâyet  ُأصُم ُ ّمِ داء انطشدة sözüdür.17 “Her hastalığın 

kaynağı üşütmektir.” şeklinde çevirebileceğimiz bu rivâyetin râvilerinden Temam b. Nuceyh‟in sika 

râvilere isnat ederek hadisler uydurduğu söylenmiştir. Ayrıca rivâyetin diğer râvileri de cerh edilmiş, 

sika olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.18 Mefhum ve mana açısından bakıldığında rivâyetin peygamber 

sözünden ziyade bir doktor sözüne benzediği söylenebilir. Atûfî‟nin kaydettiği  أصم  م داء انطشدة ٔاصم  م

 şeklindeki ibarenin kaynağını ise bulamadık. Yani ifadenin ikinci kısmı olan “Her derdin ilacı دٔاء انحًٛة

                                                             
11  Buhari, İlim, 38. 
12  Atûfî, Ravdu'l-İnsân, vr. 4b 
13  A‟raf  7/31 
14  Aclûnî, İsmail b. Muhammed, Keşfu‟l-hafâ ve muzîlu‟l-ilbâ amma‟ştehera  mine‟l-ahâdisi alâ elsineti‟n-nâs, Dâru‟l-Kütübi‟l-

İlmiyye, Beyrut, 1988,  c. 2, s. 214.  
15  İbn Kayyim el-Cevziyye, Şemsuddin Ebû Abdillah Muhammed b. Ebi Bekr b. Eyyub ez-Zura‟i ed-Dımeşkî, zâdü'l-me‟âd fi 

hedyi hayri‟l-„ibâd, thk. Abdu‟l-Kadir İrfanu‟l-„işa, Daru‟l-fikr, Beyrut, 2003, c. 4, s. 118; Sehâvi, Muhammed b. Abdurrahman, 

Mekâsidu‟l-hasene, thk, Muhammed Osman, Dâru‟l-Kitabi‟l-Arabî, 1. bs., Beyrut, 1985, s. 389, Yaşar Kandemir, Mevzû 
Hadîsler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 3. bs., Ankara, 1984, s. 173. 

16  Ali el-Kâri, Nureddin Ali b. Muhammed, el-Esrâru‟l-Merfû‟a fi‟l-Ahbâri‟l-Mevdû‟a (Mevdû‟atu‟l-Kübra), thk., Muhammed es-

Sabbâğ, Müessesetü‟r-Risâle,  Beyrut ty., s. 360. 
17  Atûfî, Ravdu'l-İnsâ ,vr.  5a 
18  ed-Dârekutnî, Ali b. Ömer, el-ilelü‟l-vâride fi‟l-ehâdisi‟n-nebeviyye,  thk., Mahfuz er-Rahman, Dâru Taybe, Riyâd, 1985, c. 12, 

s. 73, İbnü‟l-Cevzi, Ebu‟l-Ferec, el-Ilelü‟l-mütenahiye fi‟l-ehâdîsi‟l-vâhiye, thk. Halil el-Mis, Dâru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, Beyrut,  

1403, c. 2, s. 267, Sehavi, Mekâsid, c. 1, s. 120.  
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perhizdir” bölümü müellif tarafından eklenmiş gözükmektedir. Mefhum olarak doğru olsa bile bu 

rivâyet kaynaklarda yer almadığı için onu Hz. Peygambere nispet etmek mümkün değildir. 

3. “Beden içinde bir et parçası vardır” Rivâyeti 

Atûfî‟nin ele aldığı diğer bir hadis, temel hadis kaynaklarımızda yer alan farklı tarikleri de 

bulunan  ٌَّن فِٙ اْنَجَضِذ ُيْضَغًة   َِرا َصهََحْث َٔ َِرا َفَضَذْت ,  ِ   ُّ ُّ , َصهََص اْنَجَضُذ ُ هُّب َٙ اْنَ ْه ُ , َفَضَذ اْنَجَضُذ ُ هُّب ِْ َٔ "أََ    

“Beden içinde bir et parçası vardır ki o sağlam olursa tüm beden sağlam olur, o çürük olursa tüm 

beden çürük olur. O kalptir.” rivâyetidir.19  

Müellif bu hadisi kısaltarak ve bazı lafızları değiştirerek senetsiz olarak: ابٍ آدو    ٌ فٙ جضذ 

 şeklinde kaydetmiştir.20 نًضغة ارا صهحث صهص بٓا صاٚشانجضذ ٔارا فضذت فضذ بٓا صاٚشانجضذ 

Rivâyetin farklı tarikleri olsa da müellifin kaydettiği şekildeki bir varyantına rastlayamadık. 

Mefhum aynı olmakla birlikte müellifin kaydında lafızların farklı oluşu mana ile rivâyetin Osmanlı 

döneminde devam ettiğini yahut müellifin hadisi yanlış ezberlemiş ve kaydetmiş olabileceği ihtimallerini 

akla getirmektedir. Mana ile rivâyetin temel hadis kaynakları yazıldıktan sonra son bulduğu dikkate 

alınırsa geriye müellifin hadis yanlış kaydettiği seçeneği kalmaktadır. Kaldı ki bu hadiste iyi kalbin en 

temel özelliklerinden biri olan iyi niyet ve samimiyete dikkat çekmektedir. Yoksa beden içindeki et 

parçası olan kalbin fiziksel işlevi övülmemektedir. 

4. “Ġnsanoğlunda bir kemik var ki toprak asla onu çürütmez” Rivâyeti 

Atûfî insan bedeninde bulunan kemikler hakkında bilgi verirken kuyruk kemiği olarak bilinen 

kısım hakkında varit olan merfu bir hadis zikreder. İnsanın bütün kemikleri toprak olsa da bu kemiğin 

toprak olmayacağını bildiren bu rivâyeti müellif; “ قال فّٛ انُطٗ صهٗ    هّٛ ٔ صهى نى ٚطق يٍ بُٗ آدو 

  lafızları ile nakletmiştir.21 “ ا   ظًانزَ 

Yaptığımız araştırmalar neticesinde müellifin kaydettiği lafızlar ile kayıtlı bir hadise 

rastlayamadık. Ancak aynı anlamı taşıyan farklı lafızlar ile kayıtlı bazı merfu ve mevkuf rivâyetlerin 

mevcut olduğunu gördük.  

Ahmet b. Hanbel‟in (ö. 241/ 855) kaydettiği ve Şuayb Arnavut‟un (ö. 2016) isnadını sahih 

bulduğu bir rivâyet şöyledir: ا   جأ هّ األسض -: "صهٗ    هّٛ ٔصهى -  ٔقال سصٕل    ًً  ٌ فٙ اإلَضاٌ  ظ

 Resûlullah (sav) buyurdu ki; İnsanoğlunda / ظى انزَ : "، قانٕا أ٘  ظٍى ْٕ؟ قال"أبًذا فّٛ ٚش   ٕٚو ان ٛاية

bir kemik var ki toprak asla onu çürütmez. İnsan kıyamet günü o kemik ile diriltilir. Sahabe o hangi 

kemiktir? diye sorunca Hz. Peygamber; Kuyruk kemiği diye cevaplandırdı.”22 Aynı rivâyeti nakleden 

Müslim ( َظى انز  ) yerine aynı anlama gelen « ِ ََ «َ ْجُ  انزَّن  ifadesini kullanmıştır.23 Bazı rivâyetlerde 

“kuyruk”, “son kısım” anlamına gelen   انعج kelimesi  انعجى şeklinde yazılmıştır. Müslim, Ahmed ve 

diğer bazı kaynaklarda hadisin bu kelimesinin hataen ر   yerine  و ile yazıldığı anlaşılmaktadır. Kütüb-i 

sitte öncesi hadis kaynaklarından sayılan Hemmam b. Münebbih‟in Sahifesi de bu rivâyete yer vermiş 

ve hadisin sonunda şöyle bir açıklama yapmıştır; “ ٔقال أبٕ انحضٍ  ًَا ْٕ  ج  ٔنكُّ قال بانًٛى / Ebu‟l-

Hasan demiştir ki; onun aslı “acbün” dür fakat onu mim ilse söylediler.”24 Bir rivâyete göre sahabe 

« ِ ََ «َ ْجُ  انزَّن  ibaresinin anlamını Hz. Peygambere sormuşlar. Allah‟ın elçisi “kuyruk sokumu” olarak 

ifade edilen bu ibareyi sırrını sadece Yüce Allah‟ın bildiği hardal tanesi diyerek bir tohuma 

benzetmiştir.25 

Abdurrezak‟ın (ö. 211/826) Musannef‟inde yer alan benzeri bir rivâyet ise şu lafızlarla 

kaydedilmiştir: “ شٍ َقالَ  ًَ ٍْ َيْع َْٚشةَ : َ  َش ُْ ُْٚشَ  ُ : " َقاَل أَُبٕ   ُّ ُْ َِٔي  ،ِ ََ ُّ  ِ َّن َ ْظَى انزَّن ٍَ آَدَو ُ هَّن جَْأُ ُم اأْلَْسُض اْب , / 

Abdurrezâk‟ın Ma‟mer‟den naklettiği bir rivâyette Ebu Hureyre şöyle demiştir: “İnsanın yaratılmış 

                                                             
19  Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâil, Sahîhu‟l-Buhâri, Darusselam, Riyad, 1999, İman 39, Müslim, Ebû‟l-Huseyn 

Muslim b. Haccac el-Kuşeyri, Sahihu Müslim, Darusselam, Riyad, 1999, Müsâkât 107, Ebu Dâvud et-Tayâlisi, Müsned, Daru‟l-

Marife, Beyrut, c. 1, s. 106, no:788. 
20  Atûfî, Ravdu'l-İnsân, vr., 6a. 
21  Atûfî, Ravdu'l-İnsân, vr., 23ab 
22  Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, thk. Şuayb Arnavut, Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut, 2001, c. 5, s. 223. 
23  Müslim, Fiten, 28.  
24  es-San‟ânî, Muhammed b. İsmail, Sahîfetü Hemmam b. Münebbih, thk. Ali Hasan Ali Abdulhamid, el-Mektebü‟l-İslâmi, 

Beyrut, 1987, c. 1, s. 46. 
25  İbn Hacer, Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, Fethu‟l-bâri bi şerhi sahîhi‟l-Buhâri, Dâru‟l-Marife, Beyrut, 1379, c. 8, s. 552. 
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olduğu kuyruk sokumu kemiği dışında toprak insanoğlunu yer bitirir.”26 Burada bu söz Ebu Hureyre‟ye 

(ö. 58/678) ait mevkuf bir haber olarak kayıtlı olsa da aynı haber çok az farklılıklarla Müslim‟in (ö. 

261/875) Sahih‟inde merfu hadis olarak da bulunmaktadır. Söz konusu hadis Kuteybe b. Sa‟id-Muğire-

Ebu‟z-Zenâd-Ebu Hureyre-Hz. Peygamber tariki ile gelen haber: “, ُّ انحُّبَشاُر،  ِ َّن َ ْجَ  »: ٍِ آَدَو َْٚأُ هُ ُ مُّب اْب

َُٚش َّن   ِّ َٔفِٛ ، ُخهَِق  ُّ ُْ ََ ِ ِي  şeklinde kayıtlıdır.27انزَّن

5. “Allah’ın elçisi bıçak ile et ve ekmek kesmeyi yasakladı” Rivâyeti 

Bir rivâyete göre Hz. Peygamber bıçakla et ve ekmek kesmeyi yasaklamıştır. Atûfî bu rivâyeti 

 lafızları ile zikretmiştir.28 Hz. Aişe (ö. 58/678)‟den merfû ” ٔ  ٚ طع انهحى ٔانخطز بانضكٍٛ ف ذ َٓٙ  ُّ“

olarak nakledilen rivâyet Ebu Dâvud‟un Sünen‟inde yer almaktadır. Bu rivâyet doğrusu “  َ جَْ طَُعٕا انهَّنْحَى 

َٔأَْيَشأ ُأ  َُ ْْ ُّ أَ ُِ َفإََِّن ُضٕ َٓ َْ َٔا ٍْ َصُِٛعِ األََ اِجِى  ُّ ِي ٍِ َفإََِّن كِّٛ  Eti bıçakla kesmeyiniz, çünkü o acemlerin yaptığı/ بِانّضِ

iştir. Onu kemirerek yiyiniz. Bu daha faydalı ve daha sağlıklıdır.”29 lafızları ile kayıtlıdır. Asıl kaynağında 

görüldüğü gibi “ekmek” kelimesi yer almamıştır. Ebu Davud söz konusu rivâyeti naklettikten sonra aynı 

yerde bir değerlendirme yapmış ve bu rivâyet için “kuvvetli değildir” (  ِّٖ َٕ بِاْنَ ِٕ ُْ َْٛش  َٔنَ  ) ifadesini 

kullanmıştır. Ebu Davud‟un Sünen‟ini şerh eden Mübarekfuri mezkur rivâyeti incelemiş Ubbad b. Kesir 

ile Ebu Ma‟şer gibi sika olmayan râviler sebebiyle mezkur rivâyeti zayıf kabul saymıştır.30 Rivâyeti 

değerlendiren diğer bir alim de İbn Kayyim el-Cevziyye (ö. 750/ 1351)‟dir. O, söz konusu rivâyeti 

metin bakımından tenkid etmiş ve neticede sahih olmadığı sonucuna ulaşmıştır.31 Ona göre Hz. 

Peygamber'in bizzat kendisinin koyun kestiğini haber veren sahih ve sabit rivâyetler mevcuttur.32 

Ayrıca İbn Kayyim, etin bıçakla kesilmesini mutad bir davranış olarak kabul etmiş ve böylesine 

yapılması zorunlu, genel bir uygulamanın yasak edilmesini makul görmemiştir.33 Suyuti de mezkur 

rivâyetin senedinde yer alan Ebu Ma‟şer‟in sika olmadığını bildirmiştir. Ayrıca o Hz. Peygamber‟in 

bıçakla et kestiğine dair rivâyetlerin sabit olduğunu aksi rivâyetlerin ise sahih olmadığını kaydetmiştir.34  

6. “Ey Ali! Yemeğe tuz ile başla, tuz ile bitir” Rivâyeti 

Müellif faydası ve şifalı bir yiyecek olması bakımından tuzun önemini anlatırken; “  ٚا  هٗ ابذأ 

 /بانًهص ٔاخحى بانًهص فإٌ انًهص افاء يٍ صطعٍٛ داء، يُٓا انجٌُٕ ٔانجزاو ٔانطشص ٔٔجع انططٍ ٔٔجع ا ضشاس

Ey Ali! Yemeğe tuz ile başla ve yemeği tuz ile bitir. Çünkü tuz delilik, cüzzam, karın ağrısı, diş ağrısı 

dâhil yetmiş hastalığa şifadır.” İfadelerini hadis olarak kaydetmiştir. Suyuti‟nin (ö. 911/1505) senet 

bakımından mevzu kabul ettiği35 rivâyet metin bakımından da tenkit edilebilir durumdadır. Çünkü 

yapılan araştırmalar neticesinde günümüzde fazla tuzun böbrek, damar, kalp ve yüksek tansiyon başta 

olmak üzere pek çok hastalığa neden olduğu anlaşılmıştır.36  

Bugün oldukça gelişmiş olan modern tıp tuzdan uzak durulmasını tavsiye ederken, Hz. 

Peygamber‟in rivâyette sayılan hastalıkların tedavisi için tuzu tavsiye etmiş olması açık bir çelişki olarak 

gözükmektedir. Ancak söz konusu rivâyetin mevzu olduğunun bilinmesi bu çelişki ortadan kalmıştır. 

7. “Kim haram ile beslenirse, cehennemlik olur.” Rivâyeti 

Müellif haram yiyecekler ile beslenmenin kötülüğünü anlatırken “ : ٔقال انُطٙ  هّٛ انيهٕة ٔانضالو

 şeklinde bir rivâyet nakletmiştir.37 Yapılan araştırmalar neticesinde  م نحى َطث  هٗ انحشاو فانُاس أٔنٗ

                                                             
26  Abdurrezzak b. Hemmam, es-San‟âni, el-Musannef, thk., Habibu‟r-Rahman el-Âzamî, Mektebu‟l-İslamî, 2., bs., Beyrut, 1403,  

c. 3,  s. 591. 
27  Müslim, Fiten 28; Ebu Davud Sünne 24; En-Nesâi, Cenâiz 117. 
28  Atûfî, Ravdu'l-İnsân, vr, 63b  
29  Ebû Davûd, Et‟îme 21.  
30  Mübârekfûri, Ebu‟l-Alâ, Abdurrahman b. Abdurrahim, Tuhfetu‟l-ahvezi bi şerhi câmi‟i‟t-Tirmizi, Dâru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, Beyrut, 

ty., c. 5, s. 462. 
31  İbn Kayyim, Zâdü'l-Me'âd, c. 4, s. 247. 
32  Buhârî, Et‟ime 20. 
33  İbn Kayyim, et-Tıbbu‟n-Nebevî, s. 227; Zâdü'l-Me'âd, c. 4, s. 302; İbn Kayyim, el-Menâru‟l-mûnîf fi‟s-sahîh ve‟d-da‟îf, thk., 

Abdulfettah Ebû Gudde, Mektebu‟l-Matbû‟ati‟l-İslâmiyye, Beyrut, 1994, s. 129. 
34  Suyûti, Celâlu‟d-Dîn, Abdurrahman b. Ebi Bekr, el-Leâli‟l-mesnû‟a fi‟l-ehâdîsi‟l-mevdû‟a, thk., Ebû Abdirrahman, Dâru‟l-

Kütübi‟l-'ilmiyye, 1. bs, Beyrut 1966, c. 2, s. 190. 
35  Suyûti, Celâlu‟d-Dîn, Abdurrahman b. Ebi Bekr, el-Leâli‟l-mesnû‟a fi‟l-ehâdîsi‟l-mevdû‟a, thk., Ebû Abdirrahman, Dâru‟l-

Kütübi‟l-'ilmiyye, 1. bs, Beyrut 1966, c. 2, s.  179. 
36  https://www.anadolusaglik.org/blog/ (20.04. 2017) 
37  Atûfî, Ravdu'l-insân, vr, 54b. 
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aynı lafızlarla kayıtlı bir rivâyete rastlanmamıştır. Ancak mefhumu aynı fakat farklı lafızlarla kayıtlı 

başka rivâyetlerin mevcut olduğu görülmüştür. Şarkı söyleyen kadın ile köpeklerden elde edilen geliri 

haram kılan bir rivâyetin devamında; “ َُّناُس أٔنٗ بّ ْحثِ فان ُّ  هٗ انضُّب ًُ  Kim haram ile / َٔيٍ ََطََث نح

beslenirse onun yeri cehennemdir.” ibaresi yer almıştır.38 Atûfî‟nin eksik ve hatalı kaydettiği rivâyetin 

doğrusu ve tamamı şöyledir; “ ٍِ انكه ِ، »  ُُٓا يثُم ثً َُاؤْا حشاٌو، ٔانُظُش  نٛٓا حشاٌو، ٔثً ٍُ انَ ُِٛة  ُصْحٌث ، ِٔغ ثً

ٍُ انكه ِ ُصْحٌث، َُّناُس أٔنٗ بّ ٔثً ْحثِ، فان ُّ  هٗ انضُّب ًُ َٔيٍ ََطََث نح  /Şarkıcı kadının kazancı haramdır, onun 

sesi haramdır, ona bakmak haramdır. Aynı şekilde köpeğin kazancı da haramdır. Kim haram ile 

beslenirse, cehennemlik olur”39 

Taberâni‟nin (ö. 360/971) Hz. Ömer‟den naklettiği bu rivâyeti değerlendiren âlimler senedindeki 

ravilerden Yezid b. Abdi‟l-Melik‟in sika olmadığı, hatta münkerü‟l-hadis olduğu dolayısı ile de rivâyetin 

zayıf yahut münker olduğu sonucuna ulaşmışlardır.40 

Senet yönüyle zayıf yahut münker olduğu tespit edilen haberin metin açısından da İslam‟ın 

temel anlayışına uygun olduğu söylenemez. Şarkı söylemek yahut köpek ticareti ile elde edilen kazanca 

haram diyebilmek için delaleti kati subuti kati nassa ihtiyaç vardır. Bilindiği gibi zayıf bir rivâyeti delil 

olarak kullanıp herhangi bir şey için “haram” hükmünü vermek usule aykırı bir tutumdur. Kaldı ki Atûfî 

yiyeceklerin haram ve helalinden bahsederken bu rivâyetin son kısmını kaydetmiştir. Yani bu rivâyet 

kazancın haramlığından bahsetmekte yiyecek ve içeceklerin haramlığından söz etmemektedir. Anlaşılan 

o ki Atûfî mezkûr rivâyeti bağlamı dışında kullanmıştır.  

 

Sonuç 

Osmanlı dönemi âlimlerinden Amasya‟lı Hayreddin Atûfi, tıbb-ı nebevî ile ilgili olarak kaleme 

aldığı Ravdu‟l-insan fi terbiyeti sıhhati‟l-ebdân isimli eserinde yaklaşık olarak sekiz yüz hadise yer 

vermiştir. Hz. Peygamber‟e nisbet ederek naklettiği bu haberlerden bir kısmı temel hadis kaynaklarında 

yer alan sahih rivâyetlerden oluşurken epey bir kısmı ise tali kaynaklarda bulunan zayıf ve mevzu 

hadislerden oluşmaktadır. Hatta müellif, bu eserinde kaynağı bilinmeyen yüze yakın kelâm-ı kibar 

türünden ifadeyi de hadis olarak kaydetmiştir. 

Eserde mana ile rivâyet edilmiş gibi farklı lafızlarla kayıtlı rivâyetlere ilaveten tahrif ve tashiflere 

de rastlanmaktadır. Onun yaşadığı dönem (ö. 948/ 1541) dikkate alındığında hadis kaynaklarının 

çoktan teşekkül ettiği ve bu dönemde mana ile rivâyetin mümkün olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla 

tahrif ve tashiflerin ancak dikkatsizlikten kaynaklanmış olabileceği söylenebilir.  

Bize göre bu eserde de tıbb-ı nebevî konusunda geleneksel anlayışa uygun olarak hadisleri 

tercih etmiş ve mütesahil bir yaklaşım sergilenmiştir. Atûfî‟nin eserinde zayıf ve mevzû hadislere yer 

vermesi, bazı hadisleri noksan yahut fazla kaydetmiş olması, bazılarını ise bağlamından koparıp farklı 

manada kullanması bildiğimiz kadarıyla dönemin âlimleri tarafından da tenkit edilmemiştir. Bu durum 

dönemin hadis/sünnet anlayışını da yansıtmaktadır. Yani anlaşılan o ki müellifin yaşadığı yıllarda 

hadisleri metin ve senet bakımından inceleme, sahih olanını sakîm olanından ayırma gibi bir uygulama 

söz konusu değildir. Ya da en azından bu dönemde tıbb-ı nebevî konusunda mütesahil bir tutumun 

sergilendiği söylenebilir. 
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HAYREDDĠN HIZIR B. MAHMUD’UN HAYATI VE HADĠSÇĠLĠĞĠNĠN MEġÂRĠKU’L-ENVÂR 

ġERHĠNĠN ĠLK HADĠSĠNE YAZDIĞI HAġĠYE ÇERÇEVESĠNDE ĠNCELENMESĠ 

 

Ayşe GÜLTEKİN* 

 

Özet 

Atûfî ismiyle meşhur olan Hayreddin Hızır b. Mahmud, Merzifon‟da yetişen önemli âlimlerden birisidir. 

Tefsir, hadis, kelâm, tıp vb. ilimlerde temayüz eden, çoğu şerh ve hâşiye yirmiden fazla kitap yazan 

Atûfî, ilmî şöhretinden dolayı Sultan II. Bayezid tarafından sarayda hoca olarak görevlendirilmiş; bu 

hizmeti müteakip Osmanlı camilerinde vaaz edip tefsir okutmaya başlamıştır. Ömrünün sonlarına doğru 

kitap telifine başlamış, ağırlıklı olarak tefsir, hadis ve tıp alanlarında eserler yazmıştır.  

Amasya‟daki bîmâristânın yetiştirdiği tabiplerden olan Atûfî, hadis konusundaki mahâretini Hasan b. 

Muhammed b. es-Sağânî‟nin eserine yazdığı “Keşfü‟l-meşârık” adlı eserle ortaya koymuştur.  

Sunulacak tebliğde, Atûfî‟nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra Keşfü‟l-meşârık‟ın ilk 

hadisi üzerine yazdığı hâşiye incelenmiş, müellifin hadisçiliği, hâşiyeyi yazarken takip ettiği metot, 

hadis, tefsir, kelam, Arap dili vb. konulardaki mahâreti ve kullandığı kaynaklar tesbit edilmeye 

çalışılmıştır. Müellif bu risâlede neredeyse her kelime için hâşiye düşmekte, ّقٕن sözü ile asıl metnin 

başını verdikten sonra kendi açıklamalarına geçmektedir. Hadisin iman konusunda olması müellifi 

kelâmî konulara girmeye sevk etmiş, hadisçiliği yanında kelâm ve tefsir alanındaki ilmî birikimi 

hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Atûfî, Hayreddin Hızır b. Mahmud, Hadis, Meşâriku‟l-Envâr, Şerh, Hâşiye. 

 

Life of Hayreddin Hızır b. Mahmud and Investigation of His Transmitting Prophetic 

Traditions Pursuant to the Postscript that he Wrote on the First Hadith of Mesariku’l-

Envar’s Commentary 

 

Abstract 

Hayreddin Hızır b. Mahmud that is known as al-Atufi is one of the important scholars that are raised in 

Merzifon. al-Atufi who excelled at different sciences such as hadith, kalam, quranic commentary and 

medical science and wrote more than twenty books –most of them are commentaries and postscripts- 

was employed by II. Bayezid as a teacher in palace because of his scientific fame. Subsequently, he 

started to preach and give commentary lectures at Ottoman mosques. At the end of his life, he 

started copyright and wrote, mostly, about hadith, quranic commentary and medical science. 

Atufi that is one of the physicians that are raised by Amasya Ottoman Hospital revealed his mastery 

on hadith in his book that is written on Muhammed b. Hasan es-Sagani‟s book. 

In this study, after informing life and books of Atûfî, the postscript that he wrote on the first hadith of 

Mesariku‟l Envar will be investigated and his transmitting prophetic tradition, the method of his 

postscript, his skills in different sciences such as hadith, kalam, quranic commentary, Arabic language 

and his sources will be tried to be identify. In his treatise, the author noted postscript almost for every 

word and after he mentioned the word ّقٕن, he mentions his statements. The hadith is about faith. As 

a consequence of that, the author touched on theological issues, nevertheless, this issue makes us 

know his accumulation on hadith. 

Keywords: Atufi, Hayreddin Hızır b. Mahmud, Hadith, Mesarikul Envar, Commentary, Postscript. 

 

I- Hayreddin Hızır b. Mahmud b. Ömer’in Hayatı 

eş-Şekâiku‟n-nu„mâniyye‟de müellifin adı, Atûfî diye bilinen Hayreddin Hızır olarak verilmekte,1 

Mehmed Süreyya müellifi Hayreddin Hızır Efendi başlığı altında tanıtmaktadır.2 Bağdatlı İsmail Paşa 
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Atûfî diye bilinen Hayreddin Hızır b. Mahmud b. Ömer el-Merzifônî er-Rûmî el-Hanefî adını kullanırken,3 

Kâtip Çelebi ve Ömer Rıza Kehhâle‟nin  Hızır b. Ömer Atûfî adını kullanması yanlışlık eseri olsa 

gerektir.4 Bursalı Mehmed Tâhir‟in Atûfî adı altında tanıttığı müellifin adını Hayreddin Hızır b. Mahmud 

b. Ömer Atûfî olarak vermesi,5 Mehmed Süreyyâ‟nın aktardığı, “Babası Mahmud b. Ömer‟dir”6 bilgisi ve 

son dönemlerde yapılan çalışmalarda Sâdık Cihan, Ekmeleddin İhsanoğlu, Ziyâ Demir ve İshak 

Doğan‟ın Hayruddin Hızır b. Mahmud b. Ömer Atûfî ismini tercih etmeleri de babasının adının Ömer 

değil Mahmud olduğunu göstermektedir.7 Zaten müellif de kendi yazdığı eserlerde adını Hızır b. 

Mahmud b. Ömer Atûfî olarak vermektedir.8 

Müellifin Merzifonlu olduğu hem kendi eserlerinde hem de eski dönem eserlerde açıkça 

belirtilmişken9 Kastamonulu olduğuna dâir rivâyetlerin de bulunması10 Hayreddin Hızır‟ın 

Kastamonulular ve Amasyalılar arasında paylaşılamayan bir âlim olmasına sebep olmuştur.11 Amasya 

Ünlüleri kitabında Hayreddin Hızır tanıtılırken Hayreddin Hızır adındaki üç ayrı âlimin hayat 

hikâyelerinin bir arada verilmesi de müellifin kimliği konusundaki kafa karışıklığının derecesini 

göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Osman Fevzi Olcay İcadi adıyla şöhrete kavuşan Hayreddin 

Hızır b. İmam Ahmed el-Amâsî12 ile Taşköprüzâde‟nin hakkında “Aslen Merzifonludur. Asrının 

âlimlerinden okudu. Akranları arasında faziletiyle meşhur oldu. Sonra medreselerden bazısına müderris 

oldu. Büyük Sultanımızın oğlu Mustafa ve Sultan Süleyman Han‟a müderris oldu. Muallimken 953 

senesinde öldü.”13 bilgisini verdiği Mevla Danagözoğlu‟nun hayat hikayeleriyle müellifin hayat 

hikayesini karıştırmıştır. Bu karışıklığın sebebi her üç âlimin de Amasyalı olup adlarının da Hayreddin 

Hızır olmasıdır. 

Osmanlı âlimlerinin büyüklerinden geniş ilim sahibi mütefennin bir zât olarak tanıtılan 

Hayreddin Hızır, bilinen usullere göre tahsilini tamamladıktan sonra, Mevlânâ  Bahşî  halifeden Tefsir 

ve Hadis ilmini, Amasyalı Mevlânâ Abdî‟den Meânî ilmini, Kadızâde Kutbuddin Muhammed Hafîd 

Efendi‟den riyâzî ve aklî ilimleri, Efdalzâde Rûmî‟den aklî ve şer„î ilimleri, Bursalı Mevlânâ Hocazâde‟den 

Usûl İlmini teallüm ederek zamanının ulemâ sınıfına dahil olmuş,14 araştırmacı kişiliği, ifade ve 

üslubundaki güzellik, ilmî teknik ve metoduyla üst düzey âlimler arasında yer almıştır.15 “Sıyt u 

iştihârına binâen” Padişah II. Bayezid tarafından saray-ı hümâyun muallimliğine tayin edilmiş, bir 

müddet sonra da bu hizmetten ayrılarak vaaz yolunu seçmiştir. Bu hizmetlerine karşılık olarak 

kendisine ücret olarak 50 dirhem verilmesi kararlaştırılmış, daha sonra bu ücret 80 dirheme 

çıkarılmıştır. Cuma günleri İstanbul camilerinde tefsir dersleri yapmaya başlayan müellif, “edebi 

ilimlerde âlim, Meânî ve Beyan ilimlerinde göz kamaştırıcıydı.” Tefsir ilminde en üst seviyelere 

ulaşmışken kendi isteğiyle insanlardan uzaklaşıp uzlete çekilmiş ve nefsiyle meşgul olmuştur. Değişik 
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ilim ve konularda eserler veren müellif H. 948/M. 1541 yılında vefat ederek kendi evinin yanında Ebû 

Eyyûb el-Ensârî (Hz. Hâlid) civarında meşhur âlimlerden Hatîbzâde Kâsımoğlu‟nun kabrinin yakınlarına 

defnedilmiştir.16 Sicill-i Osmânî‟de müellifin vefât tarihinin H. 924/M. 1518,17 Kâmûsu‟l-a„lâm‟da ise H. 

947 olarak verilmesi18 hatalıdır. Sadık Cihan farklı üç tarihi karşılaştırıp müellifin ölüm tarihini H. 948 

olarak veren bibliyografik eserleri19 daha isabetli bir tespit yaptıklarını söylemektedir.20 Bu görüşüne 

delil olarak ise, müellifin kendi el yazması olan Keşfü‟l-meşârik‟in 516. sayfasında eserin 946 yılında 

bitirildiğini söylemesini göstermektedir. Müellifin Ravzü‟l-insân fî tedâbîri sıhhati‟l-ebdân adlı eserinin ilk 

sayfasında da yazarın adı Hızır b. Ömer Atûfî olarak not düşülmüş ve vefat tarihi olarak 948 senesi 

verilmiştir.21 

İsmail Onarlı, II. Bayezid şehzade olarak Amasya‟da bulunurken hocası olan Atûfî‟nin iki eserini 

kendisine ithaf ettiğini ve II. Bayezid‟in şehzadeliği döneminde Hayreddin Hızır‟a çiftlik hediye ettiğini, 

kendisini İstanbul‟a aldırtarak âlimlerin serafrâzından yaptığını, dolgun bir maaşla saray-ı hümayun 

muallimliğine atadığını söylemektedir. Onun iddiasına göre, Çaldıran savaşı dönüşü Amasya‟da 

konaklayan Yavuz Sultan Selim adamlarını Kızılbaş avına gönderir, bölgeyi kendince zararlı gördüğü 

Alevî Türkmenlerden temizler, çocukluk döneminde hocası olan Hayreddin Atufi‟nin elinden Bektaşî 

olduğu için topraklarını alır ve yeni Müslüman olmuş dönme bir aileye verir, bölgenin vergi 

tahsildarlığını da dönmelere bırakır. Atûfî de bu olanlardan sonra kahrından ölür.22 Bizim gözden 

geçirebildiğimiz kaynaklarda Atûfî‟nin Bektâşî olduğu bu yüzden topraklarının elinden alındığı ve 

kahrından öldüğü bilgisine ulaşılamamıştır. 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Milli Eğitim Şube Müdürü Seyfettin Ceylan'ın 

09.08.2007 tarihli araştırmasına göre ise, Hayrettin, Yakup (Yaapköy) ve İlhami (İlemi) köylerinin yeri 

Merzifonlu Atûfî Hayreddin Hızır‟a II. Bayezid tarafından verilmiş, bu çiftlik üç çocuk arasında 

paylaşılınca birbirlerine uzaklıkları iki üç km olan üç köy oluşmuştur. 1530 tarihli kayıtlarda Yakup 

karyesinin bir tımar mülkü olduğu yazılıdır. Zamanla köye İnegöl ve Taşan dağlarındaki Türkmenler 

yerleşerek nüfusu artırmışlardır.23  

II- Eserleri 

Hayreddin Hızır tefsir, hadis, edebiyat, tıp, mantık ve kelâm konularında pek çok eser 

yazmıştır. Mehmed Süreyya onun eserlerini, “Keşfü‟l-meşârık, Mirâtü‟r-rü„yâ, tıbdan risâle, kelamdan 

risâleler”24 şeklinde sayarken, Şemseddin Sâmi, “Keşşâf hâşiyeleri, Meşârık‟a bir şerhi, fenn-i tıbda bir 

kitabı ve ulûm-ı kelâm vesâireye müteallik bazı resâili vardır.”25 bilgisini vermektedir. Ömer Rıza 

Kehhâle ise müellifin eserlerini; “Mantık konusunda Şerh-i İsagoci, Tefsir konusunda Zemahşerî‟nin 

Keşşâf‟ı üzerine hâşiye, Sağânî‟ye ait olan Meşâriku‟l-envâri‟n-Nebeviyye min sıhâhi‟l-ahbâri‟l-

Mustafeviyye üzerine üç cilt olarak yazdığı ve Keşfü‟l-meşârik adını verdiği şerh, Nebî (sav)‟i medh 

konusundaki Bürde Şerhi ve tıp konusunda bir kitap” olarak vermektedir.26 Bizim tespit edebildiğimiz 

kadarıyla Katip Çelebi de Keşfü‟z-zünûn‟da Hıfzu‟l-ebdân, Zuhru‟l- atşân, Remzü‟d-dekâik fî ta„bîri‟r-

rü‟yâ, Ravdu‟l-insân fî terbiyeti sıhhati‟l-ebdân, Keşfü‟l-meşârık ve Mir‟âtü‟r- rü„yâ adındaki 6 eserine 
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Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 355. 
17  Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, c. 2, s. 344. 
18  Şemseddin Sâmi, Kâmûsü‟l-a„lâm, Mihran Matbaası, İstanbul, 1308, c. 3, s. 2074. 
19  Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü‟l-ârifîn, c.1, s.346, Taşköprüzâde eş-Şekâiku‟n-nu„mâniyye, s. 250, Bursalı Mehmed Tâhir, 

Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 355, Ömer Rızâ Kehhâle,  Mu„cemü‟l-müellifîn, c. 4, s. 101, Kâtip Çelebi, Keşfü‟z-zünûn, c. 1, s. 
822. 

20  Sâdık Cihan, “Hayreddin Hızır b. Mahmud b. Ömer el-„Atûfî “Kastamonî” ve Hadis Eserleri”, s. 66. Sâdık Cihan adı geçen 
makalede Kâmûsü‟l-a„lâm‟da müellifin vefat tarihinin 941/1534 olarak gösterildiğini söylese de, benim tespit edebildiğim 
nüshada vefat tarihi 947 olarak verilmiştir. 

21  Hayreddin Hızır b. Mahmud, Ravzü‟l-insân fî tedâbîri sıhhati‟l-ebdân, Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi, no: 1392. 
22  İsmail Onarlı, Merzifonlu Atûfî Hayreddin Hızır ve Yılancık Ocağı, www.alewiten.com. (Erişim tarihi:30.06.2003) (Bu bilgiye 

DİA‟nın Hayreddin Hızır maddesi dökümanında ulaşılmıştır.) 
23  Seyfettin Ceylan, Yaapköy, http://www.turkcebilgi.com/yakupköy-merzifon (Erişim Tarihi: 19.08.2016). 
24  Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, c. 2, s. 344. 
25  Şemseddin Sâmi, Kâmûsu‟l-a„lâm, c. 3, s. 2074. 
26  Ömer Rızâ Kehhâle, Mu„cemü‟l-müellifîn, c. 4, s. 101. 

http://www.alewiten.com/
http://www.turkcebilgi.com/
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işaret etmektedir.27 Eserleri hakkında en geniş liste 12 eserle Bursalı Mehmed Tâhir‟e, 16 eserle 

Bağdatlı İsmail Paşa‟ya aittir.28  

II. I. Hayreddin Hızır’ın Tefsir Konusunda Yazdığı Eserler 

1- Hâşiye ale‟l-Keşşâf: Keşşâf Tefsiri‟ndeki Amme cüzüyle ilgili bölümün hâşiyesi olarak 

özetleyebileceğimiz kitap uzunca bir mukaddimeyle başlamıştır. Müellif mukaddimeye Hz. Peygamberi 

methederek başlamış ve eserini Kânûnî‟ye ithâf ettiğini belirtmiştir. Namazda çokça okunan sûrelerdeki 

kapalılığın giderilmesine ve anlaşılmasında güçlük çekilen yerlerin açıklanmasına yönelik bir çalışmanın 

iyi olacağına inandığı için böyle bir çalışma yaptığını söyleyen Hayreddin Hızır, hâşiyesinde, “Keşşâf‟taki 

anlaşılması zor ve izaha muhtaç yerleri, i„râbî ve belâğî tahlillere ağırlık vermek ve meşhur kıraat 

vecihlerinden de yararlanmak suretiyle daha anlaşılır hale getirmeye çalışmıştır.”29 

2- Hâşiye alâ Tefsîri‟l-Beydâvî = Hâşiye alâ Envâri‟t-Tenzîl li‟l-Beydâvî = Mir„âtü‟t-Te‟vîl: Atûfî, 

Beydâvî‟nin Envâru‟t-tenzîl ve esrâru‟t-te‟vîl adındaki tefsirine yazdığı bu hâşiyede, Bakara, Âl-i İmrân, 

Mâide, A„râf, Berâe, Yûnus, Yûsuf, Hicr, Nahl, Kehf, Tâhâ, Enbiyâ, Hac, Mü‟minûn, Nûr, Şuarâ, Kasas, 

Rûm, Lokmân, Zümer, Feth, Kâf, Necm, Rahmân, Saf, Mülk, Hâkka, Cin, Târık, A„lâ ve Fecr Sûrelerinde 

izaha muhtaç hissettiği 98 âyetin açıklamasını yapmıştır.30 Beydâvî‟nin görüşlerini verdikten sonra “Fîhi 

nazar” (Bu konu hakkında düşünülmesi gerekir) demekte ve Ekûlü (Ben derim ki) ifadeleriyle kendi 

açıklamasına geçmektedir. Âyetleri tefsir ederken bilinmesinde fayda gördüğü dini, itikâdî ve tarihi 

bilgilere yer vermiş, bu bilgileri verirken kelimelerin lügat ve iştikak yönlerinden de faydalanmıştır. 

Âyetlerin açıklanmasında ağırlıklı olarak Hanefî mezhebine mensup olan âlimlerin sözlerine atıfta 

bulunmuştur.31 

Adı geçen makalenin sonuç bölümünde Hızır Yağcı eserdeki hadis kullanımıyla ilgili olarak şu 

değerlendirmeyi yapmaktadır: 

“Atûfî rivayet ettiği hadislerin kaynağına işaret etmemiş, delil olarak kullandığı rivâyetlerin 

sıhhati hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır. Dirâyet tarzında yazılan bir tefsire 

yazdığı bu kısa hâşiyede önemli sayılabilecek miktarda rivâyete yer vermesine rağmen Radıyyüddin es-

Sağânî‟nin Meşâriku‟l-envâri‟n-nebeviyye adlı derlemesine Bâbertî‟nin yazdığı Tuhfetü‟l-ebrâr fî şerhi 

meşâriki‟l-envâr fi‟l-cem beyne‟s-sahîhayn adlı eseri ile aynı esere kendisinin yazmış olduğu Keşfü‟l-

meşârık adlı şerhten başka herhangi bir hadis kaynağına atıfta bulunmamıştır. Çoğu kere ٙزٖٔ ػٍ انُت 

şeklinde bazen de sadece sahâbî râvîsini zikrederek rivâyette bulunmuştur. Beydâvî‟nin kullandığı 

rivâyetlere yönelik herhangi bir eleştiri getirmemiştir. Sadece Mûsa (a.s)‟nın dilinin peltekliği ile ilgili 

Beydâvi‟nin rivâyetini mantıklı bulmadığını söylemekle yetinmiştir. İtikâdî konularda âhad hadisleri delil 

olarak kullanmış, genel olarak nasları zahirî anlamda yorumlamıştır. Zaman zaman takti„ yapmış, 

nadiren de olsa rivâyet farklılıklarına değinmiştir. Merfû, mevkûf, maktû; sahih, hasen, zayıf hatta 

uydurma rivâyetlere yer vermiştir.”32 

3- Hısnu Âyâti‟l-Izâm fî Tefsîri Sûreti‟l-En„âm= Hısnu Âyâti‟l-Izâm fî Tefsîri Evâil-i Sûreti‟l-

En„âm:  Eser hakkında Bursalı Mehmed Tahir, “Sûre-i En„âm‟dan bazı âyât-ı kerîmenin tefsîrini 

mübeyyendir” açıklamasını yapmaktadır.33 

4- Hâşiye alâ Tefsîri Kavlihî Te„âlâ Fe Suhkan li Eshâbi‟s- Se„îr min Tefsîri‟l- Kâdî.34 

                                                           
27  Kâtip Çelebi, Keşfü‟z-zünûn, c. 1, s. 671, 822, 912, 917, c. 2, s. 1647, 1699. 
28  Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 355; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 1, s. 346. 
29  Ziya Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları, s. 410. Daha geniş bilgi için bkz. s. 408-410. Eserin bazı yazma 

nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, no: 263, 220 vr; Yeni cami, no: 144, 196 vr. 
30  Hızır Yağcı, “Beyzâvî‟nin “Envâru‟t- Tenzîl” Adlı Eserine Atûfî‟nin Yazdığı “Mir‟âtü‟t- Te‟vîl” Adlı Hâşiyesinde Rivayet Kullanımı”, 

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 5, Kars, 2016, s. 4-5. Hızır Yağcı aynı sayfalarda açıklanan ayetlerin 
numaralarını da vermektedir. 

31  Hızır Yağcı, “Beyzâvî‟nin “Envâru‟t-Tenzîl” Adlı Eserine Atûfî‟nin Yazdığı “Mir‟âtü‟t- Te‟vîl” Adlı Hâşiyesinde Rivayet Kullanımı”, 
s. 5, Ziya Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları, s. 411.   

32  Hızır Yağcı, “Beyzâvî‟nin “Envâru‟t- Tenzîl” Adlı Eserine Atûfî‟nin Yazdığı “Mir‟âtü‟t- Te‟vîl” Adlı Hâşiyesinde Rivayet Kullanımı”, 
s. 21, Eserin bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Damad İbrâhim, no: 215, 118+1 vr.; Hacı Beşir Ağa, no: 25, 
1+ 138vr.; Topkapı Ktp., III. Ahmed, no: 146, 161 vr. 

33  Eserin bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, no: 396, 19vr.; Ayasofya, no: 399, 51 vr. 
34  Eserin yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Giresun Yazmalar, no: 3572, vr. 1a-7b; Giresun Yazmalar, no:100, vr. 1-

7; Cârullah, no: 2121, 6 vr. 
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II.II. Hayreddin Hızır’ın Hadis Konusunda Yazdığı Eserler 

1- Keşfü‟l- Meşârik fi Şerhi Meşâriki‟l-Envâr = Şerhu Meşârik-i Şerif = Şerhu Meşâriki‟l- Envâr: 

İmam Buhârî ve Müslim‟in Sahih‟lerindeki kavlî ve merfû hadislerden dil ve gramer özellikleri göz 

önünde bulundurularak seçilen hadislerinden oluşturulmuş derleme türü bir eser olarak 

tanımlayabileceğimiz Meşâriku‟l-envâri‟n-Nebeviyye min sıhâhi‟l-ahbâri‟l-Mustafeviyye, Hindli âlimlerden 

Radiyyuddîn Hasen b. Muhammed b. Hasen es-Sağânî tarafından kaleme alınmıştır. Yaşadığı devirde 

dil ve edebiyat alanında otorite olan âlimler arasında gösterilen müellif bu konuda 20 kadar eser 

kaleme alır. Hadis sahasında ise, daha çok derleme, ihtisar, şerh, mevzûât ve ricâl/tabakât türlerinde 

ondan fazla eser yazmıştır. Onun hadis sahasında eser yazma sebepleri, “uydurma hadislerle ilgili 

kurallar koyup bu hadisleri eserlerde toplamak ve hadis kitaplarındaki sahih hadisleri seçerek bunları 

çeşitli eserlerde bir araya getirmek” olarak özetlenebilir.35 Müellif Mevzûât‟ının başında uydurulan 

hadislerin hadisçi geçinenlerin eserlerinde yer aldığına, illetlerine dikkat çekilmeyen hadislerin seleften 

halefe nakledildiğine ve bunların nakillerine itimat edildiği için dinin zarar gördüğüne, bu insanların 

kendileri saptığı gibi başkalarını da saptırdıklarına dikkat çekmektedir.36 Meşâriku‟l-envâr‟ın başında son 

derece edebî bir üslupla kaleme aldığı 2 sayfalık mukaddimede ise zamanında Kudâî‟nin Şihâbü‟l-

ahbâr‟ını ezberleyen veya yazan, Uklîşî‟nin en-Necm adlı kitabından seçme veya derleme yapan 

kimselerin, hadiste ileri gelen kimseler grubuna dahil olduğunu, buna ilaveten kişi hadis 

münekkitlerinin zayıf kabul ettiği İbn Ved„ân‟ın el-Hutabu‟l-erbeûn‟unu biliyorsa ve Hutbetü‟l-vedâ isimli 

esere de göz gezdirmişse en büyük vâiz ve davetçi olarak kabul gördüğünü, oysa bu kimselerin 

gelişigüzel bir şekilde işe giriştiklerini ve hatalı davrandıklarını söylemekte ve hadisi layık olmayan 

kimselere karşı müdafaa edecek kimselerin yok olup gitmesinin kendisini bu kitabı yazmaya sevk 

ettiğini, gayesinin sahih hadisleri küçük hacimli bir kitapta toplamak olduğunu anlatmaktadır.37  

Sağânî eserini gramer özelliklerine ve morfolojik kurallara göre düzenleme fikrini kendisinden 

bir asır önce yaşayan el- Uklîşî‟nin en-Necm adlı eserinden almış, hadis tekniği açısından sahih diye 

değerlendirilen hadisler seçerek şekil ve muhteva açısından çok daha üstün bir eser meydana 

getirmiştir. Eserin dil ve hadis alanında bilgi sahibi olmak isteyen kimseleri gözeten bir tarzda yazılması 

pedagojik değerini artırmış, Arapça öğrenmeye başlayan öğrencilerin ilk anlardan itibaren hadislerle 

karşılaşmalarına ve hadisleri nahivde şâhid olarak kullanmalarına vesile olmuştur. Daha çok Arap 

olmayan toplumların ilgisini çeken ve sünnetin topluma yön verici fonksiyonuna büyük katkı sağlayan 

kitap38 Osmanlı Medreselerinde de büyük rağbet görmüş39 ve üzerine pek çok şerh, hâşiye, ihtisar ve 

tertîb çalışması yapılmıştır.40 

Hayreddin Hızır da yapılan şerhlere Keşfü‟l-meşârık adını verdiği41 bir çalışmayla katkıda 

bulunmuştur. Müellif Arapça olarak kaleme aldığı Keşfü‟l-meşârık‟a Allah‟a hamdederek başlamakta, 

eserini Kanûnî‟ye ithâf ederek şiirle onu methetmekte, Âdil Sultan Süleyman zamanında bulunduğu için 

Sağânî‟nin eserini şerhetmeyi arzu ettiğini söylemektedir. Keşfü‟l-meşârık kısmî bir şerh olmayıp eserin 

tamamını kapsamaktadır. Müellif kendi ismini Hızır b. Mahmud b. Ömer Atûfî olarak verdikten sonra 

Allah‟a dua ederek خ rümuzunu vermekte, eserin ilk hadisinin râvîsi Ebû Hureyre‟nin adını nakletmekte 

ve hadise geçmektedir.42 Atûfî her hadîsin kelime kelime izahını yapmış, hadislerin kelime manaları 

                                                           
35  Hâlid Zaferullah Daudi, Pakistan ve Hindistanda Şah Veliyyullah ed- Dihlevî‟den Günümüze Kadar Hadis Çalışmaları, İnsan 

Yayınları, İstanbul, 1995, s. 56. 
36  Sağânî, el-Mevzûât, Dâru‟l-me‟mûn,  Şam, 1405, s. 24-25. 
37  İbn Melek, Mebâriku‟l-ezhâr fî Şerhi Meşâriki‟l-envâr, Dâru‟l-cîl, Beyrut, H. 1415/M. 1995, c. 1, s. 30-33.  
38  İbrâhim Hatiboğlu, “Meşâriku‟l- Envâri‟n- Nebeviyye”, DİA, c. 29, Ankara, 2004, s. 361. 
39  Mefâil Hızlı, “Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 

2008, sayı: 1, c. 17, s. 36. 
40  Yapılan çalışmalar için bkz. Kettânî, Hadis Literatürü, İz Yayınları, İstanbul, 1994, s. 376. 
41  Atûfî Keşfü‟l-meşârık, Süleymaniye Ktp., Hacı Selim Ağa, no: 230, vr. 2a. (H.946/M.1539). Eserin diğer yazma nüshaları için 

bkz. Süleymaniye Ktp., Fatih, no: 994(1. Kitap), 252 vr; Ayasofya, no: 537, Süleymaniye, no: 273, 356 vr; Kılıç Ali Paşa, no: 
269, 230 vr; Musalla Medrese, no: 1964, 193 vr; Atıf Efendi, no: 541, 369 vr; Bayezid Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, no: 
734, 320 vr (2 c.); no: 735, 219 vr. (1c.) 

42  Meşâriku‟l-envâr‟da Sahîhayn‟da geçen hadisler için ق  sadece Buhârî‟nin rivayet ettiği hadisler için خ sadece Müslim‟in 
rivayet ettiği hadisler için  و harfi kullanılmaktadır. Hayreddin Hızır da bu sisteme uymuştur. 
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üzerinde çokça durmuştur. Sadık Cihan müellifin kelime manalarına gramer tahlillerinden daha fazla 

önem verdiğini söylemektedir.43 Eser kavluhû üslubuna sahip olan şerhlerdendir.44 

2- el-Enzâr fî Şerhi Ba„zi Meşâriki‟l-Envâr = el-Enzâr fî Şerhi Ba„zi‟l-Ehâdîsi ve‟l-Âsâr = el- Enzâr 

fî Şerhi‟l-Meşârık Mea Hâtimetin fî İlmi‟d-Dekâik: Eserin adından da anlaşılacağı üzere müellif, 

Meşâriku‟l-envâr‟dan seçilen 24 hadisi Arapça olarak şerh etmiştir. Hadisleri şerh ederken İbn Melek‟in 

Mebârikü‟l-ezhâr adındaki şerhinden çok istifâde ettiğini, eksikliklerini onunla tamamladığını, onun 

güzel sözleriyle kendi sözlerini karıştırdığını ifade etmektedir.45 Müellif “Fî vasfihi” diyerek bir şiir 

nakletmekte ve II. Bayezid‟e övgüde bulunmakta,46 usul olarak ise İbn Melek‟in görüşlerini naklettikten 

sonra “Ben de derim ki” diyerek kendi görüşlerini aktarmaktadır. Eserin sonunda 100. varakta bu eseri 

30 günden az bir zamanda tamamladığını belirtmektedir. 

3- Hâşiye alâ Şerhi Hadîsi‟l-Evvel min Ehâdîsi Meşârikı‟l-Envâr: Sadık Cihan eserin tespit 

edebildiği tek yazma nüshasının Süleymaniye Kütüphanesinde yer aldığını söylemektedir.47 Biz bu 

risâlenin dışında bir nüsha daha tespit etmiş bulunmaktayız.48 Bu risâle hakkında daha sonra teferruatlı 

bilgi verilecektir. 

4- el-Cevheratü‟l-Cinâniyye fî Mesâili‟l-Îmâniyye: Eserin tespit edilebilen tek nüshası III. Ahmet 

Kitaplığında bulunmaktadır.49 Müellif esere Allah‟a hamd ve Hz. Peygamber‟e salavatla başlamakta ve 

eserin yazılış sebebini, Meşâriku‟l-Envâr‟ın birinci hadisinin şerhi henüz sona ermişken bazı talebelerinin 

kendisinden iman konusunda bir eser yazmasını istemeleri olarak göstermektedir. Osmanlı Devleti‟nin 

kurucusu Osman Gaziden başlayarak II. Bayezid‟e kadar padişahları saymakta ve II. Bayezid‟e övgüde 

bulunmakta ve eserini ona ithaf etmektedir. Hz. Peygamber‟e ait olan sözleri hadis başlığıyla, hadisin 

râvilerine dair olayları menâkıb adı altında zikreden müellif, hadisleri naklettikten sonra   إػهى “Bil ki” 

diyerek hadis hakkında açıklamalar yapmaktadır. Eser kavluhû üslubuna sahip olan şerhlerdendir.     ٌإ

إٌ قهت- قٛم   “Denilirse” “Dersen ki” şeklinde sorular sormakta,  قهُا- أجٛب   “Cevap veririm ki” Ben de 

dedim ki” ifadeleriyle cevaplar vermektedir. 

5- Ravdu‟l-İnsân fî Tedâbîri Sıhhati‟l-Ebdân = Ravzu‟l-İnsân fi Tıbbi‟n-Nebevi: Müellif bu eserde 

Hz. Peygamber‟in tıp konusundaki hadislerini bir araya getirmiş ve Arapça olarak şerh etmiştir.50 Esere 

“Zengin olan Allah‟a muhtaç fakir kul Hızır b. Mahmud b. Ömer el-Atûfî der ki” diyerek başlamakta, 

Allah‟a hamd ve Resulüne salavattan sonra, sıhhatin ilim tahsili ve ibadet konusundaki önemine dikkat 

çekmekte, eserin üç bölümden oluştuğuna vurgu yapmakta ve eserini II. Bayezid Han‟a ithaf 

etmektedir. Mukaddimede yer alan şiirin içinde eserine Ravdu‟l-insân fî tedâbîri sıhhati‟l-ebdân adını 

verdiğini açıkça belirtmektedir.51 

116 varaktan oluşan eser, yazarın işaret ettiği gibi üç bölüme ayrılmıştır. Varak 2a‟dan 5bnin 

sonuna kadar israf ve zararlı şeyler anlatılmış, 5bden 33aya kadar tıbbî ıstılahlar üzerinde durulmuş, 

buradan eserin sonuna kadar ise Hz. Peygamber‟in sünnetinde yer alan yeme ve içmeyle ilgili hususlar 

anlatılmıştır. Eserin son sayfasında Mahmud b. Nasuh tarafından 936 senesinde Cemaziyelevvel ayının 

başlarında yazımının tamamlandığı notu düşülmüştür. 

                                                           
43  Sâdık Cihan, “Hayreddin Hızır b. Mahmud b. Ömer el-„Atûfî “Kastamonî” ve Hadis Eserleri”, s. 67. 
44  Eserin bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa, no: 269, 230 vr. 
45  Atûfî, el Enzâr, Süleymaniye Ktp., Şehzade Mehmed, no: 8 (1. Kitap) vr. 3ab. (100 vr) 
46  Atûfî, el-Enzâr, vr. 4b. Eserin diğer yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, no: 396, vr. 20-67; Ayasofya, no: 

538, 72 vr; Nurosmaniye, no:1068, 38 vr; Topkapı Ktp., III. Ahmed, no: 443, 98 vr. 
47  Süleymaniye Ktp., Fatih, no: 994 (2. Kitap), vr. 253-285. (Bizim temel aldığımız nüsha da bu nüshadır.) 
48  Süleymaniye Ktp., Musalla Medrese, no: 1953, vr. 240-263. 
49  Atûfî, el-Cevheratü‟l-cinâniye fî mesâili‟l-îmâniyye, H. 916/M. 1510, Topkapı Ktp., III. Ahmed, no: 607, 92 vr. 
50  Katip Çelebi Hızır b. Ömer el- Atûfî‟nin bu kitapta Tıbb-ı Nebevî‟yi topladığını ve Sultan Bayezid‟e hediye ettiğini 

söylemektedir. Bkz. Katip Çelebi, Keşfü‟z- Zünun, c. 1, s. 917. 
51  Atûfî, Ravzü‟l-insân fî tedâbîri sıhhati‟l-ebdân, H. 936/M. 1529, Süleymaniye Ktp., Fatih, no: 3569, vr. 1ab. Eserin diğer 

yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Yozgat, no: 694, 127 vr; Bağdatlı Vehbi, no: 1392, 98 vr; Nurosmaniye, no: 
3546, 181 vr; Topkapı Ktp., III. Ahmed, no: 2095, 192 vr. 
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6- Zuhru‟l-Atşan fi Tıbbi‟n-Nebevî: Kâtip Çelebi tıp konusunda yazılan Türkçe manzum bir eser 

olduğunu ve müellifin eseri Sultan Bayezid için tanzim ettiğini söylemektedir.52  

II. III. Hayreddin Hızır’ın Tıp Konusunda Yazdığı Eserler 

Müellifin hadis alanında tanıtımını yaptığımız son iki eseri aynı zamanda tıpla da ilgilidir. Bu 

eserlere ilave olarak tıp konusunda yazdığı diğer eserler şunlardır: 

1- Hıfzu‟l-Ebdân: Bazı yemeklerin faydaları, uyku, ilaç ve giyeceklerin manzum olarak 

anlatıldığı bir eserdir.53 Kâtip Çelebi eser hakkında “Hızır b. Ömer el-Atûfî‟ye aittir. O Kasîde-i 

Lâmiyye‟dir. Sultan Bayezid Han için manzum olarak yazılan bir eserdir…” bilgisini vermektedir.54 

2- Akrabadin: Eserde gülsuyunun özellikleri, meyve sularının faydaları, bitki ve hayvan kaynaklı 

ilaçlar, lavmanlar vb. ilaç tarifleri ve kullanımları yer almaktadır. Kitabın sonunda Muhammed b. 

İbrahim Beyzade‟nin karanfil hakkında yazdığı 10 varaklık bir risalesi bulunmaktadır.55  

3- Kitâbü‟l-Utâs = Risâletü‟l-Utâs: Sultan II. Bayezid‟e ithâf edilen 38 varaklık kitap,56 H.908 

senesinde kaleme alınmıştır.57 Hapşırık konulu eserin birinci bölümünde hapşırığın tarifi yapılmakta, 

hapşırığa sebep olan bazı organlar ve beyin hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde hapşırığın 

faydalarından, üçüncü bölümde hapşırığın zararlarından, dördüncü bölümde ise hapşırığı ortadan 

kaldıran bazı usullerden bahsedilmektedir. Eserin sonuç bölümünde ise hapşırık konusundaki hadislere 

yer verilmektedir.58 

II. IV. Hayreddin Hızır’ın Diğer Eserleri 

1- Mir‟âtü‟r-Rü„yâ fi‟t-Ta„bîr: Kâtip Çelebi rüya tabiri konusunda Mevlâ Hayreddin Hızır b. Ömer 

el- Atufi‟ye ait bir eser olduğunu söylemektedir.59 

2- Remzü‟d-Dekâik, fi İlmi‟r- Rü„yâ= Remzü‟d-Dekaik fi Ta„biri‟r-Rü„yâ: Kâtip Çelebi rüya tabiri 

konusunda Hızır b. Ömer el-Atufi‟ye ait olan iki sayfalık Türkçe manzum bir eser olduğunu ve müellifin 

eseri 904 senesinde Sultan Bayezid için yazdığını söylemektedir.60 

3- Şerhu Kasideti‟l- Bürde: Bursalı Mehmed Tahir müellifin “hatt-ı destiyle muharrer” nüshanın 

Ayasofya kütüphanesinde olduğunu söylemektedir.61 

4- Kitabü‟l- Hal fi Mâ Azele min Mezâlikı‟l- Mahal62 

5- Şerhu İsagoci: Bağdatlı İsmail Paşa mantık alanında kaleme alınan eseri Belki Hızır Bey‟e 

aittir notuyla vermektedir.63 

6- Şerhu Tuhfe-i Şâhidî64  

7- Risâle fi Necâti‟l- Ukubât = Necâtü‟l- Akabât = Risâletü‟l- Akabât65 

8- Hâşiye ala Evâil-i Şerhi‟l-Mevâkıf = Hâşiyetu Şerhi‟l- Mevâkıf  li‟s- Seyyid Şerîf66 

                                                           
52  Katip Çelebi, Keşfü‟z-zünûn, c. 1, s. 822. Benzer bilgi için bkz. Ekmeleddin İhsanoğlu, Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü 

Tarihi, IRCICA, İstanbul, 2008, c. 1, s. 130-131. Eserin mevcut yazma nüshası için bkz. Nuruosmaniye, no: 3546(4. Kitap), 
vr. 183b-185b (İstinsah tarihi: 918) İhsanoğlu, Burdur 1206/1 noda mevcut bir nüshaya daha işaret etmektedir. 

53  Eserin mevcut yazma nüshası için bkz. Nuruosmaniye, no: 3546 (2. Kitap) Ekmeleddin İhsanoğlu eserin Fatih 3556‟da ve 
Şehzade Mehmed 8/2‟de kayıtlı iki nüshasından daha bahsetmektedir. Ancak bizim incelemelerimize göre işaret edilen 
yerlerdeki kitaplar, Kitabü‟l-utas adındaki başka bir eserdir. 

54  Kâtip Çelebi, Keşfü‟z-zünûn, c. 1, s. 671. 
55  Atûfî, Akrabadin, Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi, no: 1368 (1. Kitap), 106 vr. 
56  Atûfî, Risaletü‟l-utas, Süleymaniye Ktp., Fatih, no:3556, vr. 2b. 
57  Atûfî, Risaletü‟l-utas, vr. 39.   
58  Eserin tesbit edilebilen diğer yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Şehzade Mehmed, no: 8 (2. Kitap), vr.101-143; 

Ayasofya, no: 396, vr. 68-87; Lala İsmail, no: 388, 49 vr; Köprülü Ktp., Fazıl Ahmet Paşa, no: 1609 (16. Kitap), vr. 85-98; 
Topkapı Ktp., III. Ahmed, no: 2094, 191 vr. 

59  Atûfî, Mir‟âtü‟r-rü„yâ fi‟t-ta„bîr, Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, no: 3202, 30 vr. 
60  Atûfî, Remzü‟d-dekâik, fi ilmi‟r-rü„yâ, Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 181a-184b. 
61  Atûfî, Şerhu Kasîdeti‟l-Bürde, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, no: 4079, 62 vr. Eserin diğer nüshası için bkz. Millet Ktp., Ali Emiri 

Arabi, no: 4352, vr. 84-106. 
62  Eser için bkz. Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin, no: 69, 208 vr; Reisülküttab, no: 45, 191 vr (H.927); Damad İbrahim, 

no: 216, vr. 1-132. (H.933/M.1527); Murad Molla, no: 288, 101 vr. (H.1083) 
63  Atûfî, Şerhu İsagoci, Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin, no: 3210, 52 vr; İzm. Milli Ktp., no:26, vr. 94b-183a. (H.1109)  
64  Atûfî, Şerhu Tuhfe-i Şâhidî, Kayseri, Raşid Efendi, no:27411/2, vr. 35b-204b. 
65  Atûfî, Risaletü‟l- Akabat, Süleymaniye Ktp, Yeni Cami, no:144, vr.197-205; Amasya İl Halk Ktp., no: 1871/6, vr. 37b- 40a; 

Köprülü Ktp., Fazıl Ahmed Paşa, no: 1599(12. Kitap),  vr. 141-142. (Müstensih: Sinan b. Cafer, H.998.) 
66  Eserin tesbit edilebilen yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, no: 2235, 45 vr; Beyazıt Devlet Ktp., 

Veliyyüddin Efendi, no: 3202, vr. 62b-100a. 
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III- Ġlk Hadisin ġerhi Üzerine Yazılan HaĢiye Risalesi 

Haşiyesi yapılan Meşâriku‟l-envâr‟ın ilk hadisinin metni şöyledir:  

يٍ آيٍ ةاهلل ٔزصٕنّ ٔ أقاو انصالث ٔصاو زيعاٌ كاٌ حقا ػهٗ هللا أٌ ٚدخهّ انجُج ْاجس فٙ صتٛم هللا 

.أٔ جهش فٙ أزظّ انهتٙ ٔند فٛٓا  

“Kim Allah‟a ve Resulüne iman eder, namazını kılar, orucunu tutarsa, ister Allah yolunda cihad 

etsin, isterse doğduğu arazide otursun, onu cennete sokmak onun kulun Allah üzerindeki bir hakkıdır.” 

Sağânî hadisin bu kadarını vermekle yetinmiştir.  Ancak Buhârî‟nin Sahîh‟inde hadîsin geçtiği metin 

daha uzundur ve devamı şu şekildedir: 

 ِّ ٍَ فِٙ َصتِِٛم انهَّ ِدٚ ِْ َجا ًُ ُّ نِْه ا انهَّ َْ َُِّج ِيائََج َدَزَجٍج أََػدَّ ٌَّ فِٙ اْنَج َُّاَس َقاَل إِ ُس ان ِّ أََفاَل َُتَّشِ َفَقانُٕا َٚا َزُصَٕل انهَّ

 ُِ َُِّج ُأَزا َٔأَْػهَٗ اْنَج َُِّج  َصطُ اْنَج ْٔ ُّ أَ َس َفإََِّ ْٔ ُِ اْنِفْسَد َّ َفاْصأَنُٕ َٔاْْلَْزضِ َفإَِذا َصأَْنُتُى انهَّ اِء  ًَ ٍَ انضَّ ْٛ ا ةَ ًَ ٍِ َك ْٛ َزَجَت ٍَ اندَّ ْٛ َيا ةَ

َُّجِ  اُز اْنَج َٓ َْ ُس أَ ُّ  ََفجَّ ُْ َِٔي  ٍِ ًَ ُّ َػْسُط انسَّْح َق ْٕ  َف

“Dediler ki: Ey Allahın Resulü! İnsanlara bunu müjdelemeyelim mi? Allah Resulü şöyle 

buyurdu: Cennette, Allah‟ın Allah yolunda cihad eden mücahitlere hazırladığı, her iki derecenin arası 

gökyüzü ve yeryüzünün arası kadar olan yüz derece vardır. Allah‟tan isteyeceğiniz zaman Firdevs‟i 

isteyin. O cennetin ortası ve en üst (yüce) noktasıdır. Onun üzerinde de cennetin ırmaklarının 

kendisinden kaynadığı Rahman‟ın arşını görüyorum.”67 

Atûfî, Şerhu‟l-Meşârık‟a besmeleden sonra, “Sultanların en adaletlisiyle İslam sancaklarını 

yükselten, hakanların en faziletlisiyle küfrün imâretlerini alçaltan Allah‟a hamdolsun. Gönderilenlerin en 

üstünü, din gününde parlak kılıçların komutanı, dini yüceltmek ve kelime-i ulyâyı tamamlamak için 

büyük himmet sahibi güneşleri ümmeti için ortaya çıkaran Resulüne salat olsun” diyerek sultanı öven 

uzun ve süslü cümlelerle hamdele ve salvele getirerek başlamakta, sonra da baba ve dedesi de sultan 

olan Sultan Bayezid Hanın oğlu, Sultan Selim Han‟ın oğlu, Sultan Süleyman Han‟ın o güneşlerden 

olduğunu söyleyerek dua etmektedir. 10 satırlık sultanı medheden bir şiirden sonra, bu sultanın 

zamanı adalet emniyet ve güven zamanı olunca, dünya âlimlerinin en meşhurlarından Hasen b. 

Muhammed b. Hasen Sağânî‟nin Meşâriku‟l-envâr fî sıhâhi ehâdîs-i nebiyyi‟l-muhtâr adlı kitabına bir 

şerh yazmaya niyetlendiğini anlatmakta, Kulların en fakiri Hızır b. Mahmud b. Ömer Atûfî diye kendisini 

tanıtmakta ve Allah‟tan yardım dilemektedir. Hâşiyede ise besmeleden sonra, “Zengin, hamde layık 

olan Allah‟a muhtaç Hızır b. Mahmud b. Mevlânâ Ömer Atûfî der ki: Her şeyi bilen ve hikmet sahibi 

olan Allah‟a hamdolsun. Selîm ve halîm olan Resulüne salât olsun. Meşariku‟l-envâr hadislerinden 

birinci hadise şerh yazıp ayrıntılı fikirlerle iman konularında mükemmel bilgi vermeye çalışıp sözü 

uzatınca, ilk hadisin şerhine haşiye yazdım” demektedir. Faziletli, kemâl sahibi ilim ve amelde 

temeyyüz sahibi….kimsenin ona nazar etmesi için diyerek sultanı öven cümleler kullanmakta, eserini 

yazma sebebini açıklamakta ve “Rabbim gireceğim yere beni doğrulukla girdir, çıkacağım yerden beni 

doğrulukla çıkar ve bana katından bir yardımcı ver”68 ayetini naklederek Allahtan yardım istemekte ve 

kavluhû diyerek haşiyeye başlamaktadır. 

Hayreddin Hızır‟ın şerhi gibi, haşiyesi de kavluhû üslubuna sahiptir. Üzerine haşiye yazdığı 

hadisin metnini hiç vermeden direk şerhte geçen menâkıb kelimesinin Ebû Hureyre‟ye ait olduğunu 

söylemekte ve Ebû  Hureyre‟nin Menâkıb‟ına yer verilmesinin sebebini onun şerefini ve kendisinde 

hikmet bulunan fakrını açıklamak olarak izah etmektedir.69 Müellif Keşfü‟l-meşarık‟ta Ebû  Hureyre‟nin 

faziletini anlatırken peş peşe üç hadis zikretmektedir. Tirmizî‟nin Menâkıb bölümünde yer alan 

hadislerden birincisi şöyledir: 

“Talha b. Ubeydillah‟a bir adam geldi ve “Ey Ebû  Muhammed! Bu Yemenli, yani Ebû  Hureyre 

hakkında ne düşünüyorsun? O Allah Resulünün hadislerini senden daha iyi mi bilir? Biz ondan sizden 

işitmediklerimizi duyuyoruz. Yoksa o Allah Resulünün söylemediklerini mi söylüyor?” diye sordu. Talha 

b. Ubeydillah şöyle cevap verdi: “Onun Resulullah‟tan bizim duymadıklarımızı duyması mümkündür. O 

hiçbir şeyi olmayan bir miskindi, Resulullah‟ın misafiriydi, eli Resulullah‟ın eliyle beraberdi. 

                                                           
67  Buhârî, Cihâd ve‟s-Siyer, 4; Tevhîd, 22. 
68  İsrâ, 17/80. 
69  Atûfî, Hâşiye alâ şerhi hadîsi‟l-evvel min ehâdîsi Meşâriki‟l-envâr, vr. 1b. 
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(Resulullah‟tan ayrılmazdı) Bizim ailelerimiz ve malımız vardı. Resul (sav)‟a günün iki tarafında (sabah 

akşam) gelirdik. O Resulullah‟tan bizim işitmediklerimizi işitmiş olabilir.”70 

İkinci hadiste ise, Resûlullah Ebû  Hureyre‟ye kimlerden olduğunu sormuş, Devs kabilesinden 

olduğunu öğrenince, “Devs‟ten hayırlı bir adam çıkacağını düşünmüyordum.” demiştir.71 

Üçüncü hadis ise, adeta Ebû  Hureyre‟nin kendisin savunduğu “Siz Ebû  Hureyre‟nin çok hadis 

rivâyet ettiğini düşünüyorsunuz. Hesaba çekecek olan Allah‟tır. Ben karın tokluğuna Resulullah‟a 

hizmet eden bir adamdım. Muhacirleri çarşıda alışveriş yapmak, Ensar‟ı malları başında durmak meşgul 

ediyordu. Resûlullâh, “Kim elbisesini yere sererse benden öğrendiği şeyi unutmayacak” buyurdu. O 

sözünü bitirinceye kadar elbisemi serdim, sonra topladım. Resûlullah‟tan işittiğim hiçbir şeyi 

unutmadım.”72 hadîsidir. Müellif bu üç hadisi naklettikten sonra da Ebû  Hureyre hakkında şu bilgiyi 

vermektedir: Ebû Hureyre Suffe ehlinin en bilgilisiydi. Resûlullah‟ın yanından ayrılmazdı. İlim 

öğrenmeye istekli, karın tokluğuna razıydı. Nebi (A.S.) ile Hayber‟de tanıştı. Medine‟ye yerleşti ve 

rivâyete intisâb etti. Sahâbenin en çok hadis ezberleyeniydi. Ebû  Hureyre diye künyelendirildi. Çünkü 

onun yanında taşıdığı küçük bir kedi vardı. İslam‟daki adı Abdurrahmân‟dır.73 

Atûfî, Keşfü‟l-meşârık‟ta hadislerin müsned, muallak, munkatı„ ve mürsel olarak 4 kısım 

olduğunu söylemekte, bunların tarifini yapmakta, Buhari, Müslim ve onlara benzer olanların bu dört 

kısımdan hali olmadıklarını söyleyerek, güvenilir hadis kitaplarında da Hadis usulü açısından zayıf 

hadisler bulunabileceğine işaret etmekte,74 haşiyesinde ise kavluhu ifadeleriyle müsned, muallak ve 

mürsel kelimelerinin okunuşları hakkında bilgi vermektedir.75  

Müellifin şerhte de haşiyede de üzerinde en çok değerlendirmede bulunduğu kavram, iman 

kavramıdır. Kelimenin lügat manası, hangi babdan geldiği, Farsça ve Türkçedeki karşılığı, iman 

kelimesinin ilim ve marifetle ilişkisi, iman konusunda Ehl-i Sünnetin, Kerramiyye, Cehmiyye ve 

Kaderiyye mezhebinin görüşleri, amelin imandan bir cüz olup olmadığı titizlikle ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Atûfî, “Bizim ashabımızın muhakkiklerinin çoğu, imanın kalp ile tasdik, dünya hükümlerinde 

uygulama şartıyla dil ile ikrar olduğunu söylemişlerdir.” demekte ve bazı kitaplarında Ebû Hanife‟nin, 

İmam Ebû  Mansur‟un ve Hüseyn b. Fazl el-Belhî‟nin ve iki rivâyetin en güvenilir olanında İmam 

Eş„arî‟nin bunu açıkça belirttiğini ifade etmektedir.76 Haşiyede ise, şerhte geçen kelimeler ve zamirlere 

dair açıklama yapılmakta, bâba ve cümledeki 2. mefule işaret edilip dil ve gramer özelliklerine dikkat 

çekilmekte,77 iman konusunda şerhte yer verilmeyen Hariciler ve Mutezile‟nin görüşlerine yer 

verilmekte, bu mezheplerin görüşleriyle Ehl-i Sünnetin görüşü arasındaki farka işaret edilmektedir.78  

Mutezile‟nin “Ameller imanın hakikatinden bir rükündür. Ameli terk eden mü‟min olmaz” görüşüne 

karşılık, İmam Şâfiî ve ona tabi olanların amellerin kâmil imanın bir rüknü olduğu ve amelleri terk 

edenin imanın hakikatinden çıkmayacağı görüşünde olduğuna vurgu yapılmaktadır.79 Haşiyelerde bu 

kadar geniş izahlar yapılması pek görülen bir durum değildir. Müellifin iman konusunda açıklamalar 

yaparken, “Bu konuda çok incelikler vardır, sözü bunlarla uzatmayalım” demesi, izahların haşiye 

boyutunu aştığının bir göstergesidir.80 

Atûfî, kelâm konusunda Sadüddin Taftazani,81 Ömer Nesefî gibi ilim adamlarının görüşlerine 

atıfta bulunmaktadır. Şerhte mü‟min ve münafık arasındaki farkın kalp ile tasdik olduğunu genişçe 

açıkladıktan sonra, “Bizim söylediklerimizi anladıysan bil ki, ashabımızdan muhakkiklerin çoğunluğuna 

                                                           
70  Tirmizî, Menâkıb, 48. 
71  Tirmizî, Menâkıb, 48. Tirmizî birinci hadis hakkında hasen sahih, ikinci hadis hakkında hasen garib değerlendirmesi 

yapmaktadır. 
72  Buhârî, İ„tisâm, 23; Müslim, Fezâilü‟s- Sahebe, 35. Hadisin benzer metinleri için bkz. Buhârî, Büyû„, 1; Müzâraa, 18. 
73  Atûfî, Keşfü‟l-meşârık, vr. 2b-3a.  
74  Atûfî, Keşfü‟l-meşârık,  vr. 3ab.   
75  Atûfî, Hâşiye alâ şerhi hadîsi‟l-evvel, vr.1b.   
76  Atûfî, Keşfü‟l-meşârık, vr. 8b. 
77  Atûfî, Hâşiye alâ şerhi hadîsi‟l-evvel,  vr. 1b.  
78  Atûfî, Hâşiye alâ şerhi hadîsi‟l-evvel, vr. 2b-3b. 
79  Atûfî, Hâşiye alâ şerhi hadîsi‟l-evvel, vr. 5b.  
80  Atûfî, Hâşiye alâ şerhi hadîsi‟l-evvel, vr. 5a.  
81  Atûfî, Keşfü‟l-meşârık, vr. 5b, 11a, 12ab, 14b, 15b, 22b, 23b, 29a, 31a; Hâşiye alâ şerhi hadîsi‟l-evvel, vr. 12b, 21a.  
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göre, şer„î iman, Nebî‟nin getirdiği zarûrî olarak bilinen şeylerin tamamını kalp ile tasdik etmektir…” 

demekte, Şemsü‟l-Eimme ve Fahru‟l-İslâm gibi sözlerle methederek, Ömer Nesefî‟nin, “Kişinin imanın 

sıfatını bilmesi, Ehl- Sünnet ve‟l-Cemaat‟in görüşünün hususiyetlerini açıklaması en önemli iştir. Selefin 

bu konuda sınıflandırmaları vardır. Onun en muhtasarı kişinin “Allah‟ın emrettiği her şeyi kabul ettim, 

yasakladığı her şeyden sakındım” demesidir. Buna kalbiyle inanır ve diliyle ikrar ederse imanı sahih 

olur ve her şeye inanmış olur…” dediğini aktarmakta, hâşiyede ise Nebî‟nin getirdiği zarûrî olarak 

bilinen şeylere, yaratıcının birliği, namazın vacip içkinin yasak oluşu vb. diyerek dikkat çektikten sonra, 

Ömer Nesefî‟yi “Akâid metni sahibi, Tefsir alanında Teysîr sahibi, Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat olmakla 

meşhur, İslâmın övüncü ve imamların güneşi diye isimlendirilen Haremeyn imamı, iki doğunun 

müftüsü, Câmiu‟s-Sağîr şârihi” diyerek tanıtmakta ve şerhte geçen “her şeye inanmış olur”  cümlesinde 

geçen her şey ifadesine de açıklık getirmektedir.82 Yine İbn Sînâ‟nın görüşüne, şerhte “mantık lafızlarını 

açıklamada kudve (üstün) olan İbn Sînâ‟dan nakledildiğine göre”83 diyerek işaret etmekte, haşiyede ise 

İbn Sînâ‟nın ne demek istediğini, onun söylediklerinin ne manaya geldiğini açıklamaktadır.84  Müellif 

diğerleri kadar olmasa da, İmam Gazâlî‟nin görüşlerine de atıfta bulunmaktadır.85 

Keşfü‟l-meşârık‟ta, kalbî tasdiki teslim ve izan kelimeleriyle uzun uzadıya açıklayan, marifet ve 

tasdikin farklı oluşuna dair açıklamalar yapan ve bu konuda pek çok âyete atıfta bulunan Atûfî,86 

hâşiyede ise teslimiyet konusunda örnekler vermektedir. Buhârî‟nin Sahîh‟inde yer alan Bizans 

imparatoru Herakliyus‟un Müslüman olma niyetiyle Rum büyüklerini toplaması, kapıların kilitlenmesini 

emretmesi, sonra da onlara İslâmı telkin etmesi, onlar vahşi eşekler gibi kapılara koşuşunca “Sizi 

denemek için böyle yapmıştım” demesi şeklindeki rivâyeti aktararak, Ebû  Süfyan ve yanındakilere, 

“Eğer onun yanına varabileceğimi bilsem kendisiyle buluşmak için her türlü zahmete katlanırdım, 

yanında olsaydım ayaklarını yıkardım”87 demesine işaret etmektedir. Rahip Bahira ve Abdullah b. 

Selâm da bu konuda verdiği örnekler arasındadır.88  

Elfâz-ı küfrü söyleyen kişinin imanı, mukallidin imanı vb. konularda fakihlerin ve kelâmcıların 

görüşlerini karşılaştırarak bir sonuca varmak istemesi,89 Allah‟ın akılla bilinmesi konusunda Ehl-i Sünnet 

ve diğer mezheplerin yaklaşımlarına işaret etmesi90 konuları bütün yönleriyle leh ve aleyhteki bütün 

delilleriyle derinlemesine incelediğinin bir göstergesidir. Birinci hadisin şerhi 39 varak, haşiyesi ise 33 

varaktır. İman konusunun şerhte 26 varak, haşiyede 15 varak olarak yer alması, müellifin iman 

konusuna verdiği önemi ve kelâmî konularda ne kadar birikimli olduğunu gözler önüne sermektedir. 

İman konusunu “Allahım! Bizi bağışla, hatalarımızı ört. Şüphesiz sen affetmeyi seversin” diye 

bitiren müellif, hadisin أقاو انصالث ٔ kısmını şerh etmeye başlamakta, fiilin kelime anlamına işaret 

ettikten sonra, namazı ikame etmenin, çubuğun düzgün olması gibi namazın doğru olması, bir iş için 

kalkmak menzilesinde namaz için hazırlanmak, azmetmek ve azminin karşılığını almak ve namazın 

bütün erkânını yerine getirmek şeklinde dört vechi olduğunu belirtmekte âyet ve hadislerle meseleyi 

izah etmeye çalışmaktadır. Daha sonra ise, salât kelimesini kökeni ve manası üzerinde durarak 

söylediklerine âyet ve hadislerden deliller getirerek huşu kavramı üzerinde durmaktadır.91 Hâşiyede ise 

bu dört vechi ve “namazı kılarsa” sözünün kinâye ile istiâre olduğuna işâret ederek istiarenin üç şeklini 

uzun uzun açıklamakta, salât kelimesinin kökeni ve yazılışını örneklerle anlatmakta, namaz kelimesinin 

mecazdan şer‟î mânâya intikâl ettiğini, sonra da hakîkat-ı örfî olduğunu açıklamakta, şerhte geçen 

hadisin îzâhını yapıp huşû kavramına açıklık getirmektedir.92  

                                                           
82  Atûfî, Keşf, vr. 9ab; Atûfî, Hâşiye, vr. 6b. 
83  Atûfî, Keşf, vr. 21b. 
84  Atûfî, Hâşiye, vr. 12a, 13ab.  
85  Atûfî, Keşf, vr. 10b. 
86  Atûfî, Keşf, vr. 10a-24a. 
87  Buhârî, Tefsiru‟l- Kur‟ân, 63; Cihâd ve‟s- Siyer, 101. 
88  Atûfî, Hâşiye, vr. 9b, 10a, 11a.  
89  Atûfî, Keşf, vr. 24ab; Hâşiye, vr. 13ab.  
90  Atûfî, Keşf, vr. 25a-26b; Hâşiye, vr. 13b-14b.  
91  Atûfî, Keşf, vr. 27a-32b.  
92  Atûfî, Hâşiye,  vr. 16a-22b 
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 kısmını açıklarken de oruç ve Ramazan kelimelerinin kökeni ve manası üzerinde ٔصاو زيعاٌ

durup “Kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve karşılığını Allah‟tan bekleyerek oruç tutarsa…”93 ve 

“Kim Ramazan‟a erişir de bağışlanmazsa…”94 şeklinde metni tamamlamadan iki hadis nakletmekte ve 

Resûlullâh‟ın diğer ibâdetler arasından namaz ve orucu seçmesinin ve zikretmesinin sebebini 

açıklamaktadır. “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Umulur 

ki günahlardan sakınırsınız”95 ayetinden yola çıkarak orucun günahlardan sakındırma yönüne dikkat 

çekmekte, bekar olup da evlenemeyenleri oruç tutmaya teşvik eden hadisi de bu bağlamda nakledip96 

orucun harama karşı bir kalkan olduğunu vurgulamaktadır.97  Hâşiyede ise 96. dipnotta metnini 

verdiğimiz hadiste geçen  َاْنتَاَءث ve  َِٔجاءٌء kelimeleri üzerinde durmakta ve hadis hakkında 

değerlendirmeler yapmaktadır.98  

Müellif şerh edip üzerine haşiye yazdığı birinci hadisin metninde namaz ve orucun zikredilip 

zekat, hac ve diğer ibadetlere yer verilmemesinin, aynı cinsten en üstün olanı zikretmek veya en zor 

olanı zikretmek şeklinde iki sebeple olabileceğini belirtmektedir.99 Namaz ve orucun en üstün en zor 

ibadetler olmalarının yanı sıra, Hz. Peygamber, fakir olup zekât veremeyen ve hac, cihad yolculuklarına 

çıkamayan Müslümanları üzmemek ve cimri olanın kalbini yumuşatıp onu ibadetlere ısındırmak 

gayesiyle de böyle bir seçim yapmış olabilir.100 Atûfî‟ye göre hadisi iki şekilde yorumlamak mümkündür.  

Hadisin manası ya “Kim Allah‟a iman ederse, gerektiği şekilde namaz kılar, oruç tutar ve dinin sair 

İslam ahkâmını yerine getirirse…” şeklinde anlaşılmalıdır, ya da bu hadisin söylendiği sırada zekât, hac 

vb. ibadetler henüz farz kılınmamıştır. 2. şıkkı doğru kabul ettiğimizde ise, hadisin râvîsi Ebû 

Hureyre‟nin hicretin 7. Yılı Hayber yılı Müslüman olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. Haccın hicretin 

9. Yılında farz kılındığını düşünsek bile, zekât ve ibadetlerin çoğu Ebû Hureyre‟nin Müslüman 

olmasından önce farz kılınmıştır. O zaman da karşımıza iki ihtimal çıkar. Ya Ebû Hureyre bu hadisi 

başka bir sahâbîden alıp Hz. Peygamberden işitmiş gibi nakletmiştir (Sahâbî mürseli), ya da Hz. 

Peygamber aynı hadisi hem Ebû Hureyre Müslüman olmadan hem de Müslüman olduktan sonra iki 

defa söylemiştir.101 

Hadisin كاٌ حقا ػهٗ هللا أٌ ٚدخهّ انجُج kısmını şerhte, “Yani kendisinde yemin olmayan va‟dine 

göre günahların hepsinden kaçınan kulu için kendisini cennete sokması Allah üzerindeki hakkıdır” 

şeklinde açıklamakta, Allahın kulları üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı kavramlarına 

açıklık getirmektedir. Müellife göre, aklen düşünülecek olursa, kullarından hiç kimsenin Allah üzerinde 

hakkı yoktur. O bütün mevcudatın yaratıcısı ve hakiki mâlikidir. Hadiste zikredilen cennete sokma, olay 

vuku bulduğunda edası lazım bir hakka benzetilmiştir. Bu adeta yemin etmeden söz vermeye 

benzemektedir. Atûfî, “kardeşlerden biri”nin burada geçen hak kelimesini, Allah Teala için vacipliği 

çağrıştırdığı gerekçesiyle uygun şeklinde anladığını söylemekte ve konu etrafında yapılan tartışmalara 

dikkat çekmektedir.102 Haşiyede de hak kavramı üzerinde durmakta, kendi ifadesiyle “Müslim‟in 

Muaz‟dan naklettiği”, Allah‟ın kulları üzerindeki hakları ve kulların Allah üzerindeki haklarını ele alan 

uzunca bir hadise yer vermekte,103  hak kelimesinin deyn kelimesinden daha umumi olduğuna işaret 

                                                           
93  Hadisin devamı “geçmiş günahları bağışlanır” şeklindedir. Buhârî, Îmân,29; Savm,6; Fazlu Leyleti‟l-Kadr,1; Müslim, Salatü‟l-

Müsafirin, 25; Ebu Dâvûd, Şehr-i Ramazân, 1; Tirmizî, Savm, 1. 
94  Hadisin devamı “Allah onu (rahmetinden) uzaklaştırsın” şeklindedir. İbn Hibbân, Sahîh, Birr, 6; Taberani, Mu‟cemu‟l- kebir, 

19/144 (315) 
95  Bakara, 2/ 183. 
96  Buhârî, Savm, 30; Nikâh, 3; Müslim, Nikâh, 1; Ebu Dâvûd, Nikâh, 1; Tirmizî, Nikâh, 1. Hadis;  ُّ َّْٔج َفإََِّ ٍْ اْصَتطَاَع اْنتَاَءَث َفْهََٛتَز َي

َِٔجاءٌء   ُّ ُّ نَ ِو َفإََِّ ْٕ ِّ ةِانصَّ ْٛ ٍْ نَْى َْٚضَتِطْغ َفَؼهَ ََٔي ٍُ نِْهَفْسجِ  َٔأَْحَص وِ  şeklindedir. Ancak Atûfî metninde أََ طُّض نِْهتََصِس  ْٕ  .kelimesi düşmüştür ةِانصَّ
97  Atûfî, Keşf, vr. 33ab.  
98  Atûfî, Hâşiye, vr. 22b-23a.  
99  Atûfî, Keşf, vr. 33b. 
100  Atûfî, Hâşiye, vr. 22b- 24a.  
101  Atûfî, Keşf, vr. 34a- 35a; Hâşiye, vr. 24a-25a.  
102  Atûfî, Keşf, vr. 35a- 36b. 
103  Hadisin manası: “Hz. Peygamber‟in (s) terkisinde Ufeyr denilen bir merkebin üzerinde idim, bana: “Ey Muâz, Allah‟ın kulları 

üzerindeki hakkı ile kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?” buyurdu. Ben de: “Allah ve Rasûlü daha 
iyi bilir,” dedim. “Şüphesiz, Allah‟ın kulları üzerindeki hakkı, Ona hiçbir şeyi ortak koşmayarak kulluk etmeleri, kulların Allah 
üzerindeki hakları ise kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayanlara azap etmemesidir,” buyurdu. Ben de: “Ey Allah‟ın Rasûlü, 
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ederek Nebî‟nin ُٚاد٘ يُاد ٕٚو انقٛايج أٍٚ انرٍٚ كاَت أجٕزْى ػهٗ هللا فال ٚقٕو إال يٍ ػفا “Kıyamet günü 

bir münadi seslenir: Ecirleri Allah‟a ait olanlar nerede? Allah‟ın affettiği kimseden başkası kalkmaz”104 

hadisinin bu manayı desteklediğine işaret etmektedir. Şûrâ Sûresinin 40. ayeti ve Âl-i İmrân Sûresinin 

136. âyetini naklederek, ceza ve ecir kelimelerinin çoğu kere aynı manaya geldiğini söylemektedir. 

“Benim senin üzerinde hakkım vardır” cümlesinden yola çıkarak, Allah‟ın üzerinde kulun hakkı 

konusuna açıklık getirmeye çalışmakta, yine “Allah‟ın üzerinde hiç kimsenin hakkı yoktur” cümlesiyle 

kastedileni mezheplerin görüşüne atıfta bulunarak etraflıca anlatmaktadır. Şerhte “kardeşlerden biri” 

ifadesiyle kastettiği kimse, haşiyede söylediğine göre “Şârih Rûmî, meşhur Feriştehoğlu” şarihlerden 

biri ifadesiyle kastettiği kimse de Vecihüddin el- Erzincânî‟dir.”105 

Şerhte cennet kelimesinin manası, niçin bu ismin verildiği, cennetin genişliği ve meyveleri 

hakkında genel bir bilgi veren müellif, haşiyede cennet hakkında âyetler ve hadislerden yola çıkarak 

ayrıntılı bilgiler vermektedir. “Zikrettiğimiz gibi” ifadesine de açıklık getirirken, “yakın zamanda icmali 

olarak şerhte ve tafsili olarak haşiyede zikrettiğimiz gibi” demesi haşiyede daha ayrıntılı bilgi verdiğinin 

bir işareti olarak görülebilir.106  

Hadisin sonunda yer alan ْاجس فٙ صتٛم هللا أٔ جهش فٙ أزظّ انهتٙ ٔند فٛٓا  ifadesini “ ister 

cihad etsin, isterse etmesin” şeklinde açıklayan Atûfî,  ٙأال  حتٌٕ أٌ ٚغفس هللا نكى ٔ ٚدخهكى انجُج ؟ أ زٔا ف

 Allah‟ın sizi bağışlamasını ve cennete“ صتٛم هللا يٍ قا م فٙ صتٛم هللا فٕاق َاقج ٔجتت نّ انجُج

sokmasını istemez misiniz? Allah yolunda gaza ediniz. Kim Allah yolunda iki deve sağımı arasındaki 

zaman kadar savaşırsa cennet ona vacip olur”107 ve  ُِٕٛو َُِّج  َْحَت ِ الِل انضُّض ٌَّ أْةٕاَا انَج  Cennetin kapıları“ إ

kılıçların gölgesi altındadır.”108 hadislerini naklederek, “Cihad edenlere çok vaad, cihadı terk edenlere 

tehdit ve şiddetli azap olunca bu, cennete ancak Allah yolunda cihad edenlerin gideceğini çağrıştırır.” 

demekte ve daha sonra Nebî (sav)‟in ehl-i takvanın da cennete gireceğini haber verdiğini 

söylemektedir. “Cennete girmek takva sahibi mücahitler için mi yoksa cihad eden etmeyen tüm 

muttekıler için mi mümkündür?” sorusuna cevap olarak, “İster cihad etsin, ister doğduğu yerde 

otursun” demekte ve burada cihadın farz-ı kifaye olduğuna işaret olduğunu söylemektedir. Hicret 

ederse kelimesini cihad ederse diye tesbit edip bunun herkes üzerine yüklenen bir sorumluluk 

olmadığını söyleyen Atûfî, “arkadaşlarından biri”nin görüşünü “Bu hadis Mekke‟nin Fethi‟nden sonra 

söylenmiştir. Hicret fetihten önceydi ve her Müslümana farzdı. Mekke‟nin fethinden sonra İslam 

güçlenince hicretin farziyeti düştü. Hz. Peygamber de bunun için Müslümanları hicret ve evde oturma 

arasında muhayyer bıraktı.” şeklinde aktarmakta, “Hadisteki hicretle kastedilenin cihad olduğuna 

hadisin جاْد lafzıyla gelmesi de delalet eder” diyerek arkadaşının görüşüne katılmadığını açıkça 

belirtmektedir. Şerhin sonunda hadisten anlaşılması gereken manayı özetleyen Atûfî, bizim en başta 

verdiğimiz eksik kalan kısmı da vererek “Bu hadiste cihaddan geri kalıp oturmaya ruhsat, kıyam ve 

cihada teşvik vardır” hükmünü açıklamakta ve “Allahım! Bu hadisi şerhetme konusundaki son iki 

senedir yaptığım ve kardeşlerimin de hatırladıkları çalışmamı meşkûr eyle” duasıyla şerhe son 

vermektedir.109  

Haşiyede de “Allah için hicret etti” nin manasını, “Cihâd etmek, gazveye çıkmak için vatanını ve 

kavmini terk etti” olarak açıklayan müellif,  Allah yolunda” ifadesi kullanıldığında hicret “فٙ صتٛم هللا 

etmekle cihâd etmenin kastedildiğini, hadisin جاْد lafzıyla da rivayet edildiğini ve Buhârî‟nin Sahîh‟inde 

Kitâbü‟l-Cihâd bölümünde mevcut olan hadisin devamının da hicretle kastedilenin cihâd olduğuna 

işaret ettiğini söylemektedir. “Allah, bunu Tevrat‟ta, İncil‟de ve Kur‟an‟da kesin olarak va‟detmiştir.”110 

âyetinin cihadın önceki dinlerde de vacip olduğuna delil olduğunu söyleyen Atufi, hadisin manasını 

                                                                                                                                                                                     
bunu halka müjdeleyeyim mi?” dedim. O da: “Hayır müjdeleme, buna güvenip kalırlar” buyurdu. Buhârî, Cihâd, 46; Müslim, 
Îmân, 12. 

104  Beyhakî, Şuabu‟l-îmân, 6/44. 
105  Atûfî, Hâşiye, vr. 25a-28b. 
106  Atûfî, Keşf, vr. 36b-37b; Hâşiye, vr. 28a- 31a. Haşiyede geçen ayetler ve hadis için bkz. Âl-i İmran, 3/133, 198, Kehf, 

18/107, Nuh, 71/12; Buhârî, Bedü‟l-Halk, 8; Tevhid, 35; Müslim, Cennet, 1; Tirmizî, Tefsir, 33. 
107  Beyhakî, Şuabü‟l-îman, 4/15 (4230), Beyrut, Dârül-kütübi‟-l ilmiyye, 1410. 
108  Buhârî, Cihâd ve‟s-Siyer, 22; Müslim, Cihâd ve‟s-Siyer, 6, İmâre, 41; Ebu Dâvûd, Cihâd, 98. 
109  Atûfî, Keşf, vr. 37b- 39a. 
110  Tevbe, 9/111. 
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vererek yorumlamakta, buradaki hicretin şârihlerden birinin dediği gibi, küfür diyarından İslam diyarına 

göç etmek olmadığını, Nebî zamanında bilinen hicretin Mekke‟nin Fethi‟nden sonra bittiğini111 

belirtmektedir. Hicretin manası üzerinde durarak Rasulullah‟ın Hendek günü “Allahım! Hayat ancak 

âhiret hayatıdır. Ensâr ve muhâciri bağışla”112 diye duâ ettiğini söyleyerek ensâr ve muhâcirin tanımını 

yapmakta ve onlar hakkında inen âyetlere113 yer vermektedir. Cennetle müjdelemenin azaptan sonra 

rahmet değil mahzâ rahmet olduğunu vurgulayan müellif “Sizden birinizi ameli cennete sokamaz” 

hadisi gereğince, kulunu cennete sokmasının Allah‟ın mücerred fazlı ve ihsanından dolayı olduğunu 

söylemekte ve Firdevs cenneti hakkında bilgi vermektedir. Hadiste cihaddan geri durmaya ruhsat 

verildiğini söyleyerek, hadisin cihadın farz-ı ayn değil farz-ı kifaye olduğuna delil olduğunu belirtmekte 

ve hadisin devamında cihad etmeye teşvik olduğunu da ayrıca belirterek adeta yanlış anlaşılmaların 

önüne geçmek istemektedir. Müellif haşiyeyi kafiyeli bir şekilde, “Fakir kul, hakir müellif, Atufi diye 

meşhur müellif tarafından yazıldı. Allah kebir (yüce) lütfuyla onun günahlarını affetsin” ifadeleriyle, 

hem eseri yazdığına dair not düşerek hem de dua ederek bitirmektedir.114 

Buhârî‟nin Sahîh‟ini115 Müslim‟in Sahîh‟inin Nevevî şerhini116 kaynak olarak gösteren müellif, 

Şarih Herevi diye naklettiği Ebu‟l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Sultân Muhammed el-Kārî el-Herevî (ö. 

1014/1605),117 Feriştehoğlu diye meşhur olduğunu belirttiği İbn Melek (ö. 821/1418'den sonra) 118 ve 

Vecihüddin el- Erzincânî119 gibi âlimlerin görüşlerine de atıfta bulunmaktadır. 

Tefsir konusunda ise Zemahşerî,120 ve Beydavî121 Atufi‟nin en çok atıfta bulunduğu 

müelliflerdir. Müfessirlerin başı Medârik sahibi diyerek Ebu‟l-Berekât Nesefî‟nin122 görüşlerine de işaret 

eden Atûfî, şerhinde âyetlerin manalarını vermiş,123 yorumlamış,124 varsa sebeb-i nüzûlüne de işâret 

etmiştir.125 Aynı sayfada üç ayete birden atıfta bulunması,126 âyetlerin tefsirinde Hz. Ali,127 İbn Abbas128 

vb. sahâbîlerin görüşlerini özellikle aktarması hadis şerhlerinde ayetlere dayanan izahlara ağırlık 

verdiğini göstermektedir. 

Kıraat ilmi de onun donanımlı olduğu sahalardan birisidir. “Âsım, Hamze ve İbn Âmir‟in 

dışındaki kurralardan mîmin tahfîfiyle kıraat edilerek lemâ okunmuştur.”129 diyerek âyetin farklı 

okunuşuna, ٌٕػهٗ صهٕا ٓى ٚحافظ ayetinin bazı kıraatlarda صهٕ ٓى şeklinde tekil olarak geldiğine130 

dikkat çekmekte, صالث  kelimesinin yazılışını açıklarken tecvid konularına girmektedir.131  

Arap dilinde daha çok gramer konularında verilen örneklerde geçen Zeyd ve Amr isimlerini 

örneklemede kullanmış,132 zaman zaman fiillerin harf-i cerlerle alacağı manaları teker teker 

açıklamış,133 Keşfü‟l-meşârık‟ta aktardığı cümlelerin iyi anlaşılabilmesi için, haşiyede irab 

çözümlemelerine yer vermiştir.134 Kelimelerin okunuşu ve manaları üzerinde durmuş,135 meseleyi iyice 

                                                           
111  Buhârî, Cihâd,1,  27, 190; Cizye, 21; Fezâilü‟s-Sahâbe, 74; Müslim, Hac, 82; İmâra, 20; Ebu Dâvûd, Cihâd, 2. 
112  Buhârî, Menâkıbu‟l-Ensâr, 9; Rikâk, 1; Cihâd, 109; Fezâilü‟s-Sahâbe, 39; Meğâzî, 27; Müslim, Cihâd, 44. 
113  Enfal, 8/72, 74. 
114  Atûfî, Hâşiye, vr. 30b-33b.  
115  Atûfî, Hâşiye, vr. 31a. 
116  Atûfî, Hâşiye, vr. 24a. 
117  Atûfî, Hâşiye, vr. 31b. 
118  Atûfî, Hâşiye, vr. 24a, 28a. 
119  Atûfî, Hâşiye, vr. 28a, 30a.  
120  Atûfî, Keşf, vr. 4a, 7b, 12b, 13a, 19ab, 20a; Hâşiye, vr. 5a, 7a, 9a, 18a, 19a, 20b. 
121  Atûfî, Keşf, vr. 6b; Hâşiye, vr. 22a. 
122  Atûfî, Hâşiye, vr. 28a. 
123  Atûfî, Keşf, vr. 12a; Hâşiye, vr. 6a. 
124  Atûfî, Hâşiye, vr. 8a. 
125  Atûfî, Keşf, vr. 17a;  Hâşiye, vr. 5a, 11a. 
126  Atûfî, Keşf, vr. 16b. 
127  Atûfî, Keşf, vr. 20a. 
128  Atûfî, Keşf, vr. 17a. 
129  Atûfî, Hâşiye, vr. 12a. 
130  Atûfî, Hâşiye, vr. 16b. 
131  Atûfî, Hâşiye, vr. 20b. 
132  Atûfî, Hâşiye, vr. 5a. 
133  Atûfî, Keşf, vr. 26b-27a; Hâşiye, vr. 5b.  
134  Atûfî, Keşf, vr. 9b; Hâşiye, vr. 6b, 8b, 9a, 12a, 25a. 
135  Atûfî, Hâşiye, vr. 7b. 
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anlaşılır hale getirmek için gramer izahlarına girişmiştir.136 İstiâreyi anlatırken Sekkâkî‟nin görüşüne 

atıfta bulunması137 vb. örnekler ve eserde kullandığı dil onun Arapçaya vakıf bir müellif olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

   

Sonuç 

Babasının adının Mahmud mu Ömer mi olduğu, Amasyalı mı Kastamonulu mu olduğu tartışılan 

müellifin adı, Hayruddin Hızır b. Mahmud b. Ömer Atûfî‟dir. Atûfî‟nin hayatı da, adları Hayreddin Hızır 

olduğu için İcadi adıyla şöhrete kavuşan Hayreddin Hızır b. İmam Ahmed el-Amâsî ve Mevla 

Danagözoğlu‟nun hayat hikâyeleriyle karıştırılmaktadır. 

Devrinin önemli âlimlerinden aklî ve şer„î ilimleri tedrîs eden Atûfî, araştırmacı kişiliği, ifade ve 

üslubundaki güzellik, ilmi teknik ve metoduyla yaşadığı devirde haklı bir şöhret kazanmış ve saray-ı 

hümâyun muallimliğine tayin edilip kendisine maaş bağlanmıştır. 

Tefsir, hadis, edebiyat, tıp, mantık ve kelâm konularında pek çok eser veren müellifin hadis 

konusunda tespit edebildiğimiz eserleri, Meşâriku‟l-envâr‟ı şerhettiği Keşfü‟l-meşârik, Meşâriku‟l- 

envâr‟dan seçilen 24 hadisi Arapça olarak şerh ettiği el-Enzâr fî şerhi ba‟zi Meşâriki‟l-envâr, Meşariku‟l-

envâr‟ın birinci hadisinin haşiyesi olan, Hâşiye alâ şerhi hadîsi‟l-evvel min ehâdîsi Meşâriki‟l-envâr, iman 

konusundaki hadisleri toplayıp açıkladığı el-Cevheratü‟l-cinâniye fî mesâili‟l-îmâniyye, Hz. Peygamber‟in 

tıp konusundaki hadislerini bir araya getirdiği Ravdu‟l-insân fî tedâbîri sıhhati‟l- ebdân ve Zuhru‟l-atşan 

fi tıbbi‟n-Nebevî‟dir. 

Keşfü‟l-meşârık‟ta yer alan birinci hadis ve bu hadis üzerine yazılan Hâşiye alâ şerhi hadîsi‟l-

evvel min ehâdîsi Meşârikı‟l-envâr‟dan yola çıkarak değerlendirmeler yapacak olursak; müellif şerhe de 

haşiyeye de Sultan Süleyman‟ı methederek ve dua ederek başlamıştır. Her iki eser de kavluhû 

üslubuna sahiptir.  

Müellif şerhte hadisin râvîsi Ebû Hureyre hakkındaki eleştirilere cevap mahiyetinde peş peşe üç 

hadis sıralamakta ve Ebû Hureyre hakkında bilgi vermektedir. Hâşiyeye ise açıklayacağı hadisin metnini 

hiç vermeden direk şerhte geçen menâkıb kelimesinin Ebû Hureyre‟ye ait olduğunu söyleyerek 

başlamaktadır.  

Atufi, Keşfü‟l-meşarık‟ta Hadis usulü konusunda değerlendirmeler yapmakta, hadislerin 

müsned, muallak, munkatı„ ve mürsel olarak 4 kısım olduğunu söylemekte ve bunların tarifini 

yapmaktadır. Buhari, Müslim ve onlara benzer olanların bu dört kısımdan hali olmadıklarını söylemesi, 

güvenilir hadis kitaplarında da Hadis usulü açısından zayıf hadisler bulunabileceğine işaret etmesi 

önemli bir tespittir. Haşiyesinde ise kavluhû ifadeleriyle müsned, muallak ve mürsel kelimelerinin 

okunuşları hakkında bilgi vermektedir. 

Müellifin şerhte de haşiyede de üzerinde en çok değerlendirmede bulunduğu kavram, iman 

kavramıdır. Birinci hadisin şerhi Keşfü‟l-meşârik‟te 39 varak olarak yer almakta, haşiye ise 33 varaktan 

oluşmaktadır. İman konusunun şerhte 26 varak, haşiyede 15 varak olarak yer alması, iman 

konusundan sonra hadiste geçen namaz kılmak ifadesinin haşiyede 16 vra- 22 vrb arasında, oruç 

tutmak ifadesinin ise 22 vrb- 23 vra arasında açıklanması da müellifin iman konusuna verdiği önemin 

ve kelâmî konularda ne kadar birikimli olduğunun bir göstergesidir.  

Atûfî‟ye göre namaz ve orucun zikredilip diğer ibadetlere hadiste yer verilmemesinin sebebi, ya 

Hz. Peygamberin ibadetler arasından en üstün ve en zor ibadetlerden olan namazı ve orucu seçmesi, 

ya da Hz. Peygamber‟in, fakir olup zekât veremeyen ve hac, cihâd yolculuklarına çıkamayan 

Müslümanları üzmemek ve cimri olanın kalbini yumuşatıp onu ibadetlere ısındırmak istemesidir. 

Hadisin manası ya “Kim Allah‟a iman ederse, gerektiği şekilde namaz kılar, oruç tutar ve dinin sair 

İslâm ahkâmını yerine getirirse…” şeklinde anlaşılmalıdır, ya da bu hadisin söylendiği sırada zekât, hac 

vb. ibadetler henüz farz kılınmamıştır. Müellif hadisin râvîsi Ebû Hureyre‟nin hicretin 7. Yılı Hayber yılı 

Müslüman olduğuna ve zekât ve ibadetlerin çoğunun Ebû Hureyre‟nin Müslüman olmasından önce farz 

                                                           
136  Atûfî, Keşf, vr. 19ab; Hâşiye, vr. 21b. 
137  Atûfî, Hâşiye, vr. 19b. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU | 71 

 

kılındığına dikkat çekerek iki ihtimale dikkat çekmektedir; Ya Ebû Hureyre bu hadisi başka bir 

sahâbîden alıp Hz. Peygamberden işitmiş gibi nakletmiştir ki, hadiste buna “Sahabi mürseli” adı verilir, 

ya da Hz. Peygamber aynı hadisi hem Ebû Hureyre Müslüman olmadan hem de Müslüman olduktan 

sonra iki defa söylemiştir. Bu değerlendirmelerden müellifin hadis üzerinde derinlemesine 

düşündüğünü ve hadisin söylendiği tarihi tespit ederek açıklamalar yapmaya çalıştığını anlıyoruz. 

Hadiste iman eden, namaz kılıp oruç tutan kimseleri cennete sokmak kulun Allah üzerindeki bir 

hakkı olarak belirtilmekte, müellif burada “kendisinde yemin olmayan va„dine göre” ilâvesini yapıp âyet 

ve hadislerle sözünü desteklemekte, Allahın kulları üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı 

kavramlarına açıklık getirmeye çalışmaktadır. 

Hadisin sonunda geçen hicret kelimesini cihâda hamledip “İster Allah yolunda cihâd etsin, 

isterse doğduğu arazide otursun” şeklinde açıklama yapan müellif, bu görüşüne hadisin “cihâd” lafzıyla 

rivâyet edilmesini delil getirmektedir. Hadiste geçen kelimeyi hicret olarak anlayanların görüşlerini ve 

gerekçelerini de ayrıntılı biçimde aktardıktan sonra, hadisin Meşâriku‟l-envâr‟da yer almayan son 

kısmını da zikrederek haklı olduğunu ispat etmeye çalışmaktadır. Müellif, hadisin cihâdın farz-ı ayn 

değil farz-ı kifâye olduğuna delil olduğunu belirtmekte “Bu hadiste cihâddan geri kalıp oturmaya 

ruhsat, kıyam ve cihada teşvik vardır” hükmünü vererek ve eseri kendisinin yazdığına işaret edip dua 

ederek hadisi bitirmektedir. 

Sonuç olarak Atûfî, sadece kelime izahları yapmakla yetinen bir müellif değil, metin üzerinde 

derinlemesine tahlil yapan, farklı görüşlere yer vermekle beraber kendi görüşlerini de açıkça ortaya 

koyan ve savunan ve hadisin iyice anlaşılması için diğer ilim dallarından da faydalanan bir müelliftir. 

Keşfü‟l-meşârık ve Hâşiye‟yi yazarken kullandığı kaynaklar ve atıfta bulunduğu yazarlar müellifin hadis 

ilmi konusunda olduğu gibi, kelâm, tefsir, kıraat ve Arap dili konusunda da son derece donanımlı bir 

âlim olduğunu ortaya koymaktadır. 
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YUSUF EFENDİZÂDE ABDULLAH HİLMÎ‟NİN „İNÂYETÜ‟L-MELİKİ‟L-MÜN„İM FÎ ŞERHİ 

SAHÎHİ MÜSLİM ADLI ESERİNDEKİ ŞERH METODU 
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Özet 

17. ve 18. yüzyıl Osmanlı âlimleri arasında yer alan Yûsufefendizâde, Osmanlı dönemi hadis 

çalışmalarına Sahîhayn‟a yaptığı şerhlerle katkıda bulunmuştur. Bu tebliğde, Yûsufefendizâde‟nin 

Sahîh-i Müslim‟i şerh etmek amacıyla kaleme aldığı ve vefatı üzerine yarım kalan „İnâyetü‟l-meliki‟l-

mün„im li-şerhi Sahîhi Müslim adlı eseri araştırılarak hadis şerh geleneğindeki yeri tespit edilmiştir. 

Sahîh-i Müslim okumalarına yardımcı olması amacıyla kaleme alınan bu şerh, yalnızca önde gelen 

Müslim şerhlerinden iktibaslardan oluşmaktadır. Bu durum ise söz konusu eserin orijinal şerhler 

arasında yer almamasına neden olmuştur. Ayrıca söz konusu çalışma, alıntılar nedeniyle Mâlikî ve Şâfiî 

ekollerinin hadis yorumlarının ağırlıkla yer aldığı bir eser görünümündedir. Bununla birlikte bu eser, 

Sahîh-i Müslim okumalarında pratik bir hizmet görecek niteliktedir.  

Anahtar Kelimeler: Yusufefendizâde, Şerh/Yorum, Osmanlı Âlimi, İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, Sahih-i 

Müslim, Hadis.    
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Abstract 

Yūsufefendizāde, who was one of the 17th and 18th century Ottoman scholars, contributed to the 

Ottoman hadith studies with two commentaries to Ṣaḥīḥayn. In this paper, his ‟Ināyat al-malik al-

mun„im li-sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, which was left over by his death, is examined and its place in the 

tradition of hadith comment is determined. In order to help them to read Saḥῑḥ Muslim, his work, 

which is made up of leading Ṣaḥīḥ Muslim interpretations. This situation caused the work not to be 

included in the original commentaries. Moreover, the study in question is a work in which the hadith 

interpretations of the Malik and Shafi schools are predominantly due to the quotations. This work, 

however, is a practical service for Saḥῑḥ Muslim readings. 

Keywords: Yūsufefendizāde, Comment, Ottoman scholars, ‟Ināyat al-malik al-mun„im, Ṣaḥīḥ Muslim, 

Hadith.   

 

Giriş 

İmâm Mâlik‟in (ö. 179/795) el-Muvatta‟ı, Buhârî‟nin (ö. 256/870) el-Câmi„u‟s-Sahîh‟i ve Ebû 

Dâvûd‟un (ö. 275/889) es-Sünen‟i gibi bazı hadis musannefâtının itibar kazanmasıyla birlikte 3./10. 

asırdan itibaren şerh edebiyatı ortaya çıkmaya başlamıştır.1 Doğuşu itibariyle belli bir eserde yer alan 

müşkil ifadeleri ve garîb kelimeleri izah etme şeklinde zuhûr eden bu edebiyat, takriben 7./13. yüzyılda 

olgunluğa ulaşmıştır.2  

                                                      
*  Yrd. Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, haliliturhan@gmail.com. 
1  Zişan Türcan, Hadis Şerh Geleneği, Doğuşu Gelişimi ve Dönüşümü, Türk Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 2011, s. 49, İbn Habîb 

es-Sülemî, Ebû Mervân Abdülmelik b. Habîb b. Süleymân, Tefsîru garîbi‟l-Muvatta‟, nşr. Abdurrahman b. Süleyman el-

Useymin, Mektebetü‟l-Ubeykan, Riyad, 2001/1421, neşredenin girişi, c. I, s. 63-150. Hicrî ilk dört asırdaki hadis şerhçiliğiyle 

ilgili olarak bkz. Mustafa Canlı, Hicri İlk Dört Asırda Hadis Şerhçiliği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1998.   
2  Türcan, Hadis Şerh Geleneği, s. 52, 54. Türcan hadis şerh edebiyatının geçirmiş olduğu aşamaları, „münferit rivâyetlerin 

izâhı‟, „belli bir kitabın rivayetlerinin yorumu‟, „belli bir hadis kitabındaki rivayetlerin şerhi‟ ve „belli bir hadis kitabının şerhi‟ 

diye isimlendirir (Hadis Şerh Geleneği, s. 17-59, 299). 

mailto:haliliturhan@gmail.com
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Müslim‟in (ö. 261/875) el-Câmi‟us-Sahîh‟iyle ilgili ilk şerhlerin yazımı, bir tespite göre, 4./11. 

asırdan itibaren başlamakla birlikte3, bilindiği kadarıyla günümüze ulaşan ilk eserler 6./12. asra aittir. 

Fıkhü‟l-hadîs literatürünün en güzel örneklerinden el-Mu„lim bi fevâidi Müslim adlı eser günümüze 

ulaşan ilk şerh olma özelliğini taşımaktadır. Mâzerî‟nin (ö. 536/1141) Müslim‟in el-Câmi‟us-Sahîh‟ini 

okuttuğu dersler esnasında talebelerin aldığı notlardan oluşması sebebiyle birtakım eksiklik ve hatalar 

bulunan bu eser, bazı çalışmaların kaleme alınmasına da yol açmıştır. Kâdî İyâz‟ın (ö. 544/1149) 

İkmâlü‟l-Mu„lim ve bi fevâidi Müslim‟i ve Muhammed b. Hilfe el-Übbî‟nin (ö. 827/1424) İkmâlü İkmâli‟l-

Mu„lim‟i bu çalışmalar arasında yer almaktadır. Adı geçen bu şerhlerin ortak özellikleri arasında Mâlikî 

olan âlimler tarafından kaleme alınması yer almaktadır. Müslim‟in el-Câmi‟us-Sahîh adlı eseri üzerine 

yazılan en önemli şerhler arasında Nevevî‟nin (ö. 676/1277) el-Minhâc Şerhu Sahîhi Müslim b. Haccâc‟ı 

yer almaktadır. Esasında Nevevî‟nin bu eseri, genelde hadis şerh edebiyatının, özelde Müslim‟in el-

Câmi‟us-Sahîh‟inin şerhi üzerine yapılan çalışmalarının olgunlaşma ve klasikleşme dönemini temsil 

etmektedir. el-Minhâc, kendinden sonraki şerhlerin telifinde baş vurulan temel kaynaklardan birisi 

olacaktır. 

Osmanlı Devletinin duraklama ve gerilme dönemlerinde yazılan „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im li-

şerhi Sahîhi Müslim adlı eser de Nevevî sonrası şerhler arasında yer almaktadır. Osmanlı döneminde 

şerhler çoğunlukla Sahîh-i Buhârî, Meşâriku‟l-envâr, Mesâbihu‟s-sünne üzerine yapılmıştır. 

Yûsufefendizâde‟nin mezkûr eseri Müslim üzerine yapılan nâdir şerhler arasında yer almaktadır. Bu 

tebliğde Hanefî mezhebine müntesip bir âlim tarafından yapılan bu çalışmanın hadis şerh 

edebiyatındaki yeri ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

1- Yusufefendizâde ve „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im li-şerhi Sahîhi Müslim Adlı Şerhi 

1066 (1656) yılında İstanbul‟un Sultanahmet semtindeki Nakilbent mahallesinde dünyaya 

gelen Abdullah Hilmi, Amasyalı reîsülkurrâ olan dedesi Yûsuf Efendi‟ye nispetle Yûsufefendizâde 

lakabıyla şöhret kazanmıştır. Arapça, edebiyat ve tefsir derslerini İbrâhim b. Süleyman el-Bektaşî‟den 

(ö. 1120/1708) okuyan Yûsufefendizâde, usûl-i hadîs ve hadisi Süleymaniye dâru‟l-hadis 

müderrisliğinde bulunan Kara Halil Efendi‟den tahsil etmiştir.4 Nitekim „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im li-şerhi 

Sahîhi Müslim adlı şerhine yazdığı mukaddimede İbn Hacer‟in Nuhbetü‟l-fiker adlı eserini ve Sahih-i 

Müslim‟in bir bölümünü Kara Halil Efendi‟den okuduğunu belirtmiştir.5  

A- Yazılış Tarihi, Amacı ve Sistematiği 

Yûsufefendizâde, eserinin dört varaklık mukaddimesinde Müslim‟in el-Câmi„u‟s-Sahîh‟ini 

okutma isteği üzerine bu şerhi yazmaya karar verdiğini ifade eder. III. Ahmed döneminde 15 Şâban 

1123‟ten (28 Eylül 1711) itibaren sarayda Sahîh-i Buhârî‟yi okutmaya başlayan Yusufefendizâde, bu 

eserin tedrisinde yardımcı olması amacıyla kaleme aldığı Necâhu‟l-kârî adlı şerhini6 tamamladıktan 

sonra Sahîh-i Müslim‟i okutmaya başlamıştır. Derslerinde istifade etmek amacıyla 14 Cemâziyelâhir 

1163‟te (21 Mayıs 1750) „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im adlı şerhini yazmaya başlamıştır. Ancak bu eser, 

müellifin vefatı üzerine yarım kalmıştır.7 Nuruosmaniye Kütüphanesi 1042 numarada kayıtlı bulunan ve 

Ahmed b. İbrahim tarafından eserin yazıldığı yıl istinsah edilen yazmanın 372 varaktan oluşan birinci 

                                                      
3  Ebû İmrân el-Cüveynî (ö. 328/934) ve Ebü‟l-Velid en-Nîsâbûrî‟nin (ö. 349/960) Müslim‟in eseri üzerine şerhleri olduğu ifade 

edilmektedir. (Bkz. Mücteba Uğur, Hadis İlimleri Edebiyatı, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1996, s. 263). 
4  Yûsufefendizâde‟nin hayatı ve eserleri için bkz. Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin, Tuhfei Hattâtîn, İstanbul, 1928 s. 281-

282, Bursalı M. Tahir, Ulemâ-i Osmâniyeden Altı Zâtın Terceme-i Hâli, İstanbul, 1321, s. 30-34, Bursalı M. Tahir, Osmanlı 
Müellifleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1333, c. 1, s. 364-366, Ali Öge, 18. Yüzyıl Osmanlı Âlimlerinden Yusuf Efendizâde‟nin 
Kıraat İlmindeki Yeri, Hüner, Konya, 2015, 47-83, Halit Özkan, “Yûsufefendizâde”, DİA, c. 44, İstanbul, 2013, s. 41-42.  

5  „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im li-şerhi Sahîhi Müslim, Nuruosmaniye Ktp., nr. 1042, vr. 1 b. 
6  Eserin yazmaları için bk. Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 844-873 (müellif hattı), Ayasofya, nr. 685 (müellif hattı), Hasan Hüsnü 

Paşa, nr. 229, Hacı Mahmud Efendi, nr. 456/1, 456/2, Hamidiye, nr. 267-275, 279-284, Serez, nr. 467-487, Yahyâ Tevfik, 

nr. 55-64; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 627-628, 630-632; Nuruosmaniye Ktp., nr. 894-922, 923-932; TSMK, 

III. Ahmed, nr. 384; Halil Hamîd Paşa Ktp., nr. 1667. Bu şerhle ilgili bilgi için bk. Ahmet Tobay, Yûsufefendizâde Abdullah 
Hilmi ve Hadis Şerhçiliğindeki Yeri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 

1991, s. 86-165. 
7  Eserin yazmaları için bk. Nuruosmaniye Ktp., nr. 1042-1043; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 381-382, Hamidiye, nr. 343-

345, Lâleli, nr. 560-561; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 205; TSMK, Medine, nr. 245-246; Vahîd Paşa Ktp., nr. 1068. 
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ciltteki ferâğ kaydına göre bu cilt 1164 yılında bitmiştir.8 Yine aynı kütüphanede 1043 numarada kayıtlı 

olan ve 287 varaktan oluşan ikinci cildin ise 1165 yılında bittiği belirtilmektedir.9  Bu bilgilere göre 

Yûsufefendizâde Sahîh-i Müslim‟in “el-Mesâcid ve mevâzi„u‟s-salât” bölümünün “Bâbü evkâti‟s-

salavâti‟l-hams” kısmına kadarki yerini aşağı yukarı iki yılda tamamlamıştır.    

Bu eser, memzûc metotla yazılan şerhler kategorisinde yer almaktadır. Ana başlıklar, alt 

başlıklar ve rivayetler kırmızı mürekkeple; şerh metni ise siyah mürekkeple yazılmıştır.10 Müslim‟in bab 

başlığı koymaksızın tasnif ettiği es-Sahîh‟ini şerh ederken Yusufefendizâde, Nevevî‟nin bab başlıklarını 

esas almıştır. Okunuşu zor olan râvî isimlerinin doğru okunuşlarını, râvîlerle ilgili değerlendirmeleri11 ve 

zaman zaman da râvînin nisbesinin anlamını12 isnâd içerisinde vermiştir. Bu bilgilerin, tespit 

edebildiğimiz kadarıyla, rical kaynaklarından değil de el-Minhâc‟tan alındığı görülmektedir. Örneğin 

Tahâret bölümündeki 85. hadisin şerhinde Amr b. Kays el-Mülâî‟nin nisbesinin manasını Nevevî‟den 

olduğu gibi aktarır.13   

B- Kaynakları ve Kaynaklardan İktibas Yöntemi 

Yûsufefendizâde, Sahîh-i Müslim‟in mukaddime bölümünün şerhinde çoğunlukla Nevevî‟nin el-

Minhâc‟ından ve yer yer Kâdî İyâz‟ın İkmâl‟inden istifade etmiştir. Diğer bölümlerin şerhinde de 

kullanılan ana kaynaklar, zikredilen eserlerdir. Bu eserlere ilaveten Mâzerî‟nin el-Mu„lim14 ve Kurtubî‟nin 

el-Müfhim15 adlı eserlerinden de iktibaslarda bulunmuştur. Ancak, tespit edebildiğimiz kadarıyla, el-

Mu‟lim‟in bizzat kendisinden değil de Kâdı İyâz‟ın İkmâl‟i üzerinden istifade etmektedir.16 

Yûsufefendizâde bazı yerlerde “Hattâbî dedi ki” ifadesiyle alıntı yapmakta ve alıntı bittikten sonra 

”انتهى“   diyerek iktibasın bittiğini belirtmektedir. Böyle bir yöntem her ne kadar Yûsufefendizâde‟nin 

kullandığı kaynaklar arasında Hattâbî tarafından yazılan Meâlimü‟s-sünen gibi çalışmaların olduğu 

izlenimi verse de onun Hattâbî‟nin eserlerinden İkmâl17 veya el-Minhâc18  üzerinden istifade ettiği 

anlaşılmaktadır.  

Yûsufefendizâde bu kitaplardan iktibasta bulunurken isimlerini açıkça zikrettiği gibi kimi 

zamanda hiç onlara atıfta bulunmaksızın kendi tespiti ve görüşüymüş gibi vermektedir.19 İsimlerini 

zikretmeksizin iktibasta bulunduğu durumlarda metin üzerinde küçük bazı değişikliklere gitmektedir.20 

Bazen ise bir hadisin şerhinin ortasında “Kâdı İyâz dedi ki”, “Nevevî dedi ki” gibi ifadelerle 

kaynağının ismini açıklayarak iktibas yapmaktadır. Bu durumda okuyucu “Nevevî dedi ki” ifadesinden 

önceki kısmın Yûsufefendizâde‟ye ait olduğunu düşünebilir. Oysaki yukarıdaki kısmın da Nevevî‟ye ait 

olduğu görülmektedir. Hadisin şerhine dair yazılan ilk bilgiler araştırıldığında da söz konusu metnin 

olduğu gibi Nevevî‟ye ait olduğu anlaşılmaktadır.21  

                                                      
8  Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1042, vr. 368a.  
9  Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 287b. 
10  Bu bilgiler Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1042-1043 kayıtlı nüsha çerçevesinde verildiği ifade edilmelidir.  
11  Örneğin bkz. Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 58a.  
12  Örneğin bkz. Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 54b. 
13  Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 54b. 
14  Örneğin bkz. Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 59b. 
15  Örneğin bk. Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 28b, 62a. 
16  Nitekim Yûsufefendizâde, Müslim tarafından rivayet edilen “Mümin necis olmaz” rivayetinin isnadının münkatı olduğunu ve 

muttasıl formunun Buhârî ve İbn Ebî Şeybe tarafından eserlerinde nakledildiğini kaydeder ve bu bilgileri Kâdî İyâz‟ın 

Mâzerî‟den aktardığını açıkça belirtir (Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 129a).  
17  Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 131b. 
18  Nevevî, Hattâbî‟nin Meâlimü‟s-sünen adlı eserinden iktibasta bulunurken metin üzerinde manayı değiştirmeyecek nitelikte 

bazı tasarruflarda bulunmaktadır  (Ebû Zekeriyyâ Muhyiddin Yahyâ b. Şeref Nevevî, Sahîhi Müslim bi-şerhi'n-Nevevî ev el-
Minhâc fi şerhi Sahihi Müslim b. Haccâc, nşr. Muhammed b. Sâhib, Dârü İbnü‟l-Cevzî, Kâhire, 2011, c. 2, s. 66). 

Yûsufefendizâde‟nin yaptığı iktibaslar da Nevevî„nin önemsiz tasarruflarda bulunarak eserine kaydettiği metinlerden 

oluşmaktadır (Örneğin bkz. Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 131a; krş. Hattâbî, Ebû Süleyman 

Hamd b. Muhammed b. İbrâhim, Meâlimü‟s-sünen, nşr. Muhammed Ragıb et-Tabbah, Matbaatü‟l-İlmiyye, Haleb, 

1932/1351, c. 1, s. 10).  
19  Örneğin Kâdı İyâz‟ın ismini belirtmeden yaptığı alıntılar için bk. Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 

208a. Nevevî‟nin ismi belirtilmeksizin yapılan alıntılara örnek için bk. Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, 

vr. 132a, 208a 
20  Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 208a, 
21  Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 129b, 130a, 133a, 133b. 
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Yûsufefendizâde‟nin, yaptığı iktibaslardaki kapalı ifadeleri gidermeye veya okuyucunun ihtiyaç 

duyduğu ilave bilgiyi vermeye yönelik kısmî müdahalelerde bulunduğu görülmektedir. Örneğin Nevevî 

“Mestler Üzerine Meshin Vaktinin Tayin” adlı başlıkta meshin müddetinin olmadığına kâil olanların Ebû 

İbn İmâre‟nin rivayet ettiği hadisle ihticâc ettiklerini söyler ancak Ebû İbn İmâre‟nin rivayet ettiği 

hadisin metnini kaydetmez. Yûsufefendizâde Nevevî‟nin bu ifadesini olduğu gibi alıntılar ve hadisin 

metnini de verir.22 

Yûsufefendizâde‟nin kullandığı şerh kaynaklarında izaha ihtiyaç duyulmayan bazı yerlerde 

metnin anlaşılmasını sağlamak için bazı bilgiler verdiği de görülmektedir. Müslim tarafından aktarılan 

“Dedi ki: Süfyân (es-Sevrî), Amr‟ı andıkça onu överdi” ifadesinde bu sözü söyleyen kişinin Abdürrezzâk 

b. Hemmâm veya İshâk b. İbrahim olduğunu söyler.23 Bu bilgilere Mâzerî, Kâdî İyâz ve Nevevî‟nin 

metinlerinde rastlanmamaktadır. 

Yûsufefendizâde‟nin adı geçen eserlerden iktibasta bulunurken takip ettiği bir sistem 

bulunmakta mıdır, şeklindeki soruya cevaben şunlar söylenebilir: Yûsufefendizâde genellikle şerhe 

İkmâl‟den iktibasla başlamakta ve el-Minhâc‟la bitirmektedir;24 İkmâl‟deki bilgileri bazen tamamen 

kaydettiği bazen de yarıda kestiği ve el-Minhâc‟tan devam ettiği görülmektedir. Bunun sebebi ise 

İkmâl‟deki bu bilgilerin daha detaylı olarak Minhâc‟ta işlenmesi ve Yusufefendizâde‟nin en kâmil şerh 

metnini oluşturma arzusudur.  Her iki şerhte bulunmayan veya bu iki şerhe nazaran daha detaylı 

bilginin bulunması durumunda el-Mu„lim ve el-Müfhim‟e müracaat edilmektedir.25 Tespit edilebildiği 

kadarıyla, Yûsufefendizâde, Hanefî mezhebinin görüşüne ve delillerine daha detaylı bilgiler bulunduğu 

durumlarda İkmâl‟deki metinden daha çok alıntılama yapmaktadır.26  

C- Mâlikî ve Şâfiî Kaynaklardan Birebir Yapılan İktibasların Neden Olduğu 

Problemler 

Yukarıda ifade edildiği gibi Yusufefendizâde, mezkur çalışmasını Şâfiî ve Mâlikî eserlerden 

derlemiştir. Şârihlerin kabul ettikleri mezhebin imamları tarafından savunulan görüşleri delilleriyle 

ortaya koyacak şekilde eserler yazmaları genellikle karşılaşılan ve beklenen bir durumdur. Hanefî olan 

bir âlimin, Şâfiî ve Mâlikî âlimlerince yazılan eserlerdeki ahkâmla ilgili bilgileri olduğu gibi iktibas etmesi 

bu açıdan bazı problemlere yol açabilir. Yazarın benimsediği görüşten ziyâde görüşünü aktardığı 

şârihler tarafından kabul edilen görüşlerin ön plana çıkarılması ve medlûl hale getirilmesi, yazarın kabul 

ettiği görüşün bütün yönleriyle ortaya konulmasındaki eksiklik bu sorunlar arasında zikredilebilir. 

İneyetü‟l-meliki‟l-mün„im adlı şerhte de bu sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin Yûsufefendizâde, 

meninin hükmünü belirlemede kullanılan hadislerin şerh metnini Mâzerî, Kâdı İyâz ve Kurtubî‟nin 

yorumlarından oluşturur.27 Bunun sebebi büyük bir ihtimalle meninin necis olduğu konusunda 

Hanefîlerle aynı görüşü paylaşan Mâlikî mezhebine mensup Sahîh-i Müslim şârihlerine ait metinler 

üzerinden meseleyi anlatma isteğidir. Ancak bu eserlerden yaptığı alıntılara katkılarda bulunmaması 

şerhinin eksik kalmasına neden olmuştur. Bilindiği gibi İmâm Mâlik‟e göre meninin temizlenmesi için 

mutlaka yıkanması gerekir. Ebû Hanife‟ye göre ise meni kuru olması durumunda onu temizlemek için 

ovalamak yeterlidir. Yûsufefendizâde‟nin şerhini sadece Mâlikî âlimlerce yazılan şerh edebiyatından 

yapılan iktibaslardan oluşturması, kendi mezhebinin meseleye bakışını ve ahkâm hadislerini yorumlama 

yöntemlerini yeterince yansıtmamasına sebep olmuştur. Oysaki Yûsufefendizâde, Sahîh-i Buhârî şerhini 

yazarken sıkça kullandığı Aynî‟nin Umdetü‟l-kârî fî şerhi Sahîhi‟l-Buhârî şerhinden bu telifinde de 

istifade ederek28 bu eksikleri rahatça giderebilirdi. Ayrıca bu yöntemle, Necâhu‟l-kârî li Sahîhi‟l-Buhârî 

ile bu şerhi arasında da bir insicamın oluşmasını da temin edebilirdi. 

                                                      
22  Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 55a. 
23  Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 55b. 
24  Bu yöntemin aksine yani önce el-Minhâc‟la başlayıp sonra İkmâl‟le devam ettiği örnekler için bk. Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-

meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 123a.  
25  Örneğin bk. Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 28b, 62a. 
26  Örneğin bk. Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 28b-29a. 
27  Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 28b-29a. 
28  Tobay, Yûsufefendizâde, s. 104. 
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Ne demek istediğimizi yukarıdaki örnek üzerinden ifade edebiliriz. Menînin hükmüyle ilgili 

Sahîh-i Buhârî‟deki hadislerin şerhinde Yûsufefendizâde, öncelikle, bâb başlığının tahliline dair Aynî‟nin 

mezkûr eserinden alıntıyı olduğu gibi eserine kaydetmiştir. Daha sonra İbn Hacer‟in elbisedeki meninin 

yıkanması ile ovalanmasını içeren hadisler arasında hakiki bir tearuzun olmadığına; zira yıkamayla ilgili 

rivayetten müstehaplık hükmünü çıkararak çelişkiyi gideren Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve ehl-i hadisin 

görüşüne yer vermiştir. Yine müellif, İbn Hacer‟in menin necis olduğu görüşünü benimseyen 

Hanefîlerin söz konusu rivayetler arasındaki tearuzu şu şekilde giderdiklerini aktırmıştır: Yıkamayla ilgili 

rivayet elbisedeki yaş meni için; ovalama ile alakalı hadis ise kurumuş olan meni için söz konusudur. 

İbn Hacer‟e göre tercihe şayan olan, birinci görüştür. Ancak Yûsufefendizâde, Şâfiî ve Ahmed b. 

Hanbel tarafından savunulan cem„i Hanefi fıkıh usulü anlayışını temel alarak tek tek eleştiren Aynî‟nin 

metnine yer vererek konunun anlatımını bitirmiştir.29 Bu iktibaslardan anlaşıldığı kadarıyla 

Yûsufefendizâde, Aynî‟nin savunduğu Hanefî mezhebinin görüşünü tercih etmiştir. Öte yandan aynı 

konuyla ilgili İneyetü‟l-meliki‟l-mün„im şerhini okuyan bir kişi ise yaptığı alıntılardan yola çıkarak 

Yûsufendizâde‟nin İmâm Mâlik‟in meninin temizlenmesi için mutlaka yıkanması gerektiğine dair 

yaklaşıma meylettiğini ve meninin yıkanmasıyla ovalanmasına dair hadisleri Mâlikî mezhebinin bakış 

açısına göre giderdiğini düşünebilir.  

Hanefîlerin görüşünü, Mâlikî mezhebine ait şerhlerden verme yöntemi “Her rekatta Fâtiha 

okumanın vücûbu…” konusunda da görülmektedir. Yûsufefendizâde “Fâtiha süresini okumayanın 

namazı yoktur” hadisinin yorumunda öncelikle namazlarda Fatiha süresini okumanın imama, cemaate 

ve tek kılan kişilere farz olduğuna dair Nevevî‟nin kanaatini, bu görüşü destekleyen diğer rivayeti, 

“Fatiha‟yı okumayanın namazı olmaz” hadisini “Fatiha‟yı düşünmek, ondan öğüt almak” şeklindeki 

yorumun doğru olmadığına dair Nevevî‟nin değerlendirmesini ve bu değerlendirmenin gerekçesini el-

Minhâc‟tan olduğu gibi alıntılar. Ayrıca Ebû Hanife‟nin bu konudaki görüşünü ve delillerini, “seleften ve 

haleften olan ilim adamlarının çoğunlukla kabul ettikleri sahih görüşün her rekatta Fatiha‟yı okumanın 

farz olduğudur” şeklindeki metni olduğu gibi aktarır. Yûsufefendizâde, kendi mezhebinin hilâfına olan 

görüşün “sahih olan görüş” olarak belirten bu ifadeden sonra ileride bu meseleyle ilgili açıklama 

geleceğini söyler.30 İleriki sayfalarda Yûsufefendizâde, konuyla ilgili Kâdı İyâz‟dan yaptığı yoğun 

alıntılarla okuyucuyu baş başa bırakır.31 Kâdı İyâz‟ın bu açıklamalarında ise âlimlerin, namazda kıraatin 

ve Fatiha süresini okumanın hükmüyle ilgili görüşlerine yer verilir. Yine bu hadis bağlamında 

Hanefilerin namazda Fâtiha süresini okumanın hükmünü ortaya koyarken mutlaka değindikleri haber-i 

vâhidin Kur‟an üzerine ziyadesinin caiz olmadığı; zira nas üzerine ziyadenin nesih olduğu ve haber-i 

vâhidle neshin câiz olmadığına dair açıklamalara Yûsufefendizâde‟nin şerhinde rastlanmamaktadır. 

Nitekim Aynî, Buhârî‟nin Sahîh‟inde yer alan bu hadisin şerhinde bu bilgileri de içeren uzunca bir şerh 

yapmıştır.32  

Bu konuyla ilgili son örnek olarak, Yusufefendizâde Nevevî‟den “Özürsüz olarak kasten namazı 

abdestsiz kılan kimsenin kâfir olduğuna dair Ebû Hanife‟den bir naklin olduğunu aktarır. Nevevî‟den 

alıntısını bitirdikten sonra bu konunun açıklamasına girmez.33 Oysaki Ahmed Davudoğlu Nevevî‟nin bu 

aktarımının zihinlerde bazı soru işaretleri oluşturacağının farkındadır ve bu sözün nasıl anlaşılması 

gerektiğine dair bilgiler verir.34 Yine Yusuf Efendizâde su ve toprak bulamayan kişinin namazını nasıl 

kılacağına dair Nevevî‟den Şâfiî‟nin görüşlerini ve Müzenî‟nin bu görüşlerden hangisini tercih ettiğini 

aktarır ve bununla yetinir. Hanefîlerin bu konudaki görüşüne yer vermez. Ahmed Davudoğlu ise bu 

                                                      
29  Necâhu‟l-kârî li-Sahîhi‟l-Buhârî, Halil Hamîd Paşa Ktp., nr. 1667, 236a-236b. krş. Aynî, Ebû Muhammed Bedreddin Mahmûd 

b. Ahmed b. Musa, Umdetü‟l-kârî şerhi Sahîhi‟l-Buhârî, Daru İhyâü‟t-Türâsi‟l-Arabî, Beyrut, ty., c. 3, s. 144-148. 
30  Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 150a. 
31  Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 151a, 151b. 
32  Aynî, Umdetü‟l-kârî, c. 3, s. 11-15.  
33  Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. II, 5a vd. 
34  Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Işık Yay., İzmir, 2013, c. 1, s. 647. 
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konuda Ebu Hanife ve İmameyn‟nin görüşlerinden bahseder. Ayrıca Ahmed b. Hanbel‟in görüşünü de 

bir bilgi olarak kaydeder.35  

Yûsufefendizâde Mâlikî ve Şâfiî şerhlerden iktibâsla eserini oluşturmuş; bir Hanefi âlimi olarak 

özellikle fıkhî hadislerin şerhinde zikredilen âlimlerle mezhepsel farklılıklarından dolayı görüşlerinin 

değerlendirilmesi gereken yerlerde sessiz kaldığı tespit edilmiştir.  

 Yûsufefendizâde‟nin hadisler arası tearuzu giderirken de Mâlikî ve Şâfiîlerin yaklaşımlarını 

yansıtan bir eser vücuda getirdiği ifade edilmelidir.36  

En önemli problemlerden birisi de yazarın, kaynağın ismini vermeksizin kendi görüşü olarak 

takdim ettiği usûl ve furû„ konularında mezhebine muhâlif bir görüşü benimsemiş izlenimini vermesidir. 

Örneğin “Ezan Lafzının İkişer; Kamet Lafzının Birer Defa Söylenmesinin Emredilmesi” diye 

açılan bâbda zikredilen hadisleri şerh ederken sahâbî tarafından kullanılan “şunu yapmakla emredildik” 

veya “nehyedildik” gibi ifadelerin yer aldığı hadislerin merfû mu yoksa mevkûf mu değerlendirilmesi 

gerektiği konusunda şu bilgilere yer verir:   

“Bilâl‟e (ezan lafzını ikişer, kamet lafzını birer defa söylemesi) emredildi” 

yani Resulullah (s.a.) ona bunu emretti. Fakih ve usul âlimlerinin büyük 

çoğunluğunun kabul ettiği görüşe göre doğru olan budur. Ancak şaz kalan bir grup 

şöyle demişlerdir: Bu lafız ve benzeri ifadeler, emreden kişinin Resulullah‟tan (s.a.) 

başka birisi olması ihtimalinden dolayı mevkuf (hadisler)dir. Ancak bu görüş 

hatalıdır. Doğrusu bu gibi hadislerin merfû kabul edilmeleridir. Çünkü bu ifadelerin 

kayıtsız/mutlak olarak zikredilmesi durumunda emretme ve yasaklama yetkisi 

kimde ise onun emrettiği veya yasakladığı kabul edilir. (Emretme ve yasaklama 

yetkisine sahip) kişi de Hz. Peygamber‟dir. Bu lafızlarla aynı sınıfta yer alan ifadeler 

arasında sahâbînin “bize şu emredildi”, “şu yasaklandı”, “insanlara şu emredildi” de 

yer alır. Bütün bunlar merfû rivayetlerdir. Sahâbînin bu sözü Hz. Peygamber‟in 

hayatında veya vefatından sonra söylemesi arasında fark yoktur.” 

Esasında Yusufefendizâde‟nin eserinde yer verdiği bu ifadeler olduğu gibi el-Minhâc‟ta yer 

almaktadır.37 Ehl-i hadisin ekserisi tarafından kabul edilen görüşü Nevevî de benimsemiştir.38 Cessâs, 

Serahsî, Pezdevî, Abdülaziz el-Buhârî gibi Hanefî âlimler tarafından kabul edilen görüşe göre bu 

ifadelerin yer aldığı rivayetler mevkuf olarak değerlendirilmektedir.39 

Yusufefendizâde “tenbîh” lafzıyla bazı önemli konulara dikkat çekmek ister. Bu konuların 

Nevevî‟nin belirttiği hususlar olup Yusufefendizâde‟nin tespitleri olmadığı belirtilmelidir.40 Ancak Nevevî 

bu bilgileri “tenbih” kaydıyla birlikte vermez.41  

 

Sonuç 

İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, öğrencilere Sahîh-i Müslim‟i okutulurken yardımcı olması üzere 

genellikle İkmâlü‟l-mu„lim ve el-Minhâc adlı çalışmalardan yararlanılarak oluşturulan bir eserdir. 

Yûsufefendizâde, bu eserde zikredilen iki çalışmadan farklı bir sistemle metni oluşturmuştur. 

Asla tealluk etmeyen birkaç müdahale dışında Yûsufefendizâde‟nin metnin yazımında yer 

almaması, ahkâm hadisleriyle ilgili Hanefî ekolün yorumlarının yeterince işlenmemesine yol açtığı gibi 

                                                      
35  Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, c. 1, s. 647-648.  
36  Örneğin bkz. Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr. 28b. 
37  Nevevî, el-Minhâc fi şerhi Sahihi Müslim, c. 2, s. 73. 
38  Nevevî‟nin görüşü için ayrıca bk. İrşâdü tullâbi‟l-hakâik ilâ ma„rifeti süneni hayri‟l-hakâik, nşr. Nuruddin Itr, Dâru Beşâiri‟l-

İslamiyye, Beyrut, 1991, s. 77. 
39  Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî Cessâs, el-Fusûl fi'l-usûl, nşr. Uceyl Câsim Neşemi, Mektebetü'l-İrşad, İstanbul, 1994/1414, c. 

3, s. 195, Ebû Bekr Şemsü‟l-eimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl Serahsî, el-Muharrer fî usuli'l-fıkh, nşr. Ebû Abdurrahman 

Salâh b. Muhammed b. Uveyza, Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1996/1417, c. 1, s. 115, Alaüddin Abdülazîz b. Ahmed b. 

Muhammed Abdülazîz  Buhârî, Keşfü'l-esrar Şerhu Usûli Fahrülislam el-Pezdevî, Dârü‟l-Kitâbi‟l-İslâmî, ty., c. 2, s. 309.  
40  Örneğin bk. Yûsufefendizâde, „İnâyetü‟l-meliki‟l-mün„im, nr. 1043, vr., 5b. 
41  Nevevî, el-Minhâc fi şerhi Sahihi Müslim, c. 3, s. 130. 
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orijinal bir eser olmamasına neden olmuştur. Bununla birlikte Sahîh-i Müslim okumalarında pratik bir 

hizmet görülebileceği de vurgulanmalıdır. 
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HAYRETTİN HIDIR B. MAHMUD B. ÖMER EL-MERZİFONÎ EL-ATUFÎ‟NİN HAYATI VE 

“İNZÂR Fİ ŞERHİ BA‟DI EHÂDÎSÎ‟L-MEŞÂRİK” ADLI ESERİ 

 

Mustafa ÖZTOPRAK 
 

Özet  

Hayrettin Hıdır b. Mahmûd b. Ömer el-Atûfî, Osmanlı dönemi âlimlerindendir. Birçok alanda eser yazmış 

olan Atufî, özellikle hadis ilminde ön plana çıkmıştır. Hadis alanında da şerh ve haşiye çalışmalarıyla 

temayüz etmiştir. Sağânî‟nin Meşâriku‟l-envâr isimli eserinden seçme hadislerle oluşturduğu “el-İnzâr fi 

şerhi ba„dı ehâdîsi‟l-meşârik” hadis şerhi, 25 rivâyeti ihtiva etmektedir. Eserin önemi, günlük hayata dair 

25 “sahîh” hadisten müteşekkil olmasıdır. Ayasofya ve Nur-u Osmaniyye Kütüphanelerinde yazma halinde 

bulunan eserdeki hadisler, hem hadislerle hem de başta Kuran-ı Kerim olmak üzere diğer ilimlerden 

istifade edilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Kuran-Hadis bütünlüğü çerçevesinde yapılan bir şerh 

çalışmasının somut örneğini teşkil etmektedir. el-İnzâr, Osmanlının en parlak devri olan Kanuni Sultan 

Süleyman döneminde yapılan bir şerh çalışması olarak önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Atufi, İnzâr, Meşâriku‟l-envâr, Hadis, Şerh. 

 

Hayrettin Hıdır b. Mahmûd b. Ömer el-Merzifonî el-Atûfî‟s Life and “el-Inzâr Fi 

Şerhi Ba„dı Ehâdîsî‟l-Meşârik” 

 

Abstract 

Hayrettin Hıdır b. Mahmûd b. Ömer el-Atûfî is one of the scholars of the Ottoman period. Atufi, who wrote 

work on the many fields, came to the forefront especially in the science of hadith. He also showed himself 

in the field of hadiths with works of commentary and footnote. The “el-Inzâr fi şerhi ba„dı ehâdîsi‟l-

meşârik” hadith commentary, which he formed with the selected hadiths from the work titled Meşariku‟l-

Envar of Sağani, contains 25 narratives. The importance of this work is that it includes 25 correct hadiths 

about daily life. The hadiths of work in the manuscript form in the library of St. Sophia have been tried to 

be explained with the hadiths and other sciences, especially the Quran. This study constitutes a concrete 

example of work of a commentary made on the basis of the Quran-Hadith integrity. el-Inzâr is important 

as a commentary study made in the period of Kanuni Sultan Süleyman which was the most brilliant age of 

the Ottoman. 

Keywords: Atufi, Inzar, Meşariku‟l-Envar, Hadith, Commentary. 

 

A- Hayatı 

Hayrettin Hıdır Mahmud b. Ömer el-Atûfî, ilmi çevrelerde kısaca Atûfî olarak bilinmektedir. Bazı 

çalışmalarda doğduğu yere nispetle Merzifon veya Kastamonu ifadelerinin eklendiği tespit edilmektedir. 

Kaynaklarda Amasya‟da doğduğu ve İstanbul‟da vefat ettiği geçmektedir. İlk tedrisini Amasyalı hocalardan 

alması, aslen Merzifonlu olduğunu bizzat kendisi bazı eserlerinde belirtmesi,1 doğduğu yer açısından bir 

problemin olmadığını göstermektedir. “Kastamonî” nisbesinin belki bir dönem orada kalması veya 

babasının görevi gereği yaşamasından kaynaklı olabilir. Ancak “Kastamonî” nisbesiyle alakalı açıklayıcı bir 

bilgi ulaşabildiğimiz Taşköprüzade‟nin Şekâiku‟n-numaniyye isimli eserinin dışında herhangi bir kaynakta 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, mustafa.oztoprak@hotmail.com. 
1  İsmail Lütfi Çakan, “Atufî, Hayrettin Hıdır”, DİA, c. 4, Ankara, 1991, s. 99-100.  
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bulunmamaktadır. Taşköprüzâde‟nin eserinde ise isminin sonuna “Kastamonî” nisbesi eklenmiştir.  Ancak 

“Merzifonî” nisbesi kaynaklarda çoğunlukla geçmektedir.2   

Molla Bahşî‟den tefsir ve hadis, Amasyalı Molla Abdî‟den meânî, Kadızâde‟nin torunu Molla 

Kutbuddin Mehmet‟ten aklî ilimleri tahsil etmiştir. Hocâzâde‟den usûl ilmi, Efdalzâde‟den şer‟i ilimleri 

okumuştur. İkinci Bayezid (1481 -1512) döneminde sarayda hocalık görevinde bulunmuştur. Daha sonra 

vaizlik mesleğini tercih ederek İstanbul camilerinde Cuma günlerinde tefsir sohbetleri yapmış ve tefsir 

ilminin inceliklerini anlatmıştır. Özellikle meânî, bedî, tefsir, hadis, mantık ve edebi ilimlerde temayüz 

etmiştir. 948/1541 yılında İstanbul‟da vefat etmiştir. Evinin yakınlarında bulunan Hatib Kâsımoğlu‟nun 

kabrinin yanına defnedilmiştir.    

B- Eserleri  

Atufî‟nin kaç tane eseri bulunduğuna dair kaynaklarda farklı bilgiler zikredilmektedir. Bazılarında 

beş bazılarında on beş eser hakkında bilgi verilirken, karşılaştırmalı okumalar çerçevesinde neticede 18 

eseri olduğu tespit edilmektedir.3 Eserlerin, çoğunlukla hadis, tefsir, mantık, haşiye ve kelam alanlarında 

yazıldığı tespit edilmektedir. Bunları şu şekilde zikredebiliriz: 

1- el-İnzâr fi şerhi ba„dı ehadisi‟l-meşârik 

2- Haşiye ale‟l-keşşâf 

3- Haşiye ala envârı‟t-tenzi‟l li‟l-Beydâvî 

4- Şerhu kasideti‟l-bürde 

5- el-Cevheratü‟l-cinaniyye fi‟l-mesâili‟l-imaniyye 

Atufî, bu eserinde, imana dair hadisleri toplamıştır. Eser neşredilmemiştir. Tespit edilebilen tek 

yazma nüshası III. Ahmet kütüphanesinde bulunmaktadır.4 

6- Kitabü‟l-udâsı veya Risaletü‟l-udâs 

7- Hıfzu‟l-ebdan kasidetü‟l-lamiye 

8- Zühru‟l-adşan (Zehru‟l-İnsan) 

9- Risâletün fi‟l-kelâm 

10- Rumzu‟d-dekâik manzumetü fi ta‟biri‟r-rüya 

11- Ravdu‟l-İnsan fi tedâbîri sıhhati‟l-ebdân 

Atufi, Hz. Peygamberin tıbla ilgili hadislerini toplayarak Arapça şerh etmiştir. Eser 

neşredilmemiştir. Yazma olan nüshalarından birisi Fatih Kütüphanesinde bulunmaktadır.5 

12- Keşfü‟ş-şarik fi meşârikı‟l-envâr 

13- Risâle fi tefsiri selâse ayat min evveli sureti en‟am ve mea tefsiri sureti rahmân 

14- Kitabü‟l-hal fima az‟l-i min ba„di‟l-mahal 

15- Mir‟atü‟r-rüya 

Mir‟atü'r-rü-ya. Hz. Peygamber'in, "Rüyada beni gören gerçekten görmüştür; çünkü şeytan benim 

suretime giremez"6 mealindeki hadisinin şerhinden ibarettir. Kaynaklarda bu eserin herhangi bir nüshasına 

henüz rastlanmamıştır.7 

1- Şerhu isaguci fi‟l-mantık 

2- Risâlatun makalatun fi beyani tefsiri “kavlihi teala”.8 

                                                           
2  Babanzade Bağdâdlı İsmâil Paşa, Hediyyetü‟l-arifin esmaü'l-müellifin ve âsârü'l-musannifin, Mektebetü‟l-İslamiyye, Tahran, 

1967/1387, c. 1, s. 182.  
3  İsmâil Paşa, Hediyyetü‟l-arifin, c. 1, 182, Katip Çelebi, Keşfü‟z-zünun, by., ty., c. 2, s. 1689.  
4  Sadık Cihan, “Hayreddin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Atufî “Kastamoni” ve Hadis Eserleri”, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler 

Fakültesi Dergisi, sayı: 3 (f. 1-2), 1979, s. 69.  
5  Cihan, “Hayreddin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Atufî “Kastamoni” ve Hadis Eserleri”, s. 67.  
6  Buharî, İlim, 38, Edeb, 109, Ta'bir, 10; Müslim, Rü'ya, 4, 7. 
7  Ebü'l-Hayr İsamüddin Ahmed Efendi Taşköprüzade Ahmed Efendi,Tercüme-i şekâik-i numaniyye, çev. Mecdi Efendi, Dârü't-

Tıbâati'l-Amire, İstanbul, 1853/1269, s. 415, Çakan, ”Atufî, Hayrettin Hıdır”, s. 99-100. 
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3- Murâkabetü‟l-fen fi mirsâdi‟l-yakîn 

C- El-İnzâr fi Şerhi Ba‟dı Ehâdîsî‟l-Meşârik 

Atufî‟nin 18 eseri olduğu tespit edilmektedir. Bu eserler, hadis, tefsir, akaid, kelam, mantık ve 

edebiyat alanında konular ihtiva etmektedir. Söz konusu eserlerden birisi de el-İnzâr fi şerhi ba‟dı ehadisi‟l-

meşârik‟tır. Yazma olarak Ayasofya ve Nur-u Osmaniyye Kütüphanelerinde bulunmaktadır.9  

İnzâr, öncelikle muhtasar-müfit olarak değerlendirilebilecek bir hadis şerhi çalışmasıdır. Atûfî‟nin 

Sağânî (v. 650/1252)‟nin Meşâriku‟l-envâr isimli eseri10 üzerine yaptığı birkaç hadis şerhi çalışmasından 

birisidir. İçinde 25 hadisin şerhi yapılmaktadır. Hadisler, çoğunlukla tergîb ve terhîb çerçevesinde 

değerlendirilen konulardan meydana gelmektedir. Şimdi eserin etraflıca değerlendirmesine geçelim. 

1- Eserin Adı 

Eserin adı üzerinde farklı isimlendirmelere rastlamak mümkündür. Eserin kapağında, Risâle Atufî 

şeklinde bir isim geçerken, girizgâh olarak değerlendirilebilecek ilk sayfada el-İnzâr fi şerhi ba„dı ehadisi‟l-

meşârik olarak zikredilmektedir.11 Bazı çalışmalarda ise el-Enzâr şeklinde ifade edilmektedir.12 Atufî‟nin 

hayatını zikreden kaynaklar incelendiğinde çoğunluğun el-İnzâr şeklinde olduğu kitabın ismi üzerinde 

büyük oranda bir ihtilafın bulunmadığı tespit edilmektedir.13 

2- Eserin Müellife Nispeti 

Eser, yazma olması hasebiyle müellife nispeti üzerinde değerlendirme yapmak gerekmektedir. 

Eserin ilk yazmalarından itibaren müellifin ismi hep Atufî olarak geçmektedir. Yazarın ismi üzerine uzun ve 

kısa zikredilmesi açısından farklı uygulama ekleme ve çıkarmalar yaşanmasına rağmen, eserin Atufî‟ye 

nispetinde bir problem tespit edilmemektedir.14   

3- Eserin Yazıldığı Tarih ve Yer 

Eserin ne zaman ve nerede yazıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Eserin yazma nüshası 

incelendiğinde müellifin herhangi bir bilgi vermediği tespit edilmektedir. 

4- Eserin Telif Sebebi 

Eserin telifinde iki sebep ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birisi, hadis alanında Müslümanların 

kalplerini birleştirme adına daha sağlam rivâyetleri bir araya getirmek,15 diğeri ise, dönemin padişahı 

Kanuni Sultan Süleyman‟a sunmak olduğunu ifade etmektedir.16 Devrin hükümdarına sunmak ifadesi hem 

Ayasofya hem de Nur-u Osmaniyye nüshalarında varken, Müslümanların kalplerini birleştirme ifadesinin 

geçtiği cümleler sadece Nur-u Osmaniyye‟de zikredilmektedir.  İki nüsha arasındaki farklılığın sebebinin ne 

olduğu bilinmemekle birlikte ziyade olarak görülen ifadelerin kitabın yazılış maksadına uygun olduğunu 

belirtmek gerekir. Çünkü burada seçilen 25 hadis toplumsal yönde makes bulan rivâyet ve konulardan 

müteşekkildir. Sınırlı sayıda rivâyetin bir araya getirilmesindeki kastın okuyucuya kısa ve öz sağlam 

hadislerden oluşan bir çalışma sunmak olmalıdır. Bir nüshada ise, “İbn Melek‟in şerhinde zor mülahaza 

                                                                                                                                                                                            
8  Kehhale, Ömer Rıza, Mucemü‟l-müellifin teracimu musannifi‟l-kütübi‟l-arabiyye, Müessesetü‟r-risâle, Beyrut, 1414, c. 4, s. 101, 

İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-arifin, c. 1, s. 182; Cihan, “Hayreddin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Atufî “Kastamonî” ve Hadis 

Eserleri”, s. 66, Hızır Yağcı, “Beyzâvî‟nin “Envârü‟t-tenzîl”Adlı Eserine, Atûfî‟nin Yazdığı “Mir‟âtü‟t-te‟vîl” Adlı Haşiyesinde Rivayet 

Kullanımı”,  Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,  c. 3, sayı: 5, Kars, 2016, s. 3.      
9  Süleymaniye, Ktp., Şehzade Mehmed, nr. 8/1. 
10  Meşâriķu‟l-envâri‟n-nebeviyye: Sâgânî‟nin sahih hadislerden seçerek derlediği bazı hadisleri nahiv konularına göre düzenlediği bu 

eseri kendisine şöhret kazandırmış, yazıldığı devirden itibaren büyük ilgi görmüş, başta Osmanlı medreseleri olmak üzere İslâm 

dünyasının çeşitli bölgelerinde ders kitabı olarak okutulmuş, erken dönemlerden itibaren yayımlanmış (Mehmet Görmez, 

“Sâğânî”, DİA, c. 35, İstanbul, 2008, s. 487-489) 
11  Atufî, el-İnzâr fi şerhi ba‟zı ehadisi‟l-meşârik, Ayasofya Ktp., no: 528, vr. 5a. 
12  Çakan, “Atufî, Hayrettin Hıdır”, s. 99-100. 
13  Çelebi, Katip, Keşfü‟z-zünun, c. 1, s. 208; c. 2, s. 1647, 1689.  
14  Bkz. Süleymaniye, Ktp., Şehzade Mehmed, nr. 8/1. 
15  Varak 2a. Bu ifadeler, Nur‟u Osmaniyye nüshasında geçmektedir. 
16  Atufî, el-İnzâr, vr. 5a.  
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edilen kelimelere haşiye yapmıştır” denilmektedir.17 Ancak çalışma incelendiğinde, bunu her ne kadar 

nadiren yapsa da genel olarak kelime tahlil eden bir kitap değil 25 hadis şerhinin yapıldığı görülmektedir. 

Devrin hükümdarına kitap sunma işi, hem o dönemin hem de daha önceki dönemlerin genel bir özelliğini 

yansıtmaktadır. Müellifler, yazdıkları eserlerin yönetim tarafından taltif görmesini arzu etmektedirler. Atufi 

de, el-İnzâr fi şerhi ba„dı ehâdisi‟l-meşârik isimli eserinin yanında diğer eserlerini18 de dönemin 

padişahlarına sunmuştur.   

5- Eserde Takip Edilen Yöntem 

Atufi, eserinde genel olarak ele aldığı 25 rivâyeti açıklarken etraflıca hareket etmeyi esas almıştır. 

Bir rivâyeti incelerken, öncelikle aynı konu hakkındaki başkaca rivâyetler olup olmadığına bakmaktadır. Bir 

nevi aynı konu hakkındaki rivâyetleri bir araya getirme arzusundadır. Bu durum, zikredilen konunun 

etraflıca anlatılmasını amaçladığını ortaya koymaktadır. Aktarılan rivâyetler çok fazla sayıda olmamasına 

rağmen, meseleyi ifade edebilecek şekilde belirtmeyi tercih etmektedir. 

Atufi, meseleyi sadece hadis yönüyle ele almamıştır. Konunun anlaşılması için özellikle Kuran-ı 

Kerim‟den ilgili ayetleri bazen bütün bazen de parça parça şeklinde kanıt olarak zikretmeyi tercih 

etmektedir. Mesela Musa (a.s.) kıssasını hemen hemen bütün yönleriyle tefsir etmeye çalışmıştır. 18 

eserinin içinde tefsire dair çalışmaları da bulunmaktadır. Hadisleri şerh ederken tefsir yönünün etkin bir 

şekilde temayüz ettiği görülmektedir. Bu durum, yukarıda olduğu gibi bir konuyu etraflıca açıklamakla, 

bazen de detaylı dil tahlillerine girmekle kendini göstermektedir. 

Müellifin rivâyetleri yorumlama yönünde bireyselliğin temayüz ettiği tespit edilmektedir. Hadisleri 

açıklarken, rivâyetten sonra “Yani” ifadesiyle başlamaktadır. Katılmadığı noktalar olursa, “Ekulü fihi nazar” 

ifadesini kullanarak düşüncesini aktarmaktadır.19 Bazen de sadece “Ekulü” ifadesiyle bazı meseleler üzerine 

kendi düşüncelerini nakletmektedir.20  

Atufî‟nin eserdeki genel metodu, öncelikle hadisi zikretmek, daha sonra sırasıyla Kuran‟dan ilgili 

âyetler, eğer ihtiyaç varsa Arap dili açısından tahliller, râvi hakkında biyografik bilgiler ve şahsi yorumlar 

şeklindedir. Bu yönüyle düşünüldüğünde, Atufî‟nin şerh metodu tespit edilmektedir. Şerh edebiyatı 

içerisinde de, hem dirayet hem de rivâyet yönlü bir yol izlediği anlaşılmaktadır.  

6- Eserde Dikkate Alınan Kaynaklar 

Atufi, el-İnzâr‟da, rivâyetleri Buharî (v. 256/869) ve Müslim (v. 261/865)‟in Sahihlerinden almıştır. 

İki hadis kaynağının dışında başka kaynaklara da yer vermiştir. Rivâyetleri şerh ederken tefsir, hadis, lüğat 

ve tasavvuf kaynaklarından istifade etmiştir. Şimdi eserde geçen kaynakları zikredelim: 

Buharî ve Müslim‟in Sahîhleri 25 hadisin kaynağı, tefsir olarak Kurtubî,21 kelimelerin okunuş şekli, 

hangi anlamlara geldiği hakkında Cevherî22 ve Kadı İyaz,23 hadis şerhinde, Hattâbî24 ve Nevevî,25 tasavvufi 

konularda ise, Gülabâdî26 (et-Tearrûf li mezheb-i ehl-it-tasavvuf) esas alınmıştır. Bazen de hem tefsir hem 

de hadis şerhini bir arada değerlendirmek için Zemahşerî‟ye işaret etmiştir. Zemahşerî‟yi, “Sahibü‟l-Keşşâf” 

olarak ifadelendirmektedir. Şerh ettiği hadisin ilgili yeri için bir âyeti delil gösterecekse, orada isim vererek 

belirtmektedir. “Haram belli helal de bellidir. O ikisi arasında insanların çoğunun bilmediği şüpheli bir alan 

vardır” rivâyetini şerh edip şüpheye düşmekten kastedilenin ne olduğunu açıklarken Keşşâf‟ı kaynak 

                                                           
17  Cihan, “Hayreddin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Atufî “Kastamonî” ve Hadis Eserleri”, s. 70. 
18  Cihan, “Hayreddin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Atufî “Kastamoni” ve Hadis Eserleri”, s. 67. 
19  Atufî, el-İnzâr, vr. 8b. 
20  Atufî, el-İnzâr, vr. 20b, 21a, 27b. 
21  Atufî, el-İnzâr, vr. 35a.  
22  Atufî, el-İnzâr, vr. 8b, 41b; Sâğânî, et-Tekmile ve‟z-zeyl ve‟s-sıla li-kitâbi tâci‟l-luga ve sıhâhi‟l-arabiyye li‟l-cevherî isimli eserinde 

Cevherî‟nin es-Sıhâh‟ına 60.000 civarında madde ilâve etmiştir (Mehmet Görmez “Sâğânî”, DİA, c. 35, İstanbul, 2008, s. 488) 
23  Atufî, el-İnzâr, vr. 33a, vr., 12b, 13a, 38b, 39a, 41b. 
24  Atufî, el-İnzâr, vr. 33a. 
25  Atufî, el-İnzâr, vr. 41b.  
26  Atufî, el-İnzâr, vr. 33a. 
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göstermiş, “Kim zengin ise, alacağını affetsin” âyetini delil göstererek, Zemahşerî‟nin “Affını istemek, affın 

en beliğ olanıdır, çünkü onda affın artmasını isteme vardır” tespitini nakletmiştir.27   

7- Eserin Muhteva Yönü  

el-İnzâr fi şerhi ba„dı ehâdisi‟l-meşârik‟ı Ayasofya ve Nur-u Osmaniyye nüshaları üzerinden 

inceledik. İki nüshanın başında ve sonunda farklılıkların meydana geldiğini tespit ettik. Ayasofya 

nüshasının girizgâhında salat ve selam, dua ve çalışmanın kim için yazıldığına yer verilmektedir. Nur-u 

Osmaniyye nüshasında ise müellif, Müslümanların kalplerini birleştirme adına daha sağlam rivâyetleri bir 

araya getirmeyi28 amaçladığını belirtmekte ve şiirlere yer vermektedir. Ayasofya nüshasının sonunda Nur-u 

Osmaniyye nüshasına göre 1 varak fazladır. Nur-u Osmaniyye nüshasında 1 varak‟ın eksik olması 

muhtemelen eserin farklı kişilere sunulmak için farklı zamanlarda yazılmasından kaynaklanmaktadır. 

Hatime kısmının iki nüshada da olması, 1 varaklık kısmın kaybolması ihtimalini gündemden kaldırmaktadır. 

Dolayısıyla aynı eserin nüshaları arasında girizgâh ve hatime kısmında farklılıklar vardır. Her iki nüshada da 

25 hadis zikredilmektedir. Her bir rivâyet, farklı yönleriyle ele alınmaktadır. Yorumlamaların önemli bir 

kısmı Atufî‟nin şahsi değerlendirmeleridir. Şimdi 25 rivâyeti, hadis muhtevalarının neler olduğuna vakıf 

olmak için sırasıyla zikredelim.  

a. 1. Hadis, “Haram ve helaller bellidir. İkisi arasında insanların birçoğunun bilmediği şüpheli 

yerler vardır.”29 

b. 2. Hadis, “Musa (a.s.)‟a kavminden birisi, insanların en bilgili olanı kimdir diye sordu. Hz. Musa, 

benim dedi. Bu söz, Allah Teâla‟nın gazabına sebep oldu. Çünkü O, Allah‟ın Peygamberiydi ve ona birçok 

ilim vermişti. Allah Teâla, iki denizin birleştiği bir yerde benim senden daha bilgili bir kulum var dedi.”
30

 

c. 3. hadis, “Bu ateş sizin düşmanınızdır, uyuduğunuzda onu söndürünüz.”
31

  

ç. 4. hadis, “Hz. Peygamber (s.a.s.) visal orucunu yasakladığında ashâb-ı kirâm: “Yâ Rasûlellâh! 

Ama sen visal orucu tutuyorsun” dediklerinde Hz. Peygamber: “Ben sizin gibi değilim. Çünkü ben Rabbim 

tarafından doyurulur ve sulanırım” buyurmuştur.” 32
 

d. 5. Hadis, “Benî Mahzûm kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşlileri çok 

üzmüştü. Meseleyi Rasûlüllâh (s.a.s.)‟a iletmeye Üsâme b. Zeyd‟den başka kimse cesaret edemez, dediler. 

Üsâme, onların istekleri doğrultusunda Rasûlüllâh ile konuştu. Bunun üzerine Rasûl-ü Ekrem (s.a.s.) 

Üsâme‟ye: “Allah‟ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun?” diye sordu; 

sonra ayağa kalktı ve halka şöyle hitap etti: Sizden önceki milletler şu sebeple yok olup gittiler: 

Aralarından soylu, mevki ve makam sahibi biri hırsızlık yapınca onu bırakıverirler, zayıf ve kimsesiz biri 

hırsızlık yapınca da onu hemen cezalandırırlardı. Allah‟a yemin ederim ki, Muhammed‟in kızı Fâtıma hırsızlık 

yapsaydı, elbette onun da elini keserdim.” 33  

e. 6. Hadis, “Biriniz küçük abdestini yaparken sağ eli ile cinsel organını tutmasın, sağ eli ile istinca 

yapmasın. Bir şey içtiğinde kaba nefesini vermesin.”
34

 

f. 7. hadis, “Sizden birisi uyandığı zaman, üç defa burnuna su alıp versin. Çünkü şeytan onun 

genzinde geceler.” 35
 

g. 8. hadis, “İnsan öldüğünde sabah-akşam kendisine, cennetlikse cennetteki, cehennemlikse 

cehennemdeki makamı gösterilir. Allah, kıyamet günü yeniden diriltinceye kadar yerin burasıdır denilir.”
36

 

                                                           
27  Atufî, el-İnzâr, vr. 6b, 7a. 
28  Atufî, el-İnzâr, vr. 2a. Bu ifadeler, Nur‟u Osmaniyye nüshasında geçmektedir.  
29  Atufî, el-İnzâr, vr. 5a. 
30  Atufî, el-İnzâr, vr. 9b. 
31  Atufî, el-İnzâr, vr. 24a. 
32  Atufî, el-İnzâr, vr. 26b. 
33  Atufî, el-İnzâr, vr. 28a. 
34  Atufî, el-İnzâr, vr. 30b. 
35  Atufî, el-İnzâr, vr. 32a. 
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ğ. 9. hadis, “Allah bir derdi yanında şifasıyla birlikte göndermiştir.”
37

 

h. 10. hadis, “Hangi Müslümanın cenazesinde Allah‟a şirk koşmamış kırk kişi hazır bulunup 

namazını kılarsa, Allah, onların ölü hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder.”
38

 

ı. 11. hadis, “Sahabilerden Enceşe‟ye hitaben Allah Rasulü‟nün develeri dikkatli çek, üzerlerindeki 

kristaller kırılmasın.” 
39

 

i. 12. hadis, “Rasûlüllâh (s.a.s.) “Sen Önce, en yakın akrabalarını uyar” ayeti indirilince ayağa 

kalkıp: “Ey Kureyş Topluluğu! Kendinizi Allah Teâla‟dan satın alın. Yoksa ben Allah'ın azabından kurtarmak 

için size, hiçbir fayda veremem. Ey Abdulmuttalib Oğulları! Allah'ın azabından kurtarmak için size hiçbir 

fayda veremem. Ey Abbas İbn Abdilmuttalib! Ben Allah'ın azabından kurtarmak için sana hiçbir fayda 

veremem. Ey Allah Rasûlü‟nün halası Safıyye! Ben Allah'ın azabından kurtarmak için sana hiçbir fayda 

veremem. Ey Fatıma Bint Muhammed, benden dilediğini iste, ancak Allah'ın azabından kurtarmak için sana 

hiçbir fayda veremem” dedi.” 40
  

j. 13. Hadis, Mut‟ım b. Adiy hakkında Peygamberimizin bir sözüdür. Hadis şu şekildedir: “Eğer 

Mut‟im yaşasaydı ve bu esirler hakkında benimle konuşacak olsaydı onların tamamını serbest bırakırdım.”41 

k. 14. Hadis, “Hristiyan kadınların en hayırlısı İmran‟ın kızı Meryem, Müslüman kadınların en 

hayırlısı ise Huveylid‟in kızı Hatice‟dir.”42 

l. 15. Hadis, “Allah Rasûlü‟ne büyük günahlardan soruldu. O da, Allah‟a şirk koşmak, anne-babaya 

itaatsizlik, insanı öldürme ve yalancı şahitlik.”43 

m. 16. Hadis, “Cennet, Allah yolunda savaşanlar için hazırlanan yüz derecedir. İki derece arası, 

yer ile gök arası kadardır.”44 

n. 17. Hadis, “Said b. Cübeyr el-Cufı, Rasûlüllâh (s.a.s.)‟a içkiden sordu. O da, onun kullanılmasını 

yasakladı. Sahabi, biz onu deva için kullanıyoruz diye cevap verince Allah Rasûlü, o deva değil derttir 

buyurdu.”45 

o. 18 Hadis, “Şüphesiz mü‟min için cennette, altmış mil yükseklikte içi boş inciden yapılma bir 

çadır vardır. Orada müminin gidip ziyaret ettiği aileleri vardır. Fakat oradaki insanlar öylesine kalabalık ve 

o çadır öylesine büyük olacak ki, bu aileler birbirlerini görmezler.”46 

p. 19. Hadis, “Yüz devenin birbirlerine eşitliği gibi, insanların, nesep bakımından birbirlerine 

üstünlüğü yoktur.”47  

r. 20. Hadis, “Üç kişi için iki ecir vardır. Kitap Ehli'nden bir kişi hem kendi Peygamberine hem de 

bana imân etmiş olursa, ona iki ecir vardır. Kölelik kaydı altında bulunan kişi hem Allah'ın hakkını hem de 

efendisinin hakkını ödemiş olursa, onun için de iki ecir vardır. Cariyesini güzelce terbiye ederek 

edeplendirdikten sonra onu azâd edip kendine nikâhlayan adama da iki ecir vardır.”48 

                                                                                                                                                                                            
36  Atufî, el-İnzâr, vr. 34a, 34b. 
37  Atufî, el-İnzâr, vr. 36a. 
38  Atufî, el-İnzâr, vr. 38a, 38b. 
39  Atufî, el-İnzâr, vr. 39b. 
40  Atufî, el-İnzâr, vr. 40b. 
41  Atufî, el-İnzâr, vr. 43a. 
42  Atufî, el-İnzâr, vr. 45b. 
43  Atufî, el-İnzâr, vr. 46b. 
44  Atufî, el-İnzâr, vr. 52b. 
45  Atufî, el-İnzâr, vr. 54b. 
46  Atufî, el-İnzâr, vr. 59ab. 
47  Atufî, el-İnzâr, vr. 61b. 
48  Atufî, el-İnzâr, vr. 62b. 
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s. 21. Hadis, “İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilâh olmadığına ve 

Muhammed'in Allah'ın Rasûlü olduğuna şahitlik etmek. Namazı kılmak, zekâtı vermek, Kâbe'yi haccetmek 

ve Ramazan orucunu tutmak.”49 

ş. 22. Hadis, “Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu 

bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum. Benden bir 

şey isteyince onu veririm, benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum. Ben yapacağım bir 

şeyde, mü‟min kulumun ruhunu kabzetmedeki tereddüdüm kadar hiç tereddüde düşmedim: O ölümü 

sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem.”50 

t. 23. Hadis, “Kıyamet yaklaştığı zaman Müminin rüyası neredeyse yalan çıkmaz”51 

u. 24. Hadis, “İbn Ömer şöyle demiştir: Ben, Rasûlüllâh (s.a.s.)‟ı şöyle derken işittim: “Uykuda 

iken bana bir kadeh süt getirildi. Ondan kana kana içtim ve etkisini ta tırnaklarımın ucunda hissettim. 

İçtikten sonra artanı Ömer‟e verdim.” Sahabiler, Ya Rasulellâh! Bunu, ne ile te‟vîl ettin? diye sordular. 

Rasûlüllâh‟ı (s.a.s.): “İlim ile” cevabını verdi”52 

ü. 25. Hadis, “Zaman yaklaştığında Müslüman‟ın gördüğü rüya neredeyse yalan söylemez. Rüyası 

en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır. Müslüman‟ın rüyası Peygamberliğin (nübüvvetin) kırk altı 

bölümünden bir bölümdür. Rüya üç kısımdır: Allah‟tan gelen müjdeler olan sâlih rüya, şeytandan gelen 

üzüntü, bir kimsenin kendi kendine konuştuğu rüya. Biriniz beğenmediği bir rüya görürse kalkıp namaz 

kılsın ve onu halka anlatmasın.”53 

25 rivâyet incelendiği zaman, bazı tespitlerin yapılması mümkündür. Bunları birkaç başlıkta şu 

şekilde değerlendirebiliriz: 

25 rivâyetin hepsi sahîhtir. Bütün Rivâyetleri seçerken özel ihtimam gösterildiği anlaşılmaktadır. 

Çünkü hadislerin hepsi Buhari ve Müslim‟in Sahîh‟inde geçmektedir. Rivâyetlerin kaynak taramasından 

sonra, 15 hadis “Müttefekun aleyh”, 5 Hadis Buhârî ve 5 hadis ise Müslim‟in Sahîh‟inde geçmektedir. Bu 

noktada, eserde nakledilen rivâyetlerin isnad ve metin açısından bir probleminin bulunmadığı 

anlaşılmaktadır. 

25 rivâyeti seçerken özellikle hayatın içinden konuların olmasına özen gösterilmiştir. Günlük, pratik 

hayatta çok fazla karşılaşılması mümkün olan olaylara dair hadis açısından bilgilendirme amaçlanmış 

görünmektedir. Bu durumu başlıklar halinde şu şekilde zikredebiliriz:  

a. Ölümden sonraki hayat 

b. Takva, üstünlüğün takvada olduğuna dair rivâyetler 

c. Helaller ve haramlar 

ç. Emr-i bi-l Ma‟ruf Nehy-i ani‟l-Münker 

d. Aile ilgili meseleler 

e. İbadetler  

f. Pratik sünnet uygulamaları 

8- Hadis Şerhçiliği  

Atufi, el-İnzâr isimli eserinde her şeyden önce bir şerh çalışması yapmıştır. 25 rivâyetin zaman 

zaman kısa zaman zaman ise uzun şerhine yer vermiştir. Onun şerh anlayışında öncelikle rivâyeti 

zikretmek esastır. Ancak rivâyet metninin tamamını zikretmemektedir. Parça parça ele almakta, her bir 

parçanın açıklamasını yapmaktadır. Rivâyet tamamen zikredildikten sonra, büyük oranda kendi, kısmen de 

nakil kaynaklı yorumlara başvurmuştur. Ancak bu yorumlarda ilk başvurduğu kaynaklar büyük oranda 

                                                           
49  Atufî, el-İnzâr, vr. 65a. 
50  Atufî, el-İnzâr, vr. 67ab. 
51  Atufî, el-İnzâr, vr. 69b. 
52  Atufî, el-İnzâr, vr. 71b, 72a. 
53  Atufî, el-İnzâr, vr. 74a. 
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hadis şerhleridir. Hadis şerhlerinde de özellikle belli kaynakları öncelemiştir. Bu noktada, Hattabî (v. 

388/998), Kadı İyaz (v. 544/1149) ve Nevevî (v. 676/1277)‟yi zikretmek gerekmektedir.54    

Atufi, Kuran-Hadis bütünlüğüne çalışmasında dikkat etmiştir. Bazı değerlendirmelerin 

değerlendirmesini yapmıştır. Burada ilk başvurduğu kaynak Kur‟an-ı Kerim olmuştur.
55

 Zaman zaman 

Kur‟an‟dan ayetlere açıklama babında atıflar yapmıştır.
56

 Ayetlerin de parça parça ne anlama geldiğini 

açıklamayı tercih etmiştir.
57

 Zaman zaman da, bir hadis değerlendirme metodu olan hadislerin Kuran‟a arzı 

meselesine değinmiştir. O hadisleri Kur‟an‟a arz etmiş, dolayısıyla muhalif bir hadisin olamayacağını 

belirtmiştir.
58

 

Şerh yapılırken cümlelerin anlamının iyi anlaşılması için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 

mananın en doğru şekilde anlaşılmasıdır. Bu çerçevede, Arap diline hâkimiyet esastır. Atufi, rivâyetlerde 

geçen kelimelerin manalarını doğru anlamak için kaynaklara başvurmuştur. Konu ile alakalı Cevherî‟nin 

Sıhâh‟ını59 zikretmek gerekmektedir. Zaman zaman kelimenin birden fazla anlamına işaret etmiştir.60 Bazen 

de kelimelerin harekelerinin nasıl konulması gerektiğine dair bilgiler vermektedir.61 Anlamları verirken Arap 

dil grameri açısından tahlillerde bulunmaktadır.
62

 Burada ehlü‟l-lüğa ifadesini kullanmaktadır.
63

 Arap dili 

açısından bilgi verirken hangi ekole göre hareket ettiğine de işaret etmektedir. Mesela Kufelilere göre 

demektedir.
64

 “Bazı mütehassıslar” ifadesini kullanmıştır. Ancak mütehassısın ne olduğunu belirtmemiştir.
65

 

Rivâyetin söz konusu olduğu yerde râviler hakkında da bilgi vermek gerekmektedir. Atufî, 

rivâyetleri hangi sahabi nakletmişse ismini zikretmektedir. Ayrıntılı bilgi vermemektedir. Nadir de olsa kısa 

kısa bilgi verdiği tespit edilmektedir.66  

Hadisleri şerh ederken genellikle hadisi hadisle şerh etmeyi yeğliyor.
67

 Zaman zaman ayetleri de 

kullanıyor. Ancak çoğunlukla yorumları kendi görüşleriyle şekillendiriyor. Atufî, yorumlarını zikrederken bazı 

kelimeleri özellikle kullanmaktadır. Hadisleri açıklarken “Yani” şu şekilde demektedir. “Ekulü” ifadesiyle bazı 

meseleler üzerine kendi düşüncelerini anlatmaktadır.
68

 Katılmadığı noktalar olursa, “Ekulü fihi nazar” 

ifadesini kullanarak düşüncesini belirtmektedir.
69

 Bazı Rivâyetlerden sonra, farklı anlama yollarına işaret 

etmektedir. Mesela, ehl-i tasavvufun görüşlerini önemsemektedir.70 Bu çerçevede görüşler naklederken 

Gülabâdî‟ye yer vermektedir.71 

Atufi, çok az da olsa hadis usulü ıstılahlarını kullanmaktadır. Rivâyetleri hangi sahabe naklediyorsa, 

isminden sonra “ittefeka ale‟r-rivâyeti” ifadesini kullanmaktadır.
72

 Rivâyetler incelendiğinde, söz konusu 

ifadenin “Müttefekun aleyh” anlamına geldiği tespit edilmektedir. 

 

 

                                                           
54  Atufî, el-İnzâr, vr. 33a, 12b, 13a, 38b, 39a, 41b. 
55  Atufî, el-İnzâr, vr. 21b. 
56  Atufî, el-İnzâr, vr. 12ab. 
57  Atufî, el-İnzâr, vr. 12b. 
58  Atufî, el-İnzâr, vr. 22a, 24b. 
59  Atufî, el-İnzâr, vr. 8b, 41b. 
60  Atufî, el-İnzâr, vr. 9a. 
61  Atufî, el-İnzâr, vr. 14a. 
62  Atufî, el-İnzâr, vr. 13ab. 
63  Atufî, el-İnzâr, vr. 27a. 
64  Atufî, el-İnzâr, vr. 28b, 29a. 
65  Atufî, el-İnzâr, vr. 17b. 
66  Atufî, el-İnzâr, vr. 14b. 
67  Atufî, el-İnzâr, vr. 7-8ab. 
68  Atufî, el-İnzâr, vr. 20 b, 21a, 27b. 
69  Atufî, el-İnzâr, vr. 8b. 
70  Atufî, el-İnzâr, vr. 14b. 
71  Atufî, el-İnzâr, vr. 33a. 
72  Atufî, el-İnzâr, vr. 9b. 
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Sonuç 

Atufi, Osmanlının en parlak döneminde yaşamış velud bir âlimdir. 18 eser vermesi bunun en 

önemli kanıtıdır. Eserlerinin önemli bir kısmı ise hadis ilmine dairdir. Hadis eserleri de şerh ve haşiye yönlü 

çalışmalardır. Onun hadis alanında verdiği eserlerde özgün yapıdan ziyade, şerh ve haşiye geleneğinin 

devamı niteliğinde hareket etmesi bir eksiklik olarak ifade edilebilir. Ancak dönemin genel akımı olarak 

şerh ve haşiyelerin revaçta olması, yaptığı çalışmaların yönünü belirlemiştir. Farklı alanlarda bilgi ve 

donanıma sahip olması, el-İnzâr fi şerhi ba„dı ehadisi‟l-meşârik isimli eserine de yansımıştır. Eserdeki 25 

“sahîh” hadisin şerhi günlük hayatta karşılaşılabilecek konulara muhtevidir. 15‟inin “Müttefeku‟n-aleyh”, 5‟i 

Buhârî ve 5‟inin de Müslim‟in Sahîh‟inden seçilmiş olması eserin sıhhati açısından dikkate haizdir. 

Rivâyetleri şerh ederken başta Kur‟ân-ı Kerim ve diğer kaynakların dikkate alınması meseleleri anlama 

açısından önem arz etmektedir. Ancak zaman zaman bazı konularda uzun değerlendirmelerde bulunması 

meseleyi bütüncül aktarma açısından eksiklik meydana getirmiştir. Seçilen 25 hadisin ihtiva ettiği konuların 

dağınık halde zikredilmesi bir bütünlük oluşmasına engel olmuştur.  
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HAYREDDÎN ATÛFÎ VE TIBB-I NEBEVÎYE KATKILARI 

 

Mustafa CANLI* 

 

Özet 

Hem şer‟î ilimleri hem de tıp ilmini kendinde toplayan ve Osmanlı dönemi âlimlerinden olan Hayreddin 

Atûfî, Amasya ili Merzifon ilçesinin Gelgiras köyünde doğmuştur. Zamanın tanınmış âlimlerinden olan 

Mevlânâ Bahşi Halîfe, Amasya‟lı Mevlânâ Abdî, Kutbuddîn Muhammed, Mevlânâ Hocazâde gibi 

isimlerden ders almıştır. Hayreddin Atûfî, 948/1541 yılında İstanbul‟da vefat etmiştir. 

Atûfî‟nin hayatını incelediğimizde sırasıyla şu üç vasfın onda biraz daha ön plana çıktığı görülmektedir: 

Vâiz-Muhaddis-Doktor. İşte Hayreddîn Atûfî, bu üç vasfı tıbb-ı nebevîye dair yapmış olduğu 

çalışmalarında yansıtmıştır.  

Tespit edilebildiği kadarıyla Osmanlı döneminde tıbb-ı nebevî ile alakalı telif edilen ilk eser; Hayreddîn 

Atûfî‟ye ait Ravdu‟l-insan fî terbiyeti sıhhati‟l-ebdân adlı eserdir. Eserin dili Arapçadır. 

Adı geçen eserin dışında Atûfî‟nin tıbb-ı nebevî ile ilgili yazmış olduğu eserleri şöyle sıralayabiliriz: 

• Hıfzu‟l-ebdân min teğayyürâtı mîzâci‟l-insân   

• Zuhru‟l-atşân   

• Kitâbu‟l-utâs fîmâ yenfeu cemîa‟n-nâs   

Atûfî, ilgili eserlerinde tıpla ilgili genel bilgilere yer vermekte, bunun yanında insanın beden ve ruh 

sağlığı ile ilgili Hz. Peygamber‟in sözlerine yer verip onları açıklamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Hadis, Tıp, Atûfî, Sağlık. 

 

Hayreddîn Atûfî and His Contributions to the Prophetic Medicine (Tıbb al-Nabawi) 

 

Abstract 

Hayreddîn Atûfî, was an Ottoman scholar who had profound knowledge in both religious and medical 

sciences. He was born in Gelgiras, a village of Merzifon which is a county of Amasya. He took lessons 

from prominent figures of his time such as Mawlana Bakhshi Khalifa, Mawlana Abdi, Kutb al-Din 

Muhammad, Mawlana Khodja-Zade. He passed away in 948/1541 in Istanbul.   

When we examine his life, we observe that three characteristics of him stand out: a preacher, a 

hadith scholar and a physician. Hayreddîn al-Atufi had reflected all these three characteristics in his 

works in the field of tibb al-nabawi.  

As far as we can predict as a result of our studies, al-Atufi‟s work named Ravd al-insan fi tarbiyati 

sıhhat al-abdan is the first work in the Ottoman period dedicated to the prophetic medicine. Its 

language is Arabic.  

We can list other works of Hayreddîn al-Atufi on prophetic medicine as follows: 

• Hıfz al-abdan min taghayyuratı mizac al-insan 

• Zuhr al-atshan 

• Kitab al-utas fima yanfau camia al-nas 

Al-Atufi, in aforementioned works, gives general information related to the medicine. Besides this, he 

mentions the sayings of the Prophet pertaining to the health of the body and soul and furthermore 

explains them. 

Keywords: The Prophet, Hadith, Medicine, al-Atufi, Health.    

 

Giriş 

İnsanın ruh ve beden sağlığına önem veren İslâm, buna dair birtakım tavsiye ve emirlerde 

bulunmuş, buna bağlı olarak tıp ilmine büyük değer vermiştir. Hz. Peygamber‟in söylem ve 

                                                           
*  Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, canli20@hotmail.com. 
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uygulamaları içerisinde insanın ruh ve beden sağlığını ilgilendiren rivâyetlerin olduğu malûm bir 

husustur. Genel olarak tıbb-ı nebevî başlığı altında toplanan söz konusu rivâyetler, hadis 

mecmûalarında; ağırlıklı olarak “Kitâbu‟t-tıb”, “Kitâbu‟l-merdâ ve‟t-tıb” gibi müstakil bölümlerde yer 

aldığı gibi, “Kitâbu‟l-edeb”, “Kitâbu‟l-âdâb”, “Kitâbu‟l-et‟ime”, “Kitâbu‟l-eşribe”, “Kitâbu‟l-ayn”, 

“Kitâbu‟d-dua/deavât” gibi bölümler altında da yer alabilmektedir.  

Tıbb-ı nebevî ile ilgili rivâyetler, başlangıçta temel hadis kitaplarının bir bölümünü teşkil ederken, 

hicrî üçüncü asırdan itibaren et-Tıbbu‟n-nebevî adı altında sadece konuyla ilgili hadislere yer veren 

müstakil kitaplar içerisinde derç edilmeye başlanmıştır.1  

Her ne kadar bazı araştırmacılar tarafından tıbb-ı nebevî ile ilgili ilk eseri yazanın İmâm Ali b. 

Musa er-Rıdâ‟nın (203/818) olduğu ifade edilmiş2 ise de; “bugün elimizde mevcut olan tıbb-ı nebevî ile 

alâkalı ilk müstakil eserin sahibi, Abdulmelik b. Habîb el-Endelüsî‟dir (238/852).”3 Daha sonraki 

asırlarda yazılan Ebû Nuaym‟ın et-Tıbbu‟n-nebevî adlı eseri, üzerinde birçok çalışmanın yapıldığı temel 

eser niteliğinde bir eserdir.4 “Tıbb-ı nebevî konusundaki araştırmalar günümüzde de hala devam 

etmekte olup bunlar içerisinde en kapsamlı olan eserin, Dr. Mahmûd Nâzım en-Nesîmî‟nin “et-Tıbbu‟n-

nebevî ve ilmu‟l-hadîs” adlı üç ciltlik çalışmasının olduğu ifade edilmektedir.”5 

Osmanlı döneminde tefsir, hadis, fıkıh gibi alanlarda eserler telif edildiği gibi, tıbb-ı nebevî 

alanında da eserler verildiğini görüyoruz. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Osmanlı döneminde tıbb-ı 

nebevî ile alakalı telif edilen ilk eser; Hayreddîn Atûfî‟ye ait Ravdu‟l-insan fî tedbîri sıhhati‟l-ebdân adlı 

eserdir.  

Hayreddîn Atûfî adı geçen eserin dışında da tıbb-ı nebevîye dair eserler yazmış, konuyla ilgili 

hadisler çerçevesinde tıbb-ı nebevî konusuna değinmeye çalışmıştır. 

A- Hayreddîn Atûfî’nin Yaşadığı Dönem Hayatı ve Eserleri 

İsmi Hayreddîn Hızır b. Mahmud b. Ömer‟dir. Atûfî lâkabıyla meşhurdur.6 Bazı eserlerde lakabı, 

Utûfî şeklinde geçer.7 Hayreddin Atûfî diye de bilinir.8 Bazı kaynaklarda “icâdî” lakabıyla tanındığı ifade 

edilse9 de bu, yanlış bir nisbelendirmedir. Zira “icâdî” lakabıyla meşhur olan, bir başka Hayreddin 

Hızır‟dır ki, İmam Ahmed Amâsi‟nin oğlu olan ve 976/1568‟de vefat eden Hayreddin Hızır Efendi diye 

bilinen şahıstır.10 

Hayreddin Atûfî‟nin tasavvuf ve tarikat ehli bir insan olduğu ifade edilir. Nitekim yazma 

eserlerinden birinin zahriye kısmında “sûfî” nisbesi yer almaktadır.11 “Harezmî” nisbesiyle de anılan12 

Atûfî‟nin Kastamonu‟lu olduğu söylense de13, aslı Merzifon‟ludur.14 Bursalı Mehmed Tahir, bu konuda 

                                                           
1  Mahmud Denizkuşları, Kur‟ân-ı Kerîm ve Hadislerde Tıp, İstanbul, 1990, s. 145. Ayrıca bkz. Veli Atmaca, “Tıbb-ı Nebevi 

Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi (Bibliyoğrafya Denemesi)”, Hikmet Yurdu, 2013, c. 6, sayı: 11, s. 39. 
2  “Yüzyıllar boyunca bu alanda eserler verildi; rivâyete göre bunların ilki sekizinci Şii İmam Ali Rızâ tarafından halife Me‟mun 

zamanında derlenmiş tıpla ilgili nebevî sözler koleksiyonuydu.” Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm ve Bilim, İstanbul, 2006, s. 174. 
Tekineş konuyla ilgili yaptığı araştırma sonucunda şu tespiti yaparak bunu kabul etmez: “Şiîler, İmâm Ali b. Musa er-Rıdâ‟nın 
(ö. 203/818) Abbasî halifesi Me‟mûn‟a yazdığı er-Risâletü‟z-zehebiyye‟nin bu sahada telif edilen ilk müstakil çalışma 
olduğunu ileri sürerler. Hâlbuki bu risale yalnızca tıpla alâkalı bazı tavsiyeleri içermektedir. Hıfzu‟s-sıhhadan (koruyucu 
hekimlik) bahseden bu risalede tıpla alâkalı hadislere yalnızca işaret edilmekle yetinilmiştir.” Ayhan Tekineş, “Alternatif 
İslami Tıp „Tıbb-ı Nebevî”, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 1998, c. 3, sayı: 4, s. 61. 

3  Asaf Ataseven, “Tıbb-ı Nebevi”, Diyanet İlmi Dergi, Ankara, 1989, c. 25, sayı: 4 (Özel Sayı), s. 94. 
4  Bu eser üzerine yapılan çalışma için bkz. Mustafa Dönmez, Ebû Nuaym el-İsfahânî‟nin Et-Tıbbu‟n-Nebevî İsimli Eserinin 

Tahkiki, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2005. 
5  Tekineş, “Alternatif İslami Tıp „Tıbb-ı Nebevî”, s. 61. 
6  Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı Yay., İstanbul, 1989, s. 415, 

Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, Matbaa-i Âmire 1311, c. 2, s. 314, Şemseddîn Sâmî Kâmûsu‟l-A‟lâm, Mehrân Matbaası, 
İstanbul, 1311, c. 4, s. 3161. Ziriklî, “Utûfî” şeklinde okumuştur. Hayreddin Ziriklî, el-A‟lâm, Beyrut, 1997, c. 2, s. 307.  

7  Ziriklî, el-A‟lâm, c. 2, s. 307. 
8  Ömer Rıza Kehhâle, Mu‟cemu‟l-Müellifîn, Beyrut, 1414/1993, s. 672, Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri 

(Hadaiku'ş-Şekaik), s. 415.  
9  Osman Fevzi Olcay, Amasya Ünlüleri, çev. Turan Böcekçi, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2002, s. 51. Adı 

geçen kaynakta babası Mahmud b. Ömer olan Hayreddin Hızır ile babası Amasyalı Ahmed Efendi olan Hayreddin Hızır 
karıştırılmış bilgiler birbirine girmiştir. (Aynı yer) 

10  Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, c. 2, s. 316. 
11  Hayreddîn Atûfî, Ravdu‟l-İnsan, S. Ktp. Nuruosmâniye Kls. nr. 3546, Zahriye kısmı. 
12  Abdullah Habeşî, Câmiu‟ş-Şurûh ve‟l-Havâşî, Abudabi, 1425/2004, c. 3, s. 1462. 
13  Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 415. 
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şöyle der: “Şekâik-ı Numâniyye Tercemesi‟nde Kastamonu‟lu olduğu gösterilmekte ise de, Atûfî yazma 

eserlerinin bir kaçında kendi el yazısı ile Merzifon‟lu olduğunu açıklamıştır.”15 Hal böyle iken, 

“Kastamonî nisbesinin hangi sebeple kullanıldığı hakkında bilgi elde edilememiştir.”16 İstanbul‟un büyük 

camilerinde vaaz ettiğinden dolayı, “İstanbul vâizi Atûfî” diye de meşhur olan Atûfî için Hanefî17 ve 

Rûmî18 nisbeleri de verilmiştir. 

Hayreddîn Atûfî, Amasya Merzifon‟da doğmuştur.19 “Amasya, Selçuklular devrinden itibaren bir 

ilim merkezi olarak bilinirdi. Osmanlı şehzâdeleri de ilk devirlerden itibaren gençliklerini bu ilim 

şehrinde geçirmiş olduklarından şehir daha fazla ehemmiyet kazanmış ve Anadolu‟nun kültür 

merkezlerinden biri olmuştur.”20  

İlim yolunda olan her kişi gibi, Hayreddin Atûfî‟nin de bir ilmî bir yolculuğu söz konusu olmuştur. 

Bu ilmî yolculukta ilk kesiştiği âlimlerden biri, zamanın tanınmış âlimlerinden, Mevlânâ Bahşi 

Halîfe‟dir. Hayreddin Atûfî, Bahşî Halîfe‟den tefsir ve hadis ilmini almıştır.21 Bazı kaynaklarda ismi Bahtî 

şeklinde geçer.22 Akbilek ve Bahşî Halife diye de meşhur olan Mevlânâ Bahşî Halife, Atûfî‟nin istifade 

ettiği önemli âlimlerden biridir.23 

Hayreddin Atûfî‟nin istifade ettiği âlimlerden biri de Amasya‟lı Mevlânâ Abdî‟dir. Atûfî‟nin ondan 

meânî ilmini tahsil ettiği ifade edilmiştir.24 Atûfî‟nin ilim tahsil ettiği bir diğer âlim, Kutbuddîn 

Muhammed‟dir. Kutbuddin Muhammed, Kadızâde Rûmî‟nin torunudur. Atûfî‟nin, aklî ilimleri25 özellikle 

matematik dersini, Kutbuddîn Muhammed‟den aldığı ifade edilir.26 Atûfî‟nin bir diğer hocası, Mevlânâ 

Hocazâde‟dir.27 Atûfî‟nin Hocazâde‟den usûl ilmini aldığı nakledilir.28 Bunun yanında, matematik ve 

pozitif ilimleri de Hocazâde‟den aldığı ifade edilmektedir.29 Hocazâde, Osmanlı âlimlerinin önde 

gelenlerindendir.  

                                                                                                                                                                                     
14  Ziriklî, el-A‟lâm, c. 2, s. 307; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü‟l-Ârifîn, İstanbul, 1951, c. 1, s. 346, Osman Şevki, Beş Buçuk 

Asırlık Türk Tabâbet Tarihi, İstanbul, 1341/1925, s. 161; Hellmut Ritter, “Ayasofya Kütüphanesinde Tefsir İlmine Ait Arapça 
Yazmalar”, Türkiyat Mecmuası, c. 7-8, sayı: 2, İstanbul, 1945, s. 72, Abdullah Develioğlu, Büyük İnsanlar, İstanbul, Demir 
Kitabevi, 1973, s. 85. 

15  Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul, ty., c. 1, s. 255. Mesela Keşfu‟l-Meşârik adlı yazma eserinin sonunda, el-
Merzifonî nisbesini kullanmıştır. Hacı Selim Ağa, nr 230, vr. 522a. 

16  İsmail Lütfi Çakan, “Atûfî, Hayreddin Hızır”, DİA, c. 4, İstanbul, 1991, s. 99.   
17  Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü‟l-Ârifîn, c. 1, s. 346. 
18  Ziriklî, el-A‟lâm, c. 2, s. 307; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü‟l-Ârifîn, c. 1, s. 346.   
19  Ömer Nasûhî Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Ankara, 1950, c. 1, s. 464. Atûfî hakkında bir araştırma yazısı olan İsmail Onarlı, 

Hayreddin Atûfî‟nin, Amasya ili Merzifon ilçesinin Gelgiras köyünden (şu andaki ismi Karşıyaka Köyü) olduğunu söyler. Yine 
İsmail Onarlı‟nın verdiği bilgilere göre daha sonra Atûfî‟nin yaşadığı köy Hayrettin Köyü adını almıştır. “Hayrettin köyü, 
(Merzifon‟un) Alıcık bucağına bağlıdır. İlçeye uzaklığı 8 kilometredir. 1990 senesi nüfusu 281‟dir. Türkmen Alevi 
vatandaşlarımızdan oluşan köy halkı geçimini tarımdan çiftçilikle sağlamaktadırlar. Yavuz Sultan Selim devrinde yaşamış 
âlimlerden Gelgiraslı Hayreddin Hızır efendinin çiftliğinin olduğu yer zamanla gelişerek Hayrettin köyü adını almıştır.” Onarlı, 
İsmail, “Merzifonlu Atûfî Hayreddin Hızır ve Yılancık Ocağı”, http://www.alevwiten.com/ocaklar. Aynı yerde İsmail Onarlı, 
Merzifon‟u zapt eden Yavuz‟un; Amasya‟da çocukluk döneminden öğretmeni olan Atufi Hayrettin Hızır‟ı Alevi olması 
nedeniyle Hayrettin köyündeki arazilerini alarak Merzifon‟daki dönme bir aileye tımar olarak verdiğini söylemektedir ki 
bunlar, araştırılması gereken konulardır. Zira kaynaklarda Atûfî‟nin, Yavuz Sultan‟a öğretmenlik yaptığı geçmemektedir. 

20  Mustafa Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, İstanbul Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1984, s. 162-163. 
21  Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 415. 
22  Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 255. 
23  Hakkında bilgi için bkz. Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 411; Mehmed Süreyya, Sicill-i 

Osmânî, c.2, s. 9, 10; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 211. 
24  Hakkında bilgi için bkz. Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 415, Turan Gökçe, “934 (1528) 

Târihli Bir Deftere Göre Anadolu Vilâyeti Medreseleri ve Müderrisleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, İzmir, 1994, c. 9, s. 166-
168. 

25  Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 415. 
26  Hakkında bilgi için bkz., Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 448; Kehhâle, Mu‟cemu‟l-

Müellifîn, c. 11, s. 198; Türk Dünyası, c. 2, s. 35. 
27  Hakkında bilgi için bkz., Kehhâle, c. 12, s. 290-291, Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 

145-158; Bağdatlı İsmail, Hediyyetü‟l-Ârifîn, c. 2, s. 433, Ziriklî, el-A‟lâm, c. 8, s. 148, Saffet Köse, “Hocazade Muslihuddin 
Efendi”, DİA, c. 18, İstanbul, 1998. 

28  Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 415. 
29  Bedi Şehsuvaroğlu, Türk Tıp Tarihi, Taş Kitapçılık, Bursa 1984, s. 52. 
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 Tespit edebildiğimiz kadarıyla Atûfî‟nin ilim tahsil ettiği bir diğer hocası da Mevlânâ 

Efdalzâde‟dir.30 Atûfî, şer‟î ilimleri, özellikle fıkıh ilmini Efdalzâde‟den tahsil etmiştir.31 Asıl ismi 

Hamidüddin b. Efdalüddin el-Hüseynî olan Efdalzâde, Osmanlı Devleti‟nin yedinci şeyhü‟l-islâmıdır.  

Atûfî, adı geçen hocalarından ilim tahsil ettikten sonra ilmî şöhreti o kadar yayılmıştı ki, II. 

Bâyezid onu Darussaâde32 hocalığı yani saray hocalığı görevine getirmiştir.33 Aynı zamanda vâiz34 

olarak da anılan Hayreddîn Atûfî, saray hocalığı yaparken bu görevden ferağat ederek biraz daha geniş 

kitlelere hizmet amacıyla camilerde halkı irşada yönelmiştir. Kaynaklarda özellikle cuma günleri 

İstanbul‟un büyük camilerinde vaaz ve tefsir dersleri ile dikkat çeken Atûfî‟nin maaşının başlangıçta 50 

akçe iken sonra 80 akçeye çıktığı belirtilmiştir.35 

İrşad görevinden bir müddet sonra Hayreddin Atûfî için uzlet dönemi başlayacaktır.36 Evinde 

uzlete çekilmesiyle birlikte Atûfî, ibadetin yanında kendini ilmî çalışmalara vermiş ve telîf hayatı daha 

da yoğunlaşmıştır.37 

Bu durumda Hayreddin Atûfî‟nin hayatına baktığımızda ana hatlarıyla şu safhaların söz konusu 

olduğunu söyleyebiliriz:  

 İlim tahsili/öğrencilik  

 saray hocalığı  

 vaizlik/irşad  

 uzlet   

 telife yoğunlaşma  

Hayreddin Atûfî‟nin vefat tarihiyle alakalı üç ayrı tarih zikredilmiştir. Çoğu kaynaklar 948/154138 

yılını vefat tarihi olarak verirken, vefat tarihi olarak; bazı kaynaklarda39 924/1518 tarihi, bazılarında40 

ise 941/1534 tarihi zikredilmiştir. Sadık Cihan, bu üç vefat tarihinden hangisinin tercih edilmesi 

gerektiği ile ilgili olarak, konuya dair araştırmasının neticesini şöyle aktarır: “Farklı üç ölüm tarihi 

nakledilmiştir. Verilen tarihlerin hangisinin daha isabetli olduğunu araştırdık. Atûfî, Meşâriku'l-envâr 

üzerine yapmış olduğu «Keşfu'l-Meşârık» isimli kendi elyazması eserinin 516'cı varakında, eserini 

946/1539 tarihinde bitirdiğine işaret etmiştir. Yazarın bu tarihten önce vefat etmesi mümkün 

olmadığına göre, 948/1541‟i ölüm tarihi olarak veren bibliyografik eserler daha isabet 

kaydetmişlerdir.”41 

Atûfî, Eyüp civarında kendi evinin yakınlarında meşhur âlim Hatîb Kasımoğlu‟nun yakınına 

defnedilmiştir.42 Meşhur Amasya Tarihi yazarı Abdizâde, Kanûnî Sultan Süleyman tahta geçtiğinde, 

oğlu şehzade Mustafa‟yı, Amasya‟ya vâli olarak atadığını, şehzade Mustafa‟nın da burada yazlık bir 

köşk yaptırdığını nakleder. Şehzade Mustafa, yazlıkta kaldığı süre içerisinde önce meşhur ulemadan 

Seyrek Muhyiddîn Efendi ve sonra Merzifonî Hayreddin Hızır Efendi‟den eğitim aldığını bize aktarır.43 

                                                           
30  Hakkında bilgi için bkz. Kehhâle, Mu‟cemu‟l-Müellifîn, c. 4, s. 84, Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-

Şekaik), s. 191; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, c. 2, s. 256; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 222, Cahit 
Baltacı, “Hamîdüddin Efendi, Efdalzâde”, DİA, c. 15, İstanbul, 1997, s. 476-477.    

31  Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 415. 
32  “Osmanlılar‟da Dârussaâde tabiri, yaklaşık 380 yıl padişahların ve ailelerinin ikâmetgâhı olan Topkapı Sarayı‟nın Harem 

Dairesi için kullanılmıştır. Bu tabir, bazı kaynak ve belgelerde doğrudan doğruya sarayı ifade eder bir şekilde de geçer.”. 
Altındağ, Ülkü, “Dârussaâde”, DİA, c. 9, Ankara, 1994. 

33  Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 415. 
34  Ziriklî, el-A‟lâm, c. 2, s. 307. 
35  Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 415. 
36  Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 415. 
37  Burada şu hususa işaret etmekte yarar vardır. Atûfî, eserlerinin hepsini uzlette telif etmiş değildir. Mesela Kitâbu‟l-utâs gibi 

vefatından 30-40 yıl öncesinde yazdığı eserler de vardır. 
38  Ziriklî, el-A‟lâm, c. 2, s. 307; Kehhâle, Mu‟cemu‟l-Müellifîn, s. 672, Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-

Şekaik), s. 415; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü‟l-Ârifîn, c. 1, s. 346, Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 256. 
39  Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, c. 2, s. 314. 
40  Şemseddin Sami, Sâmî Kâmûsu‟l-A‟lâm, c. 4, s. 3161. 
41  Sadık Cihan, “Hayreddin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Atufî “Kastamoni” ve Hadis Eserleri”, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler 

Fakültesi Dergisi, 1979, sayı: 3 (f. 1-2), s. 66. 
42  Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 415, Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 

256. 
43  Hüseyin Hüsâmeddin Efendi Abdizâde, Amasya Tarihi, haz. Mesut Aydın-Güler Aydın, Amasya, 2007, c. 1, s. 18. 
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Hayreddîn Atûfî, hem şer‟î ilimleri hem de tıp ilmini kendinde toplayan Osmanlı âlimlerinden biri 

olup XV. asrın sonu ve XVI. asrın ilk yarısında yaşamıştır. II. Bayezid (1481-1512), Yavuz Sultan Selim 

(1512-1520) ve Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) gibi üç cihan padişahının dönemine şâhit 

olmuştur. Birçok ilim dalında çalışmalar yapmakla birlikte Atûfî‟nin, iki uzmanlık alanı olan hadis ve tıp 

alanlarında biraz daha ön plana çıktığı görülmektedir. 

Hayreddin Atûfî, Osmanlı İmparatorluğunun ekonomi, siyaset, ilim ve sanat yönünden zirveye 

doğru tırmandığı bir zaman diliminde, XV. asrın sonu ve XVI. asrın ilk yarısında yaşamıştır. Bu 

bakımdan Atûfî‟nin yaşadığı dönemde ilmî durum hareketliydi. Bu ilmî hareketlilik sadece dinî 

alanlarda/şer‟î ilimlerde değil aynı zamanda; matematik, fizik, tıp gibi alanlarda da söz konusu idi. 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti‟nin İlmiye Teşkilatı adlı eserinde Hayreddin Atûfî‟yi, 

XVI. asırda yetişmiş belli-başlı âlimler arasında zikrederek, onun Arap edebiyatında, tefsir, hadis ve 

kelâmda hakkıyla ihtisas sahibi olduğunu ifade etmiştir.44 Bu mânada Hayreddin Atûfî çok yönlü bir 

âlimdir. Osmanlı müfessirleri arasında da adı zikredilen45 Hayreddin Atûfî‟nin kelam ilmine dair birçok 

eser kaleme aldığı ifade edilmektedir.46 

Hayreddin Atûfî, şer‟î ilimlerin yanında, tıp, mantık ve edebiyat alanlarında da uzmanlık sahibi 

olmuş ve adı geçen bütün ilim dallarına dair eserler telif etmiştir. Dolayısıyla o, hem bir müfessir, 

muhaddis olduğu gibi hem de bir tabiptir. Osman Şevki, Türk Tebâbeti Tarihi adlı eserinde Hayreddin 

Atûfî‟yi, tabipler arasında zikretmektedir.47 Yine Şehsuvaroğlu da ünlü cerrâhlar arasında Atûfî‟nin 

ismini zikreder.48 Ona göre; o dönemde, “bir tabip, şer‟i ilimlerden başka aynı zamanda tıp ilmine de 

âşina idi. İşte Atûfî, bu tür doktorlardan biri olup, şer‟i ilimlerde mahir olduğu gibi, tıp ilminde de 

ihtisas sahibiydi. Yazmış olduğu eserlerinden de bunu görmek mümkündür.” 

Hayreddin Atûfî‟nin, genç denebilecek yaşta telife başladığını görmekteyiz. Zira Kitâbü‟l-utâs adlı 

eserinin sonunda eserin telif senesi olarak, vefatından kırk sene öncesi, h. 908 senesi kayda geçmiştir.  

Atûfî‟nin telif etmiş olduğu eserleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Hâşiye alâ tefsîri‟l-Keşşâf49 

  (حبشَت عهي تفسَر انكشبف)  

2. Tefsîru sûreti‟r-Rahmân50  

 (تفسَر سورة انرحًبٌ) 

3. Hısnu‟l-âyâti‟l-ızâm fî tefsîri evâili sûreti‟l-En„âm51 

 ( حصٍ اال ٍبث انعظبو فٌ تفسَر اوائم سورة األَعبو) 

4. Risâlâtun Makâlâtün fî beyâni tefsîri kavlihi Teâlâ  

 “Fe suhkan li Ashâbi‟s-Saîr”52 

      ( فسحمب ألصحبة انسعَر" رسبنت يمبالث في بَبٌ تفسَر لونه تعبني ) 

5. Hâşiye alâ Envâri‟t-tenzîl li‟l-Beydâvî53  

  ( حبشَت عهي اَوار انتُسٍم نهبَضبوً )      

6. Keşfu‟l-meşârik fî şerhi Meşârikı‟l-envâr54  

                                                           
44  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti‟nin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, s. 233. 
45  Geniş bilgi için bkz., Ziya Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsîr Çalışmaları, Ensar Yay., İstanbul, 2006. 
46  Mecdî Efendi, Şekâik-i Numaniyye ve Zeyilleri (Hadaiku'ş-Şekaik), s. 415. 
47  Osman Şevki, Beş Buçuk Asırlık Türk Tabâbet Tarihi, s. 161.  
48  Şehsuvaroğlu, Türk Tıp Tarihi, s. 52. 
49  S. Ktp. Damad İbrahim Paşa Kls., nr. 216; S. K. Şehid Ali Paşa Kls., nr. 263. Yazmaları için bkz., Ali Rıza Karabulut, 

Mu‟cemu‟l-Mahtûtâtü‟l-Mevcûde fî Mektebâti İstanbul ve Anadolu, by., ty., c. 1, s. 503-504. 
50  S. Ktp. Ayasofya Kls., nr. 399/1. Risale (1-51a). 
51  S. Ktp. Ayasofya Kls., nr. 396/1. Risâle. 
52  Kehhâle, Mu‟cemu‟l-Müellifîn, c. 4, s. 101. S. Ktp. Carullah Kls., nr. 2121/1. Risâle (1-6 vr.). 
53  Yazmaları için bkz., Karabulut, Mu‟cemu‟l-Mahtûtâtü‟l-Mevcûde fî Mektebâti İstanbul ve Anadolu, c. 1, s. 503-504. (III. 

Ahmed, nr. 146, Damad İbrahim Paşa, nr. 215) “Eser, 207x150, 125x75 mm. Ebadında, yıpranmış, sırtı meşin kaplı, 
miklepsiz, şirazesi dağılmış mukavva bir cilttir. 138 adet olan varaklar sağlam, nohudî renkli aharlı ve fıligransızdır.” Demir, s. 
410. 

54  Beyazıt Ktp. Veliüddin Kls., 733, 734, 735. Yazmaları için bkz., Karabulut, Mu‟cemu‟l-Mahtûtâtü‟l-Mevcûde fî Mektebâti 
İstanbul ve Anadolu, c. 1, s. 503-504. (Sadık Cihan, Selim Ağa, nr. 230 nüshasının - (Şerhu Meşâriki‟l-Envâr) 946/1539 
tarihli olup müellif hattı olduğunu söyler. Cihan, s. 67.)  
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 (كشف انًشبرق فٌ شرح يشبرق االَوار )     

7. Ravdu‟l-insan fî terbiyeti sıhhati‟l-ebdân  

   (روض اإلَسبٌ فٌ تربَت صحت األبداٌ )      

8. el-Cevheratü‟l-cinâniye fî mesâili‟l-îmâniyye55  

 ( انجوهرة انجُبََت فٌ يسبئم االًٍبََت)      

9. el-Enzâr fî şerhi ba‟di‟l-ehâdîs ve‟l-âsâr56 

 (األَظبر فٌ شرح بعط االحبدٍث و اُثبر )     

10. el-Enzâr fî şerhi‟l-Meşârik me„a hâtimetin fî ilmi‟d-dekâik57  

 (األَظبر فٌ شرح انًشبرق يع خبتًت فٌ عهى اندلبئك )       

11. Risâle Hâşiye alâ şerhi hadîsi‟l-evvel min ehâdîsi Meşârikı‟l-envâr58 

 (رسبنت حبشَت عهي شرح حدٍث االول يٍ احبدٍث يشبرق االَوار)        

12. Zuhru‟l-atşân59 (ٌذخر انعطشب ) 

13. Hâşiyetü şerhi‟l-Mevâkıf li Seyyidi‟ş-Şerîf60  

 ( حبشَت شرح انًوالف نسَد انشرٍف)     

Ziriklî, eserin ismini “Hâşiye alâ şerhi‟s-Seyyid eş-Şerîf li Mukaddimeti‟l-Mevâkıf” şeklinde 

vermektedir.61 

14. Şerhu Tuhfeti‟ş-Şâhidî62 (ًشرح تحفت انشبهد) 

15. Hıfzu‟l-ebdân min teğayyürâtı mîzâci‟l-insân63  

  (حفظ األبداٌ يٍ تغَراث يَساج اإلَسبٌ )     

16. Remzü‟d-dekâik fî ilmi‟r-rü‟ya‟l-bedeniyye64  

 (ريس اندلبئك فٌ عهى انرؤٍبانبدََت)      

17. Akrâbâdîn65 (ٍٍآلراببد) 

18. Risale-i Atâiye (رسبنت انعطبئَت) 

        Bazı kaynaklarda tıp ilmine dair bu isimle bir eserinin olduğu nakledilir.66  

19. Risâle fî necâti‟l-ukûbât67 (رسبنت فٌ َجبة انعموببث) 

20. Risâletü‟l-akabât/ukûbât68(رسبنت انعمببث) 

21. Kitâbu‟l-utâs fîmâ yenfeu cemîa‟n-nâs69 (كتبة انعطبش فًَب ٍُفع جًَع انُبش ) 

22. Mir‟âtü‟r-rü‟ya fi‟t-ta‟bîr70 (يرآة انرؤٍب فٌ انتعبَر ) 

23. Şerhu Kasîdeti‟l-bürde71 (ًشرح لصَدة انبردة نهبوصَر ) 

24. el-Es‟ile ve‟l-ecvibe alâ seb‟i makasıd72 (األسئهت و األجوبت عهي سبع يمبصد ) 

                                                           
55  T. S. M., III. Ahmed Kls., nr. 607.  
56  S. Ktp. Nuruosmaniye Kls., nr. 1068. Yazmaları için bkz., Karabulut, Mu‟cemu‟l-Mahtûtâtü‟l-Mevcûde fî Mektebâti İstanbul ve 

Anadolu, c. 1, s. 503-504. S. Ktp. Ayasofya Kls., nr. 538 (76 vr.)  
57  S. Ktp. Ayasofya Kls., nr. 396 (1-34 vr.) 
58  Tespit edilebilen tek nüshası, S. Ktp. Fatih Ktp., nr. 994/2 (253-286vr.) Müellif hattıdır. 
59  Nuruosmaniye Ktp. Nr. 3546 (183-185) Karabulut‟ta eserin ismi sehven “Zühru‟l-İnsan” şeklinde geçmiştir. Karabulut, 

Mu‟cemu‟l-Mahtûtâtü‟l-Mevcûde fî Mektebâti İstanbul ve Anadolu, s. 504. 
60  Beyazıd Ktp., Veliyüddin Kls., nr. 3202. Hâşiye alâ Evâili Şerhi‟l-Mevâkıf, S. Ktp. Ayasofya Kls., nr. 2235 (45 vr.)  
61  Ziriklî, el-A‟lâm, c. 2, s. 307. 
62  Kayseri Raşid Efendi Ktp. nr. 27411/2. Yazmaları için bkz., Karabulut, Mu‟cemu‟l-Mahtûtâtü‟l-Mevcûde fî Mektebâti İstanbul 

ve Anadolu, c. 1, s. 503-504. 
63  Nuruosmaniye Ktp. Nr. 3546/2. Risâle (181b-183b). 
64  Nuruosmaniye Ktp. Nr. 3546/3. Risâle (181b-183a kenarda). 
65  S. Ktp. Bağdatlı Vehbi Kls., nr. 1368. “Talik yap. 10-106, 20,5x13,3 (15x7,1) cm, 21 str. İstinsahı H. XI. Asırda. Sonu eksik.” 

Haz. İhsanoğlu Ekmeleddin (vd.), Osmanlı Tıbbî Bilimler Literatürü Tarihi, İSAR, İstanbul 2008, c. 1, s. 128. Eserin yazmaları 
için bkz., Karabulut, Mu‟cemu‟l-Mahtûtâtü‟l-Mevcûde fî Mektebâti İstanbul ve Anadolu, c. 1, s. 503-504. 

66  Şehsuvaroğlu, Türk Tıp Tarihi, s. 52; Esin Kahya, Ayşegül Demirhan Erdemir, Medicine in the Ottoman Empire and Other 
Scientific Developments, Nobel, İstanbul, 1997, s. 46. 

67  S. Ktp. Yeni Câmi Kls., nr. 144 (197-205 vr.) Amasya İl Halk Ktp. Nr. 1871/6 (raşado, 5) S. Ktp. Yeni Camii Kls., nr. 144/2‟de 
“Necâtü‟l-Akabât” ismiyle kayıt altındadır. 

68  Yazmaları için bkz., Karabulut, Mu‟cemu‟l-Mahtûtâtü‟l-Mevcûde fî Mektebâti İstanbul ve Anadolu, c. 1, s. 503-504. 
69  S. Ktp. Ayasofya Kls., 396/3. Risâle (35-55 vr.) Yazmaları için bkz., Karabulut, Mu‟cemu‟l-Mahtûtâtü‟l-Mevcûde fî Mektebâti 

İstanbul ve Anadolu, c. 1, s. 503-504. Burada eserin ismi “Kitabu‟l-Utas fi‟-Nef‟i licemîı‟n-Nâs” şeklinde, Cihan‟da da(s. 66) 
“Kitâbu‟l-Uttâs veya Risâletu‟l-Uttâs” şeklinde geçmektedir. S. Ktp. Lala İsmail Kls., nr. 388‟de “Risâle fi‟l-Utâs” olarak geçer. 

70  Beyazıt Ktp. Veliyyüddîn Kls., nr. 3202/1. Risâle (1b-30b) 
71  S. Ktp. Ayasofya Kls., nr. 4079 (62 vr.) 
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25.  Hâşiye alâ Mebâriki‟l-ezhâr73 (حبشَت عهي يببرن األزهبر) 

26. Şerhu‟l-İsâgoji74 (ٌشرح اإلٍسبغوج) 

27. Hâşiye alâ Tasdîkât ( حبشىت عهي تصدىمبث انشًسَت) 75 

Atûfî, fıkhî mezhep olarak Hanefî Mezhebine; itikâdî mezhep olarak da Mâturidî Mezhebine bağlı 

olmakla birlikte herhangi bir taassup içerisinde değildir. Bu anlamda diğer mezhep imamlarının 

görüşlerine yer vermiş hatta bazen onların daha isabetli görüş ortaya koyduklarını belirtmekten 

çekinmemiştir. 

Osmanlı Yükseliş Döneminin âlimleri arasında yer alan Atûfî, bir yandan ilmî faaliyetler içerisinde 

olması, bir yandan da halkı irşad etme görevini üstlenmesi bakımından günümüz ilim adamlarına 

rehber olabilecek bir İslâm âlimidir.  

B- Hayreddîn Atûfî’nin Tıbb-i Nebevî Edebiyâtına Katkıları 

İnsanoğlu; hayat sahnesine atıldığı ilk günden beri gıda, barınma gibi temel ihtiyaçları ile ilgili 

hususlara ağırlık vermekle birlikte, öncelikli olarak sağlığını ilgilendiren hususlara da ilgisini devam 

ettirmiş, bu anlamda ilk geliştirdiği ilim dallarından biri, tıp ilmi olmuştur. Asırlar geçtikçe tıp ilmi 

gelişmiş, belli kaideler üzerine bina edilmeye başlanmıştır.  

İmam Şafiî‟ye (204/820) nispet edilen şu söz, tıp ilminin söz konusu önemini açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır: “İlim başlıca iki kısma ayrılır. Din ilmi ve dünya ilmi. Din için olan ilim, fıkıhtır. 

Dünya için olan ilim ise, tıp ilmidir.”76  

Hz. Peygamber dönemine gelinceye kadar, câhiliyye toplumuna hâkim olan bir tıp anlayışı söz 

konusuydu. “Araplar, İranlılar‟a çağdaş oldukları için bunların tıp bilgilerinden bazı şeyler alarak onları, 

daha önce Babilliler‟den alınmış olan bilgi ve denemelerle, doğrudan doğruya kendilerinin buldukları 

tedâvi usûllerine kattılar. Böylece bu bilgilerin bir araya gelmesiyle câhiliyye çağı tıp ilmi ortaya çıktı.”77 

Milâdî V. asırda Bizans İmparatorluğu‟nda hüküm süren mezhep taassubu yüzünden, özellikle tıp 

biliminde derinleşmiş Nastûrî hekimlerin İran‟a sığındığı ve Sâsanî kralı II. Şapur‟un bunlar için 

Cündişapur‟da bir merkez kurdurduğu ifade edilmektedir. Söz konusu hekimler, Helenistik Dönem 

Yunan tıbbını güney doğuya taşımış, Cahiliye döneminde bazı Araplar da burada tıp öğrenimi 

görmüştür. Daha sonra memleketlerine giderek doktorluk yapmaya başlayan Arap hekimler arasında; 

Hâris b. Kelede es-Sakafî (ö. 50/670)78, Rifâa b. Ebî Rimse et-Teymî (ö. 49/669) ve Dımâd b. Sa‟lebe 

el-Ezdî gibi isimler vardı.79 

Risâletin kendisine verilmesiyle birlikte Hz. Peygamber‟in bu câhiliyye çağı tıp birikiminin üzerine 

çok şey kattığını görüyoruz. Bu anlamda Hz. Peygamber‟in koruyucu hekimlik, hastalıkların tedavisi, 

ilaçla tedavi, dua ile tedavi gibi insanın beden/maddî ve ruh/manevî sağlığına dair söz ve 

uygulamalarını içeren birçok rivâyet mevcuttur. İşte Hz. Peygamber‟in insan sağlığı ile ilgili ortaya 

koyduğu söz ve uygulamaların hepsine birden Tıbb-ı nebevî adı verilmiştir. 

                                                                                                                                                                                     
72  S. Ktp. Amcazade Hüseyn Paşa Kls. Nr. 420/2. Risale. 
73  S. Ktp. Ayasofya Kls., 537. 
74  Beyazıd Ktp., Veliyüddin Kls., nr. 3210. Yazmaları için bkz. Karabulut, Mu‟cemu‟l-Mahtûtâtü‟l-Mevcûde fî Mektebâti İstanbul 

ve Anadolu, c. 1, s. 503-504. 
75  Kâtip Çelebi, Keşfu‟z-Zunûn, Beyrût 1941, c. 2, s. 1063. “XIII. asrın mantık âlimlerinden ve Nasruddin Tusî‟nin talebesi olan 

Necmuddin Ömer el-Kâtıbî el- Kazvînî, başlıca “Şemsiyye” diye anılan mantık kitabıyla meşhurdur. Takriben yirmi varaktan 
ibaret olan bu eseri müellifi, hocası Şemsuddin namına yazmış ve onun adıyla “el-Şemsiyye fi Kavaidi‟l-Mantıkiyye” diye 
isimlendirmiştir. Necmeddin Ali b. Ömer el-Kâtıbî el-Kazvînî‟nin yazdığı “Şemsiyye” adlı eser, en toplu malumatı olan ve en 
çok okunan İsagoci (mantık) kitabıdır. İslâm aleminde çok meşhur olan bu kitabın başta Teftazanî (1389) ve Kudbuddin Razî 
(1364) olduğu halde bir çok şarihleri vardır. Mantık dalında hülasa şeklinde olan bu küçük eser bilhassa şarkta büyük tesirler 
yapmıştır.” Daha geniş bilgi için bkz., Hüseyin Çaldak, “Necmeddin Ali bin Ömer el-Kâtibî el-Kazvînî, Hayatı, Eserleri ve 
„Şemsiyye‟si”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı: 3, s. 498. 

76  Ali b. Nâyif eş-Şuhûd, el-Mufassal fî Ahkâmi‟l-Hicra, c. 5, s. 260. Tıp ilminin önemine dair İmam Şafii‟nin şu sözü de 
zikredilmeye değer bir sözdür: “Helal ve haramı bildiren ilimden sonra tıptan daha asaletli bir ilim yoktur.” Ebû Abdullah 
Muhammed b. Ahmed Zehebî, Siyeru A‟lâmü‟n-Nübelâ, Müessesetü‟r-Risâle, 1405/1985, c. 10, s. 57. Ayrıca bkz. İbrahim 
Canan, Hz. Peygamber‟in Sünnetinde Tıp, Akçağ Yay., Ankara, 1995, s. 65. Şâfiî‟nin yukarıdaki sözünü aktaran Canan, 
Şâfiî‟nin fıkıhta imamlığıyla beraber tıbbı da iyi bildiğini ifade etmektedir.  

77  Denizkuşları, Kur‟ân-ı Kerîm ve Hadislerde Tıp, s. 9. 
78  Hadis kaynaklarında Hz. Peygamber‟in Hâris b. Kelede‟nin iyi bir doktor olduğunu söylediği ile ilgili kayıtlar vardır. Örnek 

olarak bkz. Ebû Dâvûd, Tıp 12. 
79  Mustafa Dönmez, Ebû Nuaym el-İsfahânî‟nin Et-Tıbbu‟n-Nebevî İsimli Eserinin Tahkiki, s. 67-68. 
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Kapsam olarak tıbb-ı nebevîye bakıldığında, fizikî âlemden metafizik âleme kadar uzanan geniş 

bir yelpazesinin olduğu görülür. Bu manada tıbb-ı nebevînin ilgilendiği ve kapsamı içerisinde yer alan 

konulardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

Koruyucu hekimlik (hasta olmadan önce beden ve ruhu koruma, kapları örtme), düzenli 

beslenme, az yeme, temizlik (ağız ve diş temizliği, beden ve ruh temizliği), hastalık (kalp ve beden 

hastalığı),80 hasta olunduğunda tedâvî olma, ilaçla tedavi, haramla tedavi, dua ile tedavi, Kur‟ân ile 

şifa, nefes etmek (rukye), mesh ile tedavi,81 nazar, uğursuzluk, fal ve sihir, zehirlenme ve zehirden 

korunma, sineğin bir kaba düşmesi gibi mikrobik hastalıklar, hacamat, dağlama, kan kaybını 

engellemek için kül koyma, şifa veren bitki, gıda ve içecekler, yeme-içme âdâbı, otlarla tedavi, meyve-

sebze,82 kimyevî terkipler (ilaç), bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunma (karantina), bal.83 

Geniş bir yelpazeye sahip olmakla birlikte, tıbb-ı nebevî ile ilgili rivayetlerin şu üç konuda 

yoğunlaştığını söyleyebiliriz: 

 Koruyucu Hekimlik: Tıbb-ı nebevî ile ilgili rivâyetlerin ağırlıklı bir kısmını, insanın kendi sağlığını 

yine kendisinin korumasıyla ilgili hususlar teşkil etmektedir. Zira öncelikli ve esas olan husus, hasta 

olmadan önce tedbir almak ve sağlığı korumaktır. Koruyucu hekimliğin merkezinde temizlik konusu 

vardır ki bu genelde dinimizin özelde de tıbb-ı nebevînin önemle üzerinde durduğu konulardan biridir.  

 İlaçla Tedavi: İnsanoğlu yaratıldığı andan itibaren hasta olduğunda geliştirdiği birtakım ilaçlarla 

o hastalığı yenmeye çalışmıştır. Tıbb-ı nebevî ile ilgili rivayetlerde; Hz. Peygamber, tedavi olmayı 

emretmiş ve bu arada ilaçla tedaviyi de önermiştir.84 

 Dua ile Tedavi: Tıbb-ı nebevî ile ilgili rivâyetler çerçevesinde; duanın, etkili ve yaygın kullanımı 

olan tedavi usullerinden birini teşkil ettiğini söyleyebiliriz. 

Görüldüğü gibi tıbb-ı nebevînin hem maddeye hem manaya bakan yönü vardır. Bu bakımdan 

tıbb-ı nebevî, insanın hem maddî boyutuyla yani bedeniyle hem de manevî boyutuyla yani ruhuyla 

ilgilenir.  

Osmanlı ulemasından Hayreddîn Atûfî, tıbb-ı nebevî edebiyatına katkı sağlayan ve eserler yazan 

bir âlimdir. Onun tıbb-ı nebevî edebiyâtına yapmış olduğu en önemli katkılardan biri, onun şer‟î ilimlerle 

tıp ilmini birleştirmiş olmasıdır. Nitekim bu durumu eserlerine de yansıtmıştır. Bu anlamda Atûfî‟nin 

muhaddis, müfessir, doktorluk özelliklerini bir araya getirdiği eseri; “Ravdu‟l-insan fî terbiyeti sıhhati‟l-

ebdân” adlı eseridir ki Osmanlı döneminde tıbb-ı nebevî ile ilgili yazılan ilk telif eser olma özelliğini 

taşımaktadır. Eserin dili Arapça olmasına rağmen, “Türkçe Tıbb-ı Nebevî Yazmaları” adlı eserde sehven 

Osmanlı döneminde yazılmış Türkçe eserlerin birincisi olarak tanıtılmıştır.85  

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Hayreddin Atûfî‟nin II. Bayezid‟e takdim ettiği bu eserin sekiz 

nüshası vardır.  

Bu nüshalar ve özellikleri şu şekildedir: 

(1) Nuruosmaniye Nüshası 

Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi Nuruosmaniye Koleksiyonunda 03546-001 demirbaş 

numarası ile kayıtlıdır. Eser adı, “Ravdu‟l-insan fi terbiyeti sıhhati‟l-ebdân” olarak geçmektedir. Eser 

181 varak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. İstinsah tarihi hicrî 918‟dir. 

 

                                                           
80  Kastallânî (ö. 923/1517), hastalığı kalp hastalığı ve beden hastalığı diye iki kısma ayırıp kalp hastalığının ilacının Hz. 

Peygamber olduğunu ifade eder. Zira O, Allah tarafından insanlara gönderildiği için, tabîbu‟l-kulûbtur. Ahmed b. Muhammed 
el-Hatîb Kastallânî, el-Mevâhibu‟l-Ledûniyye, çev. Bâkî, Sadeleştiren: H. Rahmi Yananlı, İstanbul, 1983, c. 2, s. 274-275. 

81  Peygamber Efendimiz, elini hasta olan Hz. Sa‟d b. Ebî Vakkâs‟ın alnına koymuş, yüzünü ve karnını mesh etmişti. Buhârî, Tıb, 
13. 

82  Tıbb-ı nebevîde meyve konusu ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Ayhan Tekineş, “Tıbb-ı Nebevi‟de Meyve”, Turkish Studies = 
Türkoloji Araştırmaları, 2008, c. 3, sayı: 5, s. 134-142.  

83  Tıbb-ı Nebevî yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu görmek için Ali Rıza Karabulut‟un Tıbb-ı Nebevî Ansiklopedisi adlı 
eserindeki konu başlıklarına bakmak yeterli olacaktır. Ali Rıza Karabulut, Tıbb-ı Nebevî Ansiklopedisi, Akabe Kitabevi, Kayseri, 
2013. 

84  Hz. Peygamber‟in tavsiye ettiği ilaçlar arasında, çörek otu (Buhârî, Tıb, 7), bal (Müslim, Selâm, 91), acve hurması (Buhârî, 
Tıb 52), mantar (Tirmizî Tıb 22), kına (Tirmizî, Tıb 13), senâ otu (Tirmizî, Tıb 13), ûd-u Hindî/kust-u Hindî (Buhârî, Tıb 10), 
ismid (Tirmizî, Libâs 23) gibi maddeleri zikredebiliriz. 

85  Ekmeleddin İhsanoğlu, “Türkçe Tıbb-ı Nebevî Yazmaları”, Tıp Tarihi Araştırmaları 2, İstanbul, 1988, s. 37.  
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(2) Fâtih Nüshası 

Eser, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Fatih Koleksiyonunda 3569 demirbaş numarasıyla 

yer almaktadır. Eser Adı, “Ravdu‟l-insan fi tedbîri sıhhati‟l-ebdân” olarak geçmektedir. İstinsah tarihi 

hicrî 936 olan yazma eserin fiziksel niteliklerine baktığımızda, 116 vr. olup dış ve iç boyutları 210X154 - 

150X88 mm‟dir. Satır sayısı 17 olup nesih hat ile yazılmıştır.  

(3) III. Ahmed Nüshası 

Topkapı Sarayı Yazma Eserler Kütüphanesi III. Ahmed Koleksiyonunda 2095 demirbaş numarası 

ile yer almaktadır. Bazı kaynaklarda86, müellif nüshasının bu nüsha olduğunu ifade edilmektedir. Eserin 

adı “Ravdu‟l-insan fi‟t-tıbbı‟n-nebevî” şeklinde geçmektedir. 

Eserin fiziksel özelliklerine gelince; aharlı kağıt, 20.5x15cm (boy x en), 192 yaprak, sayfada talîk 

hat ile yazılmış olup 15 satır, serlevha tezhipli, miklep ve şemseli koyu kahverengi deri cilt. 

(4) III. Ahmed Nüshası 

Topkapı Sarayı Yazma Eserler Kütüphanesi III. Ahmed Koleksiyonunda 2107 demirbaş numarası 

ile yer almaktadır. Eserin adı “Ravdu‟l-insan fi‟t-tıbbı‟n-nebevî ” şeklinde geçmektedir. Eserin Fiziksel 

Özellikleri: Aharlı kâğıt, 17.8x13.5cm (boy x en), 208 yaprak, sayfada nesihle 15 satır, miklep ve 

şemseli kırmızı deri cilt. Bu cildin 187b ve 200b yapraklarında Türkçe mesnevi tarzında bir manzume 

vardır. 

(5) Burdur Nüshası 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Burdur İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonunda 15 Hk 

1206/1 arşiv numarasıyla yer almaktadır. Eser Adı, “Ravdu‟l-insân fî tedâbiri sıhhati‟l-ebdân” şekinde 

geçmektedir. 

Eserin dış-iç boyutu: 208x150-140x95mm. Yaprak sayısı 125 olup satır sayısı, 19‟dur. Yazı türü 

nesihtir. Kâğıt türü, el terazi filigranlı olup söz başları kırmızıdır. Siyah meşin bir cilt içindedir.  

(6) Yozgat Nüshası 

Eser, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Yozgat Koleksiyonunda 694 demirbaş numarasıyla 

yer almaktadır. Eser Adı, “Ravdu‟l-insan fi tedbîri sıhhati‟l-ebdân” olarak geçmektedir.  

Fiziksel Özellikleri: 127 yk., 19 st., dış ve iç boyut, 230x166, 150x82 mm., talîk hat ile 

yazılmıştır. 

(7) Bağdatlı Vehbi Efendi Nüshası 

Eser, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Bağdatlı Vehbi Efendi Koleksiyonunda 1392 

demirbaş numarasıyla yer almaktadır. Eser Adı, “Ravdu‟l-insan fi tedbîri sıhhati‟l-ebdân” olarak 

geçmektedir.  

Fiziksel Nitelik: 98 yk., 11 st., dış ve iç boyut 175x125, 119x73 mm., talîk hat ile yazılmış. 

(8) Çorum Nüshası 

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesinde 19 Hk 18780/1 arşiv numarasıyla yer almaktadır. 

Eserin ismi “Ravdu‟l-insan fi tedâbir-i sıhhati‟l-ebdân” şeklinde geçmekte olup semmeytuhusunda 

“Ravdu‟l-insan fi terbiyeti sıhhati‟l-ebdan” olarak geçmektedir. Dili Arapça olup, talîk hat ile yazılmıştır. 

Eserin dış boyutu 192x145, iç boyutu 145x83 ölçüsündedir. Satır sayısı: 21, yaprak sayısı: 1a-107b  

Kağıt türü, harf- haç fligran olup, cilt özelliği olarak sırtı ve sertabı kahve rengi meşin kağıt kablı, 

mıklepli cilt, yer yer haşiyelidir. 

Atûfî, Ravdu‟l-insan fî terbiyeti sıhhati‟l-ebdân adlı eserinde kaynak olarak başta Buhârî ve 

Müslim‟in Sahih‟leri olmak üzere sahih hadis kitaplarından ve şerhlerinden, Avarifu'l-mearif, İhyau 

ulumi'd-din, Minhacü'l-âbidin gibi önemli eserlerden ve Ebu'l-Kasım en-Nîsabûri'nin eserlerinden 

faydalanmış olup bunu da eserinde belirtmiştir.87 Ayrıca Gazali, İmam Şafii, Adudiddin, Sedîdî88, İbn 

Sina, Hipokrat, Galen gibi âlim ve tabiplerin görüşlerine yer vermiştir.89 

                                                           
86  Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 256; GAL, Suppl., c. 2, s. 639; Osman Şevki, Beş Buçuk Asırlık Türk 

Tabâbet Tarihi, s. 161. 
87  S. Ktp., Fatih Kls., nr. 3569, 54-a; Nuruosmaniye Ktp. 3546(1-181 vr). 
88  Nuruosmaniye Ktp. 3546, 52b Sedîdi‟nin Şerhu‟l-muciz min ılmi‟t-tıb adlı eseri var. 
89  Örnek olarak bkz., Nuruosmaniye Ktp. 3546,  93-a. 
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Atûfî, eserini genelde sahih hadisler üzerine bina etmekle birlikte zayıf hadisler hatta mevzu 

hadislere de yer vermiştir.90 Eserinde hadis niteliği taşımayan mevzu bazı rivâyetlere de yer verdiğini 

göz önünde bulundurduğumuzda Atûfî‟nin müdakkik bir hadisçi gibi davranmadığını söyleyebiliriz. 

Atûfî‟nin eserinde takip ettiği metoda gelince; Atûfî, önce tıp ile ilgili umumî bilgiler verip tıbbî 

terimleri açıkladıktan sonra, tıp ile ilgili hadislere yer vermiş ve onları şerh etmiştir. Hayreddin Atûfî, 

konuları sistemli bir şekilde ele almıştır. Önce konuyu vermiş sonra o konuyla ilgili varsa ayetler, 

rivâyetler, hikmetli sözlere yer vermiştir. Atûfî‟nin eserinde zaman zaman hadisin faklı rivâyetlerine yer 

verdiğini görüyoruz.91 Şüphesiz bu, hadislerin daha iyi anlaşılması bakımından önemlidir.  

Atûfi‟nin şerh esnasında; görünürde birbirine çelişen hadisler ve bunların çözümü üzerinde 

durduğu görülür.92 Bazı yerlerde usûl bilgilerine de yer vermiştir.93 Atûfî, genelde hadisleri orijinal 

halde vermesine rağmen bazen mefhumuyla zikrettiği de olmuştur.94 

Hadisleri verirken tasnif sonrası sistemde olduğu gibi başından sonuna kadar senedi vermemiş, 

bazen sadece sahabe ismini zikrederek, bazen doğrudan hadisi zikrederek hadisleri vermiştir. Atûfî 

rivâyetleri naklederken genelde; لبل- روى -  .gibi rivâyet lafızlarını kullanmıştır عٍ- روً عٍ  -  روً أٌ 

Rivâyetler için genelde hadis kelimesinin yanında haber95 ve eser96 kelimelerini de kullandığı olmuştur.  

Eserin muhtevasına gelince; eser bir giriş ve üç ana bölümden oluşmakta, en sonunda da bir 

hâtime yer almaktadır. Hayreddin Atûfî, giriş bölümünde eserine hamd ve salvele ile başladıktan sonra 

sağlığın; insanın saadeti, ilim elde etme ve ibadet açısından önemli olduğuna vurgu yapar.97 Sağlığın 

aynı zamanda tıbb-ı nebevînin esasını teşkil ettiğini ifade eder. Atûfî, kitabının ana bölümlerine 

geçmeden önce çoğu eserlerinde yaptığı gibi zamanın hükümdarı II. Bayezid‟e methiyeye yer verir.98  

Birinci bölümde; “…Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz…” ayetini (Arâf, 7/31) tıbbî açıdan ele alıp bu 

ayetin insan sağlığının özünü teşkil ettiğini ifade eder.99 İhtiyaçtan fazla yemenin; mideye, beyne, 

akciğer ve kalbe zararının olduğunu ifade eden Atûfî, israfı bir hastalık olarak görüp israfın insanda ne 

gibi maddî ve manevî zararlar doğurabileceği üzerinde durmaktadır. Neticede fazla yemek yendiğinde, 

vücuda safra, balgam, sevda, kan gibi tabii olmayan karışımların vücuda karışacağını, bunun da kişinin 

maddî ve manevî yapısına zarar vereceğini bildirmektedir. 

Bu bölümde Atûfî, biraz da sudan bahsetmekte, onun gıda olma özelliğinden ziyade vücutta bir 

ıslaklık oluşturduğuna, yenen katı şeyleri inceltip hazmedilmesine yardımcı olduğuna dikkat 

çekmektedir. Suyun israf edilmesi halinde yani gereğinden fazla içilmesi durumunda, yenen şeylerin 

hazmedilmesinin zorlaşacağını belirtmektedir.  

Bunun yanında yemeğin miktarı kadar; keyfiyeti ve hangi şartlarda yendiğinin de önemli 

olduğunu vurgular ki bu da tıbb-ı nebevînin hem maddeye hem de manaya bakan tarafının olduğunu 

bize göstermesi bakımından önemlidir. 

Bu noktada Atûfî israf kavramına yeni manalar getirmektedir. İsrafın kelime anlamında haddi 

aşmak anlamının olduğundan yola çıkarak, kederlenme, kızma gibi hususların bir haddi aşmak 

olduğundan israf olduğunu ve bunun da insanın beden ve ruh sağlığını etkilediğini ifade etmektedir. 

İkinci bölümde Atûfî, konuyla ilgili eserlerden de yararlanarak, tıbbî ıstılahları açıklamaktadır. 

Bu bölümde; itidal, ilaç, mizaç, hastalık, mide, hılt (ahlât), kalp, atardamar, göğüs, beyin, sinir, 

akciğer, öd kesesi, dalak (tıhâl), böbrek (kilyetân), mesâne, meni, akciğer, nefs, ruh gibi kavramlar 

açıklanmaktadır. 

                                                           
90  Örnek olarak bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546, 57-b, 58-a, 59-b, 60-a. 
91  Örnek olarak bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546, 71-a, 84-b, 121-a. 
92  Örnek olarak bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546, 90-b, 91-a(Burada et ile ilgili gelen çelişkili rivâyetleri telif ediyor), 93-b (Burada 

da oturarak ve ayakta su içmekle ilgili gelen farklı rivâyetlerin arasını telif eder.), 169-a. 
93  Örnek olarak bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546, 139-b. (Burada Atûfî, emrin en azından nedb ifade ettiğini beyan eder.) 
94  Örnek olarak bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546, 82-b. 
95  Örnek olarak bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546, 66-a. 
96  Örnek olarak bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546, 135-b. 
97  Örnek olarak bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546, 2-a.  
98  Örnek olarak bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546,  2-b. 
99  Örnek olarak bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546,  3-b. 
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Ahlât-ı erbaadan100 da bahseden Atûfî, bu bölümde tevekkülün tedaviye mani olmadığını 

bildirmekte, konuyla ilgili ehl-i sünnet ve mutezile arasındaki görüş ayrılıklarından bahsetmektedir. 

Üçüncü ve son bölüm eserin esasını teşkil etmektedir. Bu bölümde, Hz. Peygamber'in 

sünnetindeki yeme, içme ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Burada şunu ifade edelim ki, Atûfî‟nin her 

konu başlığını fasıllar halinde ayrı ayrı ele alması takdire şayan bir husustur. Mesela, yemek adabıyla 

ilgili olarak; yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, oturarak yemek, sağ elle yemek, önünden yemek, 

sıcak yememek, yemekte kusur aramamak, önce büyüğün yemeğe başlaması gibi edepleri zikretmiş, 

bunlarla ilgili rivayetlere, hikmetli sözlere yer vermiştir.101 Yemekte en önemli olan hususun; yemeğin 

helal, temiz ve yetecek kadar yenmesi olduğunu ifade eden Atûfî, yemek yerken zikir halinde yemek 

yemenin öneminden bahsetmiştir. Buradaki zikir, o nimetlerin Allah tarafından verildiği bilincinde 

olmaktır.  

Ayrıca bu bölümde Atûfî; ekmek, et, deri, erimiş yağ, süt kaymağı, herîse, hindibâ kereviz, su 

içinde büyüyen bitki, yenebilir ot veya pancar, sebze, salatalık, mercimek, pirinç, yer mantarı 

(dombalan), patlıcan, olgun ve kuru hurma, incir, zeytin, nar, ayva, elma, loyus çiçeğinin meyvesi, 

üzüm, kavun, su, çamur, şarap, sirke, tuz, bazı ilaçlar, hacamât ve bal gibi kavramlar hakkında bilgiler 

vermektedir. Atûfî söz konusu eserinde birçok hastalık ve bu hastalıkların tedavi yöntemleri hakkında 

bilgi vermekte ayrıca diş ağrısı, göz ağrısı ve zayıflık gibi hastalıklar için basit ilaçlar önermektedir.  

Hâtime kısmında Atûfî, hadislerden, İmam Gazali, İmam Şiblî, Nişâburî gibi âlimlerden, tabib 

filozoflardan nakillerde bulunarak çok yemek konusundaki görüşlerini ortaya koymaya çalışmıştır. En 

sonunda da hamdele ve salvele ile çalışmasını nihayetlendirmektedir.  

Hayreddin Atûfî, eserinde kendi görüşlerine de yer verip güzel yorum ve değerlendirmelerde 

bulunur. Mesela bunlardan birinde her insanın başına gelebilecek hastalık ile ilgili Hz. Peygamber‟in 

sözlerine yer verdikten sonra şunları söyler: “İnsanın üzerine vazife olan, Allah Teâla‟dan âfiyet 

istemesidir. Yine de başına bir hastalık gelirse bunu kabul, rıza ve şükür ile karşılar, mukabelede 

bulunur.”102 Yine “İslâm‟da ilk ortaya çıkan bidat, aşırı yemektir.” sözü103 de manalı bir 

değerlendirmedir. 

Atûfî, eserinde zaman zaman itikadî ihtilaflara yer verir. Mesela irade, kulun ihtiyarı, kesb gibi 

konularda ehl-i sünnet ile Mutezile arasındaki ihtilafları ele almaktadır.104 Kendisi aynı zamanda sûfî 

meşreb olduğu için, eserinde de bu yaklaşım tarzını görmek mümkündür. Bereket, hastalık, edep ile 

ilgili değerlendirmelerinde sûfî yaklaşımı görebiliyoruz.105 

Ravdu‟l-insan fî terbiyeti sıhhati‟l-ebdân adlı eserin dışında Atûfî‟nin tıbb-ı nebevî ile ilgili yazmış 

olduğu eserlerini şöyle sıralayabiliriz:  

 Hıfzu‟l-ebdân min teğayyürâtı mîzâci‟l-insân   

 Zuhru‟l-atşân fi‟t-tıbbı‟n-nebevî 

 Kitâbu‟l-utâs fîmâ yenfeu cemîa‟n-nâs   

Hayreddin Atûfî, başta tefsir, hadis olmak üzere, kelam, mantık, tıp ve edebiyat gibi birçok 

alanda eserler telif etmiştir. Osmanlının Yükselme Devri âlimlerinden olan Hayreddin Atûfî; muhaddis, 

müfessir, vâiz, tabîb, şair, mantıkçı ve mütekellimdir.  Böyle olmakla birlikte, diğerlerine göre sırasıyla 

şu üç vasfın Atûfî‟de biraz daha ön plana çıktığı görülmektedir: Vâiz-Muhaddis-Doktor. 

İşte Hayreddîn Atûfî, bu üç vasfı tıbb-ı nebevîye dair yapmış olduğu çalışmalarına yansıtmıştır. 

Yani söz konusu eserlerinde Atûfî, bir yandan tıp ile ilgili genel bilgileri büyük bir ustalıkla verirken, bir 

yandan da tıp ile ilgili hadislere yer verip onları yorumlamıştır. Her iki bilgiyi verme esnasında insanları 

                                                           
100  İnsanın mizacını teşkil eden dört unsura ahlât-ı erbaa denir ki bunlar; kan, safra, balgam ve sevdâdır. “Ahlât-ı erbaanın 

sükûnet hâli ve müvâzeneti (dengeli hali) sıhhati teşkil eder. Bunlardan biri galip olursa hastalığa sebep olur.” Canan, Hz. 
Peygamber‟in Sünnetinde Tıp, s. 28. 

101  Geniş bilgi için bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546, 60-a. 
102  Örnek olarak bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546, 135-b. 
103  Nuruosmaniye Ktp. 3546, 67-b. 
104  Örnek olarak bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546, 48-b. 
105  Örnek olarak bkz. Nuruosmaniye Ktp. 3546, 56-b. 
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irşad etmeyi de ihmal etmemiştir. Bu bağlamda onun tıbb-ı nebevî edebiyatına yapmış olduğu katkı 

bakımından, irşad eksenli bir tıbb-ı nebevî ortaya koymuştur diyebiliriz. 

Atûfî, tıbb-ı nebevî konusunu sosyal problemlerle ilişki kurarak ve bunlara dair çözüm önerilerini 

sunarak ele almaya çalışmıştır. Yine onun konuları işlerken; Arapça, Türkçe ve Farsça şiirler yazarak 

tıbb-ı nebevîye edebî zevki dâhil etmesi, tıbb-ı nebevî edebiyatına yapmış olduğu bir katkı olarak 

değerlendirilebilir. Nitekim Hıfzu‟l-ebdân adlı eserini nazım halinde kaleme almış; yemek, uyku, 

giyinmek gibi konuları şiirsel bir dille ifade etmiştir. Yine Zuhru‟l-atşân fi‟t-tıbbı‟n-nebevî adlı eserinde 

hadisleri verip Türkçe nazım halinde açıklamasını yapmıştır. 

Atûfî‟nin meselelerin manevî boyutuna ağırlık verdiğini görmekteyiz. Bereket kavramına önem 

veren Atûfî, lokmaları alırken besmele çekilmesinin, insanlarla birlikte yemek yemenin, sağ elle 

yemenin berekete vesile olacağını belirtmektedir. Çok yemeyi de israf olarak değerlendiren Atûfî‟ye 

göre; israf, bireyi ve toplumu içten içe kemiren bir hastalıktır. 

 

Sonuç 

Geçmiş asırlardan beri insanoğlu sağlığını ilgilendiren konulara ilgi duymuş, kendine göre çareler 

üretmeye çalışmıştır. İnsanlığa en son din olarak gönderilen İslam dini, insanın beden ve ruh sağlığına 

büyük önem vermiş, bununla ilgili emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. Hz. Muhammed (sav) de bu 

durumun gereği olarak, insanın sağlığı ile yakından ilgilenmiş, ashabına bu meyanda emir ve 

tavsiyelerde bulunmuştur. Bunların genel adına tıbb-ı nebevî denmektedir. 

Hz. Peygamber‟in sağlıkla ilgili söz ve uygulamaları çok ilgi çekmiş, bunlar; başlangıçta hadis 

kitaplarının bir bölümünü teşkil ederken, sonrasında müstakil eserlerde bir araya getirilmiştir. Bu 

bağlamda tespit edilebildiği kadarıyla Osmanlı döneminde telif edilmiş ilk tıbb-ı nebevî eser, Hayreddîn 

Atûfî‟ye aittir.  

XVI. asrın çok yönlü âlimlerinden biri olan Atûfî, yaşadığı çevre ve zamanın dokusuna uygun 

olarak birçok alanda eserler telif etmiş, bunların yanında irşad faaliyetini de ihmal etmemiştir. 

Böylelikle takip ettiği bu yolla, günümüz akademik dünyasına önemli bir mesaj vermiş, ilmî ve bilimsel 

faaliyetlerin yanında halkın içerisinde birtakım faaliyetlere de yer verilmesi gerektiğini bizlere 

anlatmıştır.  

Sırasıyla şu üç vasfın Atûfî‟de biraz daha ön plana çıktığı görülmektedir: Vâiz-Muhaddis-Doktor. 

II. Bayezid döneminde, saray hocalığına kadar yükselmesine rağmen sonrasında İstanbul‟un büyük 

camilerinde vaaz vermesi, onun “İstanbul vâizi” ünvanı ile meşhur olmasını sağlamıştır. Ama o, şöhreti 

değil insana hizmeti tercih etmiştir. 

İşte Atûfî‟nin yukarıda zikrettiğimiz üç vasfını en belirgin bir şekilde yansıttığı eseri, “Ravdu‟l-

insan” adlı eserdir. Söz konusu eserinde Atûfî, bir yandan tıp ile ilgili bilgileri büyük bir ustalıkla 

verirken, bir yandan da tıbb-ı nebevîye dair hadislere yer verip onları yorumlamıştır. Her iki bilgiyi 

verme esnasında insanları irşad etmeye yönelik mesajlar vermeyi de ihmal etmemiştir. Eserlerinde tıp 

ile ilgili umumi bilgilere yer verilmesinin yanında, tıbb-ı nebevî ile ilgili hadisleri şerh etmiştir. Bu 

bakımdan Atûfî‟nin tıbb-ı nebevi literatürüne katkı sağlayan bir yönü vardır. 

Atûfî‟nin konulara akademik bir bakış açısıyla baktığını söyleyebiliriz. Nakillerde bulunmakla 

birlikte kendi görüşlerine de yer vermiş zaman zaman sufi bakış açısını yansıtmıştır.  

Atûfî eserlerinde genelde sahih hadisleri kullanmakla birlikte, zayıf hatta mevzu hadisleri de 

kullanmıştır. Bu anlamda diyebiliriz ki Atûfî‟nin doktorluk yönü hadisçilik yönünden daha baskındır. 

Sonuç olarak, Osmanlı döneminin ilk tıbb-ı nebevî müellifi olan Atûfî‟nin, başta Ravdu‟l-insân 

olmak üzere konuya dair kaleme almış olduğu eserleri, döneminin tıbb-ı nebevî birikimini yansıtması 

bakımından önemli ve tıbb-ı nebevî edebiyatına katkı sağlayan eserlerdir. 
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HALĠL B. SEYYĠD ABDULLÂTĠF AMÂSÎ (v. 1196/1782) VE CÂMĠ‘U’L-ASĞAR ADLI ESERĠ 

 

Hasan YERKAZAN* 

 

Özet 

Ġlim, kültür ve medeniyetin önemli merkezlerinden biri olan Amasya, tarihi süreç içerisinde birçok âlim 

yetiĢtirmiĢtir. Bu âlimlerden biri de Sultan Bâyezid Camii imamı ve aynı zamanda Bekir PaĢa Dâru‟l-

Hadîsi müderrislerinden olan Halil b. Seyyid Abdullâtif Amasî‟dir. Ġlmî bir atmosfer ve çevre içerisinde 

büyüyen Halil Efendi‟nin, yaĢadığı dönemde Amasya‟daki dinî ve ilmî hizmetlere büyük katkısı 

olmuĢtur. Câmi„u‟l-asğar isimli çalıĢma, tespit edilebildiği kadarıyla onun kaleme aldığı tek eseri olup 

müellif hatlı yazma nüshası Amasya Yazma Eserler Kütüphanesi‟nde bulunmaktadır. Câmi„u‟l-asğar, 

Süyûtî‟nin Câmi„u‟l-sağir isimli eserinin muhtasarıdır. Alfabetik hadîs edebiyatının bir türü olan bu 

çalıĢmada toplam 2543 hadîs bulunmaktadır. Müellif hadîslerin kaynağı ve sıhhati ile ilgili herhangi bir 

değerlendirmede bulunmamıĢtır. Hadîs metinlerinin yanı sıra sahâbi râvilerini vermekle yetinmiĢtir. Kısa 

ve özlü hadîslerden oluĢan bu eser, okuyucusuna kısa zamanda binlerce hadîs okuma imkânı 

sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Halil b. Seyyid Abdullâtif, Süyûtî, Hadîs, el-Câmiu‟s-asğar, Amasya. 

 

Halil b. Seyyid Abdullâtif Amâsî (d. 1196/1782) and His Work Câmi‘u’l-Asğar  

Abstract 

Amasia, one of the important centers of science, culture and civilization, has produced many scholars 

in the historical process. One of these scholars is Halil b. Seyyid Abdullâtif Amasî, who was one of the 

imams of the Sultan Bâyezid Mosque. In addition these he was „Bekir Pasha Dâru'l-Hadith‟s teacher in 

this period. Halil Efendi, who grew up in a Scientific atmosphere and environment, made a great 

contribution to religious and scientific services in Amasia during his lifetime. The work titled el-

Câmi'u'l-asgar is the only work that he has received as far as it can be determined, and the 

manuscript is in Amasia Provincial Public Library. el-Câmi'u'l-asgar is the summary of Süyûtî's work 

titled el-Câmi'u'l-Sagir. In this work, which is a kind of alphabetical hadith literature, there are a total 

of 2543 hadiths. The author did not find any evaluation of the source and the authenticity of the 

hadiths. He is content to give the sahabi râvis as well as the hadith texts. This work, which consists of 

short and concise hadiths, offers thousands of hadith reading opportunities in a short time for the 

reader. 

Keywords: Halil b. Seyyid Abdullâtif, Süyûtî, Hadith, el-Câmiu‟s-asgar, Amasia. 

 

GiriĢ 

 Tarihi süreç içerisinde Hz. Peygamber‟in (sav) hadîslerinin muhafazası ve anlaĢılması için 

olağanüstü gayret gösterilmiĢ ve bunun sonucunda binlerce eser kaleme alınarak devasa bir hadîs 

edebiyatının oluĢması sağlanmıĢtır. Hadîs edebiyatının teĢekkülü, hıfz (ezberleme), kitabet (hadîslerin 

yazıya geçirilmesi), tedvin (hadîslerin yazılı metinler halinde bir araya toplanması) ve tasnif (belli 

usullere göre kitaplaĢtırılması) safhalarından oluĢmaktadır.  

 Tasnif döneminde hadîs kitapları, sahâbi râvilerine („ale‟r-ricâl) ve konularına („ale‟l-ebvâb) 

göre yazılmıĢtır. Buna göre müsned1 ve mu„cemler2, „ale‟r-ricâl; musannef3, câmi„4 ve sünenler5, „ale‟l-

ebvâb türünde yazılmıĢ eserlerdir. Tasnif döneminin bu ilk aĢaması tamamlandıktan sonra bu döneme 

                                                           
*  Yrd. Doç Dr., Amasya Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, hasanyerkazan@gmail.com. 
1  Bkz. Ġbrahim Hatiboğlu, “Müsned”, DĠA, c. 32,  Ġstanbul, 2006, s. 99-100.  
2  Bkz. Ġbrahim Hatiboğlu, “Mu„cem”, DĠA, c. 30,  Ġstanbul, 2005, s. 345-346. 
3  Bkz. Ġbrahim Hatiboğlu, “Musannef”, DĠA, c. 31,  Ġstanbul, 2006, s. 235-236. 
4  Bkz. M. YaĢar Kandemir, “Câmi„”, DĠA, c. 7,  Ġstanbul, 1993, s. 94. 
5  Bkz. M. YaĢar Kandemir, “Sünen”, DĠA, c. 38,  Ġstanbul, 2010, s. 141-142. 
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dayalı istidrâk,6 istihrâc7 ve zevâid8 edebiyatı gibi çalıĢmalar yapılmıĢtır. Akabinde özel sistemle 

meydana getirilen eserler, derlemeler, belli bir konuya ait eserler, kırk hadîs, halk dilinde dolaĢan 

hadîsler, hadîs diye uydurulmuĢ sözler ve alfabetik hadîs edebiyatı gibi müstakil eserler yazılmıĢtır. 

ġerh, haĢiye, lügat edebiyatı eserleri ise hadîslerin daha iyi anlaĢılmasını sağlarken, ricâl edebiyatı 

râviler hakkında geniĢçe bilgi içermektedir. Tüm bu çalıĢmalar hadîslerden azami derece istifade 

edebilmek için kaleme alınmıĢtır.  

Hadîs edebiyatı içerisinde bazı eserler üzerine Ģerh, haĢiye, telhis ve tehzîb gibi çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmaların amacı, ilgili kaynağın daha iyi anlaĢılmasını ve yararlanılmasını sağlamak; 

eserde bir eksiklik veya yanlıĢ anlaĢılmaya sebep olabilecek hususlar var ise bunu gidermeye 

çalıĢmaktır. Celaleddin Süyûtî‟nin (v. 911/1505)9 el-Câmiu‟s-sağîr min ahâdîs‟l-beĢiri‟n-nezîr  isimli 

hadîs kitabı da böyle bir eserdir. Alfabetik/„ale‟l-ahrûf hadîs edebiyatı türünün bir örneği olan bu kitapla 

ilgili çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır.  

Müttakî el-Hindî (v. 975/1567), Süyûtî‟nin el-Câmiu‟s-sağir ile Ziyâdetü‟l-câmi„i‟s-sağir‟deki 

hadîsleri, fıkıh bablarına göre ayırarak Menhecü‟l-ummâl fî süneni‟l-akvâl isimli çalıĢmayı kaleme 

almıĢtır. Abdurrauf el-Münâvî (v. 1031/1622) Feyzü‟l-kadîr isimli eserinde el-Câmiu‟s-sağir‟de bulunan 

hadîslerin sağlamlık derecesini tespit ve Ģerh etmeye çalıĢmıĢtır. ġemseddin el-Alkamî‟nin  (v. 

969/1561) el-Kevkebu‟l-münîr‟i, ġihâbuddîn el-Metbûlî‟nin  (v.1003/1595)  el-Ġstidrâk en-nâdir ale‟l-

câmi„i‟s-sağîr‟i, Ali b. Ahmed el-„Azizî‟nin (v. 1070/1659) es-Sirâcu‟l-münîr bi Ģerhi‟l-câmi„i‟s-sağîr‟i, el-

Câmiu‟s-sağîr‟e yapılan diğer Ģerh çalıĢmalarıdır.10  

 XVIII. yüzyıl Osmanlısında yaĢayan Amasyalı Halil b. Seyyid Abdullâtif, Süyûtî‟nin el-Câmiu‟s-

sağir isimli bu kitabını ihtisar ederek el-Câmi„u‟l-asğar adıyla yeni eser meydana getirmiĢtir. Bu 

çalıĢmada, Amasya Sultan Bâyezid Camii imamı ve aynı zamanda Bekir PaĢa Dâru‟l-hadîs medresesi 

müderrislerinden olan Halil b. Seyyid Abdullâtif‟in yapmıĢ olduğu ihtisar çalıĢmasını genel hatlarıyla 

tanıtarak ilmî mirasımızın gün yüzüne çıkartılması noktasında küçük bir katkıda bulunmayı 

hedeflemekteyiz.  

 

1- Halil b. Seyyid Abdullatif Amâsî 

Emir Ġmam Seyyid el-Hâc Halil Efendi, Amasya‟da Sultân Bâyezid Camii imamı ve kütüphane 

sahibi Seyyid el-Hâc Abdullatîf Efendi‟nin oğludur. 1134/1721 senesi safer ayının ilk günlerinde 

dünyaya gelmiĢtir. Kur‟ân-ı Kerim‟i ezberledikten sonra ġeyhü‟l-Kurra Hafız el-Hâc Ġbrahim Havî 

Efendi‟den „ilm-i vücûh11 ve tecvîd dersleri almıĢtır. Daha sonra Arapça ve Ģer„i ilimler tahsil etmiĢtir. 

Babası Seyyid Abdullatîf Efendi‟nin vefatından sonra Sultan Bâyezid imamı ve kütüphanesi vakfının 

mütevellisi olmuĢtur. Bekir PaĢa12 müderrisi ve Sultan Bâyezid Cami-i ġerifi imamı olarak meĢhur olmuĢ 

olup 1191/1777‟de meclis-i hâciyân ve 1194/1780‟da meclis-i a„yân13 üyesi olmuĢtur. Halil Efendi baĢ 

a„yanın iĢlerine itiraz eden konuĢkan, âlim, doğru sözlü bir kiĢi olduğundan dolayı, baĢ a‟yân 

GözdaĢoğlu el-Hâc Mustafa Ağa‟nın, ona kalben kin beslemekle beraber zahiren dost göründüğü 

rivayet edilmektedir. Halil Efendi, 1196/1782 senesi ramazanında Hacı Mustafa Ağa‟nın 

ziyafetinden/teravih namazından evine dönerken Rum Kilisesi önünde kimliği bilinmeyen bir kiĢi 

tarafından kurĢun sıkılarak öldürülmüĢtür. Vârisleri Hacı Mustafa Ağa aleyhine mahkemeye ve divân-ı 

                                                           
6  Bkz. Ġbrahim Hatiboğlu, “Müstedrek”, DĠA, c. 32,  Ġstanbul, 2006, s. 133-134. 
7  Bkz. S. Kemal Sandıkçı, “Müstahrec”, DĠA, c. 32,  Ġstanbul, 2006, s. 111-112. 
8  Bkz. Abdullah Karahan, “Zevâid”, DĠA, c. 44,  Ġstanbul, 2013, s. 302-303. 
9  Bkz. Halit Özkan, “Süyûtî”, DĠA, c. 38, Ġstanbul, 2010,  s. 188-198.  
10  Mücteba Uğur, “el-Câmi‟u‟s-Sagîr”, DĠA, c. 7, Ġstanbul, 1993, s. 113, M. YaĢar Kandemir “Münâvî, Muhammed Abdurrâuf”, 

DĠA, c. 31, Ġstanbul, 2006, s. 573. 
11  Kur'ân-ı kerîmin çeĢitli okunuĢ Ģekillerini bildiren ilim. 
12  Bekir PaĢa Medresesi: KöprübaĢı Mahallesi‟nde Rum kilisesinin doğu tarafından bitiĢiğinde olup, Amasyalı Bekir Beyzâde el-

Hâc Osman Bey tarafından 1164/1751‟de dârü‟l-hadîs olmak üzere yaptırılıp, vakıfları tanzim edilmiĢtir. Bu medresenin 
dershanesi, kütüphanesi mükemmel ve kârgir, gayet güzel bir medrese olup 1300/1883'lere doğru harap olmuĢ iken 
1308/1891‟de cephesi yıkılarak altına dükkânlar, üstüne odalar bina edilmek suretiyle imar olunabilmiĢtir. Alaca Hamam ve 
iki Kapılı Büyük Hân bu medresenin vakfıdır. Bkz. Abdîzâde Hüseyin Hüsameddin Yasar, Tarih-i Amasya, Hikmet Matba-i 
Ġslâmiyyesi, Ġstanbul, 1328, c. 1, s. 275-276. 

13  Hükümetçe seçilmiĢ meclis üyesi.  
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hümâyûna14 birçok kez dava açmalarına rağmen Canikli Hacı Ali PaĢa‟nın ve evladının nüfuzu 

sâyesinde herhangi bir sonuç alınamamıĢtır. Bu kiĢilerin nüfuzu ortadan kalktıktan sonra cinayetle 

bağlantılı olduğundan dolayı Hacı Mustafa Ağa idam edilmiĢtir. Seyyid Halil Efendi‟nin Seyyid Sadullah, 

Abdullah, Mehmed Emin, Ahmed, Ġsmail isimlerinde beĢ erkek; Ümmü Gülsüm ve Fatma adında iki kızı 

olmuĢtur. Kendisinden sonra kütüphanenin tevliyeti ve hafız-ı kütüplüğü Seyyid Sadullah Efendi‟ye 

verilmiĢtir.15  

Halil b. Seyyid Abdullatif ve ailesi Amasya‟nın ilmî, dinî ve kültürel mirasına büyük katkıda 

bulunmuĢlardır. Babası “Emîr Ġmam” ve “kütübhâne sâhibi” olarak meĢhur olan Abdullatîf Efendi, 

babası Halil b. Seyyid Abdullatif‟in (v. 1133/1721)16 vefatından sonra Sultân Bâyezid Camii birinci 

imamı ve Hâtûn Sultân dârü‟l-kurrâsı17 Ģeyhi olmuĢtur. Seyyid Abdullatîf Efendi, kardeĢi Abdülganî 

PaĢa‟nın gönderdiği bir miktar parayla Sultân Bâyezid mektebinin karĢısında bir kütüphane yaptırmıĢtır. 

Bu kütüphanenin ilim dünyasına büyük katkısı olmuĢtur. Abdullatîf Efendi 1169/1756‟da vefat ettiğinde 

yaptırmıĢ olduğu kütüphanenin bahçesine defnedilmiĢtir.18 Evlatlarından Seyyid Halil, Seyyid Sadullah 

ve Seyyid Ebubekir Efendiler de burada medfundur.19    

Halil b. Seyyid Abdüllatîf‟in Mehmed Emin ve Abdulganî isminde iki amcası vardır. Abdî PaĢa 

adıyla meĢhur olan Seyyid Abdülganî, gençliğinde Enderûn-ı hümâyûna girip iyi bir tahsîl ve terbiye 

görmüĢtür. Devletin önemli birimlerinde görev yapmıĢtır. 1166/1753‟de Belgrad valisi iken vefat 

etmiĢtir.20 Diğer amcası hâce-zâde Seyyid Emîn Mehmed Efendi ise Ġstanbul‟da ilim tahsil ederek ders-i 

„âmm ve kadı olmuĢtur. Birçok yerde göre yapmıĢ olup 1159/1746‟da vefat etmiĢtir.21 Seyyid Halil b. 

Abdullâtif‟in kardeĢleri Seyyid Mehmed Sa„id, Sadullah, Ebubekir, Abdulâlim, Abdüsselam Efendiler de 

Amasya‟da dinî, ilmî ve kültürel hizmetlere büyük katkıda bulunmuĢlardır.22  

 

2- el-Câmi‘u’l-sağir 

Halil b. Seyyid Abdullatif Amâsî‟nin el-Câmi„u‟l-asğar‟ı hakkında bilgi vermeden önce el-Câmiu‟s-

sağîr‟in içeriği ve özellikleri ile ilgili bazı hususlara değinmek gerekmektedir. Celaleddin Süyûtî, Hz. 

Peygamber‟in (sav) bütün hadîslerini Cem„u‟l-cevâmi„ adıyla bir araya toplamayı hedeflemiĢ ancak buna 

ömrü kifayet etmemiĢtir. el-Câmiu‟s-sağîr isimli çalıĢması ise tamamlanmayan bu eserin bir nevi özeti 

niteliğindedir. Toplam 10.031 hadîs ihtiva eden bu eser, alfabetik olup çoğunlukla kelimenin ilk iki 

harfine göre göre sıralanmıĢ ve senedler hazf edilmiĢtir. Birkaç cümlelik kısa hadîslerden oluĢan el-

Câmiu‟s-sağîr, akâid, âdâb, tıp, terğib ve terhîb, ilim, dua, zikir, istiğfar, Ģemâil ve fezâil gibi konuları 

içermektedir. Ahkâm hadîslerine ise pek yer verilmemiĢtir. Hz. Peygamber‟in yasakladığı durumlar ilgili 

 neha” fiiliyle baĢlayan özel bir bölüm tahsis edilmiĢtir. Yine aynı Ģekilde Rasûlullah‟ın (sav) fiili / نهى“

hadîsleri için “كان / kane” ile baĢlayan müstakil bir bölüm oluĢturmuĢtur.23  

 Süyûtî, bu eseri yazdıktan sonra 4440 hadîs ilave ederek Ziyâdetü‟l-câmi adıyla bir zeyl yazmıĢ, 

bu hadîsler Yûsuf en-Nebhânî  (v. 1849/1932) tarafından alfabe sırasına göre ait oldukları yerlere 

konularak el-Fethu‟l-kebîr fî zammi‟z-ziyâdeti ile‟l-câmii‟s-sağir isminde yeni bir eser ortaya 

çıkarılmıĢtır.24  

 el-Câmiu‟s-sağîr‟deki hadîs metinlerinin kısa, özlü, alfabetik oluĢu ve hadîs kaynaklarının 

rumuzlarla belirtilmesi eseri oldukça kullanıĢlı hale getirmiĢtir. Özellikle Osmanlı âlimleri bu esere büyük 

                                                           
14  Halkın dava ve Ģikâyetlerinin dinlenip hal olunduğu, devlet iĢlerinin görüldüğü padiĢah huzuru.  
15  Abdîzâde, Tarih-i Amasya, c. 9, s. 449-452, c. 4 (zeyl), s. 142.  
16  Dede ile torun aynı ismi taĢımaktadır. Torun Halil Efendi dedesinin vefat ettiği yıl dünyaya gelmiĢtir. Dede Halil b. es-Seyyid 

Abdullatif 1082/1671‟de Sultân Bâyezid Camii birinci imamı Hâfız Ahmed Efendi‟nin vefatından sonra imam olarak tayin 
edilmiĢtir. Bkz. Abdî-zâde, Tarih-i Amasya, c. 9, s. 430-431. 

17  Sultan II. Bâyezid Han‟ın ilk eĢi ve Amasya emirlerinden Emir Bey‟in kızı Hatun Sultan tarafından yaptırılmıĢtır. Günümüze 
kadar gelememiĢtir. Bkz. Abdîzâde Hüseyin Hüsameddin Yasar, Tarih-i Amasya, c. 1, s. 266. 

18  Abdîzâde, Tarih-i Amasya, c. 12, s. 83-84. 
19  Abdîzâde, Tarih-i Amasya, c. 1, s. 180-181. 
20  Abdîzâde, Tarih-i Amasya, c. 12, s. 127-128. 
21  Abdîzâde, Tarih-i Amasya, c. 7, s. 310. 
22  Abdîzâde, Tarih-i Amasya, c. 12, s. 84-85; c. 6, s. 289.  
23  Ġsmail Lülfi Çakan, Hadîs Edebiyatı, Marmara Üniversitesi Yay., Ġstanbul, 1985, s. 138-141, Uğur, “el-Câmi‟u‟s-Sagîr”, s. 113. 
24  Uğur, “el-Câmi‟u‟s-Sagîr”, s. 113. 
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önem vermiĢler, yaptıkları hadîs derlemelerinde onu belli baĢlı kaynaklar arasına almıĢlardır. Halil b. 

Seyyid Abdullatif Amâsî‟nin el-Câmi„u‟l-asğar isimli eseri de bu sahanın en güzel örneklerindendir.  

Süyûtî, her hadîs metninden sonra hadîsin bulunduğu -çok sık kullandığı- kaynakları remizlerle 

göstermiĢ ve hadîsi rivâyet eden râvinin ismini zikretmiĢ, az faydalandığı eserlerin ise adını yazmıĢtır.25 

el-Câmiu‟s-sağir‟de kullanılan remizler ve açılımları tablo-1‟de yer almaktadır.  

Tablo-1 

el-Câmiu‟s-sagir‟de Kullanılan Remizler ve Açılımları26 

Rumuz Müellif Kitap Ġsmi 

 Buhârî ve  Muslim es-Sahîhayn ق

 Buhârî es-Sahîh خ

 Müslim es-Sahîh م

 Ebû Dâvûd  es-Sünen د

 Tirmizî es-Sünen ت

 Nesâî  es-Sünen ن

 Ġbn Mâce  es-Sünen هـ

 Ahmed b. Hanbel  el-Müsned حم

 Abdullah b. Ahmed b. Hanbel  Zevâidu müsned عم

 Hâkim  el-Müstedrek ك

 Buhârî el-Edebu‟l-müfred خد

 Buhârî et-Târîhu‟l-kebîr تخ

 Ġbn Hibbân  es-Sahîh حب

 Taberânî  el-Mu‟cemu‟l-kebîr طب

 Taberânî  el-Mu‟cemu‟l-evsat طس

 Taberânî  el-Mu‟cemu‟s-sağîr طص

 Sa„îd b. Mansûr  es-Sünen ص

 Ġbn Ebî ġeybe  el-Musannef ش

 Abdurrezzâk el-Musannef عب

 Ebû Ya‟lâ el-Mavsılî  el-Müsned ع

  ed-Dârekutnî  es-Sünen قط

 ed-Deylemî  Müsnedü‟l-firdevs فر

 ‟Ebû Nu„aym  Hilyetu‟l-evliyâ حل

 Beyhakî  ġu‟abu‟l-îmân هب

 Beyhakî  es-Sünen هق

 Ġbn „Adiy  el-Kâmil fî du‟afâi‟r-ricâl عد

 Ukaylî  ed-Du‟afâ عق

 Hatîb el-Bağdâdî  Târîhu Bağdâd خط

(٤) Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, Ġbn 

Mâce ittifakla 

es-Sünen 

(۳) Ebû Dâvûd, Tirmizî, 

Nesâî ittifakla 

es-Sünen 

Süyûtî, el-Câmi‟u's-sağîr‟de az kaynak gösterilen eserlerin isimlerini herhangi bir remiz 

kullanmadan vermiĢtir. Mesela, Ġbnu‟l-Neccâr‟ın et-Târih‟i, el-Harâitî‟nin Mekârimü‟l-ahlâķ‟ı, Ebû 

Nuaym‟ın el-Ma„rife‟si,  Ġbn Abdilberr‟in Câmi‟u beyâni‟l-„ilm‟i gibi.  

Süyûtî, sahih, hasen ve zayıf olma durumuna göre صح، ح، ض remizlerini kullanılarak hadîsin 

sıhhatine iliĢkin bilgi vermiĢ, ancak bazı hadîslerin sıhhati ile ilgili bir değerlendirmede bulunmamıĢtır. 

                                                           
25  Çakan, Hadîs Edebiyatı, s. 138-141, Uğur, “el-Câmi‟u‟s-Sagîr”, s. 113.  
26  Yusuf Nebhânî, el-Fethu'l-Kebir fi Dammi'z-Ziyâdât ila'l-Câmii's-Sağir, Dâru‟l-kitabi‟l-„arabî, Beyrut, ty., s. 3.  
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Süyûtî, hadîs uydurmakla tanınan veya yalancılıkla itham edilen râvilerden hadîs almadığını belirtmiĢtir. 

Ayrıca sıhhat derecesini farklı bir metotla ortaya koymuĢtur.27 Süyûtî‟nin bahse konu metodu Ģöyledir: 

Buhârî, Müslim, Ġbn Hibbân, Hâkim ve Ziyâuddin el-Makdîsî‟den naklettiği bütün hadîslerin sahih 

olduğunu söylemektedir. Ġmam Mâlik‟in el-Muvattâ‟ından, Ġbn Huzeyme‟nin Sahîh‟inden ve Ebû 

Dâvûd‟un es-Sünen‟inden aldığı hadîsleri de sahih kabul etmektedir.  Buna karĢılık, Tirmizî, Ġbn Mâce, 

Ebû Dâvûd Tayâlisî, Ahmed b. Hanbel, Ġbn Ebî Seybe, Ebû Ya‟la Mevsılî‟nin eserleri, Taberânî‟nin el-

Mu‟cemu‟l-kebîr ve el-Mu‟cemu‟l-evsat‟ını, Dârekutnî, Ebû Nuaym ve Beyhakî‟nin kitaplarında sahihle 

birlikte hasen ve zayıf hadîslerde bulunduğu için bu Ģahısların eserlerinden naklettiği hadîslerle ilgili 

hükümlere ayrıca iĢaret ettiğini ifade etmektedir. Ukaylî, Ġbn Adiyy, Hatib el-Bagdâdî, Ġbn Asâkîr, 

Hâkim Nisabûrî‟nin Tarihu Nisabur‟u ve Deylemî‟nin el-Müsned‟inden aldığı hadîsleri ise zayıf olarak 

nitelendirmektedir.28  

 

3- el-Câmi‘u’l-asğar  

Halil b. Seyyid Abdullâtif tarafından kaleme alınan el-Câmi„u‟l-asğar‟ın müellif hatlı nüshası 

BA00159 numarayla Amasya Yazma Eserler Kütüphanesi‟nde kayıtlı bulunmaktadır. Her bir sayfası 15 

satırdan oluĢan ve nesih hattı ile yazılan bu eser, toplam151 varaktır. ÇaharkuĢe viĢne rengi meĢin, 

ebru kâğıt kaplı cilt içindedir. Üzerinde Abdüllatif Kütüphane-i Cedidi‟nin vakıf mührü bulunmaktadır. 

Bu eserde toplam 2543 hadîse ihtiva etmektedir. 

el-Câmi„u‟l-asğar‟ın mukaddimesinde eserin Amasya Sultan Bâyezid Camii imamı Halil b. Seyyid 

Abdullâtif tarafından kaleme alındığı belirtilmektedir. Müellif, Süyûtî ‟nin el-Câmi‟u's-sağîr isimli eserinin 

âlimler ve faziletli kiĢiler arasında elden ele dolaĢması ve istifade edilmesi sebebiyle bu çalıĢmayı 

yaptığını; ezberlemek ve zabt etmek isteyen kiĢilere kolaylık olsun diye aynı içerikteki rivâyetlerin 

sadece birini alıp geriye kalanını terk ettiğini söylemektedir.29  Ayrıca müellif eserin baĢ tarafına 

alfabetik olarak bir fihrist eklemektedir.  

Bu eserde sadece hadîslerin metinleri ve sahâbi râvileri bulunmaktadır. Sahâbi isimleri kırmızı 

mürekkep ile yazılmıĢtır. Hadîsler için herhangi bir Ģerh veya açıklama yapılmamıĢtır. Bazen yanlıĢ 

yazılan bazı kelime veya harflerin üzeri çizilerek düzeltilmiĢtir. Eser, 1188 Cemâziye‟l-âhir‟in 27. 

gününde tamamlanmıĢtır. Halil b. Seyyid Abdulâtif eseri dua ve bir naat-ı Ģerifle sonlandırmıĢtır.30  

Halil b. Seyyid Abdullâtif, bu eserini Süyûti‟nin alfabetik sıralama metodunu ihtisar etmek 

suretiyle kaleme almıĢtır. Süyûtî, öncelikle hadîs metnini, sonra hadîsin bulunduğu kaynağın remzini 

veya ismini, sonra rivâyet eden sahâbi râvisinin ismini ve en sonunda hadîsin sıhhat derecesini 

yazmıĢtır. Halil b. Seyyid Abdullâtif ise hadîs metnini ve sahabi râvisinin ismini zikretmekle yetinmiĢtir. 

Ayrıca müellif sahâbi râvilerinin isimleri neredeyse tamamına yakınını sehven yanlıĢ yazmıĢtır. Örnek 

bir hadîs ile konuyu Ģöyle açıklayabiliriz:  

 .إذا دخل الضيف على القىم دخل برزقه، وإذا خرج، خرج بمغفرة ذنىبهن

 31(ض  ). أنس عن (فر  )

 

 

 

                                                           
27  Nebhânî, el-Fethu'l-Kebir fi Dammi'z-Ziyâdât ila'l-Câmii's-Sağir, s. 4-5, Mücteba Uğur, “el-Câmi‟u‟s-Sagîr”, s. 113.  
28  Nebhânî, el-Fethu'l-Kebir fi Dammi'z-Ziyâdât ila'l-Câmii's-Sağir, s. 4-5, Mücteba Uğur, “el-Câmi‟u‟s-Sagîr”, s. 113. 
29  Bkz. ek-1.  
30  Müellif, kitabın sonunda bu eseri 1188‟de tamamlandığını yazıyla belirtmiĢtir. Ancak kitabın en sonuna eklediği naat-ı Ģeriften 

sonra ise rakamla 1118 tarihini yazmıĢtır. Muhtemelen burada bir zühul söz konusudur. Bkz. ek-2-3.  
31  “Enes'den (r.a.) rivâyetle Resûl-ü Ekrem Efendimiz (sav) Ģöyle buyurmaktadır: Misafir, bir topluluğa geldiğinde rızkıyla 

beraber gelir. Ayrıldığında da o topluluğun günahlarını bağıĢlatmıĢ olarak ayrılır.” 
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Bu hadîs, Süyûtî‟nin alfabetik sıralamasında 589., Halil b. Seyyid Abdullâtif‟in ihtisarında ise 93. 

sırada gelmektedir. el-Câmi„u‟l-sağir‟de sahâbi râvisi Enes (r.a.) olarak geçmektedir. Halil b. Seyyid 

Abdullâtif ise sahâbi ismini Ebû Ümâme olarak yazmıĢtır. Oysa Ebû Ümame el-Câmi„u‟l-sağir‟de 588. 

hadîsin sahabi râvisidir. el-Câmi„u‟l-asğar müellifi genellikle bir önceki hadîsin râvisini yazmak suretiyle 

genel sıralamada bir kaydırma yapmıĢtır.  

Daha önce de belirtildiği üzere el-Câmi„u‟l-asğar‟da toplam 2543 hadîs bulunmaktadır. AĢağıda 

tablo-2‟de bu hadîslerin hangi kaynaklarda yer aldığı gösterilmektedir. Bu tablo Süyûtî‟nin el-Câmi„u‟l-

sağir‟de vermiĢ olduğu bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıĢtır.  

Tablo-2 

el-Câmi‘u’l-asğar’da Bulunan Hadîslerin Kaynakları 

                                                           
32  6 hadîs el-Merâsil‟de bulunmaktadır.  

No Müellif Kitap Ġsmi Hadîs Sayısı 

1 Ahmed b. Hanbel (v. 241/855) el-Müsned 559 

2 Taberânî (v. 360/971) el-Mu„cemu‟l-kebîr 400 

3 Hâkim (v. 405/1014) el-Müstedrek 377 

4 Tirmizî (v. 279/892) es-Sünen 314 

5 Ġbn Mâce (v. 273/886) es-Sünen 303 

6 Ebû Dâvûd (v. 275/889) es-Sünen/el-Merâsîl32 198 

7 Beyhakî (v. 458/1066) ġu‟abu‟l-imân 190 

8 Ebû ġuca ed-Deylemî (v. 509/1115) Müsnedü‟l-firdevs 168 

9 Nesâî (v. 303/915) es-Sünen 157 

10 Buhârî ve  Müslim es-Sahîhayn 144 

11 Müslim (v. 261/875) es-Sahîh 123 

12 Taberânî (v. 360/971) el-Mu„cemu‟l-evsat 104 

13 Ġbn Asakir (ö. 571/1176) Tarihu dımeĢk 101 

14 Ebû Nu‟aym (v. 430/1038) Hilyetu‟l-evliyâ‟ 90 

15 Ġbn „Adiyy (v. 365/976) el-Kâmil fî du‟afâ 89 

15 Beyhakî (v. 458/1066) es-Sünen 85 

16 Hatîb el-Bağdâdî (v. 463/1071) Târîhu Bağdâd 83 

17 Ebû Ya„lâ el-Mevsılî (v. 307/919) el-Müsned 79 

18 Ġbn Hibbân (v. 354/965) es-Sahîh 70 

19 Buhârî (v. 256/870) es-Sahîh 48 

20 Bezzâr (v. 292/905) el-Müsned 47 

21 
Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, Ġbn Mâce  

Ġttifakla 
es-Sünen 41 

22 Ebû Nuaym (v. 430/1038) et-Tıb/ el-Ma„rife 40 

23 Ziyâüddîn el-Makdisî (ö. 643/1245) el-Ehâdîsü‟l-muhtâre 38 

24 Ġbn Hibbân  (v. 354/965) ed-Du„afâ 36 
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25 Dârekutnî (v. 385/995) es-Sünen  31 

26 Ġbnu‟s-Sinni (ö. 364/975) Muhtelif eserleri 31 

27 Ġbnu‟l-Neccâr (ö. 643/1245) et-Târih 29 

28 Ġbn Merdeveyh (v. 410/1020) Tefsîru‟l-müsned 23 

29 Kudâî (v. 454/1062) Müsnedü‟Ģ-Ģihâb 22 

30 Buhârî (v. 256/870) el-Edebu‟l-müfred 21 

31 Ġbn Ebî Dünya (v. 281/894) Muhtelif eserleri 21 

32 Ġbn Sa„d (v. 230/845) Kitâbü‟t-tabakâti‟l-kebîr 20 

33 Buhârî (v. 256/870) et-Târîhu‟l-kebîr 18 

34 Ġbn Hibbân (v. 354/965) Kitâbu‟s-sevâb 16 

35 Tayâlisî (v. 204/819) el-Müsned 15 

36 Ġbn Ebî ġeybe (v. 235/849) el-Musannef 14 

37 ed-Dârekutnî (v. 385/995) el-Efrâd 14 

38 Ukaylî (v. 322/934) ed-Du‟afâ„ 13 

39 Abdurrezzâk b. Hemmam (v. 211/827) el-Musannef 12 

40 Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ittifakla es-Sünen 12 

41 Ebû Nasr Abdulkerim eĢ-ġirâzî  el-Fevâid/el-Elkâb 12 

42 Taberânî (v. 360/971) el-Mu„cemu‟s-sağîr 11 

43 Ġbn Nâsır (v. 550/1155) - 
11 

44 Ebû Bekir b. Lâl  (v. 398/1008) Mekâimu'l-ahlâk 9 

45 Sa‟îd b. Mansûr (v. 227/842) es-Sünen 8 

46 Malik b. Enes (v. 179/795) el-Muvatta 8 

47 Râfi„  et-Târih 7 

48 Semuyeh (v. 267/881) - 7 

49 Hâkim (v. 405/1014) el-Küna 6 

50 Ġbn Abdilberr (v. 463/1071) Câmi„u‟l-„ilm 6 

51 Abd b. Hümeyd (v. 249/863-64) et-Tefsir 5 

52 Ebû Kâsım Temmâm (v. 414/1023) el-Fevâid 5 

53 Ġbn Kâni„(v. 351/962) Mu„cemü‟s-sahâbe  5 

54 Ebû Bekr el-Ġsmâîlî  (v. 371/982) el-Mu„cem 4 

55 Ġbn Mende  (ö. 470/1078) Muhtelif eserleri 4 

56 Ebû Ya„lâ el-Halîlî (v. 446/1055) MeĢyeha/Cüz 4 

 57 Ebû Ahmed el-Askerî (v. 382/992) 
Kitâbü‟s-Sahâbe/el-

Mevâiz 
4 

58 Rûyânî (v. 307/919) el-Müsned 4 

59 Ġbn Huzeyme (v. 311/924) - 4 

60 Harâitî (v. 327/939)  Mekârimu‟l-ahlâk 3 

61 Harâitî (v. 327/939) 
„Ġlâlu‟l-kulûb/ Mesâvi‟l-

ahlâk 

3 

62 Ebu‟l-Feth el-Ezdî (v. 374/985) ed-Duafâ 3 

63 Ġbn ġahin (v. 385/996) 
es-Sünne/ el-Efrad/et-

Terğib 
3 

64 Ebu‟l-Kasım b. BeĢrân (v.443/1052) el-Emâli 3 

65 Ġbn Sasrî (v. 580/1184) el-Emâlî 3 

66 Hennâd b. es-Serrî  ez-Zühd 3 

67 ed-Dârimî (ö. 255/869) - 3 
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68 Ebû Bekir ġafiî (v. 354/965) el-Ğaylaniyât 3 

69 Abdullah b. Ahmed b. Hanbel (v.290/903) Zevâidu Müsned 2 

70 Ebû Zer el-Herevî (ö. 434/1043) el-Fedâil/Cüz 2 

71 Ebu‟l-Hasan b. Sahr (v. 443/1052) el-Fevâid 2 

72 ġafiî (v. 204/820) Müsnedü‟Ģ-ġafiî 2 

73 Beyhakî (v. 458/1066) ed-Delâil 2 

74 Ebü‟l-Abbâs el-Müstağfirî (v. 432/1041 el-Müselselat/et-Tıb 2 

75 Beğavî (v. 516/1122) Müsnedü Osman 2 

76 Ġbnu‟d-Darîs (v. 294/906) - 2 

77 Ġbn Zencûye  (v. 251/865) - 2 

78 Ebû Amr en-Nevkânî (v.600/1204) Kitâbü‟l-batıh 2 

79 Ebû Avâne (v. 316/929) - 2 

80 Muhammed b. Nasr (v. 294/906) - 2 

81 Beyhakî (v. 458/1066) el-Ba„s ve‟n-NuĢûr 1 

82 Selim er-Râzî  (v. 447/1055) el-Cüz 1 

83 Kalî  (v. 356/967) el-Emâlî 1 

84 Beyhâkî (v. 458/1066) el-Ma„rife 1 

85 Ebû Bekir b. Ebî Dâvûd (ö. 316/929) el-Ba„s 1 

86 Ġbnu‟l-Cevzi (v. 597/1201) el-Ġlel 1 

87 ReĢîd el-Attâr (v. 662/1264) el-Cüz 1 

88 Vekî„ ed-Dabbî (v. 306/918) el-Ğurer 1 

89 Abdullah b. Mübârek (v. 181/797) Kitâbü‟z-zühd 1 

90 Ebu‟l-Hasen el-Kazvinî (v. 442/1051) el-Emâlî 1 

91 Ebû Ümeyye et-Tarsusî (v. 273/886) el-Müsned 1 

92 Hamza b. Yusuf es-Sehmî (427/1036) el-Mu„cem  1 

93 Muhammed b. Mansûr  (ö. 510/1116) el-Emalî 1 

94 Abdan el-Mervezî (ö. 293/906) es-Sahâbe 1 

95 Heysem et-Trablûsî (v. 343/864) el-Cüz 1 

 96 Hallâl (v. 439/1048) Kerâmetü‟l-evliyâ 1 

97 Ebû Ahmed el-Ğatrîf (v. 377/987) el-Cüz 1 

98 Ġsfehânî et-Terğib ve‟t-terhib 1 

99 Ebû Osmân es-Sâbûnî (v. 449/1057) Kitâbu‟l-mieteyn 1 

100 Abdulmelik b. Habib (v. 238/853) et-Tıbbu‟n-nebevî 1 

101 Abdulcebbâr el-Havlânî (v. 370/981) Tarihu dâreyâ 1 

102 Ebu Abdillah b. Muhalled ed-Durî (v.331/943) el-Cüz 1 

103 Ebû Abdurrahman es-Sülemî (v.412/1022) ez-Zühd 1 

104 Ebu‟l-Feth b.Ebî‟l-Fevâris (v. 412/1022) el-Emâlî 1 

105 Ebu‟l-Hasen b. el-Mufaddal el-Makdisî      (v. 

611/1215) 
el-Erba„ûn 1 

106 Zâhir b. Tâhir (v. 533/1138) es-Südâsiyât 1 

107 el-Fazl b. Dükeyn (v. 219/834) Kitâbu‟s-salât 1 

108 Ebû‟l-Kâsım el-Harakî (v.334/945) el-Fevaid 1 

109 Ebû Abdullah er-Râzî (v.576/1181) el-MeĢyeha 1 

110 Ebû Müslim el-Keccî (v. 292/905) Kitâbu‟s-sünen 1 

111 Ġbn Cerîr (v. 310/923) - 1 

112 Ġbn Ebî Hâtem (v. 327/938) - 1 
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Bir hadîsin birden fazla kaynakta olduğunu göz önünde bulundurmak suretiyle tablo-2‟de yer 

alan bilgilere göre, en fazla rivâyet 559 hadîsle Ahmed b. Hanbel‟in el-Müsned‟inde yer almaktadır. 

Bunu 400 hadîsle Taberânî‟nin Mu‟cemu‟l-kebîr‟i; 377 hadîsle Hâkim‟in Müstedrek‟i; 314 hadîsle 

Tirmizî‟nin es-Sünen‟i ve 303 hadîsle Ġbn Mâce‟nin  es-Sünen‟i takip etmektedir. 8 hadîsin kaynağı ise 

belirtilmemiĢtir.  

Süyûtî, genel olarak hadîslerin sıhhat derecelerine kısa remizler kullanmak suretiyle iĢaret 

etmiĢtir. Onun vermiĢ olduğu bilgilerden hareketle el-Câmi„u‟l-asğar‟da bulunan hadîslerin sıhhat 

değeri tablo-3‟te yer almaktadır.  

Tablo-3 

el-Câmi‘u’l-asğar’da Bulunan Hadîslerin Sıhhat Derecesi 

No Sıhhat Derecesi Hadîs Sayısı Yüzde 

1 Sahih 846 33 

2 Hasen 515 20 

3 Zayıf 937 37 

4 Belirtilmeyen 245 10 

 Toplam 2543 100 

 

Tablo-3‟te yer alan bilgilere göre, el-Câmi„u‟l-asğar‟da bulunan hadîslerin % 33‟ü (846 hadîs) 

sahih, % 20‟si hasen (515 hadîs) ve % 37‟si (937 hadîs) zayıf hadîstir. 245 hadîsin (% 10) ise sıhhat 

değeri hakkında bilgi verilmemiĢtir. ġekil-1‟de el-Câmi„u‟l-asğar‟da bulunan hadîslerin sıhhat dağılımı 

yer almaktadır. 

ġekil-1 el-Câmi‘u’l-asğar’da Bulunan Hadîslerin Sıhhat Dağılımı

 

Seri 1

Sahih

842

33%

Seri 1

Hasen

512

20%

Seri 1

Zayıf

935

37%

Seri 1

Belirtilmeyen

255

10%
Sahih

Hasen

Zayıf

Belirtilmeyen

113 Ebû Bekr Ab. Ebî Dâvûd (v. 316/929) Kitâbu‟l-ba„s 1 

114 Ebû Mes„ud el-Ġsfehânî el-Mu„cem 1 

115 Ġbn Râhûye (v. 238/853) el-Müsned 1 

116 Ebû Muhammed et-Tikrîtî  Ma„rifetü‟n-nefs 1 

117 Ġbnü‟s-Seken (ö. 353/964) - 1 

118 Ebû Ubeyde (v. 224/838) el-Fedâil 1 

119 Ġbn Cemi„ (v. 402/1012) el-Mu„cem 1 

120 Ebû Ca„fer et-Tahâvî (v. 321/933) - 1 

121 Ebû‟l-Ğanâim en-Nursî (v. 516/1112) Kadâu‟l-Hevaîc 1 

122 Yusuf el-Haffâf  MeĢyeha 1 

123 Ġshâk el-Kurrâb (v. 429/1038) er-Remy  1 

124 el-Hiyârî el-Fevâid 1 

125 Ġbnu‟l-Enbarî (v. 328/940) el-Vakt 1 

* Kaynağı belirtilmeyen hadîs sayısı  - 8 
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ġekil-1‟de de görüldüğü üzere el-Câmi„u‟l-asğar‟da bulunan hadîslerin zayıf ve sahih hadîslerin 

oranı birbirine yakındır. 1/5‟i hasen hadîs olup, 1/10‟nin sıhhat derecesi belirtilmemiĢtir. 

 

Sonuç 

Amasya tarihi süreç içerisinde ilim, kültür ve medeniyetin önemli merkezlerinden biri olmuĢtur. 

Medrese, kütüphane ve âlimlerinin çokluğundan dolayı dünyanın muhtelif yerlerinde ilim yolcuları bu 

Ģehre gelerek buradaki ilmî birikimden istifade etmeye çalıĢmıĢlardır.  

Medrese ve kütüphanelerin yanı sıra Amasya‟nın kültürel mirasına en büyük katkıyı sunan 

burada yetiĢen âlimlerdir. Bu âlimlerden biri de Sultan Bâyezid Camii imamı ve aynı zamanda Bekir 

PaĢa Dâru‟l-Hadîsi müderrislerinden olan Halil b. Seyyid Abdullâtif‟dir. Halil Efendi‟nin ailesi dededen 

toruna Amasya‟da dinî ve ilmî hizmetlerle iĢtigal etmiĢtir. Bilhassa Sultan Bâyezid Camii imameti birkaç 

nesil bu ailenin uhdesinde kalmıĢtır.  

Halil b. Seyyid Abdullâtif‟nin kaleme aldığı el-Câmi„u‟l-asğar isimli çalıĢma, müellifin bizzat 

kendisinin de ifade ettiği üzere âlimlerin ve faziletli kiĢilerin Süyûtî‟nin el-Câmi„u‟l-sağir‟e gösterdikleri 

teveccühten mülhem kaleme alınmıĢtır. Amacı hadîs talebelerinin bu eserden daha fazla istifade 

etmelerini sağlamaktır.  

Bu çalıĢmada, XVIII. yüzyılda Amasya‟da yaĢayan Halil b. Seyyid Abdullâtif‟in hayatı ve hadîs 

sahasında yapmıĢ olduğu bir çalıĢması gün yüzüne çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Amasya‟nın yetiĢtirdiği 

âlimlerden biri olan Halil Efendi‟nin kaleme aldığı el-Câmi„u‟l-asğar isimli bu eser, kısa ve özlü hadîsler 

ihtiva etmesi hasebiyle okuyucularına kısa zamanda bir hadîs kültürü elde etme imkânı sunmaktadır.  
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Ekler:  

Ek-1:Amasya Ġl Halk Kütüphanesi, BA00159 numaralı nüshanın ilk varağının resmi 
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Ek-2: Amasya Ġl Halk Kütüphanesi, BA00159 numaralı nüshanın sondan bir önceki varağının resmi 

 

 

 

 

 

 

 

 



ġEYHZÂDE ABDURRAHMÂN EL-AMÂSÎ’YE NĠSBET EDĠLEN “RĠSÂLE FÎ USÛLĠ’L-HADÎS” 

ĠSĠMLĠ ÇALIġMANIN MÜSTENSĠHE AĠDĠYETĠ VE YAZMA NÜSHALAR AÇISINDAN DEĞERĠ 

 

Osman AYDIN* 

 

Özet 

Bu bildiride Şeyhzâde Abdurrahmân tarafından istinsâh edilmiş Birgivî‟nin (v. 981/1573) Risâle fî usûli‟l-

hadîs isimli eserinin ismi geçen müstensihe aidiyeti ve söz konusu metnin risâlenin diğer yazmalarına 

nisbetle değeri konusu ele alınacaktır. Öncelikle yazmanın asıl metninin müellifi Birgivî akabinde sayfa 

kenarlarında tutulan notlarda şerhinden çok sık bir şekilde istifade edilen Dâvud el-Karsî‟nin hayatlarına 

dair kısa bir bilgi verilecektir. Akabinde yazma şekil ve muhtevâ açısından bir değerlendirmeye tabi 

tutularak müstensihin ana metne katkısının boyutları irdelenecektir. Son kısımda ise bütün kayıtlarda 

Abdurrahmân b. Ali el-Amâsî‟ye (v. 944) nispet edilen bu yazmanın gerçekten kendisine ait olup 

olmadığı meselesi ele alınarak bu meşhur âlimin Amasyalı başka bir âlimle karıştırılıp karıştırılmadığı 

üzerinde durulacak ve nihayetinde yazma nüshanın mevcut nüshalar içerisinde en eski nüsha olması 

hasebiyle değerine işaret edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Birgivî, Davud el-Karsî, Şeyhzâde Abdurrahmân, Usûl, Hadis. 

 

Belonging to the Copyist of the Book Risalah fi Usul el-Hadith Which is Attributed 

to Sheikhzade Abdurrahman el-Amasi and Value in Other Manuscript 

 

Abstract 

In this paper I am going to deal with the fact that whether the generally known as Şeyhzade 

Abdurrahmân‟s copy of Birigivî‟s Risalah fî Uslûli‟l-hadith is the copy of Şeyh Abdurrahmân and also the 

value of the copy compare to other copies of the manuscript. Firstly Birgivî‟s life and Dâvud el-Karsî‟s 

life, from whom Şeyhzâde Abdurrahmân mentioned in the marginal notes in his copy, will be briefly 

given. After that his contribution to the manuscript will be investigated by evaluating the copy in 

terms of its form and its content. Lastly, although this copy is attributed to Abdurrahmân b. Ali el-

Amâsî‟ye (v. 944) in all records, by dwelling on the possibility of confusing this famous scholar for 

another scholar from Amasya, whether the copy belongs to Abdurrahmân b. Ali el-Amâsî or not will be 

investigated.  

Keywords: Birgivî, Davud el-Karsî, Şeyhzâde Abdurrahmân, Usûl, Hadis. 

 

1- Birgivî’nin (v. 981/1573) Hayatı ve Eserleri 

Asıl adı Takıyyüddin Mehmed Birgivî‟dir. 10 Cemâziyelevvel 929 (27 Mart 1523) tarihinde 

Balıkesir‟de dünyaya gelmiştir. Babasının ismi Pîr Ali olup kendisi de Balıkesir‟de müderristi. Annesinin 

ismi ise Meryem Hanım‟dır. Annesi ve babası sebebiyle entelektüel bir çevrede yetiştiğini 

söyleyebiliriz.1 Birgivî‟nin lakâbı Zeynüddîn‟dir. Kendisine aynı zamanda Birgilî de denmektedir. Özellikle 

yazma eserlerin araştırılması esnasında bu isimlendirmeleri bilmek ciddi anlamda fayda sağlamaktadır.  

İlk Arapça ve Kur‟an-ı Kur‟ân-ı Kerîm eğitimini babasından alan Birgivî daha sonra İstanbul‟da 

Küçük Şemseddîn Efendi‟nin ders halkasına katılmıştır. Akabinde devrin mühim ilim adamlarından 

Âhizâde Mehmed Efendi ve Kızıl Molla olarak bilinen Rumeli Kazaskeri Abdurrahmân Efendi‟den dersler 

almıştır.2 

                                                           
*  Arş. Gör., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, hititosmanaydin@gmail.com. 
1  Atâî, Zeyl-i Şekâik, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1268, s. 179, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri, Karesi Vilayet Matbaası, 

Balıkesir, 1342, c. 1, s. 8, Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1333, c. 1, s. 253, Mehmed 
Süreyya, Sicill-i Osmanî yahut Tezkire-i Meşâhir-i Osmaniyye, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1971, c. 4, s. 121, Emrullah Yüksel, 
“Birgivî”, DİA, c. 6, İstanbul, 1992, s. 192. 

2  Türk Ansiklopedisi, MEB, c. 6. Ankara, 1953, s. 432. 
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Öğrencilik dönemi sonunda Bayramiyye tarîkatine mensub olan müellif devam eden süreçte 

Semâniye Medresesi‟nden başarılı bir şekilde imtihan verip icâzet alarak müderrislik pâyesi elde 

etmiştir.3 Eş zamanlı olarak da Abdurrahmân Efendi‟nin yanında mülazım olarak görevine devam 

etmiştir. İstanbul‟da bazı medreselerde de görev aldığını bildiğimiz4 Birgivî bir müddet sonra hocasının 

da yönlendirmesiyle Edirne kassâm-ı askerî‟si olarak vazife yürütmüş; bu dönemde müderrisliğe de 

devam etmiştir.5 

Edirne‟de uzun süre halk içinde hakikat zannedilen bid‟atlerle mücade eden Birgivî bu 

uğraşlarından vazgeçerek İstanbul‟a dönüp inzivâya çekilmiştir. Ancak Sultan II. Selim döneminde 

Birgi‟deki bir medreseye müderris olarak atanmış ve asıl meşhuriyetini burada elde etmiştir. Ömrünün 

son dönemlerine kadar da burada görevini ifa etmiştir.  

Hanefi-Mâtüridî çizgisinde olduğunu bildiğimiz Birgivî Mehmed Efendi ahlakî ve fıkhî 

meselelerde mütekaddim görüşler ile kendi devrinin yorumlarını harmanlayabilmiş zeki bir âlimdir. Onu 

farklı kılan diğer bir özellik de hakkı söylemekten geri durmamasıdır. Kendi döneminde adet olan 

eserini bir devlet yöneticisine ithaf etme geleneğine tabi olmadığı gibi; bilakis idarecilerde gördüğü 

kusurları dile getirmekten hiç geri durmamıştır.  II. Selim‟in hocası Hâce-i Sultânî lakaplı meşhur alim 

Atâullah Efendi‟yi bazı haksız kazanımlar sağlaması sebebiyle ciddi şekilde uyarması6 hatta bazı kusurlu 

davranışlarından ötürü Vezir-i Azâm Mehmed Paşa‟yı ikaz etmesi onun bu husustaki hassasiyetini 

göstermesi açısından mühimdir.  

Birgivî 981/1573 yılı Cemaziyyelevvel/Eylül ayında İstanbul seyahati esnasında veba 

hastalığına yakalanarak vefat etmiş ve Birgi de defnedilmiştir. 

Birgivî‟nin kitap, risâle ve makale şeklinde 53 eseri mevcuttur. Bunların 5 tanesi Türkçe, 48 

tanesi Arapça‟dır.7 

Vasiyetnâme, Tarikât-ı Muhammediyye, Cilaü‟l-Kulûb, Ravzatü‟l-Cennat, el-Avâmil, İzhârü‟l-

Asrâr, İm‟ânü‟l-Enzâr, Şerh-i Hadis-i Erbain, Tefsir-i Sûre-i Bakara, Ahvâlu eftali‟l-müslimîn, İnkâzu‟l-

hâlikîn, Kifâyetü‟l Mübtedî, Risâle Fi Reddi‟l-Islâh Ve‟l-Îzâh.8 Fetvalar, Mektup, Serhu Lügati 

Feristehoglu, Vasâya‟l-Müte‟allika bi‟l-Muhtadar ve‟l-Meyyit, er-Risâletü‟l-İtikâdiyye, Emâlî, Kitâbü‟l-

İrsâd fi‟l-„Akâid ve‟l-İbâdât, Şerhu Âmentü Risâletü‟t-Tevhîd, Şerhu Şurûti‟s-Salât, Mu‟addilü‟s-Salât, 

Risâletü Sücûdi‟s-Sehv, el-Kavlü‟l-Vasît Beyne‟l-İfrâtı ve‟t-Tefrît, Ahvâlü Etfâli‟l-Müslimîn, Risâletun fî 

Ziyâreti‟l-Kubûr, Nûru‟l-Ahyâ ve Tuhfetu‟l-Emvât, Risâletun fî Tafdîli‟l-Ganiyyi‟s-Sâkir ale‟l-Fakîri‟s-Sabîr, 

Cilâu‟l-Kulûb, Ferâiz Risâlesi ve Serhi, Ta‟lîkât ale‟l-İnâye, Hâsiyetu‟l-Îdâh ve‟Islah, Risâle fi‟l-Musâfaha, 

Risâletün fî Ahkâmi‟l-Arâdil-„Usriyye ve‟l-Harâciyye, İnkâzü‟l-Hâlikîn,  Hâsiyetü İnkâzil-Hâlikîn, Îkâzu‟n-

Nâimîn ve İfhâmü‟l-Kâsirîn, Hâsiyetu İnkâzi‟n-Nâimîn, es-Seyfu‟s-Sârim fî Ademi Cevâzi Vakfi‟l-Menkûli 

ve‟d-Derâhim, Zuhru‟l-Müteehhilîn ve‟n-Nisâ fî Ta‟rîfi‟l-Ethâri ve‟d-Dimâ, Ahsenü‟l-Kasas, ed-Dürrü‟l-

Yetîm, Risâletün fî Beyân-ı Rusûmi‟l-Musâhifi‟l-„Usmâniyyeti‟s-Sitte, Şerhu‟l-Ehâdisi‟l-Erbaîn, Risâletün fî 

Usûli‟l-Hadîs, Kitâbü‟l-İmân, Kitâbü‟l-İstihsân, et-Tarîkatü‟l-Muhammediyye ve‟s-Sîyratü‟l-Ahmediyye, 

Risâletün fi‟z-Zikr bi‟l-Lisân, Mihakku‟l-Mutasavvifîn ve‟l-Müntesibîn, Makâmât, Tuhfetü‟l-Müstersidîn fî 

Beyâni‟l-Mezâhibi ve Fırakı‟l-Müslimîn, Dâmigatu‟l-Mübtediîn ve Kâsifetu Butlâni‟l-Mülhidîni, Risâletü‟l-

Münâzara, Biyografik Eseri, Isrâku‟t-Tarih, Ayın Gurresini Bildiren Risâle, Kifâyetu‟l-Mübtedî, el-

Emsiletü‟l-Fadliyye, Şerhu‟l-Emsileti‟l-Fadliyye, Hasiye ala‟l-Fadliyye, Ta‟lîkât ale‟l-Fevâidi‟d-Diyâiyye, 

İmtihânü‟l-Ezkiyâ, Ta‟likât Ale‟l-İmtihân isimli çalışmaları olduğu ifade edilmektedir.9 

Hayatına kısaca değinmeye çalıştığımız Birgivî ile alakalı olarak akademik anlamda yapılan 

çalışmalara değinmek bundan sonraki çalışmalar açısından faydadan hâli olmayacaktır. Bu bağlamda 

                                                           
3  Mehmed Ali Aynî, Türk Ahlâkcıları, Marifet Basımevi, İstanbul, 1939, c. 1, s. 106. 
4  Hüseyin Nihal Atsız, İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmed Efendi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1966, s. 1. 
5  Yüksel, “Birgivi”, DİA, s. 192; Atâî, Zeyl, s. 179-181. 
6  Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivî, Seha Neşriyat, İstanbul, ty., s. 81. 
7  Atsız, İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmed Efendi, s. 1.  
8  Bu eserle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Atıf Yıldırım, Birgivî‟nin Şeyhayn (Burhânüşşerîa ve Sadrüşşerîa) Savunması 

(Risâle fi Reddi‟l-ıslâh ve‟l-îzâh), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.  
9  Birgivî‟nin Eserleri ile bu eserlere yapılan serh ve hasiyeler için bkz. Arslan, İmam Birgivi, s. 77-129. 
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Birgivî‟nin hayatı ve eserleriyle alakalı olarak bizim ulaşabildiğimiz yüksek lisans ve doktora seviyesinde 

ondört tez ve oniki bilimsel makale bulunmaktadır. 

Önder Arpacı, Birgivî‟de Karakter Terbiyesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

1992 (Yüksek Lisans). 

Ömür Türkmen, İmam Birgivi (ö. 981/1573) ve Risâle Ahval-i Etfalli`l-Müslimin adlı eserinin 

Tahkik veTahrici, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1995 (Yüksek Lisans). 

Selahattin Yücel, İmam Birgivi ve Sünnet, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995 

(Yüksek Lisans). 

Metin Kocakaya, Risâle-i İmam Birgivi'de Senteks Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 1997 (Yüksek Lisans). 

Bayram Demircigil, Birgivi`nin İslam ve Osmanlı Hukukundaki Yeri ve Feraiz Risâlesinin 

Edisyon Kritiği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001 (Yüksek Lisans). 

Güsamettin Erdoğan, İmam Birgivi`nin el-Emsiletü`l Fadliyye Şerhi (İnceleme ve Edisyon 

Kritik), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002 (Yüksek Lisans). 

Huriye Martı, Birgili Mehmed Efendi'nin Hadisçiliği ve et-Tarîkatü'l-Muhammediyye (tahkik ve 

tahlil), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005 (Doktora) [Kitaplaştı.]. 

Sezer Özyaşamış Şakar, Birgivî Muhammed Efendi'nin Manzum Vasiyyet-nâmesi (Eleştirili 

Metin-Dil İncelemesi-Sözlük), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2005 (Doktora). 

Songül Tanboğa, Birgivi'nin Vasiyetname Adlı Eseri Üzerine Bir Grammer, Metin Ve İndeks 

Çalışması, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006 (Yüksek Lisans). 

Şule Önder, İslam ve Osmanlı Hukukunda İmam Birgivi ve Ebussuud Efendi`nin Para Vakfı 

Tartışmaları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006 (Yüksek Lisans). 

Muhammed Atıf Yıldırım, Birgivî‟nin Şeyhayn (Burhânüşşerîa ve Sadrüşşerîa) Savunması (Risâle 

fi Reddi‟l-ıslâh ve‟l-îzâh), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 (Yüksek 

Lisans). 

Halit Yenen, İmam Birgivî'nin Avâmil ve İzhâru'l Esrâr'ının İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010 (Yükse Lisans). 

Ahmet Kaylı, A Critical Study of Birgivi Mehmed Efendi's (D.981/1573) Works and Their 

Dissemination İn Manuscript Form, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010 

(Yüksek Lisans). 

Davut Aldemir, İmam Birgivî'nin Tasavvufî Görüşleri, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 2015 (Yüksek Lisans). 

Makale bazında; 

Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivî‟nin (929-981H/1523-1573) Bir Mektubu, İlmî Araştırmalar 

Dergisi, 1997, sayı: 5, s. 61-74. 

Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivî, Seha Neşriyat, İstanbul ty. 

İbrahim Baz, Kadızâdeliler Hareketi ve Fikrî Referansları: Birgivi Mehmed Efendi Arasındaki 

Zihniyet Farkı, Bakı İslam Universiteti İlmi Mecmua, 2007, sayı: 2, s. 7-30. 

Faruk Bilici, Birgivi Mehmed Efendi'nin Koruyucu Meleği: Ataullah Efendi Osmanlı Ulemasının 

Dayanışması, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim: Milletlerarası Kongresi (12-15 Nisan 

1999), 2001, s. 249-265. 

Sadık Cihan, Muhammed B. Pir Ali Birgivi ve “Risâle fi Usuli‟l-Hadis”in Tercümesi, Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, sayı: 2, s. 55-76. 

Mustafa Çağrıcı, Gazzâlî‟nin İhyâ‟sı ile Birgivî‟nin Tarîkat-ı Muhammediyyesi‟nin Mukayesesi, 

İslâmî Araştırmalar, 2000, cilt: XIII, sayı: 3-4 [Gazâlî Özel Sayısı], s. 473-478. 

Avni İlhan, Birgili Mehmet Efendi ve Mezhepler Tarihi İle İlgili Risâlesi (Tuhfetü‟l-Müsterşidîn fî 

Beyâni Fırakı Mezâhibi‟l-Müslimîn), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

1989, sayı: 6, s. 173-215. 



120 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU 

Emrullah Yüksel, Mehmet Birgivî (929-981/1523-1573), Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler 

Fakültesi Dergisi, 1977, sayı: 2, s. 175-185. 

Yaşar Düzenli, Balıkesir‟li Bir Osmanlı Aydını: İmam Birgivî, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, 2000, cilt: III, sayı: 4, s. 228-247. 

Mehmet Gel, Birgivî Mehmed Efendi Araştırmalarına Bir Katkı: el-Kavlü‟l-Vasît Beyne‟l-İfrât ve‟t-

Tefrît‟in Müellifi Kimdir?, İslâmî İlimler Dergisi, 2012, cilt: VII, sayı: 2, s. 59-75. 

Halil Saim Parladır, When Folk Religion Meets Orthodoxy: The Case of Imam Birgivi, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi = Journal of Social Sciences, Eskişehir 

Osmangazi University, 2014, cilt: XV, sayı: 1, s. 65-86. 

Huriye Martı, Ahmet Ürkmez, XVI. Asır Osmanlısında Bir Âlimin Kaleminden Siyaset Eleştirisi: 

Birgivî ve “Zühru‟l-Mülûk” Adlı Eserinin Tercümesi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: XV, sayı: 2, s. 1-28. 

Adem Arıkan, On the Probability of the Creation of the Ibn Taymiyya School of Ottoman 

Thought via Birgiwî Mehmet Efendi -A Critical Approach-, İlahiyat Studies: A Journal on 

Islamic and Religious Studies, 2015, cilt: VI, sayı: 2, s. 147-180. 

Hadis Usûlü, Muhammed b. Ali el-Birgivî, trc. Taha Alp, Yasin Yayınevi, İstanbul 2012. 

2- Davud el-Karsî’nin Hayatı ve Eserleri 

Karslı olduğunu bildiğimiz10 Dâvud el-Karsî‟nin doğum tarihi ile ilgili net bir bilgi 

bulunmamaktadır. Ancak Akifzâde Amâsî‟nin (v. 1223), Davud el-Karsî‟nin vefat ettiği sırada 70‟li 

yaşlarında olduğunu ifade etmesinden hareketle 1090-1100 yılları arasında doğduğuna dair bir çıkarım 

yapmak mümkündür.11  Babasının ismi Muhammed, dedesinin ismi de Ahmed‟dir.12 

Dâvud el-Karsî aynı zamanda Dâvud Efendi olarak da bilinir. Meşhur künyesi Karsî olmakla 

birlikte bir diğer künyesi de Rûmî‟dir.13 Her ne kadar kendisine Kara Dâvud diyenler bulunsa da bu 

isimlendirme zühûlen yapılmış olsa gerektir. Zira gerçekte Kara Davud‟un Taftâzâni‟nin talebesi Kara 

Dâvud veya Dâvud b. Kemâl el-Kocevî el-İzmitî (v. 948/1541) olabileceği kaynaklarda ifade 

edilmektedir. Aslında Davud el-Karsî‟nin eserlerinin başında kendini tanıtırken kullandığı ifade bir 

karışıklığa mahal vermeyecek kadar açıktır. Zira o kendisini, Dâvud b. Muhammed el-Karsî el-Hanefî 

olarak nitelemiştir. İlk medrese eğitimini Çolak Abdullah Efendi‟den aldıktan sonra İstanbul‟a giderek 

eğitimini tamamlamıştır.14 Medrese eğitimini başarıyla bitirmesine rağmen kaynaklarda onun müderris 

olarak resmî bir görev aldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.  

Eserleri üzerinden bir tarihlendirme yapıldığında İstanbul‟dan sonra Mısır‟a gittiği orada bir 

müddet kaldıktan sonra 1740 yılların sonlarına doğru tekrar İstanbul‟a geldiği anlaşılmaktadır.15 Daha 

sonra ilmi şahsiyetine hayran olduğu Birgivî‟nin köyü olan Birgi‟ye yerleşmiş ve orada fahrî müderrislik 

görevi ifâ etmiştir. Akabinde 1746 yılında Kıbrıs‟a geçmiş ve ilim irşad faaliyetleriyle meşgûl olmuştur.  

Siyaset ve riyasetten uzak zahidane bir yaşam süren Dâvud el-Karsî 1169/1756 yılında Birgi‟de 

vefat etmiştir. Vasiyetinin gereği olarak Birgivî‟nin yanına gömülmüştür. 

İlmî anlamda çok yönlü bir müellif olan Dâvud el-Karsî adeta Birgivî‟nin izini sürmüştür. 

Birgivî‟nin eserleri üzerine yaptığı şerh ve haşiyeler de bu durumu göstermektedir. Belki de bu 

sevgiden mütevellit ömrünün son onbeş senesini de Birgi‟de geçirmiştir.16 Daha çok şerh ve haşiye 

türü eserlerinden haberdar olduğumuz Davud el-Karsî‟ye nisbet edilen çalışmaları şu şekilde 

sıralayabiliriz. 

er-Risâletu‟n Nuriyye ve‟l Mişkâtü‟l Kudsiyye, el-Fethiyye fî Beyâni‟d Dâdi‟l Kâfiyye, Tahrîrât ve 

Takrîrât ale‟l Besmele ve‟1 Hamdele ve‟s Salâti ve‟s Selâmi‟1 Lafziyye, Şerhu‟d-Dürri‟l-Yetim, Şerhu 

                                                           
10  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 309. 
11  Yılmaz Özdemir, Davud el-Karsi, Hayatı, Eserleri ve Şerhu‟l Avamili‟l Cedid adlı eseri (edisyon kritik), Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1998, s. 2 
12  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-ârifîn fî esmâi‟l-müellifîn ve âsâri‟l-musannifîn, İstanbul, 1955, c. 1, s. 659. 
13  Bağdatlı, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 1, s. 363. 
14  Cemil Akpınar, “Dâvud el-Karsî”, DİA, c. 9, İstanbul, 1994, s. 29. 
15  Özdemir, “Davud el-Karsî”, c. 9, s. 4. 
16  Akpınar, “Dâvud el-Karsî”, c. 9, s. 30. 
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Usûli‟l-Hadîs li‟l-Birgivî, Şerhu‟l-Kasîdeti‟n-Nûniyye, Şerhu Âmentü billâh, Şerhu Kasîdeti Bedi‟l-Emâlî, 

Risâletü Beyânı Meseletil İhtiyârâti‟l Cüz‟iyye ve‟l İdrâkâti‟l Kalbiyye, el-Mûcez ü şerhi Tehzîbi‟l Mantık,  

Tekmile li Tehzîbi‟l Mantık, Şerhu‟l İsâgûcî fi‟l Mantık, el-İsâgûcî‟l Cedid ve‟d Dürrü‟1 Ferid, Şerhu‟r 

Risâle fi‟l Kaziyye ve Eczâihâ,  Tezkire li Vezâifi‟l Bahhâsîn, Şerhu‟l Emsileti‟l Muhtelife fi‟s Sarf, Şerhu‟l-

Bina,  Şerhu İzhâri‟l Esrar, Şerhu‟l Avâmil, Muhtâru Muhtâri‟s Sıhâh, Şerhu‟r-Risâleti‟l Endelüsiyye fi‟l-

Arûz, Şerhu‟r Risâleti‟l Fethiyye fi A‟mâli‟l Ceybiyye, Şerhu Risâle fi‟l Amel bi‟r Rub‟ el-Mevsûm bi‟l-

Mukantarât.17 

Dâvud-i Karsî ve onun ilmi kişiliği konusunda ülkemizde bazı akademik çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmalardan ulaşabildiklerimiz şunlardır: 

Lokman Şen, Davud-i Karsi ve Hadisçiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

1998, (Yüksek Lisans). 

Yılmaz Özdemir, Davud el-Karsi, Hayatı, Eserleri ve Şerhu‟l Avamili‟l Cedid adlı eseri (edisyon 

kritik), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, (Yüksek Lisans). 

Gökhan Sebati Işkın, Davud el-Karsi ve Şerhu İzhari‟l Esrar‟ı, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü 2000, (Doktora). 

Arif Yıldırım, Karslı Davud (Davud-i Karsî) Efendinin İrade-i Cüz‟iyye Anlayışı, Atatürk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 15, s. 189-199, Erzurum, 2000 

(Makale). 

İmam Birgivî Usûlü‟l-Hadîs Şehi, Dâvud b. Muhammed el-Karsî, trc. Abdussamet Yalçın, Dua 

Yayıncılık, İstanbul, 2014. 

Resul Öztürk, Dâvud-i Karsî (1169/1756): Kelâmî Görüşleri ve Kaynakları, Atatürk Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 41, s. 77-99. 

İbrahim Çapak, Ferruh Özpilavcı, Bir Kıbrıslı Müderris Davud-i Karsî‟nin el-Îsâgucî el-Cedid 

ve‟d-Durri‟l-Ferîd Adlı Risâlesi, Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi 

Dergisi = Journal of the Near East University Islamic Research Center, 2015, cilt: 1, 

sayı: 2, s. 7-35. 

Osman Bilgen, Dâvûd-i Karsî (1169/1756)‟nin “Şerh alâ Usûli‟l-Hadîs”  İsimli Eserinin Metodu 

ve Kaynakları Üzerine, Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları, 2016, cilt: 11, sayı: 

5, s. 99-116. 

3- Risâle fî Usûli’l-hadis 

Biz bu bildiride Abdurrahmân el-Amâsi‟ye nisbet edilen Birgivî‟nin Risâle fî usûli‟l-hadîs isimli 

istinsah çalışmasının müstensihe aidiyeti ve Birgivî‟nin söz konusu eserinin tahkîkî açısından kronolojik 

değeri üzerinden bir değerlendirmede bulunmaya çalışacağız. Eserin bu nüshası Türkiye 

Kütüphanelerinde sadece Kastamonu İl Halk Kütüphanesi‟nde, 37 Kast 53/13 arşiv numarasıyla yer 

almaktadır. Birçok risâleyi içinde barındıran ve tek mücellet mecmuanın 408b-416b varakları arasında 

bulunan bu kıymetli çalışma İmam Birgivî‟nin Risâle fî Usûli‟l-Hadîs isimli çalışmasının müellif tarafından 

istinsahını oluşturmaktadır.  

3.1. ġekil Açısından Risâle’nin Tetkîki 

Yazı türü nesih olan yazmanın ilk sayfası oniki ve son sayfası dokuz satır olmakla birlikte diğer 

bütün sayfalar onbeş satırdan meydana gelmektedir. Sayfa kenarlarında Davud el-Karsî‟nin 

(v.1169/1756) bu risâleye yapmış olduğu şerhi yer almaktadır. Risâle toplamda onüç varak olmakla 

birlikte Birgivî‟nin Risâle fî usuli‟l-hadis isimli çalışması sekiz varağını teşkil etmektedir. Geriye kalan beş 

varak ise Davud el-Karsî‟nin şerhinin ilavesidir. Risâlede yer alan istinsah tarihi 1108 olarak net bir 

şekilde kayıt altına alınmıştır.  Davud el-Karsî‟nin de doğumunun 1090-1100 arası olduğu gerçeğinden 

hareketle sayfa kenarlarında yer alan şerhlerin sonradan metne eklendiği açıktır. Ayrıca risâlenin sayfa 

kenarları dışında yeni sayfalara da Davud el-Karsî‟nin şerhi yazılarak risâleyle birleştirilmesi bizim 

görüşümüzü desteklemektedir.  

 

                                                           
17  Akpınar, “Dâvud el-Karsî”, c. 9, s. 29-30. 
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Risâlenin başlangıç cümlesi; 

 ”إعهى ايٓا انطانب انصادق اٌ الْم انحذيث إصطالحاث“

Bitiş cümlesi ise;  

“ ...حًج ْزِ انشسانت في ٔلج انعصش انشيخ رادِ عبذ انشحًٍ عفٗ عُٓى ” 

şeklindedir. Açıklama gerektiren kavram ya da ifadeler ana metinde kırmızı ile renklendirilip 

numaralandırılmış ve bir yönüyle dipnot mantığı çerçevesinde sayfa kenarlarında izah edilmiştir. 

Sonradan eklenen sayfalarda genel olarak Dâvud el-Karsî‟nin şerhinden bölümler olmakla birlikte İbn 

Hacer el-Askalânî‟nin (v. 852/1449) Nuhbetu‟h-l-fiker‟inden de alıntılar mevcuttur.18 Ayrıca Suyûtî‟nin 

(v. 911/1505) Tedrîbu‟r-râvî‟si, Nevevî‟nin (v. 676/1277) Takrîbu‟n-Nevevî‟si ve Irâkî‟nin (v. 806/1404) 

Elfiye‟si‟ne atıflar mevcuttur.19 

Sayfa kenarlarında genel olarak Davud el-Karsî‟nin şerhi yer almakla birlikte müstensihin 

kendisine ait bazı tasarrufları görmek de mümkündür. Bu hususiyetlere değinecek olursak; 

İbn Hacer‟in Nuhbe‟sine sayfa kenarlarında da yer verildiği görülür.20 Bazen de İbn Salah‟a (v. 

643/1245) atıf görmek de mümkündür.21 

Hamişlerde bazı kelimelerin ıstılâhi anlamlarına yer verildiği görülmektedir. Örneğin, “fısk ve 

bid‟at” kavramlarının ne anlama geldiği bu şekilde izah edilmiştir.22 Buna göre fısk, “حشاو  في انعًم إيا

 ifadeleriyle ”في اإلعخماد انغيشة انًكفشة“ ,olarak tanımlanırken aynı şekilde bid‟at kelimesi de ”أ حشن ٔاجب

açıklanmıştır. Aynı şekilde ana metinde tanımlaması yapılmamış “انضعيف” terimini, “ ْٕٔ يا نى يجًع 

”ششٔط انصحت ٔانحسٍ  şeklinde açıklamıştır.23 Benzer şekilde bir izah ve tanımlama, “Mevzû” hadis 

bahsinde de yer almaktadır.24 

Bazen de metinde geçen bir kelimenin aslında hangi anlamda kullanıldığı yine sayfa kenarında 

ifade edilmektedir. Örneğin ana metinde geçen “انشاسع” kelimesinin, “hüküm koyucu” anlamıyla 

karışmaması için, “طشيك” şeklinde bir izah getirilmiştir.25 Kezâ ana metinde geçen “عباسة” kelimesinin, 

 kelimesinin ”انحزالت“ ,anlamında geldiği belirtilmiştir.26 Bir başka örnek de ana metinde geçen ”حاصهت“

anlamının, “انًخاَت” olduğunu belirtmesidir.27 Aynı şekilde ana metinde geçen, “حطشق” fiilinin, “حغطي” 

anlamına geldiğini devamında geçen, “يالصيت” kelimesinin de “يذأيت” manasını taşıdığını belirtir.28 

Bazen de metindeki bir kapalılığı gidermek için izahatta bulunabilir. Örneğin metinde geçen, “ْٕ” 

zamirinin siyak ve sibak iyi tahlil edilmediği takdirde hem hadise hem de râviye râci olabileceği 

düşünüleceğinden buna işaret ederek söz konusu zamirin râviye delalet ettiğini ifade eder.29  Bu izah 

türü bazen gramer bilgisine dayalı bir değerlendirme de olabilir. Örneğin, “عضيض” hadis bahsinde geçen, 

 harfinin fâ-i ta‟rîfiyye olduğunu ifade eder.30  ”ف“ cümlesindeki ”فُعهى“

Bazen mutlak olan bir ifade kayıt altına alınarak meselenin vuzûha kavuşması sağlanmıştır. 

Ana metinde geçen “ “ ,olarak geçen ifadede bir râvinin yalanının sabit olmasını ”فإ را ثبج كزبّ عُذ 

 şeklinde kayt altına almıştır.31 Aynı şekilde mürsel hadisin tanımı yapılırken iki anlamından ”انثماث

bahsedilir. Bunlardan ilki senedin sonunda bir kopukluğun olması olarak ifade edilirken; ikinci tanımın 

genel anlamda senedin herhangi bir yerinde kopukluğun olmasının mürsel olarak nitelendiğidir. 

Birgivi‟nin ana metninde birinci tanım kastedilerek,  “ “ ,denmiş, bu mutlak ifade ”االٔل اشخٓش بيٍ 

                                                           
18  Birgivî, Takiyyuddîn Mehmed, Risâle fî usûli‟l-hadîs, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, 37 Kast 53/13, 408b-416b (şerh olarak 

işaret ettiğimiz bu kısımlar esre sonradan katıldığı için sayfa sayısına dahil edilmemiş gözükmektedir.) 
19  Birgivî, Risâle, 416b 
20  Birgivî, Risâle, 409a, 410b. 
21  Birgivî, Risâle, 410b 
22  Birgivî, Risâle, 411b 
23  Birgivî, Risâle, 411a 
24  Birgivî, Risâle, 413b 
25  Birgivî, Risâle, 413a 
26  Birgivî, Risâle, 409a 
27  Birgivî, Risâle, 411b 
28  Birgivî, Risâle, 411b, Benzer bir örnek için bkz. 415a 
29  Birgivî, Risâle, 413b 
30  Birgivî, Risâle, 415b 
31  Birgivî, Risâle, 413a, Benzer bir örnek için bkz. 414b, 416a 
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 şeklinde bir ibare ile kayıt altına alınmıştır.32 Yine risâlenin ana metninde isnad tedlîsinin ”انًحذثيٍ

muhaddisler nezdinde kabul görmediğini ifade etmek sadedinde kullanılan, “يزيٕو” kelimesinin 

cümleye yüklediği anlamı tam olarak belirtme sadedinde, “إحفالا” şeklinde bir kayıtla mesele vuzuha 

kavuşturulmuştur.33 Bir başka örnek de mevzu hadis bahsinde yer almaktadır. Şöyle ki bir râvinin Hz 

Peygamber‟e ömründe bir sefer dahi yalan isnadında bulunmasının o kişiden gelen hadislerin mevzu 

olarak nitelenmesine yeteceği bahsinde söz konusu kişiden gelen hadislerin kabul edilmeyeceği ana 

metinde ifade edilir. Ancak sayfa kenarında, o yalanı söylemeden önceki ve sonraki hiçbir rivâyetinin 

kabul edemeyeceği şeklinde bir açıklama söz konusudur.34 

Bazı yerlerde ana metinde eksik olan bir kısmın tamamlanması söz konusudur. Örneğin; 

 şeklinde olması gerektiği belirtilmektedir.35 ”انًشٔة“ ifadesine dipnot atılarak bu ifadenin ”يالصيت انخمٕٖ“

 Kezâ, “Azîz” hadis tanımlanırken ana metinde olması gereken, “  ifadesi tetkîke açtığımız ”أ ضًُا

nüshada bulunmazken sayfa kenarında tashîh kaydı koşularak düzeltildiğini görmekteyiz.36 Bu durum 

da eserin üzerinden sonradan tekrar geçildiğini göstermektedir.  

Bazen kelimenin harekelenmesi hususunda yaşanabilecek karışıklığı giderme adına hem 

kelimenin yapısına hem de harekesine işaret edilmiştir. Örneğin “انًذنس” kelimesinin hemen altına 

ism-i meful olduğu belirtilerek hem kelimenin fail zannedilmesinin önüne geçilmiş, hem de 

harekelemenin “müdelles” şeklinde yapılması gerektiğine dikkat çekilmiştir.37 

Ana metinde örneklendirme konusunda bir eksiklik görüldüğü takdirde misaller verilerek 

risâlenin içeriği zenginleştirilmiştir. Tetkikine gayret gösterdiğimiz nüshada, “Muttasıl” terimi 

tanımlanırken muhaddislerden bir kısmının bu tabiri sadece merfu rivayetler için kullanırken; bazı 

alimlerin ise mevkuf ve mahtû‟ rivayetler için de bu isimlendirmeyi tercih ettiği ifade edilmiştir. 

Müstensihimiz ise örneklendirmek açısından ikinci tanımlamayı benimseyenlere, “ كإبٍ عبذ انبش ٔ يٍ 

 .şeklinde izah getirmiştir ”سبمّ

Usûli bazı kavramların o ismi alma sebeplerine değindiği de olur. Örneğin, “Mahfûz” kavramı 

risâlede tanımlanmış istinsah sahibi ise, “  şeklinde bir açıklama ile bu ”نكَّٕ يحفٕظا غانبا عٍ انخطإ

terimin neden bu ismi aldığına dair değerlendirmede bulunmuştur.38  

Risâle‟nin sonundaki istinsah kaydı ile alakalı olarak da sayfa kenarında esere başlarken hamd 

etmek kadar bitirirken de hamdetmenin önemine işaret edilmektedir. Devamında kendisi için bu yolun 

hizmetkârı ifadesini kullanmaktadır.39 Bu da kanaatimizce ilmî bir inceliğin göstergesidir. 

3.2. Risâlenin Aidiyeti Problemi 

Gerek yazma eserlerin resmi sitesinde40,  gerek Kastamonu İl Halk Kütüphanesi kayıtlarında ve 

gerekse İSAM‟ın kayıtlarında bu çalışmanın Şeyhzâde Abdurrahmân Efendi‟ye ait olduğu 

belirtilmektedir. Ancak bu durumda karşımıza bir dizi problem çıkmaktadır. Öncelikle; 

Bu yazma nüshanın Şeyhzâde Abdurrahmân‟a ait olduğu konusunda bir şüphe yoktur zira 

yazmanın sonunda bu net bir şekilde ifade edilmektedir. Yazma eserlerin resmi web sitesinde ve 

kütüphane kaynaklarında tetkike açtığımız nüshanın da sahibi olarak gözüken Şeyhzâde 

Abdurrahmân‟a nisbet edilen onyedi eser bulunmaktadır. Bu eserleri incelediğimizde garip bir durumla 

karşılaştık. Milli kütüphane‟de 06 Mil Yz A 3582 arşiv numarası ile kayıtlı olan Nazmül-ferâid ve cem‟ül-

fevâid isimli çalışmanın müellifi olarak Şeyhzâde Abdurrahmân b. Ali el-Amâsî gösterilmektedir. Oysa 

metnin içeriğine baktığımızda müellifin Şeyhzâde Abdurrahim b. Ali el-Amâsî olduğunu gördük. Keza 

Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi‟nde 05 Ba 1158/1 arşiv numarayla yer alan Müntehâbü‟l-büdûris-

sâfîre fî umûril-âhire isimli çalışma içinde aynı durum söz konusudur. Aynı şekilde Çorum Hasanpaşa İl 

                                                           
32  Birgivî, Risâle, 409b 
33  Birgivî, Risâle, 410a 
34  Birgivî, Risâle, 413b 
35  Birgivî, Risâle, 411b 
36  Birgivî, Risâle, 415b 
37  Birgivî, Risâle, 409b 
38  Birgivî, Risâle, 410b. 
39  Birgivî, Risâle, 416b 
40  https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=41071 
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Halk Kütüphanesi „nde 19 Hk 1455 arşiv numarası ile kayıtlı bulunan İzâhul-mesâil ve keşfüd-delâil 

isimli yazma eserin giriş kısmı okunduğunda, “  ifadesi net bir ”عبذ انشحيى بٍ عهي انشٓيش شيخ رادِ

şekilde gözükmektedir. Şurası bilinen bir husustur ki Şeyhzâde Abdurrahmân b. Ali el-Amâsî ile 

Abdurrahim b. Ali el-Amâsî kardeştirler.41 Vefat tarihlerine baktığımızda Abdurrahmân Çelebi‟nin vefatı 

h. 922 iken kardeşi Abdurrahim‟in vefatı ise h. 944‟dür. Dolayısıyla yazma eserler resmi sitesinde ve 

kütüphane kataloglarında Şeyhzâde Abdurrahmân b. Ali el-Amâsi‟ye nisbet edilen eserlerin yeniden 

gözden geçirilerek tespitinin yapılması gerekmektedir.  

Tetkîke açtığımız nüshaya dönecek olursak; bu nüshanın Şeyhzâde Abdurrahmân‟a ait olduğu 

eserin son kısmında belirtilmiştir. Burada bizi karşılayan problem ise şudur. Şeyhzâde Abdurrahmân‟ın 

vefatı h. 922 iken istinsah etmiş olduğu risâlenin sahibi olan Birgivî‟nin vefatı ise 981‟dir. Birgivî‟nin bu 

risâleyi İstanbul‟da müderrislik yaptığı yıllarda kaleme aldığı bilinmektedir.42 968 senesinde 

İstanbul‟dan Edirne‟ye geldiği kaynaklarda ifade edilen43 Birgivî‟nin bu risâleyi 960- 968 yılları arasında 

yazmış olması gerekir.  Dolayısıyla Şeyhzâde Abdurrahmân Efendi‟nin Birgivî‟ye ulaşma imkânı yoktur. 

Bu kısımdan sonra karşımıza çıkan temel problemlerden biri de nüshanın istinsah tarihidir. Risâlenin 

sonunda bu eserin h. 1108 senesinde Belde-i Tayyibe‟de Receb-i Şerif ayında tamamlandığı açık bir 

şekilde yazmaktadır.  

Netice olarak bu yazmanın müellife aidiyetiyle ilgili olarak; 

1- Kataloglarda ve resmî internet sitesinde yer alan ve Şeyhzâde Abdurrahmân b. Ali el-

Amâsi‟ye nisbet edilen eserlerin bir kısmı kardeşi Abdurrahim b. Ali el-Amâsi‟ye aittir.  

2- İncelediğimiz nüshanın Şeyhzâde Abdurrahmân tarafından kaleme alındığı net bir şekilde 

belirtilmektedir. Ancak bu durumda da eserin asıl sahibi olan Birgivi‟nin vefatıyla Şeyhzâde 

Abdurrahmân‟ın vefatı örtüşmemektedir. Ayrıca risâlenin istinsah tarihi de müstensih ile müellifin 

likaınnı mümkün kılmamaktadır.  

Kanaatimizce bu nüsha Abdurrahmân isminde bir başka Amasyalı âlime ait yazma eser 

olmalıdır. Bu zâviyeden konuya yaklaştığımızda tespit edebildiğimiz Amasyalı âlimler içerisinde ismi 

Abdurrahmân olanlara baktığımızda; 

Abdurrahmân Çelebi, tasavvufi yönü bulunan bu zât hicri 903(1497/98) tarihinde vefat 

etmiştir. Yakup Paşa (Çilehane) camii şerifi demekle tanınan caminin avlusundaki türbeye 

defnedilmiştir. Dolayısıyla eserin müstensihinin bu şahsı olması mümkün gözükmemektedir.  

Abdurrahmân b. ġeyh Cemâleddin, her ne kadar bu zât için de Şeyhzâde denilmiş olsa da 

kaynaklar vefatını h. 971 olarak göstermektedir.44 İstinsah tarihinin 1108 olduğu düşünüldüğünde 

müstensihin bu kişi olması mümkün değildir. 

Abdurrahmân b. Seyit Ali, Kaynaklar bu zatın vefatını h.983 olarak göstermektedir. Her ne 

kadar Birgivî ile çağdaş olmakla birlikte nüshanın istinsah tarihi üzerinden yapacağımız değerlendirme 

neticesinde bu şahsın aradığımız kişi olma ihtimali bulunmamaktadır. 

Abdurrahmân Kamil Efendi, doğum tarihi 1262 olan bu zat istinsah tarihinden sonra 

dünyaya gelmesi sebebiyle aradığımız zat olması mümkün değildir.  

Abdurrahmân Efendi, Kürt Hafız45 şöhretiyle tanınan bu alim Amasyalı Ali Efendi adındaki bir 

zatın oğlu olup Kürt Hafızzade Osman Faik Efendi‟nin yeğenidir. Yörgüç Paşa Mederesesi 

müderrislerindendir. 1172 (1758/59) tarihinin Ramazan-ı Şerif ayında vefat etmiştir.46 Bu bilgi Kitâbü‟l-

mecmû fi‟l-meşhûdi ve‟l-mesmû” adlı eserden alınmıştır.47 Kaynaklarda bu zât ile ilgili olarak herhangi 

                                                           
41  Süreyya, Sicilli Osmanî, c. 3, s. 328. 
42  Sâdık Cihân, Muhammed b. Pir Ali Birgivi ve Risâle fî ulûmil hadis‟in Tercümesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, Samsun 1987, sayı: 2, s. 57-58.  
43  Arslan, İmam Birgivi, s. 30-31; Özdemir, Birgivî, s. 8 
44  Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşhurları, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2002, s. 12. 
45  Amasya Meşhurları isimli çalışmada Abdurrahmân Efendi için Kürt Hafız denildiği belirtilse de Kürt Hafız lakabının 

Abdurahmân Efendi‟nin babasına ait olduğu kendisine ise, Kürthafızoğlu olduğu net bir şekilde ifade edilmektedir. Âbdizâde 
Hüseyin Hüsamaddin Efendi, Amasya Tarihi, İstanbul, 1912-1927, c. 4 (Zeyl), s. 42. 

46  Âbdizâde, Amasya Tarihi, İstanbul, s.42. 
47  Olcay, Amasya Meşhurları, s. 11. 
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bir eser nisbesi bulunmamakla birlikte gerek vefat tarihi üzerinden gerekse babasının isminin de Ali 

olması hasebiyle meşhur Abdurrahmân b. Ali el-Amâsî ile karışması muhtemel gözükmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında kanaatimizce Kürt hafız olarak bilinen Abdurrahmân Efendi meşhur Şeyhzâde 

Abdurrahmân ile karışmış daha sonra bu yazmalar kataloglandırılırken Şeyhzâde Abdurrahmân‟ın 

kardeşi olan Abdurrahim üzerinden ikincil bir karışıklık meydana gelmiş gibi gözükmektedir. Yukarda 

bahsettiğimiz risâleye sayfa kenarlarına ve ayrı kağıtlara yazmak suretiyle eklenen Dâvud el-Karsî‟nin 

şerhi ile ana metnin yazı stillerindeki benzerlikler ve Kürt Hafız‟ın vefatı ile Davud el-Karsî‟nin vefatının 

bu şerhi temin etmesine imkân sağlaması akıllara, Kürt Hafız‟ın Birgivî‟nin usulünü istinsah ettikten bir 

müddet sonra Davud el-Karsî‟nin şerhine ulaşıp onu da metnin yanına eklemesi ihtimalini 

getirmektedir. 

3.3. Risâlenin Diğer Nüshalar Açısından Değeri 

Şeyhzade Abdurrahmân eliyle istinsah edilmiş Birgivî‟nin Risâle fî usûli‟l-hadis isimli bu yazma 

nüsha büyük bir önemi haizdir. Söz konusu bu risâle gerek münferiden48 gerek başkaca risâlelerle49 

gerekse şerhleriyle birlikte defaatle basılmıştır.50 Brockhelman‟da Risâle‟nin Kahire ve İskenderiye gibi 

çeşitli kütüphanelerde yazmalarının varlığından bahseder.51 

Usûl-i hadis ilmi açısından pratik bir el kitabı hüviyetinde olan risâlenin Osmanlı Medreselerinde 

bir dönem ders kitabı olarak okutulduğu görüşü mevcuttur.52 Müellifinin meşhuriyeti de söz konusu 

olunca risâle belirtildiği üzere defaatle şerh ve tab edilmiştir.  

Risâlenin yazma nüshaları ile alakalı olarak önceki çalışmalarda on nüshadan bahsedilmekle 

birlikte53 bizim tespitlerimize göre Türkiye Kütüphanelerinde ondokuz nüshası mevcuttur. Bizim 

bildirimiz açısından önem arzeden husus ise kaynaklarda belirtilen ve bizim ulaşabildiğimiz risâlenin 

yazmaları içerisinde Şeyhzâde Abdurrahmân‟ın nüshasının en eski nüsha olmasıdır. Ancak ne yazıktır ki 

risâlenin matbû‟ versiyonlarının yahut tercümelerinin hiçbirinde bu nüshaya işaret edilmemiştir. 

Şeyhzâde Abdurrahmân‟ın nüshası 1108 tarihli iken, örneğin Cihan Şahîn çalışmasında 1326 tarihli 

nisbeten çok geç dönem bir eseri ana metin kabul etmiştir. Keza risâleyi terceme edenlerden biri olan 

Taha Alp ise hangi nüshalardan istifade ettiğini dahi belirtmemiştir.54 Dâvud el-Karsî‟nin risâle üzerine 

şerhini tercüme eden Abdussamet Yalçın ise Mustafa Şevki Efendi tarafından istinsah edilmiş 1326 

tarihli nüshayı kullandığını belirtmektedir.55 Risâlenin Beyrut baskısında ise 1288 seneli nüsha 

kullanılmıştır.56 

Birgivî‟nin vefatının h. 981 olduğu düşünüldüğünde 1108 gibi kendisinin vefatına çok yakın bir 

dönemde istinsah edilmiş bir metnin göz ardı edilmesi şaşırtıcı bir durumdur. Bunun sebeplerini 

irdelediğimizde karşımıza bazı hususiyetlerin çıktığını gördük. Gerek kütüphane kataloglarında ve 

gerekse yazmaların online tarama sisteminde bu risâlenin sahibi olarak Şeyhzade Abdurrahmân b. Ali 

el-Amâsî gözükmektedir. Oysaki belirttiğimiz üzere Şeyhzade Abdurrahmân bu metnin müstensihi 

konumundadır. Metne ta‟lik babında bazı faydalı bilgiler dışında katkısı olmamıştır. Bizden önce yapılan 

konuya dair çalışmalarda müellif ismi olarak Birgivî‟nin gözükmüyor olması bu risâlenin dikkatlerden 

kaçmasına sebep olmuş gibi gözükmektedir.  

Konuya bu zâviyeden yaklaşıldığında akıllara, tetkîke açtığımız risâlede matbû‟ versiyonlarına 

esas alınan nüshalardan farklılık arzeden yönlerin olup olmadığına ilişkin bir soru gelmektedir. Bu 

                                                           
48  Birgivî, Risâle fî ulûmi‟l-hadîs, Kışla-I Hümâyûn Matbaası, İstanbul, 1275 (GümüşhânevÎ‟nin Râmûzu‟l-ehâdis isimli eseri ile 

birlikte) 
49  Ebû Âsım Bişr, Mecmû‟ resâili fî ulûmi‟l-hadîs, Dâru‟l-kütübi‟l-ilmiyye, Beyrut, ty. (İçlerinde Birgivî‟de olmak üzere altı 

müellifin hadis risâlelerini içerir.) 
50  Risâle fî ulûmi‟l-hadîs, Şeyh Yahyâ Efendi Matbaası, İstanbul 1288 (Dâvud el-Karsî‟nin şerhiyle birlikte basılmıştır.); Yusuf el-

Harpûtî, Şerhu usûli‟l-hadis alâ risâleti Birgivî, , Matba‟atu‟l-âmire, Beyrut, 1293, Dâvud el-Karsî, Şerhu usûli‟l-hadis alâ 
risâleti Birgivî, , thk. Yusuf Kaplan, Dâru‟l-kütübi‟l-ilmiyye, Beyrut 2006; Bizim bizzat görme imkanı bulduğumuz bu baskılar 
dışında bu risâlenin, yapılan şerhlerin ve haşilyelerin baskıları için bzk. Cihân, Birgivi, s. 57-58.  

51  Brockhelman, Tarîhu Turâsi‟l-Arabî, Mu‟cemu matbû‟âtil-Arabiyye. yy. ty., s. 378 
52  Cihan, Birgivî, s. 56. 
53  Cihan, Birgivi, s. 57 
54  Muhammed b. Ali el-Birgivî, Hadis Usûlü, trc. Taha Alp, Yasin Yayınevi, İstanbul, 2012. 
55  Dâvud b. Muhammed el-Karsî, İmam Birgivî Usûlü‟l-Hadîs Şehi,  trc. Abdussamet Yalçın, Dua Yayıncılık İstanbul, 2014, s.33 
56  Ebû Âsım, Mecmû‟, s. 51. 
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soruya yetkin bir cevap verebilmek için Şeyhzade Abdurrahmân nüshasının risâlenin matbû‟ 

versiyonlarıyla kıyaslanması gerekmektedir. Ancak sadece Türkiye Kütüphanelerinde yer alan ondokuz 

nüsha ile Dünya‟da çeşitli kütüphanelerde bulunan diğer nüshaların temini, tertibi ve tetkîki bu 

çalışmanın sınırlarını aşmaktadır.  

 

Sonuç 

Netice olarak; bu bildiri tarihten günümüze tevârüs etmiş ilmî mirasımızın değerlendirilmesi 

esnasında ikincil hatta üçüncül ihtimalleri her zaman göz önünde bulundurmanın meselenin halli için 

elzem olduğuna dair ipuçları sunmaktadır. İncelemeye gayret gösterdiğimiz bu risâle gerek müellife 

gerekse müstensihe aidiyeti açısından günümüze kadar farklı değerlendirmelerle ele alınmış bir eser 

olarak karşımızdadır. Son tahlîlde söyleyebileceğimiz bu kıymetli risâlenin müellifi Şeyhzade 

Abdurrahmân değil Birgivî‟dir. Müstensih olarak değerlendirebileceğimiz Şeyhzade Abdurrahmân ise 

meşhur Müeyyedzâde Abdurrahmân değil bizim kanaatimize göre Kürthafızoğlu lakabıyla bilinen 

Abdurrahmân b. Ali Efendi olsa gerektir.  
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YÛSUF EFENDİZÂDE (1080-1167-H./1670-1735 M.) 

HAYATI, ESERLERİ VE HADİS İLMİNE KATKISI 

 

 Yusuf OKTAN* 

 

Özet 

Abdullah b. Muhammed b. Yusuf el-Hanefî, el-Amâsî, Abdullah Hilmî ve Yûsuf Efendizâde isimleriyle 

meşhur olmuştur. Tefsir, Kıraat, Hadis ve daha birçok ilimde öne çıkan müellifin doğum tarihi ve yeri 

hakkında kaynaklar ittifak etmese de çoğusu 1085 yılında Amasya’da doğduğunu belirtmiştir. İlmî bir 

ortamda yetişen Yûsuf Efendizâde Osmanlı devletinde Meşayihu’l-Kurra olan babası Muhammed b. 

Yusuf’tan bazı kıraat kitapları okumak suretiyle ilk eğitimini almıştır. Sonrasında Rumeli 

kazaskerlerinden olan Kara Halil Efendi’den bazı hadis usulü kitapları ve Buharî’nin Sahih’inden birkaç 

bölüm okuyarak kendisinden icazet almıştır. Dünyevî ve ilmî önemli makamlarda bulunan Yûsuf 

Efendizâde eser telifine önem vererek tefsir, kıraat, hadis, akide, mantık ve siyer ilimlerinde elliden 

fazla önemli eser kaleme almıştır. Yazmış olduğu bu eserler arasında otuz cilt olarak kaleme aldığı ve 

anlaşılması zor olan kelimelerin lügat manalarını öne çıkardığı, dilbilimcilerin görüşlerini bildirdiği, hadis 

hakkında gelen rivâyetleri zikrettiği şerh metodolojisinde tahlil yolunu tuttuğu Necahû’l-Karî fî Şerh-

Sahîhi’l-Buharisi ve Kara Halil Efendi’den icazetini aldığı, kitabın yarısına gelip tamamlayamadığı üç 

ciltlik İnayetü’l-Meliki’l-Mün’im fî Şerhi- Sahîhi-Müslim hadis ilminde dikkatleri çekmiştir. Bu çalışma 

Yusuf Efendizade’nin hayatı, ilmi mekânı, eserlerine dikkat çekerek Buhari ve Müslim üzerine yapmış 

olduğu önemli iki şerhini incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: el-Amasî, Necâhü’l-Kari, Yusuf Efendizâde, Sahih-i Buharî, Sahih-i Müslim. 

 

Yusuf Efendizade (1080-1167 Ah/1670-1735 Ad) 

His Life, Works and Contribution to the Science of  

Hadith 

Abstract 

Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf al-Hanafi was renowned by the names al-Amasi, Abdullah Hilmi 

and Yusuf Efendizade. Although there is no consensus by the sources over the date and place of birth 

of the author who was well distinguished in sciences of tafsir (Quranic exegesis), qira’ah (the science 

of reciting the Qur’an), hadith and many others, most of the sources have stated that he was born in 

Amasya district of Turkey in 1085. Yusuf Efendizade, who was brought up in a scholarly environment, 

received his first education from his father Muhammad ibn Yusuf, who was one of the mashayikh al-

qurra (masters of qurra) in the Ottoman State, by reading some qira’ah books. And then he read 

some books on methodology of hadith and some chapters from the Sahih of Al-Bukhari under the 

supervision of Kara Halil Efendi, who was one of the military judges (kazasker) of Rumeli, and he thus 

received ijazah from him. Yusuf Efendizade, who held important positions, both worldly and scholarly, 

attached importance to authoring and wrote over 50 prominent books on tafsir, qira’ah, hadith, aqidah 

(Islamic creed), logic and prophetic biography. 

He attracted attentions on him in science of hadith by two of these books that he authored. One of 

them is Najah al-Qari fi Sharh al-Sahih al-Bukhari, which consists of thirty volumes and highlights 

dictionary meanings of the hard-to-understand words, and in which he included views of linguistics 

and adopted the way of analysis in exegesis methodology where he mentioned the narrations on 

hadith. The other one is the three volume ‘Inayah al-Malik al-Mun’im fi Sharh al-Sahih Muslim, whose 

ijazah he received from Kara Halil Efendi and which he was only able to write the half of it and 

couldn’t complete. 

                                                           
*
  Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi, Kuran ve Sünnet Bölümü Doktora Öğrencisi, oktanyusuf@gmail.com. 



130 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 

This study draws attention to the life of Yusuf Efendizade and his scholarly status, and analyses his 

two prominent exegeses on Bukhari and Muslim. 

Keywords: al-Amasi, Najah al-Qari, Yusuf Efendizade, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. 

 

 
 (م1753-1675. /ىـ1167-1085)يوسف أفندي زاده 

 حياتو ومؤلفاتو وإسهاماتو في علم الحديث

 :والدتو وشهرتو .أ

 احلنفي، يعرؼ باألماسي وبعبد ا حلمي ويُعرؼ أيضاً بيوسف أفندي 2 الرومي اإلسالمبويل1ىو عبد ا بن زلمد بن يوسف بن عبد ادلنان احللمي
 . يف مدينة أماسّية1085 سنة 5 إىل أنو ولد4 ومل تّتفق ادلصادر ادلًتمجة على قول واحد يف سنة والدتو ومكاهنا؛ فذىب معظمها3زاده

: مكانتو العلمية .ب

نشأ يوسف أفندي زاده يف بيئة علمية، فأبوه زلمد بن يوسف كان أول مشاخيو يف التفسَت والقراءات، وكذا جده يوسف بن عبد الرمحن كان رئيس 
. 7، وىذا يشَت إىل أن يوسف أفندي جاء من عائلة علمية 6مشايخ القّراء يف زمانو بدار القّراء اليت بناىا السلطان أمحد األول

تلقى القراءات العشر والتجويد والتفسَت واحلديث وعلوم القرآن عن ادلشتهرين بالقراءة واإلقراء يف الدولة العثمانية، ولو جهد كبَت يف نشر العلوم الشرعية 
. 8فيها، وخاصة علم القراءات وعلوم القرآن، وأثرى مكتبة القرآن والقراءات بكتاباتو ومؤلفاتو اليت سأبينها يف قسم مؤلفاتو

وكان صاحب تدقيق ومتحيص، وقد اىتم بالرجوع إىل مصادر الكتب، وليس ىو شلن ينقلون ما فيها نقالً رلرداً؛ بل كان ذا مدرسة مستقلة يف 
التحريرات، يظهر ذلك من إجابة الشيخ علي الضباع عن سؤال الشيخ إبراىيم السمنودي الذي وجهو لو حول العلماء الذين حرروا طيبة النشر ومنهج كل واحد 

وىؤالء أدؽ ... األزمَتي: ومنهم, أتباع يوسف زاده: ، ثانياً ...9 وىؤالء كلهم كرجل واحد...النبتييت: وىم, أتباع ادلنصوري: أوالً :  زلررو الطيبة فريقان”:منهم، فقال
 10.“...وال يأخذون إال بالعزائم والتدقيق, نظراً وأقوم طريقًة؛ ألهنم كانوا يراعون النشر مع أصولو جزئية جزئية

يعتٍت ببعض األخطاء العلمية اليت يراىا يف بيئتو، فعلى سبيل ادلثال، حينما شاعت القراءات الشاذة يف استانبول يف عصره، ألَّف رسالة دلعاجلة ىذه  وكان
اآلفات محيت عن مجيع -دلا ظهر وشاع يف عصرنا يف بلدتنا القسطنطينية امية”:، وقال فيو“رسالة يف حكم القراءة بالقراءات الشواذ ”القضية، حيث كتب كتابو

                                                           
 ,،  Mehmet Tâhir Efendi, Osmanlı Müellifleri, Meral Yayınevi, İstanbul, 1975:انظر. ؛ حيث إنو كان يكتب أشعاره هبذا االسم“احللمي” اشتهر بػ1

 .471، ص1، ج.,
العزدية أوىل من ” : “ مشكالت الشاطيب”يقول يف كتابو : ؛ ألنو عاش فيها وىذا ما صلده يف كتبو، على سبيل ادلثال(القسطنطينّية، أو استانبول كما تعرؼ يف يومنا ىذا) ُنِسب إىل اإلسالمبويل 2

كتاب مشكالت الشاطبي إلمام يوسف ىادي هبجت حسُت صربي، : انظر.وقد تويف يف استانبول أيضاً “ ...الرخصة، ال سيما إذا شاعت يف بلدة كما بلدتنا القسطنطينية، محيت عن اآلفات والبلية
 .131 م، ص2010، رسالة ماجستَت يف أصول الدين يف جامعة النجاح الوطٍت، أفندي زاده دراسة وتحقيق

وإين قد قرأت دبا تضمنتو تلك ” : حيث قال“ أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل”  اعتمد لنفسو اسم يوسف أفندي زاده يف كتبو، فعلى سبيل ادلثال مسى نفسو بيوسف أفندي زاده يف كتابو 3
أجوبة يوسف أفندي عمر يوسف عبد الغٍت محدان، : انظر. من جده األول“ يوسف”وجاء امسو “ الشيخ زلمد بن يوسف بن عبد الرمحن ادلدعّو بيوسف أفندي زاده...الكتب على والد وسندي،

 .391ىػ،ص1429، معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية، زاده على عدة مسائل فيما يتعلق بوجوه القرآن
، وخَت 210، ص2، ج. ىػ1421،جدة، 1، دار الندوة العادلية للطباعة والنشر والتوزيع، طإمتاَُع الُفَضالء بَتراِجم القّراء ِفيما بَعَد الَقرن الثاِمن الِهجريإلياس بن أمحد حسُت الربماوي، :  انظر4

، طبع بعناية ، ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، و إمساعيل بن زلمد أمُت البغدادي129، ص4ج. م2002،بَتوت، 15، دار العلم للماليُت، طاألعالمالدين بن زلمود الزركلي، 
 .471، ص1ج،  ,Tahir, Osmanlı Müellifleriو، 482، ص1 م، ج1951ط،استانبول، .وكالة ادلعارؼ اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول، د

، 3، ج. ىػ1408،بَتوت، 3دار بن حزم، طسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، زلمد خليل بن علي ادلرادّي، :انظر.ومل يبُت مكان والدتو.  ىػ1066 ذىب ادلؤرخ ادلرادّي إىل أنو ولد سنة 5
 88ص

 271، ص. ىػ1401، بَتوت،1إحسان حقي، دار النفائس، ط: ، تاريخ الدولة العلية العثمانية، حتقيق(باشا)ابن أمحد فريد  (بك)زلمد فريد : انظر. م1617 م وتويف 1590 ولد 6
 .387/388عبد الغٍت محدان، أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل، ص:  انظر7
 .210،ص2الربماوي، إمتاَُع الُفَضالء، ج: انظر8
 . يعٍت األخذ بظاىر النشر9

-http://www.slideshare.net/abozzahraa/ss .14،ص(ملف وورد) عبد الرزاؽ بن علي إبراىيم بن موسى، تأمالت حول حتريرات العلماء للقراءات ادلتواترة، 10

30672504?from_action=save/)26.09.2016 (. 

http://www.slideshare.net/abozzahraa/ss-30672504?from_action=save/)26.09.2016
http://www.slideshare.net/abozzahraa/ss-30672504?from_action=save/)26.09.2016
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اإلقراء بالشواذ من وجوه القراءات يف ادلساجد واجلوامع، ويف رلالس اإلقراء واافل واجملامع، أردت أن أكتب وأخلص ما قالو علماء الدين، وأئمة اإلسالم - والبلية
. 11“...وادلسلمُت، يف ىذا الباب طلباً للثواب

وكان السالطُت والوزراء يهتمون بو، وحيًتمون علمو، ومن دالئل ذلك أن الوزير عبد ا باشا الكپريل دلا استشكل مسألة اخللط بُت بعض الطرؽ 
 12.للقراءات ادلتواترة، وجَّو إىل يوسف أفندي زاده بعض األسئلة حوذلا، مع طلب إجازة منو، وأصبح طالباً لو

والسلطان أمحد، وبعده السلطان زلمود، عرفا قدره على ما ينبغي ألمثالو، فجعلو السلطان زلمود مدرساً لدار الكتب اليت بناىا داخل السرايا العامرة، 
. 13وبقي مدرساً هبا حىت وفاتو، وىذا يشَت إىل أنو قد حظي دبكانة علمية ودنيوية عالية بُت أىل زمانو

: مشايخو
: وال خيفى أنو أخذ علمو من العلماء ادلشتهرين وادلميزين، وال أسرد ىنا إال ادلتصدرين منهم كما يأيت

أول مشاخيو، وقد قرأ - الذي كان شيخ مشايخ القراء بدار الدولة العثمانية - كان أبوه  زلمد بن يوسف : أبوه شيخ القراء محمد بن يوسف (-1
، والدرة والتحرير وطيبة النشر وتقريب النشر البن اجلزري (ه444)، والتيسَت أليب عمر الدايّن (ه590)عليو رلموعة من كتب القراءات كالشاطبية للشاطيب 

. 14(ه833)
شيَخو يف احلديث الشريف، وقد قرأ عليو بعض الكتب - الفقيو ادلفسر القاضي بعسكر روم إليلي -  كان قَػَره خليل أفندي :قره خليل أفندي (-2 

فإين قرأت على األستاذ الفاضل ...”:قائال عنو“أجوبة يوسف أفندي زاده” األصولية احلديثية، وأجزاء من اجلامع الصحيح، وأجازه بالرواية عنو، فأثٌت عليو يف كتابو 
 15 “...واحلرب الكامل الذي افًتع بذكائو ادلفرط سلدراِت ادلعاين وأحكم بفطنتو الباىرة قواعد ادلباين وشاع فضلو بُت األماثل

 أخذ العلوم العربية والفنون األدبية والتفسَت من إبراىيم أفندي الشهَت خبواجو مصاحب پاشا، الذي مدحو مدحاً بليغاً، :خواجو إبراىيم أفندي (-3
 16“األديب الكامل، والعذب اللسان، والفصيح ادلنطق والبيان، الذي أحاديثو يف التفسَت مصابيح األنوار وذاتو يف التأويل مشكاة ادلعارؼ واألسرار”: حيث قال عنو

للقاضي ناصر الدين عبد ا بن  (ادلسمى بتفسَت البيضاوي)، حيث إن يوسف أفندي زاده بعد أن تعمق يف اللغة واألدب قرأ  تفسَت أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
 17.، فأجازه دبا جيوز لو وعنو شلّا يتعلق بعلم التفسَت[6:5]على إبراىيم أفندي من أول سورة الفاحتة إىل خامتة آية الوضوء يف سورة ادلائدة (ه685)عمر البيضاوي

. 20 وإلياس السامري19 وسليمان الواعظ18وكما درس عند األساتذة ادلميزين يف عصره كعلي ادلنصوري
: تالميذه

 :أخذ منو كثَت من العلماء األفاضل يف عصره لشهرتو ادلتفوقة ومؤلفاتو الرائعة يف علوم عديدة وتدريسو فيها، ومنهم

تاريخ عجائب اآلثار يف ”حتدث ادلؤرخ اجلربيت عنو وأخذه إجازتو من يوسف أفندي يف كتابو : 21عبد الرحمن بن الحسن بن عمر األْجهوري-( 1
وعن عبد ا بن زلمد بن يوسف القسطنطيٍت، جوَّد عليو إىل قولو ﴿اْلُمْفِلُحوَن ﴾ بطريق الشاطبية والتيسَت، ” : ، حيث قال بعد أن ترجم لو“الًتاجم واألخبار

 .22“بقلعة اجلبل، حُت ورد مصر حاجاً يف سنة ثالث ومخسُت

                                                           
 .40م، ص2004، القاىرة، 1عمر محدان وتغريد محدان، دار الفضيلة، ط: ، حتقيق، رسالة يف حكم القراءة بالقراءات الشواذ يوسف أفندي زاده11
 .345، ص، أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل عبد الغٍت محدان12
 .88، ص3، جسلك الدرر ادلرادّي،:   انظر13
.  ه1360 ، اسيوط، مطبعة األنوار،  التحرير الوجيز فيما يبتغيو ادلستجيز، و زلمد زاىد بن احلسن الكوثري،391عبد الغٍت محدان، أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل، ص:  انظر14
 .20ص
 .393عبد الغٍت محدان، أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل، ص:  انظر15
 .391/392ص:  ادلصدر السابق16
 392ص: ادلصدر السابق:  انظر17
حترير الطرؽ والروايات ” ، و“ألفية يف النحو”:  منهاه، لو عدة مؤلفات يف اللغة والقراءات1134 ىو على بن السَّيِّد بن عبد ا ادلنصوري ادلصري، شيخ اْلُقرَّاء باآلستانة، اْلُمَتوَّفَّ باسكدار سنة 18

 .765، ص1، جالبغدادي، ىدية العارفُت: انظر. “رد اإلحلاد يف النطق بالضاد”، و“حل رلمالت الطيبة يف القراءات”، و“فيما تيسر من اآليات يف وجوه القراءات
 .403، ص1ادلصدر السابق، ج: انظر. ه، ولو عدة كتب يف احلديث والعقيدة1134، تويف سنة “ فاضل الرومي”  ىو سليمان فاضل بن أمحد بن مصطفى الرومي الواعظ ادلشهور بػ19
 .88، ص3، ج، سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشرادلراديّ :  انظر20
شرح تشنيف الّسمع بِبَػْعض لطائف ” لو عدة كتب منها .  ىػ1197 ىو عبد الرمحن بن احْلسن بن عمر االجهوري ادلصرى االزىرى الفقيو ادلالكى سبط القطب اخلضَتى اْلُمَتوَّفَّ يف َرَجب من سنة 21

 .304،ص3، جاألعالمو الزركلي، . 555، ص1، جىدية العارفُتالبغدادي، : انظر“ َمَشارِؽ االنوار يف آل اْلبَػْيت االخيار يف رُلَلد مطبوع” ، و“اْلَوضع للعيدروسي
 .123،ص2،ج.م1998، القاىرة، 1عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ، دار الكتب ادلصرية، ط:  عبد الرمحن بن حسن اجلربيت،  تاريخ عجائب اآلثار يف الًتاجم واألخبار،حتقيق22
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” : أجازه يوسف أفندي دبضمن الشاطبية، والتيسَت، والدرة، والطيبة، والتقريب، وحتدث عنو بثناء، حيث قال : 23ريليپالوزير عبد اهلل باشا الك -(2
 وإجازتو لو 24“...العالمة الفّهامة، ذو النسب اخلطَت، أبو نائلة عبد ا پاشا بن الصدر الشهيد، أنالو ا يف الدارين ما يريد، الذي شّرفٍت بإلباس خلعة اإلكرام...

. كانت بعد توجيهو إىل يوسف أفندي زاده بعض األسئلة ادلتعلقة بعلم القراءات
من أشهر علماء القراءات والتجويد ” : “إمتاَُع الُفَضالء”  ىو من أشهر علماء القراءات والتجويد، حيث قال عنو صاحب:25 مصطفى اإلزميري-(3

بعد ابن اجلزري، برع وتفنن يف علوم القراءات، وقام بتحرير أوجو القراءات من مجيع الطرؽ وتُعد كتبو يف التحريرات ىي ادلرجع وادلصدر منذ تأليفها إىل يومنا ىذا، مع 
. 27“األستاذ”، وقد التزم اإلزمَتي يف بدائع الربىان بالتنبيو على سهو الشيخ يوسف زاده والشيخ ادلنصوري ومّسى يوسف أفندي زاده فيو26“حتريرات ادلتويل

، وأمحد بن عمر 30، وأمحد الرشيدي29، وعلي البدري28وقد أخذ عن الشيخ يوسف أفندي زاده مجٌع من العلماء العظماء، مثل زلمد صادؽ االرزصلاين
. 31األسقاطي

: مؤلفاتو .ج

ووّرث رلموعَة كتٍب قيمًة يف عدة رلاالت من التفسَت والقراءات والعقيدة واحلديث وادلنطق والسَتة، يصل  اىتم يوسف أفندي زاده بالتأليف، واشتغل بو،
، وال شك أن ىذه األعمال واآلثار دالٌة على اتساع مداركو وسعة معارفو يف علوم 32عددىا إىل مخسة ومخسُت مؤلفاً، منها مثانية عشر يف القراءات واحلديث التفسَت

. عديدة، خاصة يف علم القراءات، ألنو اشتهر باإلقراء واالىتمام بو، وعرؼ بشيخ القّراء ورئيس القراء كما كان نسلو من القراء كذلك
: ومؤلفاتو كما يأيت

 33.االئتالؼ يف وجوه االختالؼ يف القراءات العشر (-1
 34.أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل شلّا يتعلق بوجوه القرآن (-2
 35.بيان مراتب ادلّدات (-3
 36.حتفة الطّلَبة يف بَػَيان مدات طرؼ الطّيَبة (-4
 37.التنزيل للبيضاوي (-5
 38.َحاِشَية على انوار (-6
 39.حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي (-7

                                                           
ديوان ”، و“إرشاد ادلريد إىل معرفة األسانيد”: لو عدة كتب منها. ه1148 ىو عبد ا پاشا بن الصدر مصطفى پاشا بن الصدر زلمد پاشا الكوپريلى الرومي احلنفي، استشهد  دبحاربة العجم سنة 23

 .482، ص1، جىدية العارفُتالبغدادي، : انظر. “شعره، عريب
 .385/386، صأجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل عبد الغٍت محدان، 24
: انظر“ .من تصانيفو َبَداِئع اْلبُػْرَىان على ُعْمَدة اْلعْرفَان يف القرآت” : ، من مؤلفاتو 1155 ىو االزمَتى مصطفى بن عبد الرمحن بن زُلَمَّد االزمَتى الرُّوِمي احْلََنِفّي نزيل مصر اْلُمَتوَّفَّ هبَا سنة 25

 .145، ص2، جىدية العارفُتالبغدادي، 
 .390،ص2، جإمتاَعُ الُفَضالء الربماوي، 26
 .6ص. ىػ1200 ، 4،/1/72: ، رقم الوثيقة4/1القدس /ادلسجد األقصى )،(خ)بدائع الربىان على عمدة الفرقانمصطفى بن عبد الرمحن بن زلمد اإلزمَتي، :  انظر27
، 2، جىدية العارفُتالبغدادي، : انظر. 1223 ىو زلمد صادؽ بن السيد عبد الرمحن بن سليمان بن عبد اللطيف االرزصلاىن الرومي احلنفي الشهَت دبفىت زاده نزيل قسطنطنية ادلثوَّف هبا سنة 28
 .160، ص6 ، ج، األعالم، و، الرزكلي355ص
سلك الدرر يف أعيان القرن ادلرادّي، : انظر. ىو علي البدري شيخ القراآت والقراء بالديار ادلصرية الشيخ االمام ادلقري العامل العامل التحرير كانت لو اليد الطوىل يف سائر العلوم زليطاً دبنطوقها وادلفهوم29

 .257، ص3،جالثاين عشر
 210،ص2،جإمتاَعُ الُفَضالءالربماوي، :  انظر30
 .39/40،ص2،ج إمتاَعُ الُفَضالءالربماوي،: ،انظر. ىػ1159 ىو الشيخ أمحد بن عمر القاىري احلنفي اليسَت باإلسقاطي، وكنيتو أبو السعود تويف 31

32 أنظر  :  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1. bs., Ankara, 

1988, s. 238, Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 472. 
 130، ص4، والزركلي، األعالم، ج.211، ص2، جامتاع الفضالءالربماوي، :  انظر33
 .ىػ1429رللة معهد اإلمام الشاديب، العدد السادس، : انظر.  حّققو عمر يوسف عبد الغٍت محدان34

انظر:  35 Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 472. 
 483، ص1،جىدية العارفُتالبغدادي، :  انظر36
 ،130، ص4، جاألعالم، والزركلي، .211، ص2، جامتاع الفضالء، والربماوي، 483، ص1،جىدية العارفُت البغدادي، 37
 .ادلصدر السابق:  انظر38
 .88، ص3 جسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر،، ادلرادّي، 130، ص4، جاألعالم، الزركلي، .211، ص2، جامتاع الفضالءالربماوي، :  انظر39



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 133 

 40.حاشية على آداب مَت أيب الفتح (-8
 41.حاشية على اخليايل (-9
 42.حاشية على سورة ادللك من تفسَت البيضاوي (-10
 43.حاشية على شرح قاضيمَت (-11
 44حاشية على شرح قره داود يف ادلنطق (-12
 45.حاشية على العقائد النسفية (-13
 46.رد القراءات بالشواذ (-14
 47.رسالة حرؼ الضاد الصحيح  (-15
 48.روضة الواعظُت (-16
  49.زبدة العرفان يف وجوه القرآن (-17
 50.زىرة احلياة الدنيا يف القراءة (-18
 51.عناية ادللك ادلنعم يف شرح صحيح مسلم، يف ثالث رللدات (-19
 52.قافية نامة يف شرح لغات العربية بلسان الفارسية (-20
 53.الكالم السٌت ادلصفى يف مولد ادلصطفى (-21
 54.سلارج احلروؼ (-22
 55.صلاح القارئ يف شرح البخاري (-23
 56.النفحة الفاحية يف تفسَت سورة الفاحتة (-24

: إسهاماتو في علم الحديث .د

صلاح القاري يف شرح صحيح البخاري وعناية ادللك ادلنعم يف شرح صحيح :  ومن ىذه ادلؤّلفات اليت بيّنا مؤّلفان ملفتان للّنظر يف علم احلديث، مها
. مسلم

 57نجاح القاري في شرح صحيح البخاري: أوال
، وبعد أن أمتو أىداه إىل سلطان الدولة العثمانية، وبعدىا وضع يف مكتبة مسجد 59 مفّصال يف مدة مثانية وعشرين سنة58ألف ادلؤلف كتابو ثالثُت رللداً 

 60.السلطان زلمد الفاتح، واشتمل ىذا الشرح على البحوث ادلدققة وادلفيدة يف الشروح ادلعتربة يف زمن ادلؤلف

                                                           
40 انظر :  Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 472. 

 483، ص1،ج، ىدية العارفُت البغدادي41
انظر :  42 Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 472. 

 .ادلصدر السابق:  انظر43
 Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 472،  و 483، ص1 البغدادي، ىدية العارفُت،ج44
 .130، ص4 ، ج األعالم، والزركلي،.211، ص2، جامتاع الفضالء، والربماوي، 483، ص1،جىدية العارفُتالبغدادي، :  انظر45

46 انظر  : Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 472. 
 .ادلصدر السابق:  انظر47
 ،130، ص4، جاألعالم،  والزركلي، .211، ص2، جامتاع الفضالء، والربماوي، 483، ص1،ج، ىدية العارفُتالبغدادي48
 130، ص4، جاألعالم ، والزركلي، .211، ص2الربماوي، امتاع الفضالء، ج:  انظر49
 .483، ص1،جىدية العارفُتالبغدادي، :  انظر50
 .88، ص3، جسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر، ادلرادّي، 130، ص4، جاألعالم، والزركلي، .211، ص2، ج، امتاع الفضالء، والربماوي483، ص1،جىدية العارفُتالبغدادي، :  انظر51
 ,c. 1, s. 243. Tahir, Osmanlı Müellifleri ،و483، ص1،ج، ىدية العارفُتالبغدادي:  انظر52
 ادلصدر السابق:  انظر53

54 انظر :  Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 472. 
 Tahir, Osmanlı Müellifleri, c.1, s. 472،و 211، ص2الربماوي، إمتاع الفضالء، ج:  انظر55

56 انظر :  Tahir, Osmanlı Müellifleri, c.1, s. 472. 
 .932- 923. 922- 894خبط ادلؤلف، نور عثمانية .  ىػ1125 ورقة، 30801، ج685، أيا صوفية النجاح يوسف أفنديزادة، 57
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وأما سبب تأليفو ىذا الكتاب فألنو حينما بدأ يدرس الطالب يف قصر السلطان أمحد الثالث، اقًتح عليو أن يُقرأىم صحيَح البخاري، وأثناء تعليمو 
استفاد من بعض الشروح للصحيح، وبعد ذلك سنح لو أن جيمع شلا ورد يف بعض الشروح ليكون ذلك معيناً لو يف أمر التدريس والتقرير، وكذلك حاول أن يكتب 

 61.شرحا لو
اعتمد فيو ادلؤلف على ادلنهج التحليلي يف شرح احلديث كما ذكر الروايات الواردة يف احلديث باإلضافة إىل آراء أئمة اللغة خاّصًة  : منهجو العلمي فيو

. 62يف إظهار ادلعٌت اللغوي للمفردات اليت ُيْشكل فهمها وبعدىا يبُت ادلعٌت ادلراد من احلديث، واىتم بتوضيح الكلمات اورية ادلفتاحية موردا مًتادفها ادلختلفة
وُيظهر أحياناً الفروؽ الروائية، من الرواة يف احلديث حينما يذكر أمساء الرواة فيو، ويعرِّؼ هبم بأمسائهم وكناىم وألقاهبم أغلب األحيان، ويبُتِّ الكلمات 

 63.واجلمل يف احلديث، ويشرح احلديث بعد أن يعرض الكلمات واجلمل
عند إيراد بعض “ فائدة”: للفت االنتباه، ويقول” تنبيو”: واستخدم بعض العبارات اخلاصة بو، الفتاً النظر إىل ادلهم من الفوائد، فعلى سبيل ادلثال يقول

لتقييم األحاديث يف هناية كل كتاب تقريباً، “ خامتة”: إلعطاء بعض ادلعلومات الزائدة ادلتعلقة  دبنت احلديث وسنده، ويقول“ تتمة”: الفوائد اليت عٍت هبا، ويقول
  64.لإليضاحات ادلتممة بعد أن يشرح األحاديث” تكميل”: ويقول

: ، أما منهج االستفادة من عمدة القاري فيمكن تلخيصو فيما يأيت65البن حجر العسقالين“ فتح الباري”للعيٍت، و“ عمدة القاري”ويستفيد من 

 .مشَتاً إىل العيٍت“ قلت”: نقل يوسف أفندي زادة بعَض العبارات اليت استخدمها العيٍت دون أن يورد امسو، بل يكتفي بقولو .أ 
 .نقل العبارات والبيانات اليت جاءت يف كتاب عمدة القاري دون أن يذكر أي إشارة إىل العيٍت .ب 
 66. قبل أن ينقل كالم العيٍت، كان يصوغ بعض ادلعلومات عن الرواة أو ادلتون من عمدة القاري صياغة جديدة بأسلوبو اخلاص .ج 

 67. وذىب يوسف أفندي زادة يف منهج االستفادة من فتح الباري البن حجر إىل مثل ما ذىب إليو يف استفادتو من عمدة القاري
 68عناية الملك المنعم في شرح صحيح مسلم: ثانيا

 .71 ولكنو مل يتمو70 أو سبعة69إنو كان ثالثة: مل تتفق ادلصادر على عدد أجزائو، حيث قالوا
وأما سبب تأليف ىذا الشرح فإنو حينما أهنى شرحو على صحيح البخاري، طلب منو بعض طالبو وأخالئو القريبُت شلن مل تسعو سلالفتهم أن يدرس 

 72.صحيح مسلم، فأراد أن يبذل جهده يف ذلك
بُت منهج البخاري ومسلم يف كتابيهما، مث وضح أصول مسلم يف “ صحيح مسلم”قارن يوسف أفندي زاده يف بداية شرح كتاب : منهجو العلمي فيو

  73اختيار األحاديث ووضعها يف كتابو

                                                                                                                                                                                     

إمتاع الربماوي، : انظر.إنو كان ثالثُت رللداً :  مل يتفق ادلؤرخون على عدد أجزائو، فذىب الزركلي والبغدادي والربماوي إىل أنو كان عشرين رللداً، وآخرون كعبد الغٍت كحالة وزلمد طاىر قاال58
، تاريخ األدب العريب، وكارل بروكلمان ، .483، ص1 ، جىدية العارفُت، والبغدادي، 130، ص4، جاألعالم، والزركلي، 145، ص6،جمعجم ادلؤلفُت، وعبد الغٍت كحالة، 211، ص2، جالفضالء

 .183، ص3،ج.م1977، القاىرة، 5رمضان عبد التواب، دار ادلعارؼ، ط- عبد احلليم النجار : حتقيق
 ,Ahmet Tobay, Yusuf Efendizade Abdullah Hilmi ve Hadis Şerhçiliğindeki Yeri: انظر.  ذىب أمحد توباي إىل أنو كتبو يف مدة أربعُت سنة59

Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991, s. 86.  
انظر  : 60 Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 471. 
أنظر: 61 Ahmet Tobay, Yusuf Efendizade Abdullah Hilmi ve Hadis Şerhçiliğindeki Yeri, s. 87. 

 .549، ص30ج( (4048)تركيا، رقم – مكتبة اآلثار ادلخطوطة بادلنطقة قونيو )عبد ا بن زلمد بن يوسف أفندي زاده، صلاح القاري شرح صحيح البخاري، :  انظر62
 .550، ص30ادلصدر السابق، ج:  انظر63

أنظ : 64 Ahmet Tobay, Yusuf Efendizade Abdullah Hilmi ve Hadis Şerhçiliğindeki Yeri, s. 150-164. 
 86 ادلصدر السابق، ص65
66

 .142ادلصدر السابق، ص 
 .141ادلصدر السابق، ص 67
 .خبط ادلؤلف.  ىػ1164 ورقة، 368، 1/745 يوجد سلطوطاً يف نور عثمانية 68
 483، ص1، البغدادي، جىدية العارفُت، 211،ص2،جإمتاَعُ الُفَضالءالربماوي، :  انظر69
 .183، ص3، جتاريخ األدب العريب، وكارل بروكلمان، Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 472 ، و145، ص6، جمعجم ادلؤلفُتعبد الغٍت كحالة، :  انظر70
 Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 472، و88، ص3، جسلك الدررادلرادّي، :  انظر71

أنظر: 72 Ahmet Tobay, Yusuf Efendizade Abdullah Hilmi ve hadis Şerhçiliğindeki Yeri, s. 171. 
خبط .  ىػ1164، ورقة، 368 )1/745تركيا، نور عثمانية– نورعثمانية :سلطوطات مكتبة  )، عبد ا بن زلمد بيوسف أفندي زاده،(سلطوطا)عناية ادللك ادلنعم يف شرح صحيح مسلم:  انظر73

 3-2، ص(ادلؤلف
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، واعتٌت بتعريف الرواة يف السند من حيث اجلرح والتعديل “صحيح البخاري”واىتم بتوضيح الكلمات لغًة واصطالحاً، كما وضحها يف شرحو على 
أكثر شلا فعل يف شرحو على البخاري وعرض  

. 74أقوال األئمة عنهم
 75.ويضرب األمثال من القرآن السنة ليبُت الكلمات ادلبهمة يف الروايات أحياناً، ويسرد أقوال العلماء عن معٌت الرواية ليزيد يف إيضاحو

، واتبع يف منهجو اجلمع بُت األحاديث ادلختلفة؛ حبيث يشرح معٌت 76كما أنو يقارن بُت الكلمات واجلمل يف الروايات بالنسخ ادلختلفة اليت بُت يده
. 77احلديث فإذا وجد أي سلالفة فيو حلديث آخر فإنو يسعى للجمع بينهما زلاوالً إزالة أي إشكال متوىم بينهما

واستخدم 78.للنووي“ ادلنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج”للقاضي عياض و“إكمال ادلعلم”ويستفيد أحياناً من الشروح على صحيح مسلم كػ
ادلؤلف بعض اجلمل والعبارات اليت وردت يف كتاب النووي والقاضي عياض كاستخدامو يف صلاح القاري، حيث إنو نقل مجل ىذين العادلُت من كتابيهما مصرحاً بذكر 

 79.امسيهما أحياناً، وبدون تصريح أحياناً أخرى، وأورد بعض اجلمل من ىذين الكتابُت بأسلوبو اخلاص كما فعل يف شرح صحيح البخاري
 80.ويسرد اآلراء الفقهية من ادلذاىب ادلختلفة إذا كانت الرواية متعلقة  بادلسائل الفقهية

: وفاتو .ه

، وبعد أن ُصلي 81 ه1167مازال الشيخ يوسف أفندي زاده مدرساً يف دار الكتب اليت بناىا السلطان زلمود يف داخل السرايا العامرة حىت تويف عام 
 82.يف استانبول والذي فيو أبوه زلمد بن يوسف وجده يوسف بن عبد الرمحن عليو يف مسجد الفاتح ُدفن يف مقربة كان شارع مالتپو

المصادر 
. ىػ1200 ، 4،/1/72: ، رقم الوثيقة4/1القدس /ادلسجد األقصى )،(خ)اإلزمَتي، مصطفى بن عبد الرمحن بن زلمد ، بدائع الربىان على عمدة الفرقان

. م2004، القاىرة، 1عمر محدان وتغريد محدان، دار الفضيلة، ط: أفندي زاده، يوسف ، رسالة يف حكم القراءة بالقراءات الشواذ، حتقيق

.  ىػ1164 ورقة، 368، 1/745أفنديزاده، يوسف، عناية ادللك ادلنعم يف شرح صحيح مسلم، نور عثمانية 

.  ىػ1421،جدة، 1الربماوي، إلياس بن أمحد حسُت ، إمتاَُع الُفَضالء بًَتاِجم القّراء ِفيما بَعَد الَقرن الثاِمن اذِلجري، دار الندوة العادلية للطباعة والنشر والتوزيع، ط

. م1977، القاىرة، 5رمضان عبد التواب، دار ادلعارؼ، ط- عبد احلليم النجار : بروكلمان، كارل ، تاريخ األدب العريب، حتقيق

ط،استانبول، .البغدادي، إمساعيل بن زلمد أمُت ، ىدية العارفُت أمساء ادلؤلفُت وآثار ادلصنفُت، طبع بعناية وكالة ادلعارؼ اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول، د
.  م1951

، القاىرة، 1عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ، دار الكتب ادلصرية، ط: اجلربيت، عبد الرمحن بن حسن ،  تاريخ عجائب اآلثار يف الًتاجم واألخبار،حتقيق
. م1998

 .ىػ1429محدان، عمر يوسف عبد الغٍت ، أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل فيما يتعلق بوجوه القرآن، معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية، 

                                                           
 15ادلصدر السابق، ص:  انظر74
 75ادلصدر السابق، ص:  انظر75
 78ادلصدر السابق، ص :  انظر76
 .227ادلصدر السابق، ص:  انظر77
 231ادلصدر السابق، ص:  انظر78

79
أنظر:  Ahmet Tobay, Yusuf Efendizade Abdullah Hilmi ve Hadis Şerhçiliğindeki Yeri, s. 176. 

 .231، صعناية ادللك ادلنعميوسف أفندي زاده، :  انظر80
 .88، ص3، جسلك الدرادلرادّي، : انظر  81

انظر:  82  Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 473. 
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.  ىػ1408،بَتوت، 3ادلرادّي، زلمد خليل بن علي ، سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر، دار بن حزم، ط

 . م2002،بَتوت، 15الزركلي، وخَت الدين بن زلمود ، األعالم، دار العلم للماليُت، ط

رسالة ماجستَت يف أصول الدين يف جامعة النجاح الوطٍت، )صربي، ىادي هبجت حسُت ، كتاب مشكالت الشاطيب إلمام يوسف أفندي زاده دراسة وحتقيق، 
.  م2010

(. 4048)تركيا، رقم – عبد ا بن زلمد بن يوسف أفندي زاده، صلاح القاري شرح صحيح البخاري، مكتبة اآلثار ادلخطوطة بادلنطقة قونيو 

.  ه1360الكوثري، زلمد زاىد بن احلسن ، التحرير الوجيز فيما يبتغيو ادلستجيز، مطبعة األنوار، اسيوط ، 

 . ىػ1401، بَتوت،1إحسان حقي، دار النفائس، ط: ، تاريخ الدولة العلية العثمانية، حتقيق(باشا)ابن أمحد فريد  (بك)زلمد فريد 

Mehmet Tâhir Efendi, Osmanlı Müellifleri, Meral Yayınevi, İstanbul, 1975. 
Tobay, Ahmet, Yusuf Efendizade Abdullah Hilmi ve Hadis Şerhçiliğindeki Yeri, Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1991. 

 



ATÛFÎ VE “RAVZU’L-İNSÂN FÎ TERBİYETİ SIHHATİ’L-EBDÂN” ADLI ESERİ 

 

Hızır YAĞCI 

 

Özet 

Çağının önemli âlimlerinden olan Atûfî, Ġslâmî ilimlerin çeĢitli alanlarında birçok eser kaleme almıĢtır. 

Tıp alanında da bazıları risale tarzında olan yedi eser telif eden Atûfî‟nin bu alandaki en meĢhur eseri 

Ravzu‟l-insân fî terbiyeti sıhhati‟l-ebdân‟dır. Müellif bu eserinde Hz. Peygamber‟in beslenme tarzını, 

bazı gıdaların insan sağlığına olumlu ve olumsuz etkilerini, hangi hastalıklara iyi geldiklerini çeĢitli 

kaynaklardan aktarmıĢtır.  

Bu tebliğde kitabın Ģekil ve muhteva açısından tanıtımını yapacak, kendi döneminde yapılan 

tartıĢmalara ve alana yaptığı katkıyı tespit etmeye çalıĢacağız.  

Anahtar Kelimeler: Atûfî, Ravzu‟l-insân, Gıda, Tıbb-ı Nebevî, Beslenme. 

 

Atufi and His Work Named “Ravzu’l-İnsân fî Terbiyeti Sıhhati’l-Ebdân” 

 

Abstract 

Atûfî, one of the important scholars of his age, has written many works in various fields of Islamic 

sciences. Atufi wrote seven books on medical field and some of them were treatise style. His most 

famous work is Ravzu‟l-insân fî terbiyeti sıhhati‟l-ebdân. In this work The Prophet's feeding style, the 

positive and negative effects of some foods on human health, and what illnesses they are good at 

have been quoted from various sources by the writer.  

In this paper, we will introduce the book in terms of form and content and we will try to identify the 

controversies made during its period and its contributions to the field. 

Keywords: Atûfî, Ravzu‟l-insân, Food, Prophetic Medcine, Nutrition.  

 

1- Hayreddin Hızır Atûfî’nin Hayatı ve İlmi Kişiliği 

1.1. Hayatı ve İlmi Kişiliği 

Hayreddin Hızır b. Mahmud b. Ömer el-Merzifonî er-Rûmî, el-Hanefî,1Atûfî nisbesiyle 

tanınmıĢtır.2 Bazı eserlerine düĢülen notlarda Sûfî nisbesi ile anılmıĢtır.3 Mecdî Efendi (ö. 999/1591) ve 

Mehmed Süreyyâ (1845-1909) Kastamonulu olduğunu belirtseler de4 Ravzu‟l-insân adlı eserinin baĢ 

tarafında Merzifonlu olduğu kaydedilmiĢtir.5Ayrıca Bağdatlı Ġsmâil PaĢa (ö. 1839-1920)6 ve Ziriklî 

(1893-1976)7 gibi biyografi âlimleri Merzifonlu olduğunu belirtmiĢlerdir. Arapgir doğumlu olduğuna dair 

kayıtlar da mevcuttur.8 II. Bayezid zamanında saray hocalığı görevi yapmıĢtır. Bu görevi bir müddet 

yürüttükten sonra vaizlik görevine intisap ederek,9 Ġstanbul‟un değiĢik camilerinde tefsir dersleri 

vermiĢ, sonraları bu görevinden de ayrılıp uzlete çekilmiĢtir. Kendisi ile aynı dönemde yaĢayan 

TaĢköprizâde‟nin (ö. 968/1561) onun ilmi kiĢiliğinden ve eserlerinden bahsetmesi henüz yaĢadığı 

dönemde maruf birisi olduğunu ortaya koymaktadır. II. Bayezid döneminde yaptığı saray hocalığı 

                                                           
  Tekirdağ Ġl Müftü Yardımcısı, hiziryagci1@hotmail.com. 
1  Bağdatlı Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-ârifîn, esmâü‟l-müellifîn ve âsârü‟l-musannifîn, Dâru ihyâi‟t-türâs, 1. bs., Beyrut, 1951, c. 1, 

s. 346.  
2  TaĢköprizâde, eĢ-ġekâiku‟n-nu„mâniyye, Dârü‟l-küttâbi‟l-„Arabî, 1. bs., Beyrut, ty., s. 249.  
3  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye no: 3546 da kayıtlı Ravzu‟l-insân fî terbiyeti sıhhati‟l-ebdân adlı eserinin giriĢinde düĢülen 

bir notta “Sûfî” nisbesi ile anılmıĢtır.  
4  Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku‟Ģ-Ģekâik (ġekâik Tercümesi), nĢr. Abdülkadir Özcan, Çağrı Yayınları, Ġstanbul, 1989, s. 415, 

Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, Matbaa-i Âmire, 1 bs., Ġstanbul, 1311/1895, c. 2, s. 314.  
5  Atûfî, Ravzu‟l-insân, Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546. 
6  Bağdatlı, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 2, s. 346. 
7  Hayrettin Ziriklî, Ebû Gays Muhammed Hayrüddîn b. Mahmûd b. Muhammed b. Alî b. Fâris ez-Ziriklî ed-DımaĢkî, el-A„lâm, 

Dâru‟l-„ilm, 15. bs., yy., 2002, c. 2, s. 307.  
8  Atûfî, Enzâru ġerhi‟l-MeĢârik, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. Arapça Yazmalar, no. 443, vr.100b. 
9  Atûfî Ġstanbul camilerinde vaizlik yaptığını kendisi de eserlerinde belirtmektedir. Bkz. Atûfî, Mir‟âtü‟t-te‟vîl, Süleymaniye 

Kütüphanesi, Damat Ġbrahim PaĢa, no: 215, vr. 102b. 

mailto:hiziryagci1@hotmail.com
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dıĢında medreselerde veya dârülhadîslerde müderrislik yaptığına dair bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Ancak 

medreselerde okutulan ders kitaplarının birçoğuna Ģerh yazması medrese müfredatına olan vukûfiyetini 

ortaya koymaktadır. Hekimlik eğitimini, aynı zamanda bir tıp mektebi olan Amasya dârüĢĢifâsında 

aldığı10 ve burada hekimlik yaptığı nakledilmektedir.11 

1.2. Vefatı 

Atûfî 948/1541 yılında vefat etmiĢ, Eyüp ilçesinde, kendi evinin civarında, Hatip Kasımoğlu‟nun 

kabrinin yakınında defnedilmiĢtir.12 Vefat tarihi bazı kaynaklarda (ö. 924/1518) olarak verilmiĢse de13 

KeĢfü‟l-meĢârik‟in bir nüshasının sonundaki notta Ģerhi 946/1539‟da tamamladığı belirtildiğinden14 

bunlardan önce verilen ölüm tarihleri isabetli görünmemektedir. Ġsim benzerliği yüzünden baĢka 

müelliflerle karıĢtırıldığından ölüm tarihi hakkında farklı bilgiler verilmiĢ ve telif etmediği eserler 

kendisine isnad edilmiĢtir.  

1.3. Hocaları 

Atûfî, Molla Hocazâde, Molla Efdalzâde, Molla BahĢî, Kadızâde Rûmî‟nin torunu Molla Kutbeddin 

Mehmet, Amasyalı Molla Abdî gibi devrinin önemli âlimlerden ders okumuĢtur.15 

1.4. Talebeleri 

Kaynaklarda Atûfî‟nin II. Bayezid döneminde saray hocalığı yaptığı hakkında bilgi verilse de 

yetiĢtirdiği öğrencilerden bahsedilmemiĢtir. 

1.5. Eserleri 

1.5.1. Tefsirle İlgili Eserleri 

a.  Kitabü‟l-hal fî-mâ a„zele min mezâlik‟il-Mahal:16 ZemahĢerî‟nin KeĢĢâf‟ı üzerine yapılmıĢ bir 

haĢiye çalıĢmasıdır.17  

b. Hısnü‟l-âyâti‟l-„ızâm fî tefsîri evâili Sûreti‟l-En„âm:18En„am sûresinin ilk üç ayetini tefsir 

etmektedir. Bu ayetlerin faziletine dair iki hadis naklettikten sonra ayetlerin tefsirini yapmıĢtır. II. 

Bayezid‟e ithafen yazılmıĢtır. 

c. Risâle fî beyâni tefsîri kavlihi teâlâ fe suhkan:19 “ĠĢte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık 

alevli ateĢtekiler Allah‟ın rahmetinden uzak olsun!”20 âyetini tefsir eden üç varaklık bir risaledir.  

d. Mir‟âtü‟t-te‟vîl:21 Beyzâvî‟nin Envârü‟t-tenzîl adlı tefsirine yazmıĢ olduğu bir haĢiye 

çalıĢmasıdır.  

1.5.2. Hadisle İlgili Eserleri 

a.  KeĢfü‟l-MeĢârik:22 Sâgânî‟nin MeĢâriku‟l-envâri‟n-nebeviyye adlı eserine yazılan bir Ģerhtir.  

b. el-Cevheretü'l-cinâniyye fî mesâili'l-îmâniyye:23 Atûfî bu eserinde imanla ilgili hadîsleri 

toplayarak Ģerh etmiĢtir. Eserini II. Bayezid‟e ithaf etmiĢtir.  

c. el-Enzâr:24Eser, Mebâriku‟l-ezhâr‟a hâĢiye niteliğindedir. Ġbn Melek‟in yazmıĢ olduğu Ģerhe 

övgüde bulunmakla birlikte, bu risalede özellikle ondan farklı düĢündüğü konular üzerinde durmuĢtur. 

d. Risâle hâĢiyetü Ģerhi‟l-hadîsi‟l-evvel:25MeĢâriku‟l-envâr‟ın ilk hadîsine yazdığı bir haĢiyedir.  

                                                           
10  Bkz. Bedi N. ġehsuvaroğlu, Ġstanbul‟da 500 Yıllık Sağlık Hayatımız, Kemal Matbaası, Ġstanbul, 1953, s. 9-14. 
11  http://guncel.tgv.org.tr/journal/44/pdf/100105.pdf. (08.03.2017). 
12  Mecdî, ġekâik Tercümesi, s. 415.  
13  Mehmed Süreyyâ, Sicilli Osmanî, c. 2, s. 314. 
14  Atûfi, KeĢfü‟l-MeĢârik, Süleymaniye Ktp., Hacı Selim Ağa, no: 230, vr. 522a. 
15  TaĢköprizâde, eĢ-ġekâik, s. 249-250. 
16  Süleymaniye Ktp., Yeni Camii, no: 144, vr. 3b.  
17  Müellif, bu kısa sûrelerin dinin direği olan namazda çok okunması ve Müslümanların bu sûreleri bilmeye Ģiddetle ihtiyaç 

duymaları sebebiyle böyle bir çalıĢma yapmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek eserin yazılıĢ amacına iĢaret etmiĢtir. Atûfî, 
Kitabü‟l-hal, Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin, no: 69, vr. 3b-4a. 

18  Süleymaniye Ktp., Ayasofya, no: 399-001.  
19  Süleymaniye Ktp., Cârullah, no:2121. 
20  Mülk, 67/11. 
21  Süleymaniye Ktp., Damad Ġbrahim, no: 215. Bu eserin tanıtımı hakkında bkz. Hızır Yağcı, “Beyzâvî‟nin “Envârü‟t-Tenzîl” Adlı 

Eserine Atûfî‟nin Yazdığı “Mir‟atü‟t-Te‟vîl” Adlı HaĢiyesinde Rivayet Kullanımı”, Kafkas Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 
2016, c. 3, sayı: 5, s. 1-24. 

22  Süleymaniye Ktp., Hacı Selim Ağa, no: 230. 
23   Topkayı Sarayı III. Ahmet Kitaplığı, no: 607. 
24  Süleymaniye Ktp., Ayasofya, no: 537; ġehzâde Mehmed, no: 8. 

http://guncel.tgv.org.tr/journal/44/pdf/100105.pdf
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1.5.3. Tıpla İlgili Eserleri 

a. Akrâbâzîn:26 Ġlâç formüllerini ihtiva eden tıpla ilgili bir eserdir. Eserde gülsuyunun özellikleri, 

meyve suları, panzehirler, bitki ve hayvanlardan elde edilen yağlı ilaçlar ve lavmanlardan 

bahsedilmektedir. 

b. Kitâbü‟l-„utâs:27 Atûfî, bu çalıĢmasında aksırmanın fayda ve zararlarından bahsetmiĢ, 

konuyla ilgili hadislere ve fıkhî hükümlere yer vermiĢtir. 

c. Ravzu‟l-insân fî terbiyeti sıhhati‟l-ebdân: Tıbb-ı Nebevî‟ye ait olan bu eser, Sultan II. 

Bayezid‟e ithafen yazılmıĢtır. Eserin muhtevası hakkında gerekli açıklamalar aĢağıda yapılacaktır. 

d. Hıfzü‟l-ebdân:28 Tıp ilmi ile ilgili iki varaklık bir kaside-i lâmiyyedir. Yeme, içme, uyku ve 

cinsellik konularında aĢırılıklardan uzak durup, dengeli davranmaya dair muhtevasıyla bir nevi 

koruyucu hekimlikten bahsetmektedir.  

e. Zahrü‟l-„atĢân:29 Ravzu‟l-insân adlı eserinin sonunda tıp ilmine dair bir varaklık Türkçe 

manzum bir risaledir.  

f. Remzü‟d-dekâik fî „ilmi‟r-rü‟yâ:30 Rüya ile ilgili psikolojik tahliller yapan küçük bir risaledir.  

g. Mir‟âtü‟r-rü‟yâ fî‟t-tâ„bîr: Beyazıt Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 3202‟de kayıtlı, rüya tabirine 

yönelik 30 varaklık bir risaledir.  

1.5.4. Diğer Eserleri 

a. Risâletü necâti‟l-„ukubât:31 Müellif bu küçük risalede insanın kurtuluĢunun önündeki engelleri 

on madde halinde sıraladıktan sonra ayet, hadis ve sahâbe sözleri ile görüĢlerini desteklemiĢtir. 

b. HâĢiyetü evâili Ģerhi‟l-Mevâkıf:32 Adudüddin el-Îcî‟nin (ö. 756/1355) el-Mevâkıf adlı eseri 

üzerine yaptığı bir haĢiye çalıĢmasıdır.  

c. Murâkebetü‟l-fen fî mersedi‟l-yakîn lâ ez-zan (ġerhü îsâgücî):33Atûfî‟nin ġerhü îsâgücî diye 

bilinen Murâkebetü‟l-fen fî mersedi‟l-yakîn lâ ez-zan adlı eseri Esîrüddin el-Ebherî‟nin Îsâgücî fi‟l-mantık 

adlı eserine yazılmıĢ bir Ģerhtir.  

d.  ġerhü kasîdetü‟l-bürde:34 Bûsîrî‟nin (ö. 695/1296 [?]) Hz. Peygamber için yazdığı ünlü 

kasideye yazılan bir Ģerhtir. GiriĢ kısmında Bilâdi‟r-Rûm/Anadolu‟da kendisinden önce bu kasidenin Ģerh 

edilmediği kaydedilmiĢtir.  

Atûfî‟nin bu eserlerinden baĢka, saray kütüphanesine ait bir katalog çalıĢması bulunduğu da 

belirtilmektedir.35 Kayseri RaĢid Efendi Kütüphanesi nr: 27411/2 kayıtlı ġerh-u tuhfe-i Ģahidi adlı bir 

eser daha Atûfî‟ye isnad edilse de bunun doğru olmadığı, eserin Atfî‟ye ait olduğu anlaĢılmaktadır.36 

Nitekim baĢka kütüphanelerde bu eser Atfî Ahmed Bosnevî adına kayıtlıdır.37  

2- Ravzu’l-İnsân Fî Terbiyeti Sıhhati’l-Ebdân Adlı Eserin Eserin Tanıtımı 

Bu bölümde eserin Atûfî‟ye aidiyeti, nüshaları, kaynakları, rivâyet kullanımı ve muhtevasından 

bahsedilecektir. 

2.1. Eserin Atûfî’ye Aidiyeti  

Eserin Fatih nüshası Ģöyle baĢlamaktadır:  يقول الفقير الي هللا الغني خضر بن محمود بن عمر

 Nûruosmaniye nüshasında ise bu satır yoktur. Bu nüshanın 182-b sahifesinde eserin Âtûfî‟ye 38العطوفي

ait olduğu kaydedilmiĢtir. Yine bu nüshanın sonunda Âtûfî‟ye ait olduğu bilinen Zahrü‟l-„atĢân, 

                                                                                                                                                                                     
25  Süleymaniye Ktp., Fatih, no: 994, vr. 254-286. 
26  Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi, no: 1368. 
27  Süleymaniye Ktp., Fatih, no: 3556; Süleymaniye Ktp., Lala Ġsmail, no: 388. 
28  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 183a-185a. 
29  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 185a-b. 
30  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 182b-185b varakların kenarında.  
31  Süleymaniye Ktp., Yeni Camii, no: 144, vr. 198a-205b; Amasya Ġl Halk Kütüphanesi, no: 1871, vr. 37b-40a. 
32  Süleymaniye Ktp., Ayasofya, no. 2235. 
33  Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi, no: 3210.  
34  Süleymaniye Ktp., Ayasofya, no: 4079; Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, no: 4352. 
35  Bkz. Ġsmail E. Erünsal, Edebiyat Tarihi Yazıları, Ġstanbul: Dergâh Yayınları, s. 2016, 104, 260-263, 419.  
36  Bkz. Kayseri RaĢid Efendi Ktp., no: 27411/2., vr. 37b. 
37  Bkz. Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi, no: 1736; Adana Ġl Halk Ktp., no: 362; Millet Ktp., Ali Emiri, no: 258; Zeytinoğlu, no: 

379. 
38  Süleymaniye Ktp., Fatih no: 003569. 
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Remzü‟d-dekâik fî ilmi‟r-rü‟ya adlı risaleler mevcuttur. Âtûfî‟ye ait bu eserlerin bir nüshada cem„ 

edilmesi de eserin Atûfî‟ye ait olduğunu desteklemektedir. Nitekim Ziriklî,39 Kâtib Çelebî40 ve Bağdatlı 

Ġsmail PaĢa41 bu eseri Atûfî‟nin eserleri arasında saymaktadır.   

2.2. Eserin Nüshaları 

Eserin kütüphanelerde tespit edebildiğimiz nüshaları Ģunlardır: 

a. Ravzu‟l-insan fî tedbîri sıhhati‟l-ebdân, 98 varaktır. Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi nr: 

001392. 

b. Ravzu‟l-insan fî tedbîri sıhhati‟l-ebdân, 116 varaktır. Süleymaniye Ktp., Fatih nr: 003569. 

c. Ravzu‟l-insan fî tedbîri sıhhati‟l-ebdân, 127 varaktır. Süleymaniye Ktp., Yozgat, nr: 000694. 

d. Ravzü'l-insan fi't-Tıbbi'n-Nebevi, 192 varaktır. Topkapı, III. Ahmed Kit., nr: 002095.  

e. Ravzu‟l-insan fi tedâbiri sıhhati‟l-ebdân, 125 varaktır. Burdur Ġl Halk Ktp., nr: 001206-01. 

f. Ravzu‟l-insan fi tedâbiri sıhhati‟l-ebdân, Çorum Hasan PaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, nr: 

18780/1. 

g. Ravzu‟l-insan fî terbiyeti sıhhati‟l-ebdân, 181 varaktır. Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, nr: 

003546. Eserin tanıtımında bu nüsha esas alınmıĢtır.  

2.3. Kullandığı Kaynaklar 

Atûfî iktibasta bulunduğu kaynakları genellikle müellifleriyle birlikte belirtmiĢtir. Bazen müellifin 

ismini vermiĢ, hangi eseri olduğunu belirtmemiĢ, bazen de müellifin ismini zikretmeden eserinin ismini 

belirtmekle yetinmiĢtir.  

a. Ebü‟l-Hasen Alî er-Rızâ b. Mûsâ el-Kâzım (ö. 203/819), er-Risaletü‟t-tıbbiye (er-Risâletü‟z-

zehebiyye fî usûli‟t-tıb).42 Abbasi halifesi Me‟mun (ö. 218/833) için yiyecek ve içeceklerin fayda ve 

zararları hakkında yazılan bir eser olduğunu belirtmektedir. 

b. Ebû Süleymân Abdurrahmân b. Ahmed b. Atıyye ed-Dârânî (ö. 215/830).43 

c. Ebû Bekir b. Ebû ġeybe (ö. 235/849).44   

ç. Ebû Abdillâh Muhammed b. Ġsmâîl b. Ġbrâhîm el-Cu„fî el-Buhârî (ö. 256/870),  el-Câmi„u‟s-

sahîh.45 

d. Ebü‟l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-KuĢeyrî (ö. 261/875), el-Câmi„u‟s-sahîh.46 

e. Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî (ö. 273/887).47 

f. Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî (ö. 279/892).48 

g. Ebû Muhammed Sehl b. Abdillâh b. Yûnus b. Îsâ b. Abdillâh b. Refî„ et-Tüsterî (ö. 

283/896).49 

ğ. Ebû Ya„lâ Ahmed b. Alî b. el-Müsennâ et-Temîmî el-Mevsılî (ö. 307/919).50 

h. Ebû Bekr Dülef  b. Cahder (Ca„fer b. Yûnus) eĢ-ġiblî (ö. 334/946).51 

ı. Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed b. Ezher el-Ezherî el-Herevî (ö. 370/980).52 

i. Ebû Tâlib Muhammed b. Alî b. Atıyye el-Mekkî el-Acemî (ö. 386/996), Kutü‟l-kulûb.53  

j. Ebû Nasr Ġsmâîl b. Hammâd el-Cevherî (ö. 400/1009‟dan önce), es-Sıhâh.54    

                                                           
39  Ziriklî, el-A„lâm, II, 307.  
40  Kâtib Çelebî, KeĢfü‟z-zunûn „an esâmi‟l-kütüb ve‟l-fünûn, Mektebetü‟l-müsenna, 1. bs., Beyrut, 1941, c. 1, s. 917. 
41  Bağdatlı, Hediyyetü‟l-ârifîn, I, 346. 
42  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 175b.  
43  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 177a. 
44  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 151a. 
45  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 93b, 94b, 145b, 154a.   
46  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 91b, 125b. 
47  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 92a. 
48  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 150b.  
49  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 179a. 
50  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 167b. 
51  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 179b. 
52  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 107b. 
53  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 31a. 
54  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 115a. 
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k. Ebü‟l-Kâsım el-Hasen b. Muhammed b. Habîb en-Nîsâbûrî (ö. 406/1016), er-Risaletü‟t-

tıbbiye (et-Tıbbü‟n-nebevî (Tıbbü‟n-nebî). Tıbb-ı Nebevî‟ye dair bazı hadisleri senetsiz olarak bir araya 

getirdiği bir risaledir.55  

l. Ebû Alî el-Hüseyn b. Abdillâh b. Alî b. Sînâ (ö. 428/1037), eĢ-ġifâ.56  

m. Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Alî el-Beyhakî (ö. 458/1066), ġu„abü‟l-îmân57 

n. Hüccetü‟l-Ġslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî 

et-Tûsî (ö.505/1111), Minhâcü‟l-âbidîn58 ve Ġhyâ‟ü ulûmi‟d-dîn.59  

o. Ebü‟l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-ZemahĢerî (ö. 538/1144), el-

KeĢĢâf an hakâikı gavâmizi‟t-tenzîl ve uyûni‟l-ekâvîl fî vücûhi‟t-te‟vîl.60 

p. Ebü‟l-Fazl Ġyâz b. Mûsâ b. Ġyâz el-Yahsubî (ö. 544/1149), Ġkmâlü‟l-Mu„lim bi-fevâ‟id (fî Ģerhi 

Sahîh)i Müslim.61   

r. Ebü‟l-Mehâsin Rüknülislâm Sedîdüddîn Muhammed b. Ebî Bekr Ġbrâhîm eĢ-ġargî el-Buhârî 

(ö. 573/1177), ġir„atü‟l-Ġslâm ilâ dâri‟s-selâm.62 Bazı âlimler diye nakilde bulunmuĢ, ancak“Sahibu‟Ģ-

ġir„a” diye not düĢülmüĢtür. 

s. Ebü‟l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed el-Bağdâdî (ö. 597/1201).63 

Ģ. Ebû Hafs ġihâbüddîn Ömer b. Muhammed b. Abdillâh b. Ammûye el-KureĢî el-Bekrî es-

Sühreverdî (ö. 632/1234), Avârifü‟l-ma„ârif.64 

t. Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. ġeref b. Mürî en-Nevevî (ö. 676/1277), el-Minhâc fî Ģerhi Sahîhi 

Müslim b. Haccâc.65 

u. Sadidüddin es-Sedîdî el-Kazeruni (ö. 744/1344), Evâilü Ģerhi‟l-KureĢî (el-Muğni fi ġerhi'l-

Mûciz).66  

ü. SadrüĢĢerîa es-Sânî Ubeydullâh b. Mes„ûd b. TâciĢĢerîa Ömer b. SadriĢĢerîa el-Evvel 

Ubeydillâh b. Mahmûd el-Mahbûbî el-Buhârî (ö. 747/1346) et-Tavzîh.67  

v. Alâeddin Attâr, Muhammed b. Muhammed el-Buhârî (ö. 802/1400).68 

a.a. Ebü‟l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eĢ-ġerîf el-Cürcânî el-Hanefî (ö. 816/1413), 

ġerhu‟l-Mevâkıf.69  

b.b. Hâfızüddîn Muhammed b. Muhammed b. ġihâb el-Kerderî el-Hârizmî el-Bezzâzî (ö. 

827/1424), el-Fetâva‟l-Bezzâziyye.70 

c.c. Celâleddin Hızır, Mevlânâ Hacı PaĢa (ö. 827/1424 [?]), ġifâü‟l-eskâm ve devâü‟l-âlâm.71  

d.d. Hasan Çelebî, Fenârî, (ö. 891/1486), HâĢiye alâ ġerhi‟l-Mevâkıf.72  

Zaman zaman da anatomi uzmanlarının dediği gibi,73 tabiplerin görüĢüne göre,74 bazı tabiplere 

göre,75 bazı mükâĢefe erbabına göre,76 bazı âlimlerin belirttiğine göre,77 ehlisünnetin muhakkik 

                                                           
55  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 178b. 
56  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 43b. 
57  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 99a,153b. 
58  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 5a. 
59  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 31a. 
60  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 31a, 166a. 
61  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 53b, 69b. 
62  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 120b. 
63  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 151b. 
64  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  56b, 82b, 83b. 
65  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  53b. 
66  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  53b. 
67  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  50a. 
68  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  171a. 
69  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  19a. 
70  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  55b, 66a, 95a. 
71  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  18a, 40b. 
72  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  40b. 
73  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  22a, 23a. 
74  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  29b, 41a, 134a. 
75  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  40b, 95a, 108b, 125b, 142b. 
76  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  182b. 
77  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr.  31b, 32a, 54b, 89a, 91a, 142a. 
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âlimlerine göre,78 bazı meĢâyıh‟a göre,79 bazı ekâbire göre,80 tecrübe erbabının belirttiğine göre,81 bazı 

Ģârihlerin ifadesine göre,82 tabiplerin ittifakına göre,83 bir kısım filozoflara göre84 gibi genel ifadeler 

kullanarak nakillerde bulunmuĢtur. 

2.4. Eserin Muhtevası 

Atûfî insanın beden sağlığı konusundaki eğitimini konu edinen Ravzu‟l-insân fî terbiyeti 

sıhhati‟l-ebdân adlı bu eserinin giriĢinde tıp ilminin öneminden bahsetmektedir. Ġnsanın sağlığını bu ilim 

sayesinde koruduğunu ve Yüce Allah‟ın bu ilmi “Yiyin için fakat israf etmeyin”85 âyetinde topladığını 

ifade etmektedir. II. Bayezid‟e yazdığı müveĢĢah (akrostiĢ) bir Ģiirle devam etmiĢ86 ve bu Ģiirin 

sonlarında eserinin ismini Ravzu‟l-insân fî terbiyeti sıhhati‟l-ebdân koyduğunu belirtmiĢtir.87 Bu giriĢten 

sonra müellif eserini üç bölüme ayırmıĢtır.  

Birinci Bölüm: “Yiyin için fakat israf etmeyin” Ayeti İle İlgili Meseleler88 

Müellif bu bölüme Ģöyle bir hikâye ile baĢlar. HârûnürreĢîd‟in (ö. 193/809) Hıristiyan bir 

doktoru vardı. Bu doktor Ali b. Hüseyin el-Vâkid‟e, sizin kitabınızda tıp ilmine ait herhangi bir bilgi 

yoktur deyince Ali b. Hüseyin, Allah tıp ilmini kitabının bir âyetinin bir bölümünde toplamıĢtır. O ayet 

ise “Yiyin için fakat israf etmeyin”89 âyetidir. Hz. Peygamber de tıp ilmini bir cümlede toplayarak “Mide 

dertler merkezidir; diyet ise, ilaçların en iyisidir”90 deyince tabip: sizin kitabınız ve Peygamberiniz, 

Câlînûs‟a (ö. 200 [?])91 bir Ģey bırakmamıĢtır,92 diye karĢılık vermiĢti.93 Bu arada tıp ilminin önemine 

vurgu yapmak üzere “Ġlim ikidir: Beden ilmi, din ilmi”94 sözünü kaynaksız olarak nakleder. Daha sonra 

Gazzalî‟den (ö.505/1111) naklen çok yemenin on afetinden bahsetmekte ve Hz. Peygamber‟e Ģöyle bir 

söz isnad etmektedir. “Her hastalığın temelinde tokluk vardır. Az yemek devanın baĢıdır.”95 Tok iken 

yemek yemenin mideye, bağırsaklara, beyin ve beyinle ilgili sinirlere, karaciğere ve kalbe zarar 

verdiğini ifade etmektedir.96 Suyun birçok faydası olmakla birlikte bir gıda olmadığını, panzehirlerin 

aĢırı kullanıldığı zaman zehir etkisi yaptığı gibi suyun da aĢırı tüketildiği zaman insana zarar 

verebileceğini belirtmiĢtir.97 

İkinci Bölüm: Tıbbî Terimler Hakkında Açıklamalar98 

Ġ„tidal, mizaç, sıhhat, hastalık, ilaç, mide, bağırsak, beyin, sinirler, karaciğer, damarlar, safra 

kesesi, dalak, mesane, meni, kalp, atardamarlar, hararet ve tabiat gibi bazı kavram ve organlardan 

bahsetmektedir. 
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82  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 121a. 
83  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 163b. 
84  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 176b. 
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86  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 1b. 
87  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 4a. 
88  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 1a-8a. 
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olmadığı, câhiliye ve Ġslâm dönemlerinde yaĢayan Arap hekimi el-Hâris b. Kelede‟ye ait olduğu söylenmiĢtir. Bkz. Irâkî, Ebü‟l-
Fazl Zeynüddîn Abdürrahîm b. el-Hüseyn b. Abdirrahmân, Fethu‟l-muğîs bi-Ģerhi Elfiyyeti‟l-hadîs, thk. Mektebetü‟s-sünne, Ali 
Hüseyin Ali, Mısır, 2003, c. 1, s. 326. 
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93  Atûfî, Ravzu‟l-insân fî terbiyeti sıhhati‟l-ebdân, Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 4a-4b. 
94  Bu sözü Ebû Nuaym Ġmam ġafiî‟den nakletmektedir. Ebû Nuaym el-Ġsfahânî, Hilyetü‟l-evliyâ ve tabakâtü‟l-asfiyâ, Dâru‟l-

kütübi‟l-ilmiyye, Beyrut, 1974, c. 9, s. 142.  
95  Bu söz bazıları tarafından merfû olarak nakledilse de bu doğru değildir. “Az yemek devânın baĢıdır” sözü, Hâris b. Kelede‟ye 

aittir. Ġbn Receb el-Hanbelî, Cami„u‟l ulûm ve‟l-hikem, thk. ġuayb el-Arnaût, Ġbrahim Bâcis, 7. bs., Müessesetü‟r-risâle, 
Beyrut, 2001, c. 2, s. 468, c. 3, s. 1238. Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 4b-5a. 

96  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 5b. 
97  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 8a. 
98  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 8a-54b. 
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ġifanın Allah‟tan olduğunu, ilaçların hastalığın iyileĢmesi için birer sebep olduğunu, Ģifayı 

ilaçtan veya tabipten bilen kiĢinin kâfir olacağını ifade etmiĢtir.99 “Her hastalığın bir ilacı vardır. 

Hastalığın ilacı isabet ederse Aziz ve Celil olan Allah‟ın izni ile iyileĢir”100 hadisini Ģerh ederken tedavinin 

müstehab olduğunu, bunun hem mezhep âlimlerimizin hem selefin çoğunluğunun genel olarak da 

halefin görüĢü olduğunu Nevevî‟den nakletmektedir.101 

Üçüncü Bölüm: Yeme ve İçmenin Sünnetleri, Âdabı ve Bunlara İlişkin Dinî ve 

Bedenî Durumlar102 

Bu bölüm eserin esasını teĢkil etmektedir. Müellif bu bölümü Sahîhi Müslim ve Ģerhi, Ġhyâ‟ü 

ulûmi‟d-dîn, Avârifü‟l-ma‟ârif, Minhâcü‟l-âbidîn, er-Risaletü‟t-tıbbiye (et-Tıbbü‟n-nebevî (Tıbbü‟n-nebî) 

gibi eserlerin yanı sıra az da olsa bunların dıĢında muteber eserlerden oluĢturduğunu belirtmektedir.103 

Bu bölümü çeĢitli fasıllara ayırmıĢtır. Ġlk iki fasılda genel olarak yiyecek ve içeceklerden 

bahsetmiĢtir. Yiyecekler konusunda en önemli meselenin helal ve temiz olması ve kifayet edecek 

miktarda alınması olduğunu belirtmiĢ ve Hz. Peygamber‟in “Haramla beslenen her bedene (cehennem) 

ateĢi daha layıktır.”104 hadisini nakletmiĢtir. Acıktıktan sonra yemek ve doymadan yemekten kalkmanın 

yemek yemenin en önemli sünnetlerinden olduğunu, Resûlüllah‟ın bir günde iki defa ekmek ve yağla 

karnını doyurmadan vefat ettiğine dair Hz. ÂiĢe‟nin rivâyetini nakletmiĢtir.105 Yemekten önce elleri 

yıkamanın da nimete Ģükür kabilinden olduğunu ifade etmiĢ, bu konuda Hz. Peygamber‟e isnad edilen 

“Yemekten önce abdest almak fakirliği giderir.”106 rivâyetini nakletmiĢ, yemekten sonra Hz. 

Peygamber‟in yaptığı dualardan çeĢitli rivayetler nakletmiĢtir.107 Cimri kiĢinin yemeğinin hastalık cömert 

kiĢinin yemeğinin ise Ģifa olduğunu bildiren rivayetle108 bu faslı bitirmiĢtir.  

Ġçeceklerden bahsettiği ikinci fasılda,109 Hz. Peygamber‟in besmele ile su içmeye baĢladığını 

Allah‟a hamd ederek bitirdiğini,110 üç solukta içtiğini,111 su içilen kaba üflemeyi yasakladığına dair 

rivayetler112 nakletmektedir. Resûlüllah‟ın süt içince yağlı olduğundan ağzını yıkadığını,113 sütün fıtrata 

uygun bir içecek olduğunu, en üstün sütün anne sütü olduğunu, keçi sütünün Ģeker hastalığına iyi 

geldiğini, inek sütünün de Resûlüllah‟ın bildirdiğine göre Ģifa olduğunu rivayetlerle destekleyerek 

aktarmıĢtır.114 Zemzem hariç suyu oturarak içmenin müstehab olduğunu nakletse de Resûlüllah‟ın 

bazen oturarak bazen de ayakta su içtiğine dair rivâyetlere de yer vermiĢtir. Ayrıca yemek esnasında 

fazla su içmenin doğru olmadığını belirtmiĢtir. 

                                                           
99  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 49b. 
100  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 53b. Müslim, Selâm 69. 
101  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 53b; en-Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. ġeref b. Mürî, el-Minhâc, fî Ģerhi 

Sahîhi Müslim b. Haccâc, Dâru Ġhyâi‟t-türâsi‟l-„Arabî, 2. bs., Beyrut, 1392h., c. 14, s. 191. 
102  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546,  vr. 55a-182b. 
103  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 55a. 
104  Gazzâlî, Hüccetü‟l-Ġslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed, Ġhyâ‟ü ulûmi‟d-dîn, Dâru‟l-ma„rife, 

Beyrut, ty. c. 2, s. 6. Hadisi Tirmizî farklı bir lafızla rivayet etmiĢ ve hasen olduğunu söylemiĢtir. Tirmizî, Cum„a, 79.  
105  Müslim, Zühd ve‟r-rekâik 29. 
106  Gazzâlî, Ġhyâ, c. 2, s. 3, Kudâî muttasıl senetle rivayet etmiĢtir. Ebû Abdillâh Muhammed b. Selâme b. Ca„fer el-Kudâî, 

Müsnedü‟Ģ-ġihâb, thk. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî, Müessesetü‟r-risâle, 2. bs., Beyrut,1986, c. 1, s. 205; Begavî, Hasan el-
Basrî‟den nakletmiĢ, abdestten maksadın da elleri yıkamak olduğunu ifade etmiĢtir. Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn 
b. Mes„ûd b. Muhammed el-Ferrâ‟, ġerhu‟s-sünne, thk. ġuayb el-Arnaût- Muhammed Züheyr eĢ-ġâvîĢ, Mektebetü‟l-Ġslâmî, 2. 
bs., Beyrut,1983, c. 1, s. 350, Kudâî, Taberânî, Ebu Dâvûd ve Tirmizî‟nin değiĢik lafızlarla yaptığı bu rivayetlerin hepsi 
zayıftır. el-Irâkî,  el-Muğnî „an hamli‟l-esfâr fi‟l-esfâr fî tahrîci mâ fi‟l-Ġhyâi mine‟l-ahbâr, Daru ibn Hazm, 1. bs., Beyrut, 2005, 
s. 433. 

107  Ebû Dâvûd, Et„ime 52, Libâs 1, Nesâî, Amelü‟l-yevm ve‟l-leyle, thk. Faruk Hammâde, Müessesetü‟r-risâle, 2. bs., Beyrut, 
1406, s. 264, H. No: 285; Taberânî, Kitâbü‟d-Duâ, thk. Mustafa Abdülkâdir Atâ, Dâru‟l-kütübi‟l-ilmiyye, 1. bs., Beyrut, 
1413h., s. 280. 

108  Münâvî, Zeynüddîn Muhammed Abdürraûf b. Tâcil„ârifîn b. Nûriddîn Alî el-Münâvî el-Haddâdî, Feyzü‟l-kadîr Ģerhu‟l-Câmi„i‟s-
Sağîr, Mektebetü‟t-ticariyye‟l-kübrâ, 1.bs., Mısır, 1356h., c. 4, s. 264. 

109  Süleymaniye Ktp., Nuruosmaniye, no: 3546, vr. 84b-92a. 
110  Taberânî, el-Mu„cemü‟l-kebîr, thk. Hamdi Abdülmecîd es-Selefî, Mektebetü Ġbn Teymiyye, 2. bs., Kahire, 1994, c. 11, s. 166. 
111  Tirmizî, EĢribe 13.  
112  Buhârî, Vudû 18; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c. 37, s. 221; Ġbn Ebû ġeybe, el-Musannef, thk. Kemal Yûsuf el-Hût, 

Mektebetü‟r-rüĢd, Riyad, 1409, c. 5, s. 109. 
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Üçüncü fasıldan itibaren ekmek, sirke ve zeytinyağı gibi katıklar, peynir ve ceviz, et, tirit 

yemeği, yumurta, hays (yağ ve süzme peynirin hurma ile karıĢtırılmasıyla elde edilen bir yiyecek),115 

sevik (kavrulmuĢ un), eritilmiĢ yağ, süt kaymağı/yayık yağı (zübde), herîse, telbîne, hindiba, kereviz, 

semizotu, pazı (pancar), bazı bitkiler/yeĢillikler, kabak, acur, mercimek, pirinç, yermantarı, patlıcan, 

hurma, incir, zeytin, ayva, elma, kebas (erâk ağacının meyvesi), Arabistan kirazı, üzüm, karpuz, su, 

killi çamur (balçık), Ģarap, sirke ve tuza dair birer fasıl altında bilgiler vermiĢtir. 

Daha sonra “bazı ilaçlar hakkında” Ģeklinde açtığı bir fasılda; reyhan, ismid (antimon, rastık 

taĢı), ütrüç (turunç), izhir (Mekke ayrığı), menekĢe, çörekotu, ipek, tere, çemen otu, kına, Ebû Cehil 

karpuzu (hanzal), keçiboynuzu (harnup), altın, fesleğen, za„feran, zencefil, susam, sinameki, güzel 

koku, Ģübrüm (sütleğengillerden bir ot), sabir (Ģifalı bir ot), kekik, darî„ (Arapların Ģibrik adını verdiği 

dikenli ve zehirli bir bitki), kertenkele, kurbağa, zufr (bir çeĢit koku), serçe, akik taĢı, ödağacı 

(yanarken güzel koku veren bir ağaç), ğaliye, (misk ve amberden yapılan bir koku), karga, kına çiçeği, 

turp, gümüĢ, topalak otu, ĢekerkamıĢı, kâfûr, çivit otu, paça, kimyon, buhur, badem, inci, mercan, 

misk, mercanköĢk bitkisi, nûre (kireç, yanıcı madde), gül, vers (boyacılıkta kullanılan sarı renkli bir 

bitki) ve yakuttan bahsetmiĢtir.  

Son olarak bal hakkında bir fasıl açtıktan sonra, az yemenin sağlığa iyi geldiğinden ve sünnete 

uygun olduğundan bahsetmiĢ, çok yemenin ise sağlığa zararlı olduğunu vurgulamıĢ, tedavi olmanın 

caiz olup olmadığına dair görüĢleri nakletmiĢtir. 

 Son söz olarak da Ebü‟l-Hasen Alî er-Rızâ b. Mûsâ el-Kâzım‟ın Halife Me‟mun‟a beslenme/خاتمة

ile ilgili bazı tavsiyelerinden sonra Gazzâlî‟den çok yemenin on afetini nakletmiĢ, Sehl b. Tüsterî, ġiblî 

ve erbab-ı kulûb dediği bazı tasavvuf ehlinin, açlığın fazileti, az yemenin üstünlükleri ve faydalarından 

bahsederek eserini bitirmiĢtir.  

2.5. Rivâyet Kullanımı 

Ebû Bekir b. Ebû ġeybe, Buhârî, Müslim, Ġbn Mâce, Tirmizî gibi müelliflerden yaptığı 

nakillerden baĢka tıbb-ı nebevî ve ahlâk kitaplarından da çokça iktibaslar yapmıĢtır. Çoğu kere  روى عن 

 ,Ģeklinde, bazen de sadece sahabî râvisini zikrederek rivayetlerde bulunmuĢtur. Merfû, mevkuf النبي

maktu; sahih, hasen, zayıf hatta uydurma rivayetlere yer vermiĢtir. Kullandığı rivayetlerin sıhhatine 

yönelik herhangi bir değerlendirmede bulunmamıĢtır.  

 

Sonuç 

Ġslamî ilimleri çağının önemli ilim adamlarından tahsil eden Atûfî, Amasya darüĢĢifasında 

hekimlik eğitimi de almıĢtır. Tıp alanında bir kısmı risale mahiyetinde yedi çalıĢması bulunan Atûfî‟nin 

telifatından en tanınanı ve kapsamlısı, Ravzu‟l-insân fî terbiyeti sıhhati‟l-ebdân adlı eseridir.  

Ġnsanın beden sağlığı konusundaki eğitimini konu edinen bu eser, klasik tıbb-ı nebevî literatürüne dair 

bilgileri çeĢitli kaynaklardan derlemiĢ, konuyla ilgili rivayetleri sıhhati ile ilgili hiçbir değerlendirme 

yapmadan aktardıktan sonra, ulemanın, mutasavvıfların ve tabiplerin görüĢlerini nakletmiĢtir.  

Amasya darüĢĢifasında hekimlik yaptığı anlaĢılan Atûfî, eserinde hekimlik tecrübelerine ve 

döneminin tedavi usullerine yer vermemiĢtir. BaĢta Hz. Peygamber‟in beslenme Ģekli olmak üzere, bazı 

bitkilerin insan sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde durmuĢ ve koruyucu hekimliğe 

dair bilgilere yer vermiĢtir.  
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YÛSUF EFENDİZÂDE ABDULLAH HİLMİ EL-AMÂSÎ (H. 1167/1753)’NİN 

“TEFSÎRÜ SÛRETEYİ'L-BELED VE’L-KEVSER” ADLI ESERİNİN 

TAHLİL VE DEĞERLENDİRMESİ 

 

Hasan KESKİN 

 

Özet 

Osmanlı Devletinin idari merkezlerinden biri Amasya bu dönemde aynı zamanda önemli bir ilim ve 

kültür merkezidir. Amasya‟nın yetiştirdiği ilim adamlarından biri de Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi el-

Amâsî (H. 1167/1753)‟dir. Hadis, tefsir, kıraat gibi İslamî ilimlerin farklı alanlarında birçok eser veren 

Yûsuf Efendizâde‟nin çalışmaları daha çok hadis alanında yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte gerek kıraat 

ve gerekse tefsire dair eserler de kaleme almıştır. Tefsir ile ilgili eserlerinden biri de “Tefsîrü Sûreteyi'l-

Beled ve'l-Kevser” adlı sûre tefsiridir. Arapça olarak kaleme alınan bu eserde müellif farklı açılardan 

Beled ve Kevser sûrelerinin tefsirini yapmıştır. Eser yazma halinde olup henüz yayımlanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Amasya, Yûsuf Efendizâde, Beled, Kevser, Tefsir. 

 

Analyzing and Evaluation of Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi el-Amâsî’s Work 

Called “Tafsir Surah al-Balad and Surah al-Kawthar” 

 

Abstract 

Amasya, which was one of the administrative centre of the Ottoman State is also an important centre 

of knowledge and culture. One of the scholars who grew up in Amasya was Yûsuf Efendizâde Abdullah 

Hilmi el-Amâsî (d. 1167/1753). The studies of Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi el-Amâsî, who wrote 

many works in different fields of Islamic sciences like hadith, tafsir, qiraah, are mostly concentrated in 

the field of hadith. However, he also gave works in the field of qiraah and tafsir. One of his works in 

the field of tafsir is “Tafsir Suratay al-Balad wal-Kawthar as an example of commentary on some 

surahs of the Qur‟an. In this work written in Arabic, the author made commentary on the surahs al-

Balad and al-Kawthar from different angles. The work is in the form of scripture and has not published 

yet. 

Keywords: Ottoman, Amasya, Yûsuf Efendizâde, Balad, Kawthar, Tafsir 

 

Giriş 

Biz bu tebliğimizde Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi el-Amâsî (H. 1167/1753)‟nin hayatından 

kısaca söz ettikten sonra “Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser” adlı eserinin tahlil ve değerlendirmesini 

yapmaya çalışacağız. Çalışmamızda müellifin bu eseri neden kaleme aldığı, özellikle bu sûreleri ele 

almasının sebepleri, eserdeki yöntemi, temel kaynakları, ayetlere ve sûredeki kavramlara yaklaşımı gibi 

hususların yanında müfessirimizin tefsir tarzını ve tefsirin bazı sorunlarına nasıl yaklaştığını tespit 

etmeye çalışacağız. 

I- Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi el-Amâsî (H.1167/1753)’nin Hayatı ve Eserleri 

A. Hayatı 

Amasya‟nın yetiştirdiği büyük âlimlerden biri olan Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi el-Amâsî‟nin 

tam adı: Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi b. Muhammed (Mehmed) b. Yûsuf el-Amâsîdir.1 Buna göre 

müellifin babası Mehmed Efendi, dedesi Yûsuf Efendidir. Yûsuf Efendizâde Abdullah‟ın gerek doğum 

yeri ve gerekse doğum tarihi konusunda kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır.2 Bazı kaynaklarda 

                                                           
  Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, keskin@cumhuriyet.edu.tr. 
1  Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü‟ş-şakâik fi hakkı ehli‟l-hakâik, (Yayına Haz. Abdülkadir Özcan), Çağrı Yayınları, İstanbul, 

1989,  s. 252. 
2  Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, (Yayına Haz.  Ali Aktan ve diğerleri), Sebil, İstanbul, 1996, c. 3, s. 434, Bursalı Mehmet 

Tahir, Osmanlı Müellifleri,  (Yayına Haz. Mustafa Tatcı, Cemal Kurnaz), İstanbul, c. 1, s. 364, Ömer Nasuhi Bilmen, 
Tabakâtü‟l-müfessirîn, Bilmen Yayınları, İstanbul, c. 2, s. 719. 
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doğum tarihi 1066/1656 şeklinde ve doğum yeri olarak İstanbul belirtilirken3 bazılarında doğum tarihi 

1085/1674 şeklinde ve doğum yerinin de Amasya olduğu belirtilmektedir.4 Kaynaklarda bu tarihlerin 

dışında da farklı tarihler yer almaktadır.5 

Osmanlı Dönemin önemli âlimlerinden olan Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi el-Amâsî 

kaynaklarda verilen bilgilere göre ilimle iştigal eden bir aileye mensuptur.6 Hem dedesi Yûsuf Efendi 

hem de babası Mehmed Efendi kıraat ilminde öne çıkmışlar ve “reîsü‟l-kurrâ” olarak anılmışlardır.7 

Babası Şeyhülkurrâ Mehmed Efendi, dedesi Amasyalı Reîsülkurrâ Yûsuf Efendidir.8 Dedesine nisbetle 

Yûsuf Efendizâde lakabıyla şöhret kazanmıştır. Kıraat ilmini babasından, İslami ilimleri Musâhip 

Mustafa Paşa‟nın da hocası Fazıl İbrahim Efendi ve Birgili Kara Halil Efendi‟den den, akli ilimleri de Ali 

b. Süleyman el-Mansûrî‟den tahsil etmiştir.9 İslami ilimlerden özellikle Hadis, Tefsir ve Kıraat ilimlerinde 

ihtisas sahibidir. Arapça, Farsça ve Türkçe şiirleri de bulunan ve şiirlerinde “Hilmi” mahlasını kullanan10 

müellifimiz tasavvufa da ilgi duymuş Sultanahmet semtindeki Kabasakal Tekkesi şeyhi Sakızlı İlyas 

Efendi‟ye intisap ederek Halvetiyye tarikatına bağlı Cihangîriyye şubesinin erkânı üzere seyrü sülûkünü 

tamamlamıştır.11Meşhur mutasavvıf Niyazi Mısrî (v. 1105/1693) ile de mektuplaştıkları 

zikredilmektedir.12 Hac görevi dışında İstanbul‟dan hiç ayrılmayan Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi el-

Amâsî Hac farîzasını eda etmek üzere Hicaz‟a gittiğinde burada Hicaz, Mısır ve Şam uleması ilimdeki 

yüksek derecesini görmüş bu yolculuk sırasında görüştüğü birçok âlim kendisinden kıraat ve hadis 

icazeti almışlardır.13 

Öğrencileri arasında Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Râgıb Paşa, Müftîzâde Mehmed Sâdık 

Erzincânî, Mustafa İzmîrî ve Benderli Şeyhülkurrâ Ebûbekir Efendi gibi önemli isimler bulunmaktadır.14 

Hayatını eğitim-öğretim ve eser telifi ile geçiren Yûsuf Efendizâde  Abdullah Hilmi el-Amâsî 

1167/1753 yaşamı boyunca farklı görevler ifa etmiştir. Gençlik döneminde İmamet görevinde bulunan 

Yûsuf Efendizâde  III. Ahmed döneminde sarayda Sahîh-i Buhârî okutmuştur. Yûsuf 

Efendizâde Abdullah Hilmi I. Sultan Ahmet Vakfında riyâset-i kurrâ, sarây-ı hümâyûn kurrâsı, Sarây-ı 

Hümâyun Kütüphanesi‟nde hâfız-ı kütüb, Sultan Ahmed Camii şeyhülkurrâlığı, Enderûn 

Kütüphanesinde tefsir tedrisi, Ayasofya‟da I. Sultan Mahmut Kütüphanesinde tefsir müderrisliği, Katar 

şeyhliği, Fatih vaizliği, Hüseyin Paşa Dâru‟l-hadîsinde tefsir tedrisi görevlerinde bulunmuştur.15 Yûsuf 

Efendizâde  Abdullah Hilmi el-Amâsî 26 Zilhicce 1167‟de/14 Ekim 1754 yılında vefat etmiştir. Kabri 

Topkapı Mevkiindedir.16 

B. Eserleri  

Daha önce de söylediğimiz gibi özellikle hadis, tefsir, kıraat gibi aynı zamanda ihtisas sahibi 

olduğu islamî ilimlerin farklı alanlarında birçok eser veren Yûsuf Efendizâde‟nin çalışmaları daha çok 

hadis alanında yoğunlaşmakla birlikte gerek kıraat ve gerekse tefsire dair de önemli çalışmalar 

yapmıştır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Yûsuf Efendizâde‟nin yaptığı görevler de genel olarak 

kıraat ve tefsir ile ilgilidir. Yûsuf  Efendizâde‟nin yaşadığı dönem şerh haşiye ve daha çok ta sûre 

tefsirlerinin yazıldığı bir zaman dilimine rastlamaktadır. Yûsuf Efendizâde‟nin eserleri de genel de bu 

çerçevededir. Kıraata dair birçok eser kaleme alan Yûsuf Efendizâde Fâtiha, Mülk, Beled ve Kevser gibi 

                                                           
3  İsmet Efendi, Tekmile, s. 252. 
4  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri,  (Yayına Haz. Mustafa Tatcı, Cemal Kurnaz), İstanbul,  c. 1, s. 364. 
5  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin Yasar, Amasya Tarihi, Yazma (Amasya Belediyesi), c.  9, s. 205. 
6  Halit Özkan, “Yûsufefendizâde”, DİA, c. 44, s. 41. 
7  İsmet Efendi, Tekmile, s. 252. 
8  Özkan, “Yûsufefendizâde”, DİA, c. 44, s. 41. 
9  Bilmen, Tabakâtü‟l-müfessirîn, c. 2, s. 719 
10  İsmet Efendi, Tekmile, s. 255. 
11  İsmet Efendi, Tekmile, s. 256. 
12  Müstakîmzâde Süleyman Sadettin Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928, s. 282. 
13  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, s. 365; Bilmen, Tabakâtü‟l-müfessirîn, c. 2, s. 720, Halit Özkan, 

“Yûsufefendizâde”, DİA, c. 44, s. 41. 
14  Özkan, “Yûsufefendizâde ”, DİA, c. 44, s.41. 
15  Müstakîmzâde, Tuhfe-i Hattatîn, s. 281, Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, c. 3, s. 434, Özkan, “Yûsufefendizâde”, DİA, c. 

44, s. 41. 
16  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. 9,  s. 206, İsmet Efendi, Tekmile, s. 253. 
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bazı sûreler ve bazı ayetlere dair eserler kaleme almıştır. Tefsir ve Hadis ile ilgili şerh ve haşiye 

çalışmaları yapmıştır. Bu çerçeve de Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim‟i oldukça geniş şerh etmiştir. 

Otuz cilt olan Sahih-i Buhari şerhi yazıldığı dönemde oldukça takdir görmüştür. Daha sonra da bu eser 

ile ilgili olarak doktora çalışılması yapılmıştır.17  

Yedi cilt olan Sahîh-i Müslim tamamlanamamış ancak yarısına kadar gelinebilmiştir. Yine Kâdî 

Beyzâvî‟nin Envâru't-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl adlı tefsirine ve buradaki bazı sûrelere hâşiye yazmıştır. 

Yûsuf Efendizâde‟nin eserlerinin birçoğu yazma eser olarak kütüphanelerimizde mevcuttur. Ama 

maalesef şimdiye kadar bu eserlerin büyük çoğunluğu henüz yayınlanmamışlardır. 

Yazma eser kütüphanelerinde kaydına rastladığımız başlıca eserleri şunlardır: 

1. Otuz cildlik Buhari Şerhi,18 

2. Sahîh-i müslimin yarısına kadar şerhi, 

3. Hâşiye alâ Envari't-Tenzil ve Esrari't-Te'vil,19  

4. Hayâli, Kara Davud, Âdâb-ı mîrî, Kadı Mir kitaplarına Hâşiye, 

5. Hâşiye „alâ Hâşiyeti Hasan ez-Zibârî „alâ şerhi‟l-„Îsâm,20   

6. el-İ‟tilâf fî vücûhi‟l-ihtilâf,21   

7. Tuhfetu‟t-talebe fî beyâni meddâti turukı‟t-Tayyibe,22   

8. İnâyetu‟l-meliki‟l-mün‟im li sahîhi Müslim,  

9. Risâle fî halli ba‟zi‟l-işkâlât,  

10. Risâle fî reddi‟l-kırâati bi‟ş-şevâzz,23  

11. Risâletu‟r-reddiyyât fi‟d-dâd,  

12. Mes‟eletü âl‟âne fî „ilmi vücûhi‟l-Kur‟ân,  

13. Risâle fî tahkiki b‟azi vucûhi‟l-kırâa fi‟ş-Şâtibiyye,  

14. Tefsîru sûreteyi‟l-beled ve‟l-Kevser,  

15. Ta‟lika „alâ tefsîri‟l-kâzî fî kavlihî Te‟alâ,  

16. Hâşiye „alâ envâri‟t-tenzîl ve esrâri‟t-te‟vîl,  

17. Bezlü nakdi‟l-efkâr li mutâla‟ati metâli‟i‟l-Envâr,  

18. el-Kelâmü‟s-seniy fî mevlidi‟l-Mustafa,  

19. Esmâü ashâbı Bedr,  

20. Hâşiye „alâ hâşiyâti Kara Dâvud „ale‟t-tezhîb,  

21. Hâşiye „alâ Hâşiyeti Ebi‟l-Feth li Şerhi‟l-Hanefî „alâ Âdâbi‟l-„Adudiyye,  

22. Risâle fî vahdeti‟l-vucûd,  

23. Hâşiye „alâ hâşiyeti‟l-Hayâlî,  

24. Hâşiye „alâ şerhi hidâyeti‟l-hikme ma‟a havâşîhi‟l-Lârî, 

25. Hâşiyetü‟l-Beydâvî „alâ sûreti‟l-Mülk,  

26. Zehratu‟l-hayâti‟d-dünyâ,  

27. Ravzatu‟l-vâ‟izîn, Zübdetu‟l-irfân fî vucûhi‟l-Kur‟ân,  

28. Risâle fî ecvibeti mesâil mimmâ yete‟alleku bi vucûhi‟l-Kur‟ân,  

29. Kâfiye-nâme. 

30. en-Nefhatü'l-Fâiha fi Tefsîri Sûreti'l-Fâtiha.24  

31. Ta'lika ala Tefsîri'l-Kâdi fi Kavlihî Teâlâ -Tâhâ Mâ Enzelnâ.25  

                                                           
17  Bu eser üzerine 1991 yılında Ahmet Tobay tarafından “Yûsufefendizâde Abdullah Hilmi ve Hadis şerhçiliğindeki Yeri” adı 

altında bir doktora çalışması yapılmıştır.  
18  Saray kütüphanesinde okuttuğu Buhari-i şerifi bitirme ve duasını yapmak için düzenlenen merasimde bizzat padişah da 

bulunmuş ve onun aklî ve naklî ilimler yönünden yaptığı açıklamalar nedeniyle büyük bir huzur duyduğunu ifade etmiştir. 
Osman Fevzi Olcay, Amasya Ünlüleri, haz. Turan Böcekçi, Amasya Belediyesi, Amasya, 2002, s. 4.   

19  Süleymaniye Kütüphanesi, Servili Bölümü No: 22 de yazma halinde bulunmaktadır. 324 varaktır. 
20  1265/1848-49 ve 1274/1857-58 yıllarında İstanbul‟da basılmıştır.  
21  Beyazıt Devlet Kütüphanesi 219 Numarada 136 varak yazma halinde mevcut olan eser 1141/1728-29‟da tamamlanarak 

1290/1873-74‟te İstanbul‟da basılmıştır. 
22  On kıraat imamının incelendiği  adlı eser 1290/1873-74‟te İstanbul‟da basılmıştır. 
23  Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü No: 68 de yazma halinde bulunmaktadır.  
24  Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü No: 657 de yazma halinde bulunmaktadır. 



150 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 

 

II. Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser 

Osmanlı döneminde yaşamış olan Yûsuf Efendizâde‟nin eserlerinin önemli bir kısmının tefsir ve 

kıraat ile ilgili olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Yûsuf Efendizâde‟nin tefsirle ilgili çalışmalarından biri 

de tebliğimizde tanıtacağımız Beled ve Kevser sûrelerinin tefsiri olan Tefsîrü sûreteyi'l-beled ve'l-kevser 

adlı çalışmasıdır. Eser kaynaklarda Tefsîrü sûreteyi'l-beled ve'l-kevser şeklinde yer alırken, eserin 

üzerinde Tefsîrü sûreteyi'l-beled li Yûsuf Efendizâde ve Hâşiyetü sûret‟l kevser şeklinde bir kayıt yer 

almaktadır.26 Tefsîrü sûreteyi'l-beled li Yûsuf Efendizâde ifadesinden eserin Beled sûresinin Yûsuf 

Efendizâde‟ye aidiyeti açıkça anlaşılırken Hâşiyetü sûret‟l kevser kısmı bu bölümün Yûsuf Efendizâde‟ye 

ait Kevser sûresi haşiyesi olabileceği ihtimalini akla getirdiği gibi Yûsuf Efendizâde‟nin dışında bir başka 

müellife ait olabileceği ihtimalini de akla getirmektedir. Ancak eser bir haşiye değildir. Hâşiyetü sûreti‟l 

kevser ifadesi bu açıdan isabetli değildir. Kanaatimizce müstensih hatasıdır. Hâşiyetü sûreti‟l kevser 

kısmının bir başka müellife ait olmasını gerektirecek bir delil de bulunmamaktadır. Doğrusu eserin 

kaynaklarda yer alan Tefsîrü sûreteyi'l-beled ve'l-kevser şeklindeki adıdır. Zira Yûsuf Efendizâde‟nin 

bizzat kendisi eserinin başında Tefsîrü sûreteyi'l-beled ve'l-kevser şeklinde her iki sûrenin tefsirini 

yaptığından sözetmektedir.27 Buna göre her iki sûrenin tefsiri de Yûsuf Efendizâde‟ye aittir. Eser 

Osmanlı padişahlarından Sultan II. Mustafa (1664-1703)‟nın oğlu  I. Mahmud (1696-1754)‟ a ithaf 

edilmiştir.28 

Eser Osmanlı döneminin ilim geleneğine uygun bir yöntemle hazırlanmıştır. Zira Osmanlı 

müfessirlerine ait tefsir kitaplarına baktığımızda bunların önemli bir bölümünün birden çok (on-onbeş 

ve daha fazla) sûreleri içeren kısmî tefsir ya da belli başlı sûre ve âyetleri içeren tefsirler olduğunu 

görürüz.29 Kısmî tefsirler; tam olmayan, Fâtiha sûresiyle başlayıp belli sûrede sona eren tefsirlerdir. 

Örneğin Kemalpaşazâde‟nin (v. 940/1534) Tefsîru‟l-Kur‟ân (Tefsîru İbn Kemal Paşa) adlı eseri 

Fatiha‟dan başlayıp Sâffât sûresinin tefsiriyle sona ermektedir.30 Yine belli başlı sûreleri içeren Celvetî 

Şeyhi Abdülhay Celvetî‟nin (v. 1117/1705) Tefsîr-i Ba„z-ı Süver-i Kur‟âniyye adlı eseri de kısmî tefsir 

niteliğindedir.31 Türkçe olarak kaleme alınan bu eser Meryem, Yâsîn, Fetih, Rahmân, Nebe‟, Nâziât, 

Abese, Tekvîr, İnfitâr, Mutaffifîn, Kevser sûrelerinin tefsirini içermektedir. (İÜ Ktp., TY, nr. 2201.) 

Halvetî-Şâbânî tarikatının Nasûhiyye kolunun kurucusu Mehmed Nasûhî‟nin (v. 1130/1718) Mü‟minûn, 

Nûr, Furkân, Şuarâ, Kasas, Ankebût, Yâsîn, Sâffât, Sâd, Neml ve Zümer sûrelerini içeren eseri de kısmî 

tefsir mahiyetindedir.32 Yûsuf el- İskilibî‟nin (v. 1199/1785) el-Mevhibetü‟l-İlâhiyye ve‟l-Atiyyetü‟s-

Sübhâniyye adlı eseri de Zilzal sûresinden Nâs sûresine kadar on beş kısa sûrenin geniş tefsirini 

muhtevidir Rağıp Paşa Ktp, nr. 198).33  

Osmanlılar devrindeki kısmî tefsirlerin büyük bir kısmı da belli bir âyet ve sûreyi içermektedir. 

Âyet tefsirleri daha ziyade Bakara 2/255 (Âyete‟l-Kürsî), Nûr 24/35 (Nur âyeti) gibi mana ve mesaj 

yönünden çok yönlü ve derinlikli ayetlerle ya da müfessirin dikkatini çeken farklı bazı ayetlerle 

ilgilidir.34 Sûre tefsirleri ise ya Fatiha, Yâsîn, Mülk, İhlâs vb. faziletleri hakkında sahih hadis bulunan 

sûreler veya Fetih sûresi gibi Osmanlı toplumunu ve özellikle savaş zamanlarında motive eden sûreler 

ya da bunların dışındaki bazı sûrelerle ilgilidir.35 Osmanlı döneminde isimlerini zikrettiğimiz sûreler 

dışında hakkında eser yazılan diğer sûreler şunlardır: Tekâsür, Duhâ, Duhân, Nebe‟, Fecr, İhlâs, Yûsuf, 

                                                                                                                                                                                     
25  Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye Bölümü No: 1261 de yazma halinde bulunmaktadır. 
26  Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, Laleli Kütüphanesi No: 177, vr. 1a. 
27  Yûsuf Efendizâde Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr.1a. 
28  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 1b. 
29  Ziya Demir, XIII.-XVI. Y. Y. Arası Osmanlı Müfessirleri, İstanbul, 2007, s. 75-499. 
30  Mustafa Öztürk, “Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir Bakış”, Osmanlı Toplumunda Kur‟an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları -

I, İstanbul, 2010, s. 136-137. 
31  Öztürk, “Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir Bakış”, s. 137. 
32  Öztürk, “Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir Bakış”, s. 137. 
33  Öztürk, “Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir Bakış”, s. 136-137. 
34  Öztürk, “Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir Bakış”, s. 138, 140-41. 
35  Öztürk, “Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir Bakış”, s. 138, 140-41. 
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Kadr, Bakara, Asr, Kevser, Tâhâ,  A„lâ, Zelzele, Kehf, Nâziât36 Osmanlı tefsir literatüründe sûre tefsirleri 

önemli bir yekün tutmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:  

Molla Fenârî‟nin (v. 834/1431) „Aynu‟l-A„yân adlı Fatiha sûresi tefsiri; Safer Şah‟ın (v. 

834/1431[?]) Tefsîru Sûreti‟t-Tekâsür;37 İstanbul‟un ilk kadısı Hızır Bey‟in (v. 863/1459[?]) Tefsîr-i 

Yâsîn-i Şerîf,38 Molla Hüsrev‟in (v. 885/1480) Risâle fî Esrâri‟l-Fâtiha,39 Halvetiyye tarikatının Cemâliyye 

kolunun kurucusu Cemâl Halvetî‟nin (v. 899/1494) Tefsîru‟l-Fâtiha ve‟d-Duhâ40 adlı eseri; Muhyiddîn 

en-Niksârî‟nin (v. 901/1495) Tefsîru Sûreti‟d-Duhân41 adlı eseri; Kestelî‟nin (v. 901/1495) Tefsîr-i Sûre-i 

Yâsîn42 adlı eseri; Bayezid Halife‟nin (v. 922/1516‟dan sonra) Secencelü‟l-Ervâh43 adlı Fatiha sûresi 

tefsiri Kemalpaşazâde‟nin (v. 940/1534) Risâle fî Tefsîri Fâtihati‟l-Kitâb, Risâle fî Tefsîri Sûreti‟l-Mülk, 

Risâle fî Tefsîri Sûreti‟n-Nebe‟, Risâle fî Tefsîri Sûreti‟l-Fecr adlı eserleri44 Muhyiddîn Vefâî‟nin (v. 

940/1534[?]) Tenvîru‟d-Duhâ fî Tefsîri ve‟d-Duhâ45 adlı eseri; Muhyiddîn b. Hüsâmeddîn Kara 

Çelebi‟nin (v. 965/1557) Tefsîru Sûreti‟l-Fâtiha ve Tefsîru Sûreti Yâsîn adlı eserleri46 Taşköprizâde 

Ahmed Efendi‟nin (v. 968/1561) Sîretü‟l-Halâs fî Tefsîri Sûreti‟l-İhlâs adlı eseri;47 Muslihuddin Mustafa 

Sürûrî‟nin (v. 969/1562) Tefsîr-i Sûre-i Yûsuf (Tefsîr-i Kıssa-i Yûsuf) adlı eseri;48 Muslihuddîn Lârî‟nin 

(v. 979/1572) Tefsîru Sûreti‟l-Kadr adlı eseri;49 İmam Birgivî‟nin (v. 981/1573) Tefsîru Sûreti‟l-Bakara 

adlı eseri, Nûreddinzâde Muslihuddîn‟in (v. 981/1573) Tefsîru Sûreti‟l-Fâtiha, Tefsîru Sûreti‟l-İhlâs ve 

Tefsîru Sûreti‟l-„Asr adlı eserleri;50 Ebüssuûd Efendi‟nin (v. 982/1574) Tefsîru Sûreti‟l-Furkân ve Tefsîru 

Sûreti‟l-Mü‟minîn adlı eserleri51 Müderris Mahmud Efendi‟nin (v. 997/1588) Tefsîru Sûreti‟l-Kevser adlı 

eseri52 Fethullah eş-Şirvânî‟nin (v. 1036/1627) Tefsîru Sûreti‟l-Feth, Tefsîru Sûreti Yâsîn, Tefsîru 

Sûreti‟l-İhlâs adlı eserleri53 İsmail Ankaravî‟nin (v. 1041/1631) Futûhât-i Ayniyye (İstanbul 1328) adlı 

Fatiha sûresi tefsiri; Muhammed b. Musa el-Bosnevî‟nin (v. 1046/1637) el-Hâdî ( Fatiha sûresi tefsiri) 

ve Tefsîru Sûreti‟l-Feth adlı eserleri54 Abdülmecid es-Sivâsî‟nin (v. 1049/1639) Tefsîr-i Sûre-i Fâtiha adlı 

eseri;55 Karabaş Veli‟nin (v. 1097/1686) Tefsîr-i Sûre-i Tâhâ adlı eseri56 Muhammed b. Muhammed el-

Bahşî‟nin (v. 1098/1687) Risâle fî Tefsîri Sebbihi‟sme Rabbike‟l-A„lâ (A„lâ sûresinin tefsiri) adlı eseri; 

Niyâzî Mısrî‟nin (v. 1105/1694) Tefsîru Fâtihati‟l-Kitâb adlı eseri57 Abdülhay Celvetî‟nin (v. 1117/1705) 

Fethü‟l-Beyân li-Husûli‟n-Nasri ve‟l-Fethi ve‟l-Emân adlı Fetih sûresi tefsiri;58 İsmail Hakkı Bursevî‟nin 

(v. 1137/1725) Tefsîr-i Sûreti‟l-Fâtiha, Tefsîru Sûreti‟l-‟Asr, Tefsîru Sûreti‟z-Zelzele adlı eserleri59 

Saçaklızâde Mehmed Efendi‟nin (v. 1145/1732) Tefsîru Sûreti‟l-Kehf adlı eseri60 Şeyhülislâm Ebû 

                                                           
36  Öztürk, “Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir Bakış”, s. 138, 140-41. 
37  Köprülü Ktp., I. Kısım, nr. 1596.  
38  Süleymaniye Ktp., İbrahim Efendi, nr. 140; Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. 58, 59). Dili Türkçe olan bu eser Ayşe Hümeyra 

Aslantürk tarafından neşredilmiştir (Yâsin-i Şerîf Tefsiri, İstanbul, 1997). 
39  Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1028. 
40  Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1352. 
41  Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 386, 421. 
42  Tire İlçe Halk Ktp., Necip Paşa, nr. 74. 
43  Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi İlâvesi, nr. 3/1. 
44  Resâilü İbn Kemâl içinde, nşr. Ahmed Cevdet, İstanbul, 1316. 
45  Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 186. 
46  Süleymaniye Ktp., Denizli, nr. 34. 
47  Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2767. 
48  Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr; 82; Serez, nr. 251. 
49  Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 3182. 
50  Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 42; Dâru‟l-Mesnevî, nr. 55; H. Hüsnü Paşa, nr. 763. 
51  Süleymaniye Ktp, Süleymâniye, nr. 1026/3-4. 
52  Âtıf Efendi Ktp., nr. 181. 
53  Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 108; Yeni Cami, 1184, 1184/1. 
54  Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2096; Ayasofya, nr. 359/2. 
55  Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, nr. 300/2. 
56  Süleymâniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 332. 
57  Süleymaniye ktp., Pertev Paşa, nr. 244/2. 
58  Süleymaniye Ktp., Hacı Beşir Ağa, nr. 34. 
59  Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., Genel, nr. 28-30. 
60  Adana İl Halk Ktp., nr. 138. 
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İshakzâde Esad Efendi‟nin (v. 1166/1753) Hülâsatü‟t-Tebyîn fî Tefsîr-i Sûre-i Yâsîn adlı eseri;61 Ebû 

Saîd el-Hâdimî‟nin (v. 1176/1762) Risâle fî Tefsîri Sûreti‟n-Nâziât adlı eseri.62 

Osmanlı döneminde yazılan sûre tefsirleri ile ilgili bu genel bilgileri bilgilerden sonra sonra 

şimdi de Yûsuf Efendizâde‟nin Tefsîrü sûreteyi'l-beled ve'l-kevser adlı sûre tefsirini tanıtmaya 

çalışacağız. Daha önce de belirttiğimiz üzere Arapça olarak kaleme alınan ve dönemin ilim geleneğine 

uygun bir yöntemle hazırlanan bu eser Hz. Peygamberin şanını yüceltmek için indirilen Beled ve Kevser 

sûrelerinin -ki Hz. Peygamberin şanını yüceltmek için her iki sûrenin ortak yönünü oluşturmaktadır- 

tefsirlerini içermektedir. Eser maalesef henüz yayınlanmamıştır. Yazma halinde Laleli Kütüphanesi 177 

numarada yer almaktadır. Eserdeki bir takım ifadelerden eserin yazılış amacının Hz. Peygamberin 

şanını yüceltmek olduğu anlaşılmaktadır.  

Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi‟nin tanıtmaya çalıştığımız bu eserinde tefsir ettiği ayetlerde 

takip ettiği usul ve üslupla alakalı olarak kendisinden herhangi açıklama bulunmamaktadır. Ancak 

Beled ve Kevser sûresini tefsir ederken yaptığı açıklamalar onun tefsir yöntemi hakkında bize bazı 

bilgiler vermektedir. Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi‟nin tefsir yöntemi genelde dil ağırlıklı olan 

tefsirler telif eden Zemahşeri, Beyzavi, Nesefi gibi meşhur dirayet müfessirlerin tefsirlerindeki gibi 

bilinen klasik bir yöntemdir.  

A- Beled Sûresi 

Eserde önce Beled sûresinin tefsiri yer almaktadır. Yûsuf Efendizâde‟nin bu sûreyi nasıl tefsir 

ettiğine geçmeden önce bu sûre hakkında genel bir bilgi vermenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Kaf 

sûresinden sonra, Târık sûresinden önce Mekke‟de otuzbeşinci sûre olarak nazil olan Beled sûresi 

Mushafta doksanıncı sırada yer almaktadır.63  Kutsal belde, veled, vâlid gibi bazı önemli varlıklara 

yemin edilerek başlayan sûrede insanın yaratılıp hayat mücadelesi içine sokulduğu ve birçok sıkıntılarla 

karşılaşacağı belirtilerek gücüne ve servetine güvenip Allah‟a karşı gelmemesi gerektiği hususunda 

uyarılmaktadır.64 Sûrede insanın yaratılıp zorluklarla karşı karşıya getirildiği, gücüne ve servetine 

güvenerek Allah'a karşı gelenlerin aldandığı, insana maddî ve manevî birtakım nimetlerin verildiği, 

hayır ve şer yollarının gösterildiği anlatılmaktadır. Aynca yardımlaşma, iman ve sabır konuları ele 

alınarak bu konularda müminlerle inkârcılar arasında kısa bir karşılaştırma yapılmaktadır. 

Ayrıca sûrede insana maddî ve mânevî birtakım nimetlerin verildiği, hayır ve şer yollarının 

gösterildiği belirtilerek muhtaç ve sıkıntı içerisinde olan insanlara karşı şefkat ve merhametle yaklaşıp 

onların sıkıntılarını gidermenin, onlara yardımcı olmanın gerekliliği anlatılmaktadır.65 Yine sûrede 

insanlara iman etmeleri, birbirlerine karşı sabrı ve merhameti tavsiye etmelerinin gerekliliği belirtilerek 

bu konularda müminlerle inkârcılar arasında kısa bir karşılaştırma yapılmıştır. Özetle, sûrede Hz. 

Peygamberin yaşadığı beldeye kasem edilerek insanoğlunun yaratılıştan sahip kılındığı donanımlara 

değinilmiş iradesini doğru yolda kullanılması teşvik edilmiştir. Müşriklerin Hz.Peygamber ve müminlere 

yönelik her türlü zulmü reva gördüğü bir dönemde nazil olan sûrede Hz Peygambere yapılan zulüm ve 

eziyetler kınanmaktadır.66   

Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi‟nin Beled sûresinin ilk ayetlerini nasıl açıkladığına bir göz 

atalım: 

Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi Beled sûresinin başında yer alan “Lâ uksimu bi hâza‟l-beled- 

Hayır! Andolsun bu beldeye.” “Ve ente hıllün bihâzal beled. Sen bu beldede oturmakta iken”67 

mealindeki ayetleri açıklarken şu ifadelere yer verir: “Allah beled-i haram‟a yemin etti ve Hz. 

Peygamber (a.s.)'in orada ikamet ettiği kaydını koydu ki, bunda peygamberin faziletinin büyüklüğünü 

gösterme ve bir yerin şerefinin o yerde bulunanların şerefi, orada oturanların şerefinin de Allah‟ı tazim 

etmeleri ve ona kulluk yapmalarıyla ile olduğunu bildirme manası vardır. Bu anlamda Allah‟a ibadet 

                                                           
61  Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1461. 
62  Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 1017.  
63  Hayrettin Karaman ve diğerleri, Kur‟an Yolu, İstanbul, 2012, c. 5, s. 559. 
64  Karaman ve diğerleri, Kur‟an Yolu, c. 5, s. 559. 
65  Karaman ve diğerleri, Kur‟an Yolu, c. 5, s. 559. 
66  Karaman ve diğerleri, Kur‟an Yolu, c. 5, s. 560. 
67  Beled, 90/2 
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yeri olması cihetiyle mekâna yapılan yemin Allah‟a tazim açısından mekânda oturanlara yapılan 

yeminden daha beliğdir. Bu durumda „lâ uksimu‟ da geçen „la‟ harfi Yüce Allah'ın: „Mâ meneake el„la‟ 

tescude iz emertuke‟ „Ben sana emrettiğim halde seni secde etmekten alıkoyan nedir?‟68 buyruğunda 

geçen „la‟ gibi sıla (zaid, ulama edatı olarak fazladan) harfidir”.69 

Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi “lâ uksimu” da geçen “lâ” harfi ile ilgili olarak şu görüşlere de 

yer vermektedir: 

Lâ‟nın nafiye olması da mümkündür. Bu takdirde mana şöyle olur: “Sen bu beldede ikamet 

edip burada bulunurken ben -başkasına kasem etmem- sadece sana kasem ederim. Veya nefy üzere 

mana şöyle de olabilir: İş kaseme ihtiyaç duymayacak kadar açık olduğundan ben kasem etmem.”70  

“Lâ uksimu” da mananın  “le ene uksimu”  “Elbette... Yemin ederim” manasına olması da 

caizdir71. 

“Lâ uksimu” daki lâ lafzının kasem edilen beldeye/beled-i haram uygun davranmamayı red 

etme anlamının olması da mümkündür. Bu durumda Ve ente hıllün bihâzal beled. Sen bu beldede 

oturmakta iken”72 deki hıllün ün helal anlamında olması da caizdir. Bu durumda mana şöyle olur: 

“Bütün dinlere göre hatta müşriklere göre de saygın olan beldeye yemin ederim ki müşrikler avını 

öldürmek, ağaç ve dikenini kesmek bakımından bu beldeyi haram bir belde olarak kabul ediyorlar. Ama 

buna ve Allah'ın peygamberlik görevi vererek ikramda bulunmasına rağmen, sana eziyet etmeyi helal 

sayıyorlar. Eğer imkânını bulsalar seni öldürürler veya o beldeden çıkarırlar. Çünkü sen onların 

inançlarına göre onlar için (öldürülmesi) helal olan birisisin. Senden başkası için haram gördükleri 

öldürmeyi senin için haram görmezler. Bu durumda Ve ente hıllün bihâzal beled. İtirâziyye Cümlesi (iki 

cümle veya birbirine bağlı iki kelime arasında gelen cümle)dir. Yani bu durumda anlam şöyle olur: 

Allah belde ve daha sonraki ayette geçen şeylere (baba, çocuk) yemin ederek insan hayatının zorluk 

ve sıkıntılar içinde geçeceğini bildirmektedir. Kasem ile kasem edilen arasına giren bu itirâziyye 

cümlesinin (Ve ente hıllün bihâzal beled) getirilmesinin amacı, Hz. Peygamber‟e şiddetli düşmanlık 

besleyen ve öldürmeye cüret eden Mekkeli müşriklerin emin belde/harem bölge dışında avlanmayı 

helal saydıkları gibi Allah katında büyük bir saygınlığı olan Hz. Peygamber‟i öldürmeyi helal saymaları 

durumunun şaşkınlığını ifade etmek içindir”.73  

Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi birinci ayette geçen hillün kelimesi ile ilgili olarak şunları 

söyler:  “Burada geçen „Hillün‟ kelimesinin, „senin için helaldir‟ manasında olması da mümkündür. 

Katâde şöyle der: Ente hıllün „Sen günahkâr değilsin, yani Mekke'de dilediğin kimseleri öldürmen sana 

helaldir‟ manasındadır. Çünkü Allah Teâlâ, Mekke'nin kapılarını Hz. Muhammed (s.a.s)'e açmış ve 

Mekke'yi ona helal kılmıştır. Böyle bir fetih, ondan önce hiç kimseye nasib olmamıştır. Böylece Hz. 

Muhammed (s.a.s) istediğini helal, dilediğini haram kılmıştır. Bu çerçevede Kâ'be'nin örtüsüne 

tutunmuş olan Abdullah b. Hatal ile Makîs b. Sababe ve diğerlerini öldürtürken, Ebû Süfyan'ın evine 

girenleri öldürmeyi haram saymıştır. Daha sonra da şöyle demiştir: "Allah, gökleri ve yeri yarattığı 

günden beri, Mekke'yi haram (saygın) bölge yapmıştır. Binâenaleyh Mekke, kıyamet kopuncaya kadar, 

haramdır. Benden önce hiç kimse için mubah olmamıştır. Benden sonra da hiç kimseye mubah 

olmayacaktır. Bir gündüz, bir saat müstesna bana da helal kılınmadı. Buna göre cümle itiraziyedir. 

Allah Hz. Muhammed (s.a.s)'in beldesine yemin ederek insanoğlunun sıkıntılarla karşılaşmadan hâli 

olmayacağı bildirmektedir. Ve ente hıllün cümlesiyle Allah Hz. Muhammed (s.a.s)'i teselli etmek için 

Mekke‟nin fethini vadetmektedir. Allah buyuruyor ki Ey Muhammed sen istikbalde Mekke‟de 

yaşayacaksın. Çünkü ve ente hıllün cümlesi istikbal manasındadır. Sûre ittifakla Mekkidir. Ancak 

Mekkenin fethi hicretin sekizinci senesinde gerçekleşmiştir. Nüzul vakti ta nerede? Bu durumun benzeri 

şöyledir. Lafız (ayet lafzı)  bazan şimdiki zaman için olur, ama manası müstakbel (gelecek zaman) için 

                                                           
68  A'raf, 7/12.                                   
69  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 2a-b.  
70  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 2b. 
71  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 2b. 
72  Beled, 90/2. 
73  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 3b. 
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olabilir. "Sen ölüsün, onlar da ölüler" yani sen öleceksin, onlar da ölecekler.74 ayetinde olduğu gibi... 

Bu tıpkı kendisine ikram ve bağış va'dinde bulunduğun kimseye, "Sen, ikram olunmuşsun, sana bağış 

yapılmıştır" demen gibidir. Bu tür ifadelerin Cenâb-ı Hak tarafından kullanılması daha güzeldir. Çünkü 

Cenâb-ı Hakk'a göre müstakbel (gelecek zaman), kendisini va'dinden menedecek hiçbir güç olmaması 

sebebiyle, şimdiki zaman gibidir”.75 

Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi “Ve vâlidin vemâ veled” “Babaya da evlada da yemin ederim 

ki..."76 âyetinde geçen Vâlid ve mâ veled  „baba ve evlad‟ ile kimlerin kastedildiğine dair diğer 

tefsirlerde yer alan hemen hemen bütün görüşlere yer vermektedir. Bu görüşler şunlardır:  

1- Vâlid (baba), Hz. Âdem (a.s); evlad da, onun zürriyetidir.77 Buna göre Cenâb-ı Hak, bunlara 

da yemin etmiştir. Çünkü bunlar, yeryüzünde Hak Teâlâ'nın yarattığı en ilginç varlıklardandır. Zira 

bunlarda açıklama, konuşma, düşünme, ilimler çıkarma kabiliyeti vardır. Peygamberler, Allah'a davet 

edenler ve Allah'ın dinini destekleyenler, bu cinsten, yani insan cinsindendir. Yeryüzündeki herşey 

bunlar için yaratılmıştır. Cenâb-ı Hak, meleklere, Hz. Âdem (a.s)'e secde etmelerini emretmiş ve ona 

bütün isimleri öğretmiştir. Ayrıca, "Biz insanoğlunu mükerrem kıldık"78 buyurmuştur.  

2- Burada sadece Hz. Âdem (a.s)'a ve onun salih çocuklarına yemin edildiği de söylenmiştir.79   

3- Buradaki baba, İbrahim ve İsmail (a.s), evlad da Hz. Peygamber (s.a.s)'dir.80 

4- Vâlid (baba), Hz. İbrahim (a.s), evlad ise, Hz. İbrahim (a.s)'in bütün neslidir.81 Vâlid ile 

baba kastedildiğinde evlat ile Hz. İbrahim (a.s)'in arab, acem bütün nesli kastedileceği gibi neslinden 

sadece müslüman araplar da kastedilmiş olabilir.82 

5- İbn Abbas'ın, şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Vâlid” "doğuran" “Vemâ veled” de, 

doğurmayan, demektir. Bu tefsire göre, “Vemâ velede” ifâdesinin başındaki “Mâ” nefy için olmuş olur. 

Böyle olması halinde ise, mutlaka bir ism-i mevsulün takdir edilmesi gerekir. Buna göre kelamın takdiri, 

“Vevâlidi vellezi vemâ velede” şeklinde olur ki, böyle bir takdir Basralılara göre caiz 

değildir.83                                                                         

6- Ayetteki bu ifadelerle, bütün baba ve çocuklar kastedilmiştir.84 Uygun olanı da budur. 

Çünkü mahlukatin tümünün saygınlığı, bu sözde mevcuttur.85 

Burada görüldüğü üzere Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi ayeti tefsir ederken konuyla ilgili 

bütün hemen hemen bütün görüşlere gerekçeleriyle beraber yer vermiş ve kendisi de sonunda 

tercihini belirtmiştir. Ayrıca müellifimiz bu ayet çerçevesinde vâlid kelimesinin nekre, vema veled in 

müphem olması üzerinde de geniş tahlil ve değerlendirmeler yapmaktadır. Yine manaya göre farklı 

irablara da yer vermektedir.86  

Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi yer yer ayette geçen bazı kelimelerin lügat anlamları üzerinde 

de durmaktadır. Örneğin Beled sûresi dördüncü ayetinde geçen kebed kelimesi hakkında geniş bilgiler 

vermeden önce onun lügavî anlamı üzerinde durur. Bu husus ile ilgili olarak şunları söylemektedir: 

“Kebed kelimesi aslında mastardır. Manası bir sıkıntıdan elem duymaktır. Kökü „sen birisinin ciğerini 

ağrıttığında, böylece de ciğer şişip genişlediğinde kullanmış olduğun „Kebede‟r-raculu, kebden fehuve 

kebidun‟ ifâdesindendir. Daha sonra, bu kelime, her türlü sıkıntı ve yorgunluğu ifade için kullanılır 

olmuştur. Bu ifadeden, sadece dünyevi sıkıntılar kastedilmiş olabilir. Yine bu ifade ile sadece uhrevi 

                                                           
74  Zümer, 39/30. 
75  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 3b.  
76  Beled, 90/3. 
77  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 4a 
78  İsrâ, 17/70. 
79  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 4a. 
80  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 4a. 
81  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 4b. 
82  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 4b. 
83  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 4b. 
84  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 4b. 
85  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 4b. 
86  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 4b-5a. 
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sıkıntılar da, kastedilmiş olabileceği gibi, her iki dünyanın sıkıntılarının birden kastedilmiş olması da 

muhtemeldir.87 

Yûsufzâde Abdullah Hilmi eserin yazılış amacı olarak değerlendirdiğimiz Hz. Peygamber‟i 

yüceltme hususu üzerinde sıkça durur.88 Örneğin lekad halakna‟l insâne fî kebed (Biz insanı andolsun 

meşakkat içinde yarattık)89 ayetinde sıkıntılara sabretmenin gereğine dair geniş bilgiler verdikten sonra 

özellikle de bu ayetin amacının Hz. Peygamberi teselli maksadı olduğu üzerinde durur.90 Müellifimize 

göre sözkonusu ayette peygamber düşmanlarını tehdit ve peygambere destek vardır.91  

Yine Beled sûresi altıncı ayetinde geçen lübed kelimesi hakkında geniş bilgiler vermeden önce 

onun lügavî anlamı üzerinde durur.92 Lübed çok mal demektir. Bir şey üst-üste yığılıp istif edildiğinde 

Telebbede‟ş-şey‟ü denilir ki lübed bu kelimeden türemiştir. Bununla övünme ve gösteriş ya da 

Hz.Peygamber‟e düşmanlık maksatlı harcama kastedilmektedir.93 

Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi sözkonusu ayetleri tefsir ederken ayette geçen kelimelerin 

irabına da yer vermektedir. Örneğin lekad halakna‟l insâne fî kebed (Biz insanı andolsun meşakkat 

içinde yarattık)94 ayetindeki fî kebed in irabıyla ilgili olarak şunları zikreder: fî kebed, insâne 

kelimesinden hal olmak üzere mahallen mansuptur. Bu durumda anlam şöyledir: Biz insanı andolsun 

meşakkatlere dayanıklı olarak yarattık.95 

Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi Beled sûresindeki ayetleri bazen hadislerle açıklamaya 

çalışmaktadır. Örneğin „Ev miskînen zâ metrabeh‟ (O sarp yokuş) yahut toprakta sürünen bir yoksula 

vermektir96 ayetinin tefsirini yaparken Hz. Peygamber‟in şu açıklamasını zikreder: Zâ metrabeh evi 

bulunmayan, sokaklarda, mezbele yerlerde yaşayan kimse demektir.97 Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi 

Fekkü rakabetin‟, (O, kul azad etmektir.)98 âyetinin tefsirlerini yaparken de şu hadisi zikreder: Bir adam 

Rasulullah (s.a.)'a şöyle dedi: Ya Rasulallah! Bana, beni cennete koyacak bir amel öğret. O da şöyle 

buyurdu: „Can azat et, bağı çöz.‟ Soran „ikisi de aynı değil mi‟, dedi. „Hayır. Can azat etmen, tek başına 

yapmandır. Bağı çözmen de azadına yardım etmendir." buyurdu.99 Bu hadisi Ahmed b. Hanbel, İbn 

Hibbân, Hâkim, Berâ b. Azib‟den rivayet etmiştir.100 

Yûsuf Efendizâde pek fazla olmamakla birlikte az da olsa bu eserinde fıkhî meselelere yer 

vermektedir. “Fekku rakabetin ev it‟âmun…”101 âyetinin tefsirinde şu fıkhi görüşleri zikretmektedir: Köle 

âzad etme ve sadaka amellerin en faziletlilerindendir. Ebu Hanife, köle azat etmenin sadakadan daha 

faziletli olduğunu söylemiştir. Şa‟bî‟den rivayet edilmiştir ki; Şa‟bi nafaka fazlası malı bulunan bir 

adamın bunu yoksul bir akrabaya mı vermesinin yoksa bir köle mi azat etmesinin daha uygun olacağı 

sorusuna şu cevabı vermiştir: Sadaka vermek daha faziletlidir. Çünkü Hz. Peygamber buyurdu ki: Her 

kim bir köle azat ederse Allah ta azat edilen her kölenin azasına karşılık azat edenin azalarını ateşten 

kurtarır.102 

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere aynı zamanda kıraat alanı ile de ilgilenen ve bu alanda 

eserler veren Yûsuf Efendizâde âyetleri tefsir ederken zaman zaman âyette yer alan kıraat 

farklılıklarına da yer vermektedir. Örneğin „Vemâ edrâke ma‟l-„akabetü‟ „Fekkü rakabetin‟, “Ev id„âmün 

zî mesğabetin” (O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin?) (O, kul azad etmektir.) (Yahut 

                                                           
87  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 6a 
88  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 6a 
89  Beled, 90/4. 
90  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 6a. 
91  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 6a. 
92  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 7a. 
93  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 7a. 
94  Beled, 90/4. 
95  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 7a. 
96  Beled, 90/16. 
97  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 9a. 
98  Beled, 90/13. 
99  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 10a. 
100  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 10a 
101  Beled, 90/13. 
102  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 10a 
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açlığın çok olduğu bir günde yemek yedirmektir)103 ayetlerinde geçen  „Fekkü rakabetin‟, „zî 

mesğabetin” in kıraati hususunda şunları zikretmektedir: Kıraat imamlarından İbn Kesir, Ebû Amr ve 

el-Kisaî (kul azad etmek) anlamındaki „Fekkü rakabetin‟ lafzını mâzi bir fiil olarak „kef‟ harfini üstün ile: 

„Fekke‟ (Azad etti) diye „köle‟ anlamındaki rakabetin‟ lafzını da meful olduğundan ötürü nasb ile; 

„Rakabeten‟ diye okumuşlardır. "Yahut yemek yedirmek" anlamındaki „Ev et‟ame‟ kısmını da hemzeyi 

üstün ve „mim‟ harfini de nasb ile; „Ev et‟ame‟ „Yahut yemek yedirdi‟ diye ("ayn" harfinden sonra) "elif" 

getirmeksizin yine mazi bir fiil olarak okumuşlardır. Bu kıraate göre  „Fekke Rakabeten‟ „Ev et‟ame‟ 

„felaktahamel akabeh‟ den bedeldir. Buna göre mana şöyle olur: Yani böyle bir kimse köle azad etme-

di, açlığın yaygın olduğu bir günde yemek yedirmedi. Bu, o sarp yokuşu nasıl aşabilecektir?104 

Yine Yûsuf Efendizâde „aleyhim nârün mu‟sadeh‟ (Ki üzerlerine kapıları sımsıkı kapatılmış bir 

ateş vardır)105 âyetinde geçen “Mu‟sadetun” kelimesinin kıraati ile ilgili şunları zikretmektedir: 

“Mu‟sadetun” „Evsade‟‟den türetilmiştir. Arapça'da „Sen bir kapıyı iyice kapadığında, „Evsadtu‟l-Bâbe‟ 

dersin. Kıraat imamlarından Hamza, Ebû Amr ve Âsım (Hafs rivayeti) „Esadtu‟ kökünden türetmiş ve 

hemze ile okumuşlardır.106 

Beled sûresinin tefsirinde zaman zaman sahabe ve tabiundan isim vererek nakiller yapan Yûsuf 

Efendizâde Abdullah Hilmi genel olarak tefsirini yaparken yararlandığı kendinden önceki kaynakların 

adını zikretmeksizin “kîle” kalıbıyla diğer müfessirlerin kavil ve görüşlerden istifade yoluna gitmiştir.107 

Yani kaynak isimlerine pek fazlaca yer vermez. İsim tasrih etmeden Ebü‟l-Kāsım Mahmûd b. Ömer b. 

Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî (ö. 538/1144)‟nin el-Keşşâf „an hakâikı gavâmizi‟t-tenzîl ve 

„uyûni‟l-ekāvîl fî vücûhi‟t-te‟vîl‟i ve Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî (ö. 606/1210)‟nin 

Tefsîrü‟l-Kebîr‟i, Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullāh b. Ömer b. Muhammed el-Beyzâvî (ö. 

685/1286)‟nin Envârü‟t-tenzîl ve esrârü‟t-te‟vîl‟i Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi‟nin yararlandığı 

kaynaklardandır.  Ancak Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi, az da olsa eser ismi ya da müellif ismi tasrih 

eder. Müellifimiz Yûsuf Efendizâde ve fî Keşşâf108 lafzıyla Zemahşeri‟den Kâle‟l-imâm109 lafzıyla Râzî‟nin 

Tefsîrü‟l-Kebîr‟inden eser ve müellif isimleri tasrih ederek nakiller yapmaktadır. 

B- Kevser Sûresi 

Eserde Beled sûresinden sonra Kevser sûresinin tefsiri yer almaktadır. Yûsuf Efendizâde‟nin bu 

sûreyi nasıl tefsir ettiğine geçmeden önce bu sûre hakkında da genel bir bilgi vermenin faydalı 

olacağını düşünüyoruz. İniş sırasına göre on beşinci, mushaftaki sıraya göre yüz sekizinci sûre olan 

Kevser sûresi Adiyât sûresinden sonra Tekâsür sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Adını ilk âyetinde 

geçen "kevser" kelimesinden almıştır. Ayrıca sûre "İnnâ a'taynâ..." ve "Nahr" adlarıyla da anılır. Sûrede 

Hz. Peygamber'e dünya ve âhirette verilen nimetlerden sözedilerek Allah‟a kulluk etmesi ve kurban 

kesmesi emredilmektedir. Ayrıca sûrede ona düşmanlık edenler de kınanmaktadır.110  

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Beled ve Kevser sûrelerindeki ortak özellik her iki sûrede 

de Hz. Peygamberin şanını yüceltilmektedir. Her iki sûre de müşriklerin Hz. Peygamber ve müminlere 

yönelik her türlü zulmü reva gördüğü bir dönemde nâzil olmuştur. Yûsuf Efendizâde Beled sûresinin 

tefsirinde olduğu gibi Kevser sûresinin tefsirinde de Hz. Peygamber‟in üstünlüğünü ispat etmeye 

çalışmaktadır. "Şüphesiz Biz sana kevseri verdik"(innâ e‟taynâke‟l-kevser) mealindeki sûrenin ilk 

ayetinde Yûsuf Efendizâde‟nin bazı açıklamaları onun bu gayretini göstermektedir:  Ayette Hz. 

Peygamber ileri derecede yüceltilmektedir. Bu husus cümlenin bağlamından anlaşılmaktadır. Şöyleki 

Allah yüce huzurunda Hz. Peygamberin yüce zatına hitap ederek i‟tâ (vermek) fiilini bizzat onun 

şahsına yöneltmiştir. Yine bu ayette Hz. Peygamber (sav) çokça nimet veren zat tarafından 

yüceltilmektedir. Çünkü çokça nimet verme verilene ziyadesiyle değer vermeyi de gerektirir. Ayrıca 

                                                           
103  Beled, 90/12-16. 
104  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 9b. 
105  Beled, 90/20. 
106  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 12a. 
107  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 4a-b. 
108  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 9b 
109  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 6b 
110  Karaman ve diğerleri, Kur‟an Yolu, c. 5, s. 665. 
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yine bu ayette çokça nimet veren zatta yüceltilmektedir. Çünkü şanı yüce bir zatın verdiği şeylerde 

çokça cömert davranması da bir yüceliktir. Bu da sonuçta yine Hz. Peygamber (sav)‟i yüceltmeye 

götürür. 111  

Bu sûrenin tefsirinde de Yûsuf Efendizâde yoğun bir şekilde dilbilimsel tahliller yapmaktadır. 

Kelimelerin lügat anlamlarına önem veren müellif kelimelerin iştikaklarına ve Arap dilindeki farklı 

kullanımlarına da yer vermektedir. Ayetleri yorumlarken farklı görüşleri ve muhtemel manaları da 

delilleriyle zikreden Yûsuf Efendizâde zaman zaman tartışmalı konulara da girerek değerlendirmeler 

yapmakta bazen kendi tercihini de belirtmektedir.  

Sûrenin ilk ayetinde geçen Kevser hakkında bilgi verirken önce kelimenin yapısı hakkında bilgi 

verir. Kelimenin lügat anlamını belirtirken Arapların kullanımından örnek verir. Daha sonra kelimenin 

ayetteki anlamlarını gerekçeli bir şekilde delilleriyle birlikte zikreder ve kendi tercihini yine 

gerekçeleriyle belirtir. 

“Dil âlimleri dedi ki: „Kevser kelimesi Arapça'da kesret (çokluk)  kökünden olup nevfel gibi 

fev'al vezninde bir kelimedir. Araplar sayısı, değeri veya önemi çok olan herşeye kevser ismini verirler. 

Arap dilinde bu kalıp çoklukta ifrat ve mübalağa ifade eder. Çünkü oğlu seferden dönen bir bedevi 

kadına, „Oğlun ne getirdi, ne ile döndü?‟ denildiğinde, „Kevser getirdi‟ der ki bu, „çok çok şeyler getirdi‟ 

demektir. Bu “kevser”in lügattaki anlamıdır. Bundan dolayı burada “kevser” bu anlamda tefsir 

edilmiştir. Denildi ki: Kevser; ilimden, amelden, dünya ve ahiret şerefinden ziyade pay demektir‟.112  

Yûsuf Efendizâde kevser ile ilgili şu görüşleri zikretmektedir: 

1. Çok hayır113 

Hz. Peygamberden nakledilen bir rivayete göre ise şöyle bildirilir: „Kevser, Rabbimin bana vaat 

ettiği cennette bir nehirdir. Faydalarının çokluğun sebebiyle onda çok bol hayırlar vardır‟. Denildi ki: 

Cennet nehirlerinin kevserden doğması bu hayırlar cümlesindendir. Çünkü rivayet edildi ki: Cennetteki 

her bahçede, kevser ırmağından akan nehirler vardır ki bunlar baldan daha tatlı, sütten daha beyaz, 

kardan daha soğuk ve tereyağından daha yumuşaktır. Bu nehrin iki kenarı zeberceddendir. Bu 

nehirden içmek için hazırlanan kaplar gümüştendir. Ondan içen kimse, bir daha susuzluk çekmez‟. 

Tirmizî‟nin (ö. 279/892) el-Câmi‟u‟s-sahîh indeki rivayete göre „Kevser, cennette bir nehir olup kenarları 

altındandır ve o inci ve yakut üzerinden akar. Toprağı miskten daha hoştur. Suyu baldan daha tatlı, 

kardan daha beyazdır‟.  Tirmizi bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir.‟ Eğer Hz. Peygamber‟in bu 

hadisindeki manada tefsir yapmak sahîh olursa sözü edilen manaya hamletmek gerekir denilirse buna 

şöyle cevap verilir: Rivâyetler birbiriyle çelişmektedir. Zira Said b. Cübeyr‟in İbn Abbas‟tan rivayet 

ettiğine göre İbn Abbas şöyle demiştir: Kevser‟de çok hayır manası vardır. (Said ibn Cübeyr, bu görüşü 

İbn Abbas'tan rivayet edince) ona, „Bir takım kimseler kevserin, cennette bir nehir olduğunu iddia 

etmişlerdir‟ denilmiş, Said ibn Cübeyr de, "Cennetteki o nehir de, Allah Teâlâ'nın Hz. Muhammed 

(s.a.s)'e verdiği O çok hayırlardan biridir" cevabını vermiştir. Açık olan şu ki İbn Abbâs, ümmetin bilgini 

ve müfessirlerin başıdır. O söylediklerini ancak yakîni bir bilgiye dayanarak söyler. Said ibn Cübeyr 

temsil yoluyla Tirmizi hadisini İbn Abbas‟ın zikrettiği ile uzlaştırmaya çalışmaktadır.114  

2. Cennette bir Havuz.115 

Bu görüş ile birinci görüş şöylece bağdaştırabilir. Belki de o nehir, bu havuza dökülmektedir. 

Binâenaleyh bu havuz, cennet nehirlerinin ve çeşmelerinin kaynağı gibi olmuş olur.116 

3. Hz. Peygamber (s.a.s)'in Âli (çocukları)‟dir.117 

Bu görüşün delili şudur: Bu sûre, Hz. Peygamber (s.a.s)'i, „ebter‟ diye ayıplayanlara bir cevab 

olarak inmiştir. Buna göre mana, „Allah o peygambere, zamanlar geçtikçe sürüp giden nesiller 

                                                           
111  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 12b. 
112  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 12b. 
113  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 14a. 
114  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 12b. 
115  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 14a. 
116  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 14a. 
117  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 14a. 
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vermiştir. Bir bak, ehl-i beytten ne kadar adam öldürülmüştür! Ama yine bak ki, bütün dünya ehl-i beyt 

ile dopdoludur‟. Sen de biliyorsunki bu sûre‟nin Hz. Peygamber (s.a.s)'i, „ebter‟ diye ayıplayanlara bir 

cevab olarak inmiş olması kevser‟den muradın sadece “Hz. Peygamber (s.a.s)'in Âli (çocukları)” 

manasında olmasını gerektirmez ama sonuçta kevserin ilk anlamları arasına da girer. 

4. Hz. Peygamber (s.a.s)'in kıyamete kadar gelecek olan taraftarları ve adamları118 demektir. 

Hz. Peygamber (s.a.s)'in, sayısını ancak Allah'ın bilebileceği kadar taraftarı olduğunda ise şüphe 

yoktur. Rivayet olunduğuna göre, Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: 

„Ben, Peygamberlerle birlikte (orada) iken, bir insan topluluğu gözükür ve biz, gözlerimizi o 

topluluğa çeviririz. Her birimiz, bu topluluğun, kendi ümmeti olmasını ümid ederiz. Bir de bakarız ki 

bunlar, abdest almalarından ötürü, yüzleri ak ve pırıltılı kimselerdir. Bunun üzerine ben, Kâ'be'nin 

Rabbine yemin olsun ki bunlar benim ümmetim" derim. Onlar hesabsız olarak cennete girerler. Derken 

ilk önce gözüken kadar, bir başka büyük cemaat gözükür. Biz, gözlerimizi hemen onlara çeviririz. Her 

peygamber yine, bu topluluğun kendi ümmeti olmasını ümit ederken, bir de ne görelim, bunlarda, 

abdest almalarından ötürü, abdest azaları parlak ve nişanlı kimseler. Bunun üzerine ben, „Kâ'be'nin 

Rabbine yemin olsun ki, bunlar benim ümmetim‟ derim. Bunlar da hesabsız olarak cennete girerler. 

Derken daha önce gözükenlerin üç misli kadar bir cemaat bize gözükür ve biz gözlerimizi onlara 

çeviririz...‟ Hz. Peygamber (s.a.s) bunun peşi sıra da, birinci-ikinci topluluklar için söylediklerini aynen 

söylemiş, sonrada, „Hiç kimse cennete girmezden önce, ümmetimden üç cemaat cennete 

girecektir‟ demiştir. Yemin olsun ki Hz. Peygamber (s.a.s) "Evlenin, üreyin ve çoğalın. Çünkü ben, 

kıyamet gününde sizin (çokluğunuzla) diğer peygamberlere karşı övünürüm. Hatta (ümmetimin) düşük 

{çocuklar) ile..."  buyurmuştur. Binâenaleyh Hz. Peygamber (s.a.s), mükellef çağına gelmeyenlerle bile 

övüneceğine göre, ya böylesine büyük kalabalık ile nasıl övünür? İşte bundan ötürü, Hak Teâlâ'nın bu 

büyük nimeti dile getirmesi ve "Muhakkak ki Biz sana kevseri verdik" demesi, güzel ve yerinde 

olmuştur.119  

5. Hz. Peygamber (s.a.s)'in Ümmetinin Âlimleri.120 

En büyük ve en çok hayır, yani kevser budur. Çünkü bu ümmetin âlimleri, İsrâiloğullarının 

peygamberi gibidirler. Bu âlimlerin faziletleri şu iki şekilde izah edilir: Bu peygamberler, olayları 

değerlendirmede, hükümleri gerçekleştirmede vahiyden alınmış naslara tabi olurlar. İşte bunun gibi, 

Hz. Muhammed (s.a.s),  ümmetinin âlimleri de, Hz. Peygamberden alınan naslara tabi olurlar, 

içtihatlarıyla onlardan hüküm çıkarırlar daha sonra gelen âlimler onların çıkardıkları hükümleri daha 

sonraki kuşaklara ulaştırırlar.121  

Rivayet olunduğuna göre, kıyamet günü her peygamber, peşinde ümmeti olduğu halde, 

maşher meydanına getirilir. Kimi peygamberler, peşinde bir veya iki kişi olduğu halde getirilir. Ama 

Ümmet-i Muhammed'in âlimlerinden her biriyle birlikte, binlerce kişi olarak getirilirler. Derken hepsi Hz. 

Peygamber (s.a.s)'in arkasında toplanırlar. Böylece bu âlimlere tabi olanların sayıları, o peygamberlere 

tabi olanların sayılarından, kat kat fazla olur.122 

6. Kur‟ân123  

Kur‟an‟ın faziletleri saymakla bitmez. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep 

olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah‟ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez.124  

De ki: „Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilâve etseydik 

dahi rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi.‟ " 

7. İslam125 

8. Hz. Muhammed (s.a.s) de bulunan çokca faziletler126  

                                                           
118  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 14a. 
119  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 13a. 
120  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 14b. 
121  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 14b. 
122  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 14b. 
123  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 15a. 
124  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 15a-b. 
125  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 15b. 
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9. İlim127 

10. Makâm-ı Mahmûd/ Makam-ı Şefaat128 

11 Nübüvvet129 

12. Cenâb-ı Hakk'ın, Hz. Muhammed (s.a.s)'e verdiği tüm nimetler130  

Bu görüş te İbn Abbas'tan nakledilmiştir. En doğru olan görüş te budur. Çünkü „kevser‟ lafzı 

bütün nimetleri içerir. Bu durumda „kevser‟i bu nimetlerden bazılarına hamletmek doğru değildir. Bu 

sebeple tümüne hamletmek gerekir.131 

Yûsuf Efendizâde Kevser sûresinin “O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes" (Fesalli li 

rabbike venhar) mealindeki ikinci ayetini açıklarken "Şüphesiz Biz sana kevseri verdik"(innâ e‟taynâke‟l-

kevser) mealindeki birinci ayetle ilişkisini kurmaya çalışır. Şöyle ki ilk ayette Allah Peygamberine çok 

nimet verdiğinden söz etmiştir. Verilen nimetlerde devamlılık sözkonusu olduğuna göre karşılığında 

yapılması istenen şükür de de devamlık esas olur. Bu sebeple  „O halde Rabbin için namaz kıl‟ın manası 

„ (Allah‟ın nimetlerine bir şükür olarak) sadece Rabbinin rızasını elde etmek için namaz kılmaya devam 

et‟ olmalıdır. “Çünkü namaz, şükrün bütün kısımlarını (kalp, dil, azalar)  cem eder, kendinde toplar. 

“Buradaki „salât/namaz‟dan maksat namaz cinsidir. Özellikle namazın zikredilmesi dini amellerin direği 

olması sebebiyledir. Burada geçen namaz bayram namazı, bayram günü sabah namazı kurban kesme 

şeklinde de tefsir edilmiştir. Denildi ki: burada kurban kesme işini, namazdan sonraya tehir etme 

emrolunmuştur. Çünkü Mekkeliler kurban kesme işini namazdan önce yapıyorlardı da işte bu ayet 

bunun üzerine nazil oldu. Muhakkik ulema ise, „bir şeyi başka bir şeye vâv atıf harfiyle atfetmek, tertibi 

gerektirmediği için, bu görüş zayıftır‟ demişlerdir”.132  

Görüldüğü üzere Yûsuf Efendizâde bazen tefsir edeceği ayetin ardından emrolunan hükmün ne 

olduğunu hususunda da açıklamalarda bulunmaktadır. 

Yine Yûsuf Efendizâde „innâ e‟taynâ ke‟l-kevser‟ (Muhakkak ki biz sana kevseri verdik)133 

ayetinde geçen “e‟taynâke” kelimesinin kıraati ile ilgili şunları zikretmektedir: “e‟taynâke” „entaynâke‟ 

şeklinde de okunmuştur. „İntâ‟ yemenlilerin dilinde „i‟tâ/vermek‟ anlamındadır. Ebû Hayyân Muhammed 

b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelüsî (ö.745/1344)‟nin el-Bahrü‟l-muhît‟inde bu okunuşun Hz. 

Peygamber (sav)‟den rivayet edildiği belirtilmektedir.134 

Yûsuf Efendizâde “O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes"135 (Fesalli li rabbike venhar) 

ayetinin „kurban kes‟ (venhar) kısmı ile ilgili şu açıklamayı yapar: Arabların mallarının en hayırlısı olan 

develerden, Allah için kurban olarak kes ve Ebû Cehil, Ebû Süfyan ve Velid b. Muğire gibi muhtaç olan 

kimseleri itip kakan ve onlara yardıma engel olanlara muhalefet ederek muhtaçlara dağıt.136  

Yûsuf Efendizâde Kevser sûresinin „Sana buğzeden (yok mu)? Zürriyetsiz olan şüphesiz 

odur...‟137 mealindeki üçüncü ayetini yorumlarken de özetle şunları söyler: Allaha olan buğzundan 

dolayı sana buğzeden kimse var ya, asıl ebter işte odur, onun nesli kesiktir. Onun ne nesli devam eder 

ne de güzel bir şekilde anılır. Ama sana gelince, kıyamete kadar neslin devam eder, hayırla yâd 

edilirsin, üstün oluşunun eserleri hiç kesilmez. Ahirette ise Senin için vasfedilemiyecek kadar güzel 

şeyler olacaktır.138 

Yûsuf Efendizâde bu ayette geçen kelimelerin lügat anlamlarını da vermektedir. „eş-şâniu‟ 

kelimesini açıklarken şunları söyler: es-Sıhâh‟ta şöyle geçmektedir: „eş-şeneâetü‟, şefaat gibi bir kelime 

                                                                                                                                                                                     
126  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 15b. 
127  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 16a. 
128  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 16a 
129  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 15b. 
130  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 16a. 
131  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 16a. 
132  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 17b-18a. 
133  Kevser, 108/1. 
134  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 12b. 
135  Kevser, 108/2. 
136  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 18a. 
137  Kevser, 108/3. 
138  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 19b. 
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olup buğzetmek anlamındadır. Şene‟tü (şen‟en, şenâeten, ve şenânen) „buğzettim‟ demektir. "Betr" 

kelimesi ise, Arapça'da, "kökünü kazımak" demektir. Nitekim „kestim, kopardım‟ manasında betertü‟ş-

şeye denilir. Betira‟(kesilmek)dan türetilen "ebter" kuyruksuz, zürriyeti olmayan, kendisinden hayr-u 

hasenat kesilmiş kimseler anlamındadır.139 

Yûsuf Efendizâde sûrenin nüzulü ile ilgili olarak şunları nakleder: 

“Süddî şöyle demektedir: "Kureyş, erkek evladı ölen kimseler için "ebter" diyordu. Hz. 

Peygamber (s.a.s)'in oğulları Kasım ile Abdullah, Mekke'de; İbrahim de Medine'de ölünce, kâfirler, 

"Yerine geçecek kimse yok" manasında, "ebter" dediler”. Rivayet olundu ki Âs b. Vâil şöyle diyordu: 

„Muhammed ebterdir. O, soyu kesik bir adamdır. Nesli yoktur. Yerine geçecek kimsesi yoktur. 

Öldüğünde adı sanı kesilecektir ve haline acınılacaktır. Bunun üzerine Allah vasıtasız cevaben asıl 

„ebter‟in sana buğzeden ve düşmanlık edenin olduğunu haber verdi. Yani Allah Teâlâ Hz. Peygamber 

(s.a.s)'in değil, düşmanlarının "ebter" olduğunu bildirmiştir. Böylece nebisini teselli etmiştir.140 

Sevenlerin yolu da böyledir. Seven sevdiğine sövüldüğünü işitse söven kişiye cevap vermeyi bizzat 

kendi üstlenir”.141  

Yûsuf Efendizâde kevser sûresinin sonunda sûre ile ilgili olarak önemli bir takım nüktelerden 

söz etmiş, „Âlimler bu sûrenin Kur‟an sûrelerinin en kısası olmasına rağmen birçok eşsiz üslup ve beliğ 

anlamları içermektedir‟142 diyerek başta sûrenin içerdiği dil olmak üzere edebiyat, belâğat ile ilgili 

incelik ve sanatlara da işaret etmektedir. 

Yûsuf Efendizâde sûreler arası münasebet çerçevesinde Kevser sûresinin bir önceki Mâûn 

sûresi ile de irtibatını kurmaya çalışmaktadır. Bu konuda özetle şunları söyler: Sûre, bir önceki Mâûn 

sûresine mukabele gibidir. Bunun açıklaması şöyledir: Allah teâlâ bir öceki sûrede (Mâûn) kâfir ve 

münafıkları şu dört kötü vasıfla vasıflandırmaktadır. Birincisi, „cimriliktir‟ ki bu Mâûn sûresindeki „İşte 

yetimi itip kakan da yoksula yedirmeyi özendirmeyen de odur.‟143 âyetinin müradifidir. O (dini 

yalanlayan) kişi ailesini ve diğer kimseleri de hesap gününe inanmadığı için yoksula yardıma teşvik 

etmez. İkincisi, „namazı terketmek‟ ki „Onlar namazlarının özünden uzaktırlar‟144, âyetinin beyan ettiği 

husustur.  Üçüncüsü „riya‟ ki  „Halka gösteriş yaparlar.‟145 ayetinin ifade ettiği husustur. Dördüncüsü 

„Mâûn‟/halkı faydalandırmama ki „Hayra da engel olurlar‟146 ayetinin beyan ettiği husustur.   Allah Teâla 

Mâûn sûresindeki „Onlar namazlarının özünden uzaktırlar,‟147 ayetinin mukabilinde Kevser sûresinde 

„namaz kıl‟,148 yine Mâûn sûresindeki „Halka gösteriş yaparlar.‟149 âyetinin mukabilinde Kevser 

sûresinde „Rabbin için‟150 yine Mâûn sûresindeki „İşte yetimi itip kakan da yoksula yedirmeyi 

özendirmeyen de odur.‟151 âyetinin mukabilinde Kevser sûresinde „Kurban kes‟152 âyetlerini zikretmiştir. 

Kevser sûresinin tefsirinde de sahabe ve tabiundan isim vererek nakiller yapan Yûsuf 

Efendizâde Abdullah Hilmi burada birçok ilim adamına ve eserlerine değinmekte, zaman zaman 

onlardan alıntılar yaparak tefsirini zenginleştirmektedir. Bazen açıkça kaynak ismi zikreden ve bazen de 

zikretmeyen Yûsuf Efendizâde‟nin Kevser sûresinin tefsirindeki başlıca kaynaklarını şu şekilde ifade 

edebiliriz: Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi‟nin tefsir kaynaklarının başında Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû 

Muhammed) Abdullāh b. Ömer b. Muhammed el-Beyzâvî (ö. 685/1286)‟nin Envârü‟t-tenzîl ve esrârü‟t-

te‟vîl adlı tefsiri gelmektedir. Söz konusu tefsir Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi‟nin en fazla müracaat 

ettiği tefsir kaynağıdır. Müelliifimiz „el-Kâdî‟ şeklinde isim zikrederek bu tefsirden yararlanmaktadır. 

                                                           
139  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 19b. 
140  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 20a. 
141  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 20a 
142  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 20b. 
143  Mâûn, 107/2-3. 
144  Mâûn, 107/5. 
145  Mâûn, 107/ 6. 
146  Mâûn, 107/7. 
147  Mâûn, 107/5. 
148  Kevser, 108/2. 
149  Mâûn, 107/6. 
150  Kevser, 108/2. 
151  Mâûn, 107/2-3. 
152  Kevser, 108/2. 
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Kevser sûresinin tefsirinde müellifimizin isimlerini zikrettiği diğer kaynaklar şunlardır: Ebü‟l-Kāsım 

Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî (ö. 538/1144)‟nin el-Keşşâf „an hakâikı 

gavâmizi‟t-tenzîl ve „uyûni‟l-ekāvîl fî vücûhi‟t-te‟vîl‟i; Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. 

Hayyân el-Endelüsî (ö. 745/1344)‟nin el-Bahrü‟l-muhît‟i; Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî (ö. 

400/1009‟dan önce)‟nin es-Sıhâh‟ı; Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî (ö. 

279/892)‟nin el-Câmi‟u‟s-sahîh‟i; Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî (ö. 273/887)‟nin 

es-Sünen‟i, Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdilhâlik el-Bezzâr el-Basrî (ö. 292/905)‟nin el-Müsned‟i, 

Mu„cemleriyle tanınan hadis hâfızı Ebü‟l-Kāsım Müsnidü‟d-dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-

Taberânî (ö.360/971)‟nin el-Mu‟cemü‟l-kebîr ve el-Mu‟cemü‟l-evsaŧ‟ı.153 

 

Sonuç 

Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi el-Amâsî (H. 1167/1753) Amasya‟nın yetiştirdiği önemli ilim 

adamlarından biridir. Tam adı: Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi b. Muhammed (Mehmed) b. Yûsuf el-

Amâsîdir. Hadis, tefsir, kıraat gibi islamî ilimlerin farklı alanlarında birçok eser veren Yûsuf 

Efendizâde‟nin çalışmaları daha çok hadis alanında yoğunlaşsa da bununla birlikte gerek kıraat ve 

gerekse tefsire dair birçok eser de kaleme almıştır. Yaşadığı dönem şerh haşiye ve daha çok ta sûre 

tefsirlerinin yazıldığı bir zaman dilimine rastlamaktadır. Kıraata dair birçok eser kaleme alan Yûsuf 

Efendizâde Fatiha, Mülk, Beled ve Kevser gibi bazı sûreler ve bazı ayetlere dair eserler kaleme almıştır. 

Tefsir ve Hadis ile ilgili şerh ve haşiye çalışmaları yapmıştır. Tefsir ile ilgili eserlerinden biri de “Tefsîrü 

Sûreteyi'l-Beled e'l-Kevser” adlı sûre tefsiridir.   

Tebliğde Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi el-Amâsî (H. 1167/1753)‟nin hayatından kısaca söz 

edildikten sonra “Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser” adlı eserinin tahlil ve değerlendirmesi yapılmıştır. 

Değerlendirmede müellifin bu eseri neden kaleme aldığı, özellikle bu sûreleri ele almasının sebepleri, 

eserdeki yöntemi, tefsir tarzı temel kaynakları, ayetlerde ele aldığı konulara ve sûredeki kavramlara 

yaklaşımı gibi hususlara cevap verilmeye çalışılmıştır.  

Arapça olarak kaleme alınan bu eserde müellif farklı açılardan ortak yönleri Hz. Peygamberin 

şanını yüceltmek olan Beled ve Kevser sûrelerinin tefsirini yapmıştır. Eserdeki bir takım ifadelerden 

eserin yazılış amacının Hz. Peygamberin şanını yüceltmek olduğu anlaşılmaktadır. Eser yazma halinde 

olup henüz yayımlanmamıştır. Osmanlı döneminin ilim geleneğine uygun bir yöntemle hazırlanan eser 

Osmanlı padişahlarından Sultan I. Mahmud (1696-1754)‟a ithaf edilmiştir. Yûsuf Efendizâde Abdullah 

Hilmi‟nin tefsir yöntemi genelde dil ağırlıklı olan tefsirler telif eden Zemahşeri, Beyzavi, Râzi, Nesefi gibi 

meşhur dirayet müfessirlerin tefsirlerindeki gibi bilinen klasik bir yöntemdir. Yûsuf Efendizâde‟nin bu 

sûre tefsiri de dil ağırlıklı bir dirayet tefsiridir. 

Yûsuf Efendizâde eserinde tefsir ettiği ayetlerde takip ettiği usul ve üslupla alakalı kendisinden 

herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi tefsirinde zaman zaman 

sahabe ve tabiundan isim vererek nakiller yapmaktadır. Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi genel olarak 

tefsirini yaparken yararlandığı kendinden önceki kaynakların adını zikretmeksizin “kîle” kalıbıyla diğer 

müfessirlerin kavil ve görüşlerden istifade yoluna gitmiştir. Yani kaynak isimlerine pek fazlaca yer 

vermez. Ancak az da olsa bazı kaynak isimlerini zikretmektedir. Çok az da olsa yeri geldikçe 

açıklamaları delillendirmek amaçlı diğer ayetlerden deliller getiren Yûsuf Efendizâde Tefsir edeceği 

ayetlerin izah ve yorumları ile ilgili bazen konuyla doğrudan irtibatlı hadisleri zikreder. Ayetlerin nüzul 

sebeplerini az da olsa zikretmektedir. 

Yûsuf Efendizâde‟nin bu sûre tefsiri dil ağırlıklı olduğundan kelimelerin özellikle de ilk bakışta 

anlaşılması güç gibi görünen kelimelerin lügat anlamlarını açıklamaya önem vermektedir. Bunu 

yaparken kelimelerin hangi kökten geldiklerini belirtmeye de özen göstermektedir. Yine ayetleri tefsir 

ederken ayette geçen kelimelerin irabları üzerinde de sıkça durmaktadır. Yine manaya göre farklı 

muhtemel irablara da yer vermektedir. Yûsuf Efendizâde ayetleri tefsir ederken zaman zaman ayette 

                                                           
153  Yûsuf Efendizâde, Tefsîrü Sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, vr. 12b-21b. 
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yer alan kıraat farklılıklarına da yer vermektedir. Ayetleri tefsir ederken genelde konuyla ilgili birçok 

görüşe, muhtemel anlamlara, ayetle ne kastedildiğine gerekçeleriyle beraber yer veren geniş tahlil ve 

değerlendirmeler yapan Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi zaman zaman kendisi de bu görüşler 

arasından bir tercih belirtir. 

Yûsuf Efendizâde pek fazla olmamakla birlikte az da olsa bu eserinde fıkhî meselelere yer 

vermektedir. Eserin tahkikli bir neşrinin gerçekleştirilmesi kuşkusuz günümüz ilim câmiasına katkı 

sağlayacaktır.  
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ATÛFÎ’NĠN BEYZÂVÎ TEFSĠRĠNE YAZDIĞI MĠR’ÂTU’T-TE’VÎL ADLI HAġĠYESĠ 

 

Osman KARA 

 

Özet 

Amasya, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi‟nin önemli idari ve kültürel merkezlerinden birisidir. Amasya‟da 

kurulan medreseler ilim ve kültür hayatına büyük katkılar sunmuş, dini ve pozitif ilimler alanında birçok 

ilim ve sanat adamı yetişmiş, başta İstanbul olmak üzere Anadolu‟nun değişik şehirlerinde önemli 

hizmetlerde bulunmuşlardır. Amasya‟da yetişen bu çok yönlü âlimlerden birisi de Hayreddin Hızır el-

Atûfî‟dir. Merzifon‟da doğan ve Amasya medreselerinde ders veren hocalardan dini ve pozitif ilimler 

dersleri alan Atûfî daha sonra İstanbul‟da saray hocalığına tayin edilmiştir. Daha sonra bu görevinden 

ayrılan Atûfî, camilerde vaaz ve tefsir sohbetleri yapmıştır. Tıp, kelam, tefsir, hadis ve mantık alanında 

eserler kaleme almıştır. Hadis şerhciliği konusunda meşhur olan müellif, tefsir alanında da Osmanlı 

medreselerinde okutulan Zemahşerî ve Beyzâvî tefsirlerine kısmi birer haşiye, ayrıca En„am sûresinin 

ilk üç ayetini tefsir ettiği bir risale yazmıştır. Eserlerin İstanbul kütüphanelerinde el yazma nüshaları 

mevcuttur. 

Bu tebliğ Osmanlı döneminin bir dönemine damga vuran bu çok yönlü âlimin Beyzâvî‟ye yazmış olduğu 

Mir‟âtu‟t-te‟vîl adlı kısmi haşiyesini tanıtmayı hedeflemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Atûfî, Haşiye, Tefsir, Şerh, Medrese. 

 

Annotation (Khashiyya) of Mir’âtu’t-Te’vîl that Written by Atûfî For Exegesis of 

Beyzavi 

 

Abstract 

Amasya is one of the most important administrative and cultural centers of the Ottoman and Seljuk 

periods. Educating many scientists and artists in the field of positive sciences and serving for a range 

of cities in Anatolia, especially Istanbul, madrasas being established in Amasya contributed much to 

scientific and cultural life. Hayreddin Hızır el-Atûfî is one of those all-round scholars educated in 

Amasya. Being born in Merzifon and taking courses of religion and positive sciences from masters who 

taught in madrasas in Amasya, he was then assigned to being a master in the Palace in İstanbul. After 

that, quitting that position, Atûfî began to sermonize and give speeches about hermeneutics in 

mosques. He produced works on medicine, kalam, hermeneutics, hadith and logic. As a writer who 

was well-known with exegesis, he wrote a partial annotation for Zemahşerî and Beyzâwî 

interpretations, which were taught in the Ottoman madrasas, and also an epistle for the first three 

verses of En‟am Sura. At libraries in Istanbul, copies of manuscripts are available.  

This declaration aims to introduce Mir‟âtu't-te'vil that the partial annotation (khashiyya) written by the 

sophisticated scholar who was the authority of a period of the Ottoman Empire, for Beyzavî. 

Keywords: Atûfî, Annotation, Exegesis, Commentary, Madrasa. 

 

GiriĢ 

Amasya değerli âlimlerin yetiştiği ve kıymetli eserlerin kaleme alındığı önemli ilim 

merkezlerinden birisidir.1 XIV. asır ile XV. asrın ilk yarısına kadar Konya, Kayseri, Niğde, Sivas, 

Kastamonu, Kütahya, Bursa, İznik, Birgi, Tire ve Amasya başta olmak üzere pek çok Anadolu şehirleri 

birer ilim merkezi haline gelmişti. Bunların bir kısmı Selçuklular döneminden beri önemli ilim 

merkezleriydi.2 Bu şehirlerdeki ilim ve eğitim faaliyetlerinin en önemli müessesi medreselerdir. 

                                                           
  Doç. Dr., NKÜ İlahiyat Fakültesi, karaosman25@hotmail.com. 
1  Amasyalı Abdizade Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Amasya Belediyesi Yay., Amasya, 2004, c. 9, s. 218-219. 
2  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, TTK, Ankara, 1973, s. 79. 
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Buralarda başta tefsîr, hadîs, fıkıh, kelam gibi şer‟i ilimler olmak üzere tarih, hat ve şiir gibi alanlarda 

pek çok âlim ve sanatkâr yetişmiştir.3  

Bu müesseselerde yetişen âlimlerden birisi de dini ilimler başta olmak üzere; tıp, şiir ve mantık 

gibi ilimlerde eserler kaleme almış olan Hayreddin Hızır el-Atûfî‟dir (ö. 948/1542). Özellikle hadîs 

şerhciliği konusunda tanınan Atûfî, Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan Beyzâvî ve 

Zemahşerî‟nin tefsirlerine yazmış olduğu kısmî haşiyelerinde ve En„am sûresinin ilk üç ayeti ve Mülk 

sûresinin 11. ayetine yazmış olduğu tefsir risalelerinde tefsire dair görüşlerini ifade etmiştir.4 Bu 

tebliğde „Atûfî‟nin Beyzâvî‟ye yazmış olduğu Mir‟âtu‟t-te‟vîl adlı kısmî haşiyesi tahlil edilmeye 

çalışılacaktır. Eserin tahliline geçmeden önce haşiye kavramı ve geleneği hakkında biraz bilgi vermek 

istiyoruz. 

1- Tefsirde HaĢiye Geleneği: Kavramsal Çerçeve 

Haşiye sözlükte “doldurmak; gereğinden fazla söz söylemek, galat ve kabih söz” anlamlarına 

gelen haşv kökünden türetilmiş bir isim olup5 “söz ve yazıdaki fazlalıklar, bir şeyin kenarı, bir eserin ve 

yazının bulunduğu sayfanın kenarlarındaki boşluk” demektir. Terim olarak ise, “bir yazı sayfasının 

altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot” manasında olup hâmiş ve 

derkenar kelimeleriyle eş anlamlıdır. Yine aynı kökten gelen tahşiye “haşiye yazmak” ve muhaşşî de 

“haşiye yazan” demektir. Genellikle muhtasar yazılmış meşhur bir metnin şerhi üzerine yapılmış olan 

haşiyeler, hem şerhte hem de metindeki bazı kelime ve terkiplerle ya da metinde geçen özel isim, 

ayet, hadîs ve şiir gibi hususlarla ilgili olarak yapılan kısa açıklamalar mahiyetindedir.6 

Günümüzde şerh, haşiye ve ta„lik çalışmaları üzerinden Osmanlı dönemi tefsir faaliyetlerine karşı 

küçümseme, değersizleştirme hatta yok sayma şeklinde tezahür eden olumsuz bir tavır söz konusudur. 

Bu anlayışa göre Osmanlı dönemi Kur‟an‟ı anlama ve yorumlama çalışmaları gramer tahlillerine, 

ezberciliğe ve tekrarlara boğulduğu için bu dönemde kaleme alınan eserlerin özgünlüğünün olmadığı 

iddia edilmiştir.7 Gazzâlî‟den (ö. 505/1111) sonra İslam dünyasının taklit batağına saplandığı, ictihad 

kapısının kapandığı mezheplerin katılaştığı, mutlak müctehidlerin tarihe karıştığı, felsefe ve hür 

düşüncenin gelişmediği iddia edilmiştir.  Mutaassıp fakihler ve kelamcılar elinde İslam dünyasının 

canlılığını ve derinliğini yitirdiği ve bu sebeple ilimde devamlılığın ve çeşitliliğin yok olduğu, ilimde 

ilerlemenin durduğu, özgün eserlerin telif edilmediği, şerh, haşiye, ta„lik ve ihtisar türü eserler yazılarak 

eski teliflerin tekrar edildiği şeklinde negatif söylemler oluşmuştur.8  

Bu durumu ortaya çıkaran pek çok sebep zikretmek mümkündür. Modernleşme süreciyle birlikte 

klasik tarzda eğitim veren medreselerin geri plana itilmesi, önemli ölçüde hicrî V. ve VI. yüzyıllarda 

kurumsallaşan medrese eğitim sisteminin ortaya çıkardığı şerh ve haşiyeleri de gözden düşürmüştür. 

Buna ek olarak matbu kitapların yaygınlaşması, şerh ve haşiye türü eserlerin neşredil(e)memiş olması 

veya neşirlerinin sağlıklı yapıl(a)maması, bu tür eserlerle bağımızın bütünüyle kopmasına sebep 

olmuştur. Bu kopuş zamanla, yukarıda söz konusu ettiğimiz ideolojik şartlanmanın da etkisiyle iyice 

derinleşmiştir.9  

                                                           
3  Recep Orhan Özel, “Yusuf Sinânuddîn el-Amâsî (1000/1592) ve “Tebyînü‟l-Mehârim” Adlı Eseri”, Usûl İslami Araştırmalar 

Dergisi, c. XX, sayı: 20, İstanbul, 2013, s. 114. 
4  Taşköprizâde, Ahmet Efendi, Şakâiku‟n-nu„maniyye fi „ulemâ-i Devlet-i Osmaniyye, Dâru‟l-kitabi‟l-arabî, Beyrut, 1975, s. 250, 

Ömer Rıza Kehhale, Mu„cemu‟l-müellifîn, Müessesetü‟r-risale, Beyrut, 1957, c. 1, s. 672; Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. 9, s. 
218-219, Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Ravza Yay., İstanbul, 2008, c. 2, s. 642. 

5   Muhammed Murtaza el-Hüseynî ez-Zebîdî, Tâcu‟l-arûs min cevâhiri‟l-kâmûs, thk. İbrahim et-Terzi, Dâru ihyâi‟t-turâsi‟l-„arabî, 
Kuveyt 1987, c. 38, s. 433, İbn Manzûr, Ebu‟l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mükrim, Lisânu‟l-„arab, Dâru sadır, Beyrut ty., 
c. 14, s. 180. 

6  Tevfik Rüştü Topuzoğlu, “Haşiye”, DİA,  c. 16, İstanbul 1997.  
7  Şükrü Maden, “Osmanlı Tefsir Geleneğinde Haşiyeciliğin Önemi”, Osmanlı Toplumunda Kur‟an Kültür ve Tefsir Çalışmaları II, 

İlim Yayma Vakfı Yay., İstanbul, 2013, s. 63. 
8  Dücane Cündioğlu, “Çağdaş Tefsir Tarihi Tasavvurunun Kayıp Halkası: „Osmanlı Tefsir Mirası‟-Bir Histoğrafik Eleştiri 

Denemesi-”, İslamiyât, c. 2, sayı: 4, Ankara 1999, s. 52-54. Eleştiriler için bkz. Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, çev. 
Alparslan Açıkgenç, Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1996, s. 91-93; Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm 
Aklının Oluşumu, çev. İbrahim Akbaba, Kitabevi, İstanbul, 2001, s. 57. 

9  Mesut Kaya, “İslâm İlimler Tarihinde Muhâkemât Geleneği: Tefsir Hâşiyeleri Merkezli Bir Deneme”, İslâmi Araştırmalar 
Dergisi, sayı: 33, 2015, s. 2. 
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Osmanlı müfessirleri tam ve müstakil tefsir yazmaktan çok şerh ve haşiye türü çalışmalara 

ağırlık vermişlerdir. Bu olgu ilmî kifayetsizlik ve liyakatsizlikten öte, büyük ölçüde dönemin hâkim ilim 

anlayışıyla ilgilidir. Özgün teliften ziyade şerh ve haşiye türü eserlere rağbet edilmiş olmasından dolayı 

tefsir açısından genellikle verimsiz bir dönem olarak değerlendirilmiştir.10 

Şu bir gerçektir ki şerh, haşiye ve ta„lik geleneğinin ortaya çıkış nedenleri, olumlu ve olumsuz 

yönleri, yapılan çalışmaların ilmi geleneğe katkıları ve ortaya konan eserlerin ilmi değeri konusunda 

ciddi araştırmalar yapılmadan,11 Osmanlı döneminde tefsir ilmine haşiyeciliğin hakim olduğu ve bu 

alanda çok da itibar edilecek ciddi eserlerin ortaya koyulmadığı şeklinde olumsuz yaklaşıma dayalı 

eleştiriler insafsız ve ilmi tenkitten uzaktır. Haşiyeciliğin ve bunun neticesinde ortaya konan eserlerin 

tefsir tarihinde önemli bir yeri vardır. Çünkü „şerh-haşiye geleneği‟, İslam ilim mirasının işlenip 

geliştirilmesinde, bu mirasın tartışılıp zenginleştirilmesinde ve gelecek nesillere muhkem bir tarzda 

aktarılmasında çok büyük rol oynamış verimli bir yazım tekniğinin kullanılmasıyla oluşmuştur.12 

Osmanlı medreselerinde okutulan tefsirler, kendisinden sonra yazılan tefsirlere kaynaklık yapmış ve 

İslam dünyasında meşhur olan, üzerlerine pek çok şerh ve haşiye yazılan eserlerdir. Osmanlılardan 

önceki dönemlerde telif edilen bu eserlerden Beyzâvî‟nin (ö. 685/1256) Envâru‟t-Tenzîl ve Esrâru‟t-

Te‟vîl adlı tefsiri, Osmanlı uleması için apayrı bir yere sahiptir. Edebî ve felsefî tahlillerin vecîz bir 

üslûpla ifade edilmesinden dolayı zor anlaşılmasına rağmen gerek medreselerde gerekse Huzur 

Dersleri‟nde ağırlıklı olarak bu eser takip edilmiştir. Aralarında Osmanlı alimlerinin de bulunduğu 

yüzlerce müellif bu tefsire haşiye yazmış onu telhis etmiş, hadîslerini tahrîc etmiştir.13 Bu eserin 

tamamı veya İhlas, Fatiha ve Yasin gibi bazı sure ve ayetleri üzerinde şerh, haşiye ve ta„lik tarzında 

gerçekleştirilen çalışmaların sayısı 250 den fazladır.14 Beyzâvî‟nin tefsiri kadar yaygın olmamakla 

birlikte Zemahşerî‟nin (ö. 538/1143) Keşşâf adlı tefsiri de Osmanlı uleması için vazgeçilmez bir kaynak 

ve ders kitabı olmuştur.15 Osmanlı medreselerinde okutulan Beyzâvî tefsiri ile Kur‟ân‟ın i‟câz ve üslûp 

yönüne ağırlık veren Zemahşerî tefsirinin muğlak, müphem ve izaha muhtaç yönlerinin çok olması bu 

tefsirlerin üzerine kısmi haşiyelerin yazılmasına sebep olmuştur. Bu tefsirlere yazılan haşiyelerin 

çokluğuna bakılarak tefsir haşiyeciliğinin bu iki tefsirde yoğunlaştığı ve zirveye ulaştığı söylenebilir.16  

Tebliğde bahse konu edindiğimiz Atûfî de hadîs şerhciliği ile meşhur olmakla birlikte camilerde 

vaaz ve tefsir sohbetleri yaptığı, bu nedenle Beyzâvî ve Zemahşerî‟ye kısmî de olsa birer haşiye 

yazmıştır. Öncelikle şunu ifade edelim ki, şerh, haşiye ve ta„liklerin temelinde sadece metni anlama ve 

çözümleme değil, aynı zamanda eleştiri de vardır.17 Çünkü anlama ve açıklama, ana metinle irtibat 

kurmanın önemli bir basamağı olmakla birlikte yegâne amacı değildir. Musannifin amacı doğru 

anlaşıldıktan sonra, haşiye yazan belki onun ana hatlarıyla ele aldığı konunun ayrıntılarını, delillerini, 

şahitlerini tartışmakta, sonra diğer âlimlerin görüşlerini, farklı yaklaşımları dile getirmekte ve nihayet 

kendi görüş ve itirazlarını ortaya koymaktadır.18  

Ayrıca şerh, ta„lik ve haşiyeler medreselerde okutulan ders notlarıdır. Ders notları vasıtasıyla 

talebe dersi müzakere ederken bu notlardan istifade eder. Çünkü Osmanlı dönemi tefsir haşiyelerinde 

genel olarak tefsirlerin müşkil yerleri çözüme kavuşturulmuş, izaha muhtaç yerler açıklanmış, filolojik 

                                                           
10  Mustafa Öztürk, “Son Dönem Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Kur'ân ve Tefsir Çalışmaları”, KATÜ İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, c. 1, sayı: 1, Bahar 2014, s. 15. 
11  Muhammet Abay, “Osmanlı Döneminde Tefsir Haşiyeleri”, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Tefsire Hizmetleri, Ensar 

Tartışmalı İlmi Toplantıları, İstanbul, 2012, s. 167.  
12  Cündioğlu, “Çağdaş Tefsir Tarihi Tasavvurunun Kayıp Halkası”, s. 58. 
13  Muhammed Abay, “Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsirle İlgili Eserler Bibliyografyası”, Divân Dergisi, 1991/1, s. 251; Mustafa 

Öztürk, “Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bakış”, Osmanlı Toplumunda Kur‟an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları II, İlim 
Yayma Vakfı Kur‟an ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2011, s. 111. 

14  İsmail Cerrahoğlu, “Envâru‟t-Tenzîl ve Esrâru‟t-Te‟vîl”, DİA, c. 11, İstanbul 1995, Beyzâvî‟nin tefsirine yazılan şerh, hâşiye ve 
ta„liklerin listesi için bkz. Şükrü Maden, “Tefsirde Şerh Hâşiye ve Ta„lîka Literatürü”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları 
Dergisi, c. 3, sayı: 1, İstanbul, 2014, s. 193-210.  

15  Mustafa Öztürk, Osmanlı Tefsir Mirası, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2012, s. 41. 
16  Topuzoğlu, “Haşiye”, DİA, c. 16.   
17  Abay, “Osmanlı Döneminde Tefsir Haşiyeleri”, s. 172; Abdulhamit Birışık, “Şerh”, DİA, c. 38, İstanbul 2010.   
18  Kaya, “İslâm İlimler Tarihinde Muhâkemât Geleneği: Tefsir Hâşiyeleri Merkezli Bir Deneme”, s. 3. 
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tahliller yapılmış, hatalı görülen yerler eleştirilmiş, düzeltmeler yapılmış, kıraat vecihleri incelenmiş, 

itikâdi konularda i„tizalî düşüncelere karşı ikazlar yapılmıştır.19  

Osmanlıda şerh ve haşiye türü eserlerin kaleme alınmasının diğer sebeplerini kısaca şöyle ifade 

edebiliriz. Kur‟ân‟ı yorumlarken rivayete dayalı metodların dışındaki yorumlara başvurmak ulema 

arasında pek fazla rağbet görmemiştir. Bunun sebebi Allah‟ın muradına muhalif bir yorum hatasına 

düşme endişesidir.20 

2- Atûfî’nin Hayatı ve Eserleri 

Müellifin eserinin değerlendirmesine geçmeden önce hayatı ve eserleri hakkında birkaç cümle ile 

de olsa bahsetmek uygun olacaktır. Me„ânî ve Beyân ilimlerinde derinleşmiş ve tefsir ilminde söz sahibi 

olan Atûfî,21 Osmanlı alimlerinden ilmi derinliği olan mütefennin bir zat olup Merzifonludur.22 

Kaynaklarda Kastamonî ve Merzifonî nisbeleriyle yer alan Atûfî‟nin babasının adı Mahmud‟dur. 

Taşköprizâde onu Kastamonî nisbesiyle tanıtmakta ise de kendi el yazısı ile yazma eserlerinin bir 

kaçında Merzifonî nisbesini kullanmıştır.23 Kastamonî nisbesini kullandığına dair bilgiler de vardır.24 

Atûfî dönemin tanınmış âlimlerinden Bahşî Halife‟den tefsîr ve hadîs, Amasyalı Mevlana Abdi‟den ilm-i 

me‟ânî, Kadızade‟nin torunu meşhur riyaziyeci Kutbuddin Muhammed‟den riyaziyye, Bursalı Mevlana 

Hocazade‟den fıkıh usûlü ve Efdalzade‟den fıkıh okumuştur.25 Şöhreti sebebiyle Sultan II. Beyazıt 

tarafından İstanbul‟a çağrılıp Saray-ı Hümayun muallimliğine tayin edilmiştir. Bir müddet sonra bu 

görevden ayrılarak camilerde vaaz ve tefsir sohbetleri yapmıştır.26 Daha sonra inzivaya çekilerek 

ömrünün sonuna kadar eser yazmakla meşgul olmuştur.27 Eserlerinin baş tarafında II. Beyazıt ve diğer 

Osmanlı padişahlarına övücü sözler söyleyerek dua etmiştir. Atûfî, 948/1542 yılında vefat etmiş ve 

Eyüp‟te defnedilmiştir.28 

Atûfî‟nin İstanbul kütüphanelerinde yazma olarak tefsîr, hadîs, tıp, mantık ve kelam ilimlerine 

dair çoğu şerh ve haşiye mahiyetinde olmak üzere çok sayıda eseri zikredilmiştir.29  

Hadîs alanında Keşfu‟l-meşârık fî şerh-i meşârıkı‟l-envâr,30 el-Enzâr,31 el-Cevheretu‟l-cinâniye fi 

mesâili‟l-imaniyye,32 Risâle hâşiyetü şerhi‟l-hadîsi‟l-evvel33 adlı eserleri kaleme alan Atûfî, tıp ilminde, 

                                                           
19  Osmanlı dönemi bazı haşiyelerin metod ve muhtevası hakkındaki değerlendirmeler için bkz. Demir, Osmanlı Müfessirleri, 

Ensar Yay., İstanbul 2007,  s. 321-446. 
20  Demir, Osmanlı Müfessirleri, s. 94-96. 
21  Taşköprizade, Şakâiku‟n-nu„maniyye, s. 250. 
22  Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, Meral Yay., İstanbul, ty., c. 1, s. 255-256. 
23  Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 255, İsmail L. Çakan, “Atûfî”, DİA, c. 4, İstanbul 1991. 
24  Sadık Cihan, “Hayreddin b. Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Atûfî “Kastamonî” ve Hadis Eserleri”, A.Ü. İslâmi İlimler Fakültesi 

Dergisi, s. 3, Fasikül, 1-2, Erzurum, 1979, s. 65-75. 
25  Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 255-256, Çakan, Atûfî, DİA, c. 4, Ali Rıza Karabulut, Mu„cemu‟l-

mahtûtâti‟l-mevcûde fî mektebât-i İstanbul ve Anadulî, yy., ty., c. 1, s. 504, Osman Fevzi Olcay, Amasya Tarihi, Amasya 
Belediyesi Kültür Yay., Amasya, 2010, s. 69. 

26  Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, c. 2, s. 642. 
27  Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 255-256, Olcay, Amasya Tarihi, s. 69. 
28  Olcay, Amasya Tarihi, s. 69. 
29  Çakan, “Atûfî”, DİA, c. 4, (İlgili maddede müellifin sadece yedi eseri zikredilmektedir.) Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı 

Müellifleri, I, 256, (On iki eserini, bunlardan başka kelam ilminden birkaç risalesinin ve şiire dair bazı eserlerinin olduğunu 
zikretmiştir), Karabulut, Mu„cemu‟l-mahtûtâ, I, 504. (Atûfî‟nin 18 eserini nüshalarıyla birlikte vermiştir.) 

30  Hızır Yağcı, “Beyzâvî‟nin “Envârü‟t-tenzîl” Adlı Eserine, Atûfî‟nin Yazdığı “Mir‟âtü‟t-te‟vîl” Adlı Haşiyesinde Rivayet Kullanımı”, 
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 5, Kars, 2016, s. 3.  

31  Süleymaniye Ktp.,Ayasofya nr. 537, Şehzade Mehmed, nr. 8. Sinan Özdemir, Hayreddîn Hızır el-Atûfî‟nin Enzâru Şerhi‟l-
Meşârik Adlı Eserinin Tahkiki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016. 

32  Topkapı Sarayı III. Ahmet, nr. 607.  
33  Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 994, vr. 254-286. 
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Kitabu‟l-„utas,34 Hıfzu‟l-ebdan li ad„afi‟l-„ıbâd,35 Zahru‟l-„atşan fi‟t-tıbbı‟n-nebevî li ad„afi‟l-„ıbad,36 Ravdu‟l-

insan fi‟t-tıbbı‟n-Nebevî,37  Akrabâdîn,38 Mir‟âtu‟r-rüya fi‟t-ta„bîr39 adlı eserleri yazmıştır. 

Diğer ilimlere ait ise, Şerhu kâsideti‟l-bürde,40 Risâletu‟l-„ukubât fi‟l-ibadât,41 Şerhu İsağucî,42 

Murâkabetü‟l-fenn fî mirsâdi‟l-yakîn,43 Şerhu Tuhfetu‟ş-şahidî,44 Necâtu‟l-„ukubât,45 Haşiyetü evâili 

şerhi‟l-Mevâkıf46 adlı eserlerini sayabiliriz. 

3- Mir’âtu’t-te’vîl 

Bu eser de Atûfî‟nin, Beyzâvî‟nin tefsirinde bazı ayetlere yapmış olduğu yorumlara eleştirel 

bakan kısmi bir haşiye çalışması niteliğindedir. Bu eserin yazma nüshası Süleymaniye Ktp. Damad 

İbrahim Paşa nr. 215 de kayıtlı olup sayfadaki satır sayısı 13, varak sayısı 117‟dir.  

3.1. Eserin Yazılma Sebebi 

Atûfî, eserinin sonuç kısmında şu değerlendirmelerde bulunarak kitabını kaleme alma sebebini 

ve metodunu zikreder: 

“Aklî ve naklî, usûl ve füru„, özellikle de sarf- nahiv ilimleriyle kırk yıl uğraştıktan sonra 

tefsir ilminin daha kolay anlaşılması noktasında Kadı Beyzâvî‟nin tefsirindeki bazı ayetlere yaptığı 

yorumlara vaaz ve derslerimde bazı açıklama ve tasarruflarda bulunuyordum. Bu dersleri takip 

eden talebeler bunları yazmamı istediler. Ben de hakikatin ortaya çıkması ve söylenen sözlerden 

kastedilen mananın açığa kavuşması düşüncesiyle onların bu isteklerine uygun olarak ve Allah‟ın 

rızasını talep ederek bu işe giriştim. Güvenilir muhakkik âlimler Beyzâvî‟nin ehl-i sünnet 

görüşüne bağlı, bildikleriyle amel eden bir alim olduğunu, özellikle de farklı ilim dallarında derin 

bilgiye sahip bir uzman olduğunu ifade etmişlerdir. Bu özellikleri, bazen filozofların bazen 

Astronomi alimlerinin ıstılahlarını, bazen de tasavvuf ehlinin remzî (sembolik) yorumlarını 

kullanmasında kendini göstermiştir. Bu görüşleri genelde kîle (قيل) lafzıyla ifade etmiştir. 

Beyzâvî ayetin yorumunda ehl-i sünnetin görüşünü tercih ettiğini, diğer görüşlerin ikinci, üçüncü 

ve dördüncü görüş olarak mecruh veya merdud zayıf görüşler olduğuna dikkat çekmek için bu 

lafızla zikrettiğini ima etmiştir. İşte ben bu risalede verdiğim örneklerle bu düşüncelerden dolayı 

oluşan vehimleri gidermek için çaba harcadım.”47 

Atûfî‟nin yukarıdaki ifadelerinden de anlaşıldığı gibi Beyzâvî kîle ifadesiyle felsefeciler ve pozitif 

ilim sahiplerinin görüşlerine başvurması sebebiyle eleştirilmiştir. Atûfî‟nin bu eleştirileri bertaraf etmek, 

Beyzâvî‟nin alıntıladığı bu ifadelerdeki kapalı kalan kısımları vuzuha kavuşturmak, yanlış anlaşılmaya 

müsait yerlere açıklamalar yapmak için kaleme aldığı bu risale tartışmalı konulara işaret etmektedir. 

 

                                                           
34  Atûfî, Kitabu‟l-„utas , Süleymaniye Ktp., Lala İsmail, nr. 388, vr. 5b. 
35  Nurosmaniye Ktp. nr., 3546 vr.,183-185. Karabulut bu eserin ismini Hıfzu‟l-ebdan fi tedâbir-i sıhhati‟l-ebdân olarak tespit 

etmiştir. Ancak bu nüshada müellif tarafından bizim zikrettiğimiz isim kaydedilmiştir. Bkz. Karabulut, Mu„cemu‟l-Mahtûtâ, I, 
504. 

36  Özdemir tezinde bu eserin ismini Zühru‟l-insan olarak tespit etmiştir. Bu hatalıdır, çünkü el yazmasında kitabın ismi Zahru‟l-
„atşan fi‟t-tıbbı‟n-nebevî li ad„afi‟l-„ıbad olarak belirtilmiştir. Bkz. Özdemir, Hayreddîn Hızır el-Atûfî‟nin Enzâru Şerhi‟l-Meşârik 
Adlı Eserinin Tahkiki, s. 17. Atûfî, Zahru‟l-„atşan fi‟t-tıbbı‟n-nebevî li ad„afi‟l-„ıbad, Süleymaniye Ktp, Nurosmaniye, nr. 144, 
vr., 184ab. 

37  Atûfî, Ravdu‟l-insan fi‟t-tıbbı‟n-Nebevî, Fatih, nr. 3569, vr. 1-118. Karabulut bu eserin ismini Ravdu‟l-insan fi tedabir-i 
sıhhati‟l-ebdan şeklinde vermiştir. Karabulut, Mu„cemu‟l-mahtûtâ, I, 504. 

38  Karabulut, Mu„cemu‟l-mahtûtâ, I, 504. Karabulut iki nüshasını zikretmiştir. Bu kayda göre eserlerden biri Süleymaniye 
Ktp.Vehbi Efendi, nr., 1368‟de; diğeri de Fatih, nr., 3556‟dadır. 

39  Süleymaniye Ktp, Nurosmaniye, nr. 3546, vr., 181a-184b. 
40  Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4079; Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, nr. 4352. 
41  Köprülü Ktp., nr., 1599, vr., 141-142, Karabulut, Mu„cemu‟l-mahtûtâ, I, 504. 
42  Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr., 3210. III. Ahmet Ktp. nr., 3420, vr., 1-56; müellif hattı, İzmir Milli Ktp. nr., 

4/26, vr., 94-183, Karabulut, Mu„cemu‟l-mahtûtâ, I, 504. 
43  Bu eseri Özdemir tezinde zikretmiştir. Yaptığımız araştırmada bu esere rastlayamadık. Özdemir, Hayreddîn Hızır el- Atûfî‟nin 

Enzâru Şerhi‟l-Meşârik Adlı Eserinin Tahkiki, s. 15. 
44  Bu eser Kayseri Raşit Efendi, nr., 2/27411, 35-204 vr., Es‟ad Efendi, 3223 numarada kayıtlıdır. Karabulut, Mu„cemu‟l-

mahtûtâ, I, 504. Atûfî, Şerhü Tuhfe-î şâhidî, Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr. 27411. 
45  Karabulut, Mu„cemu‟l-mahtûtâ, I, 504. Ayrıca bu eserin diğer nüshaları; Süleymaniye Ktp, Yeni Cami, nr. 144, vr., 198a-

205b; Amasya İl Halk Kütüphanesi, nr., 1871, vr., 37b-40a. 
46  Atûfî, Hâşiyetü evâili şerhi‟l-Mevâkıf, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2235, vr., 5b-6a. 
47  Atûfî, Mir‟âtu‟t-te‟vîl, vr., 114b-116a. 
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3.2. Eserin ġekil Açısından Sistematiği 

Atûfî bu haşiyede 31 sûreden seçtiği 98 ayete, 62 konu bağlamında Beyzâvî‟nin yaptığı izah ve 

yorumlara açıklama ve eleştiriler getirmiştir.48  

Atûfî haşiyesine konu edindiği ayetleri Kur‟an‟ın tertip sırasına göre sûre isminin altında 

zikretmektedir. Ayetin ardından Beyzâvî‟nin yorumunu zikreden Atûfî alıntıyı inteha makaluhu 

(Beyzâvî‟nin sözü sona erdi) ifadesiyle sonlandırır. Daha sonra kendisi; nazarun,49 fîhi nazarun,50 

nazarun min vecheyn51 ve nazarun min vücûhin52 gibi ifadelerin ardından Beyzâvî‟nin ilgili yorumunu 

eleştirir.  

Beyzâvî‟nin görüşlerindeki kapalı ve muğlak yerleri gidermek, kısa geçilen yerleri genişletmek ve 

ilave bilgiler eklemek ve yanlış anlaşılmaya müsait yerlerine izahlar getirmek için; fîhi makâl,53 fîhi 

bahsun (araştırma),54 fîhi bahsun min vücûhin (birkaç yönden araştırma),55 tavzîh (açıklama),56 teznîb 

(ilave),57 tezyîl (ek),58 fîhi kelamun,59 ekûlü (derim),60 yürîdu bi kavlihi (bu sözüyle şunu demek 

istemiştir),61 fa‟lem (bil ki)62 ifadelerini kullanır. 

Çok az da olsa metin içerisinde zihinden ürettiği bir soruya fein kulte (dersen)/kultu (derim),63 

fein kîle (şöyle denilirse)/ucîbu (şöyle cevap veririm),64 velikâilin en yekul (birisi şöyle diyebilir)65 

şeklindeki klasikleşmiş diyalektik üslup eşliğinde cevap verir.  

3.3. Eserde Kullanılan Kaynaklar 

Atûfî, risalesinde yararlandığı kaynakları metin içerisinde zikretmiştir. Eleştiri, izah, açıklama ve 

yorumlarını yaparken; Gazzalî‟nin (ö. 505/1111) Tehâfutü‟l-felâsife, Zemahşerî‟nin Keşşâf, Ebu Hafs 

Necmüddin Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefî‟nin (ö. 537/1142) et-Teysîr fi‟t-tefsîr, Beydâvî‟nin 

Envâru‟t-tenzîl, Ebu‟l-Berekat en-Nesefî‟nin (ö. 710/1310) Medâriku‟t-tenzîl, Babertî‟nin (ö.786/1384) 

Tuhfetu‟l-ebrâr, Muhammed b. Halef b. Hamdan‟ın (ö. 400/1010) el-Mu‟cizât, Sağânî‟nin (ö. 650/1252) 

Meşârıku‟l-envâr adlı eserlerine, kendi eserlerinden ise Ravdu‟l-insan ve Keşfu‟l-Meşârık adlı iki eserine 

atıfta bulunur. Ayrıca, Eş„arî (ö. 324/935), Maturidî (ö. 333/944), Bakıllânî (ö. 403/1013), İbn Fûrek (ö. 

406/1015), Ebu İshak el-İsfarâyinî (ö. 418/1027), İbnu‟l-Hâcib (ö. 646/1249) gibi ulemanın sadece 

isimlerini zikrederek görüşlerine atıflarda bulunur. Yer yer bazı ulema, bazı muhakkikler, bazı sûfîler, 

bazı müfessirler diyerek isim ve eser belirtmeden nakillerde bulunmaktadır. Felsefecilerden bazen ehl-i 

felâsife bazen de ehl-i kesl ve‟l-hevâ diye bahseder, onların cismani haşr, gaybî varlıkların mahiyeti 

hakkındaki görüşlerine eleştiriler getirir.  

3.4. Eserde TartıĢılan Konular 

Atûfî, Beyzâvî tefsirinden seçtiği 98 ayete yaptığı yorumlara yazdığı bu haşiyede çeşitli konulara 

temas etmiştir. Bunları şu başlıklar altında zikredebiliriz. 

                                                           
48  Bu sure ve ayetleri burada zikredebiliriz. Bakara, 2/30, 54, 93, 154, 177-178, 204, 219, 253, 255; Âl-i İmrân, 3/32-35, 112, 

169-170, 178; Maide, 5/67, 112-115; A„raf, 7/54, 143, 172; Berae, 9/25-26, 129; Yunus, 10/6, 48-49; Yusuf, 12/6; Hicr, 
15/28-29; Nahl, 16/15, 49; Kehf, 18/60; Taha, 20/9-14, 24-28, 43; Enbiya, 21/16-17; Hac, 22/3-4, 55; Müminun, 23/1-2; 
Nur, 24/34-35, 45, 54-55; Şuara, 26/192-195; Kasas, 28/52-53, 71; Rum, 30/24; Lokman, 31/8-9, 28; Zümer, 39/42, 55; 
Fetih, 48/3; Kaf, 50/6, 16; Necm, 53/4, Rahman, 55/46, 52; Saf, 61/10; Mülk, 67/1; Hakka, 69/40; Cin, 72/1; Tarık, 86/1-8; 
A„lâ, 87/6; Fecr, 89/27-30. 

49  Atûfî, Mir‟ât, vr. 6a, 12a, 14a, 102b. 
50  Atûfî, Mir‟ât, vr. 4b, 6a, 7a, 11a, 13b,36a, 45b, 57a, 82b, 103b, 108a, 113b. 
51  Atûfî, Mir‟ât, vr. 47a, 58b, 105a. 
52  Atûfî, Mir‟ât, vr. 11a, 12a, 15a, 40b, 56b, 60a, 65b, 74a. 
53  Atûfî, Mir‟ât, vr. 86a, 104a. 
54  Atûfî, Mir‟ât, vr. 43b,88a. 
55  Atûfî, Mir‟ât, vr. 80a. 
56  Atûfî, Mir‟ât, vr. 6b. 
57  Atûfî, Mir‟ât, vr. 9a, 54a, 83a 
58  Atûfî, Mir‟ât, vr. 91b. 
59  Atûfî, Mir‟ât, vr. 50b, 95a, 67b, 99a. 
60  Atûfî, Mir‟ât, vr. 16a, 19a. 
61  Atûfî, Mir‟ât, vr. 45a 
62  Atûfî, Mir‟ât, vr. 17a. 
63  Atûfî, Mir‟ât, vr. 55b, 108b. 
64  Atûfî, Mir‟ât, vr. 58b. 
65  Atûfî, Mir‟ât, vr. 89b. 
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a. İtikâdi Konular: Bu risalede meleklerin mahiyeti, şehitlerin diri olması meselesi, münafıkların 

dünya hayatına bakışı, peygamberlerin birbirlerine üstünlüğü, salih kulların cennete girmesi, Allah‟ın 

kafirlere mühlet vermesi, Allah‟a uyku ve uyuklamanın gelmemesi, tebliğin mahiyeti, bezm-i elest 

(misak), iki cennet meselesi, Allah‟ın yaratması ve diriltmesi, rüyanın mahiyeti, rüya-nübüvvet ilişkisi, 

vahyin iniş biçimi ve mahiyeti, kıyamet, cinlerin mahiyeti, ölüm-ruh-uyku ilişkisi, ruhun mahiyeti ve 

ecel konuları işlenmiştir.66  

b. Önceki peygamberler ve kavimleri: Yine bu risalede; Hz. Musa‟nın dilinin peltekliği, Tur dağına 

çıkması, Rab tarafından kendisine nida edilmesi, kavminin buzağıya tapması, buzağı sevgisi, 

Yahudilerin zilletten kurtulması, Musa-Hızır buluşması, Musa‟nın Allah ile buluşması ve mucizeleri, Hz. 

İsa ve mucizeleri, gökten maide (sofra) indirilmesi, Ehl-i kitab‟ın Kur‟ân‟ı tasdik etmeleri gibi konular 

tartışılmıştır.67 

c. Bilimsel konular: Beyzâvî yaşadığı dönemde hakim olan bilimsel düşünce çerçevesinde bazı 

ayetlere yaptığı yorumlara kendisinden yaklaşık iki buçuk asır sonra yaşayan Atûfî farklı yorumlar 

yapmıştır. Bu risalede; göklerin ve yerin yaratılışı, arş ve mahiyeti, gece ve gündüzün ardı ardına 

gelmesindeki hikmet çerçevesinde ilim-marifet-tefekkür ilişkisi, tefekkür-tedebbür ilişkisi, yaratılış, nefis 

ve ruh tartışmaları, dağların yaratılmasındaki hikmet, yer ve göklerin bitişik yaratılması, her canlının 

sudan yaratılması, göklerin direksiz yaratılması ve çatlak olmaması, şah damarı, kan dolaşımı ve üreme 

sistemi (sulb/teraib) ile ilgili görüş ve düşünceler dile getirilmiştir.68 

d. Ahkama dair konular: Bu konuda fazla detay yoktur. Sadece birr (Bakara, 2/177) ayetinin 

ifade ettiği konular, içkinin fayda ve zararından bahseden ayet, kısasta diyet meselesi üzerinde 

durulmuştur.69 

e. Siyer: Sahabeye va‟d edilen fetih, malları ve canlarıyla yaptıkları cihaddan dolayı dünyada ve 

ahirette nimet ve sevaba nail olmaları gibi bir iki konuya değinilmiştir.70 

f. Ulûmu‟l-Kur‟ân‟a dair konular: Eserde üslûbu‟l-Kur‟ân, siyak-sibak ilişkisi, fâsıla, gibi usûl 

konuları, bazı kavram ve kelime tahlilleri, iştikakları ve i„rab konuları gibi dilbilimsel konular 

işlenmiştir.71 

3.5. Eserde Takip Edilen ġerh Yöntemi 

Atûfî bu ayetlerin tefsirlerinden izaha muhtaç gördüğü yerleri açıklamış, ekûlü (أقول) kelimesiyle 

başlayan cümlelerde Beyzâvî‟nin yorumlarına tavzîh ve tashîh mahiyetinde kendi kanaatlerini 

eklemiştir.  İzahları daha ziyade ayetlerin tefsirlerine ve bu hususta bilinmesinde fayda mülahaza ettiği 

yukarıda zikrettiğimiz itikad, ahkam, tarih ve ulumu‟l-Kur‟an‟a dair bilgileri içermektedir.72  

Atûfî, siyak sibaka dikkat çekmiş, varsa ayetin sebeb-i nüzûlüne işaret etmiştir. Mesela; Yunus 

sûresinin 6. ayetinin sebeb-i nüzûlü hakkında İbn Abbas‟ın “Mekke ehli Rasulullah‟a bize bir mucize 

getir sana inanalım, deyince bu ayet indi” rivayetini zikretmiştir.73 Ayetlerin tefsirinde diğer ayetlerle 

bağlantı kurmuş, ayeti izah eden diğer ayetleri zikretmiştir. Çok az da olsa şiir ve Arap darb-ı 

mesellerinden istişhadda bulunduğu da olmuştur.74 

3.5.1. Rivayetle Tefsir 

Atûfî ayetlerin tefsirinde diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de hadîsleri ve rivayetleri 

kullanmış, ayeti hadîs, sahabe kavli ve tabiûndan gelen rivayetlerle açıklamıştır. Namazda huşunun 

mahiyeti hakkında Hz. Ali, İbrahim en-Nehaî ve Hasan Basrî‟nin görüş ve sözlerine yer vermiş, huşu ile 

ilgili hadîsleri zikretmiştir.75 Mesela; bezm-i elest ayetinin yorumunda ilgili rivayetleri zikrettikten sonra; 

                                                           
66  Bkz. Atûfî, Mir‟at, vr. 4b, 7a, 11a, 18ab, 31ab, 34ab, 47ab, 54ab, 102ab, 108ab, 113ab. 
67  Bkz. Atûfî, Mir‟at, vr. 6ab, 13ab, 14ab, 15ab, 29ab, 58ab, 59ab, 63ab, 80ab, 84ab. 
68  Bkz. Atûfî, Mir‟at, vr. 27ab, 28ab, 40a, 43a, 54ab, 66ab, 76ab, 95ab, 96ab, 109ab. 
69  Bkz. Atûfî, Mir‟at, vr. 10b, 11a, 12ab. 
70  Bkz. Atûfî, Mir‟at, vr. 36ab, 93ab, 94ab. 
71  Bkz. Atûfî, Mir‟at, vr. 45a, 47a, 68a, 72ab, 79ab, 106ab. 
72  Demir, Osmanlı Müfessirleri, s. 411. 
73  Atûfî, Mir‟ât, vr. 44a. 
74  Atûfî, Mir‟ât, vr. 54b, 95b. 
75  Atûfî, Mir‟ât, vr. 68ab-69ab. 
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“doğru olan, ayeti sahabe, tabiûn ve müfessirlerin çoğunluğunun, görüşlerine göre yorumlamaktır” 

diyen Atûfî rivayetlerin değerine vurgu yapmıştır.76 

Ancak bu risalede rivayet ettiği hadîslerin kaynağına işaret etmemiş, ayetlerin tefsirinde delil 

olarak kullandığı rivayetlerin sıhhati hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır. Dirayet 

tarzında yazılan bir tefsire yazdığı bu kısa haşiyede önemli sayılabilecek miktarda rivayete yer 

vermesine rağmen Sağânî‟nin Meşârık, Babertî‟nin yazdığı Tuhfetu‟l-ebrâr ve bu esere kendisinin 

yazdığı şerhin dışında herhangi bir hadîs kaynağına başvurmamıştır. Rivayetlerde isnad zikretmemiş, 

bazen rûviye ifadesiyle ve sadece sahabe ismini zikrederek nakilde bulunmuştur. Beyzâvî‟nin 

rivayetlerine herhangi bir eleştiri getirmemiş, itikâdî konularda ahâd hadîsleri delil olarak kullanmış, 

genel olarak nasları zahiri anlamda yorumlamış, az da olsa işârî yoruma da başvurmuştur.77 

3.5.2. ĠĢârî Tefsir 

Atûfî bazı ayetlere işârî yorumlar yapmış, ancak işârî yorumların ayetteki kelimenin mantûkî ve 

mefhûmî manasına ters düşmemesi gerektiğini savunmuştur. Mesela; gökten sofranın (maide) 

inmesinden maksadın bilgi hakikatlerinin inmesi olduğunu ifade ettikten sonra, vücudun gıdası yiyecek, 

ruhun gıdasının da bilgi olduğunu ifade ederek sofrada sunulanların işârî anlamının bilgi olduğuna dair 

Beyzâvî‟nin yaptığı yorumu kabul eder. Ayetlerin zahirî anlamları olduğu gibi batınî ve işârî anlamlarının 

olduğunu, bu anlamları herkesin idrak edemeyeceğini, bu tür ifadelerin Kur‟an‟ın sırları olduğunu 

zikreder.78 

Yine Atûfî, her canlının sudan yaratıldığını belirten (Nur, 24/45) ayetin zahiri yorumlarını 

zikrettikten sonra her canlının aslında Peygamberimizin ruhundan yaratıldığını, çünkü Hz. Peygamber‟in 

“Allah‟ın yarattığı ilk şey benim ruhumdur” buyurduğunu, mevcudatın özü olduğunu, ruhundan inci ve 

cevher olarak bahsedildiğini, her şeyin Hakikat-ı Muhammediye‟den meydana geldiğini bazı 

mutasavvufların yorumlarına dayandırarak işârî yorum yapar.79 

Atûfî, Beyzâvî‟nin bazı işârî yorumlarını kabul ederken bazılarını eleştirmekten çekinmez. Mesela; 

buzağıya tapanların cezasını belirten Bakara, 2/54. ayetin yorumunda Beyzâvî; “birbirinizi öldürün veya 

şehevi şeylerden uzak durun” şeklinde iki yorum yapmıştır. İkinci yorumu uygun bulmayan Atûfî bunun 

sembolik bir yorum olduğunu ifade ettikten sonra, ulemadan mütevâtir olarak nakledilen birinci görüşü 

iptal eden bir yorum olduğu için bunun kabul edilemeyeceğini söyler.80 

Atûfî, rüya, ilham ve keşfin bilgi değerinin olduğunu kendisinin gördüğü bir rüyayı da anlatarak 

kabul eder,81 keza Musa‟nın Tur dağında ilâhi kelamı işitmesinin sadece peygamberlere has olmadığını 

bazı evliyanın da bu tür sesler duyabileceğini hocasından örneklendirerek açıklar.82 

3.5.3. Bilimsel Verilerle Tefsir 

Beyzâvî‟nin bilimsel verileri ihtiva eden ayet yorumları ve Atûfî‟nin de bu konularda eleştiri ve 

açıklamaları dönemin bilim anlayışını yansıtmaktadır. Bu sebeple ayetlere getirdikleri bu izahlar 

günümüz bilimsel anlayışına ters düşebilmektedir. Örneğin “sizi sarsar diye ağırlıklar (dağlar) bıraktı.” 

(Nahl, 16/15) ayetine Beyzâvî şöyle bir yorum getirmiştir: “Yer dağlar yaratılmadan önce hafif ve 

tabiatı itibariyle basit bir küreydi. Gök cisimleri gibi dönerek hareket ediyor ya da hafifliğinden 

çalkalanıp duruyordu. Üzerinde yaratılan dağlar ağırlığını merkeze doğru yöneltti, adeta onu hareket 

ettirmeyen kazıklar gibi oldu. Ya da şöyle denilmiştir (kîle): Allah yeri yarattı,  çalkalanmaya başlayınca 

melekler: “Ya Rabbi, kimse bunun üzerinde yaşayamaz, dediler. Bunun üzerine dağlar yaratıldı.” Atûfî 

yeryüzünün hafifliğinden dolayı sarsıldığını ve dağların ağırlığıyla merkeze doğru yöneldiklerini kabul 

etmez. Bu tür görüşleri savunan felsefecilerin batıl düşünce ve ıstılahları karşısında susmanın daha evla 

                                                           
76  Atûfî, Mir‟ât, vr. 35b. 
77  Yağcı, “Beyzâvî‟nin “Envârü‟t-tenzîl” Adlı Eserine, Atûfî‟nin Yazdığı “Mir‟âtü‟t-te‟vîl” Adlı Haşiyesinde Rivayet Kullanımı”, s. 21. 
78  Atûfî, Mir‟ât, vr. 21ab. 
79  Atûfî, Mir‟ât, vr. 77b. Atûfî bu yorumun kaynağını belirtmez. Ancak bu yorumu Bursevî tefsirinde Necmüddin Dâye‟nin 

Bahru‟l-Hakâik adlı tefsirinden iktibas etmiştir. Bkz. İsmail Hakkı Bursevî Rûhu‟l-Beyân, İstanbul, 1320, VI, 168. 
80  Atûfî, Mir‟ât, vr. 6a.  
81  Atûfî, Mir‟ât, vr. 103a. 
82  Atûfî, Mir‟ât, vr. 65b. 
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olduğunu ve bunların ıstılahlarıyla ve batıl düşünceleriyle tefsir yapmanın doğru olmadığını savunur.83 

Bu konuyla alakalı benzer bir düşünce Lokman sûresinin 31/10. ayetinde zikredilmiştir. Bu ayetin 

yorumunda Beyzâvî, yerin cüzlerinin (parça/atom) birbirine benzemesi parçaların yerlerinin 

değişmesine sebep olduğunu ifade eder. Atûfî, bu görüşün ilâhi ihtiyarı kabul etmeyen ehl-i kesl diye 

tabir ettiği felsefecilere ait olduğunu söyler. Meşhur rivayetlere göre dağların yaratılmasının hikmetinin 

bir gemi gibi yeryüzünün su üzerinde çalkalanmasından dolayı olduğunu, Allah‟ın yeri köklü dağlarla 

teskin etmesinin, geminin çapayla denizin üstünde teskin edilmesine benzediğini belirttikten sonra, 

dağların yaratılmasındaki hikmetin dünyayı sabitlemek ve yaşanılır bir yer haline getirmek için 

olduğunu vurgular. Bu açıklamaların ardından Atûfî, Allah‟ın fiillerindeki hikmetlerin tafsilatına 

erişilmeyeceğini, Allah‟ın alim ve hikmet sahibi olduğunu, kullarının bu zannî bilgilerine karşı 

müsamahalı ve anlayışlı olduğunu söyleyerek bu tür yorumların zannî yorumlar olduğuna dikkat 

çeker.84 Beyzâvî‟yi felsefecilerin etkisinde kalmakla eleştiren Atûfî, göklerin tabakalarının önceden 

bitişik olduğu görüşünü felsefecilerin savunduklarını, Beyzâvî‟nin bu ayete yaptığı yorumun zahirinden 

onların etkisinde kaldığının anlaşıldığını belirtir.85 

Bazen dönemin fenni bilimlerinin verilerini esas alan yorumlarda Beyzâvî‟nin yerine 

Zemahşerî‟nin yorumunu tercih eder. Örneğin “göklerde herhangi bir çatlak göremezsin” (Kaf, 50/6) 

ayetinde Beyzâvî gökyüzü tabakalarının pürüzsüz ve birbirine yapışık olduğunu söyler. Bu görüşün 

zahirinden, feleklerin arasında herhangi bir geçişin olmadığının anlaşıldığını söyleyen Atûfî sözlerini 

şöyle sürdürür: “Oysa biz daha önce İsa ve İdris‟in gökyüzünün tabakalarında gezindiğini söylemiştik. 

Burada Zemahşerî‟nin gökyüzünde ayıp, kusur ve çatlak olmadığını ifade ettiği görüş daha 

isabetlidir.”86  

Atûfî‟nin bazı yerlerde bilimsel izahlara fazla yer verdiği de görülmektedir. Örneğin; Allah‟ın 

insana şah damarından daha yakın olduğunu ifade ettiği ayette (Kaf, 50/19) insandaki atar damarlar 

ve dolaşım sisteminden bahsetmektedir. Bazı ayetlerin yorumunda ise tıp ilmiyle uğraştığını gösteren 

geniş bilimsel yorumlara yer verdiği görülmektedir. Mesela, içkinin zararlarından bahsederken bu 

konuda detaylı bilgiler verir. Beyzâvî‟nin haram kılınmazdan önce inen içkinin kesin zararına rağmen bir 

takım faydalarının da olduğunu bildiren ayeti izah ederken içkinin birkaç yönden faydası olduğunu izah 

etmiştir. Atûfî onun içkiye dair bu görüşlerini kabul etmemiş ve eleştirmiştir.87  

3.5.4. Dilbilimsel Tefsir 

Dil açısından önemli tefsirlerden biri olan Zemahşerî tefsirinin amme cüzüne bir haşiye yazan 

Atûfî, bu eserinde haklı olarak filolojik konular üzerinde detaylı bir şekilde durmuştur. Ne var ki 

incelemekte olduğumuz Mir‟ât‟ında ise gramatik analizlere fazla temas etmemiştir.  

Tartıştığı gramatik konularda zaman zaman i‟rab tahlilleri yapmış, ayetlerde takdim-tehir, atıf-

bedel, istisna gibi nahiv konularına değinmiştir. Kavramların ve kelimelerin anlamlarının tespitinde 

rivayetlerden istifade etmiş, bazı anlam tespitlerinde Beyzâvi‟yî eleştirmiştir.88 Örneğin melik-mâlik 

kelimesinin anlamlarıyla ilgili olarak Zemahşerî/Beyzâvî karşılaştırması yapmıştır.89 Kürsî ayetinde 

“sinetün” kelimesinin anlamının tespitinde “nu„as”, “katur” ve “nevm” kelimeleriyle birlikte 

değerlendirmede bulunmuştur.90 

3.6. ZemahĢerî/Beyzâvî KarĢılaĢtırması 

Atûfî zaman zaman ayetlerin yorumunda Zemahşerî‟ye atıfta bulunarak Beyzavî ile 

karşılaştırmalar yapmış, özellikle dil ve i„rab tartışmalarında Zemahşerî‟nin görüşlerini tercih etmiştir. 

Mesela Nur Suresi‟nin 55. ayetinde Allah müminlere kafirlerin mülklerini kendilerine vereceğini va‟d 

etmektedir. Bu va‟din yerine gelmesi için onların kulluk yapmaları ve ihlaslı olmaları şartı getirilmiştir. 

                                                           
83  Atûfî, Mir‟ât, vr. 56ab. 
84  Atûfî, Mir‟ât, vr. 88b-89a. 
85  Atûfî, Mir‟ât, vr. 95ab. 
86  Atûfî, Mir‟ât, vr. 95ab. 
87  Atûfî, Mir‟ât, vr. 12ab-13ab. 
88  Atûfî, Mir‟ât, vr. 68b. 
89  Atûfî, Mir‟ât, vr. 100ab. 
90  Atûfî, Mir‟ât, vr. 5a. 
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Ayette geçen ve ya‟budûnenî ifadesi, hal cümlesi mi, yoksa ibtidaiyye cümlesi mi olduğu konusunda 

Beyzâvî, hal cümlesi olmasının, Zemahşerî ise ibtidaiyye cümlesi olmasının daha uygun olacağını 

gerekçeleriyle ifade etmiştir. Atûfi, Zemahşerî‟nin görüşünü tercih ettiğini belirttikten sonra sebebini 

şöyle vurgular: “Arapça‟nın inceliklerine vakıf olan ve üslûp özelliklerini dikkatlice inceleyen bir kimse 

bizim Zemahşerî‟nin görüşlerini niçin tercih ettiğimizi anlar”91 Bu risalesinde Zemahşerî‟ye on iki yerde 

atıf yapan Atûfî, bazı konularda onu övdüğü gibi bazen de eleştirmekten geri durmamıştır.92 

 

Sonuç 

Osmanlı medreselerini dönemin şartları çerçevesinde değerlendirecek olursak bu kurumların 

önemli ilmi faaliyetler yürüttüğü ve büyük bir ilmi birikimi bize aktardığı görülecektir. Ancak bu 

dönemle irtibatımız kopunca gerekli araştırma ve incelemeler yapıl(a)madığı için ya bu dönem kayıp bir 

halka olarak görmezlikten gelinmiş ya da hiçbir değerlendirme ve bilimsel eleştiri yapmadan bu dönem 

karalanmaya çalışılmıştır. Örneğin Fazlurrahman bu dönemle ilgili olarak tefsire dair yapılan haşiye 

çalışmalarının gramer ve dil meselelerine boğulduğu için Kur‟an‟ın mesajına vurgu yapamadığı ve 

insanları Kur‟an‟ın mesajından uzaklaştırdığı şeklinde bir eleştiri getirmektedir. İncelediğimiz bu küçük 

çaplı haşiyede tartışılan konulara baktığımızda bu tür eleştirilerin temelden yoksun olduğu açıkça 

görülmektedir. Bu eser Atûfî‟nin Beyzâvî‟nin tefsirindeki çok az miktardaki ayetlere yaptığı yorumlara 

eleştirel bakabildiğini ve dönemin tartışma konularının ne kadar geniş çerçevede ele alındığını gösteren 

mikro düzeyde güzel bir örnektir. Bu eser hacminin küçüklüğüne rağmen belli başlı itikâdî, sosyal, 

luğavî ve tarihi konuları ele alıp tartışmaktadır. Osmanlı döneminde bu örneğin binlercesi 

kütüphanelerin tozlu raflarından incelenmeyi beklemektedir. 

Bu eser tefsirin rivayet, dirayet, işârî, bilimsel ve dilbilimsel yönelişlerini mikro düzeyde bize 

sunmaktadır. Bu aynı zamanda medrese eğitimindeki ilmi seviyeyi, tartışma kültürünü, konulara 

eleştirel bakabilmeyi gösteren küçük bir örnektir. Tıptan mantığa, hadisten tefsire, kelamdan felsefeye 

çeşitli ilimlerde söz söyleyebilecek düzeyde olan müellif, Beyzâvî ve Zemahşerî gibi dil ve belâgat 

otoritelerinin eserlerini eleştirel bir gözle inceleyebilme cesaretini göstermiştir. 
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ALAUDDİN ÇELEBİ EL-AMASİ’NİN YASİN SURESİ TEFSİRİNİN İNCELENMESİ 

 

Halil ALDEMİR 

 

Özet 

İslam Tarihinin Osmanlı Dönemini kapsayan kısmında gerek payitahtta gerekse Anadolu‟daki şehirlerde 

âlimler çeşitli eserler telif etmişlerdir. Bu eserlerin önemli bir kısmı hâlâ yazma olarak kütüphanelerde 

kendilerini gün yüzüne çıkaracak araştırmacıların gayretlerini beklemektedir. O dönemde Amasya ve 

çevresinde yaşamış İslam âlimlerinin önemli bir kısmı Arapça olarak eserler telif etmiştir. Ancak 

Osmanlıca telifte bulunan müelliflere de rastlamak mümkündür. Bu müelliflerden biri de Alauddin Ali 

İbn Hüseyn el-Amasî‟dir. Amasya‟nın yetiştirdiği âlimlerden biri olan Amasî‟nin Tefsir-i Sure-i Yâsîn 

isminde Osmanlıca bir eseri bulunmaktadır. Söz konusu eser Süleymaniye Kütüphanesi muhafaza 

edilmektedir. Bu bildiri kapsamında öncelikli olarak imkânlar ölçüsünde müellifin hayatı hakkında bilgi 

verilecek, ardından Yâsîn Suresi tefsiri yöntem bakımından incelenecektir. Böylece İslam Tarihinin bu 

döneminde Amasya‟daki İslamî ilimler alanındaki faaliyetlere ve bu faaliyetlerin ulaştığı düzeye bir 

nebze de olsa ışık tutulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Yasin, Sûre, Ayet, Amasya.  

 

Research of Tafsir of Surah al-Yasin that Written by Alauddin Çelebi al-Amasi 

 

Abstract 

Scholars, both in Istanbul and Anatolia, were compiled different books during Ottoman era which is 

the part of Islamic history. A significant amount of these works are waiting, in the libraries as 

manuscripts, for effort of academics to reveal them. During Ottoman era, scholars in Amasya and 

around it wrote their works in Arabic language as well as Ottoman Turkish. One of the writers is 

Alauddin Ali ibn Hüseyn el-Amasî. Amasi compiled an Ottoman Turkish exegesis by the name of Tefsir-

i Sure-i Yâsîn. This book is preserved in İbrahim Efendi collection at Süleymaniye Library. 

In this presentation following the narration of author‟s life, exegesis of sura of Yasin will be examined 

in case of exegesis method. It is aimed to shed light on activities in the Islamic studies in Amasya 

during Ottoman era and the level that works were reached. 

Keywords: Tafsir, Yasin, Surah, Ayah, Amasya. 

 

Giriş 

Anadolu toprakları özellikle 1071 Malazgirt Zaferi‟nden sonra Müslümanların ilim, sanat ve 

kültürü ile yoğrulmaya başlamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen camiler, 

medreseler ve tekkeler İslamî ilimlerin ilerlemesine ve halkın dini ihtiyaçlarının karşılanmasına hizmet 

etmiştir. Bu miras, Selçuklu Devleti‟nden Osmanlı Devletine intikal etmiş ve asırlar boyunca bu 

topraklarda İslâmî ilimlerde öğretim ve telif faaliyetleri sürmüştür. Yüzyıllara yayılan bu süreçte bazı 

merkezler diğerlerine göre daha çok ön plana çıkmıştır. Bu merkezlerden biri de bu bildiride Yasin 

Tefsiri ile konu edinilen Alâuddîn Çelebî Ali İbn Hüseyin el-Amasî‟nin yetiştiği Amasya şehridir.  

Hititler Dönemi‟ne kadar uzanan bir tarihe sahip olan Amasya şehrinin kim tarafından ve ne 

zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Aynı şekilde bu şehrin Türklerin hâkimiyetine ne 

zaman girdiği konusunda da kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak şehrin XI. Yüzyılda Dânişmendliler‟in 

idaresinde olduğu bilinmektedir. Şehrin Anadolu Selçuklu hâkimiyetine girişi ise II. Kılıçarslan (1115-

1192) döneminde olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde bu şehir “Dâru’l-‘ızz” ismi ile anılır 

olmuştur. II. Kılıçarslan‟dan sonra şehir birçok bey arasında el değiştirmiştir. Bir dönem Moğulların da 

hâkimiyetine girmiş ve onların atadığı valiler tarafından idare edilmiştir. Amasya Yıldırım Beyazıt 
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döneminde 1398 tarihinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ankara Savaşı‟ndan sonra şehir, XVI. Yüzyıl 

sonlarına kadar Osmanlıların doğu sınırında stratejik bir merkezi olarak önem kazanmıştır. Yavuz 

Sultan Selim‟in Çaldıran Zaferi sonrası ve Kanuni Sultan Süleyman‟ın da Nahçıvan Seferi dönüşü bir 

süre burada kaldığı bilinmektedir. Şehzadelerin yetişmesi için gönderildiği önemli merkezlerden biri 

olan Amasya Alâuddîn Çelebi‟nin yaşadığı dönem ve sonrasında fizikî bakımdan ilerleme göstermiştir. 

İlmî ve kültürel açıdan ise oldukça eski dönemlere uzanan bir tarihe sahiptir. İlkçağ‟da Strabon gibi 

büyük bir coğrafyacının yetiştiği Amasya, İslam döneminde de birçok bilim ve sanat erbabının 

yetişmesine zemin olmuştur. Tarihçi Şükrullah, meşhur hattat Şeyh Hamdullah, Zenbilli Ali Efendi, 

meşhur Tabib Sabuncuoğlu Şerafeddin gibi tanınmış şahsiyetler bu şehirde yetişmiştir. Her ne kadar 

şehir XV. Yüzyılın ortalarından itibaren ilmi açıdan canlılığını yitirmeye başlasa da 1861 yılında buraya 

gelen G. Perrot Amasya‟yı “Anadolu‟nun Oxford‟u” şeklinde tarif etmiştir.1  

Osmanlı Dönemi‟nde Amasya şehrinde dilbilim ve İslamî ilimler alanında yüzlerce eser 

verilmiştir. Bu eserlerin önemli bir kısmı Arapçadır, bir kısmı ise Osmanlıca olarak telif edilmiştir. Bu 

bildiride ilk olarak XVI. Yüzyılda vefat etmiş Alâuddîn Çelebi hakkında bilgi verilecek, ardından onun 

Yasin Tefsiri değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  

1- Alâuddîn Çelebi Ali İbn Hüseyin el-Amasî 

Amasya tarihinde Ali İbn Hüseyin isminde iki meşhur âlim vardır. Bunlardan biri Alâuddîn Çelebi 

ismi ile de anılan Ali İbn Hüseyin, diğeri ise İstanbul‟daki Sultan Mehmed Camii‟nin imamı ve Resm-i 

hatt-ı Kur'ân‟a dair risalesi olan Ali İbn Hüseyin‟dir. Bu bildiride araştırmaya konu olan Yasin Suresi‟nin 

tefsirinin müellifi Alâuddîn Çelebi Ali İbn Hüseyin hicrî 875 (1470-71) yılında, diğeri ise hicrî 1096 

(1684-85) yılında vefat etmiştir.2  

Osmanlı döneminde Amasya‟nın yetiştirdiği önemli alimlerden biri olan Alâuddîn Çelebi Ali İbn 

Hüseyin‟in hayatı hakkında kaynaklarımızda sınırlı bilgi bulunmaktadır. Nerede ve ne zaman doğduğu 

konusunda ulaşabildiğimiz kaynaklarda her hangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak onun nisbesinden 

yola çıkarak Amasyalı olduğunu söylemek mümkündür. 

Ali İbn Hüseyin Niğbolu Savaşı‟nda şehit düşen Yörgüç Paşazâde Hızır Bey‟in hocası idi.3 

Mihaloğlu Yörgüç Paşa II. Murad döneminde Amasya valiliği yapmıştır.4 Buradan hareketle Ali İbn 

Hüseyin‟in Paşa‟nın oğluna Amasya‟da hocalık yaptığını sonucuna ulaşmak mümkündür.  

Ali İbn Hüseyin‟in eserlerinin içeriğinden onun hakkında bazı kanaatlere ulaşmak mümkündür. 

Sözgelimi Tâcu‟l-edeb adlı eserinden hareketle Ali İbn Hüseyin‟in Sıbyân Mektebi‟nde görev yaptığı 

sonucuna varılabilir. Zira o, bu eserinde şöyle demiştir:  

“Bir azîz ehl-i dil ve madûm-ı merd-i akıl muhibb-i ulemâ-i âlî ve muidd-i sulehâ sâlik-i 

mesâlikü'r-râşidîn ve tâlib-i ehli'l-yakîn rıdvânu'llâhi aleyhîm ecmaîn halef-i girân-mâyesin ve nakd-i  

ömr-i sermâyesin ki nûr-ı „ayn-ı cihân-bîni ve fett-i fütûhun cihân-güzînidür bu kalîlü'l-bizâ‟a ve kesîrü'l-

izâ‟a ketifne götürüp teslîm ve tefviz kıldı.”5 

Yâsîn Suresi tefsirinden hareketle de onun, tefsir, hadis, tasavvuf, kelam, siyer, Arap dili ve 

edebiyatı, Farsça alanlarında önemli bir mertebeye gelmiş bir âlim olduğunu söylenebilir. 

Müellifin Tâcu‟l-edeb veya Tarîku‟l-edeb isimleri ile anılan bir ahlak kitabı vardır. Bu kitapta Ali 

İbn Hüseyin ana-baba hakkı, çocuk terbiyesi, muallimin özellikleri, yeni öğrencilerin nasıl eğitileceği, 

Kur'ân okumanın adabı, iç güzelliği, ahlak vb. konuları ele almıştır.6 Katip Çelebî‟nin ifadesine göre Ali 

İbn Hüseyin bu eserini hicrî 857 yılında önemli kişilerin çocuklarının biri için yazmıştır.7 Gerek bu eserin 
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3  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, s. 374.  
4  Fahrettin Başar, “Mihaloğulları”, DİA, c. 30, ss. 24-25.  
5  Ahmet Akpınar, Ali b. Hüseyin Amasî (Alaaddin Çelebi) Kitâb-ı Tâcu‟l-Edeb, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosman 

Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat, 2010.  
6  Ahmet Tanyıldız, “Ali Bin Hüseyin el-Amasî”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6002.  
7  Katip Çelebi, Keşfu‟z-zunûn, c. 2, s. 255.  
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telif tarihi, gerekse müellifin Yörgüç Paşa‟nın oğluna ders verdiği dönem onun Osmanlı Padişahlarından 

Sultan II. Murad ile Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşadığını göstermektedir.  

Müellife nispet edilen eserlerden biri de Nasayihu‟l-müslimîn adlı kitaptır.8 Kimi araştırmacıların 

müellif ile 1096 yılında vefat eden Ali İbn Hüseyin‟i karıştırdıkları, bu nedenle de birçok eseri ona isnat 

ettikleri görülmektedir.9 Ayrıca müellifin Yasin Tefsiri hakkında bilgiye ulaşılmadığı da söylenmiştir.10 

Ancak eser mevcut olup Süleymaniye Kütüphanesi‟nde Fatih ve İbrahim Efendi koleksiyonlarında 

kayıtlıdır.11  

Fatih Koleksiyonundaki nüsha hicrî 1201 yılında hattat hâfız Lâlâ Muhammed Hıfzı tarafından 

istinsah edilmiştir.12 Nesih hattı ile yazılmış, cümle sonlarına ayet sonlarındaki süslerin yerleştirildiği ve 

sayfalardaki satır sayısının Mushaflarda olduğu gibi on beş satır ile sınırlandırıldığı bu nüshadaki 

bilgilere göre eserin müellife aidiyeti kesinlik kazanmıştır. Zira müellif bu eseri sâhibu‟s-seyf ve‟l-kalem 

sıfatı ile andığı ve babasından muazzam sıfatı ile söz ettiği Hızır Bey Çelebi Efendi‟nin talebi üzerine 

telif ettiğini açıkça belirtmiştir.13 

Ali İbn Hüseyin‟nin vefat tarihi hakkında kaynaklarımızda hicrî 875 yılı gösterilmektedir. Bu tarih 

1470 veya 1471 yılına tekabül etmektedir. Ancak müellifin Tâcu‟l-edeb veya Tarîku‟l-edeb ismi ile 

anılan kitabını yazdığında bir hayli yaşlı olduğunu ileri sürerek vefat tarihine ihtiyatlı yaklaşan 

araştırmacılar da mevcuttur.14 Hocalığını yaptığı Hızır Çelebi‟nin şehit düştüğü Niğbolu Savaşı‟nın 1396 

yılında yapıldığını dikkate alınca bu kuşkuya hak vermek mümkün olabilir. Çünkü müellif bu tarihten 

önce eser telif edecek ilmî birikime ulaşmış bir yaşta olmalıdır. Müellifin bu eseri yazdığı tarih olan hicrî 

857 yılı İstanbul‟un fethine denk gelmektedir. Bu durum müellifin 1453 yılında hayatta olduğunu kesin 

olarak göstermektedir. Buradan hareketle Ali İbn Hüseyin el-Amasî‟nin XV. yüzyılın ikinci yarısında 

vefat ettiğini kesin olarak söyleyebiliriz. Müellifin ilim hayatına erken dönemde başlayıp kısa zamanda 

eser telif edecek seviyeye gelmesi ve uzun ömürlü bir insan olması da ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla 

vefat tarihi olarak verilen 875 (1470/1471) yılının doğru olabileceğini de uzak görmemek gerekir. 

Alâuddin Çelebi Ali İbn Hüseyin hayatı hakkında kısıtlı bilgilere sahip olduğumuz Amasyalı bir 

âlimdir. Osmanlı Dönemi‟nde II. Murad ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde yaşamıştır. Çocuk 

eğitimi ve devlet büyüklerinin çocuklarının yetişmesi ile meşgul olmuştur. İslâmî ilimlere derin bir 

vukûfiyetinin olduğu anlaşılan müellifin tefsir alanında Yasin Suresi‟nin tefsirine ilişkin Osmanlıca orta 

hacimli bir tefsiri bulunmaktadır.  

2- Yasin Tefsiri 

Osmanlı döneminde yazma eserler üzerine çalışan araştırmacıların karşılaştıkları önemli 

sorunlardan biri, eserin müellife aidiyeti meselesidir. Müellifin hayatı hakkında yukarıda verilen bilgiler 

içerisinde bu eserin kendisine aidiyeti ortaya konmuştur. Dolayısıyla bu araştırma sonucunda eserin 

müellife aidiyeti konusunda herhangi bir sorun kalmamıştır.  

Tefsirin konusu olan Yasin Sûresi toplumumuzda önemli bir yere sahiptir. Bunun bir uzantısı olsa 

gerek Osmanlı döneminde bu sure hakkında onlarca tefsir ve haşiye yazılmıştır. Bu araştırmada hayatı 

ve tefsir yöntemi konu edilen Ali İbn Hüseyin el-Amasî de Yasin tefsiri yazan müelliflerden biridir. 

Ancak onun tefsiri, Yasin Suresi üzerine yazılmış çoğu Arapça haşiye ve telif olan eserlerin aksine 

Osmanlıcadır. Bu bakımdan eser, bir yandan Osmanlı toplumunda tefsir faaliyetine ışık tutarken, bir 

yandan da o dönemdeki Türkçe hakkında da bilgi vermektedir. Hemen belirtelim ki dili Osmanlıca 

olmasına rağmen eserde üç dilden metinlere rastlamak mümkündür. Eserin ana omurgasını biraz önce 

ifade edildiği gibi Osmanlı Türkçesi oluşturmaktadır. Müellif ayet, hadis, şiir, kelam-ı kibar ve Arap 

                                                 
8  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, ss. 373-374.  
9  Akpınar, Ali b. Hüseyin, s. 5-13. 
10  Ahmet Tanyıldız, “Ali Bin Hüseyin el-Amasî”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6002. 
11  http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/. 
12  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 111.  
13  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 7.  
14  Çeçen, Halil, Ali bin Hüseyin el-Amasî, Tarîku‟l-Edeb, Metin-Sözlük, s. 8, Tanyıldız, “Ali Bin Hüseyin el-Amasî”, http: 

//www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6002.  

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6002
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6002
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6002
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atasözlerini ise Arapça olarak vermiştir. Ayrıca bunların dışında hamd, salat vb. övgü sözlerini Arapça 

vermeye özen göstermiştir. Nadiren de olsa bazı ifadeleri de Arapça olarak izah etmiştir. Mesela 14. 

ayeti tefsir ederken َفَعزَّْزنَاهما ifadesini, أى قوٍناهما şeklinde yine Arapça olan bir ifade ile açıklayarak 

söze başlamıştır.15 Ancak bunlar yoğunluk oluşturmamaktadır. Ayrıca eserde Farsça beyitler de 

mevcuttur. Bu beyitler Mesnev-i Şerîf başlığı alında verilmiştir. Müellif verdiği beyitlerin tercümesini 

yapmıştır. Ama kime ait oldukları konusunda bir bilgi vermemiştir. 

Amasî‟nin Yâsîn tefsirinde bazı edebî sanatlara da yer verilmiştir. Örneğin eserin giriş kısmında 

müellif besmele, hamdele ve salvale kısmında Arapça cümlelere yer vermiştir. Bunu yaparken de 

Kur'ân ayetlerinden iktibasta bulunmuştur. İktibas da bilindiği üzere belâğat sanatları içerisinde yer 

almaktadır. Müfessir  ووِن  ْاَ  ِنٍيِن ْ  ُع  Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.16/َ اَا َ اْاعُع

ayetini tefsir ederken Allah Teâlâ‟nın hilali kuruyup eğrilen hurma dalına benzettiğini ifade etmiştir.17 

Böylece tefsirinde teşbih sanatına da yer vermiştir. 

Giriş kısmında müellif Yasin Suresi‟nin baş tarafı dışında iki ayeti daha zikretmiştir. İlk olarak şu 

ayeti kitabına almıştır: 

“ يِن ِن  و   الُّس ُعَ  َفَ َ  ََّ   ِن ُعْي َ ْ  َ  َِن ووُع َ َ  اَ َّ ِنعُع ا َفااَّ ِنعُع َمًم ْلَ  ِن َ  اِنٌ  ُع  Şüphesiz bu, benim/أَوَّ َهَ    ِن

dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır.”18 

İkinci olarak ise şu ayete yer verilmiştir:  

ٌَ أَْقَو ُع “ ْ  َو ٍَْ  ِنً اِنيَّ ِنٌ هِن  Kuşkusuz bu Kur‟ân, en doğru yola iletir.”19/ ِنوَّ َهَ    ْا ُع

Müellifin bu ayetlerin tercümesine yer vermediği görülmektedir. Ancak dua ve medih cümleleri 

ile ayetlerin içeriğini metne yansıtmıştır.20  

İki sayfalık hamdele, salvale ve girişten sonra müellif Yasin Suresi‟nden söz etmeye surenin 

faziletine ilişkin rivayetleri vermekle başlar. Rivayetlerin hem metnini hem de çevirisini verir.  

Ali İbn Hüseyin el-Amasî Yasin Suresi‟nin Kur'ân‟ın kalbi olduğunu söyledikten sonra bu sureyi 

okuyan için Allah Teâlâ‟dan on kez hatim sevabı vermesini dilemiştir.  

Müellif Yasin Suresi‟nin tefsirine başlarken beş hadis zikretmiştir. Bunları şu şekilde sıralamak 

mümkündür:   

“ ْ  وِن َ ْ َ  َ  َّ اٍء  َ  َااِنَ ا قِنَ  َاَ   ا ُع ْ  وِن ٍيا َ َ ْ  َقَ أَ ٍي َ َ َ   ايَّ ُع اَ ُع  ِن ِن اٍء َقْي ًماا َ َقْي ُع  ا ُع ٌْ  Her/ ِنوَّ اِن ُع ِّلِن َ 

şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân‟ın kalbi ise Yâsîn‟dir. Kim Yâsîn‟i okursa Allah Teâlâ bunu okumasından 

dolayı ona on kez Kur'ân‟ı okuma sevabı yazar.”21 

İmam Tirmizî bu hadisin garîb olduğuna hükmetmiştir. Değerlendirmesinde bu hadisin 

ravilerinden Harun İbn Muhammed‟in meçhul olduğunu belirtmiştir.22 Ancak müellif Tirmizî‟nin bu 

hükmünden ve değerlendirmesinden hiç söz etmemiştir. Tam tersine ifadelerinden onun bu hadisin 

sahih olduğu kanaatine vardığı anlaşılmaktadır. Elbânî ise bu hadisin mevzu olduğuna hükmetmiştir.23 

“ ا َ مِنَعتِن  ْاَمََلئِنَ ةُع " ٍي"  " ا "  ِنوَّ  ايََّ  اَ َاَاَ  َ اََعااَي َقَ أَ  ق   أو ٍخيق  المو ا َ  ْْلَْاَض  ِنأَْاف َ ا ٍء َفيَمَّ

َنةٍء اََ َ يَّيُع  ِنَ َ   َْالِن َْ َو فٍء اَْحمِن ُع َهَ   َ اُعو َي ْلِن ََْ ا َ اُعو َي ْلِن ٍُعَنزَّلُع َهَ   َ يَ ةٍء  ُع َّ ْ  َو َقااَْت اُعو َي ْلِن  Allah Teâlâ/ ْا ُع

gökleri ve yeryüzünü yaratmadan bin yıl önce Tâhâ ve Yâsîn‟i okudu. Melekler Kur'ân‟ı işitince „Bunun 

ineceği ümmete müjdeler olsun, bunu ezberleyecek hafızalara müjdeler olsun, bunu okuyacak dillere 

müjdeler olsun.‟ dedi.”24 İbn Hıbbân ve İbnu‟l-Cevzî bu hadisin mevzu olduğunu söylemiştir.25 Ancak 

İbn Hacer bu hadisin mevzu olduğu görüşüne katılmamıştır.26 

                                                 
15  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 35. 
16  Yâsîn 36/39.  
17  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 98.  
18  En„âm 6/153.  
19  İsrâ 17/9.  
20  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 1-3.  
21  Tirmizî, “Fadâilu‟l-Kur'ân”, 7; Dârimî, “Fadâilu‟l-Kur'ân”, s. 21.  
22  Tirmizî, “Fadâilu‟l-Kur'ân”, s. 7. 
23  Elbânî, Sahîhu ve da„îfu‟t-Tirmizî, VI, 387.  
24  Taberânî, el-Mu„cemu‟l-evsat, V, 133; Dârimî, Fadâilu‟l-Kur'ân, 21; Beyhakî, Şu„abu‟l-îmân, IV, s. 88.  
25  İbnu‟l-Cevzî, Mevdû„ât, I, 110; Suyûtî, el-Leâli‟l-masnû„a, I, 17; İbn „Arrâk, Tenzîhu‟ş-şerî„a, I, s. 139.  
26  Suyûtî, el-Leâli‟l-masnû„a, I, 17; İbn „Arrâk, Tenzîhu‟ş-şerî„a, I, s. 139. 
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“ Cennet ehli sadece Tâhâ ve Yâsîn okur.”27/َ  ِنوَّ أَْهَ   ْاَجنَّةِن َ  ٍَْ َ اُع َو  ِن َّ اََ  َ ٍي   Bu rivayet bu 

lafızlarla değil de, buna yakın lafızlarla bazı tefsir kitaplarında geçmektedir.28 

“ أٍما  ليي ق أ  ن و ٍي  هو فٌ     ا  اموا نزل  يَ   ع ا    ح ف فٌ       َلئ ة ٍ و وو  َ  

 Ölüm sekeratında olan herhangi bir/ٍ ٍ    وف ٍصيوو  يَ   ٍل غ   و  ٍ    و  ذ  غل   ٍ  عوو  نازا 

Müslümanın yanında Yasin Suresi okunursa, her harfinin on katı melek iner. Melekler saf saf onun 

karşısında durup dua eder ve bağışlanma diler. Yıkanınca yanında hazır bulunurlar ve cenazesini 

uğurlarlar.”29 

“  Ey Ali! Yasin Suresi‟ni çok oku! Zira bu surede bir takım/  ث     ق  ا  ٍي فإو فَ ا خصا ! ٍا  يٌ

özellikler vardır.”30 „Irâkî bu hadisin münker olduğunu belirtmiştir.31 

Ali İbn Hüseyin genellikle eserinde zikrettiği hadislerin senetlerini hazfederek doğrudan Hz. 

Peygamber'e isnat etmiştir. Ancak zaman zaman senetteki ravilerden sahabe tabakasında olanları 

zikrettiği de görülür. Sözgelimi Hz. Ali,32 Ebu Zerr,33 Ebu Hureyre,34 Ebu Saîd el-Hudrî35 ve İbn Abbâs36 

gibi sahabileri zikrettiği de olmuştur. Ayrıca hadislerin geçtiği kaynakları ve sıhhatini belirtmemiştir. 

Tercümesinde ise zaman zaman şerhe varan izahlar vardır. Örneğin son hadisin tercümesini şu şekilde 

yapmıştır: 

“Ya Ali! Sen kesret üzerine sure-i Yasin-i şerifi ikram ile kıraat eyleyesin ki, ol sure-i azime-i 

kıraat etmekte kati çok hasletler vardır. Yani aç adam kıraat eylese Hak Suphânehu ve Teâlâ hazretleri 

onu gıdalandırır. Gerek ruhani, gerek cismani… Ve havf-i haşyette olan kişi kıraat eylese havf ve 

haşyetinden emin ve salim ola. Ve ehl-i seferden olan kişi kıraat eylese vatanına selamet vasıl ola ve 

seferi dahi mübarek ola. Ve fakra ibtila olan kişi kıraat eylese fakırdan halas bulup gani ola. Ve 

medyun olan kişi kıraat eylese deyninden halas ola. Ve mahbus olan kişi kıraat eylese habsinden halas 

ola. Ve dahi hacetlu olan kişi kıraat eylese haceti reva ola. Sabah kıraat eden kişi akşama değin hıfz-ı 

hüdada masun ola. Ve meyyit içun kıraat olunca azabı tahfif ola. Emîru‟l-müminin ve imâmu‟l-müttakîn 

Leysullâhi‟l-ğâlib Ali İbn Ebi Tâlib kerramallâhu vecheh ve radıyallâhu Teâlâ anh çün bu fedâili 

Peygamberimiz aleyhisselâm hazretlerinden işitti. Kulle yevm ol sure-i azimeyi kıraat etmekte kendine 

vird eyledi.”37  

Müellifin tefsirinde kullandığı rivayetlerin çoğu uydurmadır. Hadis otoritelerinin zayıf olarak 

gördüğü rivayetlere de yer verdiği görülmektedir. Buradan hareketle onun, hadislerden yararlanma 

konusunda mütesâhil davrandığı sonucuna varmak mümkündür. Nitekim tefsirinde naklettiği diğer 

rivayetler de bu sonucu desteklemektedir.  

Ali İbn Hüseyin Yasin Suresi‟nin Mekkî olduğu ifade etmektedir. Ardından sure ile ilgili bir takım 

rakamları zikretmektedir. Bu sadette surenin ayet sayısını 83, kelime sayısını 125, harf sayısını da 2796 

olduğunu belirtmektedir.38 Müellifin verdiği ayet sayısı Kûfilere göredir. Zira diğerleri bu surenin ayet 

sayısını 82 olarak tespit etmiştir.39 Arapçada kelimelerin harf sayısını dikkate aldığımız zaman eserde 

verilen kelime sayısının pek de isabetli olmadığını söylemek mümkündür. Zira harf sayısını kelimeye 

böldüğümüz zaman ortalama her bir kelimenin 22.36 harften meydana geldiğini görürüz. Oysa 

Arapçada en uzun kelime altı harften meydana gelmektedir. Ali İbn Hüseyin‟in eserinde vakıf olduğu 

anlaşılan âlet ve âli ilimler göz önünde bulundurulunca bunun müstensih hatası olabileceği ihtimalini 

akla getirmektedir. 

                                                 
27  Bu rivayet buna yakın bir ifadeyle Ebu Ubeyd‟in kitabında geçmektedir. Bu rivayetin senedinde Atâ el-Attâr vardır. Bu ravi de 

metruk ve yalanla suçlanmış bir ravidir. Bkz. Ebû Ubeyd, Kâsım İbn Sellâm, Fadâilu‟l-Kur'ân, ss. 117, 120. 
28  Mâverdî, en-Nüket ve‟l-uyûn, V, 35; Kurtubî, el-Câmi„, XV, s. 2.  
29  Müslim, Tahâret, 41; İbn Mâce, Tahâret, 49; Ahmed İbn Hanbel, XII, 143, XIII, 162, XIII, 385, XV, s. 404. 
30  Gazzâlî, İhyâ, I, 341; „Irâkî, el-Muğnî, I, s. 321.  
31  „Irâkî, el-Muğnî, I, s. 321. 
32  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 50.  
33  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 90. 
34  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 112.  
35  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 113.  
36  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 153. 
37  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 6-7.  
38  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 8.  
39  Elmalılı, Hak Dini Kur'ân Dili, c. 5, s. 4002.  
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Müellif bu bilgileri verirken herhangi bir alternatiften söz etmemiştir. Ayrıca bu bilgilerin 

kaynağını da belirtmemiştir.  

Amasî Yasin Suresi tefsirinde sebeb-i nüzul rivayetlerine de yer vermiştir. Sözgelimi tefsirin 

hemen girişinde Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber'in (s.a.v.) peygamberliğini Ebu Talib‟in yetimi ve 

öğretim görmemesi gerekçesi ile reddetmelerini surenin nüzul sebebi olarak aktarmıştır.40  

Ali İbn Hüseyin  َخْي ِن ِنْي َ  ِّلًم  ْ ٍْ ِنٍ ِنْي َ  ِّلًم  َ  ِن َْ ِن أَ َ   ْ  ayetinin tefsirinde de sebeb-i nüzule َ َ َعْيَنا  ِن

başvurmuştur. Ancak bu ayetin sebeb-i nüzulü hakkında birbirine yakın üç farklı rivayet nakletmiştir. 

İlkine göre bu ayet-i kerime Ebu Cehil hakkında inmiştir. Buna göre Ebu Cehil Hz. Peygamber‟i (s.a.v.) 

bir yerde namaz kılarken görmüş ve bir taş alıp secdede iken onun kafasına atmak istemiştir. Ancak 

tam da o sırada Ebu Cehil‟in gözleri Allah tarafından görmez hale getirilmiştir. Bu olaydan sonra Hz. 

Peygamber (s.a.v.) Mekke‟de namaz kılmayı sürdürmüş, ama Ebu Cehil onu hiçbirinde görmemiştir.41 

İkinci rivayete göre ise bu ayet kâfir Kureyş kavmi hakkında inmiştir. Buna göre Mekkeliler Hz. 

Muhammed‟i (s.a.v.) ve ona uyanları yakalayıp Ebu Kubeys Dağına sürmek, sonra da orada onları 

katletmek üzere anlaşmışlardı. Ancak Allah Teâlâ onların gözlerine sed çekmiş, bu nedenle de 

müşrikler Hz. Peygamber‟i (s.a.v.) görememişlerdir.42  

Üçüncü rivayete göre ise bu ayet Mekkeli müşrikler hakkında inmiştir. Buna göre Hz. Peygamber 

(s.a.v.) kendisine tuzak kuran kimselerin üzerine bir avuç toprak saçmıştır. Bu nedenle hiçbiri onu ne 

görmüş, ne de duymuştur. Allah Resulü (s.a.v.) onların yanlarından geçip gitmiştir. Müşrikler 

saçlarından sakallarından toprağı silkelerken “Vallahi, Billahi biz Muhammed‟i ne gördük, ne de işittik.” 

demişlerdir.43 

Müellif bu üç rivayeti senetsiz olarak verir. Ayrıca hangi kaynaktan aldığını da belirtmez. Her bir 

rivayeti “Bazı müfessirlere göre” ifadesi ile aktarır. Rivayetlerin sıhhati hakkında görüş belirtmediği gibi 

herhangi bir tercihte de bulunmaz.  

Ali İbn Hüseyin Yasin Suresi‟nin Mekkî olduğunu eserinin başında belirtmekle birlikte  نَْ  ُع ُع َ ا َ

يْ  و  َ  آَاَاهُع  ayetini tefsir ederken bu ayetin Medenî olduğunu gösteren bir sebeb-i nüzul rivayetini İbn َق َّ ُع

Abbâs‟tan nakleder.44 Müfessir bu haberde, rivayetin sahabe tabakasından râvinin ismini de 

zikretmiştir. Buna göre bu ayet Medine‟de Mescid-i Nebevî‟ye uzak bir yerde oturan Ensar‟dan bir 

topluluğun mescidin yakınına taşınma arzusu üzerine nazil olmuştur. Ali İbn Hüseyin bu haberi 

naklettikten sonra bu durumun surenin bütünlüğü veya Mekkîliği konusunda analizini yapmamıştır. 

Ayrıca tefsirinin başında Yasin Suresi‟nin Mekkî olduğunu söylerken de bu ayeti istisna etmemiştir.  

Ali İbn Hüseyin ayetleri tefsir ederken müfessirlerin çok sık kullandıkları Kur'ân‟ı Kur'ân ile tefsir 

yönteminden yararlanmıştır. Ancak onun bu yöntemi uygulamasında dikkat çeken bir husus vardır. O 

da, müfessirin genellikle ayetleri veya ayet bölümlerini aktardığı hikayelerin bir parçası olarak 

vermesidir. Söz gelimi sıratın başında bir münadinin seslenmesinden, onun her seslenişinde bir 

sancağın getirilmesin ve bir sahabinin münadiye icabet etmesinden söz ederken yer yer Kur‟ân 

ayetlerinden bölümleri zikretmiştir.45 Mesela “ َ  ًم  ْي  ِناَي  ْاَجنَّةِن زُع ٍَ   اََّ ْو  َا َّ ُع ََق  اَّ ِن  Rablerine karşı/َ  ِن

gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete sevk edilir.”46 âyetini bu rivayet içinde vermiştir.47 Kimi 

zaman da müfessir kendi görüşüne delil göstermek için ayetleri zikretmiştir. Mesela “ ْانَاوُع َ َنازِنَل  َ  ْاَ َمَ  َق َّ

ووِن  ْاَ  ِنٍيِن  ْ  ُع  Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma/َح َّي َ اَا َ اْاعُع

dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.”48 âyetini tefsir ederken kıyametten söz etmeye başlamış ve   َع مِن َ  ُع

                                                 
40  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 8.  
41  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 24-25. 
42  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 25. 
43  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 25-26. 
44  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 29-30. 
45  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 142, 148.  
46  ez-Zümer 39/73. 
47  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 147. 
48  Yâsîn 36/39. 
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ْميُع َ  ْاَ َم ُع   Güneş ile ay biraraya getirildiği zaman”49 âyetini zikrederek kıyamet anının tasvirini/ ا َّ

yapmıştır. 

Ali İbn Hüseyin el-Amasî tefsirinde Arap Dili kurallarından da yararlanmıştır. Ancak bu yönteme 

ağırlıklı olarak başvurmamıştır. Sözgelimi ا   و  اح َي   ayetini tefsir ederken gramer izahlarına 

girmiştir. Ayetin başındaki    harfinin yemin edatı olduğunu belirtmiştir.50 Belâğat sanatından da 

yararlanmıştır. “ ووِن  ْاَ  ِنٍيِن  ْ  ُع ْانَاوُع َ َنازِنَل َح َّي َ اَا َ اْاعُع  ayetinde hilalin eğri hurma dalına ”َ  ْاَ َمَ  َق َّ

benzetildiğini ifade etmiştir.51 

Ali İbn Hüseyin tefsirinde kıraat farklılıklarından da yararlanmıştır. Sözgelimi  َيِن زِن  ا َّحِن َ   ْاَعزٍِن  اَْنزٍِن

ayetini tefsir ederken  َ اَْنزٍِن kelimesi hakkında vârid olan iki kıraatten bahsetmektedir. Öncelikle bu 

kelimenin mansûb okunduğunu,52 sonra da merfû„ okunduğunu zikretmiştir.53 Ancak bu kıraatlerin 

hangi imamlara ait olduğunu söylememiştir. Oysa bu kelime İbn „Âmir, Hamza, Kisâî, Halef kıraati ile 

„Asım kıraatinin Hafs rivayetinde mansûb, Nâfi„, İbn Kesîr, Ebu Amr, Yakub ve Ebu Ca„fer kıraati ile 

„Âsım kıraatinin Ebu Bekr rivayetinde merfû„ olarak okunmaktadır.54 Mansûb okunması durumunda bu 

kelimenin mahzuf bir âmilin mef„ûlün bihi olduğunu, merfû„ okunması durumunda ise mahzûf bir 

mübtedanın haberi olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca her iki durumda ayetin ne anlama geldiğini de 

açıklamıştır.  

Hasan-ı Basrî‟ye isnat edilen kıraate göre ise bu kelime mecrûr okunmuştur.55 Bu durumda 

kelime iki önceki ayette geçen ا   و  kelimesinden bedel olur. Ancak müfessirin bu kıraati dikkate 

almadığı görülmektedir. Bu da göstermektedir ki, müfessir tefsirinde bir kısmı mütevatir, bir kısmı 

meşhur kabul edilen on kıraati esas almıştır. 

Müellif  ِن َْ ٌَ  ا َّْحَمَ   ِناْاَغ َْ ِن  ayetini tefsir ederken َ َخ ِن  ifadesindeki dilbilimsel izahların  ِناْاَغ

farklılığına göre hareket etmiştir.56 Yalnız burada bu ifadenin i„râb bakımından tahlilini yapmamış, 

bunun yerine sadece manaya etkisini zikretmekle yetinmiştir. Tefsirindeki genel eğilimine uygun olarak 

da görüşleri sahiplerine isnat etmemiştir.  

Müfessir  ِّْلٌِن  َ ْنتُع  ِنَ  ِّلِن ُعي ِّلٌِن ayetini tefsir ederken  ِنن  harfinin nûn-i vikâye olduğunu و ifadesindeki  ِنن

açıklamıştır.57  

Ali İbn Hüseyin tefsirinde şiirlerden de yararlanmıştır. Ağırlıklı olarak Farsça beyitlerden 

yararlandığı görülmektedir. Müellif önce beyitleri Farsça olarak vermiş, sonra manalarını açıklamıştır. 

Bir iki yerde de Arapça şiirden yararlandığı vâkidir. Bu duruma örnek olarak şu beyti vermek 

mümkündür:  

  ايَ  ايعا  َ                                 ٍا اَت أ قاا ا ا   

Aşıklara gece sırdır 

Keşke gece bitmese…58 

Müfessir ayet, hadis ve şiirlerin yanı sıra veciz sözlerden de yararlanmıştır. Bu sözlerin önce 

Arapçalarını ardından da tercümelerini vermiştir. Örnek olarak  َ خَ   اوا     أحَا  نة أ/Çocukların en 

hayırlısı babasının sünnetini yaşatandır.59  اعجية     ا َطاو   ا أنٌ     ا حم /Acele şeytandan, teenni 

ise Rahman‟dandır.60 خيق     ئ  اَي ا    ٍك/O her şeyi yarattı ve onun hiçbir ortağı yoktur.61 

 Allah dilediğini yapar ve dilediğine hükmeder.62 ifadelerini sıralamak /ٍ ع  هللا  ا ٍ اا  ٍح ي  ا ٍ ٍ 

                                                 
49  Kıyâme 75/9. 
50  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 12.  
51  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 98.  
52  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 18. 
53  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 19. 
54  Nîsâbûrî, el-Mebsût, s. 369.  
55  Hârûf, el-Müyesser, s. 440.  
56  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 28 
57  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 48. 
58  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 84. Başka 

bir örnek için bkz. s. 125. 
59  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 11.  
60  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 36. 
61  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 38.  
62  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 38.  
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mümkündür. Bu ifadelerin bir kısmının ayetlerden alındığı görülmektedir. Örneğin son cümlede İbrahim 

Suresi‟nin 27. âyeti ile Mâide Suresi‟nin 1. ayeti birleştirilerek verilmiştir.63 

Ali İbn Hüseyin tefsirinde zaman zaman istidrâd yolu ile bir takım bilgiler vermektedir. Sözgelimi 

Yasin Suresi‟nin nüzul sebebi olarak zikrettiği olayın ardından Hz. İbrahim kıssasından bir kesit 

aktarmaktadır.  Müellife göre Allah Teâlâ peygamberi ile birlikte olduğunu ve herkesin kendisine 

düşman olması durumunda bile kimsenin ona zarar vermeyeceğini belirtmiştir. Ardından da Hz. 

İbrahim kıssasından aktardığı bir bölüm ile bunu desteklemiştir. Bu kıssaya göre Cebrâîl (a.s.) ateşe 

atılmak üzere mancınığa konan Hz. İbrahim‟e beş defa hitap eder ve ihtiyacının giderilmesi için ondan 

bir takım taleplerde bulunur. Hz. İbrahim dördünde ihtiyacını dile getirmeyeceğini bir takım 

gerekçelerle izah eder. Sonuncusunda ise “O‟nun benim durumumu bilmesi, benim istekte bulunmama 

ihtiyaç bırakmaz.” şeklinde cevap verir. Bazı farklılıklarla birçok tefsir kitabında yer alan64 bu haberin 

uydurma olduğu söylenmiştir.65  

Müellif surenin başında yer alan huruf-i mukatta„nın hangi anlama geldiği konusunda farklı 

görüşleri sıralarken Allah‟ın isimleri ile ilgili bilgiler vermek suretiyle istidradde bulunmuştur. Ona göre 

Allah Teâlâ‟nın 4.000 ismi vardır. Bu isimlerden 1.000 tanesini Allah‟tan başkası ve 1.000 tanesini de 

meleklerden başkası bilmez. 1.000 tanesi ise levh-i mahfuzda yazılıdır. 300 tanesi Tevrat‟ta, 300 tanesi 

İncil‟de, [300 tanesi] Zebur‟da 99 tanesi ise Zebur ve Kur'ân‟da vardır. Allah‟ın 1.000 tane gizli ismi 

şerifi vardır ki, buna ism-i a„zam adı verilir. Son gizli isimleri bir sayınca esmanın sayısı 4.000‟e ulaşır. 

Ayrıca müellif Allah‟ın bin türlü dil yarattığını, her dilde de kendisinin bin isminin olduğunu belirtir ve 

sonuçta onun 1.000.000 isminin olduğunu söyler.66  

Müfessir 12. ayeti tefsir ederken hadislerle de istidradde bulunmuştur. Ayetin sebeb-i nüzulünü 

açıkladıktan sonra kaynağını ve senedini zikretmeden şu hadisi nakletmiştir:  

“ طَا  ِناَي  ا  ِنْ  َاغُع  ْاوُعظُعواِن َ يَي  ْاَمَ ااِنوِنا َ َ ْثَ  ُع  ْاخُع َاَ ااُع و هللاُع  ِن ِن  ْاَخطَاٍَا َ ٍَْ َفعُع  ِن ِن  ا َّ ْي  ِنَما ٍَْمحُع أََ  أُعْخ ِن ُع ُع

 İyi dinleyin! Size Allah‟ın hataları silip dereceleri yükselttiği amelleri haber /  ْاَمَلا ِن ِن َ  ْن ِن َااُع  اصََّلَ ِن 

veriyorum: Zorluklarına rağmen abdesti tam almak, camiye gitmek için çok adım atmak ve bir sonraki 

namazı beklemek.”67 

Müfessir hadisin ayet ile irtibatını kuracak kadar kısmını nakletmiştir. Zira kaynaklarımızda bu 

hadisin devamı da bulunmaktadır. Şöyle ki; 

طَا  ِناَي  ْنَ   ْاَمَ ااِنوِنا َ َ ْثَ  ُع  ْاخُع َاَ ااِن؟  ِنْ  َاغُع  ْاوُعظُعواِن  ِن و هللاُع  ِن ِن  ْاَخطَاٍَاا َ ٍَْ َفعُع  ِن ِن  ا َّ ْي  ِنَما ٍَْمحُع أَ َ أُعْخ ِن ُع ُع

َفَ اِن ُعيُع  ا ِّلِن َااُع. َفَ اِن ُعيُع  ا ِّلِن َااُع. َفَ اِن ُعيُع  ا ِّلِن َااُع.  ْاَمَلا ِن ِنا َ  ْن ِن َااُع  اصََّلَ ِن  َْعَ   اصََّلَ ِن   

Müellifin kıssalardan, İsrailiyattan ve siyer rivayetlerinden tefsirinde yararlandığı görülmektedir. 

Yukarıda istidradî olarak aktarıldığı belirtilen İbrahim kıssasından bir kesit, hem İsrailiyyata hem de 

peygamber kıssalarına bir örnek teşkil etmektedir. İsrailiyata bir örnek de Habab-i Neccâr kıssasıdır. 

Müfessir elçilerin hikâyesine dair uzun rivayeti ilgili ayetlerin tefsiri sırasında aktardıktan sonra Habib-i 

Neccâr‟ın kavmine olan duasına yer verir. Kıssalardan mesaj çıkarmayı önemser. Sözgelimi Habib-i 

Neccâr kıssasından hareketle kin ve garezi olan kişilerin dindar olamayacağı konusunda ittifaktan söz 

eder. Bu görüşü delillendirmek için de Hz. Peygamber‟in (s.a.v.) yaralanmasına rağmen Uhud 

Savaşı‟nda gösterdiği tavrı aktarır.68 Uhud Savaşı‟ndan söz etmesi de siyer rivayetlerine Kur‟ân 

tefsirinde yer vermesinin delilidir.  

Müfessir İsrailiyyata ait rivayetler ile mübhem bazı lafızları tavzih etmiştir. Yasin Suresi‟nin ikinci 

sayfasında anlatılan elçiler hakkında oldukça uzun bir rivayet aktarmıştır. Buna göre söz konusu olay 

Antakya‟da ve Hz. İsa döneminde gerçekleşmiştir. Hz. İsa halkı dine davet etmesi için iki elçisini 

Antakya halkına göndermiştir. Bu elçilerden birinin adı Yahya, diğerinin adı ise Sevbân‟dır. Bu elçiler 

Habib-i Neccâr ile karşılaşırlar. Onun hasta çocuğunu iyileştirirler. Bir rivayete göre de onun 

                                                 
63  Bkz. el-Mâide 5/1, İbrahim 14/27. 
64  İbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, c. 5, s. 367; Beydâvî, Envâru't-tenzîl, c. 2, s. 74; Hâzin, Lübâbu‟n-nükûl, c. 4, s. 301.  
65  İbnu „Arrâk, Tenzîhu‟ş-şerî„a, c. 1, s. 250.  
66  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 15-16.  
67  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 30. 
68  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 51-52. 
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gözlerindeki rahatsızlığı da giderirler. Bu durum Antakya‟da yayılır. Derken Sultan bundan haberdar 

olur ve o iki elçiyi çağırtır. Onlara kim olduklarını ve misyonlarını sorar. Bunun üzerine elçiler, 

kendilerinin Hz. İsa tarafından görevlendirildiklerini söyleyip görmeyen, işitmeyen, herhangi bir şeye 

gücü yetmeyen kendi elleri ile yaptıkları putlara kulluğu bırakıp Allah‟a ibadete onları çağırırlar. Bu 

cevap sultanı çok kızdırır, onlara işkence yapar; dövdürür, sakallarını yolar ve Antakya‟da ibret-i alem 

gezdirir. Onların sihirbaz olduklarını, kimsenin onlara uymaması gerektiğini ilan ettirir. Bunun üzerine 

Hz. İsa Şem„ûn adında üçüncü bir elçi daha gönderir.69 

Müfessir Şem„ûn diğer iki elçiyi kurtarmak için Sultana yaklaşma çabaları, geliştirdiği strateji ve 

sonunda yaptığı davetten bahsettikten sonra müdakkik alimlere göre “Her yerde bir havas vardır” 

görüşüne ulaşmıştır.70 Müfessirin naklettiği haberde elçilerin ölüleri diriltmeye varıncaya kadar 

sergiledikleri olağanüstülükler iki yerde mucize,71 bir yerde ise keramet72 olarak isimlendirilmiştir. 

Sonunda müfessir de buradan her yerde bir havas olduğu sonucuna varmıştır.  

Ali İbn Hüseyin tefsirinde kelâmî konulara da yer vermiştir. Sözgelimi sura kaç defa üfleneceği 

konusunda müfessirlerin ihtilafını zikretmiştir. Bazı müfessirlere göre sura iki defa üfleneceği görüşünü 

verip Hz. Peygamber‟den (s.a.v.) nakledilen “İki üfleme arasında kırk vardır”73 hadisinin buna delil 

olduğunu belirtmiştir. Ardından bazı müfessirlerin nefha-i feza„, nefha-i sa„ık, nefha-i uhrâ şeklinde 

sura üç kez üfleneceğini söylediklerini aktardıktan sonra bu üflemelerin delilini Kur‟ân‟dan 

zikretmiştir.74 Ardından nefha-i feza„ ve nefha-i sa„ıkin bir olduğunu belirtip ilk görüşün daha sahih 

olduğunu söylemiştir. Böylece hem kelami bir konuyu ihtilafı ile birlikte ele almış, hem de tercihte 

bulunmuştur.75 

Günümüzde el-i„câzu‟l-„ılmî olarak da yaygın olan ancak ülkemizde çoğunlukla bilimsel tefsir 

olarak anılan yöntemin Ali İbn Hüseyin tarafından da uygulandığı görülmektedir. Örneğin müfessir 

güneşin kütlesinin bu dünyanın yetmiş katı kadar olduğunu söylemiş ve bu konuda muhakkık alimler 

ve gök bilimciler arasında ittifak olduğunu ileri sürmüştür.76 Ayrıca burçlar meselesine de tefsirinde yer 

ayırmıştır.77 

Tefsirde bir takım i„râb hatalarına da rastlanmaktadır.78 Müellifin İslâmî ilimlerde ile Arapça ve 

Farsçadaki derin vukufiyeti düşünülünce bunların müstensih hatasından kaynaklandığını düşünmenin 

daha doğru olacağı kanaatini oluşturmaktadır. Ancak Said İbnu‟l-Müseyyeb‟i sahabe olarak görmenin 

bir bilgi yanlışı olduğunu ifade etmek gerekir.79 Zira kaynaklarda verilen bilgiye göre Said İbnu‟l-

Müseyyeb Hz. Ömer halife olduktan sonra doğmuştur.80 

Müellif bazen ayetleri tek tek, bazen de birden fazla ayeti ele alarak tefsir etmektedir. Surenin 

girişindeki ilk iki ayeti besmele ile birlikte verdikten sonra tefsire başlamıştır. Müellif yer yer ayetler 

hakkında farklı görüşlere temas etmiştir. Sözgelimi Yasin‟in anlamı hakkında beş görüş zikretmiştir.  

Tefsirin kaynakları arasında Ebu Bekr el-Heravî olarak da bilinen Atîk İbn Muhammed 

Sûrâbâdî‟nin tefsiri yer alır.81 İranlı olan Sûrâbâdî tefsirini Selçuklu Sultanı Alpaslan döneminde Farsça 

yazmıştır.82 Tefsirin bir diğer kaynağı ise İmam Fahruddîn er-Râzî‟nin Mefâtîhu‟l-ğayb adlı eseridir.83 

Tenbîhül-ğâfilîn84 ile İmam Vâhidî‟nin tefsiri85 de müellifin diğer kaynaklarıdır. Müellif Dahhâk 

                                                 
69  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 31-35.  
70  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 43. 
71  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 37, 43. 
72  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 37. 
73  Buhârî, “Tefsîr”, 65/75, 1.  
74  bk. ez-Zümer 39/68; en-Neml 27/87; ez-Zümer 39/69. 
75  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 113 
76  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 99-100.  
77  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 89. 
78  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 1, 5, 13, 

45, 61, 66. 
79  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 159. 
80  İbn Sa„d, et-Tabakâtu‟l-kübrâ, c. 7, s. 90.  
81  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 13. 
82  Kâtip Çelebi, Keşfu‟z-zunûn, c. 3, s. 399; İsmâîl Paşa, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 2, s. 223.  
83  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 80. 
84  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 68. 
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tefsirinden yararlandığını ifade etmiştir. Büyük ihtimalle burada Dahhâk‟a isnat edilen bir tefsir kitabını 

değil de, onun yapmış olduğu bir tefsiri kastetmektedir. Bunlar müfessirin sarahaten zikrettiği 

kaynaklarıdır. Ancak Ali İbn Hüseyin kaynaklarını genellikle müphem ifadelerle zikretmiştir. Söz gelimi 

 de onun tercih ettiği 87 ن  أ ث   ام ق َ  ifadesini çok sık kullandığı görülmektedir.86  ن   عط  ام ل ٍ 

ifadeler arasında yer alır.  

Alauddin Çelebi Ali İbn Hüseyin‟in tefsiri XV. yüzyılda Osmanlı toplumunda tefsir ilminin 

durumunu yansıtması bakımından önem taşımaktadır.  

  

Sonuç 

Amasyalı Ali İbn Hüseyin isimli iki alim bulunmaktadır. Bunlardan ilki bazı araştırmacılar 

tarafından kesin vefat tarihi kuşkuyla karşılansa da hicrî IX. yüzyılda, ikincisi ise hicrî XI. yüzyılda 

yaşamıştır. Bu araştırma kapsamında eserin içeriği üzerinde yapılan incelemede ulaşılan sonuca göre 

Yasin Tefsiri‟nin Alâuddîn Çelebi olarak da tanınan, Osmanlı Padişahlarından II. Murat ve Fatih Sultan 

Mehmet dönemlerinde yaşamış Ali İbn Hüseyin‟e ait olduğu kesinlik kazanmıştır.  

Sıbyân mektebinde görevli olduğu anlaşılan Ali İbn Hüseyin‟in, Yasin Tefsiri‟nin muhtevasından 

da anlaşılacağı üzere başta tefsir, hadis, kelam, tasavvuf, Farsça ve Arap Dili ve Edebiyatı alanlarında 

öğrenim gördüğü ve bu alanların kaynaklarından yararlandığı görülmektedir.  

Ali İbn Hüseyin tefsirinde Kur‟ân‟ı Kur‟ân‟la tefsir yöntemini uygulamıştır. Ayrıca onun naklettiği 

bazı haberlerin içerisinde de bu yönteme başvurulduğu görülmektedir.  

Yasin tefsirinde müellif hadislerden de yararlanmıştır. Ancak onun zikrettiği hadislerin önemli bir 

kısmı uydurmadır. Bazıları da hadis otoriteleri tarafından zayıf olarak görülmektedir. Ancak sahih 

hadislere de zaman zaman yer verdiği müşahede edilmektedir. Çoğunlukla hadisleri Hz. Peygamber‟e 

(s.a.v.) isnat ederek vermektedir. Zaman zaman İbn Abbâs, Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudrî gibi 

sahabe tabakasından ravileri zikrettiği de vakidir. Ancak hadislerin kaynağı ve sıhhati ile ilgili bir bilgi 

vermemektedir. 

Ali İbn Hüseyin‟in kelâmi konulara girdiği de görülmektedir. Zaman zaman tercih yaptığı da 

gözlenmektedir. 

Müellif tefsirinde günümüzde bilimsel tefsir olarak anılan ekolden de yararlanmıştır. Ayrıca 

burçlara da yer vermiştir.  

Ali İbn Hüseyin tefsirinde ağırlıklı olmasa da dil kurallarından yararlanmıştır. Ayrıca kıraatlerden 

de istifade ettiği görülmektedir. İstifade ettiği kıraatler on imama nispet edilen kıraatlerdir.   

Müellif israiliyata da yer vermiştir. Yer verdiği haberlerin sıhhati veya tarihi gerçekliğe uygunluğu 

konusunda herhangi bir eleştirel tutum sergilememiştir. Haberleri olduğu gibi nakledip bir takım 

sonuçlar çıkarmayı yeğlemiştir. Ayrıca kıssalar üzerinden zaman zaman tasavvufta önemli bir yere 

sahip olan keramet vb. konulara da referans çıkarmaya çalışmıştır. 

Ali İbn Hüseyin tefsirinde farklı yorumlara da yer vermiştir. Bu yorumların bir kısmı gramer 

izahlarına dayanmakta, bir kısmı ise kıraat farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Ancak müfessir gramer 

kurallarına ilişkin farklı görüşleri sahiplerine, kıraatleri de karilerine isnat etmemiştir.  

Müellif tefsirinin belirli noktalarında bazı kaynaklarından söz etmiştir. Buna göre Fahruddin er-

Râzî, Sûrâbâdî, Vâhidî ve Dahhâk‟ın tefsirlerinden yararlanmıştır. Dâhhâk‟ın tefsirinden hangi 

kaynaktan yararlandığı konusunda bir bilgi vermemiştir. Ayrıca müellifin Tenbîhu‟l-gâfilîn gibi tefsir 

kaynakları dışında başka eserlerden de yararlandığı görülmektedir. Bu konuda dikkat çekici bir husus 

var ki, o da müellifin Eflâtun‟un görüşlerinden yararlanmasıdır. Fakat onun görüşlerini hangi kaynaktan 

aktardığına dair bir bilgi yazmada mevcut değildir. Müellifin genel özelliği kaynaklarını zikretmek yerine 

“Bazı müfessirlere göre” gibi bir takım genel ve mübhem ifadeleri tercih etmesidir.  

                                                                                                                                                         
85  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 74. 
86  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 24, 25, 

29, 33, 50.  
87  Amasî, Alâuddîn Çelebi, Tefsir-i Sure-i Yâsîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 000282 nolu yazma, s. 43.  
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Yazma nüshada bazı i„râb hatalarının bulunması, müellifin tefsir gücü ve istifade ettiği kaynaklar 

göz önünde bulundurulunca bizde bunların müstensih hatası olarak görülmesinin daha uygun olacağı 

kanaatini uyandırmıştır.  

Bu tefsir Osmanlı Devletinin yükselme dönemine ait genelde din, özelde ise tefsir öğretimine ışık 

tutmaktadır. Bu bakımdan büyük öneme sahiptir. Ayrıca müellifin öğretmen oluşu ve dönemin 

idarecileri ile olan münasebeti dikkate alınınca bu önem daha da artmaktadır. Bu bakımdan el yazması 

eserlerin muhafaza edildiği koleksiyonlarda bulunan bu tefsirin matbu hale dönüştürülmesinde yarar 

bulunmaktadır.  
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AMASYALI ÂLİM YUSUF EFENDİZÂDE’NİN KIRAAT İLMİNE DAİR ESERLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Ali ÖGE* 

 

Özet 

Osmanlı döneminde kıraat ilminin gelişmesine büyük katkı sağlayan ilim adamlarından biri de Amasyalı 

Yusuf Efendizâde Abdullah Hilmi‟dir. Yusuf Efendizâde kıraat ilminde İstanbul Târîkına mensûb, Îtilâf 

Mesleği‟nin kendi adıyla anıldığı, kıraat ilminde azîmet metodunu benimsemiş bir şahıstır. Sayıları elli 

beşi bulan eserlerinin arasında el-Îtilâf fî Vucûhi‟l-İhtilâf, Risâle fî Reddi‟l-Kırâeti bi‟ş-Şevâz, Risâle fî 

Halli Ba‟zı‟l- İşkâlât, Risâle fî Ecvibeti Mesâil Mimmâ Yete‟alleku bi Vücûhi‟l-Kur‟an,  Risâletü‟r-Reddiyât 

fi‟d-Dât, Risâle fî Beyâni Merâtibi‟l-Med gibi eserleri kıraat ilmine katkısına örnektir. 

Ülkemizde kıraat ilmi okuyanların başucu kitabı olan Zübdetü‟l-İrfân ile birlikte Îtilâf fî Vücûhi‟l-İhtilâf 

ve Risâle fi‟l-Meddât isimli eserleri basılmasına rağmen, kıraat okuyanların müellifimizi yeterince 

tanımıyor olmaları bir eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesine bir nebze katkı sunmak adına Yusuf 

Efendizâde‟nin kıraat ilmi ile ilgili eserlerini incelemek suretiyle alana olan katkılarının gün yüzüne 

çıkacağını umuyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Yusuf Efendizâde, Kur'an,  Kıraat, Med, İtilâf Mesleği. 

 

Examination of Writings about Kıraat (Reciting Quran) Science of Yusuf Efendizade 

from Amasya 

 

Abstract 

One of the scholars who contributed to the development of reciting Quran in the Ottoman period was 

Yusuf Efendizade Abdullah Hilmi from Amasya. Yusuf Efendizâde, belonging to İstanbul Tarîk, is a 

scholar who internalized the Azimet method in Quran reciting, of Entente Profession which is called in 

his own name. Among the works of Yusuf Efendizade, whose numbers are fifty-five, the reare the 

works of al-Fatih al-Qufu al-Ihtilaf, Risale al-Radaq al-Bariq al-Shawaz, Risale al Baqi al-Ashkhali, 

Risala al Rim al-Mohammad al-bi Vücûhi'l-Qur'an, Risâletü'r-Reddiyâtfi'd-Dât, Risâle fî BeyâniMerâtibi 

al-Medare examples of the Works contributed to the knowledge of kiraat. It is a short coming that 

those who read the Qur'an do not adequately describe our author,  

Though his named books like el-Îtilâf fî Vucûhi‟l-İhtilâf, Risâle fî Reddi‟l-Kırâeti bi‟ş-Şevâz, Risâle fî Halli 

Ba‟zı‟l- İşkâlât, Risâle fî Ecvibeti Mesâil Mimmâ Yete‟alleku bi Vücûhi‟l-Kur‟an,  Risâletü‟r-Reddiyât fi‟d-

Dât, Risâle fî Beyâni Merâtibi‟l-Med which were publicated in our country. We wish that Yusuf 

Efendizâde‟s contributions to reciting Quran field will come out to contribute a tiny bit to eliminated his 

deficiency by examining the works of Reciting Quran knowledge. 

Keywords: Yusuf Efendizâde, Quran, Reciting Quran, Med, Entente Profession. 

 

Giriş 

18. yüzyıl âlimlerinden olan Yusuf Efendizâde pek çok ilim dalıyla ilgilenmiştir. Bu sebeple 

değişik ilim dallarına ait eserleri olduğu gibi kendisine bu ilim dallarındaki yetkinliği sebebiyle değişik 

ünvanlar da verilmiştir. Hadis ilmiyle meşgul olmasından dolayı müellifimizden Umdetü‟l-muhaddisîn,1 

Şeyhu‟l-muhaddisîn, tefsir ilmiyle ilgisinden dolayı Tacü‟l-müfessirîn,2 kıraat ilmiyle olan ilgisi sebebiyle 

de Şeyhu‟l-kurra veya Reisü‟l-kurra3 ve ilimlerdeki geniş müktesebatından dolayı Allâme-i rûm4 

                                                           
*  Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, alican_042@hotmail.com. 
1  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, İstanbul, 1328/1910, c. 1, s. 21. 
2  İsmet Efendi, Tekmiletu‟ş-Şekâyık fî Hakkı Ehli‟l- Hakâyık, İstanbul, 1989, s. 255. 
3  Müstekîmzâde, Süleyman Sadeddin Efendi, Tuhfei Hattâtîn, İstanbul, 1928, s. 228, İslam Türk Ansiklopedisi, İstanbul, 

1360/1941, c. 2, s. 314. 
4  Bursalı, M. Tahir, Ulemâ-i Osmâniyeden Altı Zâtın Tercüme-i Hâli, İstanbul, 1321, s. 31. 
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denmiştir. Müellifimiz bu ilimlerin dışında kelam, mantık, dil/lügat, hitabet ve şiirle de ilgilenmiştir.5 Bu 

husus müellifimizin çeşitli ilimlerde söz sahibi olduğunu gösterir.6 

Birçok sahada eser vermiş olan Yusuf Efendizâde‟nin ailesi ve hocaları onun yetişmesinde büyük 

pay sahibi oldukları gibi onun kıraat ilmine daha çok meyletmesinde de etkili olmuşlardır. Hem babası 

hem de dedesinin kıraat ilmiyle meşgul olmaları onun da bu ilimde ilerlemesine ve hatta İstanbul 

Tarîkının îtilâf mesleğinin sahibi olmasına kadar etki etmiştir.7 

Sayıları elli beşi bulan eserlerinin arasında otuz ciltlik Buhârî şerhi onun hadis ilmine olan 

katkısına; el-Îtilâf fî Vucûhi‟l-İhtilâf, Risâle fî Reddi‟l-Kırâeti bi‟ş-Şevâz, Risâle fî Halli Ba‟zı‟l- İşkâlât, 

Risâle fî Ecvibeti Mesâil Mimmâ Yete‟alleku bi Vücûhi‟l-Kur‟an,  Risâletü‟r-Reddiyât fi‟d-Dât, Risâle fî 

Beyâni Merâtibi‟l-Med gibi eserleri de kıraat ilmine katkısına örnektir. 

Yusuf Efendizâde sadece kıraat alanında değil, tefsir, hadis, dil ve edebiyat ve mantık gibi 

değişik alanlarda kendini göstermiş ve eserler vermiştir. Biz kıraat ilmiyle ilgili eserlerinin dışındakilerin 

isimlerini verip asıl konumuz olan kıraat ilmiyle ilgili eserlerine geçeceğiz. 

A- Tefsir İlmiyle İlgili Eserleri 

1- Tefsîr-u Sureteyi’l-Beled ve’l-Kevser 

Bu eser, Kur‟an-ı Kerim‟in 90. ve 108. sûreleri olan Beled ve Kevser sûrelerinin tefsirlerini içerir. 

21 varaklık bir risâledir. Beled Sûresi 1b-12b, Kevser Sûresi ise 13a-21a arasında incelenmiştir.8 

Yusuf Efendizâde tefsirle alakalı olan bu risâlelerinde az da olsa bazı kıraat ihtilaflarına 

değinmiştir. 

2- el-Mı’râciyye 

Mirâc hadisesiyle ile ilgili yazılmış bir eserdir. 

Eserde İnşikâk Sûresi 19. âyetteki لتركبن kelimesindeki “ba” harfinin fetha okunduğunda9 

muhatap Hz. Muhammed (a.s) olur. Anlam: “Ey Muhammed! Sen muhakkak ve muhakkak 

mirâcta, göklerin o tabakasından bu tabakasına çıkacaksın.”10 şeklinde olur, açıklaması vardır. 

3- Ta’lika alâ Tefsîri’l-Kâzı fî Kavlihi Teâlâ “Tâhâ mâ Enzelnâ Aleyke’l-Kur’âne li 

Teşkâ” 

Eser gramer ve dil bilgisi ağırlıklı bir risâledir. Beş varaktan ibarettir.11 

4- Hâşiye alâ Envâri’t-Tenzîl ve Esrâri’t-Te’vîl 

Bakara Sûresi 10. âyetin sonuna kadarki bölümlerin tefsiridir. Eser kaynaklarda Hâşiye alâ Evâili 

Beyzâvî,12 Hâşiye alâ Envâri‟t-Tenzîl li‟l- Beyzâvî,13 Hâşiye ale‟l-Beyzâvî gibi değişik isimlerle 

geçmektedir.14 

 

                                                           
5  Kehhâle, Ömer Rıza, Mu‟cemü‟l-Müellifîn, Beyrut, 1957, c. 6, s. 145;  Kevserî, Muhammed Zâhid, et-Tahrîru‟l-Vecîz fîma 

Yebteğihi‟l-Müstecîz, Mısır, 1360, s. 37. 
6  Ebi‟l-Fazl Muhammed Halil b. Ali b. Muhammed el-Muradî, Silkü‟d-Dürer fî A‟yâni‟l-Karni‟s-Saniye Aşer, Daru‟l-Kütübi‟l-

İlmiyye, Beyrut, (1418/1997), 1. Baskı, c. 3, s. 86; Zirikli, Hayreddin, el-A‟lâm Kâmûsu Terâcim li Eşheri‟r-Ricâl ve‟n- Nisâ 
Mine‟l-Arab ve‟l- Müsta‟rabîn ve‟l-Müsteşrikîn, Beyrut, 1984, c. 4, s. 213; Bağdatlı İsmail Paşa b. Muhammed Emin, 
Hediyyetü‟l-Arifîn, İstanbul, 1951-1955, c. 1, s. 482;  Kevserî, Muhammed Zâhid, et-Tahrîru‟l-Vecîz fîma Yebteğihi‟l-Müstecîz, 
Mısır, 1360, s. 37; Nüveyhiz, Adil, Mu‟cemü‟l-Müfessirîn min Sadri‟l-İslâm Hatte‟l-Asri‟l-Hâzır (Hasan Halid), Beyrut, 
Müessesetü Nüveyhız, 1. Baskı, 1403/1983, c. 1, s. 325; Brockelmann, Carl, Geshichte Der Arabischen Literatur, Leiden, 
1943-1949, c. 2, s. 653; Bursalı, Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul, 1972-1975, c. 1, s. 471; Uzunçarşılılı, İsmail 
Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara, 1984, s. 238; Bilmen, Ömer Nasuhî, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakâtü‟l-
Müfessirîn), İstanbul, 1974, c. 1, s. 541; Öge, Ali, 18. Yüzyıl Osmanlı Âlimlerinden Yusuf Efendizâde‟nin Kıraat İlmindeki Yeri, 
Hüner, Konya, 2015, s. 47-48. 

7  Akdemir, M. Atilla, Kıraat İlmi ve Öğretim Metotları, s. 117; Demirci, Muhsin, Tefsir Terimleri Sözlüğü, İFAV., 2. Baskı, 
İstanbul, 2011, s. 186; Temel, Nihat, Kırâat ve Tecvîd Istılahları, İFAV., 2. Baskı, İstanbul, 2009, s. 103; Alemdar, Yusuf, 
age., s. 119; Fırat, Yavuz, “Kırâat İlmi ve Tarikler”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/2, sayı: 13, s. 44; 
Adıgüzel, Mehmet, “Kıraat İlminde Tarık-Senet Boyutu ve Konu İle İlgili Telif Edilen Eserler”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 16, s. 250; Öge, age., s. 55-57. 

8  Yusuf Efendizâde, Tefsîr-u Sureteyi‟l-Beled ve‟l-Kevser, Laleli, 177/1. 
9  Âyeti bu şekilde İbn Kesîr, Hamza, Kisâî ve Halefü‟l-Âşir okumuşlardır. (bkz. Pâlûvî, Zübde, s.143.) 
10  Yusuf Efendizâde, Mirâciyye, vr.16a. 
11  Yusuf Efendizâde, Ta‟lika alâ Tefsîri‟l-Kâzı fî Kavlihi Teâlâ “Tâhâ mâ Enzelnâ Aleyke‟l-Kur‟âne li Teşkâ, Hamidiye 1261/6. 
12  Bursalı, M. Tahir, Ulemâ-i Osmâniyeden Altı Zâtın Terceme-i Hâli, İstanbul, 1321, s. 43. 
13  Ziriklî, A‟lâm, c. 4, s. 130; Kehhâle, Mu‟cem, c. 1, s. 325, Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-Ârifîn, c. 1, s. 482. 
14  Hamdân, age., s. 12. 
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5- En-Nefhatü’l-Fâiha fî Tefsîri Sûrati’l-Fâtiha 

Fatiha Sûresi hakkında detaylı bilgiler içeren bir eserdir. Eser dil ve kıraat açıklamalarının fazla 

oluşuyla göze çarpar.  

Eser kaynaklarda Nefhatü‟l-Fâyiha fî Tefsîri Sûrati‟l-Fâtiha ismiyle de geçmektedir.15 

6- Bezlü Nakdi’l-Efkâr li Mutâleâti Metâli’i’l-Envâr 

En-Nefhatü‟l-Fâiha fî Tefsîri Sûrati‟l-Fâtiha isimli eserin genişletilmiş halidir. Eser 1153 yılında 

tamamlanmıştır. 

216 varaklık bu eserin kenarlarında Yusuf Efendizâde yararlandığı kaynaklardan bazılarını şu 

şekilde belirtmiştir: Hüsrev, Şeyhzâde, „Isam, Siyalkûtî, Mir Padişah, İbnü‟ş-Şeyh, Şihâb, Lârî, Ebu‟l-

Kâsım, el-Leysî, Teftâzânî fi‟t -Telvîh, Sadruddînzâde, Hüseyin el-Halhâlî, Seyyid Şerif, Semerkandî, 

Ebussuûd, Sıbğatullah, İbnü‟l-Kemal vb.16 

B- Hadis İlmiyle İlgili Eserleri 

1- Necâhu’l-Kârî li Şerhi Sahîhi’l-Buhârî 

Yusuf Efendizâde‟nin 30 ciltlik en hacimli eseridir. Eser Buhârî üzerine yapılmış bir şerh 

çalışmasıdır. 

2- İnâyetü’l-Meliki’l-Mün’ım li Sâhîhi Müsim 

Müslim üzerine yapmış olduğu şerhdir. Eser tamamlanamamıştır. 

C- Diğer İlimlerle İlgili Eserleri 

1- El-Kelâmü‟s-Seniyyi fî Mevlidi‟l-Mustafa 

2- Esmâ-ü Ashâb-ı Bedr 

3- Hâşiye alâ Hâşiyâti Kara Dâvûd ale‟t-Tehzîb 

4- Hâşiye alâ Hâşiyeti Hasan ez-Zibârî alâ Şerhı‟l-„Isâm 

5- Hâşiye alâ Hâşiyeti Ebi‟l-Feth li Şerhi‟l-Hanefî alâ Âdâbi‟l-âdûdiyye 

6- Risâle fî Vahdeti‟l-Vucûd 

7- Hâşiye alâ Hâşiyeti‟l-Hayâlî 

8- Hâşiye alâ Şerhi Hidâyeti‟l-Hikme mea Havâşîhi‟l-Lârî 

D- Kaynaklarda Geçen Ama Bulunamayan Eserleri 

1- Hâşiyetü‟l-Beyzâvî alâ Sûrati‟l-Mülk17 

2- Zehratü‟l-Hayâti‟d-Dünya 

3- Ravzatü‟l-Vâizîn18 

4- Zübdetü‟l-Irfân fî Vucûhi‟l-Kur‟an19 

Eser Hâmid b. Abdülfettâh el-Pâlûvî‟ye aittir eserin dış kısmında Yusuf Efendizâde‟nin El-Îtilâf fî 

Vucûhi‟l-İhtilâf isimli eseri ve arkasında da yine müellifimizin Med Risâlesi vardır. Zübde ismi öne çıktığı 

için bu eserin yanlışlıkla Yusuf Efendizâde‟ye aitmiş gibi gösterildiği kanaatindeyiz.20 

5- Divân-ı Hilmi21 

6- Kâfiyenâme22 

7- Meharicü‟l-Hurûf23 

8- Kavâidü‟t-Takrîb24 

9- Şerhu Tayyibeti‟n-Neşr25 

                                                           
15  Hamdân, age., s. 18. 
16  Öge, age., s. 74-75. 
17  Bursalı M. Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 473. 
18  Ziriklî, „Alâm, c. 4, s. 130; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-Ârifîn, c. 1, s. 483; Bursalı M. Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 

472.  
19  Kehhâle, Mu‟cem, c. 1, s. 522; Ziriklî, „Alâm, c. 2, s. 162;  Bursalı M. Tahir, Osmanlı Ulemâsından Altı Zâtın Terceme-i Hali, s. 

34; Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 473; Doğan, Osmanlı Müfessirleri, s. 199. 
20  Bu eserle birlikte farklı eserler aynı kitapta basılmış belki bu da yanlışlığa sebebiyet vermiştir. (bkz. Akdemir, M. Atilla,  

Zübdetü‟l- İrfân İsimli Eserin Metodolojik Tanıtımı ve Tahlili, s. 39.) 
21  Tobay, age. s.71. 
22  Bursalı M. Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 472; Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II/720. 
23  Bursalı M. Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 473. 
24  Hamdân, age., s. 16. 
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Bu eser Şerhu Kasîdeti‟n-Neşr fi‟l-Kırââti‟l-Aşr ismiyle de kaynaklarda geçmiştir.26 

10- Mürşidü‟t-Talebe27 

E- Kıraat İlmiyle İlgili Eserleri28 

1- el-Îtilâf fî Vucûhi’l-İhtilâf  

Yusuf Efendizâde‟nin kıraat ilmiyle ilgili yazmış olduğu eserlerin en meşhur olanıdır. Bu eserinin 

ismi Yusuf Efendizâde‟nin kıraat ilminde temsil ettiği mesleğe de verilmiştir. Kıraat ilminde önemli 

konuları âyet örnekleriyle ele alan bir eserdir. Yusuf Efendizâde bu eseriyle ilgili olarak şu bilgileri 

vermiştir: “Eimme-i aşera/on kıraat imamının, kıraatlarındaki bir takım vücûh29 ve rivâyet ihtilaflarını 

kapsayan bazı âyetleri Kur‟an sûreleri tertibine göre toplamayı uzun süredir düşünüyordum ve bunu 

Tayyibe-i Neşr Tarîkı30 ile yapmayı tasarlıyordum. Allah‟a tevekkül ederek ve bütün işlerimde O‟ndan 

yardım dileyerek bu işe giriştim ve yazdığım bu küçük esere de el-Îtilâf fî Vucûhi’l-İhtilâf ismini 

verdim.”31 

Eser kaynaklarda El-Îtilâf fî Vucûhi Rivâyâti‟l-İhtilâf fi’l-Kıraât,32 El-Îtilâf fî Vucûhi‟l-İhtilâf fi’l-

Kıraeh,33 El-Îtilâf fî Vucûhi‟l-İhtilâf fi’l-Kıraâti’-Aşr,34 El-Îtilâf fî Vucûhi‟l-İhtilâf fi’l-Hılâf, 35 gibi 

değişik isimlerle geçmektedir. 

İstanbul tarîkı tercihleriyle kaleme alınmış olan bu eser konu esaslı yazılmamıştır. Yeri geldikçe 

âyetlerde bulunan kıraat vecihlerinin açıklandığı bir eserdir. Ancak Yusuf Efendizâde‟nin diğer 

eserlerinde de olduğu gibi incelenen âyetlerde bulunan tüm kıraat konuları açıklanmamıştır. Bunun 

yerine o âyette bulunan ve zor olan vecihler belirtilmiştir. 

Yusuf Efendizâde eserini hicrî 1141 yılının Zilhıcce ayında tamamlamış ve 1146 yılında bir 

talebesi tarafından istinsâh edilmiştir. 1290 yılında da Arif Efendi Matbaasında basılmıştır. Eserin 

muhtelif kütüphanelerinde yazmaları mevcuttur. Bu yazmaların pek çoğu eserin tamamı değildir. Eserin 

tamamı, Hamid b. Abdülfettâh el-Palûvî‟nin Zübdetü‟l-İrfân isimli kitabın kenarında basılmıştır. Ayrıca 

Zübde‟nin son kısımlarına Yusuf Efendizâde‟nin med konusuyla ilgili yazmış olduğu risâlesi de ilave 

edilmiştir.36 

2- Risâle fî Ecvibeti Mesâil Mimmâ Yete’alleku bi Vücûhi’l-Kur’an 

Kıraat vecihlerinin ele alındığı bir eserdir. Yusuf Efendizâde bu eserinde sılâ, ibdâl, nakl, sekt gibi 

konuların kıraat vecihlerinde nasıl uygulanacağını anlatmıştır. Bu eserin yazılma sebebini müellif eserin 

başlarında “Vezir Ebû Nâile Abdullah Paşa‟nın kıraat vecihleri ile ilgili bana birçok soru yöneltmesi 

üzerine Allah‟a sığınarak bu eseri yazmaya karar verdim…” diyerek açıklamıştır.37  

Eserde bazı âyetlerin kıraat vecihleri verilmiş, Şâtıbiyye ve Teysîr Tarîkleri ağırlıklı olarak konular 

işlenmiştir. Daha çok ihtilaf edilen ve karışık olan kısımlar ele alınmış ve âyetlerle örnekler verilerek 

açıklanmıştır. Örneklerde bulunan kıraat vecihleri o kıraatı okuyan kıraat imamının ismiyle belirtilmiştir. 

Ancak ele alınan âyette bulunan tüm kıraat konuları Yusuf Efendizâde‟nin kıratla ilgili yazdığı pek çok 

eserinde olduğu gibi burada da belirtilmemiştir. Ayrıca Yusuf Efendizâde risâlesinde, eserin yazılmasına 

sebep olan Ebû Nâile Abdullah Paşa‟ya icâzet verdiğini ve bu icâzetin Şatıbiyye, Teysîr, Dürre ve 

Tahbîr‟i kapsadığını da belirtmiştir.38 

                                                                                                                                                                                     
25  GAL, c. 2, s. 653. 
26  Hamdân, age., s. 15. 
27  Hamdân, age., s. 17. 
28  Bu kısım “18. Yüzyıl Osmanlı âlimlerinden Yusuf Efendizâde‟nin Kıraat İlmindeki Yeri” isimli eserimizin ilgili bölümlerinden 

istifade edilerek oluşturulmuştur. 
29  Vecih/vucûh: Alınması câiz sabit kıraatlerden okuyucunun tercihine bırakılan okuyuş şeklidir. (bkz. Fehd b. Abdurrahman er-

Rûmî, “Dirâsât fî Ulûmi‟l- Kur‟an” , Riyâd, 1430/2009, s. 341-342) 
30  Tetik, Necati, Başlangıçtan IX. Hicri Asra Kadar Kıraat İlminin Ta‟limi, İşaret Yayınları, 34, İstanbul, 1990, s. 145. 
31  Yusuf Efendizâde, el- Îtilâf fî Vucûhi‟l-İhtilâf, Hacı Selim Ağa, 4, vr. 1b; Palûvî, Hamid b. Abdülfettâh, Zübdetü‟l-İrfân, Hilal 

Yayınları 71, İstanbul, s. 2. 
32  GAL, c. 2, s. 653. 
33  Bağdatlı, İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-Arifîn, c. 1, s. 482. 
34  Ziriklî, Â‟lam, c. 4, s. 273. 
35  Kehhâle, Mu‟cem, c. 6, s. 145. 
36  Palûvî, Zübdetü‟l-İrfân, s. 177-185. 
37  Yusuf Efendizâde, Risâle fî Ecvibeti Mesâil, Fatih 68/4 vr. 28b; BY5824/3, vr. 133a, 
38  Yusuf Efendizâde, Risâle fî Ecvibeti Mesâil, BY5824/3, vr. 133a. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 191 

Eser kaynaklarda Ecvibet-ü Yusuf Efendizâde alâ Iddeti Mesâil Fîma Yetealleku Bi Vucûhi‟l- 

Kur‟an ve Mesâil fi‟l-Kıraât39 gibi değişik isimlerle geçmektedir. 

3- Risâle fî Halli Ba’zı’l- İşkâlât 

Yusuf Efendizâde bu eserini Şâtıbıyye ve Teysîr tariklerine göre okunan âyetlerde kıraat 

öğrencilerinin sıkıntıya düşüp zorlandıkları kısımları açıklanmak için yazmıştır. Hırzu‟l-Emânî ve Vechü‟t-

Tehânî isimli eserde geçen bazı beyitlerin açıklamaları ele alınmıştır. Müellif önce Hırzu‟l-Emânî‟de 

geçen beyti verir, sonra bu beyitten istifadeyle kıraat vecihlerini açıklar. Bu açıklama esnasında söz 

konusu âyetteki tüm kıraat vecihleri yerine işkâl/zorluk bulunan kısımlarla ilgilenir. 

Eser kaynaklarda Risâle fi Halli Müşkilâti‟ş-Şatıbiyye ve Risâle fî Defı‟l-İşkâlâti‟l-Vârideti ale‟l-

Ecvibeti‟l-Magrûeti min Tarîkı‟ş-Şâtıbiyyeti40 gibi değişik isimlerle geçmektedir. 

4- Risâle fî Reddi’l-Kırâeti bi’ş-Şevâz 

Sahih olmayan şâzz41 kıraatların okunmasının ele alındığı bir risâledir. Yusuf Efendizâde, “dât” 

harfiyle ilgili yazdığı reddiyesinde olduğu gibi bu eserini de yaşadığı dönemde ortaya çıkan bazı 

problemler için kaleme almıştır. Müellifimiz bu hususu risâlesinin hemen başlarında “İstanbul‟da bazı 

camii, mescit ve ders halkalarında yaygınlaşmaya başlayan şâz kıraat vecihlerinin okunmasına karşı 

İslam âlimlerinin konuya yaklaşımlarını ve bu konuda söylediklerini özetlemek, bu sayede Kur‟an‟ın 

korunmasını sağlamak ve böylece Kur‟an‟ın şefaatına nail olmak, Allah‟ın rızasını kazanmak için bu 

risâleyi kaleme aldım.” diyerek ifade eder.42  Onun bu tavrı, yaşadığı dönemin problemlerine karşı 

ilgisini ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini gösterir. 

Eserde mukayeseli bir usûl benimsenmiş, konuyla ilgili âlimlerin görüşleri karşılaştırmalı olarak 

verilmiştir. Fıkıh âlimlerinin konuya yaklaşımları, kıraat âlimlerinin yaklaşımlarıyla beraber işlenmiştir. 

Daha çok fıkıh ağırlıklı bir risâledir. Eserde şazz kıraat örnekleri verilmemiş sadece hüküm açısından 

çeşitli âlimlerin görüşleri aktarılmıştır. 

Eserin hemen başında mütevâtir43 kıraatın tanımı ve tanımında geçen üç şart açıklanmış,44 

Allâme Burhâneddin Ca‟beri‟nin (ö. 732/1331) ve İbnü‟l-Cezerî‟nin (ö. 833/1429) eserlerinden beyitlerle 

mütevâtir kıraatın üç şartı belirtilmiştir.45 

Eser kaynaklarda Risâle fî Hukmi‟l Kırâeti bi‟l-Kırââti‟ş-Şevâz, Reddü‟l-Kırâeti bi‟ş-Şevâz,46 Risâle 

fî Beyâni Hurmeti‟l-Kırââti bi‟ş-Şevâz, Risâle fî‟l-Kırââti‟ş-Şâzze47 gibi isimlerle geçmektedir. 

 Ömer Yusuf Hamdân bu eseri Risâle fî Hukmi‟l Kırâeti bi‟l-Kırââti‟ş-Şevâz ismiyle tahkîk etmiş ve 

bu çalışma Amman‟da 1425/2004 yılında basılmıştır. 

5- Risâletü’r-Reddiyât fi’d-Dât 

Dat harfinin okunuşuyla ilgili kaleme alınmış küçük bir risâledir. Bu eser de şazz kıraatlarla ilgili 

olarak yazdığı risâlesi gibi Yusuf Efendizâde‟nin yaşadığı dönemde problem olan bir konuya karşı 

duyarlılığını gösterir. 

                                                           
39  Yusuf Efendizâde, Risâle fî Hukmi‟l-Kırâeti bi‟l-Kırââti‟ş-Şevâz, (thk. Hamdân, Ömer Yusuf), Amman, 1425/2004, s. 10-11. 
40  Yusuf Efendizâde, Risâle fî Hukmi‟l-Kırâeti bi‟l-Kırââti‟ş-Şevâz, s.14; Risâle fî Halli Ba‟zı‟l- İşkâlât, SK., İbrahim Efendi,66/2, 

vr. 28a. 
41  Makbûl, kabul edilebilir kıraatte bulunması gerekli; Kıraatın senedinin sahih olması ve Efendimize kadar ulaşması,  Kıraatın 

Resm-i Osmânîye uygun olması, Arap gramerine uygun olması şeklinde kabul edilen üç şarttan birine uygunluk arz etmeyen 
kırattır.  Ya da “Senedindeki inkıtâdan veya râvinin sikalığını bozacak hallerden dolayı senedi sahih olmayan; kıratın diğer iki 
rüknünden birine veya ikisine muvafakatı muhtemel olan kıraat” şeklinde tarif edilmiştir. (bkz. İbnü‟l-Cezerî,  Tayyibetü‟n-
Neşr fi‟l-Kırââti‟l-Aşr, Mısır, 1950, s. 3; Ünal, Mehmet, Kur‟an‟ın Fonetik Naklinin Tarihi( Kırâat İlmi ve KısaTarihi), Tefsir El 
Kitabı, (ed. Koç, Mehmet Akif), Grafiker Yayınları, Ankrara, 2012, s. 99; Akdemir, age., s. 60.) 

42  Yusuf Efendizâde, Reddi‟l-Kırâeti bi‟ş-Şevâz, Fatih, 5328/2, vr. 43b;  Hamdân, Ömer Yusuf, age., s. 41-42. 
43  Makbul kıraatta “mütevatir olma” şartı hususunda görüşler vardır. Asıl olan senedin sıhhatidir.  Müellifimiz burada mütevatir 

kıraat ile sahih kıraat ayrımını tam yapmamıştır. Konu ilerleyen bölümlerde ele alınacaktır. 
44  Makbûl, kabul edilebilir kıraatte bulunması gerekli üç şart: Kıraatın senedinin sahih olması ve Efendimize kadar ulaşması,  

Kıraatın Resm-i Osmânîye uygun olması, Arap gramerine uygun olması. Bu üç şartla bir kıraat sahih kabul edilir. Konu ikinci 
bölümde daha detaylı incelenecektir. (bkz. İbnü‟l-Cezerî, Tayyibe, s. 3; Ünal, Mehmet, Kur‟an‟ın Fonetik Naklinin Tarihi          
(Kırâat İlmi ve KısaTarihi), s. 76-78; Akdemir, age., s. 59) 

45  Yusuf Efendizâde, Risâle fî Hukmi‟l Kırâeti bi‟l-Kırââti‟ş-Şevâz, s. 42. 
46  Bursalı, Osmanlı Müellifler, c. 1, s. 472. 
47  Hamdân, age., s. 14. 
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Yusuf Efendizâde, Saçaklızâde olarak bilinen Mehmed Efendi‟nin48 (ö. 1145/1732) “dât” harfiyle 

ilgili yazdığı risâlesindeki49 görüşlere cevap vermiş ve o görüşlerin yanlışlığını ortaya koymuştur. 

Yusuf Efendizâde, Saçaklızâde‟nin“…Dâd-ı mu‟ceme, zây-i mu‟cemeye benzer, yani bu ikisi 

arasında bir fark yok denecek kadar işitmede ve telaffuzda birdir.” dediğini belirttikten sonra bu 

görüşün doğru olmadığını her iki harfin de mahreç ve sıfatlar bakımından farklılık arz ettiğini ifade 

etmiştir. Konuyla ilgili olarak meşhur kıraat ve tecvîd âlimlerinin görüşlerinden deliller vermek suretiyle 

risâlesini tamamlamıştır.50  

Yusuf Efendizâde kendi görüşünü “Bu iki harf her ne kadar benzese de bu benzerlik lafızda ve 

işitmede bir oldukları anlamına gelmez. Aksine duymayla aralarındaki fark bilinir. Bütün harfler 

böyledir. Çünkü her harfin diğer harften farklı, ortak olmayan bir sesi vardır” diyerek belirtmiştir.51 

Eser kaynaklarda er-Risâletü‟r-Reddiyye li‟d-Dât,52 Risâletü Harfi‟d-Dâdı‟s-Sahîh53 gibi değişik 

isimlerle geçmektedir. 

6- Meseletü âlâne fî Ilmi Vucûhi’l-Kur’an 

İstifhâm hemzesi ile harf-i ta‟rif arasında kalan vasıl hemzesinin okunuş özelliklerinin ele alındığı 

bir risâledir. Müellifimiz bu eserinde kıraat imamlarının bu tür kelimelerdeki okuyuş vecihlerini ele 

almıştır.54 

  .gibi kelimelerin nasıl okunacağının anlatıldığı küçük bir risâledir 57 آلذكرين - 56آهلل - 55آالن

 kelimesini “Ebû Ca‟fer ve Verş nakil ile diğerleri de tahkîk ile okumaktadırlar.” diyerek آالن

risâleye giriş yapar ve diğer iki kelimeyi de bu şekilde açıklar.58 

Risâle fî Vakfi'l-Hemze isimli eserde de aynı konu değişik açılardan detaylıca işlenmiştir.59 

7- Risâle fî Tahkîki Ba’zı Vucûhi’l-Kırâeti fi’ş-Şâtıbiyye 

İmam Şâtıbî diye meşhur Ebu‟l-Kasım b. Firrûh b. Ebi‟l-Kâsım er-Ruaynî eş-Şâtıbî el-Endülüsî‟nin 

(ö. 590/1193) kıraat konusunda yazmış olduğu Hırzü‟l-Emânî ve Vechü‟t-Tehânî isimli eserin bazı 

beyitlerinin şerhinden ibaret küçük bir risâledir.60 Yusuf Efendizâde‟nin bu eseri daha önce hakkında 

bilgi verdiğimiz Risâle fî Halli Ba‟zı‟l-İşkâlât isimli eserin içeriğiyle büyük oranda benzerlikler gösterir.  

8- Risâle fî Beyâni Merâtibi’l-Med 

Tecvîd ve kıraat ilminin temel konularından olan med konusunu ele alan bir risâledir. Yusuf 

Efendizâde bu risâlesinde kıraat-ı aşera imamlarının tamamının ve râvîlerinin med konusundaki 

uygulamalarını ayrı ayrı başlıklar altında ele almıştır. Eser bu konuda yazılmış derli toplu bir eser olma 

özelliğine sahiptir. Kıraat ilminde azîmet esasını tercih ettiğini ifade eden müellifimiz,61 med konusunda 

da bütün görüşlere yer vererek bu özelliğini göstermiştir. 

Eserin başında yazarımız med konusunda uygulamada görülen mertebeteyn ve erbea merâtibi62 

kısaca ele almıştır.  

                                                           
48  Eserlerinden bazıları: Risâle fî Âyâti‟l-Müteşâbihât, Arâis fi‟l-Mantık, Cühdi‟l- Mukıl fi‟t-Tecvîd, Hâşiye alâ Şerh-i Metâlî, 

Tehzîbü‟l-Kırâa, Tertîbü‟l-Ulûm vd.  Ayrıca „Dad‟ harfinin okunuşu ile ilgili bir risâlesi vardır. Yusuf Efendizâde de aynı konuyla 
ilgili yazdığı eserinde Saçaklızâde‟yi eleştirmiştir. Bu konu ilerleyen bölümlerde ele alınacaktır. 

49  Bu risâle Remzi Ateşyürek tarafından “Dâd Harfinin Okunuş Özelliği Muhammed Mer’âşî (Saçaklızâde)’nin Hayatı 
ve Eserleri” ismiyle incelenmiş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinde 2005 yılının 20-21. sayılarında 
yayımlanmıştır.  

50  Yusuf Efendizâde, Risâletü‟r-Reddiyât fi‟d-Dât, Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye, 1261/7, vr. 71b; BY5668-2 (32 ulu 158-
2), vr 106b. 

51  Yusuf Efendizâde, age., vr. 74a. 
52  Hamdân, age., s.14. 
53  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 473. 
54  Yusuf Efendizâde, Meseletü Âlâne fî Ilmi Vucûhi‟l-Kur‟an, Laleli, 22/3, vr. 97b-106b. 
55  Yunus, 10/91. 
56  Neml, 27/59 
57  En‟am, 6/143-144. 
58  Yusuf Efendizâde, Meseletü âlâne fî Ilmi Vucûhi‟l-Kur‟an, Laleli, 122, vr. 97b. 
59  Yusuf Efendizâde, Risâle fî Vakfi'l-Hemze, SK., Mihrişah Sultan, 2, vr. 150b-161a. 
60  Yusuf Efendizâde, Risâle fî Tahkîki B‟azı Vucûhi‟l-Kırâeti fi‟ş-Şâtıbiyye, Hacı Selim Ağa, 5/5. 
61  Yusuf Efendizâde, Şerhu‟l-Manzûme fi‟l-Kırâât, Kastamonu Kütüphanesi, 2008/1, vr.16b; el-Îtilâf fî Vücûhi‟l-İhtilâf, s. 3. 
62  Yusuf Efendizâde‟nin med konusuyla ilgili görüşleri başlığına bakınız. 
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Eser kaynaklarda Beyânı Merâtibi‟l-Meddât,63 Risâle fî Beyâni Merâtibi‟l-Meddi, Risâle fî Beyâni 

Merâtibi‟l-Meddi fi‟l-Kırââti‟l-Eimmeti‟l-Aşerati64 gibi değişik isimlerle geçmektedir. 

9- El-Bustân fi’l-Kırâeh65 

 

Sonuç 

Osmanlı dönemi kıraat âlimlerinden Yusuf Efendizâde‟nin kıraat ilmine katkıları önemlidir. 

Özellikle onun kıraat ilminde bir meslek sahibi olması bu önemin boyutlarını göstermektedir. İstanbul 

tarîkı, kıraat ilminin öğretiminde kendine has özellikleri olan bir yoldur. Bu usulde azîmet esasına dayalı 

olarak görüşleri bulunan Yusuf Efendizâde, “İtilâf Mesleği” sahibi olarak kabul edilmiştir. Eserlerinden 

bu mesleğin kurallarını tespit ettiğimiz kadarıyla özellikle onun med konularında çok detaylı bilgiler 

verdiğini söyleyebiliriz.  

Kıraat ilminde takdim-tehir tarzındaki farklılıklarla sıla, beyniye, imâle konularını açıklamış; şaz 

kıraat hakkında hem fıkhî hem de kıraat ilmi açısından değerli bilgiler vermiştir. Eserlerinin bir kısmı 

Arap dünyasında da ilgi uyandırmış ve tahkik edilmiştir. Ülkemizde 1950‟li yıllardan itibaren 

uygulanmayan İtilâf Metodu onun eserlerinden istifadeyle yeniden okutulmaya başlanılabilir. Bu 

ülkemizde kıraat ilmi açısından bir kazanç olur. 
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TEFSİRDE TA’LİK GELENEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: YUSUF EFENDİZÂDE’NİN 

BEYZÂVÎ’NİN TAHA SURESİ’NİN İLK AYETLERİNE YAPTIĞI YORUM ÜZERİNE TA’LİKİ 

 

 Harun BEKĠROĞLU* 

 

Özet 

Tefsir geleneği içerisinde Beyzâvî‟nin Envâru‟t-Tenzîl ve esrâru‟t-te‟vîl adlı eserinin önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Bundan dolayı bu eseri konu edinen çok sayıda Ģerh, haĢiye ve ta‟lik kaleme alınmıĢtır. 

Osmanlı döneminde yaĢamıĢ bir âlim olan Yusuf Efendizâde (ö. 1167/1753) kaleme aldığı ta‟likte 

Beyzâvî‟nin Tâhâ suresinin ilk üç ayeti ile ilgili yorumlarını analiz etmiĢtir. Beyzâvî‟nin yorumlarını 

eleĢtirmekten çekinmeyen Yusuf Efendizâde eserinde kendi değerlendirmelerine de yer vermiĢtir. Eser 

halen yazma olarak bulunmaktadır. Büyük bir hacmi olmasa da yaĢadığı dönemin ilim anlayıĢını 

yansıtması bakımından önem taĢımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yusuf Efendizâde, Beyzâvî, Ta‟lik, Osmanlı Tefsir Mirâsı, Arap Dili ve Grameri. 

 

Analysis on the Tradition of Talika in the Tafseer: The Talika Written by Yusuf Efendizade, 

About Beyzavî’s Exegesis on the First Verses of al-Surah Tâhâ 

 

Abstract 

Beyzavî‟s work “Envâru‟t-Tenzîl and Esrâru‟t-te‟vîl” has had an important place in Tafseer tradition. 

Thus great number of commentary, annotation and talika have been written on this book. In the talika 

written by an Ottoman scholar Yusufefendizade (d. 1167/1753), Beyzavî‟s exegesis on the first three 

verses of al-surah Tâhâ has been analyzed. Besides having to criticised Beyzâvî‟s comments, 

Yusufefendizâde added his assessments. The book has still been as manuscript. In spite of being a 

small text, it has a great importance in terms of representing the scholarship insight of his time. 

Keywords: Yusuf Efendizade, Beyzavi, Talika, Ottoman Tafseer Heritage, Arabic Language and 

Grammar. 

 

  Giriş 

  Yusufefendizâde (ö. 1167/1753) Osmanlı âlimlerdendir. HaĢiye ve Ģerh geleneğinin 

yaygınlaĢtığı bir asırda yaĢamıĢ olmasından dolayı Ģerh, haĢiye ve ta‟lik tarzı eserler ortaya koyması, 

yaĢadığı dönemin ilim anlayıĢını ve düĢünce tarzını göstermesi bakımından önemlidir. Ġslam ilimlerinin 

çeĢitli alanlarında eserleri bulunan Yusufefendizâde‟nin birçok çalıĢması yazma halindedir.1 

Yusufefendizâde‟nin halen yazma olan eserlerinden biri de “Ta'lika ala Kavli'l-Beyzâvî -ve la Yecuzu En 

Yekune Bedelen” adlı talikidir. 

  Yusufefendizâde‟nin çalıĢmalarının anlatıldığı eserlerde ismine rastlamadığımız Ta‟lika ala 

Tefsîri‟l-Kâdî fî kavlihi teâla: “Tâ hâ Mâ enzelnâ aleyke‟l-Kur‟ane liteĢka” adlı risalesi, müellifin konuları 

ele alıĢ yöntemini ve dönemin ilim düzeyini yansıtmaktadır. Osmanlı döneminde kaleme alınmıĢ ilmî 

çalıĢmalar on binin üzerinde olup bunların sadece yüzde beĢlik bir kısmı ya tahkik edilerek ya da 

üzerinde çalıĢma yapılarak günümüz ilim çevrelerine tanıtılabilmiĢtir. Bu itibarla elimizde bulunan ve 

Yusufefendizâde‟ye ait olan ta‟likin kaynaklarda isminin bulunmamasına rağmen kütüphanelerimizde 

yazma nüshaları yer almaktadır. Bu durum Osmanlı dönemi çalıĢmalarından haberdar oluĢ Ģeklimizi de 

yansıtmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı Tefsir çalıĢmalarının ne olduğu, ilim anlayıĢları ve Osmanlı tefsir 

algısının düzeyi hakkında konuĢabilmek ya da kesin bir yargıya ulaĢabilmek için Osmanlı döneminde 

kaleme alınmıĢ tüm Tefsir külliyatının tahkik edilerek ortaya konması gerekmektedir. Bu anlamda 

                                                           
*  Yrd. Doç. Dr., Hitit Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, harunbekiroglu@hitit.edu.tr. 
1  el-Fihrisü'Ģ-Ģâmil li't-türasi'l-Arabiyyi‟l-Ġslâmiyyi‟l-mahtût: mahtutatü't-tefsir ve ulumi‟l-Kur‟an, Mecmaü‟l-Meleki li-Buhusi‟l-

Hadarati‟l-Ġslâmiyye [Müessesetu Al-i'l-Beyt], Amman, 1987/1407, c. 2, s. 766; Ġshak Doğan, Osmanlı Müfessirleri, Ġz Yay., 

Ġstanbul, 2011, ss. 227-229; Halit Özkan, Yûsufefendizâde, DĠA, Ġstanbul, 2013 XXXXIV, s. 41-42. 
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sadece literatür çalıĢması yapmak yeterli olmadığı gibi literatür çalıĢmalarının büyük çoğunluğu ya 

tebcil ya da tahkir amacıyla ortaya konulduğundan somut bir tefsir sureti de ortaya konamamaktadır. 

Tebcîl-tahkîr problemi yanı sıra diğer bir problem de eser ve müelliflerini listeleyen araĢtırmacıların 

birçoğu, her hangi bir müellife nispet edilen bir eseri yerinde görüp karĢılaĢtırma imkânından da 

mahrumdur. Bu durumda -çoğu zaman- tabakât türü eserlerdeki bilgiler ve eser isimleriyle 

yetinilmektedir. Böylece birçok nadir eser, saklı olarak kütüphanelerimizde durmaya devam etmektedir. 

Bu itibarla tüm eserlerin tahkik ve neĢrinin tamamlanmasıyla ancak Osmanlı Tefsir düĢüncesi ve 

nitelikleri hakkında kesin bir kanaate ulaĢabileceğimizi belirtmek gerekmektedir. 

Bu çalıĢmamızda literal çalıĢmalarda ismine yer verilmemiĢ bir taliki ele alarak Osmanlı tefsir 

çalıĢmalarına bir katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Ayrıca Yusufefendizâde‟nin söz konusu yazmada 

Beyzâvî‟nin Tâhâ sûresinin ilk ayetleri üzerindeki yorumları değerlendiriĢi, eleĢtirileri, ortaya koyduğu 

öneriler incelenecek ve böylece Osmanlı Tefsir mirasının yöntem ve bakıĢ açılarının ortaya 

konulmasında bir basamak oluĢturmaya çalıĢacağız. 

  1- Yusuf Efendizâde’nin Hayatı 

  Yusufefendizâde‟nin (ö. 1167/1754) tam adı Abdullah Hilmi b. Muhammed b. Yusuf el-Hanefi 

er-Rûmî el-Hâc Ģeklindedir.2 Künyesi Ebû Muhammed olup Yusufefendizâde ve Abdullah Hilmi Efendi 

olarak tanınmaktadır.3 Babası Amasyalı olup Yusufefendizâde Ġstanbul‟da dünyaya gelmiĢtir. 

  Hıfzını tamamladıktan sonra babası ġeyhülkurrâ Mehmed Efendi‟den kıraat dersleri aldı. 

Arapça, Tefsir, usûl-i hadîs ve aklî ilimler okudu. Sülüs ve nesih yazılarından icazet aldı. Halvetiyye 

tarikatına bağlı Cihangîriyye Ģubesinin erkânı üzere seyr-ü sülûkunu tamamladı. 

  Ġmamlık, Fâtih Camii vaizliği, reîsülkurrâ, Ģeyhülkurrâ, Sarây-ı Hümâyün hocalığı, Ayasofya 

Camii kütüphanesi tefsir müderrisliği ve Sarây-ı Hümâyün Kütüphanesi‟nde hâfız-ı kütüb görevlerinde 

bulundu. Kıraat alanında çok sayıda öğrenci yetiĢtiren Yusufefendizâde, Buhârî Ģerhi ve Beyzâvî 

üzerindeki çalıĢmalarıyla tanınmaktadır.4 

  Yusufefendizâde 26 Zilhicce 1167‟de (14 Ekim 1754) Ġstanbul‟da vefat etti. 

  2- “Ta'lika ala Kavli'l-Beyzâvî -Ve la Yecuzu En Yekune Bedelen” Adlı Yazmanın Dış 

Unsurları 

Yûsufefendizâde‟nin Beyzâvî Tefsiri üzerine ta‟likinin kaynaklarda ismine rastlayamadık. Tespit 

ettiğimiz iki nüshanın kayıtlardaki isimleri Ģu Ģekildedir: 

- Ta‟lika ala Kavli‟l-Beyzâvî -Ve la Yecûzu en Yekûne Bedelen-, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 

Efendi, nr. 288, vr. 5. Tarih ve müstensih kaydı yoktur. 

- Ta‟lika ala Tefsîri‟l-Kâdî fî kavlihi teâla “Tâ hâ Mâ enzelnâ aleyke‟l-Kur‟ane li teĢkâ”, 

Süleymaniye Ktp., Hamidiye nr. 1261, vr. 66-70. Bu yazmanın sonunda müstensihinin Feyzullah b. 

Yûsuf olduğu belirtilmektedir. Tarih kaydı yoktur. 

Her iki yazmada da müellifin tam ismi ile künyesine yer verilmektedir. Yazmaların isimlerinin 

farklı olmasına rağmen içerikleri aynıdır. Ortalama altı varaktan oluĢmaktadırlar. Yazmanın giriĢinde 

“Yusufefendizâde olarak tanınan Ebû Muhammed, Abdullah b. Muhammed Ģöyle diyor” kaydı ile 

risalenin Yusufefendizâde‟ye ait olduğu görülmektedir. Müellif nüshasını tespit edememekle birlikte her 

iki nüsha da oldukça okunaklı ve korunaklı olarak elimizde bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak 

nüshalarda her hangi bir tarih kaydı yer almadığı için ta‟likin kaleme alındığı tarihi tespit etmek 

mümkün görünmemektedir. 

Beyzâvî Tâhâ Suresi‟nin ٍَْك اْلُقْشآَن لَِتْشقى إاِلَّ تَْزكَِشًج لَِمْه ٌَْخشى  ayetlerini ما أَْوَضْلىا َعلَ

açıklarken buradaki istisna edatının  ّلله anlamında olduğunu ve ayetteki istisnânın istisnâ-i munkatı‟ 

                                                           
2  Abdullah Hilmi b. Muhammed b. Yusuf el-Hanefi er-Rûmî Yusufefendizâde (ö 1167/1753), Risale fi hükmi‟l-kırae bi‟l-

kıraati‟Ģ-Ģevaz, thk. Ömer Yusuf Abdülgani Hamdan, Muhammed Abdurrahman Hamdan, Dârü‟l-Fazile, Amman, 

2004/1425, s. 5-32. 
3  Yusufefendizâde, Ta‟lika ala Tefsîri‟l-Kâdî fî kavlihi teâla “Tâ hâ Mâ enzelnâ aleyke‟l-Kur‟ane liteĢka”, Süleymaniye Ktp., 

Hamidiye nr. 1261, vr. 66-70. 
4  DurmuĢ Arslan, “Kıraat Ġlminde Ġcâzetnâme Geleneği ve Bir Ġcâzetnâme Örneği”, Cumhuriyet Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi 

Dergisi, Sivas, 2003, sayı: VII/2, s. 291-317. 
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olduğunu, bedel olamayacağını ifade etmiĢtir. Yusufefendizâde ayetin Arap dili bağlamında i‟rabının 

nasıl olması gerektiğini ve bedel olma durumunda hangi kurallar ile uyuĢup uyuĢmadığını Arap Dili 

Ekollerinin yaklaĢımları çerçevesinde ele almıĢtır. Bu itibarla kurucu metinlerin okuyucu tarafından nasıl 

anlaĢılması gerektiğini sorgulayan bu yöntem, aynı zamanda okuyucuya “var olan bilgileri sorgulama 

ve tahlil etme” niteliği de kazandırmaktadır. 

2.1. Ta’lik’in Yazılış Gayesi 

Yusufefendîzâde eserinin giriĢinde yazılıĢ gayesine yer vermektedir. Buna göre Beyzâvî‟nin Tâhâ 

suresinin ilk ayetiyle ilgili yaptığı tefsirin, Yusufefendizâde‟nin çevresindeki âlimler arasında tartıĢıldığı 

anlaĢılmaktadır. Bundan dolayı Yusufefendizâde Beyzâvî‟nin yaklaĢımlarını ele almayı gerekli 

görmüĢtür. Bunu yaparken büyük bir alçak gönüllülük sergilediği de cümlelerinden anlaĢılmaktadır: 

“Beyzâvî‟nin bu sözü akıl sahipleri olan âlimlerin aklının dikkat yeri ve faziletli âlimlerin 

fikirlerinin rüzgâr yeri olduğundan -gerçekten bazıları arasında münakaĢalar da olmuĢtu ama teslim 

edilmeye ve uyulmaya daha layık olan da hak olandır- ben de körelmiĢ zihnimle ve kıt olan fikrimi 

onların sözlerini anlamaya, maksatlarını öğrenmek ve lezzetine kavuĢmaya gücümün yetip yetmediğini 

denemek istedim. HaĢa kendimi o faziletlilerden ve akıl sahipleri arasında saymaya haĢa! Çünkü ben 

bunların mertebelerinden uzağım ve onların derecelerine nazaran küçük bir derecedeyim. Ancak kiĢi 

gücünün yettiği sözleri açıklayıp güzelleĢtirdiği için ayıplanmaz. Zira karınca taĢıdığını, hediye ettiği için 

[az da olsa] mazurdur. Eğer kabul görürse bu son gaye ve en büyük maksadımdır. Yardımı, baĢarıyı ve 

doğru yola muvaffak kılmasını yalnız Allah‟tan diliyorum. Sözlerime baĢlıyorum:” 

Yusufefendizâde‟nin ifadelerinden anlaĢıldığına göre söz konusu dönemde âlimler bu ayetin 

i‟rabı çerçevesinde yoğun tartıĢmalara girmiĢlerdir. Yusufefendizâde de kendi yorumunu ifade etmiĢ ve 

çeĢitli yönlerden Beyzâvî‟nin yaklaĢımını tenkit etmiĢtir. 

2.2. Haşiyenin Kaynakları 

Yusufefendizâde‟nin talikinin ana kaynağı Beyzâvî‟nin (ö. 685/1286) Envâru‟t-tenzîl ve Esrâru‟t-

Te‟vîl adlı eseridir. Bunun yanı sıra Sibeveyhî‟nin (ö. 180/796) el-Kitâb‟ı, ZemahĢerî‟nin (ö. 538/1144) 

el-KeĢĢâf‟ı, Ömer b. Abdirrahman el-Kazvînî (ö. 745/1344)‟nin el-KeĢf an MüĢkilâti‟l-KeĢĢâf  isimlerine 

atıfta bulunduğu eserlerdir. Bunların dıĢında Radi el-Esterabadî (ö.686/1287)‟nin ġerhü'r-Radi ala 

Kafiyeti ibn Hâcib‟i, Ġbn Düreyd‟in (ö. 321/933) Cemheretü‟l-Lüga‟sı, Ġbn Manzûr‟un (ö. 711/1311) 

Lisânu‟l-Arab‟ı, Hatîb el-Kâzerûnî‟nin (ö. 940/1534) Beyzâvî HaĢiyesi gibi yararlandığı çeĢitli eser 

bulunmaktadır. Söz konusu bu eserlerin kullanılması, dönemin ilim düzeyini yansıtması bakımından 

önemlidir. 

3- Haşiye’nin Ana Konuları 

Beyzâvî tefsiri, birçok konuyu derleyen ve kısa/özlü ifadelerle okuyucuya aktaran bir eser 

niteliğindedir. Eserin ZemahĢerî‟nin KeĢĢâf‟ından, Râzî‟nin (ö. 606/1209) Mefâtihu‟l-ğayb adlı 

tefsirinden ve Râğıb el-Isfahânî‟nin (V/XI. yüzyılın ilk çeyreği) tefsirinden yararlanılarak oluĢturulduğu 

bilinmektedir.5 Belki de Mu‟tezile düĢüncesini önemseyen bir tefsir olan KeĢĢâf‟a ZemahĢerî‟nin 

uslubuna uygun bir Ģekilde karĢılık verebilecek bir eser kaleme alması, Beyzâvî‟nin Osmanlı sünni 

toplumunda yoğun ilgiye mazhar olmasının nedeni olarak açıklanabilir.6 Beyzâvî‟nin gördüğü ilginin 

boyutlarını görebilmek için eser üzerine yazılan Ģerh, haĢiye ve taliklerin sayısına bakmak yeterlidir.7 

Zira Beyzâvî merkezli çalıĢmaların üç yüz civarında olduğu düĢünülmektedir. Hattatlar arasında Beyzâvî 

nüshası yazmakla meĢhur olanların da bulunduğu görülmektedir.8 Dolayısıyla Osmanlı ilim anlayıĢında 

                                                           
5  Hacı Halife Mustafa b. Abdullah Katib Çelebi (ö. 1067/1657), KeĢfü‟z-zunûn an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn, Dâru Ġhyâi‟t-

Turâsi‟l-Arabî, Beyrut, ty., c. 1, s. 186-187. 
6  Muhammed Ġdrîs, Ġhtimâmu müfessirî‟l-hâdiye aĢara bi tefsîri‟l-Beydâvî –Esbâbuhu ve Mezâhiruh-, Mecelletü Câmiatu 

DımaĢk li‟l-Ulûmi‟l-Ġktisâdiyye ve‟l-Kânûniyye, DımaĢk, 2013, c. 29, sayı: 2, s. 501-514. 
7  Y. ġevki Yavuz, Kâdî Beyzâvî, Marmara Ünv. Ġlahiyat Fak. Dergisi, Ġstanbul, 1993, sayı: 5-6, s. 248. 
8  Hakan Uğur, Konya Yusufağa ve Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi‟ndeki BaĢlıca Beydâvî HâĢiyeleri, Osmanlı Toplumunda 

Kur‟an Kültürü ve Tefsir ÇalıĢmaları - I, s. 427-440. 
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Beyzâvî merkezli bir okumanın bulunduğu söylenebilir. Öte yandan Osmanlı döneminde yazılan birçok 

haĢiyenin günümüz ilim çevrelerine kazandırılmadığı da bilinmektedir.9 

Yusufefendizâde‟nin “Ta'lika ala Kavli'l-Beyzâvî -Ve la Yecuzu En Yekune Bedelen” adlı taliki, 

Beyzâvî‟nin Taha suresinin ilk ayetindeki istisnanın durumu ile ilgili yaptığı yorumu esas alan, Nahiv 

merkezli bir yazmadır. Yusufefendizâde‟nin yorumlarından anlaĢıldığına göre söz konusu dönemde 

Temîm ya da Hicâzî dil ekollerinin haklılığı ve bunlara dayalı olarak gerçekleĢtirilen tartıĢmalar 

yoğundur. Âlimlerin birçok detaylı meseleyi Arap dilcilerinden daha ileri düzeyde tartıĢtıkları 

söylenebilir. Bu doğrultuda kullanılan kaynaklar da Sibeveyhî‟nin el-Kitab‟ı ya da Radî‟nin Kafiye Ģerhi 

gibi ileri düzey metinlerdir. 

Yusufefendizâde‟nin yorumlarına göçmeden önce Taha suresi ilk ayeti, Beyzâvî‟nin yorumlarını 

ve daha sonra da Yusufefendizâde‟nin değerlendirmelerini ele almak istiyoruz. 

Taha suresi‟nin ilk üç ayeti Ģu Ģekildedir: 

َْ ٌَِزْشَمٝ  (1)غٗ  ٌُْمْشآ َٕب َػ١ٍََْه ا ٌْ َض ْٔ ب أَ ْٓ ٠َْخَشٝ  (2)َِ َّ  (3)ئَِّلا رَْزوَِشًح ٌِ

“Tâ-hâ! Kur‟an‟ı sana bedbaht olasın diye indirmedik; ancak saygısı olana öğüt için indirdik”10  

Tüm davet çabalarına rağmen Müslüman olmayan müĢriklerin tavırlarına üzülen Hz. Peygamber‟in 

teselli edildiği görülmektedir. Böylece O‟na, tebliğ vazifesini ifa ettikten sonra her hangi bir mesuliyet 

altında kalmayacağı, Ġslam‟ı kabul etmedikleri için kendini yıpratacak derecede üzmesine gerek 

olmadığı ifade edilmektedir.11 

Beyzâvî söz konusu bu ayetin yorumu hakkında Ģöyle demektedir: 

“[Biz sana Kur‟an‟ı sıkıntıya düĢesin diye indirmedik.] Lakin [saygısı olana] öğüt olması için 

[indirdik.]  ًرَْزوَِشح kelimesinin mansub olması, istisnâ-i munkatı olmasından dolayıdır. Her iki cins [olan 

 nın mahalline bedel olması caiz‟ٌَِزْشَمٝ kelimelerin]in ihtilafından dolayı bu kelimenin رَْزوَِشحً  ve ٌَِزْشَمٝ

değildir.”12 

Yusufefendizâde‟ye göre Beyzâvî‟nin “ ًرَْزوَِشح kelimesinin ٌَِٝزْشَم‟nın mahalline bedel olması caiz 

değildir” sözünün üç manaya ihtimali vardır: 

1. Beyzâvî‟nin bu ifadesinin manası, istisnâ-i munkatı‟ durumunda bedelin caiz olmamasıdır. 

Oysa Yusufefendizâde‟ye göre istisnâ-i munkatı iki kısımdır: 

a. Müstesnâ minh‟in hazfinin caiz olmadığı istisnâ-i münkatı: Ben-i Temîm bu durumda 

müstesnâ‟nın müstesnâ minh‟in bedeli olmasını caiz görmemektedir. Kelimenin istisnâ üzerine mansub 

olması fikrinde Hicâzîler ile aynı kanaati paylaĢmaktadırlar. Örneğin  ْٓ َِ ِٗ ئَِّلا  شِ اٌٍا ِْ ْٓ أَ ِِ  ََ ْٛ َ١ٌْ َُ ا ﴿ََّل َػبِص

﴾ َُ ﴾ ayetinde13 َسِد َُ ْٓ َسِد َِ ﴿ müstesnadır. Bedel değildir. 

b. Müstesnâ minh‟in hazfinin caiz olduğu istinsâ-i münktatı‟: Yusufefendizâde‟ye göre ayette, 

hazfi caiz olan müstesnâ minhu bulunmaktadır. Çünkü ayetteki  ًئَِّلا رَْزوَِشح ifadesinden önce zikredilen 

müstesna, hazfi sahih olan müstesna minhulardandır. Zira  ًئَِّلا رَْزوَِشح َْ ٌُْمْشآ َٕب َػ١ٍََْه ا ٌْ َض ْٔ ب أَ َِ  denmesi caizdir. 

Burada müstesna olan  ًرَْزوَِشح kelimesinin kendinden önce zikredilen isme [müstesna minhuya] dahil 

olması da sahihtir. Çünkü  ًرَْزوَِشح kelimesi aynı zamanda yorulma anlamı taĢıyan شمبء‟yı da kapsadığı 

için –özellikle peygamber, inkârda ısrar eden kâfirler arasındayken- sanki  ًرَْزوَِشح ifadesi, 

yorgunluğun/اٌشمبء‟nın fertlerinden birisidir.14 Öyleyse  ًرَْزوَِشح kelimesini ٌَِٝزْشَم‟ya bedel yapmak 

caizdir. Buna göre Beyzâvî‟nin bu ayette bedelin varlığını kabul etmemesi doğru değildir. Üstelik bu 

bedel, bedel-i küll mine‟l-ba‟z olmaktadır. 

                                                           
9  ġükrü Maden, Tefsirde ġerh HâĢiye ve Ta„lîka Literatürü, Tarih Kültür ve Sanat AraĢtırmaları Dergisi, Karabük, 2014, c. 3, 

s. 1, s. 183-220. 
10  Tâhâ 20/1-3. 
11  Ebü's-Senâ ġehâbeddîn Mahmûd b. Abdullâh b. Mahmûd Âlûsî (ö. 1270/1854), Ruhü'l-meani fî tefsiri'l-Kur'âni'l-azim ve's-

seb‟i'l-mesani, tahk. Alî Abdulbârî Atıyye, Dâru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1415, c. 8, s. 466. 
12  Kâdî Beyzâvî (ö. 685/1286), Envârut‟t-tenzîl ve esrâru‟t-te‟vîl, tahk. Muhammed Subhi Hasan Hallâk, Dâru‟r-ReĢîd, Beyrut, 

1421/2000, c. 2, s. 383. 
13  Hûd 11/43. 
14  Hâtib el-Kazerûnî (ö. 940/1534), HâĢiye ala‟l-Beyzâvî, Dâru‟l-Kutubi‟l-Arabiyyeti‟l-Kubrâ, Mısır, ty., c. 4, s. 17. 
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Yusufefendizâde bu noktada sorulabilecek muhtemel bir soruyu Ģu Ģekilde sorar: “Ayette korkanlar 

için/ ْٓ ٠َْخَشٝ َّ ٌِ ifadesi yer alıyor. Dolayısıyla ٌَِٝزْشَم‟da yorgunluk manası yoktur” diye sorulabilecek 

bir sorunun cevabı Ģudur:  

Ayette yer alan ٝ٠َْخَش ْٓ َّ ٌِ ifadesi   ًرَْزوَِشح ifadesinin tahsisi için değil “öğütten faydalananlar”ı 

beyan etmek için zikredilmiĢtir. Buradaki lâm, lam-ı illet değil lamı faidedir. Beyzâvî buna ٗفأٗ إٌّزفغ ث 

sözüyle iĢaret etmektedir. Dolayısıyla Yusufefendizâde‟ye göre tezkire, hem korkan için hem de 

korkmayan içindir. Fakat faydası sadece korkanlaradır. Çünkü ٝب اْْلَْشَم َٙ ٕاُج ٠َََٚزَج ْٓ ٠َْخَشٝ  َِ واُش   َع١َزا

ayetinde15 tezkirenin korkanlara faydasının olacağı korkmayanlara ise faydasının olmayacağı ifade 

edilmiĢtir. Öyleyse tezkire her iki gruba yöneliktir. Yalnız korkanlara değil! 

Yusufefendizâde‟ye göre aslında Beyzâvî, Temimîlere göre değil Hicazilere göre munkatı‟ 

istisnada bedelin caiz olmasını mümkün görmemektedir. Hâlbuki Beyzâvî  َِٚاد ب َّ ْٓ فِٟ اٌغا َِ  ُُ ًْ ََّل ٠َْؼٍَ ﴿ُل

﴾ ُٗ ٌَْغ١َْت ئَِّلا اٌٍا َٚاْْلَْسضِ ا  ayetinde16 istisnanın munkatı olduğunu açıkça ifade etmiĢ ve müstesna‟yı Benî 

Temim ekolüne göre merfu saymıĢtır. Yine ZemahĢeri‟ye göre  ْٓ َِ ِي ئَِّلا  ْٛ ٌَْم َٓ ا ِِ ِٛء  َش ثِبٌغُّ ْٙ ٌَْج ُٗ ا ﴿ََّل ٠ُِذتُّ اٌٍا

﴾ َُ َُ  ayetinin17 ظٍُِ  kıraatiyle okunması durumunda bu kısım müstesna olmaktadır ve merfu olup ِٓ ظٍََ

bedel olması da caizdir. ZemahĢerî bu ayeti “Kötülüğün aĢikâr söylenmesini sadece zalim sever” 

Ģeklinde bir anlamla izah etmiĢtir. Bu da ِٚب جبئٕٟ ص٠ذ اَّل ػّش cümlesi gibi olup mana bakımından 

“Sadece Amr bana geldi” gibi olmaktadır. Öyleyse bazı dil ekollerine göre -ayetteki  َُ  kıraatinde ِٓ ظٍََ

olduğu gibi- müstesnanın, müstesna minhuya dâhil olmasa bile bedel olması mümkündür. 

2. Muttasıl istisnâ durumunda bedelin caiz olmamasıdır. Yusufefendizâde‟ye göre Beyzâvî‟nin 

“her iki cinsin ihtilafından dolayı” ifadesi, istisnanın muttasıl olmadığını ifade etmek için kullanılmıĢ 

bilinçli bir tercihtir. Beyzâvî, istisnanın muttasıl olmamasını, bedelin caiz olmamasıyla açıklamıĢtır. 

Muttasıl istisnâ‟da bedelin tercihe Ģayan olduğuna dikkat çekmek için böyle yapmıĢtır. 

Yusufefendizâde‟ye göre bu durumda da Taha suresindeki müstesnâ, müstesnâ minhe dâhil 

olmaktadır. 

3. Hem muttasıl istisnâ hem de munktatı istisnâ durumunda bedelin caiz olmamasıdır. Oysa 

Yusufefendizâde‟ye göre istisnâ munkatı da olsa muttasıl da olsa bedel olması mümkündür. 

Yaptığı yorumlardan anlaĢıldığına göre Yusufefendizâde, Beyzâvî‟nin yorumunu bütün 

ihtimalleriyle değerlendirmiĢtir. Ancak üç ihtimalin üçünün de Beyzâvî‟nin yorumu bağlamında tutarlı 

olamayacağını belirtmektedir. Dolayısıyla Yusufefendizâde‟nin ayetler ilgili Beyzâvî‟nin gramer merkezli 

yaklaĢımını yanlıĢ bulduğu söylenebilir. 

Yusufefendizâde, Beyzâvî‟nin bedelden kaçınmaya çalıĢmasının gerekçesinin, bedel yorumu 

yapılması durumunda ayetin Arapça gramer kurallarına göre uygun bir zemine oturtulamayacağını 

düĢünmesinden kaynaklandığı kanaatindedir. Zira Beyzâvî bedel yorumunu baĢka müstesnalar için 

geçerli görürken aynı kanaati Taha suresinde serd etmemektedir. Yusufefendizâde‟ye göre Beyzâvî 

Bedel‟in caiz olmadığını َّٓلخزالف اٌجٕغ١ sözüyle ispatlamaya çalıĢmıĢtır. Bunun gerekçesi Ģöyle izah 

edilebilir: Çünkü  ًرزوشح ifadesi bedel-i küll değildir; Zira  ًرزوشح kelimesi ٌٝزشم‟nın bizzat kendisi değildir. 

Bedeli ba‟z da değildir; çünkü  ًرزوشح kelimesi ٌٝزشم‟nın ba‟zı da değildir. Bedel-i iĢtimal de değildir; 

çünkü aralarında alaka/mülabese yoktur. Mülabese ile kastedilen, Bedel‟in ُّٗ  أػججٕٟ ص٠ٌذ ػٍ

örneğindeki gibi mübdel minhunun vasfı olmasıdır. Veya ُٗٔأػججٕٟ ص٠ٌذ ثُٛثٗ أٚ عٍطب örneğinde olduğu 

gibi mübdel minhuda Bedel‟e göre bir vasfın meydana gelmesidir. Zira bedele göre Zeyd‟in bir Ģeye 

malik olduğu ya da Zeyd‟e hüküm yetkisi verildiği anlaĢılmaktadır. Öyleyse  ًرزوشح bedel olursa bedel-i 

ğalat olur. Hâlbuki dikkatli konuĢan biri, bedel-i ğalat kullanmaz. En beliğ kitap olan Kur‟an Ģöyle 

dursun beliğ insanların konuĢmalarında bile bulunmaz. 

 

 

 

                                                           
15  A‟lâ 87/10-11. 
16  Neml 27/65. 
17  Nisâ 4/184. 
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Sonuç 

  Beyzâvî‟nin (ö. 685/1286) Envâru‟t-Tenzîl ve esrâru‟t-te‟vîl adlı eseri üzerine çok sayıda Ģerh, 

haĢiye ve ta‟lîk yazılmıĢtır. Bunlardan birisi de Yusufefendizâde‟nin (ö. 1167/1753) Ta'lika ala Kavli'l-

Beyzâvî: -ve la Yecûzu En Yekûne Bedelen adlı talikidir. 

  Hicrî sekizinci asırdan itibaren Ġslam ilimlerinde Ģerh ve haĢiyeler döneminin baĢladığı 

söylenebilir. BaĢta Fıkıh ve Hadis olmak üzere pek çok alanda Ģerh ve haĢiyeler, kurucu metinler 

üzerinde yorum ve anlayıĢ Ģekillerinin yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin Fıkıh tarihinde 

istikrar dönemi olarak tanımlanan bu dönem, hemen hemen sekizinci hicri asırla birlikte baĢlamaktadır. 

Kur‟an ilimlerinin iki temel eseri olan (ö. 794/1392) el-Burhân fî Ulûmi‟l-Kur‟an‟ı ve Suyûtî‟nin (ö. 

911/1505) el-Ġtkân fî Ulûmi‟l-Kur‟an‟ı bu dönemin özelliklerini yansıtan derleme türü eserlerdendir. Yine 

Süyûtî‟nin tefsir merkezli çalıĢmalarının birçoğunda görülen derleme, özetleme, Ģerh ve haĢiye yazma 

yöntemi, yaĢadığı dönemin bir yansımasıdır. Bu durumun Osmanlı tefsir mirası bağlamında da geçerli 

olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin Ebüssuud Efendi‟nin çalıĢmaları da aynı tür cem, ihtisâr, 

tenkid niteliklerini barındırmaktadır. Yusufefendîzâde‟nin ta‟lik türü eserler kaleme almasında da 

yaĢadığı dönemin ilim anlayıĢının bir etkisi bulunmalıdır. 

  Yusufefendizâde Beyzâvî‟nin Tâhâ suresinin ilk ayetleri ile ilgili yorumlarını tahlil ettiği Ta‟lika 

ala Tefsîri‟l-Kâdî fî kavlihi teâla: “Tâ hâ mâ enzelnâ aleyke‟l-Kur‟ane liteĢka” baĢlıklı yazma eserinde 

Beyzâvî‟nin Arap gramerine dair yorumlarını tenkit etmekte ve bunu nahiv kurallarına göre detaylı 

olarak açıklamaktadır. Dönemin ilim ve kültür anlayıĢı içerisinde bu tür ta‟liklerin yazılması, oldukça sık 

rastlanan bir durumdur. Bu tür eserlerin genellikle bir tartıĢma ortamından ya da yöneltilen bir sorudan 

dolayı üretildiği görülmektedir. Ta‟likin özgür düĢünceyi de ifade ettiği anlaĢılmaktadır. Çünkü ta‟liki 

yazan kiĢi, baĢka bir müellifin görüĢlerini tenkit edebildiği gibi yanlıĢ bulduğu hususları da 

gerekçeleriyle açıklamaktadır. Bu anlamda bir eserin tarihsel olarak çok büyük olmasının tenkit 

edilmesi önünde bir engel olarak görülmediği de anlaĢılmaktadır. 

  Osmanlı tefsir mirasını hakkında kesin yargıda bulunabilmek için yazma olan tüm metinlerin 

incelenmesi gerekmektedir. Bu itibarla tahkik ve tahlil türü çalıĢmaların yapılmasına yönelik giriĢimlerin 

öncelenmesi gereklidir. 
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Ek- 2: 

Yusufefendizâde‟nin Ta‟lika ala Tefsîri‟l-Kâdî fî kavlihi teâla: “Tâ hâ mâ enzelnâ aleyke‟l-Kur‟ane 

liteĢka” Adlı Eserinin Tahkikli Metni: 

 :وص التحقٍق

ٍَْك اْلُقْشآَن لَِتْشَقى﴾ : تعلٍقح على تفسٍش القاضً فً قُلً تعالى ﴿طً َما أَْوَضْلَىا َعلَ

. أتُ محمذ، عثذ هللا ته محمذ ته ٌُسف أفىذي اَماسً: تألٍف

. (م۱٧٥٤/ي۱۱٦٧. خ)" ٌُسف أفىذي صادي"الشٍٍش تـ

﴿ثغُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ﴾  [ظ٦٦]

ْٓ ٠َْخَشٝ﴾ َّ َٙٝ﴾18دّذاً ٌّٓ أٔضي اٌمشآْ ﴿رَْزوَِشًح ٌِ ُّٕ ، ٚصالًح ػٍٝ ِٓ 19، ِٚٛػظخ ٌّٓ ٠ززوش ِٓ ﴿ُأٌِٟٚ اٌ

أٚرٟ ِب ٌُ ٠إَد أدٌذ ِٓ أً٘ اْلسض ٚاٌغّبٚاد اٌؼٍٝ، ٚػٍٝ آٌٗ ٚأصذبثٗ اٌز٠ٓ دسجٛا ثٗ ِذاسج اٌؼضّ فٟ ا٢خشح 

ِّب ثؼذ. ٚاْلٌٚٝ : أ

، "٠ٛعف أفٕذٞ رادٖ"ف١مٛي اٌؼجذ اٌفم١ش ئٌٝ ػٕب٠خ سثّٗ اٌمذ٠ش أثٛ ِذّذ ػجذ هللا ثٓ ِذّذ اٌش١ٙش ثــــــ

ٍْضاَِيٌّـّـب وبْ لُٛي اٌؼالِخ : جؼً هللا اٌؼٍُ ٚاٌزمٝ صادٖ ػٕذ رفغ١ش لٌٛٗ رؼبٌٝ فٟ  (َ ٨٦ٕٔ/ٖ ٦٨٥ .د) الثَ

ٍَْك اْلُقْشآَن لَِتْشَقى إاِلَّ تَْزكَِشًج لَِمْه ٌَْخَشى﴾: "عٛسح غٗ لله تزكٍشاً َاوتصاتـٍا على  )20﴿َما أَْوَضْلَىا َعلَ

 أزٙٝ، ِٙتا ٔغبئُ 21("االستثىاء المىقطع، َال ٌجُص أن ٌلُن تذالً مه محل لَِتْشَقى؛ الختالف الجىسٍه

ثصبئش أٌٟٚ اْلٌجبة ِٓ وجبس اٌؼٍّبء، ٚلذ ٚلغ ث١ٓ ثؼعُٙ ِٓ اٌّشبجشح ِب ٚلغ، ٚاٌذك  [٦٧ٚ]أٔظبس اٌفعالء ِٕٚظَش 

 اٌمبصش، ً٘ ألذس ػٍٝ فُٙ والُِٙ ٚػٍٝ اَّلٌززار 22أدك أْ ٠غٍُا ٠ُٚزاجَغ، أسدُد أْ أجشة رٕٟ٘ اٌفبرش، ٚفىشٞ

ثادسان ِشادُ٘ ٚدبشب ثُ دبشب ثُ دبشب أْ أػّذ ٔفغٟ ِٓ ػذاد جٍّخ ٘إَّلء اٌفعالء، ِٚٓ لج١ً صِشح أٌٚئه 

ّّب فصًّ ِٓ  ّْ اٌّشء َّل ٠ؼ١اش ف١ّب لّذس ػ١ٍٗ ِ اْلصو١بء، فأٟ ثّؼضي ػٓ ِشرجزُٙ، ٚثّٕضي عبفً ػٓ دسجزُٙ، ئَّل أ

اٌّمبي ٚأجًّ، فاْ إًٌّ ٠ُْؼَزس فٟ ئ٘ذاء ِب دًّ فٍئٓ ٚلغ فٟ ِّٙت اٌشّظب ٚاٌمجٛي، فٙٛ غب٠خ اٌّجزغٝ ٚٔٙب٠خ 

. اٌّغإٚي، ِٚٓ هللا رؼبٌٝ اعزّّذ اٌؼٕب٠خ ٚاٌزٛف١ك، ٚاٌٙذا٠خ ئٌٝ عٛاء اٌطش٠ك

                                                           
 .20/3 عٛسح غٗ  18
 .20/54عٛسح غٗ   19
 .3-20/2 عٛسح غٗ  20
 .3/383 رفغ١ش اٌج١عبٚٞ  21
 فىش:  َ 22
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ّْ لٛي اٌؼالِخ: فألٛي ( َال ٌجُص أن ٌلُن تذال مه محل لَِتْشَقى): ٚاٌّزٞ ٠ظٙش ٌٙز اٌؼجذ اٌفم١ش أ

 :٠ذزًّ ٚجٛ٘ب ثالثخ

ِِٓ ششائػ اإلثذاي فٟ صٛسح : "فاْ ل١ً. ٔفٟ جٛاص اإلثذاي فٟ صٛسح اَّلعزثٕبء إٌّمطغ: اٌٛجٗ اْلٚي

فأُٙ لغّٛا . أٔٗ ػٍٝ ِز٘ت ثٕٟ ر١ُّ: فبٌجٛاة" ِزّصالً فّب ٚجٗ راٌه اَّلدزّبي؟ [ظ٦٧]اَّلعزثٕبء أْ ٠ىْٛ 

ِب جبئٕٟ اٌمَٛ ئَّل دّبساً ِٚب : أدذّ٘ب ِب ٠ىْٛ لجٍٗ اعُ ِزؼّذد أٚ غ١ش ِزؼّذد ٠صّخ دزفٗ ٔذٛ: إٌّمطغ لغ١ّٓ

ّّب ٠صّخ دخٛي . فٕٙٙب ٠جّٛصْٚ اإلثذاي. جبئٕٟ ص٠ٌذ ئَّل ػّشٚاً  ّْ راٌه اَّلعُ اٌزٞ ٠جٛص دزفٗ ئِب أْ ٠ىْٛ ِ ثُ ئ

َْ اٌذاس ِجبصاً " ِب فٟ اٌذاس أدٌذ ئَّل دّبساً : "فبْلٚي ٔذٛ لٌٛه. اٌّغزثٕٝ ف١ٗ ِجبصاً أٚ َّل ٠صّخ أْ ٠جؼً اٌذّبس أغب

 23:أتُ رؤٌة الٍزلًوّب لبي 

َٛحَ  ْ٘ ّْظِ فٟ لـجـشٍ ثَش  أ١ُِٔغه أْصذاُء اٌمجٛس رَِص١خُ   ثب٠ِٚبً 24فاْ رُـ

فٟ ِثً ٘زا ٚجٙبْ، ئرا أثذي؛  (180/796. د) سٍثًٌُفٍــــ. 25"ِب ٌٟ ػزبٌة ئَّل اٌغ١فُ : "ِٚثٍُٗ

: أْ اْلصً فٟ ٔذٛ- ٚف١ٗ دلّخٌ –:  ٚثب١ّٔٙب26.جؼً إٌّمطغ وبٌّزّصً؛ ٌصذخ دخٛي اٌجذي فٟ اٌّجذي ِٕٗ: أدذّ٘ب

ٌىّٕٗ ُخصّص ثبٌّزوش ِٓ جٍّخ . ِب ف١ٙب شٟء ئَّل دّبسٌ : أٞ" ِب ف١ٙب ئَّل دّبسٌ : "أْ ٠مبي" َّل أدٌذ ف١ٙب ئَّل دّبسٌ "

ّْ اٌّخبغت  ّٓ اعزجؼبد اٌّخبغت شَّٛي اٌّزؼّذد اٌّمّذس ٌٗ، وأٔه رظٓ أ اٌّغزثٕٝ ِٕٗ اٌّذزٚف اٌّزؼّذد ِب ظُ

ّٟ فمٍذَ  [٦٨ٚ] ّّب روشَد رٌه اٌّغزجؼذ أثم١َذ . رأو١ذاً ٌٕفٟ ا٢دِٟ ثـٙب" َّل أدٌذ ف١ٙب: "٠غزجؼذ خٍّٛ٘ب ِٓ ا٢دِ فٍ

فؼٍٝ . رٌه اٌّغزثٕٝ ػٍٝ ِب وبْ ػ١ٍٗ فٟ اْلصً ِٓ اإلػشاة رٕج١ٙبً ػٍٝ اْلصً ٚجؼٍَزٗ ثذَّل ِٓ رٌه اٌّزوٛس

. ٘زا َّل ٠ىْٛ ِٓ لج١ً اَّلعزثٕبء اٌّزّصً وّب وبْ فٟ اٌٛجٗ اْلٚي

اٌزٞ َّل ٠ذخً ف١ٗ اٌّغزثٕٝ فٟ رٌه اَّلعُ ِجبصا، ف١ٍظ ف١ٗ ئَّل اٌٛجٗ اٌثبٟٔ ِٓ لٛي : أٞ: ٚاٌثبٟٔ

ٌٚ ِٚب أػبٔٗ ئخٛأىُ ئَّل ئخٛأُٗ، ٚلبي اٌشبػش: " ٚرٌه ٔذ27ٛسٍثًٌُ  28:ِب جبئٕٟ ص٠ذ ئَّل ػّش

َِىبَٔـٙب ، ئَِّلا  َػِش١اَخ َّل رُْغِٕـٟ اٌشِِّبُح  ًُ ٕاْج ُّٟ َّٚل اٌ ُُ 29اٌّْشَشفِــ ِّّ ــَص ُّ   اٌـ

﴾: ِٚٓ ٘زا اٌمج١ً لٌُٛٗ رؼبٌٝ ُٗ ٌَْغ١َْت ئَِّلا اٌٍا َٚاْْلَْسضِ ا َٚادِ  ب َّ ْٓ فِٟ اٌغا َِ  ُُ ًْ ََّل ٠َْؼٍَ  30﴿ُل

فجٕٛ ر١ُّ ٕ٘ٙب َّل ٠جّٛصْٚ اإلثذاي : ٚاٌثبٟٔ ِٓ اٌمغ١ّٓ اْل١ٌٚٓ، ِب َّل ٠ىْٛ لجٍٗ اعُ ٠صخ دزفٗ

﴾: ٠ٚٛافمْٛ اٌذجبص١٠ٓ فٟ ئ٠جبة ٔصجٗ ػٍٝ اَّلعزثٕبء ومٌٛٗ رؼبٌٝ َُ ْٓ َسِد َِ ِٗ ئَِّلا  شِ اٌٍا ِْ ْٓ أَ ِِ  ََ ْٛ َ١ٌْ َُ ا :  أ31ٞ﴿ََّل َػبِص

 فثجذ ثزٌه أٔٗ ٠زصّٛس اإلثذاي فٟ صٛسح اَّلعزثٕبء 32.وزا ُدّمك فٟ ِذٍّٗ [ظ٦٨]. ِٓ سدّٗ هللا فٙٛ اٌّؼصَٛ

! إٌّمطغ أ٠عبً، فبدفظٗ

ُٟ جٛاص اإلثذاي فٟ صٛسح اَّلعزثٕبء اٌّزّصً:  ِٓ اٌٛجٖٛ اٌّذزٍّخاٌٛجٗ اٌثبٟٔ َٟ وٛٔٗ . ٔف ّّٓ ٔف ٚ٘ٛ ٠زع

ٌىّٕٗ ػجّش ػٓ ". َّٚل ٠جٛص أْ ٠ىْٛ اَّلعزثٕبء ِزّصال: "فىأْ اٌّؼٕٝ". َِّلخزالف اٌجٕغ١ٓ: "اعزثٕبء ِزصال ثمش٠ٕخ لٌٛٗ

ّْ اٌّخزبس د١ٕئز ٘ٛ اإلثذاُي؛ َِّلعزجّبع ششائطٗ، ِٓ وْٛ اٌّغزثٝ  ٔفٟ جٛاصٖ ثٕفٟ جٛاص اإلثذاي، رٕج١ٙب ػٍٝ أ

ٌَ أٚ ٔـٟٙ أٚ "ئَّل"ثؼذ  ًِ ػ١ٍٗ اعزفٙب إخشاً ػٓ اٌّغزثٕٝ ِٕٗ اٌّشزّ ُِ ، ٚوْٛ اَّلعزثٕبء ِزّصال، ٚوْٛ اٌّغزثٕٝ 

ّّٓ اَّلعزثٕبَء، ٚأْ َّل ٠ُزشاخٝ اٌّغزثٕٝ ػٓ اٌّغزثٕٝ ِٕٗ وّب  ٌَ رع ٔفٟ صش٠خ أٚ ِأٌّٚي ثٗ غ١ُش ِشدٚد ثٗ وال

. ُدّمك فٟ ِٛظؼٗ

ُٟ :  ِٓ اٌٛجٖٛ اٌثالثخ اٌّذزٍّخاٌٛجٗ اٌثبٌث صاحة  جٛاص اإلثذاي ِطٍمب، وّب ٠غزفبد ِٓ والَ 33ٔف

:  لبي36 د١ث35". ٠جٛص أْ ٠ىْٛ ﴿رَْزوَِشًح﴾ دبَّل أٚ ِفؼَّٛل 34ٌٗٚػٍٝ ٘زا اٌٛجٗ: "صاحة اللّشاف ػٕذ لٛي اللشف

ًِّ [٦٩ٚ]." ٚأِب ػٍٝ اْلٚي ف١زؼ١ٓ إٌصت ثبٌّفؼ١ٌٛخ؛ ْلٔٗ اعزثٕبء ِٓ ِزوٛس ئخشاجب أٚ اعزذساوبً " ! ف١ٍزأ

                                                           
 .2/320 اٌىزبة ٌغ١ج٠ٛٗ،  23
ٚس٘ٛح فٟ شؼش أثٛ رؤ٠ت ػمجخ ثّىبْ . ٚ٘ٛ ِٓ اْلظذاد. اٌش٘ٛح ٚاٌش٘ٛ اٌّىبْ اٌّشرفغ ٚإٌّخفط أ٠عبً ٠جزّغ ف١ٗ اٌّبء:  فٟ ٘بِش ح 24

 .2/208جّٙشح اٌٍغخ َّلثٓ دس٠ذ، .      ٚاٌصذٜ ِب ٠ج١جه ثّثً صٛره فٟ اٌججبي ٚٔذٛ٘ب. ِؼشٚف
ٍَْذٍح ١ٌظ ثٙب أ١َُِٔظ   ئَّل ا١ٌَؼبف١ُِش ٚئَّلا اٌِؼ١ظُ ): ٚوزا لٛي ا٢خش:  فٟ ٘بِش ح 25 جّغ ا١ٌؼفٛس ٚ٘ٛ ٌٚذ اٌجمشح اٌٛدش١خ ٌٚٚذ : ا١ٌؼبف١ش. (ٚثَ

ُٚ ُسّة . 15/364ٌغبْ اٌؼشة َّلثٓ ِٕظٛس، .      اإلثً اٌج١ط ٠خبٌػ ث١بَظٙب شٌٟء ِٓ اٌشمشح- ثبٌىغش–ٚاٌِؼ١ظ . اٌظج١خ اٌٛاٚ فٟ اٌج١ذ ٚا

َٕىاشٍ  ُِ ًُ ئَّلا ػٍٝ   .40/521ربج اٌؼشٚط ِٓ جٛا٘ش اٌمبِٛط ٌٍضاث١ذٞ، . اٌزٟ َّل رَْذُخ
 .2/85ششح اٌشظٟ ػٍٝ اٌىبف١خ،   26
 .2/325 اٌىزبة ٌغ١ج٠ٛٗ،  27
 .7اٌّفع١ٍبد ٌٍّفعً ثٓ ِذّذ ثٓ ٠ؼٍٝ ثٓ عبٌُ، .  اٌشؼش ٌٍذص١ٓ ثٓ اٌذّبَ اٌّشٞ 28
، َّٚل ٠مبي: ٠مبي. ِٚشبسف اْلسض أػب١ٌٙب. ٔغجخ اٌٝ ِشبسف اٌشبَ: اٌّششفٟ:  فٟ ٘بِش ح 29 ٌٟ ِشبسفٟ؛ إلْ اٌجّغ َّل : ع١ٌف ِششف

َُ َّٚل ٠ٕجٛ ػ١ٍٗ ثً ٠مطؼٗ" اٌّصُّ"ٚ. ٠ٕغت ئ١ٌٗ ئرا وبْ ػٍٝ ٘زا اٌٛصْ غجك : "فأِب ئرا أصبة اٌّفصً ٚفطؼٗ ٠ٚمبي. اٌزٞ ٠ص١ت اٌؼظ

 ًَ ؛ ٌزمبسة "َّل ٠ٕفغ ف١ٗ ئَّل اٌغ١ف: "٠ٚمٛي. ٠صف اٌزذبَ اٌفش٠م١ٓ فٟ اٌمزبي. ٚ٘ٛ ِٛظغ اٌذشة. أٞ ِىبْ اٌشِبح" ِىبٔـٙب: "ٚلٌٛٗ". اٌّفص

 .2/86ششح اٌشظٟ ػٍٝ وبف١خ اثٓ دبجت، .      ثؼعُٙ ِٓ ثؼطٍ 
 .467-4/466اٌىّشبف ٌٍضِخششٞ، . 27/65 عٛسح إًٌّ  30
 .11/43 عٛسح ٘ٛد  31
 .3/136 رفغ١ش اٌج١عبٚٞ  32
 .ففٟ: َ  33
َٕب َػ١ٍََْه﴾ ٘زا : "وأٔٗ ل١ً. ػٍٝ ٚجٗ رغ١ٍػ إٌفٟ ػٍٝ اإلٔضاي ثؼذ رم١١ذٖ ثبٌشمبء: أٞ" ٚػٍٝ ٘زا اٌٛجٗ: "لٌٛٗ:  فٟ ٘بِش ح 34 ٌْ َْٔض ب أَ َِ ﴿

َْ اٌّزؼَت فٟ دبي ِٓ اْلدٛاي أٚ ٌشٟء ِٓ اْلش١بء ﴿ئَِّلا رَْزوَِشًح﴾  .اٌمشآ
 .66-4/65اٌىّشبف ٌٍضِخششٞ   35
 "وّب ٠غزفبد: "ِزؼٍك ثمٌٛٗ:  فٟ ٘بِش ح 36
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ثُ ئْ اٌزٞ ٠ظٙش ٌخبغشٞ اٌفبرش، ٚفّٟٙ اٌمبصش ِغ رٛصّع اٌجبي ٚرشزّذ اٌذبي، ٚػضّح اٌّطٍت ٚصؼٛثخ 

ٚأزصبثـٙب ػٍٝ اَّلعزثٕبء : "ئٌٝ آخشٖ، ئِب أْ ٠ىْٛ فٟ ِمبثٍخ لٌٛٗ" َّٚل ٠جٛص أْ ٠ىْٛ ثذَّل: "إٌّبي أْ لٌٛٗ

٠ٚإ٠ّذٖ . وّب ٘ٛ اْللشة، فّمزعٝ اٌّمبثٍخ د١ٕئز أْ ٠ىْٛ ِشاد اٌمبظٟ اٌٛجٗ اْلٚي ِٓ ٚجٖٛ اَّلدزّبي" إٌّمطغ

ئْ ٘زا اَّلعزثٕبء ِٕمطغ ٚأزصبة اٌّغزثٕٝ : فىأٔٗ لبي. (لله تزكٍشاً ): َٔٛع رأ١٠ذ روُشٖ فٟ ع١بق رفغ١شٖ ثمٌٛٗ

فأٗ ظب٘ش فٟ ٔفٟ اإلثذاي . (الختالف الجىسٍه): ٌىّٕٗ ٠أثٝ ػٕٗ َٔٛع ئثبء لٌُٛٗ. ػٍٝ اَّلعزثٕبء، َّل ػٍٝ اإلثذاي

ْْ وبْ ف١ٗ ٔٛع ادزّبي- وّب َّل ٠خفٝ ػٍٝ أسثبة اٌىّبي-فٟ ظّٓ ٔفٟ اَّلرّصبي  . ٚئ

 ٠ٚىْٛ ِٓ لج١ً اٌؼطف ِٓ د١ث اٌّؼٕٝ فّمزعٝ (لله تزكٍشاً ): ٚئِب أْ ٠ىْٛ فٟ ِمبثٍخ لٌٛٗ

٠جت أْ ٠ىْٛ ٘زا اَّلعزثٕبء : "اٌّمبثٍخ د١ٕئٍز أْ ٠ىْٛ ِشاد اٌمبظٟ اٌٛجٗ اٌثبٟٔ ِٓ اٌٛجٖٛ اٌّذزٍّخ فىأٔٗ لبي

وّب  [ظ٦٩]فأٗ ظب٘ش فٟ ٔفٟ اَّلرّصبي، . (الختالف الجىسٍه): ٠ٚؼعذٖ لٌٛٗ" ِٕمطؼبً َّٚل ٠جٛص أْ ٠ىْٛ ِزصالً 

. عجك آٔفبً 

فغبثك والِٗ . ٚأِب اٌٛجٗ اٌثبٌث فٍُ ٠ظٙش ٌٟ لش٠ٕخ ػٍٝ رٌه عٜٛ اٌجّغ ث١ٓ عبثك والِٗ َّٚلدِمٗ

ِٚغ . ٠ش١ش ئٌٝ أْ ِشادٖ ٔفٟ جٛاص اإلثذاي فٟ صٛسح اَّلٔمطبع، َّٚلِدك والِٗ ئٌٝ أٔٗ ٔفٟ جٛاصٖ فٟ صٛسح اَّلرّصبي

ّْ اٌزم١١ذ َّلثّذ ٌٗ ِٓ لش٠ٕخ. رٌه فاجشاء والِٗ ػٍٝ ئغاللٗ أٌٚٝ ِٓ رم١١ذٖ ٚأِب اإلغالق . ٚاٌمشائٓ ٕ٘ب ِزؼبسظخ. فا

. ٚهللا أػٍُ ثذم١مخ اٌّشاَ. فال ٠ذزبج ئٌٝ لش٠ٕخ فٟ اٌىالَ

ْلٔٗ : ٚرمش٠شٖ ػٍٝ اٌجغػ فٟ اٌّمبي أْ ٠مبي". َّلخزالف اٌجٕغ١ٓ: "ثُ ئٔٗ ػًٍّ ٔفٟ جٛاص اإلثذاي ثمٌٛٗ

ًّ؛ ْلْ اٌززوشح ١ٌغذ ٔفظ اٌشمبء َّٚل ثذي اَّلشزّبي؛ ئر َّل . ؛ ْلٔـٙب ١ٌغذ ثؼع37َّٗٚل ثََذَي اٌجؼط. ١ٌظ ثذَي اٌى

ّٟ ثِــــب. ِالثغخ ث١ّٕٙب ٗ"أْ ٠ىْٛ اٌجذي ٚصفبً ٌٍّجذي ِٕٗ وــــ" ٌـّالثغخ"فاْ اٌّؼٕ ُّ ًَ " أػججٕٟ ص٠ٌذ ػٍ أٚ ٠ذص

. فأٗ ٠ذصً ٌض٠ذ ثذغت اٌجذي أٔٗ ِبٌه أٚ ِذىَٛ". أػججٕـٟ ص٠ٌذ ثُٛثٗ أٚ عٍطبُٔٗ"ٌٍّجذي ِٕٗ ثذغجٗ ٚصٌف وــــ

اٌج١ٍغ، فعال ػٓ أثٍغ اٌىالَ،  [٧ٓٚ]َّٚل ٠ٛجذ فٟ والَ . ٚ٘ٛ َّل ٠صذس ػٓ س٠ّٚخ ٚفطبٔـخ. فٍٛ وبْ ثذَّلً ٌىبْ ثذي اٌغٍػ

. ئَّل أٔٗ ِذً ٔظش وّب َّل ٠خفٝ ػٍٝ ِٓ رذثشٖ. وزا لشسٖٚ. رٕض٠ً اٌٍّه اٌؼض٠ض اٌؼاّلَ

أِب ػٍٝ اٌٛجٗ اْلٚي ِٓ اٌٛجٖٛ اٌثالثخ اٌّذزٍّخ فّب ٔذٓ ف١ٗ ِٓ اٌمغُ اْلٚي ِٓ لغّٟ إٌّمطغ؛ ئر 

. ِب أٔضٌٕب ػ١ٍه اٌمشآْ ئَّل رزوشحً : ﴿ئَِّلا رَْزوَِشًح﴾ ِّب ٠صخ دزفٗ؛ ئر ٠صخ أْ ٠مبي: اَّلعُ اٌّزوٛس لجً لٌٛٗ رؼبٌٝ

فاْ اٌززوشح َّلشزّبٌـٙب ػٍٝ اٌشمبء ثّؼٕٝ . اٌززو١ش، ِّب ٠صخ دخٌٛٗ ف١ّب روش لجٍٗ أ٠عبً : ٚاٌّغزثٕٝ ٕ٘ب أػٕٟ

فال . ف١صخ ئثذاٌـٙب ِٕٗ. اٌزؼت َّلع١ّب ث١ٓ أظٙش اٌىبفش٠ٓ اٌّزّشد٠ٓ اٌّصش٠ٓ ػٍٝ اٌىفش وأٔـٙب ثؼط أفشاد اٌزؼت

. ٠صخ ٔفٟ جٛاصٖ ػٍٝ ِب َّل ٠خفٝ

ْٓ ٠َْخَشٝ﴾ فّغٛق ٌج١بْ ِٓ ٠ٕزفغ ثزٍه اٌززوشح، َّل ٌزخص١صٙب: ٚأِب لٌٛٗ رؼبٌٝ َّ ٌِ﴿
.  ثّٓ ٠خش38ٝ

 الثٍضاَيئْ ِشاد اٌؼالِخ : "اٌٍُٙ ئَّل أْ ٠مبي" فأٗ إٌّزفغ ثٗ" فبٌالَ َّلَ اٌفبئذح وّب أشبس ئ١ٌٗ اٌمبظٟ ثمٌٛٗ 

 39!فزأًِ. ٘ٛ ٔفٟ جٛاص اإلثذاي فٟ صٛسح اَّلٔمطبع ػٍٝ ِز٘ت اٌذجبص١٠ٓ، َّل ػٍٝ ِز٘ت ثٕٟ ر١ُّ

فأٗ ٠ىّٓ ئدخبي اٌّغزثٕٝ فٟ . وّب فٟ اٌٛجٗ اْلٚي [ظ٧ٓ]ٚأِب ػٍٝ اٌٛجٗ اٌثبٟٔ فبْلِش ف١ٗ 

. اٌّغزثٕٝ ِٕٗ ثؼ١ٓ ِب روش ف١ٗ

. ٚأِب ػٍٝ اٌٛجٗ اٌثبٌث فبْلِش ف١ٗ أظٙش ِٓ أْ ٠خفٟ

. ٚاٌؼٍُ ػٕذ ِٓ ٠ؼٍُ اٌغشّ ٚأخفٝ

ّ٘بة  40(.آ١ِٓ. غفش هللا رٔٛثـّٙب. عٛدٖ فـ١ط هللا ثٓ ٠ٛعف). رـّذ اٌىزبة ثؼْٛ هللا اٌٍّه اٌٛ

 

 

 :مـصادس َالـمشاجع

أوُاس التىضٌل َأسشاس التأٌَل؛ 

                                                           
 .اٌغٍػ:  َ 37
ب اْْلَْشَمٝ﴾: ٚو١ف رىْٛ ٌٍزخص١ص ٚلذ لبي رؼبٌٝ:  فٟ ٘بِش ح 38 َٙ ٕاُج ٠َََٚزَج ْٓ ٠َْخَشٝ  َِ واُش  ْوَشٜ َع١َزا ْْ ََٔفَؼِذ اٌّزِ عٛسح اْلػٍٝ ) ﴿َفَزوِّْش ئِ

87/9-10-11.) 
﴾ : ٚجٗ اٌزأًِ ٘ٛ أٔٗ لذ صشح اٌمبظٟ ٔفغٗ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ:  فٟ ٘بِش ح 39 ُٗ ٌَْغ١َْت ئَِّلا اٌٍا َٚاْْلَْسضِ ا َٚادِ  ب َّ ْٓ فِٟ اٌغا َِ  ُُ ًْ ََّل ٠َْؼٍَ عٛسح )﴿ُل

َُ ٌُ ٠جّٛص ٕ٘ب؟ ٌىٓ ٠ّىٓ أْ ٠مبي. أْ اَّلعزثٕبء ِٕمطغ، ٚسفغ اٌّغزثٕٝ ػٍٝ اٌٍغخ اٌز١ّ١ّخ (27/65إًٌّ  دػذ ئ١ٌٗ فٟ ٘زٖ ا٠٢خ : فٍِ

ثخالف رٍه ا٠٢خ؛ فاْ ف١ٙب ادزّبَي أزصبة ﴿رَْزوَِشًح﴾ ػٍٝ اَّلعزثٕبء . دبجٌخ؛ ْلْ اٌمشائخ ف١ٙب ِٕذصشٌح فٟ سفغ ٌفع اٌجالٌخ ػٍٝ اٌجذ١ٌخ

: ثؼذ لٌٛٗ" ئَّل ا١ٌَؼبف١ِشُ : "ٟ٘ أٔٗ أخشج اٌّغزثٕٝ ِخشج لٌٛٗ. ٚأ٠عبً دػب ئ١ٌٗ رذص١ً ٔىزخ عش٠خ. إٌّمطغ وّب ٘ٛ ِز٘ت اٌذجبص١٠ٓ ثَزّبً 

أْ ػٍُّٙ اٌغ١ت فٟ : ٠ؼٕٟ. ئْ وبْ هللا ِّٓ فٟ اٌغّبٚاد ٚاْلسض فُٙ ٠ؼٍّْٛ اٌغ١تَ : ؛ ١ٌإٚي اٌّؼٕٝ ئٌٝ لٌٛه"١ٌظ ثٙب أ١َِٔظُ "

ئْ وبٔذ ا١ٌؼبف١ش أ١ٔغبً ف١ٙب أ١ٔظ ثَزّبً ٌٍمٛي ثخٍٛ٘ب ػٓ : وّب أْ ِؼٕٝ ِب فٟ اٌج١ذ. اعزذبٌزٗ وبعزذبٌخ أْ ٠ىْٛ هللا رؼبٌٝ ُِٕٙ

٠ّىٓ رذص١ً ٘زٖ إٌىزخ ػٍٝ جؼً اَّلعزثٕبء ِزصال ثادخبي اٌّغزثٕٝ فٟ اٌّزوٛس لجٍٗ ثبٌغشض ٚاَّلدػبء : ئَّل أْ ٌمبئً أْ ٠مٛي.اْل١ٔظ

ْٓ : ٚلذ جّٛص صبدت اٌىّشبف فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ! فبفُٙ ٘زا. أ٠عب، ػٍٝ ِب لبٌٗ اٌفبظً اٌـىـبَصسٟٚٔ َِ ِي ئَِّلا  ْٛ ٌَْم َٓ ا ِِ ِٛء  َش ثِبٌغُّ ْٙ ٌَْج ُٗ ا ﴿ََّل ٠ُِذتُّ اٌٍا

 ﴾ َُ َْ  (4/148عٛسح إٌغبء )ظٍُِ َُ "وٛ ، : وأٔٗ ل١ً. ػٍٝ لشائخ اٌجٕبء ٌٍفبػً ِشفٛػبً ػٍٝ اٌجذ١ٌخ" ِٓ ظَــٍَ ُُ َّل ٠ذت اٌجٙش ثبٌغٛء ئَّل اٌظبٌـ

؛ دبش١خ اٌىبَصسٟٚٔ 2/170اٌىّشبف ٌٍضِـخششٞ، !      فـزأًِ. ِب جبئٕٟ ئَّل ػّشٚ: ثّؼٕٝ". ِب جبئٕٟ ص٠ٌذ ئَّل ػّشٚ: "ػٍٝ ٌغخ ِٓ ٠مٛي

 .17-4/16ػٍٝ اٌج١عبٚٞ 
40 َ  - :( ) 
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ِذّذ صجذٟ : ، ؛رذم١ك.د)اٌمبظٟ ٔبصش اٌذ٠ٓ اثٟ عؼ١ذ ػجذ هللا ػّش ثٓ ِذّذ اٌش١شاصٞ اٌج١عبٚٞ : رأ١ٌف

. 1421ٖثٓ دغٓ دالق، داس اٌشش١ذ، ث١شٚد 

؛ تاج العشَط مه جُاٌش القامُط

ّّذ ثٓ ػجذ اٌشصّاق اٌذغ١ٕٟ اٌضاث١ذٞ، رذم١ك: رأ١ٌف  ّّذ ثٓ ِذ ِجّٛػخ ِٓ اٌّذمم١ٓ، داس اٌٙذا٠خ، و٠ٛذ : ِذ

1322ٖ .

؛ جمٍشج اللغح

. 1987َسِضٞ ١ِٕش ثؼٍجىٟ، داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ث١شٚد : أثٛ ثىش ِذّذ ثٓ اٌذغٓ ثٓ دس٠ذ اْلصدٞ، رذمك: رأ١ٌف

حاشٍح اللاَصسَوً على تفسٍش الثٍضاَي؛ 

، داس اٌىزت اٌؼشث١خ اٌىجشٜ ػٍٝ ٔفمخ (940ٖ/1534َ. د)أثٟ اٌفعً اٌخط١ت اٌىبَصسٟٚٔ اٌمششٟ اٌصذ٠مٟ : رأ١ٌف

. 1330ِٖصطفٝ اٌجبثٟ اٌذٍجٟ، ِصش 

؛ ششح الشّضً على كافٍح اته الحاجة

٠ٛعف دغٓ ػّش، داس اٌىزت اٌٛغ١ٕخ، ثٕغبصٞ : سظٟ اٌذ٠ٓ ِذّذ ثٓ اٌذغٓ اْلَْعَزشاثبدٞ، رذم١ك: رأ١ٌف

1996َ .

؛ اللتاب

ػجذ اٌغالَ ِذّذ ٘بسْٚ، ِىزجخ اٌخٕجٟ، لب٘شح : ع١ج٠ٛٗ أثٛ ثشش ػّشٚ ثٓ ػثّبْ ثٓ لٕجش، رذم١ك: رأ١ٌف

1408ٖ .

اللّشاف عه حقائق غُامض التىضٌل َعٍُن األقاٌَل فً َجُي التأٌَل؛ 

ػبدي أدّذ ػجذ اٌّٛجٛد، ِىزجخ ػج١ىبْ، اٌش٠بض : جبس هللا أثٟ اٌمبعُ ِذّٛد ثٓ ػّش اٌضِخششٞ، رذم١ك: رب١ٌف

1418ٖ .

لسان العشب؛ 

. ِذّذ ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظٛس، داس صبدس، ث١شٚد ثذْٚ ربس٠خ: رأ١ٌف

؛ المفضلٍاخ

أدّذ ِذّذ شبوش ٚ : ، رذم١ك ٚششح(٘ـ168ٔذٛ : اٌّزٛفٝ)اٌّفعً ثٓ ِذّذ ثٓ ٠ؼٍٝ ثٓ عبٌُ اٌعجٟ : رأ١ٌف

 .ػجذ اٌغالَ ِذّذ ٘بسْٚ، داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح ثذْٚ اٌزبس٠خ



MUHAŞŞÎ SİNAN EFENDİ VE “HÂŞİYE „ALA TEFSİRİ‟L-KÂDÎ” İSİMLİ ESERİNDEKİ 

TEFSİR METODU  

 

Yakup BIYIKOĞLU 

 

Özet 

Tam adı Sinanüddin Yusuf b. Hüsamiddin b. Ġlyas el-Amasî er-Rûmî‟dir. En‟am sûresinden baĢlamak 

suretiyle seçtiği bazı sûrelere hâĢiye yazdığı için kendine “MuhaĢĢî” lakabı verilmiĢtir. MuhaĢĢî Sinan, 

893/1488‟de Amasya sancağının Sonusa nahiyesinde doğmuĢtur. 986/1578‟de Ġstanbul da vefat 

etmiĢtir. 

Kâdî Beyzâvi, tefsirine değiĢik dönemlerde pek çok hâĢiye ve talik yazılmıĢtır. Ancak ulemanın en çok 

ilgi gösterdiklerinden birisi MuhaĢĢî Sinan‟ın Kânûnî‟ye ithaf olarak yazdığı “HâĢiyetü „ala Tefsiri 

Beyzâvî” isimli hâĢiyesidir. Eğitim olarak baĢta TaĢköprüzâde (ö. 935/1528) olmak üzere çeĢitli 

âlimlerden ders gördükten sonra Zenbilli Ali Efendi‟den icazet almıĢ sonra müderrislik payesine 

yükseltilmiĢtir. BaĢta tefsir, fıkıh ve kelâm olmak üzere pek çok Ġslâmî ilimler sahasında önemli eserleri 

bulunmaktadır. Mezkûr hâĢiyesinin otuza yakın nüshası vardır. Süleymaniye Kütüphanesi Çorlulu Ali 

PaĢa kitaplığı 54 numarada kayıtlı olan nüsha ise en bilinendir. Tebliğimizde biz, bu nüshanın tanıtımı 

yapacağız. HâĢiyenin tamamı 707 adet varak/yapraktır. Üçte birlik baĢ kısmı ileri derece tahribatlı olup 

metin siyah renkli nesih yazıyla orta kalınlıkta yazılmıĢtır.  

Sonuç olarak Mülk Sûresi bağlamında tefsir metodunu inceleyeceğimiz MuhaĢĢî Sinan‟ın hâĢiyesi, 

Beyzâvî tefsirindeki müĢkül ve müphem hususları açıklayan, ayet yorumlarında ise nahiv-belagat ve 

kelâmî hususları ortaya koyan önemli bir eserdir. Dolayısıyla bu hâĢiyenin yazıldığı dönem ve sonrası 

dikkate alındığında, alanında mühim katkılar sağladığı görülecektir. 

Anahtar Kelimeler: MuhaĢĢî Sinan, Tefsir, HâĢiye, Yazma Eser, Amasya. 

 

Muhaşşi Sinan Efendi and the Exegetical Method in His “Hashiya a‟la Tafseer al-Qadi” 

 

Abstract 

His full name is Sinanuddin Yusuf b. Husamiddin b. Ġlyas el-Amasî er-Rûmî. He was entitled as 

“MuhaĢĢi” since he had written hashiyas (annotations) for some chapters of Quran beginning from 

surah An„am. He was born in Sonusa town in Amasya in 893/1488 and died in 986/1578 in Istanbul.  

Lots of hashiyahs and comments on Qadi Baydhawi‟s tafseer were written in different periods. 

However, which draws scholars interest most is `Hashiya a‟la Tafseer Baydhavi` which is written by 

MuhaĢĢi Sinan dedicating it to Kanuni. After he took lessons from various scholars like 

Tashkopruludhade- being in the first place- he took diploma from Zanbhilli Ali Afandi and he had the 

honour of being a mudarris. He has many scripts on Islamic sciences especially on Tafseer, Fiqh and 

Kalam. There are near thirty copies for his above mentioned hashiya. The most known is the one 

which is recorded by the number 54 in the Ali Pasha corpus of Suleymaniye Library. We will introduce 

that transcript in our paper. The whole of the hashiya is 707 sheets. The beginning one third is 

destructed on a high degree and the text is written with black nasikh calligraphy and in medium bold 

letters. 

In conclusion, Hashiya of MuhaĢĢi Sinan who we will study his exegetical method in the context of 

suratul Mulk, is an important manuscript which explains the problematic and ambiguos parts in the 

tafseer of Baydhawi and sets forth the issues on syntax-rhetoric and kalam. So, by considering the 

period in which this hashiya was written and the following periods, it will be recognized that it has 

significant contributions to the field. 

Keywords: MuhaĢĢî Sinan, Tafseer, Hashiya, Manuscript, Amasya. 
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I- Hayatı ve Eserleri 

A- Hayatı 

Tam ismi Sinanüddin Yusuf b. Hüsamiddin b. Ġlyas el-Amasî er-Rûmî ve el- Hanefî‟dir. Doğum 

yerine atfen el-Amasî, Kâdî Beyzâvî‟nin (ö. 685/1286) “Envâru‟t-Tenzîl ve Esrâru‟t-te‟vîl” adlı tefsirine 

yaptığı hâĢiye nedeniyle “MuhaĢĢî” lakabıyla Ģöhret bulmuĢtur.1 MuhaĢĢî Sinan Efendi 893/1488‟de 

Amasya sancağının “Sonusa” nahiyesinde doğmuĢtur.2 Doksan üç yaĢında iken Fatih Sultan Han 

Caminde Cuma namazı sonrasında felç geçirerek üç gün sonra,3 Safer ayı 986/1578‟de Ġstanbul da 

vefat etmiĢtir4. Cenazesini de ġeyhü‟l-Ġslâm Kadı Mahmudzâde Ahmed Efendi kıldırmıĢtır.5 

YaĢamı boyunca üç Osmanlı PadiĢah devri görmüĢ olup6 vefatından sonra Fatih‟te kayınpederi 

tarafından yaptırılan önceki ismi Sarı Gürüz, Ģimdiki ismi ise Sarı güzel Camisinin avlusunda metfun 

olduğu kayıtlarda geçmektedir.7 Sinan Efendi, Amasya‟da bir, Ġstanbul Anadolu Hisarında iki camii 

yaptırmıĢ olup8 günümüzde ise adı, isminin verildiği Anadoluhisarı‟ndaki MuhaĢĢî Sinan Mahallesinde 

yaĢamaktadır.9  

B- İlmî Kişiliği ve Eserleri 

1. İlmî Kişiliği 

Tahsil hayatının temel bilgilerini Halvetî Ģeyhlerinden Habib el-Karamanî‟nin halifesi olan babası 

Hüsameddin Efendi ile Amasya‟da Küçük Ağa Medrese hocalarından Emîr Kulu ġemseddin Efendi ve 

Hüseyniye Medresesi hocalarından TaĢköprülü Müslihuddin Efendi‟den dersler aldı. Daha sonra hüsn-i 

hatta hocası olan Hamdullah Efendi refakatinde10 Amasya‟da Bursa‟ya oradan da Ġstanbul‟a gelerek 

Sahn-ı Saman medresesinde Muhyiddin el-Fenârî‟nin hizmetine girmiĢtir.11 Daha sonra TaĢköprîzâde 

Müslihiddin Efendi baĢta olmak üzere Ġstanbul‟da çeĢitli âlimlerden ders gördükten sonra, ilmî 

liyakatinden emin olan Zenbilli Ali Efendi‟den icazetname alıp Kanûnî‟nin hocası Hayreddin Efendi‟ye 

Mülâzım oldu. Nihayetinde de müderrislik payesine yükselmiĢtir.12  

Sinan Efendi ilk tedrisât görevine 928/1522 yılında rivayet olunduğuna göre 25 akçe maaĢla 

Gelibolu‟da Sarıca paĢa medresesinde baĢlamıĢtır. Daha sonra görevde bulunduğu Edirne ve 

Ġstanbul‟daki muhtelif Sahn-ı Semân medreselerindeki görevine 946/1539 yılına kadar devam 

etmiĢtir.13 Daha sonraları da sırasıyla Bağdat, ġam, Edirne, Ġstanbul kadılık görevlerinde 

bulunmuĢtur.14  

Sinan Efendi, ġaban 954/1547‟de Ġstanbul kadısı olduktan on gün sonra Anadolu kazaskeri 

oldu. Kanuni ile birlikte Elkâs (Tebriz) seferine katıldı (955/1548).15 Değirmen vak‟ası sırasında 

(958/1551) Rumeli kaz askeri ve Ġstanbul kadısı ile birlikte görevinden azledildi. Bu esnada hacca gidip 

                                                 
1  Ġsmail PaĢa, Bağdatlı, Hediyyetü‟l-Arifîn, Mektebetü‟l-Ġslamiyye, Ġstanbul, 1955, c. 2, s. 564; Müstakimzâde, Ömer Sa‟düddiîn 

Efendi, Tuhfetü Hattâtîn, Devlet Matbaası, Ġstanbul, 1928, s. 589; Kehhâle, Ömer Rıza, Mu‟cemu‟l-Müellifîn, Dâru ihyâi 
türasi‟l-Arabiyye, Beyrût, ty., c. 13, s. 289. 

2  Nev‟îzâde Atâî, Zeyl-i ġekâik-i Nu‟maniyye, nĢr. Abdülkadir Özcan, Çağrı Yay., Ġstanbul, 1989, s. 248. Sonusa, bu gün 
Tokat‟ın Erbaa ilçesine bağlı Uluköy‟dür. Bkz. Eyüp Sâid Kaya, “Sinan Efendi”, DĠA., Ġstanbul, 2008,  c. 37, s. 228. Ancak 
tespitlerimize göre, günümüzde Amasya‟ya bağlı Uluköy adında bir kasaba bulunmaktadır.   

3  Müstakimzâde, Tuhfe, s. 589. 
4  Katip Çelebî, KeĢfu‟z-Zunûn, Mektebetü‟l-Ġslamiyye, Tahran, 1967, c. 2, s. 191; Atâî, Zeyl-i ġekâik, s. 250; Edirnevî, Ahmed 

b. Muhammed, Tabakâtül-müfessirîn, Mektebetü‟l-Ulûm ve‟l-Hikem, Medine, 1997, s. 400; E. Said Kaya, a.g.m., s. 229.  
5  Müstakimzâde, Tuhfe, s. 589. 
6  Sinan Efendi, Kânunî (1520-1566), II. Selim (1566-1574) ve Sultan III. Murad‟ın (1574-1595) saltanatının baĢlarına kadar 

yaĢamıĢtır. 
7  Bursalı, Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-ı âmire, Ġstanbul, 1925, c. 2, s. 54. 
8  Müstakimzâde, Tuhfe, s. 589; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi,  Bilmen Yay., Ġstanbul, 1974,  c. 2, s. 666. 
9  E. Said Kaya, a.g.m., s. 229. 
10  Müstakimzâde, Tuhfe, s. 589. 
11  Atâî, Zeyl-i ġekâik, s. 248; Ziya Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir ÇalıĢmaları, Ensar NeĢr. Ġstanbul, 2007, s. 438; Kaya, 

a.g.m., s. 229. 
12  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 2, s. 54; ed-DımeĢkî, Ġmâm ġihâbuddîn Ahmed b. Muhammed, ġezerâtü‟z-

Zeheb, Dâru ibn Kesîr, Beyrût, 1993, c. 10, s. 604; Demir, a.g.e., s. 437; Kaya, a.g.m., s. 229. 
13  Otuz akçe ile Edirne TaĢlık Medresesi‟nde, 938/1531‟de kırk akçe ile Ġstanbul Davut PaĢa Medresesi‟nde müderris olarak 

görev yapmıĢtır. Müderrislik görevleri için bkz. Atâî, Zeyl-i ġekâik, s. 249. 
14  Demir, a.g.m., s. 437-38; Kaya, a.g.m., s. 229. 
15  Atâî, Zeyl-i ġekâik, s. 249. 
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hakkında yapılan teftiĢ ve tahkikat akabinde suçsuz çıktı.16 Hac farizasından sonra 969/1561‟de 

Süleymaniye Dârülhadis Müderrisliğine tayin edildi.17 Ebûsuûd Efendi‟nin vefatı üzerine Ģeyhülislamlık 

teklifini kabul etmedi. Safer 983/1575 yaĢlılığı sebebiyle yapmıĢ olduğu müderrislik görevinden 

mütekait olarak i„tizal etmiĢtir.18 

2. Eserleri 

Sinan Efendi‟nin kiĢilik olarak çok çalıĢkan, kalemi ve hafızası güçlü, âlim, fâzıl, zâhid, edîb, 

güzel huylu ve sevimli bir Ģahsiyet olduğu rivâyet edilir.19  O, tefsir baĢta olmak üzere,20 fıkıh, kelâm ve 

belâgatte mahir bir kimsedir.21 Sinan Efendi‟nin kaleminin güçlü olmasından bahsedilmesine rağmen, 

kaynakların belirttiğine göre yazdığı eser sayısı 9-10‟u geçmez. Nitekim eserlerinin bir kısmının kayıp 

olduğu söylenmektedir.22 Ancak mevcut eserleri değer bakımından mükemmellik arz etmektedir. Zira 

ilmin her türlüsü ile meĢgul olmuĢtur.23 MuhaĢĢî Sinan Efendini doksan üç yıl gibi uzun zaman zarfında 

çeĢitli ilim sanatları ile iĢtigal etmesine rağmen eserlerinin bir kısmının kayıp olduğu söylense de, onun 

fazla eser ortaya koymayıĢının nedeninin, uzun sure kadılık görevlerindeki meĢguliyet ve bu esnada 

yapmıĢ olduğu yolculuklara dair meĢakkatlerin olduğu söylenebilir. 

Tespit edebildiğimiz ölçüde hâĢiye ve ta‟lik türü eserlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

1. HâĢiye „ala Tefsiri‟l-Kâdî (mine-l-Mâide ile‟l-Kehf)24 

2. Ta‟lika „ala Tefsiri‟l-Mülk ve‟l-Müddessir ve‟l-Kâmer25 

3. ġerhu Kitabi‟l-Kerahiyye ve‟l-Vesâya mine‟l-Hidâye26 

4. Ta‟likât „ala ġerhi‟t-Telvîh 

5. Ta‟likât „ala ġerhi Tecridi‟l-Kelâm 

6. Ta‟likât „ala ġerhi‟l-Mevâkıf27 

7. Ta‟likât „alâ ġerhi‟l-Miftah 

8. ġerhu ‟alâ Hizbi‟l-Ġmam Ali.28 

Yukarıda zikretmiĢ olduğumuz “Hidâye, “Miftah” ve “Mevâkıf” Ģerhler hakkında yapmıĢ olduğu 

ta‟likleri ve bazı risaleleri Sultan II. Selim‟e hediye etmek üzere kaleme aldığı rivâyet edilmektedir.29 

Ayrıca “el-Hüccetü‟z-Zehrâ” adlı eser kendisine isnat edilmektedir.30 

MuhaĢĢî Sinan Efendi (Çelebi) ile aynı dönemde yaĢayan Sinâneddin Yusûf el-Hamîdî (ö. 

912/1506), Sinâneddin Yusûf el-Gencevî (ö. 922/1516) ve Sinâneddin Yusûf Güzelhisari‟ye (ö. 

936/1530) ait bazı eserler, müellif isimleri yanında meslekî benzerlikten ötürü sehven kendisine nispet 

edilmiĢtir. Ayrıca Begavî‟nin MeĢâbihu‟s-sünne‟si üzerine yazılan Müntehabât-ı MeĢâbîh Tercümesi‟ni 

                                                 
16  ed-DımeĢkî, ġezerât, c. 10, s. 604; Kaya, a.g.m., s. 229. Osmanlı‟da adalet ve ilmî teĢkilatın  yürütülmesi konusunda ilim 

adımlarına verilen görevler; bunların istihdam Ģekilleri ve baĢ kadıaskerlerin sayısının arttırılması konusunda bkz. Mehmet 
ĠpĢirli, “Anadolu Kadıaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tahkikat ve Bunun Ġlmiye TeĢkilâtı Bakımından Önemi”, Ġslâm 
Tetkikleri Dergisi, c. 8, Ġstanbul, 1984, s. 205-218. 

17  Atâî, Zeyl-i ġekâik, s. 250; Müstakimzâde, Tuhfe, s. 589; ed-DımeĢkî, ġerezât, c. 10, s. 604. 
18  Atâî, Zeyl-i ġekâik, s. 251; Kaya, a.g.m., s. 229. 
19  Bilmen, a.g.e.,  c. 2, s. 666; Ziya Demir, a.g.e., s. 438. 
20  Amasyalı Ģeyh ve âlimlerle ilgili ana baĢlıklardaki ilimler tasnifinde Kadıasker MuhaĢĢî Sinân Efendi, tefsir ilminde bu Ģehrin 

önde gelenleri arasında zikredilir. Yine bunlar arasında Mekke‟ye gönderilmiĢ bir heyetin baĢkanlığını yapan bir baĢka 
müfessir Sinân Efendi‟den de bahsedilmektedir. Bkz. Hüseyin Hüsâmeddîn, Amasya Tarihi,  Dersaadet Hükümet Matbaası, 
Ġstanbul, 1327-1330, c. 1, s. 221. 

21  Bilmen, a.g.e., c. 2, s. 666; Ziya Demir, a.g.e., s. 438. 
22  Katip Çelebi, KeĢfu‟z-zunûn, c. 1, s. 190-91. Bilmen, a.g.e., c. 3, s. 666. 
23  Edirnevî, Tabakât, s. 399. 
24  Bu eser için her ne kadar Mâide Sûresinden baĢlayıp Kehf Sûresine hâĢiye yapılmıĢtır de En‟âm Suresinden baĢlayıp Kur‟ân‟ın 

sonuna kadar devam ettiği de söylenmektedir. HâĢiye‟ye, Sinan Efendi‟nin baĢladığı âlimler tarafından tamamlandığına dair 
bilgiler kaynaklarda mukayyettir. Bkz. Edirnevî, Tabakât, s. 400. 

25  Bağdatlı Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-ârifîn, 564; Bilmen, a.g.e., c. 3, s. 666. Bu risaleler, bazı kaynaklarda ayrı bir çalıĢma olarak 
gösterilse de bunlar, asıl hâĢiyede mezkur sûrelerin muhtevasında mevcuttur.  

26  Kehhâle, Mu‟cemu‟l-Müellifîn, c. 13, s. 289; Brockelmann, Carl, GAL, Leiden, 1943, c. 1, s. 467. Bu eser, Süleymaniye 
Kütüphanesi, Damat Ġbrahim PaĢa kitaplığı, 621 numaralı koleksiyonda mevcuttur.  

27  Seyyid ġerif Cürcânî‟nin ġerhu‟l-Mevâkıf adlı eserinde “halâ/boĢluk” kavramına dair zikrettiği mesele üzerine Süleymaniye 
Kütüphanesinde Hâlet Efendi, 802 numarada kaleme aldığı hâĢiyeleri bulunmaktadır. Bkz. Kaya, a.g.m., s. 229. 

28  Ritter, Helmuth, “Ayasofya Kütüphanesinde Tefsir Ġlmine Ait Arapça Yazmalar”, Türkiyat Mecmuası, Cüz. 2, Ġstanbul, 1946 s. 
43; Yine eserler için bkz. Demir, a.g.e., s. 439. 

29  Katip Çelebi, KeĢfu‟z-zunûn, c. 1, s. 190-91. Bilmen, a.g.e., c. 3, s. 666. 
30  el-„Akeriyyî ed-DımeĢkî, ġerezât, c. 10, s. 604. 
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Süleymaniye Kütüphanesi, Hasan Hüsnü PaĢa, nr. 2399 Sinan Efendi‟ye izafe eden kayıtlar doğru 

değildir.31 

II- Hâşiyesinin Özellikleri ve Tefsir Metodu 

Burayı üç ana bölümde ele alacağız. Öncelikle MuhaĢĢî Sinan‟ın hâĢiyesi hakkında genel bilgi 

vereceğiz. Sonra hâĢiyenin fizikî olarak Ģekilsel özelliklerini tanıtacağız. Son bölümde ise Mülk sûresi 

örnekliliğinden hareketle hâĢiyesindeki tefsir metodunu ve konu olarak içerdiği hususları tasnif 

edeceğiz.  

A- Hâşiye Hakkında Genel Bilgi 

Kâdî Beyzâvî tefsirine pek çok hâĢiye ve talik yazılmıĢtır. Ulemanın çok ilgi gösterdiği 

hâĢiyelerden bir tanesi XVI. yy âlimlerinden MuhaĢĢî Sinan Efendiye aittir. Nitekim Arapça olarak 

yazdığı hâĢiye dönemin âlimleri tarafından takdirle karĢılanmıĢtır.32  

MuhaĢĢî Sinan‟a ait olan “HâĢiye „ala Tefsiri‟l-Kâdî” isimli eserinin pek çok nüshası vardır. 

Bunlardan en fazla bilineni, En‟âm Sûresinden baĢlayıp Kehf Sûresinde biten nüshadır. Ancak hâĢiyenin 

30‟a kadar sûreyi ihtiva eden nüshası olmakla beraber, daha az sûre ihtiva eden nüshaları da vardır.33  

Osmanlı âlimleri arasında Ġbn Kemâl (ö. 940/1534) ve Ebussuûd (ö. 982/1574)  tefsirleriyle, 

Sâdî Çelebi (945/1539) ise Kâdî tefsirine yazdığı hâĢiyesiyle Ģöhret kazanmıĢsa da, MuhaĢĢî Sinan 

Efendi de bu hâĢiyesiyle Ģöhret bulmuĢ ve müfessirler arasında mümtaz yerini almıĢtır.34 Kânuni‟ye 

ithaf olarak yazdığı hâĢiyesi, müellifin “MuhaĢĢî” unvanını almasına neden olmuĢtur.  

Süleymaniye Kütüphanesi kataloguna kayıtlı yazma hâĢiyelere bakıldığında tespit edebildiğimiz 

kadarıyla; Çorlulu Ali PaĢa‟da (2), Damat Ġbrahim PaĢa‟da (2), Fatih‟te (13), Hüsnü PaĢa‟da (1), Hacı 

Mahmud Efendi‟de (1), Laleli‟de (1), ġehid Ali PaĢa‟da (4), Yozgat‟ta (3), ReĢid Efendi‟de (1), Ömer 

ĠĢbilir‟de (1) ve Yazma BağıĢlar‟da (1) olmak üzere toplam 30 nüsha bulunmaktadır. Bunlardan baĢka 

ilaveten Kılıç Ali PaĢa‟da 208 numaralı ve Nuri Osmaniye‟de 496-500 de kayıtlı nüshalar da vardır. 

Ayrıca isim benzerliği nedeniyle tefsir hâĢiyesi bağlamında da diğer müellifler üzerinde kayıtlı tasnif 

edilen hâĢiyelerde mevcuttur. 

Süleymaniye Kütüphanesi‟nde tefsir hâĢiyesine ait bir hayli nüshası olmakla beraber, Çorlulu 

Ali PaĢa‟da 54 numarada kayıtlı nüshanın en maruf olduğunu belirtmek isteriz. Yine Fatih‟teki 501 

numaralı benzer nüsha da mevcutlar içerisinde en çok sûreyi ihtiva edenler arasındadır. Biz ise bu 

tebliğimizde, Beyzâvî hâĢiyelerinden Çorlulu Ali PaĢa‟da 54 numarada kayıtlı olanı nüshayı tanıtmaya 

çalıĢacağız. Bu hâĢiyede bulunan sûre numaraları: 6-18, 54, 67, 73-74 ve 93-100 Ģeklinde sıralanabilir. 

Biz yöntem olarak bu eseri, Ģekilsel özellikler, metot ve belirli sûrelerin tefsirinin hâĢiyesi bağlamında 

muhteva olmak üzere iki ana kısımda ele alabiliriz. 

B- Hâşiyenin Şekilsel Özellikleri 

Ele aldığımız hâĢiye eser, ileri derece güve tahribatlı ve 707 adet varaklar halinde nesih yazıyla 

ve orta kalınlıkta bir uçla yazılmıĢtır. Cilt kapağı 247x145, 170x85 mm. ebadında mıklebi kopmuĢ, 

yıpranma nedeniyle Ģirazesi dağılmıĢ siyah meĢin kaplı bir cilttir. Sayfa yaprakları arasında kopan 

ipliklerden kaynaklı siyah ve yer yer de büyük lekeler bulunmaktadır. Varaklardaki lekeler ve bazı 

bozuk kısımlar, Enfâl sûresinin bir kısmına kadar devam etmekte olup Tevbe sûresi sonrası sayfalar 

sağlamlığını korumaktadır. Ayrıca Enfâl ve Tevbe sûrelerine ait varaklarda derkenarlar bulunmaktadır. 

Sayfalar cetvelsiz olup 25 cm boyundadır. Marj için bırakılan kenarlar geniĢtir. Yer yer bu kısımlarda 

derkenar bağlamında ibareler bulunmaktadır. Sayfalara sarıya dönük renkte olup baĢta beĢ, sonda dört 

                                                 
31  Demir, a.g.e., s. 439; yine kütüphane kayıtlarında MuhaĢĢî Sinan Efendi ile karıĢtırılan diğer bir âlim, “Tebyînu‟l-Mehârim” 

adlı eser sahibi “Mekke vaizi/sekenü Mekke” olarak maruf Amasyalı alim Yûsuf Sinânuddîn el-Amâsî (ö. 1000/1592)‟dir. Bkz. 
Recep Orhan Özel, “Yusuf Sinânuddîn el-Amâsî (1000/1592) ve „Tebyînu‟l-Mehârim‟ Adlı Eseri”, Usûl: Ġslam AraĢtırmaları, 
sayı: 20, 2013, s. 116-118. 

32  Edirnevî, Tabakât, s. 399. 
33  Bkz. Bu esere müteallik Süleymaniye Kütüphanesine kayıtlı, Amcazâde olan 44 numaralı hâĢiye, Araf, Enfâl ve Tevbe 

Sûresini ihtiva etmektedir. Yine Hacı Selim Ağa‟da 115-116 no da kayıtlı Enfâl-Tin arası 17 sûreyi; Ayosofya‟da 318 
numarada kayıtlı En‟am-Âdiyat arası 23 sûreyi ve en uzun olarak ise Çorlulu Ali PaĢa‟da 54 no da kayıtlı olan ise, En‟âm-
Âdiyât arası 30 Sûreyi ihtiva etmektedir.  

34  Nev‟izâde Ataî, ġekâik, s. 250; Brockelmann, GAL, c. 1, s. 531. 
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adet numarasız boĢ yaprak bulunmaktadır. Hattı rahatlıkla okunabilen nesih yazı çeĢidi olarak 

yazılmıĢtır. HâĢiyenin ön kısmındaki boĢ yapraklarda surelerin fihristleriyle birlikte eser ve müellifin ismi 

belirtilmiĢtir.  

Konu baĢlıkları için “َبعد” ve “ًقُل” kelimelerinde kırmızı; Mukaddime de fasıla olarak konan 

noktalar için kırmızı renkli mürekkep kullanılmıĢtır. Ana metinde ise tamamen siyah mürekkep 

kullanılmıĢtır. Yöntem olarak belirtelim ki MuhaĢĢî Sinan, Beyzâvî tefsirinden alıntı yaptığı ana kısımları 

herhangi bir iĢaretle belirtmeksizin “ًقُل”  dan sonra doğrudan metnin içine dâhil eyler. Bu da 

Beyzâvî‟nin tefsir metniyle hâĢiye ile ayrıt edilmesini zorlaĢtırmaktadır. Yine hâĢiyede iki sûre arasında 

belirli boĢluk bırakılarak sure isimleri kırmızı renk ile yazılmıĢtır. ġekilsel olarak ilk boĢ yapraklardan 

üçüncüsünde sûrelerin fihristleri ve aynı sayfada sonrasında eser ve müellifin ismi Ģu Ģekilde belirtilir: 

 حاش٘خ الؼالهخ أستبر ػصشٍ ّّح٘ذ صهبًَ الوْلٔ سٌبى أفٌذٕ ػلَ٘ سحوخ هللا الجبسٕ

MuhaĢĢî Sinân, eserine bir mukaddime yazarak burada edebî bir üslup ile beliğ cümleler 

kullanır. Önce besmele, sonra Allah‟a hamd ve övgü, “ّثؼذ” den sonrada mukaddime mahiyetinde 

bilgiler verir. HâĢiyenin giriĢinde cümlelere Ģöyle baĢlar:  

ّثؼذ فوشمْص فٖ...ٗب هي أفخن شقبٗق الجلغبء ثجذاٗغ صٌبٗغ االٗبد ّالزمش الحن٘ن ّأثنن هصبقغ الخطجبء  

....                                                                 رُي مل أدٗت لج٘ت ّ ػقل مل رٕ فِن هص٘ت  

HâĢiyenin son kısmında Ģunlar kayıtlıdır35:  

لسٌخ سجغ ّتسؼوئخ ّالحوذ هلل أّال ...تن تحش٘خ ُزٍ السْسح ثحوذٍ سجحبًَ ثؼْى هللا ّحسي تْف٘قَ

... ّآخشا  

HâĢiyenin vakıf kaydında ve mühür kısmında (sene, h. 1120)  ise Ģunlar yazılıdır:  

قذ ّقف ثِزٍ السٌخخ الششٗفخ الْصٗش االػظن الوش٘ش االفخن ػلٔ ثبشب ٗسشٍ هللا هب ٗشٗذٍ ّٗشبء غلجب 

لٌ٘ل هشظبح هللا تؼبلٔ ّقفب صح٘حب ششػ٘ب ثح٘ج ال ٗجبع ّال ُْٗت ّال ْٗسث ّال ٗشُي ّال ٗخشد هي الحجشح التٖ 

غجٌِب حعشد الْاقف لحفػ النتت الوْقْفخ فوي ثذلَ ثؼذ هب سوؼَ فإًوب إحن ػلٔ الزٗي ٗجذلٌَ إى هللا سو٘غ 

...ُزٍ ّقف الْصٗش االػظن حبد هحوذ اغب ػفب هللا ػٌِوب...ػل٘ن   

Genel anlamda onun hâĢiyesi hakkında Ģunlar söylenebiliriz. Müellif, hâĢiyesine En‟âm sûresiyle 

baĢlamıĢ olup Fatiha‟dan niçin baĢlamadığına dair eserin mukaddimesinde herhangi bir açıklama 

yapmamıĢtır. HâĢiyesinde genel anlamda metot olarak kelâmî ve dilsel konulara ağırlık vermiĢtir. Eserin 

genelinde dil, gramer ve anlama dair ZemâhĢerî, baĢvurduğu temel kaymak özelliğini taĢır.36 Yine dilsel 

konularda Ġbn HiĢâm‟ın “Muğni‟l-Lebîb” isimli eserine yer yer müracaat eder.37 Tefsir rivâyeti olarak ise 

Katade ve Süddî‟ye sıklıkla baĢvurur, bunlar üzerinden karĢı görüĢlere dair mukayesede bulunur.38 

Daha önce ki hâĢiyelerde baĢka müfessirler hata yapmıĢlarsa bunlara temas etmiĢ ve hataları tashih 

etme cihetine gitmiĢtir. Nitekim MuhaĢĢî Sinan, Mülk sûresine yazılan diğer hâĢiyelerde hatalar varsa, 

kendi hâĢiyesinde bunlara dair tenkitlerde bulunmayı ihmal etmemiĢtir.39  

C- Hâşiyenin Tefsir Metodu ve Muhtevası 

 Tebliğimizde onun tefsir metodunu tanıtırken 707 varaklı hâĢiyesinin tamamını almak hacim 

açısından mümkün olmayacaktır. Biz de özellikle eserin mukaddimesinde ele aldığı hususları; yine daha 

öncede üzerinde ta„lika yazması hasebiyle Mülk Sûresi örnekliği üzerinden tefsirindeki metodunu 

değerlendirmeye tabi kılacağız. Ancak hâĢiyedeki bütünlüğü görme bağlamında ortaya koyduğu genel 

hususları da göz önünde bulundurmaya çalıĢacağız. Onun hâĢiyesinde belirtilen hususları, sûrelerin 

tefsirindeki metot ve muhteva olarak iki kısımda ele alabiliriz. 

 1- Ayetleri Tefsir Yöntemi 

Burada örnek olması bağlamında bir sûre üzerinden MuhaĢĢî Sinan‟ın, Beyzâvî tefsirini 

açıklarken Mülk sûresi uhdesinde ortaya koyduğu tefsir yöntemini izah etmeye çalıĢacağız. Böylece 

                                                 
35  Ferağ kaydı:   لسىت ثمان َسبعٍه َالف ...إبراٌٍم به حسه البسىُي...على ٌد عبد الضعٍف...تمت ٌذي الىسخت الشرٌفت

.مه ٌجرة مه لً العزَالشرف  
36  MuhaĢĢî Sinan, Yûsuf b. Hüsâmeddîn, HâĢiyetü „alâ Tefsiri‟l-Kâdî, Süleymaniye Ktp., Çorlulu Ali PaĢa, no: 54, vr. 6a, 7b, 9b, 

10a-b, 12b, vd. 
37  Bkz. MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 4b. 
38  Bkz. MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 5b. 
39  Bkz. MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 665ab. 
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örnek olması açısından Mülk sûresi tefsiri üzerinden hâĢiyesindeki ilmî ve edebî üslupla izhar ettiği 

hususları yakından görme imkânı bulacağız. 

a- Kur‟ân‟ın Kur‟ân‟la Tefsiri 

MuhaĢĢî Sinan, Beyzâvî tefsirindeki Mülk Sûresi 5. Ayetini,40 Saffât sûresi 10. ayetine41 bina 

eder ve ayette belirtilen ıĢınların her türlü azgın Ģeytana karĢı koruyucu olduğunu söyler. Bu tür izah 

yöntemi de Kur‟ân ayetlerinin birbirini tefsir etmesi Ģeklinde addeder.42 

Ayetle ayetin tefsiri bağlamında Mülk Sûresi 16. ayette kuĢlara bakılması hususunda ismin 

fiilden önce geldiğini söyler. Buradaki kuĢların saf ve kanat vurarak düzen içinde uçmalarının umum 

ifade ettiğini, bunun “…  ayetindeki anlamla örtüĢtüğüne dair açıklama 43”إى الوصذق٘ي ّالوصذقبد

cihetine gider.44 Bu hususta baĢka örneklerde mevcuttur.  Ancak bu kadarla yetinmek istiyoruz.45 Yine 

nass ile hâĢiye etme konusunda MuhaĢĢî Sinan, yer yer hadisler takdim ederek açıklama cihetine 

gider46. Bu hususta ayeti tavzih ederken sünnetten örnekler verir.  

b- Kaynaklara Atıfta Bulunması ve Kendi Görüşleriyle İzahlar Yapması 

Ġleride hâĢiyesinin muhtevasında ele alacağımız üzere, açıklamalarında referanslar göstermekle 

beraber bazı hususları mukayeseli olarak ele alır. Dolayısıyla atıfta bulunduğu bilgileri kendi 

görüĢleriyle mecz ederek açıklamalarda bulunur. 

Örnek verecek olursak, Mülk sûresi 20. ayette olan “…  ibaredeki istifhâmın ”أهي ُزا الزٕ

muttasıl ya da munkatı„ olmasının adetten olmadığını söyler. Ayetten anlaĢıldığı üzere baĢka ilahlara 

yönelme anlamında burada te‟kit vardır.  Beyzâvî‟nin tefsirindeki “…  haber ,”ُزا“ deki 47”أهي ُزا الزٕ

olup mübtedayla bağlantı kurma anlamında istifhâmiyye bildirir. Dolayısıyla “أهي” ikinci mübteda olup 

 olur. Sonra MuhaĢĢî Sinân KeĢĢâf‟tan istidlâlde ”ٌٗصشمن“ ise, sıla ve ikinci haberdir. Takdiri ise ”الزٕ“

bulunarak, “burada yardım için istifhâm vardır, yardımcı için değil” Ģeklinde izah yapar. Akabinde tam 

vasıflarda mananın açıklanmasında hâcetin olmadığını söyler. Mana ise, kâmil vasıflara sahip ve Ģâmil 

olan kudretin size yardım edip sizi kurtaracağı Ģeklinde olur. Dolayısıyla bu yüce kudret, insanları, yerin 

dibine batırmaktan ve taĢ düĢmesinden korur. Burada inkita„ olup istifhâmiyye takdir edilmiĢtir. “أم” 

sadece “ثل” anlamındadır. Bu görüĢünü Ebû Hayyan‟a (ö. 745/1344) dayandırarak mukayeseli 

açıklamalarda bulunur.48  

Yine KeĢĢâf sahibinin dediği üzere “أهي” nin istifhâm ve mevsûlenin birleĢmesinden meydana 

geldiğini ve “ُزا” nın sıla olduğunu söyler. Ona göre burada “ثل” ise takdir edilerek ve “أهي” de ikinci 

kez söylenerek kısaltmaya gidilmiĢtir. Dolayısıyla cümle olarak sözün tam olması gerekmez. Burada 

kelâmın yarısı vardır. Kelâm sıla cümlesiyle beraber haber tamamlanmıĢ olur ve mahzûf olan haberin 

delaleti ise sizlerin rızk sahibi kılınmanızdır.49 MuhaĢĢî Sinan, bu Ģekilde dilsel referanslarla Beyzavî‟nin 

tefsir metnine açıklık getirmiĢ olur. 

c- Belirtilen Kırâatlerin Merciini Tavzih Etmesi 

Müellif hâĢiyesinde musannifin tefsirinde belirttiği kırâatlerin kime ait olduğunu açıklar. Yine 

bunların okunuĢ mahiyetleri hakkında kısa bilgiler verir. Mülk sûresi son ayetteki “فستؼلوْى” yi Kisâî, 

yâ ile okur. Bundaki farklılık, Kisâî ekolünün böyle ihtimal üzere kırâat etmesidir. “…   ”فوي ٗج٘ش النبفشٗي

ibaresinde bu kırâat uygun düĢtüğü için böyle okunduğunu ifade eder.50 Yine o, Müzzemmil sûresinin 

                                                 
40  “Biz yakın gökyüzünü kandillerle süsledik. Yıldızlardan çıkan ıĢıkları, Ģeytanları kovmak için birer fiĢek yaptık. Ayrıca biz 

onlara ahirette alevli bir azap hazırladık” (Mülk 67/5). 
41  “Ancak birisi bir haber, bir bilgi kırıntısı kapacak olsa, yakıcı bir ıĢık huzmesi yetiĢip onu hemen yok eder. Saffât 37/10. 
42  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 660a. 
43  “Allah‟ı ve Peygamberini tasdik edip mallarından mülklerinden hayırlı iĢlerde harcayan erkek ve kadınların, Allah yolunda 

harcayanların malları kat kat artırılır… ” (Hadid 57/18). 
44  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 666a. 
45  Bunlar için bkz. MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 660b, 662a, 662b; 662b…vd. 
46  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, v. 662b. 
47  Beyzâvî, Abdullah b. Ömer, Envâru‟t-tenzîl ve esrâru‟t-te‟vîl, Dâru ihyâi‟t-turâsi‟l Arabî, Beyrût, ty., V, 231. 
48  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 666 b. 
49  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 666b-667a. 
50  MuhaĢĢî Sînan, HâĢiyesi, vr. 669a. 
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tefsirde geçen “َقشئ ث” Ģeklinde genel olarak belirtilen müzzemmil in idgamlı okunuĢunun Übey‟e ait 

olduğunu belirtir.51 Bu Ģeklide MuhaĢĢî Sinan, hâĢiyesinde kırâatler konusunda bilgi verir. 

2- Hâşiyenin Muhtevası 

MuhaĢĢî Sinan, hâĢiyesinde sûrelerin tefsirine En‟âm Sûresi tefsiriyle baĢlar. Ancak ele 

aldığımız bu hâĢiyede bütün sûreleri sırasıyla değil, kendine göre bir yöntemle fihrist oluĢturarak otuz 

sûrenin hâĢiyesini yapar. Âdiyât sûresinin tefsiriyle hâĢiyesiyle tamamlar. Onun hâĢiyesinin 

muhtevasında olarak Ģunlar zikredilebilir. 

a- Hâşiyenin Mukaddimesi 

Müellif, hamdeleden sonra hâĢiyenin mukaddimesinde edebî ifadeler terâdüf eder. HâĢiyenin 

mukaddimesi uzunca olup evveli, eserin yazılıĢının vürûduna dair edebî cümleleri, sonu ise Kanuni 

Sultan Süleyman‟a dair övgüleri içermektedir. Örnek olması bağlamında mukaddimenin tamamını 

vermekten ziyade bir kısmını burada takdim etmekle yetineceğiz. ĠĢ bu mukaddimenin baĢ ve son 

kısmı Ģöyledir: 

 “Her zeki edibîn zihninde hatırladığı Ģey vardır. Her fehim sahibinin aklında doğru, yerini 

bulmuĢtur. Onu, ret konusunda söz bulamazlar. Ġnkâr ile irtikâb etmeye de mecâl yoktur. Bu, 

teminat/güven ile ulaĢılan bir Ģeref de değildir. Bu ilgisizlik ve rahatlıkla da hiç elde edilmez. Zira ilim 

sıfatların en yücesi ve sıfatların en Ģereflisidir. Zira bununla, en değerli Ģeylere ve ehemmiyetli Ģeylere 

sahip olunur. Böylece bu Ģey, akıl sahipleri indinde gümüĢ sikkelerden daha değerli olur. Bu ilimden 

ancak Rahman‟ın rızası elde edilir. Bununla cennet kapıları açılır. Çocukluğumun tamamı benden çekilip 

alındı. Âlim zât sarığıyla yaĢlandıkça ayıp/giderme örtme sorumluluğu bana bırakıldı (…) Her karanlık 

gece de bir aydınlık vardır. ġayet Ģerri tadan için, aĢağı cahillik vardır. Buna, kavim ve zatlardan fâdıl 

kimselerin mükemmel kıldığı Ģey olarak değer verilecek. (ġiir: AĢiretimin büyükleri benden razı olunca, 

kızgınlık yok olmayıp bana mukavemet de oldu. Böylece bu akîle eseri, hükümdar ve sultanları gözetip 

boyun eğen kimse için addetmek istedim). BoĢ korunaklı bir alanı arı/saf çiçekler ve olgun meyveler 

yetiĢtirmek için kazdım kazdırdım. Böylece burası altlarından ırmaklar akan cennetler gibi oldu. Artık 

bunda, üstün kimselerin ihsan ettikleri Ģikâyette olmaz. Kim ilimler ve faziletlilerin vasıflarını 

kaybederse, güneĢin baĢ kısmı yaĢlanarak tutuĢur. Denge ve yörünge çizgisinden uzaklaĢır. Gece 

sürmesi yıldızların gözüne uzun süre çekilir. Böylece kendine yakını ve alçakta bayağı olanı tayin 

edemez. Ġslâm‟ın ve Müslümanların Allah katından yüce bir yardım ve açık beyan fetihle seçkin Sultanı! 

Sultan oğlu Sultan, Sultan Beyazıd Han‟ın oğlu Sultan Selim Han‟ın oğlu Sultan Süleyman Han ki Allah 

bütün bölge ve Ģehirleri üzerinde onun Ģefkatini ebedî kılsın. Çağlar/zaman devirlerle bitiĢmedi. Yüce 

kapısında iman ıĢıkları parlamaya, ihsanla dolup taĢan kanun koyuculuğu, sözlerin zeyil/ekleri ulaĢılan 

noktaya doğru akıĢı mecrasında devam ediyor. Yolculuktan yolculuk içinde yer ve gri gök birbirini takip 

edemedi. Nehirlerin nehirleri olarak yarılıp çıktı. Bundan bir nüshayı karıncaların, çekirge sürüsünü Hz. 

Süleyman‟a ithaf ettiği minvalde sarayın hazinesine dâhil ettim. (…) ġayet kabulü haiz olursa bu, en 

büyük temenni ve emelin nihai noktası olacaktır. ĠĢte ben! Bu maksatla mülk sahibi kendisine ibadet 

edilen Allah‟tan yardım isteyerek bu iĢe koyuldum. Zira O, yegâne yardım istenen ve kendisine 

tevekkül edilendir”.52  

Görüldüğü gibi mukaddime de edebî yönü ağır cümleler derç edilmiĢ, Kanuni Sultan 

Süleyman‟a ait derin anlamlı methiyelerde bulunulmuĢtur. Genel olarak bakıldığında hâĢiyenin yazılıĢ 

serüveninden mukaddime kısmında bahsedilmektedir. ġöyle ki yedi sene öncesinde, dostları ayetleri 

rahatlıkla anlayabilmek ve murad-ı ilâhiyeye visal için MuhaĢĢî Sinan‟dan bir eser yazmasını talep 

etmiĢler. O da edinmiĢ olduğu müktesebata dayalı olarak talebe cevap olacak bir hâĢiye yazmaya karar 

vermiĢtir.  Edebî incelikler ve ağır üslup ile telife devam etmek suretiyle Beyzavî tefsirinden Kamer, 

Mülk Sûresi ve En„am Sûresinin bir bölümüne hâĢiye yazmıĢ, ancak daha sonra zihnî bir rahatsızlığı 

                                                 
51  MuhaĢĢî Sînan, HâĢiyesi, vr. 669 b. 
52  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 3a-4b. 
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sebebiyle bu çalıĢmayı durdurmuĢtur. Bu hastalıktan selamete erince yukarıda belirttiğimiz üzere otuz 

sûre üzerinden Beyzavî tefsirine yazdığı hacimli bir hâĢiyeyi Kanuni‟ye ithaf etmiĢtir.53  

 b- Kelâmî Konulara Yer Vermesi 

 HâĢiyede muhtevâ olarak öne çıkan en önemli husus müellifin kelâmî konulara oldukça ağırlık 

vermesidir. Özellikle o, EĢ‟arî kelâmı üzerinden konulara açıklık getirmeye çalıĢır. Meselâ En„âm 

sûresinin giriĢine bakıldığında kelâmî hususlara dâhil olduğu açıkça görülebilir. ġöyle ki o, En„âm Sûresi 

1. ayetin tefsirindeki yer katmanlarıyla ilgili meselede, “EĢ‟arîlere göre, cisimlerin tek benzer cevherden 

oluĢtuğunu nakleder. Dolayısıyla realite olarak cisimlerde farklılaĢma durumu yoktur. Hepsi tek 

cevherden oluĢmaktadır. Sadece (sıfat olması bağlamında) içlerine arazlar dâhil edilmiĢtir” Ģeklinde 

açıklamada bulunur.54 

 MuhaĢĢî Sinan kelâm ilmine dair hususlarda ZemahĢerî‟nin (ö. 538/1143) KeĢĢâf adlı eserine 

göndermeler yapar. Mukayeseli olarak açıklamalarla ilgili ayetlere açıklık getirmeye çalıĢır. Onun bu 

teamülünü örneklerle açıklayalım. 

 Mülk sûresi bağlamında ilk ayette “…O, her Ģeye kâdirdir” ayetini açıklarken KeĢĢâf‟ı örnek 

verir. Buradan hareketle, bu kudret için eĢyaya dair kadir olunamayan Ģeyde O‟nun kudretine dair bir 

tahsis olduğunu belirtir. Zira O, bir Ģeyi dilerse onu yapar. Dilemezse yapmaz. O‟nun fiili, ancak 

taallukundan önce mevcut olarak ilk ortaya konan Ģeye bağlıdır.  Bu da O‟nun varlığıyla mevcut olanın 

varlığıyla aynı olmasının imkânsızlığını ortaya koyar. Bu bağlamda kasıt ve taalluk ile eser olmaz. Bu 

açıdan bu kudretin, taalluk vaktinde var olan Ģey Ģeklinde düĢünülmesine cevaz verilmez. Müteallik 

olarak var olan Ģey, var edenin eseri olarak nitelenebilir. 

 Burada bir Ģeyin yaratılması ve sonunun olması kabul edilemez. Durumun ihtiyara bırakılması 

ise ademin (yokluk) sibkat etmesine davetiye getirir. Çünkü ademin tahsisi ile madûm olanın tahsisi 

farklı bir Ģeydir. Dolayısıyla ademin, sıbkatının ihtiyarı durumunda taallukuna mekan tahsisi söz konusu 

olur.  Bu husus kelamcılar cumhuru indinde fâilin mevcut olandan müstağni olması anlamına gelir ki, 

KeĢĢaf sahibi ve arkadaĢları nazarında müstağni Bâki Allah‟tır. Aksinin söylenmesi durumda bekanın 

zamanla ilintisi olur. Nitekim var edilenin baĢlangıcında var eden olunca müstağnilik olmaz.55  

 Yine KeĢĢâf‟tan alıntı yaparak56 olmayan bir Ģeyin istenmesi, ma‟dûm olandan daha umum 

ifade eder. Çünkü Bâki olan mevcûd olup mevcûdiyeti devam eden bir var oluĢla muttasıftır. Fâlin 

eserinin ise var oluĢunun baĢlangıcı olmakla birlikte, ikinci zamanda ( ًٖالضهبى الخب) vucûd bulmuĢtur. 

Bu halde Ģayet mevcûd tek olursa, bu da ulaĢılamayan var oluĢ ile daim olarak muttasıf olur.57  

 Kelâmî açıklamalarda bulunarak Beyzâvî‟de kapalı olan hususları vuzuha cihetine gider. 

Mesela, “  ibaresinde58 kulları için zaman tayin etti anlamı vardır.  Zira  ”حست هب قذسٍ حست ثوؼٌٔ قذس

burada zamir kullara râcidir. Hayat ve zevali yaratan Allah‟tır. Ölüm ve hayatın zikrinden maksat, 

bunlar için zamanı yaratması ve ilmiyle de bunu kendine ayırmasıdır. Kullardan kimse bu duruma 

muttali olamaz. Bu durum ise hayat, memat ve bunların dıĢında bütün mahlûkatı kapsar. “Sonra siz 

ölüydünüz biz sizi dirilttik ibaresiyle”, ölümün ve hayatın yok olacağını, sadece O‟nun Ģanının Hayy 

olduğunu, ölümü de izale edeceğinden ölümün de mahlûk olduğunu ifade eder.59  

 Yine “  .ibaresinden60 hareketle hayat, hüsnü amel yapmaya çağırır ”ّألًَ ادػٔ الشحوبى الؼول

Ancak zahiren de sadece ölümü çağırır. Mutlaka amelsiz bir hayat tasavvur edilemez. Zira Allah, 

kullarını ölüm ve hayat arasında ihtiyarları üzerine bırakmaktadır.  Ayet-i Kerimeden hareketle, kulların 

amellerinin farklılaĢtığını ve yine ameller bağlamında hüsün ve noksanlığın belirleyici bir husus 

olduğunu söyler61.  

                                                 
53  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 3b-4a. 
54  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 5a. 
55  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 656a. 
56  Bkz. ZemahĢerî, Mahmûd b. Ömer, KeĢĢâf,  Dâru‟l Ġhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabî, Beyrût, 1997, c. 4, s. 579. 
57  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 656b. 
58  Beyzâvî, Envâr, c. 5, s. 228. 
59  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 657a. 
60  Beyzâvî, Envâr, c. 5, s. 228. 
61  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 657a-b. 
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 Yine ona göre “  metninde62 ise imtihanın muamelesi anlamında kulluk teklifi ”ل٘ؼبهلنن هؼبهلخ

vardır. Dolayısıyla Allah‟ın kullarına ihtiyarı tefvîz etmesi konusunda bir temsil vardır. Bu teklifle 

beraber temsili olarak emirlerini verir ve nehiylerinden sakındırır. Böylece sınavlarla beraber muti„ 

olana sevap verecek, âsi olanı cezalandıracaktır. Bu durum ihtiyar sahibi kula i„lam edilmektedir. 

Cezalandırma konusunda birinci halde „ikâbın ihâsı (hafifletilmesi), ikinci halde ise „ikâb için teessüf 

vardır63. Ayetin sonundaki “الغفْس”  ile MuhaĢĢî Sinan, Allah‟ın inâbe edenleri bağıĢlayıcı olduğunu, 

gufranın ise tüm mezheplerde olduğu üzere tevbe etme Ģartına has kılındığına vurgu yapar.64  

 Allah Teâla‟nın var etmesi ve mahlûkatı bilmesi ile ilgili olarak Mülk Sûresi 13-14. ayetlerde 

O‟nun her Ģeyin bilgisine sahip olduğuna dair, “ 65” أّجذ اال ش٘بء حسجوب قذستَ ّحونتَ   tefsirine göre 

bütün eĢyayı kudret ve hikmetine göre var eden O‟dur. Yani hepsi anlamında buradaki lâm istiğrak 

bildirir. Yani ayette zikredilen sır/gizli ve cehr/açık mahlûktur. Dolayısıyla yarattığı her Ģeyi bilmesi 

vaciptir. Ayette “Bütün yarattıklarını bilmez mi?”66 Ģeklinde meful düĢünülmüĢ olup bu anlamda ihtiyar 

ile mücerret olanı umum kastetmeksizin bilir. Hususa delalet eden gelecek ancak bir karineyle 

bilinebilir. Ancak Allah (c.c.) sırrî ve cehrî olanı doğrudan bilir. Burada da mefulün tahsisi olmayıp 

umum anlamı olarak takdir vardır. Nitekim “O, Latîf ve Habîr‟dir”. Önceden yaratılanın ilminin kendisine 

bildirilmesi muhaldir ve bundan müstağnidir. Burada Allah‟ın bilmesi sır ve cehre has kılınırsa 

faydasız/abes bir durum ortaya konmuĢ olur.67 Zira O‟na hiçbir Ģey gizli kalamaz. 

 Allah‟ın mahlûkatı bilmesiyle ilgili, “…ya da Allah yarattığının içindekini bilmez mi” deki fîhi 

zamiri, takdir edilmiĢ olup bütün mahlûkat için umum bildirir. Aynı zamanda burada hal ile takyîd 

vardır. Her Ģey kendine ya da O‟na kulluğa dair mukayyet altındadır. Ta ki gizli ya da açık olsun. Ona 

kullukta takyîd ise nazar ile vâsıl olunan bir husustur. Kul bu mukayyet olana nazar ile ulaĢılır. Burada 

nazar da kapalı olanı anlamaya yardım eder.68  

 MuhaĢĢî Sinan, ayetlerden hareketle tartıĢmalı konulara girer. Mülk sûresi 17. ayette, “onlar 

azabın nasıl olduğunu görecekler” bağlamındaki “ٓم٘ف إًزاس” ibaresi69 tekebbür bir halini ifade eder. 

Bu ise uyarılarımın nasıl olduğunu yakında bilecekler demektir. Sonra zahirî olarak gökten gelecekten 

emin misiniz? Buyrulmaktadır. Ancak bu azabın, dünyadan gelecek azap nevinden olması sabit değildir. 

Bunun ahiret azabına dair bir uyarı olduğunu söyleyenler de olmuĢtur. Genel anlamda ise tekit 

bağlamında ayeti yalanlayanların öncekilere danıĢması anlaĢılmaktadır. Bu da azabın inmesi durumuna 

mütealliktir. Nitekim burada azabı hak bulmadılar mı? anlamı vardır. Yine ayette hem tehdit hem de 

teselli vardır. Bunu ise bilebilmelerinin mümkün olduğu zahiren anlatılmaktadır. Velhasıl bu hususi 

Ģakîlerin yalanlamaları nedeniyle azaba duçar kalacakları Ģeklinde anlaĢılmalıdır.70  

 MuhaĢĢî Sinan, Allah‟ın varlığı kudretini açıklarken burhan-ı temânu‟ bağlamında bilgiler verir. 

KuĢların kanat vurarak havada yanları üzerinde hareketsiz olarak durduklarına Ģahit olunduğuna dikkat 

çeker. Bunun, Allah‟ın kemal-i kudretine en büyük delil olduğunu söyler. Sonra uçuĢ hallerinin 

tekrarlanmasındaki safahat ve hikmetlerden bahseder.71 Yine Beyzavî‟nin “الشحوبى” tefsirinden 

hareketle72 bunun baĢkası değil, sadece Rahman‟ın sıfatı olacağını belirtir. Yaratıldıktan sonra canlıların 

hayatta böyle akıp gitmesi, Allah‟ın onlar üzerindeki rahmetidir. Zira Allah‟ın rahmeti olmazsa havadaki 

kuĢlar düĢer ve helak olur. Yine Beyzâvî‟ye istinaden “O‟nun rahmeti her Ģeyi kapsar” beyanından 

                                                 
62  Beyzâvî, Envâr, c. 5, s. 228. 
63  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 657b. 
64  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 658a. 
65  Beyzâvî, Envâr, c. 5, s. 230. 
66  Mülk 67/14. 
67  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 664a. 
68  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 664a. 
69  Beyzâvî, Envâr, c. 5, s. 230. 
70  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 665b. 
71  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 666a. 
72  Beyzâvî, Envâr, c. 5, s. 231. 
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hareketle, esmâdan Rahman ile Râhim‟i mukayese ederek Rahman‟ın daha beliğ olacağını söyler. Zira 

Ģekilsel olarak binanın ziyadesi, mananın da zaitliğini ortaya koyar.73 

 c- Nahiv ve Anlama Yönelik Tahliller/Filolojik Tefsir 

 MuhaĢĢî Sinan, kelime anlamları vererek filolojik tefsir yapma yoluna gider. Mülk sûresini tefsir 

yaparken Beyzavî‟den “Bütün iĢleri kabzetme tasarrufu kendine aittir”74 Ģeklinde alıntı yapar. Mülk 

sûresi ilk ayetteki haberî sıfatlardan “yed” kelimesini açıklarken, bunun kudretten mecaz olduğunu 

söyler. Böylece haberî sıfatları te‟vil cihetine gider. Burada kullanılan “mülk” ise bütün fertlerce 

müĢahede edilen âleme değil de, Allah‟a mahsustur. Ayetteki mülk, ma„rife kullanılarak tasarruf 

anlamında kullanılmıĢtır. Zira Allah, mülkün tasarrufunun kendi elinde olduğunu zikretmektedir.75 

 Müellif bazen dilsel tahlillerle beraber açıklamalarını kelâm cihetine kaydırır. Bu hususta 

görüĢlerini Beyzâvî‟ye dayandırarak izahta bulunur. Burada musannife (Beyzavî) göre, mülkün bütün 

iĢlerde tasarruf anlamında olduğunu söyler.76 Zira ona göre buradaki lâm istiğrak bildirir. Dolayısıyla 

 Allah‟ın tasarrufu demek olup bu isimden bütün oluĢumun Allah‟a aitliği, bütün iĢlerin ”الولل“

müdebbirinin kendisinin oluĢu anlaĢılmalıdır. O, olmadan bir Ģey düĢünülemez. Allah (c.c.), bir ikincisi 

olmaksızın evvel olandır.77  

 Ġkinci ayette geçen mevt ve hayatın ezdâd olarak ele alındığını belirtir. ġöyle ki ona göre, 

aralarında mütekabiliyete dayalı bir zıtlık vardır. Ancak mevt, adem ile ilintilendirilemez. Mevt, 

yaratılmanın zıddı olarak belirtilmiĢtir. Buradaki halk ise takdir etme anlamında olup adem ile ilintili 

değildir. Halk ile murat ise, inĢa ve tam bir yaratmadır. Hakiki anlamda da var etme demektir. Daha 

sonra MuhaĢĢî Sinan, hakikat-mecaz iliĢkisini ortaya koyarak, mecazın umum ifade edeceğini, hakikatin 

ise var olan üzerine bina edilmesi gerektiğini beyan eder.78 Yine Mülk Sûresi 26. ayetteki ilmin 

açıklamasında zannın mutlak olarak ister tercih eden, ister tercih edilen olsun yakînin zıddı olarak 

kullanıldığını söyler. Nitekim daha önce vaki olmayan bir Ģey onlara gösterilecektir.79  

 Bazen de kelime anlamlarında kök verir. Mülk sûresi 16. ayetteki temûru, “الوْس” un türevi 

bağlamında “التشدد” gidip gelme, derinlere inme anlamına gediğini söyler.80 Yine eĢ kelimenin 

anlamlısının belirtmesi konusunda Mülk sûresi 22. ayetteki “أُذئ” nın “اسشذ” anlamında olduğunu 

zikreder, hidayetin karĢılığında ise en iyi yolun bu olduğunu belirtir. Burada yol göstermek ise haber 

konumundadır.81  

 Yine anlamlandırmalar da zamirlerin merciine değinir. ġöyle ki ona göre, Mülk Sûresi 3. 

ayetteki takdir edilen zamir ise “فِ٘ي” olup, Rahmanın yarattıkları Ģeklinde merhamete izafe edilmiĢtir. 

Burada takdir de “  Ģeklinde olur. Yarattıklarındaki tenasüp ise rahmetin bir ”هب تشٓ فِ٘ي هي تفبّد

eseridir. Nitekim âlemin nizamı bu minvalde dönerek mana bulur. Tüm bunlar rahmanın büyüklüğünü 

ortaya koyar ve yarattığı her Ģeyde asla eksiklik bulunmaz.82 

 Ġ„rab hususuna gelince, nahiv bilgisi verir. “Yedi göğü uyumlu olarak yaratan O‟dur”,83 

ayetinde, tıbak mastar anlamında sıfat olarak kullanılmıĢtır. Anlamı ise yedi göğün birbiri üzerine 

gelerek uyum göstermesi/sağlamasıdır. Dolayısıyla bu yedi gök birbiri üzerinde düzenli/uyumlu olarak 

yapıĢtırılmıĢ olup mutabakata dayalı bir durum arz etmektedir. Yine burada mutabakatın mastar 

anlamında mef‟ûl olması caizdir. Ġ„raba göre bazısı bazısına uyumlu yaratılmıĢ demektir. BaĢka bir 

                                                 
73  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, Vr: 666a. Ayrıca “Onları ancak Rahman‟ın tutacağını görmediler mi?” ifadesindeki “ػذٗل” de 

üzerinden imsak ile muttasıl olmaya iĢaret var denilebilir.  Burada yaratılan Ģeyleri kabz, bast ve imsak ile tutması Allah‟ın 
kemâli kudretidir. Buradaki imsâkın delaleti, kudretinin kemalinin menzilesinde olup yarattıklarının âdetinin çokluğunu 
gösterir. Burada kudretimi bilemediniz anlamına iĢaret vardır. MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 666b. 

74  Beyzâvî, Envâr, c. 5, s. 228. 
75  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 655b. 
76  Beyzâvî, Envâr, c. 5, s. 228. 
77  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 656a. 
78  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 657a. 
79  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 668a. 
80  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 665a-b. 
81  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 667a. 
82  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 658b. 
83  Mülk 67/3. 
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açıdan nasb mahallinde mübteda ve haber olması da söz konusudur. Dolayısıyla yedi göğün beyanı 

olarak mutabakat manasında hal Ģeklinde de kullanılır.84 

 Yine harf-i cerrin verdiği anlama dayalı olarak “ 85”ٗخشْى سثِن  ayet kısmında, Beyzavî‟nin 

 ibaresini açıklarken, bâ nın kattığı anlamın onların kalpleriyle korktuğunu, korkunun ”ثبلوخفٖ“

dillerinde olmadığı Ģeklinde olduğunu söyler. Zira bunların dilleriyle söyleyip kalpleriyle 

söyleyemedikleri gibi. Ayetteki “لزًْثِن” mecrûr olarak mağfirete mütealliktir. Müteallikinin anlamı 

zevatlara müteallik değildir. Mana olarak iki kez ifadesi onların günahsız oluĢuna mütealliktir. Burada 

  Ģeklinde zamire muzâf takdir etme kastı da yoktur. Bu anlamda onlar ecr-i kebîr sahibi olurlar.86 ”فِ٘ن“

 MuhaĢĢî Sinan, belagate dair hususları da açma cihetine gider. Bu hususta da özellikle 

ZemahĢerî‟den dilsel yönden azami ölçüde faydalanır. Ayetteki “ahsenu amel” ifadesinde istiâre olarak 

mana ilminin olduğu belirtir. Ona göre burada “ػقال” Ģeklinde ta‟likin cevazı vardır.  Böylece ayet iki 

manaya hamledilmiĢ olur.87 Yine belagat olarak Mülk sûresi 5. ayetin açıklanmasına dair Beyzâvî‟nin 

“Gezegenlerin geceyi aydınlatması” Ģeklindeki açıklamasında istiâre sanatına binaen buradaki 

lambaların (mesâbih) ıĢık yaydıkları için gezegenlerden müsteâr olduğunu söyler.88 HâĢiyede sûreyle 

ilgili diğer belagate dair hususlara bakıldığında “fesuhken/kahrolsun” ayet tabirinde, tağlîb, icâz, 

mübâlağa ve ta„lil olup ġeytan bu ateĢin gürültüsünde geldiğinde onlar için lanet bildiren beddua 

yapar. Böylece ateĢ ehli olanlar da, “kahrolsun” derler. Burada mübalağa sanatıyla bütün kâfirlerin 

ateĢ ashabı olduğu ortaya çıkar. Zira ateĢ, onlar için gerekli bir durumdur. Buradan tağlîb sanatı olarak 

kâfirlerden sonra müminler arasındaki fâsıklar için de tağlîb vardır. Buradan asla bakıldığında diğer 

cehennem ashabı da kahrolsun der. Yalnız bunların çoğu inkârcılar, azı ise Müminlerden olan 

âsilerdir.89 

 Yine Mülk sûresi 7. ayette zikredilen inkârcıların cehenneme atıldıklarında iĢitecekleri 

fokurtunun “  eĢek anırmasına benzeyen bir ses olması benzerliğinden hareketle,90 ”صْتب مصْد الحو٘ش

 tabirinin bu sesten mastar olduğunu söyler. Yine ona göre burada kinaye olduğundan açık ”شِ٘ق“

istiare yapılmıĢtır. Dolayısıyla burada “Ģehik” kaynama esnasında duyulan horultu Ģeklinde 

anlaĢılmalıdır. KeĢĢâf‟ta belirtildiğine göre “Ģehîk” yanında, inilti anlamında “zefîr”de kullanılır. AteĢ 

harladığında bilinmeyen korkunç bir ses horuldar. ZemahĢerî‟ye göre bu sesin anlatılmasının vuku 

bulmuĢ olmasına dair bir delalet yoktur. Sadece bu durumun hikâyesi vardır.91 

 MuhaĢĢî Sinan, filolojik konularda dil ve lügat âlimi Cevherî‟ye (ö. 400/1009)92 atıfta bulunarak 

 ın gazap anlamına geldiğini iki vasıfta da acziyet durumunun bulunduğunu söyler. “…Onlar”غ٘ظ“

öfkelerini yenerler…”93 âyetinde olduğu gibi, burada lugavî mecaz durumundan bahseder. Yine “…De 

ki gayzınızdan ölün…”94 âyetindeki anlam da bu kabildendir. Böylece dilsel açıklama yaparken ayetin 

ayetle tefsirini ortaya koyar.95 Yine Musannif, Mülk sûresi 22. ayetteki “  açıklamasında ”هي ثبة أًقط

                                                 
84  Ayrıca tıbâk “طبق” fiilinin çoğulu olup sıfat olarak muzâf olduğunu, sonra hazfedilerek muzâfun ileyh yerine ikame edildiğini 

belirtir. Böylece gramere dayalı hususları detaylı olarak anlatır. Bkz. MuhaĢĢî Sinan HâĢiyesi, vr. 658b; yine “ ٌخافُن عذابٍم
 tefsir ibaresindeki ba harfi mulâbese bildirir. Zarf olarak mastar özelliğindedir. Nasb mahallinde mahzûf ”غائبا عىٍم 

mefulden ya da failden hal olur. Dolayısıyla sonra da “Ġman edenlerle karĢılaĢtıkları zaman biz „inandık‟ derler. Fakat 
Ģeytanlarıyla baĢ baĢa kaldıkları vakit, „Ģüphesiz biz sizinle beraberiz, biz ancak onlarla alay ediyoruz‟ derler” (Bakara 2/14) 
Ģeklinde ayetle konuya açıklık getirir. MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 663b.  

85  Mülk 67/12. 
86  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 664a. Devamında mef„ulü bilme konusunda umum kaydı var olup, yoksa terki kabilinden 

olmamak üzere bir tahsis vardır. Bu durumda kendine dair kuvvetin kayıt altına alınmaması ile olur. Burada bilmenin umum 
ifade etmesi müteatti fiili lâzım konumuna indirgememek içindir. Zira hitap makamı umum ifade eder. Bkz. vr. 664ab. 

87  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 658a. 
88  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 559b. 
89  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 662ab;  ġuayb (as) ile ilgili ayete de bakıldığında, tağlîb sanatında olduğu üzere, burada mecaz-

ı lügavî olduğu gibi mecâz-ı aklî de vardır. Ancak sözün geliĢinden anlaĢıldığı üzere, fesuhkan/kahrolsun sözü mübalağa 
olarak bütün günaha isnad makamında olanlar için de kullanılabilir. Bkz. MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 663a. 

90  Beyzâvî, Envâr, c. 5, s. 229. 
91  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 660b; ZemahĢerî, KeĢĢaf, c. 4, s. 583; yine ZemahĢerî‟den nakille dilsel açıklamaları hususunda 

bkz. MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 664b, 666a, 669a…vd. 
92  MuhaĢĢî Sinan‟ın kelime anlamı ve i„rab olarak müracaat ettiği kaynakların baĢında Cevherî gelir. Özellikle kelime anlamlarını 

verirken ve deyimsel kullanımlarda ona baĢvurur. Nitekim Cevherî, “es-Sıhah”  adlı lügatiyle maruftur.  
93  Âl-i Ġmrân 3/134. 
94  Âl-i Ġmrân 3/119. 
95  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 660b. 
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Cevherî‟ye baĢvurur.96 Cevherî‟ye göre anlam, bir kavmin helak olması demektir. Mallar hakkında 

olması, fakirlik anlamını ifade eder. Zira o, imâmın böyle dediğini belirtir.97 Son olarak Cevherî‟den 

muktebes olarak Mülk sûresi 27. ayetin tefsirindeki “النبُثخ” nin, sû-i halel/zarara uğramak ve hüznün 

meydana geliĢi olduğunu söyler. Dolayısıyla burada vakıa olarak kötü bir etkinin meydana gelmesi ve 

azabın görülmesi anlamı vardır. Bu da gizli akli mecaz kabilindendir. ġöyle ki, “seni görmek beni 

sevindirdi” sözünde olduğu gibi.98 

 Mülk sûresi 15. ayette MuhaĢĢi Sinan, “sizlere sülûkü kolaylaĢtır/  tefsir ”ٗسِل لنن السلْك

yorumunda,99 Cevherî‟ye baĢvurur. Ayetteki “رلْال” kelimesinin kesre ile okunmasıyla leyyin/yumuĢaklık 

anlamına geleceğini söyler. Bu Ģekilde azab/cezalandırmanın zıddı olur. Zelûl hayvan denince yumuĢak 

tabiatlı olduğu anlaĢılır. Musannif de haĢinlik olmadan rahatlık anlamına geldiğini söyler. Hayvan 

üzerinde olduğunda ve hayvan yumuĢak gemlendiğinde binmek kolaylaĢtığında ekseri anlamda “zelûl” 

tabiri kullanılır. Dolayısıyla burada yer ile ilgili teĢbihte “dabbe” denmesi uzak bir anlam olmayacaktır. 

Bu, yeryüzünde kolaylıkla yürünmesi daha beliğ olsun diye yer için istiare anlamında kullanılmıĢtır.100 

 Ayetteki menâkib, cevânib‟ten istiâredir. Dağların arasında sözü iĢitmek ve icabet etmek 

demektir. Burada menâkibin, cevânib üzerine hamledilmesi temsilidir. Dolayısıyla yeryüzünde yürüme 

kastı olmayan bir teĢbih olup, istiâre olarak deve üstünde seyir hali olarak belirtilmiĢtir. Zira burada 

isbat-i menâkib hayal üzerine bina edilmiĢtir.101 

 MuhaĢĢî Sinan, dilsel konularda atıfta bulunduğu bir baĢka kiĢi dilci ve tefsirci Ebû‟l-Bekâ‟dır (ö. 

538/1143). Zira Mülk sûresi 19. ayetindeki “صفبد” Ģeklindeki, saf saf kuĢların hallerinin beyanının zarf 

oluĢunun cevazından bahseder. Dolayısıyla burada kuĢların hal ve sıfatlarını anlatır. “فْقِن” 

zamirindeki hal bağlamında kanat çırpmaları ism-i fâile matuftur. Mana olarak burada kanat çırparak 

saf olmanın sıfatı belirtilmiĢtir. Dolayısıyla onları Rahmanın gücünden baĢka bir Ģey havada tutamaz. 

Yine ona göre, “ٗقجعي” nin baĢlangıç cümlesi olarak zamirden hal olabileceğinin caizdir. “ٗقجعي” nin de 

me„fûl olabileceğini ve takdirinin “kanatlanmak/إجتحي” olduğunu belirterek kelâmını sonlandırır. 

Devamında musannifin “ثبسطبد إجتحي” ifadesinde102 saf saf uçmalarının kinaye olduğunu, kanatlanma 

anlamında hakiki anlam için de “ٗقجعي” Ģeklinde kullanıldığına dikkat çeker.103  

 Müellif, mecaz ve zıddı olan hakikat konularına da değinir. ġöyle ki Mülk sûresi 12. ayetteki 

“  ,ifadesinin muzâfun hazfına hamledileceğini söyler. Bu durumda beyan mecazı değil ”ٗخبفْى ػزاثَ

azaptan korkmaları Ģeklinde hakikati gösterir.  Burada mana olarak gaybî bir durum olup, hissi olarak 

(korkuyla) idrakte bulunmak anlamı vardır. Nitekim müminlerin gayba iman etmeleri akıldan ziyade 

imana dayalı bir husustur.104 

 Dilsel konularda önceki tefsir hâĢiyelerinde hataların olduğuna da dikkat çeker. ġöyle ki ona 

göre, Mülk sûresi 16. ayette “  buradaki bâ harfi geçiĢlilik içindir. Burada ”أى ٗخسف ثنن االسض

                                                 
96  Beyzâvî, Envâr, c. 5, s. 231. 
97  Burada imamdan kasıt muhtemelen ZemahĢerî‟dir. Zira bu söylemi yer yer hâĢiyesinde kullanır. Yine o, “mükibben” in bu 

manaların dıĢında iki anlama gelebileceğini söyler. Ġlkinde te„assüf/zülüm anlamı vardır. Son anlamda ise rast gele yürümek 
anlamı olup bunda cehalet ve hayret vardır. Zira rast gele değil de bilinen bir yere yürüyene yakîn ile yürüdüğü için bir Ģey 
olmaz. ZemahĢerî, bu manayı kasteder. Musannif ise tökezlemekten salim olma bağlamında “mükibben” de mücmel olduğu 
için karıĢıklık olduğunu söyler. Bkz. vr. 667b, yine imâm lafzı için bkz. vr. 668b; krĢ. ZemahĢerî, KeĢĢaf, c. 4, s. 583, s. 586. 

98  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 669a. 
99  Beyzâvî, Envâr, c. 7, s. 230. 
100  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 664b. Yine musannifin “مثل الفراط ٌَُ” ifadesi, tezellülün aĢırısı gibidir. Yerin yumuĢak olması 

vehmedildiği ve itiraz edildiği üzere, devenin yumuĢak ve rahat olması değildir. Bunun caizliği, temsil-i istiârede mürekkep 
olan lafzın tamamında görülür. Lafız ise, oluĢum üzere hakikat bildirir. Bkz. vr. 665a. 

101  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 665a. Yine MuhaĢĢî Sinan‟ın istiâre-yi kevniyye ve tahyîliyye ve bunların nefyi konusunda 
açıklamalarına dair bkz. MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 665a. 

102  Beyzâvî, Envâr, c. 7, s. 230. 
103  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 665b. 
104  MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 663b. Yine mecâz ve hakikat konusunda “إلتمسُا مه وعٍم هللا”  tefsir beyânında (Beyzâvî, V, 

230) yeme konusunda iltimâs-ı mecâz vardır. Rızık mutlak nimetlerden olur. Burada yemeye iĢaret eden büyük maksatlar 
vardır. Bunlar önem ve genel durum arz eder. Ġkisine de hamletmek hakikat üzere caizdir. Yine musannifin “sizleri ne güzel 
rızıklandırıyor?” ifadesinde rızk konusunda mekân olarak rahatlık anlamı vardır. Ġlaveten “  ”…مه فً السماء امري َقضاءي
(Beyzâvî, Envâr, V, 230)  tefsirindeki emir, mecaz-ı akli kabilindedir. Nazmın takdiri böyle olmasa bile. Çünkü mukadder olan 
O‟nun emri ve kazasıyla meydana gelmesidir. Çünkü mukadder olanın usûlen Allah‟a (c.c.) dayanması gerekir. Dolaysıyla bu 
da zarfın faili olmuĢ olur. Bkz. MuhaĢĢî Sinan, HâĢiyesi, vr. 665a. 
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“arz/yeryüzü” mecrûr olarak gelmiĢ ve bâ harfi ilinti bildirmektedir. “الخسف” hakkında geçmiĢ 

hâĢiyelerde müteatti/geçiĢli dendiğini, dolayısıyla burada hata edildiğini söyler.105  

 d- İlmî Tefsire Dayalı Bilgiler 

 MuhaĢĢî Sinan müfessirler gibi hâĢiyesinde ilmî yaklaĢımlarda bulunur. ġöyle ki ona göre, Mülk 

sûresi 5. ayette gezegenlerin ortaya çıkıĢı süs özelliğinde zuhur eder. Zira feleklerin üzerinde dünya 

seması uzağındaki gezegenlerin birbirlerini örtmeleri Ģeklinde bir manzara ortaya çıkar. Böylece en 

yakın feleklerin üzerinde olan bu gezegenler geceleri (dünya semasını) aydınlatır. Ancak bu 

gezegenler, aynı hizada ve eĢit uzaklıkta olmadığından yaydıkları ıĢık farklılaĢmaktadır.106 Görüldüğü 

üzere müellif burada dönemin bilgileri üzerinden kısmi de olsa coğrafik ve astronomik bilgiler sunar. 

 MuhaĢĢî Sinan zaman zaman bu hususlarda selefe dair açıklamalar cihetine gider. Beyzâvî‟nin 

“ıĢınların yok etmesi”107 Ģeklindeki ibaresinin açıklamasında, ıĢınların yayılması için ıĢınların birbiri 

üzerinde bina edilmesinin (ıĢık demetinin) ayetlerden108 hareketle caiz olduğunu söyler. Ona göre 

ayette dünya semasındaki ıĢınların gezegenlerden kaynaklı olmasında istiâre yoktur. Ayrıca diğer 

semalardaki ıĢınların mevcut ıĢınların yayılmasından kaynaklı olduğuna dair delil bulunmadığını belirtir. 

Velhasıl ona göre gökteki Ģuleler, yaratılmıĢ ve gezegenler bunlarla aydınlatılmaktadır.109 

  

 Sonuç 

XVI. Yüzyılın önemli âlimlerinden olan MuhaĢĢî Sinan‟ın Kâdî‟ya yaptığı bu hâĢiye, Kâdî 

tefsirindeki dilsel-anlamsal müĢkülleri ve kapalı olan hususları açıklayan, ayet yorumlarında nahiv ve 

belagat ilimlerini güçlü bir Ģekilde ortaya koyan bir tefsir niteliğine sahiptir. Dolayısıyla yazıldığı dönemi 

bağlamında bakıldığında bu eser, önemli bir tefsir kaynağı olarak ön plana çıkar. Yine dönem 

medreselerinden hareketle EĢ„arî kelâmının önem arz etmesine binaen kelâm ilmine dair pek çok husus 

onun hâĢiyesine de yansımıĢtır. Zira MuhaĢĢî Sinan‟ın kelâm ilminde temayüz etmesi de dikkate 

alınacak olursa, hâĢiyenin ihtiva ettiği malzemenin değeri daha net görülecektir.  

Yine hâĢiye dönemim ilmî tefsir malzemesini yansıtması bakımından önem arz ermektedir. 

MuhaĢĢî Sinan‟ın eserleri özellikle tefsir, kelâm ve fıkıh açısından önemi haizdir. Tefsir ilmine dair 

incelemeye tâbi tuttuğumuz hâĢiyesi ise,  Beyzâvî‟ye yapılan çok sayıdaki hâĢiyeler arasında en çok 

teveccüh edilen olmuĢtur. Zira ilmî seviyenin en üst düzeyde olduğu dönemde yazılması ve dönemin 

ilmî malzemesinin eser içinde derç edilmesi gibi unsurlar da bu esere ayrı bir önem katmıĢtır. Mamafih 

Beyzâvî üzerinden yapılan diğer hâĢiyelerin de bütüncül olarak dikkate alınmasıyla yapılacak titiz bir 

çalıĢma, dönemin Ģerhlerin ortaya koyduğu ilmî portreyi gözler önüne serecektir.  Sonuç olarak geniĢ 

hacimli olan bu hâĢiyenin, doktora düzeyinde tahkîk edilerek gün yüzüne çıkarılmasının tefsir alanında 

önemli katkılar sağlayacağını belirtmek isteriz. 
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   Mülk Sûresinin HâĢiyesi 



İŞÂRÎ TEFSİR VE CEMAL HALVETÎ’NİN FÂTİHA İLE FÎL-NÂS SÛRELERİNE İLİŞKİN 

İŞÂRÎ YORUMLARI 

 

Mehmet ALTUNTAŞ
 

 

Özet 

Hz. Peygamber, tebliğ görevi gereği Kur‟ân‟ın anlaşılmayan ayet ve kelimelerini tefsir etmiştir. Sahabe 

de Hz. Peygamberden öğrendikleri ve kendi görüşleri doğrultusunda Kur‟an‟ı tefsir etmiş ve bu konuda 

bildiklerini tâbiîne aktarmıştır. Tâbiîn ve tebe-i tâbiîn dönemlerinde ise dirayet ve rivayet tefsiri gelişmiş 

ve Kur‟an özellikle lugavî açıdan tefsir edilmiştir. Bu dönemlerde bazı ayetler sûfîler tarafından işârî 

olarak da yorumlanmıştır. Kur‟an‟ın lugavî tefsiri herkese açıkken işârî yorumu belli kişilerle sınırlı 

kalmıştır. Çünkü işârî yorumlar rivayet, dirayet veya şiirle istişhâd metoduyla ulaşılacak bir husus 

değildir. İşârî manalar, sadece ilham ve keşf yoluyla elde edilecek gizli anlamlardan ibarettir. İşârî 

tefsir anlayışıyla bazı kelimelerin anlamları sûfîler tarafından bir bilinmeze doğru kaydırılmış ve bu 

manalar belli kişilere hibe edilen bir hüviyete büründürülmüştür. 

Mutasavvıf müfessirlere göre bazı Kur‟ân ayetlerinin gerçek manaları, lafızların zâhirî anlamlarının 

ötesinde gizlidir. Eğer insanlar bildikleriyle amel ederlerse Allah onlara bilmediklerini öğretir ve böylece 

seçkin kişiler birtakım işârî manalara ve gizli ilimlere vâkıf olurlar. Tefsir açısından böyle bir şeyin 

olması imkân dâhilinde değildir. Çünkü yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Kur‟ân, Hz. Peygamber 

tarafından anlaşılmış ve hayata aktarılmıştır. Öte taraftan keşif yoluyla Kur‟an‟ın yeni anlamlarının 

bulunduğunu söylemek, Hz. Peygamber‟in tebliğ görevini tam anlamıyla yerine getirmediği anlamına 

geleceğinden bu anlayış risâlet göreviyle çelişki arz eder.  

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Te‟vil, İşârî Yorum, Sûfî, Cemal Halvetî. 

 

Ishârî Tafsir and Ishârî Hermeneutics Comments of Cemal Halvetî Related to Fâtiha and 

Fîl-Nâs Sûrah of the Quran  

 

Abstract 

The Prophet (pbuh) interpreted on the verses and words of the Quran that were not understood well 

as a requirement of His duty. The Companions of the Prophet (pbuh) also interpreted on the Quran as 

they had learnt from the Prophet with the help of their own viewpoints, and transferred their 

knowledge to Tâbiîn (i.e. the Followers). During Tâbiîn and Tebe-i Tâbiîn Periods, the knowledge on 

wisdom and narration developed and the Quran was interpreted especially in Lugavî terms. In these 

periods, some verses were also interpreted by sûfîs in an ishârî manner. The Lugavî interpretation of 

the Quran was open to everybody, while the ishârî interpretation was limited to certain people, 

because ishârî interpretations are not easily achieved with narration, wisdom or Poetical istishâd 

methods. Ishârî meanings consist of hidden meanings that may only be achieved with inspiration and 

discovery. With the ishârî interpretation approach, the meanings of certain words were shifted to an 

unknown identity by sûfîs, and these meanings were given a new identity with which certain people 

were addressed.  

According to sûfî interpreters, the real meanings of some Quranic verses are hidden beyond their 

visible meanings. If people act in accordance with what they know, Allah teaches them what they do 

not know; and thus, some prominent people acquire some ishârî meanings and hidden sciences. In 

terms of interpretations, such a thing is not possible; because as we mentioned previously, the Quran 

was understood by the Prophet (pbuh) and was reflected in life. On the other hand, claiming that the 

Quran has new meanings with the help of discovery will mean that the Prophet (pbuh) could not 

accomplish His duty in a complete manner, which will contradict with his duty, i.e. being the latest 

prophet. 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, mehmet.altuntas@bozok.edu.tr. 
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Keywords: Tafsîr, Ta‟vîl, Ishârî Interpretation, Sûfî, Cemal Halvetî. 

 

Giriş 

Tebliğimizde doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen ve Hicaz‟a giderken 899/1493‟de Hisâ diğer 

adıyla Tebük Korusu denilen yerde vefat eden Osmanlı müelliflerinden Çelebi Halîfe olarak şöhret 

bulan; tasavvuf, hadis, tefsir sahasında yirmi civarında eser kaleme alan Halvetiyye tarikatının 

İstanbul‟daki temsilcisi Ebu‟l-Füyûzât Muhammed b. Hamîdüddîn b. Mahmûd b. Muhammed b. 

Cemâleddin el-Aksarâyî‟nin “Tefsîru‟l-Fâtiha ve min sûreti‟d-Duhâ ilâ âhiri‟l-Kur‟an”1 eserindeki Fâtiha 

ile Fîl-Nâs sûrelerine dair işârî yorumlarını değerlendireceğiz. Konumuza geçmeden önce tebliğimizin 

anlaşılmasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz “tefsir” ve “te‟vil” kelimeleri üzerinde kısaca durmak 

istiyoruz.   

1- Tefsir ve Te’vil Kelimelerin Anlamları 

Râgıb el-İsfehânî (ö. 425/1019) “fesera” kökünden türeyen “tefsir” kelimesinin, lafızların makul 

müfred manalarını ortaya çıkarmayı amaçladığını ve “rüya tefsiri” tabirinde olduğu gibi “te‟vil” 

anlamında da kullanıldığını ifade etmektedir.2 “Tefsir” kelimesi Kur‟an‟da bir ayette geçmektedir. 

Müşrikler, Kur‟an‟ın Hz. Peygamber‟e topluca indirilmesinin daha iyi olacağını söylemeleri üzerine3 Yüce 

Allah: “Onların sana getirdiği her misâle karşı mutlaka biz sana, gerçeği ve en güzel açıklamayı (ve 

ahsene tefsîrâ) getiririz.”4 ayetiyle bu iddianın anlamsız olduğunu belirtmiştir. Bu ayet, mutlak anlamda 

tefsirin sadece Allah tarafından yapılacağını; dolayısıyla Kur‟an ve Hz. Peygamber‟in sözlerini referans 

almadan yapılan tefsirlerin de sübjektif olmaları hasebiyle sıhhatlerinin tartışmalı olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Erken dönemlerde ayetlerin tefsiri, Hz. Peygamber ve sahabenin sözleri dikkate alınarak yapılır 

ve bu tefsir başka anlamlar taşıma ihtimali olmayan lafızlar üzerinde gerçekleşirdi.5 İlk dönemlerde 

yazılan ve Meâni‟l-Kur‟an, Mecâzü‟l-Kur‟ân, Garîbü‟l-Kur‟ân gibi isimlerle adlandırılan tefsir kitapları da 

bunu ortaya koymaktadır.6 Kur‟an‟ın tefsiri, Hz. Peygamberden gelen sahih rivayetler, sahabenin 

sözleri, Arap dili ve ayetlerin indiği ortam dikkate alınarak yapılmalıdır.7   

“Evele” fiilinden türeyen kelimeler Kur‟an‟da yorum, sonuç, bir işin içyüzü, kavim, aile gibi 

anlamlara gelmektedir. Istılahi olarak “te‟vil”: Meşru bir sebepten ötürü ayeti lafzî manasından alıp 

sibak-siyakına, kitap ve sünnete uygun mecâzî anlamlarından biriyle yorumlamaktır.8 Mâtürîdî‟ye (ö. 

333/944) göre ise kesinlik ifade eden tefsir kelimesinin tek; tevil kelimesinin ise birden fazla anlamı 

bulunmaktadır. 9 İsfehânî, (ö. 425/1019) asla dönüş anlamına gelen te‟vil kelimesini, bir şeyi ilmen ve 

fiilen kendisinden kastedilen manaya çevirme şeklinde tanımlamaktadır.10 Suyûtî, (ö. 911/1505) bazı 

                                                           
*  Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, maltuntas73@hotmail.com. 
1  Yazarın hayatı, bu eserin isimleri ve nüshaları, diğer eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. Süleyman Özer, Cemaleddîn 

Aksarâyî ve Tefsir Risâlesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 
2008, s. 16-29; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi/Tabakâtü‟l-Müfessirin, Ravza Yay., İstanbul, 2008, s. 2, s. 617; 
Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım, Ankara, 2009, I, 51-52; Süleyman Ateş, İşârî 
Tefsir Okulu, Yeni Ufuklar Neş., 2. bs., İstanbul, 1998, s. 224. 

2  Râgıb el-İsfehânî, Müfredât-u elfâzi‟l-Kur‟ân, el-Mektebetü‟l-„Asriyye, Beyrut, 2006, s. 397. 
3  Furkân, 25/32. 
 .bkz. Furkân, 25/33 ”َوََل يَْأرُىنََك ثَِمَثٍل إَِلا ِجْئَنبَك ثِبْلَحّقِ َوأَْحَسَن رَْفِسيًرا“  4
5  Muhsin Demirci, Tefsir Terimleri Sözlüğü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., 3. bs., İstanbul, 2014, s. 283. 
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Musammâ et-Teymî el-Basrî, Mecâzü‟l-Kur‟ân, Muhakkik: Muhammed Fuâd Sezgin, Mektebetu‟l-Hancî, Kahire, 1381; Ebû 
Muhammed Abdullah b. Müslim İbn Kuteybe et-Teynûrî, Garîbu‟l-Kur‟ân, Muhakkik: Saîd el-Lihâm, yy., ty. 

7  Sadrettin Gümüş, Kur‟ân Tefsirinin Kaynakları, Kayıhan Yay., Ankara, 1990, s. 31-99. 
8  Ragıb el-İsfehânî, Müfredât, s. 41-42; Ömer Süleyman Abdullah el-Eşkâr, et-Te‟vil hutûrâtuhû ve âsâruhû, çev: Mustafa 

Öztürk, Guraba Yay., İstanbul, 2011, s. 9-10.  
9  Bkz. Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî, Te‟vîlâtü‟l-Kur‟ân, Tahkik: Ahmed 

Vanlıoğlu, Mizan Yay., İstanbul, 2005, c. 1, s. 3-4; Elmalılı ise “te‟vil‟ kelimesini “lafızlara anlam verme” ve “lafızların 
manalarını vuku bulan olaylara uygulama” olarak iki kısma ayırmıştır. Bkz. Muhammed Hamdi Yazır Elmalılı, Hak Dini Kur‟an 
Dili, Yenda yay., İstanbul, 2001, c. 2, s. 304.  

10  Ragıb el-İsfehânî, Müfredât, s. 41. 

mailto:maltuntas73@hotmail.com


ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 225 

225 
 

âlimlerin tefsir ve te‟vil kelimelerinin aynı anlamda kullanıldığını, bazı âlimlerin de bu kelimelerin farklı 

manalara geldiğini söylediklerini ifade etmektedir.11  

“Te‟vil” kelimesi Kur‟an‟da, “Müteşabih ayetlerin gerçek manasını sadece Allah bilir”12 ayetinde 

mana;13 “Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah‟a ve ahiret gününe inanıyorsanız- onu Allah‟a 

ve Rasûl‟üne götürün. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir”14 ayetinde sonuç;15 “Rabbin 

seni seçecek ve sana rüyaların yorumunu öğretecek”16 ayetinde yorum; “Ben, bunları kendi görüşümle 

yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin içyüzü budur”17 ayetinde işin iç yüzünü18 ve “Müşrikler 

kıyametin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Kur‟an‟ın haber verdiği kıyamet günü geldiğinde, bu gerçeği 

dünyada unutanlar, „Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler.”19 ayetinde ise kıyametin oluş saati gibi 

anlamlarda kullanılmıştır.20  

Bir olayın zamanı gelince gerçekleşmesi veya rüyanın tabir edilmesi gibi anlamlara gelen 

“te‟vil”21  kelimesinin sonradan kazandığı ıstılahtaki “te‟vil, tefsir ve beyan” manasına göre “Kur‟an‟da 

anlaşılması mümkün olmayan, manası sadece Allah tarafından bilinen birtakım ayetler vardır” gibi, 

mübin olan Kur‟an‟la uyuşmayan bir husus gündeme getirilmiştir. Oysa Kur‟an‟da huruf-u mukataa„ 

dışında Allah için kullanılan “vech”, “yed”, “istiva‟22 ve Hz. İsa için kullanılan “Allah‟ın ruhu ve 

kelimesi”23 gibi ifadelerin anlamı malum olmakla birlikte bunların mahiyetleri bilinmemektedir. Bunların 

dışında Kur‟an‟da mahiyeti bilinmeyen birtakım gizli manalar bulunmamaktadır.24 

Nasların zahirî25  manalarıyla amel etmek vacip olduğundan kuvvetli bir delil olmadıkça zahirî 

manayı terk edip te‟vile başvurmak caiz değildir.26Bununla beraber müteşâbih ayetlerin 

yorumlanmasında olduğu gibi bazı durumlarda te‟vil kaçınılmazdır. Ancak bu durumlarda da te‟vil 

edilen/yorumlanan lafzın te‟vile uygun olması, te‟vil edilen kelimenin mecâz yoluyla da olsa içerdiği 

manalardan biriyle yapılması, te‟vilin naslara ters düşmemesi ve te‟vilin, lafzın ilk akla gelen zâhirî 

                                                           
11  Celâlüddîn Abdurrahmân es-Suyûtî, el-İtkân fî „ulûmi‟l-Kur‟ân, Dâru İbn Kesîr, Beyrut, 1996, c. 2, s. 1189-1196. Ayrıca bkz. 

Mustafa Öztürk, Tefsirde Bâtınilik ve Bâtıni Te‟vil Geleneği, Düşün Yay., İstanbul, 2011, s. 117-130. 
 .bkz. 3/Âl-i İmrân, 7 ”َوَ ب يَْ يَُ  رَْأِوييَُ  إَِلا اليا ُ “  12
13  Ebû‟l-Kâsım Cârullâh Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf „an hakâiki‟t-tenzîl, 3. bs., Dâru‟l-Kitâbi‟l-Arabî, Beyrut, 1407, 

I, 333. 
 .bkz. Nisâ, 4/59 ”َ  ِْو رََنبَاْ ُزْ   ِ  َ ْ ٍ  َ ُر ُّدوُو إِلَ  الياِ  َوالراُ ىِو إِْو ُ ْنُزْ  رُْ ِ ُنىَو ثِبلياِ  َواْليَْىِ  اْاَِ ِر َ لَِك َ ْيرٌر َوأَْحَسُن رَْأِوييً “  14
15  Mukâtil b. Suleymân, Tefsîru Mukâtil b. Suleymân, Tahkik: Ahmed Ferîd, Dâru‟l-Kütübi‟l-İmiyye, Beyrut, 2003, c. 1, s. 237; 

İsfehânî, Müfredâtu elfâzi‟l-Kur‟ân, s. 41. 
  .bkz. 12/Yûsuf, 6. Ayrıca bkz. Yûsuf, 12/21, 36, 37, 44, 45, 100, 101 ”َوَ َ لَِك يَْ َزجِيَك َ ثُّدَك َوُيَ يُِّمَك ِ ْن رَْأِويِل اْاََحبِ ييِ “  16
 .bkz. 18/Kehf, 82. Ayrıca bkz. Kehf, 18/78 ”َوَ ب َ َ ْيُزُ  َ ْن أَْ ِري َ لَِك رَْأِويُل َ ب لَْ  رَْسِطْع َ يَْيِ  َصْجًرا“  17
18  Mehmet Okuyan, Kur‟ân Sözlüğü, Düşün Yay., İstanbul, 2015, s. 108. 
19  “  ,bkz. A„râf, 7/53. Ayrıca bkz. Yûnus ”َ ْل يَْن ُُروَو إَِلا رَْأِوييَُ  يَْىَ  يَْأرِ  رَْأِوييُُ  يَُ ىُو الاِ يَن نَُسىُو ِ ْن َ ْجُل َ ْ  َجبَ ْد ُ ُ ُل َ ثَِّنب ثِبْلَحّقِ 

10/39. 
20  Mukâtil b. Suleymân, Tefsîru Mukâtil b. Suleymân, I, 394; Ebû Ca„fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu„l-beyân an te‟vîli 

âyi‟l-Kur‟ân, Tahric: Sıdkı Cemîl el-„Attâr, Dâru‟l-Fikr,  Beyrut, 2001, V, 3762; Ebû İshâk İbrahim b. es-Serî ez-Zeccâc, 
Meâni‟l-Kur‟ân ve „irâbuhû, Âlemu‟l-Kütüb, Beyrut, 1988, II, 341; Yusuf Işıcık, Kur‟ân-ı Anlamada Temel Bir Problem: Te‟vil, 
Esra Yay., İstanbul, 1997, s. 41-59; Yusuf Işıcık, Kur‟an‟ı Anlamada Temel İlkeler, Esra Yay., Ankara, 1997, s. 109-110. 

21  “Allah‟ım onu dinde fakih kıl ve ona te‟vili öğret” hadisinde te‟vil kelimesinin tefsir anlamında kullanılmıştır. Ahmed İbn 
Hanbel, Müsned, Çağrı Yay., İstanbul, 1992, I, 266, 314, 328, 335; Ebû Abdullah el-Hâkim Muhammed b. Abdullah en-
Nîsâbûrî, el-Müstedrek, Tahkik: Mustafa Abdulkadir Atâ, Dâru‟l-Kutubi‟l-İlmiyye, Beyrut, 1990, III, 615, Hadis no: 6280; 
Yusuf Şevki Yavuz, “Te‟vil”, DİA, İstanbul, 2012, c. 41, s. 27. 

22  Bakara, 2/29; Âl-i İmrân, 3/83; Mâide, 5/64; Yûnus, 10/3; Ra„d, 13/2; Tâhâ, 20/5; Furkân, 25/59; Rûm, 30/38-39; Secde, 
32/4; Fussilet, 41/11; Fetih, 48/10; Rahmân, 55/27; Hadîd, 57/4, 29; İnsân, 76/9; Leyl, 92/20. 

23  Nisâ, 4/171; Mücâdele, 57/22. 
24  Yusuf Işıcık, Kur‟an‟ı Anlamada Temel İlkeler, Esra Yay., Ankara, 1997, s. 109-111. 
25  Sa„duddîn et-Taftazânî, Şerhu‟l-akâidin‟n-Nesefiyye, Tahkik: Ahmed Hicâzî es-Sekâ, Mektebetu‟l-Külliyeti‟l-Ezheriyye, Kahire, 

1988, s. 105. İbnü‟l-Arabî de Kur‟an‟dan çıkarılan işârî manaların lafzî anlamla çelişmemesi gerektiğini belirtmesine rağmen 
bazı yorumlarında bu kurala riayet etmemiş ve Arap diliyle bağdaşmayan bazı işâri açıklamalarından dolayı âlimlerin ağır 
eleştirilerine maruz kalmıştır. İbnü‟l-Arabî, Kur‟an‟ın gerçek tefsirinin sadece keşf ve ilhamla elde edilebileceğini söyler. 
Çünkü ona göre Kur‟an‟ın metni gibi tefsiri de Allah katından olmalıdır. Bkz. İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, I, 27-31, IX, 238-
243. Yine bazı sûfîler, işaret yoluyla elde edilen manaların başka şer„î naslarla desteklenmesini şart koşmalarına rağmen 
huruf-u mukattaanın yorumlanması ve bazı harf, kelime ve ibarelerin ileride meydana gelecek önemli olaylara işaret ettiğini 
belirten cifir/ebced hesaplamasında olduğu gibi bu kurala kendileri de uymamışlardır. Bkz. Âlûsî, Rûhu'l-me„ânî fi tefsîri‟l-
Kur‟âni‟l-„azîm, c. 1, s. 8-9. 

26  Ebû İshak eş-Şatıbî, el-Muvâfakât, çev. Mehmed Erdoğan, İz Yay., İstanbul, 2003, c. 3, s. 381; Muhsin Demirci, Tefsir 
Terimleri Sözlüğü, s. 310. 
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manasından başka manaya hamledilmesine imkân veren şer„i bir delile dayanması gerekmektedir. 27 Bu 

çerçeve dışında yapılan te‟viller, “te‟vil-i müstekreh (hoş olmayan te‟vil)” olarak isimlendirilir.28  

Nasların yorumlanması anlamındaki te‟vilin beyânî, burhânî ve irfânî olmak üzere üç çeşidi 

bulunmaktadır. “Beyânî te‟vil” kelamcı, fukaha, müfessir ve dilcilerin; “burhânî te‟vil” filozofların, “irfânî 

te‟vil” ise tasavvuf ehlinin kullandığı te‟vildir. Sübjektif olmaları hasebiyle bu te‟villerin hepsi de 

eleştiriye açıktır.29 

2- Sûfîlerin İşârî Yorumlarını Temellendirmeleri  

“İşârî/remzî tefsir”30 sûfînin kalbine doğduğu varsayılan ilham, keşf ve işarete göre Kur‟an‟ın 

yorumlaması şeklinde tanımlanmaktadır.31 Mutasavvıflar işârî32 tefsir yaparken “te‟vil ve tefsir” 

kelimeleri yerine daha çok “işâret” ve “keşf” gibi kavramlar kullanırlar.33 Tasavvufta “işâret”: Sözle 

anlatılamayan ve sadece ilham ve keşf yoluyla elde edilen mâna34; “keşf” ise perdenin ardında bulunan 

gaybî mânâlara ve hakîkatlere vücûdî ve şuhûdî olarak vâkıf olma şeklinde tanımlanmaktadır. 35 Bu 

konuda Ethem Cebecioğlu şu cümleleri söylemektedir: “Sınırlı akıl (ibareleri) ile O sınırsızı kuşatmak 

mümkün değildir… İşaret ehli, anlatılmak isteneni anlar; olmayan anlamaz… Kul yaşaya yaşaya (dikkat 

ediniz, kitaptan okuya okuya değil)  tahkik yolu ile işaretleri anlar hâle gelir… İşaret hal ile alakalıdır, 

özeldir. Herkese göre değil, erbabına göredir.”36 

Bir işârî tefsirin makbul olması; kelimeye verilen bâtınî mananın Kur‟an‟ın zâhir manasına aykırı 

olmaması,  bu mananın başka bir şer„î nasla teyid edilmesi, verilen manaya şer„î ve aklî bir muarızın 

bulunmaması ve verilen mananın tek ve hakiki mana olduğunun iddia edilmemesi şartlarına bağlıdır.37 

Ancak sûfîlerin yaptıkları işârî yorumlarda bu şartlara riayet etmedikleri görülmektedir.  

 İşârî tefsir, tabiîlerin öncülerinden kabul edilen ve İbn Abbas‟ın tefsir derslerini dinleyen 

Hasan-ı Basrî38 (ö.  110/728) ile başlar ve o, işârî tefsirin kurucusu olarak kabul edilir.39 Hasan-ı 

Basrî‟nin talebeleri kanalıyla bazı işârî yorumları, Tüsterî (ö. 283/896)  tarafından Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-

„Azîm/Tefsîru‟t-Tüsterî eserinde kayıt altına alınmıştır.40 

“İşârî/remzî/tasavvufî tefsirin” hareket noktası, ayetlerin lafzî anlamlarının ötesinde başka 

manaların olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Sûfîlere göre hakiki anlam, zâhirî mananın çok 

ötesindedir.41 Bu düşünceden dolayı Sülemî (ö. 412/1021) tefsirini Hakâiku‟t-Tefsîr, Kuşeyrî (ö.  

465/1072) Letâifu‟l-İşârât, İsmâil Hakkı (ö. 1137/1725) da Rûhu‟l-Beyân şeklinde isimlendirmiştir. 

                                                           
27  Şatıbî, el-Muvâfakât, s. 384. 
28  Ömer Süleyman Abdullah el-Eşkâr, et-Te‟vil hutûrâtuhû ve âsâruhû, s. 14-31. 
29  Muhsin Demirci, Tefsir Terimleri Sözlüğü, s. 311-312. 
30  İşârî tefsirin öncüleri için bkz. Süleyman Ateş, İşârî Tefsir Okulu, s. 38-165. 
31  Abdülhamit Birışık, “Tefsir”, DİA, İstanbul, 2011, c. 40, s. 287. 
32  Tasavvufî tefsirler, işârî ve nazarî olmak üzere ikiye ayrılırlar. “İşârî tefsir”, manaları sadece sülûk ehline açılan ve zâhirî 

anlam ile bağdaştırılması mümkün olan; “nazarî tefsir” ise kişinin Kur‟an‟ı kendi felsefî görüşüne göre tefsir etmesi bir başka 
ifadeyle Kur‟an‟ın anlamlarını kendi ürettiği anlamlara uydurması şeklinde tanımlanmaktadır. M. Sait Şimşek, Günümüz Tefsir 
Problemleri, Kitap Dünyası Yay., 12. bs., İstanbul, 2014, s. 162-163. 

33  Süleyman Uludağ, “İşârî Tefsir”, DİA, İstanbul, 2001, c. 23, s. 424. 
34  Ebû Bekir Tâcülislâm Muhammed b. Ebû İshak el-Kelâbâzî, et-Ta„rruf li mezhebi ehli‟t-tasavvuf, Çeviren: Süleyman Uludağ, 

Dergah Yay., 4. bs., İstanbul, 2014, s. 100-102; İbn Arabî, Fütûhât-ı mekkiyye, çev. Ekrem Demirli, Litera Yay., İstanbul, 
2015, c. 9, s. 239-241; Ali b. Osman b. Ebû Ali Cüllâbî Hücvirî, Keşfu‟l-mahcûb, Tercüme: Süleyman Uludağ, Dergah Yay., 4. 
bs., İstanbul, 2014, s. 432, 442; Abdulkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, Hazırlayan: Süleyman Uludağ, Dergah Yay., 7. bs., 
İstanbul, 2014, s. 169-170; Ferîdüddin Attâr, Tezkiratü‟l-evliyâ, çev. Süleyman Uludağ, 3. bs., İstanbul, 2015, s. Heyet, 
“Keşf” Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Editör: Zafer Erginli, Kalem Yay., İstanbul, 2006, s. 549-556; Süleyman 
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., 2. bs., İstanbul, 2016, s, 196; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve 
Deyimleri Sözlüğü, Otto Yay., 6. bs., Ankara, 2014, s. 251. 

35  Seyyid Şerîf Cürcânî, Ta„rîfât, Tercüme: Abdulaziz Mecdî Tolun, Litera Yay., İstanbul, 2014, s. 78; Süleyman Uludağ, 
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 213-214; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s. 282-283. 

36  Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s. 251. 
37  Şatıbî, el-Muvâfakât, 2003, III, 381; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınevi, Ankara, 1996, c. 2, s. 13; Süleyman 

Ateş, İşârî Tefsir Okulu, s. 21. 
38  İbn Nedîm, Hasan-ı Basrî‟ye ait bir tefsirin olduğunu söylemektedir. Bkz. Ebu‟l-Ferec Muhammed b. İshâk b. Muhammed İbn 

Nedîm, el-Fihrist, Muhakkik: İbrâhîm Ramazân, Dâru‟l-Ma„rife, Beyrut, 1997, c. 1,  s. 53. 
39  Süleyman Ateş, İşârî Tefsir Okulu, s. 39. 
40  Mustafa Öztürk, “Sehl et-Tüsterî”, DİA, İstanbul, 2009, c. 36, s. 321-323; İşârî Tefsir eserleri için bkz. Süleyman Uludağ, 

“İşârî Tefsir”, c. 23, s. 427-428. 
41  İlgili örnekler için bkz. Muhammed Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve‟l-müfessirûn, Dâru‟l-Hadîs, Kahire, 2005, c. 3, s. 329-415; 

İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. 1, s. 7-29; M. Sait Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, s. 161-181. 
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Mutasavvıflara göre kelimelerin işârî anlamları, sûfînin ameldeki derecesine göre sınırsız bir şekilde 

genişleyen bir mahiyet arz etmektedir.42 Sûfîlerin böyle bir görüşe sahip olmalarında tefekkür, 

tedebbür, tezekkür ve tertîl ile Kur‟an okumayı öğütleyen ayetlere43 ilaveten, “De ki: “Rabbimin 

sözlerini yazmak için bütün denizlerin suyu mürekkep olsa ve bir o kadar daha suyu ilave etsek 

Rabbimin sözleri tükenmeden o denizlerin suyu tükenir.”44 ayeti etkili olmuştur.  

Tüsterî (ö. 283/896) bu ayetin tefsirinde “ لى أو  ج اً أ ط  لكل حرف  ن ال رآو ألف  ه  لمب ثيغ 

نهبيز   ي  هللا  ي ، ان   ي   ال  ي ، و ي   صفز ، وَل نهبيخ لصفبر ،  مب َل نهبيخ ل ، وإنمب يفه   ي       ب 

 Allah‟ın kitabını anlama konusunda insana Kur‟an‟ın her harfi45/يفزح هللا  ي   يىة أوليبئ   ن  ه   ي  

için bin mana verilse yine de kişi Allah‟ın bu harfte kastettiği manaların sonuna ulaşamaz. Kur‟an, 

Allah‟ın kadîm kelamıdır. Kelam, O‟nun sıfatıdır. Allah‟ın nihayeti olmadığı için O‟nun kelamının içerdiği 

manalarının da bir nihayeti yoktur. Kişi Kur‟an‟ı Allah‟ın, velî kullarının kalbine açtığı manalar oranında 

anlayabilir.”46 demektedir.  

Tüsterî‟den (ö. 283/896) yaklaşık bir asır sonra gelen Ebû Tâlib el-Mekkî (386/996) de 

kelimelerin sınırsız anlamlarının olduğunu ifade etmiştir. O, bu durumu Kûtu‟l-Kulûb adlı eserinde 

özetle şöyle anlatmaktadır: Kalb, ilahî yardımla desteklenip kişi iç dünyasında Allah‟a yöneldiğinde ruhu 

serbest kalıp melekût âleminde dolaşmaya başlar. Böylece ruh, keşf yoluyla Allah‟ın ikram ettiği sırlı 

manalara ulaşır. Bu manalar kişilerin derecelerine göre değişir. Kur‟an‟ın zahirî ilimlerinin en azı yirmi 

dört bin sekiz yüz ellidir. Çünkü her ayetin zahiri, bâtını, haddi ve matla„ı olmak üzere dört ilmi vardır. 

Kur‟an‟ın yetmiş yedi bin iki yüz ilim içerdiği söylenmektedir.47  

İbn Arabî (ö. 638/1240) de besmeleyi oluşturan harflerin manaları konusunda şöyle 

demektedir: “ ثِْسِ  الياِ  الراْحمِن الراِحيِ  رزعمن الف   ن   ل   ن  َل يحصل اَل ث   ان عب  حىو 

/“Bismillâhirrahmânirrahîm” cümlesi bin mana içerir ve bu manalardan her biri bir yıl tamamlandıktan 

sonra ortaya çıkar.” 48 Yine harfler konusunda ayrıntılı bilgiler veren İbn Arabî şöyle demektedir: 

“Bilinmelidir ki harfler de bir ümmettir, onlar da yükümlü ve muhataptır. Onların içinde kendi 

türlerinden elçiler vardır. Harflerin… birtakım isimleri vardır ki bunu sadece bizim yolumuzdan olan keşf 

ehli bilebilir… Harfler içinde avam, seçkinler, seçkinlerin seçkinleri, seçkinlerin seçkinlerinin özünün özü 

vardır.”49 Ayrıca harflerin ilmini, velilerin ilmi olarak tanımlayan İbn Arabî harfleri sıcak, soğuk, kuru ve 

yaş harfler olmak üzere dört gruba ayırmıştır. Buna göre “elif”, “he”, “tı”, “mim”, “fe”, “şın” ve “zel” 

sıcak; “ba”, “vav”, “ya”, “nun”, “sad”, “te” ve “dat” soğuk; “cim”, “ze”, “kef”, “sin”, “kaf”, “se” ve “zı” 

kuru; “dal”, “ha”, “lam”, “ayn”, “ra, “”hı” ve “ğayn” yaş harfler olmaktadır.50  

Ayrıca bu konuda Âlûsî (ö. 1270/1854) de yaklaşık on asır sonra şöyle demektedir: “ و    بو 

لكل آيخ  زىو ألف  ه : ث ط  ن يىثق ث  /Bazı güvenilir kişiler: “Her ayetin altmış bin manası vardır” 

dediler.51 

                                                           
42  M. Sait Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, s. 161-162. 
43  2/Bakara, 219, 266; 4/Nisâ, 78, 82; 6/En„âm, 50; 38/Sâd, 29; 47/Muhammed, 24; 59/Haşr, 13-14; 73/Müzzemmil, 4.  
44  “  ,bkz. Kehf, 18/109. Ayrıca bkz. Lokmân ”ُ ْل لَْى َ بَو اْلجَْحُر ِ َ اً ا لَِكيَِمبدِ َ ثِّ  لََنِفَ  اْلجَْحُر َ ْجَل أَْو رَْنَفَ  َ يَِمبُد َ ثِّ  َولَْى ِجْئَنب ثِِمْثيِِ  َ َ ً ا

31/27. 
45  Zerkânî de Kur‟an harflerin sayılamayacak kadar çok manalar içerdiğini söylemektedir. Bkz. Muhammed Abdulazîm ez-

Zürkânî, Menâhilu‟l-irfân fî „ulûmi‟l-Kur‟ân, Tahkik: Fevvâz Ahmed Zümerli, Dâru‟l-Kitâbi‟l-Arabî, Beyrut, 1995, c. 1, s. 45. 
46  Ebû Muhammed Sehl b. Abdullah et-Tüsterî, Tefsîru‟t-Tüsterî, Muhakkik: Muhammed Bâsil, Dâru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, Beyrut, 

1423, s. 98. 
47  Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtu‟l-kulûb, Tercüme: Yakup Çiçek-Dilaver Selvi, Semerkand Yay., İstanbul, 2003, c. 1, s. 243-246. 

Benzer bir manalandırma için bkz. Celâlüddîn Abdurrahmân es-Suyûtî, el-İtkân fî „ulûmi‟l-Kur‟ân, Dâru İbn Kesîr, Beyrut, 
1996, c. 1, s. 740-741, 753-772. 

48  İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, I, 304. Ayrıca bkz. İsmâîl Hakkı b. Mustafa el-İstanbûlî, Ruhu‟l-beyân, Dâru‟l-Fikr, Beyrut, ts., 
c. 3, s. 14. Kuşeyrî de sûrelerin başındaki besmeleleri farklı bir şekilde anlamlandırmış ve bazen de besmelenin harflerine 
manalar takdir etmiştir. Bkz. Abdulkerîm b. Hevâzin b. Abdulmelik el-Kuşeyrî, Letâifu‟l-işârât, Muhakkik: İbrahim el-Besyûnî, 
el-Heyetü‟l-Mısriyye, Mısır, ty., c. 1, s. 44, 53-54; c. 2, s. 165, s. 418; c. 3, s. 771. 

49  İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, c. 1, s. 157-158.   
50  Bkz. İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, c. 2, s. 95. 
51  Şihâbuddîn Mahmûd b. Abdullâh el-Hüseynî el-Âlûsî, Rûhu'l-me„ânî fi tefsîri‟l-Kur‟âni‟l-„azîm, Muhakkik: Ali Abdülbâri Atiyye, 

1. bs., Dâru‟l-Kitâbi‟l-„İlmiyye, Beyrut, 1415, c. 1, s. 8; Suyûtî, el-İtkân, c. 2, s. 1221. 



228 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 

Mutasavvıfların bu gibi yorumları, her kelimenin sınırsız manalarının olabileceğini gündeme 

getirmiştir. Böylece kelimenin lafzî manalarıyla sınırlı kalması gereken tefsir/te‟vil, mevcut anlamlarının 

dışına taşınarak -kişiye özel- bir mana üretimi haline getirilmiş, pek çok ayette kendisini mübîn olarak 

tanımlayan Kur‟an,52 tabiri caizse lafzî mana ortamından alınıp minder dışına taşınarak kaçak güreşe 

maruz bırakılmıştır. Artık hakiki anlam konusunda yegâne merci sûfînin kalbi olmakta ve burada 

oluşan/oluşturulan manalar sadece kendisi tarafından bilinebilmektedir.53 Mutasavvıfların işârî 

yorumları hicri I. ve II. yüzyılda belli ayetlerle sınırlıyken sonraları pek çok ayetin işârî yorumu yapılmış 

hatta Hz. Ali‟nin Fâtiha sûresine yetmiş deve yükü tefsir yazabileceği gibi imkânsız iddialar da buna 

delil olarak gösterilmiştir.54  

3- Sûfilere Dair Bazı İşârî Tefsir Örnekleri 

İmam Ca„fer es-Sâdık, (ö. 147-148/765) Ramazan ayının otuz gün olmasının hikmetini işârî 

olarak şöyle yorumlamaktadır: İnsanın önünde cehennem, firâk gibi otuz yokuş bulunmaktadır. Kim 

otuz gün oruç tutarsa bu engelleri aşar ve vuslat, rü‟yet gibi otuz menzile de ulaşır. 55  

Tüsterî, (ö. 283/896)  “  Bile bile Allah‟a ortaklar koşmayın.”56/َ ي رَْ َ يُىا لِياِ  أَْن ا اً َوأَْنُزْ  رَْ يَُمىوَ 

âyetindeki “endâd” kelimesini Allah‟tan gelen bir hidayete tabi olmaksızın her türlü kötülüğü emredip 

hazlar beşinde koşan “nefs-i emmâre” 57; “ َ َرحَ   İkiniz bu ağaca yaklaşmayın.”58/َوََل رَْ َرثَب َ ِ ِو اللا

ifadesini Allah‟tan başka hiçbir şeye ilgi duymama/önem vermeme59; “ إِوا أَواَو ثَْيذٍ ُوِظَع 

 ;Yeryüzünde insanlar için yapılan ilk ev”60 ayetindeki “ev” kelimesini Hz. Muhammed‟in kalbi61/لِيناباِ 

“ َواْ ُجُ وا الياَ  َوََل رُْلرُِ ىا ثِِ  َ ْيًئب َوثِبْلَىالَِ ْيِن إِْحَسبنًب َوثِِ ي اْلُ ْرثَ  َواْليََزبَ   َواْلَمَسب ِيِن َواْلَ ب ِ ِ ي اْلُ ْرثَ  َواْلَ ب ِ 

جِيلِ   ,Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya/اْلُ ُنتِ َوالصابِحتِ ثِبْلَ ْنتِ َواْثِن السا

akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın ve uzak akrabaya, yakın arkadaşa, yolcuya iyi davranın” 62 

ayetinde geçen “el-câru zi‟l-kurbâ”yı kalp; “el-câru‟l-cünüb”ü nefs-i tabiî; “es-sâhibu bi‟l-cenb”i şeraite 

uyan akıl ve “ibnu‟s-sebîl” ifadesini de Allah‟a itaat eden organlar şeklinde yorumlamıştır.63  

Yine Tüsterî, “  Karada ve denizde fesad ortaya/ ََهَر اْلَفَسبُ   ِ  اْلجَرِّ َواْلجَْحرِ ثَِمب َ َسجَْذ أَْيِ ي الناباِ 

çıktı”64 ayetinde geçen “berr/kara” kelimesini insanın dış organları; “bahr/deniz” kelimesini işlediği 

kötülüklerden dolayı bozulan kalbi ve ruhu; “  Allah‟ın/َ بْن ُْر إِلَ  آَثَب ِ َ ْحَمِخ الياِ  َ ْيَف ُيْحيِ  اْاَْ َض ثَْ َ  َ ْىرَِهب

rahmetinin eserlerine bakın! Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor.” 65 ayetini zikirle kalbin 

hayat bulması; “Levh-i mahfûz”66 tabirini “müminin kalbi”; “beytülma„mûr”67 ifadesini “ariflerin kalbi” 

ve fıkhî hükümler içeren abdest68 ayetinde geçen dört organın yıkanmasıyla ilgili temizliği de helâl 

lokma, doğruyu söyleme, günahlardan uzak durma ve mânen huzur halinde olma şeklinde 

yorumlamıştır. 69 Kuşeyrî (ö. 465/1072) de “  Sarsılmamaları için/َوَجَ ْيَنب  ِ  اْاَْ ضِ َ َواِ َ  أَْو رَِميَ  ثِِه ْ 

yeryüzüne sağlam dağlar yerleştirdik” ayetindeki “ravâsiye/dağlar” kelimesini işârî olarak “evliyâlar” 

                                                           
52  Nisâ, 4/174; Mâide, 5/15; Yûsuf, 12/1; Hicr 15/1; Şuarâ, 26/2; Neml, 27/1; Kasas, 28/2; Yâsin, 36/69; Zuhruf, 43/2. 
53  Âlûsî, Rûhu'l-me„ânî fi tefsîri‟l-Kur‟âni‟l-„azîm, c. 1, s. 8. 
54  Süleyman Uludağ “İşârî Tefsir”, s. 424-428; M. Sait Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, s. 217. Hz. Ali‟yi öven aşırı 

rivayetler içi bkz. Orhan Yılmaz, Rivayetlerde Hz. Ali, Araştırma Yay., Ankara, 2015, s. 21-156. 
55  İmam Ca„fer es-Sadık‟ın bazı İşârî tefsir örnekleri için bkz. Yunus Emre Gördük, İmam Ca„fer es-Sâdık ve Ona İsnad Edilen 

İşârî Tefsir, İnsan Yay., İstanbul, 2011, s. 224-302. 
56  Bakara, 2/282. 
57  Tüsterî, Tefsîru‟t-Tüsterî, s. 27. Şâtıbî‟ye göre bu, izâhı zor bir tefsirdir. Bkz. Şatıbî, el-Muvâfakât, III, 384. 
58  2/Bakara, 35. 
59  Tüsterî, Tefsîru‟t-Tüsterî, s. 29. Şâtıbî bu yorum hakkında şöyle demektedir: Hz. Âdem ve Havvâ‟nın cennetten çıkarılması bir 

suçtan dolayı olmuştur. Dolayısıyla yasak ağaca yaklaşmak “bir yönelme” değil; ondan bir şey alma ya da yemeyle ilgilidir. 
Bkz. Şatıbî, el-Muvâfakât, c. 3, s. 386-387. 

60  Âl-i İmrân, 3/96. 
61  Tüsterî, Tefsîru‟t-Tüsterî, s. 50. 
62  Nisâ, 4/36. 
63  Tüsterî, Tefsîru‟t-Tüsterî, s. 53. 
64  Rûm, 30/41. 
65  Rûm, 30/51. 
66  Burûc, 85/22. 
67  Tûr, 52/4.  
68  Mâide, 5/6. 
69  Açıklamalar için bkz. Tüsterî, Tefsîru‟t-Tüsterî, s. 58, 121-122, 155, 191. 
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şeklinde yorumlamış ve insanların velîler sayesinde rızıklandırılıp belalardan korunduklarını 

belirtmiştir.70 

4- Sûfîlerin İşârî Yorumlarına Dair Getirilen Eleştiriler 

Bazı hadis ve tefsir usûlü kitaplarında yer alan ve Hz. Ebû Bekr‟e isnad edilen:“Allah‟ın kitabı 

hakkında bilmediğim şeyleri söylersem, hangi gök beni gölgelendirir ve hangi yer beni taşır.”71 sözü ve 

“Tefsirden sakınınız. Çünkü tefsir Allah hakkında rivayette bulunmaktır.”72 gibi sözler reyle73 tefsirin 

caiz olmadığını göstermektedir.74 

Şâtıbî (ö. 790/1388) “gusül” kişinin ahdini yenilemesi; “teyemmüm” imamı görünceye kadar 

izin verilen şeylerden almak; “Hz. İbrâhim‟in içine atıldığı ateş” Nemrud‟un öfkesi; “Hz. Mûsâ‟nın asası” 

ortaya koyduğu deliller; “denizlerin yarılması” Hz. Musa‟nın ortaya koyduğu delillerin ikiye ayrılması; 

“bulutların gölgelemesi” Hz. Musa‟nın irşâd için İmam‟ı tayin etmesi; “kudret helvası/menn” gökten 

inen ilim; “bıldırcın eti/selvâ” dâîlerden biri; “dağların tesbih etmesi” yeryüzünde sağlam insanların 

bulunması; “deniz” âlim; “oruç” sırrı tutmak; “safâ” Peygamber; “merve” Ali; “cinler” zamanın 

bâtınîleri; “şeytanlar” insanları zor hükümlerle sorumlu tutan zâhirîler75 gibi işârî yorumların Araplar 

tarafından bilinmediğini söylemektedir. Çünkü ne sahabe ne de müşrikler bu ifadelerden bu manaları 

anlamamışlardır. Elbette ki sahabe, Kur‟an‟ın hem zâhirî hem de bâtınî manalarını sonraki âlimlerden 

çok daha iyi anlamıştır. Sonradan gelen âlimlerin Kur‟an‟ı sahabeden daha iyi anlama imkânı yoktur. 

Yine sahabeden sonra gelen âlimlerin Allah‟ın şeriatını bilme konusunda onlardan daha anlayışlı 

olmaları da söz konusu değildir. Bu yüzden Kur‟an hakkındaki bu gibi tefsirler reddi sabit olan bâtınî 

tevillerdir.76  

Ayrıca Şâtıbî‟ye (ö. 790/1388)  göre huruf-u mukattaa„77 hakkında yapılan yorumların da kabul 

edilmesi mümkün değildir. İbn Abbas‟a nispet edilen: “Elif, Allah; lâm, Cibrîl; mîm, Muhammed‟dir” 

şeklindeki bir manalandırma Arapça‟da bilinen bir husus değildir. Bu konuda ne lafzî ne de haricî 

sağlam bir delil bulunmamaktadır. Bu harfler müteşâbihattandır. Bazılarına göre bu harfler bu ümmetin 

ecelini belirleyen sayı remizleridir. Siyer kitaplarında bu yönde bilgiler vardır. Ancak bu görüşün aslı 

Yahudilere dayanmaktadır. Eşyanın hakikatine keşf yoluyla vakıf olduğunu söyleyenler bu görüşlerini 

ümmî olan bir topluma nispet etmişlerdir. Keşf yoluyla elde edilen bir bilgi ne şer„i ne de diğer 

konularda delil olamaz.78  

Suyûtî (ö. 911/1505) de naslara ve Arap dilinin kurallarına uymayan işârî yorumların tefsir 

olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını söylemektedir.79 Sûfîlerin Kur‟an‟la ilgili işârî yorumlarını 

                                                           
70  Kuşeyrî, Letâifu‟l-işârât, II, 500. Kuşeyrî, Neml 61. Ayeti de bu bağlamda yorumlamıştır. Bkz. Kuşeyrî, Letâifu‟l-işârât, c. 3, s. 

43-44, 129. 
71  “ -bkz. Ebû Osman Said b. Mansûr b. Şu„be el-Horâsânî el ”أَيُّد َ َمبٍ  رُِ يُّدنِ ، َوأَيُّد أَْ ضٍ رُِ يُّدنِ  إَِ ا ُ ْيُذ  ِ   َِزبةِ الياِ  َ ب ََل أَْ يَ ُ 

Cüzcânî, et-Tefsîru min Süneni Said b. Mansûr, Tahkik: Said b. Abdullah, Daru‟s-Sami„î li‟n-Neşr, yy., 1997, c. 1, s. 170; İbn 
Ebî Şeybe, el-Musannef, Muhakkik: Kemal Yusuf el-Hût, Mektebetü‟r-Rüşd, Riyad, 1409, c. 6, s. 136, hadis no: 30103; Ebû 
Bekr Ahmed Amr Abdülhâlik el-Bezzâr, Müsnedü‟l-Bezzâr, Tahkik: Mahfûz er-Rahmân Zeynullah, Mektebetu‟l-„Ulûm ve‟l-
Hikem, Medine, 2009, Hadis no: 257; Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali b. Musa el-Beyhakî, Şuabu‟l-îmân, Tahkik: Abdulali 
Abdulhamid, Mektebetu‟r-Rüşd, Riyad, 2003, Hadis no: 2082. Bu söz hakkında Nasr Hâmid Ebû Zeyd şöyle demektedir: 
“Üzülerek belirtmeliyim ki, bunlar, te‟vil karşıtı bir bağlama kaydırılmak suretiyle anlamı tahrif edilmiş sözlerdir”. Bkz. Nasr 
Hâmid Ebû Zeyd, “Tarihte ve Günümüzde „Kur‟ân Te‟vili‟ Sorunsalı”, Çeviren: Ömer Özsoy, İslâmi Araştırmalar, c. 9, sayı: 1, 
Ankara, 1996, s. 26. Kadir Gürler de Kur‟an‟ın rey ile tefsiri konusunda şöyle demektedir: Kur‟ân‟ın re‟y ile tefsir edilmesini 
yasaklayan rivâyetler, muhtemelen, nakil geleneğine bağlı tefsir anlayışından re‟ye dayalı tefsire geçiş dönemlerindeki çetin 
tartışmaların rivâyet formundaki yansımaları olabilir. Bkz. Kadir Gürler, “Kur‟an‟ın Re‟y İle Tefsirini Yasaklayan Rivâyetlere 
Eleştirel Bir Yaklaşım”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/1, c. 3, sayı: 5, s. 45. 

72  “  ,bkz. Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm, Fezâilü‟l-Kur‟an, Tahkik: Mervân Atiyye ”اراُ ىا الزاْفِسيَر، َ  ِناَمب ُ َى الرَِّوايَُخ َ يَ  الياِ  َ  ا َوَجلا 
Dâru İbni Kesîr, Beyrut, 1995, s. 377. 

73  Reyle tefsirin caiz olmadığını gösteren rivayetler için bkz. Ebû Ubeyd, Fezâilü‟l-Kur‟an, s. 375-378; İbn Ebî Şeybe, el-
Musannef, c. 6, s. 135-136. 

74  Şerbâsî, Ahmed, Tefsir Ekolleri, Tercüme: Mustafa Özcan, Özgü Yay., İstanbul, 2010, s. 43-49. 
75  Şatıbî, el-Muvâfakât, c. 3, s. 381-382. 
76  Şatıbî, el-Muvâfakât, c. 3, s. 387-388. 
77  Tüsterî, (ö. 283/896) Bakara sûresinin başında yer alan “elif” harfini Allah‟ın eşyayı dilediği gibi yaratması; “lâm” harfini onun 

ezelî lutfu; “mîm” harfini de şerefinin yüce olduğu veya “elif” Allah‟a; “lâm” insana; “mîm” Hz. Muhammed‟e işaret edecek 
şekilde yorumlamıştır. Bkz. Tüsterî, Tefsîru‟t-Tüsterî, s. 25. 

78  Şatıbî, el-Muvâfakât, c. 3, s 384-386. 
79  Suyûtî, el-İtkân, c. 2, s. 1215-1221. 
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doğru bulmayan İbnü‟l-Cevzî (ö.  597/1201) de onları bu konudaki cüretkâr tutumlarından dolayı ağır 

bir şekilde eleştirmiştir.80 Elmalılı (ö. 1942) ise bu konuda şöyle demektedir: “Te‟vil, ya sahih veya fâsid 

olur. Bir lafzı hiç muhtemil olmadığı bir mânâya hamletmek veya muhtemil olduğu maâni içinden râcihi 

varken mercûhuna hamletmek, fâsid ve batıldır.”81 

5- Cemal Halvetî’nin Fâtiha İle Fîl-Nâs Sûrelerine Dair İşârî Yorumları 

a- “Fâtihâ” Kelimesinin İşârî Yorumu 

Cemal Halvetî (ö. 899/1494) de kendinden önceki işârî geleneğe uyarak bazı ayetleri işârî 

olarak tefsir etmiştir.82 O, beş harften oluşan “Fâtiha” kelimesinin “fe” harfini ilâhî sırların fethi, rabbanî 

marifetler, Kur‟anî hakikatler, Fâtiha‟nın diğer sûrelerden daha faziletli olduğu ve hak ile batılı 

birbirinden ayırdığı; “elif” harfini tevhidin Zât ve Sıfât makamlarını temsil ettiği; “te” harfini Fâtiha‟nın 

sırf tevhîd olduğu ve sadece Fâtiha ile Allah‟ın birliğine ulaşabileceği; “ha” harfini Fâtihâ‟nın 

birçok Kur‟anî hakikâtleri taşıdığı ve bu sûreyi okuyanların cehennem ateşinden korunacağı; “te” harfini 

Fâtiha‟nın diğer sûrelerden daha üstün olduğu ve bütün semâvî kitaplardaki hakikatleri içerdiği 

şeklinde yorumlamıştır. Yine ona göre “Fâtiha” kelimesinin ikinci işârî yorumu da şöyledir: “Fe” harfi 

Fâtiha sûresinin Küllî Ruh”tan geldiğine; “elif” harfi Fâtiha‟nın inişinde birtakım gizli sırlar taşıdığına; 

“te” harfi bu sırların ezelden beri sabit ve var olduğuna; “ha” harfi taşıdığı sırların Allah‟tan başkası 

tarafından bilinmediğine ve “te” harfi de Fâtiha‟nın her bir harfinin diğer Kur‟an harflerinde daha üstün 

olduğuna işaret etmektedir.83 

b- Fîl Sûresinin İşârî Yorumu 

Cemal Halvetî, “Sen Rabbinin, Fîl ashabına neler yaptığını görmedin mi?”  ayetindeki “ashâbu‟l-

fîl” tabirini “nefis ashabı” şeklinde yorumlamış ve bununla da “nefsânî kuvvetlerin” kastedildiğini ve 

“Tayr” kelimesiyle de Allah‟tan gelen rabbânî ilhamların anlatıldığını ifade etmiştir.84 Bu görüşünü: “Bir 

saat tefekkür yetmiş yıl ibadetten daha hayırlıdır.”85 hadisiyle desteklemiştir.86 

c- Kureyş Sûresinin İşârî Yorumu 

Kanaatimizce Cemal Halvetî‟nin en ilginç işârî yorumu Kureyş sûresiyle ilgili olanıdır. Bu sûrenin 

tarihi bağlamını Kur‟an açısından Hz. İbrahim‟e kadar götürmek mümkündür. Hz. İbrahim eşi Hacer ve 

oğlu İsmail‟i Mekke‟ye getirdiğinde buranın verimsiz bir yer olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden Hz. 

İbrahim eşi ve çocuğu için: “(Ey Rabbim!) insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve 

meyvelerden onlara rızık ver! Umulur ki bu nimetlere şükrederler.”87 şeklinde dua etmiştir. Bu dua 

neticesinde Mekke bereketli bir yer olmuş ve Allah Hz. Hacer ve oğlu İsmail‟e Zemzem‟i ikram etmiştir. 

Ardından buraya yakın bir vadide yaşayan ve Şam‟a gitmek için yola çıkan Cürhüm‟den bir kabile Hz. 

Hacer‟den izin alarak buraya yerleşti ve Hz. İsmail bu kabilenin iki kızıyla evlendi.88 Ardından Allah, 

Mekke‟yi Ebrehe‟nin saldırısından da koruyarak burayı yaşam için uygun bir mekân haline getirdi. Yine 

Allah Kâbe‟nin burada inşa edilmesini isteyerek Mekke‟nin bir ibadet ve ticaret merkezine dönüşmesini 

sağladı. Bu sayede Kureyşliler bir taraftan buraya gelen hacı ve tüccarlarla ticaret yapıyor diğer 

taraftan da ticaret için kışın Yemen‟e yazın da Şam‟a gidiyorlardı. Yüce Allah bu sûrede bu nimetleri 

Kureyşlilere hatırlatarak kendisine ibadet etmelerini istemiştir.89  

Sûrenin tarihi bağlamı bu minvalde iken Cemal Halvetî, Kureyş sûrenin: “ ٍ يَيِف ُ َرْي ِ ِ/Kureyş-i 

alıştırdığı için” âyetini, “Nefsânî kuvvetlere ülfeti kolaylaştırdığı gibi”; “ َزب  َوالصاْيفِ   Kışın/إِيَي ِِهْ   ِْحيََخ الّلِ

                                                           
80  Ebu‟l-Ferec Abdurrahman el-Cevzi, Telbîsu İblîs, thk. Beşîr Muhammed Uyûn, Mektebetü Dâri‟l-Beyân, Beyrut, 2005,  s. 215-

225, 430. 
81  Elmalılı, Hak Dini Kur‟an Dili, c. 2, s. 302. 
82  Bu sûrelerin farklı işârî yorumları için bkz. Yunus Emre Gördük, İşâri Tefsir, İnsan Yay., İstanbul, 2013, s. 247-276. 
83  Cemal Halvetî, “Tefsîru‟l-Fâtiha ve min sûreti‟d-Duhâ ilâ âhiri‟l-Kur‟an”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, 

Demirbaş no: 914, vr. 4b, 5a. Bu esere yapılacak atıflar bundan sonra İBB şeklinde olacaktır.  
84  Cemal Halvetî, “Tefsîru‟l-Fâtiha ve min sûreti‟d-Duhâ ilâ âhiri‟l-Kur‟an”, İBB, vr. 23b. Benzer bir yorum için bkz. Ebu‟l-Abbâs 

Ahme b. Muhammed İbn Acîbe, el-Bahru‟l-medîd fî Kur‟ani‟l-mecîd, thk. Ahmed Abdullah el-Kuraşî Ruslân, nşr. Hasan Abbâs 
Zeki, Kahire, 1419, c. 7, s. 356. 

85  İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü‟l-hafâ, Mektebetü‟l-Kutsî, Kahire 1351, I. 310, Hadis no:1004. 
86  Cemal Halvetî, “Tefsîru‟l-Fâtiha ve min sûreti‟d-Duhâ ilâ âhiri‟l-Kur‟an”, İBB, vr. 23b, 24a. 
87  14/İbrâhîm, 37. 
88  Taberî, Câmiu„l-beyân an te‟vîli âyi‟l-Kur‟ân, c. 8, s. 5122-5123. 
89  Muhammed Âbid el-Câbirî, Fehmu‟l-Kur‟an, çev. Muhammed Çoşkun, Mana Yay., İstanbul 2014, c. 1, s. 143. 
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ve yazın yolculuk etme imkânı sağladığı için” ayetini, “Ruhânî yolculukta ruhun gıdalara ülfetini de 

kolaylaştırdı”; “ ْن َ ْىفٍ   Ki onları açlıktan doyurdu ve onlara güvenlik/الاِ ي أَْغَ َمُه  ّ ِن ُجىوٍ َوآَ َنُه  ّ ِ

verdi” ayetini de “Rabbânî gıdaları hakkânî fikirler ve rabbânî ilhamlarla onlara ulaştıran ve fenâ 

yolunda nefislerinden emin kılan Beyt‟in Rabbini birlesinler” şeklinde yorumlamıştır.90 Böylece bu İşârî 

yorum marifetiyle sûre, yeryüzünde rızık için yapılan fizikî yolculuklar bağlamından alınıp gökyüzüne 

doğru yapılan ve ruhun Allah‟a yükselişini ifade eden manevî bir yolculuk mahiyetine dönüşmüş 

olmaktadır. Sûreyi bu tarihi bağlamı ve zâhirî anlamından koparıp ruhun Allah‟a yükselişini ifade eden 

manevî bir yolculuğa dönüştürmek kanaatimizce ispatlanabilir bir durum değildir.   

Mâûn Sûresinin İşârî Yorumu 

Cemal Halvetî: “İşte o, yetimi itip kakar” ve “Yoksulu doyurmaya teşvik etmez” ayetlerini 

kişinin ilim, sevgi gibi ezelî malını babası vefat eden bir çocuğa vermemesi ve böylece bu çocuğun 

Kur‟ânî  hakikâtlere  ve  rabbânî  marifetlere  ulaşmasına engel olması; “ve hayra da mâni olurlar” 

ayetini de “nefislerini kötü ahlaktan temizlemezler” şeklinde yorumlamıştır.91 

d- Kevser Sûresinin İşârî Yorumu 

Cemal Halvetî: “(Resûlüm!) sana Kevser'i verdik.” ayetindeki “Kevser” kelimesini tevhîdi zâtî, 

ma„rifeti zâtî ve muhabbeti zâtî şeklinde; “venhar/kurban kes” ifadesini ef‟âl, sıfat ve zâttan arınarak 

kişinin kendini kurban  etmesi ve “ebter” kelimesini de “Hz. Peygamber‟e buğz eden kimse Hakk‟ı 

müşâhede ve vuslattan kesilmiştir” şeklinde yorumlamıştır.92 

e- Nasr Sûresinin İşârî Yorumu 

Cemal Halvetî: “Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği zaman” ayetini Allah‟ın ilahî isimleri ve rabbanî 

sıfatlarıyla tecelli edip Mutlak Zâtını zuhur ettirmesi; “Nasrullah” tabirini bütün mertebeler; “İnsanların 

Allah‟ın dinine bölük bölük girmeleri” cümlesini insanların tek tek tevhîd nuruna gark olmaları; 

“ğufr/bağışlamak” kelimesini de Zât-ını kendinde gizlemesi şeklinde yorumlamıştır.93   

f- Tebbet (Mesed) Sûresinin İşârî Yorumu 

Cemal Halvetî sûrenin birinci ayetinde iki kere geçen “tebbet” fiilinin birincisini “nefs‐i 

emmârenin tasarrufları”; ikincisini ise “nefsi emmârenin kendisi”; “Ebû Leheb” kelimesini de 

“kötü ve alçak nefis”; “Odun taşıyıcı olarak karısı da ateşe girecek” cümlesini ise nefse tabi olan 

kuvvetlerin ateşe atılması şeklinde yorumlamıştır. Yine ona göre “İmraetuhû/karısı” kelimesi, “hevânın 

tabi olduğu şeylerden feyz alan nefis” ve “hatab/odun”  kelimesi ise “beşerî şevkler” anlamına 

gelmektedir.94  

g- İhlâs Sûresinin İşârî Yorumu 

Cemal Halvetî, “Kul/de ki” emri ehlullah için birleşmeyi açıklamak için gelen bir  emirdir” 

demektedir. “Huve/O” zamiri ise mevcut varlığın ilki ve sonu O‟dur anlamına gelmektedir. Çünkü “he” 

harfi boğazın en altından çıkan ilk harf ve “vav” harfi de dudaktan çıkan son harftir. “Allah” lafzının 

“hüve ve “ehad” kelimeleri arasında gelmesi O‟nun “Celâl ve Cemâl” isimlerini açıklamaya bir işarettir.  

“O ne doğurmuş ne de doğurulmuştur” ayeti, “Melekler Allah‟ın kızlarıdır.”95 ve “Üzeyir Allah‟ın 

oğludur.”96 diyenlere bir cevap olup “lem yelid” ifadesi zatında ortağı yoktur ve “lem yûled” ifadesi de 

var olması için sıfatlarında hiçbir şeye muhtaç olmaması anlamına gelmektedir. “Hiç kimse O‟nun dengi 

değildir.” ayeti, Allah‟ı insana benzeten Müşebbihe ve Allah‟ı bir cisim gibi tasavvur eden Mücessime‟ye 

bir cevaptır.97   

 

 

                                                           
90  Cemal Halvetî, “Tefsîru‟l-Fâtiha ve min sûreti‟d-Duhâ ilâ âhiri‟l-Kur‟an”, İBB, vr. 24a.  
91  Cemal Halvetî, “Tefsîru‟l-Fâtiha ve min sûreti‟d-Duhâ ilâ âhiri‟l-Kur‟an”, İBB, vr. 23b, 24a. 
92  Cemal Halvetî, “Tefsîru‟l-Fâtiha ve min sûreti‟d-Duhâ ilâ âhiri‟l-Kur‟an”, İBB, vr. 24b, 25a. 
93  Cemal Halvetî, “Tefsîru‟l-Fâtiha ve min sûreti‟d-Duhâ ilâ âhiri‟l-Kur‟an”, İBB, vr. 25a. 
94  Cemal Halvetî, “Tefsîru‟l-Fâtiha ve min sûreti‟d-Duhâ ilâ âhiri‟l-Kur‟an”, İBB, vr. 25b, 26a. 
95  İlgili ayetler için bkz. Nahl, 16/57; İsrâ, 18/40; Sâffât, 37/153; Zuhruf, 43/16; Tûr, 52/39. 
96  İlgili ayetler için bkz. Bakara, 2/116; Tevbe, 9/30; Yûnus, 10/68; Kehf, 18/4; Meryem, 19/88; Enbiyâ, 21/26. 
97  Cemal Halvetî, “Tefsîru‟l-Fâtiha ve min sûreti‟d-Duhâ ilâ âhiri‟l-Kur‟an”, İBB, 26b, vr. 27a, 27b. 
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ğ- Felâk Sûresinin İşârî Yorumu 

Cemal Halvetî, “Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden” ifadesini, insanın ilmini kuşatan 

nefsânî karanlıklar şeklinde yorumlamıştır. Yine o, insan kalbini aya benzeterek, bu ifadeyle nefsin 

karanlıklarında kalan kalbin kastedilmiş olmasının da mümkün olabileceğini söylemiştir.  

 “Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden” ayetini Allah‟tan gelecek feyizlerin 

yolunun kötü söz ve fiillerle engellenmesi; “Ve kıskandığında, kıskananın şerrinden” ayetini “Allah‟ın 

nurunda fenâ ile karar kılma ve temkine mani olan haset sıfatını taşıyan nefsin şerrinden” şeklinde 

yorumlamıştır. Çünkü  haset  gibi diğer nefis sıfatları telvîn98 ehlinde nefs, kalp ve sır makamlarında 

zuhur eder.99   

h. Nâs Sûresinin İşârî Yorumu 

Cemal Halvetî‟ye göre: “İnsanların İlâhına” ifadesi “fenâ”dan sonra gelen “bekâ” makamını 

anlatmaktadır. Zât-ı mutlak zuhur ettiğinde varlık fenâ bulacağından bir vücut mahalli gerekir. Çünkü 

Allah “O‟nun vechi/zatından başka her şey fenâ bulacaktır.”100 demektedir. Cemal Halvetî bu sûrede 

Abdurrab, Abdulmelik ve Abdullah olmak üzere üç kutba işaret edildiğini söylemektedir.  

Bir mutasavvuf olan Cemal Halvetî, risalesini klasik bir sufî söyleme dayanan şu cümlelerle 

bitirmektedir: Cahil bir şeyhe bağlananlar için şeytan büyük bir tehlikedir. Çünkü şeytan, insana Allah 

ve Rahman isimleri dışında herhangi bir surette gelebilir. Şeytanın sinsi tuzaklarından 

kurtulmak için sâlikin, Allah ve Rahman isminin mazharı olan bir ârif-i billâh bulup ona biat etmesi 

gerekmektedir. Çünkü şeytanın tasarrufundan kurtulup ilâhî faziletlere ulaşmak için bir ârifin yardımı 

şarttır. Ey Kardeşler! Allah‟ın kulları arasında hakir, fakir ve zayıf olan kimsenin söylediklerini kabul 

ediniz ve hakkında hayır söyleyiniz ki Allah katında makbul olsun.101 

 

Sonuç 

Tefsir ve te‟vil kelimeleri, günümüzdeki ıstılahî anlamından farklı olarak, Kur‟an‟da bir olayın 

vahiyle ortaya konulması, açıklanması ve izah edilmesi anlamına gelmektedir. Tefsir ve te‟vil 

kelimelerinin Kur‟an‟daki anlamlarından hareketle tefsirin kesin bilgilere dayanarak yapılması 

gerektiğini söylemek mümkündür. Bir başka ifadeyle Hz. Peygamber‟in fiillerine, sahih sözlerine, 

sahabenin görüşüne, kelimelerin lafzî ve mecâzî anlamlarına dayanmadan yapılan bir tefsirin 

makbuliyetinden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü Yüce Allah Hz. Peygamber aracılığıyla emir ve 

yasaklarını insanlara ilettiğinde dilin/kelimelerin risâlet dönemindeki anlamlarını kullanmıştır. Dolayısıyla 

doğru bir tefsir için Kur‟an kelimelerinin vahyin indiği dönemdeki anlamları çerçevesinde yapılması bir 

müfessir için son derece önemlidir. Kur‟an‟ın kastının dışına çıkmamak için tefsirin bu çerçevede 

yapılması hem gerekli hem de kaçınılmazdır. 

Sufîlerin, Kur‟an kelimelerine yükledikleri bazı manalar, vahyin nazil olduğu dönemdeki 

kelimelerin anlamlarıyla uyuşmamaktadır. Bu yüzden ayet ya da kelimelere yüklenmek istenen 

tasavvufî yorumları, sufînin Kur‟an‟ı kendi felsefî görüşüne göre tefsir etmesi bir başka ifadeyle 

Kur‟an‟ın anlamlarını kendi ürettiği anlamlara uydurması şeklinde tanımlamak da mümkündür. Nitekim 

sûfîler, Kur‟an‟ın belli ayetlerini içlerine doğan ve keşf yoluyla elde ettikleri bilgilere dayanarak 

yorumladıklarını belirtmişlerdir.  

Kendini mübîn olarak tanımlayan Kur‟an, Hz. Peygamber tarafından sahabelere hem sözlü 

olarak açıklanmış ve hem de fiili olarak hayata aktarılmıştır. Bu konuda Hz. Peygamber tarafından 

gizlenen bir mana bulunmamaktadır. Aksini düşünmek Hz. Peygamber‟in tebliğ görevini tam olarak 

yapmaması anlamına geleceğinden sûfîlerin Kur‟an kelimelerine yönelik söyledikleri işârî manaların 

“tefsîr” kelimesiyle ilişkilendirilerek “işârî/remzî/tasavvufî tefsir” olarak adlandırılması doğru değildir. Bu 

yorumlar onların şahsi düşüncelerini yansıtan ve ispatlanması mümkün olmayan sübjektif tercihleridir. 

                                                           
98  Telvîn: seyr ve sulûk halinde bulunan sâlikin bir halden başka bir hale girmesi; temkîn ise vâsılın hali anlamına gelmektedir. 

Bkz. Ferîdüddin Attâr, Tezkiratü‟l-evliyâ, s. 986. 
99  Cemal Halvetî, “Tefsîru‟l-Fâtiha ve min sûreti‟d-Duhâ ilâ âhiri‟l-Kur‟an”, İBB, vr. 27b-28a.  
100  Kasas, 28/88. 
101  Cemal Halvetî, “Tefsîru‟l-Fâtiha ve min sûreti‟d-Duhâ ilâ âhiri‟l-Kur‟an”, İBB, vr. 28b-30a. 
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ABDÜLMECÎD B. NASÛH B. İSRAİL AMÂSÎ’NİN TEFSİR İLMİNE KATKILARI 

 

Süleyman PAK 

 

Özet 

Osmanlıların en kudretli padişahlarının şehzadelik dönemlerinde devlet idaresi ile ilgili tecrübe 

kazandıkları önemli sancak merkezlerinden birisi olan Amasya‟da önemli idareciler yanında ilim 

adamlarına gösterilen ilgi ve itibarın bir semeresi olarak açılan medreselerde pek çok âlim yetişmiş, ilim 

dünyasına pek kıymetli eserler kazandırılmıştır. Bu âlimlerden birisi olan Abdülmecid Amâsî, XVI. 

yüzyılda Amasya‟da doğmuş ve yaşamıştır. Ömrünü ilim öğrenmeye, öğretmeye ve eser telifine adamış 

olan Amâsî, aynı zamanda babasının da mensubu bulunduğu ve şeyhliğini yaptığı Zeyniyye Tarikatı‟na 

intisap etmiş ve bu tarikatta manevi terbiye almıştır. Her ne kadar onun vefat tarihi ile ilgili ihtilaf 

bulunsa da, uzun ve bereketli bir ömür sürdüğü görülen bu sûfî âlimin telif ettiği eserlere bakılırsa 

İslami ilimlerin her alanında kendisini iyi yetiştirdiğini söylemek mümkündür. Tefsire dair eserleri 

yanında Fıkıh, Hadis, Kelam, Tasavvuf ve Terbiye ilmine dair de telifatı bulunan sûfî müfessir 

Abdülmecid Amâsî, sayıları elliyi geçen pek çok kitap yazmıştır. Bu eserlerin neredeyse üçte biri tefsir 

ve Kur‟an İlimleri ile ilgilidir. Bu eserlerde sure ve ayet tefsirleri, belli konularda seçilmiş ayetlerin 

tefsiri, Kur‟an Tarihi ve tefsir usulü ile ilgili meseleler incelenmiştir. Eserlerinde çoğunlukla tefsir 

kitaplarından nakiller yer almaktadır. Ayrıca o hayatının ilerleyen dönemlerinde kaleme aldığı 

eserlerinde daha belirgin olarak görülen iş‟ârî yorumlara da oldukça geniş yer vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Abdülmecid Amâsî, Tefsir, Kur‟an İlimleri, Zeyniyye, XVI. yy müfessirleri. 

 

The Contributions of Abd al-Majıd b. Nasuh b. Israil al-Amasi to Science of Tafsir 

 

Absract 

Amasya is one of the leading provinces in which the sultans of the Ottoman Empire developed their 

administrative skills in the period of the Shehzades. In Amasya, a lot of scholars were educated and 

wrote many books in madrasahs. Abd al-Majid al-Amasi, one of these scholars, was born and lived in 

Amasya in XVI. century. Al-Amasi, who dedicated his life to education, teaching and writing books, 

became a member of the sect of Zayniyya in which his father was also the sheikh of Zayniyya. Though 

there is not enough information about his exact death date, by reading his books we can say that this 

sufistic scholar was expert in the islamic sciences. Besides his written tafsir books, he also did many 

conributions to the other fields, such as islamic law, hadith, kalam, sufism and ethics. Approximately 

one third of these books are about tafsir and Qur‟anic sciences. The interpretations of ayah and 

surahs, the issues related to history of the Qur‟an and methodology of tafsir are analyzed in these 

books. There are mostly narratives transfered from tafsir books in his works. Besides, he distinctly 

transfered ishari interpretations in his books which he wrote in the later period of his life. 

Keywords: Abd al-Majid al-Amasi, Tafsir, Qur‟anic Sciences, Zayniyya, XVI. Century Interpretors. 

 

Giriş 

Abdülmecid Amâsî, Osmanlı Devleti‟nin en görkemli döneminde yaşamış ve bu devrin sağladığı 

ilmi ve kültürel imkânlarından istifade etmiş bir İslam âlimidir. Bunu birikimini aktardığı farklı dallardaki 

eserlerinden anlamak mümkündür. Gençlik devresinde bir yandan gerekli temel ilimleri tahsil ederken 

bir yandan da Zeyniyye tarikatı şeyhi olan babasının manevi terbiyesinde yetişmiş, daha sonra bu 

yolda önemli merhaleler katetmiştir. Amâsî‟nin yazdığı eserlere bakılırsa, o dönem Osmanlı 

coğrafyasında gözde ilim merkezlerinin sadece İstanbul‟da bulunmadığı ve hatta taşrada verilen 

eğitimin kalite bakımından İstanbul medreselerini aratmadığı söylenebilir. Nitekim araştırma konumuz 

olan müellif, Türkçe‟nin yanında eser verecek derecede Arapça ve Farsçaya hâkim bir seviyededir ve o 
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her üç dilde şiir yazabilecek kadar birikime sahip bulunmaktadır. Amâsî‟nin bir süre İstanbul‟da 

bulunduğuna dair görüşler bulunsa da o hayatının büyük bir bölümünü Amasya sınırları içerisinde 

geçirmiş, birikimini eserlerine burada aktarmıştır.  Bu eserler ilmi seviye bakımından yüksek bir noktayı 

işaret etmektedir. Çünkü yararlandığı kaynaklar ve verdiği bilgiler orta seviyede bir kişinin 

anlayabileceği konuların çok üstündedir. Özellikle tefsire dair eserleri esas alınırsa içinde dilbilgisinden 

rivayet nakillerine, kıraatlerden tasavvufi yorumlara kadar pek çok alana dair bilgiler mevcuttur. Bu 

eserlerde nasihat ve manevi terbiye öncelenmiş gibi görünse de aslında bunları anlayabilmek için dini 

ilimlerde güçlü bir birikime ihtiyaç bulunmaktadır. Nitekim konularla ilgili pek çok farklı görüşe atıfta 

bulunulmuş olması dolayısıyla gönderme yapılan konuların da iyi bilinmesini zorunlu kılmaktadır. Aksi 

halde müellifin kastını anlamak imkânsız hale gelecektir. Aynı zamanda bu eserler derleme gibi görülse 

de aslında müellifin bu bilgileri kendi görüşlerine uygun ve kendini ifade eder tarzda ustalıkla 

sıralaması ve bunda bilinçli bir şekilde seçici davranması onun meselelere hâkimiyet derecesini 

göstermektedir. Bu durum aslında o dönem âlimlerinin eserlerinde izlediği ortak metottur. 

Amâsî‟nin eserleri bize dönemin ilim anlayışı hakkında da bir fikir vermektedir. Medreselerin 

ilmi seviyesi, okutulan derslerin içeriği, işlenen konular, meselelere yaklaşım, dönemin ilgi gören 

kaynakları gibi pek çok husus hakkında bir yargıya varmak mümkündür. O dönemde medrese ve tekke 

münasebeti, tasavvuf erbabının ilme bakışı gibi bugünün insanının da ilgi alanına giren konular 

üzerinde de referans teşkil edecek verilere ulaşmak imkânı bulunmaktadır. 

Bu çalışmada elli küsur eser vermiş velûd bir âlimin tefsire dair telifatı üzerinden Kur‟an 

kültürümüze katkıları incelenecektir. 

1- Hayatı ve Tefsir İlmine Dair Eserleri:1 Müellif eserlerinde kendisini Abdülmecid İbn 

Şeyh Nasûh2 b. İsrail olarak bildirmektedir.3 Kaynaklarda bazı farklılıklar bulunmakla birlikte tam adı 

Abdülmecid b. Nasuh b. İsrail er-Rumi el-Hanefi es-Sufî el-Amâsî4 şeklinde geçmektedir. Dedesi İsrail,5 

babası Şeyh Nasuh‟un tasavvufi etkilerini de üzerinde taşıyan bu âlimin sûfî sıfatıyla nitelenmesi onun 

daha çok ilmiye sınıfının teveccüh ettiği Zeyniyye6 tarikatına intisap etmiş olmasından gelmektedir. 

Eserlerinde ihvanlarına yönelik ifadelere yer vermiş olması onun bu tarikatta önemli bir konumda 

bulunduğunu göstermektedir. Kaynaklar onun çocukluğu, gençliği, tahsil hayatı ile ilgili olarak pek bir 

bilgi vermemektedir. Bu kadar semereli bir yazar ve şair olan âlimin hayatı ile ilgili çok az miktarda bilgi 

sahibi olunması7 elbette esef vericidir. Bizce bunda en büyük etken müellifin İstanbul gibi ilim 

                                                           
1  Abdülmecid Amâsî‟ ye ait yazma halinde bulunan ve bu çalışmada incelenen eserlerinin Türkiye Yazma Eserler Kurumu 

Başkanlığı Süleymaniye ve Kastamonu Yazma Eser Kütüphaneleri ile İ.Ü. Merkez Kütüphanesi‟nin izni ile verilen 
Cd/Dvd‟lerinden faydalanılmıştır.  

2  Şeyh Nasuh, Abdülmecid Amâsî‟nin babasıdır. Ancak bir araştırmada zühul eseri olarak Şeyh Nasuh ile oğlu Abdülmecid aynı 
kişi gibi verilmiş ve sözü edilen eser babaya mı yoksa oğula mı ait olduğu konusu birbirine karıştırılmıştır. Oysaki künyede 
Şeyh Nasuh‟un oğlu Abdülmecid olarak geçmektedir. (Bu makale için bkz. Serhat Küçük, “Şeyh Nasûh Efendi ve Hadîs 
Risâlesi Üzerine”, Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies, Sayı: 8, 2013. Şeyh Nasuh ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Reşat Öngören, 
Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeyniler, İstanbul, 2003, s. 110-111. 

3  Örnek için bkz. Abdülmecid İbn şeyh Nasuh b. İsrail, Makâmâtü‟l-Mücevvidîn ve Derecâtü‟l-Muallimîn fi Tecvîdi‟l-Kur‟ani‟l-
Mübin, Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Efendi, numara 18, vr.2b; Risâle fî Tefsîri‟l-Ayati‟l-Müteallika bi‟t-Temsil, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, numara 272, vr. 1b. 

4  İsmail Paşa el- Bağdâdî, Hediyyetü‟l-Arifîn Esmâü‟l- Müellifin ve Âsâru‟l-Musannifîn, Daru İhyai‟t-Turasi‟l-Arabi, Beyrut, I, s. 
620. 

5  Bazı kaynaklarda dedesinin ismi İsrâfil (bu isme nispetle de ona İsrâfilzâde denmiştir) olarak geçmektedir. Büyük bir 
ihtimalle bu durum onun başka bir âlim ile karıştırılması veya iki farklı kişi olarak kabul edilmesi sonucunda ortaya çıkmış 
veya İsrail isminin bu coğrafyada kullanılması pek rastlanılan bir durum olmadığından aktaranlar bunu İsrafil olarak 
düşünmüş ve kayda öyle geçmiş olmalıdırlar. Hâlbuki bizzat müellif hattı olan eserlerinde dedesinin adı hep “İsrail” olarak 
kayıtlıdır. Buradan çıkan sonuç şudur: Bursalı Mehmet Tahir‟in bir yerde şair ve şeyhler bir yerde de din âlimleri gurubunda 
farklı isimlerle incelediği bu âlim aslında aynı şahıstır. Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Meral Yay., İstanbul, I, 45, 
254. Osman Fevzi Olcay, Amasya Ünlüleri, Amasya Bld. Kültür Yay, 2002, s. 8. Müellif Menâkibü‟l-Evliyâ adlı eserinde dedesi 
İsrâil‟in tıpkı babası Şeyh Nasuh gibi tarikat ehli olduğunu bildirmektedir.( Menâkibü‟l-Evliyâ, vr. 37a) 

6  Zeyniyye tarikatı ile ilgili geniş bilgi için bkz. R. Öngören, Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeyniler. Amâsî‟nin bu tarikatla ilişkisini 
gösteren başka deliller de bulunmaktadır. O, el-Mecmûatü‟r-Resâil adlı eserinin ilk sayfasında Zeyniyye tarikatının şeyhlerinin 
vefat tarihi ile ilgili not düşmüş ve aynı eserin içinde bir tarikat icazetnamesine yer vermiştir. (Abdülmecid İbn Şeyh Nasuh b. 
İsrail, Mecmûatü‟r-Resâil, Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi, numara 1019, vr. 1a ve 29a) 

7  Adülmecid Amâsî hakkında bilgi için bkz. Bağdadi, Hediyyetü'I-Arifin, I, 620; Ömer Rıza Kehhale, Mu‟cemü‟l-Müellifin, 
Müessesetü Risale, 1414/1993, II, s. 311; Bağdadi İsmail b. Muhammed Emin b. el-Bâbânî, İzahu‟l Meknûn fi Keşfi‟z-Zünûn, 
Daru İhyai‟t-Turâsi‟l Arabi, Beyrut, I, s. 90; Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 45, 254.  
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merkezlerinde değil de taşrada ikamet etmesi olmuştur.8 Nitekim kendisinin Lâdik‟te doğduğu9 ve 

Tosya‟ya yerleştiği bildirilmektedir. Muhtemeldir ki bir yandan eser telif ederken bir yandan da talebe 

yetiştirmeyle vaktini geçirmiş olmalıdır. Yine bazı kaynaklar kendisinin baba yurduna dönüp orada 

ikamet ettiğini ileri sürerek onun ismine Tosyavî10 künyesini de ilave etmektedir. Kaldı ki o zamanlar 

Hem Lâdik hem de Tosya Amasya‟ya bağlı idi. Bu yüzden Amâsî künyesi her iki mensubiyeti de içine 

almaktadır. Buradan hareketle bu büyük âlimin o zamanların sancak merkezi olan Amasya‟ya gelip 

orada tahsil almış olması kuvvetle muhtemel görülmektedir.  

Abdülmecid efendinin yaşı, vefat yeri ve tarihi ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Onun 

nisbesi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hareketle Amâsî‟nin Tosya‟da veya Amasya‟da vefat ettiği 

söylenmektedir.11 Eserlerinin sonuna düşülen kayıtlardan özellikle Yasin ve Tebâreke surelerinin 

tefsirinin bulunduğu risalenin sonunda bulunan tarihten anlaşılacağı üzere, Onun vefatı muhtemelen 

hicri 986‟dan sonra olmalıdır. Ancak Ferîdetü‟l-Furkân adlı risalesinin sonuna h. 1049 tarihi 

düşülmüştür.12 Eğer bu tarih müstensihe ait değilse- aksine bu müellif hattı olarak görülmektedir- o 

zaman Amâsî‟nin vefatı bu tarihten sonra olmuş demektir. Kaynakların vefat tarihi ile ilgili çelişik 

bilgilere yer vermesi13 bu konuda kesin bir şey söylemeyi neredeyse imkânsız kılmaktadır. Geriye 

sadece bizim için yol gösterici olarak eserlerinin sonuna düşülmüş kayıtlar kalmaktadır. Ne varki 

babasının vefat tarihi 924/151814 olarak kayıtlara geçmiştir. Eğer bu tarih kesin ve doğru ise o zaman 

1049 kaydı gizemini korumakla beraber mümkün görünmemektedir.  Bu durumda Abdülmecid 

Amâsî‟nin vefatı ile ilgili en makul tarih bizce de 986/1578 sonrası bir zaman olmalıdır ve kaynaklarda 

geçen buna en yakın tarih ise 996/1588‟dir. Ancak h. 1049 tarihi de babası ile ilgili verilen bilgilerden 

bağımsız olarak üzerinde düşünülmesi ve dikkate alınması gereken bir kayıttır. Nitekim telifatının 

çokluğu da göz önüne alınırsa onun uzun bir ömür sürdüğünü söylemek mümkündür.   

Abdülmecid Amâsî‟nin tefsir alanına ait telif ettiği ve aşağıda içerikleri hakkında bilgi verilen 

eserler -tarih sırasına göre- şunlardır: 

1- Tefsîru Sûreti‟l-Fâtiha (H. 955): Bu eser YKB, Sermet Çifter Kütüphanesi 793 numarada 

kayıtlıdır. 

2- el-Mecmûatü‟r-Resâil: Bu eser Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi Numara 1019‟da 

kayıtlıdır. İçinde tefsire dair risalelerle birlikte tasavvufla ilgili bölümler de bulunmaktadır ve bunlar 

yirmi yedi adettir. Eserin iç sayfasında müellifin kendi hattıyla bu kitabı telif ettiğine dair düşülen 

kayıtta tefsire ait şu kısımlar bulunmaktadır: Risâletü‟l-Hüdâ ve‟l-Felâh(H. 956),15 Risâletün fi‟t-Tebşîr 

Biademi‟l-Havfi ve‟l-Huzn,16 Risale fi Tezekküri Üli‟l-Elbâb(H.957), Risale: el-Fevzü‟l-Azim(H. 957), 

                                                           
8  Bazı çalışmalarda (Ufuk Hayta, Abdülhamit Birışık, “Hayatı ve Eserleriyle Abdülmecîd b. Şeyh Nasûh Tosyevî ve Cevâhiru‟l-

Kur‟ân ve Zevâhiru‟l-Furkân Adlı Tefsir Risâlesinin İlmî Değeri”, UÜİFD, c. XVI, sayı: II, 2007, s. 348; Serhat Küçük, “Şeyh 
Nasûh Efendi ve Hadîs Risâlesi”, s. 51 ) eserinden birinde “Kostantiniyye h. 931” kaydının yer aldığı zikredilmekte ve bundan 
hareketle onun bir ara İstanbul‟da bulunduğuna dair bir sonuca varılmaktadır. Fakat bunun hangi eser olduğu 
belirtilmemektedir. Ayrıca onun İstanbul‟da bunduğuna dair bilgiye yer veren başka bir kaynak da bulunmamaktadır. Babası 
şeyh Nasuh‟un Zeyniyye tarikatı postnişini olarak Bursa‟da bulunduğu sırada yanına oğullarını da almış olmalıdır. Bu 
durumda Bursa‟da bulunması kuvvetle muhtemeldir.  

9  Buraya Lazkiye denmekteydi. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, s. 254. 
10  Bu nisbe babasından kendisine geçmiş olmalıdır. Bağdadi, Hediyyetü'I-ârifîn, c. 2, s. 494. 
11  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, s. 45, 254. 
12  Abdülmecid Amâsî, Ferîdetü'l-Furkân fî Tecvîdi'l-Kur'ân, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, numara 1046, vr. 25b.  
13  Kaynaklar Amâsî‟nin vefatı ile ilgili farklı tarihler kaydetmektedir: Bursalı Mehmet Tahir, 887/1482 (Osmanlı Müellifleri c. 1, s. 

254) veya 973/1565 (Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 45; Taşköprîzâde, eş-Şakâiku‟n-Nu‟mâniyye fî ulemâi‟d-devleti‟l-Osmâniyye, 
çev. Muharrem Tan, İstanbul, 2007, s. 311);  Bağdadî,  960/1552 (Hediyyetü'I-Ârifin, c. 1, s. 620); Bağdadi ve Kahhâle, 
996/1588 (Mu‟cem, c. 2, s. 311; İzâhu‟l-meknûn, c. 1, s. 90) tarihlerini vermektedir. 

14  Bağdâdî, Hediyyetü'I-ârifîn, c. 2, s. 494. 
15  Bu risale Ufuk Hayta tarafından yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. Ufuk Hayta, Abdülmecîd B. Nasûh Tosyevî‟nin (ö. 

1588) Hayatı, Eserleri ve El-Hüdâ Ve‟l-Felâh Adlı Tefsir Risâlesinin Tahkîki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2009.    

16  Bu risale Emanullah Polat tarafından tahkik edilmiş ve yayınlanmıştır. (Emanullah Polat, “Tosyevî‟nin el-Havf ve‟l-Hüzün Adlı 
Risâlesinin Tahkîki ve Değerlendirilmesi”, BÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3, 2014). Eserin adında geçen “b-a-d” 
kelimesini bazı araştırmacılar “ba‟de” yani mim harfi olmaksızın,  bazıları da kelimedeki bu harfin silinmiş olmasından 
hareketle “bi‟ademi” şeklinde okumuştur. Bizce de anlama daha uygun olan ikinci okuyuştur. (Ziya Demir, XIII-XIV Y. Y. 
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Fevaid min Tefsîri İsmail en-Neysâburî, Tefsîru Sûreti‟l-İnsân,17 Fevâid mine‟t-Tefâsîr ve Ru‟ya 

Ebîbekri‟s-Sıddîk, Fevâid mine‟t-Tefâsîr ila Ahiri‟l-Kitab, Sûretü‟l-Maûn, Zümer 42, 53 ve Âli İmran 96. 

âyetlerin tefsiri. Bu eserin dili Arapçadır. 

3- Risâle fî Tefsîri‟l-Ayati‟l-Müteallika bi‟t-Temsil (H. 972): Eser Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit 

Ali Paşa, numara 272 de kayıtlıdır ve dili Arapçadır.  

4- Makâmâtü‟l-Mücevvidîn ve Derecâtü‟l-Muallimîn fi Tecvîdi‟l-Kur‟ani‟l-Mübin (H. 979): 

Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Efendi, numara 18‟de kayıtlıdır. Dili Arapçadır.  

5- Kitâbü Tezkîri‟n-Nâsîn fi Tefsîri Yâsin ile birlikte Tefsîru Sûreti‟l-Mülk (H.986): Müellif bu 

risalenin baş tarafında sadece Yasin ismini zikretmiş olsa da bunun ardından Mülk Suresi tefsirine 

geçmiştir. Kendi ifadesiyle bu sureler arasında bir bağ vardır. Bu yüzden bu sureleri art arda eklemiştir. 

Her iki sure tefsiri bir risale içindedir. Bu risale Türkçe yazılmış olup İstanbul Üniversitesi Merkez 

Kütüphanesi numara 558‟de kayıtlıdır. 

6- Cevâhiru‟l-Kur‟ân ve Zevâhiru‟l-Furkân:18 Bu eser Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut 

Efendi 230 numarada kayıtlı olup dili Arapçadır. İçeriğinde kısmen Kur‟an ilimlerine kısmen de sure ve 

ayetlerin faziletine dair haberlere ve ayetlerin tefsirine yer verilmiştir. Diğer eserlerinde olduğu gibi 

bunda da yer yer şiirler bulunmaktadır.  

Yukarıda adları zikredilen eserler İstanbul kütüphanelerinde mevcut olanlardır. Bunlar dışında 

Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesinde risaleler halinde kimisi manzum şekilde yazılmış eserleri de 

bulunmaktadır. İçerisinde on bir risalenin bulunduğu bir kitapta toplanan bu eserlerin dördü tefsir 

ilmine dairdir. Aşağıda onlar hakkında bilgi verilecektir. Kitabın baş tarafında (1b-2b) fıkhi meseleler ile 

ilgili notlar bulunmaktadır. 3a-4a varağında ise kendisine ait beyitler yer almaktadır. Bazıları farsça olan 

bu şiirlerden birisi de oğlu Muhammed‟in doğumu ile ilgilidir. Devamında da(4b-5b) bir tâziyenâme 

bulunmakta olup gayet edebi bir üslupla yazılmıştır.  

7. Vukûfu Kur'ân‟il-Azim: Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, 1046 numarada kayıtlıdır. Dili 

Arapça olup, 7a-10b varakları arasındadır. Risalenin girişinde haftanın günlerinde okunacak olan 

müstecâb dualar bulunmaktadır.19 Ardından vakıfla(durak, ayetlerde durma yerleri) ile ilgili on vecih 

sıralanmakta, İmam Maturidi‟den küfür olan vakıfla ilgili Kur‟an‟da geçen 56 yerdeki ayetler 

aktarılmaktadır.  

8. Ferîdetü'l-Furkân fî Tecvîdi'l-Kur'ân: Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi 1046 numarada 

kayıtlıdır. 11b-26b varakları arasındadır ve dili Arapçadır. Risalenin girişinde Kuran okuma ve adabı ile 

ilgili ayet ve hadislere yer verilmekte, açıklamalar yapılmaktadır. Zikrettiği delillerden hareketle irfan ve 

izan ehli nezdinde rütbe bakımından dini ilimlerin en üstününün Kur‟an ve Tecvid ilmi olduğunu ve bu 

sebeple eserini yazdığını söylemektedir. Eser Arapça yazılmış olmakla birlikte bazen aralarda şiir ve 

hadislerin Türkçe tercümeleri yapılmıştır. Müellif diğer eserlerinde ifade ettiği gibi bunda da risaleyi 

mebde‟,maksad ve mümteha diye üç kısma ayırarak yazmıştır. Mebde‟ (giriş) te üç fasıl bulunmaktadır. 

İlk fasıl harflerin sıfatları, ikincisi harflerin mahreçleri, üçüncüsü de yedi kıraatle ilgilidir. Maksat bölümü 

beş fasla ayrılmıştır. Birinci fasıl, bazı ayetlerin hususiyetleri, ikincisi, sekiz vavla ilgili ayetlerden 

örnekler, üçüncüsü içinde “laib” ve “lehv” geçen ayetlerle ilgili açıklamalar, dördüncüsü sekte ve ilgili 

ayetler, beşincisi de ayetlerde geçen “mâli” kelimesi ile ilgili açıklamalar hakkındadır. Münteha kısmı da 

üç fasla ayrılmıştır. Birinci fasıl mukattaa harfleri, ikinci fasıl Kur‟an‟da vakıfların (durak) beyanı, 

üçüncüsü kurrâ ile ilgili terimler işlenmektedir. Risalenin hatime bölümünde medlerle ilgili açıklamalar 

yer almaktadır. Ardından hatim sırasında Kur‟an‟ın kısa surelerini okumadan önce tekbir getirilmesi ile 

                                                                                                                                                                                     
Arası Osmanlı Müfessirleri, Ensar neşr. İstanbul, 2006, s. 299; E. Polat, “Tosyevî‟nin el-Havf ve‟l-Hüzün Adlı Risâlesinin 
Tahkîki ve Değerlendirilmesi”, s. 187) 

17  Bu eser Muammer Erbaş tarafından tahkik edilmiş ve yayınlanmıştır. Abdülmecîd b. eş-Şeyh Nasûh b. İsrâil et-Tosyevî, 
Tefsirû Sûrati‟l-İnsan (İnsan Sûresi‟nin Tefsiri), thk. Muammer Erbaş, İzmir, 2008. 

18  Bu eserin tanıtımını konu alan bir makale için bkz. U. Hayta, A. Birişik, “Hayatı ve Eserleriyle Abdülmecîd b. Şeyh Nasûh 
Tosyevî ve Cevâhiru‟l-Kur‟ân”, s. 343-367.  

19  Abdülmecid Amâsî, Vukûfu‟l- Kur‟an, vr. 7a. 
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ilgili bilgiler veren müellif buna hatime-i hatime başlığını vermeyi uygun bulmuş ve konuyu uzunca bir 

dua ile sonlandırmıştır. Bu risalenin tamamlanma tarihi olarak h. 1049 kaydı düşülmüştür.20 

9. Medhu‟n-Nebiyyi Seyyidi‟l-İnsi ve‟l-Cân fi Esâmii Suveri'l-Kur'ân: Kastamonu Yazma Eser 

Kütüphanesi,1046 numarada kayıtlı olup, 29b- 32a varakları arasında bulunmaktadır. Dili Türkçe olan 

bu risale manzum olarak yazılmıştır. İçinde surelerin adları ve muhtevası konu edilmiştir. Hz. 

Muhammed (s)‟in övgüsü üzerinden sureleri anlatan müellif “Mecîdî” mahlasını kullanmıştır. 

10. Kasîde fî Beyâni'l-Hurûfî'l-Mukattaât: Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, numara 

1046‟da kayıtlıdır.32a-32b varakları arasında bulunmaktadır. Bu bölümde müellif Mukattaa harflerini 

şiir diliyle anlatmıştır. Dili Türkçedir. Mukataa harflerinin geçtiği yerleri ve bulunuş şekillerini 

içermektedir. Risalenin sonunda bir fasıl açarak te ve he harflerinin yazılışı ve üzerlerinde vakfetme ile 

ilgili hususları işlemektedir. Bu da manzumdur. 

2- Eserlerini Yazma Amacı: Abdülmecid Amâsî, tefsire dair eserlerinin giriş kısımlarında bu 

konuda kısa da olsa bilgi vermektedir. Buna göre O bazı eserlerini mensubu bulunduğu tarikatın 

müntesiplerinin yani kendi ifadesi ile ihvan zümresinin istifade etmesi için, Kur‟an‟da bir birine 

benzeyen ve tekrar eden bazı ayetleri toplamak ve bunları bir bütün halinde anlamaya çalışmak 

amacıyla yazdığını söylemektedir.21 Müellif Kuranı okuyup incelerken bu tür ayetleri insanların üzerinde 

düşünmeleri ve öğüt almalarına matuf bir araya getirmekte ve bunları bir bütün olarak okuyuculara 

sunmaktadır. Ayrıca bu eserlerinden faydalananların kendisine hayır dualar etmesini de talep 

etmektedir.22 Görülüyor ki müellif bu eserleri öncelikle Kuranın doğru okunmasına, anlaşılmasına ve de 

bunun için gerekli olan Kur‟an ilimlerinin iyice bilinmesine yardımcı olmasını arzu ederek kaleme 

almıştır. Bu eserler medrese veya tekkede tahsil gören ya da görmüş kişilerin istifade edeceği bir 

seviyede olduğu için bir nevi ders kitabı hüviyetini taşımaktadır.  

3- Tefsirinin Kaynakları ve Rivayet Açısından Değeri: Abdülmecid Amâsî, tefsire dair 

eserlerinde birçok kaynaktan alıntı yaptığını göstermek amacıyla bizzat ya eseri ve müellifini ya da 

ikisinden birini zikretmektedir. Yaptığı alıntıların bazı yerlerde uzun bazen de kısa olduğu 

görülmektedir. Bu nakillerin kaynakları ya alıntının başında ya da sonunda zikredilmektedir. Bazen ise 

isim zikretmeden de nakil yaptığı görülmektedir. Eserlerinde tefsire dair zikrettiği kaynakların başında 

Zemahşerî‟nin Keşşâf‟ı, Kadı Beyzâvi‟nin Envâru‟t-Tenzîl‟i, İbn Atiyye‟nin Meâlimü‟t-Tenzîl‟i, Allâmî‟nin 

Tefsîru Allâmî‟si, Razi‟nin Mefâtihu‟l- Gayb‟ı, Neysâbûri‟nin Garâibu‟l- Kur‟an‟ı, Şeyh Yemani‟nin 

Fevâidü‟l- Kur‟an‟ı, Necmeddin Kübrâ‟nın Aynü‟l- Hayât‟ı gelmektedir. Ayrıca Bahru‟l- Hakâyık, Tefsîru‟l-

Vasît, Beyzavi‟nin bazı şerhleri de kaynak olarak gösterilmiştir. Hadis kaynakları başında kütüb-ü sitte 

olmak üzere Ahmet b.Hanbel‟in Müsned‟i yer almakta, bunlara ilaveten Rezin, İbn Asakir, Nuzûlü‟s-

Sâirin ve özellikle Allâmî‟nin tefsirinden naklettiği hadisler bulunmaktadır. Fıkıh alanında yararlandığı 

kaynaklar ise Merğınânî, Kadıhan‟ın fıkha dair kitapları ve Bezzaziye, Durer ve Gurer gibi eserlerdir. 

Tasavvufî yorumlarında yukarıda zikredilen birkaç tefsirle birlikte İmam Gazâli, Ebu‟l-Leys 

Semerkandi‟nin eserleri,  Şihabüddin Sühreverdi‟nin Avârifü‟l- Maarif‟i, Nüzhetü‟l Kulûb, İbn Arabî‟nin 

Futuhât‟ı, Kuşeyrî‟nin Risâle-i Kuşeyrî‟si, et-Taarruf fi‟t- Tasavvuf, Tuhfetü‟l- Acâib gibi kaynaklara 

müracaat etmiştir. 

Amâsî, eserlerinde naklettiği rivayetlerin- bilhassa İbn Abbas kaynaklı olanlarının- tenkide açık 

olduğu söylenebilir. Zira ehl-i kitaptan aktarılan bu nakillerin hiçbir tenkide tabi tutulmadan alınması 

eserlerin zayıf yönüne işaret etmektedir. Bir başka yönüyle eserlerde geçen hadisler -çok azı 

müstesna- kitaplardan olduğu gibi nakledilmekte ve bu rivayetlerin senetleri ile sıhhat dereceleri 

hakkında hiçbir açıklama yapılmamaktadır. Hadislerin senetleri hazfedilerek verilmesi de eserler 

açısından bir noksanlık olarak görülebilir. Kitaplarına aldığı kıssaların bir kısmı gerçeklik yönüyle şüphe 

                                                           
20  Abdülmecid Amâsî, Ferîdetü‟l-Furkân, vr. 25b. 
21  Örnek için bkz. Abdülmecid Amâsî, Risâle fî tefsîri‟l-âyâti‟l-müteallika bi‟t-temsîl, vr. 1b-2a. 
22  Abdülmecid Amâsî, Kitâbü tezkîri‟n-nâsîn fi tefsîri Yâsin, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi numara 558, vr. 24a. 
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uyandırsa da23 bu tür anlatımların bir irşat yöntemi olarak kullanılması, İslam coğrafyasına yabancı bir 

durum değildir. Bütün bu eleştiriye açık noktalarına rağmen müellifin tefsire dair yazdığı eserler tefsir 

ilmi açısından ilmi bir kaliteye sahip görünmektedir. Bu eserlerin ağırlıkla rivayet kaynaklı olması ve bu 

rivayetlerin bir kısmının hadis kitaplarından nakledilmesi yönüyle de dikkate alınmayı hak etmektedir. 

4- Muhatap Kitlesi ve Eserlerinin İlmi Değeri: Eserlerini müfessirlerin görüşleri, ariflerin 

işaretleri ve muhakkik âlimlerin latifelerinden istifade ederek yazdığını24 ifade eden müellifin muhatap 

kitlesinin öncelikle ilim ve irfan ehli kimseler olduğu görülmektedir. Zira bu eserleri avamın anlaması ve 

onlardan istifade etmesi beklenemez. Nitekim ders takrirleri formunda yazılmış bu eserlerin dili ağırlıkla 

Arapçadır ve bu da belli bir ilmi birikimi zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Amâsî‟nin bir tekke 

mensubu olarak talebelerine Allah‟ın kelamından mülhem tasavvufun inceliklerini öğretmeyi amaçladığı 

sonucuna varılabilir. Çünkü o tefsir için seçtiği ayetlerin açıklamalarında lafzi izahların dışında 

yoğunlukla irşadı önceleyen tasavvufi bir dil kullanmıştır. Bu da göstermektedir ki bu eserleri okuyanlar 

İslami ilimlere özellikle de tasavvufa aşina olmak zorundadır. 

Tefsire dair eserlerin ilmi değerine gelince, bu konuda bize yardımcı olacak en önemli etken 

onun başvurduğu kaynaklardır. Ayetleri açıklamada önemli müfessirlerin eserlerinden alıntıladığı 

bilgilere yer vermesi ve ayetleri değişik veçhelerden ele alarak izaha çalışması bu telifatı önemli 

kılmaktadır. Ayetleri sadece iş‟ârî yönden ele almayıp öncelikle kelimeleri lafzi değerlendirmelere tabi 

tutması, ardından da ayet ve hadislerle bunları temellendirmesi eserlerin ilmi yönünü ortaya 

koymaktadır.  

5- Tefsir Yöntemi: Abdülmecid Amâsî, ayetleri tefsir ederken önce her kelimeyi lügat 

yönüyle ele almakta, bazen sadece anlamını yeterli görmekte, bazen de kelimenin kökünü ve 

iştikaklarını kazandığı anlamlarla birlikte vermektedir. Bunu yaparken bazen diğer ayetlerden veya 

hadislerden delil getirmekte, ardından cümle tahlilleri yapmakta, farklı kıraatleri zikretmekte ve 

bunların ayetin anlamına tesirini açıklamaktadır. Ardından da ayetleri anlam yönüyle açıklamalara 

geçmekte ve bunun için ayet ve rivayetlerden yararlanmaktadır. Duruma göre ayette işaret edilen bir 

konuyu detaylı bir şekilde ele alırken uzun uzadıya açıklamalara girişmektedir. Son olarak ayeti iş‟ârî 

yönden açıklayan nakillere yer vermektedir. Bu nakilleri bazen isim zikrederek bazen de “bazı dirâyet 

erbâbı ârifler”, “bazı te‟vil ve işaret erbâbı ârifler”, “bazı meşâyih” veya “ehl-i te‟vil” gibi ifadelerle 

aktarmaktadır. Tefsir ettiği ayetleri kırmızı mürekkeple yazmakta ve metin içerisinde geçen ayet ve 

hadislerin üzerine çizgi çekmektedir. Eserlerinde şiire ayrı bir önem atfeden müellif konuyu açıklamaya 

ve öğüt vermeye matuf Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlere yer vermektedir. Bazen de hadisleri ve 

kıssaları şiirle Türkçeye tercüme etmiştir. Önemli bulduğu konuları fasıl, faide gibi ayrı bir başlık altında 

incelemiş, bunlarla ilgili geniş açıklamalara yer vermiş ve lüzum hissettikçe sayfa kenarlarına 

açıklamalar eklemiştir.  

6-Tefsirinin Özellikleri: 

6.1. Tefsirinde Ayetleri Delil Olarak Kullanması: Amâsî bir ayetin tefsirini yaparken 

bağlama uygun düşen ayetleri bazen işlediği konunun açıklanması, bazen de bunun delillendirilmesi 

sadedinde sıklıkla zikretmektedir. Bu durum tam anlamıyla Kur‟an‟ın Kur‟an‟la tefsiri kapsamında 

değerlendirilmese de yine tefsir ettiği ayeti başka ayetlerle birlikte değerlendirip açıklamalara katması, 

onun Kur‟an‟a ve işlediği konuya bütüncül olarak baktığını göstermektedir. Mesela,Yasin suresi 3. 

ayetindeki “sırât-ı müstakîm” ifadesi ile ilgili olarak, peygamberler zaten sırât-ı müstakîm üzere 

oldukları halde neden fazladan bu ifadenin zikredildiği şeklinde muhtemel bir soruya cevap verme 

sadedinde, bunun “sırât-ı müstakîmde devam ve sebat etme” anlamına geldiğini bildirmektedir. Yani 

bunun anlamı Sırât-ı müstakîm üzere mukim olmaktır. Nitekim bu konuyu Fatiha suresi 6.ayetteki “bizi 

sırât-ı müstakîme ulaştır” ayetine benzeterek müminler zaten iman sahibi olduğundan onların hidayete 

                                                           
23  Mesela, Ebu Hureyre‟nin fazileti başlığı altında garip bir olaya yer verir. Bir gencin delil olarak ileri sürülen ve sahîhaynda 

geçtiği belirtilen Ebu Hureyre hadisine itirazı üzerine caminin tavanından büyük bir yılan düştüğünü ancak o gencin tevbe 
etmesiyle ortadan kaybolduğunu detayıyla aktarmaktadır. Abdülmecid Amâsî, el-Mecmûatü‟r-Resâil, Süleymaniye 
Kütüphanesi Reşid Efendi, numara 1019, vr. 29a.  

24  Örnek için bkz. Abdülmecid Amâsî, Kitâbü tezkîri‟n-nâsîn fi tefsîri Yâsin, vr. 24a. 
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ermiş olduklarını söyledikten sonra burada murat edilen şey, bu salaha devamla felah ve hidayetten 

nasiplerini artırmaktır,25 demektedir.   Böylece her iki ayetten anlaşılacağı üzere burada asıl vurgulanan 

şey sırât-ı müstakîm üzere olmakla beraber bu halin sürdürülmesine işaret edilmekte, gereksiz sözün 

uzatılması diye bir durumun asla söz konusu olmadığı görülmektedir. 

6.2. Rivayetlere Yer Vermesi ve Rivayet Tenkidi: Müellif yazdığı tefsire dair eserlerinde 

en çok başvurduğu kaynak hadislerdir. Hemen hemen her konuda rivayetlere yer veren Amâsî, 

çoğunlukla bunların sadece ilk râvîsini zikretmekle yetinmekte, ara sıra da senedinin tamamını vererek 

hadisi öyle nakletmektedir. Yine eserlerine aldığı rivayetleri bazen Buhari, Tirmizi, İmam Malik gibi 

âlimlere ait hadis kaynaklarından naklederken, bazen de Allâmî ve İbn Atiyye gibi müfessirlerin 

eserlerinden aktarmaktadır. Surelerin fazileti ile ilgili rivayetleri ise Keşşaf ve Beyzavi tefsirlerinden 

nakletmektedir. Müellif çok az da olsa hadis kritiğine ve sıhhat derecelerine yer vermiştir. İsrailiyat 

konusunda değinildiği gibi bu tür rivayetleri hiçbir eleştiriye yer vermeden ve tenkit süzgecinden 

geçirmeden olduğu gibi almış ve bazen gereksiz uzun detayları aktarma yoluna gitmiştir. Bir konuda 

zikrettiği hadisleri bazen olduğu gibi bir kaynaktan aktarmıştır.26 Hadislerin sıhhat derecesi ile ilgili bir 

örnek vermek gerekirse, Tirmizi‟de geçen bir Ebu Hureyre hadisini27 zikrettikten sonra onun hasen-

garip olduğunu da söylemektedir.28  

6.3. Ayetlerde Geçen Kelimeleri Açıklaması, Kavram ve Cümle Tahlilleri: Amâsî, tefsir 

ettiği ayetin öncelikle içinde geçen kelimeleri açıklayıcı mahiyette kısa izahlar yapmakta, ardından 

cümlenin gramer yönüyle farklı şekillerde ifade edilmesi mümkünse bunlara yer vermektedir. Ayetin 

anlamına yönelik olarak farklı okuyuşlar varsa bunları da zikrederek ayeti dilsel yönden açıklama 

cihetine gitmektedir. Çoğunlukla lafzi açıklamaları Zemahşerî, Beyzavî ve İbn Atiyye‟nin29 tefsirlerinden 

alıntılayarak vermektedir. Konuya örnek vermek gerekirse, ümmî kelimesinin okuma yazma bilmeyen 

anlamına geldiğini söyledikten sonra bunun ötre okunuşuyla Ümmü‟l-Kurâ‟ya mensup birisi olduğuna 

veya Resulüllaha has bir kavram oluşuna ya da anadan doğduğu gibi olmasına işaret ettiğini beyan 

etmektedir. Emmî şeklinde üstün okuduğunda yönelme anlamına geldiğini, Resulüllahın bütün 

insanlığın kendisine yöneldiği kişi olduğunu bildirmektedir.30 

6.4. Kıraatlara Yer Vermesi: Müellif tefsirinde ayetlerin farklı kıraatlerine bazen yer 

vermektedir. Ya bunların aynı anlamı ifade ettiğini göstermek ya da farklı anlamlarına işaret etmek 

üzere kıraatleri zikretmektedir. Genelde yedi kıraat imamından nakillerde bulunan Amâsî‟nin  bazen 

“kîle/denildi” şeklinde kime ait olduğu açıkça beyan edilmeyen kıraatlere de yer verdiği  görülmektedir. 

Mesela: “el-velâyetü lillâhi‟l-hakk”31ayeti ile ilgili olarak farklı okuyuşlara yer veren Amâsî, velayete 

“nusret” olarak anlam verip  “bu yalnız Allah‟tan gelir ve onun dışında hiç kimse buna güç yetiremez” 

şeklinde açıkladıktan sonra Hamza ve Kisai‟nin “el-vilâyetü” şeklinde okuduğunu ve buna göre anlamı 

“sultan ve mülk” olduğunu, yani “saltanat yalnız Allah‟a aittir ve bunu ondan alacak ve ona bu konuda 

üstün gelecek hiçbir güç yoktur” şeklinde açıklamaktadır. Ayrıca ayetteki “hak” kelimesini Hamza ve 

Kisâî ötre okumakta ve bu durumda kelime velayetin sıfatı olmaktadır. Ayetin devamında gelen “ukbâ” 

kelimesini Asım ve Hamza sükûn ile, bazıları da tenvinsiz okumakta, ancak hangi şekilde okunursa 

okunsun mana “akıbet” anlamına gelmektedir.32 

6.5. Soru-Cevap Tekniğini Kullanması: Amâsî, tefsir ettiği ayetle ilgili açıklamalar 

yaparken bazen muhtemel sorulara yer vermekte ve hemen ardından bunları nakli ve akli deliller 

yoluyla cevaplamaktadır. Bu teknik aslında klasik tefsirlerde de başvurulan bir yöntemdir. Müellif her 

                                                           
25  Abdülmecid Amâsî, Kitâbü tezkîri‟n-nâsîn fi tefsîri Yâsin, vr. 46a.  
26  Abdülmecid Amâsî, Makâmâtü‟l-mücevvidîn ve derecâtü‟l-muallimîn fi tecvîdi‟l-Kur‟âni‟l-mübin, Süleymaniye Kütüphanesi, 

Bağdatlı Vehbi Efendi, numara 18, vr. 6b, 23b. 
27  Bu hadis şudur: “Kur‟an‟ın diğer sözlere üstünlüğü Allah‟ın diğer yarattıklarına üstünlüğü gibidir” 
28  Abdülmecid Amâsî ,Makâmât, vr. 3a-b. 
29  Abdülmecid Amâsî, Temsîl, vr. 27a. 
30  Abdülmecid Amâsî, Mecmûatü‟r-Resâil (el-Hüdâ ve‟l-Felâh), vr. 16b-17a. Başka örnek için bkz. Temsil, vr. 27a, 42b; 

Tebareke, vr. 80b. 
31  Kehf, 18/44. 
32  Abdülmecid Amâsî, Temsîl, vr. 49b. 
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ne kadar isim vermese de muhtemelen alıntı yaptığı kaynaklardan hareketle bu yöntemi 

kullanmaktadır. Böylece soru-cevap tekniği ile akla gelebilecek soruları da cevaplamış olmaktadır. Konu 

ile ilgili bir örnek vermek gerekirse, Tebareke suresi 10. ayetinde geçen “akletme” ile ilgili açıklama 

yaparken, bir hadiste aklın kıymeti vurgulanmakta buna mukabil meşayıhtan ileri gelenlerin bazısı aklı 

zemmetmektedir, bu bir çelişki doğurmaz mı? sorusuna karşılık,  insan aklının biri övülmüş(akl-ı meâd) 

diğeri de yerilmiş (akl-ı meâş) olmak üzere iki kısmının bulunduğunu, akl-ı meâşın sahibini daima 

dünya ile meşgul ettiğini ve ahiretten uzaklaştırdığını sonuçta da ahiret azabıyla cezalandırıldığını, Akl-ı 

meâdın ise sahibini kalp ehli yaptığını, bu kişinin her şeyiyle Mevla‟sına ulaşma ve ahirette onun 

cemâlini görme arzusunda olduğunu beyan etmekte33 böylece müellif Resûlullahın sözü ile övülen 

aklın, meşâyıhın zemmiyle de yerilmiş aklın kastedildiğini açıklamakta ve her iki sözü telif etmektedir. 

6.6. Konuları Bazen Kıssalarla Açıklaması: Amâsî işlediği konu ile bağlantılı olarak okuyan 

için sahabe ve tabiinden yaptığı nakiller yanında, tasavvuf erbabının veya hikmet ehlinin ahlaki öğütler 

içeren kıssalarına yer da vermektedir. Bu kıssaların gerçekliğinden öte içerisinde barındırdıkları hisseler 

göz önüne alınmış, tefsir ettiği ayetlerdeki mesajın daha açık şekilde anlaşılması, insani ve ahlaki kaygı 

amacıyla konunun tergîb yönü ön plana çıkarılmaya özen gösterilmiştir. Bu durum tasavvuf erbabının 

genelde kullandığı terbiye yöntemlerinden biri olması bakımından yadırgatıcı değildir. Bu kıssalar 

faydalanılan kaynaklardan alıntılanarak aktarılmış ancak müellif bazen bu kaynakları zikretme gereği 

duymamıştır. İbn Abbas kaynaklı olarak nakledilen kıssalar daha çok dört halife dönemi ve onların 

faziletini anlatmaktadır. “Latife” ve “faide” başlığı altındaki bölümler verilen bu haberlerle doludur.34  

İmam Caberî‟nin Şatıbî şerhinden alıntıladığı kıraat imamlarından Hamza ile ilgili ilginç bir hikâye de 

bunlar arasındadır. İmam Hamza rüyasında kendisinin Allah‟ın dergâhına davet edildiğini Allah‟ın 

kendisine Kur‟an‟ı okumasını söylediğini hatta Yasin suresinde geçen “tenzîle‟l-azîzi‟r-rahîm”i, “rahîm” 

kelimesi olmadan okumasını buyurduğunu çünkü onun hamele-i arşa böyle okuduğunu hatta 

mukarrabûn meleklerinin bile böyle okuduğunu anlatır. Kendisine Kur‟an okumasından bilezik, 

orucundan kemer, insanlara kuran öğretmesinden de taç taktıklarını söyler. Allah “Ey Hamza „tenzîle‟l-

azîz”i unutma! Ben böyle inzal ettim” dediğini aktardıktan sonra müellif, bu hikâyeyi ilginç bir 

gerekçeye mesnet yapmaktadır. Allah‟ın azîz ismi ile iktifa edip rahîm isminin terkedilmesini 

emretmesinden muradın isyan edenleri uyarma olduğunu, zira rahîm isminin tam bir bağışlamaya 

delalet ettiğini söylemektedir. Azîz ismi ise azgınları azap etmeye delalet eder. Bundan dolayı ikisini bir 

yerde toplamak uygun düşmez. Çünkü Allah‟ın kelamı hikmete ve fesâhate uygun olmalıdır.35  

6.7. Nasihatlere Yer Vermesi: Müellifin kaleme aldığı eserlerde mensubu bulunduğu 

tasavvufi anlayışın etkisi baskın bir şekilde görülmektedir. Sadece ilmi bir hassasiyetle konuları 

işlemediği, bunun yanında ahlaki terbiyeye de belirgin bir şekilde önem atfettiği fark edilmektedir. 

Bunu eserlerinin başına yazdığı girişlerden,36 işlediği her konuda eklediği nasihat içeren cümlelerden ve 

dua ile sonlandırdığı37 konulardan anlamak mümkündür. Buradan hareketle bu eserlerin sadece vaaz 

ve nasihat ölçekli olduğunu söylemek haksızlık olur. Zira tefsirine yer verdiği ayetlerle ilgili belli bir 

seviyenin üstünde ilim sahibi kimselerin anlayabileceği dilbilimsel açıklamalara ve akli-nakli deliller 

kullanarak yoğunluklu bir şekilde özellikle ayet ve hadislerle açıklamaya gayret ettiği açıkça 

görülmektedir. Yine tefsire dair yazdığı eserlerin başında uzunca açıklamalara yer vermekte ve 

buralarda nasihat ağırlıklı açıklamalar yapmaktadır. Onun bu konuda genelde izlediği yol her ayet ve 

hadisten öğüt ve ibret alınacak bir sonuç çıkarmaya gayret etmektir. Bu yönüyle tasavvufi geleneği 

sürdürdüğü söylenebilir. Zira tefsire dair risalelerine aldığı birçok şiirinde öğüt içeren konulara yer 

vermektedir. Buna örnek vermek gerekirse, bir şiirinde akıllı kimselerin ilim ve amel sahibi olmasını, 

                                                           
33  Adülmecid Amâsî, Tebareke, vr. 88b-89a. Başka soru-cevap örnekleri için bkz: Mecmûatü‟r-resâil (el- Hüdâ ve‟l-Felâh), vr. 

9a-10a. 
34  Örnek için bkz: Abdülmecid Amâsî, Temsil, vr. 27a-28a, 71b-72a, 80b-86b, 88a-91b.  
35  Abdülmecid Amâsî, Yasin, vr. 46b. Ayrıca kıssa örnekleri için bkz. Temsil, vr. 98a; Tebareke, vr.77a. 
36  Bu tür öğütleri ayet, hadis ve şiirlerle zenginleştiren Abdülmecid Amâsî, rabbânî bir alimi şöyle tanımlamaktadır: “…Ayine-i 

dilden masiva pasını pak ve mücella ede.Taki tecellay-ı Cemal-i zü‟l-Kemal eyleye. Mirat-ı dili enver ve ecla ola” Yasin, 
vr.25b.   

37  Örnek olarak bkz: Amâsî, Mecmûatü‟r-Resail (Havf ve Huzn), vr.40a; Yasin, vr.43a. 
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sabırlı olmasını, kendisine eziyet etseler de hiç bir kimseye eza ve cefa çektirmemesini, yalan ve gıybet 

etmemesini hatta bunlardan nefret edip uzaklaşmasını, dünyaya karşılık ahiretini satmamasını ve de 

amellerini daima noksan olarak görmesini söylemektedir.38 

6.8. İşârî Yorumlara (İrfânî Te’vil) Yer Vermesi: Abdülmecid Amâsî mutasavvıf bir 

âlimdir.39 Mensubu bulunduğu Zeyniyye tarikatının öğretileri üzere yetişmiş, babasının örnekliğinde aile 

içerisinde de aynı terbiyeyi almıştır. Dini ilimlere vukûfiyeti eserlerinin muhtevasından açıkça belli olan 

bu âlimin, tefsire dair kaleme aldığı eserlerinde tasavvufi değerlendirmelere yer vermemiş olması 

düşünülemezdi. O ayet ve sureleri tefsir ederken her fırsatta işârî tefsire dair açıklamalara yer 

vermiştir. Eserlerinde zikrettiği yorumları çoğu zaman kaynak göstermiş ve bunları işârî tefsir 

yöntemini takip eden müfessirlerden nakletmiştir. Bazı eserlerinde (Temsîl gibi) yoğunlukla irfânî 

te‟villere yer verirken bazılarında ise nadiren değinmiştir. Bazen ayetlerin açıklamalarını yaparken konu 

ile ilişkili olduğunu düşündüğü yerlerde tasavvufi kaynaklardan (Gazali gibi) da nakillerde 

bulunmaktadır. Bazen bu bilgileri eserlerinde tekrar ettiğine de şahit olunmaktadır. Mesela âlimlerde 

bulunması gereken vasıfları hem Yasin suresinin tefsirinde hem de aynen Temsil adlı eserinde 

zikretmektedir. Eserlerinde bu tür tekrarlara rastlamak mümkündür.40  İşârî yorumlara bakıldığında 

bunların lafız eksenli değerlendirildiğine şahit olunmaktadır. Yani ayette geçen kelimelere lafzi 

anlamından hareketle sembolik manalar yüklenmekte ve bu lafızlar tasavvufi bakışla izah edilmektedir. 

Bu yorumlar “ehl-i tevil ve meşâyih şöyle dedi” şeklinde ayrı bir başlık altında verilmiştir. Ayetin 

dilbilimsel açıklamaları yapılmadan bu işârî yorumlara yer verilmemiş, tefsirlerde yer alan bilgiler 

aktarıldıktan, kelime ve cümle tahlilleri yapıldıktan sonra konu bu işârî açıklamalarla sonlandırılmıştır. 

Bu onun ilim erbabı olmasının ve zahiren açıklamalara öncelik vermede gösterdiği hassasiyetin bir 

göstergesidir. Görüldüğü kadarıyla müellifin dini ilimlerdeki mevkii sebebiyle bu açıklamalarda itidali 

aşan bir durum pek bulunmamaktadır. Bu tür ayetlerin tefsirinde ahlaki öğüt ve tavsiyelere yer 

verilmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse, Bakara suresinde mallarını Allah yolunda infak 

edenlerle ilgili olarak şu işârî yorum yapılmıştır: Mallarını Allah yolunda infak edenler cennetlere nail 

olurlar. Ruhlarını Allah yolunda infak edenlerin ise Rahman halefi olur. Kim bir fakire bir hurma verirse 

Allah onu himayesine ve tebriyesi altına alır. Böylece o kişi dağdan daha büyük olur. Ruhunu Allah‟a 

veren kimse onun cemâl ve celâlinin terbiyesine girer ve böylece o Allah‟ın terbiyesi ile arş-ı âlâdan 

daha büyük hale gelir. Bir kısım insanlar mallarını Allah yolunda harcarken bir kısmı da akıllarını onun 

yolunda en güzel vakitlerini hakkın talipleri, sıdk erbâbı olama yolunda îsar ederek harcarlar. Buna delil 

olarak da “velev kâne bihim hasâsah”41 ayetini zikretmektedir.42  

6.9. İsrailiyata Yer Vermesi: Ehl-i kitap kaynaklarından nakledilen bilgilere genel olarak 

israiliyat43 denmektedir. Bu rivayetler özellikle tabiin döneminden sonra oldukça yaygın bir şekilde 

tefsirlerde yerini almıştır. Amâsî bu tür rivayetlere yer vermiş ancak bunlara herhangi bir tenkit 

yöneltmediği gibi bazen bu haberleri farklı yerlerde uzun uzadıya tekrarlamıştır. Mesela Yasin 

suresinde geçen, İbn İshak kanalıyla Ka‟b ve Vehb‟ten nakledilen köy halkı hikâyesi ile ilgili o kadar 

detay verilmiştir ki bu yaklaşık sekiz sayfayı bulmaktadır.44 Kaldı ki bu tür haberlerin çoğu Ka‟bu‟l 

Ahbar, Vehb b. Münebbih ve İbn Cüreyc tarikiyle nakledilmektedir. Amâsî işlediği konuları bazen 

geçmiş peygamberler veya meşayih kıssalarıyla desteklemektedir. Mesela Hz. İsa ve havarileri ile ilgili 

kıssa,45 Habîbü‟n-Neccâr kıssası,46 iki Yahudi kardeşin hikâyesi,47 rahip Barsisa, Cureyc kıssaları48 gibi.  

                                                           
38  Abdülmecid Amâsî, Tebareke, vr. 90a. 
39  Amâsî, mutasavvıfları insanların en akıllılarının akıllısı ve sahip oldukları ilmi de eşref-i ulûm olarak ifade etmekte, dünya 

ilimleri ile ahiret ilimlerini kıyaslamaktadır. Abdülmecid Amâsî, Tebareke, vr. 89b. 
40  Abdülmecid Amâsî,Yasin,vr. 37a- 37b; Temsil, vr.94b-95a. 
41  Haşr 59/9. “… Kendilerinin ihtiyacı olsa bile… “ 
42  Abdülmecid Amâsî,Temsil, vr. 20b-21a . 
43  Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, İFAV Yay., İstanbul, 2012, s. 128. 
44  Abdülmecid Amâsî, Yasin, vr.50a-54a. 
45  Abdülmecid Amâsî, Yasin, vr. 36a-37a.   
46  Abdülmecid Amâsî, Temsil, vr. 61b-63a. 
47  Abdülmecid Amâsî, Temsil, vr. 47a. 
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Abdulmecid Amâsî, İbn Abbas ve Ebu Hureyre kanalıyla gelen haberlere genişçe yer 

vermektedir. Bu haberlerin sıhhat derecesi üzerinde bir değerlendirme yapmadan aktarmış olmasında 

kaynak olarak aldığı eserlerde geçmesinin önemli etkisi olmalıdır. Nitekim kendisi eserlerini bu ve 

benzeri nakillerle çeşitlendirmeye çalışmıştır. 

6.10. Tevrat, İncil ve Zebur’dan Nakilde Bulunması: Ehli kitap kaynaklı isrâiliyât 

haberleri yanında Kur‟an dışındaki kutsal kitaplardan da alıntılar yapmıştır.49 Buna bir örnek verelim: 

Fetih suresinde Hz. Muhammed ve ashabı ile ilgili İncil‟de geçen benzetmeye yer verilmektedir. Müellif 

bu konuya ilave olarak İncil‟den şöyle bir nakil yapmaktadır: “İncil‟de şöyle yazılmıştır ki, ekinlerin 

bittiği gibi bir kavim çıkacak ve onlar iyiliği emredecek, kötülükten de men edecekler.”50  

6.11. Nüzûl Sebeplerine Yer Vermesi: Amâsî bir kısım ayet veya surelerin inmesine neden 

olan etken anlamına gelen esbâb-ı nüzûl ilmi51 ile ilgili nakillere ayetlerin tefsiri sırasında yeri geldikçe 

yer vermiş52 ancak bu rivayetler üzerinde olumlu veya olumsuz bir yorum yapmamış ve aktardığı 

kaynağı da çoğu zaman zikretmemiştir. Ayrıca bir ayetin nüzûl sebebi ile ilgili birden fazla farklı rivayet 

varsa onları da sırayla zikretmektedir.53 Esbab-ı nüzûlle ilgili bir örnek vermek gerekirse, Bakara suresi 

274. ayetinin Tebük seferini yapan zorluk ordusuna yaptığı yardımlar sebebiyle Hz. Osman hakkında 

nazil olduğunu nakletmektedir.54   

6.12. Fıkhi Konulara Değinmesi: Abdülmecid Amâsî ayetleri tefsir ederken veya Kur‟an‟la 

ilgili bir konuyu işlerken yeri geldikçe meselenin fıkhi boyutuna da değinmekte, onunla ilgili görüşleri 

sıralamaktadır. Kendisi Hanefi mezhebine mensup olması hasebiyle yaklaşımları bu mezhebin görüşleri 

doğrultusunda şekillenmiş gözükmektedir. Kendisinin fıkha dair eser sahibi olması özellikle Vukûfu‟l- 

Kur‟ani‟l-Azîm adlı risale ile başlayan kitabının baş tarafında bazı konularda soru-cevap yöntemi ile 

fetvaları kaydetmesi onun bu konuda yetkin bir âlim olduğunu göstermektedir. Fıkıhla ilgili müracaat 

kaynakları arasında Zahiruddin Merğınânî, Kâdıhan, Bezzaziyye, Câmi‟ul- Fetavâ55 gibi eserler yer 

almaktadır.56 Mesela, fukahânın cünüp, hayızlı ve nifaslı kişilerin Kur‟an okumasının caiz olmadığını, kılıf 

içinde ise ona dokunabileceklerini buna delil olarak da Vâkıa suresi 79. ayeti ile Resûlüllah‟ın “Kur‟an‟a 

ancak temiz olanlar dokunabilir” hadisini gösterdiklerini zikrettikten sonra, abdestsiz olarak Kur‟an‟ı 

okumada bir sakınca olmadığını beyan etmektedir. Ardından da konu ile ilgili Resûlüllah‟ın bir hadisini 

buna delil olarak vermektedir: “O tuvaletten çıktıktan sonra Kur‟an okurdu ve cünüplük dışında hiçbir 

şey onu Kur‟an okumaktan alıkoymazdı.” Bir kadının özel günlerinde çocuklara Kur‟an öğreteceği 

zaman ayetin önce ilk yarısını, bir miktar sustuktan sonra diğer yarısını öğretebileceğini bir defada 

tamamını okumaması gerektiğini söylemektedir.57  

6.13. Kelami Konulara Değinmesi: Amâsî‟nin eserlerine bakıldığında onun ehl-i sünnet 

anlayışına sahip bir âlim olduğu görülmektedir. Kelâmî konularda izlediği yol bir meselede delilleri ile 

birlikte farklı görüşleri vermesi, sonunda da sahip olduğu düşünceyi ifade ederek konuyu kapatmasıdır. 

Şiddetli ihtilafların mevcut olduğu kelamî konularla ilgili birkaç husus dışında çok fazla bilgiye 

rastlanmamaktadır. O ayetlerin tefsirini yaparken tâbi olduğu mezhebin görüşleri doğrultusunda 

açıklamalara yer vermekte ancak, herhangi bir isim zikretmemektedir. Zaten eserlerinde kelâmî 

ekollerin isminin geçtiği yerler çok nadirdir. Mesela büyük günah meselesinde mutezileyi isim 

                                                                                                                                                                                     
48  Abdülmecid Amâsî, Temsil, vr. 88a vd.; vr. 91a vd. 
49  Örnek için bkz: Abdülmecid Amâsî, Temsil, vr. 92b;  Tebareke, vr. 83b; Tebareke, vr. 84a-84b. 
50  Abdülmecid Amâsî, Temsil, vr. 74b. 
51  Geniş bilgi için bkz. A. Nedim Serinsu,Kur‟an-ın Anlaşılmasında Esbâb-ı Nüzul‟ün Rolü, Şûle Yay., İstanbul, 1994, s. 6 vd. 
52  Bu rivayetleri İbn Atiyye gibi tefsircilerin eserlerinden aktarmaktadır. Abdülmecid Amâsî, Temsîl, vr. 46a.   
53  Abdülmecid Amâsî, Mecmûatü‟r-Resâil (Havf ve hüzn), vr. 35b.  Mesela Bakara 274. ayet (ellezîne yünfigûne emvâlehüm …) 

ile ilgili üç farklı rivayet zikretmektedir. 
54  Abdülmecid Amâsî, Temsil, vr. 18b. 
55  Abdülmecid Amâsî, Mecmûatü‟r-Resâil (Hüda ve Felah), vr. 13b, 14a. 
56  Örnek için bkz: Mescidde sadaka verme, dilencilik (Hüda ve Felah, vr. 14a), makamla Kur‟an okuma (Makâmât, vr. 7b-8a), 

Kur‟an öğretmeye karşılık ücret alma (Makâmât, vr. 21a) 
57  Abdülmecid Amâsî, Makâmât, vr. 17b. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 245 

245 
 

zikrederek eleştirmektedir.58 Buna karşılık halku‟l- Kur‟an meselesini değerlendirirken mutezileyi ismen 

zikretmemektedir. 

Mülk suresinin ilk ayetinde geçen mülk ile ilgili açıklamalarda bulunan Amâsî, akılla bilinene 

melekût âlemi ve his ile müşahede edilene mülk âlemi tanımını yapmakta ardından bunlar hakkında 

açıklamalara yer vermektedir.59 İkinci ayette geçen ölüm ile ilgili olarak açıklamalar yaptıktan sonra 

hayatla aralarındaki ilgi üzerinden Mecusilerin ve onların benzer bir görüşünü ifade eden Kaderiyyeyi 

eleştirmektedir. Şöyle ki Mecusilerin Seneviyye kolu zulmetin şeytan, nurun ise Rahman tarafından 

yaratıldığını iddia etmelerine karşın Allah “ölümü ve hayatı60 bir başka ayette de karanlıkları ve 

aydınlığı kendisinin yarattığını61 beyan etmiş, ayetlerde hayata ölümü, nura da zulümâtı önceleyerek 

onların bu asılsız iddialarını reddetmiştir. Kaderiyye‟nin de “şer bizden hayır Allah‟tandır” demelerine de 

bu ayetle ret cevabı verildiğini söyleyerek, zımnen ehl-i sünnetin “hayır ve şer Allah‟tandır” görüşüne 

gönderme yapmaktadır. Bunu teyit eden bir başka ayeti62 de delil olarak zikretmektedir.63  

6.14. Konulu Tefsir Yapması: Abdulmecid Amâsî sure ve ayet tefsirlerine nazaran aynı 

konuyu işleyen ayetlerin tefsirine öncelik vermiş, benzer ifadeyi taşıyan ayetleri bir araya toplayarak 

onları birbiri ile bağlantılı şekilde açıklamıştır. Bu yönüyle onun eserleri belki de ilk konulu tefsir 

çalışmasının örneklerini oluşturmaktadır. Müellif bu ayetleri önce tespit etmiş, eserlerinin başında kaç 

tane ve hangi surede oldukları ile ilgili ön bilgi verdikten sonra sırayla bunları açıklamıştır. Burada 

dikkat edilmesi gereken en önemli husus müellifin bu ayetleri tefsir ederken ayetin tabii bağlamına 

yani siyak ve sibakına dikkat etmiş olmasıdır. Bu ayetleri anlamak için öncesiyle birlikte ele alınması 

gerektiğini özellikle beyan etmektedir.64     

6.15. Müşkilü’l-Kur’an’la İlgili Açıklamaları: “  ” َف َف   َف ْن َف اَف    َف ْن َف ُه ْن    َف ْن َف ِئ ٍذ    َف َف  َف َف َف  اَف ُه وَف 

ayeti65 ile “  ayetleri66 arasında bir çelişki bulunmadığını, yaptığı ” َف َف ْن َف َف    َف ْن ُه ُه ْن  َف ٰل   َف ْن ٍذ    َف َف َف  اَف ُه وَف 

açıklamalarla ortaya koymaktadır. O müthiş günde şefkat ve merhametin ortadan kalkmasıyla hiç 

kimde bir başkasına bu duygularla yardımcı olamayacağı için insanlar arasındaki soy ve bağ 

kaldırılmıştır. Nitekim kişi eş, çocuk, anne, baba gibi en yakınlarından ve varlıklarıyla övündükleri 

kimselerden bile kaçacağı beyan edilmiştir. “Benim nesebim ve sebebim dışında her türlü soy ve bağ 

kaldırılacaktır” şeklinde hadiste geçtiği üzere, bu ayetle rivayeti nasıl anlamalıyız, denilirse eğer, 

hadisteki nesep ve sebep iman ve Kur‟an‟dır ve bunun dışında hiç bir bağ kalmayacak, başka şeyler de 

insanlara yarar sağlamayacaktır. O gün insanlar kendi başlarının derdine düştüğü ve sadece kendisiyle 

meşgul olduğu için bir başkasıyla konuşamaz ve herhangi bir şey soramazlar. Diğer ayet ise sûra 

üfürme sırasında, hesaptan sonra veya cennet ehlinin cennete cehennemliklerin de cehenneme 

girmesiyle olacaktır.67  

6.16. Tecvid Konusuna Ehemmiyet Vermesi: Abdülmecid Amâsî‟nin üzerinde önemle 

durduğu konulardan biri de Kur‟an‟ın lafzen doğru okunmasıdır. Okuyuş hatalarından kaynaklanan 

anlam kaymalarına karşı okuyucuyu uyarmakta ve bu bağlamda tecvid kaidelerine sıkı sıkıya riayet 

edilmesini salık vermektedir. Zira bu konuda yapılan yanlışlara karşı uyarı içeren rivayetler 

doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Nitekim Makâmât adlı eserinde bu tür 

hatalı okuyuşlar üzerine verilen hükümleri detaylı bir şekilde zikretmiş, sadece bununla yetinmeyerek 

eserin neredeyse yarıya yakınını tecvid konusuna ayırmıştır. Yine Kur‟an‟ın okunuş kaideleri hakkında 

yazdığı diğer risalelerinde68 de bu konu üzerinde durmuş, tecvidle ilgili meseleleri en ince detayına 

                                                           
58  Örnek için bkz Amâsî, Temsil, vr.13a. 
59  Abdülmecid Amâsî, Tebarake, vr. 78b. 
60  Tebareke, 67/2. 
61  Enam, 6/1. 
62  Enbiya, 21/35. م َن ِئاَن ْف َن م ُك ْف َن ُك وَنم م اْف َن ْف ِئم َن َن ْف ُك  ُك م ِئ الَّش ِّرِئم َن اْف َن ْف ِئم ِئ ْف َن ًة م َن ْف ٍسم َن اِئ َن ُك   م ُك ُّل
63  Abdülmecid Amâsî, Tebareke, vr. 80a.  
64  Örnek için bkz. Temsil, Mecmûatü‟r-Resâil (Havf ve Hüzn, Hüda ve Felah). 
65  Mü‟minûn, 23/101. “…o gün, aralarındaki akrabalık bağları fayda vermez ve birbirlerine de bir şey soramazlar” 
66  Saffât, 37/27 “…Herkes birbirine dönüp karşısındakini suçlar”. Tûr, 52/25. 
67  Abdülmecid Amâsî, Mecmûatü‟r-Resâil (Hüda ve Felah), vr. 20b- 21a. 
68  Tecvide dair eserleri için bu çalışmanın müellifin eserleri bölümüne bakınız.  
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kadar incelemiş ve bunun ne denli önemli olduğunu göstermiştir. Bu açıdan eserleri halka yönelik değil 

de medrese talebelerinin ders takrirleri yani ders kitabı mahiyetini taşıdığı anlaşılmaktadır.  

6.17. Nesh Meselesine Yaklaşımı: Abdülmecid Amâsî  nâsih- mensûh konusunu bilmeden 

tenzil ilmi ile ilgili bir şeyler söylemeye kalkışan kişinin daima eksik şeyler söyleyeceğini ve bu konuda 

nakıs kalacağını söylemektedir. Nitekim neshi bilmeden Kur‟an‟ın tefsir edilemeyeceğine dair Hz. 

Ali‟den gelen bir rivayete de yer vermektedir. Ona göre nesh, hükmün sonunu açıklamaktan ibarettir. 

Yani en son gelen hükmü açıklamaktadır. Çünkü hüküm zamanın ve halkın maslahatlarının 

değişmesiyle farklılık gösterir. Yani zaman değişince hükümler de değişir. Bu açıklamanın ardından 

klasik nesh teorisindeki ayrıma uygun olarak üç çeşit neshi örnekleme yoluyla açıklamaktadır. Buradan 

hareketle O Kur‟an‟da neshin varlığını kabul etmekte, ancak karşı görüşler hakkında hiçbir açıklamaya 

yer vermemektedir.69 

6.18. Hurûf-u Mukattaa Konusuna Yaklaşımı:  Konu ile ilgili eserlerinde yeri geldikçe 

açıklamalar yapan Amâsî‟nin görüşü her ne kadar ehl-i sünnet yönünde olsa da o bu harflerle ilgili iş‟ârî 

yorumlara dalmaktadır. Belli ki o mutasavvıf bir âlim olmasının etkisiyle bu harflere tasavvufi yorumlar 

yapıldığını görmüş ve kendisi de aynı yolu izlemiştir. Bazen bunlarla ilgili -muskalara yazılması gibi- 

gündelik hayattaki mevcut anlayışı yansıtan konulara da yer vermiştir.70 Hatta mukattaa harfleri ve 

bunların Kur‟an‟da bulunduğu surelerle ilgili olarak bir de manzum bir risale kaleme almıştır.71 

Öncelikle o mukattaa harfleri ile ilgili eserlerde geçen genel bilgileri vermektedir. İlk olarak 

konu ile ilgili Hz Ebubekir, Hz.Ali ve İbn Mesud gibi sahabelerden gelen rivayetleri sıralamaktadır. 

Ardından bu harflere yüklenen anlamlarla ilgili yorumlara yer vermektedir. Mesela, elif: Allah‟ın 

ahadiyyetine, lam, latif olmasına, mim de, mecîd olduğuna işaret etmesi gibi. Necmüddaye‟den 

naklettiği bir iş‟ârî yorum da şöyledir: Kur‟an‟da namazın önemi ile ilgili üç yer bulunmaktadır. Kıyam, 

rükû ve secde. Elif kıyama, lam rukûya, mim de secdeye işaret etmektedir. 

Müellif bu harfler hakkındaki görüşleri “gîle” şeklinde zikrettikten sonra konu ile ilgili ehl-i 

sünnetin görüşüne yer vermekte ve aslında tercihini de böylece ortaya koymuş olmaktadır. Ona göre 

bu harfler Kur‟an‟ın harflerden oluştuğunun bir delilidir. Buradan hareketle O Kur‟an‟ın mahlûk olmadığı 

sonucuna varmaktadır. Nitekim görüşünü delillendirmek üzere Ahmed b.Hanbel‟in “Kim hecâ 

harflerinin mahlûk olduğunu söylerse küfre düşmüş olur” sözünü naklederek, bu kişinin aynı zamanda 

Kur‟an‟ı mahlûk kabul etmiş olduğunu söylemektedir. Çünkü bir harfi mahlûk sayan sonuçta Kur‟an‟ın 

bütün harflerini mahlûk saymış olmaktadır.72  

6.19. Yedi Harf Meselesine Bakışı: Abdülmecid Amâsî yedi harf meselesi ile ilgili olarak 

konuya Kur‟an‟ın yedi dilde inzali şeklinde ilginç bir başlık atmıştır. Sonra Kur‟an‟ın yedi harf üzere 

indiği ile ilgili ileri sürülen görüşleri sıralayan müellif, bu yedi sayısının emir nehiy gibi bir manada 

olduğunu söyleyenlerin görüşlerini tutarsız olmakla tenkit etmektedir. Şöyle ki eğer bu doğru olsaydı o 

zaman bir kısım harflerin zor, bir kısmının ise daha kolay okunmasının bir anlamı olmazdı. Çoğunluğun 

bu konuda söylediği şey ise, yedi sayısından maksat lafızlardır ki bu da Kureyş, Huzeyl, 

Hevazin,Yemen, Benî Temîm, Tayy ve Sakif kabilelerinin meşhur lügatidir. Tahâvî‟ye göre bu 

başlangıçta tek lügatte okuma zorluğundan çıkmış olup, daha sonra kitabın çoğalmasıyla zaruret de 

ortadan kalkmış ve tek harfe sabitlenmiştir. 36 farklı görüşün bulunduğu bir konuda müellifin 

yaklaşımından anlaşıldığı kadarıyla içlerinde en doğru olanın yedi kıraat olmasıdır. Çünkü kıraatlerin 

tamamı Resûlulah‟tan alınmış ve ümmet bunları koruyarak nakletmiştir. Sonraları ise hangi harf daha 

çok okumuşsa o, okuyan sahabeye ve yedi kıraat imamına nispet edilmiştir. Bu açıklamaların ardından 

müellif, sahabeden kurrâ, kıraat imamları ve onların râvîleri hakkında detaylı bilgiler vermektedir.73  

                                                           
69  Konu ile ilgili detaylı açıklamaları için bkz. Abdülmecid Amâsî, Makâmât, vr. 28b-29a.  
70  Abdülmecid Amâsî, Cevâhiru‟l-Kur‟ân ve Zevâhiru‟l-Furkân, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, numara 230,  

vr. 48a- 48b. 
71  Abdülmecid Amâsî, Kasîde fî Beyâni'l-Hurûfî'l-Mukattaât, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, numara 1046. 
72  Abdülmecid Amasî, Mecmûatü‟r-resâil (Hüda ve Felah), vr. 2a-b, 3a. 
73  Abdülmecid Amâsî, Makâmât, vr. 33b vd. 
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6.20. Halku’l-Kur’an Meselesine Yaklaşımı: Abdülmecid Amâsî, Makâmât adlı eserinin 17. 

makamını Kur‟an‟ın mahlûk olup-olmadığı meselesine ayırmıştır. Öncelikle O bir ilim adamı sıfatıyla bu 

konuda ileri sürülen görüşleri tartışmış ve iddiaları delilleriyle birlikte vermiş, en sonunda da kendi 

düşüncesini, yani ehl-i sünnetin bakışını zikretmiştir. Bu konuda gelen rivayetlerle ilgili aklî 

değerlendirme yapmaktadır: Resulullah “Eûzü bi-kelimâtillâhi tâmmâti küllihâ min şerri ma halak” 

diyerek dua etmiş ve Allah‟ın dışında birisiyle istiâze yapmayı nehyetmiştir. Allah‟ın kelamıyla istiâze 

yapması onun gayr-ı mahlûk olduğunu sabit kılmakta ve Allah‟ın dışındaki biriyle de istiaze hiçbir anlam 

taşımamaktadır. Ehl-i tahkik bunu şöyle yorumlamaktadır: Allah‟ın kelamı, kadim kelam-ı nefsi ile 

surelerin ayetlerinden harf ve kelimelerinden oluşan hâdis olan lafız arasında müşterek bir lafızdır.  İlki 

de Allah‟ın sıfatı olurken, tamlama şeklinde Allah‟ın mahlûku olur. Yaratılmışların bir araya getirmesiyle 

oluşmamıştır. İcaz ve meydan okuma yalnız Allah‟ın sözünde olacağı görüşünü aktaran Amâsî, yine de 

bu konuda husumet ve cedel yerine tartışmayı terk etmenin, insanın hem dini hem de ahireti için en 

kolay yol olduğunu söylemektedir. O Kur‟an‟ın mahlûk olmadığı düşüncesini en sağlam görüş olarak 

kabul etmesine rağmen, bu konuda yapılması gereken en doğru işin susmak ve bu konuda tartışmaya 

girmemek olduğunu beyan etmektedir74. Amâsî‟nin Ebu Hanife‟nin görüşlerine tabi olduğunu gösteren 

bazı deliller bulunmaktadır. Mesela onun Kur‟an‟ın mahlûk olmadığını söylediği “Vasiyyet” adlı eserini 

kitabına almıştır.  İmam-ı A‟zam burada Kur‟an‟ın Allah kelamı olduğu için mahlûk olmadığını ancak, 

mushaflarda yazılı olan sahifelerin mahlûk olduğunu, çünkü onu insanların yazdığını söylemektedir. 

Yazı, harf, kelime ve ayetler birer alettir. İnsanlar bunlara ihtiyaç duyarlar. Kim Kur‟an mahlûk derse 

kâfir olur.75 

 

Sonuç 

Abdülmecid Amâsî tefsire dair yaptığı çalışmalarla dönemin ilim anlayışı hakkında bize önemli 

değerlendirmeler yapma fırsatı vermektedir. Onun tefsire dair eserlerine baktığımızda ayet 

tefsirlerinden tutun da bu ilmin tarihi ve usulüne kadar pek çok konuya değinmiş olduğu 

görülmektedir. Sure ve ayet tefsirlerinde öncelikle ayetin literal anlamını açığa çıkarmak amacıyla 

kelimeleri lügat yönüyle incelemekte, ardından da ayet ve hadisler yardımıyla ayeti açıklamaktadır. 

Tefsirinin belki en önemli yanı ayetlerin iş‟ârî yönden de açıklanmasıdır. Bu yönüyle de tefsiri dirayet 

yöntemini takip etmektedir. Onun tefsirini farklı kılan hususlardan biri de açıklamalarda kıssalarla öğüt 

vermeye yer vermesidir. Müellifin tasavvufi yönünün bulunması, eserlerinde irşat ağırlıklı bir dil 

kullanmasında etkili olmuştur. Dini ilimlerdeki yetkinliğinin derecesini göstermesi bakımından eserleri 

önemli bir kıstas oluşturmaktadır. Tefsire dair eserlerinde her ne kadar öğütler dikkat çekse de verdiği 

bilgileri belli bir birikimi olmayan insanların anlaması pek mümkün gözükmemektedir. Nitekim Kur‟an 

ilimlerine iyi derecede vakıf olunmadan bu eserlerden faydalanılamayacağı ortadadır. Yine onun 

eserlerinde tefsir usulü ve tarihi ile ilgili önemli konulara dair detaylı açıklamalara yer verilmiştir. 

Amâsî‟nin tefsirinin özgün yönlerinden biri de aynı konuda tekrar eden ayetleri bir araya toplayarak 

onları konu bütünlüğü içerisinde açıklamasıdır. Eserlerinin büyük bir kısmı halen yazma olarak bulunan 

müellifin büyük mesai harcayarak ortaya çıkardığı bu çalışmalar araştırmacılarını beklemektedir.  
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ALİ B. HÜSEYİN EL-AMÂSÎ VE TEFSİR ANLAYIŞI 

 

Naim DÖNER 

 

Özet 

Tarihte Ali b. Hüseyin el-Amâsî adıyla iki müellif bulunmaktadır. Bunlardan birisi daha çok 

eğitimciliğiyle tanınan Tariku‟l-Edeb kitabının yazarı Ali b. Hüseyin el-Amâsî Alaüdddin Çelebi, XV. 

Yüzyılda yaşamıştır ve 875/1470-71 yılında vefat etmiştir. Aruz Risalesi sahibi olan diğer Ali el-Amâsî 

ise XVII. yüzyılda yaşamıştır. Ali el-Amâsî‟nin yaşamına dair bilgiler yok denecek kadar azdır. Bursalı 

Mehmed Tahir, Türkçe Arûz risalesi sahibi olduğunu ifade etmektedir. Haşiye ala envari't-tenzil ve 

esrari't-te‟vil müellifi olan Ali el-Amâsî kendisini Ali el-Amâsî şeklinde tanıtır. Adı geçen Haşiye 

müellifinin XVII. Yüz yılda yaşayan Ali el-Amâsî olma ihtimali daha güçlüdür. 

Ali Amâsî‟nin, Beydavî tefsirinin Fatiha suresine yaptığı haşiye 72 varaktır. Amâsî‟, Beydavî tefsirini şerh 

üslubuyla açıklamaktadır. Bu nedenle onun tefsir yöntemi sistematik değildir. Tefsir yaparken tasavvuf, 

kelam, felsefe, İslam hukuku ve İslam hukuk usulü gibi farklı alanlara girmektedir. Ayetleri, ayetler, 

hadisler az da olsa İbn Abbas gibi sahabe sözleriyle tefsir etmektedir. Kıraat meselelerine çokça yer 

vermektedir. Bu da onun çok yönlü bir âlim olduğunu göstermektedir. Ona göre tefsir ilmi, dini 

ilimlerin başıdır. Zira tefsir ilmiyle beşer takati sınırları dâhilinde Allah kelamının manaları bilinmektedir. 

Dini ilimlerde akranlarını geçenler ancak tefsir yapabilir. Kur‟an‟ı yorumlayan kimsenin bütün Arap dili 

ve edebiyatı ilimlerini bilmesi gerekir. Sadece bir kısım bilimleri bilmek tefsir için yeterli değildir.   

Anahtar Kelimeler: Ali b. Hüseyin, Mecmaü‟l-Havâşî ve‟l-Etrâf, Fatiha Suresi, Tefsir. 

 

Ali b. Husayın al-Amâsî and His Tafsir Understanding 

 

Abstract  

In history, there are two authors called as Ali b. Hüseyin al-Amâsî. One of them is the author of the 

book Tarîq al-Adab and who is known mostly for his being educationist, Ali b. Hüseyin al-Amâsî 

Alaüdddin Çelebi lived in 15th century and died in 875/1470-71. The other one is Ali al-Amashi, who is 

the owner of the Aruz Risala, lived in 17th century. There is little information about the life of Ali al-

Amashi. Mehmed Tahir from Bursa expresses that he is the owner of Turkish Arûz risale. Ali al-

Amashi, who is the author of the al-Anwar al-Tanzil and Asrâr al-Ta‟wîl, introduces himself as Ali al-

Amashi. The so-called author of Apostle is more likely to be Ali al-Amashi who lives in the 17th 

century.  

Ali al-Amâsî‟s interpretation to Fatiha surah in Baydawi‟s Tafsir is 72 foils. He explains Baydawî 

Construction by commentary style. For this reason his interpretation method is not systematic. In his 

interpretation, mysticism, kalam, philosophy, Islamic law, and Islamic law proceedings are all involved. 

He interprets the verses as verses, hadiths and the words of the companions such as Ibn Abbas. He 

has a lot of information on the Qiraat affairs. This shows that he is a versatile scholar. According to 

him, interpretation scholarship is the head of religious scholarship. Because the meaning of the word 

of God is known within the boundaries of the five tacit knowledge with the exegesis of interpretation. 

In religious sciences, only the ones who can pass their companions can comment. Anyone who 

interprets the Qur'an should know all the Arabic language and literature. Knowing only a few sciences 

is not enough for interpretation. 

Keywords: Ali b. Husayin, Majma„ al-Hawâshî, Sura al-Fatiha, Tafsir. 
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Giriş 

Kur‟ân-ı Kerim yüce Allah‟ın vahiy yoluyla insanlara gönderdiği son ilâhî mesajdır. Bu mesajın 

anlaşılması amacıyla nüzulünden itibaren yoğun çaba harcanmış, bunun bir ürünü olarak çok sayıda 

tefsir kaleme alınmıştır.1 Belki de insanlık tarihinde Kur‟ân kadar üzerine çalışma yapılmış başka bir 

kitap yoktur.2 

Kur‟ân‟ın anlaşılması amacıyla tefsir yazanlardan birisi de Kadı Beydavî olarak bilinen Nâsırüddîn 

Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullah b. Ömer b. Muhammed‟dir. Onun Envarü't- tenzil ve esrarü't-

te'vil tefsiri, üzerinde 255 civarında şerh ve haşiye yapılacak kadar takdir gören ve ün kazanan bir 

eserdir.3 Tarihsel süreç içinde Amasyalı âlimler de bu tefsire ilgi göstermiş, Sünbül Sinân Amâsî (ö. 

936/1530) gibi Amâsî nisbesini taşıyan âlimler, Beydavî tefsiri üzerinde çalışmışlardır. Bu durum, 

Amasya‟nın ulaştığı bilim ve kültür düzeyini gösterdiği gibi bu kentin âlimlerinin tefsir ilmine ve Beydavî 

tefsirine gösterdikleri ilgiyi ifade etmektedir. Ayrıca Osmanlı medrese eğitiminde Beydavî tefsirinin 

temel bir ders kitabı olarak okutulduğunu belirtmek gerekir. 

Amasyalı âlimlerden olan Ali el-Amâsî de Mecma‟u‟l-hevâşî ve‟l-etrâf adında Beydavî‟nin 

Envaru‟t-Tenzil‟in Fatiha suresi tefsirine bir haşiye yazmıştır. Ali Amâsî‟nin Kadı Beydavî‟nin ağır bir 

üsluba sahip olan tefsirinin Fatiha suresine haşiye yazması aynı zamanda onun iyi derecede Kur‟ân, 

hadis ve Arap dili ve edebiyatı bilgisine sahip olduğunu göstermektedir. Müslümanların günlük 

hayatında büyük bir öneme haiz olan Fatiha suresi, namazlarda büyük bir vecdle okunur. Bu nedenle 

Fatiha, en çok ezbere bilinen ve en fazla okunan Kur‟ân suresidir. Fatiha‟nın Kur‟an‟ın baş tarafında yer 

alması, Kur‟ân anlamlarının bir özeti ve İslam‟ın insanlığa sunduğu evrensel mesajın özlü bir ifadesi 

olması dolayısıyladır. Tarih boyunca sure, müfessirlerin ilgisini çekmiş ve bu sureye çok sayıda tefsir 

yazılmıştır.4 

Bu tebliğde Ali el-Amâsî‟nin Envaru‟t-Tenzil‟e yaptığı Haşiye hakkında bilgi vererek onun izah 

ettiği bazı konulara yer verilecektir. Ancak daha önce Ali Amâsî‟nin hayatı hakkında bilgi vermemiz 

yerinde olacaktır. 

1- Ali b. Hüseyin el-Amâsî 

Kaynaklarda Ali b. Hüseyin adıyla iki ayrı müellif zikredilmektedir. Bunlardan birisi Tariku‟l-Edeb 

müellifi Ali el-Amâsî‟nin XV. yüzyılda; Aruz Risalesi sahibi Ali el-Amâsî‟nin ise XVII. yüzyılda yaşadığı 

belirtilmektedir.5 Her iki müellifle ilgili bilgiler çok azdır. XV. yüzyılda yaşayan Ali b. Hüseyin el-Amâsî 

Alaüddin Çelebi‟nin Mihaloğlu soyundan gelen Yürkeç-paşazade (Yörgüç Paşa-zade) Hızır Bey‟in 

muallimi olduğu ifade edilmektedir.6 Kaynaklara göre Mihaloğlu Yörgüç Paşa, II Murad (ö. 1451) 

döneminde Amasya valiliği yapmıştır.7 Buna göre paşanın oğluna öğretmenlik yapan müellif Amâsî‟nin 

bu sıralarda Amasya‟da olduğu anlaşılmaktadır. Amâsî‟nin eğitim ile ilgili Tariku‟l-Edeb adlı eserini 

857/1453 yıllarında İstanbul fethi sırasında yazdığı8 ve bu sıralarda hayli yaşlı olduğuna işaret eden 

ifadelerinin bulunması onun II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed dönemlerini idrak ettiği anlaşılmaktadır. 

Doğum tarihi belli olmayan müellifin vefat tarihi 875/1470-71 olarak kaydedilmektedir.9 Ancak Tariku‟l-

Edeb‟in naşiri Halil Çeçen, 857/1453 yılında hayli yaşlı olduğu anlaşılan müellifin yukarıda kaydedilen 

ölüm tarihini ihtiyatla karşılamaktadır.10 

                                                           
1  Kâtib Çelebi Hacı Halife b. Mustafa, Keşfu‟z-zunûn an esami‟l-kutubi ve‟l-funûn, Daru ihyai‟t-turasi‟l-Arabî, Beyrut, (Mearif 

Matbaası, 1941) c. 1, s. 427 vd. 
2  er-Rafiî, Mustafa Sadık, İ‟câzu‟l-Kur'an ve‟l-belağetu‟n-nebeviyye, Daru‟l-kitabi‟l-Arabî, Beyrut 1393/1983, s. 124 vd.   
3  Yusuf Şevki Yavuz, “Beyzâvî”, DİA, TDV. Yay, İstanbul, 1992, c.  6, s. 102. 
4  Fatiha suresine yapılan tefsirlere dair bkz. Erhan Yetik, “Tafavvufî Açıdan Fatiha Suresi Tefsiri (İsmail-i Ankaravî‟nin Futûhat-ı 

Ayniyesi Üzerine Bir Çalışma)”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 8, Samsun, 1996, s. 48 vd. 
5  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Amira, İstanbul, 1333, s. 254; Menderes Coşkun, “Edebî Terimler ve 

Aruzla İlgili Bir Eser Hüsâmeddin Amasî‟nin Risaletün mine‟l-Arûz ve İstilahi‟ş-Şi‟r”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 
İstanbul, 2003, (8), 97-130, 99-100; Çeçen, 2010, s. 7-9.  

6  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 354.  
7  Fahamettin Başar, “Mihaloğulları” DİA, TDV. Yay. İstanbul, 2005,  c. 30, s. 24-25. 
8  Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, MEB. Yayınları, İstanbul, 1976, s. 497; Orhan Şen, Ali Amasî Tariku‟l-Edeb 

Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2001, s. 2.  
9  Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 496. 
10  Halil Çeçen, Ali b. Hüseyin el-Amasî Tariku‟l-Edeb, Metin-Sözlük, Bizim Büro Yayınları, Anakara, 2010, s. 8.  
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Bursalı Mehmed Tahir, dil,  edebiyat, kelam tefsir, eğitim, ahlak, astronomi gibi alanlarda yazan 

çok yönlü bu âlime Türkçe Sure-i Yasin Tefsiri vardır, diyerek bir tefsiri nispet etmektedir. Konya 

Mevlana Müzesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonunda 4032/1 numara ile kayıtlı olan ve Osmanlı 

Türkçesiyle yazılan Yasin Suresi tefsiri Bursalı Mehmed Tahiri‟in tasvirine uymaktadır. El yazma eserin 

künye bilgilerinde eser, Kara Mamî Ali b. Hüseyin Amâsî‟ye nispet edilmektedir. Bu nüshanın başında 

Arapça olarak “Hazâ Kitabu Tefsiri Yâsîn min Te‟lifati Mevlana Kara Memî” yazmakta fakat Ali b. 

Hüseyin Amâsî ifadesi yer almamaktadır. Bu tefsirin Ali el-Amâsî‟ye hangi bilgiye dayanılarak nispet 

edildiği ise meçhuldür. Bu eserin, Mehmed Tahir‟in ona nispet ettiği tefsir olup olmadığa henüz tam 

olarak bilinmemektedir. Aksi ispatlanmadıkça Mehmed Tahir‟in verdiği bilgiyle tefsiri el-Amâsî‟ye 

nispetini ihtiyatla karşılamak gerekse de bu bilgiye dayanarak eseri ona nispet etmenin bir mahsuru 

olmasa gerektir. Ali b. Hüseyin Alaeddin Çelebi el-Âmasî‟nin günümüze ulaşan diğer eserleri ise 

Nasâyihu‟l-Müslimîn,11Aruz Risalesi12 ve Tariku‟l-Edeb (Tacu‟l-Edeb)tir.13 Bu son eseri çocuk eğitimine 

ilişkindir. Eserde anne baba hakkı, çocuk terbiyesi, öğretmenin özellikleri, Kur‟an-ı Kerim okuma adabı, 

hocaya saygı, ahlak gibi pek çok konu ele alınmaktadır.14 

XVII. yüzyılda yaşadığı anlaşılan Ali b. Hüseyin el-Amâsî‟nin yaşamına dair bilgiler yok denecek 

kadar azdır. Bu müellifinin Osmanlı Türkçesiyle Aruz Risalesi bulunmaktadır.15 Bu eser, onun edebiyata 

olan ilgisini ortaya koymaktadır.  Osmanlı Müellifleri müellifi Bursalı Mehmed Tahir, (ö. 1925) XVII. 

yüzyılda yaşayan Ali Amâsî‟yi telif tarihi h. 1069 yılı olarak verdiği Resm-i hatt-ı Osmaniyye Risalesi 

müellifi ve İstanbul Sultan Mehmed Camii imamı olarak tanıtmakta ve Türkçe Arûz Risalesi sahibi 

olduğunu ifade etmektedir.16 

Bazı akademik çalışmalarda da yukarıdaki risale, Kitab-ı resm-i Osmanî adıyla müellif Ali 

Amâsî‟ye nispet edilmektedir.17 H. 1066, m. 1655‟te İstanbul‟da Osman b. Rasûl tarafından istinsah 

edilen ve Bosna Hersek Gazi Husrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları koleksiyonuna 2591/11 arşiv 

numarası ile Afyon Gedik Ahmet Pasa İl Halk Kütüphanesi koleksiyonuna Risale fi‟r-resmi'l-Osmaniye 

ismi ve 03 Gedik 18099/3 arşiv numarası ile kayıtlı olan bu yazma eserin18 Ali Amâsî‟ye ait olmadığı 

anlaşılmaktadır. Zira adı geçen risalenin müellifi, mukaddimeden sonra risaleye besmele, hamd, salat 

ve selam ile başladıktan sonra  أهّسا بعذ بْ عبذ فقير الوذتاج إلٔ ردوت ربَّس القذيراإلهام بجاهع أبْ الفتخ ضلطاى

 هذوذ خاى فٔ هذرم الذرام لطٌت اثٌي ّ ضتيي ّ ألف الطيذ دطيي بي الطيذ علٔ اآلهاضٔ خيل زهاى در 

“Bu fakir, Kadir olan Rabbinin rahmetine muhtaç Fatih Sultan Mehmet Cami imamı es-Seyyid Hüseyin 

b. es-Seyyid Ali el-Amâsî, muharrem ayı başında 1062 yılında hayli zamandır….” sözleri, ayrıca 

Osmanlıca kaleme aldığı mukaddimede h. 1068 Cemaziye‟l-Ahir ayında Allah‟ın yardımıyla risalenin 

bittiğini, o ana kadar seleften ve imamlardan muteber nakillerle Resm-i Osmaniye uygun on sekiz 

Mushaf yazdığını ifade ettikten sonra  أًا العبذ الفقير  ....  الطيذ دطيي بي علٔ اآلهاضي ifadeleri19 hem 

eserin Ali Amâsî‟ye değil oğlu Hüseyin‟e ait olduğunu hem de mukaddimenin risaleden sonra yazıldığını 

açıkça ortaya koymaktadır.20 Bu ifadelerden adı geçen risalenin, Ali Amâsî‟ye değil, oğlu Hüseyin‟e ait 

olduğu ve Ali‟nin değil, oğlu Hüseyin‟in Fatih Camii imam hatibi olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Sözü 

edilen bu Amâsî‟ye dair neredeyse bunun dışında bilgiler bulunmamaktadır. Ayrıca Aruz Risalesi‟ndeki 

 Risale, 965 Rebiu‟l-Evvel ayı ortalarında / توّست فٔ أّاضظ شِر ربيع األّل ضٌت خوص ّ ضتّسيي ّ تطعوائت 

                                                           
11  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 354; Mehmet Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amasî ve Tariku‟l-Edeb‟i, Diyanet 

İşleri Başkanlığı Yay. Ankara, 2002, s. 17. 
12  Şen, Ali Amasî Tariku‟l-Edeb Üzerine Bir İnceleme, s. 1. 
13  Kâtip Çelebi, Keşfu‟z-Zunün, c. 1, s. 268. 
14  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amasî, s. 27. vd.; Çeçen, Ali b. Hüseyin el-Amasî Tariku‟l-Edeb, s. 94. 
15  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 354.  
16  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 354. 
17  Ahmet Akpınar, Ali b. Huseyin Amâsî (Alaaddin Çelebi) Kitab-ı Tâcul-Edeb (Giris-Metin-İnceleme-Gramatikal Dizin), 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat, 2010, s. 8.  
18  Risale, şu anda Ankara Milli Kütüphaneye ilgili numara ile kayıtlı bulunmaktadır.  
19  Bkz. Hüseyin b. Ali el-Amâsî, Risaletu Resm-i Osmaniyye, Milli Kütüphane, Afyon Gedik Ahmet Pasa Koleksiyonu, 03 Gedik 

18099/3, vr. 2a. 
20  Hüseyin b. Ali el-Amâsî, Risaletu Resm-i Osmaniyye, vr. 2b.  
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tamamlandı”21 ifadesi haşiye müellifinin XVII. yüz yılda yaşayan Hüseyin‟in babası Ali el-Amâsî olduğu 

ihtimalini daha da güçlenmektedir.  

Ayrıca gerek yazılış tarihi gerekse de istinsah tarihi dikkate alındığında Kitab-ı resm-i Osmanî‟nin 

Ali b. Hüseyin Amâsî Alaüddin Çelebî‟ye ait olması mümkün görünmemektedir. Çünkü risalenin yazım 

başlangıç tarihi olan h. 1062 ile Ali Amâsî Alaüddin Çelebî için tahmin edilen h. 875 vefat tarihi 

arasında 187 yıl gibi bir zaman farkı bulunmaktadır.  

2- Haşiye (Mecma’u’l-Havâşî ve’l-Etrâf) Hakkında Gelen Bilgiler 

2.1. Haşiyenin Künye Bilgisi: Eser, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi‟nde yer almaktadır. 

Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi koleksiyonuna 63 Hk 71 arşiv numarası ile kayıtlıdır. Eser Fatiha suresinin 

tefsirine dair olup kaynaklarda ismi geçmemektedir. H. 1204 m. 1788‟de istinsah edilmiştir.22 Dili 

Arapça‟dır. Yazı türü nesihtir. 72 varak, 17 satırdır.23 Eserin kim tarafından istinsah edildiği malum 

değildir.  

2.2. Haşiyenin Müellife Nispeti: Müellif Ali el-Amâsî, haşiyesinde besmele, hamdele ve salveleden 

sonra 24  ile haşiyenin sonunda yer ّبعذ فيقْل العبذ الفقيرعلي اآلهاضٔ عفٔ هللا عٌَ الخطايا ّالوعاصٔ 

alan   ٔتنّس شرح الفاتذت علٔ البيضآّ لعلي اآلهاض ifadeleri, haşiyenin ona ait olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ayrıca haşiyeden önce ٔعل/alâ cerr hafinin geldiği 12 anlam üzerine yazdığı 2 varaklık 

kısa risale ile lam-ı ta‟rife dair telif ettiği kısa risalenin sonunda  ٌَتنّس لوذرّسرٍ علي اآلهاضٔ عفٔ هللا ع

 klişe ifadeleri haşiyenin ona aidiyetini ortaya koymaktadır.25 Fakat sözü edilen Ali الخطايا ّالوعاصٔ 

Amâsî hangisidir? XV. yüzyılda yaşayan Ali b. Hüseyin Alâeddin Çelebî mi, yoksa XVII. yüzyılda yaşadığı 

anlaşılan Ali el-Hüseyin el-Amâsî midir? Bazı akademik çalışmalarda haşiye, hakkında daha çok bilgi 

bulunan Alâeddin Çelebi‟ye nispet edilse de bunu kesin olarak ifade etmek mümkün değildir.26 Ayrıca 

Mehmet Şeker, Haşiyenin Tarîku‟l-edeb müellifi Alaeddin Çelebî‟ye nisbetini doğru bulmamaktadır.27 

Haşiye müellifinin birkaç yerde kendisini Ali el-Amâsî şeklinde tanıtması ve Kitab-ı resm-i Osmanî 

müellifinin kendisini Hüseyin b. Ali el-Amâsî olarak takdim etmesi ve haşiyenin istinsah tarih olan h. 

1204 tarihinin Ali el-Amâsî‟nin yaşadığı tarihe daha yakın olması, haşiye müellifinin XVII. yüzyılda 

yaşayan Hüseyin‟in babası Ali el-Amâsî olduğu ihtimalini güçlendirmektedir.  

2.3. Haşiyenin Adı: Amâsî, haşiyenin yazılış amacını anlatırken  ّهطوّسيا بوجوع الذْاشٔ ّ االطراف 

şeklindeki ifadesinden onun bu haşiyeyi Mecma‟u‟l-havâşî ve‟l-etrâf olarak adlandırdığı 

anlaşılmaktadır.28  

2.4. Haşiyenin Yazılış Amacı: Müfessir Amâsî, Allame Beydavî (ö.685/1286)29 tefsirinin 

hakikatlerinin anlaşılması amacıyla kendi ifadesiyle âlim, muhakkik Şeyhzade30 ve Allame el-Hafâcî (ö. 

1069/1659)31 gibi âlimler tarafından şerhler yazıldığını ancak bu şerhlerin müptedileri yoracak 

uzunlukta olduklarını iddia eder. Bu nedenle o, eserini kolay, anlaşılır ve özlü bir şekilde şerh üslubuyla 

(  yazmaya gayret ettiğini ifade ederek32 haşiyesinin yazılış amacını ortaya  (علٔ أضلْب الشرّح

koymaktadır. 

                                                           
21  Ali b. Hüseyin el-Amâsî, Aruz, vr. 1b. 
22  Bkz. Ali el-Amâsî, Haşiye alâ Envari't-Tenzil ve Esrari't-Te‟vil, vr. 72b. 
23  Akpınar, Kitab-ı Tacul-Edeb, s. 8. 
24  Ali el-Amâsî, Haşiye, vr. 5a. 
25  Ali el-Amâsî, Haşiye, vr. 2b, 3a. 
26  Ahmet Ateş, İbrahim Kafesoğlu, İstanbul Kütüphanelerinde Fatih‟in Husûsî Kütüphanesine ve Fatih Çağı Müelliflerine Ait 

Eserler, İstanbul, 1989, s. 59.  
27  Şeker, Tarîku‟-Edeb, s. 18. 
28  Ali el-Amâsî, Haşiye, vr. 5b. 
29  el-Beyzâvî‟nin yaşamı ve tefsirine dair bilgi için bkz. Yavuz, “Beyzâvî”, c. 6, s. 100-103. 
30  Aslen Kocaelili olan ve Şeyhzade olarak meşhur olan  Muhyiddin Muhammed b. el-Muslihuddin Mustafa‟nın hayatı ve 

Beydazî‟nin tefsirine yazdığı haşiyeye dair bkz. Katip Çelebi, Hacı Halife Mustafa b. Abdillah, Keşfu‟z-Zunun an esami‟l-kutubi 
ve‟l-funun, Mektebetu‟l-musanna Bağdat, 1941, c. 1, s. 188; eş-Şevkanî, Muhammed b. Ali b. Muhammed,  el-Bedru‟t-Tali bi 
mehasine min ba‟di‟l-karni‟t-tasi,  Daru‟l-Marife, Beyrut, ty., c. 2, s. 269-270;  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 
1, s. 334; Erdoğan Baş, “Şeyhzâde”, DİA, TDV. Yay, İstanbul, 2010,  c. 39, s. 97-98. 

31  Şihâbuddîn Ahmed b. Muhammed b. Ömer el-Hafâcî. Hayatı için bkz. Ali Şakir Ergin, “Hafâcî”, DİA, TDV. Yay., İstanbul, 
1997, c. 15, s. 72-73. Haşiyesini adı İnâyetu‟l-Kâdî ve Kifayetu‟r-Radî ala Tefsiri‟l-Beydavî‟dir. Bkz. Tefsiru‟l-Beydavî, thk. 
Muhammed Muhyiddin el-Asfar, Daru‟l-Marife, Beyrut, 1434/2013, Mukaddime, s. 13.   

32  Ali el-Amâsî, Haşiye, vr. 5a, 5b. 
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2.5. Amâsî‟ye Göre Beydavî‟nin Tefsir Kaynakları: Amâsî, Beydavî‟nin efazil ve muhakkikîn33 

ifadeleriyle kimleri kastettiğini şerh ederken efazilden maksadının Ebu‟l-Leys Semerkandî (ö. 373/983) 

ve ondan sonra gelen müfessirler olduğunu, muhakkikînden maksadının ise ez-Zemahşerî, (ö. 

538/1141) Fahreddin er-Razî (ö. 606/1210) ve er-Rağıb el-İsfahanî (ö.606/1209) olduklarını kaydeder. 

Zira ona göre Beydavî, irab, beyan ve meanînin incelikleriyle ilgili bilgileri, Keşşaf‟tan; kelam, hikmet ve 

felsefeye ilişkin bilgileri, et-Tefsiru‟l-kebir‟den; iştikak ve ibarelerin inceliklerini de dirayet ve rivayet 

tefsiri olan Rağıb el-İsfahanî‟nin tefsirinden almıştır.34 Bunlar, aynı zamanda Amâsî‟nin kaynakları 

olarak da değerlendirilebilir. Zira kelimelerin lügat ve terim anlamlarının birçoğunu el-İsfahânî‟nin 

Müfredat‟ından aldığı yapılacak basit bir kıyaslama ile anlaşılacaktır. Yine pek çok yerde Keşşâf‟a atıfta 

bulunmaktadır.35 

3- Genel Olarak Kur’ân Tefsirine Bakışı 

3.1. Kur’an’ın Tanımı ve İniş Gayesi: Amasî‟ye göre الفرقاى Furkan ve تٌسيل tenzil 

kavramları, Kur‟an‟ın insanların maslahatına uygun bir şekilde tedrici olarak Hz. Muhammed (s.a.v)‟e 

indirildiğini ifade eder. Kur‟an, ilahi kitapların ve bütün ilimlerin özünü topladığı için Kur‟an adı 

verilmiştir.36 Ona göre Kur‟an‟ın tenzilinden maksat, vahyi, insanlara ulaştırmaktır (îsâl). Allah, 

Kur‟an‟da insanların dünyevî ve uhrevî maslahatlarını açıklamıştır (beyan).37 Zira bizzat hitaba mazhar 

olanlar, insanlardır. Allah‟ın, kulların maslahatına riayeti, Mu‟tezile‟nin düşündüğü gibi vucûb yoluyla 

değil /ال بطريق الْجْب Allah‟tan bir lütuftur (تفضّسل). Amâsî beyan bağlamında Kur‟ân ayetleri konusunda 

derin düşünme (tedebbür) üzerinde durur. Düşündükten sonra ancak akıl sahipleri Kur‟ân ayetlerinde 

bulunan öğütlerin ve maslahatların özüne ulaşır. Bunlar da müçtehit âlimleridir.  َسلْسبَسابِس ا يَس َّذ َّذرُس اِسالَّذ اُسّلُسْا االْس َّسهَس  

“Ancak aklı sahipleri düşünüp öğüt alır.”38 ifadesinde selefin aksine müteşabih ayetleri düşünmenin 

caiz ve mümkün olduğuna bir işaret ve “Kur‟ân, sadece anlamalarının düşünülmesi, hükümleriyle amel 

edilmesi ve müteşabihlerine iman edilmesi için nazil olmuştur.” diyenlerin görüşlerini redd etme söz 

konusudur.39 

3.2. Tefsir, Te’vil ve Müfessirin Bilmesi Gereken İlimler: İlahi vahiy, te‟vil ya da tefsir 

edilir. Te‟vil; ayetin anlamının kitap ve sünnete uygun bir şekilde zahiri anlamından muhtemel olan bir 

manaya çevirmeye denir.  Tefsir ise ayete zahir anlamını vermektir. Sözgelimi ّٔس هي الويّست   يخرج الذ

“Allah ölüden diriyi çıkarır.”40 ayeti, tefsir ve tevile örnektir. Zira ona göre ayet, her iki manaya da 

muhtemeldir.41 Tefsir ilmi, dini ilimlerin başıdır. Zira tefsir ilmiyle beşer takati sınırları dâhilinde Allah 

kelamının manaları bilinmektedir. Tefsir, bütün ilimlerin mercii, şeri hükmün kaynağı ve şeriata özgü 

kaidelerin dayanağıdır. Dini ilimlerden maksat şeri ilimlerdir. Fıkıh usûlü ve hadis ilimleri de bunlara 

dâhildir. Müfessirin Arap dili ve edebiyatı ilimlerini türlerini bilmesi gerekir.42 Bunlar, Lügat, Sarf, Nahiv, 

İştikak, Meani, Beyan, Aruz, Kafiye, Hat, Şiir, İnşa ve Muhadarat ilimleridir. Amâsî‟ye göre sadece Arap 

dilini ya da bir kısım ilimleri bilmek tefsir için yeterli değildir.  Müfessirin tefsir için gerekli olan tüm araç 

ilimlerini bilmesi gerekir. Nitekim Hz. Aişe‟den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.):  أعربْا

 Kur‟an‟ı irab ediniz (lafızlarının anlamlarını öğreniniz), gariplerini araştırınız.”43“ القراى ّالتوطْا غرائبَ

                                                           
33  Beydavî, Envar, s. 20. 
34  Amasî, Haşiye, vr. 13a. 
35  Bkz. Amâsî, Haşiye, vr. 42b, 48b, 53a. 
36  Amâsî, Haşiye, vr. 5, Kur‟an‟ın anlamları için bkz. er-Rağıb el-İsfahanî, Mufredatu elfazi‟l-Kur‟an, Daru‟l-Kalem, Dımaşk, 

1432/2011, s. 669. 
37  Amâsî, Haşiye, vr., 6b, 7a. 
38  Bakara, 2/269, Al-i İmran, 3/7; Beydavi, Envar, s. 20. 
39  Amâsî, Haşiye, vr. 7a, 7b. 
40  En‟am, 6/95 
41  Amâsî, Haşiye, vr. 7b, 8a.   
42  Bkz. Gazzâlî, Ebu Hamid Muhammed, İhyau umumi‟d-din, Daru‟l-Feyha- Daru‟l-menhel, Dımaşk, 1431/2010, c. 2, s. 109 vd.  
43  Ahmed b. Ali b. el-Müsenna et-Temimî, Müsnedu Ebî Ya‟lâ el-Mevsilî, thk. Hüseyin Selim Esed, Daru‟l-Me‟mûn, Dımaşk-

Beyrut, 1407/1687, c. 11, s. 463 (hadis no: 6560); Gazzali, İhya, c. 2, s. 106. 
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buyurmuştur.44 Kur‟an‟ın irabını öğrenmekten maksat, ondaki Arapça‟nın edebi sanatlarını, inceliklerini 

ve sırlarını araştırmak, farzlarını, hududunu, kıssalarını ve mesellerini iyice bilmektir.45 

4-  Amasî’nin Fatiha Suresi’ndeki Tefsir Yöntemi 

Bu bölümde Amasî‟nin yaptığı tefsir yöntemine kısaca yer vereceğiz. Zira onun 72 varak olan 

haşiyesinde takip ettiği tefsir yöntemini uzunca anlatmak bu bildirinin sınırlarını aşacak kadar geniştir. 

Amâsî, Beydavî‟nin zikrettiği Fatiha suresinin adlarını ve surenin bu isimlerle adlandırılma 

gerekçelerini ayrıntılı açıklamaktadır. Bun göre sure, Ümmu‟l-Kur‟ân ve el-Esas;46 el-Kenz, el-Vafiye ve 

el-Kâfiye isimlerinin yanı sıra Hamd, Şükür, Dua, Seb'u‟l-mesânî‟,47 Şafiye ve şifa olarak da 

adlandırılır.48 Amâsî Fatiha suresine eş-Şifa adının verilmesinin nedeni olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in 

“O Fatiha, her derde şifadır.49 hadisini zikreder ve hadisi açıklar. Ona göre bu hadis, nebevî tıbbı da 

beyan eder.50 Amasî surenin faziletine değinir, onun faziletine dair hadisleri zikreder ve bunların bir 

kısmının uydurma olduğunu söylese de sahih olan hadislerin de olduğuna da dikkati çeker ve 

Beydâvî‟nin, sure tefsirinin sonunda surenin faziletiyle ilgili zikrettiği hadisleri değerlendirir.  Amâsî‟ye 

göre surenin faziletine dair bu hadislerin zikredilmesinin amacı terğib ve teşviktir. Esasen surenin 

başında zikredilmeleri gereken bu hadisler sure sonunda zikretmiştir. Çünkü bunlar surenin 

nitelikleridir. Bu nedenle sonradan zikredilmeleri daha uygundur.51 Amâsî Fatiha suresini şerh ederken 

gramer tahlillerine, kelimelerin iştikakına, kelime ve kavramların anlamlarına, kıraat ihtilaflarına genişçe 

yer verir. Ayrıca ayetleri ayet, hadis ve İbn Abbas gibi bazı sahabenin görüşleriyle açıklar. Besmelenin 

ayet olup olmadığını ayet ise Fatiha‟nın bir ayeti olup olmadığını ayrıca Fatiha suresinin namazda 

okumanın Hanefî ve Şafiîlere göre hükmünü genişçe izah eder. Bu da onun tefsir yönteminde hem 

dirayet hem de rivayet metotlarına yer verdiğini göstermektedir. Biz burada sadece dil, fıkıh ve 

tasavvuf, kelam, felsefe ve kıraat açısından yaptığı tefsirlere bazı örnekleri vermekle yetineceğiz. 

4.1. Dilsel Tahlillere Yer Vermesi 

Amasî tefsir yönteminde dilsel tahlillere genişçe yer verir. Fakat biz onun bu tefsir yöntemini 

sadece bir örnekle açıklamak istiyoruz. 

وٰم ِب  الَّر ٖح نِب  .4.1.1 نِب  الّٰلٰم ِب  الَّر ْس  Ba Cerr Harfinin Müteallakı/ ب Bismillâh’taki  ِب ْس

Amasî  َِس ّس  نِس الل  ب ba cerr harfinin müteallıkını genişçe tartışır ve şöyle der: Bismillahtaki/ ب taki بِسطْس

/ba harfi mahfuz olan bir şeye mütealliktir. Zira Arapça‟da her cerr harfinin bağlanacağı bir müteallak 

gerekir. Müteallak zikredilmediği zaman cerr harfi mutlaka bir mahzufa müteallik olur. Burada da cerr 

harfinin bağlandığı şey أقرأ   fiilidir. Yani “Allah adıyla Kur‟ân‟ı okurum.” Zira besmeleden sonra gelen 

şey, Kur‟ân‟dır. O da  ذُس وْس  el-hamdu ile başlayıp sure sonuna kadar devam eder. Aynı şekilde Kur‟ân اَسلْسذَس

okuyan kimse أقرأ “okurum” filini takdir ettiği gibi her hayırlı işi yapan kimse de besmeleyi yaptığı işin 

kaynağı kılar, besmele ile işe başlar. Söz gelimi yemek yiyen kimse bismillah dediği zaman “Allah adıyla 

 içerim” fiilini takdir eder. Bazı dil bilginleri besmelenin“ أشرب yerim”, içen kimse, “Allah adıyla“ آ ل 

başında  ٔإبتذائ /ibtidaî kelimesini takdir etmişlerdir. Zira bu kelime daha fazla umum ifade eder. 

Umum ifade eden bir sözcüğün takdir edilmesi husus ifade eden bir sözcüğün takdir edilmesinden 

daha uygundur.52 Bu nedenle bu bilginler her yerde umum ifade eden fiil takdir ederler.  

Besmeledeki ب harfi istiane anlamını ifade eder. Bu da  باهلل şeklinde Allah‟ın zatını değil,  بطن

 şeklinde O‟nun ismini zikretmekle olur. Zira zata telebbüs imkânı yoktur. Allah‟ın ismiyle teberrükte هللا

bulunmak gayet açıktır. Öte yandan ismin zikredilmeden باهلل şeklindeki bir ifade, yemin ile 

                                                           
44  İ‟rabu‟l-Kur‟an‟a dair değerlendirme için bkz. İsevî, Yusuf b. Halef, İlmu İrabi‟l-Kur‟an, Daru‟s-Samî, Rıyad, 2007, s. 14 vd; 

Emrullah Ülgen, Kur‟ân‟ın Yorumlanmasında İ‟râbın Rolü, Gece Kitaplığı, Ankara, 2015,  
45  Amâsî, Haşiye, vr. 11a, 11b, 12a, 12b. 
46  Amâsî, Haşiye, vr. 15b, 16a, 16b. 
47  Amâsî, Haşiye, vr. 18a. 
48  Amâsî, Haşiye, vr. 17a, 17b.  
49  Darimî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdirrahman, Sünen, thk. Mustafa Dîb el-Buğa, Dımaşk, 2011, Fadailu‟l-Kur‟an, 12. 
50  Amasî, Haşiye, vr. 17b, 18a. 
51  Amâsî, Haşiye, vr. 72a, 72b. 
52  Amâsî, Haşiye, vr. 21a, 21b. 
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teyemmünün (teberrük) birbirine karışmasına neden olabilir. Zira yemin Allah‟ın zatına, teyemmün 

(teberrük) ise O‟nun ismiyle yapılır.53 

Besmeledeki ب harfinin musahebe için olduğu da söylenir. Bu durumda ayetin anlamı  هتبرّس ا

 Allah‟ın adıyla teberrük ederek okuyorum.” olur. Buna göre teberrük, tazmin sanatı“ بطن هللا أقرأ

kabilinden olur. Müşrikler Allah'ın adıyla değil, putlarının adıyla teberrükte bulunarak “Lat ve Uzza 

adıyla…” diyorlardı. Bu durumda tevhit ehline düşen görev, onlara muhalefet etmek ve onları 

reddetmektir. Bu da ancak ب harfinin musahabe anlamında alınmasıyla olur. Böylece besmeleden 

surenin sonuna kadar Allah'ın adıyla nasıl teberrük edileceği, nimetlerine karşılık nasıl hamd edileceği 

ve lütfundan nasıl isteneceği kullara talim amacı taşımaktadır.54 

4.2. Fıkhî Konulara Yer Vermesi  

Amasî haşiyesinde fıkhî konulara da yer verir. Bunları birkaç örnekle şöyle açıklamak 

mümkündür. 

4.2.1. Besmelenin Fatiha’dan Bir Ayet Olup Olmaması 

Amâsî, konuya dair yaygın olan üç görüş ifade eder:  

1. Besmele Fatiha‟dan bir ayettir. Besmeleyi terk eden kimsenin namazı geçersiz olur. İster 

namaz farz, ister nafile olsun fark etmez. Kıraatin açıktan okunduğu namazlarda besmeleyi açıktan 

okumak vacip, gizli okunan namazlarda besmeleyi gizliden okumak ise müstehaptır. Mekke ve Kûfeli 

kari ve fakihler, İbnu‟l-Mübarek ve eş-Şafî (r.a) bu görüştedir. 

2. Medine, Basra, Şam kari ve fakihleri, İmam Malik ve el-Evzaî‟ye göre besmele, ne Fatiha‟dan 

ne de diğer surelerden bir ayettir. Namazda besmele okumak vacip değildir. Sure aralarındaki 

besmele, onları birbirinden ayırmak (fasl) ve teberrük içindir. Neml suresindeki besmelenin ayetin bir 

bölümü olduğu konusunda bir ihtilaf yoktur. 

3. Besmelenin Fatiha‟dan bir ayet olduğunu söyleyen Küfe ehlinden olmakla birlikte Ebu Hanife 

(ö. 150/767) besmele konusunda olumlu ya da olumsuz açıkça bir görüş belirtmemiştir. Bu da onun 

besmelenin Fatiha‟dan bir ayet olmadığı görüşünde olduğu zannına neden olmuştur. Bu, Keşşaf 

sahibinden ödünç alınmıştır.55 Muhammed b. Hasan‟a (eş-Şeybanî) besmele sorulmuş o da “Mushafın 

iki kapağı arasında yer alanlar Allah kelamıdır.” demiş fakat bu konuda olumlu ya da olumsuz bir cevap 

vermemiştir. 

Şafiî olan Beydavî‟nin “Bizim görüşü destekleyen çok sayıda hadis vardır.”56 sözünü 

değerlendiren Amâsî, onun da besmelenin Fatiha‟dan bir ayet olduğunu söyleyenlere tabi olduğunu 

ifade eder ve bu delili destekleyen hadislere yer verir.57 

4.2.2. Namazda Fatiha Okumanın Hükmü 

Müfessir Amâsî Beydavî‟nin “Fatiha suresi namaz/salat suresi olarak da adlandırılmıştır.” 

ifadelerini şerh ederken namazda Fatiha suresini okunanın Hanefî ve Şafiîlere göre hükmü üzerinde 

durur ve konuyla ilgili ihtilafları ele alır. Buna göre Hanefilere göre namazın ilk iki rekâtında Fatiha 

okumak vacip, son iki rekâtta okumak ise müstehaptır. Fakat Şafiî mezhebine göre Hz. Peygamber‟in  ال

 Namaz ancak Fatiha Suresi okumakla (sahih) olur.”58 hadisi gereğince namazın bütün“صالة االّس بالفاتذت 

rekâtlarında Fatiha suresini okumak vaciptir. Burada her iki mezhebe göre vücûptan maksat, farz; 

istihbabtan maksat ise vacip dışında başka bir hükümdür.59 

4.3. Tasavvuf Açısından Tefsiri 

Amâsî‟nin değindiği tasavvufî birkaç örneğe yer vermek istiyoruz. 

                                                           
53  Amasî, Haşiye, vr. 28b. 
54  Amâsî, Haşiye, vr. 23a, 23b. 
55  Bkz. ez-Zemahşerî, Ebu‟l-Kasım Mahmud b. Ömer, el-Keşşaf, Daru İbn Hazm, Beyrut, 1433/2012, s. 9. 
56  Beydavî, Envar, s. 22. 
57  Bkz. Amasî, Haşiye, vr. 20b, 21a. 
58  İbn Ebî Şeybe, Abdullah b. Muhammed b. İbrahim, el-Kitabu‟l-Musannef fi‟l-Ehâdisi ve‟l-Asar, thk. Kemal Yusuf el-Hût, 

Mektebetu‟r-ruşd, 1409, c. 1, s. 116; İbn Raheveyh, Ebu Ya‟kub, İshak b. İbrahim b. Mahled b. İbrahim, Musnedu İshak 
Raheveyh, thk. Abdulğafur b. Abdilhakk el-Beluşî, Mektebetu‟l-îman, Medine, 1412/1991, c. 1, s. 179; el-Buharî, Muhammed 
b. İsmail, Sahih, Daru‟s-selam, Rıyad, 1429/2008, Ezan, 95.   

59  Amasî, Haşiye, vr. 17a, 17b.  
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4.3.1. Marifetullah: 

Müellif Amasî  يِس و  ينِس اَسلرَّذدْس  er-Rahman er-Rahim sıfatlarını açıklarken marifetullah konusuna الرَّذدٖح

değinir. Bu, onun tasavvufa ilgi gösterdiği anlamına gelir. er-Rahman er-Rahim, Allah'ın fiili 

sıfatlarından olup varlıklara, özellikle müminlere çokça merhamet eden anlamına gelir. َردِسو  (geçişli) 

fiil kalıbından türemişlerdir. Nitekim hadiste  Allah kadrini bilen ve“ ردِسن هللا اهرء عرف قذرٍ ّلن يتعذّس طْرٍ

haddini aşmayan adama rahmet etsin.”60 buyrulmaktadır. Hadiste ردِسن fiili geçişli olarak kullanılmıştır.61 

Özellikle besmelede Allah, Rahman ve Rahim isimleri, Allah'ı hakkıyla tanıyan (arif-i billah) ve ondan 

yardım isteyen kişinin, yardım istenen ve buna müstahak olan hakiki mabudun Allah olduğunu bilmesi 

için zikredilmiştir. Arif dünyevi ve uhrevi, büyük küçük her türlü nimeti verenin Allah olduğunu bilir. 

Böylece o, bütün benliğiyle ve düşüncesiyle Cenab-ı Allah‟a yönelir ve Allah‟ın kitabına sarılır. Allah'ın 

kitabına sarılmaktan maksat, onunla amel etmek yahut Allah Teâlâ‟nın insanoğlundan aldığı söze bağlı 

kalmaktır. Arif, düşüncesini Allah‟ın zikriyle meşgul eder, O‟nu unutmaz ve Allah'ın zikrinden gafil 

olmaz. Zira zikrin esas amacı, gafleti zihinden uzaklaştırmaktır. Gafleti uzaklaştırmanın en güçlü yolu, 

zikir ve Allah'tan yardım istemektir. Arif, sürekli Allah'tan yardım istemekle (istimdat) meşgul olur. 

Masivadan yüz çevirir ve onlardan yardım istemez. Düşüncesini Allah ile meşgul edip O‟nun 

dışındakilerden arındırır. Çünkü medet (manevi yardım) Allah'tan kula istimdat kadarıyla gelir. 

İstimdad, sürdüğü sürece Allah‟ın yardımı da aynı şekilde sürer. Kul, gafil olduğu sürece ondan yardım 

da kesilir. Arif bu imdadı manevi zevkle bilir ve bu sadece ona özgüdür. Zira hakikatte arifin hali 

budur.62 

4.3.2. Seyr-i Sülûk: 

ييُس  تَسعٖح َّساِسيَّذااَس ًَسطْس بُسذُس   Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” ayetini tefsir“ اِسيَّذااَس ًَسعْس

ederken iltifat sanatına değinen Amasî, arifin seyr-i sülûkuna ele alır.63 Fatiha‟nın başından bu ayete 

kadar Allah Teâlâ, gaib kipiyle “Rabbilalemin”, ”er-Rahman”, “er-Rahim”, “Maliki yevmiddin” gibi 

azamet ifade eden sıfatlarla zatını nitelemiştir. Bu ayetle birlikte hitap sığasına geçilmiştir. Böyle bir 

hitap şekli, ibadet ve yardım dilemeyi (istiane) Allah‟a tahsis etmeye, ibadet edilmeye ve yardım 

dilemeye müstahak olduğuna dair istidlalde bulunulan burhandan delilsiz rüyet olan ayan mertebesine 

yükselmeye fazlasıyla delalet eder. Mefullerin takdim edilmesi, ibadet ve istianenin Allah özgü oluşunu 

daha fazla pekiştirmektedir. Gaib sığasından hitap sığasına intikal, sanki burhan ile malum olan, ayan 

haline; makul olan, görünür hale; gayb olan ise gözle görülür hale gelir. Allah Teâlâ,  besmeleden 

“Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” ayetine kadar arif-i billahın sülûkün 

başlarında zikir, Allah‟ın isim ve sıfatlarını düşünme, nimetlerine nazar etme, şanına delalet eden eşsiz 

sanatlarıyla istidlalde bulunma gibi başlangıç ilkelerini zikretmiş, daha sonrada arif-i billahın işinin 

müntehasını zikretmiştir. O da Arifin vuslat denizinin derinlerine dalması, Allah‟ta gark ve fani olması 

ve Allah dışında hiçbir varlığın onun aklına gelmemesidir. Böylece arif, müşahede ve keşf ehlinden olur.  

Herhangi bir delile ihtiyaç duymadan O‟nu, yakînle ayan gibi görür. Zira delile ihtiyaç duymak, matluba 

ulaşılmadığına delalet eder. Arif vuslata erdiği zaman delile ihtiyaç duymaz.  ييُس تَسعٖح َّساِسيَّذااَس ًَسطْس بُسذُس    اِسيَّذااَس ًَسعْس

ayetinden anlaşıldığı gibi arif, doğrudan Ona münacatta bulunur.64 Böylece Amâsî, yukarıdaki sözleriyle 

tasavvufta salikin ulaşabileceği nihaî bir nokta olan Allah‟ta fani olma düşüncesini kabul ettiği 

anlaşılmaktadır.   

4.3.3. İbadette İhlâs: 

Ali Amâsî  اِسيَّذااَس, zamirinin takdimini ele alırken ibadette ihlâsa da değinir. Her iki fiilin mefulü olan 

 .amillerine takdim edilmiştir. Bunun nedeni, mefulü (Allah Teâlâ) tazim ve ona önem vermektir ,اِسيَّذااَس 

                                                           
60  Şiî kaynaklarda Hz. Ali‟nin sözü olarak geçmektedir. Bkz. İbn Ebi‟l-Hadid el-Mu‟tezilî, Şehu Nehci‟l-belağe, thk. Muhammed 

Ebu‟l-Fadl İbrahim, Daru ihyai‟l-kutubi‟l-Arabiyye, Beyrut, 1387/1967, c. 16, s. 118. Sünnî kaynaklarda hadise rastlamadım. 
Yalnız buna yakın bir ifade Ömer b. Abdulaziz‟in sözü olarak ر ِبن هللا  هلء  علف قدره و ا الم şeklide geçmektedir. el-
Esfehânî, Ebu Nuaym, Ahmed b. Abdillah b. Ahmed b. İshak, Hilyetu‟l-evliya ve tabakâtu‟l-asfiya, Daru‟l-kutubi‟l-ilmiyye, 
Beyrut, 1409, c. 5, s. 305-306.  

61  Amâsî, Haşiye, vr. 34b. 
62  Amasî, Haşiye, vr. 38a, 38b. 
63  Amâsî, Haşiye, vr. 52a, 52b. 
64  Amâsî, Haşiye, vr. 51a, 51b.  



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 257 

Takdim hasra delalet eder. Zira hakkı tehir olan bir öğenin takdim edilmesi hasra delalet eder. Bu 

nedenle İbn Abbas (r.a.)  بُسذُس  Senden başkasına ibadet“ ال ًعبذ غيرا ”Sadece sana ibadet ederiz“ اِسيَّذااَس ًَسعْس

etmeyiz.” anlamına geldiğini ifade eder. Abid, ibadet anında bütün dikkatini mabuda yöneltmeli, Allah 

dışında bir müşahede ve mülahazası olmamalıdır. İbadet ederek nihayet ibadeti ihsan makamına 

ulaşır. İbadetini Allah‟a nispet eder. Sonra kendisinden sadır olması cihetiyle değil, Allah Teâlâ‟nın 

rızası için nazarını O‟na verir. Yoksa ucb, gurur, hatta şirk bile meydana gelebilir. Zira ibadet, kul ile 

Allah arasında çok değerli bir bağdır.  Kul, ona giden vesileyi aramakla emredilmiştir.  Buna göre abidin 

Allah ile bağı ibadetlerle olur. Arif-i billah ise Cenabı Allah‟ın mülahazasında gark olur ve fena bulur. 

Tamamıyla maadadan kaybolduğu zaman diğer varlıklarla bağı kesilir hatta nefsini ve onun hiçbir halini 

mülahaza etmez. Sadece nefsini Allah Teâlâ‟yı mülahaza eden bir araç olarak görür.65 

4.4. Kıraat İhtilaflarına Yer Vermesi 

Amâsî kıraat ihtilaflarına çokça yer verir. Biz burada sadece bunlardan bir tanesine yer vermek 

istiyoruz. 

ي  .4.4.1 مِب  ادّٰلٖح  (Hesap ve Ceza Gününün (Ahiret Gününün) Mâliki)  َهااِبكِب يَوْس

Asım (ö. 118/745 ), el-Kisâî (ö. 189/805), on kıraat imamından dokuzuncusu olan Ya‟kûb b. 

İshak (ö.205/820), هالك şeklinde okumuşlardır.  َِس ّس  يِس ٍس لِسل هَس ْْس رُس يَس َسهْس َّساالْس ييا  ٌَسفْسصٍس شَس لِسكُس ًَسفْسصٌس لِس مَس الَس تَسوْس ْْس  O gün“ يَس

kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır.”66  âyeti bu kıraati 

desteklemektedir. Zira kıyamet gününde hükümranlığın her nefisten nefyedilmesi ve bütün buyruğun 

sadece Allah‟a ait olduğunun tespit edilmesi, o günde bütün işlerin malikinin Allah olduğuna delalet 

etmektedir. Diğer kıraat imamları ise هَسلِسك şeklinde elifsiz okumuşlardır. Aşağıda zikredilen deliller 

dolayısıyla muhtar olan bu kıraattir. Bu, Haremeyn ehli yani Mekke ve Medine‟nin kıraatidir. Zira 

onların kıraati, sened bakımından daha âli, lügat bakımından daha fasihtir.67 

a.  َذِس الْسقَس َْسادِس َِس الْس
ّس  مَس لِسل ْْس لْسكُس الْسيَس  Bugün mülk (hükümranlık) kimindir? Tek olan, her şeyi kudret“ لِسوَسيِس الْسوُس

ve hâkimiyeti altında tutan Allah'ındır.”68 Zira mülkün/hükümranlığın o günde sadece Allah‟a ait 

olduğunun ispat edilmesi  لْسكُس ييِس  kökünden türeyen الْسوُس الذّسٖح هِس ْْس لِسكِس يَس  kıraatine daha münasip düşmektedir.69 هَس

b. Mülkün mutlak kullanımında örf ve lügat bakımından ta‟zim söz konusudur. Lügat 

bakımından mülk, akıl sahiplerine mahsustur. Malik ise mal, meta, köle gibi aynî mülklerde dilediği gibi 

mutlak tasarrufta bulunan/mutasarrıf kimse anlamına gelir. Zira malik,  tasarrufta bulunma هالك 

anlamına gele  kökünden türemiştir. Mülk de emir ve nehiyle aklı başında olan mükellefler  الوِسلك 

hakkında tasarrufta bulunmak anlamına gelir. Şu halde teklif yoluyla tasarrufu ifade eden mülk, 

milkten daha geneldir. Zira mülk teklif ifade eder, teklif de akıllılar için söz konusudur. Nitekim Allah 

Teâlâ,  ٌَّذاشِس لِسكِس ال  İnsanların Melik'ine, sığınırım.”70 buyurmaktadır. Dolayısıyla mülk ile milk arasında“ هَس

içlem kaplam söz konusudur. 

Amâsî, هَسلْسك)  Melk) şeklindeki bir kıraatin şazz olduğunu ifade ettikten sonra  لَسكَس يْمَس الذيي  هَس

şeklinde  هلك kelimesinin mazi fiil,  يْمَس sözcüğünün ise meful olmak üzere mansup okunduğunu ve bu 

kıraatin Ebu Hanife‟ye nispet edildiğini ifade eder. Devamla Amâsî, قِسيل ifadesiyle bu kıraatin uydurma 

olduğunun ifade edildiğini hatta bunu, (Muhammed b. Ca‟fer) el-Huzâi (ö.408/1017)‟nin uydurduğunu 

söyler.71 Böylece Amâsî sadece kıraatleri nakille yetinmez, onların sahih olup olmadıklarını da 

değerlendirmiş olur. Bu da onun kıraat ilmine olan vukufiyetini gösterir. 

4.5. Kelamî-Felsefî Konulara Değinmesi 

Müfessir Amâsî, zaman zaman kelamî-felsefî konulara da girmektedir. Biz burada Beydavî‟nin 

bahsettiği ve onun da detaylandırdığı hidayet ve türleri konusuna örnek olarak yer vermek istiyoruz. 

                                                           
65  Amâsî, Haşiye, vr. 56b, 57a.  
66  İnfitar, 82/19. 
67  Amâsî, Haşiye, vr. 45a, 45b. 
68  Mü‟min, 40/16. 
69  Amasî, Haşiye, vr. 45a, 45b.  
70  Nas, 114/2. 
71  Amâsî, Haşiye, vr. 45b, 46a; buna dair bkz. İsmail Karaçam, Kıraat İlminin Kur‟an Tefsirindeki Yeri ve Mütevâtir Kırâatların 

Yorum Farklılığına Etkisi, İstanbul, 1996, s. 89.  
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Hidayet ve Türleri: Amâsî,  ينَس تَسقٖح رَساطَس الْسوُسطْس ًَسا اللّسِس ذِس ُْس  Bizi doğru yola, kendilerine nimet“ اِس

verdiklerinin yoluna ilet.” ayeti bağlamında Beydavî‟inin değindiği hidayet ve türlerini açıklar. Lügat 

olarak hidayet, lütuf, rıfk ve ihsanla yol gösterme, istenen gayeye ulaştırma anlamına gelir.72  Hidayet 

lütufa delalet ettiği için ya da lütuf, hidayet manasında ele alındığı için sadece hayır için kullanılır. Buna 

göre  ينِس ذٖح رَساطِس الْسجَس ٔ صِس نْس اِسل  ُُس ّ ذُس ُْس  Onları cehennemin yoluna koyun.”73 ayeti inkârcıların dünyadaki“ فَسا

iddialarına uygun olarak istihza ve alay yoluyla varit olmuştur. Bu, “Onları elem verici bir azapla 

müjdele”74 ayeti kabilindendir. Zira onlar, dünyada doğru yolda olduklarını iddia ediyorlardı. Hâlbuki 

hakikatte durum böyle değildi. Yukarıdaki ayetin, hakiki manaya gelmiş olması mümkündür.  Çünkü 

onlar için cehennemden başka bir yer olmadığı kesinleşince o yolu kolayca yürümek ve cehenneme 

ulaşmak için onlar için hayırlı olan husus cehennem yolunu göstermektir.   

Vahşi hayvanların önünde gidip yol gösteren hayvanlara da hevadi‟l-vahşi (hadiyenin çoğulu) 

ifadesi kullanılır. Bu, hidayet kavramında takaddüm (öncülük etme) anlamı olduğunu ifade eder. 

Hidayet dirayet gibi mastardır. Fiili ُٓذٓ يِذ ikinci mefule lam veya ila harfleriyle geçişli olur. Fakat 

َُس  هَس ْْس ٔ قَس تَسارَس هُسْض  َّساخْس  ayetinde olduğu gibi  ينَس تَسقٖح رَساطَس الْسوُسطْس ًَسا اللّسِس ذِس ُْس  ayetinde hazf olayı olmuştur. Ayetin اِس

takdiri  ينَس تَسقٖح رَساطَس الْسوُسطْس ًَسا إلٔ اللّسِس ذِس ُْس ينَس  veya اِس تَسقٖح رَساطَس الْسوُسطْس ًَسا لللّسِس ذِس ُْس  şeklindedir. Buraya kadar anlatılanlar اِس

hidayetin mutlak manalarıydı. Allah‟ın hidayet etmesinin sayılmayacak kadar pek çok türü vardır. Fakat 

bunlar dört mertebe olarak sınıflandırılabilir: 

 1. Allah Teâlâ‟nın kutsal feyzi, idrak edici ve harekete geçirici kuvveleri nefislere akıtmasıdır. 

Kişi, mutlak olarak bu kuvve vasıtasıyla hidayeti, dünyevî ve uhrevî yararlarını elde eder. Ortak duyu, 

hayal, vehim gibi batın aklî kuvve ve dış duyular gibi. 

 2. Allah Teâlâ‟nın hak ile batılı, salah ile fesadı birbirinden ayıran bu kuvveyi verdiği kimseye 

çeşitli deliller ortaya koyması şeklinde ortaya çıkan hidayet türüdür. Bu, bazı maslahatların ve 

mefsedetlerin açıklanmasıyla gerçekleşir. Bunlar, duyu ve sırf akılla idrak edilmez. Bu nedenle itikatta 

hak ile batılı, amelde de fesad ile salahı birbirinden ayıracak delillere ihtiyaç vardır. Nitekim Allah Teâlâ, 

يْسيِس  ذَس ٌَّذجْس ٍُس ال ٌَسا يْس ذَس َُس َّس  “Biz ona iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi?”75 buyurmaktadır. Yani, 

“kitaplar ve peygamberler göndererek hak ile batılı birbirinden ayıracak delilleri ortaya koyduk. Fakat 

pek çoğu, körlük hükmünde olan cehaleti, hidayet ve imana tercih ettiler. 

 3. Peygamberler göndermek ve kitaplar indirmek suretiyle insanları hidayet etmektir. Bazı 

hususların hakikati, sıhhat ya da butlanı duyular ve akıl yoluyla bilinemez. Bu nedenle insanlara 

bilmediklerini öğretmek üzere peygamberlerin gönderilmesine ve kitapların indirilmesine ihtiyaç vardır. 

َسا رًِس ّىَس بِساَسهْس ذُس ِْس ًت يَس نْس اَسئِسوَّذ ُُس ٌَسا لْس عَس َّسجَس  “Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık.”76 Bu ayet, 

peygamberlerin gönderiliş amacının insanları Allah‟ın tevfik ve inayetiyle ilahi kitaptaki hüküm ve 

hikmetlere çağrıda bulunmayı ifade eder.  َْسمُس َٔس اَسقْس ُِس  ٔ ٓ لِسلَّذتٖح ذٖح ِْس ىَس يَس ا  رْس ا الْسقُس ُ  َس  Gerçekten bu Kur'an en“ اِسىَّذ 

doğru olan yola götürür.”77 ayeti de ilahi kitapların gönderiliş amacını ifade etmektedir. İlk ayette 

hidayetin peygamberlere, ikinci ayette ise kitaplara isnat edilmesinde mecaz ifade bulunmaktadır. Fiilin 

alete ve sebebe isnat edilmesi kabilindendir.78Amâsî‟nin bu değerlendirmesi onun beyan, bedi ve 

meanî ilimlerine olan ilgisini ve vukufiyetini gösterir.   

 4. Allah‟ın keşf ve sır ehline vahiy, ilham ve sadık rüyalar yoluyla bazı hususları olduğu gibi 

açması ve göstermesi şeklinde ortaya çıkan hidayet türüdür. Keşif de hidayetin bir kısmıdır. Bu kısım, 

peygamberlere ve velilere özgüdür. Bu da ancak mücahede, riyazet, ruhu kötülüklerden arındırmak, 

onu amel ve ahlak ile süslemekle olur. Bunlar da ancak nebi ve velilerde gerçekleşir.  ٓذَس َُس ييَس  يِسكَس الَّذ ٖح اُسّل 

ٍْس  تَسذِس نُس اقْس ُِس ذ   ُِس َُس فَسبِس
ّس   İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen“ الل

                                                           
72  Amâsî, Haşiye, vr. 58b; Huda ve hidayet kelimelerinin geldiği anlamlar için bkz. İbn Kuteybe, Te‟vilu müşkili‟l-Kur‟an, 

Müessesetu‟r-risale, Beyrut, 1432/2011, s. 358-359, İbnu‟l-Cevzî, Cemalüddin Ebu Abdirrahman, Nüzhetü‟l-e‟yuni‟n-nevâzır, 
Müessesetu‟r-Risale, Beyrut, 1407/1987, s. 625 vd. el-İsfhanî, Mufredat, s. 835. 

73  Saffat, 37/23. 
74  Al-i İmran, 33/21; Tevbe 9/34; İnşikak, 84/24. 
75  Beled, 90/10. 
76  Enbiya, 21/73. 
77  İsra, 17/ 9. 
78  Kur‟an‟da hakikat ve mecaz ifadeler için bkz. es-Suyûtî, Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekr, Mu‟tereku‟l-akran fi i‟câzi‟l-

Kur‟ân,  thk. Ali el-Bicavî, Daru‟I-fikr, yy., ty., c. 1, s. 246 vd. 
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de onların tuttuğu yola uy.”79 Yüce Allah‟ın Peygamber‟e onların hidayetine uymayı emretmesi bunun, 

dördüncü bir hidayet türü olduğunu gösterir. ٌَسا بُسلَس نْس ضُس ُِس ٌَّذ يَس ذِس ِْس ٌَس ٌَسا لَس ي ّا فٖح ذُس َُس ا ييَس جَس َّسالَّذ ٖح   “Bizim uğrumuzda cihad 

edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz”80Allah yolunda mücahedenin neticesi, Allah‟a 

doğru seyirdir. Bu da Allah‟ın onların kalplerine sırları açması ve nefsü‟l-emrde olduğu gibi eşyayı 

onlara göstermesidir. Bunlar, hidayeti isteyen kimse için gerçekleşir. Özellikle kim Allah‟a hamd eder, 

O‟nu Fatiha suresinde geçen sıfatlarla nitelerse sadece ona ibadet edip ondan yardım isterse elbette 

doğru yolu bulur. ذِسًَسا ُْس  Bizi hidayet erdir” ifadesinden maksat, ya “hidayetimize hidayet kat” ya da“ اِس

“üzerinde bulunduğumuz hidayet yolunda bizi sabit kıl.” demektir. Sıratı müstakimden maksat hakk 

yoludur. İslam yolu olduğu da söylenmiştir.81 

Sonuç 

Osmanlı tarihinde Ali b. Hüseyin el-Amâsî adıyla iki müelliften söz edilmektedir. Bunlardan birisi 

daha çok eğitimciliğiyle tanınmış, Tariku‟l-edeb müellifi Ali b. Hüseyin el-Amâsî Alaüdddin Çelebi XV. 

yüzyılda yaşamış ve II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed dönemlerini idrak etmiş, vefat tarihi daha çok 

875/1470-71 olarak kaydedilmiştir. XVII. yüzyılda yaşadığı anlaşılan Ali el-Amâsî‟nin yaşamına dair 

bilgiler yok denecek kadar azdır. Bursalı Mehmed Tahir, XVII. Yüz yılda yaşayan Ali Amâsî‟yi telif tarihi 

h. 1069 yılı olarak verdiği Resm-i hatt-ı Osmaniyye risalesi müellifi ve İstanbul Sultan Mehmed Camii 

imamı olarak tanıtmaktadır ve Türkçe Arûz Risalesi sahibi olduğunu ifade etmektedir. Böyle bir eseri 

yazmış olması onun edebiyata olan ilgisini ortaya koymaktadır. Resm-i hatt-ı Osmaniyye‟nin Ali 

Amâsî‟ye değil, oğlu Hüseyin‟e ait olduğu ve Hüseyin b. Ali‟nin Fatih Cami imamı olduğu risalenin 

mukaddimesinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu da Mehmed Tahir‟in konuya ilişkin sehve düşmüş 

olabileceğini göstermektedir.  

Haşiye ala envari't-tenzil ve esrari't-te‟vil (Mecma‟u‟l-havâşî ve‟l-etrâf)  müellifi olan Ali el-Amâsî 

risalenin birkaç yerinde kendisini Ali el-Amâsî şeklinde tanıtır. Kitab-ı resm-i Osmanî müellifi de 

risalenin farklı yerlerinde kendisini Hüseyin b. Ali el-Amâsî olarak takdim eder. Ayrıca haşiyenin istinsah 

tarih olan h. 1204 tarihi, Ali el-Amâsî‟nin yaşadığı tarihe daha yakındır. Bütün bunlar bir arada 

değerlendirildiği zaman haşiye müellifinin XVII. yüzyılda yaşayan Hüseyin‟in babası Ali el-Amâsî olduğu 

ihtimalini güçlendirmektedir. 

Amâsî‟nin Beydavî tefsirinin Fatiha suresine yaptığı haşiye 72 varaktan ibaret olup el-yazmasıdır. 

Haşiyenin baş tarafında 4 varaklık üç risale bulunmaktadır. Bunlardan birisi Cerr harfi, ikincisi lam-ı 

tarif, üçüncüsü ise kelime ve kavramlar arası ilişkiler (niseb) ile alakalıdır. Beşinci varak itibariyle de 

Fatiha suresinin haşiyesi başlar. Amâsî, Beydavî tefsirini şerh üslubuyla açıklamaktadır. Doğal olarak 

onun tefsir yöntemi Beydavi‟nin kullandığı kelime ve kavramları, terkip ve cümleleri açıklama şeklinde 

olmaktadır. Bu nedenle onun tefsir yönteminin sistematik olduğu söylenemez. Onun yorum yönteminin 

daha çok dirayet ağırlıklı olduğu dikkat çekmektedir. Zira tefsir yaparken sarf, iştikak, nahiv, şiir, 

beyan, belagat, tasavvuf, kelam, felsefe, fıkıh ve usulü gibi farklı alanlara girmektedir. Bu, biraz da 

şerh ve haşiye yönteminin doğasından kaynaklanmaktadır. Ayetleri, ayetler, hadisler az da olsa İbn 

Abbas gibi sahabe sözleriyle tefsir etmektedir. Kıraat meselelerine çokça yer vermekte, bu da onun 

kıraat ilmine hâkimiyetini göstermektedir. Yer yer Keşşaf tefsirine atıfta bulunur. Kelime ve kavramların 

anlamalarının izahında İsfahânî‟nin Müfredat‟ından istifade ettiği anlaşılmaktadır.  

Amasî, Beydavî‟nin Fatiha suresi mukaddimesini açıklarken tefsir ve te‟vil kavramları, Kur‟ân‟ın 

tanımı, iniş gayesine değinir. Amasî‟ye göre furkan ve tenzil kavramları, Kur‟an‟ın insanların 

maslahatına uygun bir şekilde tedrici olarak Hz. Muhammed (s.a.v)‟e indirildiğini ifade eder. İlahi 

kitapların ve bütün ilimlerin özünü topladığı için Kur‟an‟a bu ad verilmiştir. Allah, Kur‟an‟da insanların 

dünyevi ve uhrevi maslahatlarını açıklamıştır (beyan). Beyanda insanların maslahatına ve onların 

hukukuna riayet söz konusudur. Allah‟ın, kulların maslahatına riayeti, Mu‟tezile‟nin düşündüğü gibi 

vucûb yoluyla değil/  Kur‟an ayetleri üzerinde derin bir تفضّسل .Allah‟tan bir lütuftur ال بطريق الْجْب 

                                                           
79  Enam, 6/90. 
80  Ankebut, 29/69. 
81  Amâsî, Haşiye, vr. 59a, 59b, 60a, 60b, 62a, 62b. 



260 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 

şekilde düşünmek (tedebbür) gerekir. Tedebbürden maksat, aklî ölçülere ve bunlara bağlı ilimlerin 

tahsil edilmesiyle istinbat ve istihraç edilen Kur‟an‟daki dünyevî ve uhrevî maslahatlardır. Akıl sahipleri 

ancak Kur‟ân ayetlerinde bulunan öğütlerin ve maslahatların özüne ulaşır. Bunlar da müçtehit 

âlimleridir.  “Ancak aklı sahipleri düşünüp öğüt alır.”82 ifadesi, müteşabih ayetleri düşünmenin caiz ve 

mümkün olduğuna işaret etmektedir. Müteşabih ayetlerden tam olarak neyin kastedildiğini anlamak 

için iyice araştırıp düşünmek gerekir. Bunlar Hakk‟ın bir takım rumuzlu hitapları ve kelamının 

işaretleridir. Bu görüşleri onun Kur‟ân tefsirine yaklaşım biçimini de ortaya koyar. 

Amâsî, Fatiha suresini açıklarken onun isimleri, nüzul zamanı, hamd, şükür, medih kavramları 

üzerinde durur. Allah lafzı ve ismin semantik tahlilini genişçe yaparak isim-müsemma ilişkisini açıklar, 

Rabb, Rahman ve Rahim sıfatları ve rahmet kavramları üzerinde durur. Hidayet ve türleri, nimet ve 

çeşitlerini açıklarken felsefî ve tasavvufî izahlar yapar. Kelimelerin kökleri üzerinde durur, kıraat 

farklılıkları ve bunlardan doğan nahvî-gramatik tahlillerde bulunur. Beydavî‟nin, surenin faziletine dair 

zikrettiği hadisleri değerlendirir. Surelerin faziletine dair bazı uydurma hadislerin olduğuna işaret eder. 

Ona göre surenin baş tarafında zikredilmesi gereken hadislerin sure sonuna bırakılmasının nedeni, 

bunların surenin nitelikleri hükmünde olmalarıdır. Nitekim Arapça‟da önce mevsuf daha sonra sıfatlar 

zikredilir. Bu nedenle bu hadislerin sure sonuna bırakılmaları daha uygundur. İyi bir tefsir yapabilmek 

için ayetin anlamına açıkça delalet eden lafızlarla onun anlamlarını, kıssasını ve nüzul sebebi gibi 

hususları bilmek gerekir. Tefsir ilmi, dini ilimlerin başıdır. Zira tefsir ilmiyle beşer takati sınırları 

dâhilinde Allah kelamının manaları bilinmektedir. Tefsir, bütün ilimlerin mercii, şeri hükmün kaynağı ve 

şeriata özgü kaidelerin dayanağıdır.  Usûl ve furua dair bütün dini ilimlerde mütehassıs olanlar ancak 

tefsir yapabilir. Dini ilimlerden maksat şeri ilimlerdir. Şeri ilimler, şere dayanan, ya da peygamberlerin 

verdiği bilgilerden elde edilen ilimlerdir. Amâsî‟ye göre sadece Arap dilini ya da bir kısım ilimleri bilmek 

tefsir için yeterli değildir. Müfessirin tefsir için gerekli olan tüm araç ilimlerini bilmesi gerekir.  Nitekim 

Hz. Aişe‟den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber, “Kur‟an‟ı irab ediniz (lafızlarının anlamlarını 

öğreniniz), gariplerini araştırınız.” buyurmuştur. Kur‟an‟ın irabını öğrenmekten maksat, ondaki 

Arapça‟nın edebi sanatlarını, inceliklerini ve sırlarını araştırmak, farzlarını, hududunu, kıssalarını ve 

mesellerini iyice bilmektir. İlimler farklı derecelerde bulunur. Şeriatın hakikatlerine taalluk eden ilimler, 

hükümlerin zahirine taalluk eden ilimlerden; şeri ilimler, dil bilimlerinden; usûl ilimleri de füru 

ilimlerinden üstündür. Amâsî‟nin tefsir yapmak için klasik on iki ilmi bilmeyi gerekli görmesi, fıkıh usulü, 

füru, kelam, felsefe, sarf, nahiv şiir gibi farklı ilim dallarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunması ve 

Beydavî gibi ağır bir üsluba sahip olan tefsirine anlaşılır bir üslupla haşiye yazması onun çok yönlü bir 

müfessir ve müellif oluğunu göstermektedir. Bir bütün olarak onun tefsir yönteminin, tahlili tefsir 

örneğini oluşturduğu söylenebilir. 
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HÜSEYĠN B. ALĠ EL-AMÂSÎ’NĠN “RESM-Ġ OSMÂNÎ” YE DAĠR RĠSALESĠ 

 

Süleyman GÜR 

 

Özet 

Hüseyin b. Ali el-Amâsî hicri on birinci yüzyılda yaşamış Osmanlı dönemi âlimlerinden biridir. Kıraat, 

Tecvid, Edebiyat gibi ilim dallarında eserler telif etmiştir. Ayrıca Mushaf yazımı ile de meşgul olmuştur. 

Bu tebliğde Hüseyin b. Ali el-Amâsî’nin Kur’ân ilimlerinden Resm-i Osmânî konusunda kaleme aldığı ve 

Fevâidü’l-Latifetü ve’t-Tarifetü fî Rusûmi’l-Mesâhif fî Beyâni Kava’idi Resmi Osmâniyye şeklinde 

isimlendirdiği risalesi ele alınacak ve Mushaf imlasına dair tespitleri değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Hüseyin b. Ali, Amasya, Resm-i Osmânî, Mushaf, Risale.  

 

Booklet of Hussein b. Ali el-Amâsî About “Resm-i Osmânî” 

 

Abstract 

Hussein b. Ali el-Amâsî is one of the Ottoman scholars who lived in the eleventh century. He has 

written works in science branches such as Kıraat, Tecvid, and Literature. He is also busy with the 

writing of Mushaf. In this paper, we examine the booklet which named Fevâidu’l-Latifetu ve’t-Tarifetu 

fî Rusumi’l-Mesahif fi Beyani Kavaidi Resmi Osmânîyye. He wrote it about Mushaf writing. And the 

findings of Mushaf Writing will be evaluated. 

Keywords: Hussein b. Ali, Amasya, Resm-i Osmânî, Mushaf, Risale. 

 

GiriĢ  

Kur’ân-ı Kerim’in kendine has bir imla tarzı vardır. Bu imla şekline, Hz. Osman zamanında 

yazımı/istinsahı gerçekleşen mushaflara ait bir özellik olarak ortaya çıktığından “Resm-i Osmânî” adı 

verilmektedir. Zira o dönemde merkezi konumdaki yerlere gönderilecek mushafları çoğaltmak için bir 

komisyon kurulmuş ve bu komisyon kelime ve harflerin yazımı hususunda Hz. Osman’ın da onayladığı 

özel bir yazı tarzı benimsemiştir. Bundan dolayı benimsenen bu metoda “Kur’ân Hattı” manasına 

“Resm-i Osmânî” (Osman Hattı) denmiştir. Bu imla şekline göre aynı özellikteki kelimeler farklı yerlerde 

farklı biçimlerde yazılabilmekte, lafız ve okuyuş bakımından uyumsuzluk gösterebilmektedirler. Bu 

yönüyle Resm-i Osmânî, h. II. asırdan sonraki yoğun dil çalışmaları neticesinde ortaya çıkıp lafız-

okuyuş örtüşmesini esas alan ve adına resm-i/hatt-ı kıyâsî denilen imla tarzından ayrılmaktadır.1 

Kur’ân kelimelerinin çoğu resm-i kıyâsî üslubuna göre yazılmış olmakla birlikte, bazı kelimeler, 

telaffuzundan veya sonraki dönemlerde ortaya çıkan imla kurallarından daha farklı resmedilmiştir. 

Örneğin bugünkü yazıya göre اٌصالح şeklinde resmedilen kelime Kur’ân imlasında اٌصٍٛح biçiminde 

resmedilmiştir. İşte bu ve benzeri hususlar Mushaf’a ait özellikler olarak değerlendirilmekte ve 

literatürde Resm-i Osmânî, Resmü’l-Mushaf, Hatt-ı Mushaf, Hatt-ı Istılâhî2 gibi isimlerle anılmaktadır. 

Resm-i Osmânî’nin gerek kendi içinde farklılıkları barındırması, gerekse resm-i kıyâsîden 

ayrılması, mutlaka izah edilmesi gereken bir durum olduğundan öteden beri ulemayı meşgul etmiş, 

konu ile ilgili tafsilatlı açıklamalar yapmalarına neden olmuştur. Bu açıklamaların özeti mahiyetinde 

olan temel görüşler kısaca şöyledir. a- Mushaf’ın imla yapısı, dilsel nedenlere bağlı olarak 

şekillenmiştir; dolayısıyla onda görülen farklı yazımların ardında mutlaka lugavî mülahazalar 

yatmaktadır. b- Mushaf imlası o dönem Arap yazısının imla özelliklerini yansıtmaktadır. Bu imla 

özelliklerinde ise Arap yazısına kaynaklık eden önceki yazı ve yazıların etkileri görülmektedir. c- Mushaf 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., KTÜ İlahiyat Fakültesi, suleymangur@ktu.edu.tr. 
1  Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Bilmen Basımevi, İstanbul, 1973, c. 1, s. 27; Zerkânî, Muhammed Abdül’l-Azım, 

Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabi, Beyrut, 1995, c. 1, s. 300; Mehmet Emin Maşalı, Tarihi ve Temel 
Meseleleriyle Kıraat İlmi, Otto Yayınları, Ankara, 2016, s. 160. 

2  Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, c. 1, s. 33; Abdurrahman Çetin, Kur’ân İlimleri ve Kur’ân-ı Kerim Tarihi, Dergâh Yayınları, 
İstanbul, 2012, s. 143. 



266 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU 

imlası, müstensihlerin hatalarının ürünüdür; bu da o dönemde yazının gelişmemiş olmasından 

kaynaklanmaktadır. d- Kıraat farklarını belirtme isteği bu nitelikte bir imla tarzı ortaya çıkarmıştır. e- 

Mushaf imlası arkasında birtakım sırları barındırmaktadır. Bu sırları da ancak irfan sahipleri 

keşfedebilir.3 

Ayrıca kaynaklarda Resm-i Osmânî’yi ayrıcalıklı kılan özellikler umumiyetle şu başlıklar altında 

işlenmiştir:  

1- Hazf: Telaffuz edildiği halde yazıda yer almayan ve kelimede resim olarak karşılığı 

bulunmayan harfleri ifade eder. 

2- Ziyade: Telaffuz edilmediği halde yazıda resim olarak yer alan harfleri ifade eder. Bu yönüyle 

hazif ve ziyade konusu daha çok medlerle alakalı görünmektedir. 

3- Bedel: Harf değişimlerini ve bir harfin yerine başka bir harfin yazılması hususunu içerir. 

4- Vasıl-fasıl: Bitişik ya da ayrı yazıma konu olan harf ve edatları konu edinmektedir. 

5- Hemze: Hemzenin yazım hususiyetlerini muhtevidir. 

6- İki kıraate konu olan kelimelerin bunlardan biri doğrultusunda yazılması.4 

Âlimlerin ilk dönemlerden itibaren üzerinde durdukları konulardan biri de Resm-i Osmânî’ye bağlı 

kalınıp kalınmayacağı meselesi olmuş ve bu konuda iki temel görüş ortaya atılmıştır. Büyük 

çoğunluğun kabul ettiği ilk görüşe göre Resm-i Osmânî’ye bağlı kalmak zorunlu olup bu imla 

sisteminden başka bir sistemi takip etmek caiz değildir.5 Zira bu konuda ashabın icmaı vardır.6 Diğer 

görüşe göre ise Mushaf yazımında Resm-i Osmânî’ye bağlı kalmak zorunlu olmayıp Arap harfleriyle 

olmak kaydıyla farklı imla usulleri tercih edilebilir.7 

Anlaşılan o ki ilk görüş sahipleri zamanla Mushaf üzerinde meydana gelebilecek olumsuzlukların 

önünü almayı, ikinci görüş sahipleri ise Kur’ân hattına alışık olmayan kimseler için okuyuş kolaylığı 

sağlayabilmeyi hedeflemektedirler. Ulema arasındaki bu fikir ayrılığına rağmen gelenekte Mushaf 

yazımında Resm-i Hatta bağlılık esas alınmış, muhayyerlik fikri umumiyetle teoride kalmıştır.8 

Resm-i Osmânî’nin bu denli kabul görmesinde mezhep imamlarının görüşleri başta olmak üzere 

kıraat üstatlarının yaklaşımları da çok etkili olmuştur. Zira İmam Mâlik, Ahmed b. Hanbel9 ile Şâfiî ve 

Hanefî fukahasının Mushaf imlasının korunmasına dair emir ve tavsiyeleri bulunmaktadır.10 Bu ilim 

dalında üstat kabul edilenlerden biri olan Ebû Amr ed-Dânî de (ö. 444/1053) ulemanın bu imlaya uyma 

konusunda muhalif bir görüş beyan etmediğini ifade etmektedir.11 Ayrıca sahih kıraatlerin 

belirlenmesindeki üç temel ölçütten birinin Resm-i Osmânî’ye uygunluk olması şeklindeki anlayışta bu 

konudaki tutumları belirlemede etkili olmuştur. Selef âlimlerinin bu denli gayret ve hassasiyetlerinin 

neticesinde “Resmü’l-Mushaf” ilmi ortaya çıkmış hatta bu imi öğrenmek farz-ı kifâye olarak telakki 

edilmiştir. İlk dönemlerden itibaren İslam dünyasının değişik yerlerinde bu ilme dair çok sayıda eser 

kaleme alınmıştır.12 Bu faaliyetler Osmanlı döneminde de sürmüş ve bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışmalara örnek olarak şunlar zikredilebilir: Felekabadi Mümin b. Ali b. Muhammed (ö. 799/1397), 

Câmiu’l-Kelâm fî Resmi Mushafi’l-İmâm; Muhammed b. Pir Ali el-Birgivî (ö. 981/1573), Risâle fî Beyâni 

Rusûmi’l-Mesâhifi’l-Osmâniyyeti’s-Sitte; Abdullah Efendizâde Muhammed Emin b. Reisu’l-Kurrâ el-

Eyyûbî el-İstanbulî (ö. 1275/1858), Tuhfetü’l-Kitâb fî Îzâhir’r-Resm ve’l-Hat.13  

                                                           
3  Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi, s. 161-162. 
4  Suyûti, Celâledin Abdurrahman, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru İbn Kesir, Dımeşk, 1996, c. 2, s. 1163; Zerkânî, Menâhil, c. 

1, s. 300; Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi, s. 161. 
5  Zerkânî, Menâhil, c. 1, s. 310. 
6  Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, c. 1, s. 33. 
7  Zerkânî, Menâhil, c. 1, s. 312. 
8  Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi, s. 162. 
9  ed-Dânî, Ebu Amr Osman b. Saîd, el-Mukni’ fî Ma’rifeti Mersûmi Mesâhifi Ehli’l-Emsâr, nşr., Muhammed Ahmed Dehmân, 

Libya, 1940, s. 9-10; Suyûti, el-İtkân, c. 2, s. 1163. 
10  Zerkânî, Menâhil, c. 1, c. 312. 
11  ed-Dânî, el-Mukni’, s. 10. 
12  Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, c. 1, s. 27. 
13  Mehmet Emin Maşalı, “Osmanlı Dönemi Tefsir Usulü Çalışmaları”, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’ân Tefsirine 

Hizmetleri tebliğler kitabı içinde, Ensar, İstanbul, 2012, s. 286. 
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Çalışmamıza konu olan Hüseyin b. Ali el-Amâsî’nin risalesi de bu dönemin ürünleri arasındadır. 

Eserin değerlendirilmesine geçmeden önce müellifin hayatı ve çalışmaları hakkında kısaca bilgi vermek 

istiyoruz. 

1- Hüseyin b. Ali el-Amâsî’nin Hayatı 

Hüseyin b. Ali el-Amâsî hicri on birinci yüzyılda yaşamış âlimlerden biridir. Adı kayıtlarda Hüseyin 

b. Ali el-Amâsî veya Seyyid Hüseyin b. Seyyid Ali el-Amâsî şeklinde geçmektedir. Kıraat, tecvid, 

edebiyat gibi ilim dallarında eserler telif etmiştir. Ayrıca Mushaf yazımı ile de meşgul olmuştur. Hazihi 

Risaletü Resmi Osmânîyye adlı eserinde bizzat kendisi Hicri 1062 ve 1068 yıllarında Fatih Camii’nde 

imamlık yaptığını belirtmiştir. Bu risalede ayrıca 1068/1657-1658 yılına kadar Resmi Osmânî’ye uygun 

olarak 18 Mushaf yazıp tezyin ettiğini de kaydetmektedir.14 Onun bu çalışmalarını hat sanatının 

merkezi konumundaki İstanbul’da ve İstanbul’un da merkezi konumundaki Fatih’te yaptığı 

düşünüldüğünde yazmış olduğu Mushafların ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.15 

Bursalı Mehmet Tahir’in de ifade ettiği üzere bu zât, Ali b. Hüseyin el-Amâsî (Alaüddin Çelebi) ile 

karıştırılmaktadır. Tâcu’l-Edep, Nasâihu’l-Müslimin, Süre-i Yasin Tefsiri gibi eserlerin kendisine nispet 

edildiği Alaüddin Çelebi 875’li yıllarda vefat etmiştir. Oysa Hüseyin b. Ali el-Amâsî ise Resm-i Hattı 

Kur’ân’a dair eserinin mukaddimesinde Taşköprizâde’den nakilde bulunduğuna16 ve eserlerinden 

106217- 106818 yıllarında hayatta olduğu anlaşıldığına göre başka bir zattır.  

Bursalı, onun Resmi Osmânî’ye dair risalesinin yazılış tarihini sehven 1096 olarak vermiştir. Oysa 

bizzat kendisi bu risaleyi 1062’de yazdığını kaydetmiştir.19 Ayrıca Bursalı, bu bilgileri aktarırken iki 

müellifin adını da Ali b. Hüseyin diye vermiştir.20 Oysa müellifin kendisi Resmi Osmânî ile ilgili risalede 

adını Hüseyin b. Ali şeklinde kaydetmiştir. Anlaşılan o ki Bursalı başka eserlerin sahibi olan ikinci bir Ali 

b. Hüseyin el-Amâsî ile Hüseyin b. Ali el-Amâsî’yi ve üç Amâsî’nin de eserlerini karıştırmıştır. Nitekim 

Bursalı, Resm-i hattı Kur’ân’a dair eser yazan Amâsî’nin bir de Türkçe Arûz Risalesi olduğunu 

belirtmiştir. Oysa Arûz Risalesi’nin müellifi Ali b. Hüseyin el-Amâsî iken Resm-i hattla ilgili eserin 

müellifi Hüseyin b. Ali el-Amâsî’dir. Bursalı’nın bahsettiği Süre-i Yasin Tefsiri adlı eserle ilgili 

kataloglarda tek bir kayda rastlayabildik. Bu kayda göre eserin ilgili nüshası Konya Mevlana Müzesi 

Türkçe Yazmaları 4032/1’de bulunmaktadır. Katalog fişinde müellifin adı Kara Mami Alî b. Hüseyin 

Amâsî şeklinde kayıtlıdır. Bu durumda Süre-i Yasin Tefsiri ile Arûz Risalesi Kara Mami Ali b. Hüseyin 

Amâsî’ye; Tâcu’l-Edep adlı eser ise 875’te vefat eden Ali b. Hüseyin el-Amâsî (Alaüddin Çelebi)’ye ait 

olmalıdır. Resm-i Hattı Kur’ân’a dair eserin sahibi ise Hüseyin b. Ali el-Amâsî’dir. 

Arûz Risalesi nüshalarından birinde 965 yılında tamamlandığına dair bir kayıt mevcuttur. Bu 

durumda bu risalenin sahibi Ali b. Hüseyin el-Amâsî ile Hüseyin b. Ali el-Amâsî arasında baba-oğul 

münasebeti olma ihtimali yüksektir.21 

Hüseyin b. Ali el-Amâsî’nin 1053 yılında telif ettiği Dürri Meknûn adlı eseri üzerinde bir çalışma 

yapan Emine Özbek de Bursalı’nın verdiği 1096 tarihinden hareketle Dürri Meknûn’u aileden başka bir 

Hüseyin Amâsî’nin yazmış olabileceğini düşünür.22 Zira bu bilgiye göre iki eserin yazılış tarihleri 

arasında 43 yıl gibi bir zaman farkı vardır. Ancak Resmi Osmânîye dair risalenin yazılış tarihinin 1062 

olduğu ortaya çıktığına göre her iki eserin yazarının da aynı kişi olduğu anlaşılmaktadır.  

                                                           
14  Hüseyin b. Ali el-Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, no: 18099/3, vr. 228a-230b. 
15  İstanbul’un bu özelliğinden dolayı “Kur’ân’ı Kerim Hicaz’da nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı” sözü meşhur 

olmuştur. Türklerin Resm-i Osmânî’ye göre Mushaf yazımı ve hat sanatına katkıları için bkz., Ali Galip Gezgin, “Kur’ân’ın Hattı 
(Resmu’l-Mushaf)” ve Türklerin Kur’ân Hattına Katkıları”, Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyete Katkıları Sempozyumu, 31 
Mayıs-1 Haziran 2007, s. 619-630. 

16  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1333, c. 1, s. 354. 
17  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 229b. 
18  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 228a. 
19  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 229b. 
20  Bursalı Mehmet Tahir,  Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 354 
21  Bu konuda bilgi için bkz. Naim Döner, “Ali b. Hüseyin Amâsî ve Tefsir Anlayışı”, Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, 

21-22 Nisan 2017, Amasya. 
22  Emine Özbek Aktaş, “Hüseyin Amâsî Hayatı ve Dürr-i Meknûn İsimli Manzûm Tecvîdi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016, s. 30-32. 
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Hüseyin b. Ali el-Amâsî’nin hayatı hakkında bazı bilgilere kendi telif ettiği eserlerden 

ulaşılabilmektedir. Mesela Dürr-i Meknûn adlı eserinde kendisinin İstanbul Üsküdar’da bulunan 

Kapudan Câmii’nde (Kaptan Paşa) imam olduğunu, daha önce de Bayezit Câmii’nde görev yaptığını 

belirtir. Yine bu eserde yer alan beyitlerde çocuğunun vefatı sebebiyle üzüntüden inlemesini gunne 

sesine benzetmektedir. Dürr-i Meknûn İmam Cezerî’ye ait Mukaddime isimli Arapça eserin şerh ve 

tercümesidir. Amâsî’nin tercüme ettiği bu eserin her bölümünde ayrıntılı bilgiler vermesi, işlenen her 

konuyla alâkalı Kur’ân-ı Kerîm’den misaller getirmesi tilavet ilmini ve Arap dilini iyi derecede tahsil 

ettiğini göstermektedir. Eserlerinde hayatıyla ilgili bu gibi bilgiler olmakla birlikte hocalarına ve yetiştiği 

ilmi çevrelere dair malumat bulunmamaktadır.23 Hayatına dair bu bilgilerle iktifa edip yazma eser 

kataloglarında ona nispet edilen eserlerle ilgili kısaca malumat vermek istiyoruz.  

2- Hüseyin b. Ali el-Amâsî’nin Eserleri 

İnşâu Kasîdeti’l-Bürde: Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi, 916/5 tasnif numarasında yer alan eserin 

yazarı Hâfız Hüseyin b. Alî Amâsî şeklinde kayıtlara geçmiştir. Kütüphane fişinde eserle ilgili şu notlar 

yer almaktadır. Önsözde tahmislerin kime ait olduğu belirtilmektedir. 1. tahmis Arapçadır ve Şerif 

Efendi’nindir. 2. tahmis Arapça Es’ad Efendi’nindir. 3. tahmis Arapça ve Kaside-i Bürde’dir. 4. tahmis 

Farsça ve Molla Camî’nindir. 5. tahmis Türkçe ve Kemal Paşazade’nindir. 6. tahmis Türkçedir ve 

Şemseddin Sivasî’nindir. 7. tahmis Türkçedir ve Amâsî’nindir. 8. Türkçe şerh ve ahirinde gene Türkçe 

her ikisi de Seyyid Ahmed Tali’nindir ve en son bunları toplayan Hafız Hüseyin b. Seyyid Ali el-

Amâsî’dir. Kasidetül-Bürde tahmisleri olan bu eserler geometrik bir düzende eşkenar dörtgen biçiminde 

dörtgenin içinde eserlerin yazarları tek tek belirtilmiştir. Bu eserin aynısı olduğunu düşündüğümüz 

başka bir nüsha ise et-Tahmîsât ala Kasîdetil-Bürde başlığıyla Kahire-Mısır Hidiv Kütüphanesi Türkçe 

Yazmaları Koleksiyonu’nda 8636 tasnif numarasıyla Hüseyin b. Alî Amâsî’ye nisbet edilerek 

kaydedilmiştir. 

Terceme-i Kasîdetu’l-Bürde: Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Edebi Halil 69 arşiv 

numarasında Hüseyin b. Alî Amâsî adına kayıtlı olup 18 yapraktan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

eserin yukarıda zikredilen İnşâu Kasîdeti’l-Bürde adlı eserle aynı olup olmadığı iki nüshanın 

karşılaştırılmasıyla ortaya çıkacaktır. 

Elfîye-i Muhyî-Hakîkatu’l-Hakâik: Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu, Mecâmi 

Türkî 23 arşiv numarasında Hüseyin b. Ali Amâsî adına kayıtlı olan eser Osmanlı Türkçesi ile kaleme 

alınmış olup 320 yapraktan müteşekkil oldukça hacimli bir yazmadır. 

Risale-i Tecvid: Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 5517/1 arşiv numarasında kayıtlı 

Risale-i Tecvid adlı bir eseri de bulunmaktadır. Kütüphane kaydına göre eserin adı muhtevasından 

verilmiş olup müellifin adı mukaddimede Hüseyin b. Ali el-Amâsî şeklinde kayıtlıdır. Bu risale h. 1139 

yılında Mehmed b. Hızır b. Ahmed tarafından istinsah edilmiştir.  

Terceme-i Mukaddimetü’l-Cezeriyye: Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda 7180/15 

arşiv numarasıyla kayıtlı olan bu eser Hüseyin b. Hüseyin b. Alî Amâsî’ye nisbet edilmektedir. Bu zat 

oğlu mudur yoksa kendisi midir bunun tesbiti ayrı bir araştırma konusudur. Ancak istinsah tarihinin 

1053/1643 olması ve müellifin 1062 yılında Resm-i Osmânî’ye dair kaleme aldığı risalede yıllarca 

Kur’ân’ın kıraati, yazımı ve tecvidi ile ilgilendiğini yazması ilk anda bu risalenin ona ait olabileceği 

izlenimi vermektedir. Muhtemelen adı Hüseyin b. Alî Amâsî şeklinde kayıt edilecekken sehven Hüseyin 

b. Hüseyin b. Alî Amâsî olarak yazılmıştır. 

Dürr-i Meknûn: Bir tecvîd kitabıdır. İmam Cezerî’ye âit Mukaddime isimli Arapça eserin şerh ve 

tercümesidir. Bu eserin Terceme-i Mukaddimetü’l-Cezeriyye adlı eserle aynı olma ihtimali vardır. Hatta 

Risale-i Tecvid, Dürri Meknûn, Terceme-i Mukaddimetü’l-Cezeriyye adlı eserlerin tek bir eser olma 

ihtimali olduğu da söylenebilir. Bu da ancak ilgili nüshaların karşılaştırılmasıyla ortaya çıkacaktır. 

el-Ceride: Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Koleksiyonu’nda 297.9 tasnif numarasıyla yer alan 89 

varaklık bu eser de Seyyid Hüseyin b. Seyyid Ali el-Amâsî adına kayıtlıdır. 

                                                           
23  Aktaş, “Hüseyin Amâsî Hayatı ve Dürr-i Meknûn İsimli Manzûm Tecvîdi,” s. 30. 
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Risâle fîr-Resmil-Osmânîye: Kitâb-ı Resm-i Osmânî başlıklı bir nüshası Bosna-Hersek Gazi Hüsrev 

Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu 2591/11 tasnif numarasında kayıtlıdır (vr. 103b-119a). Aynı 

başlığı taşıyan başka bir nüshası yine Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 

Koleksiyonu’nda R-1653/3 tasnif numarasındadır (vr. 46b-56). Bu nüsha h. 1161/1748 yılında 

Süleyman b. Ali tarafından istinsah edilmiştir.  

Çalışmamıza esas olan nüsha, Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi 18099/3 tasnif 

numarasında yer almaktadır. Osman b. Resul adlı bir zât tarafından istinsah edilmiştir. Bir mecmuanın 

içerisinde yer alan ve “Hazihi Risaletü Resmi Osmânîye” başlığını taşıyan risale 13 varaktır (228a-

241b). Bu nüsha, anlaşıldığına göre müellifin yazıp tezyin etmiş olduğu bir Mushaf’ın sonuna ilave 

edilmiştir. Zira kitabın sonunda yer alan kayıtlara göre h. 1066/1655 yılında müellif bu Mushaf’ı 

yazdığını ve Medine’de onu tezyin etmeye başladığını, aynı yıl içerisinde İstanbul’da tamamladığını ve 

bundan önce 16 Mushaf yazdığını ifade etmektedir.24 Ayrıca bu kütüphanedeki ilgili nüshanın baş 

kısmına, yazmış olduğu bir Mushaf nüshasına ait 3 sayfalık önsöz konmuştur. Kalan 23 sayfa ise  

Resm-i Osmânî’ye dair eseri muhtevidir. 

 Müellif esere sonradan ilave edilen bu önsözde Hz. Osman döneminde Mushafların kendisinden 

istinsah edildiği esas Mushaf’a “İmam Mushaf” denildiğini ve ulemanın bu Mushaf’ın imlası anlamına 

gelen Resm-i Osmânî’yi tahriften korumak için manzum ve mensur eserler kaleme aldıklarını, bu imla 

tarzının harflerin bitişik ya da ayrı yazılması, hazfi veya ziyadesi, “ta” harfinin yazımı gibi konularda 

günümüz imlasından farklılık arz ettiğini, dolayısıyla Mushaf yazmak isteyen kimselerin de bu imla 

kaidelerine uymaları gerektiğini, aksi takdirde bidat ehlinden olacaklarını zikretmekte ve kendisinin de 

Mushaf yazarken bu hususları göz önünde bulundurduğunu ve yeri geldikçe değişik renkte mürekkep 

kullanarak bu farklılıklara işaret ettiğini, bunların da beş yüz civarında olduğunu açıklamakta, ayrıca 

ilgili Mushaf’ı kendisine has bir metoda göre yazdığını dolayısıyla bu Mushaf’ı okuyacak kimsenin 

öncelikle mukaddimede anlattığı hususları incelemesi gerektiğini ve yine son derece titiz çalıştığı halde 

yazısında hata tespit edilirse bunun da tashih edilmesi gerektiğini anlatır. Müellif bu önsözün sonunda 

ilgili Mushaf’ı Fatih Camii imamı iken 1068/1658 yılı Cemaziyelâhir ayının başlarında yazdığını ve bu 

tarih itibari ile Resm-i Osmânî’ye uygun olarak 18 Mushaf yazıp tezyin ettiğini belirtmekte adını da es-

Seyyid Hüseyin b. es-Seyyid Ali el-Amâsî şeklinde kaydetmektedir.25 

3- Risâletü Resmi Osmânîye Adlı Eseri 

Müellif mukaddimede bu risaleyi h. 1062/1651 yılı Muharrem ayının başında Fatih Sultan 

Mehmet Camii imamı iken yazmaya başladığını belirtmektedir. Adını bizzat kendisi es-Seyyid Hüseyin 

b. es-Seyyid Ali el-Amâsî şeklinde kaydetmiştir. Yıllarca Kur’ân-ı Kerim’in hıfzı, tecvidi ve yazımı ile 

meşgul olduğunu, Resm-i Osmânî’ye vâkıf olabilmek için çok çalıştığını, bu konuda ulema nezdinde 

muteber olan manzum Kaside-i Râiyye (Musa b. Ubeydullah el-Hakânî, ö. 325/937), Nazm-ı Cezeriyye 

(İbnü’l-Cezerî, ö. 833/1429), Ebu Amr ed-Dânî (ö. 444/1053), İmam Sahavi (831-902/1427-1497), 

İmam Kâzerûnî (ö. 860/1455), Kadı Zekeriyya (ö. 926/1520) ve Taşköprüzade’nin (ö. 968/1561) İbn 

Cezeri (ö. 833/1429) üzerine yaptıkları şerhler ve bunların dışında alanla ilgili olan eserleri mütalaa 

ederek bu risaleyi hazırladığını, ayrıca kafasına takılan hususları zamanındaki konunun uzmanı olan 

kimselere sorup şüphelerini izale ettiğini ifade etmektedir.26  

Müellif bu risaleyi avam, havas ve özellikle Mushaf yazacak olan kimseler için kaleme aldığını ve 

kâtiplere kolaylık olsun diye her sure ile ilgili Resm-i Osmânî’ye uygun olan önemli imla şeklini farklı 

mürekkeplerle gösterdiğini, bu sayede kâtibin her sureyi bitirdiğinde o sureyi dönüp kontrol etme 

imkânına kavuşacağını beyan etmektedir.27  

Müellif bu açıklamalardan sonra Mushaf imlasının bağlayıcı olduğunu ortaya koyabilmek için 

değişik rivayetleri delil getirir. Bu bağlamda bazı kaynaklarda yer alan “Tâbî olunuz, bidat 

                                                           
24  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 241b. 
25  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 228a-229a. 
26  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 229b. 
27  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 230a. 
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çıkarmayınız.”28 rivayetini zikreder ve bu emrin Resm-i Osmânî ile alakalı olabileceğini söyler.  

Ardından, “Hz. Peygamber’in vefatı Hz. Osman döneminde, Mushaf hattının tespit edilmesinden 

öncedir, nasıl olur da bu manaya gelir.” diye bir itiraz yöneltilecek olursa buna da şöyle cevap verilir 

der ve şu hadisi nakleder: “Benim sünnetime ve benden sonraki doğru yolda olan râşit halifelerimin 

sünnetine tutunun.”29 Devamla hadisi şöyle açıklar: “Yani benim sünnetim ashabım, ümmetim sizin 

üzerinize olsun ve benden sonra halifelerimin sünneti seniyyeleri dahi üzerinize olsun. Eğer benim 

koyup gittiğim sünnetimi ve halifelerimin sünnetlerini işleyip kendi muradınız üzere benim sünnetime 

ve halifelerimin sünnetlerine muhalefet ederseniz ehli bidatten olursunuz. Bu durumda bu hadis 

öncekine muvafıktır.”30 

Müellif sözlerini şöyle sürdürür: “Şimdi Kuran’ı okuyacak ya da yazacak olan kimse kendi 

bildikleri ile amel edecek ya da ilmine aldanıp kıyasen “Bu resm kaidemize muhaliftir, şöyle olmalıdır.” 

diyerek Resm-i Osmânî’yi terk edip kendi arzusunca Mushaf yazacak olursa Hz. Peygamber’in bu 

hadisine muhalefet etmiş olur. Bu durumda ehl-i bidatten olması güneş gibi ortadadır. Dolayısıyla onun 

bu konudaki tevili reddedilir.”31 Hüseyin b. Ali el-Amâsî ardından Abdullah b. Cafer b. Deresteviyye adlı 

bir dilci ile İmam Suyûtî’den “İki hat vardır ki bunlar kıyasî değildir. Biri Mushaf hattı, diğeri aruz 

hattıdır.” şeklindeki sözü naklederek dil kurallarının her yerde geçerli olmadığına, bazı inceliklerden 

dolayı resm-i kıyâsînin terk edilebileceğine işaret eder.32  

Yine müellif resmi hattın tevkıfîliğini savunmak üzere şu hadise yer verir. “İmam ancak kendisine 

uyulsun diye imam kılınmıştır. Artık ona muhalefet etmeyin!” (Buhari, Namaz, 74).33 Hadis-i şerif her 

ne kadar namazda imama uymakla alakalı olsa da müellif bu rivayeti delil getirerek müminlerin emiri 

Hz. Osman’ın emriyle istinsah edilen İmam Mushaf’ın imlasına uymanın da zorunlu olduğunu söyler. 

“… ve bu takdire göre iki hattın kıyası yoktur. Biri Hatt-ı Mushaf diğeri de Hatt-ı Âruzdur, bize vacip 

olan uymaktır. Nitekim yukarıda zikredilen hadis-i şerifler ve geçmiş ulemanın sözleri bu konuda 

yeterlidir.” ifadeleriyle tercihini net bir şekilde ortaya koyar.34 

Yazar bu mukaddimeden sonra Mushaf-ı Osmânî’de mersum olan Kur’ân lafızlarını anlamak için 

birkaç örnek vererek konuya giriş yapmanın uygun olacağını ifade eder ve bu meyanda medsiz 

resmedilen yerleri göstermek üzere bazı misaller verir. Bu misallerin birkaçı şöyledir.  

Ġmam Mushaf’ta Elifsiz Resmedilen Bazı Kelimeler 

، ٚعشػٛا (وزبة هللا)، وزت هللا (رفبدُٚ٘)، رفذُٚ٘ (ِى١بي)، ِى١ً (ِغبو١ٓ)، ِغى١ٓ (ِبٌه)ٍِه 

، اٌسفظْٛ (اٌؼبثذْٚ)، اٌؼجذْٚ (اٌصبٌسْٛ)، اٌصٍسْٛ (اٌصبٌس١ٓ)، اٌصٍس١ٓ (اٌؼب١ٌّٓ)، اٌؼ١ٍّٓ (ٚعبسػٛا)

35(اٌصبدل١ٓ)، اٌصذل١ٓ (اٌؾبفؼ١ٓ)، اٌؾفؼ١ٓ (اٌسبفظْٛ)  

Müellif bu ve benzeri kelimelerin yazılışlarının Resm-i Osmânî’ye göre bu şekilde olduğunu beyan 

ettikten sonra geçmiş ulemanın zarurete binaen mübtedilere kolaylık olsun diye yazıda eliflerin kat’ını 

tecviz ettiklerini ve umumiyetle siyah mürekkeple yazıldığını söyler. Zamanında mübtedilerin 

çokluğundan dolayı Resm-i Osmânî’ye göre yazılan Mushafları okumanın güç olduğunu dile getiren bazı 

kimselerin bulunduğunu, bundan dolayı Mushaf yazan kimselere Resm-i Osmânî’nin gerekli olduğunu 

bildirmek üzere bu konuya eğildiğini ve ulemanın bu konuda caiz gördüğü hususlara işaret etiğini 

bildirir. Bunun dışında Resm-i Osmânî’ye riayeti zorunlu görür.36 

Ġmam Mushaf’ta Elifsiz Resmedilen Cemi Lafızlar 

İmam Mushaf’ta elifsiz resmolunan cemi lafızların ise şunlar olduğunu söyler. 

                                                           
28  Lalkaî, es-Sünne 1/96; Dârimî, Mukaddime, 205. 
29  Ebû Dâvûd, Kitâbü’s-Sünne, 6; Tirmizî, Ebvâbu’l-İlm, 16; İbni Mâce, Mukaddime, 6; Dârimî, Kitâbu’l-İlm, 1. 
30  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 230b. 
31  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 230b. 
32  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 231a. 
33  Hadisin başka bir versiyonu şöyledir. “İmam, ancak kendisine uyulsun diye imam kılınmıştır. Öyleyse imam rükû ettiğinde siz 

de rükû edin, ayağa kalktığında siz de kalkın…” Buhârî, Ezân 51, Hadis No: 688; Müslim, Salât 82, Hadis No: 412. 
34  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 231a. 
35  Kelimelerin parantez içerisinde yazılarak gösterilmesi bizim tasarrufumuzdur. Müellif kelimeyi bir kez yazmış ve medli olması 

gereken yerlerde meddi kırmızı mürekkeple göstermiştir. 
36  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 231b. 
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38، ٠ؼجئ37خبإ، ٚثبإ، ٚفبإ، ٚعؼٛ، ٚػزٛ، ٚرجّٛإ، اخغئ   cemi vavından sonra bu mezkur misallerde ve 

yine bunların mükerrer vaki olduğu surelerde umumen alel ittifak elifleri mahzuf ve sakıt olmuştur.39 

Her kim ki bu vavların önüne elif yazarsa Rasülullah’ın hadisine, halifelerin sünnetine ve ulemanın 

sözlerine muhalefet etmiş olup ehl-i bidatten sayılır.40  

Ġmam Mushaf’ta Elif Ġle Resmedildiği Ġttifakla Sabit Olan Müfred Lafızlar 

İmam Mushaf’ta elif ile resmolunduğu ittifakla sabit olan müfred lafızlar ise şunlardır.  

، 42، ثٕٛا اعشائ41ً١دػٛا هللا، ا٠ٚؼفٛا، ٚهللا ٠ذػٛا، ٌززٍٛا، ٚاْ ارٍٛا اٌمشاْ، ٌٓ ٔذػٛا، ١ٌشثٛا، ٚٔجٍٛا، ١ٌجٍٛا  

Teklik ifade eden ٚ dan sonra gerek fetha, gerek zamme gerek sükûn gelse ittifakla bu mezkûr 

misallerde ve bunlara benzeyen misallerde genellikle elifler sabit olmuştur. Kim bu elifleri yazmayıp 

bilerek terk ederse ehl-i bidatten olur. Hataen terk ederse düzeltmesi üzerine farzdır.43 

Ġmam Mushaf’ta Müfrede Muzaf Olan ذو  Kelimesinin Yazımı 

İmam Mushaf’ta müfrede muzaf olan ٚر  lafzı ittifakla elifsiz resmedilmiştir. Misalleri şunlardır. 

  رٚ اٌفعً، رٚ سزّخ، رٚ اٌشزّخ، ٌزٚ فعً، ٌزٚ ِغفشح، ٚرٚ ػمبة، ٚرٚ اٌؼشػ، ٚرٚ اٌدالي

Bu lafızlarda ٚر kelimesindeki vavlardan sonra elifler mahzuftur ve yazılmaz. Bilerek buralarda ٚ 

dan sonra ا yazanlar ehl-i bidatten olurlar. Hataen elif yazanların daha sonra düzeltmeleri farzdır.44 

Ġmam Mushaf’ta “Lâm” Harfinin YazılıĢı 

İmam Mushaf’ta  ٓٚاٌالد، ٚاٌالرٝ، ٚاٌٍزاْ ، ادٔب اٌٍز٠ lafızlarındaki ikinci ي’lar mahzuftur. Kur’ân-ı 

Kerim’de bu misaller az olmakla birlikte ulema mübtediler için zarurete binaen bu lamları hazfetmeyip 

yazmayı caiz görmüşlerdir. Ancak ٓاٌّز٠ kelimesindeki lamların birisi ittifakla hazfedilmiştir.  ،ْٕٛاٌالػ

  lafızları ise ittifaken ikişer lam ile yazılmıştır.45 اٌٍؼٕخ، اٌٍؼت، اٌٍئٌٛ، افشا٠زُ اٌالد، اٌٍُّ، اٌٍُٙ، اٌٍط١ف 

Ġmam Mushaf’ta Aynı Kelimelerin Farklı Harflerle Yazılması 

İmam Mushaf’ta bazı kelimeler lafız ve mana bakımından eşit olmakla birlikte bir yerde vav 

üzere bir yerde elif ile yazılmışlardır. Bunlar ًاَلُء، ٠ّسٛاهللا، ٠ّر هللا اٌجبغ َّ ٌْ ٍَُئ، ا َّ ٌْ  lafızlarıdır. Yine İmam اَ

Mushaf’ta ittifakla ٔجؤ lafzı bir yerde َٓٔجَبُاٌّز٠ şeklinde vavsız yazılmışken geriye kalan yerlerde ٔجئا 

şeklinde vav ve elif ile yazılmıştır. Her kim ki vavsız yazılan ٔجؤ kelimesine vav ile, vavlı yazılan ٔجؤ 

kelimesini vavsız yazarsa İmam Mushaf’a uymadığı için ehl-i bidatten olur. İmam Mushaf’ta  ثاَلًال kelimesi 

çoğunlukla vavsız resmedilmişken iki yerde ittifakla vav ile resmedilmiştir. Bunlar biri marife olan اٌجٍٛا  

diğeri nekre gelen ثٍٛا (bela) lafızlarıdır. Yine İmam Mushaf’ta lafızları farklı ancak anlamları aynı olan 

 kelimeleri iki surede gelmiş olup vav ile yazılabilecekleri gibi elif ile de yazılabilirler. Bunda أجئا

herhangi bir sakınca yoktur. Mushaf yazacak olan kimselerin bu gibi önemli meseleleri bilmesi 

gerekir.46 

Müellif yukarıdaki açıklamalarından sonra bu dibaceyi İmam Mushaf’ta ittifakla vaki olan resm-i 

şerifi icmali olarak anlatmak ve Mushaf kâtipliği yapan kimselere kolaylık sağlamak için yazdığını ifade 

etmektedir.47 

 

                                                           
37  Cemi müzekker muhatap kipidir. Mü’minûn, 23/108’de geçen kelime Mushaflarda elif ziyadesiyle اخغئا şeklinde 

resmedilmiştir. Ancak müellif elifsiz resmedildiği görüşündedir. 
38  Furkan, 25/77’de yer alan bu kelime müfreddit. Maşalı bu lafzı “kelime sonundaki müfred hemzenin çift resimle belirtilmesi” 

başlığı altında ele almış ve kelime sonundaki hemzenin “vav-elif”le  ٠ؼجئا şeklinde çift resimle yazıldığını beyan etmiştir. 
Mehmet Emin Maşalı, Kur’ân’ın Metin Yapısı, Avrasya Yayınları, Ankara, 2004, s. 237. 

39  Sonunda “vav” bulunan cemi müzekker gaib kipleri normalde “elif” ziyadesiyle yazılır. Ancak istisnai olarak خبإ ve ثبإ 
fiillerinin cemi müzekker gaib kipleri geçtikleri her yerde; Bakara 2/226’daki فبإ; Furkân, 25/21’deki ٛػز; Sebe’, 34/5’teki 
 .kelimeleri ise yalnızca belirtilen yerlerde “elif”siz yazılmışlardır. Maşalı, Kur’ân’ın Metin Yapısı, s رجّٛإ Haşr, 59/9’daki ;عؼٛ
165. 

40  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 231b. 
41  Vav harfinden sonra elif ziyadesiyle resm olunan bazı kelime grupları vardır. Bunlardan biri de merfu olsun, mansub olsun 

illetli olan muzari fiilerdir. Bu kelimeler de bu gruba dahildir. Maşalı, Kur’ân’ın Metin Yapısı, s. 165. 
42  Kelime sonunda bulunan vavdan sonra elifin resmedildiği bir kelime grubu da izafet sebebiyle nun’u düşmüş olan cemi 

müzekker salimlerdir. 
43  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 232a. 
44  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 232a. 
45  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 232a. 
46  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 232b. 
47  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 232b. 
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Ġmam Mushaf’ta Kelimelerin Ayrı ya da BitiĢik Yazılması (Maktu’ ve Mevsul) 

Resm-i Osmânî’ye göre Kur’an’da yer alan bir kelime bazen sonraki kelimeye bitişmeden 

yazılırken aynı kelimenin başka bir yerde ardından gelen kelimeye bitişik yazıldığı olmuştur. Mesela  ْأ

 şeklinde bitişik yazılmıştır. Bu konu kaynaklarda أال lafzı bazen bu şekilde ayrı yazılırken bazen de ال

“maktu’ ve mevsul” başlığı altında işlenir. 

 Müellif bu konuya da temas etmiş ve önemine binaen İmam Mushaf’ta ittifakla bitişik (maktu’) 

ve ayrı (mevsul) olarak resmedilen Kur’ân lafızlarını selef âlimlerinin eserlerinden istifade ederek 

özetlediğini ifade etmiştir. Ardından ayrı yazıldıkları ittifakla sabit olan lafızları şu şekilde sıralamıştır: 

ْْ ال48فٟ ِب َّْ ِب49، اَ ، اَ
َٓ ِب50 ، ا٠َ

ْٓ ِب52، ٌَجِْئَظ ِب، َفجِْئَظ ِب51 ِِ بِي،  َِ  ْٓ ِِ  ،
بِي ٘ئالء53 َّ ، َف

54 ْٓ َِ  َْ ، اَ
55 ْٓ ، َػ

ًّ ِب56ِب ، ُو
ْٟ ال57 ، ٌَِى

58 ْٓ َِ  ْٓ ، َػ
59 ُْ ٌَ ْْ ، َفبِ

60 ْٓ ٌَ ْْ ُْ 61، اَ ُ٘  ََ ْٛ َ٠ ،
62 ُْ ٌَ ْْ ، اِ  Bu konuya dahil olduğu halde 

müellifin burada yer vermediği başka lafızlar da vardır.63 

Bu lafızların bir kısmı bazı surelerde tekrar etmekte olup ilgili yerlerde bunların sayılarına işaret 

edilmiştir. Bunların dışında kalan yerlerde bu lafızlar ve benzerleri ittifakla bitişik yazılır. Kâtib-i Mushaf 

olanlar bu lafızların ayrı yazılanlarını hataen bitişik yazarsa, ya da bitişik yazılanlarını hataen ayrı 

yazarsa daha sonra bunları düzeltmeleri gerekir. Fakat bilerek bunları İmam Mushaf’ta olduğundan 

farklı yazarlarsa o takdirde ehl-i bidatten olurlar.64 

Ġmam Mushaf’ta “Ta” Harfinin YazılıĢı 

Müellif bu izahları yaptıktan sonra Mushaf hattında bugünkü imladan farklı olarak yazılan “ta” 

 harfi ile ilgili malumatı şöyle aktarır: İmam Mushaf’ta ulemanın ittifakına göre “rahmet” lafzı 7 (د، ح)

yerde uzun  د  (ta-i meftuha) ile سزّذ  şeklinde yazılmıştır.65 Bunun dışında kalan yerlerde yuvarlak ح 

(ta-i marbuta) ile سزّخ  tarzında yazılmıştır. “Nimet” lafzı da ittifakla 11 yerde ٔؼّذ şeklinde uzun د 

ile bunların dışındaki yerlerde ise ٔؼّخ şeklinde yuvarlak ح ile resmedilmiştir.66 Her müennes “ta”sı cemi 

ve müfredinde İmam Mushaf’ta ittifakla uzun “ta” (د) ile yazılmıştır. Yine İmam Mushaf’ta 67ٌؼٕذ ،

                                                           
48  Şu 11 yerde ayrık yazılır. (Bakara, 2/240, Maide, 5/48, En’âm, 6/145-165; Enbiyâ, 21/102; Nûr, 24/14; Şuarâ, 26/146; Rûm, 

30/28; Zümer, 39/3-46; Vâkıa, 56/61). Geri kalan yerlerde ف١ّب  şeklinde bitişik yazılır. Muhammed Refîk Mü’min eş-Şevbekî, 
el-Leâliu’z-Zehebiyye fî Şerhi’l-Mukaddimeti’l-Cezeriyye, Filistin 2015, s. 64-65. 

49  Bu ifade Kur’ân genelinde 10 yerde ayrık yazılır. (A’raf 7/105-169; Tevbe 9/118; Hûd 9/14; Hac 22/26; Yasin 36/60; Duhân 
44/19; Mümtehine 60/12; Kalem 68/24. Enbiyâ 21/87’de ihtilaf edilmiştir. Ancak evla olan ayrı yazılmasıdır. Bkz. eş-Şevbekî, 
el-Leâliu’z-Zehebiyye, s. 58-60. 

50  İki yerde (Hac, 22/62; Lokman, 31/30) ayrık yazılmıştır. Enfal, 8/41 ihtilaflı ancak evla olan ayrı yazılmasıdır. Geri kalan 
yerlerde bitişik yazılmıştır. eş-Şevbekî, el-Leâliu’z-Zehebiyye, s. 62. 

51  İki yerde (Bakara, 2/115; Nahl, 16/76) bitişik yazılacağına dair görüş birliği olmakta birlikte üç yerdeki (Şuarâ, 26/92; Nisa, 
4/78; Ahzab, 33/61) yazımı ihtilaflıdır, geri kalan yerlerde ayrık yazılmıştır. eş-Şevbekî, el-Leâliu’z-Zehebiyye, s. 65-66. 

52  Kur’ân-ı Kerim’de ثئظ ِب، ٌَجِْئَظ ِب، َفجِْئَظ ِب şeklinde 9 yerde geçen bu ifadeler üç yerde bitişik (Bakara, 2/90; A’râf, 7/150, 
Bakara, 2/93 ihtilaflı), geri kalan yerler de ayrık yazılır. Maşalı, Kur’ân’ın Metin Yapısı, s. 254. 

53  İki yerde (Nisa, 4/25; Rum, 30/28) ittifakla ayrık yazılmıştır. Münâfikûn, 63/10’da ihtilaf olmakla birlikte ayrı yazılması tercih 
edilmiştir. Bunun dışındaki yerlerde idğam edilerek ب َّّ ِِ  şeklinde bitişik yazılmıştır. eş-Şevbekî, el-Leâliu’z-Zehebiyye,  s. 61. 

 ,kelimesi 4 yerde ayrık yazılmıştır (Nisa, 4/78; Kehf, 18/49; Furkan, 25/7, Meâric, 7/36. eş-Şevbekî, el-Leâliu’z-Zehebiyye ِبي 54
s. 68. 

55  Dört yerde ayrı yazılmıştır (Nisa, 4/109; Tevbe, 9/109; Saffat, 37/11; Fussilet, 41/40). Bunun dışındaki yerlerde  ْٓ َِّ  şeklinde اَ
idğam edilerek bitişik yazılmıştır. eş-Şevbekî, el-Leâliu’z-Zehebiyye, s. 61-62. 

56  Sadece A’raf, 7/166’da ayrı, geri kalan yerlerde bitişik yazılır. eş-Şevbekî, el-Leâliu’z-Zehebiyye, s. 61. 
57  İbrahim, 14/34’te ayrık yazıldığında ittifak vardır. Nisa, 4/91’deki yazımı ihtilaflı olup çoğunluk ayrı yazıldığı görüşündedir. 

Geri kalan yerler de ise وٍّب şeklinde bitişik yazılmıştır. eş-Şevbekî, el-Leâliu’z-Zehebiyye, s. 63. 
58  Şu dört yerde bitişik yazılır. (Âl-i İmrân, 3/153; Hac, 22/5; Ahzab, 33/50; Hadîd, 57/23). Geri kalan yerlerde ayrık yazılır. eş-

Şevbekî, el-Leâliu’z-Zehebiyye, s. 67. 
59  İki yerde ayrık yazılmıştır (Nur, 24/43; Nem, 53/29). eş-Şevbekî, el-Leâliu’z-Zehebiyye, s. 67. 
60  Hûd, 11/14’te ٌُّفب şeklinde bitişik geri kalan yerlerde ayrık yazılır. eş-Şevbekî, el-Leâliu’z-Zehebiyye, s. 66. 
61  İki yerde (Kehf, 18/48; Kıyâme, 75/3) bitişik ( ْٓ َّ  .kalan yerlerde ayrık yazılır. Maşalı, Kur’ân’ın Metin Yapısı, s. 252 ,(اٌّ
62  İki yerde ayrık yazılmıştır. (Gâfir, 40/16; Zâriyât, 51/13). eş-Şevbekî, el-Leâliu’z-Zehebiyye, s. 67. 
63  Bunların dışında ب َِ  ْْ ب ifadesi sadece Ra’d, 13/40’da ayrı geri kalan yerlerde اِ َِّ  şeklinde idgam edilerek nunsuz اِ

resmedilmiştir.ِب َّْ  En’am, 6/134 ayrık yazılmıştır. Nahl, 16/95 ihtilaflı olmakla birlikte evla olan vasletmektir. Diğer yerlerde اِ
bitişik yazılmıştır. ز١ث ِب lafzı Kur’ân’da geçtiği iki yerde de (Bakara, 2/144-150) ayrı yazılmıştır.eş-Şevbekî, el-Leâliu’z-
Zehebiyye, s. 60-62. 

64  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 233a. 
65  Bu lafız 79 yerde geçmekte olup açık yazıldığı yerler şuralardır: Bakara, 2/218; A’raf, //56; Hûd, 11/73; Meryem, 19/2; Rûm, 

30/50; Zuhruf, 43/32 (bu ayette iki kez). Maşalı, Kur’ân’ın Metin Yapısı, s. 153. 
66  Bu lafız 34 yerde geçmekte olup şuralarda açık yazılmıştır. Bakara, 2/131; Âl-i İmrân, 3/103; Mâide, 5/11; İbrâhim, 14/28-

34; Nahl, 16/72-83-114; Lokman, 31/31; Fâtır, 35/3; Tûr, 52/29. Maşalı, Kur’ân’ın Metin Yapısı, s. 153. 
67  Âl-i İmrân, 3/61 ve Nûr, 24/7’de açık, diğer yerlerde kapalı. Maşalı, Kur’ân’ın Metin Yapısı, s. 153. 
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 kelimelerinde  77، ٚوٍّذ76، ٚاثٕذ75، ثم١ّذ74، فطشد73، خّٕذ72، لشّد71، عّٕذ70، ؽدشح69، ِؼص١ذ68اِشءاد

geçen “ta” harfi ittifakla uzun yazılmıştır. Bunların her birini mükerreren ve münferiden geçtikleri 

surelerde beyan ettim ve burada beyan olunan lafızların Kur’ân-ı Kerim’de her birinin kaç kez bu 

şekilde yazılması gerektiğini her lafzın altına rakam koyarak belirttim.78 Bunların dışında kalan yerlerde 

 lafızları İmam Mushaf’ta yuvarlak “ta” ile yazılmışlardır. Mushaf yazacak اِشءاح، ؽدشح، عّٕخ، خّٕخ، وٍّخ

olan kimseler د yerine ح ya da ح yerine د yazacak olsalar düzeltmeleri üzerlerine farzdır. Resm-i 

İmam’a muhalefet ederlerse Hazreti Resul-i Ekrem’e ve Cibril-i Emin’e ve Levh-i Mahfuz’a muhalefet 

etmiş olurlar. Bu durumda eğer musır olurlarsa bidat ehli olduklarına Resulullah’ın hadisleri, sahabenin 

icmaı ve âlimlerin sözleri hüccettir.79 

Müellif bu izahatları yaptıktan sonra kendisini ehl-i bidattan kılmaması için Allah’a dua eder ve 

salat-u selam getirir. Son söz olarak da bu risaleyi telif ettiğini ve onu Fevâidü’l-Latîfetü ve’t-Tarîfetü fî 

Rusûmi’l-Mesâhifi fî Beyâni Kavâ’idi Resmi Osmâniyye diye isimlendirdiğini söyler. Ardından sırasıyla 

sure tertibine göre kelimelerin İmam Mushaf’a uygun olarak nasıl yazılması gerektiğini gösterir.80  

Bakara Suresi: ّْ هللا ال٠غزسٟ، ٘ئالء، فبس٘جْٛ، فبرمْٛ، ٚثبإ، اثٕزب، ٚاٌصب ثئ١ٓ، ٘ضٚا، فبدّاسارُ، ع١ّئخ،  ا

خط١ئزٗ، فّب خضاء، ػ١غٝ اثٓ ِش٠ُ، فٍؼٕخ هللا، فجبإ، ثئغّب اؽزشٚا، لً ثئظ ِب، ٘ب سٚد، ِٚب سٚد، ٌٚجئظ ِب 

ؽشٚا، رٚ اٌفعً، اْ رغئٍٛا، عئً، فب٠ّٕب، ٚالرغئً، ِصٍّٝ، ٚز١ث ِب، ا٠ٓ ِب، فبروشٟٚٔ، ٚاؽىشٌٟٚ، صٍٛاد، 

ٌؼٕخ هللا، ٌٚٛ ٠شٜ اٌز٠ٓ، ٚساٚا، رجشّإا، االّ إٌبس، ٚآرٟ اٌّبي، ٚآرٟ اٌضوٛح، ٌٚزىجّشٚا، ٘ذ٠ىُ، ػجبدٞ، اٌّذاع، ارا دػبْ، 

، اعشائً، ٔؼّخ هللا،  ًاٜل ف١ٍغزد١جٌٟٛ، ١ٌٚئِٕٛثٟ، ٚػفب، فب ألْ، ا١ًٌّ، ٠غئٍٛٔه، ٚءارٛا، خضاء اٌىبفش٠ٓ، سإعىُ، ار

ًاٚلا، ٔؼّذ هللا، ف١ّب فؼٍٓ، ا٠ٚؼفٛا اٌزٞ، ٚاْ رؼفٛا،  فٙذٜ هللا، خٍٛا، سزّذ هللا، أّٝ ؽئزُ، فبْ فبإ، لشٚء، ٘ض

ٚالرٕغٛا اٌفعً، ػٍٝ اٌصٍٛاد، ٚاٌصٍٛح، فٟ ِب فؼٍٓ، فٟ أفغٙٓ، ِٓ ِؼشٚف، ٌزٚ فعً، ِٓ راٌّزٞ، ٠ٚجصػ، 

أّٝ ٠ىْٛ ٌٗ اٌٍّه، ثغطخ، ٘شْٚ، داٚد، خبٌٛد، الأفصبَ، ا١ٌٚبإُ٘، أّٝ ٠سٟ، و١ف رسٟ، ِؤ٠خ، خضاًال، س٠بء 

ذىُٙ، ثغ١ّ١ُٙ، ٠ٚشثٟ اٌصذلبد، ِٓ اٌشثٛا، فؤرٔٛا،  ُ٘ إٌبط، ٠ئرٟ اٌسىّخ، ِٚٓ ٠ئد اٌسىّذ، اٌٚٛا، ع١ئبرىُ، 

  سإط، رٚ ػغشح، وبرت، ٚالرغئّٛا، وبرجب، ف١ٍئد اٌزٞ اٚرّٓ، أذ ِٛالٔب

Âl-i Ġmran Sûresi: رٚ أزمبَ، لً اإٔجئىُ، ٚاال١ِٓ، إٌج١١ٓ، رُم١خ، اِشاد، أٝ ٌه ٘زا، دػب، ث١سٟ، أٝ 

٠ىْٛ ٌٟ ٌٚذ، و١ٙئخ، ٚأجئىُ، ٚاغ١ؼْٛ، ِٚىش هللا، ف١ّب وٕزُ، ٌؼٕذ هللا، ٠ٍْٛ، خضاإُ٘، ًِء االسض، رمبرٗ، ٔؼّذ 

، خضاإُ٘، فٍٓ ٠عش  ُٜ هللا، ؽفب زفشح، سزّخ هللا، االرٜ، ا٠ٓ ِب ثمفٛا، ٚثبإ، ِب ػٕزُ، ٚارا خٍٛا، ػعٛ، ع١ئخ، رُجَّٛ

ُْٛ، ٌى١ال، ٕ٘ٙب، ػفب هلل، ُغضّٜ، ٠سٟ، الاٌٝ هللا، الٔفّعٛا، أّٝ ٘زا، فبدسإا،  هللا، افبئٓ، ٚوب٠ٓ، ٌٚمذ ػفب، رٚ، ٚال رٍَ

  رٚ فعً، أّب ٍّٟٔ ٌُٙ، خبإ، فجئظ ِب، ِٓ رذخً

Nisâ Sûresi: ١ٕ٘ب، ِش٠ب، اِٛاٌىُ اٌزٟ، اثٛاٖ، ٚاٌالرٟ، ٚسثبئجىُ اٌالرٟ، ِٓ ٔغبئىُ اٌالرٟ، فّٓ ِب 

ٍِىذ، خؾٟ اٌؼٕذ، ٚاعئٍٛا هللا، ٚثزٜ اٌمشثٝ، ٚاٌدبس رٜ اٌمشثٝ، س٠ب، ٚػصٛا، اٌّٚغزُ، فبرا، ال٠ئرْٛ، ٚارا 

ًّ ِب، فخزُٚ٘، ٚالزٍُٛ٘، ثمفزُّٛ٘،  الر١ٕبُ٘، ا٠ٓ ِبرىٛٔٛا، فّبي ٘ئالء، الرّجؼزُ، ع١ئخ، ز١١زُ، فئز١ٓ، و

فدضاإٖ، ػغٝ هللا، اْ ٠ؼفٛ ػُٕٙ، فٍزمُ، اس٠ه هللا، ٚاعزغفش هللا، اَ ِٓ ٠ىْٛ، عٛءا، ثش٠ب، إٌغبء اٌالرٟ، ٠غٓ 

  هللا، ٚاْ رٍٛا، ٠ٚغزٙضا، ٚعٛف ٠ئد هللا، ٠غئٍه، اْ اِشإا

Mâide Sûresi: ِسٍٟ اٌص١ذ، اٌّٚغزُ، ٚاروشٚ ٔؼّخ، ٔؼّذ هللا، ٠ٚؼفٛا ػٕٗ،اثٕٛا هللا ٚازجبإٖ، ٕ٘ٙب، َٔجَب  

اثٕٟ، اْ رجئا، خضاإا اٌظب١ٌّٓ، أّب خضاإا اٌز٠ٓ، ف١ّب ار١ىُ، ٠ؤرٟ هللا ثمَٛ، ِٚٓ ٠زٛي هللا، ٌجئظ ِب، ٌجئظ ِب، 

َٚاػذي، ػفب هللا، رٚأزمبَ، ٚاْ رغئٍٛا، اثبئُٙ، ٌٍسٛاس٠ىٓ، اْ إِٓٛاثٟ، ٚثشعٌٟٛ،  لّذِذ، خضاء اٌّسغ١ٕٓ، فدضاُ، َر

   اٌسٛاس٠ٛٔـ لبي ػ١غٝ اثٓ ِش٠ُ اٌٍُٙ

                                                           
68  Âl-i İmrân, 3/35; Yûsuf, 12/30-51; Kasas, 28/9; Tahrim, 66/10-11 ayetlerinde açık geri kalan yerlerde kapalı yazılır. Maşalı, 

Kur’ân’ın Metin Yapısı, s. 153. 
69  Mücadele, 58/8 ve 9. ayetler hariç kalan yerlerde açık yazılmıştır. Maşalı, Kur’ân’ın Metin Yapısı, s. 153. 
70  Duhân, 44/43’te açık geri kalan yerlerde kapalı yazılmıştır. 
71  Şu beş yerde açık yazılmıştır (Enfâl, 8/38; Mü’min, 40/85; Fâtır, 35/43 burada üç kez). Bunun dışındaki yerlerde kapalı 

yazılmıştır. Maşalı, Kur’ân’ın Metin Yapısı, s. 153. 
72  Kasas, 28/9’da açık kalan yerlerde kapalı yazılmıştır. 
73  Vâkıa, 56/89’da açık diğer yerlerde kapalı yazılmıştır. 
74  Sadece Rûm, 30/30’da açık yazılır. 
75  Sadece Hûd, 11/86’da açık yazılır. 
76  Sadece Tahrim, 66/12’de açık yazılır. 
77  Sadece A’raf, 7/137’de açık yazılır. Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz., Maşalı, Kur’ân’ın Metin Yapısı, s. 152-161. 
78  Müellifin açıklamaları böyle olmakla birlikte elimizdeki nüshalarda bu rakamlar bulunmamaktadır. 
79  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 233a-233b. 
80  Amâsî, Risâletü Resm-i Osmânî, vr. 233b. 
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En’am Sûresi: أجٛاُء، ٠غزٙضإْ، ائٕىُ، ؽشوبإوُ، ٠ٕٚئْ ، ز١برٕب، ٌٍّٚذاساالخشح، ِٓ ٔجبئ، ١ٌُِٛٙ اٌسك، 

ٌئٓ أد١ٕب، أذػٛا، ٘ذ٠ٕب هللا، اٌٝ اٌٙذٜ ائزٕب، ٘ذٜ هللا، اس٠ه، ا١ًٌّ، َساَاٌمّش، َساَاٌؾّظ، ٚلذ ٘ذ٠ٓ، ٚ٘شْٚ، 

٠ٚسٝ، ٚا١ٌبط، ٚاعّؼ١ً، اثبئُٙ، ٚ٘ذ٠ٕبُ٘، فجٙذ٠ُٙ الزذٖ، ػٍٝ صالرُٙ، ؽفؼبوُ، ؽشوبإا، فبّٔب رئفىْٛ، أّٝ 

ّْ ِب رٛػذْٚ، ؽشوبإُ٘، ٔجّئٟٔ، ف١ّب اٚزٝ، رٚ  ّّذ، وٍّذ، ا١ٌٚبإُ٘ ،اْ ٌُ ٠ىٓ سثه، ا ٠ىْٛ ٌٗ، افئذرُٙ، ٚر

َ٘ذ٠ٕٝ، صالرٝ، فٝ ِب،  سزّخ، ٌٙذ٠ىُ، ثبٌغ١ّئخ، 

A’râf Sûresi: ،ؽئزّب، ِبٚسٜ، ١ٙٔىّب، فذ١ٌّّٙب،  ّٓ ، ِزإِب، الٍِئ ّٓ ، ٌٕٚغئٍ ّٓ دػ٠ُٛٙ، فٍٕغئٍ

ًّ ِب، ارا ادّاسوٛا، ال١ٌُٚٙ، ٘ذأب، اْ ٘ذ٠ٕب هللا، اْ رٍىُ، ثغ١ّ١ُٙ،  رالباٌؾدشح، عٛآرّٙب، ٚٔبد٠ّٙب، ا٠ٓ ِب، و

، ٚػزٛا، أىُ، اعٝ، 81ٚٔبدٚا، ٚٔبدٜ، ا١ًٌّ، ٚاٌؾّظ، ٚاٌمّش، ٚإٌدَٛ، ِغخشاد، سزّذ هللا، لبي اٌّالء، ثصطخ

ّْ ٌٕب، ٚاعزش٘جُٛ٘، ٚخبإ، إِٓزُ ثٗ، ثُ الصٍجّٕىُ، ٠ٚغزسٝ، وٍّذ سثه، ٌٓ رشىٕٟ، عبٚس٠ىُ،  اْ الالٛي، لبٌٛا ا

َّ، ٚوٍّبرٗ، اثٕزٝ، ار اعزغم١ٗ، اثٕزب، ٚاعئٍُٙ، ثئِظٍ، ػزٛا، ػٓ ِب ٔٙٛا، اْ  ثئغّب، خٍفزّٛٔٝ، لبي اثٓ ا

ال٠مٌٛٛا، ِٓ ٠ٙذ هللا فٙٛ اٌّٙزذٞ، الاعزىثشرُ، رغؾ١ٙب، دػٛا هللا، ثُ و١ذْٚ، فالرٕظشْٚ، اْ ٌٟٚ هللا، ٠زٌّٛٝ 

 اٌصبٌس١ٓ

Enfâl Sûresi:  َِٛب غّٕزُ، ٠ ّْ راد ث١ٕىّٓ دػبوُ، ٠ّٚىش هللا، ا١ٌٚبٖ، اْ ا١ٌٚبإٖ، صالرُٙ، االّعّٕذ، ا

 اٌزمٝ، الخزٍفزُ، ٠ٚسٝ، ِٓ زٟ، رشاد اٌفئزبْ، ٠زٛفٝ، ااَلْ، ِؤ٠خ، ِبر١ٓ،  ِٓ االعشٜ، ٚاٌز٠ٓ، اٚٚا ٚٔصشٚا

Tevbe Sûresi: ، ثذإوُ، ٚالاٌّئِٕىٓ، ال٠غزْٛ، فٍُ رغٓ، أّٝ  ّّخًال ثشاءح، ِؼدضٜ، ِخضٜ، والَ هللا، ائ

٠ئفىْٛ، ٠ٚؤثٝ هللا، اثٕٝ ػؾش، اثب لٍزُ، اٌؼ١ٍب، الرّجؼٛن، الػّذٚا ٌٗ، ٚالٚظؼٛا، ٠مٛي ائزْ ٌٝ، أّب اٌصذلبد، 

عبٌزُ، ٔجؤاٌز٠ٓ، ٚاٌّئرفىبد، ٌئٓ ارب٠ٕب، ٚصٍٛاد، ع١ّئب، ػغٝ هللا، اْ صالره، اِش ِٓ، ؽفبخشف، ثٕٛ س٠جخ، فٝ 

 لٍٛثُٙ، لٍٛثُٙ، ار ٘ذ٠ُٙ، ٚػٍٝ اٌثٍثخ، اْ ال ٍِدب،  ّب، ِٛغبًال 

Yûnus Sûresi: ،٠جذإ اٌخٍك، ٚاغّبّٔٛا، ٌمبءٔبائذ، ِٓ رٍمبئ، ثفؼبإٔب، ٚاص٠ّّٕذ، ٠ذػٛا، اٌغ١ئبد، خضاء ع١ئخ

ِّٓ ٠ٍّه، فبٔٝ رصشفْٛ، فبّٔٝ رئفىْٛ، وٍّذ، ٚاِب ٔش٠ٕه، االْ، ٠ٚغزٕجئٔه، الفزذد، ساٚا اٌؼزاة،  رجٍٛا، ١ٌُِٛٙ، ا

٠سٝ، لً هللا، ٚالرٕظشْٚ، فّب عبٌزىُ، فشػْٛ ئزٛٔٝ، اْ رجّٛا، ثٕٛا اعشائً، فغً، ٠مشْٚ، وٍّذ، ِٚبرغٕٝ، ٕٔح 

 اٌّئ١ِٕٓ، ِٓ د٠ٕٝ

Hûd Sûresi: ِٓ ٌذْ، االّرؼجذٚا، اٌغ١ّئبد، فبٌُّ ٠غزد١جٌٛىُ، ٚاْ الاٌٗ اال٘ٛ، اْ الرؼجذٚا االهللّا، االّ إٌبس، 

ٚآر١ٕٝ، فالرغئٍٓ، االّػزش٠ه، فى١ذٚٔٝ، ثُ الرٕظشْٚ، آر١ٕٝ، ثٍثخ، ٠ِٛئز، اال اْ ثّٛد، سآ ا٠ذ٠ُٙ،ءاٌذ، سزّذ هللا، 

 ّٓ ، ٚالرخضْٚ، ثم١ذ هللا، اصالره، ِبٔؾٛاء، ٌٕش٠ه، اٌغ١ئبد، الٍِئ ّٓ  ثٕبرٝ ٘

Yûsuf Sûresi: ٠باثذ، سء٠بن، غ١بثذ، ٚخبإ، اؽزش٠ٗ، الِشارٗ، ِث٠ٛٗ، ِثٛاٞ، اْ سا، ٚاعزجمب، ٌذا اٌجبة، سا، 

اِشاد اٌؼض٠ض، فز١ٙب، ٌٕش٠ٙب، ِزّىبًال، زبػ، ١ٌٚىٛٔب، ساٚاال٠بد، أّٝ اس٠ٕٝ، اس٠ٕٝ، اثبئ، فبٔغ١ٗ، فٝ سء٠بٞ، ٌٍشء٠ب، ٔدب 

ٚادّوش، فبسعٍْٛ، اٌٍّه ا٠زٛٔٝ، فغئٍٗ، اٌالّرٝ، اِشاد اٌؼض٠ض االْ، ٠زجٛا، لبي اىزٛٔٝ، اٚفٝ اٌى١ً، ٚالرمشثْٛ، اثبٖ، 

ّّب اعز١ئغٛا، ٚاعىً اٌمش٠خ،  ِبٔجغٝ، رئزْٛ، لع١ٙب، ٌزٚػٍُ، آٜٚ، فّبخضائٗ، لبٌٛا خضاإٖ، فٙٛ خضاإٖ وزٌه، فٍ

رفزئا، ٚالرب٠ئغٛا، أٗ ال٠ب٠ئظ، ِضخ١خ،  فبٚف ٌٕب، لبٌٛا ءأه، الٔذ ىٛعف، أب ٠ٛعف، ِٓ ٠زّك، ٚارٛٔٝ، رفّٕذْٚ، 

 اٌم١ٗ، ٠ب اثذ، سء٠بٞ،أذ ٌٟٚ، ِٚبرغئٍُٙ، ٚوب٠ّٓ، عج١ٍٝ، ادػٛا، ارّجؼٕٝ، ارا اعز١ئظ، فٕدٝ، الٌٚٝ االٌجبة

Ra’d Sûresi: ءارا وٕب، ءأب ٌفٝ، ثبٌغ١ئخ، ٌزِٚغفشح، ِٚب دػبء، افبرخزرُ، الفزذٚثٗ، ٠ٚذسإْ، ٌززٍٛا ػ١ٍُٙ، 

 افٍُ ٠ب٠ئظ، ٌٙذٜ إٌبط، ا١ٌٗ ادػٛ، ٠ّسٛا هللا، ٚاْ ِب ٔش٠ٕه، أّب ٔؤد االسض

Ġbrahim Sûresi: ار أد١ىُ، ٔجٛا اٌز٠ٓ، ١ٌغفش ٌىُ، ٠ٚئخشوُ، اثبٚٔب، فبرٛٔب، ٘ذ٠ٕب، ظؼفٛا، ٘ذ٠زب هللا، 

اؽشوزّْٛ، ٔؼّذ هللا، لً ٌؼجبدٜ، ِٓ وً ِب عب ٌزّٖٛ، ٔؼّذ هللا، فّٓ رجؼٕٝ، ِٚٓ ػصبٔٝ، افئذح، اٌذػبء، 

 دػبء، ٚافئذرُٙ، رٚ أزمبَ

Hicr Sûresi: اٌٍّئىخ، ِؼب٠ؼ، ٔسٟ، خضء، رفعسْٛ، ٚالرخضْٚ، ِٓ اٌّثبٔٝ، ػع١ٓ، ٌٕغئٍُٕٙ، 

 اٌّغزٙضئ١ٓ

Nahl Sûresi: فبرمْٛ، دفء، ثبٌغ١ٗ، ٌشإف، ٌٙذ٠ىُ، ا١ًٌّ، ٚإٌٙبس، ٚاٌؾّظ، ٚاٌمّش، ٚإٌدَٛ، ِغخشاد، 

ٚرشٜ اٌفٍه، ٔؼّخ هللا، فبرٝ هللا، ع١ئبد، ٘ذٜ هللا، ٘ذ٠ُٙ، ٌٕجّٛئُٕٙ، فغٍٛا، ٠زف١ّٛا،  فبس٘جْٛ، ردئشْٚ، 

ًّ، فبز١بثٗ، ٠زٛف١ىُ، ٌىٟ ال٠ؼٍُ، ثشادّٜ، افجٕؼّخ هللا، ٚثٕؼّذ هللا ُ٘، ٠غزْٛ، ١ٌِٛٗ، ا٠ّٕب٠ٛخٙٗ،  ٌزغئٍٓ،  

ّْ ِب ػٕذهللا، أّب  ٚاالفئذح، اٌُ ٠شٚا اٌٝ، ٠ؼشفْٛ ٔؼّذ هللا، سااٌز٠ٓ  ٍّٛا، سااٌز٠ٓ اؽشوٛا، ٚا٠زبئ رٜ اٌمشثٝ، ا

 ٠فزشٜ، ٠َٛ رؤرٝ، فبرالٙب هللا، ٚاؽىشٚا ٔؼّذ هللا،اخزج١ٗ، ٚ٘ذ٠ٗ

Benî Ġsrâîl (Ġsrâ) Sûresi: اعشٜ، االلصٝ، اعشائً، ١ٌغٛا، ٠ٚذع، ا١ًٌّ، اٚ والّ٘ب، اٌضٔٝ، أّٗ ِغٛال، 

ع١ئٗ، افبصفبوُ، ارا الثزغٛا، ار ٠مٛي، ءارا وٕب، ءأب، ٠مٌٛٛا اٌزٝ، اٌشئ١ب، اس٠ٕبن، ٌئٓ اخشرٓ، خضاإوُ، ٚارا الرخزٚن، 

ٚارا ال٠ٍجثْٛ، َٚٔآ، ٠ئعب، ِٚٓ ٠ٙذ هللا فٙٛ اٌّٙزذ، وٍّّب، ءارا وٕب، ءأبٌّجؼٛثْٛ، فبثٝ، ارا الِغىزُ، فغىً، ا٠ّب ِب 

 رذػٛا، ثصالره

                                                           
81  Hafs ط ile, Ebû Amr ؿ ile okumuştur. vr. 235a. 
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Kehf Sûresi: ار اٜٚ اٌفز١خ، ١٘ٚئ ٌٕب، ازصٝ، ٘ذٜ، ٌٓ ٔذػٛا ِٓ، فّؤٚا، ١ٙ٠ّٚئ ٌىُ، ِٓ ٠ٙذ هللا فٙٛ 

اٌّٙزذ، ا٠مب ب، ٌٛ اغٍّؼذ، ثٍثخ، ٌؾبئ، اْ ٠ٙذ٠ٓ، سثّٝ، ثٍث ١ٍِخ، ٚارً، ثبٌغذٚح، ٠ٛ٘ٗ، وٍزب، ع٠ّٛه، ٌىّٕب، اْ 

رشْ، اْ ٠ئر١ٓ، ِبإ٘ب، آٌّ ٔدؼً، فزشٜ، ِبي ٘زا، ازص١ٙب، ٚسا اٌّدشِْٛ، ١ٌذزعٛا ثٗ، ٠ذاٖ، رٚ اٌشزّخ، ٌفز١ٗ، 

أغ١ٕ١ٗ، رؼٍّٓ، فبْ ارجؼزٕٝ، فالرغىٍٕٝ، فبثٛا، ٌزّخزد، اثٛاٖ، ٠ب را اٌمش١ٔٓ، ِىّٕٝ، آرٛٔٝ، لبي آرٛٔٝ خضاإُ٘، 

 ٌىٍّبد، وٍّبد سثٝ

Meryem Sûresi: روش سزّذ سثه، ٠سٟ، أّٝ ٠ىْٛ، االّ، ثٍث، ٠ب٠س١ٝ، ٚصوٛح، ال٘ت ٌه، أّٝ ٠ىْٛ، 

فٕبد٠ٙب، ٘شْٚ، اِِشاَ َعٍٛء، آر١ٕٝ، ا٠ٓ ِب وٕذ، ٚاٚصبٔٝ، ثبٌصٍٛح ٚاٌضوٛح، ٠ب اثذ، فبرّجؼٕٝ، ٚادػٛا سثٝ، ػغٝ االّ، 

 ِٓ إٌج١١ٓ، ءارا ِب ِذ، ثُ ّٕٔدٝ، ٚٔزس، ٚسء٠ب، ٚٔغٛق، دػٛا، آرٝ اٌشزّٓ

Tâhâ Sûresi: ً٘ ار١ه، ار سا ٔبسا، ار١ٙب، ثبٌٛاد اٌّمذط غٜٛ، ٚأب اخزشره، ٠ٛ٘ٗ، ارٛوئا، ٚاعشٚا، ثُ ارٛا، 

َّ، ٚػٕذ، ٚال٘عّب،  أّب صٕؼٛا، ٚالٚصٍّجّٕىُ، ٚال٠سٝ، اال٠ّشخغ، فبرّجؼٛٔٝ، اِشٜ، ٠ب ٘شْٚ، االّرزجؼٓ، لبي ٠بثٕئ

 ٚالرظّٛا، ثُ اخزج١ٗ، أبٜ ا١ًٌ، ػ١ٕ١ه

Enbiyâ Sûresi: لبي سثٝ، افزش٠ٗ، فغئٍٛا رغىٍْٛ، دػ٠ُٛٙ، الرّخزٔب، ال٠غئً، ٠غىٍْٛ، فبػجذْٚ، اٌُٚ 

٠شاٌز٠ٓ، افب٠ٓ ِذ، ٚارا سان، عبٚس٠ىُ، فال رغزؼدٍْٛ، أب ٔؤد االسض، ٚروشٜ، ٕٔدٝ، ٠س١ٝ، فبػجذْٚ، ِب ٚسدٚ٘ب، 

 فٝ ِب اؽزٙذ 

Hac Sûresi: رٛالٖ، ٌى١ال، ٠سٝ، ٚاالخشح، ٠ذػٛا، ٚاٌصبثئ١ٓ، ٘زاْ، وٍّب، عٛا، ٚاٌجبد، اْ ال رؾشن، 

ّْ ِب  ٚاٌّم١ّٝ، ٌزىجشٚا هللا، ٘ذ٠ىُ، ٚصٍٛاد، ِٚغبخذ، ٚوب٠ّٓ، ٚاٌز٠ٓ عؼٛا، اٌمٝ، ِب ٠ٍمٝ، ٌٙبد اٌز٠ٓ، ٚا

١ّّىُ ، افبٔجئىُ، اخزج١ىُ، ع ًاٜل  ٠ذػْٛ، ٌؼٍٝ، ٘ذ

Mu’minûn Sûresi: فٝ صالرُٙ، ػٍٝ صٍٛارُٙ، فمبي اٌٍّٛا اٌز٠ٓ، ثّب وّزثْٛ، ّٔد١ٕب، ٚلبي اٌّالء، ِٓ 

ِّخ، فبرمْٛ، ٠دئشْٚ، الردئشٚا، اَ  لِٛٗ، ثٍمبء االخشح، ١٘ٙبد ١٘ٙبد، ز١برٕب، ٚٔس١ب، ثّب وزثْٛ، رزشا، وً ِب خبء، ا

رغئٍُٙ، خشخب فخشاج، ٚاالفئذح، ٠سٝ، ا١ًٌ، ءارا ِزٕب، ءأب ٌّجؼٛثْٛ، ع١مٌْٛٛ هللا، فبٔٝ رغخشْٚ، ِب ارخز هللا، 

 ٌٚؼال، اٌؾ١بغ١ٓ، اْ ١ٌسعشْٚ، اسخؼْٛ، لبي اخغئا، ٚال رىٍّْٛ، فبرخزرُّٛ٘، فغىً

Nûr Sûresi: صاْ، ٌؼٕذ هللا، ٠ٚذسٚا، خبإ، ِبوزغت، ٌٛال خبٚ، فٝ ِب افعزُ ف١ٗ، ٚال٠ئزً، اٌٚٛا اٌفعً، اْ 

َٗ اٌّئِْٕٛ، ٚأىسٛا، ِّب ٍِىذ، ِٓ ِب ي هللا، ار١ىُ، وّؾىٛح، ٠ٙذٜ هللا، اٌظّبْ، فٛف١ٗ،  ٠ئرٛا اٌٚٝ اٌمشثٝ، ا٠ّ

 ٠غؾ١ٗ، ٠ش٠ٙب، صالرٗ ثٗ، ػٓ ِٓ ٠ؾبء، ٠ٚخؾٝ هللا، ٠ٚزمٗ، فبرْ، ؽئذ، ٚاعزغفش ٌُٙ هللا، دػبء اٌشعٛي

Furkan Sûresi: ِٛرب، ٚالز١ٛح، خبٚ، رٍّٝ، ِبي ٘زا، رغ١ظب، دػٛا، ِغئال، ءأزُ، اظٍٍزُ، ظٍٛا اٌغج١ً، 

 ٚػزٛا ػزٛا، ارٛا، ٠ٛ٘ٗ، ٌٕس١ٟ ثٗ، ٠ؼجٛا ثىُ

ġu’arâ: ّٓ ٌٕب، إِزُ، ٚالٚصٍجٕىُ، رشاء  فظٍذ، أجٛا، اْ ا٠ذ، اْ ٠ىزثْٛ، اْ ٠مزٍْٛ، فبر١ب، ػصبٖ، ائ

اٌدّؼبْ، ع١ٙذ٠ٓ، ٠ٙذ٠ٓ، ٠ٚغم١ٓ، ٠ؾف١ٓ، ٠س١١ٓ، ٠َٛ اٌذ٠ٓ، ٚاصٌفذ، ٚثشصد، ا٠ٓ ِب وٕزُ، ٚاٌغبْٚ، وزثْٛ، 

 ٚاغ١ؼْٛ، ِٚب اعئٍىُ، فٝ ِب،  ٘بٕ٘ب، ٘ع١ُ، فبد، اصسبة ١ٌىخ، ػٍّٛا، ٠ش٠ه، ٚروشٚ هللا

Neml Sûresi: اْ ثٛسن، ػصبن، سا٘ب، ٌّٚٝ، ٚلبال، ارٛا، ػٍٝ ٚاد إًٌّ، رشظ١ٗ، الاسٜ، اٚالرثسٕٗ، اٚ 

١ٌْبر١ٕٝ، اٌختء، ثىزبثٝ، ٠با٠ٙب اٌٍّٛا أٝ، ٠ب ا٠ٙب اٌٍّٛا افزٛٔٝ، ٚاءرٛٔٝ، رؾٙذْٚ، اٌٚٛا لٛح، ٚاٌٚٛا ثؤط، فٕب شح، 

ارّذٚٔٓ، فّب ار١ٕٟ هللا، ٠ب ا٠ٙب اٌٍّٛا ا٠ىُ، ساٖ، ٚاٚر١ٕب،ادخٍٝ اٌصشذ، ثبع١ئخ، لبٌٛا اغ١شٔب ثه، ائٕىُ، هللا، راد 

 ثٙدخ، ءاٌٗ، دػبٖ، ثً اداسن، ءارا وٕب، ائٕب ٌّخشخْٛ، ٌّٚٛا، ثٙبدٜ اٌؼّٟ، خبٚ، ارٖٛ، ٚرشٜ، ارٍٛا اٌمشاْ

Kasas Sûresi: ٔزٍٛا، ػال، ائّخ، اِشاد فشػْٛ، لشد ػ١ٕٓ سخً ِٓ الصب، ٠ب اثذ، ازذٜ اثٕزٟ ْ ٘بر١ٓ، 

ِٓ ؽبغئ اٌٛاد اال٠ّٓ، سا٘ب، ثش٘بٔبْ، اْ ٠مزٍْٛ، سدا ٠صذلٕٝ، اْ ٠ىزثْٛ، ِفزشٜ، ٠ب ٘بِبْ، رزٍٛا، فبْ ٌُ 

، ٠ٚىبٔٗ، اٌغ١ئبد، رشخٛا اْ  ّْ ٠غزد١جٛ ٌه، ٠ٛ٘ٗ، ٠ٚذسإْ، اٌغ١ئخ، اٌٍغٛ، ٍِٙىٟ اٌمشٜ، فجغٝ، ٌزٕٛا، لبسْٚ، ٠ٚىب

 ٠ٍمٝ

Ankebût Sûresi: ٠شخٛا، ع١ئبرُٙ، ٠جذئ هللا، ثذا اٌخٍك، ٠ٕؾئ إٌؾبح، أىُ ٌزبرْٛ، ائٕىُ ٌزبرْٛ 

اٌفبزؾخ، اْ لبٌٛا اىزٕب، ٚلبسْٚ، ٚ٘بِبْ، رزٍٛا، ثً ٘ٛ ا٠بد، ٠غؾ١ُٙ، ٠ب ػجبدٞ، فبػجذْٚ، ٌٕجٛئُٕٙ، ٚوب٠ٓ، ٌٚئٓ 

 عبٌزُٙ، فبز١ب ثٗ، دػٛا هللا، ّٔد١ُٙ

Rûm Sûresi: غٍجذ، ثٍمبئ، اعبإا اٌغٛاٜ، ؽفؼٛا، ٌٚمبئ االخشح، ف١سٟ ثٗ، ِٓ ِب ٍِىذ، فٝ ِب 

سصلٕبوُ، فطشد هللا، دػٛا، ارالُٙ، ع١ئخ، ِٓ سثٛا ١ٌشثٛا، فال ٠شثٛا، ٠س١١ىُ، فزشٜ، اثبس سزّذ هللا، ٠سٝ، ٌّسٟ، 

 ٌظٍٛا، ٌّٚٛا، ثٙبد

Lokman Sûresi: ِب ٠ذػْٛ، ثٕؼّذ هللا، دػٛا ّْ ٌّٚٝ، ٚال رصؼش، اٌُ رشٚا، عبٌزُٙ، ٌٚٛ اْ ِب فٝ االسض، ٚا

 هللا

Secde Sûresi: ٠ذثش االِش، ع٠ّٛٗ، ٚاالفئذح، ءارا ظٍٍٕب، ءأّب ٌفٝ، ثٍمبئ سثُٙ، ٠زٛف١ىُ، رشٜ، ٘ذ٠ٙب، 

 الٍِئٓ، رزدبفٝ، ال٠غزْٛ، ائّخ، ٔغٛق اٌّبء
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Ahzab Sûresi: ٠ٙذٞ اٌغج١ً، صاغذ، اٌظٕٛٔب، عئٍٛا، الرٛ٘ب، ٚاْ ٠بد االزضاة، سا اٌّئِْٕٛ، ٚرخؾٝ 

إٌبط، اْ رخؾ١ٗ، ٌىٟ ال، لعٛا، ٚدع ار٠ُٙ، ٌى١ال ٠ىْٛ، ٚرئٞ، ا١ٔٗ، ٠ٛرٜ، ف١غزسٝ، ال٠غزسٝ، فغئٍٛ٘ٓ 

 ِٓ ٚساء زدبة، ا٠ٓ ِب ثمفٛا، اغؼٕب هللا، ٚاغؼٕب اٌشعٛال، فبظٍٛٔب اٌغج١ال، ٚاٌؼُٕٙ، آرٚا ِٛعٝ،فجشّاٖ هللا

Sebe’ Sûresi: ، ساٚا اٌؼزاة، ٔى١ش، عبٌزىُ،  ًاٜل الربر١ٕب، عؼٛا، ٠ٚشٜ اٌز٠ٓ، افزشٜ، رٚارٝ، لشٜ، ٌؼٍٝ، ٘ذ

 ٚأّٝ ٌُٙ اٌزٕبٚػ

Fâtır Sûresi: اٌٚٝ، ٚثٍث، ٔؼّذ هللا، فبّٔٝ رئفىْٛ، فشاٖ، ٔى١ش، ثّشاد، ٚزّشا، أّب ٠خؾٝ هللا، 

 اٌؼٍّٛا،ث١ٕذ، ا٘ذٜ، ازذٜ اٌغئ، اال عٕذ اال١ٌٚٓ، ٌغٕذ هللا، ٌغٕذ هللا رس٠ٛال

Yâsîn Sûresi: ٔسٝ اٌّٛرٝ، ائٓ روشرُ، الصب، ءارّخز، اْ ٠شدْ، الرغٓ، ػّٕٝ، ٠ٕمزْٚ، اراًال، فب عّؼْٛ، 

ل١ً ادخً، ػٍّزٗ، وبٌؼشخْٛ، الاؽّظ، اْ رذسن اٌمّش، ٚالا١ًٌ، رس٠زُٙ، اْ الرؼجذٚا، ٚاْ اػجذٚٔٝ، فبعزجمٛا، 

  فبٔٝ ٠جصشْٚ، اٌُٚ ٠شاالٔغبْ، ٠سٝ اٌؼظبَ، لً ٠س١١ٙب

Saffât Sûresi: اٌٝ اٌّالِء، اَ ِٓ خٍمٕب، ٚارا ساٚا آ٠خ، ءارا ِزٕب، ءأب ٌّجؼٛثْٛ،ازؾشٚا، ٌزائمْٛ، ائٕب 

ٌزبسوٛا، ٌزائمٛا، ائٕه، فبغٍّغ، فشاٖ، سإط اٌؾ١بغ١ٓ، الاٌٝ اٌدس١ُ، اٌفٛا، اثبءُ٘، ٌٚمذ ظً، ٌٚمذ ٔبد٠ٕب، الثش١ُ٘، 

 ائفىب، لبٌٛاثٕٛا ٌٗ، ع١ٙذ٠ٓ، ٠ب اثذ، ٠باثش١ُ٘، اٌشء٠ب، اٌجٍٛا، اصطفٝ اٌجٕبد، فؤرٛا، صبي اٌدس١ُ، اٌصبفْٛ

Sâd Sûresi: رٜ اٌزوش، فٕبدٚا، ٚالد ز١ٓ، ءأضي، ػزاة، اصسبة ١ٌىخ، ػمبة، را اال٠ذ، ار١ه، ٔجئا اٌخصُ، 

 ار رغٛسٚا، ثغٝ، اٌٚٝ اال٠ذٜ، روشٜ اٌذاس، صبٌٛا إٌٍش، ارخزٔبُ٘، ٔجٛا ػظ١ُ، الٍِئٓ

Zümer Sûresi: فبػجذ هللا، فٝ ِب ُ٘، الصطفٝ، ثٍث، فبٔٝ رصشفْٛ، دػب سثٗ، لً ٠ب ػجبد اٌز٠ٓ، ٠ٛفّٝ، 

ٌٗ د٠ٕٝ، ٠ب ػجبد فبرمْٛ، فجؾش ػجبد اٌز٠ٓ، ٘ذ٠ُٙ، فزش٠ٗ، خضااٌّسغ١ٕٓ، اعٛا اٌزٜ، ِٚٓ ٠ٙذ هللا، ٌٚئٓ 

عبٌزُٙ، ٠زٛفّٝ، لعٝ، اؽّئضّد، فٝ ِب وبٔٛا، الفزذٚا ثٗ، ٠بػجبدٞ اٌز٠ٓ، ٘ذ٠ٕٝ، رشٜ، ٠ٕٚدٝ، ثّفبصرُٙ، 

 رؤِشٚٔٝ، إٌج١١ٓ، ٔزجّٛا ِٓ اٌدٕخ

Tavl (Mü’min/Ğafir) Sûresi: رٜ اٌطٛي، ػمبة، وٍّذ، ِٚٓ رك اٌغ١ئبد، رٚ اٌؼشػ، ٠ٍمٝ، اٌزالق، 

٠َٛ ُ٘، ٌذٜ اٌسٕبخش، رخفٝ، ِٓ ٚاق، اٚ اْ ٠ظٙش، ِٓ ٘بد، ار١ُٙ، ٠ب ٘ب ِبْ اثٓ ٌٝ، فبغٍغ، ارّجؼْٛ، ا٘ذوُ، 

ّّب ساٚا، عٕذ هللا  إٌدٛح، أّب رذػٕٛٔٝ، ٠سٝ، أٝ ٠صشفْٛ، ار االغالي، ا٠ٓ ِبرذػٛا، ساٚا، ثؤعٕب، ٌ

Hâ-mîm/Secde Sûresi: ائّٕىُ، ٌٚالسض ائز١ب، فمع١ٙٓ، اٌؼّٝ، ِبخبإ٘ب، اسد٠ىُ، ٚاٌغٛا، اٌٍز٠ٓ، اظٍٕب، 

ّٝ، ػّٝ، ال٠غئُ،  ِّٓ دػب، ٚالاٌغ١ئخ، ٠ٍم١ٙب، رٚ، ال٠غئّْٛ، رشٜ، از١ب٘ب، ٌّسٝ، اَ ِٓ ٠ؤد، ٚرٚ، ءاػدّ

 ف١ئط، َٚٔآ

ġûrâ Sûresi: ٠زسإوُ، اَ ٌُٙ ؽشوٛا، ٠ّٚر هللا، اٌمشثٝ، ٠ٚؼفٛا ػٓ اٌغ١ئبد، ٌجغٛا، ٠ٚؼفٛا، ف١ظٍٍٓ، 

 غعجٛاُ٘، ٚخضاٚا، ساٚا اٌؼزاة، ٚرش٠ُٙ، اٚ ِٓ ٚساء زدبة

Zurhuf Sûresi: ًّ، وظ١ُ، ٠ُّٕؾٛا، ثشاء، ِّب، ع١ٙذ٠ٓ، ػظ١ُ،  ٌٚئٓ عبٌزُٙ، ِٚعٝ، ٌزغزٛا، خضا،  

سزّذ سثه، ٚسزّذ سثه، رٙذٜ اٌؼّٟ، ٚعئً، ثب ا٠ّٗ اٌغبزش، اعٛسح، ءاٌٙزٕب، ٚارجؼْٛ، ٚاغ١ؼْٛ، ٠بػجبد، 

 رؾز١ٙٗ، ١ٌمط، فبٔٝ رئفىْٛ

Duhân Sûresi: رؤد اٌغّبء، أّٝ ٌُٙ، أّبوبؽفٛا، ٚاْ الرؼٍٛا، اْ رشخّْٛ، ٚاْ ٌُٙ رئِٕٛا ٌٝ، فبػزضٌْٛ، 

 فذػب، ثٍٛأ، ِٛال، ػٓ ِٛال، ؽدشد اٌضلَٛ

Câsiye Sûresi: ِب ارخزٚا، ِٓ سخض ا١ٌُ، ِس١بُ٘، ٠ٛ٘ٗ، غؾبٚح، ز١برٕب، ٚٔس١ب، لبٌٛا ا٠زٛا، ٠س١١ىُ، 

 رذػٝ، ٚثذا ٌُٙ، ٕٔغ١ىُ، ِٚب٠ٚىُ

Ahkâf Sûresi: فٝ اٌغّٛاد، ا٠زٛٔٝ، رف١عْٛ، ازغبٔب، زغٕب، ثٍثْٛ، رشظ١ٗ، ارؼذإٔٝ، ٠غزغ١ثبْ هللا 

 ٠ٍٚه آِٓ، ار٘جزُ، فٝ ز١برىُ، ف١ّب اْ، ٠ؼشض اٌز٠ٓ، اٌٚٛا اٌؼضَ

Muhammed Sûresi: فؾّذٚا، اٚصاس٘ب، الٔزصش، ١ٌجٍٛا ثؼعىُ، ِٛال، ِثٜٛ، ٚوب٠ّٓ، ِصفٝ، ِبرا لبي آٔفب، 

 فبٔٝ ٌُٙ روش٠ُٙ، فبٌٚٝ ٌُٙ، اٌٙذٜ اٌؾ١طبْ، الس٠ٕبوُٙ، ثغ١ّ١ُٙ، ٚٔجٍٛا، اخجبسوُ

Fetih Sûresi: ِٚٓ اٚفٝ ػ١ٍٗ هللا، اْ ٌٓ، ا٠ذٞ إٌبط، ٌٌٛٛا االدٚاس، ٌؼزثٕب اٌز٠ٓ، اٌشء٠ب، رش٠ُٙ، 

 ع١ّبُ٘، ؽطئٗ

Hucurât Sûresi:ُٚساء اٌسدشاد، ٌؼٕزُّ،  ازذ٠ّٙب، اٌزٝ، رفئ، ثئظ االث ِٓ 

Kâf Sûresi: ءارا ِزٕب ٚوٕب، ٚروشٜ، ٔع١ذ، ٚاصسبة اال٠ىخ، ٚػ١ذ، افؼ١١ٕب، فبٌم١ٗ، ٚاصٌفذ، اٚ اٌمٝ اٌغّغ، 

 ٠ٕبد إٌّبد

Zâriyât Sûresi: ٚاٌغّبء راد اٌسجه، ٠َٛ ُ٘، ثب٠ذ، ارٝ اٌز٠ٓ، ١ٌؼجذْٚ، اْ ٠طؼّْٛ، رٚ اٌمٛح، 

 فال٠غزؼدٍْٛ

Tûr Sûresi:ٚٚٚل١ٕب، ثٕؼّذ سثه، اٌّص١طشْٚ، ٚاْ ٠ش 

Necm Sûresi: ثُ دٔب، اٚ ادٔٝ، ِبساٜ، ٌٚمذ ساٖ، ٌمذ ساٜ، افشا٠زُ اٌالد، ِٕٚٛح، ػٓ ِٓ رٌٛٝ، اعبٚا، 

 ٠دض٠ٗ اٌدضاء، ٚاز١ب، فغّؾ١ٙب، اصفخ االصفخ
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Kamer Sûresi: فّب رغٓ، إٌزس، ٠ذع اٌذاع، ٠مٛي اٌىبفشْٚ، فذػب، فبٌزمٝ اٌّبء، ٚٔزس، ءاٌمٝ اٌزوش، ِشعٍٛا

 إٌبلخ، ِسزعش، فٕبدٚا، اٌّسزظش، اد٘ٝ

Rahman Sûresi: رٚا اٌؼصف، ٌٚٗ اٌدٛاس، رٚ اٌدالي، ا٠ّٗ اٌثمالْ، ثغ١ّ١ُٙ، رٚارب، ٚخٕب اٌدٕز١ٓ، رٜ 

 اٌدالي

Vakıa Sûresi: ، 82ارا ٚلؼذ اٌٛالؼخ، ءارا ِزٕب، ءأب ٌّجؼٛثْٛ، ٕٚٔؾئىُ فٝ ِب ال رؼٍّْٛ، ػٍّزُ، ز١ٕئز

 ٚخّٕذ ٔؼ١ُ

Hadid Sûresi:ا٠ٓ ِب وٕزُ، ٚوالًّال، ٠سٝ، رٚ اٌفعً، ٌى١ال ربعٛا، ٘ٛ اٌغٕٝ، ٌئال 

Mücadele Sûresi:ُاالّ اٌالّئ، ازص١ٗ، ا٠ٓ ِب، ِٚؼص١ذ، ءاؽفمز 

HaĢr Sûresi:وٝ ال٠ىْٛ، رجّٛإ اٌذاس، لشًالٜ، ؽزّٝ، خبٌذ٠ٓ، خضاإا، ٔغٛهللا 

Mümtehine Sûresi: ِشظبرٝ، اثش١ُ٘، أّبثشءاإا، ٚثذا، ٠شخٛا هللا، ١ٕٙ٠ىُ، ٚاعئٍٛا، ١ٌٚغئٍٛا، فب رٛا، اْ 

 ال٠ؾشوٓ، الرزٌٛٛا، ٠ئغٛا، ٠ئظ

Saf Sûresi:  ٠ؤرٝ، ِٓ ثؼذٜ اعّٗ، ٠ذػٝ، ١ٌطفئا، ٌٍسٛاس١٠ٓ، اعشائً، فب٠ذٔب

Cuma Sûresi:فٝ اال١ِٓ، رٚ اٌفعً، زٍّٛا، ٚرسٚا، ٚارا ساٚا 

Münâfikûn Sûresi:ٓأٝ ٠ئفىْٛ، ٌٛٚا سإعُٙ، ِٓ ِب سصلٕبوُ، اّخشرٕٝ، ٚاو 

Teğâbun Sûresi:  ٔجئ اٌز٠ٓ، ٚاعزغٕٝ هللا، ٌزٕجئْ، ٠ٙذ لٍجٗ، ِباعزطؼزُ، اْ رمشظٛا

Talâk Sûresi: ٚازصٛا، ال٠سزغت، ِٚٓ ٠زك هللا، ثبٌغ، ٚاٌالئ، ٠ئغٓ، ثٍثخ، ٚاٚالد، االزّبي، اخٍٙٓ، 

 ٚارّشٚا، رٚاعؼخ، ار١ٗ هللا، ار١ٙب، ٚوب٠ٓ، ٠باٌٚٝ

Tahrim Sûresi: ِشظبد، ١ٌِٛىُ، رظب٘شا، ١ٌِٛٗ، ٚخجش٠ً، ٚصبٌر، اٌٍّئىخ، الرؼززسٚا، ٠خض هللا، ٚاغٍظ، 

ِٚب٠ُٚٙ، اِشاد ٔٛذ، ٚاِشاد ٌٛغ، ػجبدٔب صبٌس١ٓ، ٚل١ً ادخال، ِغ اٌذاخ١ٍٓ، اِشاد فشػْٛ، سة اثٓ ٌٝ، اثٕذ 

 ػّشاْ، ثىٍّبد سثٙب

Mülk Sûresi:رفبٚد، وً ِب، ءإِزُ، ٔى١ش، ٔز٠ش، ٚاالفئذح، ع١ئذ 

Nun Sûresi: ِب أذ ثٕؼّخ، ٠ؤر١ىُ، فزٕبدٚا، اْ ال٠ذخٍٕٙب، ٚغذٚا ػٍٝ، ٌعبٌْٛ، اَ رغئٍُٙ، ِىظَٛ، 

 فبخزج١ٗ

Hakka Sûresi: ،ٗفزشٜ، صشػٝ، فؼصٛا، غغب اٌّبء، ٚزٍّذ، ٚلؼذ، ٚأؾمذ، ٘بإَ الشإا، وزبث١ٗ، زغبث١

 ِب١ٌٗ، عٍطب١ٔٗ، ٕ٘ٙب، االلب٠ًٚ

Me’âric Sûresi:ٜعبي، عبئً، اٌٍّئىخ، ٚٔش٠ٗ، ٚال٠غئً، رئ٠ٗ، ٌظٝ، صالرُٙ، فّبي اٌز٠ٓ، ٠ُِٛٙ اٌز 

Nuh Sûresi:  ٠بلَٛ، ٚاغ١ؼْٛ، ٠غفش ٌىُ، ٠ٚئخشوُ، دػبئ، اٌُ رشٚا

Cin Sûresi: ٚأب  ٕٕب، اْ ٌٓ رمٛي، اْ ٌٓ ٠جؼث هللا، ٍِئذ، ٌٍغّغ، االْ، ٠دذ ٌٗ، اْ ٌٓ ٔؼدض هللا، رذػٛا، 

 ٚازصٝ

Müzzemmil Sûresi:ٔبؽئخ، ٚغبًال، اٌٚٝ إٌؼّخ، اْ ٌٓ رسصٖٛ، ٚاعزغفشٚا هللا ّْ  لُ ا١ًٌّ، ا

Müddessir Sûresi:ٝ٠َٛ ػغ١ش، ار ادثش، الزذٜ اٌىجش، ار١ٕب ا١ٌم١ٓ، زّش، ِغزٕفشح، وً اِشئ، اْ ٠ئر 

Kıyame Sûresi: الالغُ، اٌم١ّخ، آٌّ ٔدّغ، ٠غئً، ٠ٕجئ االٔغبْ، ٌٚٛ اٌمٝ، ٔبظشح، اٌٝ سثٙب ٔب شح، ِٓ 

 ساق، ٚاٌزفذ، ٠سٟ، اٌّٛرٝ

Dehr Sûresi:عالعً، فٛل١ُٙ، ٌٚم١ُٙ، ٔعشح، لٛاس٠شا، لٛاس٠ش 

Murselât Sûresi: ًّ، رٜ ثٍث، ال ١ًٍ، خّبٌذ، فى١ذْٚ، فٝ  الي،  أّب رٛػذْٚ، الّزذ، ٔخٍمىُ،  

 ٔدضٜ

Nebe’ Sûresi:اٌّشء، ٠ذاٖ، ٠ٚمٛي ،ُّ  ػ

Nazi’ât Sûresi: ءأب ٌّشدٚدْٚ، ءارا وٕب، ً٘ ار١ه، ار ٔبد٠ٗ، ثبٌٛاد اٌّمذط غٜٛ، فبس٠ٗ، ٔىبي االخشح، 

ءأزُ، ث١ٕٙب، فغ٠ٛٙب، ظس١ٙب، دز١ٙب، ِٚشػ١ٙب، اسع١ٙب، غغٝ، ٚٔٙٝ، ِٚشع١ٙب، روش٠ٙب، ِٕز١ٙٙب، ٠خؾ١ٙب، 

 ظس١ٙب

Abese Sûresi:اٌّشء، ٌىً اِشئ 

Tekvîr Sûresi:ْٚاٌّئدح، عئٍذ، اٌدٛاس اٌىٕظ، ٚا١ًٌ، ٌٚمذ ساٖ، ثع١ٕٓ، رؾب 

Ġnfitâr Sûresi:فغ٠ٛه، فٝ اٞ صٛسح، ٠َٛ اٌذ٠ٓ، ِٚب ادس٠ه، ٠َٛ الرٍّه 

Tatfîf (Mutaffifîn) Sûresi: ،ْٛارا اوزبٌٛا، وبٌُٛ٘، اٚ ٚصُٔٛ٘، ٌصبٌٛا اٌدس١ُ، ػ١١ٍٓ، ِٚب ادس٠ه، ِب ػ١ٍ

 فى١ٙٓ، ٌعبٌْٛ

Ġnikâk Sûresi:٠ذػٛا، اْ ٌٓ ٠سٛس، ارا ارغك، لشئ 

                                                           
ve ز١ٓ اِرٍ  kelimesi de bu şekilde yazılır. Asılları ٠ِٛئز  82  şeklindedir. Kıyasa göre elifle yazılmaları gerekir. Çünkü  ٠َٛ اٍِر 

kelimenin başında yer alırlar ancak ortadaymış gibi kabul edilmişlerdir. Müellifin izahı, vr. 239b. 
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Burûc Sûresi:رٚ اٌؼشػ اٌّد١ذ 

Tarık Sûresi:ادس٠ه، ِبٌطبسق، رجٍٝ اٌغشائش، راد اٌشخغ، راد اٌصذع 

A’lâ Sûresi:ْٚاْ ٔفؼذ، ٠صٍٝ، ٚال٠س١ٝ، فصٍٝ، ثً رئثش 

ĞaĢiye Sûresi:ار١ه، اٌٝ االثً، ثّص١طش ً٘ 

Fecr Sûresi: ٚا١ًٌ، ارا ٠غش، اسَ راد، خبثٛا، ثبٌٛاد، غغٛا، ٌجبٌّشصبد، ِب اثز١ٍٗ، اوشِٓ، ا٘بٔٓ، 

 ٚالرسبظْٛ، ٚخئ، ٚأٝ ٌٗ اٌزوشٜ، ٌس١برٝ

Beled Sûresi:اْ ٌٓ ٠مذس، اْ ٌُ ٠شٖ، اٌّؾئّخ 

ġems Sûresi:ٚظس١ٙب،ٚعم١١ٙب، فغ٠ٛٙب، ٚال٠خبف ػمج١ٙب 

Leyl Sûresi: ارا ٠غؾٝ، ٌؾزٝ، ٚارمٝ، رشدٜ، ٌٍٙذٜ، ٌالخشح، رٍظٝ، ال٠ص١ٍٙب، االؽمٝ، االرمٝ، 

 ٠ئرٝ، الزذ، ردضٜ، ٠شظٝ

Duhâ Sûresi:ٚاٌعسٝ، عدٝ، فبٜٚ، فبِب ا١ٌز١ُ، ٚاِب اٌغبئً، ثٕؼّخ 

ĠnĢirâh Sûresi:أمط،  ٙشن 

Alâk Sûresi:  الشاء ثبعُ، ١ٌطغٝ، اْ ساٖ، ارا صٍٝ، ٠شٜ، ٌٕغفؼب، ثبٌٕبص١خ، ف١ٍذع، ٔبد٠خ، عٕذع

Kadir Sûresi:ِٚب ادس٠ه، اٌٍّئىخ 

Beyyine Sûresi:٠زٍٛا، ١ٌؼجذٚا هللا، ٠ٚم١ّٛا، ٠ٚئرٛا اٌضوٛح 

Zilzal Sûresi’nden Kur’ân’ın sonuna kadar: اٚزٝ ٌٙب، ١ٌشٚا، اٌمبسػخ، ِب١٘خ، ا١ٌٙىُ، ٌزغئٍٓ، 

ٚرٛاصٛا، أّب ٌٗ، ِبٌسطّخ، االفئذح، ِئصذح، فٝ رع١ًٍ، ال٠الف، ا٠الفُٙ، سزٍخ، سة ٘زا، ٚال٠سط، صالرُٙ، 

٠83شاْٚ، اػط١ٕبن، ٚأسش، اْ ؽبٔئه، االثزش، رجذ ٠ذا، ٚرت، ِب اغٕٝ، زّبٌخ، ٍِه إٌبط، اٌٗ إٌبط  

 

Sonuç 

Hüseyin b. Ali el-Amâsî, Kur’an’ı Kerim’in ezberlenmesi, tecvidi ve yazımı ile meşgul olmuş, 

Resm-i Osmânî’yi öğrenebilmek için bu alanda yazılmış manzum ve mensur eserler ile bunların 

şerhlerini tetkik etmiş alanında uzman bir âlimdir. Gördüğü lüzum üzerine Fevâidü’l-Latifetü ve’t-

Tarifetü fî Rusûmi’l-Mesâhif fî Beyâni Kava’idi Resmi Osmâniyye adlı risalesini kaleme almıştır. Bu 

risalesinde Mushaf yazımında Arapça’nın kurallarına değil de Mushaf Hattı’na (Resm-i Osmânî) riayet 

etmenin zorunlu olduğunu değişik kaynaklara atıflarda bulunarak ispatlamaya çalışmıştır. Kâtiplerin ta-i 

marbuta yerine açık ta, açık ta yerine ta-i marbuta yazmak gibi Kur’an hattına aykırı davranmaları 

durumunda hatalarını tashih etmelerinin farz olduğunu, hatada ısrarcı oldukları takdirde ehl-i bidatten 

sayılacaklarını delillerle ortaya koymaya çalışmıştır. Ardından yazımı hususunda güçlük bulunan 

kelimelerin Resm-i Osmânî’ye göre nasıl yazılması gerektiğini Kur’an’daki sûre tertibine göre sırasıyla 

göstermiştir. Zamanın şartları düşünüldüğünde önemli bir ihtiyaca cevap verdiği ve mushafların Resm-i 

Osmânî’ye uygun olarak hatasız bir şekilde yazılmasına katkı sağladığı anlaşılmaktadır. 

Müellifin hayatı ve ilmi şahsiyeti hakkında kaynaklarda bilgi yok denecek kadar azdır. Ancak 

günümüz imkânları kullanılarak yapılan katalog taramalarında onun telif ettiği çok sayıda eserin 

ülkemizdeki çeşitli kütüphanelerde yazmalar halinde bulunduğu tespit edilmiştir. Ona ait bu eserlerin 

araştırmacılar tarafından bir an önce incelenerek hayat hikâyesinin ve ilmi şahsiyetinin ortaya konması 

ve onun ilim dünyasında tanıtılması önem arz etmektedir. 
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HIZIR B. MAHMUD ATÛFÎ VE HISNÜ’L-ÂYÂTİ’L-‘İZÂM FÎ TEFSÎR-İ EVÂİL-İ SÛRETİ’L-

EN‘ÂM ADLI ESERİNİN MUHTEVA ANALİZİ 

 

Süleyman NAROL 

 

Özet 

Atûfî, tefsir alanında yazdığı ve En„âm suresinin ilk üç ayetini tefsir ettiği risalesinde ZemahĢerî‟nin (ö. 

538/1144) meĢhur eseri KeĢĢâf‟ı ve Sa‟duddin Teftazânî‟nin (ö. 792/1390) KeĢĢâf‟a yazdığı hâĢiye ile 

Kadı Beyzâvî‟nin (ö. 685/1286) tefsiri ve yine bu tefsirin En‟âm sûresi kısmına Hacı Hasanzâde (ö. 

911/1505) tarafından yazılan hâĢiyeyi esas almıĢtır. Bunların görüĢlerinden kendisi tarafından dikkate 

değer bulduğu kısımlara bu eserde yer vermiĢ, bunun dıĢındaki kısımları da kendisi kaleme almıĢtır. 

Müellif bu risalesinde tefsir metodu olarak pek çok müfessirin yaptığı gibi öncelikle Kur‟an‟ı Kur'an‟la 

tefsir etmiĢtir. Ayetlerde geçen kelimeleri, bazı nahiv kaidelerini ve ayetin ifade ettiği mananın kendi 

anladığı Ģekilde olduğunu ispat etmek için değiĢik Kur'an ayetlerine yer vererek bunları delil getirir. 

Müfessir bunun yanında tefsirin ikinci önemli kaynağı olan hadislere yer verirken görüĢlerini 

temellendirmede müracaat ettiği en önemli kaynak Arap dilinin kurallarını ihtiva eden sarf ve nahiv 

ilmidir. Bu konuda özellikle önemli dilci Sehâvî‟den uzun bir nakilde bulunur. Müellifin tefsirinde takip 

ettiği bir baĢka metot ise Ģiirle istiĢhad yöntemidir. O, ayetlerde geçen kelimeleri Ģiirden delil getirmek 

suretiyle açıklamaktadır. Ayrıca önceki müfessirlerden nakillerde bulunan Atûfî, yaptığı bu nakiller 

arasında kendi tercihini de okuyucuya sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Atûfî, En‟âm, Tefsir, Analiz, Amasya. 

 

Hızır b. Mahmud Atofy and Content Analysis of His Work, Hısnü’l-Âyâti’l-‘İzâm fî Tefsîr-i 

Evâil-i Sûreti’l-En‘Âm 

 

Abstract 

In this epistle, which has written the commentary on the first three verses of the suhra En„âm, Atofy 

based on Zamahshari (d. 538/1144)‟s famous work, KeĢĢâf; the annotation which Sa'uddin Teftazânî 

(d. 792/1390) wrote to KeĢĢâf; Kadi Beyzâvî (d. 685/1286)‟s comment, and annotation written by Hacı 

Hasanzâde (d. 911/1505) to the part of the suhra En'âm of this comment. He has included the parts 

which he found to be considerable from their views in this work and he has written up the rest by 

himself. 

In this epistle, the author has commented on the Qur'an with the Qur'an in the first place, as many 

commentators have made it as a method of commentary. To prove the words in the verses, some 

syntax bases and meaning expressed in the verse as he has understood, he has included in various 

Qur'anic verses.  In addition to this, the most important source of reference  based on the author‟s 

views has been grammar and syntax science of the Arabic language while he has been giving place to 

the hadith as second major source. In this issue, he has included a long line especially from Sehâvî, 

the important linguist. Another method that the author has followed in his commentary is proving 

method with poetry. He has described the words in the verses by bringing in evidence from poetry. In 

addition, Atofy, been in transplant from the previous exegetes, has presented his own choice to the 

reader among these transplants. 

Keywords: Atofy, En‟âm, Commentary, Analysis, Amasya. 
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Giriş 

A- Hayatı ve Eserleri 

Selçuklu ve Osmanlı devletinin önemli merkezlerinden birisi ve ġehzâdeler Ģehri olarak 

isimlendirilen Amasya, aynı zamanda baĢta dinî ilimler olmak üzere pek çok ilmî faaliyetin yürütüldüğü 

ve Ģöhretli pek çok âlimin yetiĢtiği bir ilim ve kültür merkezidir. 

Amasya‟nın sahip olduğu bu ilmî geleneğin yetiĢtirdiği önemli isimlerden birisi Atûfî‟dir. Tam adı 

Hayruddin Hızır b. Mahmud b. Ömer el-Merzîfonî er-Rûmî el-Hanefî olup Atûfî ismiyle meĢhur 

olmuĢtur. Atûfî, tefsir ve hadisi BahĢi Halife'den, Arap dili ve belağatını Mevlânâ Ahdî‟den, usul ilmini 

Mevlânâ Hâce‟den, Ģer‟î ilimleri de Mevlânâ Efdalzâde‟den tahsil etmiĢtir.1  

Tahsilinin büyük bölümünü memleketindeki âlimlerden alan Atûfî, sahip olduğu ilmî gücünün 

yanında araĢtırmacı oluĢu ve güzel ifade yeteneğine sahip olması gibi meziyetleriyle dönemin padiĢahı 

sultan II. Bayezid‟in dikkatini çekmiĢtir. PadiĢah onu Ġstanbul‟a davet etmiĢ ve Saray-ı Hümayunda 

köleler muallimliğine tayin etmiĢtir. Bir süre bu görevde kalan Atûfî yaptığı bu iĢten memnun olmaması 

ve kendisini ilme verme, vaaz ve irĢad faaliyetlerinde bulunarak hizmetlerini daha da artırma 

gerekçesiyle bu görevden ayrılmıĢtır. Ġstanbul‟da uzun yıllar vaizlik yapan ve Cuma günleri büyük 

camilerde tefsir dersleri veren Atûfî‟nin bu sohbet ve dersleri toplumda ilgi görmüĢtür. Hayatının son 

dönemlerinde bu görevi de bırakarak kendi halinde yaĢamaya baĢlayan Atûfî, 948/1541 tarihinde 

Ġstanbul‟da vefat etmiĢ ve orada defnedilmiĢtir.2 

Atûfî baĢta tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî ilimler olmak üzere pek çok alanda eserler vermiĢtir. 

Onun farklı alanlarda vermiĢ olduğu bu eserlerin sayısı 16‟dır.3 Söz konusu eserlerden bazıları 

Ģunlardır: 

Tefsir alanında verdiği eserler: 

1- HâĢiye ale‟l-KeĢĢâf:4 Nebe‟ suresinden Kur‟an‟ın sonuna kadar (amme cüzü) KeĢĢâf tefsirinin 

haĢiyesidir. 

2- HâĢiye alâ Tefsîri‟l-Beyzâvî5 (Mir'atü't-Te‟vil fî mâ hüve enmûzecü't-takvîl)6 

3- HâĢiye alâ Tefsîri Kavlihî “Fesuhkan li ashâbi‟s-Se„îr” min Tefsîri‟l-Kâdî” 

4- Hısnü‟l-Ayâti‟l-„Ġzâm fî Tefsîri Evâili Sûreti‟l-En„âm  

Müellifin hadis, kelam/akaid, tıp/tıbb-ı nebevî ve Ģiir alanında verdiği eserler: 

5- ġerhu MeĢâriki ġerif (KeĢfü'l-MeĢârik fî ġerhi MeĢâriki‟l-Envâr)7 

6- ġerhu Kasîdei Bürde  

7- el-Enzâr fî ġerhi Ba„zi‟l-Ehâdîs 

8- Ravdu‟l-Ġnsân fî Tedâbîri Sıhhati'l-Ebdân: Tıbb-ı Nebevî alanında yazılmıĢ bir eserdir. Hz. 

Peygamber‟in bu konudaki hadislerini Ģerh eder. 

9- Kitabü'l-Attas. 

10- Mirâtü‟r-Rü'ya.8 
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Kütüphanesinde Tefsir Ġlmine Ait Arapça Yazmalar”, Türkiyat Mecmuası, Ġstanbul, 1946, c. 2, s. 72. 

2  Demir, Osmanlı Müfessirleri, s. 407; Olcay, Amasya ġehri, s. 69. Zirikli, Hayruddin Mahmud b. Muhammed b. Ali, el-A‟lâm, 
Dâru‟l-Ġlm lil- Melâyîn, c. 2, s. 307; Bilmen, Ömer Nasûhî, Büyük Tefsir Tarihi, Bilmen Yay., Ġstanbul, 1974, c. 2, s. 642. 

3  Bursalı Mehmed Tâhir Efendi, Osmanlı Müellifleri, Haz. A. Fikri Yavuz-Ġsmail Özen, Meral yay., Ġstanbul, 1975, c. 1, s. 256; 
Demir, Osmanlı Müfessirleri, s. 407. 

4  Süleymaniye Kütüphanesi Yeni Cami/144 ve ġehid Ali PaĢa/263 de kayıtlı. Bkz. Demir, Osmanlı Müfessirleri, s. 408. 
5  Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı BeĢir Ağa (Eyüb)/25 ve Damad Ġbrahim PaĢa/215. Bkz. Demir, Osmanlı Müfessirleri, s. 408. 
6  Bursalı Mehmed Tahir Osmanlı Müellifleri isimli eserinde Atûtî‟nin eserlerini sayarken bu iki eseri farklı iki kitap olarak 

zikreder. Ziya Demir ise Osmanlı Müfessirleri isimli çalıĢmasında bu eserin Atûfî‟nin Kadı Beyzavî‟nin tefsirine yazdığı 
haĢiyenin bir diğer ismi olduğunu ve söz konusu hâĢiyenin nüshalarından birinde esere “Mir‟âtü't-Te‟vil” isminin verildiğini 
ifade eder ve her ikisinin de aynı eser olduğunu belirtir. Bkz. Bursalı Mehmed Tahir “Osmanlı Müellifleri”, c. 1, s. 256; Demir, 
Osmanlı Müfessirleri, s. 410. 

7  “Radıyyüddin es-Sagânî‟nin hem Sahih-i Buhârî hem de Sahih-i Müslim‟de bulunan hadisleri bir araya getirdiği MeĢariku'1-
Envâri‟n-Nebeviyye adlı eserinin Ģerhidir. Bu eserin müellif hattıyla 516 varaklık yegâne nüshası Hacı Selim Ağa 
Kütüphanesi‟nde bulunmaktadır (nr. 230)”. Bkz. Çakan, “Atûfî”, DĠA, c. 4, s. 99. 
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11- Hıfzü‟l-Ebdân: Tıp ilmine ait manzum bir eserdir. 

12- el-Cevheretü‟l-Cenâniye fi‟l-Mesâili‟l-Îmâniyye. 

13- ġerhu Îsâgûcî. 

B- Hısnü’l-Âyâti’l-‘İzâm’ın Tanıtımı  

Bu çalıĢmada incelediğimiz nüsha Ankara Milli Kütüphanede 06 Mil Yz A 4160 numarada 

kayıtlıdır ve 18 varaktan oluĢmaktadır.9 Eser müstensih Mehmed DerviĢ b. Mustafa el-Ġspirî tarafından 

20 Muharrem 1316 tarihinde talik hattı ile yazılmıĢtır. Nüsha 258x180-170x100 mm. ebatlarında ve her 

sayfa 18 satırdan oluĢmaktadır. Âyetler kırmızı mürekkeple yazılmıĢ olup, ciltsizdir. Bazı sayfa kenarları 

hâĢiyelidir. Eserin Atûfî‟ye aidiyeti müellifin risalenin giriĢ kısmında yer alan “ ُٙظٕدْا انفمٛس إنٗ هللا انغ

 Bu risaleyi Allah‟ın fakir kulu Hızır b. Mahmud b. Ömer el- Atûfî“ ”خضس تٍ يحًٕد تٍ عًس انعطٕفٙ

yazmıĢtır.” ifadesinden anlaĢılmaktadır.10 

Müellif eserin mukaddimesinde bazı sayfaların kenarlarına yazdığı haĢiyeler ile ilgili olarak 

açıklanması gereken yerlerde satırların üzerine kırmızı rakamlar ve iĢaretler koyarak bunları açıkladığını 

bunu bir maslahat olarak yaptığını Ģöhret için yapmadığını ifade eder.11 

Müfessir bu eserinde En„âm suresinin baĢından üç ayeti ZemahĢerî, Beyzâvî tefsirleri ile KeĢĢaf 

üzerine Taftazânî tarafından yapılan hâĢiye ve Kadızâde‟nin Beyzâvî tefsirine yazdığı hâĢiyesini esas 

alarak yazmıĢtır. Risale referans aldığı bu kaynakların üslubu gibi ele aldığı ayetlerin çoğunlukla kelime 

ve cümle tahlillerine sıkça baĢvurmuĢ yani sarf ve nahiv ilmini çokça kullanmıĢtır. Bu yönüyle dilbilimsel 

bir tefsir görüntüsü vermektedir.  

Helmuth Ritter, Atûfî‟nin bu eserini Ayasofya kütüphanesinde tefsir ilmine dair yazılan Arapça 

eserler üzerine yaptığı çalıĢmada tanıtmıĢtır.12 

Yine Ziya Demir tarafından yazılmıĢ XIII-XVI y.y. Arası Osmanlı Müfessirleri isimli eserde de 

Atûfî‟ye yer verilmiĢ ve onun KeĢĢâf ve Beyzâvî tefsirlerine yazdığı hâĢiyelerden bahsedilmiĢ ancak bu 

eseri, ayet tefsiri cümlesinden kabul edildiği için tanıtılmamıĢtır.13  

 Bu alanda “Osmanlı Dönemi Müfessirleri” isimli müstakil bir tez hazırlayan Muhammed Abay tez 

içerisinde “Cüz, Sure ve Ayet yazanlar” isimli bir baĢlık atmasına rağmen Atûfî‟yi HaĢiye ve Ta‟lik 

Yazanlar baĢlığı altında ele almıĢ ve ona ait eserlere yer vermiĢ ancak Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm‟dan 

bahsetmemiĢtir.14  

a- Eserin Telif Sebebi  

Atûfî, bu eseri kaleme almasında Hz. Peygamber (s.a.v)‟in En„âm sûresi ile ilgili hadislerinin 

etkili olduğunu belirtmektedir. Ayrıca dönemin padiĢahı Yıldırım Bayezid‟e tefsirle ilgili örnek bir çalıĢma 

olarak sunmak istemesi de yine bizzat Atûfî tarafından bu eserin giriĢ kısmında ifade edilmektedir. 

Müfessirin bu eserin yazılmasına ve isimlendirmesine gerekçe olarak zikrettiği Hz. Peygamber‟in 

hadislerini bir sonraki bölümde ele alıp değerlendireceğimizden burada zikretmiyoruz. O, bu risaleyi 

yazmasının gerekçesini Ģu sözleriyle ifade eder: “Ben bu risaleyi Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm fî Tefsîr-i Evâil-i 

Sûreti‟l-En„âm diye isimlendirdim. En„âm suresinin tefsirini âlim bir sultana örnek bir eser olarak 

sunmak üzere yazdım.” 

b- İsimlendirilmesi ve Konuyla İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi 

Atûfî, bu eseri kaleme almasında ve bu Ģekilde isimlendirmesinde Hz. Peygamber (s.a.v)‟in 

En„âm sûresi ile ilgili hadislerinin etkili olduğunu belirtmektedir. 

                                                                                                                                                                                     
8  Hz. Peygamber‟in, “Rüyada beni gören gerçekten görmüĢtür. Çünkü Ģeytan benim suretime giremez.” hadisinin Ģerhinden 

ibaret olan bu eserin baskısına rastlanılamamıĢtır. Bkz. Çakan, DĠA “Atûfî”, c. 4, s. 99. 
9  Bu eserin Süleymaniye kütüphanesinde S. Ktp. Ayasofya/396 ve 399 numaralı nüshaları ve Bayezid Kütüphanesi Veliyyüddin 

Efendi 03202 numarada kayıtlı diğer nüshaları da mevcuttur.  
10  Atûfî Hızır b. Mahmud, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm fî Tefsîr-i Evâil-i Sûreti‟l-En„âm, Ankara Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 60, vr. 2a. 
11  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr. 2b. 
12  Ritter, Helmuth, “Ayasofya kütüphanesinde tefsir ilmine ait Arapça yazmalar”, Türkiyat Mecmuası, Ġstanbul,  1946, c. 2, s. 

72. 
13  Demir, Osmanlı Müfessirleri, s. 407 
14  Abay, Muhammet, “Osmanlı Dönemi Müfessirleri”, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 1992, s. 111-112. 
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Atûfî‟nin eseri yazmasına ve bu Ģekilde isimlendirilmesine gerekçe olarak gösterdiği hadislerden 

ilki Ģöyledir: 

يٍ لسأ ثالز آٚاخ يٍ أٔل ظٕزج االَعاو انٗ لٕنّ ذكعثٌٕ ٔكم هللا تّ ظثعٍٛ انف يهك ٚحفظَّٕ ٔكرة نّ 

يثم أعًانٓى انٗ ٕٚو انمٛايح ُٔٚصل يهك يٍ انعًاء انعاتعح ٔيعّ يسشتح يٍ حدٚد كهًا أزاد انؽٛطاٌ اٌ ٚهمٗ 

فٗ لهثّ ؼٛأ يٍ انؽس ضستّ تٓا ٔجعم تُّٛ ٔتٍٛ انؽٛطاٌ ظثعٍٛ انف حجاب فاذا كاٌ ٕٚو انمٛايح لال هللا 

 ٚا اتٍ آدو ايػ ذحد ظهٗ ٔكم يٍ ثًاز جُرٗ ٔاؼسب يٍ ياء انكٕثس ٔاغرعم يٍ ياء انعهعثٛم فاَد :ذعانٗ

 Her kim En„âm suresinin baĢından 3 ayet okursa, Allah Teâlâ“ عثدٖ ٔاَا زتك ال حعاب عهٛك ٔال عراب

ona, kendisini korumak üzere 70.000 melek görevlendirir. Kıyamet gününe kadar o meleklerin 

amellerini ona yazar. ġeytan her ne zaman o kiĢinin kalbine Ģerden bir Ģey atmak istese, yedinci kat 

semadan, yanında demirden bir kamçı olan bir melek inerek onunla Ģeytan arasına yetmiĢ bin (70.000) 

perde koyar. Kıyamet günü Allah Teâlâ o kuluna Ģöyle der: “Ey Ġnsanoğlu! Gölgemin altında yürü, 

cennetimin meyvelerinden ye, Kevser suyundan iç, Selsebil suyundan yıkan, sen benim kulumsun, ben 

de senin Rabbinim. Sana ne hesap vardır ne de azap.”15 

Atûfî‟nin senedini ve kaynağını vermediği bu rivayet araĢtırdığımız kadarıyla hadis kitaplarında 

geçmemektedir. Rivayet tefsirlerinde yaptığımız taramada ise Sa‟lebî,16 (ö. 427)  Vahidî‟nin17 (ö. 468) 

kırk bin melek iner Ģeklindeki rivayetini aynı senetle yetmiĢ bin melek iner Ģeklinde ve حٍٛ ٚصثح 

(sabahladığı zaman) ilavesiyle, Bursevî (ö. 1127) ise18 senetsiz olarak انٗ لٕنّ ذكعثٌٕ حٍٛ ٚصثح 

“sabahladığı zaman ٌٕذكعث kelimesine kadar (3. ayetin sonu)” ilavesiyle aynen nakletmektedir. 

Kurtubî (ö. 671) ve es-Suyûtî (ö. 911) de Sa‟lebî‟nin (ö. 427) rivayetlerini aynen aktarmıĢlardır.19 Bu 

tefsirlerin aktardığı rivayetler kırk bin ve yetmiĢ bin rakamlarının dıĢında ve az önce ifade ettiğimiz 

birkaç kelime ilavesi dıĢında Atûfî‟nin naklettiği rivayet ile hemen hemen aynıdır.  

Sahih hadis kitaplarında yer almayan bu rivayet her ne kadar belli baĢlı bazı rivayet tefsirlerinde 

nakledilmiĢ olsa da özellikle surelerin faziletleri konusunda uydurma hadis nakletmekle tanınan20 

Sa‟lebî ve Vâhidî‟den aktarılıyor olması bu rivayetin güvenilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken bir 

husustur.  

Ġkinci hadis ise Ģöyledir: 

نمد ؼٛع ْرِ : ٔعٍ اتٍ انًُكدز نًا َصند ظٕزج األَعاو ظثّح زظٕل هللا صهٗ هللا عهّٛ ٔظهى ٔلال

 Ġbnü‟l-Münkedir‟in (Câbir‟den) naklettiğine göre “En„âm suresi indiğinde انعٕزج يٍ انًالئكح يا ظد األفك

Hz. Peygamber Allah Teâlâ‟yı tesbih etti ve “Bu sürenin iniĢine göğü kaplayan melekler eĢlik etti.” 

buyurdu.” 

Hâkim (ö. 405) Müstedrek‟te bu hadise yer vererek hadisin Müslim‟in Ģartına göre sahih 

olduğunu söylemektedir. Beyhakî (ö. 458) ise ġu„abü‟l-Îman‟da aynı senetle söz konusu hadisi 

nakleder.21  

Suyûtî, Hâkim‟in bu rivayeti naklettiğini ve sahih dediğini, Beyhakî‟nin de aynı hadisi naklettiğini 

ifade eder. Ġbn Kesîr (ö. 774) de aynı Ģekilde Hâkim‟in rivayetini ve bu hadisin Müslim‟in Ģartına göre 

sahih olduğunu ifade eder.22 Fahreddin Râzî (ö. 606) ise herhangi bir görüĢ belirtmeden rivayeti 

senetsiz olarak doğrudan aktarır.23 

                                                           
15  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr. 2a. 
16  es-Sa‟lebî (v. 427), Ahmed b. Muhammed. b. Ġbrahim, el-KeĢf ve‟l-Beyân an-Tefsîri‟l-Kur‟an (thk. Nazîr Sâ‟ıdî) Dâru Ġhyâi‟t-

Türâsi‟l-Arabiyy, Beyrut, 2002, c. 4, s. 131. 
17  el-Vahidi (v. 468), Ebü‟l-Hasen Ali b. Ahmed b. Muhammed, et-Tefsirü‟l-Basît, Câmiatü‟l-Ġmam Muhammed b. Su„ud yay., 

yy., 1430, c. 2, s. 251. 
18  el-Bursevî, Ġsmail Hakkı, Rûhu‟l-Beyân, Dâru‟l-Fikr, Dâru‟l-Fikr, Beyrut, ty., c. 3, s. 2, 
19  el-Kurtubî (ö. 671), Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed ġemsüddîn, el-Câmi‟li-Ahkâmi‟l-Kur‟ani‟l-Kerîm (thk. Abdümuhsin et-

Türkî), Müessesetü‟r-Risale, Kahire, 964, c. 8, s. 312; es-Suyûtî, Celâlüddîn, ed-Dürrü‟l- Mensûr fi‟t-Tefsîr-i bi‟l-Me‟sûr (thk. 
Abdullhah b. Muhsin et-Türkî), Dâru‟l-Fikr, Kahire, 2003, c. 6, s. 10. 

20  Demirci, Muhsin, Tefsir Tarihi, ĠFAV yay., Ġstanbul, 2011, s. 174. 
21  el-Beyhakî, Ebûbekir Ahmed b. el-Hüseyin, ġu„abü‟l-Îman (thk. Muhammed Said Besyûnî Zağlûl), Dâru‟l- Kütübi‟l-Ġlmiyye, 

Beyrut, 1410, c. 2, s. 470; en-Nisâbûrî, el-Hâkim Ebu Abdillah, el-Müstedrak ale's-Sahihayn (thk. Mustafa Abdülkadir Atâ), 
Dâru‟l- Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1990, c. 2, s. 344. 

22  es-Suyûtî, ed-Dürrü‟l-Mensûr, c. 6, s. 7, Ġbn Kesir, c. 3, s. 238. 
23  er-Râzî, Fahruddîn, Mefâtîhu‟l-Ğayb, Dâru‟l-Fikr, Beyrut, 1981, c. 12, s. 149. 
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Elbânî (ö. 1420) ise Hâkim‟in rivayetini ve hadisin Müslim‟in Ģartlarına uygun olarak sahih 

olduğuna dair sözünü naklettikten sonra Zehebî‟nin (ö. 748) “Sanırım bu hadis mevzudur zira hadisin 

senedinde inkıta vardır. Ayrıca senette yer alan Muhammed b. Abdulvehhab el-Abdî (sika olsa bile) 

Müslim‟in ricalinden değildir.” dediğini nakleder.24  

c- Kaynakları 

Atûfî bu eseri yazarken ZemahĢerî‟nin (ö. 538) meĢhur eseri KeĢĢâf ve Sa„duddin Taftazânî‟nin 

(ö. 792) KeĢĢâf‟a yazdığı hâĢiye25 ile Kadı Beyzâvî‟nin (ö. 685) tefsiri ve bu tefsire En„âm sûresine Hacı 

Hasanzâde26 (ö. 911) tarafından yazılan hâĢiyeyi esas almıĢtır. Yazar eserin giriĢ kısmında kendisinin 

de ifade ettiği gibi bu kitapları okuduğunu ve kendisi tarafından dikkate değer bulunan kısımlara bu 

eserde yer verdiğini, bunun dıĢındaki kısımları da kendisinin yazdığını belirtmektedir.  

ZemahĢerî ve Beyzâvî tefsirlerinde bu üç ayetle ilgili bilgilerin kahir ekseriyetini aynen 

haĢiyelerde olduğu gibi “kavlühü” Ģeklinde ele almıĢ zaman zaman da bu konuda ZemahĢerî‟nin ya da 

Beyzâvî‟nin Ģu sözü diyerek onlardan nakillerde bulunmuĢtur. Bu iki tefsirden sonra Taftazânî‟nin 

haĢiyesinden istifade etmiĢ ve ondan nakillere bir hayli yer vermiĢtir. Bu üç esere nispeten Hacı 

Hasanzâde‟nin hâĢiyesinden daha az istifade etmiĢtir. 

Atûfî bu tefsir kaynaklarının dıĢında dil ile ilgili tahlillere yer verirken Sehâvî‟nin27 (ö. 643) Sifrü‟s-

Sa„âde ve Sefîrü‟l-Ġfâde isimli eserinden de nakillerde bulunur.28 

C- Hısnü’l-Âyâti’l-‘İzâm’ın Muhteva Analizi 

a- Kur’an’ı Kur’an’la Tefsiri 

Atûfî En„âm suresinin ilk üç ayetini tefsir ettiği bu eserinde ayetlerin tefsiriyle ilgili görüĢlere yer 

verdikten sonra kendi görüĢünü savunurken öncelikle Kur‟an‟dan örnekler verir.  

En„âm suresi birinci ayette geçen  ِّل  ّ دُد نِله ًْل  ifadesini tefsir ederken lafzatullahın baĢında geçen اَانْلحَا

lam harfinin manası üzerinde durur ve bunun istihkak manasında olduğunu söyler.29 Bu kullanımın da 

Allah Teâlâ‟nın büsbütün hamdi hak ettiği manasında olduğu ve bunun ezelde var oluĢunun ihbari bir 

cümleyle ifade edildiğini söyler. GörüĢünü desteklemek için de Bakara suresi ikinci ayette geçen  ًٖد ُْد

ٍَا   ٛ رَّتمِل ًُد  Bu, (Kur‟an) Allah'a karĢı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” ifadesindeki lâm harfinin“ نِلهْل

de yine istihkak manasında olduğunu söyler. O, bu görüĢüne itiraz edip mazi sigasıyla ihbari bir 

ifadenin ezelde haber vermede kullanılmasının doğru olmadığını söyleyenlere cevap verir. Bunun 

Kur‟an‟ın bir üslubu olduğunu ve Kur‟an‟da mazi siga kullanılarak geleceğin kastedildiğine dair 

örneklerin bulunduğunu söyleyerek yine Zümer suresi 68. ayeti delil getirir: “Burada  هَاكَا هُدكُد  fiili خَا  َٚا ْل

manasındadır. Sanki Ģöyle denilmiĢtir: “Bütün yaratmaların meydana gelmesinin ondan olması 

nedeniyle hamd Allah‟adır.” Allah Teâla‟ya göre mazi ve geleceğin eĢit olması hasebiyle gelecekte 

meydana gelen iĢlerin mazi sigasıyla ifade edildiğine dair örnekler Kur‟an‟da çoktur. Nitekim bunun 

benzeri Allah Teâla‟nın Ģu sözüdür:  ُُّۚد
 ّ اءَا انه ٍْل ؼَآَ َازْلضِل اِلالَّت يَا ٍْل فِٙل االْل َٔايَا َٕااخِل   ً ٍْل فِٙل انعَّت ـخَا فِٙل انصُّٕزِل فَاصَاعِلكَا يَا َٔاَُدفِل

ٌَا  ٔ ظُدسُد ُْل َااوٌم َٚا ىْل لِٛل ُْد ٖ فَااِلذَاا  س  ِّل اُدخْل ٛ ـخَا ف۪ف  Sûr'a üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dıĢında göklerdeki herkes“ ثُدىَّت َُدفِل

ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmıĢ bekliyorlar.”30  

Yine Atûfî En„âm suresi 2. ayette geçen eceli ve ecel-i müsemmayı açıklarken Zümer suresi 68. 

ayeti delil getirmekte ve Ģöyle demektedir: “Birinci ecelden maksat Allah Teâlâ‟nın âdeti üzere ölümüne 

                                                           
24  Elbânî, Muhammed Nasıruudîn, Silsiletü‟l-ehâdîsüd-Da‟îfe ve‟l-Mevdûa Eseruhes-Seyyi‟ fi‟l-Ümme, Dâru‟l-Mearif, Riyad, 1992, 

c. 12, s. 274. 
25  Taftazânî, Sa‟düddîn Mes‟ud b. Ömer, HâĢiye alel-KeĢĢâf, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 15 Hk 2150 ArĢiv 

numarasıyla kayıtlı olan nüsha esas alınmıĢtır. 
26  Hacı Hasanzâde ismiyle Ģöhret bulmuĢ olup tam adı Muslihiddin Mustafa b. el-Hâc Hasan el-Balıkesrî er-Rûmî‟dir. (Demir, 

Osmanlı Müfessirleri, s. 393). HâĢiye alâ Tefsir-i Sûreti‟l- En„âm mine‟l-Kâdî isimli HaĢiyesi ise: S. Ktp. Esad Ef./91 de 
kayıtlıdır. Bu çalıĢmada bu nüsha esas alınmıĢtır.  

27  Tam adı Ebü‟l-Hasen Alemüddîn Alî b. Muhammed b. Abdissamed es-Sehâvî‟dir. Eseri Sifrü‟s-Sa„âde ve Sefîrü‟l-ifâde (Thk. 
Muhammed ed-Dâlî), Dârus-Sâdır, I-III, Beyrut, 1995. 

28  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr.15b-17a. 
29  Lam harfinin kullanıldığı birçok mana vardır. Ġstihkak manası da bunlardan biridir. Nitekim Ġbn HiĢam da lâm harfinin istihkak 

manasında kullanılıĢına dair örnekler verirken bu ayette geçen  ِّل  ّ دُد نِله ًْل  ifadesine yer vermiĢtir. Bu konuda detaylı bilgi için اَانْلحَا
bkz.: el-Ensârî, Cemalüddin Ġbn HiĢâm, Muğni‟l-Lebîb an Kütübi‟l-E‟ârîb (thk. Dr. Mâzin el-Mübarek- Muhammed Ali 
Hamdullah), DımeĢk, 1972, c. 1, s. 276 vd. 

30  Atûfî, Hızır b. Mahmud b. Ömer, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm fî Tefsîr-i Evâil-i Sûreti‟l-En„âm, vr. 3b. 
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hükmettiği bir kimsenin bilinen, normal ve alıĢılmıĢ bir Ģekilde hastalıklardan ya da baĢka nedenlerden 

dolayı öldüğü vakittir. Ġkinci ecel ise her ruh sahibinin alıĢık olunmayan bir sebeple normal dıĢı bir 

Ģekilde öldüğü muayyen zamanın adıdır ki o da kıyamet nefhasıdır. Tıpkı Allah Teâlâ‟nın Ģu ayette ifade 

ettiği gibi.” der ve yukarıda yer verdiğimiz Zümer suresi 68. ayeti örnek vererek kendi görüĢünü 

destekler.31 

Müfessirin Kur‟an‟ı Kur‟an‟la tefsir etmesine iliĢkin diğer bir örnek ise En„âm suresi 1. ve 2. 

ayetlerin Allah‟ın varlığına dair afâkî ve enfüsî delillerden olduğunu izah ederken bu görüĢüne Fussilet 

suresinin 53. ayetini delil getirmesidir. En„âm suresi birinci ayeti insan dıĢı varlıkların, göklerin, yerin, 

yıldızların, güneĢin, ayın vb. yaratılıĢından bahsederken; surenin ikinci ayeti ise insanın yaratılıĢından 

bahseder. Bu yaratılıĢların Allah‟ın varlığına delil olduğuna dair izahtan sonra Kur‟an‟ın bu konuyu bir 

baĢka ayette de açıkladığını ifade eder ve Fussilet suresinin 53. ayetini  ِٙل َٔافَٓ فَااقِل  َُاا فِٙل االْل  َٚااذِل ِٓلىْل ا  سِٚل ُُد ظَا

ِٓلىْل  َْلفُدعِل  Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara“ اَا

göstereceğiz.” delil getirir.32 

Atûfî En„âm suresinin 3. ayetinin   َازْلضِل َٔافِٙل االْل َٕااخِل   ً ُّد فِٙل انعَّت
 ّ َٕا انه ُْد َٔا  kısmını tefsir ederken bu ayette 

kastedilen mananın “Onun yerde ve göklerde kendisine ibadet edilen” anlamında olduğunu bunun da 

tıpkı Zuhruf suresi 84.   ٌّم َازْلضِل اِلن  َٔافِٙل االْل ٌّم  اءِل اِلن  ًَآَ َٕا انَّتر٘ فِٙل انعَّت ُْد َٔا  “O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilah 

olandır.” ayetinde ifade edilen mana olduğu izahını ZemahĢerî‟den nakleder. Ayette Allah Teâlâ‟nın 

yerde ve göklerde olması durumunun teĢbih ve temsil ile sanki Allah Teâlâ‟nın yerde ve göklerde olan 

her Ģeyi bilmesi, hiçbir Ģeyin kendisine kapalı olmaması anlamında kullanıldığını bunun bir mecaz ve 

kinaye olduğunu söyledikten sonra bu durumun Hadîd suresi 4. ayetinde   رُدىْل ُْل ا كُد ٍَا يَا ْٚل َٕا يَاعَاكُدىْل اَا ُْد َٔا  “Nerede 

olsanız, O sizinle beraberdir.” ifade edilen mana ile aynı olduğunu belirterek mezkûr ayeti delil 

getirmiĢtir.33  

Konuyla ilgili vereceğimiz son örnek ise birinci ayette geçen  َازْلضَا َٔااالْل َٕااخِل   ً هَاكَا انعَّت  kısmıyla خَا

ilgilidir. Müfessir ayette gökler kelimesinin ( َٕااخِل  ً َازْلضَا ) çoğul kullanılmasına karĢın yeryüzünün (انعَّت  (االْل

tekil kullanılmasının gerekçelerini anlatırken  ٍَّت ُٓد هَا ثْل َازْلضِل يِل ٍَا األْل َٔايِل َٔااخٍت  ا ًَا ثْلعَا ظَا هَاكَا ظَا ُّد انَّترِل٘ خَا  Allah, yedi“ انهَّت

göğü ve yerden bir o kadarını/benzerlerini yaratandır.” ayetini34 delil getirir. Yeryüzünün de gökyüzü 

gibi katmanlardan oluĢtuğu, toprak, su, ateĢ vb. hakikati bir birinden farklı Ģeyleri içerisinde 

barındırdığını,  ٍَّت ُٓد هَا ثْل  benzerlerini” ifadesinin de buna iĢaret ettiğini, ancak hakikatlerinin farklı“ يِل

olmasının Ehl-i Sünnet âlimlerine göre gökyüzü gibi yeryüzü (arz) kelimesinin de çoğul kullanılmasını 

gerektirmediğini söyler.35 

b- Rivayetlere Yer Vermesi  

Atûfî En„âm suresinin tefsirinden önce bu surenin önemini ifade eden hadislere yer vermiĢtir. 

Hz. Peygamber‟in bu surenin önemine iĢaret eden hadisleri surenin tefsirinin yazılmasına dair önemli 

bir gerekçe oluĢturmuĢtur. Yukarıda detaylı bir Ģekilde Atûfî‟nin bu eseri yazmasında etkili olan söz 

konusu hadislere yer verdiğimiz için burada sadece iĢaret etmekle yetiniyoruz. Müellif hadislerin 

yanında tefsir rivayetlerine yer vermiĢ ancak bunları kaynağına iĢaret etmeden nakletmiĢtir. 

Müfessir Atûfî, En„âm suresi birinci ayette geçen yeryüzü kelimesinin tekil olarak  َازْلضَا  Ģeklinde االْل

getiriliĢinin nedenini izah ederken Ģöyle der: “Bu konuda gelen rivayette yeryüzü yedi tabakadır. Her 

tabakada canlılar vardır. Çünkü göklerin tabakaları mahiyeti bakımından çeĢitlidir ve bunların etkileri ve 

hareketleri birbirinden farklıdır.” Gökler kelimesinin َٕااخ  ً  Ģeklinde çoğul olarak kullanılmasının انعَّت

gerekçelerini anlatırken de Ģu ifadelere yer verir: “Bu konuda gelen rivayette Ģöyle denilmektedir:  ٌأ

انعًٕاخ ظثع األٔنٗ يٍ شيسدجٌم خضساء، ٔأٌ انثاَٛح يٍ فضحٍت ، ٔانثانثح يٍ ٚالٕذحٍت حًساء، ٔانساتعح يٍ دزّجٍت تٛضاء، 

 Gökler yedi kattır. Birinci“ . ٔان ايعح يٍ ذْةٍت حًساء، ٔانعادظح يٍ ٚالٕذحٍت صفساء، ٔانعاتعح يٍ َٕزٍت ٚرألأل

kat yeĢil zümrüttendir. Ġkinci kat gümüĢtendir. Üçüncü kat kırmızı yakuttandır. Dördüncü kat beyaz 

incidendir. BeĢinci kat kırmızı altından, altıncı kat sarı yakuttan, yedinci kat da parlayan bir nurdur.” 

                                                           
31  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr. 12a. 
32  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr. 9b. 
33  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr. 14a. 
34  Talâk, 65/12. 
35  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr. 4a. 
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Yeryüzü (toprak) hakikat ve mahiyeti bakımından farklı değildir. Tek bir türdendir. Su baĢka bir türdür. 

Hava ve ateĢ de aynı Ģekilde farklıdırlar.”36 

Müellif naklettiği bu iki rivayette de “Bu konuda Ģöyle bir rivayet gelmiĢtir” diyerek onları 

aktarmıĢ ancak kaynağını belirtmemiĢtir. Ayrıca yaptığımız araĢtırmada yeryüzünün de gökler gibi yedi 

tabakadan oluĢtuğunu ifade eden rivayete dair herhangi bir bilgiye ulaĢamadık. Göklerin yedi kat 

oluĢundan ve renklerinden bahseden ikinci rivayet ise Ġbn Abbas‟tan nakledilen rivayettir. Mezkûr 

haber, rivayet tefsirlerinde37 yaptığımız detaylı incelemede ve Abdülazîz b. Abdullah el-Humeydî 

tarafından derlenen ve Ġbn Abbas‟ın tefsir rivayetlerini içeren Tefsîru Ġbn Abbâs ve Merviyyâtühü fi‟t-

Tefsîr min Kütübi‟s-Sünne isimli eserde de yer almamaktadır.38 Ancak bu manayı destekleyen baĢka 

rivayetler bulunmaktadır. Söz konusu bu rivayet küçük farklılıklarla Ebubekir Abdullah b. Eybek ed-

Devedarî‟nin Kenzü‟d-dürer ve Cam„iü‟l-Ğurer isimli eserinde yer almaktadır.39  

Atûfî  kaynağını vermeden aktardığı rivayetlerin ve hadislerin yanında zaman zaman da “Bu 

konuyla ilgili hadislerde geçtiği gibi” Ģeklinde ifadeler kullanarak açıkladığı konuyla ilgili hadislere ve 

rivayetlere iĢaret etmiĢtir. Örneğin 2. ayetin tefsirinde ecel konusunu açıklarken ayette geçen birinci 

ecelin ölüm vakti olduğunu ve bunun zamanının sadaka ile geciktirilebileceğini söyleyerek “Sahih 

hadislerde geldiği Ģekilde” ifadesini kullanır ama bu konudaki hadislere yer vermez. Hacı Hasanzâde (ö. 

911/1505) ise aynı konuyu açıklarken “Sadaka belayı defeder, ömrü uzatır.” hadisini zikreder.40 

Bu bölümde Atûfî‟nin En„âm suresi ile ilgili eserinde yer verdiği rivayetlere dair örnekleri 

aktardık. Müfessirin naklettiği rivayetleri senetsiz olarak nakletmesi ve bundan daha da önemlisi 

kaynağını vermemesi bize göre büyük bir eksikliktir. Ayrıca naklettiği rivayetlerin bir takım ilavelerle ya 

da eksikliklerle nakledilmiĢ olması bizde bu rivayetleri manen naklettiği yönünde bir kanaat 

oluĢturmuĢtur. Tenkit edilmesi gereken diğer bir husus da müellifin naklettiği rivayetlerin muteber 

rivayet tefsirlerinde ve hadis kitaplarında geçmemesidir. 

c- Dilbilimsel Tahliller Yapması 

Müellifin dil ile ilgili yaptığı yorumlar eserinde önemli bir yer iĢgal etmektedir. Çünkü eserin 

kaynakları KeĢĢâf ve Beyzâvî gibi dil ile ilgili izahlara çokça yer veren önemli iki tefsirdir. ġimdi bu 

konudaki örneklere geçelim.  

Müfessir Atûfî, birinci ayette yer alan  عَامَا هَاكَا  ve جَا  kelimeleri arasındaki farkı açıklar ve dil ile خَا

ilgili izahlarda bulunur. Atûfî, Ģöyle der: “ عَامَا  fiili sonradan var olan Ģeyler manasında, icad etmek, var جَا

etmek, yaratmak anlamında bir mefule müteaddî olan  مُد عْل  kökünden türemiĢ olup tasyîr (haline انْلجَا

getirme, dönüĢtürme) anlamında, iki mefule müteaddî olan  مُد عْل  kökünden türememiĢtir. Eğer sen bir انْلجَا

mefule müteaddî olan  هْلكُد مُد  ve انْل َا عْل هْلكُد  :kelimeleri arasında ne fark vardır dersen derim ki انْلجَا  انْل َا

kelimesinin asıl manası uygun bir takdirle bir Ģeyin meydana getirilmesi, var edilmesidir.  مُد عْل  انْلجَا

kelimesinin asıl manası ise bir Ģeyi baĢka bir Ģeyden var etmek, meydana getirmek demektir. Bu 

durumda da iki Ģeyin birbiriyle ilgisi ve bağı söz konusudur. Ancak  هْلكُد  kelimesinde bu durum söz انْل َا

konusu değildir. Bu nedenle nurun ve karanlıkların yaratılması ikisinin de tek baĢına, yani biri olmadan 

diğerinin varlığının mümkün olmayacağına dikkat çekmek için  عَامَا   fiili ile ifade edilmiĢlerdir.41 جَا

Müellif ele aldığımız birinci ayetle ilgili olarak ayette geçen göklerin (َٕااخ  ً  yeryüzünden (انعَّت

َازْلضَا ) ًَااخ) sonra zikredilmesine ve karanlıkların (االْل ُُّٕز) da nurdan (انظُّهُد  önce zikredilmesine dikkat (ان

çeker. Ona göre göklerin önce zikredilmesi, onların latif ve değerli cisimler olması, göklerdekilerin yani 

                                                           
36  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr. 4a. 
37  et-Taberî, Ebû Ca‟fer Muhammed b. Cerîr, Tefsiru‟t-Taberî (Thk. Dr. Abdullah Abdülmuhsin et-Türkî), Hicr yay., Kahire, 2001 

c. 9, s. 144; el-Bağavî, Muhammed el-Hüseyin b. Mes‟ud, Meâlimüt-Tenzîl (Thk. Muhammed Abdullah en-Nemr ve diğerleri), 
Dâru Taybe, Riyad, 1989, c. 3, s. 125-126; Ġbn Kesîr, Ebü‟l-Fidâ Ġsmail b. Ömer, Tefsîru‟l-Kur‟an‟il-Azîm (thk. Sami b. 
Muhammed Selâme), Dâru Taybe, Riyad, 1999, c. 3, s. 238-239; es-Suyûtî, ed-Dürrü‟l-Mensûr, c. 6, s. 14-15. 

38  el-Humeydî, Abdü‟lazîz b. Abdullah, Tefsîru Ġbn Abbâs ve Merviyyâtühü fi‟t-Tefsîr min Kütübi‟s-Sünne, Câmiatü Ümmü‟l-Kurâ, 
Mekke, ty., c. 1, s. 365.   

39  ed-Devedârî, Ebubekir Abdullah b. Eybek, Kenzüd-dürer ve Camiül-Ğurer (thk. Bernard Ratko), NeĢr: Ġsa Babî el-Halebî, yy., 
1982, c. 1, s. 32. 

40  Hacı Hasanzâde, HâĢiye alâ Tefsir-i Sûreti‟l- En„âm mine‟l-Kâdî, vr. 66a.  
41  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr.4b-5a. Fahreddin Râzî de bu ayetin tefsirinde aynı kullanıĢ inceliğine dikkat çekmektedir. Bkz. 

er-Râzî, Fahruddîn, Mefâtîhu‟l-Ğayb, c. 12, s. 159. 
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meleklerin Allah‟a asi olmamaları, yine orada peygamberlerin, Ģehitlerin ve salih kulların makamı olan 

cennetlerin bulunması, nurların ve kendisi sebebiyle yeryüzünün bereketlendiği yağmurların 

bulunmasından dolayıdır. Karanlıkların önce zikredilmesinin sebebi ise karanlığın nefislerde sevilen bir 

Ģey olmayıp kendisinden nefret edilen bir Ģey olması nedeniyle nur ile yok olmasının istenilmesidir.42 

ُِد  دَا ُْل ًًّٗ عِل مٌم يُدعَا َٔااَاجَا  
الً  َٓٗ اَاجَا ) ayetini açıklarken ayette geçen ikinci ecel kelimesinin ثُدىَّت لَاض  مٌم  َٔااَاجَا

ًًّٗ  nekre geldiği ve haberinin de zarf olmasına rağmen tekaddüm etmemesi konusunu açıklarken (يُدعَا

uzun izahlar yapar. Müfessire göre burada ecel kelimesi ًًّٗ  kelimesi ile tahsis edilmiĢ ve bu sıfatla يُدعَا

mevsuf yapılmıĢtır. Bu nedenle mübteda konumunda olan bu kelime haberi zarf olan ve nekra olarak 

gelen bu nedenle de haberinin kendisine tekaddüm etmesi vacip olan mübteda gibi değildir. Tıpkı 

 Yanımda bir çocuk var.” sözünde olduğu gibi. Burada zarf olan haber mübtedadan önce“ عُد٘ غالو

gelmiĢtir. Çünkü mübtedanın kendisi de nekra gelmiĢtir.43 Fasih Araplar arasında yaygın olan  عُد٘ ثٕب

 örnekleri varken burada yine de ecel kelimesinin haberinin tekaddüm عُد٘ غالو كٛط ve جٛد

etmemesini tercih etmeyi gerekli kılan ve buna cevaz veren nedir sorusuna ise Ģöyle cevap verir: 

Burada ecel kelimesi nekre, haberi de zarf olduğu halde haberin tekaddüm etmeyip mübtedanın baĢta 

kalmasının sebebi istifham manasında olmasıdır. ( ًٗ عُدِ  Çünkü burada kıyametin (ٔأ٘ أجم يعً

ahvalini tazim etme vardır. Ayrıca bu mübtedanın tekaddüm etmesini gerektiren baĢka bir sebep de 

her ne kadar haber kastedilse de açıklamada asıl amacın bu olduğunun ifade edilmek istenmesidir. Bu 

durumda Ģöyle denilmek istenmiĢtir: Ecel-i müsemmaya gelince o Allah yanında sabit olan, bilinen ve 

var olandır. Allah Teâlâ‟dan baĢka hiçbir kudret ona müdahalede bulunamaz ve ölüm ecelinin aksine 

zamanı bilinemez.44 

Müellif En„âm suresi ikinci ayette geçen  ٌَا ٔ رَاسُد ًْل  ifadesini açıklarken kelimenin kökeni hakkında ذَا

bilgiler verir ve örnekler ortaya koyar. Bir Ģeyde imtira (  bir Ģeyde Ģüpheye“ (اإليرساء فٙ انؽٙء

düĢme/Ģüphelenme” demektir. Birisi bir Ģeyden Ģüphelendiği zaman ْٚلح س -يَاسَا٘ يِل  denilir. ْٚلح س  kelimesi يِل

kesra ile kullanıldığı gibi bazen damme ile  ًسٚح  Ģeklinde de kullanılır. Süt sağmak için devenin يُد

memesine dokunulduğunda يس٘ انُالح يسٚا denildiği gibi, at kamçı ile ya da baĢka bir Ģeyle koĢma 

konusunda bütün gayretini ortaya koyduğu zaman يس٘ انفسض denilir. Ġsim olarak kullanılan ًِلسٚح  ان

kelimesi bazen سٚح ًُد  Ģeklinde damme ile de kullanılır. Bu durumda da Ģüphecinin durumu süt sağmak ان

için memeye dokunan ile atı koĢturmak için onu kamçılayanın durumuna benzetilmiĢtir. Nasıl o ilim 

tahsilinde (bilgiyi elde etmede) Ģüpheyle yaklaĢıp zorlanıyorsa süt sağmada ve atı koĢturmada 

zorlananın durumu da böyledir.45  

Biz burada konuyu daha fazla uzatmamak için eserdeki dilbilimsel tahlillere dair verdiğimiz bu 

örneklerle iktifa ediyoruz. Yoksa daha önce yukarıda da ifade ettiğimiz gibi müellifin kaynakları, ayetleri 

lugavî yönden ele alan iki önemli eser olduğu için bu konuda bir hayli örnek vermek mümkündür.  

d- Şiirle İstişhatta Bulunması  

Atûfî eserinde, yapmıĢ olduğu açıklamalarını ve ortaya koyduğu görüĢlerini temellendirmek için 

Arapça ve Farsça Ģiirlere yer vermiĢtir.  

Müfessir birinci ayette geçen  ٌَا نُدٕ دِل ِٓلىْل َٚاعْل ٔا تِلسَاتِّل سُد ٍَا كَافَا  Böyle iken inkâr edenler baĢka Ģeyleri“ ثُدىَّت انَّترٚ

Rablerine denk tutuyorlar.” ifadesini tefsir ederken Taftazânî‟nin görüĢünü aktararak ayetin bu kısmının 

ِّل   ّ دُد نِله ًْل  ifadesine atfedildiğini bu durumda da mananın “Hamd yerleri ve gökleri bütün kullarına اَانْلحَا

nimetler olarak yaratan Allah‟adır. Sonra da onun düĢmanları olan kâfirler putları ona denk tutmaya ve 

Ģirk koĢmaya devam ediyorlar.” Ģeklinde olduğunu buradaki sıla cümlesinin (birinci sıla) bütün 

nimetlerin tamamı anlamında olduğunu söyledikten sonra “bunun benzeri bir mana da farsça Ģiirde 

olduğu gibidir” dedikten sonra Ģu beyti örnek verir: 

گثس ٔ ذسظا ٔظٛفّ خٕز دازی- ای کسیًی کّ اش خصاَّ غٛة   

                                                           
42  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr.4b-5a. 
43  Ġbn HiĢam mübtedanın nekra olarak geldiği durumları on maddede açıklarken birinci sırada onun lafzen, manen ya da 

takdiren mevsuf olması durumunda nekra gelebileceğini ifade ettikten sonra lafzen mevsuf oluĢuna bu ayeti (  ًٗ  (أجم يعً
örnek verir. Bkz. Ġbn HiĢâm, Muğni‟l-Lebîb, c. 2, s. 608-609. 

44  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr.10a-10b. 
45  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr.13a. 
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“Ey görünmeyen hazinesinden puta tapanlara, kâfirlere rızk maaĢı veren Tanrı! Dostlarını nasıl 

mahrum bırakırsın, sen ki düĢmanları bile gözetiyorsun.”46  

Müfessirin, Ģiiri tefsirde istiĢhat aracı olarak kullanmasına vereceğimiz ikinci örnek de yine farsça 

bir Ģiirdir. Atûfî, Allah Teâlâ‟nın kıyamet günü insanları yeniden dirilteceğinden Ģüphe eden kâfirlerin bu 

Ģüphesine iĢaret ettiği  ٌَا ٔ رَاسُد ًْل َْلرُدىْل ذَا  ifadesini açıklarken ilk defa yoktan yaratan Allah‟ın ikinci defa ثُدىَّت اَا

yaratmasının mümkün olduğuna dair bazı aklî örnekler verir ve Ģöyle der: “Mesela kim ilk defa bir at 

resmi çizerse ikinci çiziĢinde birinciden daha kolay çizebilir. Tıpkı Farsça bir beyitte geçtiği gibi” 

dedikten sonra Ģu beyti zikreder: 

 ”Birinci ressamın resmi ikinci ressamdan daha güzeldir“ َماغ َمػ آخس تٓرسكؽصز أل 

Atûfî, Farsça Ģiirlerin yanı sıra görüĢlerini desteklemek için Arapça Ģiirleri de kullanmıĢtır. ġimdi 

de bu konudaki örneklere yer verelim.  

Müfessir üçüncü ayetin  َازْلضِل َٔافِٙل االْل َٕااخِل   ً ُّد فِٙل انعَّت
 ّ َٕا انه ُْد َٔا  kısmını açıklarken ZemahĢerî ve 

Beyzâvî‟nin görüĢlerini aktardıktan sonra bu görüĢleri birbirinden ayıran iki vecih vardır diyerek bu 

yönleri izah eder. Müfessirin naklettiği görüĢlerden birincisi, bu ayet Allah Teâlâ‟nın azamet ve 

kudretini ifade eder ki yaratmadaki bu güç ve kudreti göklerdeki ve yerdeki bütün mahlûkat çok iyi 

bilmektedir. Bu da bir önceki ayeti mana bakımından tekit etmektedir. Sanki Ģöyle denilmiĢtir: “O, 

varlık âleminde kendisi dıĢında var olan her Ģeyi yaratma ve bütün mümkinâta karĢı tam bir kudrete 

sahip olmasıyla bilinendir.” Bunun bir benzeri Hz. Ali‟nin savaĢta “Ben Ali‟yim” demesidir. Yine 

insanların onun kudret ve cesaretteki Ģöhretini ortaya koymak için “O sultan Mehmet‟tir” demelerinin 

de bunun gibi olduğunu ifade eder. Ġkincisi, Allah Teâlâ‟nın  َٕااخِل  ً ُّد فِٙل انعَّت
 ّ َٕا انه ُْد َٔا  “O Göklerde Allahtır” 

sözü Allah Teâlâ‟nın kemal noktada olan ve onun bütün yok olanları (ma„dumât) yeniden diriltmesi için 

kendisinde mevcut olan ilmini açıklamak içindir. Bu ifadeyle sanki Ģöyle denilmiĢtir: “O göktekiler ve 

yerdekiler katında varlık ve yokluk âlemindeki her Ģeyin bilgisine sahip olmakla bilinendir. Nasıl olur da 

sizi çamurdan yarattığı, varlık ve yokluk âleminin bilgisi hakkında hiçbir Ģey ona gizli kalmadığı halde 

onun sizi yeniden yaratmaya güç yetirmesi konusunda Ģüphe ediyorsunuz.” Bunun bir benzeri Ebü‟n-

Necm‟in47 Ģu sözüdür: ٘أَا أتٕ انُجى ٔؼعس٘ ؼعس “Ben Ebü‟n-Necmim Ģiirim  de Ģiirimdir.” Ebü‟n-

Necm‟in kendi döneminde Ģiirde sahip olduğu Ģöhreti ifade eden bu sözü sonraki dönemlerde bir Ģeyin 

Ģöhretinden dolayı çok iyi bilindiği ve tanındığına delil getirmek için kullanılmıĢtır.  

Atûfî,  ilim ehli arasında48 yaygın olan bu Ģiirle Allah Teâlâ‟nın kudretinin ve kendisine kulluk 

edilen (ma„bûd) oluĢunun ayette kastedildiğini ve bunun göklerde ve yerde açıklamaya gerek 

olmayacak Ģekilde bilinen bir durum olduğunu dile getirir. Bu durumda da ayetin devamında gelen  هَاىُد َٚاعْل

سَاكُدىْل  ْٓل َٔاجَا سَّتكُدىْل   Gizledikleriniz de açıkladıklarınızı da bilir.” ifadesinin, ayetin baĢ tarafında yer alan ve“ ظِل

bu Ģiirle desteklenen  ُّد
 ّ َٕا انه ُْد َٔا  “O, Allahtır.” kısmını teyit ettiğini ifade eder.49 

e- Naklettiği Görüşler Arasında Tercihte Bulunması 

Atûfî En„âm suresi‟nin ikinci ayetini tefsir ederken ayeti kerimede yer alan  َٕااخِل  ً  ,O“ فِٙل انعَّت

göklerdedir.” ifadesinin tefsirini ZemahĢerî ve Kadı Beyzâvî‟nin eserlerinden naklettikten sonra bu 

nakilleri yorumlar ve kendi tercihini ortaya koyar. Atûfî‟nin naklettiğine göre ZemahĢeri ayetteki bu 

ifadenin Allah isminin manasına müteallak olduğunu söyler. Atûfî, ZemahĢeri‟nin bu ifadesini 

haĢiyesinde açıklayan Taftazânî‟nin açıklamalarının onun görüĢlerini daha anlaĢılır kıldığını söyleyerek 

haĢiyeden nakilde bulunur. Taftazânî, ZemahĢerî‟nin (  Allah isminin manasına“ (يرعهك تًعُٗ اظى هللا

müteallaktır.” ifadesini Ģöyle açıklar: “  َٕااخِل  ً ُّد  ifadesinin فِٙل انعَّت  lafzına sıfat olarak değil de isim انهّ

                                                           
46  ġirâzî, ġeyh Sâdî-î, Bostan ve Gülistan (çev. Kilisli Rifat Bilge), Zafer matb. Ġstanbul, 1980, s. 309 
47  Tam adı Ebü‟n-Necm el-Fazl (el-Mufaddal) b. Kudâme er-Râciz el-Ġclî (ö. 125/743‟ten önce) olan ve Recez Bahrinde yazdığı 

Ģiirleriyle tanınan Arap Ģairi.  Basra ve Kûfe civarında yaĢayan Benî Ġcl kabilesine mensuptur. Emevîler devrinde yaĢadığı 
bilinen Ġclî‟den Muâviye‟nin sitayiĢle bahsettiğine bakılırsa o sırada yetiĢkin bir Ģair olduğu söylenebilir. Ebü‟n-Necm 
Ģöhretinin zirvesine HiĢâm b. Abdülmelik (724-743) zamanında ulaĢmıĢ ve HiĢâm‟ın halifeliğinin son yıllarında yetmiĢ 
yaĢlarında vefat etmiĢtir. Arslan, Ahmet Turan, DĠA, Ġstanbul, 1994, c. 10, s. 338. 

48  Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟an‟il-Azîm, c. 5, s. 307; er-Râzî, Fahruddîn, Mefâtîhu‟l-Ğayb, c. 29, s. 140; el-Âlûsî,  Muhammed es-
Seyyid ġihâbüddîn, Rûhû‟l-Me‟ânî, Dâru Ġhyâit-Türâsi‟l-Arabî, Beyrut, ty.; el-Beyzâvî, Ömer b. Muhammed eĢ-ġirâzî eĢ-ġâfiî, 
Envâru‟t-Tenzîl ve Esrâru‟t-Te‟vîl, Dâru Ġhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabî, Beyrut, ty., c. 5, s. 178. 

49  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr.17b. 
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olarak müteallak olmadığında bir kapalılığın olmadığı açıktır. Bunun bir benzeri  ٌّم اءِل اِلن  ًَآَ ٘ فِٙل انعَّت َٕا انَّتر۪ف ُْد َٔا

ٌّم   َازْلضِل اِلن  َٔافِٙل االْل  “O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilah olandır.” (Zuhruf 43/84) ayetidir. Çünkü ilah 

ma„bûd manasında bir isimdir. Tıpkı “Kâtip” kelimesinin “Mektup” manasında kullanılıĢı gibi. Bu da 

Allah isminin içerdiği özellik (ma„bûd /kendisine ibadet edilen) manasıdır. Senin cömertlik manasında 

ّٙ فٙ ذغهة  Tay kabilesinden Tağlib‟li Hâtim” sözünde50 olduğu gibi.51 Taftazânî burada“ حاذى فٙ ط

ZemahĢerî‟nin Allah ismini müĢtak bir isim olarak aldığını ve  َٕااخِل  ً  ifadesinin müĢtak olan bu فِٙل انعَّت

Allah isminin içerdiği ma„bûd oluĢu, ilahlıkta ve kemal sıfatlardaki Ģöhreti gibi sıfat manalarından birine 

müteallak olduğunu ifade eder ve buna dair örnekler verir.52  

Beyzâvî ise ayetteki َازْلض َٔافِٙل االْل َٕااخِل   ً ُّد فِٙل انعَّت
 ّ َٕا انه ُْد َٔا  “O, göklerde de yerde de Allah‟tır.” ifadesini 

tefsir ederken ayetteki  َٕا ُْد  zamirinin Allah lafzına râci„ ve mübteda olduğunu  ُّد
 ّ  lafzının ise onun انه

haberi olduğunu,   َازْلضِل َٔافِٙل االْل َٕااخِل   ً  kısmının da Allah ismine müteallak olduğunu bunun فِٙل انعَّت

manasının da “(ancak) O, göklerde ve yerde ibadet edilmeyi hak edendir; baĢkası değil” Ģeklinde 

olduğunu söyler. ZemahĢeri‟nin de örnek verdiği  ٌّم َازْلضِل اِلن  َٔافِٙل االْل ٌّم  اءِل اِلن  ًَآَ َٕا انَّترِل٘ فِٙل انعَّت ُْد َٔا  “O, gökte de 

ilâh olandır, yerde de ilah olandır.” ayetinin de bu manaya iĢaret ettiğini ifade eder.53 Atûfî her iki 

müfessirin görüĢlerini aktardıktan sonra “Bu görüĢleri arasında seçim yapacak ve iki görüĢü bir 

birinden ayıracak olan Sehavî‟nin Sifrü‟s-Se‟âde54 isimli eserindeki Ģu görüĢleridir” der ve Sehâvî‟nin (ö. 

ُّد  (643
 ّ  lafzının kökeni ile ilgili görüĢlerini sekiz maddede nakleder ve ondan sonra da kendi seçimini انه

ortaya koyan Ģu ifadelere yer verir: “Buradan ortaya çıkmıĢtır ki ZemahĢerî‟nin Allah Teâlâ‟nın  ُّد
 ّ َٕا انه ُْد َٔا

َٕااخِل   ً  sözüne dair yaptığı tefsir, Beyzâvi‟nin yaptığı tefsirin aksine itimat edilecek olan فِٙل انعَّت

tefsirdir.”55 

Atûfî‟nin naklettiği görüĢler arasında tercihte bulunmasına dair örnekler hiç kuĢkusuz bununla 

sınırlı değildir. Ancak biz konuyu uzatmama adına bu konudaki örneklerin detayına girmeden bunlara 

iĢaret etmekle yetinelim. Onun, eserinde naklettiği görüĢler arasında tercihte bulunmasına, ecel 

konusundan bahseden ikinci ayette geçen birinci ecel ve ecel-i müsemmâ hakkındaki görüĢleri 

naklettikten sonra birinci ecelin ölüm eceli, ecel-i müsemmâ‟dan maksadın da kıyametin kopmasıyla 

gerçekleĢecek ölüm olduğuna dair tercihi,56 yine birinci ayette ( ٌَا  نُدٕ دِل ِٓلىْل َٚاعْل ٔا تِلسَاتِّل سُد ٍَا كَافَا ٚ  ثُدىّ  yer alan (ثُدىَّت انَّتر۪ف

edatının istib‟âd (uzak ve imkânsız görme/reddetme) manası mı yoksa terâhî (zamanda sonralık) 

manası mı ifade ettiği konusundaki görüĢleri aktardıktan sonra Taftazânî‟nin görüĢünü tercih edip 

Kadızâde‟nin görüĢünü beğenmemesi57 vb. örnekler verilebilir.  

Atûfî‟nin yapmıĢ olduğu tercihlerde isabet ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü bize göre de En„âm suresi 

2. ayette ٕ ُْد  zamiri ile kastedilen bizzat Allah Teâlâ‟nın kendi ismi değil bu isminin manalarıdır. Yani 

Allah yerlerde ve göklerde ilahlıkta tek olan, kendisine kulluk edinmekle bilinen manası 

kastedilmektedir. Nitekim Fahreddin Râzî bu ayeti zahirine hamletmenin yanlıĢ olduğunu ve zahiri 

manaya hamledilmesi durumunda Allah‟a mekân izafe etme anlamı taĢıyacağını söyleyerek buna dair 

bir takım deliller ortaya koyduktan sonra bu ifadeyi te‟vil eder ve yaptığı te‟villerden birisinde de tıpkı 

ZemahĢerî gibi Allah ismini müĢtak bir isim kabul ederek ayetin manasının “O, göklerde ve yerde 

kendisine ibadet edilendir.” Ģeklinde olduğunu söyler. Beyzâvî‟nin ileri sürdüğü gibi Allah kelimesini 

müĢtak kabul etmeyip belli bir varlığı gösteren, bir varlığın özel ismi olarak alınması durumunda ٕ ُْد  

zamirinin bu kelimenin önüne gelmesinin doğru olmayacağını söyler.58  

Müfessir birinci ayette geçen  ثُدىَّت edatının istib„ad manasında kullanıldığına iliĢkin yine ZemahĢerî, 

Beyzâvî ve Taftazânî‟nin görüĢünü tercih etmede bize göre isabet etmiĢtir. Çünkü  ثُدىَّت edatına terahî 

                                                           
50  Asıl adı Ebû Seffâne (Ebû Adî) Hâtim b. Abdillâh b. Sa„d et-Tâî el-Kahtânî‟dir (ö. 578.) Câhiliye devrinde yaĢayan üç ünlü 

cömertten biri olan Hâtim, Tay kabilesinin reisidir. ġiirleriyle meĢhur bir Ģairdir. Bkz. Tülücü, Süleyman, DĠA, “Hâtim et-Tâî”, 
Ġstanbul, 1997, c. 16, s. 472-473. 

51  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr. 13b. 
52  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr. 13b. 
53  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr. 14b 
54  es-Sehâvî, Sifrüs-Seâde ve Sefîru‟l-Ġfade, c. 1, s. 7-15.  
55  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr. 15a-18b. 
56  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr. 11a-12a. 
57  Atûfî, Hısnü‟l-Âyâti‟l-„Ġzâm, vr. 6b-7a. 
58  er-Râzî, Fahruddîn, Mefâtîhu‟l-Ğayb, c. 12, s. 164-165. 
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manası verilmesi ayetin manasına uygun düĢmemektedir. Nitekim birçok müfessir de bu manayı tercih 

etmektedir.59   

Sonuç 

Atûfî, En„âm suresinin ilk üç ayetini detaylı bir Ģekilde ele aldığı eserinde kendisinin de ifade 

ettiği gibi ZemahĢerî, Beyzâvî tefsirleri ile Tafatazânî ve Hacı Hasanzâde‟nin bu iki tefsire yazdıkları 

haĢiyelerinden istifade etmiĢ olsa da sadece nakille yetinmeyip yerine göre yararlandığı müfessirlere 

itirazlarda bulunmuĢ zaman zaman da onların eserlerinde yer vermedikleri konuları dile getirmiĢtir. 

Özellikle dilbilimsel konularda naklettiği görüĢler arasında tercihlerde bulunurken dil ile ilgili 

konulara vakıf olduğunu ortaya koyan Atûfî, kendi görüĢüne destek olmak üzere yaptığı nakillerde 

birbirinden farklı görüĢlere fazlaca yer vererek okuyucuyu detaylar arasında boğmuĢtur. 

Yaptığı nakillerde hadislerin kaynaklarını göstermediği gibi sıhhatine dair bir bilgi de vermeyerek 

okuyucuyu hadisin sıhhatiyle baĢ baĢa bırakır. Ayrıca yaptığımız araĢtırmalarda naklettiği hadislere 

sahih hadis kitaplarında rastlanmamaktadır. Atufi‟nin En„âm suresinin faziletine dair naklettiği 

hadislerin zayıf ve uydurma rivayetlerin en çok bulunduğu “surelerin faziletleri” (fezâilü‟s-süver) 

konusunda olduğu da dikkate alınırsa eserinde naklettiği hadisler konusunda temkinli olmak 

gerekmektedir. 

Kendi görüĢlerini hararetle savunan Atûfî, zaman zaman görüĢüne katılmadığı müfessirlere 

“böyle bir görüĢü tercih etmesi hayret verici” tarzında ifadelerle eleĢtirmiĢtir. 

Atûfî, ayetleri tefsir ederken açıklanması gereken noktalarda sayfa kenarlarında yaptığı Ģerh ve 

izahlarla metinde kapalı bulunan bazı kısımların anlaĢılmasına yardımcı olurken aynı zamanda bir takım 

ilave bilgiler de vermektedir. Atûfî‟nin verdiği bilgiler ve kendi görüĢünü savunurken kullandığı ifadeler 

onun tefsir ilmine ve Arapçaya olan vukufiyetini açıkça ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak bu çalıĢma ilim camiasında çok fazla tanınmayan ancak gerek yaĢadığı Osmanlı 

döneminde devletin üst kademelerinin dikkatini çekmiĢ olması gerek baĢta tefsir ve Arapça olmak 

üzere diğer ilimlerde eserler vermiĢ olması nedeniyle önemli bir âlim olan Atûfî‟yi En„âm suresinin üç 

âyetini tefsir ettiği bu çalıĢmasını değerlendirmek suretiyle ilim dünyasına tanıtmaktadır. 
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MERZİFON’LU BİR OSMANLI ÂLİMİ OLARAK EL-ATUFÎ VE “FESUHKAN Lİ ASHABİ’S-SEÎR” 

RİSALESİ 

 

Tuğrul TEZCAN* 

 

Özet 

Aklî ve naklî ilimlerde elde ettiği mevki ile kaynaklarda Osmanlı âlimleri arasında sayılmış olan 

Hayreddin Hızır b. Mahmut b. Ömer el Atufî, Sultan Bâyezid Han döneminde saray muallimliği, İstanbul 

camilerinde Cuma vaizliği görevlerinde bulunmuş, 948/1541 yılında İstanbul‟da vefat etmiş ve yine 

İstanbul‟da defnedilmiştir. A‟lam ve Mu‟cemü‟l-Müfessirin gibi bazı tabakat kitaplarında ve de kendi 

risalelerinin bazılarında onun Merzifonlu olduğu kaydedilmiştir. 

Atûfî‟nin Tefsir‟e dair dört çalışması vardır. Fakat biz bu çalışma esnasında Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî 

Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr risalesini inceleyeceğiz. 

Arap dili ve belagâtına vukufiyeti müsellem olan Atûfî, bu yönünü bu risalede de ortaya koymuştur.  

Beydâvî, “Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr” ifadesini tefsir ederken bu ifadenin tağlib sanatını içerdiğini, 

“tağlîb‟in ise î‟caz, mübâlağa ve ta‟lil için olduğunu açıklamakla yetinmiş, fakat tağlîbin nasıl olduğunu 

merak eden talebelere ilme‟l-yakîn derecesinde açıklamalarda bulunmak Atufî‟nin bu risaleyi 

yazmasıyla sağlanmıştır. 

Tefsir yöntemi ve tefsir kaynakları açısından da incelediğimiz risalede zaman zaman kendisini 

Beydâvî‟nin yerine koyarak “şöyle düşünmüş olabilir, şunu açıklamak isteyebilir” şeklinde ifadelerle 

konuyu farklı açılardan ele almış, kaynağı ve sıhhati konusunda bilgi vermeden rivayetlerden 

faydalanmıştır. Beydâvî haricinde Kurtûbi‟den de istifade ettiğini açıkça söyleyen müellif, Beydâvî‟nin 

bıraktığı yerden, yani tağlib, ve tağlibin gerekçeleri olan îcaz, mübalağa ve ta‟lîl‟i tatmin edici örneklerle 

açıklamaya çalışmıştır. 

Anahtar Kelimeler: el-Atûfi, Merzifonî, Haşiye, Fe Suhkan li Ashabü‟s-sair, Tağlib. 

 

An Ottoman Scholar From Merzifon, al-Atufi and His Booklet Entitled “Fa-Suhqan li-Ashab 

al-Sair” 

 

Abstract 

Counted among the Ottoman scholars with his position in the intellectual (aqli) and transmitted (naqli) 

sciences Khair al-Din Khidir b. Mahmud b. Umar al-Atufi served as a palace teacher and preacher in 

the mosques of Istanbul on Fridays in the era of Sultan Bayazid II. He died and was buried in Istanbul 

in 1541 (948 AH). In certain biography books such as al-A‟lam and Mu‟jam al-Mufassirin and in some 

of his own treatises it is recorded that he is from Merzifon (a district in Turkey). 

Al-Atufi has authored four works on tafsir. In this study we will deal with his booklet called “Hashiya 

ala Tafsir Qawlih Ta‟ala „Fa-suhqan li-ashab al-sa‟ir.‟” (i.e. “Marginal Notes on the Interpretation of the 

Word of His, the Exalted: „So [it is] alienation for the companions of the Blaze.‟”) Renowned with his 

knowledgeability about Arabic language and rhetoric he demonstrated his expertise in this field. 

Interpreting the Qur‟anic clause „fa-suhqan li-ashab al-sa‟ir‟ al-Baidawi indicates that (the rhetorical art 

of) taghlib (giving preference to the one over the other) is found in it by saying “taghlib is (used) for 

ijaz (concision), mubalagha (hyperbole) and ta‟lil (justification)”. While al-Baidawi do not explain 

taghlib in detail, al-Atufi by writing the abovementioned treatise provides those who are curios about 

the usage of the taghlib with sufficient information. In the treatise, which is examined in this study in 

terms of the methodology and sources of tafsir al-Atufi utilised various narrations without supplying 

any information on their authencity or source and dealt with the issue from different aspects through 

statements such as “He may have thought so...” or “he may have wanted to explain that”. The 
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author, who clearly states that apart from al-Baidawi he also benefited from al-Qurtubi strived to 

explain taghlib and its motives, namely ijaz, mubalagha and ta‟lil by citing convincing examples. 

Keywords: al-Atufi, Merzifoni, Merzifoni, hashiya (marginal notes), „Fa-suhqan li-ashab al-sa‟ir‟, 

taghlib. 

 

Giriş 

Âlim, fazıl, kâmil mevlâ Atûfî olarak bilinen Hayreddin Hızır, asrının meşhur alimlerinden çeşitli 

ilimleri öğrendi. Mevlâ Bahşâ‟dan tefsir ve hadis, Mevlâ Abdü‟l-Amâsî‟den ilmü‟l-meânîyi, Efdalzâde 

Rûmî‟nin torunu mevlâ-yı fâdıl Kutbuddin Muhammed‟den aklî ilimleri, sonra mevlâ-yı fâdıl 

Efdâlzâde‟den şer‟î ilimleri okudu. Sonra Sultan Bâyezid Han için dâr-ı saâdette muallim oldu.  

Kendisine önce elli akçe sonraları 80 akçeye kadar yükselen bir ücret mukabilinde İstanbul câmilerinde 

Cuma günleri tefsir içerikli vaazlar vermesi sağlandı. Edebiyat ilimlerinde âlim, ilmü‟l-maânî ve beyân 

hususunda üstâd, ilmü‟t-tefsîr konusunda da mâhirdi. İnsanlarla ilişkilerinde mesâfeli, nefsiyle 

mücadele halinde olan bir kimse idi. Kendisinin Keşşâf haşiyeleri, Meşârık şerhi, Tıp konusunda kitabı, 

kelâm ilmine müteallik risaleleri vardır. Müellif, 948/1541 senesinde ahirete irtihal eyledi.1  

Atûfî‟nin yaptığı çalışmalar farklı kaynaklarda ve farklı olarak zikredilmiştir. Herhangi bir 

kaynakta tam olarak hepsini bulma şansına sahip değiliz. Osmanlı dönemi âlimleri hakkında bilgi veren 

en yetkin tabakat kitabı olan Şecere-i Nu‟mâniyye bile onun eserlerini yukarıda görüleceği üzere genel 

bir ifade tarzıyla dört alana hasretmiş ve detaya girmemiştir. Büyük oranda Şecere-i Nu‟mâniyye‟den 

iktibaslar yapılarak hazırlanmış ikinci önemli kaynak olan Keşfü‟z-Zunûn‟da ise hayatı hakkında detaylı 

bilgi bulunmazken on adet eserinden ve bu eserlerinin bazılarının muhtevalarından bahsedilmektedir. 

Mesela, “şerh” diye bir çalışmadan bahseder.2 Ancak bu şerhin mahiyetinden bahsetmez. Halbûkî, 

Atûfî‟nin çalışmalarının çoğunluğu şerh ve haşiye tarzındadır. Bu minval üzere Kasîde-i Bürde‟den 

sadece onu şerhetti3 diye bahseder. Tefsir tarzı eserler üzerine yaptığı çalışmalarının en önemlisi 

sayılan Keşşâf Hâşiyesi‟ne değinmeksizin, “Keşşâf üzerine çalışma yapanlar arasındadır”,4 şeklinde 

iltifat ederek geçiştirmiştir. Bazıları hakkında ise kısaca açıklamalarda bulunmuştur. Önce Sultan 

Bâyezid için hazırlananlardan başlayacak olursak: “ Hıfzu‟l-Ebdân, bu eser kasîde-i lâmiyye tarzındadır. 

Evveli “el-hamdü li‟l-lâh min a‟le‟l-makâl…” ifadesiyle başlar.5 Zehru‟l-Atşân, Tıp‟la ilgili manzum 

eserdir.6 Ramzü‟d-Dekâik, rüya tabiri hakkında, manzum, Türkçe, iki varaktır, tanzim tarihi 904‟tür.7 

Ravzu‟l-İnsan fî Terbiyeti Sıhhati‟l-Ebdân, bu eserde Tıbbı‟n-Nebevî cem edildi. Evveli “el-Hamdü li‟l-

lâhi‟l-Kâfî ve‟s-Salâtü alâ Nebiyyi‟ş-Şâfî…”ile başlar.8 Sultan Bâyezid‟e arz edilmek üzere hazırlanan 

eserler, mahiyet itibariyle ona beden ve ruh sağlığı konusunda fayda sağlaması amacıyla hazırlanmış 

olabilir. Çünkü bu tarz eserlerin muhtevalarının sağlık, rüya tabiri tarzında şeyler olduğu görülmektedir. 

Bir tefsir risalesi olan “Hısnü‟l-Âyati‟l-Izâm Fi Tefsir-i Evâil-i Süreti‟l-En‟âm” da padişahın duasını almak 

için yazıldığı ifade edilse de satır altı cümlelerinden, padişahı menfaatperest çevrelerin tasallutundan 

korumak için tavsiyeler içerdiği, halkına karşı mütevazı davranmasının, kul olduğunu unutmamasının 

önemi vurgulanır. Yani bir bakıma onun ruh sağlığının da Atûfî tarafından önemsendiği görülür.9 Hacı 

Halifenin kısaca bahsettiği diğer eserlerden birisi, Keşfü‟l-Meşârık‟tır. Bu eser, Sâgânî‟nin Meşâriku‟l-

Envâri‟n-Nebeviyye‟sinin şerhidir ve üç cilttir.10 Diğeri, Eş-Şemsiyye isimli, Nasıruddin Tûsî‟nin talebesi 

                                                           
1  İsâmüddin Taşköprîzâde, eş-Şekâiku‟n-Nu‟mâniyye Fî Ulemâi‟d-Devleti‟l-Usmâniyye, Dâru‟l-Kütübi‟l-Arabi, Beyrut, ty. c. 1, s. 

249-250 
2  Kâtip Çelebî (Hacı Halife), Keşfü‟z-Zünûn, Mektebetü‟l-Müsennâ, Bağdat, 1941, c. 1, s. 208 
3  Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-Zünûn, c. 2, s. 1331 
4  Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-Zünûn, c. 2, s. 1475 
5  Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-Zünûn, c. 1, s. 671 
6  Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-Zünûn, c. 1, s. 822 
7  Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-Zünûn, c. 1, s. 912 
8  Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-Zünûn, c. 1, s. 917 
9  Tuğrul Tezcan, “Hayreddin Hızır El-Atûfî ve Hısnü‟l-Âyati‟l-I‟zâm fî Tefsir-i Evâil-i Süreti‟l-En‟âm Risalesi” Kastamonu 

Üniversitesi/III. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu Kastamonu Üniversitesi/III. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli 
Sempozyumu, yy., 2016, s. 213, 

10  Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-Zünûn, c. 2, s. 1689 
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Ömer b. Ali el-Kazvînî‟ye (ö. 693) ait olan eserdir. Atûfî tarafından Sultan Süleyman Han için 930 

senesinde tasnifi tamamlanmıştır.11 Bir diğer eser de Remzu‟d-Dekâik‟dan başka rüya tabiri için yazdığı 

Mirâtü‟r-Rü‟ya‟dır.12 Osmanlı âlimleri ve eserleri hakkında bilgi veren Keşfü‟z-Zünûn ve Şecere-i 

Nu‟mâniyye‟den başka yakın tarihli tabakat kitaplarının bazılarında Atûfî‟nin eserleri tam liste halinde 

sunulmuştur. Meselâ, Hediyyetü‟l-Ârifîn‟de on beş adet eserin ismi zikredilir. Bu eserler arasında 

Şecere-i Nu‟mâniyye ve Keşfü‟z-Zünûn‟un zikretmediği, Haşiyet-ü ala Envâri‟t-Tenzîl li Beydâvî, Hısnü‟l-

Âyati‟l-Izâm Fi Tefsir-i Evâil-i Süreti‟l-En‟âm, El-Cevheratü‟l-Cinâiyye fi Mesâili‟l-İmaniyye, Risâletün fi‟l-

Kelâm, Şerhu Îsâgûcî vardır.13 Atufî ve eserlerinden bahseden fakat verdiği bilgiler itibariyle kuşatıcı 

olmayan başka tabakât kitapları da vardır. Zirikli‟nin A‟lâm‟ı,14 Ömer b. Rıza Kehhâle‟nin (ö. 1905), 

Mu‟cemü‟l-Müellifîn‟i,15 el-Ednevî‟nin Tabakâtü‟l-Müfesirin‟i16 bu zaviyeden zikredilebilir. Bu bildirinin 

araştırma konusu olan “Fesuhkan li Ashabi‟s-Seîr” adlı risale hiçbir kaynakta yer almamakta ancak 

risâle, Süleymaniye Kütüphanesinde iki nüsha halinde yer almaktadır. Birincisi Cârullah Kitaplığı, 

002121 no, 1-6 vr., “Risale fi Beyani Tefsiri Kavlihi Teala -Fe-Suhkan”, ismiyle diğeri de Giresun 

yazmaları, 000100 no, “Haşiye ala Tefsiri Kavlih Teala -Fe-Suhkan li-Ashabi's-Sa'ir” ismiyle, 1-7 vr. 

halinde bulunmaktadır. Ayrıca yazmalar.gov.tr adresinde bulunan kayıtlarda 28 Hk 3572/1‟nolu olarak 

ve yazma eserin zahiri yapısıyla alakalı olarak bilgi verilmektedir.17  

Atufî, Merzifonludur. Onun Merzifonlu olduğuna dair deliller ise, risalelerinin bazılarında 

“Merzifûnî” nisbetini kullanmış olması,18 bazı tabakat kitaplarının bu kayda yer vermesi19 bir de yaşadığı 

şehir, köy hakkında hususi çalışma yapanların verdiği bilgilerdir.20 Ayrıca şunu da ifade etmek gerekir: 

Atufî‟nin büyük bir ihtimalle belli bir dönem Kastamonu‟da bulunmuş olmasından mülhem Şecere-i 

Nu‟mâniyye ve Sicill-i Osmânî‟de Kastamonî ifadesi de yer almıştır.21  

II. Bâyezid (1481-1512), Yavuz (1512-1520) ve Kânûnî (1520-1566) dönemlerinde yaşamış22 

olan Atûfî eserlerinin birçoğunu bu padişahlara ithâfen yazmıştır. Fakat “fe suhkan li ashâbi‟s-seîr” 

risalesini kendilerine soru soran talebelere cevap vermek için hazırlamıştır. Şöyle ki: “En iyi bilenlerin 

en yücesi Allah‟a hamd ettikten, nebisi Muhammed‟e salat ve selam getirdikten sonra gani Allah için 

Fakir kul, Hızır b. Mahmud b. Ömer el-Atûfî der ki: “Talebelerden bazıları bana ilim ve yakîni sordu.  Ve 

benden “Beydavî‟nin, „fe sühkan li eshabis-seir‟ ayetinin tefsiri bağlamında konuyu en yetkin bir şekilde 

açıklamamı istediler. Ben de can sıkıntısı içinde ve dar vakitte hatırıma gelenlerden bazılarını ve bazı 

sözleri yazdım.”23  

Bu durum Osmanlı tefsir geleneğinde haşiyeciliğin mahiyeti konusunda da bilgi vermiş 

olmaktadır. Haşiye tarzında yapılan çalışmaların mahiyetleri bilindikçe bu hususta daha çok şeyler 

                                                           
11  Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-Zünûn, c. 2, s. 1063 
12  Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-Zünûn, c. 2, s. 1647 
13  İsmail b. Muhammed, el-Bâbânî, el-Bağdâdî, Hediyyetü‟l-Arifîn, Esmâi‟l-Müellifîn ve Âsâru‟l-Musanifîn, Behiyye Matbaası, İst. 

1951, Ofset Bsk., Daru‟l-İhyai‟t-Türâsi‟l-İslâmî, Lübnan, c. 1, s. 346. 
14  Ez-Ziriklî ed-Dımeşkî, el-A‟lâm, Daru‟l-Kütübi‟l-Melâyîn, 15. bs., 2002, c. 2, s. 307. 
15  Ömer b. Rıza Kehhâle, Mucemü‟l-Müellifîn, Mektebetü‟l-Müsennâ, Beyrut, Daru‟l-İhyai‟t-Türâsi‟l-İslâmî, Beyrut, ty., c. 4, s. 

101. 
16  Âdil Nuveyhiz, Mu‟cemü‟l- Müfessirîn, Müessesetü Nüveyhizi‟s-Sekâfî, 3. bs., 1988, c. 1, s. 378-379. 
17  Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ fe Suhkan li Eshâbi‟s-Saîr: 1a-7b vr, 9 satır, nesih, krem renkli filigranlı, kenarları meşin, 

arka kapağı kopuk, şirazesi dağınık, mukavva kaplı bir cilt içindedir. Mülk süresi 5-12 ayetlerine değin Kâdı Beydâvî‟nin 
görüşlerini açıklama, eleştirme ve araştırmasını içermektedir. Bu risale, içinde 11 risale bulunan (140 varaklık) bir risaleler 
mecmuası içinde yer almaktadır. 

18  Bkz. Tuğrul Tezcan, “Hayreddin Hızır el-Atûfî ve Hısnü‟l-Âyati‟l-I‟zâm fî Tefsir-i Evâil-i Süreti‟l-En‟âm Risalesi”, s. 209, (dipnot) 
19  Ziriklî, A‟lâm, c. 2, s. 307, Âdil Nuveyhiz, Mu‟cemü‟l-Müfessirîn, c. 1, s. 378-379. 
20  Amasyalı Abdîzâde Hüseyin Hüsameddin‟in Amasya Tarihi isimli eserinde tek kelime ile Atufî‟ye yer verilmemiştir. Merzifon 

tarihinden bahsederken de hiç bahsedilmemiştir. Fakat Amasya Merzifon Yakup Köyünde doğmuş bir araştırmacının 
tespitlerine göre, Atufî, Gelgiraslı‟dır. Bugün Merzifon sınırları içinde yer alan Yakup, Hayrettin (Yakup‟un büyük ağabeyidir) 
ve İlemi köyleri (İl-Emin‟den gelmedir. İl-Emin ise Yakup‟un küçük kardeşidir) vardır. Bu köyler II. Bayezid döneminde 
Atufî‟nin Babasına çiftlik olarak verilmiş, sonra Hayreddin Hızır el-Âtufî‟nin çocukları arasında miras sebebiyle bölüşülüp kendi 
isimleriyle müsemmâ köyler oluşmuştur. Bkz. Seyfettin Ceylan, Yakup Köyü, 
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Yakupk%C3%B6y,%20Merzifon/tr-tr/ 09.03.2917. 

21  Ayrıntılı bilgi için bkz. Tuğrul Tezcan, “Hayreddin Hızır el-Atûfî ve Hısnü‟l-Âyati‟l-I‟zâm fî Tefsir-i Evâil-i Süreti‟l-En‟âm 
Risalesi”, s. 209 

22  Ziyâ Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2006, s. 406. 
23  Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr, Arşiv no: 28, Hk 3572/1, vr. 2a 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Yakupk%C3%B6y,%20Merzifon/tr-tr/
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söyleyebiliriz. Bu zaviyeden olarak Ziya Demir, şerh ve haşiyeciliğin sebepleri üzerinde beş madde ile 

tespitlerini aktarmıştır. Bunlardan birisi de bizim incelediğimiz risalenin mahiyetine dolaylı yollardan 

değinmektedir. Bu ise şudur: Ciddi bir tefsir çalışması yapabilmek için tefsir telif etme mümâresesinin 

lüzûmudur. Ona göre bu tarz eğitimler birkaç nesil sonra önemli müfessirlerin çıkmasını sağlayacaktır. 

Ancak Osmanlı‟nın istikrarlı gidişatı bu süreyi tamamlamaya yetmemiş, âlimler yine çoğunluklu olarak 

şerh ve haşiyelere yönelmişlerdir!24 Bize göre ise bu uzun vadeli olarak planlanmış bir eğitim süreci için 

değildir. Bu risalenin giriş kısmında da belirtildiği üzere ilim talebelerinin anlayamadığı kısımların 

açıklanması amacıyla kaleme alınmıştır. Haşiyecilik Osmanlı dönemi ile de başlamış değildir. Bu bir 

gelenektir, Osmanlı âlimleri de bu gelenekte yerlerini almışlardır.25 Amaçları ise meşhur tefsirlerin 

açıklanmaya, genişletilmeye ihtiyacı olan kısımları açıklamak ve daha anlaşılır kılmaktır.  

Atûfî‟nin ilim talebelerine açıklayacağı şey de Kur‟an-ı Kerim‟in çoğu kez kullandığı “taglib” 

sanatıdır. Meânî tabirlerinden olan taglib kelâmın, zahirin muktezasından çıktığı durumlardan biridir.26 

Diğer bir ifadeyle “lafzen arkadaş olan, bazı sıfatlarda benzer ve birbirine uygun veya yakın olan 

lafızlardan birini diğerinin hükmüne tabi kılmaktır.” Değişik durumlarda olabilir. Meselâ, müzekkerin 

müennes lafız üzerine taglibi, mananın lafza taglibi, muhatabın gayba taglibi, akıllıların akılsız varlıklar 

üzerine taglibi gibi.27 “Fe suhkan li ashabi‟s-saı‟r” ifadesindeki taglib ise meleklerin cehennem ashabı 

arasında zikredilmesidir. Yani cehennemin azap görecek ashabı, cehennemde görevli meleklerden 

oluşan ashab üzerine, ashabis-saı‟r ifadesiyle taglib edilmiştir. Elbetteki bunun hikmetleri vardır. 

Beydâvî‟ye göre hikmetleri; icaz, mübâlağa ve ta‟lildir. 28  

Atufî, Beydâvî‟nin kısa kestiği bu ifadelere yönelik açıklamasına cehennemin derekelerinden 

başlamıştır.29 Atufi‟nin verdiği bilgiye göre: Cehennemin derekeleri yedidir. Onun altıncısı saîr diye 

isimlendirilmiştir. O öyle bir derekedir ki onun alevlendirilmiş ateşi, yaratıldığı andan beri hiç 

sönmemiştir. Onda üç yüz kasr/saray vardır. Her sarayda üç yüz ev vardır ve her beyt/kasr/sarayda 

çeşitli azaplar vardır. Orada yılanlar, akrepler, kelepçeler, zincirler, bukağılar, prangalar vardır. Yine 

orada cehennemde olmayan ve cehennemin azabından daha şiddetli hüzün kuyusu vardır. Kuyu 

açıldığı zaman nar/cehennem ehli şiddetli bir şekilde hüzünlenir. Kurtûbî‟nin (ö. 671) söylediğine göre: 

İsyanlarının farklı olması sebebiyle azap görenler yedi derekeye göre yedi gruptur ve o 

taife/gruplardan her birisi dereke ashabıdır. Onlardan bazıları ve ehli (oraya girecek olanlar) 

belirlenmiştir. Cehennemin de yedi kapısı vardır. Onun her kapısı belirli bir isme ve ehline tahsis 

edilmiştir. Ashabü‟s-Seîr de Allah Rasulü‟ne düşman olan dâllin/sapıtmış, saptırmış, Allah hiçbir şey 

indirmedi diyen müşrik Araplardır.30 

Atufî’ye Göre “Saîr Derekesinin Ehli” 

a- Müşrik Araplardır 

Atûfî‟nin zannına göre, Beydâvî‟nin  َفُسْحقبً ِِلْصحبَةِ الّسِعير ifadesini tağlib üzerine hamletmesinin 

sebebi, sair derekesinin ehli, müşrik araplar olmalarıdır. Burada ashabü‟s-sairle kastedilen, 

şeytanlardan, kâfirlerden, ebedî olarak cehenneme girmeyen asi mü‟minlerden oluşan, ehl-i sair ve 

diğer dereke ehlinin tamamıdır. Çünkü ona göre taglib: îcaz, mübalağa ve ta‟lil hikmetine mebnidir. 

Ancak Atûfî‟ye göre buradaki îcaz, tağlîb hususunda olan îcazdır. Yani îcazı genelleştirmez. Çünkü bu 

ifade şöyle oluşturulsaydı “Fe suhkan li eshâbi‟s-saîr ve li eshâb-i sâiri‟d-derakâti ev mislü zâlik” îcaz 

ortadan kalkardı. Yine şöyle söylenseydi “fe suhkan li eshâbi‟n-nâri” o zaman da ashab-ı derekenin her 

                                                           
24  Ziyâ Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları, s. 94-96. 
25  Mustafa Öztürk, Osmanlı Tefsir Mirası, Ankara Okulu, Ankara, 2012, s. 86-87. 
26  Hikmet Akdemir, Belâgât, Nizamiye Akademi Yay., İst., 2016, s. 173. 
27  Abdurrahman b. Hasan Habenneke el-Meydânî, El-Belâgatü‟l-Arabiyye, Daru‟l-Kalem, Dımeşk, ty., c. 1, s. 510. 
28  El-Beydâvî, Envâru‟t-Tenzil ve Esrâru‟t-Te‟vîl, Tahk. Muhammed Abdurrahman Meraşlı, Daru İhyai‟t-Türâsi‟l-Arabiyyi, 1. 

Baskı, Beyrut, 1418, c. 5., s. 229. 
29  Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr, vr. 2b 
30  Kurtubî‟nin “ صحبة السعيرا ” yorumları içerisinde böyle bir açıklamaya rastlayamadık. Bkz. Bakara 2/169 için, Kurtubî, el-Câmî‟ 

li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, Tahk. Ahmet Berdûnî, İbrahim Etfiyyiş, Daru‟l-Kütübi‟l-Mısrıyye, Kahire, 1964, c. 2, s. 209, Hac 22/30-31 
için c.12, s. 55; Fatır 35/8 için c. 14, s. 324; Tur 52/29-34 için c. 17, s. 73; Mülk 67 /8-14 için c. 2, s. 212-213; Atûfî, Haşiye 
Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ fe Suhkan li Eshâbi‟s-Saîr, vr. 3a. 
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birini içine alan umumi mûciz bir ifade olurdu. Öyleyse, îcazın maslahatı için taglibe nasıl gidilir?31 Biz 

evet (gidilir) deriz. Ancak Allah Teâlâ‟nın sözündeki vav, mübalağa, ta‟lil ve cem‟ içindir. O zaman 

ta‟lib‟in illeti üç emr/iş‟in (mübalağa, ta‟lil, îcaz) toplamı olur. Bu toplam ancak taglibe göre Allah 

Teala‟nın “fe suhkan li eshabi‟s-sei‟r” ifadesinde bulunur. Mübalağa ise ta‟lib‟in faidelerindendir. Sai‟rin, 

diğer derekelerden azap yönünden daha şiddetli olması sebebiyle burada diğer cehennem ehlinin 

tamamının azabı konusunda, ahiretin rahmeti olan cennetten en uzak olan derekedir denilerek sair 

ehlinin azabı üzerinde mübalağa yapılmıştır. Ta‟lile gelince: Saîr‟in azabının şiddetli oluşu rahmet ve 

cennetten uzaklık için (mekan olarak cennetten uzak olan beş derekenin en uzağı) yeterli ve tam bir 

illettir.32 

b- Şeytanlardır 

Beydavî‟nin bir başka sözüne göre de Allah Teâlâ‟nın    ِِعير  ifadesinden  َ  َْ َزْ  َب لَُ ْ  َ َ اَة السَّس

dolayı şeytanlar saîr derekesinin ashabıdır.33 Ashâbi‟s-seı‟r şeytanların gayrısına (kafirlerden) taglib 

edilmiştir ki o kimseler “Allah bir şey indirmedi” diyerek ağızlarıyla Allah‟ın nurunu söndürmek isteyen,  

ancak büyük bir sapıklık içinde olan insan şeytanlardır. İşte bu münasebetle tağlib gerçekleşmiştir. Bu 

ihtimale ayetin siyakı da yardım etmektedir.34  ِِعير  ayeti, şeytanların dışındakilerinin َ ب ُ  َّسب فِ   َْصَحبةِ السَّس

şeytanlar gibi saîr ashabından olduklarını göstermez mi? Diye sorulsa ben bu soruya şununla cevap 

veririm: O ayetin delaleti saîr derekesinde var olan azabla azaplandırılan mezkûr kâfirlerdir.35 Onlar 

kendilerine saîr azabı hazırlanan şeytanlarla birliktedir. Onların ortaklıkları “idlâl” sıfatı sebebiyledir.36 

Bu görüşüyle Atûfî aslında Beydâvî ile aynı düşünceleri paylaştıklarını ifade etmiş olmaktadır. Fakat 

“sizin dininiz size bizimki bize” diyen kâfirlere gelince onların saîr ashabının azabıyla 

azaplanmayacakları açıktır.” ifadesiyle de itiraz kaydını düşmüştür.37 Ancak Atûfî‟ye göre “ashâbü‟s-

se‟ır” ile saptırmayan, dalalete düşürmek için çalışmayan kâfirlerin murad edilmesi de caizdir. Yine 

azabı hak edenlerin umumunun onlar üzerine taglib edilmesi de caizdir. Şeytanlardan ve kâfirlerden 

saptıranları ayrıca içine alır.38  

Beydavî‟nin taglibi ashabi‟s-saîr lafzına bakarak kabul etmesi de ihtimal dâhilindedir. Şöyle ki 

saîr: “Ahirette kendisiyle azab edilen mutlak, tutuşturulmuş nâr/ateş anlamındadır. Burada tağlib iki 

şekilden birisiyle yapılmıştır. Birincisi: Allah Teala‟nın şu sözleri gereğince, َفبرَّسُقوا ال َّسبَر الَّسزِ  َ ُقوُدَهب ال َّسبُس 

ْد لِْ َ بفِرِ يَ  ;(Bakara 2/24) َ اْلِحَ بَرُح ُ ِ  َّس ِعيرِ     حبطذ سيئخ  ست  ي ث ى :Mülk 67/1   َ  َْ َزْ  َب لَُ ْ  َ َ اَة السَّس

رال ب  صحبة فأ لئك خطيئزه ثه   (Bakara 2/81),  nâr ashabı, içinde ebedi kalıcılar olan kafirlerdir.39 

“Ashabü‟d-devr” lafzı da onların sözündendir. Bu lafız ashabü‟n-nar lafzından istiare edilmiştir. 

Çünkü cehennemde ebedî kalacak kâfirlerin azaplarının devam ve zorunluluğu yönünden “Ashabü‟d-

devr” lafzı kullanılmıştır. Sonra da cehenneme girecek asi müminler üzerine Ashabün-Nar ifadesi İcaz, 

mübalağa ve talil için taglib edilmiştir. Eğer ibarenin zahirinin iktizasına göre şöyle okunsaydı: Allah 

Teâla onları uzak etsin! (sa‟ır‟e atılan kâfirleri ve asi müminleri ) O zaman bu ifadede îcaz, mübalağa 

ve ta‟lil olmazdı. Fakat bu yaklaşım nekra ifadenin umumiyet ifade etme özelliğini yok eder. سحقب 

Sühkan, ta‟zim içindir. Çünkü büyük azabı hak ediş mükezzibin/yalanlayanlara tahsis edilmiş, âsi 

müminleri içine almamıştır.40 

c- Meleklerdir 

Allah Teâlâ‟nın şu sözü sebebiyle ashabi‟n-nar meleklerdir. "ب جع  ب اصحبة ال بر اال  الى خ  "  Biz 

nar ashabını ancak melekler yaptık -nar ashabı meleklerdir- ve fertleri melekler olan ashabün-nar ister 

                                                           
31  Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr, vr. 3b. 
32  Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Ffe Suhkan li Eshâbi‟s-Saîr, vr. 4a. 
33  El-Beydâvî, Envâru‟t-Tenzil ve Esrâru‟t-Te‟vîl, c. 5, s. 229; Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr, 

vr. 4a. 
34  Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr, vr. 4b. 
35  Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr, vr. 4b. 
36  Buraya kadar olan açıklamalarda Beydâvî ile eşgüdüm halindedir. Bkz. El-Beydâvî, Envâru‟t-Tenzil ve Esrâru‟t-Te‟vîl, c. 5, s. 

229. 
37  Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr, vr. 4b. 
38  Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr, vr. 5a. 
39  Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr, vr. 5a. 
40  Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr, vr. 5b. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=2&ayano=81#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=2&ayano=81#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=2&ayano=81#docu
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ebedi kalıcılar olsun isterse olmasın diğer nar ehline îcaz, mübalağa ve ta‟lil için taglib edilmiştir. Daha 

önce geçtiği gibi. Şayet, “Burada ashabun-nar sadece meleklerdir denilse yeterlidir. Taglib esasına 

göre ise onlar melekler, ins ve cinnin kâfirleridir. Şu an Allah Tealâ‟nın “ فسحقب ِلصحبة السعير / fe 

suhkan li eshâbi‟s-saîr” kavline göre azap ile tehdit edilenler, hazenetü cehennem denilen, cehennemin 

maliki/ sahibi ve yardımcıları olan meleklerdir. Tağlib‟in zahiri, vaîd‟in umumi olmasını gerektirir.” 

denilse, iki yönden cevap verilir. Birincisi, onların şu sözleri kabilindendir: “Filanca oğulları Zeydi 

öldürdü, yazıklar olsun onu öldürene.” Gerçekte Zeydi öldüren o aileden tek bir kişidir. İşte Allah 

Teâlâ‟nın sözü de bu kabildendir. “O ikisinden inci, mercan çıkar.” Yani o iki denizden sadece inci ve 

mercan çıkmaz, fakat bu ikisi denizden çıkarılan şeylerin en önemlisi ve kıymetlisi olması sebebiyle 

denizin kıymet ve değeri içinden çıkan iki kıymetli meta ile ifade edilmiştir.41 İkincisi, فسحقب / fe 

suhkan lafzından murad edilen rahmetten (cennet) uzak olmaktır. Ancak ashabtan bazıları için 

uzaklığın keyfiyeti zemm ve azap verme/ıkâb şeklinde olurken, başkaları için ise ikab ve zemm şeklinde 

olmaz. “Fe suhkan li eshâbi‟s-saîr” ifadesi içinde çok şeyler var olduğunu söylemek ayıp olmaz. 

Beydâvi‟nin burada tağlib ile ta‟mîm‟i kastettiği söylense- ki bu Allah Teala‟nın ayetlerindeki ıstılahın 

dışındadır- “fe suhkan yani helâken li‟l-mu‟terifîne bi duhûli‟n-nar şeklinde söylenmemiş bilakis 

umûmileştirilmiş ve itiraf edenlerden veya inkarcılardan olmaları fark etmeksizin “fe suhkan li ashabis-

saîr/ nar-i musa‟ıra” denilmiştir. İşte bu tağlibte yani “eshâbi‟s-saîr” lafzındaki ta‟mimde îcaz, mübalağa 

ve ta‟lil vardır. Îcaz için, “fe suhkan li‟l-mu‟terifin ve lil câhidin” denilse o zaman mübalağa olur îcaz 

olmazdı. Mübalağa için de îcaz için olan şey düşünülse, o zaman lafzın zahirinden sadece ıtnab/ 

mübalağa anlaşılırdı.42 Ta‟lil ise, cehenneme atılan ve helak olan kimsenin rahmetten uzak olması için 

tutuşturulmuş cehennemin ashabı oluş, açık bir ilettir ve burada konu içinde konu var. Burada Suhk/ 

uzaklaştırma hakkında da şunlar söylenebilir: Suhk, “kulle ma ulgıye fiha fevcün seelehum 

hazenetüha” ayetinde olduğu gibi, ateşe atılan ve cehenneme girdirilen kimselerin tamamı için 

umumiyet arz ederse o zaman ayetin siyak ve sibakının geneline muhalif bir hususi itiraf söz konusu 

iken, onların hususi itiraflarının hikmeti nedir? Sorusuna şöyle cevap vermek mümkündür: Ayetin 

tehdidi asli bir kasıt ile şöyle diyen  ُقْ َ ب َ ب  َ َّسَ  ال َّسُه ِ ي َ ْ  ٍء  ِْ   َ ُزْ   اِلَّس فِ  َ اَل ٍء َ جِيرٍء َ müşrik, 

yalanlayıcılara yöneliktir. Bu ayetin hükmüne onların benzerleri girer. Çünkü Kureyş kâfirleri İslam‟a 

muhalefet edenlerin, Allah‟ın nurunu söndürmek isteyenlerin ve Allah Rasulü‟ne düşmanlık edenlerin 

en şiddetlisi idiler.43 

 

Sonuç 

Bazı tabakat kitaplarının Merzifûnî nisbesini zikretmeleri, bilhassa bazı risalelerde kendisini 

Merzifûnî olarak takdim etmesi ve de özel araştırmaların tesbitleri neticesinde Hayreddin Hızır Mahmud 

b. Ömer el-Atûfî‟nin, Mezifon doğumlu olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. II. Bayezîd, Yavuz Sultan 

Selim ve Kânûnî Sultan Süleyman dönemlerinde yaşamış, sahip olduğu ilimlerle kendisini fark ettirmiş 

ve II. Bâyezid‟in özel iltifatına mazhar olmuş Osmanlı âlimlerindendir. Dînî, aklî ve de tabîi bilimlerde 

döneminin meşhur bazı eserlerine şerhler ve haşiyeler yazmış, ilmin ve insanlığın gelişmesi için ömrünü 

vakfetmiştir. 1541 yılında İstanbul‟da vefat ettiğinde geride on küsür adet, şerh, haşiye ve de müstakil 

eser bırakmıştır.  

Hadis, kelam, mantık, tıbbı‟n-nebevî, ta‟bir alanlarında eserler verdiği gibi tefsir ilmine dair 

Keşşaf ve Beydâvî haşiyeleri, Hısnü‟l-Âyati‟l-Izâm Fi Tefsir-i Evâil-i Süreti‟l-En‟âm ve de Haşiye Alâ 

Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr risaleleri vardır. 

Atûfî, ilmü‟l-meânî‟ye hakkıyla vakıf birisidir. Özellikle “Mülk 67/11” ayetine bu ilmin bir parçası 

olan “taglib” açısından yaklaşmış, Beydâvî‟nin açıklamadan geçtiği bu konuyu talebelerin ricası üzerine 

kaleme almıştır. Özellikle Kur‟an‟ın birçok ayetinde değişik vecihlerle karşılaşılan ve kısaca “kelâmın 

zahirinin muktezasından çıktığı durumlardır” diye tanımlanan taglib, risalede îcaz, mübalağa ve ta‟lil 

                                                           
41  Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr, vr. 6a. 
42  Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr, vr. 6b. 
43  Atûfî, Haşiye Alâ Tefsir-i Kavlihî Teâlâ Fe Suhkan Li Eshâbi‟s-Saîr, vr. 7b. 
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açısından ele alınmış sebepleriyle ve anlaşılır bir dille açıklanmıştır. “Fe suhkan li ashabi‟s-saîr” ayetinde 

rahmetten uzaklaştırılanların kimler olduğu ile ilgili olarak üç farklı grup zikretmiş ve bunları îcaz, 

mübalağa ve ta‟lil açısından gerekçeli olarak açıklamıştır. Bu gruplar Atufî‟nin zann-ı galibine göre, 

Müşrik Araplar, Şeytanlar ve Meleklerdir.  İlgili ayetin diğer ayetlerle ilişkisini de göz önüne alarak, 

zaman zaman gelmesi muhtemel sorulara “şayet denilse… ben de şöyle cevap veririm” tarzında 

yaklaşımlarla tefsir yapmıştır. Ashabi‟s-sair ile ilgili kullandığı hadisin kaynağından bahsetmemiştir. 

Tefsir‟de Kurtubî‟den istifade etmiş ve de bunu söylemiştir. Dil ile ilgili açıklamalarda yeri geldiğinde 

sözcük bilgisine dönük bilgiler vermiştir. 

Atûfî‟nin bu çalışması, tefsir haşiyelerinin hazırlanma sebeplerine yönelik şu katkıyı 

sağlamaktadır: “Ayet tefsirleri veya üzerlerine yazılmış olan şerhlerin hazırlanmasındaki maksatlardan 

bir tanesi de, ilim talibi kimselerin ve de halkın şerhine muhtaç oldukları konuları anlaşılır kılmaktır.”  
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YEGENZÂDE MEHMED B. OSMAN AMÂSÎ (Ö. 1180/1766)  

VE HÂŞİYE ‘ALA ENVÂRİ’T-TENZÎL ADLI ESERİ 

 

Davut AĞBAL* 
 

Özet 

HâĢiye, Ġslâmî telif türlerinden biri olmakla birlikte, bu ilimlerin tedrisinde zamanla oluĢan geleneğin 

karakteristiğine de iĢâret eden bir yazım türüdür. ġerh ve talik gibi ana metin üzerinde gerçekleĢtirilen 

yazım faaliyetlerinden biri olarak hâĢiye, temel alınan metni taklit etme, tekrarlama gibi gerekçelerle 

modern düĢüncenin itirazlarına ve yadsımalarına maruz kalmaktadır. Ancak diğer bir bakıĢ açısıyla 

temel metnin katılımcı bir okumaya tabi tutulması Ģeklinde değerlendirilebilecek bu telif türü, modern 

paradigmanın tasvirini nakzeden birçok örneğe de sahiptir. Nitekim bu gelenek içerisinde temel metnin 

önüne geçen hâĢiyelere rastlandığı gibi, iki kapak arasında metni, Ģerhi ve hâĢiyesiyle farklı fikrî 

akımları temsil eden eserler de bulunmaktadır. 

Hayatı hakkında fazlaca bilgi sahibi olma imkânımızın bulunmadığı Amasyalı âlim Yegenzâde Mehmed 

b. Osman (ö. 1180/1766), tefsir tarihinin önemli müelliflerinden biri olan Kâdı Beyzâvî‟ye (ö. 685/1286) 

ait Envâru‟t-tenzîl‟e kısmî bir hâĢiye kaleme almıĢtır. HâĢiye „ala Envâri‟t-Tenzîl adlı bu eser Yâ-sin 

sûresinden Kur‟ân‟ın sonuna kadarki kısmı kapsamaktadır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla sadece 

Amasya Ġl Halk Kütüphanesinde iki nüshası bulunan bu eser hakkında bilgi veren Amasyalı Âkifzâde 

Abdurrahim (ö. 1763/1815), Yegenzâde‟nin bu hâĢiyesinin temize çekilmediğini kaydetmektedir. 

Sunulacak tebliğ çerçevesinde Yegenzâde‟nin eğitim-öğretim hayatının hâsılası ve XVIII. Yüzyıl 

Amasya‟sındaki tefsir öğretimi hakkında ipuçları sunacak bu hâĢiye, dil, üslûp ve içerik bakımından 

incelemeye tabi tutulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yegenzâde, HâĢiye, Beydâvî, Envâru‟t-tenzîl, Amasya. 

 

Yegenzāde Mahmad b. Osman Amāsī (d. 1180/1766) 

and His Work Hashiya ‘Alā Anwār al-Tanzīl 

 

Abstract 

Hashiya is one of the Islamic writing types, in addition, it is a writing type that refers to the 

characteristic of tradition occurred in the course of time in education of Islamic sciences. Hashiya like 

sharh and ta„līk which are one of the writing activity composed onto the main text. And it is criticized 

on ground of that is followed the main text and repeated the same content. But in another 

perspective, it can also evaluated as form that is participatory read of the main text. Thusly, this kind 

of writing have many examples disaffirm modern paradigm. Besides, this tradition have some hashiyas 

which get ahead of main text as well as works that represented the different intellectual trend -with 

its text and sharh and hashiya- in one book cover. 

Amasian scholar Yegenzāde Mahmad b. Osman Amāsī (d. 1180/1766) who we cannot reach to much 

knowledge about his life, wrote partial hashiya onto Kādī Baidāwī‟s (d. 685/1286) work named Anwār 

al-Tanzīl. Kādī Baidāwī is one of the significant author of The Qur‟ān exegesis history. This work that is 

named Hashiya „alā Anwār al-Tanzīl involve the section from Surah Yā-sīn to the end of The Qur‟ān. 

As far as we can determine, there are only two copies of this hashiya in the Amasya Provincial Public 

Library. In according to Amasian Ākifzāde Abdurrahīm (d. 1763/1815) who give us information about 

this hashiya, mentioned Yegezāde's hashiya didn‟t be made a clean copy. In the framework of this 

paper, it is investigated that results of Yegezāde's education life in addition to this hashiya that gives 

us clues about teaching The Qur‟ān exegesis in Amasia in the 18th century. 

Keywords: Yegenzāde, Hashiya, Baidāwī, Anwār al-Tanzīl, Amasia. 
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Giriş 

Açık ve anlaĢılır bir Arapça ile indirilmesine rağmen, muhatapların bilgi birikimi, anlama 

kapasitesi ve âyetlerdeki konuların anlam açısından kolay ve zor Ģeklinde çeĢitlenmesi gibi bir takım 

nedenlerden dolayı Kur‟ân-ı Kerim açıklanmaya/tefsir edilmeye ihtiyaç duymuĢtur. Tefsir tarihi verileri, 

sözü edilen ihtiyacın, daha Hz. Peygamber [sallallâhu „aleyhi ve sellem] hayattayken zuhûr ettiğini 

göstermektedir. Bu yüzden Kur‟ân tefsirinin ilk ve ideal numunelerini gerek sözleriyle gerekse fiilî 

olarak insanlığa sunan Allah Rasûlü, Kur‟ân‟ın ilk müfessiri olmuĢtur. Tefsir ameliyesi Hz. 

Peygamber‟den sonra da kesintisiz bir Ģekilde devam ettirilmiĢtir. Ancak Allah Rasûlü‟nün Kur‟ân‟ın 

anlamını belirlemedeki otoritesine karĢın ondan sonra icra edilen tefsir çalıĢmalarında önce çeĢitlenme, 

sonra ihtilafa varan farklılaĢmalar gerçekleĢmiĢtir.  

Tarihî süreç içerisinde, tefsir faaliyetlerinin birçok fikrî akım ve metot dâhilinde 

gerçekleĢtirildiğine Ģâhit olunmaktadır. Fakat tefsirin farklı türlerinin kendisine dayanağı asıl ayrım, 

Kur‟ân‟ın rivâyet veya dirâyet ile tefsir edilmesinde kendini göstermektedir. Bir diğer ifadeyle tefsirdeki 

metodik ayrımın aslı, Ġmam Mâturîdî‟nin (ö. 333/944) tasnifinde de görüldüğü üzere,1 icrâ edilen 

faaliyetin tefsir veya te‟vîl olmasıdır.2 Tefsir tarihi içerisinde bu iki baĢlık altındaki konular kimi zaman 

tartıĢmalara sebebiyet verse de iĢin doğası gereği hem rivâyet hem de dirâyet metodu, ortaya konulan 

eserlerde ironik bir Ģekilde iç içe bulunmuĢtur. Ne var ki tefsir faaliyetini ve bu faaliyetin ürünü olan 

tefsirleri rivâyet ve dirâyet nitelemesiyle kategorize etmek ilk dönemlerden beri dile getirilen bir 

kabuldür. 

Kabul gördüğü hâliyle, rivâyet ve dirâyet tefsirlerinde temeyyüz eden birtakım âlimler çıkmıĢ ve 

temel kaynak kabul edilen eserleri kaleme almıĢlardır. Rivâyet tefsirinde kendinden önceki tefsir 

mirasını, sonraki nesillere taĢıyan Ġbn Cerîr et-Taberî‟nin (ö. 310/923) Câmi„u‟l-beyân‟ı; dirâyet 

tefsirinde de dil alanındaki geliĢmeler, özellikle de Abdülkâhir Cürcânî‟nin (ö. 471/1078-79) nazım 

teorisi temeline dayanan hem usûl hem de üslûp açısından kendisinden sonraki tefsirlere büyük 

oranda etki eden ZemahĢerî‟nin (ö. 538/1144) KeĢĢâf‟ı bu tür eserler arasında zikredilebilir. Ancak 

özellikle ZemahĢerî‟nin Mutezile mezhebine mensubiyeti ve i„tizâlî görüĢlerini kitabına derç etmesi, 

tefsir çevrelerince sürekli gündemde tutulmuĢ, KeĢĢâf üzerine yapılan çalıĢmaların (hâĢiye, ihtisâr, 

ta„lik vs.) yanı sıra bu eserdeki i„tizâlî fikirlerin tek baĢına konu edildiği eserler de kaleme alınmıĢtır.3 

ZemahĢerî‟den yaklaĢık bir asır sonra yaĢayan ve aynı zamanda bir EĢ„arî kelamcısı ve ġafi„î mezhebine 

müntesib olan Kâdı Beyzâvî‟nin (ö. 685/1286) telif ettiği Envâru‟t-tenzîl adlı tefsir eseri de birçok 

yönden KeĢĢâf‟ı takip etmesine karĢın içerisinde Mutezile mezhebinin fikirlerinin ayıklandığı bir 

tefsirdir.4  

Bir îcâz ve ihtisar harikası olarak nitelenen5 Envâru‟t-tenzîl, birkaç noktada eleĢtiriye tabi tutulsa 

da6 iç tutarlılığı, sağlam metodik yapısı, dil ve belâgat baĢta olmak üzere farklı birçok ilmi ve Kur‟ân 

                                                 
1  Bkz. Ebu Mansur Muhammed Mâturîdî, Te‟vilâtu ehli‟s-sünne, thk. Fatıma Yusuf el-Haymî, Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut, 

2004, c. 1, s. 1. 
2  KrĢ. Öztürk, Mustafa, “Tefsirin Neliği Meselesi”, Tefsirin Halleri, Ankara Okulu, Ankara, 2013, s. 29, 31; Ayrıca bkz. Davut 

Ağbal, Muhyiddin Ġbnü‟l-Arabî‟de ĠĢârî Tefsir, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, 

s. 29-30. 
3  Ġbnü‟l-Müneyyir (ö. 683/1284) el-Ġntisâf‟ı kaleme alınan bu tür eserler arasında en meĢhur olanıdır. Abdülkerim b. Ali el-

Irâkî‟nin (ö. 704/1304) hem el-Ġntisâf‟ı ihtisar etmiĢ hem de el-Ġnsâf fî mesâili‟l-hilâf beyne‟z-ZemahĢerî ve Ġbnü‟l-Müneyyir,  
adında ayrıca bir eser kaleme almıĢtır. Bkz. Suyutî, Nevâhidu‟l-ebkâr ve Ģevâhidu‟l-efkâr, thk. Ahmed Hâc Muhammed 

Osman, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ümmü‟l-Kurâ Üniversitesi, 1423-1424, c. 1, s. 9-10; Davut Ağbal, Abdülkerim b. Ali el-
Irâkî, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s. 18; Celal Eker, el-Irakî ve 
Tefsiru‟l-Kur‟ân‟ın Özellikleri, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, s. 19-

23; Abdülhamit BirıĢık, “Muhtasar”, DĠA, c. 31, Ġstanbul, 2006, s. 59. 
4  Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Ravza Yayınları, Ġstanbul, 2008, c. 2, s. 529; Muhammed Hüseyin ez-Zehebî, et-

Tefsîr ve‟l-müfessirûn, Mektebetü Vehbe, Kahire, ty., c.1, s. 211, 214; Ġsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınevi, 

Ankara, 1996, c. 2, s. 276, 281; Ayrıca bkz. Hasan Yerkazan, ZemahĢerî ve Hadîs, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Bayburt 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, s. 129. 
5  Yusuf ġevki Yavuz, “Beyzâvî”, DĠA, c. 6, Ġstanbul, 1992, s. 100; Mustafa Öztürk, “Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir 

BakıĢ”, Osmanlı Toplumunda Kur‟ân Kültürü ve Tefsir ÇalıĢmaları I, Ġstanbul, 2011, s. 112, 113. 
6 “…Beyzâvî‟nin müfessirliği Ģu noktalarda eleĢtirilmiĢtir: 1. Âyetlere verdiği mânalar birbiriyle çeliĢmekte ve bazı hatalar ihtiva 

etmektedir. 2. Sûrelerin sonunda zayıf hadislere yer vermiĢtir. 3. Âyetleri felsefî yorumlara tâbi tutmuĢ, Kur‟an‟ı re‟y ile 
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ilimlerini âyetlerin tefsirinde eĢine ender rastlanır Ģekilde vukûfiyetle kullanması ve üslûbu cihetiyle 

sonraki dönem tefsir literatüründe en fazla takip edilen eser olmuĢtur. Tabi eserin zikredilen 

özelliklerinin yanı sıra, ehl-i sünnet çizgisinde kaleme alınmasının bu Ģöhrette katkısı bulunmaktadır. 

Husûsen Osmanlı döneminde Envâru‟t-tenzîl üzerine yapılan çalıĢmaların çokluğunda da bu itikâdî 

duruĢun etkili olduğu ifade edilebilir.7 

 Klasik kaynaklar incelendiğinde Ġslâm ilim geleneğinde muhtelif telif çeĢitleri görmek 

mümkündür. Bunlar umûmiyetle telif, itmâm/ikmâl, Ģerh, telhîs, tehzîb, tertib, ıslah/tashîh Ģeklinde 

sıralanmaktadır.8 Telif türleri zaviyesinden Envâru‟t-tenzîl‟e bakıldığında, bu eserin, her ne kadar 

müstakil bir telif gibi görünüyorsa da aslında KeĢĢâf‟ın bir ihtisarı/özeti olarak kabul edildiği müĢâhede 

edilmektedir.9 Öte yandan herhangi bir eser üzerinde yapılan ihtisar çalıĢmalarının çeĢitliliği dikkate 

alındığında10 ihtisar çalıĢmalarının, asıl eserin yorumunu kendinde barındırmakla birlikte belirli bir 

ferdîlik taĢıdığı da görülebilir.11 Nitekim Beyzâvî‟nin Envâru‟t-tenzîl‟inde, bir taraftan KeĢĢâf‟ın yahut 

diğer kaynaklarının12 izleri sürülebilmekte iken diğer taraftan eserin kendine has özellikleri de 

belirginleĢmektedir. Bundan dolayı geleneksel telif türlerinin yukarıda belirli bir sıralamayla verilmesini, 

alanında daha önce kalem oynatılmamıĢ bir içeriğe sahip olan telifi, asıl ve üstün; diğerlerini ise tâli ve 

önemsiz gösteren hiyerarĢik bir yaklaĢım olarak kabul etmemek gerekmektedir.13  

Telif bir metin üzerinde yapılan Ģerh, hâĢiye, ihtisâr, tashîh, tezhîb vb. çalıĢmalar, aslında sadece 

var olanı tekrar etmemektedir. Nitekim tarihî olarak, Ģerh ve hâĢiye türü eserlerin fikrî düzlemde 

yalnızca ana metni taklit eden eserler olduğunu söylemek zordur.14 Bu çerçevede özellikle 

medreselerin yaygınlaĢmasıyla ortaya çıkıp geliĢen15 bir yazım türü olan Ģerh ve hâĢiyelerin, tamamıyla 

tekrar ve taklitle yaftalanması, kitabın merkezde olduğu bu anlama ve yorumlama geleneğinin yüzeysel 

bir çerçevede ele alınmasından baĢka bir Ģey değildir. 

Telif bir eser üzerinde yapılan diğer yazım çalıĢmalarının farklı bir boyutu da, bu eserlerin tarih 

içerisindeki belirli bir fikrî akımı seçmesi ve o seçili gelenek hakkında konuĢmasıdır.16 Tefsirdeki Ģerh ve 

hâĢiye geleneğinin KeĢĢâf ve Envâru‟t-tenzîl üzerinde yoğunlaĢması,17 dile getirilen bu seçiciliğin bir 

yansıması olarak görülebilir. Gerek KeĢĢâf gerekse Envâru‟t-tenzîl‟e yönelik bu ilginin en önemli 

sebepleri arasında, Osmanlı eğitim sistemi içerisinde tahsil edilen Arap dili ve belagatı, kıraat, fıkıh, 

                                                                                                                                                         
açıklayıp rivayet yolunu terk etmiĢtir. 4. Mecaz ve kinayelere dayanarak yaptığı bazı te‟viller sebebiyle sünnî tefsir çizgisinden 

çıkmıĢtır. 5. Az da olsa Ġsrâiliyat‟a yer vermiĢtir…”. Yusuf ġevki Yavuz, “Beyzâvî”, DĠA, c. 6, s. 100; Ayrıca bk. ez-Zehebî, et-
Tefsîr ve‟l-müfessirûn, c. 1, s. 211-212, 215. 

7  Bkz. Ġsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. 2, s. 276; Ayrıca bkz. Ziya Demir, XIII-XVI. y.y. Arası Osmanlı Müfessirleri, Ensar 

NeĢriyat, Ġstanbul, 2006, s. 92; Mustafa Öztürk, “Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir BakıĢ”, s. 113. 
8  Bu yazım türlerinin özellikleri (yukarıdaki sıralandırmayla) kısaca Ģöyledir: 1- Bir konuyu ilk kez ele alan eser. 2- Eksik olan 

hususu tamamlayan eser, 3- Kapalı olan hususu açıklayan eser, 4- Uzun yazılan bir eseri manasında bir bozulma olmaksızın 

kısaltmak, 5- Dağınık olanı bir araya getiren eser, 6- Birbirine karıĢmıĢ hususları düzenleyen eser, 7- Hatalı noktaları 

düzelten eser. Bk. Kâtib Çelebi, KeĢfu‟z-zunûn „an esâmi‟l-kütüb ve‟l-funûn, Dâru Ġhyâi‟t-turâsi‟l-arabî, Beyrut, ty. c. 1, s. 35; 

Ayrıca bkz. Ġsmail Kara, Ġlim Bilmez Tarih Hatırlamaz, Dergah Yayınları, Ġstanbul, 2014, s. 27; Muhammet Abay, “Osmanlı 

Döneminde Tefsir HaĢiyeleri”, BaĢlangıçtan Günümüze Türklerin Kur‟an Tefsirine Hizmetleri -TartıĢmalı Ġlmî Toplantı-, 
Ġstanbul, 2011, s. 167-168. 

9  Bkz. Suyutî, Nevâhidu‟l-ebkâr ve Ģevâhidu‟l-efkâr, c. 1, s. 13; Ahmed b. Muhammed Ednevî, Tabakâtu‟l-müfessirîn, thk. 

Süleyman b. Sâlih el-Hazzî, Mektebetu‟l-„ul‟um ve‟l-hikem, Medine, 1997, s. 254; Abdülhamit BirıĢık, “Muhtasar”, DĠA, c. 31, 

s. 59; Ġsmail Cerrahoğlu, “Envâru‟t-tenzîl”, DĠA, c. 11, Ġstanbul, 1995, s. 260. 
10  Bir eseri kısaltmak için kullanılan muhtasar, mülahhas, mühezzeb, muhtâr, müntekâ, müntehâb, mücerred kavramları 

arasındaki farklar özetle Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: “…Muhtasarda bir eserin kısaltılması, mülahhasta özetlenmesi temel 

düĢüncedir. Mühezzebde hareket noktası eseri yeniden gözden geçirmek, ondaki fazla ve zayıf bilgileri ayıklamak suretiyle 

kısaltma yapmaktır. Muhtâr, müntekâ ve müntehâbda bir eserin muhtevasından seçmeler yapılır. Mücerredde ise delil, sened 

vb. bilgilerin ayıklanması söz konusudur…”. Ġsmail DurmuĢ, “Muhtasar”, DĠA, c. 31, Ġstanbul, 2006, s. 57. 
11  Bk. Ġsmail DurmuĢ, “Muhtasar”, DĠA, c. 31, s. 58. 
12  Envâru‟t-tenzîl‟in KeĢĢâf hâricindeki baĢlıca kaynakları arasında Râgıb el-Isfahânî‟nin el-Müfredât‟ı, Fahreddin er-Râzî‟nin 

Mefâtihu‟l-gayb‟ı yer almaktadır. Bkz. Ġsmail Cerrahoğlu, “Envâru‟t-tenzîl”, c. 11, s. 260. 
13  Bk. Ġsmail Kara, Ġlim Bilmez Tarih Hatırlamaz, s. 27. 
14  Bk. Ġsmail Kara, Ġlim Bilmez Tarih Hatırlamaz, s. 25. 
15  Ġsmail Kara, Ġlim Bilmez Tarih Hatırlamaz, s. 28. 
16  Eyyüp Said Kaya‟nın Ģerh yazımının, fıkhî mezheplerin teĢekkül sürecindeki yeri çerçevesinde dile getirdiği bu tespiti, 

kanaatimizce tefsirin yanı sıra diğer ilim dalları için de geçerli bir durumdur. Bkz. Eyyüp Said Kaya, “ġerh”, DĠA, c. 38, 

Ġstanbul, 2010, s. 560. 
17  Tevfik RüĢtü Topuzoğlu, “HâĢiye”, DĠA, c. 16, Ġstanbul, 1997, s. 421.  
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hadis ve mantık gibi ilimlerin, eğitimin son aĢamasında bu tefsirler aracılığıyla etkili bir Ģekilde kullanımı 

sayılabilir.18 Zîrâ özellikle Kadı Beyzâvî‟nin tefsiri dil ve belagat baĢta olmak üzere, fıkıh, kelam, 

tasavvuf, mantık ve felsefe gibi birçok alana yönelik zengin bir muhtevaya sahip olmasının yanı sıra 

bahsedilen eğitim Ģeklinin pratiğe dökülmesine imkân veren bir üslûba da sahiptir.19 Çünkü belirtilen 

ilimlere yönelik zengin muhteva eserde sıkıĢtırılmıĢ ibârelerle verilmektedir. Bu durum ise eserdeki 

ibârelerle neyin kastedildiğinin, bir hocanın gözetiminde yahut hâĢiyelere müracaatla çözülmesine 

sebebiyet vermektedir. Öte yandan Osmanlı döneminde XVIII. yüzyılın ortalarında padiĢahın katılımıyla 

baĢlayıp ve hilafetin kaldırılmasına kadar sürdürülen huzur derslerinde de genellikle Beyzâvî‟nin 

eserinin takip edildiği görülmektedir.20 AnlaĢılan o ki eserin muhkem bir içeriğe sahip olması ve 

medrese eğitim sisteminin ortaya çıkarttığı ihtiyaca ek olarak, devlet ricâlinin de bu esere ehemmiyet 

vermesi Envâru‟t-tenzîl‟in Ģöhretinin Osmanlı ilim çevrelerinde sürekliliğini sağlamıĢ görünmektedir.  

Tefsir tarihinin iki önemli eseri olan KeĢĢâf ve Envâru‟t-tenzîl arasında karĢılaĢtırmaya 

gidildiğinde ise daha fazla ilgiye mazhar olduğu görülen Envâru‟t-tenzîl21 üzerinde hem eğitim 

sisteminin bir ihtiyacı olarak hem de geçmiĢi güne taĢıyan ve bir geleneğe bağlılığı ifade etme amaçlı 

yahut baĢkaca nedenlerle tarih içerisinde farklı türde birçok çalıĢma yapıldığı görülmektedir. Öyle ki bu 

eserler arasında, ibâresinin kısa bir Ģekilde terkip edilmesinden kaynaklı olarak kimi yerlerde 

anlaĢılması oldukça zor olmasına rağmen Envâru‟t-tenzîl‟in de ihtisarına rastlanılacaktır.22 Ancak bu 

eserin hâĢiyeleri, hem sayı hem de nitelik bakımından asıl câlib-i dikkat olan konudur. Bazısı tam, 

bazısı da kısmî hâĢiye olan bu miras arasında Ģu âlimlerin hâĢiyelerini sıralayabiliriz: Molla Hüsrev (ö. 

885/1480), HâĢiye „alâ Envâri‟t-tenzîl li Beyzâvî; Suyûtî (ö. 911/1505), Nevâhidu‟l-ebkâr ve Ģevâhidu‟l-

efkâr; Ebu‟l-Fadl el-Kâzerûnî (ö. 940/1533), HâĢiye „ala Envâri‟t-tenzîl; Muhammed b. Muslihuddin 

Mustafa el-Kocâvî (ö. 950/1543), HâĢiyetu ġeyhzâde „alâ tefsîri‟l-Kâdı el-Beyzâvî; Amasyalı Sinânuddin 

Yusuf (ö. 986/1578), HâĢiye „ala Envâri‟t-tenzîl; Yusuf Efendizâde Abdullah b. Muhammed el-Amasî (ö. 

1167/1753), HâĢiye „ala Envâri‟t-tenzîl. 

XVIII. yüzyıl Osmanlısında yaĢayan Amasyalı Yegenzâde Mehmed b. Osman da Envâru‟t-tenzîl‟e 

kısmî bir hâĢiye yazan âlimler arasında yer almaktadır. Görebildiğimiz kadarıyla kaynaklarda, bahsi 

geçen literatür içerisinde kendisine atıfta bulunulmayan Yegenzâde ve hâĢiyesini, bu çalıĢma 

çerçevesinde genel hatlarıyla tanıtarak, ilmî mirasımızın gün yüzüne çıkartılması noktasında küçük bir 

katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.  

1- Yegenzâde Mehmed b. Osman Amâsî 

Kaynaklarda Yegenzâde‟nin biyografisi hakkında fazlaca bir malumat mevcut değildir. 

Yegenzâde lakabının daha çok 1060‟lı yıllarda Amasya‟da yaĢayan yöneticilerden Küçük Ali Bey‟in 

torunu Yeğen Ali Bey ve çocukları için kullanıldığı23 bilgisinden yola çıkarak, Mehmed b. Osman 

Amâsî‟nin bu sülâleye mensup olduğu ifade edilebilir. Nitekim onun hayatıyla ilgili mevcut bilgilere göre 

Mehmed Efendi, yönetici bir aileye mensuptur. AnlaĢıldığı kadarıyla bu mensubiyet daha sonra onun 

tahsilinde olumlu bir katkıya sahip olmuĢtur.24  

Yegenzâde Mehmed Efendi, Çorumlu Ali Efendi adında bir âlimden icâzetini aldıktan sonra 

eğitim-öğretim ve kitap telifi ile meĢgul olmuĢtur. 1180/1766 yılında bir zehirlenme vakasında kendisini 

tedavi etme amacıyla, bingöz otu da denilen sakamonya otunu kullanmıĢ fakat vücudundaki zehri 

                                                 
18  Bkz. Muhammet Abay, “Osmanlı Döneminde Tefsir HaĢiyeleri”, 180; Mustafa Öztürk, “Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik 

Bir BakıĢ”, s. 113. 
19  Bk. Musa„id b. Süleyman, ġerhu mukaddimeti‟t-Teshîl li„ulûmi‟t-Tenzîl, Dâru Ġbni‟l-Cevzî, 1432, s. 15. 
20  Mehmet ĠpĢirli, “Huzur Dersleri”, DĠA, c. 18, Ġstanbul, 1998, s. 442. 
21  Basit bir istatistik ile ifade etmek gerekirse KeĢĢâf üzerine yapılan Ģerh, hâĢiye, ihtisâr, ta„lik ve hâĢiyeler yüz otuz altı 

civarında iken Envâru‟t-tenzîl üzerinde yapılan teliflerin adedi iki yüz ellinin üzerindedir. Bkz. Muhammet Abay, “Osmanlı 

Döneminde Tefsir HaĢiyeleri”, s. 177; Ġsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. 2, s. 267; Ayrıca bkz. Abdullah Muhammed el-

HabeĢî, Câmi„u‟Ģ-Ģurûh ve‟l-havâĢî, Mecmuatu‟s-sakafî, Abudabi, 2004, c. 1, s. 310-343, c. 3, s. 1454-1468; ġükrü Maden, 

“Tefsirde ġerh, HâĢiye ve Ta„likâ Literatürü”, Tarih Kültür ve Sanat AraĢtırmaları Dergisi, c. 3, sayı: 1, 2014, s. 187-211. 
22  Abdülhamit BirıĢık, “Muhtasar”, DĠA, c. 31, s. 59. 
23  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin Yasar, Amasya Tarihi, Hikmet Matbaası, Ġstanbul, 1327-1330, c. 1, s. 329. 
24  Âkifzâde Abdurrahim, Kitâbu‟l-mecmu„ fi‟l-meĢhûd ve‟l-mesmu„, Millet Kütüphanesi, Ali Emirî, no: 34 Ae Arabi 2527, vr. 78a. 
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çıkarmada sorunla karĢılaĢarak vefat etmiĢtir.25 Vefat ettiğinde kaç yaĢlarında olduğuna dair bir bilgi 

bulunmamaktadır. Ayrıca kaynaklarda kendisi ile ilgili zikredilen bir diğer bilgi de Envârû‟t-tenzîl‟e kısmî 

bir hâĢiye kaleme almıĢ olmasıdır. Yâ-sîn sûresinden Kur‟ân‟ın sonuna kadarki kısmı içeren bu eser, 

Âkifzâde Abdurrahim‟in (ö. 1230/1815) ifadelerine göre müsvedde hâlinde kalmıĢtır.26 Yegenzâde‟nin 

baĢka herhangi bir eserinin olup olmadığı, tedris ile meĢgul olması hasebiyle öğrencilerinin bulunup 

bulunmadığı gibi birçok soru ise cevapsız kalmaktadır.  

KiĢisel biyografisi ile ilgili bu sınırlı bilgilerin ötesinde, Yegenzâde‟nin yaĢadığı çağa dair bir takım 

bilgilere temas etmek gerekmektedir. Çünkü o dönem ile alâkalı malumatlar, kendisinin ilmî kiĢiliğini 

bize daha yakından ve açık bir Ģekilde tanıtacak eserinin, nasıl bir çevrede yazıldığına yönelik bir takım 

ipuçları sunacaktır. 

Her hangi bir coğrafyanın veya tarihî sürecin ilmî atmosferini ortaya koymada temel alınan 

kıstaslardan en önde gelenleri, kuĢkusuz eğitim-öğretim kurumları, o kurumlarda takip edilen 

müfredat, bu müfredatla yetiĢen bilginler ve o bilginlerin ortaya koyduğu eserlerdir. Dolayısıyla bu 

çalıĢmada Yegenzâde‟nin yaĢadığı çağ itibariyle Amasya‟daki ilmî ve kültürel ortama genel hatlarıyla 

yer vermek gerekli bir hâl almaktadır.  

Evliya Çelebi‟nin (ö. 1095/1684) verdiği bilgilere göre, XVII. yüzyılda Amasya‟da on tane 

medrese, dokuz tane de kıraat eğitimi veren dâru‟l-kurrâ bulunmaktadır.27 Ancak Abdizâde dâru‟l-

kurrâların sekiz adet olduğunu dile getirmektedir.28 Yine Abdizâde‟nin verdiği bilgiye göre hadîs ve 

hadîs usulüne dair klasik eserlerin okutulup, mütalaa edildiği dört tane dâru‟l-hadîs mevcuttur.29  

XVII yüzyıl Amasya‟sındaki medreseler için verilen rakamın daha sonra arttığı ve takip eden 

yüzyılda aktif kullanımdaki medrese sayısının yirmiyi aĢtığı görülmektedir. Abdizâde, Amasya Tarihi adlı 

eserinde ise Amasya‟da bulunan otuz altı medreseyi tanıtmaktadır.30 Ne var ki rivâyetlere göre bunların 

bir kısmı bakımsız ve atıl bir durumda kalmıĢtır.31  

Abdizâde, -Osmanlı medreselerindeki eğitimin genel görünümüne de uygun olarak- Amasya 

medreselerinde sarf, nahiv, belagat, mantık, akaid, fıkıh ve tefsir gibi ilim dallarına yönelik temel 

metinlerin okutulduğunu, hâĢiyelere müracaatın ise hocalar tarafından denetimli bir Ģekilde öğrencilere 

bırakıldığını dile getirmektedir. O, medreselerdeki bu müfredatta okutulan kitaplar arasında Ġzhâr, 

Câmi, ġâfiye, Mutavvel, Muğni‟l-lebîb, Fenârî, Metâli„ ve Kâdı Beyzâvî‟nin Envâru‟t-tenzîl‟ini 

saymaktadır.32  

Amasya‟daki ilmî ortamı ele alırken hem eğitim öğretimin tamamlayıcı bir unsuru olması hem de 

kültürel düzeyi göstermesi bakımından kütüphanelere de değinmek önem arz etmektedir. Amasya‟daki 

ilk kütüphaneler arasında, Hızır PaĢa tarafından 870/1466 tarihinde inĢa edilen medresenin bitiĢiğinde 

bulunan kütüphane bulunmaktadır. Yine II. Bâyezid‟in yaptırdığı külliyenin içerisinde bir kütüphaneye 

yer verdiği de bilinmektedir.33 Abdizâde, ilgili eserinde bu ikisinin haricinde altı kütüphanenin ismine 

daha değinmektedir.  

Osmanlı‟da kütüphaneciliğin geliĢim seyri dikkate alındığında XVI. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte 

kütüphaneler, medreselerin tamamlayıcı unsuru olarak düĢünülmüĢtür.34 Yegenzâde‟nin yaĢadığı çağ 

                                                 
25  Âkifzâde, Kitâbu‟l-mecmu„ fi‟l-meĢhûd ve‟l-mesmu„, vr. 78a; Osman Fevzi Olcay, Amasya Ünlüleri, haz. Turan Börekçi, 

Amasya Belediyesi, 2002, s. 73; Osman Fevzi Olcay, Amasya ġehri, sadeleĢtirenler: H. Küççük, K. AltunbaĢ, Amasya 

Belediyesi, 2010, s. 88. 
26  Âkifzâde, Kitâbu‟l-mecmu„ fi‟l-meĢhûd ve‟l-mesmu„, vr. 78a. 
27  Evliya Çelebi, Seyahatname, haz. Y. Dağlı, S. Ali Kahraman, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 2008, c. 2/1, s. 217. 
28  Abdizâde, Amasya Tarihi, c. 1, s. 265. 
29  Abdizâde, Amasya Tarihi, c. 1, s. 269-270. 
30  Abdizâde, Amasya Tarihi, c. 1, s. 273-313. 
31  Bk. Gülçin Karaman, Amasya Bayezid Ġl Halk Kütüphanesi‟ndeki 17 ve 18. Yüzyıl Ciltleri, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s. 17. 
32  Abdizâde, Amasya Tarihi, c. 1, s. 270. 
33  Abdizâde, Amasya Tarihi, c. 1, s. 261-262; Gülçin Karaman, Amasya Bayezid Ġl Halk Kütüphanesi‟ndeki 17 ve 18. Yüzyıl 

Ciltleri, s. 17; Ġsmail Erünsal, “Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri”, Yavuz Argıt Armağanı, Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Yayınları, 

Ġstanbul, 2012, s. 59.  
34  Bkz. Ġsmail Erünsal, “Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri”, s. 63. 
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itibariyle padiĢah olan I. Mahmud döneminde (1730-1754) de devlet erkânından olan farklı 

makamlardaki kiĢiler, Osmanlı coğrafyasının bazı bölgelerinde eğitim kurumlarının yanında birçok 

kütüphane oluĢturmuĢlardır. Amasya‟da Burmalı Minare Camii türbe odasında (1147/1734) ve Sultan 

Bâyezid Mektebi karĢısında kurulan kütüphanenin (1159/1746)35 yanı sıra Emir Ġmam Kütüphanesi de 

sözü edilen tarihî konjonktürde kurulan kütüphaneler arasında zikredilebilir.36 

Mevcut bilgiler çerçevesinde, XVII ve XVIII. Yüzyıllarda, nüfusuna oranla, ortalamanın üzerinde 

mektep, medrese, dâru‟l-kurrâ, dâru‟l-hadîs ve kütüphane gibi eğitim kurumlarına sahip olan Amasya, 

Yegenzâde Mehmed Efendi zamanında da yetiĢtirdiği âlimler, telif edilen eserler sebebiyle Anadolu için 

önemli ilim merkezleri arasında zikredilebilir niteliktedir. Dolayısıyla bahsi geçen ilmî ortam ve tedris 

faaliyeti içerisinde yetiĢen Yegenzâde, baĢka birçok kaynak eserin yanı sıra kendisine kadar telif 

edilmiĢ olan bazı Beyzâvî hâĢiyelerini de incelemiĢtir. Özellikle çağdaĢı ve önemli bir ilmî sima olan 

Yusuf Efendizâde Abdullah‟ın ve yine yukarıda bir kısmı zikredilen Amasyalı âlimlerin hâĢiyelerinden 

haberdar olmaması düĢünülemez. Nitekim kütüphane kayıtlarında Beyzâvî hâĢiyelerinin istinsah ve 

vakıf kayıtları en azından bir takım hâĢiyelerin o yıllarda raflarda olduğunu göstermektedir.37 Kaldı ki 

Yegenzâde‟nin eserinde ismini zikrettiği kaynaklar da bu durumu doğrulamaktadır. 

2- Yegenzâde Mehmed b. Osman’ın Beyzâvî Hâşiyesi 

Yegenzâde‟nin hayatıyla ilgili bilgi veren kaynaklarda, yukarıda da belirtildiği üzere onun 

Envârut‟t-tenzîl‟e kısmî bir hâĢiye kaleme aldığı zikredilmektedir. Mehmed b. Osman‟ın sözü edilen 

eseri Kur‟ân-ı Kerîm‟in 36. sûresi olan Yâ-sîn sûresinden Kur‟ân‟ın sonuna kadarki kısmı içermektedir. 

Yegenzâde‟nin hayatıyla ilgili bilgilerin kaynağı konumundaki Âkifzâde‟nin ifadelerine göre, müellif 

tarafından temize çekilmemiĢ bu hâĢiyenin iki nüshâsını tespit edebildik. Her iki nüshâ da Amasya Ġl 

Halk Kütüphanesi‟nde bulunmaktadır. Ancak hem Kültür Bakanlığı Türkiye Yazmaları hem de Milli 

Kütüphâne‟nin kataloglarında Yegenzâde‟ye nispet edilen ve 45 Hk 3537 kayıt numarasıyla Manisa Ġl 

Halk Kütüphanesi‟nde bulunan nüshanın, karĢılaĢtırmalarımız sonucunda Yegenzâde‟ye ait olmadığını 

tespit ettik. Ġlgili nüsha Beyzâvî‟nin ġeyhzâde, Kâzerûnî, Konevî38 (ö. 1195/1781) ve Hafâcî‟nin (ö. 

1069/1659) hâĢiyeleriyle de mukayese edildiğinde ilgili nüshanın en fazla ġeyhzâde HâĢiyesi ile 

benzerlik içerdiği fakat farklı bir hâĢiye olduğu görülmektedir. ÇalıĢmamızın bu safhasında eserin 

Amasya‟da bulunan iki nüshâsı tanıtılacaktır. 

2.1. Eserin Yazma Nüshâları 

1- 05 Ba 27 numarayla kayıtlı nüshânın metni, sayfadan sayfaya farklılık arz etse de, her 

sayfada ortalama 24, 25 satırdan oluĢmakta ve toplamda 231 varak halinde bulunmaktadır. Kültür 

Bakanlığı Türkiye Yazmaları ve Milli Kütüphâne‟nin internet ortamından ulaĢılabilen kataloglarında 

118+114 varak Ģeklinde iki cilt olarak ayrılan eser,39 aslında beĢ ayrı bölümden oluĢmaktadır. Bölümler 

bir sayfa boĢluk bırakılarak meydana getirilmiĢtir. Bunlar:  

ı- Yâ-sîn sûresinden Muhammed sûresi 22. âyetin tefsirine kadardır. (1a-91b) Yalnız sayfanın 

bitimiyle birlikte metin yarım kalmıĢ, akabinde gelen sayfa boĢ ve daha sonrasında ise Zâriyât sûresi 

baĢlamaktadır. Dolayısıyla Muhammed Sûresi 22. âyet de dâhil olmak üzere sûre sonuna (38. âyet) 

                                                 
35  Amasya Tarihi‟nde de bu kütüphanenin Emir Ġmam Abdüllatif Efendi tarafından 1159 yılında kurulduğu ifade edilmektedir. 

(Bkz. c. 1, s. 262) Ancak Ģu an Amasya Ġl Halk Kütüphanesi‟nde bulunan bazı elyazmaların üzerinde ilgili kütüphaneye ait 

mühürlerde 1158 tarihi görülmektedir. Bu el yazmalardan bir tanesi de bu çalıĢmada incelemeye tabi tutulan Yegenzâde‟nin 

05BA27 kayıt numarasına sahip hâĢiyesidir. Dolayısıyla buradan iki sonuç çıkarılabilir. Birincisi, bu kütüphanenin 1158 

tarihinde açılmıĢ olabileceği; ikincisi ise 1158‟de (veya daha erken bir tarihte) kitap teminine baĢlanarak zikri geçen tarihte -

1159‟da- açılmıĢ olabileceği. Ne var ki araĢtırmamız neticesinde bu iki durumdan birini teyid edecek herhangi bir veriye 

rastlanmamıĢtır.  
36  Bkz. Gülçin Karaman, Amasya Bayezid Ġl Halk Kütüphanesi‟ndeki 17 ve 18. Yüzyıl Ciltleri, s. 19. 
37  Yegenzâde‟nin yaĢadığı yıllarda Amasya‟da bulunan hâĢiyelerden bir kaçının kaydı için bkz. ġeyhzâde hâĢiyesi: 

(https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/manuscripts/catalog/details/221428?SearchType=2) (08.02.2017); Sa„dî Çelebî 

(ö. 945/1538) hâĢiyesi: (https://dijitalkutuphane.mkutup.gov.tr/tr/manuscripts/catalog/details/221406?Search Type=2), 

(08.02.2017). 
38  Ġsâmuddin Ġsmâil b. Muhammed el-Hanefî. 
39  Bkz. (https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=22994), (08.02.2017); (https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/ 

manuscripts/catalog/details/221863?SearchType=1) (08.02.2017). 
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kadarki kısımla Fetih, Hucurât ve Kâf sûrelerinin tefsiri eksiktir. Yine bu kısımda yer alan Fussilet 

sûresine yanlıĢlıkla Secde sûresi baĢlığı konulmuĢtur.40 

ıı- Zâriyât sûresinden Hadîd sûresine kadardır. (92b-116b) 

ııı- Mücâdele sûresinden Tahrîm sûresine kadardır. (117b-134b) 

ıv- Mülk sûresinden Mürselât sûresine kadardır. (135b-170b) Tespit edebildiğimiz kadarıyla 167b 

ile 168a varakları arasında da bir eksiklik bulunmaktadır. Eksik olan bölüm Kıyamet sûresi 5. âyetten, 

Ġnsan sûresi 10. âyete kadar olan kısımdır.  

v- Nebe sûresinden mushafın sonuna kadarki kısmın hâĢiyesini muhtevidir. (171b-230a) 

Zâriyât sûresiyle baĢlayan ikinci bölüm hariç bütün bölümler, hamdele ve salvele ile baĢlamıĢtır. 

Bu durum, bölümlerin farklı farklı zamanlarda yazıldığını ihsâs ettirmektedir. Ancak müellifin, ikinci 

kısmın sonundaki ifadeleri, eserin muhtelif zaman dilimlerinde yazıldığını açıkça göstermektedir. Buna 

göre Mücâdele sûresinden sonraki kısım Yegenzâde tarafından, daha önce telif edilmiĢtir.41 Nüshânın 

yazım tarihine yönelik bilgi ise, sadece ikinci bölümün sonunda yer almaktadır. Bahsi geçen yerde 

istinsah tarihi ile ilgili olarak Yegenzâde‟nin vefatından üç yıl öncesini gösteren 1177 tarihi 

bulunmaktadır ki bu da nüshânın müellif hattı olma ihtimalini güçlendirmektedir. Ancak Yegenzâde 

tarafından daha önce yazıldığı dile getirilen kısımların ne zaman yazıldığına dair bir bilgiye 

rastlanılmamaktadır.  

2- Amasya Ġl Halk Kütüphanesi‟nde 05 Ba 1139/2 numarayla kayıtlı olan nüshâ, her bir sayfası 

22, 23 satırdan oluĢan 140 varaktır. Zâriyât sûresinden Kur‟ân‟ın sonuna kadarki kısmı kapsamaktadır. 

Ġstinsah tarihi ve müstensihe yönelik bir kayıt bulunmamaktadır. Kütüphanede aynı kayıt altında 

bulunan ve bu nüshâdan önceki otuz bir varaklık kısım ise Ġsâmuddîn Ġbrahim b. Muhammed el-

Ġsferâyînî‟ye (ö. 945/1538) ait Beyzâvî hâĢiyesinin baĢ tarafından Bakara sûresi ikinci âyete kadar olan 

bölümü içeren eksik bir nüshasıdır.  

2.2. Üslûp, Metod ve Muhtevâ Tahlili 

AraĢtırmamızın bu bölümünde Yegenzâde‟nin Beyzâvî HâĢiyesi‟nin üslûbuna, eserde takip ettiği 

metoda ve içeriğine yönelik bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

2.2.1. Üslûbu: 

HâĢiyelerin medrese eğitimiyle yakından iliĢkisi ve bu eğitimle senkronize bir tarihî çizgiye sahip 

olması, bu eserlerin üslûbuna etki eden en önemli baĢlıklar arasında kabul edilebilir. Zîrâ medreselerde 

okutulan derslerdeki değerlendirmelerin takip edilen ana metnin etrafına kaydedilmesiyle ortaya çıkan 

ve geliĢen bu yazım türü,42 bir açıdan takrir edilen derslerin hâsılasını sunmaktayken diğer açıdan 

üretildiği tarihî koĢullarda verilen eğitimin içeriğini yansıtan bir ayna vazifesi de görmektedir. Ama daha 

önemlisi bu eserler, sahada icrâ edilen eğitim faaliyetinin hoca-öğrenci ve ders ekseninde 

güncellenmesini de sağlamaktadır. 

HâĢiyelerin genel itibariyle dile getirilen bu iĢlevlerinin üslûba Ģu Ģekilde aksettiği söylenebilir: 

Öncelikle hâĢiyelerde eğitimli bir zümreye hitap eden bir dil kullanılmaktadır. Yine hâĢiyelerde, eserin 

konusuyla ilgili muhtelif ilim dallarının ıstılahlarına sıkça müracaat etme ihtiyacı duyulmaktadır. 

HâĢiyeyi önceleyen bir eğitim sürecinin gereği olarak, sözü edilen ıstılahların açıklamasına çoğunlukla 

gidilmemektedir. Bu noktada okuyucunun veya öğrencinin mevcut eğitimi aldığı farz edilmektedir. 

Üzerine hâĢiyenin yazıldığı eserin konusu göz önüne alındığında hâĢiye, önceki eğitim sürecini pratize 

etmeyi hedefleyen fikrî örgüyle kaleme alınmaktadır. Ancak hâĢiyede, istifâde edilen kaynaklar ve 

iĢlenen konular sadece tekrar edilmemekte, içerikte olduğu gibi üslûp açısından da güncellemeler 

yapılmaktadır. 

Yegenzâde‟nin kaleme aldığı Beyzâvî HâĢiyesi‟nin de üslûp açısından benzer niteliklere sahip 

olduğu görülmektedir. Müellifin bu eserinde, -farklı birçok kaynaktan istifâde edilmesine karĢın- 

ġeyhzâde, Hafâcî ve Konevî hâĢiyelerinin etkisi görülmekte ve bu eserlerde ele alınan konuların, kimi 

                                                 
40  Yegenzâde, HâĢiye „ala Envâri‟t-tenzîl, Amasya Ġl Halk Kütüphanesi, no: 05 Ba 27, vr. 48a. 
41  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 116b. 
42  Bk. Muhammet Abay, “Osmanlı Döneminde Tefsir HaĢiyeleri”, s. 169. 
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zaman özetlenerek kimi zaman ekleme ve çıkarmalar yapılarak yeni bir üslûbla incelendiği müĢâhede 

edilmektedir. Yalnız eserin ilerleyen kısımlarında Yegenzâde‟nin kendine has üslûbunun daha fazla 

belirginleĢtiği ve ön plana çıktığı da ifade edilebilir. Yazar, Beyzâvî‟nin ibâresindeki maksadı açıklarken 

sarf, nahiv, belâgat, fıkıh, kelâm ve hadis gibi birçok ilmin meselelerini zikretmekte, ancak Envâru‟t-

tenzîl‟in metninin, incelenen konuların arasında kaybolmasına müsaade etmemektedir. Bu yüzden o, 

çoğu zaman Beyzâvî‟nin muhtasar bir Ģekilde dile getirdiği hususların hangi ilim dalı ve konuyla ilgili 

olduğuna iĢâretle iktifâ etmektedir. Ayrıca Yegenzâde‟nin, özellikle nahiv ve belâgat uygulamalarına 

ağırlık verdiği görülmektedir. Beyzâvî‟nin metniyle doğrudan irtibatlı bu durumun aynı zamanda bir 

müderris olan Yegenzâde‟nin eğitim uygulamalarında yoğunlaĢtığı alana yönelik ipuçları sunduğu da 

ifade edilebilir.  

2.2.2. Kaynakları: 

Yegenzâde, Beyzâvî HâĢiyesi‟nin sonunda bu eseri kaleme alırken farklı kaynaklardan istifâde 

ettiğini, aynı zamanda eserde kendi değerlendirmelerinin de bulunduğunu ifâde etmektedir.43 Tespit 

edebildiğimiz kadarıyla, müellif bu hâĢiyesinde birçok âlime ve eserine atıflarda bulunmuĢtur. Bunlar 

arasında en önemli yeri ise ZemahĢerî ve KeĢĢâf‟ı almaktadır.44 Buna ek olarak yazarın Ebu Hafs Ömer 

b. Abdurrahman el-Kazvinî‟nin (ö. 745/1344), el-KeĢf „an müĢkilâti‟l-KeĢĢâf adlı eserine,45 Muhammed 

b. Muslihuddin Mustafa el-Kocâvî‟nin HâĢiyetu ġeyhzâde‟sine,46 Ebu‟l-Abbas ġihâbuddin Ahmed b. 

Muhammed el-Hafâcî‟nin, Ġnâyetu‟l-kâdî ve kifâyetu‟r-râdî isimli Beyzâvî hâĢiyesine47 ve Fahreddin 

Râzî‟ye (ö. 606/1210)48 atıfta bulunduğu görülmektedir. Ayrıca bu hâĢiyede, Adudüddin Îcî‟nin (ö. 

756/1355) el-Mevâkif fi „ilmi‟l-kelâm‟ından,49 Mecdüddin Muhammed b. Ya„kub el-Firuzâbâdî‟nin (ö. 

817/1415) el-Kâmusu‟l-muhît adlı eserinden50 ve Sîbeveyhi (ö. 180/796),51 AhfeĢ (ö. 177/793),52 Radî 

el-Esterâbâdî (ö. 688/1289),53 Muhammed b. Ġsmail Buhârî (ö. 256/870),54 Ġbn Hacer el-Askalânî (ö. 

852/1449),55 Muhammed Abdurraûf el-Münâvî (ö. 1031/1622),56 KuĢeyrî,57 Ali el-Kârî (ö. 1014/1605)58 

gibi âlimlerden alıntılar yaptığına da rastlanmaktadır. 

2.2.3. Sarf, Nahiv ve Belâgata Dair Açıklamalar 

Envâru‟t-tenzîl‟in en belirgin özelliklerinden biri, dil alanında detaylı açıklamalarda bulunmasıdır. 

Hâliyle eser üzerinde yapılan çalıĢmalarda da umumiyetle bu husûsiyetin öne çıktığı müĢâhede 

edilmektedir. Nitekim Yegenzâde‟nin Beyzâvî HâĢiyesi‟nin karakteristiğini belirleyen ana baĢlıklar 

                                                 
43  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 230a. 
44  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 3b, 7b, 8a, 16b, 17b, 25a, 26a, 120a, 121b, 205b, 206b, 228a. 
45  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 182a-182b. 
46  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 48b, 199a. Yegenzâde eserinin bazı yerlerinde de ġeyzâde‟ye, Ġbnü‟Ģ-ġeyh adıyla atıfta 

bulunmaktadır. Bkz. vr. 4a, 16b, 19b, 121a, 124a, 132b. ġeyhzâde için Ġbnü‟Ģ-ġeyh isminin kullanımı için bk. ġükrü Maden, 

Tefsirde HâĢiye Geleneği ve ġeyhzâde‟nin Envârü‟t-tenzil HâĢiyesi, Ġsam Yayınları, Ġstanbul, 2015, s. 120. 
47  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 12b, 121a, 130b 
48  Yegenzâde ilgili yerde Râzî‟den bir alıntı yapmaktadır. Ancak yaptığımız karĢılaĢtırma neticesinde atıfta bulunulan bilginin 

doğrudan Râzî‟den alınmadığını, bilakis Ġnayetu‟l-kâdî‟den nakledildiğini ifâde edebiliriz. KrĢ. Yegenzâde, HâĢiye, v. 194b; 

Ebu‟l-Abbas ġihâbuddin Ahmed b. Muhammed el-Hafâcî‟nin, Ġnâyetu‟l-kâdî ve kifâyetu‟r-râdî, Dâru‟s-sâdır, Beyrut, ty. c. 8, s. 

346. 
49  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 9b. 
50  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 5a, 27a, 211a, 221a, 222a, 226a, 228b 
51  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 3a, 131b. 
52  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 4b. 
53  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 230a. 
54  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 211a. 
55  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 226a. 
56  Yegenzâde, muhtemelen Münâvî‟nin el-Fethu‟s-semâvî bi tahrîci ehâdisi Tefsiri‟l-Kâdı‟l-Beyzâvî eserine atıf yapmaktadır. 

Müellif ilgili yerde Münâvî‟nin konuyla ilgili hadîsin sahih olduğu tespitini aktarmaktadır. el-Fethu‟s-semâvî‟de ise sadece 

hadîsin mevkuf ve mürsel olarak farklı tariklerden rivâyet edildiğine yer verilmektedir. Bk. Yegenzâde, HâĢiye, vr. 20b; 

Muhammed Abdurraûf el-Münâvî, el-Fethu‟s-semâvî bi tahrîci ehâdisi Tefsiri‟l-Kâdı‟l-Beyzâvî, thk. Ahmed Müctebâ b. Nezîr 

es-Selefî, Dâru‟l-asıme, Riyad, 1409, s. 957-958; Münavî‟nin zikredildiği diğer bir yerler için bkz. Yegenzâde, HâĢiye, vr. 26a, 

131a. 
57  Yegenzâde‟nin kendisinden alıntı yaptığı KuĢeyrî‟nin, Abdülkerim b. Hevâzin el-KuĢeyrî (ö. 465/1072) olduğunu 

düĢünmekteyiz. Yalnız KuĢeyrî‟nin, Letâifu‟l-ĠĢârât, er-Risâletu‟l-KuĢeyriyye eseri ve Resâilu‟l-KuĢeyriyye baĢlığıyla bir araya 

getirilen risâlelerinde Yegenzâde‟nin zikrettiği bilgiyi bulamadık. Bkz. Yegenzâde, HâĢiye, vr. 21a. 
58  Bkz. Yegenzâde, HâĢiye, vr. 12b. 
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arasında, onun dil ile ilgili açıklamaları bulunmaktadır. HâĢiyenin hemen her sayfasında kendini 

gösteren bu lengüistik izâhlar sarf, nahiv ve belâgatın birçok konusuna temas etmektedir.  

Bu eserde, sarf ile ilgili olarak câmid ve müĢtak kelime türleri (ism-i fâil, ism-i mef‟ûl, mübâlağa 

sigâları, ism-i tafdîl gibi türemiĢ kelimeler),59 kelimelerin ne Ģekilde türetildikleri (iĢtikâk),60 mücerred 

fiillerin bâbları ve anlam özellikleri,61 mezîd bâbların kelimelere kattığı anlamlar,62 i„lâl ve ibdâl gibi 

kelimede gerçekleĢtirilen değiĢiklikler63 vb. konulara temas edildiği görülmektedir.   

Yegenzâde, HâĢiye‟de nahiv ile ilgili açıklamalara, sarfa nazaran daha fazla yer ayırmaktadır. 

Onun, bu tür açıklamalarında sadece dilbilgisini ilgilendiren i„râb vecihlerinin yanı sıra kıraat ve fıkhî 

farklılıklarla irtibatlı i„râb vecihlerine de yer verdiği görülmektedir.64 Bunun hâricinde nahiv ilminin 

konuları arasında bulunan mübtedâ-haber,65 mef„ul ve çeĢitleri,66 hâl,67 istisna,68 tevâbi„ (atf-ı nesak, 

atf-ı beyân, bedel, sıfat, te‟kîd),69 i„tirâzî cümleler,70 terkipler (izâfet ve izâfet çeĢitleri vs.)71 ve benzeri 

birçok konuyla ilgili bilgilere sıkça yer verdiği müĢâhede edilmektedir.72 

Belâgat ilmi uygulamaları açısından da zengin bir içeriğe sahip olan eserde me„ânî, beyân ve 

bedî„ alanındaki meselelere temas edilmektedir. Bu çerçevede Yegenzâde, takdim-te‟hîr,73 zikr-hazf,74 

haberî-inĢâî cümle formları (emir, nehiy, istifhâm, nidâ v.s.),75 iktizâi hâl ve mütekellimin kastını 

belirlemeye yönelik tahliller,76 teĢbih,77 istiâre ve çeĢitleri,78 hakîkat-mecâz,79 mecâz-ı mürsel,80 

kinâye,81 üslûb-ı hakîm ve iltifat gibi birçok konuya82 temas etmektedir. 

2.2.4. Kur’ân İlimleri İle İlgili Açıklamalar 

Mehmed b. Osman Amâsî, eserinde Kur‟ân ilimleri ile ilgili açıklamalara da yer vermektedir. Bu 

kabilden olmak üzere, Yegenzâde, hâĢiyesinde sık sık kıraat farklılıklarına değinmekte ve çoğunlukla 

farklı kıraatlere göre âyetin anlamı veya cümlenin irabı üzerinde durmaktadır.83 Kıraatleri ele alırken 

genellikle bahsi geçen kıraatin kime ait olduğunu belirtmemektedir.84 Envâru‟t-tenzîl‟de zikredilen Ģâz 

kıraatleri açıklarken, mütevâtir kıraat Ģekline de: “cumhurun kıraati” veya “meĢhûr kıraat” gibi 

tanımlamalarla dikkat çekmektedir.85  

Yâ-sîn sûresinden sonraki kısmı içeren bu hâĢiyede, Yegenzâde‟nin hurûf-u mukattaa konusuna 

nasıl yaklaĢtığını da görebilmek mümkündür. Zîrâ Kur‟ân‟ın ilgili kısmında on bir sûre hurûf-u mukattaa 

ile baĢlamaktadır.86 Amâsî‟nin bu sûrelerin baĢ tarafında bulunan mukattaa harflerini farklı Ģekillerde 

                                                 
59  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 6b, 9b, 10b, 27a, 210a, 217b 
60  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 1b, 19b, 24a, 199a 
61  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 6b, 14a, 195a, 217b 
62  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 7b, 14a, 17a, 18b, 26a, 119a 
63  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 7a, 11b, 21b, 25a, 25b, 117b, 121a 
64  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 1b, 4b, 6a, 7b, 24b, 27b, 28b, 113b, 118b, 131a, 216a, 221a 
65  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 6b, 10b, 12b, 20a, 117b, 216a 
66  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 2a, 4a, 6a, 7a, 9a, 10a, 11a, 11b, 13a, 16a, 24b, 25a, 220a 
67  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 6b, 12b, 17b, 26a, 27a, 123a, 191b, 216a, 224a 
68   Yegenzâde, HâĢiye, vr. 6a, 7a, 11b, 13b, 14b, 18a, 19b, 118a, 119b, 196a-196b, 199a 
69  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 1b, 4a, 10b, 18a, 26a, 27a, 28a, 63a, 189a, 123a, 124b, 131b, 217a 
70  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 3a, 8a, 87b, 131a, 203a, 204a 
71  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 4a, 23b, 24b, 27a 
72  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 1b, 20a, 20b, 21b, 23a, 23b, 25b, 27b, 87a, 120a, 191b-192a, 194b, 201a, 220a, 223a 
73  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 4b, 123b, 189a, 209b 
74  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 6b, 12b, 218b, 229b 
75  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 8a, 15b, 19a, 28b, 87a, 192a, 203b, 221a 
76  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 8a, 15b, 17b, 22b, 87a, 118b, 124b, 130a, 213b, 221a 
77  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 24b, 118a 
78  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 4b, 6a, 6b, 7b, 8a, 8b, 10a, 12a, 13a, 18b, 20b, 23a, 24a, 25a, 124a, 192a, 200a, 201a, 214b-215a 
79  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 2b, 3b, 13a, 17b, 18b, 26b, 27b, 121a, 124b, 192a, 207a, 210a, 215a, 217b, 219a 
80  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 3a, 8b, 13a, 18b, 20a, 123a, 130a, 130b, 200a, 206b, 222a, 225a, 225b 
81  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 22b, 24a, 25a 
82  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 3a, 4b, 7a, 10a, 12b, 14b, 19b, 124b, 133a, 192a, 208b, 222b-223a 
83  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 1b, 18a, 20b-21a, 21b, 28a, 111b, 121b, 122b, 123b, 131a, 194a, 199a, 204a, 218b, 222a, 222b, 

225b 
84  Yegenzâde‟nin yer yer kıraat imamlarının adını zikrettiği de görülmektedir. Bk. Yegenzâde, HâĢiye, v. 117b, 125a, 215b 
85  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 19a, 24a, 26b, 117b, 217a 
86  Bunlar: Yâ-sîn, Sâd, Mü‟min, Fussilet, ġûrâ, Zuhrûf, Duhân, Câsiye, Ahkâf, Kâf, Kalem sûreleridir. 
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incelemeye tabi tuttuğu görülmektedir. Buna göre o, ilk olarak bu harflerin bir anlamının olup 

olmadığına yönelik görüĢleri hâĢiyenin hemen baĢında vermektedir. Bir takım âlimlerin bu harflerin 

anlamı konusunda tevakkuf ettiğini ancak çoğunluğun bunların sûrenin ismi olduğunu düĢündüğünü 

söylemektedir. Ġlgili yerde ayrıca Yâ-sîn‟in türemiĢ olduğu kök üzerinde değerlendirmelerde 

bulunmaktadır.87 Diğer sûrelerde de bu minvalde açıklamalara yer vermektedir.88 Yalnız Fussilet 

sûresinin baĢında, bu sûresnin baĢında bulunan mukattaa harflerinin [حم] ayrıca Kur‟ân‟ın ismi 

olabileceğine yönelik görüĢü de zikretmektedir.89 Kalem sûresinde ise muhtemelen yazım Ģeklinden 

yola çıkarak Nûn [ن] harfinin, hiçbir anlam ifâde etmeyen alfabe harfi olma ihtimalini, yine bu 

mukattaa harfinin, balık veya hokka anlamında olabileceği görüĢlerine yer vermiĢtir.90 Yalnız bu 

değerlendirmelerin Beyzâvî‟nin metninden âzâde düĢünülmemesi gerekmektedir. Çünkü Yegenzâde‟nin 

bu görüĢleri zikrederken Beyzâvî‟deki mevcut görüĢlere sadık kaldığı görülmektedir. Ancak Yâ-sîn 

sûresinin baĢında bulunan Beyzâvî‟ye ek açıklamaları istisna etmemiz gerekmektedir. Zîrâ Yegenzâde, 

Envâru‟t-tenzîl‟de daha önce zikredilmiĢ bir konuyla hâĢiyesine baĢlamaktadır.  

Huruf-u mukattaa ile alâkalı diğer açıklama Ģekli, bu harflerin kıraat farklılıklarının ve irablarının 

belirlenmesine yöneliktir.91 Onun, huruf-u mukattaa ile ilgili olarak ele aldığı baĢka bir konu da bu 

harfleri, i„câzu‟l-Kur‟ân ile iliĢkilendirmesidir. Buna göre Araplar, kendilerinin kullandığı bu harflerden 

müteĢekkil olan Kur‟ân‟ın benzerini getirmekten âciz kalmıĢlardır. ĠĢte bu harfler onların Kur‟ân 

karĢısında âcziyetlerine iĢâret etmektedir.92 Yegenzâde ilgili yerlerde i„câzu‟l-Kur‟ân‟ı Hz. Peygamber‟in 

doğruluğunun bir delili ve Arapları tehaddîye çağırmasıyla da iliĢkilendirmektedir.93   

Yegenzâde bunun yanı sıra Kur‟ân ilimleri çerçevesinde ele alınan, esbab-ı nüzûl ve nüzûl 

ortamına ait tarihî bilgilere,94 nâsih ve mensuh ile ilgili yaygın geleneksel düĢüncenin takipçisi olduğunu 

gösteren malumatlara95 yer vermekte, Kur‟ân‟ın nüzûl tertibiyle alâkalı Mekkî ve Medenî konusu,96 

üslûbu‟l-Kur‟ân,97 aksâmu‟l-Kur‟ân,98 sûrelerin uzunluk kısalık açısından tasnifi gibi bir takım konulara 

da değinmektedir.99 

2.2.5. Kelâmî Açıklamalar 

Yegenzâde eserinde kelâmî konulara da yer yer temas etmektedir. Farklı konular etrafında 

muhtelif itikâdî fırkaların görüĢlerine değinen Amâsî‟nin ehl-i sünneti nitelerken “hakîkat ehli” 

tanımlamasını kullanması,100 onun ehl-i sünnetin fikirlerini benimsediğini göstermektedir. KuĢkusuz 

onun itikâdî olarak ehl-i sünneti takip ettiğini gösteren yegâne iĢâret de bu bahsettiğimiz niteleme 

değildir. Nitekim ru‟yetullah probleminin konu edildiği âyetlerde Beyzâvî‟yi takip ederek kendi duruĢunu 

ortaya koymaktadır.  

Yegenzâde‟nin bu konuyu ele alıĢ Ģeklini Ģöyle özetleyebiliriz: Mutezile mezhebinin takipçisi olan 

ZemahĢerî, Allah‟ın bir insanla ne Ģekillerde konuĢtuğunu anlatan ġûrâ sûresi 51. âyeti101 tefsir 

ederken Allah‟ın zâtının görülemeyeceğini öne sürmektedir.102 Buna mukabil Beyzâvî, âyetin Allah‟ın 

görülmesinin caizliğine delâlet ettiği görüĢündedir. Yegenzâde ise ilgili yerde Beyzâvî‟nin metnine kısa 

                                                 
87  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 1b. 
88  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 38b, 48a, 55a-55b. 
89  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 48a. 
90   Yegenzâde, HâĢiye, vr. 140b. 
91  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 1b, 22b-23a, 48a, 55a-55b, 64a, 73b, 78a 
92  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 1b, 21a. 
93  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 21a, 123b. 
94  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 28a, 118a, 120a, 121b, 130b, 133a, 211a, 226a 
95  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 120a, 196a-196b, 224b 
96  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 223a, 224a 
97  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 8a-8b. 
98  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 21a, 203a, 204b, 207a, 220a 
99  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 213b 
100  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 189a. 
101 “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuĢur yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. 

O yücedir, hakîmdir.” 
102  ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, thk. Adil Ahmed Abdülmevcud, Ali Muhammed Muavvaz, Mektebetu‟l-ubeykân, Riyad, 1998, c. 5, s. 

421. 
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açıklamalar getirmiĢ ve ZemahĢerî ile fikir ayrılığının nereden kaynaklandığını ortaya koymuĢtur.103 

Mutaffifîn sûresindeki “Hayır Ģüphesiz onlar, o gün rablerinden perdelenmiĢlerdir.”104 âyetinin tefsirinde 

ise ehl-i sünnetin görüĢünü takip ettiği görülmektedir. Yeganzâde, ilgili âyetin “hakîkat ehli” tarafından 

ru‟yetullah konusunda hakîki anlamda anlaĢıldığını, Mutezile‟nin ise istiâre olarak anladığını 

belirtmektedir.105 

Ġnsanın fiillerinin yaratılması ile ilgili ifadeleri de Yegenzâde‟nin itikâdî olarak ehl-i sünnet 

çizgisinde olduğunu göstermektedir. “Sonra toprağı uygun bir Ģekilde sürdük.”106 âyetinin tefsirinde 

ZemahĢerî, “toprağı sürme” fiilinin Allah‟a nispet edilmesinin mecâzî olduğu görüĢündedir.107 Buna 

göre sözü edilen fiilin Allah‟a nispeti, fiilin sebebine nispeti gibidir. Hakîkatte ise bu fiilin sahibi kuldur. 

Bu görüĢün Mutezilî bir bakıĢ açısından kaynaklandığını düĢünen bazı âlimler, aynı doğrultuda yorumda 

bulunduğu için Beyzâvî‟yi eleĢtirmektedirler.108 Yegenzâde de bu mevzuya hâĢiyesinde değinerek, Ebu 

Hafs Ömer b. Abdurrahman el-Kazvinî‟nin (ö. 745/1344), el-KeĢf „an müĢkilâti‟l-KeĢĢâf, adlı eserine 

yaptığı dil içerikli atıfla meselenin itikâtla değil, dil ile alakalı olduğunu öne sürmektedir.109 Ancak 

insanları fiillerinin yaratılması konusundaki tartıĢma Saffât sûresi 96. âyetin110 tefsirinde de gündeme 

gelmektedir. Yegenzâde‟nin, Beyzâvî ile ZemahĢerî arasındaki tartıĢmayı tasvir ettiği ve tartıĢmanın 

nereden kaynaklandığını ortaya koyduğu görülmektedir. Burada, metnin kenarına yaptığı açıklamada 

kullandığı Ģu ifade, onun itikâdî duruĢunu belirginleĢtirmektedir: “Denildiğine göre “masdar”, ikisine 

de111 delâlet eden müĢterek bir lafızdır. Eğer masdar ile sonuç kastedilirse kesreli olarak fi„l [الِفْعل] 

denilir. Bizzat etki ve gerçekleştirme kastedilirse fetha ile fa„l [الَفْعل] denilir. Bizimle Mutezile 

arasındaki tartışma birinci anlam üzerindedir.”112  

Yegenzâde, baĢka konularda da Beyzâvî‟nin Mutezile‟ye karĢı yazdığı ifâdelerine hâĢiye koyarak 

açıklık getirmektedir.113 Ancak Amâsî‟nin, kelâm ile irtibatını sadece bu atıflarla sınırlandırmak doğru 

olmaz. Örneğin onun, haĢrin cesetle gerçekleĢmesi konusuna ehl-i sünnetin yaklaĢımlarını el-

Mevâkif‟ten alıntıyla açıkladığını,114 isbat-ı haĢr ile ilgili mütalaalarda bulunduğunu115 ayrıca 

peygamberlerin niteliklerine,116 hissî olsun aklî olsun mucizelere ve peygamberlerin mucizelerinin 

gönderildikleri toplumla iliĢkisine,117 Yahudiler, Hıristiyanlar, müĢrikler ve ateistler ile ilgili kısa 

malumatlara118 ve kelâm ilminde incelenen baĢkaca bir takım meselelere119 değindiğini müĢâhede 

etmekteyiz. 

                                                 
103  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 63a-63b. Ġlgili yerde Yegenzâde, ZemahĢerî‟nin konu hakkındaki fikirlerini Ģu Ģekilde özetler: Allah‟ın 

bir beĢerle konuĢması, ġûrâ sûresi 51. âyette dile getirilen üç Ģekildedir. Bu üç Ģekilden biri olan vahiy, gerek uykuda 

gerekse uyanıkken Allah‟ın, kulun kalbine bilgi aktarması anlamındadır. Bu durum ise karĢılıklı konuĢmak anlamında değildir. 

Müellif, âyetteki vahiy kelimesinin karĢılıklı ve dolaylı konuĢmayı içermesinden ötürü, Beyzâvî‟ye göre Allah‟ın görülmesine 

delil olacağını açıklamaktadır.  
104  Mutaffifin, 83/15. 
105  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 189a. 
106  Abese, 80/26. 
107  ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 6, s. 316.  
108  Bkz. Harun Abacı, Beydavi ve Nesefi‟de Ġtizal Etkilerinin Ġncelenmesi, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s. 153; Ayrıca bkz. Mustafa Erkekli, Beyzâvî Tefsirinin Tenkidine Dair YazılmıĢ 
Ġthâf ve Ġs„âf Adlı Eserlerin Tahkiki, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990, 

s. 42. 
109  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 182a-182b; Ayrıca bk. Kazvinî, el-KeĢf „an müĢkilâti‟l-KeĢĢâf, Manisa Ġl Halk Kütüphanesi, no: 45 Hk 

104, vr. 329b. 
110  “Allah sizi de yaptıklarınızı da yarattı.” 
111  Sözü edilen iki durum mastarın “sonuç” yahut “etki ve gerçekleĢtirme” anlamında kullanılmasıdır. 
112  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 16a. Yaptığımız karĢılaĢtırma sonucunda yukarıda tercümesi verilen metnin Hafâcî‟nin hâĢiyesinden 

bir takım tasarruflarla nakledildiği görülmektedir. (Bkz. el-Hafâcî‟nin, Ġnâyetu‟l-kâdî ve kifâyetu‟r-râdî, c. 7, s. 278) Ancak 

böyle dahi olsa onun itikâdî duruĢunu netleĢtirmede delil aldığımız ifâdede her hangi bir değiĢikliğe gitmemesi bu noktada 

önem arz etmektedir. 
113  Allah‟ın sıfatları ile ilgili ihtilaf için bk. Yegenzâde, HâĢiye, vr. 9b; Tevbenin kabulü konusunda zikrettiği Ehl-i sünnet ile 

Mutezile arasındaki ihtilaf için bk. Yegenzâde, HâĢiye, vr. 202a. 
114  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 9b; Ġlgili alıntı için bk. Adudüdin Îcî, el-Mevâkif fil „ilmi‟l-kelâm, „Âlemu‟l-kütüb, Beyrut, ty., s. 373. 
115  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 9a, 10a, 12a, 12b. 
116  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 24b, 132b. 
117  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 25b. 
118  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 6b, 19a 
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2.2.6. Fıkhî İzâhlar 

Mehmed b. Osman Amâsî, eserinde yeri geldikçe fıkhî konulara da temas etmektedir. Bunlar 

arasında furû-u fıkha yönelik açıklamaların yoğunlukta olduğu ve meseleler takdim edilirken de 

genellikle Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ve ġafiî‟nin (ö. 204/820) fikirlerinin karĢılaĢtırıldığına Ģâhit 

olunmaktadır. Bunun yanı sıra müellif yer yer Ġmam Malik‟in (ö. 179/795) görüĢlerine de yer 

vermektedir.120 YapmıĢ olduğu fıkhî açıklamalar, genellikle Beyzâvî‟nin doğrudan veya dolaylı bir 

Ģekilde mezhep imamlarını ve fikirlerini zikretmesiyle irtibatlı iken, bazen de Beyzâvî‟de iĢâret 

edilmeyen ayrıntılardan bahis açmaktadır.121  

Yegenzâde‟nin fıkıh meselelerini ele alırken, mevcut ihtilafı ve o ihtilafın sebeplerini ortaya 

koymaya odaklandığı fark edilmektedir. Ancak kimi yerlerde Ġmam-ı Azâm‟ın fikrini delillendirmeye 

çalıĢması,122 Beyzâvî‟nin ġafiî‟nin görüĢlerini öncelediği bazı yerlerde “…bu kendi mezhebini revaçta 

tutmaktır…” gibi ifâdeler kullanması,123 onun Hanefî olabileceği ihtimalini gözler önüne sermektedir. Ne 

var ki Alak sûresinin tefsirini yaparken, besmelenin Kur‟ân‟dan bir âyet olup olmadığı ve namazda 

okunması konusunda, Ġmam Mâlik‟in görüĢünü benimsediği de görülmektedir.124 Bu yüzden mevcut 

veriler çerçevesinde hangi fıkhî mezhebe tâbî olduğu hususu açıklık kazanmamaktadır.  

MuhaĢĢî‟nin, eserinde değindiği ihtilaflı fıkhî meselelerin bir kısmını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: Yâ-

sîn sûresi 78. âyetten yola çıkarak, ölü birinin kemiğinin temiz veya necis sayılması125 iddetin tayini,126 

hâmile kadınların nafakasının temini,127 yemin keffâreti,128 zıhar ve keffâreti,129 ganimetin taksimi,130 

gibi konularda Ebu Hanîfe ve ġafiî arasındaki ihtilaflar ele alınmaktadır.  

2.2.7. Rivâyet Tahlilleri 

HâĢiyesinde birçok rivâyet kullandığı görülen Yegenzâde, her ne kadar israiliyyât kabul edilen bir 

takım haberleri131 eserine almıĢ olsa da aynı zamanda rivâyet tahlilleri de yapmakta yahut 

muhaddislerin ilgili rivâyete yönelik kanaatini aktarmaktadır. Örneğin Fecr suresi 7. âyetteki “irem” 

kelimesinin, bir beldenin ismi olduğuna yönelik görüĢle ilgili takdiri zikrederken Beyzâvî “…eğer 

doğruysa…” [إن صح] ifadesini kullanmaktadır. Yegenzâde ise hâĢiyesinde rivâyetin yalan ve uydurma 

olduğunu açıklamaktadır.132 Aynı Ģekilde Vâkıa, Ġhlâs ve Muavvizeteyn sûrelerinin sonundakiler hariç, 

Beyzâvî‟nin sûre sonlarına koyduğu rivâyetlerin mevzû olduğuna dâir Münâvî ve Hafâcî‟in görüĢlerini 

nakletmektedir.133 Bunun hâricinde de Beyzâvî‟de yer alan bir takım rivâyetlerin sahih134 veya zayıf 

                                                                                                                                                         
119  Bkz. Yegenzâde, HâĢiye, vr. 195b, 197a, 216b, 220a, 225a, 225b 
120  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 221b 
121  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 9b, 191b. 
122  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 131b-132a. 
123  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 130b. 
124  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 210b. Fâtihâ‟nın veya diğer sûrelerin baĢında bulunan besmelenin, o sûrelerin yahut Kur‟ân‟ın bir 

âyeti olup olmadığı konusu tartıĢmalıdır. Ġmam ġâfiî, Fâtihâ‟nın baĢındaki besmelenin Fâtihâ‟ya dâhil olduğu görüĢündeyken; 

Ġmam Mâlik, Fâtihâ‟daki de dâhil olmak üzere, hiçbir sûrenin baĢındaki besmelenin Kur‟ân‟dan olmadığı fikrindedir. (Bkz. 

Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi„ liahkâmi‟l-Kur‟ân, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, Müessesetü‟r-risâle, 

Beyrut, 2006, c. 1, s. 144.) Yegenzâde ilgili yerde isim vermeksizin doğrudan Ġmam Mâlik‟in görüĢünü vermektedir.  
125  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 9b. 
126  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 130a. 
127  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 131b-132a. 
128  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 107b. 
129  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 117b-118b. 
130  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 123a. 
131  Kalem sûresinin baĢ tarafında yer alan mukattaa harfinin [ن] anlamını açıklarken bu harfin, “balık” anlamına gelme 

ihtimaline de yer verir. Buna göre bu harf, ya balık türüne yahut husûsî bir balığa iĢâret etmektedir. Husûsî bir balık olma 

durumunu Yegenzâde, Ġkrime‟den (ö. 105/723) yapmıĢ olduğu bir nakil ile açıklamaya çalıĢır. Bahsi geçen rivâyete göre 

Nemrut, okunu gökyüzüne doğru atmıĢ, o ok da havada bulunan denizdeki bir balığın kanına bulaĢmıĢtır. ĠĢte bundan dolayı 

da Allah [ن] harfi ile o balığa yemin etmiĢ ve balığın tezkiye olmadan yenilmesini helal kılmıĢtır. Bkz. Yegenzâde, HâĢiye, v. 

140b. Yegenzâde‟nin vermiĢ olduğu bu mâlumata sadece Bursevî‟nin (ö. 1173/1725) tefsirinde rastlamaktayız. (Ġsmail Hakkı 

Bursevî, Ruhu‟l-beyân, Osman Bey Matbaası, Ġstanbul, 1928, c. 10, s. 100) BaĢkaca isrâiliyyat rivâyetleri için bkz. 

Yegenzâde, HâĢiye, vr. 25b, 26b 
132  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 200a. 
133  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 230a. 
134  Yegenzâde, HâĢiye, vr. 20b, 199b, 223b, 228a 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 313 

 

olduğu bilgisini verdiği135 gibi sıhhatine dair bilgi vermeksizin sadece rivâyeti zikretmekle iktifâ ettiğini 

de müĢâhede etmekteyiz.136 

 

Sonuç 

XVIII. yüzyılda Amasya‟da yaĢayan, dönemin eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan ve arkasında 

bıraktığı kısmî Beyzâvî hâĢiyesiyle çağının önemli sîmâları arasında zikredilmesi gereken Yegenzâde 

Mehmed b. Osman Amâsî‟ye dair malumatlar, onun biyografisinin sadece birkaç noktasına temas eden 

kısa bilgilerden oluĢmaktadır. Bundan dolayı da kendisinin ilmî portresini çizebilmek için yaĢadığı 

dönemin ilmî ve kültürel yapısıyla birlikte eserine yoğunlaĢmanın lüzûmu ortaya çıkmaktadır.  

Özellikle dinî ilimlerle ilgili eğitim standardının üst düzeyde kabul edilebileceği bir Ģehir olan 

Amasya‟da yaĢamasının onun hayatında önemli bir etkisinin olduğu görülmektedir. Nitekim dönem 

itibariyle Amasya, birçok medrese, dâru‟l-kurrâ, dâru‟l-hadîs gibi eğitim kurumlarına ek olarak 

yeterince kütüphaneye de sahiptir. Dinî ilimlere yönelik Amasya‟daki eğitim müfredâtı, klasik eğitim 

baĢlıklarının tamamını kapsamakta, bunun yanı sıra gerek hoca gerekse öğrencilerin kütüphâneler 

kanalıyla diğer temel metinlere ulaĢmasının mümkün olduğu görülmektedir. 

Yegenzâde‟nin kaleme aldığı Beyzâvî HâĢiyesi, genel hatlarıyla tasvir etmeye çalıĢtığımız ortamın 

ilmî ve kültürel yapısını aksettiren tipik bir örnek olarak değerlendirilebilir niteliktedir. Gelenekte 

mevcut te‟lif çeĢitleri arasında hâĢiyelerin, medrese eğitiminin bir parçası olması gerçeğinin, 

Yegenzâde‟nin eserde kullandığı elit ve belirli bir uzmanlık gerektiren üslûbuna yansıdığı görülmektedir. 

Eserde, meseleler takdim edilirken, konuyu vuzuha kavuĢturacak açıklamalarla yetinilmekte, 

çoğunlukla tartıĢmaların, fikir ayrılıklarının nereden kaynaklandığına kısaca temas edilmektedir. Yine 

âyetlerin tefsirindeki gerek itikâdî ve fıkhî gerekse dil ile ilgili ihtilaflarda tefsir ilminin bakıĢ açısının 

muhafaza edildiği ve farklılıkların bu üslûpla aktarıldığı görülmektedir. Nitekim bundan dolayı, 

Yegenzâde‟nin itikâdî ve fıkhî mezhebi açık ifâdeleriyle değil de bir takım iĢâretlerle tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Diğer bir ifâdeyle, KeĢĢâf ve Envâru‟t-tenzîl‟in itikâdî açıdan iliĢkisi göz önünde 

tutulduğunda muhaĢĢî, Kâdî Beyzâvî‟nin ZemahĢerî‟ye itirazlarını konu alıp, aradaki itikâdî ihtilafları 

açıklamalar getirmekte ancak konunun takdiminde nisbî tarafsız bir duruĢ ortaya koymaktadır. 

Eserin yazımında muhtelif kaynaklardan istifâde ettiği görülen Yegenzâde, sarf, nahiv, belâğat, 

kelâm, fıkıh, hadîs ve tefsir usûlünü ilgilendiren birçok konuya değinmektedir. Amasî‟nin, hâĢiyesinde 

dil ile ilgili konulara daha fazla yer ayırdığı müĢâhede edilmektedir. Eserin hemen her sayfasında yoğun 

dil tahlilleri yapılmakta ve bu tahlillerin genellikle Envâru‟t-tenzîl‟de sunulan çerçeveyle sınırlı kaldığı 

görülmektedir. HâĢiyedeki açıklamalarında kendisinden önce kaleme alınan Beyzâvî ile ilgili önemli 

eserlere sıkça müracaat eden Yegenzâde‟nin bu eserini geliĢtirmeye yönelik okumalar yaptığı da 

görülmektedir. Ana metnin etrafında gerçekleĢtirilen tashihler, farklı kaynaklardan istifâdeyle eklenen 

açıklamalar vs. bu duruma iĢâret etmektedir.  

Netice itibariyle, XVIII. yüzyılda Amasya‟da yaĢayan Yegenzâde‟nin, içinde yetiĢtiği geleneği 

özümsemiĢ ve eğitim-öğretim faaliyetiyle öğrencilerine aktarmayı amaçlamıĢ, bu gayeyle tefsir 

tarihinde mühim bir mevkiye sahip olan Envâru‟t-tenzîl‟e kısmî bir hâĢiye kaleme almıĢ, bunu yaparken 

de kendi üslûp ve çizgisini eserinde baĢarılı bir Ģekilde göstermiĢ önemli bir Osmanlı âlimi olduğu ifâde 

edilebilir. 
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YÛSUF EFENDİZÂDE ABDULLAH HİLMİ EL-AMÂSÎ (1167/1753) VE “EN-NEFHATÜ’L-FÂİHA 

FÎ TEFSÎRİ SÛRETİ’L-FÂTİHA” ADLI ESERİ 

 

Recep Orhan ÖZEL 

 

Özet 

Amasya, Osmanlı Devletinde Ģehzâdelerin devlet tecrübesi kazandığı idâri merkezlerden biridir. ġehrin 

devlet yönetimi açısından önemli bir merkez olması, ilim, kültür ve sanat açısından da câzip bir Ģehir 

olmasına imkân sağlamıĢtır. Bu kapsamda hem Amasya‟da birçok ilim adamı yetiĢmiĢ hem de baĢka 

Ģehirlerde bulunan âlimler, medreselerinde görev yapmak üzere Amasya‟ya gelmiĢtir. ĠĢte bu ilim 

adamlarından biri de Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi‟dir. Kendisi değiĢik Ġslami ilim dallarında eser 

veren çok yönlü bir âlimdir. Yazdığı çok sayıdaki eserlerden biri de “en-Nefhatü‟l-fâiha fî tefsîri sûreti‟l-

fâtiha” adlı tefsir çalıĢmasıdır. Eser, dönemin ilim geleneğine uygun bir yöntemle hazırlanmıĢtır. 

Osmanlı ilim çevresinde, üzerine toplu ya da kısmi birçok Ģerh, hâĢiye ve talik türü çalıĢmalar yapılan 

Kadı Beydâvî‟nin Fâtiha suresi tefsirine bir hâĢiyedir. Bu çalıĢmada önce müellifin hayatına temas 

edilmiĢ ve ardından müellifin Arapça olarak kaleme aldığı söz konusu eseri değiĢik açılardan ele 

alınmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Yûsuf Efendizâde, Fâtiha, Tefsir, HâĢiye, Osmanlı, Amasya. 

  

Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi el-Amâsî (1167/1753) and His Book Called “en-Nefhatül-

Fâiha fî Tefsîri Sûreti’l-Fâtiha” 

 

Absract 

Amasya is one of the administrative centers in Ottomans for  the princes to obtain experience in state 

management. Being an important management centre enables the city to be an attractive place in 

knowledge, culture and art. In this respect many scholars have been trained and also those living in 

other cities have come to Amasya to serve in madrassahs. Yusuf Efendizade Abdullah Hilmi, having 

various works in Islamic sciences, is one of these scholars. “En nefhatü‟l fâiha fî tefsiri sûretil fâtiha” is 

a Qur‟an interpretation (Tafseer) work among many works of him. The work has been written in 

accordance with the Islamic knowledge method of his time. It is an annotation of Sūrat al-Fātiḥah by 

Qadi Baydavi upon which either collectively or partially has many notes in Ottoman knowledge circle. 

In this study the life of the author has firstly been stated and then the author‟s aforementioned work, 

penned in Arabic language, has been studied in different perspectives.  

Keywords: Yûsuf Efendizade, Sūrat al-Fātiḥah, Tafseer, Annotation, Ottoman, Amasia. 

 

Giriş 

Amasya, uzun tarihi geçmiĢi içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıĢ kadim Ģehirlerdendir. 

ġehir Pont, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde siyasi, dini, idari ve kültürel açıdan önemli bir 

merkez olarak kullanılmıĢtır. Müslümanların yönetimine geçmesiyle beraber, birçok yönden Ġslam 

Medeniyeti‟nin karakterini almıĢtır. Camiler, medreseler, dâru‟l-kurrâlar ve dergâhlarla beraber hanlar, 

hamamlar ve kervansaraylar gibi tesis edilen diğer binalar buna tanıklık etmektedir. ġüphesiz Osmanlı 

Döneminde Ģehzâdelerin devlet tecrübesi kazandığı bir mekân olması, Ģehrin ilmi ve kültürel açıdan da 

geliĢmesine imkân tanımıĢtır. 1861 yılında Ģehre gelen seyyah G. Perrot, Ģahit olduğu ilmî canlılık 

nedeniyle Amasya‟yı, “Anadolu‟nun Oxford”u Ģeklinde tarif etmiĢ ve buradaki medreselerde iki bin 

kadar öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etmiĢtir.1 Amasya ġehir Tarihlerinin öncüsü Mustafa Vazıh 

Efendi (v. 1831) de eserinde, Amasya‟da ilmiye sınıfının çokluğundan bahsetmekte hatta bazı cahil ve 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, orhan.ozel@amasya.edu.tr. 
1  Ġlhan ġahin-Feridun Emecen, “Amasya”, DĠA, Ġstanbul, 1991, c. 3, s. 2. 
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art niyetli kimselerin Ģehre gelerek ilmiyeye tanınan hak ve muafiyetlerden yararlanmanın yollarını 

aradıklarını belirtmektedir.2  

ÇeĢitli yazar ve seyyahların anlatımında Amasya‟ya verilen bazı dikkat çekici sıfatlar, Ģehrin ilmi 

ve kültürel yönüyle ön plana çıktığını göstermektedir. Amasya‟nın, tarih kitapları, Ģer‟î belgeler, ilmiye 

ve sufiye icazetnamelerinde, Medîne-i hükemâ, Bağdâdü‟r-Rûm, Kubbetü‟l-ülemâ, Türbetü‟l-evliyâ, 

Dâru‟l-iz gibi seçkin vasıflarla anıldığı beyan edilmektedir.3 ġüphesiz bu vasıflar, Amasya‟nın tarihte bir 

ilim ve kültür Ģehri kimliğine sahip olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Amasya‟da birçok eğitim 

müessesesi kurulmuĢtur.4 Sultan II. Bâyezid tarafından yaptırılan Sultaniye Medresesinin altmıĢlı 

medreseler statüsünde olduğu ifade edilmektedir.5 Yerel olduğu kadar genel Türk tarihi açısından da 

önemli olduğu kaydedilen “Amasya Tarihi” adlı ünlü eserinde Abdizâde Hüseyin Hüsameddin Yasar (v. 

1939), “Amasya ulûm ve meârif sayesinde mâden-i ulemâ, medâris ve mekâtib sayesinde merkez-i 

fuzalâ olduğu münasebetle her tarafı; medâris-i ulûm, her ciheti, mekâtib-i meâriftir.”6 demektedir.  

ĠĢte bu ve diğer eğitim kurumlarından önemli ilim, fikir ve sanat adamı yetiĢmiĢtir. Osmanlı 

âlimlerine iliĢkin telif edilen tabakat ve tezkere kitapları Amasyalı birçok âlime yer vermekte ve yine 

yazma eser kütüphanelerinde Amasyalı âlimlerin telif ya da terceme ettiği pek çok yazma eser 

bulunmaktadır. Kendisi de Amasyalı olan Osman Fevzi Olcay‟ın (v. 1973) “Amasya ġehri” ve “MeĢâhir-i 

Amasya” adlı eserlerinde Amasyalı âlimlerin hayatlarına ve onların telif ettiği belli baĢlı bazı eserlere yer 

verilmiĢ ancak eser bazında ayrıntılı malumata girilmemiĢtir. Gördüğümüz kadarıyla Amasyalı âlimlerin 

yazdığı eserler, Tefsir, Kıraat, Hadis, Fıkıh, Tasavvuf, gibi dini ilimlerden Mantık, Dil ve Edebiyat, Tarih, 

Tıp ve Psikolijiye kadar birçok alanda çeĢitlilik arz etmektedir.  Telif edilen eserlerin bir kısmı Osmanlı 

Türkçesi ile yazıldığı gibi önemli bir kısmı Arapça ve Farsça olarak kaleme alınmıĢtır. Ayrıca bir âlimin 

birden fazla alanda eser telif edebildiği görülebilmektedir. Bu durum söz konusu âlimlerin ilmi birikim 

ve yeterliliklerinin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. ġu var ki, bugün bunların pek azı basılmıĢ 

durumdadır ve kalanları da günümüz diline kazandırılmayı beklemektedir. 

Bu çalıĢmada birçok ilim dalında eser vermiĢ, Osmanlı Dönemi âlimlerinden Yûsuf Efendizâde 

Abdullah Hilmi ve Kadı Beydâvî‟nin (v. 685/1286) Fatiha tefsirine iliĢkin yaptığı hâĢiye incelenecektir. 

A- Yûsuf Efendi-zâde Abdullah Hilmi el-Amâsî 

 1. Soyu 

Müellifin nesebi, gerek eserlerindeki ve gerekse kabir taĢındaki bilgilere istinaden, “Abdullah 

Hilmi Efendi b. Mehmed Efendi b. Yûsuf Efendi b. Abdurrahman Efendi” Ģeklinde verilmektedir.  

Kendisinin ilimle iĢtigal eden bir aileye mensup olduğu anlaĢılmaktadır. Hem dedesi Yûsuf 

Efendi hem de babası Mehmed Efendi kıraat ilminde öne çıkmıĢlar ve “reîsü‟l-kurrâ” olarak 

anılmıĢlardır. Her ikisi de Ġstanbul‟da Sultan Ahmed civarında Nahl-bend Camiinde imâmet vazifesi ifa 

etmiĢlerdir.7 

2. Doğumu 

Kaynaklar, Yûsuf Efendi‟nin doğum tarihi ve yeri konusunda farklı bilgiler vermektedir. Fındıklılı 

Ġsmet Efendi, ġakâik zeylinde müellifin 1066 (m. 1655) yılında Ġstanbul‟da Nahlbend Mahallesinde 

dünyaya geldiğini belirtmektedir. “Sâat-i saâdet” terkibi doğumunu ifade etmektedir.8 

Sicill-i Osmanî sahibi Mehmed Süreyya 1080 (m. 1699)‟da doğduğunu belirtmektedir.9 Osmanlı 

Müellifleri sahibi, 1085‟de (m. 1674) Amasya‟da doğduğunu söylemektedir.10 Ömer Nasuhi Bilmen‟in ve 

                                                           
2  Mustafa Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve Ġlk Amasya ġehir Tarihi, haz. Ali Rıza Ayar, Recep Orhan Özel, Amasya Belediyesi 

Yay., Amasya, 2011, s. 14. 
3  Abdizâde Hüseyin Hüsamettin Yasar, Amasya Tarihi, Amasya Belediyesi Yay., Amasya, 2007, c. 1, s. 11.  
4  Medrese ve mekteplerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Yasar, Amasya Tarihi, c. 2, 154-187. 
5  Cahit Baltacı, XV, XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, ĠFAV, Ġstanbul, 2005, c. 2, s. 766. 
6  Yasar, Amasya Tarihi, c. 1, s. 150. 
7  Fındıklılı Ġsmet Efendi, Tekmiletü‟Ģ-Ģakâik fi hakkı ehli‟l-hakâik, Yayına Haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı yayınları, Ġstanbul, 

1989,  s. 252. 
8  Ġsmet Efendi, Tekmile, s. 252. 
9  Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Yayına Haz. Ali Aktan ve diğerleri, Sebil, Ġstanbul, 1996, c. 3, s. 434. 
10  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Yayına Haz. Mustafa Tatcı, Cemal Kurnaz, Ġstanbul, c. 1, s. 364. 
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Ziriklî‟nin de bu bilgiye istinad ettiği görülmektedir.11 Öte yandan Amasya Tarihi müellifi Abdizâde 

Hüseyin Hüsamettin, müellifin 1060 (m. 1650)  yılında Amasya‟nın Fethiye Mahallesinde doğduğunu ve 

bütün icâzet nâmelerde Yûsuf zâde için “el-Amâsî” nisbesinin kullanıldığını belirtmektedir.12 

3. Tahsili ve Eserleri 

Babası Ģeyhülkurrâ Mehmed Efendi, dedesi Amasyalı reîsülkurrâ Yûsuf Efendidir.13 Kur‟ân‟ı 

hıfzeden müellifimiz babasından kıraat-ı seb‟a ve aĢere takrîb üzere ders almıĢtır. Dedesine nisbetle 

Yûsufedizâde lakabıyla Ģöhret kazanmıĢtır. Ulûm-u â‟liye ve âliyyeyi Musâhip Mustafa PaĢa‟nın da 

hocası Ġbrahim Efendi‟den almıĢtır. Tefsir ve Hadise dair ilmi ise Birgili Kara Halil Efendi‟den tahsil 

etmiĢtir. 

Hüsn-i hatta da ilgi duyan Yûsuf Efendi-zâde, Kara Kız diye bilinen Hoca-zâde Mehmed 

Efendi‟den sülüs ve nesih hatlarını öğrenmiĢ ve icazet almıĢtır.14 

Arapça, Farsça ve Türkçe Ģiir de yazabildiği ifade edilir.15 ġiirlerinde “Hilmi” mahlasını 

kullanmıĢtır.16 

Tasavvufa da ilgi duyan müellif, Çarkacı ġeyh Ahmed Efendi halifelerinden, Sultan Ahmet‟teki 

Kabasakal Tekkesi ġeyhi Sakızlı ġeyh Ġlyas Efendi Hazretlerinden Halvetiyye tarikatı üzere istihlaf 

etmiĢtir.17 Ayrıca derslerini dinleyip kendisinden müstefid olduğunu söyleyen Müstakîmzâde, Niyazi 

Mısrî (v. 1105/1693) ile de yazıĢtıklarını ifade etmektedir.18  

Herkes tarafından sevilen bir zat olduğunu belirten Akifzâde Abdürrahim, kendisini kerameti 

zahir bir Ģahsiyet olarak tanıtmaktadır.19 

Hac farîzasını eda etmek üzere Hicaz‟a gittiğinde Hicaz, Mısır ve ġam uleması ilimdeki yüksek 

derecesini görmüĢ ve kendisinden icazet almıĢlardır.20  

Yazma eser kütüphanelerinde kaydına rastladığımız baĢlıca eserleri Ģunlardır: 

1. Otuz cildlik Buhari ġerhi,21 2. Sahîh-i müslimin yarısına kadar Ģerhi,22 3. Beydâvî tefsirine 

hâĢiye,23 4. Hayâli, Kara Davud, Âdâb-ı mîrî, Kadı Mir kitaplarına HâĢiye, 5. HâĢiye „alâ HâĢiyeti Hasan 

ez-Zibârî „alâ Ģerhi‟l-„Îsâm,24  6. el-Ġ‟tilâf fî vucûhi‟l-ihtilâf,25 7. Tuhfetu‟t-talebe fî beyâni meddâti 

turukı‟t-Tayyibe,26  8. Risâle fî halli ba‟zi‟l-iĢkâlât,27 9. Risâle fî reddi‟l-kırâati bi‟Ģ-Ģevâzz,28 10. 

Risâletu‟r-reddiyyât fi‟d-dâd,29 11. Mes‟eletü âl‟âne fî „ilmi vücûhi‟l-Kur‟ân,30 12. Risâle fî tahkiki b‟azi 

vucûhi‟l-kırâa fi‟Ģ-ġâtibiyye, 13. Tefsîru sûreteyi‟l-beled ve‟l-Kevser,31 14. Ta‟lika „alâ tefsîri‟l-kâzî fî 

                                                           
11  Ömer Nasuhi Bilmen, Tabakâtü‟l-müfessirîn, Bilmen Yayınları, Ġstanbul, c. 2, s. 719; Hayrüddîn ez-Ziriklî, el-Alâm, Dâru‟l-ilmi 

li‟l-melâyîn, Beyrut, 2002, c. 4, s. 130.  
12  Yasar, Amasya Tarihi, Yazma, c. 9, s. 205. 
13  Halit Özkan, “Yusuf Efendizâde”, DĠA, c. 44, s. 41. 
14  Ġsmet Efendi, Tekmile, s. 252. 
15  Ġsmet Efendi, Tekmile, s. 255. 
16  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri,  c. 1, s. 365. 
17  Ġsmet Efendi, Tekmile, s. 256. 
18  Müstakîmzâde Süleyman Sadettin Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, Devlet Matbaası, Ġstanbul, 1928, s. 282. Yûsufzâde‟nin hoca ve 

talebelerine iliĢkin ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Öğe, 18. Yüzyıl Osmanlı Âlimlerinden Yusuf Efendizâde‟nin Kıraat Ġlmindeki Yeri, 

Hüner, Konya, 2015, s. 54-64. 
19  Akifzâde Abdürrahim, Kitâbü‟l-mecmu‟ ve‟l-meĢhûd, Yazma, Millet Ktp., No: 2527, vr. 69. 
20  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, s. 365; Ömer Nasûhi Bilmen, Tabakâtü‟l-müfessirîn, c. 2, s. 720. 
21  Beyazıt Devlet Ktp., Yazma, No: 1027. Saray kütüphanesinde okuttuğu Buhari-i Ģerifi bitirme ve duasını yapmak için 

düzenlenen merasimde bizzat padiĢah da bulunmuĢ ve onun aklî ve naklî ilimler yönünden yaptığı açıklamalar nedeniyle 

büyük bir huzur duyduğunu ifade etmiĢtir. Osman Fevzi Olcay,  Amasya Ünlüleri, Yay Haz. Turan Böcekçi, Amasya, Amasya 

Belediyesi, 2002, s. 4.  Bu eser üzerine ayrıca 1991 yılında Ahmet Tobay tarafından “Yusuf Efendizâde Abdullah Hilmi ve 

Hadis Ģerhçiliğindeki Yeri” adı altında bir doktora çalıĢması da yapılmıĢtır.  
22  Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, Yazma, No: 381. 
23  Süleymaniye-Servili, Yazma, No: 22,. 
24  1265/1848-49 ve 1274/1857-58 yıllarında Ġstanbul‟da basılmıĢtır.  
25  1141/1728-29‟da tamamlanarak 1290/1873-74‟te Ġstanbul‟da basılmıĢtır. 
26  On kıraat imamının incelendiği  adlı eser 1290/1873-74‟te Ġstanbul‟da basılmıĢtır. 
27  Süleymaniye-Ġbrahim Efendi, Yazma, No: 66, 271-54 vr. 
28  Süleymaniye Ktp.-Fatih, Yazma, No: 68.  
29  Süleymaniye-Fatih, Yazma, No: 5328, h. 1078, 58-61 vr. 
30  Süleymaniye-Laleli, Yazma, No: 22, h. 1172, 97-106  vr. 
31  Süleymaniye-Laleli, Yazma, No: 177. 
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kavlihî Te‟alâ, 15. Bezlü nakdi‟l-efkâr li mutâla‟ati metâli‟i‟l-Envâr,32 16. el-Kelâmü‟s-seniy fî mevlidi‟l-

Mustafa,33 17. Esmâü ashâbı Bedr, 18. HâĢiye „alâ hâĢiyâti Kara Dâvud „ale‟t-tezhîb, 19. HâĢiye „alâ 

HâĢiyeti Ebi‟l-Feth li ġerhi‟l-Hanefî „alâ Âdâbi‟l-„Adudiyye, 20. Risâle fî vahdeti‟l-vucûd,34 21. HâĢiye „alâ 

Ģerhi hidâyeti‟l-hikme ma‟a havâĢîhi‟l-Lârî,35 22. HâĢiyetü‟l-Beydâvî „alâ sûreti‟l-Mülk, 23. Zehratu‟l-

hayâti‟d-dünyâ,36 24. Ravzatu‟l-vâ‟izîn, Zübdetu‟l-irfân fî vucûhi‟l-Kur‟ân, 25. Risâle fî ecvibeti mesâil 

mimmâ yete‟alleku bi vucûhi‟l-Kur‟ân, 26. Kâfiye-nâme, 27. HâĢiye alâ Ģerhi‟l-akîdeti‟n-nesefiyye.37 

4. Görevleri: 

Devlet kademesinde değiĢik vazifeler ifa eden müellif, I. Sultan Ahmet Vakfında riyâset-i kurrâ, 

sarây-ı hümâyûn kurrâsı, Enderûn Kütüphanesinde dersiye, Ayasofya‟da I. Sultan Mahmut 

Kütüphanesinde tefsir hizmeti, Hüseyin PaĢa Dâru‟l-hadîsinde tefsir tedrisi görevlerinde bulunmuĢtur.38 

Katar Ģeyhliği görevini de yapan Abdullah Hilmi, uzun yıllar Fatih vaizliğinde bulunmuĢ, 1148 

(m.1735)‟de saray-ı hümâyûn hocası olmuĢtur.39 

5. Vefatı: 

Hayatını eğitim-öğretim ve eser telifi ile geçiren müellif, 1167/1753 senesi Zilhiccesinin 26. 

günü vefat etmiĢtir.40 Mezkur doğum tarihine binaen müellif 82 yaĢında vefat etmiĢtir. 

Cenaze namazı Fatih Camii‟nde kalabalık bir cemaatle kılınmıĢ ve Topkapı Mevkiinde 

babalarının yanına defnedilmiĢtir. 

Vefatına Arapça olarak Ģu beyitlerle tarih düĢülmüĢtür. 

Ġrtehale en-nıhrîr liâlemi‟l-bekâ 

Min merhalin fe‟u‟liye menzilete‟l-cinân 

Fehâkimün esîfün min fevtihî ve ebdâ 

Târîhahû (Tüvüffiye allâmetü‟z-zemân) 1167 

* 

Yine ta‟miye yöntemiyle Ģu Ģekilde de tarih düĢülmüĢtür:41 

Medfenin nûr ede Abdullah Efendi‟nin Kadîr 1167 

Abdizâde Hüseyin Hüsameddin vefatına iliĢkin Ģunları nakleder:42 

“Fındıklı‟da kâ‟in sâhilhânesi muazzam bir kütüphâne olup her gece orada mütâlaât ve ibadât 

ile iĢtigâl üzere iken ġemdanî-zâde Tarihi‟nde tafsîl edildiği üzere civârında zuhûr iden bir harîk-i 

hânmânsuzda sahilhâne bütün eĢyâ ve esâsiyle beraber yandığından fevkalâde müteessir olarak oniki 

gün sonra 1167 senesi zi-l-hiccesinin yirmi altısında dâr-ı na‟ime irtihâl etti.” 

B. en-Nefhatü’l-fâiha fî tefsîri sûreti’l-Fâtiha 

1. Eserin Adı, Yazılış Tarihi ve Yazma Nüshaları   

Çok değiĢik alanlarda eser veren Yûsuf Efendi-zâde‟nin bir çalıĢması da Fâtiha suresi tefsirine 

iliĢkindir. Kayıtlarda eser adı, “en-Nefhatü‟l-fâiha fî tefsîri sûreti‟l-Fâtiha” Ģeklinde geçmektedir. Eserin 

mukaddimesinde yazarın verdiği bilgi de bunu doğrulamaktadır.43 

“en-Nefha” kelimesi, lügatte esinti, hoĢ koku, râyiha gibi anlamlara gelmektedir. “el-fâiha” 

kelimesi ise hoĢ ve güzel koku çıkarıp, yaymak anlamına gelmektedir. Bu durumda mana, “Fâtiha 

suresi tefsirine dair hoĢ bir râyiha” Ģeklinde olmaktadır.    

                                                           
32  Süleymaniye, Yazma, Müellif Hattı, h. 1150, No: 178,  206 vr. 
33  Millet Ktp.-Ali Emiri, Yazma, No: 34 Ae Arabi 4637/4, 49-70 vr. 
34  Millet Ktp.-Ali Emiri, Yazma, No: 34 Ae ġer‟iyye 1104/7, müst. Muhammed ġükrî, 64 vr. 
35  Süleymaniye-Giresun, Yazma, No: 70, müst. Müftizâde Muhammed Said, 71 vr. 
36  Balıkesir Ktp., Yazma, No: 10 Hk. 497/01. 1b-19 b vr. 
37  Süleymaniye-Fatih, Yazma, No: 2970, müst. Ġsamüddin b. Fazl, 356 vr. 
38  Müstakîmzâde, Tuhfe-i Hattatîn, s. 281. 
39  Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, c. 3, s. 434. 
40  Ġsmet Efendi, Tekmile, s. 253. 
41  Ġsmet Efendi, Tekmile, s. 254. 
42  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. 9,  vr. 206. 
43  Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi, en-Nefhatü‟l-fâiha fî tefsîri sûreti‟l-fâtiha, Yazma, Süleymaniye Ktp. ReĢid Efendi, No: 44, 

1144/1731, vr. 2. 
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Tespit edebildiğimiz kadarıyla eserin iki nüshası bulunmaktadır. Her iki nüsha da Süleymaniye 

Kütüphanesinde yer almaktadır. 

 Nüshalardan biri adı geçen kütüphanenin Fatih bölümünde 657 numarada kayıtlıdır. Bu 

nüshada istinsah kaydına dair herhangi bir bilgiye rastlanılmamıĢtır. Nüsha 164 varaktan ibarettir. 

Sonunda Sultan Mahmud tarafından vakfedildiği bildirilmektedir. 

Söz konusu nüshadan baĢka Süleymaniye Kütüphanesi ReĢid Efendi Bölümü 44 numarada 

kayıtlı bir baĢka nüsha daha söz konusudur. Ferağ kaydında müellifin bu eseri 1144/m.1731 senesi 

Muharrem ayının dokuzunda Cumartesi günü bitirdiği belirtilmektedir. Bu nüshanın müstensih adı belli 

olmamakla birlikte 1146 tarihinde Bâbüssaâde ayanı Mustafa tarafından müellif nüshası üzerinden 

mukabele ve tashih iĢleminden geçirildiği ifade edilmektedir.44 Buna göre eser, müellifin olgunluk 

döneminin bir ürünü olarak değerlendirilebilir. 

Nüsha 123 varaktan oluĢmaktadır. Müellif, mukaddime bölümünde eserin Sultan Mahmud‟un 

saltanatta olduğu döneme rastladığını beyan etmekte ve kendisine methiye dolu ifadelerle dualar 

etmektedir.45 Bu durumda eserin tamamlanması, PadiĢah III. Ahmed‟in Patrona Halil Ġsyanıyla tahttan 

indirilmesi üzerine yerine geçen ve 1730-1754 yılları arasında saltanatta bulunan I. Mahmut dönemine 

denk geldiği anlaĢılmaktadır. Eserini Sultana arz ettiğini belirten müellif, onun nezdinde kabul ve iltifata 

mazhar olma dileğinde bulunmaktadır.46 ÇalıĢmamızda bu nüsha esas alınmıĢtır.47 

2. Eserin Te’lif Sebebi 

Yûsuf Efendizâde eserin Kadı Beydâvî‟nin tefsirini müzakereleri sırasında zihnine doğan 

düĢüncelerin kayda geçirilmesi ile oluĢtuğunu ifade etmektedir.48 

Hamdele kısmının baĢındaki ifadelerde Beydâvî‟nin mezkûr eserine hoĢ telmihlerde 

bulunmaktadır: 

“Hamden limen nevvera kulûbenâ bi-envâri‟t-tenzîl ve Ģükran limen Ģeraha sudûranâ li-esrâri‟t-

te‟vîl” (Kalplerimizi Kur‟ân nurlarıyla nurlandıran ve gönüllerimizi Kur‟ân‟ın mana incelikleriyle 

ferahlatan Allah‟a hamd ve Ģükürler olsun)49 

Bu ifadede geçen “envâru‟t-tenzîl” ve “esrâru‟t-te‟vîl” kelimeleri ile zâhiren Kur‟ân kastedilirken 

Beydâvî‟nin “Envâru‟t-tenzîl ve esrâru‟t-te‟vîl” adlı eserine de telmih yoluyla oldukça latîf bir Ģekilde 

iĢaret edilmiĢtir. 

 Bu durumda eseri Kadı Beydâvî‟nin ilgili tefsirinin Fâtiha suresine dair beyanlarının bir hâĢiyesi 

olarak kabul etmek gerekir. Nitekim eser boyunca “kavlühû” ifadesiyle önce Beydâvî‟nin ibaresine yer 

vermekte sonra da kendisi izahta bulunmaktadır. 

Eser Arapça olarak kaleme alınmıĢtır. Kadı Beydâvî gibi dil inceliklerini yoğun bir Ģekilde iĢleyen 

bir tefsire yine Arapça olarak hâĢiye yazması, Yûsuf Efendizâde‟nin tefsir ilmindeki ve Arapça‟daki 

yetkinliğini ortaya koymaya kâfîdir.  

Ġlim ve düĢünce tarihimizde sayısız eserler kaleme alınmıĢ ancak bunlar içinde bazı eserler ilim 

erbabı arasında diğerlerine göre çok daha büyük bir hüsn-i kabul görmüĢtür. Kimi eserlere gösterilen 

bu yoğun ilgi ve alaka, Ģerh, hâĢiye ve talik türünde ilave ve yeni çalıĢmalar Ģeklinde kendisini 

göstermiĢtir. Hemen her ilim dalında görülen mezkûr çalıĢmalar tefsir ilminde en çok da ZemahĢerî‟nin 

                                                           
44  Abdullah Hilmi, en-Nefha, vr. 123. 
45  en-Nefha, vr. 2a. 
46  en-Nefha, vr. 2b. 
47  Yûsufzâdenin bundan baĢka “Bezlü nakdi‟l-efkâr li mutâla‟ati metâli‟i‟l-envâr” adıyla Fâtiha suresi üzerine yazılmıĢ baĢka bir 

hâĢiye çalıĢması daha vardır. Yine iki nüshasını tespit ettiğimiz bu eser de Süleymaniye Ktp. No: 178 ile Konya-Akseki Ktp. 

No: 163‟de kayıtlıdır. Mukaddime kısmında verdiği bilgilere göre Ayasofya Camii yanındaki Kütüphanede ders vermekle 

görevlendirildiği sırada talebeleri ile Beydâvî Tefsiri üzerini müzakereleri neticesinde eseri kaleme almıĢtır. Yusuf-zâde aynı 

sure üzerine yaptığı bu çalıĢmaya öncekinden farklı bir isim verdiği gibi mezkûr çalıĢmaya da herhangi bir atıfta 

bulunmamıĢtır. Yaptığımız incelemede bu ikinci çalıĢmanın diğerinin iki katı kadar daha geniĢ bir hacme sahip olduğu 

görülmüĢtür. Bu durumda Yûsufzâde öncekine kıyasla oldukça geniĢ tuttuğu bu çalıĢmayı müstakil bir eser olarak düĢünmüĢ 

olabilir. Bu eser ferağ kaydından anlaĢıldığına göre h. 1153 senesinde tamamlanmıĢtır. Önceki çalıĢmasını h. 1144 yılında 

tamamladığına göre “Bezlü nakdi‟l-efkâr limütâla‟ati metâli‟i‟l-envâr” adlı eserini ondan dokuz sene sonra yazmıĢtır. Bkz. 

Yûsuf Efendizâde,  Bezlü nakdi‟l-efkâr limütâla‟ati metâli‟i‟l-envâr, Süleymaniye Ktp. Yazma, No: 178, h. 1150, 206 vr.  
48  en-Nefha, vr. 2b. 
49  en-Nefha, vr. 2b. 
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“el-KeĢĢâf”ı ile Kâdı Beydâvî‟nin “Envâru‟t-tenzîl”i üzerine yapılmıĢtır. Öyle ki, medreselerde ders 

müfredâtında yer alan Beydâvî tefsiri için çoğunluğu hâĢiye ve ta‟lik türünde iki yüz elliden fazla 

çalıĢmanın olduğu ifade edilmiĢtir.50 Osmanlı ilim câmiasında bu iki tefsirin büyük ilgi görmesinin 

altında, belâğat konu ve inceliklerini baĢarı ile sunmaları, genel olarak maksadı kısa ve özlü bir Ģekilde 

ifade etmeleri, yer yer kapalı ve muğlak bir üsluba sahip olmaları ve ders kitabı olarak okutulmaları 

gösterilebilir.51 

Beydâvî‟nin Envâru‟t-tenzîl‟i üzerine yapılan bazı hâĢiyeler daha çok rağbet görmüĢtür. Bunlar 

arasında Muslihiddin b. Temcîd (v. 890/1485), Muhammed b. Mustafa ġeyhzâde (v. 950/1543) 

Abdülhakîm es-Siyalkûtî (v. 1067/1485) ġihâbuddîn el-Hafâcî (v. 1069/1659) ve Ġsmail b. Muhammed 

el-Konevî (v. 1195/1781)'nin hâĢiyeleri basılmıĢtır. 

Envâru‟t-tenzîl üzerine yapılan mezkûr çalıĢmalar, eserin tamamına yönelik olduğu gibi belirli 

bölümlere veya da bazı surelere mahsus Ģekilde kısmî niteliktedir. Fâtiha suresi tefsiri üzerine yapılan 

hâĢiyeler de bunlardan biridir. Bu çerçevede Hatibzâde Muhyiddin Muhammed‟in (v. 901/1495)  HâĢiye 

ale'l-KeĢĢâf alâ sûreti'l-Fâtiha‟sı, Celaleddin ed-Devvânî‟nin (v. 908/1502) HâĢiye ale'l-Beyzâvi ala 

sûrati'l-Fâtiha‟sı, Ġdris-i Bitlisi‟nin (v. 927/1521) HâĢiye ala tefsîri'l-Fâtiha min envâri't-Tenzîl‟i, Birgivî 

Muhyiddin Muhammed‟in (v. 981/1573) Tefsîru sûreteyi'l-Fâtiha ve'l-Bakara‟sı, Mollazâde eĢ-ġirvânî‟nin 

(v. 1036/1626) HâĢiye ala tefsîri sûreti'l-Fâtiha mine'l-Beyzâvî‟si, MenteĢzâde Abdurrahim Efendi‟nin (v. 

1128/1716) HâĢiye alâ sûreti'l-Fâtiha mine'l-Beyzâvî‟si. Ahmed b. Muhammed b. Ġshak Kazabadi‟nin (v. 

1163/1749) HâĢiye ala tefsîri sûreti'l-Fâtiha min envâri't-Tenzîl‟ini zikredebiliriz.   

 ĠĢte Yûsuf Efendizâde de Tefsir tarihinde ilgi odağı olmuĢ “Envâru‟t-tenzîl ve Esrâru‟t-te‟vîl” 

adlı tefsirin Fâtiha suresi tefsirini esas alarak söz konusu hâĢiyeyi kaleme almıĢ ve bir tefsir geleneğini 

sürdürmüĢtür. Her ne kadar hâĢiye sahibi temas etmese de hâĢiyede Fâtiha suresinin tercih 

edilmesinin dikkate değer nedenleri bulunmaktadır. Zira Fâtiha suresi, Mushaf tertibinde en baĢta yer 

almakla Kur‟ân surelerine doğru yükselen basamakların birincisidir. Muhtevasındaki hususlarla da adeta 

Kur‟ân‟ın genel mesajlarının bir özeti mahiyetindedir. Ayrıca namazların tüm rekâtlarında kıraat edilme 

yükümlülüğü ve bütün duaların hâtimesini teĢkil eden mühür mesabesinde olmasıyla da müminin 

günlük manevî hayatının önemli bir parçası durumundadır. Dolayısıyla bu surenin bütün yönleriyle 

doğru bir Ģekilde anlaĢılması bir mümin açısından büyük önem taĢımakta ve bir müfessir için de ayrıca 

üzerinde çalıĢmaya değer olarak görülmektedir. 

3. Eserin Kaynakları 

Yûsuf Efendizâde hâĢiyesinde birçok ilim adamına ve eserlerine değinmekte, zaman zaman 

onlardan alıntılar yaparak tefsirini zenginleĢtirmektedir. “en-Nefhatü‟l-fâiha”da tespit edebildiğimiz 

baĢlıca kaynakları Ģu Ģekilde ifade edebiliriz: 

ZemahĢerî‟nin (v. 538/1144) “el-KeĢĢâf”ı,52 Sadettin Taftazânî‟nin (v. 793/1390) HâĢiye ale‟l-

KeĢĢâf‟ı,53 Seyyid ġerîf Cürcânî‟nin (v. 816/1413) “HâĢiye ale‟l-KeĢĢâf”ı,54 Kemal PaĢazâde‟nin (v. 

940/1533) “HâĢiye alâ Envâri't-tenzîl ve esrâri't-Te'vîl”i,55 Hatib Kâzerûnî‟nin (v. 940/1533), “HâĢiye alâ 

envâri't-tenzîl ve esrâri't-te'vîl”i,56 Ebû Ġshak Ġsâmüddin Ġbrahim el-Ġsferâyînî‟nin (v. 945/1538) 

“HaĢiyetü ala envâri't-tenzîl ve esrâri't-te‟vîl li'l-Beydâvî ”si,57 Sîbeveyh‟in (v. 180/796) el-Kitâbı,58 

Zeccâc‟ın (v. 311/923) Meâni‟l-Kur‟ân‟ı,59 Cevherî‟nin (v. 393/1003) es-Sıhâh‟ı,60 Râğıb el-Ġsfehânî‟nin 

                                                           
50  Ġsmail Cerrahoğlu, “Envâru‟t-tenzîl ve esrâru‟t-te‟vîl”, DĠA, 1995, c. 11, 261; Abdülhamit BirıĢık, “ġerh (Tefsîr)”, DĠA, 2010, 

XXXVIII, 558. 
51  ġükrü Maden, “Osmanlılarda el-KeĢĢâf ve Envâru‟t-tenzîl HâĢiyeleri”, Türkiye AraĢtırmaları Literatür Dergisi, c. 9, sayı: 18, 

2011, s. 243. 
52  en-Nefha, vr. 4b, 5b, 45 b. 
53  en-Nefha, vr. 5b; 14b; 20a; 31a; 35b; 100a. 
54  en-Nefha, vr. 4; 15; 38b, 41a, 74b. 
55  en-Nefha, vr. 4; 7, 16a. 
56  en-Nefha, vr. 8a; 15b. 
57  en-Nefha, vr. 25b; 87b. 
58  en-Nefha, vr. 17b, 22b, 28b, 107b. 
59  en-Nefha, vr. 23a, 28b, 30 b. 
60  en-Nefha, vr. 4b, 16a, 22a-b. 
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(v. 502/1108) “el-Müfredât”ı,61 Fahreddîn er-Râzî‟nin (v. 606/1210), “Mefâtîhu‟l-ğayb”ı,62 Ebussûd 

Efendi‟nin (v. 982/1574) “ĠrĢâdü‟l-akli‟s-selîm”i.63  

Abdullah Hilmi‟nin KeĢĢâf üzerine yazılan hâĢiyelerden istifade ettiği görülüyor. Bunun Kadı 

Beydâvî‟nin tefsirini yazarken KeĢĢâf‟tan sıklıkla yararlanmasına bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki 

zaman zaman müellifin Mutezilî müfessir ZemahĢerî‟nin tercihleriyle örtüĢtüğü ve ayrıldığı yönleri ön 

plana çıkarmaktadır.64  

Bunlardan baĢka “Kâle ba‟zu‟l-muhakkikîn” gibi genel ifadelerle isim belirtmeden nakilde 

bulunduğu da olmaktadır.65 

HâĢiye‟de ayrıca Envâru‟t-tenzîl‟in bazı ibarelerine dair yazmalardaki nüsha farklılıklarına “fî 

bazi‟n-nüsah” iĢaret edildiği de olmaktadır.66 

3. Eserin Muhtevası 

HâĢiye, Beydâvî‟nin tertibine uygun olarak öncelikle sureye verilen isimlerle baĢlamaktadır. 

Fâtiha suresinin “Fâtiha” ve “Ümmü‟l-kitab” olarak isimlendirilmesinde müellifin kullandığı lafızlar 

üzerinde durarak iki isimlendirme arasında kıyaslama yapar. Buna göre Beydâvî, “Fâtihatü‟l-kitâb” 

ismini isim cümlesi ile ümmü‟l-kitâb ismini ise fiil cümlesi ile ifade etmiĢtir. Bu yönüyle birincisi 

ikincisine göre daha güçlü bir mana içermektedir. Sanki müellif, ümmü‟l-kitâb ismini fâtihatü‟l-kitab 

isminin bir fer‟i olarak düĢünmüĢtür.67 

Fâtihâ suresi, “ümmü‟l-kitab” olarak isimlendirilmiĢtir. Çünkü nazârî hikmetleri ve ameli 

hükümleri kapsamaktadır. Nazarî hikmetlerden kasıt itikâttır. Ameli hükümler de dinin pratik hayatla 

ilgili olan hükümleridir. Bu taksim genel olup tüm cüz‟i prensipleri kapsayıcı niteliktedir.68 

Sure isimlerine iliĢkin açıklamalardan sonra besmelenin izahına geçmektedir. Besmelenin 

baĢındaki “bâ” harfi cerrinin musâhabet, mülâbeset, istiâne ve teberrük gibi amaçlara dair yönlerini ele 

almaktadır. Bu bağlamda KeĢĢâf ve Beydâvî‟nin ibareleri arasında mukayese yapılmakta ve ayrıca 

Beydâvî‟ye yapılan hâĢiyelerden de yararlanmaktadır.69 

Öte yandan isim-müsammâ iliĢkisine girilmekte ve  “isim, zâtın aynı mı dır, gayrı mıdır?” 

tartıĢmalarına temas etmektedir.70 Bundan baĢka “Bismillah” ile “billah” ifadeleri arasındaki fark,71 

besmelenin yazılıĢı72 üzerinde durulmaktadır. 

 Yine “lafzatullah” ile ilgili değiĢik meselelere temas edilmektedir. Allah lafzının Allah‟ın zatına 

mahsus olduğu konusunda ittifak olsa da iĢtikâkı ve manası konusunda farklılıklar söz konusudur. 

Belirttiğine göre Beydâvî ve ZemahĢerî, “Allah” lafzının Arabiyyü‟l-asl ve müĢtak bir lafız olduğu 

konusunda ittifak etmiĢlerdir. Fakat ZemahĢerî kelimenin isim olduğu kanaatindeyken, Beydâvî sıfat 

olduğunu benimsemiĢtir. Ayrıca Beydâvî, bazı nedenlerden dolayı KeĢĢâf sahibinin kelimenin aslının 

“el-ilâh” olduğu görüĢünü tercih etmemiĢtir.73 

Burada Yûsuf Efendizâde‟nin tenkitçi bir bakıĢ açısı da ortaya koyduğunu söylemek 

mümkündür. Belirttiğine göre Teftezânî, Beydâvî‟nin aksine bu kelimenin lügatte ibadet manasına 

geldiğinin sabit olmadığını ifade etmiĢtir. Yûsuf Efendi‟ye göre Ġbn Abbas‟tan gelen bir kıraat, (Ve 

yezeruke ve âliheteke/ıbâdeteke) Teftezânî‟nin bu görüĢünü iptal etmektedir.74  

                                                           
61  en-Nefha, vr. 4b; 50a; 74b; 78a; 98a. 
62  en-Nefha, vr. 84a; 116b. 
63  en-Nefha, vr. 104a.  
64  en-Nefha, vr. 4b; 5b; 45b; 117b. 
65  en-Nefha, vr. 86b; 87a; 94a. 
66  en-Nefha, vr. 85b; 94a; 98a; 103b; 108b; 114a; 115a; 117b. 
67  en-Nefha, vr. 3. 
68  en-Nefha, vr. 3. 
69  en-Nefha, vr. 4-7. 
70  en-Nefha, vr. 11-14. 
71  en-Nefha, vr 14b. 
72  en-Nefha, vr. 16b. 
73  en-Nefha, vr.16. 
74  en-Nefha, vr. 20. 
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Yûsuf Efendizâde‟nin Halvetîliğe intisaplı olduğuna değinilmiĢti. Zaman zaman kendisinin 

tasavvufa olan meylinin tefsire de yansıdığı görülmektedir. Buna göre, Beydâvî‟nin Allah lafzının iĢtikâkı 

ile zikrettiği ihtimallerden biri, “elihtü ilâ fülânin” ifadesinin de delâletiyle huzur ve sükûnet bulmadır. 

Çünkü kalpler Allah‟ı anmakla itmi‟nâna erer. Abdullah Hilmi burada “elâ bizikrillâhi tetmeinnü‟l-kulûb” 

ayetine telmih olduğunu belirttikten sonra kendisi de “fâide” baĢlığı ile Ģu iĢârî yorumları yapmaktadır: 

“ġehvet ve gazab güçlerini kendinde toplaması bakımından müdrik insânî latîfeye “nefis” 

denir. Hz. Peygamberin (a.s.), “DüĢmanının en yamanı yanı baĢındaki nefsindir” sözü ona 

iĢaret eder. Her ne kadar muhaddisler sıhhati hakkında bazı sözler söylese de meĢâyih 

bunu kitaplarına hadis diye derc etmiĢlerdir. Sorumluluk da onlarındır. Nefis kudsi âleme 

ve beĢeri kirlenmelerden uzaklaĢmaya (tecerrüd) bağlı olarak oluĢan derece farklılıklarına 

binaen ruh, sır ve hafî diye adlandırılır. Yine her iki tarafı cem edici olması hasebiyle ve 

hayır ve Ģer düĢünceler arasında değiĢim ve dönüĢümünden (tekallüb)den dolayı kalp 

denir. Nitekim Hz. Peygamber (a.s): “Kalp, her an her tarafa yönelen bir serçe kuĢuna 

benzer. Her ne zaman Allah‟ı zikre yönelse, Ģer düĢünceler ondan ayrılır. Ta ki kalbin 

kapısı hayırlara açılır ve bunlar kalpte yerleĢir ve artık Ģer tercih edilmez. “elâ bizikrillâhi…” 

ayeti de ona iĢaret eder. Bu demektir ki: Kalpler onun emri altında sükûnet bulur ve 

Ģehevî arzulara muarız olmasından ötürü huzursuzluğu ve kararsızlığı (ıztırâb) kaybolur.”75  

“Allah” lafzının Yaratıcının zâtına âlem oluĢu ile ilgili de açıklamalarda bulunmaktadır. Buna 

göre Yûsuf Efendizâde bu ifadeyi Ģöyle açar: “Lafzatullah, Allahu el-hayyü‟l-kayyûm” örneğinde olduğu 

gibi bütün esmâ-i hüsnâsı ile vasfedilir. Ve o isimlerden herhangi birini nitelemez. Nitekim “el-hayyü‟l-

kayyûm Allahu” denilmez. 

Bu açıklamalara bağlı olarak Yûsuf Efendizâde bir müĢkili gündeme getirmektedir. ġöyle ki: 

“Ġbrahîm suresinde geçen “el-azîzi‟l-hamîdi, Allahi ellezî…”76 ifadesinde “Allah” lafzı diğer isimler için 

sıfat olmuĢtur.” denilemez. Belirttiğine göre söz konusu lafzatullah üzerinde iki kıraat vardır. Birincisi 

“ref”tir ki burada iĢkâl yoktur. Çünkü bu durumda kelime mübteda konumunda olup, sıfat durumu söz 

konusu olmaz. Diğeri de cer olup yine vasıf değil beyan durumundadır. Nitekim Ģöyle denir: “Câvertü 

el-âlime‟n-nıhrîre Zeyden” Burada “âlim” ve derin bilgili anlamındaki “nıhrîr” vasıflarını zikrettiğinde 

manada onun kim olduğuna dair bir iĢtibâh söz konusu olur. Bunların peĢinden “Zeyd zikredildiğinde 

bu iĢtibah ortadan kalkar.77  

Abdullah Hilmi bundan baĢka Allah lafzının aslında vasıf iken baĢkası için kullanılmaması 

itibarıyla alem olduğu görüĢüne de yer vermektedir.“Süreyyâ” kelimesi de böyledir. “Servâ” kelimesinin 

tasğîri veya atĢânu/atĢâ gibi “servân” kelimesinin müennesidir. Çok mal anlamına gelen “serâ”dan ya 

da servetten gelir. ĠĢte aslen baĢkası için de kullanılabilecek bir vasıf iken yıldızlarının çokluğundan 

dolayı yıldız ismi olmuĢtur. 78 

“Lafzatullah” kapsamında yer verilen diğer bir mesele de Allah lafzının kıraatı ile ilgilidir. 

Beydâvî‟nin “Lafzatullah‟ın mâ kabli fetha olduğunda veya zammeli olduğunda lâmın tefhîmi ile okumak 

sünnettir.” ifadesini Ģu Ģekilde izah eder: 

Böyle okuma, büyük kurrâ âlimlerinden bize intikal eden bir uygulamadır. Bu, lafzatullah ile 

“Lât” kelimesi arasındaki farkı göstermek ve tazîm ifade etmek içindir. Cer halinde tefhîmi terk 

etmiĢlerdir. Çünkü kesreden müfehham lâma geçiĢ, dile ağır gelmektedir.79  

Bununla beraber,  bir kısım kurrâ kesre ile beraber lafzatullahın lâmını tefhîmle okumuĢlardır. 

Galiba KeĢĢâf sahibi de onlardandır. Çünkü ifadelerinden bu anlaĢılmaktadır. Nitekim Zeccâc‟tan bu 

Ģekilde okumanın sünnet olduğunu nakletmiĢtir. 

Seyyit ġerif Cürcânî de KeĢĢâf‟ı teyit ederek, “Tanık olduklarımız veya onların sözlerini ve 

Arapların buna dair mutabakatını bize nakledenler, onların atalarını bu Ģekilde okur bulduklarına ve 

                                                           
75  en-Nefha, vr. 21b. 
76  Ġbrahim, 14/1, 2. 
77  en-Nefha, 23b. 
78  en-Nefha, 25b. 
79  en-Nefha, 28a. 
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kendilerine tabi olduklarına bir delildir.” demektedir. Ancak Hatipzâde bu yaklaĢıma itiraz etmiĢtir. 

ġöyle ki, Arapların bu yöndeki uygulaması bu okumayı atalarından tevârüs ettiklerini göstermez. Çünkü 

bu mutlak surette tefhîm ile okuma Ģekli, sonrakilerin bir icadı da olabilir. Çok daha önceki ecdadına 

tabi olma kabilinden değildir.80 

Yine Abdullah Hilmi Lafzatullahın elifini kıraatte hazfetme bağlamında fıkhi meselelere 

girmektedir. Kadıhan‟dan nakille Ģöyle der:81  

“Kelime sülâsî olsa ve baĢından ve ortasından iki harf hazfedilse -Arabiyyen kelimesini 

“rabiyyen” veya “Ariyyen” Ģeklinde okumak gibi- namazı fâsid olur. Çünkü ya mana değiĢir ya da boĢ 

söz olur. Aynı Ģekilde, “darabellahu meselen”deki bânın hazfi gibi son harfin hazfi de böyledir. Eğer 

hazif terhîm vechi üzere ise namazı bozulmaz. Bunun Ģartı özel isimlerde nidadan sonra gelmesi ve 

sülâsi olmamasıdır. Bunun üzerine son harf hazfedilebilir. “Yâ mâlik”in “Yâ mâli” Ģeklinde okunması 

gibi. Çünkü terhîm bir fesâhat türüdür.”  

Bu nakle binaen kendi yorumu ise Ģöyledir: 

“ġüphesiz biliyorsun ki, lafza-i celâlden hazfedilen elif son harf değildir ki hazfi terhîm 

kabilinden olsun. Aynı Ģekilde nidadan sonra da gelmiĢ değildir. Böyle bir okuyuĢun namazı 

bozmasında Ģüphe yoktur.”82 

HâĢiye‟de ele alınan diğer bir konu ise “Rahmân” ve “rahîm” kelimeleri üzerinedir. Rahmân ve 

rahîmin sarf bakımından durumu ve iĢtikâkı,83 bunlardan biridir. Müfessir Beydâvî “Rahmân”ın “rahîm” 

kelimesinden müĢtak olduğunu beyan etmiĢ, Yûsuf Efendizâde de bunun ulemânın çoğunluğunun 

görüĢü olduğunu belirttikten sonra Ġbrânî kökenli muarrab bir kelime olduğu Ģeklindeki görüĢü vermiĢ 

ve bununla ilgili olarak Ģu açıklamaları yapmıĢtır: 

  “Onlara göre, eğer müĢtak olsaydı Araplar bu kelimeyi yadırgamazlardı. Nitekim âyet-i 

kerîmede “Onlara, “Rahmân‟a secdeye kapanın denildiğinde, “Rahmân da nedir? Senin bize 

emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler ve bu onların nefretini artırır.”84 Ģeklinde gelmiĢtir. Yine 

Hudeybiye musâlahasında Hz. Ali (r.a) Hz. Peygamber (a.s)‟ın emriyle “Bismillâhirrahmânirrahîm” 

Ģeklinde yazınca Sehl b. Ömer: “Biz, “Bismillahirrahmânirrahîm” nedir bilmeyiz. Sen bizim bildiğimiz 

“Bismikellâhümme” Ģeklinde yaz” dedi.85 

Yûsuf Efendizâde cumhura muhalif olan bu görüĢü tenkit eder. Belirttiğine göre “Rahmân 

nedir?” sorusu kelimenin kavramsal yönüne iliĢkin değildir. Ġnkârları da bunu bilmemelerine mebni 

değildir. Hz. Ali (r.a) ile ilgili nakle gelince, o da Ģu manadadır: “Biz bu terkibin yazı baĢlarında 

yazıldığını bilmiyoruz.” ġu halde bu da onların “Rahmân” kelimesini bilmediğini göstermemektedir. 

Bundan baĢka onların bu yaklaĢımı küfürdeki aĢırılıklarından ileri gelmektedir.86 

Besmelede hâĢiyeye konu olan bir diğer husus ise “Rahmân” ve “Rahîm kelimelerinin Allah için 

hakikat mi mecâz mı oluĢuna dairdir. Yûsuf Efendizâde‟ye göre rahmet, gazab, teaccüb, hayâ, mekr, 

hudâ‟, istihzâ gibi durumlar Allah için söz konusu olduğunda gaye ve sonuçları itibarıyla değerlendirilir. 

Allah‟ı vasfetmenin mümkün olmadığı beĢeri hâlet-i rûhiyyenin tezâhürleri dıĢında düĢünülmesi 

gereken fiillerdir. Yani mezkûr hal ve keyfiyetin sonuç itibarıyla ortaya çıkan eserleri vardır. Mesela 

gazabın eseri karĢıdakine zarar vermektedir. Rahmetin eseri merhamet edilene ihsanda bulunmaktır. 

Hayânın sonucu çirkin davranıĢlardan uzak durmaktır. Hâsıl-ı kelâm, bu tür isimlerin Allah‟a nispet 

edilmesi lügavî ve hakikî manaları yönüyle değildir. Bilakis ya mecâz-i mürsel yoluyla bir nispettir ki 

“zikrü‟s-sebeb irâdetü‟l-müsebbeb” kabilindedir. Ya da temsil yollu bir nispettir ki, Allah (c.c), rahmete 

muhtaçlara iyilik yapmada hükümdarın durumuna benzetilmiĢtir. Bu yüzden burada “Rahmân, rahîm”in 

manası; “Ġhsân ve lütfu son derece bol olan” demektir.87 

                                                           
80  en-Nefha, 28a. 
81  en-Nefha, 28b. 
82  en-Nefha, 28b. 
83  en-Nefha, 29b.  
84  Furkân, 25/60. 
85  en-Nefha, 29a. 
86  en-Nefha, 29ab. 
87  en-Nefha, vr. 30ab. 
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Yine belirttiğine göre “Rahmân” kelimesi, “Rahîm” kelimesine göre daha beliğdir. Bir kelimenin 

yapısındaki ziyâde, manada ziyâdeye delâlet eder. (Ziyâdetü‟l-binâ tedüllü alâ ziyâdeti‟l-mânâ) “Katta‟a 

ve kata‟a” örneğinde olduğu gibi. Çünkü kelimenin Ģeddelenmesi manâda teksîre delâlet eder. Fakat 

bu açıklamalarla uyuĢmayacak bazı kelimeler vardır. Örneğin “Hâzir” kelimesi, “hazir” kelimesinden 

daha beliğdir. Ancak kurallar ekseriyete göre olup,  genele Ģâmil değildir. Ayrıca buradaki mukayesede 

Ģart, iĢtikâk bakımından aynı neviden olmalarıdır. Örneğin her ikisi de nâsır-nassâr, kâri-kurrâ, kibâr-

kübbâr gibi ism-i fâil olmalıdır. Ya da ferihun-ferhân, sadin-sadyân, ğarisün-ğarsân gibi sıfat-ı 

müĢebbehe olmalıdır. “Hâzir”le “Hazirun” böyle değildir. Çünkü hâzir ism-i fâil iken hazirun sıfat-ı 

müĢebbehedir.88  

“Rahmân” kelimesi, “rahîm”e göre daha beliğ kabul edildiğinde nazmın tertibi bakımından bir 

müĢkil söz konusu olmaktadır. Buna göre “a‟lâ olan ednâ olandan önce getirilirse bu tekrar olur. Bunun 

için tertip ednadan alaya olmalıdır.”  

Yûsuf Efendizâde‟nin belirttiğine göre; Burada Rahmanın Rahimden önce gelmesinde böyle bir 

durum yoktur. Bahsi geçen kural, a‟lânın hükmünün ednânın hükmünü içermesi itibarıyladır. Böyle bir 

durumda a‟lâ olan ednâ olandan önce zikredilirse tekrar olur.89 

Beydâvî‟ye göre Rahman‟ın “rahîm”e takdim edilmesinde bir diğer ihtimal ise fâsıla uyumudur. 

Yûsufzâde‟ye göre ise bu nükte, müfessir Beydâvî gibi Besmeleyi Fatiha suresinden sayanlar için söz 

konusudur. Ancak örnek verilecek olursa Rahmân suresinde geçerli bir nükte değildir. O zaman 

besmele ile fasıla uyumu olabilmesi için “Rahîm”i, “Rahman”a takdim etmek gerekir. Yine “en‟amte 

aleyhim”in bir ayet sayılması durumunda veya diğer surelerde fasıla uyumu ihtimali geçerliliğini yitirir. 

Bu yüzden KeĢĢâf sahibi, “Rahmân-râhîm”i, fâsılaya riayet ile gerekçelendirmek kusurludur” demiĢtir.90  

Fâsıla önceki ayeti sonraki ayetten ayırması açısından gelir. Kur‟ân fâsılaları “Vettûr, ve kitâbin 

mestûr, fî rakkın menĢûr, ve‟l-beyti‟l-ma‟mûr”da91 olduğu gibi birbirine benzer olur, ya da 

“errahmânirrahîm, mâliki yevmiddîn” ve “ve‟l-Kur‟âni‟l-mecîd, bel acibû en câehüm münzirun minhüm 

fekâle‟l-kâfirûne hâzâ Ģey‟ün acîb”92 örneklerinde olduğu gibi birbirine yakın olur. Râzî‟nin belirttiğine 

göre ġafi Mezhebi bu Ģekilde besmeleyi Fâtiha‟dan ayet saydığı için “En‟amte aleyhim”i son ayetten 

saymıĢtır. Bu yüzden ZemahĢerî, fâsılaya mananın akabinde önem verilmesinin güzel olacağını 

söylemiĢtir. Mananın ihmal edilerek nazım güzelliğine önem vermenin belagatla bir ilgisi yoktur. 

Nitekim “Vebi‟l-âhiretihüm yûkınûn”da sırf fâsılaya uyumdan değil, ihtisas manasından dolayı bir 

takdim ve te‟hir vardır.93 

Yûsuf Efendizâde “elhamdü lillahi Rabbi‟l-âlemîn” ayetinde Senâ ve hamd arasındaki farklara94, 

Beydâvî‟nin yer verdiği bir Ģiiri açıklamakta95 hamdin kavramsal olarak Ģükürle farkına96 değinmektedir.  

Kıraat ve bununların gramer durumları Yûsufzâde‟nin özel ilgi duyduğu alanlardan biridir. Bu 

nedenle “el-Hamdü” üzerindeki kıraat ve irab yönlerini geniĢçe ele almaktadır. 

Buna göre masdarın muzmer bir fiille nasbedilmesi yaygın bir kullanımdır. Bundan dolayı “el-

hamdü”nün aslen nasb olduğuna hükmedilmiĢtir. Bazılarının bu Ģekilde kıraatı bunu teyid eder. Nitekim 

müfessir Beydâvî, “vekad kurie bihî”, sözüyle ona iĢaret etmiĢtir. O‟nun bu okuyuĢu meçhul siga ile 

bildirmesi, bu kıraatin Ģaz olduğunu belirtmek içindir. Çünkü kendisinin genel tavrı, nadir durumlar 

hariç, Ģâz kıraatı mechul siğa ile verme Ģeklindedir.97 

Aslı nasp iken ref‟e udûl etmeyi Ģöyle açar: Bunun aslı “Hamidtüllahe hamden” Ģeklindedir. 

Mastarın kendisine delâleti nedeniyle fiil hazfedilmiĢtir. Sonra mefulün baĢına “lâm” getirilmiĢtir. 

                                                           
88  en-Nefha, vr. 30 b. 
89  en-Nefha, vr. 32a. 
90  en-Nefha, vr. 33b. 
91  Tûr, 52/1-4. 
92  Kâf, 50/2. 
93  en-Nefha, 33b. 
94  en-Nefha, 36ab. 
95  en-Nefha, 39b. 
96  en-Nefha, 41. 
97  en-Nefha, 43b. 
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Ardından da “hamd” takdim edilmiĢ ve lam ile marife kılınmıĢtır. Böylece mahzuf bir fiille mansub 

olmak üzere “elhamde lillahi” Ģeklinde olmuĢtur. Sonra nasptan ref‟e udûl edilerek merfû okunmuĢtur. 

Bu Ģekilde dammeye udûlde nükte vardır. Buna göre nasb Ģeklinde, mukadder bir fiile delalet söz 

konusudur. Mukadder de melfûz gibidir. Bu durumda fiil muayyen bir faile delaletten dolayı manada 

umumiyet ve yine muayyen bir zamana iktirânından dolayı da manada devamlılığı kastetmek mümkün 

olmaz. Bu yüzden hamdin manasında umûmiyet ve devamlılık bildirmesi için ref‟e udûl edilmiĢtir.98  

Rab kelimesinin manası ve bağlam itibarıyla yerinde geliĢine temas eden Yûsufzâde bir de 

kelimenin Allah‟tan baĢkası için kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmektedir. Ġzahına göre “Rab” 

kelimesi, ancak bir kayda bağlı olarak Allah‟tan baĢkası için kullanılabilir. “Rabbü‟d-dâr” örneğinde 

olduğu gibi. Yine Yûsuf suresinde de Yûsuf (a.s) arkadaĢına “ircı‟ ilâ Rabbike”99 ve “üzkürnî ınde 

Rabbik”100 demiĢtir. Burada “Rab”dan kasıt, Mısır melikidir.101 

Yûsufzâde burada, Ebû Hureyre‟den nakledilen Ģu hadisin bu çıkarımı imkânsız kılıp kılmadığını 

sorgular ve Ģu itirazı gündeme getirir: “Buhari ve Müslim‟de nakledildiğine göre sizden biriniz (Efendisi 

için) Rabbini doyur, Rabbini içir, Rabbini razı et, demesin. Yine biriniz “Rabbim” demesin.  Bunun 

yerine “seyyidî” ve “mevlây” desin.” Ayrıca Yûsuf (a.s.) Ģeraitindeki mezkûr durum bizde de caiz 

olmasını gerektirmez. Eğer, Kur‟ân ve sünnette bir red olmadığı sürece “Ģer‟u men kablenâ” bizim için 

delildir.”102 

Buna cevabı Ģöyledir: Bu merfu hadis “Rab” kelimesinin Allah‟tan baĢkası için reddine delil 

olarak yeterlidir. Ancak hadisteki nehyin tahrim değil de tenzîh manasında olması mümkündür. Fakat 

en sıhhatli yol, hadisin zahirine temessük etmek ve “Rab” kelimesini Allah‟tan baĢkası için 

kullanmamaktır. Bazı muhakkik âlimler ise, bu kelimenin mükellefe izafetle kullanılmasının mekrûh 

olduğunu, “Rabbüddâr” örneğinde olduğu gibi gayr-ı mükelleflere izafetle kullanılmasında ise kerâhet 

olmadığını söylemektedirler.103 

Yûsufzâde “âlemîn” kelimesinde kavramın delaleti, âlemlerin nelerden ibaret olduğuna ve “kîle” 

lafzıyla bazı Ġsrâilî rivâyetlerine atıfla âlemlerin sayısına,104 “âlemîn” Ģeklinde cemi gelme sebebi ve 

kapsamına105 temas etmektedir.  

Yine âlem” kelimesinin insana hamliyle ilgili de Gazzâlî (v. 505/1111) ve Muhyiddîn b. Arabî‟ye 

(v. 590/1240) referansla Ģu izahları yapar: 

Âlem; âlem-i kebîr ve âlem-i sağîr olmak üzere iki tanedir. Âlem-i kebir içindeki nesnelerle 

felekler, âlem-i sağîr ise insandır. Çünkü ondan âlem-i kebîrin dört cevheri vardır. Eti arz gibi esnektir. 

Kemikleri dağ gibidir. Damarlarında akan kanı nehirlerde akan su gibidir. Nefsi rüzgâr gibidir. Saçı da 

nebatat gibidir. Yine insanda akıl gibi bir mülk, hayvanlardan Ģehevî duygular, nebâtat gibi geliĢim 

özellikleri vardır.106  

Yûsuf Efendi, “Rabbü‟l-âlemîn” ve “mâliki yevmiddîn” kısmında kıraat durumuna yer 

vermektedir. 

“Rab” kelimesi fetha ile okunmuĢtur. “A‟nî” fiilinin takdiri ile medih üzeredir. veya “yâ” nida 

edatının takdiri ile veya da “nahmedü” fiilinin takdiriyledir.107 

“Mâliki yevmiddîn”deki kıraat durumuna gelince; 

Ġnfitâr suresinde geçen “Yevme lâ temlikü nefsün Ģey‟en…”108 âyet-i kerîmesi, “mâliki” Ģeklinde 

okuyan Âsım, Kisâi ve Yakub‟un kıratını desteklemektedir. Zira “Ģey‟en” karinesi ile kelimenin  

                                                           
98  en-Nefha, 43a. 
99  Yûsuf, 12/50. 
100  Yûsuf, 12/42. 
101  en-Nefha, 49b. 
102  en-Nefha, vr. 49b. 
103  en-Nefha, vr. 50a. 
104  en-Nefha, vr. 51a. 
105  en-Nefha, vr. 52ab; 53ab. 
106  en-Nefha, vr. 54a. 
107  en-Nefha, vr.  54b. 
108  Ġnfitâr, 82/19. 
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“mülk”ten değil, “milk”ten geldiği anlaĢılır. Fatiha‟da geçen “mâliki yevmiddîn” ifadesinde mef‟ûl 

mahzûf olup takdiri “Mâliki‟l-umûr yevmeddin” Ģeklindedir. Bunun yanında “lillâhi”deki lâmın da bunu 

güçlendiren bir unsur olduğunu belirtir. 109 

Kadı Beydâvî diğer kârilerin “melik” Ģeklinde okuduğunu ve bunun “muhtar okuyuĢ” olduğunu 

söylemiĢtir. Buna karĢı Ģöyle muhtemel bir itirazı gündeme getirir:  

“muhtar olan okuyuĢ budur” demek yerine, “daha beliğ olanı bu” denilseydi, takvâya daha 

uygun olurdu. Çünkü Allah‟ın kitabına karĢı takınılacak edeb; mütevatir kıraatleri birbirine 

tercih etmemektir. Nitekim Ebû Cafer en-Nahhâs “fekkü rakabe” kelimesi üzerinde fiil ve 

mastar olmak üzere müfessirlerin kıraat ihtilaflarını zikrettikten sonra Ģöyle demektedir: 

“Diyânet, cemaatin okuduğu kıratı ta‟n etmekten sakındırır.  Her iki kıraat da güzeldir. 

Birini diğerine takdim etmek caiz değildir. Sa‟lebten mervi Ģu söz de bunu destekler: “Yedi 

kıraat imamı ihtilaf ettiğinde birini diğerine tercih etmem. ġihâbüddîn Ebû ġâme‟den de 

benzeri bir söz nakletmektedir: Kimi âlimler, “mâlik” ve “melik” kıraatleri arasında tercihle 

ilgili çok söz söylediler. Bu konuda öyle aĢırıya gittiler ki, neredeyse diğer kıraatı ıskat 

edecek oldular. Her iki kıraat da sabit, mütevâtir ve Allah‟ı onlarla vasfetmek sahih 

olduktan sonra bu Ģekildeki tercihler övülecek bir Ģey değildir. Öyle ki ben bir rekatta 

“mâlik” diğerinde “melik” Ģeklinde okumaktayım.”110 

Ardından Yûsuf Efendi üç noktada Beydâvî‟nin muhtar kıraat olarak nitelediği kıraatın (melik) 

gerekçelerini açıklamaktadır. 

”Ġyyakenabüdü” ifadesinde ise, iltifat konusunda üzerinde uzunca durur ve gaybetten sonra bu 

hitabın faydalarını Ģöyle ifade eder111: 

1. Ġltifat yoluyla ihtisasa daha iyi delalet etmektedir. 

2. Marifetullahda terakki söz konusu olmuĢ olur. Ayne‟l-yakînden ilm-i yakîne geçiĢ söz konusu 

olur. Bu hadiste belirtilen ihsan durumudur. Kul sanki Allah‟ı görüyormuĢ gibidir.  

3. Gaybettten Ģühûd makâmına intikaldir. O da mâ sivâullahtan geçip, Allah‟a tam bir teveccüh 

halidir. Öyle ki dilinde sadece Onun zikri, kalbinde sadece Onun fikri, vehminde yalnız onun haĢyeti, 

ruhunda yalnız onun muhabbeti vardır.112  

Bazı tahkîk ehline göre seyr-i sülûk eden talibin önce kendisini matlubundan alıkoyacak 

Ģeylerden yani dünya metaında uzaklaĢması (i‟râz) gerekir. Buna “zâhid” denir. Sonra Allah‟a 

yaklaĢtıracak tatlara yönelmesi gerekir ki buna da âbid denir. Matlubuna yaklaĢtığı vakit vecd 

derecesinin ilkine ulaĢır ki buna ârif denir. Onun da seyr ilallahda dört mertebesi vardır. 

1. Tehzîb-i zâhir: ġeriata tabi olmak. 

2. Tehzîb-i bâtın: Kötü ahlaktan temizlenme. 

3. Kutsî suretlere bezenme. (Bu üçü ârifin hali) 

4. Seyr fillah mertebesi. Arifin son durağıdır. Böylece ârif vusûl denizinin derinliğine dalar. 

Mâsivâdan tam bir uzaklaĢma olur. Bu hal meleke halini aldığı vakit ona da müĢâhede denilmektedir. 

Malum ayan, makul müĢâhede, gaybet hâzır olur.113 

 “Ġyyâkena‟büdü” ifadesinde ibadetin mahiyetine temas edilmektedir. Beydâvî, ibadetin lügavi 

izahlarını yaparken “sevbün zû abede” örneğini verir. Yûsuf Efendi buna ilaveten Ģu açıklamaları yapar:  

Bu kalın ve iyi dokunmuĢ elbisedir. Bu sertlik elbise dokunduğu sırada sert darbelerle elde 

edilir. Elbise bu sert darbelere boyun eğmiĢ gibi olur. ġöyle de denilmiĢtir: Sertliğinden dolayı çoğu 

ihtiyaca uygun olur. Sanki o ihtiyaçlara boyun eğmiĢ olur.114 

Öte yandan Beydâvî ibadeti öncelikle boyun eğmenin (hudû) nihâi noktası olarak 

tanımlamaktadır. Bu tanımın insanlar için çıtayı oldukça yüksek tuttuğunu düĢünmüĢ olacak ki, Yûsuf 

                                                           
109  en-Nefha, vr. 56a. 
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111  en-Nefha, vr. 67a. 
112  en-Nefha, vr. 67ab. 
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Efendi,“hudû”nun mertebe ve derecelerinin olduğunu belirtmektedir. Ayrıca ibâdetin böylesi derin 

manalarına mükâbil müminlerin çoğunun “âbid” olmadığı düĢünülemez. Zira müminlerin ikâme ettiği 

namazın içinde, âzâların en Ģereflisinin yere konulduğu “secde” hudûnun zirvesidir.115  

Yine “iyâke na‟büdü ve iyâkenesteîn” ifadesindeki çoğul sigaların taĢıdığı nüktelere iĢaret 

edilmektedir. 

Mümin Allah‟a ibadet ederken beraberinde melekler ve diğer mümin cemaat bulunmaktadır. 

Böylece Allah‟a yönelen dilek ve istekler bir araya gelir. Ola ki bu Ģekilde onların bereketiyle tıpkı 

melekler, peygamberler ve sâlih zâtlar gibi müminin duası da kabul olur. Yine ihtimal ki, onların içinde 

duası makbul olan kiĢi olur. Nitekim kerem sahibinin böyle kıymetli topluluk içinden kusurlu bazı 

kimseleri ayırması yakıĢık almaz. Allah ise ekramü‟l-ekramîn ve erhamü‟râhimîndir. Ġlginç bir fıkhi 

örnekle bunu destekler: 

“Bir kiĢi bir seferde on kölesini satsa ve müĢteri birinde kusur görse hepsini kabul etmesi 

gerekir.”116 

ĠĢte bu yüzden de dinde cemaatle namaz kılmak ferdî kılınan namazlardan daha faziletli 

görülmüĢtür.  

“Ġyyâkenesteîn” (Ancak senden yardım dileriz) ifadesindeki hasırdan ileri gelen bir nükteye 

iĢaret eder. Buna göre insanlar arasında Allah‟dan baĢkasından yardım istemeyen kimse yoktur. Malik 

b. Dinar da bununla ilgili olarak Ģöyle demiĢtir: “Bu ayet Allah‟ın bir emri olmasaydı, ona sadâkatimin 

olmaması nedeniyle onu okumazdım.” Yûsufzâde‟ye göre burada ibadet ve istianede tam manasıyla 

hâlisâne olanlar tağlib kâidesince diğerlerine göre öne çıkarılmıĢtır.117 

Yine mezkûr ifadelerde (iyyâke) mef‟ul, tazîm amaçlı olarak takdim edilmiĢtir. Buna göre ibadet 

eden kiĢi tazîmde gevĢeklik göstermemeli, sağa sola iltifat edip ibadette gaflete düĢmemelidir. 

Bu mealde ibadetin üç derecesi vardır. 1. Allah‟a sevap umarak ve cezasından korkarak ibadet 

etmek. Bu, bir iĢi ücretle mukâbili yapan kimse gibidir. 2. Allah‟ın ibadete layık olduğu ve tekliflerinin 

kabulü için ibadet etmek. 3. Mabuda nazar etmektir. 

Yine “Ġyyâkena‟büdü” ifadesinde takdimin nüktesini iyi düĢünmek gerekir. Çünkü takdim, 

mukaddemin asıl maksat olduğuna delalet eder. Diğer maksatlar ona tabidir ki burada o maksat 

mabuttur. Bundan dolayı ibadeti Allah‟a nispet, takdim edilmesi gerekti. Ġbadetin kendisinden sadır 

olmasına değil, onun Allah‟a nispetinden dolayı ibadete nazar etmesi gerekir. 

Ârifin hakka ulaĢmasının, hulûliyye, ittihâdiyye ve Nasaranın iddia ettiği gibi cismâni ya da 

ruhâni bir vusûl olmadığını vurgular.118 “Ġyyâkena‟büdü ve iyâkenesteîn” ifadeleri, nunların kesriyle 

okunmuĢtur. Denildi ki, “nibüdü” Zeyd b. Ali‟ye, “nisteın”de AmeĢ‟in de olduğu bir kesime nispet 

edilmiĢtir. ġeyh Rıza‟ya göre Ehl-i Hicaz‟dan baĢka bütün Araplar muzari harfini kesre -sülasilerde yâ 

hariç- ile okumayı caiz görürler.119  

“Ġhdinessırâta‟l-müstekîm” ifadesinde ise hidâyetin tanımı ve özellikle de “hidâyet”in 

mahiyetine yüklenen mezhepler arası görüĢler geniĢ bir Ģekilde ele alınmaktadır.120 

Beydavî hidayetin çeĢitlerinden bahsederken üçüncü olarak peygamber ve kitaplar yoluyla 

hidayetten bahsediyor. Bu meyanda da Enbiyâ 73. ve Ġsrâ 9. ayetlerini delil olarak getiriyor. Buna göre 

“ilgili ayetler Allah‟ın değil peygamber ve kitapların hâdî oluĢunu gösteriyor.” 

Yûsuf Efendinin izahına göre, Allah hidayeti resullerin elinde yaratmıĢtır. Her ne kadar 

hidayetin resullere isnadı hakiki de olsa onu yaratan Allah‟tır. Hidayetin kitaba isnadı, fiilin, o fiilin 

yapıldığı araç gerece isnadı kabilindendir.121 

                                                           
115  en-Nefha, vr. 74b. 
116  en-Nefha, vr. 79a. 
117  en-Nefha, vr. 79 b. 
118  en-Nefha, vr. 82a.  
119  en-Nefha, vr. 85b, 86a. 
120  en-Nefha, vr. 86b-91a. 
121  en-Nefha, vr. 91a. 
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Yine Yûsuf Efendi bu bağlamda tasavvufî kavramlardan olan “seyr ilâllâh” ve “seyr fillah”a yer 

vermektedir. Bu gibi gibi ibarelerin zahiren anlaĢıldığı takdirde hulûl ve ittihâd gibi sakıncalı inançlara 

yol açacağını ayrıca vurgular ve geniĢ açıklamalar yapmanın yararlı olacağını beyan etmektedir.122 Bu 

açıklamalarıyla Yûsufzâdenin Ģeriatın sınırları içerisinde kalmaya özen gösteren sûfî yoruma önem 

verdiği anlaĢılmaktadır. 

“Sırât” kelimesinin kırâatına dair de Ģu açıklamalara yer verilmektedir: 

Sırât kelimesindeki “sâd” harfi, “sin” harfinden kalb edilmiĢtir. Dilcilere göre, bir kelimede “sin” 

olup kendisinden sonra dört harften (Ta, hâ (boğazdan), ayn, kâf gelirse “sin”in sâda kalbi caizdir. 

Sirat yerine sırât; sehhara leküm yerine sahhara leküm; mesbağa yerine masbağa; seklün yerine 

saklün deriz.123 

Ġbn Kesîr “sin” ile okurken cumhur “sâd” ile okumaktadır. Yûsufzâde‟ye göre sâd ile 

okuyanların kıraatı efdâldir. Çünkü o KureyĢ lügatine göredir. Ġmam mushafta da öyle yazılmıĢtır. 

Ancak Ġmam mushafta “sâd” ile yazılması kelimenin aslının “sin” oluĢunu nefyetmez. Aynı Ģekilde öyle 

yazılması, “sin” ile okumanın resmi mushafa muhalif olduğunu da göstermez. Çünkü resm-i Osmani‟ye 

takdîrî muvafakat, kıraatın sıhhatında yeterlidir.124  

“Ellezîne en‟amte aleyhim” ifadesindeki müphem bırakılan ism-i iĢâretle kastedilenler 

açıklanır.125 

“Ğayri‟l-mağdûbi aleyhim” ifadesinde ise Beydâvî, Ġbn Kesîr‟in “ğayr” kelimesini, “aleyhim”deki 

mecrur zamirden hal olmak üzere nasb okuduğu belirtmiĢtir. KeĢĢâf‟ın belirttiğine göre bu Resulüllahın 

kıraatıdır. Ancak Yûsufzâde Beydâvî‟nin KeĢĢâf‟ın bu ifadesine karĢı sustuğunu belirtmiĢ buna karĢın 

Kutbiddîn ve Tîbî gibi KeĢĢâf Ģârihlerinin bu ibare üzerinde durduklarını bildirmektedir.126 

Surenin son bölümünde ise, “gazap” kelimesinin Allah‟a isnad edilmesi,127 “ğayri‟l-mağdûbi 

aleyhim”den maksat kimlerin olduğu,128 dalâletin mahiyeti,129 âmin kelimesinin manası, yapısı, surenin 

sonunda söylenmesi,130 Kurân‟dan olup olmadığı,131 cehrî olarak söylenip söylenmemesi,132 surenin 

fazîletleri133 gibi konular irdelenmektedir. 

 

Sonuç 

Bu çalıĢmada Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi ve henüz Süleymaniye kütüphanesinde yazma 

halinde bulunan “en-Nefhatü‟l-fâiha fî tefsîri sûreti‟l-fâtiha” adlı eseri incelenmiĢtir. Birçok dalda eser 

verdiği görülen ve neseben Amasyalı olan Yûsufzâde‟nin hem Amasya‟da hem de Ġstanbul‟da dünyaya 

geldiğine dair farklı görüĢler bulunmaktadır. Bununla beraber icâzetnâmelerde “Amâsî” nisbesini 

kullandığı belirtilmiĢtir. Ġlmiye sınıfına mensup bir aileden gelen Yûsufzâde, ilk eğitimini kıraat ilminde 

mütehassıs olan babası ve dedesinden almıĢtır. Devrin padiĢahı Sultan I. Mahmut‟a sunulan eser, 

Yûsufzâde‟nin olgunluk zamanının bir semeresidir. 

Tarafımızca incelenen “en-Nefhatü‟l-fâiha” adlı eseri Kadı Beydâvî‟nin “Envâru‟t-tenzîl ve 

esrâru‟t-te‟vîl” adlı eserine bir hâĢiye niteliğindedir. Yapısı ve içeriği ile eser, dönemin ilim anlayıĢı 

kapsamında, Kadı Beydâvî tefsiri üzerine Ģerh, hâĢiye ve talik türünde yapılan yüzlerce çalıĢmaların bir 

örneği niteliğindedir. Osmanlı ilim camiasında Fâtiha suresi özelinde Beydâvî tefsiri esas alınarak 

yapılan baĢka çalıĢmalar da vardır. Her halükârda bu durum, Beydâvî tefsirinin ilim erbabı arasında 

gördüğü kabulün bir göstergesidir. Bununla beraber özelde Fâtiha sûresinin tercih edilmesi, bu sûrenin 

                                                           
122  en-Nefha, vr. 95a-97b. 
123  en-Nefha, vr. 98b. 
124  en-Nefha, vr. 98b. 
125  en-Nefha, vr. 102a. 
126  en-Nefha, vr. 111a. 
127  en-Nefha, vr. 113a. 
128  en-Nefha, vr. 116a. 
129  en-Nefha, vr. 114a. 
130  en-Nefha, vr. 117b. 
131  en-Nefha, vr. 119b. 
132  en-Nefha, vr. 120 b. 
133  en-Nefha, vr. 122b. 
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Ġslam geleneğindeki yeri ve önemi ile ilgilidir. ġu halde Yûsufzâde‟nin mezkûr hâĢiyesi ile devrin ilmî 

anlayıĢını takip ettiği söylenebilir.  

Eserin iki adet yazma nüshası olup, her ikisi de Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır. 

Esas aldığımız 123 varaktan oluĢan nüshada Yûsufzâde, “kavlühû” kaydıyla önce Kadı Beydâvî‟nin 

açıklamasına yer vermekte ve ardından açıklama bölümüne geçmektedir. Açıklamalar Yûsufzâde‟nin 

tercihine göre kısa ya da sayfalarca süren uzunlukta olabilmektedir. Eser, baĢtan sona kadar bu usulle 

yazılmıĢtır. 

HâĢiye sahibi eseri kaleme alırken Beydâvî‟nin de temel kaynağı olması hasebiyle KeĢĢâf tefsiri 

ve yine ona yazılan meĢhur Ģerh ve hâĢiyeler ile Kadı Beydâvî üzerine yapılan benzeri çalıĢmalara sık 

sık baĢvurmuĢtur.  

Eserde Fâtiha suresi bağlamında serdedilen hemen bütün meseleler cem edilmiĢ ve sonuçta 

besmele ve sure sonunda söylenen “âmîn” ifadesinin yanında yedi ayetten oluĢan tek bir sure üzerine 

123 varaklık geniĢ bir çalıĢma ortaya çıkmıĢtır. MuhaĢĢî Yûsuf Efendi önceki çalıĢmalardan sık sık 

nakillerde bulunsa da zaman zaman kendi değerlendirmelerini yapmaktan da geri durmamaktadır. Yine 

mevcut hâĢiyeler etrafında tartıĢmalar yaptığı da görülmektedir. Yeri geldikçe müfessir Beydâvî‟nin 

KeĢĢâf ibarelerinden ayrıldığı noktalara iĢaret edilmektedir. Bu durum, Ģerh ve hâĢiyeleri sırf tekrardan 

ibaret gören olumsuz yargıların isabetli olmadığını ve eseri Arapça olarak kaleme alan Yûsufzâde‟nin 

ilmi düzeyini ortaya koyması açısından önemlidir. Bundan baĢka, kelimelerin iĢtikâkı, lügavî konular, 

kelâmî, fıkhî ve özellikle de kıraatle ilgili meseleler eserde temayüz eden noktalardandır. Yûsufzâde‟nin 

Halvetîliğe olan intisabı eserde zaman zaman tasavvufî yorumlarla kendisini göstermektedir. Bu 

bağlamda kimilerinin yoğun eleĢtirilerine hedef olan Muhyiddîn Arabî‟den nakillerde bulunduğu 

görülmektedir. Eserin tahkikli bir neĢrinin gerçekleĢtirilmesi ile günümüz ilim câmiasına katkı 

sağlanacağı Ģüphesizdir.  
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Özet 

Kur‟ân-ı Kerîm, Hz. Muhammed‟e (a.s) vahiy yoluyla indirilmiĢ son ilahi kitaptır. Kur‟ân‟ın kırâatı ile ilgili 

olarak on kıraat imamının vücûh, rivâyet ya da ihtilaflarını kapsayan ayetler sonraki devirlere nakil 

yoluyla aktarılagelmiĢtir. Kırâat ilminin Osmanlıya intikaliyle birlikte Ġstanbul Tarîki (usûlü) ortaya 

çıkmıĢ ve bu alanda talebeleri ve eserleriyle Yusuf Efendizâde önemli bir Ģahsiyet olarak yerini almıĢtır. 

Kırâat alanında yazdığı bu küçük hacimli eserinde müĢkil gördüğü bazı kırâat meseleleriyle ilgili 

görüĢleri biraraya getirmiĢ ve tercihlerini ortaya koymuĢtur.   

Anahtar Kelimeler: Kur‟ân, Kırâat, Rivâyet, Yazma Eser. 

 

An Evaluation of the Manuscript Named “Zehratu’l-Hayat’id-Dünya” 

 

Abstract 

The Quran was the last holy book revealed to the Prophet Muhammad S.A.W by Allah S.W.T. In 

regards to the recitation of the Quran by the ten reciting Imams, verses consisting synonyms personal 

narrations or controversies were transferred to later eras. With the transition of the knowledge of 

recitation to the Ottomans, the method of Istanbul way was revealed. In this period Yusuf Efendizade 

became an important person for this field in collaboration with his students and works. With his minor 

manuscript written in the field of recitation he has composed the important issues about the topic of 

recitation and has put his preferences forward. 

Keywords: Quran, Recitation, Narration, Manuscript.  

 

Giriş 

Ġslâm‟ın ilk asırlarından günümüze kadar Kur‟ân-ı Kerîm‟i okuma ve anlama çabaları süregelmiĢ 

ve Ġslam âleminde kıraat sahasında temayüz etmiĢ birçok âlimimiz tarafından Kur‟an-ı Kerîm‟in 

kelimelerindeki edâ ve ifade keyfiyetlerini ve okunuĢ güzelliklerini, nakledenlere nisbetle bilmek 

Ģeklinde tarif edebileceğimiz Kırâat ilmiyle1 ilgili birçok eser te‟lif edilmiĢtir.  Kırâat alanında yazılan bu 

eserlerde, özellikle Kur‟ân‟da geçen kelimelerin farklı okunuĢ Ģekilleri ele alınmakla birlikte, med, kasr, 

imâle, tahfîf, idğâm gibi telaffuz keyfiyetleriyle ilgili farklı okuyuĢlar da ele alınmıĢtır.  

Tanıtımını yapmaya çalıĢacağımız bu küçük hacimli eser ve onun müellifi olan Yusuf Efendizâde 

de bu kapsamda ele alabileceğimiz, birçok alanda çalıĢmaları olmakla birlikte daha çok Kırâat alanında 

temerküz etmiĢ bir 18.yüzyıl Osmanlı âlimidir. Sayfa adedi itibariyle küçük ancak kırâat ilminde 

Ġstanbul Tarîkı‟na2 mensup Îtilâf Mesleği‟nin kendi adıyla anıldığı ve azîmet metodunu3  benimsemiĢ bir 

âlimin eseri olması yönüyle de oldukça büyük bir önemi hâizdir. 

Yusuf Efendizâde Ebu Muhammed Abdullah Hilmi b. Muhammed b. Yusuf b. Abdirrahman el-

Amâsî (ö. 1167/1753), Osmanlı Devleti zamanında yetiĢen büyük kırâat âlimi ġeyhu'l-Kurrâ 

Muhammed Efendi‟nin (ö. 1085 /1674) oğludur. Yusuf Efendizâde diye meĢhur olan bu zât, kırâat 

                                                           
*  Öğr. Gör., NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, mustafasaglam@nevsehir.edu.tr. 
1  Abdülhamit BirıĢık, Kırâat Ġlmi ve Tarihi, Emin Yay., Bursa, 2004, s. 17. 
2  Kıraat öğreniminin okunan kitaplara göre tasnifinden kaynaklanan bir isimlendirmedir. Mesela Seb‟a Tarîkinde Ebu Amr ed-

Dânî‟nin Teysîr‟i ve ġatıbî‟nin Hırzü‟l-Emânî‟si, aĢere Tarîkinde ise Ġbnü‟l-Cezerî‟nin Tahbîrü‟t-Teysîr‟i ve Dürre‟si okunmuĢtur. 
Teysîr ve Tahbîr‟in esas alınıp Hırzü‟l-Emânî ve Dürre‟nin ilave edildiği Tarîk sonraları Ġstanbul tarîki olarak anılmıĢtır. Bkz. 
Abdülhamit BirıĢık, “Kıraat”, DĠA, c. 25, s. 426, Ankara, 2002. 

3  Kıraat eğitiminde Ġstanbul tarîki, Îtilâf mesleği ve Sûfî mesleği olarak iki Ģekilde temsîl edilir. Îtilaf mesleği med 
mertebelerinde seb‟a ve aĢere tarîklerinde mertebeteyn ve erbea merâtibi, takrîb‟te ise sadece erbea merâtib‟i uygulamıĢtır. 
Kıraat-ı AĢera‟nın tarîkleriyle birlikte okutulduğu el-aĢru‟l-kübrâ okumalarında Îtilaf mesleğinde Ġbnü‟l-Cezerî‟nin et-Tayyibe 
ve Takrîbü‟n-NeĢr kitapları okutulmuĢ ve bu usûl bütün râvîler ve tarîkler incelenerek sunulacağı için zor ve zahmetli bir usûl 
olduğundan dolayı azîmet metodu olarak isimlendirilmiĢtir. Bkz. Ali Öge, 18.Yüzyıl Osmanlı Âlimlerinden Yusuf Efendizâde‟nin 
Kıraat Ġlmindeki Yeri, Konya, 2015, s. 93-94. 



334 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 

ilminde zamanının en önde gelen âlimlerinden birisi olmakla birlikte birçok ilme vâkıf olan fazilet ve 

irfan sahibi bir Ģahsiyettir. Kırâat vecihlerini, kendisi de bir kırâat âlimi olan babasından öğrenmiĢtir. 

Kırâat, hadis, kelam, mantık, tefsir ilimlerinde söz sahibi bir kiĢi olup, Saray-ı Hümâyun hocalığı 

yapmıĢ, pek çok kez padiĢahın iltifatlarına mazhar olmuĢtur. Yarım asır boyunca ders okutmak ve kitap 

yazmakla meĢgul olan Yusuf Efendizâde‟nin birçok eseri bulunmaktadır. Eserlerinden kırâatle ilgili 

olanları Ģunlardır: el-Î‟tilâf fi Vücûhi‟l-Ġhtilâf, Reddü‟l-Kırâati bi‟Ģ-ġevâz, Zehratü‟l-Hayâti‟d-Dünya, 

Mehâricü'l-Hurûf, Tuhfetü‟t-Talebe fi Beyâni Meddât-ı Tarafi't-Tayyibe, Risâle-i Harfi'd-Dâdi's-Sahîh, 

Beyân-ı Merâtibi‟l-Meddât. 4 

Balıkesir Ġl Halk Kütüphanesi 497/1 no‟da kayıtlı olan ve katalogda Zehratü‟l-Hayâti‟d-Dünya diye 

isimlendirilen bu yazma eser aslında 118 varaktan oluĢmaktadır. Tamamı itibariyle 6 ayrı bölümde, 6 

ayrı kitaptan müteĢekkildir. Müellife ait ya da müellifin Ģerhini yaptığı manzum ya da mensur eserler bu 

yazmada bir araya getirilmiĢtir.  

Biz, bu yazma eserin ilk bölümünü oluĢturan ve 1-22. varaklar arasında yer alan Yusuf 

Efendizâde‟nin katoloğa da ismini veren Zehratü‟l-Hayâti‟d-Dünyâ isimli eserinin tanıtımını yapmaya 

çalıĢacağız.  

Eserle ilgili bilgi vermeden önce Ģu hususu da belirtmeliyiz. Balıkesir Ġl Halk Kütüphanesi 497/1 

no‟da kayıtlı ve katologda Zehratü‟l-Hayâti‟d-Dünyâ ismiyle ifade edilen bu yazma eser metin ve içerik 

bakımından Kastamonu kütüphanesinde 19 hk 208/1 no‟da kayıtlı kataloğa göre ġerhu‟l Manzûme fi‟l 

Kırâat adıyla kayıtlı eser ile benzerlikler göstermektedir.  

Yusuf Efendizâde‟nin ġerhu‟l Manzûme fi‟l Kıraat isimli eseriyle ilgili olarak 18. Yüzyıl Osmanlı 

Âlimlerinden Yusuf Efendizâde‟nin Kıraat Ġlmindeki Yeri adlı çalıĢmada, müellifimizin kıraat ilmi ile ilgili 

eserleri zikredilirken bu eserine değinilmemiĢ ancak ilerleyen bölümlerde dipnotlarda yazma 

nüshasından aktarımlar yapılmıĢtır. 5         

Yine adı geçen çalıĢmada Yusuf Efendizâde‟nin hayatından ve eserlerinden bahsedilirken Yusuf 

Efendizâde‟nin Zehratü‟l-Hayâti‟d-Dünyâ isimli bir eserinin varlığından bahsedilmekle birlikte 

kaynaklarda geçen ancak bulunamayan eserleri arasında zikredilmiĢtir.6 Ġçerik bakımından da Balıkesir 

Ġl Halk Kütüphanesi kataloğundaki yazma nüsha ile Kastamonu Kütüphanesi kataloğundaki nüshanın 

birbiriyle benzerlikler göstermesi ve genel olarak ġatıbî‟nin Hırzü‟l Emânî‟si içinde geçen beyitlerin Ģerh 

edilmesi biçiminde bir yöntem izlenmesi, yazma eserler için isimlendirme yapılırken ya da kayıtlara 

geçerken yanlıĢlık yapılmıĢ olma ihtimalini de akla getirmektedir.  

Burada yazma eserin bütününde bir araya getirilmiĢ olan ve müellife ait ya da müellifin Ģerhini 

yaptığı diğer bölümlerdeki eserler hakkında da bilgi vermeliyiz. Yazma eserin 1-22. varaklar arası ilk 

bölümünde müellifimizin Zehratü‟l-Hayâti‟d-Dünya isimli eseri bulunmaktadır. 

23-34. varaklar arasındaki ikinci bölümde Ebû Muhammed (Ebü‟l-Kāsım) Kāsım b. Fîrruh b. Halef 

eĢ-ġâtıbî  er-Ruaynî el-Endelûsî (ö. 590/1194)‟nin Akîletü Etrâbi‟l-Kasâid fî Esne‟l-Makâsıd ismindeki 

manzum eseri bulunmaktadır. Akîletü Etrâbi‟l-Kasâid fî Esne‟l-Makâsıd ismindeki bu eser aslında Ebû 

Amr ed-Dânî‟nin (ö. 444/1053) el-Muknî‟sinin manzum Ģekli olup 298 beyitten oluĢan ve eĢ-

ġâtıbiyyetü‟s-Suğrâ ve Kasîde-i Râiyye ismiyle de bilinen beyitlerden oluĢmaktadır ve Yusuf Efendizâde 

bu manzum beyitlerden gerekli gördüğü bazılarının Ģerh ve açıklamalarını yapmıĢtır.  

35-46. varaklar arası bölüm Yusuf Efendizâde‟nin Beyân-ı Merâtibi‟l-Med fi‟l Kırââti‟l-Eimmeti‟l-

AĢerati ve Tafsîli‟r-Rivâyât risalesidir. Bu risâle‟de kıraat-ı aĢera imamlarının ve râvilerinin med 

konusundaki uygulamalarını ele almaktadır.  

50-58. varaklar arasındaki bölümde Ġbnu‟l-Cezerî‟nin (ö. 833/1429) ed-Dürretü„l-Ma‟niyyetü‟l-

Mudıyye fî Kıraati‟l-Eimmeti‟s-Selâseti‟l-Mardıyye li-Tetmîmi‟l-Kırâati‟l-AĢr ismindeki eseri 

bulunmaktadır. Bu eser ġâtıbî‟nin  (ö. 590/1194) Hırzü‟l-Emânî‟sindeki yedi kırâati on kırâate 

tamamlamak üzere, üç büyük kırâat âlimine göre Kur‟ân-ı Kerîm‟in kırâatinden bahseden bir eserdir. 

                                                           
4  Halit Özcan, “Yusuf Efendizâde”, DĠA, c. 44, s. 41., Ġstanbul, 2013; Öge, age., s. 47. 
5  Öge, age., s. 124. 
6  Öge, age., s. 82. 
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Hırzü‟l Emânî ile aynı vezinle kaleme alınan eser bir manzume olarak kaleme alınmıĢtır ki yazma eserin 

içinde ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır.  

59-110.varaklar arasında Kırâat âlimlerinin büyüklerinden olan Kâsım b. Fîrruh eĢ-ġâtıbî‟nin 

Kırâat âlimlerinin yaptıkları nakillerde kaynak eser kabûl ettikleri Hırzü‟l Emânî ve Vechü‟t-Tehânî‟sinin 

tam metni ile birlikte müellif tarafından bazı beyitlerine yapılan Ģerhi birlikte yer almaktadır.  

111-118.varaklar arasında ise kırâat ve tecvid ilimlerinde zirve olan Ġbnü‟l-Cezerî‟nin 

Mukaddimetü‟l-Cezeriyye‟sinin Ģerhini yapmaktadır. 

Müellifimize ait bu yazma eserin tamamıyla ilgili verdiğimiz bu bilgilerden sonra Yusuf 

Efendizade‟nin, çalıĢmamızda tanıtımını yapacağımız Zehratü‟l-Hayâti‟d-Dünya isimli eserinde nasıl bir 

metot izlediğini, kırâatlar arasında yaptığı tercihlerdeki değerlendirmelerini aktarmak istiyoruz.   

Yusuf Efendizâde, eserine uzun bir hamdele ve zamanın idarecilerine övgü dolu sözlerle baĢlar. 

Kırâat imamları arasındaki bazı ihtilaf edilen meselelere dair izahlar getirmek suretiyle konuları 

herhangi bir sıralamaya tabi tutmadan ele alır ve tartıĢarak kendi tercihlerini de belirtir. Bütün kıraat 

konularını kapsayan açıklamalar yapmayıp sadece kıraat ilmi açısından problem olarak gördüğü bazı 

meseleler ile ilgili olarak rivayet ve tarîkleri aktardıktan sonra “biz üstadlarımızdan böyle okuduk” 

biçimiyle kendi tercih ve görüĢlerini de dile getirir.  

Bu çerçevede müellifimiz, kıraat imamları ya da râvîlerini bazen isimleriyle zikreder, bazen de 

sadece rumuzlarını vermekle yetinir. Açıklamaları, belli bir sistematik düzen içerisinde olmasa da konu 

ile ilgili görüĢlerdeki ihtilaf yönlerini ihtiva ettiği gibi kendi görüĢlerini de ihtiva etmektedir. GörüĢlerini 

aktarırken konular arası geçiĢlerde (ومنها) ifadesini kullandıktan sonra önce ġatıbî‟nin (ö. 590/1194)   

Hırzü‟l-Emâni‟sinde geçen konuyla ilgili beyti bazen tamamıyla bazen de beytin sadece ilgili bölümünü 

aktarmak suretiyle ilgili konu etrafındaki görüĢlerini ifade eder. Söz konusu beyitten hareketle konuyla 

ilgili kıraat vecihlerini açıklar. Ayrıca problemin aktarımında söz konusu olan ayetin bir kelimesinin ya 

da ayrı ayrı ayetler içinde geçen diğer bazı kelimelerin hangi surede geçtiğini belirterek konuyu 

anlatmaya baĢlar. Eğer kelime Kur‟an‟da çok tekrarlanan bir kelime ise hangi surede geçtiğini hiç 

söylemez. 

ġimdi, bu yazma eserde Yusuf Efendizâde‟nin açıklamıĢ olduğu bazı kıraat meselelerine dair 

problem olarak gördüğü hususlardaki izahlarına yönelik örneklerini verelim.  

1. “Takdîmü Sılati Mîmi‟l Cem‟i li Kâlûn (ö. 220/835)7  alâ Ġskâniha” ifadesiyle baĢlayan bölümde, 

kıraat ilmi açısından sıla ve iskan konusuna dair kendi açıklama ve yorumlarını aktarmaktadır.8 Cemî 

mîmlerinde yapılan sıla konusunda Kâlûn‟un sıla ile okuyuĢu, iskân ile okuyuĢa tercih etmesini 

ġatıbî‟den aktardığı beytin Ģerhini de yaparak tenkit etmektedir.9 Yine cemî mîmi meddi munfasıl ile 

birlikte gelirse meddi munfasılı bir elif miktarı kasr ile okumayı zamiri de sıla ile okumayı iskân ile 

okumaya tercih ettiğini belirtmektedir.10 

2. “Tahsîsü‟s Sûsî (ö. 261/874) an Ebî Amr (ö. 154/771) bi‟l-idğâm” ifadesiyle baĢlayan bölümde 

de ed-Dûrî‟ye (ö. 248/862) nisbetle izhâr mea‟t-tahkîk ve es-Sûsî‟ye nisbetle de idğâm mea‟t-tahfîf 

Ģeklinde iki görüĢ belirtmekte11  ve idğam ile okuyuĢun tahkîk‟e engel olacağını ve tahkîk ile okuyuĢ 

varsa idğamın olmayacağını belirtmektedir. (هى والمالئكة)12 ayetinden örnekle burada idğam yaparsak 

bu durumda birinci vav med harfine dönüĢeceğinden dolayı idğam yapmanın mümkün olmayacağını 

ifade etmektedir. 13 

                                                           
7  Kâlûn, Kırâat imamlarından Nâfî‟nin ( ö. 169/835) birinci râvîsidir. 
8  Sıla kıraat ilmi açısından cemî mimlerinin okunuĢuyla ilgili bir konudur. Sakin halde bulunan cem‟ mimlerini, vasl halinde 

zammeli ve vâv-ı mukaddere ile bir elif med ederek okumaktır. Mesela “razeknâhum” kelimesindeki hum zamirinin humû 
Ģeklinde zammeli ve bir elif miktarı uzatılarak okunması gibi. Bu daha çok Ġbn Kesîr‟e ait bir kıraattir. Ġskân ise, Kur‟an 
okurken kelimenin son harfini sâkin kılıp vakıf yapmak suretiyle harekeden uzaklaĢtırma‟dır. Bkz. Demirci, Muhsin, Tefsir 
Terimleri Sözlüğü, ĠFAV, Ġstanbul, s. 127 ve 248. 

9  eĢ-ġâtıbî, Hırzü‟l Emânî ve Vechü‟t-Tehânî, s. 23. 
10  Yusuf Efendizâde, Zehratü‟l-Hayâti‟d-Dünya, Balıkesir Ġl Halk Kütüphanesi, 497/1, vr. 5b. 
11  ed- Dûrî Kıraat imamlarından Ebu Amr‟ın  birinci râvîsi es-Sûsî ise ikinci râvisidir. 
12  Âl-i Ġmrân, 3/18. 
13  Yusuf Efendizâde, age., vr. 7b. 
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 gibi kelimelerde söz konusu olan medd-i bedel konusunu ele alarak VerĢ (ö. 197/812) 14(آمنىا) .3

dıĢındaki bütün imamların kasr ile okuduğunu belirtmiĢ15 sonrasında (بارءكم)16 kelimesindeki hemzenin 

sakin okunuĢuyla ilgili olarak es-Sûsî‟nin (ö. 261/874) Ebû Amr‟dan (ö. 154/771) nakletmiĢ olduğu 

vecihleri açıklamaktadır.17Ayrıca harekeli hemzenin harfi med olan elife dönüĢerek harekesinin de 

makablindeki harfe verilmesi Ģeklindeki nakil konusunda (األولى) kelimesinde olduğu gibi lâm-ı tariften 

sonra hemzeyi vasıla nakille baĢlanılacağını ifade eder ve (كتابيه اني ظننت) 18 ayetlerinde de ha-i sekt 

ile nakil arasında nakli terk ederek iskân ile okunması gerektiği görüĢünü belirtir. 19 

4. Yusuf Efendizâde daha sonra imâle konusuyla ilgili bazı uygulamaları ( يهِر ءَٰو َٰو  َٰو ِر ىۡو رِر   َٰو رِر َٰو )  ( ُيىَٰو  فَٰوأُيوَٰو 

ءَٰو َٰو  َٰو ِريۖي  ىۡو رِر ) .kelimesi çerçevesinde açıklamaktadır ( لنَّناشِر ) ayeti ve ayette geçen 20( َٰو  kelimesinde ( ُيىَٰو 

ed-Dûrî (ö. 248/862) için iki vecih olduğunu belirterek teysîr tarîkine göre feth ile ve ikinci bir târik 

olarak ise imâle ile okunması Ģeklindedir diye belirtmektedir.21 Sonu mecrur olan ( لنَّناشِر ) kelimesine 

gelince, burada da Ebû Amr (ö. 154/771) için sadece imâleyle okuma feth ile okuyuĢ Ģeklinde iki vecih 

belirtmektedir.22 

5. “Hilâfün li‟s Sûsî  an Ebî Amr fî Fethi Yâi”  ifadesiyle baĢlayan bölümde ( كٓكهييٓك ٓك)
 23 ayetinde 

bulunan “yâ” harfindeki feth ile okuma ve imâle ile okuma arasındaki uygulamaları aktarmıĢ Ebû 

Amr‟ın burada feth ile okuduğunu ifade etmiĢtir.24 

6. ġâtıbî‟nin “Ve Tefhîmühû  Zikran ve Sitran” beytinde25  geçen “râ” harfinin kalın okunması 

gerekirken ince okunması ile ilgili olarak müellifimiz Ģunları söylemektedir. (  (ذكًرا و تًرا ووزًرا

kelimelerinde olduğu gibi tenvinli fetha ile gelen râ harfinin mâkabli sâkin olur ve kesralı bir harften de 

sonra gelirse terkîk ile okunması gerekir diye ifade etmektedir ki bu görüĢüyle daha çok VerĢ 

kıratındaki uygulamanın hilafına görüĢ beyan etmiĢ olmaktadır. 26 

7. “Ġcrâu‟l-Vecheyn (es-Sâd ve‟s Sîn) li Ġbn Zekvân (ö. 242/857)”27 Ģeklinde geçen bölümde  

( ُيطُي ص  (وَٰو َٰوبۡو
(بَٰوص ۡو َٰوةۖٗةۖي ) 28

29 ayetlerindeki sâd harfini Ġbn Zekvân‟ın sîn olarak okuduğunu aktarmıĢ ve Ġbn 

Zekvân‟ın (ö. 242/857) bu kelimede en-NakkâĢ (ö. 351/962) tarîkiyle sîn okunması ve Ġbn Nazîr 

tarîkiyle de Sâd okunması görüĢlerini söylemiĢtir. 30 

8. “Hilâfün li‟l Bezzî an Ġbn Kesîr fî Hemzeti ( رَٰوكَٰوآكءِر َٰو  لَّن ِر يَٰو  ayetindeki hemzede ise, iki vecih 31”( ُي

bulunduğunu ve bunların hemzenin hazfi ile okunması ya da hemzenin isbatı ile okunması olduğunu 

ifade ettikten sonra Bezzî‟nin (ö. 250/864) Ġbn Kesîr‟den (ö. 120/738) rivayetinin muteber olmadığını 

kendisinin de hemzenin isbatı ile okumayı tercih ettiğini ifade etmektedir. 32 

 

Sonuç 

Bütün bu örneklerde de görüldüğü üzere müellifimiz, kıraat ilminde temel kaynaklardan kabul 

edilen Hırzü‟l-Emânî‟deki beyitlerden yararlanmak suretiyle kıraat ilmi açısından zor sayılan meselelerde 

tercih ve görüĢlerini ortaya koymuĢ, risalenin hâtimesinde de ifâde ettiği gibi (واليس مة  ولى مي الرّ صة) 

                                                           
14  Bakara, 2/25. 
15  Yusuf Efendizâde, age., vr. 11a. 
16  Bakara, 2/54. 
17  Yusuf Efendizâde, age., vr. 10b. 
18  Hakka, 69/19-20. 
19  Yusuf Efendizâde, age., vr. 11b. 
20  Mâide, 5/31. 
21  Yusuf Efendizâde, age., vr. 12b. 
22  Yusuf Efendizâde, age., vr. 13b. 
23  Meryem, 19/1. 
24  Yusuf Efendizâde, age., vr. 19a. 
25  ġâtıbî, Hırzü‟l Emânî, s. 28 (346. beyit) 
26  Yusuf Efendizâde, age., vr. 16a. 
27  Ġbn Zekvân Kırâat imamlarından Ġbn Âmir‟in (ö. 118/736) ikinci râvîsidir. 
28  Bakara, 2/245. 
29  A‟râf, 7/69. 
30  Yusuf Efendizâde, age., vr. 17a. 
31  Nahl, 16/27. 
32  Yusuf Efendizâde, age., vr. 19b. 
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azîmet ruhsattan evlâdır33 diyerek kıraatta ruhsat mesleğini tercih etmediğini, azîmet mesleğini tercih 

ettiğini özellikle vurgulamıĢtır. 

Açıklamalarında Kırâat meseleleri açısından Kur‟ân-ı baĢtan sona ele almamıĢ sadece ihtilaf 

edilen konularla ilgili bazı ayetleri ele almıĢ ve kendi tercihlerini de belirterek konuyu izaha kavuĢturma 

yoluna gitmiĢtir. Bu da onun eserinde faydayı esas aldığının ve problem olarak gördüğü meseleleri 

çözüme kavuĢturma isteğinin bir göstergesidir.  

Yusuf Efendizâde, fazla tanınmamıĢ olmasına rağmen önemli bir Ģahsiyettir. Bu ve benzeri 

yazma eserlerin açığa çıkarılması, tanıtılması, basımı yapılarak ilim dünyasına kazandırılması, saklı bir 

hazine gibi olan Osmanlı kültür mirasımızın gün yüzüne çıkarılması açısından çok büyük önem arz 

etmektedir. 
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AMASYALI FAKÎH NUH B. MUSTAFA VE İÇTİHAD VE TAKLİDLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

 

Kaşif Hamdi OKUR 
 

Özet 

Nuh b. Mustafa XVII. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı âlimidir. Amasya‟da doğmuş,  Konya ve Mısır‟da 

çeşitli görevlerde bulunmuş ve 1070/1660 tarihinde Mısır‟da vefat etmiştir.  Çeşitli ilim dallarında 

eserleri olmakla beraber fıkıhçı kimliği ön plana çıkmaktadır. Özellikle Ebu Hanife ve Hanefi mezhebine 

bağlılığıyla tanınmaktadır. Nuh b. Mustafa, Ebu Hanife‟nin hayatıyla ilgili ve ona yöneltilen eleştirileri 

cevaplamak üzere müstakil eserler yazmıştır. Bu tebliğde onun Terceme-i Milel ve Nihal adlı eserinde 

dile getirdiği içtihatla ilgili görüşleri ele alınacaktır. Tanınmış İslam âlimi Şehristanî‟nin el-Milel ve‟n-

nihal adlı eserinin özet olarak ve bazı yerleri değiştirerek Türkçeye aktarmıştır. Nuh b. Mustafa 

tercümede Hanefi kaynaklarına dayanarak fetvada ve yargılamada Hanefi mezhebinin dışına 

çıkılamayacağını da ifade etmiştir. Halbuki Şehristâni böyle bir görüşte değildir. Nuh b. Mustafa‟nın bu 

tavrı farklı bir ekole mensup bir müellifin eserini çevirirken, onun mevcut hâkim paradigmaya aykırı 

gibi duran görüşlerinin nasıl değiştirildiğini, sonuçta kamuoyunu rahatsız etmeyecek bir metnin nasıl 

oluşturulduğunu gösteren ilgi çekici bir örnektir. Bu tavır Osmanlı ilim zihniyeti ve siyaseti açısından da 

ayrıca irdelenmeyi hak etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Nuh b. Mustafa, Amasya, Hanefi Mezhebi, Şehristânî. 

 

Nuh b. Mustafa a Faqih from Amasya and His Thoughts about  

Ijtihad and Taqlid 

Abstract 

Nuh b. Mustafa is an Ottoman scholar who lived in the 17th century. He was born in Amasya, served 

at different offices in Konya and Egypt. He passed away in Egypt. Although he has works in multiple 

disciplines, his reputation as faqih is more prominent than others. Especially, he is well known with his 

loyalty to the Hanefi Madzhab. Nuh b. Mustafa, wrote books telling the life and giving answers to 

critiques of Ebu Hanife. In this paper, his thoughts about ijtihad from his book Terceme-i Milel ve 

Nihal will be held. He penned the short Turkish translation of famous Islamic scholar Şehristanî‟s el-

Milel ve‟n-nihal with some revisions. In this translation, Nuh b. Mustafa wrote that it is impossible to 

leave Hanefi Madzhab in fatwa and qada. But, this was not the Şehristânî's view. So, this attitude of 

Nuh b. Mustafa is an interesting case showing how the ideas of a scholar from other madzhab, 

seemingly contrary to the dominant paradigm, was changed/distorted and turned to a text acceptable 

for the public opinion. This attitude also deserves to be examined in terms  Ottoman academic 

mentality and politics. 

Keywords: Nuh b. Mustafa, Amasia, Hanafi Madzhab, Şehristânî. 

 

Giriş 

Nuh b. Mustafa XVII. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı âlimidir. Amasya‟da doğmuş, bilahare 

Konya ve Mısır‟da çeşitli görevlerde bulunmuş ve 1070/1660 tarihinde Mısır‟da vefat etmiştir. Konya‟da 

bir müddet müftülük yapması vesilesiyle bazı kaynaklarda nisbesi “Konevî” olarak geçmektedir. Çeşitli 

ilim dallarında eserleri olmakla beraber fıkıhçı kimliği ön plana çıkmaktadır. Özellikle Ebu Hanife ve 

Hanefi mezhebine bağlılığıyla tanınan Nuh b. Mustafa, Ebu Hanife‟nin menakıbıyla ilgili ve ona 

yöneltilen eleştirileri cevaplamak üzere müstakil eserler yazmıştır. Eserlerinin bir kısmı akademik 

çalışmalara konu olmuş, bunlardan bazılarının edisyon kritikli neşirleri yapılmıştır.1 

                                                 

  Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, kasifokur@hotmail.com. 
1  Hayatı ve eserleri için bkz. Muhibbî, Hulâsatü‟l-eser, Mısır, 1280, IV, 458-459; Mehmed Tarih, Osmanlı Müellifleri, İstanbul, 

1333, II, 44; Bağdadlı İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-ârifîn, İstanbul, 1951, II, 498; C. B., “Nuh b. Mustafa”, İA, IX, 348-349; 
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Bu tebliğde onun Terceme-i Milel ve Nihal adlı eserinde dile getirdiği içtihatla ilgili görüşleri ele 

alınacaktır. Tanınmış İslam âlimi Şehristanî‟nin el-Milel ve‟n-nihal adlı eserinin özet olarak ve tasarruflu 

bir şekilde Türkçeye aktarılmasına dayanan bu eser aynı zamanda Osmanlı çeviri anlayışının da dikkat 

çekici örnekleri arasında yer almaktadır. Eserde yer yer müellifin ileri sürdüğü görüşlerin tam tersi 

savunulmuş, mukaddimede tasarruf yapıldığı ifade edilmekle birlikte nerede müdahale yapıldığı ayrıca 

gösterilmemiştir. Eser bu haliyle Şehristânî‟den ziyade, Hanefi bir Osmanlı âliminin kaleminden çıkmış 

izlenimi vermektedir.  

Şehristâni eserin orjinalinde avâmın herhangi bir müçtehidi taklid etmesinin yeterli olduğunu, 

her konuda muayyen bir müçtehide ve mezhebe bağlanmasının şart olmadığını savunmasına rağmen, 

Nuh b. Mustafa tercümede Hanefi kaynaklarına dayanarak böyle bir uygulamanın caiz olmadığını 

savunmuştur. Ayrıca kendi döneminin uygulamasının da yansıtacak bir şekilde fetvada ve yargılamada 

Hanefi mezhebinin dışına çıkılamayacağını da ifade etmiştir. Nuh b. Mustafa‟nın bu tavrı farklı bir ekole 

mensup bir müellifin eserini çevirirken, onun mevcut hâkim paradigmaya aykırı gibi duran görüşlerinin 

nasıl tadil edildiğini, sonuçta kamuoyunu rahatsız etmeyecek bir metnin nasıl oluşturulduğunu 

gösteren ilgi çekici bir örnektir. Bu tavır Osmanlı ilim zihniyeti ve siyaseti açısından da ayrıca 

irdelenmeyi hak etmektedir.2 

Şehristânî’nin İçtihad ve Taklidle ilgili Görüşleri 

Tanınmış bir İslam âlimi olan Ebu‟l-Feth Muhammed b. Abdulkerim b. Ebu Bekr Ahmed eş-

Şehristânî‟nin (ö. 548/1153) el-Milel ve‟n-nihal adlı eseri yazıldığı dönemden itibaren felsefe, kelam, 

mezhepler ve dinler tarihi sahasında yapılan çalışmalarda referans kaynağı olarak kullanılmış, sahasının 

en önemli örneklerindendir.3 Eserde İslam düşünce geleneği içerisinde teşekkül etmiş olan kelâmî 

ekollerin görüşlerinin yanı sıra, diğer din mensupları içerisinde ortaya çıkmış dini grupların, farklı 

kültürel coğrafyalara ait düşünce ve felsefe geleneklerinin doktrinlerine de yer verilmiştir. Bunun 

yanında Şehristânî, fıkıhtaki ihtilaflar, içtihad ve ekolleşme üzerindeki kanaatlerini ehlü‟l-furû başlığı 

altında, fıkhî mezheplere ayırdığı bölümde dile getirmiştir.4 Hacim itibarıyla kısa sayılabilecek olan bu 

bölümde oldukça önemli tespit ve tahliller yer almaktadır. 

Şehristânî‟ye göre Kitab, Sünnet, İcmâ ve Kıyas olmak üzere dört asli delil bulunmakla 

beraber, bunların Kitab ve Sünnet olmak üzere iki delile, hatta tek bir delil olarak Kitaba ircâ edilmesi 

mümkündür. Delillerin bu şekilde sınıflandırılması ve sınırlanması, ferî meselelere çözüm getirme 

yöntemi tamamen sahabe uygulamasından öğrenilmiştir. Sahabe bir meseleyle karşılaştığında önce 

                                                                                                                                                         

Hayati Yılmaz, “Nuh b. Mustafa el-Konevi‟nin er-Risale fi‟l-fark beyne‟l-hadisi‟l-kudsi ve‟l-Kur‟ân ve‟l-hadisi‟n-nebevî Adlı 
Risalesi”, Hadis Tetkikleri Dergisi, I/1, 2003, s. 167-178; Ömer Türker, “Nuh b. Mustafa”, DİA, XXXIII, 230-231; Mehmet H. 
Seçkiner, Amasyalı Nuh b. Mustafa‟nın Tenzîhü‟l-İmam Ebî Hanîfe ani‟t-Türrehâti‟s-Sahîfe Eserinin Tahkiki, MÜSBE, İstanbul, 
2007, s. 6-9 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi); Hafsa Şenses, Nuh b. Mustafa ve el-Kelimâtü‟ş-şerîfe fi tenzihi Ebî Hanîfe 
İsimli Eserinin Tahlil ve Tahkiki, SAÜSBE, Sakarya, 2008, s. 4-37 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mehmet Ali Aytekin, 
Nuh b. Mustafa‟nın el-Kelimâtü‟ş-şerîfe fi tenzihi Ebî Hanîfe Adlı Eserinin Edisyon Kritiği, SEÜSBE, Konya, 2008, s. 4-22 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi); Ali Kaya, Nuh b. Mustafa el-Konevî Hayatı Eserleri ve el-Lum„a fi Âhiri Zuhri‟-l-Cum„a 
Adlı Eseri, Bursa, 2005, s. 15-17; Murat Şimşek, “Nuh b. Mustafa‟nın ed-Dürrü‟l-munazzam fi menakıbi‟l-İmami‟l-Azam Adlı 
Eserinin Tahkikli Neşri”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 19, 2012, s. 417-440; Mehmet Ali Aytekin, “Nuh b. 
Mustafa‟nın el-Kelimâtü‟ş-şerîfe fi tenzihi Ebî Hanîfe Adlı Eserinin Tahkikli Neşri”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 
19, 2012, s. 203-244; Mehmet Hicabi Seçkiner, “XVII. Yüzyılda Bir Anadolu Âliminin Ebu Hanife Savunusu”, Devirleri 
Aydınlatan Meşale İmam-ı Azam, Eskişehir, 2015, s. 493-502. 

2  Osmanlı müelliflerinin çeviri işlemi sırasında metnin orijinalinde yer alan ancak mevcut kamuoyunda tepki çekebilecek olan 
hususları bir süzgeçten geçirme refleksine sahip oldukları gözlemlenmektedir. Bu tavrın ilgi çekici bir örneğine meşhur 
edebiyatçı İbşîhî‟nin el-Müstatraf adlı kitabının çevirisinde rastlıyoruz. Kitabın orijinalinde Amr b. el-Âs‟ın, Ebu Süfyan‟ın 
gayrimeşru çocuğu olduğunu ima eden bir rivayet yer almaktadır. Ancak Osmanlıca çeviride bu kısım aktarılmamış, sadece 
kitabın orijinalinde böyle bir malumat olduğuna dair müphem bir gönderme yapılmıştır: “Amr b. el-Âs‟ın hılmine dair bu 
mahalle bazı nüsahda  in sahha ve in kezebe birkaç hikaye derç olunmuştur. Lakin şeyn-i sahâbîyi müşrif olduğundan 
tercüme olunmamak münasib görüldü. Anlayalım diyenler asla baksınlar vesselâm”. İlgili husus için bk. el-İbşîhî, el-Müstatraf 
fî külli fennin müstazraf, Beyrut, 2005, s. 272; el-İbşîhî, Mahmudü'l-eser fi tercemeti'l-Mustatrafi‟l-müste‟ser, çev. Ekmekci-
zâde Hafız Ahmed, redaksiyon: Sahaflarşeyhi-zâde Mehmed Esad, İstanbul, 1263, I, 397. Ancak son dönem âlimlerinden 
Mehmed Zihni Efendi, el-Müstatraf‟dan naklen meseleye temas etmiştir. Bkz. Meşâhîrü‟n-nisâ, İstanbul, 1296, II, 252-254. 

3  İlgili eser için bk. Ramazan Karaman, “Bir İslam İlimleri Klasiği Olarak eş-Şehristânî‟nin el-Milel ve‟n- Nihal‟i Üzerine 
Düşünceler”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/2, c. 7, sayı: 14, s. 61-74. 

4  Bkz. Şehristânî, el-Milel ve‟n-nihal, nşr. Ahmed Fehmî Muhammed, Beyrut, 1992, I, 208-221. 
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Kur‟ân‟a, sonra Sünnet‟e başvurmuş, bunlarda açık bir veri olmadığında ise içtihad etmiştir. Sahabe 

kuşağının üzerinde ittifak ettiği hükümler ve içtihadlar, sonraki nesiller tarafından İcmâ olarak 

algılanmıştır. Nasların sınırlı olayların ise sınırsız olması gerçeği, meselelerin hükmünü tespit edebilmek 

için içtihad etmeyi zorunlu kılmaktadır. Ancak içtihad yapılırken mevcut şerî deliller ile hüküm arasında 

irtibat kurulmalı, müçtehid bu delillerin dışına çıkmamalıdır. Aksi takdirde şerî delillerle irtibat 

kurmadan yapılacak bir içtihad kişisel düşünceyle hüküm ortaya koymak, bambaşka bir şeriat kurmak 

anlamına gelecektir.5 Bu bakımdan müçtehid olacak şahsın öncelikle nassları anlayabilecek derecede 

Arap diline hâkim olması, Kurân‟ı, Sünnet‟i, İcmâ kapsamına girmiş olan meseleleri, içtihad ve kıyas 

yöntemlerini bilmesi gerekir. Bu beş şartı taşıyan kişi bir müçtehid olarak içtihad edebilir, yaptığı 

içtihad dinen geçerli kabul edilir, içtihad seviyesine ulaşmamış âmmî statüsündeki insanlar onun 

içtihadlarını uygulayabilir.  

İçtihad ister istemez ihtilafı da beraberinde getirdiği için bu bağlamda ortaya çıkan görüşlerin 

doğruluk derecesi de gündeme gelmektedir. Acaba farklı içtihatlardan sadece bir tanesi mi doğrudur? 

Yoksa birden fazla doğru içtihat mümkün müdür? Bu soruya cevap verirken Şehristânî usûl (temel 

inanç esasları ve aklî hükümler) ile furû (kişilerin dışa yansıyan eylemelerini düzenleyen hükümler) 

alanları arasında bir ayrım yapar. Müellifimize göre usûl alanında tek bir doğru görüş vardır. O görüşü 

benimseyenler isabet etmişlerdir. Furû alanında ise her meselede Allah katında benimsenmiş bir 

hüküm olduğu için o hükme ulaşan müçtehid isabet etmiştir. Ancak ulaşamayan da üzerine düşen 

çabayı sarf ettiği, içtihadı yerine getirdiği için mazur kabul edilmektedir. Bazı usûlcüler de bu konuyu 

belirlerken furû sahasındaki meseleleri biraz daha ayrıntılı ele almışlardır. Eğer bir meselede ihtilaf 

eden müçtehidlerden birinin nassa açık bir muhalefeti söz konusu ise hatalı olan odur. Ancak bu hata 

dalâlete nispeti gerektirmez. İlgili meselede sahih bir habere ve açık bir nassa dayanan müçtehid 

isabet etmiştir. Ancak bir meselede nassa açık bir aykırılık söz konusu değilse her bir müçtehid 

içtihadında isabet etmiştir. Bir tanesi ise hükümde isabet etmiş sayılır. Ancak bunun hangi müçtehit 

olduğu belirlenmiş değildir.6    

Şehristânî‟ye göre içtihad etmek farz-ı kifayedir. Müçtehid yetişmeyip de hadiselerin hükümleri 

tespit edilemezse, bütün Müslüman toplum günahkâr olur. Bir müçtehidin bir hadisede kendi görüşünü 

terk ederek başka bir müçtehidi taklid etmesi caiz değildir. Keza bir meselede içtihad sonucu bir 

hükmü benimseyen müçtehit, aynı meseleyle daha sonra tekrar karşılaştığında yeniden içtihad 

etmelidir. Çünkü ilk içtihadını yaptığı sırada dikkate almadığı bir husus, aynı konuya ikinci defa 

eğildiğinde düşüncesini değiştirmesine sebep olabilir. İçtihad seviyesine ulaşmamış, âmmî olarak 

adlandırılan kişilerin vazifesi bir müçtehidi taklid etmektir. Âmmî‟nin bir meseledeki mezhebi, kendisine 

danıştığı müçtehidin o konudaki görüşüdür. İçtihad ve taklid konusunda geçerli olan temel prensip 

budur. Ancak Hanefi ve Şâfii mezheplerine mensup olan âlimler, bu prensipten uzaklaşarak kendisini 

Hanefi olarak tanımlayan bir âmmînin ancak Hanefi mezhebi içtihadlarını; kendisini Şafii olarak 

tanımlayan bir âmmînin de ancak Şafii mezhebi içtihadlarını uygulayabileceğini ileri sürmüşlerdir. 

Bunların bakış açısında göre “Âmmînin mezhebi yoktur. Onun mezhebi kendisine danıştığı müftînin 

mezhebidir.” prensibini kabul etmek, uygulamada karışıklığa yol açabilecek ve istikrarı bozabilecek bir 

tavırdır. Bundan dolayı ilgili prensibin uygulanmasını caiz görmemişlerdir. Şehristânî‟nin dikkat çektiği 

diğer bir mesele de şudur: Herhangi bir müftî‟nin kendi mezhebine göre verdiği bir fetvaya dayanarak 

bir hâkim bir meseleyi hükme bağlamışsa, o mesele için ilgili hüküm bütün mezheplere göre geçerli 

kabul edilir.7  

Fıkıhçıların ekolleşme süreci üzerinde de duran Şehristânî, Zahirî mezhebinin kıyası dışlayan 

tavrını eleştirmiştir. Kıyasa karşı çıkmak demek, onun Kitap ve Sünnetin içeriğinden şerî hüküm elde 

etme yöntemi olduğunu kavramamak demektir. Ayrıca bu tavır sahabenin meselelere çözüm getirmek 

                                                 

5  Şehristânî, el-Milel ve‟n-nihal, I, 208-210. 
6  Şehristânî, el-Milel ve‟n-nihal, I, 214; a. mlf., el-Milel ve‟n-Nihal (Dinler Mezhepler ve Felsefi Sistemler Tarihi), çev. Mustafa 

Öz, İstanbul, 2015, s. 276. 
7  Şehristânî, el-Milel ve‟n-nihal, I, 215. 
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amacıyla yaptıkları uygulamalara da aykırıdır. Fıkıh âlimlerini ehl-i hadis ve ehl-i re‟y olmak üzere iki 

ana kategoride ele alan Şehristânî, Şafiî, Malikî ve Hanbelîler‟in ehl-i hadis, Hanefîler‟in ise ehl-i re‟y 

gurubunda yer aldığı kanaatindedir.  Şehristânî‟ye göre Şâfiîler kendi imamlarının içtihadlarına 

muhalefet etmez, ancak ondan nakledilen görüşler üzerinde yorum ve tercih faaliyetinde bulunurken, 

Hanefîler Ebu Hanîfe‟nin içtihadlarına muhalefet etmekte ve ilgili konularda farklı içtihadlar ileri 

sürebilmektedir. Her iki mezhep arasındaki furû alanında yaşanan ihtilaflar ve münazaralar müstakil 

çalışmalara konu olmuştur. Ancak furû sahasındaki ihtilaflar, karşı tarafı küfre ve dalâlete nispet etmeyi 

gerektirmez. Prensip olarak tüm görüşler eşdeğer geçerliliğe sahiptir.8  

Görüldüğü üzere Şehristânî klasik usul ve içtihad yönteminin ortaya çıkış sürecini, içtihad 

eyleminin doğasını ve işleyiş biçimini, Fıkıhçıların ekolleşmesini üst bir bakış açısıyla tahlil etmiş ve 

özgün değerlendirmelerde bulunmuştur. Nuh b. Mustafa ise aynı meselelere, Hanefi mezhebine 

mensup bir fakîh kimliğiyle yaklaşmıştır.    

Nuh b. Mustafa’nın İçtihad ve Taklidle ilgili Görüşleri 

Nuh b. Mustaf‟anın bu konudaki görüşlerini Terceme-i Milel ve Nihal adlı eserindeki 

değerlendirmeleri ışığında ele alacağız. Daha önce ifade ettiğimiz üzere ilgili eser Şehristânî‟nin el-Milel 

ve‟n-Nihal‟inin özet olarak yapılmış, tasarruflu bir çevirisidir. Nuh b. Mustafa Konya‟daki müftülük 

görevinin akabinde, hemşerisi Amasyalı Ömer Paşa‟nın Mısır valisi olması dolayısıyla onun refakatinde 

Mısır‟a gitmiştir.9 Mısır‟da bulunduğu sırada bu memleketin ileri gelenlerinden olduğu anlaşılan Yusuf 

Efendi‟nin isteği üzerine Şehristânî‟nin kitabını tercüme etmiştir. Müellifimizin ifadesine göre Yusuf 

Efendi, “kitâb-ı mezkûrun umûm-ı nef„ini kasd idüb Türkî dil ile tercüme olunmasını” kendisinden 

istemiştir. Bunun üzerine tercümeye başlayan Nuh b. Mustafa tercüme esnasında takip ettiği usulü 

“tebdîl ve tağyîre muhtaç olan mevâzi„de ziyade ve noksan ile tasarruf olundu ve Terceme-i Milel ve 

Nihal ismiyle tesmiye olunub bir mukaddime ve iki bâb ve bir hâtime üzerine müretteb kılındı” 

ifadeleriyle dile getirmiştir.10 Ancak hangi noktalarda tasarruf yapıldığı metin içerisinde ayrıca 

gösterilmemiştir. Şehristânî‟nin ehlü‟l-furû başlığı altındaki düşüncelerini aktarırken ilk kısımlarda ana 

metne sadık kalan Nuh b. Mustafa, içtihadda isabet ve hata meselerini işlerken orijinal metinden 

ayrılarak konuyu Sadrüşşerîa‟nın et-Tavdîh ve Taftazânî‟nin et-Telvîh adlı eserlerine dayanarak 

özetlemiş, her iki kitaba da atıfta bulunmuştur.11 İçtihad ve taklidle ilgili kısımda ise Şehristânî‟yi 

tamamen devreden çıkaran Nuh b. Mustafa, kendi düşüncelerini şöyle dile getirmiştir: 

Hafî olmaya kim el‟ân icmâ, içtihâd-ı mutlakın eimme-i erbe„ada münhasır olduğun üzerine 

mün„akid olmuştur ve onlardan sonra bu mansıbı dava edenin davası makbul ve içtihadıyla amel makul 

görülmemiştir. Pes âmme-i nâsa vacib olan oldur ki bunlardan birinin mezhebiyle ahz eyleyeler ve 

bunların mezheblerinden gayrı bir mezheb ile amel etmeyeler. Ve ahz ettikleri mezhebden bi-lâ 

zarûretin bir meselede mezheb-i âhara intikal eylemeyeler. Zira bil-külliye bir mezhebden bir mezhebe 

intikal caizdir. Amma bir meselede bir mezhebden diğerine intikal caiz değildir. Zira ol el-„İyâzü billâh 

şeriatla telâ„ubdur.12   

Görüldüğü üzere Nuh b. Mustafa, Şehristânî‟nin perspektifinden tamamen uzaklaşmış, istikrarı 

önceleyen korumalı bir tavır içerisine girmiştir. Dört mezheb vurgusu onun çağdaşı olan Şürünbülâlî (ö. 

1069/1659) ve sonraki kuşaktan Abdülganî Nablusî (ö. 1142/1731) gibi Hanefî âlimlerde de mevcuttur. 

Ancak bu müellifler birbiriyle ilişkisi olmayan iki ayrı meselede, iki ayrı mezhebin taklid edilebilmesini 

caiz görmektedir. Nitekim bir gün bir mezhebe göre namaz kılan bir kişi, ertesi gün bir başka mezhebi 

                                                 

8  Şehristânî, el-Milel ve‟n-nihal, I, 217-221. 
9  Mehmed Tarih, Osmanlı Müellifleri, II, 44. 
10  Nuh b. Mustafa, Terceme-i Milel ve Nihal, Dersâdet, 1304, s. 10-11 (Asım Efendi‟nin Merahu‟l-meâlî fi şerhi‟l-Emâlî adlı 

eseriyle birlikte). 
11  Nuh b. Mustafa, Terceme-i Milel ve Nihal, s. 208-209. İlgili referanslar için bkz. Sadrüşşerîa, et-Tavdîh, İstanbul, 1310, II, 

640-646; Taftazânî, et-Telvîh, İstanbul, 1310, II, 640-647. 
12  Nuh b. Mustafa, Terceme-i Milel ve Nihal, s. 209. 
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taklid ederek namaz kılabilir. Bunun engelleyen muayyen bir hüküm yoktur.13 Yine XVII. yüzyılda 

yaşamış Muhammed b. Hamza el-Aydînî  (ö. 1122/1710 civarı) gibi Osmanlı âlimleri ise baskı altında 

yaptırılan boşama (mükrehin talakı) gibi meselelerde toplumsal yozlaşmanın önünü almak için, Hanefi 

mezhebi dışında bu tür boşamaları geçerli saymayan mezheplerin içtihatlarını tercih etmeyi, bir 

gereklilik olarak görmüş ve savunmuşlardır.14 Buna mukabil Nuh b. Mustafa‟nın ise diğer mezheplerin 

görüşünü uygulamayı, sadece zaruret durumunda caiz gören sınırlandırıcı yaklaşımı tercih ettiğini 

görüyoruz. Bir mezhepten diğerine tümüyle intikalin caiz olduğunu ifade eden müellifimiz, bir meselede 

farklı bir mezhebin görüşünü uygulayabilmeyi ise zaruret durumuna bağlamıştır. Bu yaklaşımın arka 

planında keyfiliğin önüne geçme, her mezhebin en kolay görüşlerini seçerek lakayt uygulamalar 

yapılmasını engelleme refleksi yatmaktadır.15 Ancak aşırı korumacı olan bu yaklaşım, İbnü‟l-Hümâm‟ın 

da belirttiği gibi dayanak bakımından eleştiriye açıktır. Zira bir kimse, herhangi bir müçtehidin fıkıh 

sistematiğine uygun olarak üretilmiş bir içtihadını, kendisine kolay geldiği için tercih ederek 

uygulayabilir. Buna engel olacak aklî veya naklî bir delil yoktur. Aksine Hz. Peygamber‟in ümmetinden 

mükellefiyetlerin hafifletilmesinden hoşnut olduğu da bilinmektedir.16 Dört mezheb dışında herhangi bir 

içtihadın uygulanamayacağı vurgusu da sahabe döneminde ve sonraki dönemde yaşamış ancak 

görüşleri mezhepleşememiş müçtehidlerin bütün içtihadlarının, bir sistem teşkil edecek şekilde sağlam 

bir yolla sonraki dönemlere intikal edemediği düşüncesine dayanmaktadır.17 Bununla beraber, avâm 

sınıfına bu ruhsat tanınmamakla birlikte fıkıh ilmiyle iştigal edenlerin kendi uygulamalarında dört 

mezheb imamı dışındaki müçtehidlerin, sağlıklı bir yolla nakledildiğinden emin oldukları içtihatlarını 

uygulayabilecekleri de söylenmiştir.18 İçtihad şartlarını taşıyan yeni bir müçtehidin ortaya çıkma ve yeni 

meselelere çözüm getirme ihtimali de teorik olarak dışlanmamıştır.19 

Nuh b. Mustafa, Şehristânî‟nin gündeme getirdiği “Âmmînin mezhebi yoktur. Onun mezhebi 

kendisine danıştığı müftînin mezhebidir.” prensibini de tartışma konusu yaparak, bu düşünceye karşı 

çıkmıştır. Ona göre bu sözün zahiriyle amel caiz değildir. “Zira âmmînin mezhebi yoktur, onun mezhebi 

müftînin mezhebidir demek, azîm halta ve habta müeddîdir.”20 Bu noktadan sonra Hanefi 

literatüründen Şehristânî‟nin bahsetmediği meseleleri nakleden Nuh b. Mustafa, hâkimlerin kendi 

mezheplerinin sahih ve müftâ bih (fetvada esas alınan) görüşleriyle amel etmeleri gerektiğini, mezhep 

içerisinde zayıf bir görüşe dayanarak verecekleri hükmün geçersiz sayılacağını ileri sürer.21 Ona göre 

içtihat konusu meselelerde hâkimin verdiği hükmün bozulamayacağı kuralı, müçtehid olan hâkim için 

geçerlidir. Mukallid olan hâkim ise ancak kendi mezhebinin sahih görüşüyle amel edebilir. Bu bağlamda 

Hanefi kitaplarından nakiller yapan Nuh b. Mustafa, müçtehid olan bir hâkimin bir meselede kendi 

içtihadının dışında bir içtihada dayanarak vereceği kararın geçersiz sayılacağını ifade eder. Zira hâkim 

bu işi kasıtlı yapmışsa, iyi bir niyete dayanmamaktadır. Unutarak yapmışsa, vereceği karar gene 

geçersizdir. Çünkü hâkimlik görevine atanırken, kendi içtihadına göre hüküm vermek üzere atanmıştır. 

Mukallid olan hâkim ise göreve atanırken, yalnızca İmam-ı Azam Ebu Hanife‟nin mezhebine göre 

hüküm vermek üzere atanmıştır. Bu mezhebin dışındaki içtihatlara göre verdiği kararlarda görevden 

                                                 

13  Abdülganî en-Nablusî, Hulâsatü‟t-tahkîk, Asitane Kitabevi, yy., ty., s. 1-7; a. mlf., Nihâyetü‟l-murâd, Dımaşk, 2004, s. 15-16, 
258-270; Şürünbülâlî, “el-„Ikdü‟l-ferîd”, nşr. Halid el-Arûsî, Mecelletü Camiatü Ümmü‟l-kurâ, c. 17, sayı: 32, Zilhicce 1425, s. 
720-721; İbn Abidin, Reddü‟l-muhtâr, Riyad, 2003, I, 177. 

14  Muhammed b. Hamza el-Aydînî, “Risâle-î teaddüdi‟l-müctehid”, Resâil, Süleymaniye Ktp., Resiülküttâb, nr. 1152, 117b-122a. 
15  Bu tavırla ilgili olarak bkz. Şâtıbî, el-Muvâfakât, nşr. Abdullah Dırâz, Beyrut, ty., IV, 144-145; Abdülganî en-Nablusî, 

Nihâyetü‟l-murâd, s. 259, 266. 
16  Bu hususta bk. İbnü‟l-Hümâm, Fethu‟l-kadîr, Beyrut, 2003, VII, 238-239; İbn Emîr el-Hâc, et-Takrîr ve‟t-tahbîr, Beyrut, 

1983, III, 250-251; Emîr Pâdişâh, Teysîru‟t-Tahrîr, Beyrut, ty., IV, 254; Şürünbülâlî, “el-„Ikdü‟l-ferîd”, s. 704-706; 
Nizamüddîn el-Ensârî el-Leknevî, Fevâtihu‟r-rahamût, Beyrut, 2002, II, 438. 

17  Abdülganî en-Nablusî, Nihâyetü‟l-murâd, s. 15-16; Emîr Pâdişâh, Teysîru‟t-Tahrîr, IV, 255-256. 
18  Abdülganî en-Nablusî, Nihâyetü‟l-murâd, s. 268. 
19  Abdülganî en-Nablusî, Nihâyetü‟l-murâd, s. 16. 
20  Nuh b. Mustafa, Terceme-i Milel ve Nihal, s. 210. 
21  Nuh b. Mustafa, Terceme-i Milel ve Nihal, s. 210. 
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çekilmiş sayılır.22 Nuh b. Mustafa hâkimlik görevine atanırken belirli bir mezhebe göre hüküm verme 

şartı bulunması halinde, bu şarta hâkimin müçtehid olsa dahi uyması gerektiği kanaatindedir: 

Padişah bir kimesneye seni filan kimesnenin mezhebi üzere kâdî eyledim dese eğer ol mukallid 

ise ona ol mezhebde sahih ve meşhur olan kavilden tecavüz eylemek caiz değildir. Ve eğer müçtehid 

ise ona ol mezhebden tecavüz etmek caiz değildir. Zira tevliyet onu ol mezhebe hasr etmiştir.23    

Müellifimiz Hanefi ulemasından Kasım b. Kutluboğa‟ya (ö. 879/1474) dayanarak, mukallid olan 

hâkimin zayıf kavle dayanarak vereceği hükmün de geçersiz olduğunu ileri sürmektedir: 

Pes zamanımız kâdîlerine kavl-i za„îf ile hüküm eylemek caiz değildir. Belki onlara kavl-i kavî ile 

hüküm eylemek vacibdir. Ve kavl-i za„îf ile hüküm ettikleri takdirce hükümleri gayr-i nâfizdir. Zira 

mercûh, râcih mukabelesinde adem menzilesindedir.24   

Nuh b. Mustafa‟nın gündeme getirdiği meseleler kamu otoritesinin, hâkimi atarken görev ve 

yetkilerinde bazı sınırlamalara gidebileceği esasına dayanmaktadır. Bu husus Mecelle‟de “Kazâ zaman 

ve mekân ile ve bazı husûsâtın istisnası ile takayyüd ve tahassüs eder” (madde 1801) şeklinde ifade 

edilmiştir. Osmanlı tatbikatında ahalinin çoğunluğunun Hanefi olması gerekçesiyle hâkimler Hanefi 

mezhebine göre hüküm vermekle yükümlü tutulmuşlardır. Ancak Irak, Hicaz ve Yemen gibi diğer 

mezhep mensuplarının bulunduğu yerlerde ahalinin kendi mezheplerine mensup âlimleri dava konusu 

olan olaylarda hakem seçmesi, Hanefi hâkimin de bu hakemin diğer mezhebe göre verdiği kararı 

onaylayıp uygulaması şeklinde bir formül geliştirilmiştir.25 Bu bağlamda Mısır gibi farklı mezhep 

mensuplarının yaşadığı bir bölgede Hanefî bir fakih olan Nuh b. Mustafa‟nın, devletin resmi mezhebi 

konumundaki Hanefiliğe vurgu yapması, daha da anlamlı olmaktadır.   

Şehristânî‟nin ehl-i hadis ve ehl-i re‟y gibi ana akımlardan ve maruf mezheplerin bunlarla 

ilişkisinden bahsetmesine karşın Nuh b. Mustafa, ehlü‟l-furû ile ilgili kısmı, Kemal Paşa-zâde‟den (ö. 

940/1534) itibaren Hanefi literatüründe geliştirilmiş olan tabakâtü‟l-fukahâ (fıkıhçıların hiyerarşik 

düzeni) tasnifiyle tamamlar. Burada da yedili tasnifi, üç tabaka müçtehidler ve dört tabaka mukallidler 

olmak üzere iki ana kategoride sunar.26 Bu haliyle el-Milel ve‟n-Nihal‟in Şehristânî tarafından kaleme 

alınan furû ehli ile ilgili bölümü, Nuh b. Mustafa‟nın elinde tamamen Hanefi bir âlimin mezhep disiplini 

içerisinde kaleme aldığı bir metin haline gelmiştir. 

 

Sonuç 

Fıkhın tarihi gelişimi içerisinde mezheplerin oluşumu ve belirli bölgelerde belirli mezheplerin 

görüşlerinin uygulanması, icmâ kavramının ortaya çıkışından kanunlaştırma hareketlerine kadar uzanan 

tedvin sürecinin önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Kuruluş döneminde içtihad ve ihtilaf 

kavramları ön planda iken; olgunlaşma döneminde ister istemez kamu düzeni, istikrar ve hukuk 

emniyeti arayışları mezhep yapılanmalarını ve belirli bir mezhebe bağlı fetva ve yargılama faaliyetlerini 

gündeme getirmiştir. Osmanlı döneminde yetişmiş, din bürokrasisinde görev almış bir ilim adamı 

olarak Nuh b. Mustafa‟nın yaklaşımında, bu istikrar arayışının ön planda olduğu görülmektedir. Farklı 

mezhep saliklerinin yaşadığı Mısır‟da kaleme aldığı bu eserinde konuyu işlerken Hanefi mezhebine 

yaptığı vurgu dikkat çekmektedir. Amasya‟da doğmuş, Konya‟da görev yapmış bir fıkıhçı olarak Nuh b. 

Mustafa‟nın Mısır‟da mezhepler arası tartışmalara şahit olduğu, Ebu Hanife‟yi savunan monografik 

eserlerini de bu ortamda kaleme aldığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Mısır‟ın farklı mezhep salikleri 

arasındaki tartışmalar açısından hareketli bir bölge olduğu dikkatten kaçmamaktadır. Nuh b. 

Mustafa‟dan önceki asırlarda Mısır‟da yaşamış Gaznevî (ö. 773/1372) ve Bâbertî (ö. 786/1384) gibi 

                                                 

22  Nuh b. Mustafa, Terceme-i Milel ve Nihal, s. 210. Meselenin Hanefi literatüründeki dayanakları için bkz. İbnü‟l-Hümâm, 
Fethu‟l-kadîr, VII, 285; İbn Abidin, Reddü‟l-muhtâr, I, 177-179, VIII, 97-99. 

23  Nuh b. Mustafa, Terceme-i Milel ve Nihal, s. 211. 
24  Nuh b. Mustafa, Terceme-i Milel ve Nihal, s. 211. Kasım b. Kutluboğa‟nın yaklaşımı için bkz. İbn Abidin, Reddü‟l-muhtâr, 

VIII, 98. 
25  Ali Haydar, Dürerü‟l-hükkâm şerhu Mecelleti‟l-ahkâm, İstanbul 1330, IV, 694-695. 
26  Nuh b. Mustafa, Terceme-i Milel ve Nihal, s. 211-213. 
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Hanefi âlimlerin de bu vadide eserler kaleme almaları, ilgili durumun bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilir.  

Nuh b. Mustafa, XVII. yüzyılın şartlarında istikrar ve mezhep disiplininden yana tavrını 

koymuştur. Bu bağlamda İslam Dünyasında XIX. yüzyıla kadar mezheplere bağlılık ve içtihat 

konusunda istikrarı ve hukuk emniyetini önceleyen bir bakış açısının hâkim olduğu gözden uzak 

tutulmamalıdır. Nitekim XX. yüzyılın başlarından itibaren, ictihad ve yenileşme söyleminin en gözde 

referansları arasında yer alan Şâtıbî‟nin (ö. 790/1388) de, nasslardan hüküm istinbatına yönelik ictihad 

türlerinin ortadan kalkabileceğini savunduğu hatırlanabilir. Şâtıbî‟ye göre “Geçmişte örneği görülmemiş 

yeni olaylar, çözüme kavuşturulmuş meselelere nispetle azdır. Bu da önceki ulemanın ictihad ve 

incelemelerinin genişliğinden kaynaklanmaktadır. Geçmişteki meselelerde önceki ulemayı taklid 

mümkündür zira onların çözdüğü meseleler şeriatın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bazı cüzî 

meselelerin çözümsüz kalması da şerîatı tümüyle işlevsiz hale getirmez.”27 Ayrıca Şâtıbî de zaruret 

veya ihtiyaç gerekçesiyle başka bir mezhebin görüşünü uygulama taleplerine sıcak bakmamakta, bu 

tavrı “hevâya uymak” şeklinde nitelemektedir.28 Şâtıbî gibi, yenileşme ve ictihad önderi olarak takdim 

edilen bir âlimin bu konudaki yaklaşımının, Nuh b. Mustafa‟nın değerlendirmelerinden çok da farklı 

olmadığı görülmektedir. Bu da ictihad bağlamında, İslam dünyasında XIX. yüzyıla kadar ağırlıkta olan 

ortak bakış açısını yansıtmaktadır.29 XIX. yüzyılda ise Modernleşme dönemine girişle birlikte yeniden 

yapılanma arayışları çerçevesinde ibre içtihad taleplerinden yana olmuştur. Mamafih bu süreçte 

içtihada fıkıhtaki kapasitesini aşan bir anlam yüklendiği ve her kapıyı açacak bir anahtar gibi görüldüğü 

de bir vakıadır.30 Konuyla ilgili tartışmalar farklı versiyonlarla günümüzde de sürmektedir.  

Bu sempozyum birçok hayırlı sonucunun yanında, içtihad ve taklid tartışmalarının istikrar 

arayışının hakim olduğu bir sürecini temsil eden Nuh b. Mustafa‟nın da hayırla yad edilmesine vesile 

olmuştur. Nitekim kendisi de Terceme-i Milel ve Nihal‟in mukaddimesinde “bu tesvîdden garaz ashâb-ı 

keremin hayır dualarına mazhar olmak, lütuf ve ihsanlarına yol bulmaktır”31 ifadesiyle bizlerden bunu 

talep etmektedir.   
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MÜEYYEDZÂDE ABDURRAHMAN EFENDĠ’NĠN HAYATI VE  

OSMANLI HUKUK GELENEĞĠNDEKĠ YERĠ 

 

Ahmet İNANIR 

 

Özet 

Müeyyedzâde Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed el-Amâsî (922/1516) Osmanlı Devleti‟nin ilmî, hukukî ve 

siyasî meselelerinin merkezinde yer alan Amasyalı âlimlerden biridir. O, yazdığı eserleri yanında 

yetiştirdiği ve himaye ettiği âlimlerle de ön plana çıkmaktadır. Meselâ Osmanlı Devleti‟nin fıkıh 

geleneğinin oluşmasında önemli yeri olan İbn Kemal (Kemalpaşazade) ve Ebussuûd Efendi gibi birçok 

âlime hocalık yapmış, himayesine alarak yetişmelerinde önemli rol oynamıştır. Yine derlediği fetvâ 

mecmuası, yazdığı risaleler ve hâşiyelerle devrinin ilim ve kültür hayatına büyük hizmet etmiştir. 

Müeyyedzâde eserlerinde nakilci olmaktan ziyade kendi görüşlerini de ortaya koymuş ve onları alanın 

otoritesi kabul edilen âlimler karşısında savunabilen bir özelliğe sahiptir.  Burada güncel meselelere 

çözüm sunan görüşleri bir araya getirmiştir. Bu sebeple dönemi ve sonrasında müftü ve kadıların temel 

başvuru kitabı olmuştur. Bu çalışmada bir tebliğ çerçevesinde önce Müeyyedzâde‟nin yaşadığı dönem, 

hayatı ve eserlerine kısaca yer verilmiş ardından da Osmanlı hukukuna ve ilmiyesine katkıları tespit 

edilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Müeyyedzâde, Osmanlı Hukuku, Fetâvâ, İbn Kemal, Ebussuud.  

 

Müeyyedzade Abdurrahman Efendi’s Life and Role on the Ottoman Law Traditional  

 

Abstract 

Mueyyedzade Abdurrahman b. Ali b. Muayyed al-Amashi (922/1516) is one of the Amasian scholars 

who are at the center of the scientific, law and political affairs of the Ottoman State. He also draws 

attention with the scholars he has trained and patronised as well as he wrote book. For example he 

trainee many masters such as Ibn Kemal (Kemalpasazade) and Ebussuûd Efendi who played an 

significant role in the formation of the fiqh tradition of the Ottoman State, beside he has played an 

important role in their improvement by taking them. He has also contributed greatly to the science 

and culture of his era, which he has compiled of fatwas, his writing articles and postscript (Haşiye). 

Müeyyedzâde possesses a characteristic that expresses his own opinions rather than being a 

transplant in his works and at the same time he can defend his view against the scholars who are 

accepted as the authority of the field. This majmua broughts together solutions to current issues. For 

this reason, it has been a referenced book both in his own era and later in the period with views to 

muftis and and kadıs. In this study, firstly the period, life and works of Müeyyedzâde were briefly 

mentioned within the framework of a communiqué and then attempts were made to determine 

contributions to Ottoman law and science. 

Keywords: Mueyyedzade Abdurrahman b. Ali, Amasia, Ottoman Law, Fatwas Majmua, Ibn Kemal  

 

Giriş 

Malazgirt zaferiyle birlikte Tokat, Amasya ve Kayseri, Dânişmend Gazi‟ye (1071-1085) iktâ 

edilmiştir.1 Dânişmendliler dönemi hükümdarlarından Melik Muhammed (1135-1143) ve Melik 

Yağıbasan (1143-1164) dönemlerinde açılan ilk medreseler arasında Amasya Halîfet Gazi Medresesi de 

yer almaktadır.2 Dânişmendlilerden Osmanlılara kadar geçen yaklaşık üç asırlık sürede Amasya ve 

                                                           
  Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ahmet.inanir52@gop.edu.tr. 
1  Abdülkerim Özaydın, “Dânişmend Gazi”, DİA, İstanbul, 1993, VIII, s. 468-469. 
2  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kitabeler I, İstanbul, 1345/1927, s. 95; Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul, 1993, s. 108; Tanju 

Cantay, “Danişmendli Mimarî Eserleri”, (Yayınlanmamış Lisans Tezi, İÜEF Türk ve İslâm Sanatı Kürsüsü), İstanbul, 1976, s. 
56; Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul, 1976, s. 43; aynı mlf., "Danişmendliler Dönemi'nde Türk Eğitim Tarihine 
Genel Bir Bakış", Niksar'ın Fethi ve Danişmendliler Dönemi'nde Niksar Bilgi Şöleni Tebliğleri, (Niksar, 8 Haziran 1996), Tokat, 
1996, s. 13. 
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civarının bir ilim merkezi haline geldiği anlaşılmaktadır. Bunda Amasya'nın Ortaasya göç yollarından biri 

olmasının yanında, XVI. Yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı şehzadelerinin idari tecrübe kazandığı 

merkezlerden biri olmasının da etkisi olduğu söylenebilir.3  

Amasya şehri, başta Müeyyedzâde olmak üzere, tarihçi Şükrullah (ö. 868/1464‟ten sonra), 

Osmanlı hat ekolünün kurucusu Şeyh Hamdullah (ö. 926/1520), Tâcî Bey (ö. 890/1485) ile oğulları 

Cafer (ö. 921/1515)2 ve Sâdî Çelebiler (ö. 922/1516), ulemadan Zenbilli Ali Efendi (ö. 932/1526) ve 

meşhur tabip Sabuncuoğlu Şerafettin (ö. 873/1468) gibi pek çok önemli âlim, fâdıl,  şeyh, şair ve 

yöneticiye ev sahipliği yapmıştır.4 

1- Müeyyedzâde Abdurrahman b. Ali’nin Hayatı ve Eserleri  

1.1. Hayatı 

Müeyyedzâde‟nin asıl adı Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed el Amasî‟dir. Büyük dedelerine 

nispetle Müeyyedzâde diye şöhret bulmuştur.  Nisbesinden de anlaşılacağı üzere seçkin bir ailenin ferdi 

olarak Hicri Safer 860/M. Ocak 1456 yılında Amasya‟da dünyaya gelmiştir. Bazı kaynaklar onun 

nesebinin İran‟da Kâzerûniyye tarikatı kurucusu Ebû İshak Kâzerûnî‟ye (ö. 426/1035) kadar 

dayandığını bildirmektedir. Bu bilgilere göre babası Kâzerûniyye şeyhlerinden Şemseddin Müeyyed 

Çelebi‟nin oğludur. Müeyyedzâde'nin büyük dedesi Yâr Ali Çelebi'yi ise; Taşköprüzâde, Yâr Ali Şirâzî 

olarak kaydetmektedir. Ebû İshak Kâzerûnî diye meşhur olan Mevlânâ Şeyh Şemseddin Müeyyed 

Çelebi'nin damadı olduğu belirtilmektedir.5  

Taşköprüzâde, Yâr Ali Çelebi‟nin fetva verecek kadar usul ve furûya, aklî ve şer'î ilimlere vâkıf 

olduğunu, insanların müşkillerinin halli için kendisine başvurduklarını kaydetmektedir.6 Yâr Ali 

Çelebi‟nin zâhirî ilimler yanında bâtınî/tasavvufî ilimlerde de ileri seviyede olduğu bilinmektedir. Zira 

Kadı Burhaneddin'in kendisi vesilesiyle tasavvufa yöneldiği bilinmektedir. Esterabâdî ise Yâr Ali 

Çelebi‟yi Kadı Burhanedin'in şeyhülislâmı ve ölümüne kadar beraberinde kalan sadık dostu olarak 

nitelemektedir. Hatta Memlûklerin Halep valisi Sivas surlarına dayandığında Yâr Ali Çelebi‟nin sulh 

şartlarını konuşmak üzere elçi olarak görevlendirildiğini belirtmektedir. Kadı Burhaneddin beyliği ise 

kısa bir süre sonra Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. Yâr Ali Çelebi de haliyle yeni yönetime tabi 

olmuştur. Bu sıralarda Osmanlı Vezirlerinden Yakut Paşa Amasya'da kendi adına bir zaviye yaptırınca 

şeyhliğine de Yâr Ali Çelebi'yi görevlendirmiştir. Yakut Paşa, vakıf şartnâmesinde Yâr Ali Çelebi'den 

sonra külliyenin yönetim ve bakımının şeyhin erkek evlâdları tarafından üstlenilmesini şart koşmuştur.7 

Kısaca Amasya‟nın meşhur ailelerinden olan Müeyyedzâdeler köken itibariyle İmadîler‟in bir kolu olan 

Divriklizâdeler‟e mensuptur.8 Müeyyedzâde‟nin anne tarafından dedesi olduğunu iddia eden Âşık Çelebi 

de dedelerinin aslen İran‟dan geldiğini belirtmektedir.9 Müeyyedzâde‟nin bir yanlış anlamadan dolayı 

bir süre Amasya‟dan ayrılmak zorunda kaldığında Şiraz‟a gitmesi ayrıca Taşköprüzâde‟nin Yâr Ali 

Çelebi‟yle ilgili Yâr Ali Şirâzî kaydına yer vermesi ailenin anayurdu hakkında da bilgi vermektedir. 

1.2. Eğitimi 

Müeyyedzâde Amasya‟da Yâkut Paşa Zâviyesi şeyhi olan babası sayesinde iyi bir eğitim gördü. 

Babası Amasya sancakbeyliğine gönderilen Şehzade Bayezid‟in (II. Bayezid) nişancısı (865/1461) 

olunca da Şehzade Bayezid ile yakınlık kurmuş ve onun dost meclislerine iştirak etmiştir. Bu esnada 

                                                           
3  Ali Tuzcu, Seyahatnâmelerde Amasya Georges Perrot, Bir Zamanlar İslam Dünyasının Bilim ve Kültür Merkezi, Üniversiteler 

Şehri; Anadolu‟nun Oksford‟u Amasya, I. Baskı, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2007, s. 225-226.   
4  Muhittin Serin, "Hamdullah Efendi, Şeyh", DİA, XV, 449-452; İsmail E, Erünsal, "Tâcîzâde Câfer Çelebi", DİA, XXXIX, 353-

356; Küçükdağ, Yusuf, "Zenbilli Ali Efendi", DİA, XXXXIV, s. 247-249; Nuran Yıldırım, "Sabuncuoğlu Şerefeddin", DİA, XXXV, 
s. 358-359, Tuzcu, a.g.e., s. 225-226. 

5  Isâmuddîn Ebu‟l-Hayr Ahmed b. Mustafa Taşköprüzâde, eş-Şekâiku'n-Numâniyye fî Ulemâi'd-Devleti'l-Osmâniyye, Dersaadet 
Yayınevi, İstanbul, s. 25; Hasan Aksoy, “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi”, DİA, XXXI, s. 485. 

6  Taşköprüzâde, a.g.e., s. 25. 
7  Hasan Karataş, The City as a Historical Actor: The Urbanization and Ottomanization of the Halvetiye Sufi Order by the City 

of Amasya in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Yayınlanmamış Doktora Tezi, UC Berkeley Electronic Theses and 
Dissertations, 2011, s. 28-30.   

8  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, İstanbul, 1327-1330, I, s. 321-322; Abdurrahman Şerif, Ahlat 
Kitabeleri, İstanbul 1932, s. 103; Recep Yaşa, “Ahlatşahlar”, Türkler, Ankara, 2002, VI, s. 484- 489. 

9  Filiz Kılıç, Âşık Paşa Divanı, 1.  (http://ekitap.kulturturizm.gov.tr 11.03.2017); M. Tayyib Gökbilgin, “Müeyyed-zâde”, İA, 
VIII, s. 786-790 
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Şehzâde Bayezid‟in Amasya valiliği sırasında nedimleri arasında bulunan Şeyh Hamdullah Efendi‟den 

hüsn-i hat öğrenmiştir.10 Bu yıllarda Müeyyedzâde‟nin Amasya‟da tanınmış bir kadın şair olan Mihrî 

Hatun ile gönül ilişkisi olduğu iddia edilse de bunun bir iftira olduğu sadece temiz bir sevgiye dayandığı 

belirtilmektedir.11 Çeşitli sebeplerle kendisini çekemeyenler, Şehzade Bayezid‟in içki ve eğlenceye 

alıştırılmasında rolü olduğu gerekçesiyle Müeyyedzâde, Fâtih Sultan Mehmed‟e şikâyet etmiştir. 

Neticede şehzadenin Hasekisi Hızırpaşazâde Hacı Mahmud ile birlikte Müeyyedzâde‟nin çeşitli idam 

usullerinden biriyle idamına ferman çıkarılmıştır. Ancak Şehzade Bayezid henüz ferman Amasya‟ya 

ulaşmadan fermanın içeriğinden haberdar olduğundan dostu Müeyyedzâde için 10.000 dirhem, at ve 

sefer gereçleri temin ederek o sırada Memlûkler‟in elinde bulunan Halep‟e kaçmasına (884/1479) 

yardımcı olmuştur.12 Müeyyedzâde ise burada uzun bir süre kalmayı tercih etmeyerek bu dönemde 

Şiraz henüz Şiî yönetimi altında şiîleştirilmemiş Sünnî bir bölge olduğundan anayurdu Şîraz‟a gitmiştir. 

İslam âleminin farklı coğrafyalarından talebeler buraya dönemin ileri gelen âlimlerinden ilim almaya 

gelmekteydi.  

Müeyyedzâde Şirâz‟da Hâfız-ı Acem gibi birçok âlim ile tanıştı ve dostluk kurdu. Orada özellikle 

Celâleddin ed-Devvânî‟nin ders halkasına katılmıştır. Kaynaklarda belirtildiğine göre hocasının huzuruna 

ilk girdiğinde hocası kendisine; "Bize hediye olarak ne getirdin" diye sormuş, o da "Hocazâde'nin 

Tehâfüt kitabını getirdim" demiştir. Bunun üzerine Devvânî Tehâfüt‟ü bir müddet mütâlaa ettikten 

sonra "Allah her ikinizden de razı olsun, şayet bu kitabı görmemiş olsaydım ben de aynı konuda bir 

kitap yazmak niyetindeydim." demiştir. Müeyyedzâde Fatih Sultan Mehmet vefat edip Şehzâde 

Bayezid'in tahta çıktığını haber alıncaya kadar yani Amasya‟ya döneceği tarihe kadar dört yıl boyunca 

kendisinden ders almıştır. Hocası Devvânî dönerken kendisine verdiği icâzetnâmede Müeyyedzâde 

hakkında bazı övgülerde bulunmuş; Cürcânî'nin Şerhu'l-Mevâkıf'ını başından vücud bahsinin ortalarına 

kadar, Kadızâde'nin Şerhu'l-Ca‟mîî'sini başından sonuna kadar, Nasreddîn et-Tûsî'nin Tahrîru Öklîdis 

adlı kitabının başından 10. bölümüne kadar, yine Tûsî'nin Şerhu'l-işârât'ını ve Kutbuddîn Râzî'nin 

Muhâkemât'ını kendisinden okuduğunu belirtmiştir.13 İcâzetnâmenin veriliş tarihi 21 Cumâdiye'l-ûlâ 

888/Mayıs 1483'tir. İcâzetnâmenin sonunda hocası, Müeyyedzâde‟nin Amasya yolculuğunun hayırlı 

geçmesini dilemekte, gittikten sonra da hocasını unutmamasını ve hayır dualarını eksik etmemesini 

kendisinden istemektedir.14 Bu hicret Müeyyedzâde'ye Maverâunnehir bilim geleneğini yerinde 

inceleme imkânı sunmuş hocası Devvânî'ye Osmanlı coğrafyasında eserlerinin ve fikirlerinin 

yaygınlaşmasının önünü açmıştır.  

1.3. Görevleri   

Müeyyedzâde (Ramazan 888/Ekim1483) Amasya‟ya döndü ve burada babasının üç ay önce 

vefat ettiği gerçeğini öğrendi. Bunun üzerine Amasya'da kırk gün kadar kısa bir müddet kaldıktan 

sonra İstanbul‟a geçti. Burada aile dostu Hatipzâde (ö. 940/1534) aracılığıyla Kalenderhâne Medresesi 

müderrisliğine atandı. 17 Rebiulevvel 891'de (23 Mart 1486) ünlü âlim ve devlet adamı Muslihuddîn 

Kastellânî'nin (ö. 901/1496) 19 kızı ile evlendiği gün Efdalzâde Hamîdüddin Efendi‟nin yerine Sahn-ı 

Semân Medresesi müderrisliğine tayin edildi. 899‟da (1494) Îsâ Fakih‟in vefatıyla boşalan Edirne 

kadılığına gönderildi. Rebîülevvel 907‟de (Eylül 1501) Anadolu Kazaskeri olarak atandı ve dört yıl sonra 

Hacıhasanzâde Efendi‟nin vefatı üzerine de Rumeli kazaskeri oldu.15 XIV. asırdan XVI. asrın ortalarına 

kadar bütün kadıları tayin ve tercih yetkisi kazaskere aitti. Şeyhülislamlar ancak 982/1574 yılında 

mevleviyet kadılarını ve yüksek dereceli müderrisleri tayin yetkisi verildi. Bu tarihten sonra da diğer 

                                                           
10  Aksoy, a.g.m., s. 485. 
11  Abdülkadir Karahan, “Mihrî Hatun”, İA, VIII, s. 305; Erünsal, İsmail E., “Mihrî Hatun”, DİA, XXX, s. 37. 
12  Mecmûa-i Münşeât-ı Selâtîn Feridun Bey, I, s. 263-264 (https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/588); Aksoy, 

a.g.m., s. 485. 
13  Ayrıntılı bilgi için bkz. Harun Anay, Celâleddîn Devvânî, Hayatı, Eserleri, Ahlak ve Siyaset Düşüncesi, Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994. 
14  Ayrıntılı bilgi için bkz. Judith Pfeiffer, The Heritage of Arabo İslamic Learning, "Teaching the Learned: Jalâl al-Dîn al-

Devvâni's Ijâza to Mu'ayyadzâde 'Abd al-Rahmân Efendii and Circulation of Knowledge between Fârs and the Ottoman 
Empire at the Turn of the Sixteenth Century", Brill, Leiden/Boston, 2015/2016, s. 291, 324. 

15   Aksoy, a.g.m., s. 485-486. 

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/588
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kadı ve müderrislerin tayin ve idare yetkisi gene kazaskerlerde kalmaya devam etti.16 Bu bilgilerden de 

anlaşılacağı üzere Müeyyedzâde yürütme bakımından önemli yetkilere sahipti.   

Şehzade Selim taraftarı yeniçerilerin 917/1511'de Sultan Ahmed yanlısı devlet adamlarına karşı 

başlattıkları sindirme hareketi sırasında konağı Tâcizâde Cafer Çelebi'nin konağıyla birlikte yağma 

edildi. II. Bayezid, yeniçerilerin baskısı sonucu Müeyyedzâde'yi Rumeli kazaskerliğinden uzaklaştırdı 

(917/1511) ve ardından da emekliye ayırdı. Yavuz Sultan Selim'in tahta geçmesinden sonra 

Müeyyedzâde tekrar göreve başlatılmış önce Karaferye kadılığına, ardından da yeniden Rumeli 

kazaskerliğine atanmıştır. (919/1513)17 Padişahın talebi üzerine Çaldıran seferine katılmış, fakat sefer 

dönüş yolunda"kuvvâsına zaaf, aklına ihtilal, mizacına fütûr ve dimâğına kelâl" geldiği gerekçesiyle 

ikinci defa azledildi (920/1514)18 Bundan iki yıl sonra da 15 Şaban 922/13 Eylül 1516 yılında vefat 

etmiş ve Eyüp Sultan Türbesi haziresine defnedilmiştir. Kaynaklar Müeyyedzâde‟nin beş oğlu ve bir kızı 

olduğunu bildirmektedir.19   

Kızı 1503'te ölmüş, bu sebeple II. Bayezid kendisine başsağlığı ziyaretinde bulunmuştur. Büyük 

oğlu Abdülfettah Çelebi, Zeyrekzâde danişmendi iken babasından bir sene sonra ölmüştür. İkinci oğlu 

Mahmud Çelebi de henüz Sahn müderrisi Muhyiddin Çelebi'nin talebesiyken, ağabeyinden kırk gün 

sonra vefat etmiş, üçüncü oğlu Abdürrezzâk Çelebi de Hoca Hayreddin Efendi'den mülazım olduktan 

sonra altı yıl hiç bir vazife alamamış yirmi sekiz yaşında 936/1530'da vefat etmiştir. En küçük oğlu 

Abdüsselam Çelebi'ye gelince, o da henüz talebeyken 941/1530'da vefat etmiştir. Sadece dördüncü 

oğlu Abdulvehhâb Çelebi Ebussuûd Efendi'den ders almış ve Şeyhülislam İbn Kemal'in Sadrazam 

İbrahim Paşa nezdindeki teşebbüsü ile müderris olabilmiştir. Abdülvehhâb sonradan Sahn-ı Semân 

medresesi müderrisliğine kadar yükselerek 970/1562 yılında vefat etmiştir. 

 Müeyyedzâde'nin kendi neslinden olmasa da üç kardeşinden biri olan Hacı Çelebi veya Hacı 

Halife adları ile tanınan Abdurrahîm Efendi'nin babasının vazifesini devam ettiren meşâyıhtan biri 

olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda hocası olan Ebussuûd efendinin damadı oğlu Abdülkâdir Şeyhî 

Efendi (ö. 1002/1594) ise 8 Mayıs 1587‟de şeyhülislâm olarak atanmıştır.20 Müeyyedzâdelerin 

ilmiyedeki etkinlikleri yüzyılın sonuna kadar böylece devam etmiştir.   

1.4. Eserleri   

Müeyyedzade kaza işleriyle meşgul olması sebebiyle yazılı eserden daha çok genç kabiliyetleri 

keşfedip destekleme konusundaki maharetiyle öne çıkmıştır. Taşköprüzâde, onun eserlerinin bürokratik 

görevi nedeniyle neredeyse hepsinin müsvedde halinde kaldığını belirtmektedir. Kelam sahasında 

müşkil meseleleri kaleme aldığı Risâle fi‟l-Mevâzî el-Müşkile min ilmi‟l-Kelâm adlı bir risaleyi Şehzâde 

Korkut'u medh eden üst düzey belağata sahip Arapça bir kasideyle birlikte kendisine gönderdiği ve 

şehzâdenin takdirini kazandığını kaydetmektedir.21   

Müeyyedzâde hem Amasya'daki ilk gençlik yıllarında hem de Şiraz dönüşünde şiirle ilgilenmiş, 

Hatemî mahlasıyla Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazmış ve şairleri de himaye etmiştir. Hatta şiir ve 

inşâda mahir olduğu ve bu sebeple kendisine sadru'l-ifade de denilmektedir.22 Müstakil bir divanına 

henüz rastlanmamış olsa da çeşitli tezkirelerde kendisine ait şiirlerine rastlanmaktadır. Onun bazı 

önemli şahısların vefatına dair ta'miyeli tarihleri de edebî bakımdan değerli görülmüştür.23 “Hâtemî” 

mahlası ile üç dilde (Arapça, Farsça ve Türkçe) şiir yazdığı belirtilmekteyse de divanına 

rastlanamamıştır. Onun bazı önemli şahısların vefatına söylediği ta„miyeli tarihleri de değerlidir. 

                                                           
16  Mehmet İpşirli, "Kazasker", DİA, XXV, s. 142. 
17  Muhammed Süreyyâ, Sicili Osmânî veyahut Tezkiretü Meşâhir i Osmâniye, Sebil Yayınevi, 1997, III, s. 310; Aksoy, a.g.m., s. 

485-486. 
18   Mehmet Nuri Yıldırar, Amasyalı Dîvân Şairleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, 

Ankara, 2002, s. 102. 
19  Gökbilgin, “Müeyyed-zâde”, s. 790. Aksoy, a.g.m., s. 485-486.   
20  Ayrıntılı bkz. Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Şeyhî Efendi”, DİA, I, s. 244. 
21   Taşköprülüzâde, a.g.e., s. 294; Moulay el-Hassan el-Hafidi, “Müeyyedzâde b. Ali‟nin el-Havâşî alâ Şerhi‟l-Me vâkıf Adlı 

Eserinin Kelamdaki Önemi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2013, s. 25. 

22  Pehlul Düzenli, “Şeyhülislâm Ebussuud Efendi: Bibliyografik Bir Değerlendirme”, Türkiye Araştırmalım Literatür Dergisi, c. 3, 
sayı: 5, 2005, s. 443. 

23  Aksoy, a.g.m., s. 485. 
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Müeyyedzâde‟nin Hâşiye alâ Şerhi ‟l-Mevâkıf‟teki24 değerlendirmeleri dikkate alındığında kelâmî 

meselelere de oldukça hâkim olduğu gözükmektedir. Çünkü şerhleri açıklarken bazen şârihin yanlış 

yaptığını izah etmekte, bazen de doğru olduğunu söylemektedir. Meselâ Şeyh İbn Sina‟nın ifadesini 

şarihin yanlış anladığnı iddia eder. Zira ona göre İbn Sina Şifa adlı eseri başta olmak üzere birçok 

eserinde kabul etmediği ve hatta çürüttüğü bir görüşü başka bir yerde kanıtlamasının mümkün 

olmadığını söyleyebilecek kadar literatüre hâkimdir. Müeyyedzâde “İmam‟a itirazım şöyledir: Bu istidlal 

filozofların kelamında yoktur onların ilke ve prensiplerine aykırıdır. Nitekim onlar fiilleri şuursuz doğaya 

nisbet ederler” şeklinde tespitlerde bulunur. Aslında Müeyyedzâde yazdığı hâşiyede sade bir nakilci 

olmaktan ziyade kendi görüşlerini de ortaya koyan ve onları daha önceki otorite âlimler karşısında 

savunabilen özgün bir kelamcı/âlim hüviyetine sahiptir.25 O bu özelliğini eser verdiği diğer alanlarda da 

ortaya koyabilen özgün âlimlerden biri olduğu söylenebilir. Müeyyedzâde‟nin bir de menkul fetvâ 

mecmuası vardır. Kütüphanelerde Fetâvâ-yı Müeyyedzâde, Mecmû'atü'l-mesâ'il, el-Mesâilü'l-

müntehabe fi'l-fetâvâ, el-Mecmûatü'l-fıkhiyye,26 Pend-i fetâva, Mecmû'a fi'l-fetâvâ, Mecmû'atü fîhâ 

mesâilü'l-furû, Mecmû'atü'l-fetâvâ, Kitâbü Müeyyedzâde fi'l-fıkh, gibi farklı isimler altında kaydedildiği 

görülmektedir. Bu mecmûa isim çeşitliliğinden de anlaşılacağı üzere defalarca istinsah edilmiş diğer 

fetva mecmualarında kaynak olarak kullanılmıştır. Menkul mecmuaların dili Arapça olup doğrudan 

doğruya fıkıh ya da fetva kitaplarından alıntı yapılarak fıkıh konularına göre bir araya getirilen 

nakillerden oluşur. Dolayısıyla Müeyyedzâde‟nin kendi görüşleri ayrıca yer almamaktadır. Eserin 

başında yaklaşık dört varaklık temizlik, mesh, zekât ve salatla ilgili meseleler kaydedildikten sonra en 

çok ihtilaf edilen konulardan biri olan vakıf konusuna geçilmektedir. Diğer konuların muâmelat ve 

cinâyâta, ukûbata dairdir.   

Fetâvâ-yı Müeyyedzâde'nin Süleymaniye Kütüphânesi Hüsrev Paşa numara 100‟de kayıtlı 

nüshasının başında 113, Damad İbrahim nr.718'deki nüshanın baş kısmında ise 119 kaynak eser ismi 

bulunmaktadır. Bu eserlerin büyük bir kısmının Mâverâünnehir hukukçularına ait vâkıât/fetâvâ türü 

oluşturmaktadır. Mecmûada her bir mesele için genelde tek bir kaynaktan nakil yapılmakta çok az da 

olsa iki veya üç kaynağa başvurulmaktadır. Kahire Kütüphanesine kayıtlı olan nüsha üzerinde Arslan‟ın 

yaptığı çalışmaya göre 1787 fetva bulunmaktadır. Bu fetvâlarda en çok atıf yapılan ilk üç eser atıf 

sayısı ise şöyledir: Münye‟ye 458, Bezzâziyye 229 ve Kâdıhân 148‟dır.27   

Müeyyedzâde'nin öne çıkan eserleriyle ilgili verilen bu bilgilerden sonra bütün eserleri şu şekilde 

özetlenebilir:   

1. Fetâvâ-yı Müeyyedzâde 2. Risale fi ta‟zîmi'n-nebî, 3. Risâle fi'l-mevcûdâti'l-hâriciyye, 4. Risâle 

fi halli'ş-şübheti'l-âmme, 5. Risâle fi nâkızi'l-vuzû, 5. Risâle fi'l-hac, 6. Risâle fi hikmeti't-tahrîr, 7. Risâle 

fi müşkilâti mesâili ilmi'l-ferâ'iz, 8. Hâşiye alâ Hâşiyeti Mir Ebi'l-Feth âla Şerhi adâbi'l-Adûdî, 9. Risâle 

fi'l-cüzillezi la yetecezzâ, 10. Vasiyyet,  11. Risaletü fi isbati ilmihi teala ala usuli'l-felasife,  12. 

Taşköprüzâde, Müeyyedzâde'nin Risâle fî-tahkîki'l-kürati'l-müdahrace isimli bir eseri da olduğunu 

belirtmektedir. 13. Hâşiye alâ Şerhi ‟l-Mevâkıf, 14. Tefsir sure-i kadir, 15. Risâle fi eşhuri malûmat, 16. 

Hâşiyetu şerh-i miftah da kendisine isnad edilmektedir.28 Kaynaklarda Hidâye'nin şerhi olan Tergîbü'l-

                                                           
24  Hâşiye alâ Şerhi ‟l-Mevâkıf adlı eseri üzerine Moulay el-Hassan el-Hafidi tarafından “Müeyyedzâde b. Ali‟nin el-Havâşî alâ 

Şerhi‟l-Me vâkıf Adlı Eserinin Kelamdaki Önemi” adlı bir yüksek lisans çalışması vardır. 
25  el-Hafidi, a.g.e., s. 55 vd. 
26  Süleymaniye Kütüphanesi‟ndeki bir nüshası Laleli 1152. 
27  Emine Arslan, “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi'nin Fetva Mecmûası Ve Kaynaklarının Değerlendirilmesi”, Sahn-ı 

Semân‟dan Dârülfünûn‟a Osmanlı‟da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler -I- (İstanbul‟un Fethinden 
Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar), İstanbul, 2015. 

28  Taşköprüzâde, a.g.e., s. 179; Aksoy, a.g.m., s. 486; Arslan, a.g.m., s. 8-10; el-Hafidi, a.g.e., s. 24-25; 
https://www.yazmalar.gov.tr/detayli_arama.php?cmd=search&eserAdi=&yerno=&yazar=M%FCeyyedzade%2C+Abdurrahm
an+b.+Ali+&not=&koleksiyon=&olcu=&kutuphane=&satir=&kagit=&yaprak=&yaziTuru=&dvd=&konu=&mustensih=&istin
sahYeri=&telif1=&telif2=&telifTuru=Hicri&istinsahTarihi1=&istinsahTarihi2=&istinsahTarihiTuru=Hicri&submit=%A0%A0Ar
a%A0%A0 (11.03.2017). 

https://www.yazmalar.gov.tr/detayli_arama.php?cmd=search&eserAdi=&yerno=&yazar=M%FCeyyedzade%2C+Abdurrahman+b.+Ali+&not=&koleksiyon=&olcu=&kutuphane=&satir=&kagit=&yaprak=&yaziTuru=&dvd=&konu=&mustensih=&istinsahYeri=&telif1=&telif2=&telifTuru=Hicri&istinsahTarihi1=&istinsahTarihi2=&istinsahTarihiTuru=Hicri&submit=%A0%A0Ara%A0%A0
https://www.yazmalar.gov.tr/detayli_arama.php?cmd=search&eserAdi=&yerno=&yazar=M%FCeyyedzade%2C+Abdurrahman+b.+Ali+&not=&koleksiyon=&olcu=&kutuphane=&satir=&kagit=&yaprak=&yaziTuru=&dvd=&konu=&mustensih=&istinsahYeri=&telif1=&telif2=&telifTuru=Hicri&istinsahTarihi1=&istinsahTarihi2=&istinsahTarihiTuru=Hicri&submit=%A0%A0Ara%A0%A0
https://www.yazmalar.gov.tr/detayli_arama.php?cmd=search&eserAdi=&yerno=&yazar=M%FCeyyedzade%2C+Abdurrahman+b.+Ali+&not=&koleksiyon=&olcu=&kutuphane=&satir=&kagit=&yaprak=&yaziTuru=&dvd=&konu=&mustensih=&istinsahYeri=&telif1=&telif2=&telifTuru=Hicri&istinsahTarihi1=&istinsahTarihi2=&istinsahTarihiTuru=Hicri&submit=%A0%A0Ara%A0%A0
https://www.yazmalar.gov.tr/detayli_arama.php?cmd=search&eserAdi=&yerno=&yazar=M%FCeyyedzade%2C+Abdurrahman+b.+Ali+&not=&koleksiyon=&olcu=&kutuphane=&satir=&kagit=&yaprak=&yaziTuru=&dvd=&konu=&mustensih=&istinsahYeri=&telif1=&telif2=&telifTuru=Hicri&istinsahTarihi1=&istinsahTarihi2=&istinsahTarihiTuru=Hicri&submit=%A0%A0Ara%A0%A0
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lebîb adlı eser de Müeyyedzâde'ye nispet edilmekteyse de yapılan bir araştırmada eserin Kızıl Molla 

Abdurrahman b. Ali el-Amâsî (ö. 983/1575)'ye ait olduğu tespit edilmektedir.29   

Müeyyedzâde, hat konusundaki maharetlerini de özellikle Şirâz‟dayken gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Nitekim Beyazıt Devlet Kütüphanesi‟nde mevcut Nasîrüddîn-i Tûsî‟ye ait Tahrîru Uśûli 

Öķlîdis adlı eserin Müeyyedzâde tarafından Şîraz‟da istinsah edildiği başındaki kayıttan 

anlaşılmaktadır.30 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi‟nde bulunan İbn Sînâ‟nın el-Mebde ve‟l-meâd‟ı 

da yine onun tarafından istinsah edilmiştir.31   

Müeyyedzade'nin kitaplara olan ilgisi sadece telif ve istinsahla sınırlı kalmamış nadir eserlere de 

sahip oldukça büyük özel bir kütüphane kurmuştur. Taşköprüzâde, bu kütüphanedeki kitap sayısının 

mükerrerleri hariç olmak üzere 7000 cilde ulaştığını işittiğini belirtmektedir.32 Fazlıoğlu ise bu 

kütüphanenin Osmanlı coğrafyası dışında da telif edilen kitapları ihtiva ettiğini özellikle de riyazi ilimler 

sahasında önemli kabul edilebilecek bir kitap koleksiyonu olduğunu iddia eder.33 Bu hususi kütüphane 

Müeyyedzâde'nin ölümünden sonra, büyük oğlu Abdulfettâh Efendi tarafından çeşitli kişilere satılmıştır. 

Bundan haberdar olan Yavuz Sultan Selim'in kitapların toplanmasını, gerekirse tekrar kitap 

satıcılarından satın alınmasını emrederek 2112 eseri toplatmış koleksiyonun en değerli kitaplarını da 

kendi özel kütüphanesine katmıştır.34 

2- Osmanlı Ġlmiyesine Katkıları   

Müeyyedzâde, Basîrî (ö. 941/1534-35),35 Hafız-ı Acem (ö. 958/1551), Necâti Bey (ö. 914/1509) 

ve Zâtî (ö. 953/1546) gibi pek çok şâiri himayesine almıştır. Meselâ Necâti‟yi Sultan Bayezid‟e arz 

etmiş, Sultan ise Necâtî'yi önce oğlu Şehzâde Abdullah'ın yanına divan kâtibi olarak atamıştır. Fakat 

şehzâdenin vefat etmesi üzerine de diğer oğlu Şehzâde Mahmud‟a Manisa sancakbeyi olduğu 

dönemde nişancı yapmıştır. Necâti Bey ise bu iyiliği hiç unutmamış, Müeyyedzâde‟ye bir kaside takdim 

etmiştir. Divanının mukaddimesinde de kendisinin yaptığı iyilikleri zikrederek teşekkür etmiş, eserini 

Müeyyedzâde adına düzenlemiştir.36 Zâtî ise Anadolu Kazaskeri Müeyyedzâde ile Nişancı Cafer 

Çelebi'nin ihsanları sayesinde geçimini sağladığından ayrıca mansıb istememiştir. Hâmileri 

görevlerinden azledildiklerinde ise sıkıntıya düşmüştür.37   

Müeyyedzâde‟nin himaye ettiği ve yetişmesinde katkısı bulunduğu devlet adamlarından biri de 

Ebu‟l Fazl Mehmed Efendi (Defterdar Mehmed Efendi)‟dir. Ebu‟l Fazl çok genç yaşta devlet işlerinde 

görev almaya başlamıştır. 1511 yılında da Müeyyedzâde kendisine danışman yapmıştır. Müeyyedzade, 

Kadı askerlikten emekli edilince Ebu‟l Fazl Manisa ve Trablus kadılıklarına tayin edilmiş, Müeyyedzade 

ikinci defa Kadıasker olunca da Orta Defterdarlığa (Anadolu Defterdarlığı) atamış ve kendisi uzun süre 

bu görevde kalmıştır.38 Müeyyedzâde, hocası Devvânî başta olmak üzere Şiraz'daki diğer âlimlerle olan 

ilişkisini payitahtta döndükten sonra da devam ettirmiştir. Mesela Hâfız-ı Acem Osmanlı ülkesine 

geldiğinde Müeyyedzâde kendisini himaye etmiş ve vazife almasına yardımcı olmuştur.39 Devvânî'nin 

damadı olan ve ölümünden sonra medresenin de başına geçen Muzafferuddîn Ali Şirâzî (ö. 922/1516) 

de Safevîler İran'da hâkim duruma geçince Anadolu'ya hicret etmiş ve o zamanlar Anadolu kazaskeri 

olan Müeyyedzâde tarafından himaye görerek II. Bayezid'e müderrislik vazifesi için tavsiye 

edilmiştir.17 Devvânî‟nin en önemli rakibi olan Şirazlı Sadreddîn el-Deştekî (Mîr Sadreddîn-i Şîrâzî) (ö. 

                                                           
29  Muhammed Özmen, Kızıl Molla Abdurrahman b. Ali el-Amâsî (ö. 983/1575)'nin İbn Kemal'in Hidâye Şerhi Üzerine (Mesh 

ale'l-Huffeyn Meselesi Bağlamında) İtirazları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2015, s. 48. 

30  Süleymaniye Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2304. 
31  Süleymaniye Ktp., III. Ahmed, nr. 1584. 
32  Taşköprüzâde, a.g.e., 179; Aksoy, a.g.m., s. 486. 
33  İhsan Fazlıoğlu, "Hendese", DİA, XVII, s. 203.   
34  Aksoy, a.g.m., 486; Pfeiffer, a.g.e., s. 292. 
35  Mehmet Çavuşoğlu,”Basîrî”, DİA, V, s. 105-106. 
36  Ali Nihat Tarlan, “Necâtî”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler, İsimler, Eserler, Terimler), Dergâh Yay., İstanbul, 

1998, VI, s. 548-550; Bayram Ali Kaya, "Necâti Bey", DİA, XXXII, s. 477-478. 
37  Vildan S. Coşkun, "Zâtî", DİA, XXXXIV, s. 150-151. 
38  Mehmet Törehan Serdar, “Ebu‟l Fazl Mehmed Efendi (Defterdar Mehmed Efendi)”, Mardin Artuklu Üniversitesi İnsan ve 

Toplum Bilim Dergisi, 2016, 1 (1), s. 81. 
39  Ömer Faruk Akün, "Hafız-ı Acem", DİA, XV, s. 80- 81. 
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903/1498) eserlerinden bazılarını Müeyyedzâde'nin tavsiyesi üzerine Bayezid'e ithaf etmiştir. Aynı 

müellif Ali Kuşçu'nun Şerhu Tecrîdi'l-itikâd'ına yazdığı haşiyeyi de Müeyyedzâde vasıtasıyla sultana arz 

ettirmek istemiştir. Yine Hakim Şah el-Kazvînî de Müeyyedzâde sayesinde uzun yıllar İstanbul'da saray 

hekimi olarak görev yapma imkânı bulmuştur.40   

Müeyyedzâde, şer‟î ilimler yanında aklî ilimlere de büyük önem vermiştir. Nitekim Kâtip Çelebi 

onun bu tutumunu övgüyle zikretmektedir. Ona göre 16. asrın sonlarına doğru bazı şeyhülislâmlar 

çeşitli dinî sâiklerle felsefe eğitimini medreselerde yasaklattıklarını fakat Şemseddin Molla Fenarî‟nin, 

Kadızâde-i Rûmî‟nin, Hocazâde‟nin, Ali Kuşçu‟nun, Müeyyedzâde Abdurrahman‟ın, Mîrim Çelebi‟nin, İbn 

Kemal‟in ve Kınalızâde Ali Efendi‟nin gerek hikmet ve gerekse şeriata vakıf birer âlimdir. Ayrıca o, 

yasaklayıcı bu yaklaşımın Osmanlı medreselerinin fikrî bakımdan gerilemesine sebep olduğunu iddia 

etmektedir.41   

Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere Müeyyedzâde Osmanlı ilmiyesine hem bizzat önemli katkılar 

sunmuş hem de pek çok kabiliyetli kimseyi himaye ederek onların kendini geliştirmesine yardımcı 

olmuştur. Yavuz Sultan Selim, Müeyyedzâde‟nin fazilet ve kemalini zikrettikten sonra, “Ne yazık ki son 

zamanına yetiştik” diyerek kendisinin değerini ifade etmiştir.42   

3- Osmanlı Hukukuna Katkıları 

Müeyyedzâde‟nin biyografisini yazan bazı kaynaklar onun edebi yönüne vurgu yaparken fıkhî 

yönüne ise pek fazla yer vermemişlerdir. Hâlbuki Müeyyedzâde‟nin derlediği fetva mecmuası ve yazdığı 

risaleler başta Türkiye yazma kütüphaneleri olmak üzere dünyanın birçok kütüphanesinde yer 

almaktadır.   

Müeyyedzade‟nin Fetvâ mecmuası menkûl bir fetva kitabı olmasına rağmen müftü ve kadıların el 

kitabı olmuştur. Ayrıca kendisinden sonra yazılan fetvâ ve fıkıh kitaplarına da kaynaklık etmiştir.  

Menkûl bir mecmûa olması hasebiyle Müeyyedzâde'ye atıf yapılırken bazen Müeyyedzâde Mecmûası 

şeklinde, bazen de farazâ; Fetâvâ-yı Müeyyedzâde naklen ani't-Tatarhâniyye şeklinde atıf 

yapılmaktadır. Mesela Fetâvâ-yı Ali Efendi'de yirmi yerde, Fetâvâ-yı Feyziyye'de üç yerde, Netîcetü'l-

fetâvâ'da ise dört yerde kaynak olarak başvurulan mecmûaya Mecelle'nin de üç yerde atıf yaptığı 

görülmektedir.43 Fetâvâ-yı Hayriyye'de en az bir yerde, yine İbn Abidin'in Hâşiyetü Reddi'l- Muhtâr'ında 

da bir kaç yerde Müeyyedzâde‟ye atıf yapılmaktadır. Kadızade Muhammed Efendi'nin Bahru'l-Fetâvâ 

adlı mecmuasının da kaynakları arasında bulunmaktadır.44 Hatta bazı yazarlar onun fetvâ mecmûasını 

Ebussuud Efendi‟nin fetvâları ile Sadi Çelebi‟nin (ö. 1538) Fetâvâ-i Sadiyye, Zekeriyazade Yahya 

Efendi‟nin (ö. 1644) Fetâvâ-i Yahya Efendi, Balizâde Mustafa Efendi‟nin (ö. 1658) Fetâvâ, Çatalcalı Ali 

Efendi‟nin (ö. 1687) Fetâvâ-i Ankaravi, Feyzullah Efendi‟nin (ö. 1703) Fetâvâi Feyziyye, Menteşizade 

Abdurrahim Efendi‟nin (ö. 1716) Fetâvâ-i Abdurrahim, Yenişehirli Abdullah Efendi‟nin (ö. 1743) 

Behcetü‟l-fetâvâ, Dürrizade Mehmed Efendi‟nin (ö. 1800) Neticetü‟l-fetâvâ gibi meşhur mecmualar 

arasında zikretmektedir.45   

Müeyyedzâde'nin Osmanlı hukukuna katkısı sadece verdiği derslerle, yazdığı eserlerle veya 

yaptığı görevlerle sınırlı değildir. O, genç yetenekleri tespit etmede ve sağladığı maddi ve manevi 

destek ile de ün yapmıştır. Osmanlı hukuk tarihi içinde önemli yerleri ve etkileri olan Şeyhülislam İbn 

Kemal ve Ebussuud Efendi kendisinin ders verip himaye ettiği kimseler arasındadır.46   

                                                           
40  Eyyüp Sabri Fani, "Hakim Şah el-Kazvînî", DİA, XV, s. 194-195. 
41  Kâtip Çelebi, Mustafa Abdullah Hacı Halife, Keşfü‟z-zunûn an esâmi‟l-kütübi ve‟l-fünûn, (I-II), İstanbul 1940, I, s. 680; Fidan, 

a.g.m., s. 113. 
42  Aksoy, a.g.m., s. 486. 
43  Kemal Yıldız- Tayyip Nacar, " Mir‟ât-ı Mecelle‟de Belirtilen Mecelle Kaynakları", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 20, 

Ekim 2012, s. 104. 
44  Bünyamin Çalık, Osmanlı Dönemine Ait Nukullu Fetvalardan “Bahru‟l-Fetava”, Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

sayı: 39, Erzurum 2013, s. 302. 
45  Hayri Ergin, 18. Y. Y. Fetvâlarına Göre Osmanlı‟da Günlük Hayat (Behcetü‟l-fetâvâ Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, Ankara, 2006, s. 17-18; Muhittin Eliaçık, Osmanlı‟da Manzum Fetvâ Geleneği, Türkiyat 
Mecmuası, c. 21/Güz, 2011, 110, (ss. 105-145). 

46  M. Alaaddin Yalçınkaya, "Abdurrahman Efendi (Müeyyedzade)",Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi 
Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. İstanbul, 1999, c. 1 s. 26-27.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0bn-i_Kemal
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ebussuud_Efendi
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Her iki şeyhülislâmın biyografisi üzerinden onun katkısı özetle şu şekilde anlaşılabilir: İbn 

Kemal'in akademik ve bürokratik alandaki iniş çıkışları hep Müeyyedzâde'ye bağlı olarak gerçekleşmiş 

adeta birbirleriyle kader arkadaşı olmuşlardır. İbn Kemal talebelik yıllarında Molla Lütfî‟nin derslerine 

devam etmiş, ardından Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi gibi âlimlerden ders almış ve mülâzım 

olmuştur.47 İbn Kemal, 901‟de (1495-1496) hocası Kestelli‟nin vefat etmesi ve Anadolu kazaskeri 

Müeyyedzâde‟nin Edirne kadısı olarak İstanbul‟dan ayrılması üzerine hâmisiz kalmış ve mülazımlıktan 

da uzaklaştırılmıştır. İbn Kemal, babasıyla beraber Amasya‟ya gelmiş, burada kayınpederi ve 

amcazâdesi İbrahim Bey‟in evinde ikamet etmiş, bu dönemde ciddi maddi sıkıntı çekmiştir.48 İbn 

Kemal, Hadım Ali Paşa‟nın 907 (1501/1502)‟de Sadrazam, Müeyyedzâde‟ninde Anadolu kazaskeri 

olmasından sonra, 908 (1502/1503)‟de İstanbul‟a geri dönmüş, Rumeli Kazaskeri Hacı Hasanzâde‟den 

boşalan Edirne Ali Bey (Taşlık) Medresesi müderrisliğini talep etmişse de kendisine kadılık teklif 

edilmiştir. Bu konuyu baba dostu ve hocası Anadolu Kazaskeri Müeyyedzâde‟ye açmış, o da padişahın 

huzurunda münasip bir şekilde onun asıl arzusunu iletmiş ve bu sayede İbn Kemal, adı geçen 

medreseye müderris olarak tayin edilmiştir.49 Ayrıca 33.000 akçe ihsan edilerek, İdris-i Bitlîsî‟nin Farsça 

yazdığı Osmanlı tarihi gibi Türkçe bir Osmanlı tarihi yazma görevi de kendisine tevdi edilmiştir.50 

Hâmisi ve baba dostu Müeyyedzade‟nin Rumeli kazaskeri olmasından sonra ise 911 (1505/1506)‟de 40 

akçe ile Üsküp‟teki İshak Paşa Medresesi‟ne gönderilmiştir. 914 (1508/1509)‟te İstanbul‟a çağrılarak 

Sahn-ı Seman müderrisliğine atanmıştır. Yeniçerilerin zoruyla hâmisi Müeyyedzâde‟nin azledilmesi 

sonucu, 917 (1511/1512)‟de Edirne Sultan Bayezid Medresesi müderrisliğine tayin edilerek 

İstanbul‟dan uzaklaştırılmıştır. Tekrar eski görevine getirilen -hâmisi Müeyyedzâde‟nin de vasıtasıyla- 

10 Recep 921 (20 Ağustos 1515)‟de Edirne kadısı olarak atanmıştır.51 Görüldüğü üzerinde İbn Kemal‟in 

görevindeki iniş çıkışlar tamamen Müeyyedzâde‟nin himâyesine bağlı olarak değişmiştir.   

Ebussuûd‟un biyografisi de İbn Kemal‟den pek farklı değildir. Zira onun da hocaları arasında 

Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi vardır. Ayrıca Müeyyedzade Abdurrahman Efendi ile Ebussuud 

Efendi arasında hem akrabalık hem de sıhriyyet bağları vardır. Zira Ebussuûd Efendi, Müeyyedzade'nin 

kızı Zeyneb Hatun ile evlidir.52  

 

Sonuç 

Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi‟nin Osmanlı Hukuk Geleneğindeki Yeri ve Katkıları adlı 

çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:  

Müeyyedzâde Ortaasya‟dan Anadolu‟ya hicret eden meşâyıh ve ilmiyeye mensup bir Türk 

ailesinin ferdidir. Onu döneminde özgün kılan hususiyetlerden biri de atayurdu Şirâz‟a tekrar geri 

dönmesi ve Anadolu‟daki ilmi birikimi Şiraz‟a oradakini de payitahta taşımasıdır. Kütüphanesinin 

zenginliği de bunu göstermektedir. Şiraz ve civarının İran tarafından şiileştirildiği dönemlerde 

İstanbul‟a gelen âlimleri himaye etmiş bu birikimin Anadolu‟ya taşınmasına öncülük etmiştir.  

Müeyyedzâde‟nin hayatı ve ilişkileri incelendiğinde Osmanlı hukuk bürokrasisinde Amasya 

bölgesi âlimlerinin belirleyici bir üstünlüğe sahip olduğu görülür. Neredeyse birbirleriyle akraba ve 

dostluk ilişkileri vardır. Bunda Amasya‟nın hem bir şehzâdeler şehri olmasının hem de göç yolu 

olmasının etkili olduğu söylenebilir. Yetiştirdiği âlim, meşâyıh ve devlet adamları dikkate alındığında 

Amasya Osmanlı kültür ve medeniyetinin kurucu şehirlerinden biridir. 

Müeyyedzâde yaşadığı dönemin öne çıkan şahsiyetlerinden biridir. Onun bürokraside ve 

akademide yaşadığı iniş-çıkışlar durumu desteklemektedir.  

                                                           
47  Kefevî Mahmud b. Süleyman, Ketaibü A‟lami‟l-Ahyar min Fukaha-i Mezhebi‟n-Numan el-Muhtar, Süleymaniye Ktp., Esad 

Efendi, nr. 548, vr. 579‟a; Şerafettin Turan, “Kemalpaşazâde”, DİA, XXV, s. 238-240. 
48  Yekta Saraç, Şeyhülislâm Kemal Paşazâde, İstanbul, Risale Yay., 1995, s. 22. 
49  İbn Kemal, Tevârih-i Âli Osman: VII. Defter, Haz. Şerafettin Turan, 2. bs., Ankara, TTK, 1991, s. XIII; Aksoy, a.g.m., s. 485. 
50  Turan, “Kemalpaşazâde”, s. 239. 
51  Turan, a.g.e., s. 238; Saraç, a.g.e., s. 23; Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet İnanır, İbn Kemal‟in Fetvaları Işığında Osmanlı‟da 

İslâm Hukuku, Gece Kitaplığı, Ankara, 2014. 
52  Ataî, a.g.e., I, s. 183 Kefevî a.g.e., vr. 276b; İlmiye Salnamesi, s. 376-377; Düzenli, a.g.m, s. 442; Yılmaz Fidan, 

“Ebüssuûd‟un Fıkhî Çalışmalarında Takip Ettiği Yöntem”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016/5, c. 5, 
sayı: 9, s. 107. 
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Müeyyedzâde bir süre Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği yapmıştır. Bu dönemde kazaskerlik yetki 

ve etkinlik bakımından şeyhülislamlıktan daha öndedir. Dolayısıyla Müeyyedzâde Osmanlı şer‟î 

hukukunun uygulanmasında etkili bir şahsiyettir. Bu yüzden kadıların uygulamada karşılaştıkları 

müşkilleri yakından tanıma fırsatı bulmuş ve menkul fetvaları derlerken onların ihtiyaç duyduğu konular 

üzerinden aktarmış olmasının söz konusu mecmûanın müftü ve kadılar tarafından çokça tutulmasında 

etkili olduğu söylenebilir. 

Müeyyedzâde, güncel fıkhi meselelere çözüm sunan risaleler de kaleme almıştır. Bu yolla da 

Osmanlı düşünce hayatının şekillenmesine yardımcı olmuştur. O söz konusu çalışmalarında nakilci 

olmaktan ziyade kendi görüşlerini de ortaya koyan ve onları daha önceki otorite âlimler karşısında 

savunabilen bir hususiyete sahiptir. Onun bu özelliği yetiştirdiği talebelerine de aşıladığı 

anlaşılmaktadır.  

Müeyyedzâde‟yi sadece kendi döneminde değil asırları aşan bir etkiye sahip olmasını sağlayan 

en temel özelliği ise İbn Kemal ve Ebussuûd Efendi gibi kabiliyeti keşfedip himaye etmesidir. Bu 

sayede Osmanlı hukukunun gelişmesi ve olgunlaşması bakımından tartışılmaz bir etkiye ve üstünlüğe 

sahiptir. 
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MÜEYYEDZÂDE ABDURRAHMÂN B. ALÎ AMÂSÎ’NĠN “MECMÛ'ATU'L-MESÂ'ĠL” ADLI 

ESERĠNĠN TANITIM VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Mehmet ÖZTÜRK 

 

Özet 

İstanbul‟da Sahn-ı Semân müderrisliği, Edirne kadılığı, Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği gibi üst düzey 

görevlerde bulunan ve Yavuz Sultan Selim‟in “Ne yazık ki son zamanına yetiştik” diyerek değerini ifade 

ettiği Müeyyedzâde‟nin hayatının ve eserlerinin incelenmesi, hem yükseliş dönemi Osmanlı‟nın ilim 

mahzenlerinden birine girilmesi hem de Amasya‟nın ilmî miras haritasının değerlendirilmesi anlamına 

gelmektedir. Şairliği, hattatlığı, nüktedanlığı, dönemin önemli bibliyofil tutkunlarından biri olması ve 

Ulûm-u Dinîyye‟nin çeşitli alanlarında eserler vermesini de hesaba katarak; müderrisliği esnasında fıkıh 

okutması, Anadolu-Rumeli kazaskerliği yapması, İbni Kemal ve Ebu Suud Efendi gibi âlimleri 

yetiştirmesi gibi emareler Onun fakihlik yönünün ağır bastığını gösterir. Bu saikle Hazretin; Amasya, 

Çorum, Tokat, Erzincan ve İstanbul kütüphanelerinde onlarca yazma nüshası olan ve dönemin 

kütüphane raflarında fıkıh kitabı olarak yer bulan Mecmû'atu'l-Mesâ'il adlı eserinin tanıtım ve 

değerlendirilmesi ilim dünyasına katkı sunar kanaatindeyim. 

Anahtar Kelimeler: Müeyyedzâde, Fetvâ Mecmûaları, Osmanlı Ticaret Hukuku, Amasya, Osmanlı 

Âlimleri. 

 

Presentation and Evaluation of Müeyyedzâde Abdurrahmân b. Alî Amâsî's Work 

"Mecmû'at Al-Mesâ'il" 

 

Abstract 

Mu‟ayyadzâda Abdurrahmân b. Alî Amâsî was Amasia-born scholar. He was an important actor in 16th 

century's Ottoman Empire academic life. He was a senior lecturer in Sahn-ı Semân University and he 

was „Qâdî‟ in Edirne and also made senior positions in the Anatolian and and Rumelia army judges. 

Yavuz Sultan Selim said he regretted that he could not benefit from it any more. Mu‟ayyadzâda spent 

most of his life studying, teaching and writing. He gave about twenty four works and he trained the 

big Ottoman scholars like İbni Kemal and Ebu Suud Efendî. Mu‟ayyadzâda was active mostly in the 

areas of fiqh, kalām, and aqaid. Also he was a bibliophile, poet and calligrapher. Studying of his life 

and his works means interpret the Ottoman culture heritage and evaluate the Amasia‟s religious, 

cultural and social history. For this reasons I hope that the presentation and evaluation of Mecmû'at 

al-Mesâ'il, which is a copy of writing in dozens of libraries in Amasia, Çorum, Tokat, Erzincan, Istanbul 

and which is included as a book of fiqh contributes to the world of science. 

Keywords: Mu‟ayyadzâda, Fatwa Collections, Trade Law in the Ottoman State, Amasia, Ottoman 

Scholars. 

 

GiriĢ 

İslâm hukukçularının fetvâ niteliğinde olan görüşlerini ihtiva eden eserler genel olarak; 

Fetvâ/Fetâvâ, Nevazil, Vâkıât, Mesâil, Es‟ile-Ecvibe, Hizâne, Muhît, Muhtasar, Müntahab, Mesâil, 

Hulâsa ve Mecmûa gibi başlıklar altında toplanmıştır. Osmanlı tarihi boyunca da kullanılan bu literatür 

gerek içerik ve gerekse derleyenlerin statüleri açısından farklılıklar arz etmiştir. Bu eserlerin bir 

kısmında, güncel meselelerle ilgili soru ve cevapları içeren fetvâ kitaplarının konuları soru-cevap 

şeklinde fıkhî baplara göre düzenlenmiş olup kadı ve müftülere başvuru kaynağı olarak el kitapları 

şeklinde klasik Hanefî literatüründen derlenmiş meseleler aynen nakledilmiştir. Diğer bir kısmında ise 

toplumda karşılaşılan problemlerin cevabını teşkil eden ve doğrudan ulema, şeyhülislâmlar yahut 
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müftüler tarafından verilen fetvâlar derlenmiştir. Ayrıca fetvâ konuları hep dinî-fıkhî bir çerçevede 

kalmayıp ibadet, ahlak ve muamelatla hiç ilgisi olmayan soruların da cevaplandığı görülebilmiştir.1   

Osmanlı tarihinde görev yapmış 129 şeyhülislamın 25‟i fetvâ mecmuası yazmış olup yine 

Osmanlı dönemine ait 65 âlimin fetvâ mecmuası yazdığı bazı ihtilaflarla beraber zikredilmektedir.2 Bu 

açıdan bakınca Müeyyedzade‟nin asırlar boyu süren Osmanlı tarihinde fetvâ mecmuası yazan az sayıda 

insandan biri olduğu görülmektedir. Osmanlı dönemi fetvâ geleneğini incelediğimizde, bir meselenin 

hükmünü ana kaynaklardan çıkarmada güçlük yaşandığını gördüğümüzde şeyhülislamların fetvâ 

kitaplarına başvurulduğuna şahit oluruz. Kadıların verdikleri hükmü bir şeyhülislamın fetvâsına 

dayandırma arzusu ve rağbeti fetvâ kitaplarının önemini ortaya koymuştur ki Müeyyedzade 

Abdurrahman Efendi‟nin fetvâ mecmuası da Ebusuud Efendi‟nin fetvâlarından sonra Osmanlı‟da 

Kadıların en sık başvurduğu fetvâ kitaplarından biri olarak gösterilir.3 Türkiye genelindeki 

kütüphanelerde Müeyyedzade‟nin fetvâ mecmuasının, “Mecmuatu Mesail”, “Mecmuatu Müeyyedzade” 

gibi kayıtlarla 80‟e yakın nüshasının olması da bu söylenenin başka bir kanıtıdır. Rağbet edilen bir eser 

olduğu için nüshaları çokça yazılmış ancak buna mukabil yazılan nüshaları karşılaştırıldığında bir 

kısmının acele ile yazıldığı bir kısmının bazı hususlara dikkat edilmeden yazıldığı görülmektedir. Mesela 

Müeyyedzade, fetvâ kaynağı olarak el-Gunye‟yi vermesine mukabil el Kabi‟nin Gunye‟si mi? Sicistani‟nin 

Gunye‟si mi? Detay zikredilmiyor. Veya el-Münye dediğinde Kaşgari‟nin Münyetu‟l Musalli‟si mi? 

Sicistani‟nin Münyetu‟l Müfti‟si mi? Karar veremiyoruz. 

Mecmuatu Mesail revaç görmesinden mütevellit birçok hattat gibi hicri 1033‟te müderris ve 

hattat Hamid Mehmet bin Mahmut İstanbulî tarafından da tashih edilmiştir.  Ancak ilginç bir detay 

olarak zikredebiliriz İstanbuli‟nin beş senesini sarf ettiği bu tashih esnasında Mecmuatu‟l Mesail‟deki 

bazı bibliyografik kaynakların kimse tarafından bilinmediği ve bu eserlere bir türlü ulaşılamadığı 

İstanbuli tarafından belirtilmektedir ki bu durumun Müeyyedzade‟nin bibliyofil iştiyakı olan tutumundan 

kaynaklandığı söylenebilinir. Zira Müeyyedzade Şiraz, Halep, Timur İmparatorluğu toprakları, Özbek 

Şeybani Hanedanlığı, Buhara, Herat, Akkoyunlu coğrafyasını bildiği bu bölgelerde bulunduğu dönemde, 

buradaki eserlerden elde edebildiği birçok çeşit kaynak eseri beraberinde payitahta getirdiği 

bilinmektedir.4 

Müeyyedzade‟nin Mecmuatu‟l Mesail adlı eseri kendi dönemi ve sonrası Osmanlı fıkıh 

entelektüalizmi için rağbet edilen bir kaynak olmuşsa da cumhuriyet sonrası dönemde kütüphane 

raflarında nisyana maruz kalan eserlerden biri olmuştur. Eserin tüm nüshaları yazma (manuscript) 

kategorisinde olduğundan tozlu raflarda gün yüzüne çıkmayı bekleyen ecdat yadigarı diğer kıymetli 

eserler gibi araştırıcılarını beklemektedir. Bu çalışmada vereceğimiz ipuçlarının kadirşinas kalemler 

tarafından fark edilip eserin mahzun ve mahcur bırakılmaması için tercüme edilip halkımızın 

istifadesine sunulması bizim için en büyük kazanım olacaktır. 

1- Müeyyedzade Abdurrahman b Alî Amâsî’nin Hayatı ve Ġlmî KiĢiliği 

Yetiştiği ortam ve kısaca ilmî hayatından bahsedeceğimiz Müeyyedzade Abdurrahman b. Alî 

Amâsî 860/1456 yılları civarında Amasya‟da doğmuştur. Hatemi Çelebi künyesiyle bilinen Abdurrahman 

Efendi dedesinden dolayı Müeyyedzade lakabıyla tanınır. Ailesinde kadılar şeyhler bulunmaktadır.  

Müeyyedzade ailesinin öncelikle Sivas Divriği‟den nihai olarak (birkaç kuşak öteden) İran‟dan geldiği ve 

ailesinin soy olarak Kazeruniyye tarikatının kurucusu olan Ebu İshak Kazeruni‟ye (ö. 426/1035) kadar 

dayandığı belirtilmektedir.5 Müeyyedzade iyi bir eğitim aldı. Osmanlı şehzadesi ve 8. Osmanlı padişahı 

olan Sultan II. Beyazıt‟ın Amasya‟da valilik yaptığı dönemde onun yakınında bulundu, onunla beraber 

eğitim gördü. 1479 yılında şehzade Beyazıt‟ın babası Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) 

                                                           
1  Muhittin Eliaçık, “Osmanlı‟da Manzum Fetvâ Geleneği” Türkiyat Mecmuası, c. 21/Güz, s. 2, İstanbul, 2011, s. 109; Şükrü 

Özen, “Osmanlı Döneminde Fetvâ Literatürü” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 3, s. 5, İstanbul, 2005, s. 253. 
2  Şükrü Özen, “agm., s. 250-251. 
3  Muhittin Eliaçık, agm., s. 110. 
4  Hasan Aksoy, “Müeyyedzade Abdurrahman Efendi”, DİA, c. 31, İstanbul, 2006, s. 485-486; Osman Fevzi Olcay, Amasya 

Şehri, Sadeleştirenler: Harun Küçük, Kurtuluş Altunbaş, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları no: 14, Amasya, 2010, s. 77. 
5  Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretü‟ş-Şuara, haz. İbrahim Kutluk, TTK Yay., Ankara, 1978, c. I, s. 318; İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1964, c. II, s. 663-634. 
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Müeyyedzade‟nin, oğlu Beyazıt‟ı kötü alışkanlıklara sevk ettiği iddiasını araştırıp yeterli delil ve şahit 

bulunca, Müeyyedzade Abdurrahman b. Ali‟nin ölüm fermanını çıkarttı.6 Fakat Beyazıt, 

Müeyyedzade‟nin Halep‟e kaçması için kendisine yardım etti.  

Müeyyedzade, Halep‟te Zemahşeri‟nin (ö. 538/1144) el-Mufassal adlı gramer kitabını okuyup 

başarısı etrafındakilerce takdir edilince, kendisine eğitiminde daha da yükselmeyi hedefliyorsa Şiraz‟da 

Celaleddin Devvani ile çalışması tavsiye edildi.  O da bu tavsiyeye uyarak muhtemelen 1479 yılında 

Şiraz‟da Devvani‟nin yanında tedrisatına devam etti. Burada yaklaşık 7 yıl kalan Müeyyedzade hem 

Osmanlı hem de Akkoyunlu ilim mirasından, aynı zamanda Halep, Şiraz, Şeyban ilim havzalarından 

beslendi. Müeyyedzade‟nin akli, nakli ve tasavvufi alanda ilim aldığı kişileri 13 ve 16 yy. arası İslam 

tarihi, tarih, biyografi ve teoloji uzmanı Judith Pfeiffer7 bir makalesinde neşretmiştir.8 Buna göre 

Müeyyedzade‟nin Devvani‟den aldığı icazet şu şekildedir: Nakli ilimlerde; Muhammed Es‟ad, Ruzbihan 

el Ömeri, el Cezeri, İbn Meymun el Kili, el Kazeruni, Mecudidin Firuzabadi, Ibn al Haddad, Muhyiddin 

en Nevevi, Abdulabbas el Hariri, Yakub b Abdullah, Ebul Hasan el Şazeli (v. 1258) 

Ulumu‟l Akliyye‟de; Mazharuddin Kazeruni, Seyid Şerif Cürcani, Alaadin Kırtasi, Tacettin Kırtasi, 

Şahabettin Ebubekir, Nasruddin Tusi, Ferideddin Damad el Nisaburi, es Seyyid Sadreddin Serahsi, 

Efdaleddin Geylani, Ebul Abbas el Levkeri, Ibni Sina (v. 1037) 

Tasavvufta; Cemaleddin el Balyani, Eminuddin el Balyani, Ali b İsmail el Buni, Mahmud el 

Sabuni, Ebu Ubeydullah Muhammed, Şehabettin Ömer Sühreverdi, Sadruddin Ebul Hasan el Hiri, Ebul 

İshak İbrahim el Hiri, Ebul Feth el Beydavi, Ebul İshak İbrahim el Kazeruni (v. 1033) 

Bu icazetname aynı zamanda Müeyyedzade‟nin Ebu Suud‟a verdiği icazetnamedir. Bilindiği gibi 

Müeyyedzade aynı zaman da İbni Kemal ve dolayısıyla Ebu Suud Efendi‟nin de hocasıdır. II. Beyazıt 

tahta geçince Müeyyedzade‟ye dönmesi için haber gönderdi. O da Şiraz‟daki serüvenine ani bir şekilde 

son verdi ve yaklaşık 7 yıl sonra payitahta döndü. Müeyyedzade, Devvani ile okurken elde ettiği ilmî 

müktesebatı, Şiraz ehlinin ilmini ve geleneğini beraberinde birtakım kişileri de getirerek Osmanlı‟ya 

taşımıştır. Bunun yanı sıra o bölgede meşhur olan bazı kaynak eserleri de beraberinde İstanbul‟a 

getirmiştir.  Böylece payitaht merkezinin 16 yy. ilim meclislerinin çeşitlenmesine vesile olmuştur.  

Payitahta dönen Müeyyedzade, Kalenderhane Medresesi'nde ders vermeye başladı. 17 

Rebiülevvel 891'de (23 Mart 1486) Kesteli'nin kızı ile evlendiği gün Sahn-ı Seman Medresesi 

müderrisliğine tayin edildi. 899'da (1494) Edirne kadılığı, Rebiülevvel 907'de (Eylül 1501) de Anadolu 

ve dört yıl sonra da Rumeli kazaskerliğine getirildi. Müeyyedzade Abdurrahman Efendi, Şehzade Selim 

taraftarı yeniçerilerin başlattıkları hareket sırasında Rumeli kazaskerliğinden azledildi (917/1511) 

ardından emekliye ayrıldı. Yavuz Sultan Selim'in tahta geçmesinden sonra Karaferye kadılığına ve daha 

sonra tekrar Rumeli kazaskerliğine tayin edildi (919/1513). Kısa bir süre sonra da vefat etti (15 Şaban 

922/13 Eylül 1516) ve Eyüp Sultan Türbesi haziresine defnedildi. Yavuz Sultan Selim, Müeyyedzade'nin 

fazilet ve kemalini zikrettikten sonra, "Ne yazık ki son zamanına yetiştik" diyerek onun değerini ifade 

etmiştir. Kemal paşazade, Ebusuud Efendi, Hafız-ı Acem, Zati ve Necati Bey gibi birçok âlim ve şairi 

himayesine alan Müeyyedzade onların yetişmesine vesile olmuştur.”9 

Taşköprülüzade İsameddin Ahmed Efendi‟nin eş Şakaikun Numaniyye fi Ulemaid Devletil 

Osmaniyye adlı kitabında Müeyyedzade‟nin benzerleri hariç 7000 ciltlik kitap koleksiyonuna sahip biri 

olduğu vurgulansa da bu kitaplar günümüze kadar resmi kayıtlarla ulaşmadığından Topkapı Müze 

Arşivindeki bilgiye göre (nr. D 9291/1-2) 2112 kitabının kayda geçtiği bildirilmiştir.10 Bu rakam bile 

                                                           
6  Cemal Kurnaz, “Osmanlı Tarihinde İz Bırakan Amasyalı Bir Aile: Müeyyedzade”, I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu 

Bildirileri, Amasya Valiliği Yay., Amasya, 2007, c. II, s. 650. 
7  Oxford Üniversitesi, Oryantal Çalışmalar Fakültesi, Arab/İslam Tarihi Uzmanı olan Prof. Dr. Judith Pfeiffer, şu an Bonn 

Üniversitesi İslami Çalışmalar ve Ortadoğu Dilleri Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.  
8  Judith Pfeiffer, “Teaching the Learned: Jalāl al-Dīn al-Dawānī‟s Ijāza to Muʾayyadzāda ʿAbd al-Raḥmān Efendi and the 

Circulation of Knowledge between Fārs and the Ottoman Empire at the Turn of the Sixteenth Century.” In The Heritage of 
Arabo-Islamic Learning. Studies Presented to Wadad Kadi. Edited by Maurice A. Pomerantz and Aram Shahin. Leiden and 
Boston: Brill, 2015 [2016], pp. 284-332. 

9  Hasan Aksoy, DİA, s. 485-486; Uzunçarşılı, a.g.e., s. 277 
10  İsmail E. Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1991, s. 37-38. 

http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Yazar/1902/Taskopruluzade-isameddin-Ahmed-Efendi.asp?LID=TR&LID=TR&ID=1902
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Müeyyedzade‟nin yaşadığı yüzyıl Avrupa‟sının bibliyofil tutkunlarının yanına bile yaklaşamayacağı hatta 

resmi devlet kütüphanelerinin dahi elde edemediği bir rakamdır. 16 yy. İslam coğrafyasına kıyasen ise 

Müeyyedzade‟nin şahsi kitap koleksiyonu sahibi kalburüstü ulemadan olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. 

Bunları belirtmemizin sebebi Müeyyedzade‟nin çapını anlamaya yardımcı olmaktır. Birçok alanda eser 

veren Müeyyedzade‟nin kitap koleksiyonun yanında iyi de bir hattat olduğu söylenebilir. Müeyyedzade, 

Amasya‟da yaşadığı süre içerisinde Amasyalı “Reisü'l-hattatin Hamdullah el-maruf bi-ibni'ş-Şeyh” adıyla 

anılan meşhur hattat Hamdullah Efendi‟den hat, istinsah, murakka gibi dersler almış hatemi mahlasıyla 

Arapça Farsça ve Türkçe yazdığı şiirler, ehlince övgüler almıştır.11 

2- Eserleri   

Türkiye kütüphaneleri İsam veri tabanında bulunan Müeyyedzade, Abdurrahman b. Ali b. 

Müeyyed el-Amasî‟ye (922/1516) ait yazma eserlerin dili Arapça olup dökümü aşağıdaki şekildedir: 

Mecmua-i Müeyyedzade/126 vr. İncelediğimiz “Mecmuat‟ul Mesail” adlı eserin farklı bir 

başlıkla yazılmış birçok nüshasından biridir. Risale fi Nakzı'l-Vudu / Yazma, [t.y.] 3 vr. Abdesti 

bozan durumları anlatan kısa bir risaledir. Risale fi Mesail ve Ahkami'l-Fıkhiyye/ 152 vr. İçeriğinde 

“Mecmuat‟ul Mesail” adlı eserin büyük bir kısmının da yer aldığı fıkhi hüküm ve meseleleri açıklayan bir 

eserdir. Risale fi Halli'Ģ-ġibhati'l-Amma / 153-157 vr. Şüpheli olan genel meselelerin halli için 

yazılmış felsefi ve fıkhi derinliği olan bir eserdir. Tergibü'l-Lebib / 284 vr. Meşhur Hanefi fıkıh kitabı 

el Hidaye‟nin şerhidir. Müeyyedzade‟ye aidiyeti hakkında tartışma bulunmaktadır. Muinü'l-Kudat/ 

4+4+188 vr. Bu eserin bir kısmı Mecmuat‟ul Mesail ile aynıdır. Kadılara yardımcı olmak için derlenmiş 

bir başvuru kitabıdır. Risale fi'l-Mevcudati'l-Hariciyye mine'l-Mahiyye/92-96 vr. Mantık ve 

felsefe konularının ilgilendiği tümel ve tikel varlıkların varoluşsal karşılaştırmalarını inceleyen 5 varaklık 

bir risaledir. Risale fi'l-Cüz'i'l-Lezi la Yetecezza/31-45 vr. Atomla alakalı yazılmış bir eserdir. 

ġerhu Risaletin fi'l-Hikme/80-83 vr. 3 varaklık felsefe risalesidir. Risale fi Hikmeti't-Tahrir/121-

122 vr. 1 varaklık müsvedde niteliğinde olan felsefik bir risaledir. Risale fi Ta'zimi'l-Nebi (a.s)/51-

55 vr. Buhari‟den bazı hadislerin aktarıldığı Peygamberimize saygı ifadeleri içeren, Onun yaratılmışların 

en üstünü olduğunu mucizeleriyle açıklayan kelami bir risaledir. Risale fi Cevab Risale Lutfi'l-

Tokadi/272 vr. Hakkındaki zındıklık suçlaması yüzünden II. Beyazıd döneminde idam edilen Molla 

Lütfi diye tanınan Lütfullah Tokadi‟ye karşı yazdığı reddiyeden oluşan hacimli bir kelam eseridir. 

HavaĢi ala ġerhi'l-Mevakıf/152-157 vr. İci‟nin „Mevakıf‟ adlı eserine Cüveyni‟nin yazdığı „Şerhu 

Mevakıf‟ Osmanlı medreselerinde rağbet gören eserlerden biri olmuştur. Müeyyedzade de bu eseriyle 

Cüveyni‟nin şerhine haşiye yazmıştır.12 Ucale fi'l-Mesaili'l-MüĢkile min Ġlmi'l-Feraid /163-164 vr. 

Miras konusundaki bir mesele işlenmiştir. Risale fi Ġsbati Ġlmihi Teala ala Usuli'l-Felasife/157-

163 vr. Kelam ve felsefe alanında yazılmış bir risaledir. El-Vasıyy/139-140 vr. Vasiyet konusunda 

yazılmış fıkhi bir risaledir. El-Mesailü'l-Muteallika bi't-Tehare/181 vr. Taharet konularını inceleyen 

fıkhi bir eserdir. 

Birçoğu kısa risalelerden ibaret ancak hacimli eserlerin de aralarında bulunduğu fıkıh ağırlıklı 

olmak üzere, kelam ve felsefeye dair 17 eseri yukarıda zikredilen Müeyyedzade‟nin İsam veri 

tabanında zikredilmeyen ulaşabildiğimiz birkaç eseri daha bulunmaktadır. Bunlar: Molla Lütfi‟ye ait olan 

“er-Risale Muteallik bi Âyati‟l Hacc” adlı eserine reddiye niteliğinde olan “Risale fi’l Hacc”13  

Adudiddin el İci‟nin, Ebu‟l Feth Muhammed tarafından haşiyesi yapılan eserine haşiye olarak yazdığı 

“HaĢiye âla HaĢiyeti Ebi’l Feth âla ġerhi Âdabi’l Âdudi”14, “Kürre-i Mudahrecenin tahkikatına 

tahsis ettiği içerisinde o devirde hiç kimsenin bilmediği kitaplardan edindiği bilgileri topladığı bir eser”15 

                                                           
11  Filiz Kılıç, Meşair‟u-Şuara İnceleme Tenkitli Metin, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 1994, s. 

838; Nail, Tuman, Tuhfe-i Naili, Hazırlayan Cemal Kurnaz, M. Tatcı, Bizim Büro Yayını, Ankara, s. 249; Şevket Rado, Türk 
Hattatları, Tifdruk Matbaacılık, 1984, s. 57-58; Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretu‟ş-Şuara, haz. İbrahim Kutluk, TTK yay., 
Ankara, 1981, s. 322-323; Mustakîmzâde Süleyman Sa„deddîn Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, haz. Mustafa Koç, İstanbul, Klasik 
Yayınları, 2014, s. 239-24. 

12  Müeyyedzade‟nin bu haşiyesi hakkında Moulay el Hassan el Hafidi tarafından “Müeyyedzâde b. Ali‟nin el-Havâşî alâ Şerhi‟l-
Mevâkıf Adlı Eserinin Kelam‟daki Önemi” adında bir yüksek lisans tezi yazılmıştır. 

13  Kâtip Çelebi, Keşfu‟z-Zünun, haz. Ş. Yaltkaya, R. Bilge, İstanbul, 1971, c. I, s. 860; Hasan Aksoy, DİA, s. 485-486. 
14  Süleymaniye Kütüphanesi, Koleksiyon Adı: Esad Efendi. Koleksiyon Numarası: 3027 
15  Kurnaz, c. II, s. 662. 

http://ulusaltezmerkezi.com/mueyyedzade-b-alinin-el-havasi-ala-serhil-mevakif-adli-eserinin-kelamdaki-onemi/
http://ulusaltezmerkezi.com/mueyyedzade-b-alinin-el-havasi-ala-serhil-mevakif-adli-eserinin-kelamdaki-onemi/
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olan “Risale fi- Tahkik el Kurat el Mudahraca”,  Osmanlı‟daki Tehafüt yazma geleneğine bağlı 

olarak yazdığı “Tehâfütü’l-Felâsife”16 si, kelam alanında yazdığı “Risale fi’l Kelam”17 ve yine tefsir 

olarak 5- 6 varaklık kısa risaleler olarak yazdığı “Tefsîr-i Sûre-i Kadr” ve Risale fî EĢhüri 

Ma'lûmât”18 da Müeyyedzade‟nin eserleri arasındadır. Ayrıca Nazmü'l-Usul adlı bir eserinin daha 

olduğu bazı kaynaklarda geçmektedir. Yalnız bu kitabın içeriği hakkında herhangi bir bilgiye 

ulaşamadık. 

3- Mecmuatu’l Mesail’de ĠĢlenen Konulara Genel ve Kısa BakıĢlar  

Müeyyedzade‟nin “Mecmuatu’l Mesail” adlı eserin ise “Mecmuatü'l-Mesail fi'l-Furu’, el-

Mesailü'l-Müntehabe fi'l-Fetava, Mecmuatü'l-Feteva, Muayyedzade Mecmuası, Feteva, 

Fetava-yı Müeyyedzade, Mecmua fi'l-Fetava” gibi birçok kütüphanede değişik adlarla çok sayıda 

nüshası vardır. Üzerinde çalıştığımız nüsha İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı K/134 nolu 

Recep Efendi hattıyla yazılan 274 varaklık Arapça yazma eser nüshasıdır. 

Başlangıç taharete ilişkin konuları içeren bir varak ile yapılmış ancak diğer fetvâ kitaplarındaki 

gibi abdest, necasetin izalesi, gusül ve teyemmüme dair meseleler gibi detaylı bir şekilde 

incelenmemiştir. Çorap, sandalet, ayakkabı tarzı şeyler üzerine mesh yapma ile alakalı durumlar 

incelenmiştir. Mesela yırtık olmaları durumunda dokuma mestler üzerine mesh, mestle beraber 

giyildiğinde ayakkabı üzerine mesh yapma, Hanefilerce çoraba mesh etmenin caiz olup olmadığı, 

mestin altının ve topuğunun mesh edilmesinin gerekip gerekmediği gibi detay bilgiler verilmiştir. 

Zekâta dair meseleler iki varakta incelenmiştir. Zekât verilecek kimsenin zekâtın verildiği 

andaki ehliyeti ve bu ehliyetin sonradan kaybolması (mesela fakirken sonradan zenginleşmesi) verilen 

zekâtın iadesini gerektirir mi? Sorusu çeşitli fetvâ kitaplarındaki cevaplarla karşılaştırılarak verilmiş ve 

bu karşılaştırmalar yapılırken de bu minvalden uzaklaşmadan yer yer farklı bilgiler de verilmiştir. 

Cenaze bahsinde kabir ve meyyit nakilleri ilgili konulara değinilmiştir. Gayrimüslim birinin 

mezarının üzerine bir Müslümanın defin işlemleri caiz midir? Kemikleri toplanıp bir kenara alınıp 

mezarın Müslüman mezarlığı olarak kullanımı açıklanmıştır. Bir beldeden diğer beldeye meyyit nakli, 

ölenin vasiyeti üzerine farklı bir kabre nakil, nakil sırasında kemiklerin zedelenmesi gibi durumlar 

hakkında fetvâ kitaplarındaki bilgiler aktarılmıştır. Ayrıca yol kesen, devlete isyan eden, intihar eden 

kişilerin yıkanıp cenazesinin kılınıp kılınmayacağı, hangi tür mezarlığa gömülecekleri ile ilgili bilgiler 

mevcuttur. 

Namaza dair meselelerde; kıble tayinde içtihat, bayram ve cenaze namazları aynı vakte denk 

gelirse nasıl davranılacağı, abdestsiz olduğunu sonradan hatırlayanın kıldırdığı namaz, namaza 

sonradan yetişen kişinin imamdan sonraki kıraati, helaya giren adamın yüzüğünde lafzatullah veya 

ayetten bir bölüm varsa bu kısmı avucunun içine alması veya çıkarması gerektiği ile alakalı bilgiler, evi 

mescide yakın olanın evinde kıldığı namazın makbul olup olmadığı, göbekten çıkan su veya irinin 

abdesti bozduğu, ramazan haricinde nafile namazları cemaatle kılmanın mekruh olup olmadığı, berat-

kadir gibi gecelerde kılınan nafilelerin durumu, namaz esnasında yılan-akrep gibi hayvanların musallatı 

anında nasıl davranılacağı,  sesli Kur‟an okunan mescitte tahiyyetul mescit namazının kılınıp 

kılınmayacağı, secdedeyken ayakların yere değmemesi halinde musallinin durumu, fetvâ işleri ile 

meşgul bir alimin sabah namazının sünneti hariç diğer sünnetleri terk etmesine cevaz olup olmadığı, 

özürlü abdesti ile kılınan namazın hükümleri, secde edilen yerin yüksekliği ile ayak basılan yerin 

yüksekliği arasındaki farkın sınırı, elbisede bulunan necasetin namaza engel olan kısmı,  mesbukun 

namazının fesada uğramaması için dikkat etmesi gerekenler, erkeğin eşiyle beraber evde cemaatle 

namaz kıldığında saf hizasının nasıl olacağı gibi sorulara çeşitli fetvâ kitaplarından cevaplar verilmiştir. 

Vakfa dair meselelerde vakfedenin iddiası ve aleyhinde olan şahitlikler, hangi malların 

vakfedileceği, kimlere vakfedilip edilmeyeceği, keyfiyetinde ve bağlayıcılığında birtakım sorunların olup 

olmadığından bahsedilmiştir. Vakfedenin vakfettiği menkul ya da gayrı menkulün yargı vasıtasıyla bir 

                                                           
16  Süleyman Hayri Bolay, “Osmanlı Düşünce Dünyası”, Akçağ Yayınları, Ankara, 2011, s. 267 
17  Mecdi, Mehmed Efendi, Hadaiku‟ş-Şekaik, Çağrı yay., İstanbul, 1989, c. I, s. 311. 
18  Mustafa Aslan, “Amasyalı Hattatlar”, Turkısh Studies, Volume 2/4 Fall 2007, s. 127.  
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heyete teslim edilince bağlayıcılık taşıyacağı, bu mal ile alakalı hibe, satım, miras gibi işlemler 

yapılabilmesinin teslim edilmeden vaki olacağı, teslim edildikten sonra hibe, satım ve miras gibi 

işlemlerin olmayacağı ve bunun Ebu Hanife‟ye göre böyle olduğu vurgulanmış ancak fetvânın 

İmâmeyn‟e göre verildiği, yani vakfedenin malının, vakfettikten sonra bağlayıcılık taşıdığı ve vakfedilen 

mal üzerinde hibe, satım, geri dönüş, miras, gibi işlemlerin yapılamayacağına dair görüşler ve bu 

minval üzere tartışmalar verilmiştir. Vakıf meseleleri ile ilgili detay sorulara da ayrıca fetvâlarla cevap 

verilmiştir. 

Buyu‟ yani alışveriş ve satım akdi, mecmuanın geneline hâkim olmuştur. Mecmuanın bundan 

sonraki kısmını teşkil eden ve eşya hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku, kamu hukuku ile alakalı 

meselelere dair mevzuların başlıkları ile ilgili detayı vermenin verimli, kullanışlı ve fayda bazlı olması 

amacıyla sunacağımız içerik akışı şu şekildedir:19 

 Buyu‟ (alışveriş ve satım akdi) ile alakalı meseleler 

 Başkasının hakkı taalluk eden onun izni bulunmadıkça yürürlük kazanmayan, (gayri mümeyyiz 

bir çocuğun satım akdi ve hibesi gibi) rükün, şart ve vasıfları taşımayan, fasit alışveriş ve satım 

akitlerine dair meseleler. 

 Teslim edilen veya edilmeyen bir malın kusuru ile alakalı davalara dair meseleler 

 Satılan şeyin bedeline ait değişim ve erteleme durumlarından kaynaklanan olumsuzluklar ile 

alakalı meseleler 

 Fiyatı belirlenerek alınan malın, müşterinin eline geçtikten sonra -karşılıklı rıza esasına dayalı 

olarak- akdin fesh edilip geri getirilmesine dair meseleler 

 Bir şart koşulmadan yapılan satış akdinde, satılan mala ait bir kusur çıkması halinde onu alanın 

durumu ile ilgili meseleler. (Malı alıkoyup kusurdan dolayı bedelinden kesinti mi yapar? Satın 

alınan kusurlu malı geri verme şartları nelerdir? Gibi) 

 Alınan bir cariyeye hayız ve temizlik müddeti geçinceye kadar yaklaşılmaması, varsa 

çocuğunun düşürülmesi ile alakalı tasarruf çareleri ile ilgili meseleler 

 Sabinin ve reşit olmayanın malının satım bedelinde, dikkate değer bir eksiklik ve fazlalık 

olmadan; vasisinin, kadının, annesinin ve babasının yaptığı satım akdine ait tasarruflar ile ilgili 

meseleler. 

 Kadı‟nın, ğaibin malını satması, borç olarak dağıtması, mefkudun (yaşayıp yaşamadığı 

bilinmeyen kayıp şahıs) bıraktığı mal ile ilgili tasarrufları ve yine bu minval üzere mecnun ve 

ğaib cariyenin evlendirilmesi ile alakalı meseleler. 

 Sahih bir selem akdi ve fesadına dair meseleler. 

 Şuf‟a hakkının iskatı ile ilgili meseleler 

 Özür sebebiyle icarenin feshi, hükümsüzlüğü ve icarelerin sıhhatine tealluk eden meseleler. 

 (İcare akdinin sıhhatli ve geçerli sayılabilmesi için) babanın, dedenin, kadı‟nın veya küçüğün 

velisinin ya da vasisinin yaptığı icare tasarruflarıyla alakalı meseleler. 

 Rehin bırakılan malın, rehin verenin vekaleti suretiyle satışına dair meseleler. 

 Ödeme sorumluluğunun gerekliliği bağlamında bir kimseye belirli bir süre kullanılmak üzere 

karşılık gözetilmeden verilen malın açıklandığı bölüm 

 Rehin nafakası faslı (Bu fasılda rehine konu olan kişi ise onun yemesi, içmesi, giyeceği, 

merhun gayrimenkul ise sulaması, kanal açması gibi onunla alakalı yapılan tüm masrafların 

rahine ait oluşunu anlatan fetvâlara yer verilmiştir.) 

 Emek-sermaye iş ortaklığı ve bu ortaklıktaki emek-sermayedar arasında cereyan eden 

ihtilaflara dair meseleler. 

 Mudarebe yapanın mülkiyetine tealluk eden ve etmeyen meseleler 

 (Mülk ve Akit) Şirketler ve fesih haklarıyla alakalı meseleler 

                                                           
19  Bu kısımdaki bazı terimlerin anlamları verilirken İbni Abidin, Fihrist ve Kaynakları Kitabındaki Terimler Sözlüğü, Şamil Yay., 

İstanbul, 1988; Komisyon, Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 2006, eserlerinden istifade edilmiştir. 
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 Ortaklar arasında sermaye ve mal varlığı hususunda çıkan anlaşmazlıklardan doğan fesih 

haklarıyla ilgili meseleler 

 Vekalet sözleşmesinin sona ermesi ile ilgili meseleler. 

 Kefalet, havale ve bunların taliki (geciktirici- erteleyici) şartları ve sıhhat şartlarının bulunmayışı 

ile alakalı meseleler. 

 Sulhun cevazı, fesadı ve ayıplar sebebiyle sulh ile ilgili meseleler. 

 Borcun sona ermesi yoluyla yapılan sulha dair meseleler 

 Ortaya çıkan ayıplar sebebiyle yapılan sulh ile ilgili meseleler 

 Emanetin helak olmasına sebebiyet veren emanetçiye, helak olan malın tazmîn ettirilmesi ile 

alakalı meseleler. 

 (Gerek vakıf malı gerekse şahsi mülkiyete ait olan; ev, dükkân, arsa, tarla ve arazi gibi gayri 

menkullerle) Akarlarda sulha dair meseleler. 

 Babanın (veli sıfatıyla velayet hakkını icra ederken) çeşitli konular hakkında vasiden farklı 

olarak sulh ettikleri meselelere dair fetvâlar 

 Çeşitli sulh konuları hakkında babanın ve vasinin (özellikle velayet hakkı noktasında) 

anlaştıkları hususlara dair meseleler 

 Akit sonrası sulh şartlarının sağlanamaması ve ibra (alacaklının alacağından vazgeçişi, 

haklarından feragat ederek hakkının düşürülmesi ve böylece hak sahibinin dava etme hakkının 

ortadan kalkması) ile alakalı meseleler 

 Hibe ve hibeden rücu ile ilgili meseleler 

 Hasta, (ayrıca sefih ve müflis) olan kimselerin hibelerinin caiz olup olmadığı ve mihrin hibesi 

bahsi 

 Adaklar bahsi 

 Gaspa dair meseleler 

 Nafaka, süt emzirme, (nikah sözleşmesinde) veli, mehir ve nikaha dair meseleler. 

 Nafaka (mükellefiyeti usul ve furûun nafakası) ile alakalı meseleler. 

 Buluğ sınırı ve Hidâne (küçük çocukları beraberinde barındırma, gözetim bakım ve terbiye 

etme hak ve vazifesi) ile alakalı meseleler. 

 Süt emzirme ve (nikah sözleşmesinde) veliye dair detaylı soru cevapların işlendiği meseleler 

 Kişinin eşi ile beraberken yapmış olduğu fiillere dair meseleler. 

 Cinnet geçirmiş ve bunamış kimsenin talakı, hülle (kocasından üç talakla ayrılıp boşanan 

kadının, tekrar boşandığı eşiyle evlenebilmesi amacıyla hülle denilen anlaşmalı ve göstermelik 

hile-i şer‟iyye babından üretilen bir evlilik formülü) iddet, hul‟ (kadının kocasına bir bedel 

ödeyerekten boşanması) ve talak konularına dair meseleler. 

 Kitabe (kölenin çalışarak belirlenen ücreti ödemesi halinde azat olması hususunda efendisi ile 

arasında yapılan akit), müdebber (Hürriyetine kavuşması efendisinin vefatına bağlı olan köle) 

İtak (azat edilen köleler) ile alakalı meseleler 

 Yeminler ve ondaki hileler, hukuki çareler meseleleri ile ilgili fetvâlar 

 Borç verme ile alakalı meseleler 

 İkrar (kişinin, üzerinde başkasına ait bir hakkın bulunduğunu bildirmesi, itiraf etmesi anlamına 

gelen ve şahitlikten daha kuvvetli bir ispat vasıtasıdır) ve hastanın ikrarı (hastanın sağlığında 

ikrar ettiği bilinen borcu, ölüm döşeğinde ikrar ettiği borçları, belli bir yaştan sonra bunama 

vaki olduktan önce ve sonra ikrar ettiği borçları, bu konuda varis ve alacaklılarına ait hakların 

korunmasına matuf kısıtlamalar) ile alakalı meseleler 

 Edebü‟l Kâdi (İslam muhakeme usulü, hâkimin mahkemede dikkat etmesi gereken kuralları, 

ondan beklenen adil ve adaplı davranışları ve adliye teşkilâtındaki bazı davranışların ele alındığı 

özel bir ilim dalı) ile alakalı meseleler 

 Dava ve (şehadetlerdeki) tenakuz (Müddeâ bih'in yani Dâva Edilen şeyin borç, akit ve mülk 

olması halinde vuku bulan ihtilaflar) ile ilgili meseleler 
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 Anlaşma, sözleşme, yeminine bağlı kalanlar ve bunlara bağlı kalmayanlar ile alakalı meseleler. 

 Şahitlikler (şahitlikten kaçınma, onu ifa etme gibi durumlar) ile alakalı meseleler 

 Cerh ve Ta‟dil ile alakalı meseleler 

 Şahitlerde unutmaları durumunda hatırlatma onların da çağırıldıklarında (şahitlikten) 

çekinmemesine dair meseleler 

 Tazminat çeşitleri, amir kurumun ve yeddi eminin tazminatına dair meseleler 

 Kümes hırsızının ödemesi gereken tazminata dair mesele 

 Çocuk kaçıranın ödemesi gereken tazminat bahsi 

 Sarhoş ve uyuyanı gasp edenin tazminatı bahsi 

 Tazminatın sebebi ve delalet ettiği durumlar bahsi 

 Hayvanları öldürme veya etkisiz hale getirme, telef etmeden dolayı doğan tazminatlara dair 

meseleler. 

 Yanlışlıkla başkasının elbisesinin yırtılmasına neden olanın tazminatı bahsi 

 Su dökme, ateş yakma gibi nedenlerle zarara sebebiyet verenlerin tazminatını bahsi 

 Kuyu ve duvarına zarar vermeden doğan tazminat bahsi 

 Bir yapıya, ekinlere, bostana, ağaca zarar vermeden doğan tazminatlar bahsi 

 Gayrimenkullerin ve akit için gerekli olan rükünler ile sıhhat şartları taşıdığı halde, ehliyet 

eksikliği gibi yürürlük şartlarını taşımayan akitlerin veya vakıf mallarının zarara uğraması 

halinde tazminatlarının olup olmadığına dair meseleler. 

 Merkeb veya hemcinslerinin (at ve katır gibi) tazminatı bahsi 

 Bostan gaspının tazminine dair meseleler, gaspçının, gaspçıyı gasp etmesi bahsi 

 Mülk sahibinin hakkından kesintiye uğrayan ve uğramayan şeylerin beyanı bahsi 

 Memurun tazmini bahsi  

 Mudi‟nin (tevdi eden, emanet bırakan, para yatıran mudi) tazminat hakkı bahsi 

 Mudi‟nin onayladığı ve onaylamadığı şeyler, tazminat hakkı bulunmayan durumlar bahsi 

 Emanet malın kullanımı ve kasıt veya ihmal olmadan çalınıp, kaybolmasıyla alakalı olarak 

tazmin edilip edilmeyeceği bahsi 

 Ödünç alan kimsenin, ödünç aldığı şey üzerindeki tasarruflarından doğan ve tazminata konu 

olan meseleler 

 İpoteklinin tazmini ve kiracının tazmin hakkı bahsi 

 Sütçü ile alakalı tazmin bahsi 

 Gıda, erzak, zahirelerin iadesi bahsi 

 Yolda kanunlara muhalefet edenlerin tazmini bahsi 

 Taşımacılık ve ulaşım alanında kanunlara muhalefet edenler bahsi 

 Emtiaların icaresi ve kiracı üzerindeki tazminlerinin gerekliliği 

 Gayrimenkullerin icaresi ve kiracı üzerindeki tazminlerinin gerekliliği 

 Ecir-i Has ve Ecir-i Müşterek‟in kurdukları iş akdine istinaden yaptıkları işçilik karşısında elde 

ettikleri tazmin hakkı bahsi 

 Çobanın zimmetindeki borç bakiyesi ve tazmin hakkı bahsi 

 Bekçi, hammal, arabacı, katırcı,  dokumacı, duvarcı, kasır-köşk ustaları, sıvacı, boyacı, inşaat 

işçisi, marangoz, ciltçi, katip, debbağ, gemici, ayakkabıcı, demirci, kapıcı, gardiyan, zindancı, 

ütücü, hacamatçı, hamamcı, hamam hizmetçilerinden olup müşterilerin elbiselerine bakan kişi, 

değirmenci, çiftçi, reçber, tüccar, turizmci, bakırcı… Bütün bu sayılanların damanı (tazmini) 

yani şahsî ve malî kefaletleri, borçlarının nakli, bedenlerine veya mallarına verilen zararların 

karşılanması, zilyetlik veya akidden doğan malî sorumlulukları, hukuka aykırı bir eylem ve 

işlemin yol açtığı zarar ve ziyanlarının ödenmesi gibi kişinin zimmetine ödenmesi gereken bir 

borçla yüklü olma durumları diye genişletebileceğimiz ve yukarıda geçen diğer maddelerde de 

kısaca “tazmini” diye çevirdiğimiz meseleler ile alakalı birçok ilginç fetvâ kitabın derinliklerinde 

işlenmiştir. 

 Ceninin tazmini bahsi 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUxJPy7KjTAhUJ1hQKHTwbD-YQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ankarabarosu.org.tr%2Fsiteler%2Fankarabarosu%2Ftekmakale%2F2010-4%2F2010-4-kilicoglu.pdf&usg=AFQjCNEXo7g63vXT8YM2UqXPPhP-cf3yNA&sig2=ENdpDCfZr19jGmv4ciqzlQ&bvm=bv.152479541,d.bGs
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUxJPy7KjTAhUJ1hQKHTwbD-YQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ankarabarosu.org.tr%2Fsiteler%2Fankarabarosu%2Ftekmakale%2F2010-4%2F2010-4-kilicoglu.pdf&usg=AFQjCNEXo7g63vXT8YM2UqXPPhP-cf3yNA&sig2=ENdpDCfZr19jGmv4ciqzlQ&bvm=bv.152479541,d.bGs
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 Kaçan kölenin geri verilmesinden doğan mali sorumluluklar bahsi 

 Buluntu eşya ile alakalı mali sorumluluklar bahsi 

 Cinayet ve diyetler ile alakalı meseleler 

 Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı gibi suç faili ile alakalı kısas cezasını düşüren durumlar ile ilgili 

meseleler 

 Suç fiilinin iştirak halinde veya tesebbüben işlenmiş oluşunun verilecek cezaya etkisi ile alakalı 

meseleler 

 Af, sulh ve bu konulara ait müteferrik bahisler 

 Mülkiyette tasarruf ehliyeti açısından insanın kendi mülkiyetinde tasarrufunda men edildiği ve 

edilmediği hususlara dair meseleler 

 Başkasının mülküne sarkan ağaç dalları 

 Sokak ve caddelere, yollara ait problem teşkil eden meseleler ile ilgili fetvâlar 

 Duvarlar, koruluklar, bostanlar ile alakalı meseleler 

 Hibeler ve hibelere müteallik meseleler 

 Ortaklardan birinin hukuka aykırı bir eylem ve işleminin yol açtığı zarar ve ziyanlarının 

ödenmesi, diğer ortağın zimmetine ödenmesi gereken bir borçla yüklü olma durumlarına ait 

meseleler 

 Sükût (İrade bildirimi veya ona delâlet eden bir işaret, söz ya da fiilin beraberinde gelmediği 

susma hali) ahkamına dair meseleler. 

 Tellallar ve onlarla alakalı meseleler 

 İbra‟nın -bir kimsenin başka bir kimsede bulunan hakkından veya alacağından bila bedel 

karşılıksız olarak vaz geçmesinin- gerçekleştiği ve gerçekleşmediği meseleler 

 Başkasının mülkünde bulunan hayrat, yapı ve binaların ahkâmına dair meseleler 

 Vakıf bünyesinde bulunan hayrat, yapı ve binaların ahkâmına dair meseleler 

 Diyet ve kasâme (muhakeme usulünde yaptırılan bin tür yemin şekli) bahsi 

 Hırsızlık yapan, yol kesene ait meseleler ve bunların yıkanıp cenaze namazlarının kılınıp 

kılınmayacağı bahsi 

 Vasiyetlere dair meseleler 

 Elfâz-ı küfre dair meseleler 

 Zındıklar, mülhidler, bağiler ve mürtede dair meseleler 

 İkrah (tehdit ederek, hukuki olarak yapmakla yükümlü olmadığı bir işi cebren, istemeyerek 

yapmaya zorlama) ile alakalı meseleler 

 Kaçan kölenin ücreti ile alakalı meseleler 

 Mefkud (yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen kayıp şahıs) ile alakalı meseleler 

 Sokağa bırakılmış çocuklar ile alakalı meseleler  

 Lukata (buluntu mal) bahsi 

 Yürüyüş, gezinti ile alakalı meseleler 

 Sınırlar ile alakalı meseleler 

 Açıkça zinaya sebep olan durumlar bahsi 

 Muhsanlık (Zina suçundan dolayı recm ve kazf cezasının uygulanabilmesi için ilgili tarafta 

aranan nitelikler) hakkında şüphe uyandıran durumlar bahsi 

 Kazf haddi ile ilgili meseleler bahsi 

 İçki içmeden kaynaklanan hükümler bahsi 

 Tazir cezası ile ilgili bahis 

 Yol kesenler bahsi ve çeşitli mesaile dair bahisler 

 Vakıf, sadaka, hibe, rehin, ödünç mal ve icare davalarında taraflar arasında çıkan 

anlaşmazlıkların giderilmesi amacını taşıyan İzale-i Şuyu yani ortaklıkların giderilmesi 

davalarına dair meseleler işlenmiştir. 
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Sonuç  

Müeyyedzade‟nin “Mecmûatu‟l Mesâil” i kendisine sorulmuş sorulara verilen cevaplar şeklinde 

derlenen nukûllü bir fetvâ mecmuası olmayıp, menkûl bir fetvâ mecmuasıdır. Eserinde yaklaşık 2000 

fetvâ bulunmaktadır. Fetvâ kaynakları arasında en çok Münye, Bezzaziye, Kadıhan başta olmak üzere 

Gunye, Camiul Fusuleyn, Hizane, Veciz, Hizanetu‟l Fetevâ, Hûlasa, Tatarhaniye adlı fetvâ kitaplarından 

faydalanılmıştır. 

Müeyyedzade‟nin fıkıh geleneğine bağlı bir ilim adamı oluşunu kullandığı kaynaklardan, atıf 

yaptığı eserlerden görebilmekteyiz. Kendinden evvelki fakihlerin birikimlerini aktarıp bizzat fetvâ 

vermekten kaçınır bir tutumla fetvâ mecmuasını kaleme almıştır.  

Kavramlar sadeleştirilmeden terim anlamlarıyla verilmiştir. Ayet ve hadisler tahric edilmeyip, 

fetvâların hadis kaynakları veya hikmeti boyutuna gidilmeden, tevillerden de kaçınılarak bir mesele ile 

alakalı soru sorulup çeşitli Hanefi fetvâ kitaplarının bu meseleye yaklaşımı sunulmuştur.  

Fetvâ başlıkları şu meseleye teallük eden meseleler diye bittiğinden mecmuaya Mecmûatu‟l 

Mesâil denilmiş olabilir. Müeyyedzade, fetvâ mecmuasında; taharet, zekât, namaz gibi ibadet 

konularına sınırlı bir şekilde değindikten sonra vakıf babı ile geçiş yapıp bundan sonraki konularını 

muamelat alanındaki fetvâlara verdiği cevaplarla sürdürmüş, ukûbat konularına ise cinayat ve diyetler 

gibi mevzuların dışında pek değinmemiştir. Muamelat alanında ise eşya ve borçlar hukuku, ticaret 

hukuku, aile hukuku ile ilgili fetvâlar işlenmiştir. Buyu‟ yani alışveriş ve satım akdi mecmuanın geneline 

hâkim olmuştur. İcare, kefale, havale, rehn, emane, hibe, gasb ve itlaf, hacr ve ikrah, şûfa, vekâle, 

havale, tazmin, sulh ve ibra, da‟va, beyyinat ve tahlif, borcun unsurları-sebebi-kaynağı, akdin 

unsurları-şartları, haksız fiillerden doğan borçlar, tazminatlar, tazminat gerektiren durumlar ve tazmin 

yolları, cürmi mesuliyet, borçların hükmü ve ifâyı temin esasları, borcun ve alacağın temliki ve intikali, 

mülkiyet mefhumu özellikleri ve çeşitleri, mülkiyeti iktisap yolları, mülkiyete dayalı tasarruflar ve 

sınırlandırmalar, fer‟ î ve aynî hak olarak rehin ve ipotek mevzuları, kiralama şartlı satımlar gibi bahisler 

işlenmiş ve bu meselelere ait sorulan suallerin meşhur fetvâ kitaplarındaki karşılıkları okuyuculara 

sunulmuştur. 

Daha önceki fetvâ kitaplarının şablonundan uzaklaşılmış yani taharet ve namaz ile başlayıp 

devam eden ve özellikle bu iki konu hakkında yeterli açıklamaların bulunduğu fetvâ kitabı formatı 

yerine, taharete bir sahife yer ayrılmış ardından mesh ve zekât, cenaze, namaz, vakıf gibi konularla 

devam edilip eserin genelinde yukarıdaki paragrafta aktardığımız meseleler ile alakalı soruların sorulup 

cevaplandırıldığı bir yöntem takip edilmiştir. O dönemde ibadî konulara ait yeterince fetvâ kitabı 

bulunduğundan Müeyyedzade bahsi geçen alanlardaki boşluğu doldurmaya matuf bir eser vermek 

istemiş olabilir. Ayrıca Müeyyedzade‟nin yaşadığı dönem 16. yy. Osmanlı yükselme dönemine denk 

geldiğinden halkı ilgilendiren konuların eşya, ticaret, borçlar ve kamu hukuku düzleminde şekillenmesi 

de yaşanılan dönem ve verilen eser denkleminde bizlere fikir vermektedir. Halkın refah seviyesine 

uygun olarak soruların şekillendiği ve daha çok bahsi geçen konulara yoğunlaşılması eserde fark 

edilmiştir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Müeyyedzade‟nin Mecmuatu‟l Measil‟i özellikle muamelat 

açısından, eşya ve borçlar hukuku, ticaret hukuku, aile hukuku konularındaki detaylı fetvâlarıyla 

Osmanlı medreselerinde okutulmak üzere kütüphanelerde yer alan ve boşluk dolduran bir eser 

olmuştur. 
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Ek-1 Mecmuatu’l Mesail’in Elimizdeki Nüshasına Ait Varak Örneği 
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Ek-2 El Yazması Mecmuanın Ġçerik Açılımı 

 ٓدٔٞػخ ُٔؤ٣ع ؾاظٙ ثطػ ؼخت أك٘ع١

(1)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُطٜبؼح   (Rakamlar sahife numaralarını göstermekte olup meseleye ait varak sayısı 

ile irtibatlı bir şekilde verilmiştir)  

(2)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُٔكر ػ٠ِ اُطق ٝاُدٞؼة ٝؿ٤ؽٛٔب   

(3)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُؿًبح   

(5)كصَ ك٢ اُد٘بئؿ   

(6)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُصالح   

(8)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُٞهق ٝثعػٞاٙ ٝاُشٜبظح ػ٤ِٚ   

(14)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُج٤ٞع   

(18)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُج٤ٞع اُلبقعح ٝاُجبغِخ ٝأُٞهٞكخ   

(31)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُؼ٤ٞة ٝثعػٞاٛب ٝثٔب ٣ؽظ ثٚ ٝثٔب ال ٣ؽظ   

(31)أُكبئَ أُزؼِوخ ثٌكبظ اُثٖٔ ٝثزـ٤ؽٙ ٝثبُزأخ٤َ   

(33)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبإلهبُخ ٝاُزِدئخ ٝأُوجٞض ػ٠ِ قّٞ اُشؽاء   

(34)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبالقزسوبم ٝض٤بؼ اُؼ٤ٞة ٝ   

(37)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبالقزجؽاء ٝاُس٤ِخ ك٢ إقوبغ   

أُكبئَ أُزؼِوخ ثج٤غ األة ٝاألّ ٝاُوبظ٢ ٝاُٞص٢ ٓبٍ اُصج٢ ٝث٤غ اُصـ٤ؽ ٝشؽائٚ ُ٘لكٚ ٝثبُـجٖ ا٤ُك٤ؽ 

(37)ٝاُلبزش   

أُكبئَ أُزؼِوخ ثج٤غ اُوبظ٢ ٓبٍ اُـبئت ٝإهؽاظٚ ٝثبُزصؽف ك٢ ٓبٍ أُلوٞظ ٖٓ اإل٣عاع ٝؿ٤ؽٙ ٝثزؿ٣ٝح أٓخ 

(39)اُـبئت ٝأُدٕ٘ٞ   

(40)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُكِْ اُصس٤ر ٝثلكبظٙ   

(40)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُشلؼخ ٝإقوبغٜب   

(43)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبإل٣دبؼاد ٝثصسزٜب ٝككبظٛب ٝككطٜب ٝأػػاؼٛب   

(48)أُكبئَ أُزؼِوخ ثئخبؼح األة ٝاُدع ٝاُوبظ٢ أٝ اُٞص٢ أٝ  ا٥ٓؽ اُصـ٤ؽ   

(49)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُؽٖٛ ٝر٤ًَٞ اُؽاٖٛ أُؽرٜٖ ثج٤ؼٚ   

(50)كصَ ك٢ اُؼبؼ٣خ ٝٝخٞة اُعٔبٕ   

(50)كصَ ك٢ ٗلوخ اُؽٖٛ   

(53)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُٔعبؼثخ ٝثبالضزالف ث٤ٖ أُعبؼة ٝؼة أُبٍ   

(54)كصَ ك٤ٔب ٣ِٔي أُعبؼة ٝك٤ٔب ال ٣ِٔي   

(55)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُشؽًخ ٝثلكطٜب   

(56)كصَ ك٢ اُلكص ٝك٤ٔب ٣ِٔي اُشؽ٣ي ٝك٤ٔب ال ٣ِٔي   

(56)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبًُٞبُخ ٝثبُؼؿٍ ػٜ٘ب   

(67)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبٌُلبُخ ٝاُسٞاُخ ٝثصسخ رؼ٤ِن اٌُلبُخ ثبُشؽغ ٝػعّ صسٜ٘ب   

(74)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُصِر ٝثدٞاؾٙ ٝككبظٙ ٝثبُصِر ػٖ اُؼ٤ٞة   

(74)كصَ ك٢ اُصِر ػٖ اُع٣ٖ   

(74)كصَ ك٢ اُصِر ػٖ اُؼ٤ٞة   

(77)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُصِر ػٖ األٓبٗخ ٝأُعٔٞٗبد   

(78)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُصِر ػٖ اُؼوبؼ   

(78)أُكبئَ أُزؼِوخ ثصِر األة ٝاُٞص٢ ٝثبُٔزلؽهبد ٖٓ ٓكبئَ اُصِر   

(79)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبإلثؽاء ٝػعّ صسخ اُصِر ثؼع اُسِق   

(80)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُٜجخ ٝثبُؽخٞع ػٜ٘ب   

(81)كصَ ك٢ ٛجخ ٜٓؽ ٝٛجخ أُؽ٣ط   

(83)كصَ ك٢ اُ٘ػٝؼ   

(84)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُـصت   

(85)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبٌُ٘بذ ٝأُٜؽ ٝا٢ُُٞ ٝاُؽظبع ٝاُ٘لوخ   

(90)كصَ ك٢ اُ٘لوخ   

(93)كصَ ك٢ اُسعبٗخ ٝزع اُجِٞؽ   

(94)كصَ ك٢ ا٢ُُٞ ٝاُؽظبع   

(96)أُكبئَ أُزؼِوخ ثٔب ٣لؼَ اُؿٝج ٓؼٜب   
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(96)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُطالم ٝاُطِغ ٝاُؼعح ٝاُزس٤َِ ٝغالم أُؼزٞٙ   

(106)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُؼزبم ٝاُزعث٤ؽ ٝاٌُزبثخ   

(111)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبال٣ٔبٕ ٝاُس٤ِخ ك٤ٜب   

(116)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبإلهؽاؼ   

(118)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبإلهؽاؼ ك٢ أُؽظ٠   

(130)أُكبئَ أُزؼِوخ ثأظة اُوبظ٢   

(138)أُكبئَ أُزؼِوخ ثِعػٟٞ ٝاُز٘بهط   

(145 )أُكبئَ أُزؼِوخ ثٖٔ ٣سِق ٝثٖٔ ال ٣سِق   

(147)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُشٜبظاد   

(155)كصَ ك٢ اُج٤٘ز٤ٖ أُزعبظ٣ٖ ٝك٤ٚ اإلهؽاؼ ال ٣جطَ ثبُزوبظّ   

(60)هصَ ك٢ اُشٜبظح ػ٠ِ اُ٘ل٢   

(160)كصَ ك٢ اُشٜبظح ػ٠ِ اُشٜبظح   

(160)كصَ ك٢ اُزؼع٣َ ٝاُدؽذ   

(163)كصَ ك٢ اُزٜبرؽ ك٢ اُشٜبظح   

(163)أُكبئَ أُزؼِوخ ثأٗٞاع اُعٔبٗبد ٝثزع٤ٖٔ األ٤ٖٓ ٝا٥ٓؽ   

(163)كصَ ك٢ ظٔبٕ ؿصت اُوٖ   

(163)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُـصت ك٢ اُصج٤بٕ   

(163)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُـصت ٖٓ اُكٌؽإ ٝاُ٘بئْ   

(164)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُكجت ٝاُعالُخ   

(165)كصَ ك٢ ظٔبٕ خ٘ب٣خ اُعٝاة   

(166)كصَ ك٢ ظٔبٕ ٓب٣دت ثبُد٘ب٣خ ػ٠ِ اُعاثخ   

(167)كصَ ك٢ ظٔبٕ ٖٓ ٝظغ ش٤ئبً كزِق ثٚ ش٢ء   

(167)كصَ ك٢ ظٔبٕ ٖٓ خِف ػ٠ِ ثٞة ؿ٤ؽٙ كوبّ ٝرطؽم   

(168)كصَ ك٢ ظٔبٕ إقبُخ أُبء ٝإ٣وبظ اُ٘بؼ   

(169)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُجئؽ ٝاُدعاؼ   

(170)كصَ ك٢ ظٔبٕ اقزٜالى اُشدؽ ٝاُؿؼع ٝاُج٘بء   

(170)هبؼ ٝأُٞهٞكخ ٝػعّ ظٔبٗٚ عكصَ ك٢ ظٔبٕ ؿصت اٍ  

(171)كصَ ك٢ ظٔبٕ أُؽًت ٝٓب ٣دبٗكٚ   

(171)كصَ ك٢ ظٔبٕ ؿصت اُو٢ٔ٤   

(171)كصَ ك٢ ؿبصت اُـبصت   

(171)كصَ ك٢ ث٤بٕ ٓب ٣٘وطغ ثٚ زن أُبُي ٝٓب ال ٣٘وطغ   

(173)كصَ ك٢ ظٔبٕ أُأٓٞؼ   

(174)كصَ ك٢ ظٔبٕ أُٞظع   

(174)كصَ ك٢ ك٤ٔب ٣صعم ك٤ٚ ٝك٤ٔب ال ٣صعم   

(175)كصَ ك٢ ك٤ٔب ٣عٖٔ ثٚ أُٞظع ٝك٤ٔب ال ٣عٖٔ   

(178)كصَ ك٢ ظٔبٕ اقزٜالى اُٞظ٣ؼخ ٝاقزؼٔبُٜب   

(179)كصَ ك٢ ظٔبٕ أُكزؼ٤ؽ ٓب ٣ٌِٜٔب ٝٓب ال ٣ٌِٜٔب   

(180)كصَ ك٢ ظٔبٕ أُؽرٜٖ   

(181)كصَ ك٢ ظٔبٕ أُكزأخؽ   

(181)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُِجبٕ   

(183)كصَ ك٢ ث٤بٕ ٓؤٗبد اُؽظ   

(184)كصَ ك٢ ظٔبٕ ٖٓ ضبُق ك٢ اُطؽ٣ن   

(184)كصَ ك٢ ظٔبٕ ٖٓ ضبُق ك٢ اُسَٔ ٝاُؽًٞة   

(185)كصَ ك٢ إخبؼح األٓزؼخ ٝٝخٞة اُعٔبٕ ك٤ٚ ػ٠ِ أُكزأخؽ   

(186)كصَ ك٢  إخبؼح اُؼوبؼ ٝٝخٞة اُعٔبٕ ك٤ٜب ػ٠ِ أُكزأخؽ   

(186)كصَ ك٢ ظٔبٕ األخ٤ؽ أُشزؽى ٝاُطبص ٝإخؽائْٜ   

(187)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُؽاػ٢ ٝاُجوبء   

(189)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُسبؼـ   
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ّٔبٍ  (189)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُس  

(190)كصَ ك٢ ظٔبٕ أٌُبؼ١   

(191)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُّ٘كبج   

(193)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُس٤ّبغ   

(193)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُوصب٣ؽ   

(194)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُصّجبؽ   

(195)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُصؽ٣ؾ   

(195)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُّ٘دبؼ ٝاُج٘بء   

(195)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُـالف ٝاُٞؼام   

(195)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُطجبش   

(195)كصَ ك٢ ظٔبٕ أُالذ   

(196)كصَ ك٢ ظٔبٕ اإلقٌبف   

(196)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُسّعاظ   

(196)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُلصّبظ   

٢ّٓ ٝاُث٤بث٢  (197)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُسٔب  

(198)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُطسبٕ   

(198)كصَ ك٢ ظٔبٕ أُؿاؼع   

(199)كصَ ك٢ ظٔبٕ أُكزجعغ   

(199)كصَ خٔبػخ ضؽخٞا ٖٓ ثِعح   

(200)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُّ٘سبـ   

(200)كصَ ك٢ ظٔبٕ اُد٤ٖ٘   

(200)كصَ ك٢ ٝخٞة اُعٔبٕ ػ٠ِ ؼاظ ا٥ثن   

(201)كصَ ك٢ ظٔبٕ أُِزوػ   

(201)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُد٘ب٣بد ٝاُع٣بد   

(205)كصَ ك٢ اُد٤ٖ٘   

(205)كصَ ك٢ اُصج٢ ٝأُدٕ٘ٞ   

(206)كصَ ك٢ اُوزَ ركجّجبً   

(207)كصَ ك٢ اُؼلٞ ٝاُصِر   

(208)كصَ ك٢ أُزلؽهبد   

(209)أُكبئَ أُزؼِوخ ثٔب ٣ٔ٘غ اإلٗكبٕ ٖٓ اُزصؽف ك٢ ٌِٓٚ ٝثٔب ال ٣ٔ٘غ   

(210)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبألشدبؼ أُع٤ُخ أؿصبٜٗب إ٠ُ ِٓي اُـ٤ؽ   

(220) أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُؿهبم ٝاُطؽ٣ن ٝٓب ٣سعس ك٤ٜب   

(212)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُس٤طبٕ   

(214) كصَ ك٢ أُٜبثبد ٝأُزلؽهبد   

(215)أُكبئَ أُزؼِوخ ثعٔبٕ أزع اُشؽ٤ٌ٣ٖ   

(216)أُكبئَ أُزؼِوخ ثأزٌبّ اُكٌٞد   

(218)أُكبئَ أُزؼِوخ ثأزٌبّ اُعال٢ُ ٝٓب٣زؼِن ثٚ   

(318)أُكبئَ أُزؼِوخ ثٔب ٣ٌٕٞ إثؽاء ٝٓب ال ٣ٌٕٞ   

(219)أُكبئَ أُزؼِوخ ثأزٌبّ اُؼٔبؼح ك٢ ِٓي اُـ٤ؽ   

(220)أُكبئَ أُزؼِوخ ثأزٌبّ اُؼٔبؼح ك٢ اُٞهق   

(221)كصَ ك٢ اُع٣خ ٝاُوكبٓخ   

(223)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُكؽهخ ٝهطبع اُطؽ٣ن ٝؿكِْٜ   

(225)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُٞصب٣ب   

(232)أُكبئَ أُزؼِوخ ثأُلبظ اٌُلؽ   

(238)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُٔؽرع ٝاُجـبح ٝأُالزعح ٝاُؿٗبظهخ   

(239)كصَ ك٢ اُجـبح ٝ   كصَ ك٢ أُالزعح ٝاُؿٗبظهخ 

(240)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبإلًؽاٙ   

(241)أُكبئَ أُزؼِوخ ثب٥ثن ٝخؼِٚ   
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(242)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُٔلوٞظ   

(243)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُِو٤ػ ٝاُِوطخ   

(244)كصَ ك٢ اُِوطخ   أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُك٤ؽ  

(245) أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُك٤ؽ   

(246)أُكبئَ أُزؼِوخ ثبُسعٝظ   

(248)كصَ ك٤ٔب ٣ظٜؽ ثٚ اُؿٗب   كصَ ك٤ٔب ٣ص٤ؽ شجٜخ ك٢ اإلزصبٕ ٝ 

(249) كصَ ك٢ أزٌبّ اُشؽة  ٝكصَ ك٢ زع اُوػف   

(251) كصَ ك٢ أُوطؼبد  ٝكصَ ك٢ اُزؼؿ٣ؽ   

(255)كصَ ك٢ أُكبئَ أُزلؽهخ   

(271)ٓكبئَ اُش٤ٞع   

رْ اٌُزبة ثؼٕٞ هللا أُِي اُٞٛبة ػ٠ِ ٣ع١ أكوؽ ػجبظ هللا اُصٔع ٓصطل٠ اثٖ اُسبج زكٖ ثكؽا٢ٗ ػبِٜٓٔب هللا 

رؼب٠ُ ثِطلٚ اُطل٢ ك٢ ا٤ُّٞ اُثب٢ٗ ٝاُؼشؽ٣ٖ ٖٓ صلؽ اُط٤ؽ ٖٓ ٣ّٞ اُدٔؼخ ك٢ ٝهذ أغإ صالح اُظٜؽ ُك٘خ 

 أؼثغٍ ٝضٔك٤ٖ ٝأٍُق ٖٓ ٛدؽح ٖٓ ُٚ اُؼؿ ٝأُدع ٝاُشؽف    

 



HIZIR B. MUHAMMED EL-AMÂSÎ (1084/1673) VE “ĞUSÛNÜ‟L-USÛL” ĠSĠMLĠ ESERĠ 

 

Abdülkadir TEKĠN* 

 

Özet 

Amasya, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi‟nin önemli idâri merkezlerinden biridir. Özellikle Osmanlı Devleti‟nde 

Ģehzadelerin devlet iĢlerinde tecrübe kazanmaları için bu Ģehre gönderilmesi, Amasya‟nın ilmi ve kültürel 

açıdan da önemli bir konum kazanmasına neden olmuĢtur. Böylece Amasya‟da ilim ve kültür hayatında 

adını duyuran birçok ilim ve sanat adamı yetiĢmiĢ ve devletin değiĢik bölgelerinde hizmet görmüĢlerdir. 

Osmanlı ilim dünyasında kendisine yer verilen Amasyalı âlimlerden birisi de Hızır b. Muhammed el-

Amâsî‟dir. YaklaĢık 1006/1597 senesinde doğduğu kaydedilen Hızır b. Muhammed, hayatının büyük bir 

bölümünü o dönem Anadolu‟nun Oxford‟u sayılan Amasya‟da geçirmiĢtir. Çok yönlü bir âlim olan Hızır b. 

Muhammed el-Amâsî‟nin özellikle fıkıh usûlü ilminde derin bilgi birikimine sahip olduğu ifade edilmektedir. 

Hızır b. Muhammed‟in “Ğusûnü‟l-usûl fî usûli‟l-fıkh” isimli yazma eseri bu alanda önem arzetmektedir. 

Müellifin; usûl-ü fıkıh ile ilgili olan bu yazma eseri; Ebu‟l-Bereket Abdullah b. Ahmed en-Nesefî‟nin 

(ö.710/1310) Hanefiyye (fukaha) metodu ile yazılan fıkıh usûlüne dair “Menâru‟l-envâr” adlı eserinin 

muhtasarıdır. Hızır b. Muhammed, bu eserinde kendine has bir metodu tercih etmiĢtir. Eser bugün 

elimizde mevcuttur. Bu çalıĢmada öncelikle müellifin hayatı ve ilmî kiĢiliği hakkında bilgi verilmiĢ ve 

ardından “Ğusûnü‟l-usûl fî usûli‟l-fıkh” adlı eseri çeĢitli yönlerden tanıtılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Amasya, Osmanlı, Hızır b. Muhammed, Fıkıh, Ğusûnü‟l-Usûl. 

 

Hıdır b. Muhammad al-Amashi (1084/1673) and His Work Named  

“Ğusûn al-Usûl” 

 

Abstract 

Amasya is one of the most important administrative centers in Seljukian and Ottoman periods. Particularly 

in Ottoman State, the princes were sent to this city which helped Amasya to elevate in terms of 

knowledge and culture. Therefore, many well known scholars and artists grew up in Amasya and served 

in many different regions of the Ottoman state. One of the scholars who has a great impact in Ottoman 

wisdom history is Hıdır b. Muhammad al-Amashi. Hıdır b. Muhammad, who was born in about 1006 

(1597), spent a large part of his life in Amasya, the Oxford of that period. It is stated that Hıdır b. 

Muhammad, a multi-faceted scholar, has a deep knowledge in particular in the fiqh-wise (jurisprudence) 

science. Hıdır b. Muhammad‟s work titled “Ğusûn al-usûl fî usûl al-fıqh” is important in this area. This 

writing about the method of fıqh is the summary “Menâr al-envâr” written by Hanafiyye fiqh method of 

Abu‟l-Berekat Abdullah b. Ahmad al-Nasafi (d.710/1310). The Hıdır b. Muhammad likes a unique method 

in this work. This work is available today. In this study, the biography of the writer is emphasized and his 

scientific personality firstly and then the work “Ğusûn al-usûl fî usûl al-fıqh”” was analyzed and presented 

in various aspects.  

Keywords: Amasia, Ottoman, Hızır b. Muhammed, Fıqh, Ğusûn al-Usûl. 

 

GiriĢ 

Amasya Ģehri, YeĢilırmak‟ın açtığı iki tarafı yüksek kayalıklarla çevrili dar ve uzun bir vadide 

kurulmuĢ,1 tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıĢ önemli merkezlerden birisidir. Anadolu Selçuklu 

                                                           

*  Yrd. Doç. Dr., Sinop Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, a_kadirtekin@sinop.edu.tr. 
1  Ġlhan ġahin, Feridun Emecen, “Amasya”, DĠA, c. III, Ġstanbul, 1991, s. 1.   
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Sultanı I. Mesud‟un 1143 yılında tüm DaniĢmend ülkesini ele geçirmesiyle Amasya, Selçuklu hâkimiyetine 

geçmiĢtir.2 Selçuklular devrinde birçok ilim ve sanat erbabının yetiĢtiği Amasya Ģehrinin, 788/1386 

tarihinden itibaren Osmanlı‟ya bağlanması, Ģehir için yeni bir dönüm noktası olmuĢ, Amasya ilim, kültür ve 

sanat alanında önemli geliĢmelere tanıklık etmiĢtir.3  

Kaynaklarda Amasya için; “Anadolu Ģehirlerinin incisi”, “Medinetü‟l-Hükema”, “Bağdâdü‟r-Rum”, 

“Rumiyye-i Suğra” (Küçük Roma), “Hısnü‟l-Mirat” (Aynalı Hisar), “Kubbetü‟l-„ulema”, “Türbetü‟l-Evliya”, 

“Dârü‟n-Nasr”, “Dârü‟l Ġzz”, “Dârü‟l-Fütûh”, “Kasrü‟s-Selâtin”, “Medreseler Ģehri”4 gibi tabirler kullanılarak 

bu Ģehrin güzelliği ve kültür tarihimizdeki yeri dile getirilmiĢtir. 1868 de Arnasya‟ya gelen seyyah G. Perrat 

Amasya‟yı “Anadolu'nun Oxford‟u” Ģeklinde tarif etmiĢ ve buradaki medreselerde 2000‟e yakın talebenin 

okuduğunu yazmıĢtır.5  

ġehir, XVI. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı hanedanına mensup Ģehzadelerin idari tecrübe 

kazanmak için gönderildikleri önemli merkezlerin baĢında yer almıĢtır. Bu dönemde Ģehzadeler Ģehrin fiziki, 

siyasi, ticari ve kültürel bakımdan geliĢmesine büyük katkılar sağlayarak ve Ģehri çoğunluğu bu zamandan 

günümüze kalan tarihi yapı zenginliklerine kavuĢturarak, ihtiĢamının zirvesine yükseltmiĢlerdir. YaklaĢık 

olarak 182 yıl Ģehzadelere ev sahipliği yapan6 Amasya Ģehri, kuruluĢundan itibaren daima kral, Ģehzade, 

beylerbeyi ve eyalet valisi gibi devletlerin üst düzey idarecilerinin görev yaptığı bir Ģehir olmuĢtur.7 

Amasya, özellikle Ģehzadelerin bulunduğu zaman diliminde pek çok âlim, sanatkar ve Ģairin toplandığı 

büyük bir kültür merkezi haline gelmiĢtir. ġehirde camiler, medreseler, mektepler, kütüphaneler, 

imarethaneler, tekkeler gibi sosyal ve kültürel iĢlevi olan birçok müessese kurularak Amasya idari yönünün 

yanında ilmi açıdan da bir merkez haline gelmiĢtir.8 Bunun sonucunda ise baĢta Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi 

Ģer‟i ilimler olmak üzere tarih, hat, mûsikî ve Ģiir gibi alanlarda da pek çok âlim ve sanatkâr yetiĢmiĢtir.9 

Örneğin Yusuf Sinânüddin el-Amâsî (ö. 1000/1592) kendi devrinde çok ün yapmıĢ Amasyalı bir tefsir ve 

fıkıh âlimidir. “Tebyînü‟l-mehârim” isimli eseri10 bu noktada önemlidir. 

                                                           

2  Ġbrahim Kafesoğlu, “Selçuklular”, Ġslam Ansiklopedisi, c. X, MEB, Ġstanbul, 1993, s. 380, 381.   
3  Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Kitabeler, Milli Matbaa, Ġstanbul, 1927, s. 109. 
4  Abdî-zâde Hüseyin Hüsâmeddin YaĢar, Amasya Tarihi, haz. Mesut Aydın, Güler Aydın,  Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 

Amasya, 2007, I, s. 11-13. 
5  Osman Keskiner, “Anadolu‟da Hadis Geleneği ve Dâru‟l-Hadisler”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, Uluslararası 

Katılımlı Sempozyum, Samsun, 2011, s. 424. 
6  Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası (Geographia), çev. Adnan Pekman, Arkeoloji Sanat Yayınları, Ġstanbul, 1983, s. 60.   
7  Osman Fevzi Olcay, Amasya ġehri, sad. Harun Küççük, KurtuluĢ AltunbaĢ, Amasya, 2010, s. 29-46. 
8  Recep Orhan Özel, “Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî (1000/1592) ve „Tebyînü‟l-mehârim‟ Adlı Eseri”, Usûl Ġslam AraĢtırmaları Dergisi, 

sayı: 20, 2013, s. 114; Amasya‟da Osmanlı dönemindeki mektep, dâru‟l-kurrâ ve medreselerle ilgili geniĢ bilgi için bkz. Abdi-zâde, 
Amasya Tarihi, I, s. 144-174. 

9  Tefsir, Hadis, Kelam ve Tıp gibi birçok dalda eser veren Hayreddin Hızır b. Ömer el-Atûfî (ö. 948/1541), Sahîh-i Buhâriye geniĢ 
bir hâĢiye yazan Yûsuf Efendizade (ö. 1167/1753), Beydâvî‟nin tefsirine yazdığı hâĢiye ile tanınan MuhaĢĢî Sinan (ö.986/1578), 
ġeyhu‟l-hattâtîn diye de bilinen Hattat Hamdullah (ö. 926/1520) ve onun hat sanatına kazandırdığı meĢhur talebeleri, ilk kadın 
Divan Ģairlerinden olduğu bilinen Mihri Hatun (ö. 912/1512), Halvetiyye tarîkatını Anadolu‟ya getiren Pir Ġlyas ġücûaddin (ö. 
886/1433), Celalüddiîn es-Süyûtî‟nin talebesi ve Ġbn Kemal‟in hocası Akbilek BahĢi Halife (ö. 930/1524), Akifzade Abdürrahim b. 
Ġsmail (ö. 1223/1808), tarihe dair eser veren Mustafa Vâzıh Efendi (ö. 1247/1831), sadece bir kaçıdır. Bkz. Özel, “Yûsuf 
Sinânüddîn el-Amâsî (1000/1592) ve „Tebyînü‟l-mehârim‟ Adlı Eseri”, s. 114, 2. dipnot; GümüĢlü-zâde ġücâeddin Ġlyas, Celaleddin 
Abdurrahman, ġemseddin Mehmed Buhârî, Taceddin Ġbrahim Tokâdî gibi fuzalânın yetiĢtirdiği ve hâricden gelen Pîr Sun‟ullah 
Amasî, Feridüddin Mehmed Divânî, Mü‟eyyed Çelebi, Müderris-zâde Hüsameddin Rûmî, Celaleddin Yusuf Çelebi, Ġbrî-zâde Molla 
Muhyiddin, Seydî Ahmed Kırımî, Molla Receb Rûmî, Seydî Abdullah Efendi, Molla Müderris Abdî, Hatîb Kasım, Molla BahĢî, 
Taceddin Amasî, Molla ġadilü Muhyiddin, Molla Sinan Berda‟î, Koca Emir Ġbrahim Efendi, Molla Muslihiddin ve emsâli fuzalâ, 

Amasya‟yı birinci derecede bir dârü‟l-fünûn haline koymuĢlardır. Daha geniĢ bilgi için bkz. Abdi-zâde, Amasya Tarihi, I, s. 142. 
10  Yusuf Sinânüdîn‟in bu eseri üzerine Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan Özel‟in bir makalesi bulunmaktadır. Makale için bkz. Recep Orhan 

Özel, “Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî (1000/1592) ve „Tebyînü‟l-mehârim‟ Adlı Eseri”, Usûl Ġslam AraĢtırmaları Dergisi, sayı: 20, 
2013, ss. 114-140. 
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Amasya‟nın bereketli ilmî ortamından feyizlenen âlimlerden birisi de Hızır b. Muhammed el-Amâsî 

(ö. 1086/1675)‟dir. Zamanının en büyük âlimlerinden sayılan11 Hızır b. Muhammed, fıkıh usûlü ve meânîde 

derin bilgiye sahipti. Bu çalıĢmada onun biyografisine yer verilecek ve usûl-ü fıkıh ile ilgili muhtasar bir 

çalıĢma olan “Ğusûnü‟l-usûl fî usûli‟l-fıkh” isimli eseri değiĢik yönlerden ele alınacaktır. Eser; Hafız Abdullah 

b. Ahmed en-Nesefi‟nin (ö. 710/1310) “Menârü‟l-envâr” adlı fıkıh usûlü eserinin ihtisarıdır.  

ÇalıĢmamızda eserin Amasya Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunan 05 Ba 41071 ArĢiv numaralı 

nüshası (69b-82b) esas alınmıĢtır. Eserin sayfaları 15 satırdan oluĢmakta olup toplam 14 varaktır. (27 

sayfa). 1062/1651 tarihinde telif edilen eser; Arapça nesih hattıyla, oldukça düzgün bir yazı ile yazılmıĢ 

olup, birleĢik harf fligranlı kağıt türü kullanılmıĢtır. Eser; mıklebli, Ģemseli, iĢrazesi dağınık, kahverengi 

meĢin kaplı mukavva bir cilt içindedir. Eserde konu baĢlıkları ve sayfa numarası kullanılmamıĢtır. Eserin 

81b sayfasının üstünde siyah ve kalın bir yazı ile “Kürt Hafız-zâde Abdurrahman vakfıdır” Ģeklinde 

Osmanlıca bir ibare bulunmaktadır.  

Diğer taraftan, çalıĢmaya esas aldığımız Amasya nüshasında tereddüde düĢülen yerlerde“Ğusûnü‟l-

usûl”ün yine Amasya Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunan 05 Ba 409/2 ArĢiv numaralı nüshasına (82b-

94b) baĢvurulmuĢtur. Bu nüshanın sayfa sayıları da 15 satırdan oluĢmakta olup, telif tarihi belirtilmemiĢtir. 

Arapça, nesih yazı türü ile yazılan bu nüsha, birleĢik harf fligranlı kağıt türü, çaharkuĢe koyu kahverengi 

meĢin, mıklebli, ebru kâğıt kaplı mukavva bir cilt içindedir ve 13 varaktır. 

A- Hızır b. Muhammed el-Amâsî‟nin Hayatı ve Ġlmî KiĢiliği 

Bu bölümde Hızır b. Muhammed el-Amâsî‟nin hayatını ve ilmî kiĢiliğinin safhalarını çeĢitli baĢlıklar 

altında ele alacağız.  

1. Nesebi ve Ailesi 

Hızır b. Muhammed el-Amâsî; Amasyalı bir âlim olup12, Abdi-zâde Hüsameddin Hüseyin‟in “Amasya 

Tarihi” isimli eserinde “Hızır Efendi (Müfessir-zâde)”  ismi ile13 tanıtılmaktadır. Bursalı Mehmed Tahir‟in 

“Osmanlı Müellifleri” isimli eserinde ise; “Hızır b. Muhammed Amasyevî” olarak tanıtılmaktadır.14 Doğum 

tarihi hakkında kaynaklardaki tek bilgi yine Abdi-zâde Hüsameddin Hüseyin‟in “Amasya Tarihi” isimli 

eserinde geçmektedir. Buradaki bilgiye göre Hızır b. Muhammed el-Amâsî, Amasya‟nın Hacı Ġlyas 

Mahallesinde 1006/1597 yılında15 dünyaya gelmiĢtir.  

Hızır b. Muhammed el-Amâsî, Cafer Efendi-zâde el-Hâcc Mehmed Efendi‟nin oğludur.16 Babası 

Mehmed b. Câfer el-Amâsî Amasya‟da yetiĢen büyük ilim adamları arasında yer alır. Katip Çelebi eserinde, 

Hızır b. Muhammed‟in babası Mehmed b. Câfer el-Amâsî‟nin Sarf ilmine dair Bedri Muhammed Efendi‟nin 

“el-Maksûd” isimli eserine “el-Ma´kûd fî Ģerhi‟l-Maksûd” adında bir Ģerhi olduğunu söylemekte17 fakat 

Bursalı Mehmed Tahir‟in; “Osmanlı Müellifleri” isimli eserinde“el-Ma´kûd fî Ģerhi‟l-Maksûd” isimli eser Hızır 

b. Muhammed‟e nisbet edilmektedir.18  

Hızır b. Muhammed‟in dedesi Câfer el-Amâsî ise Yeniçerilerden Ġbrahim Efendi‟nin oğludur. Dedesi, 

1016 (1607) senesinde eĢkiya ile harp edip Kuyucu Murat PaĢa‟nın takdirini kazanarak dönemin adı 

                                                           

11  el-Ġfâza fî Unbûbi‟l-belâğa‟nın Süleymaniye Ktp. Kasidecizade nüshasındaki bir kayıtta Hızır b. Muhammed el-Amâsî için; 
“zamanımızın en büyük âlimi” ibaresi bulunmaktadır. Bkz. Hızır b. Muhammed el-Amâsî, el-Ġfâza fî Unbûbi‟l-belâğa, Süleymaniye 
Kütüphanesi, nr. 686/2, vr. 86b. 

12  Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü‟l-müfessirin), Bilmen Yayınevi, ty., II, s. 698. 
13  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 168. 
14  Mehmed Tahir Bursalı, Osmanlı Müellifleri, Ġstanbul, 1333, I, s. 295. 
15  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 168. 
16  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 168. 
17  Bkz. Katip Çelebi, KeĢfu‟z-zünûn, nĢr. ġerafeddin Yaltkaya, Rıfat Bilge, Ġstanbul, 1941, II, s. 1807. 
18  Bkz. Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 295. Abdi-zâde Hüseyin Hüsâmeddin‟in “Amasya Tarihi” nde ise, müellifimizin böyle bir 

eserinden bahsedilmemektedir. 
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duyulan Ģahsiyetleri arasında yer almıĢtır.19 Hızır b. Muhammed el-Amâsî ġeyh Yakub Efendi-zâde Mustafa 

Efendi‟nin kızı ile evlenmiĢ olup20 bu evlilikten Yakup ve Ġbrahim Efendi ismindeki iki oğlu bulunmaktadır.21  

2- Hocaları 

Hızır b. Muhammed el-Amâsî, Sultan Bâyezid mektebinde hafızlığını tamamladıktan sonra babası 

Muhammed el-Amâsî ve HarĢenalı Ġbrahim Efendi‟den ilim tahsil etmiĢtir. Ardından sırasıyla dönemin 

meĢhur muhaddislerinden Zileli Abdurrahman, Kadı-zâde Mehmed, Sultan Bâyezid Câmii Ġmamı meĢhur 

Gürcü el-Hâcc Hasan Efendi‟den ilim tahsil ederek icâzet almıĢtır.22 Bir diğer hocası, Hoca Saduddin 

Efendi‟nin (ö. 1008/1599) büyük oğlu Mehmet Efendi‟dir. Mehmet Efendi, 29 yaĢında kazasker olmuĢtur. 

Arapça, Farsça ve Türkçe olarak Ģiir yazabilen Mehmet Efendi, babasının kaleme aldığı Tâcu‟t-tevârih‟e zeyl 

yazmıĢ ise de tamamlayamamıĢtır.23 Hızır b. Muhammed, hocalarından aldığı donanımlı eğitim sürecinden 

sonra birazdan da temas edeceğimiz üzere yer yer Amasya‟nın dıĢına çıkarılmıĢsa da hayatının büyük bir 

bölümünü Osmanlılar döneminde padiĢahlar tarafından her zaman özel bir ilgi gösterilen Ģehzâdeler Ģehri, 

Kanuni Sultan Süleyman‟ın sık sık ikamet ettiği, ayrıca G. Perrat‟ın ifadesine göre ilmî açıdan Anadolu‟nun 

Oxford‟u sayılan Amasya‟da geçirmiĢtir.24 

3- Ġlmî KiĢiliğinin Safhaları 

Hızır b. Muhammed el-Amâsî, 1020‟de Sultan Bâyezid‟a Müderris yardımcısı, 1041‟de YörgüçpaĢa 

Müderrisliği,25 1043‟de de Amasya kassâmı26 olmuĢtur. 1049‟da ġeyhu‟l-Ġslam Hâce-zâde Ebû Sa‟id Efendi 

mülâzemetiyle (tavsiyesiyle) ve daha sonra yine onun sadâretiyle (öncülüğüyle) Ġstanbul müderrisliğinde 

görev almıĢtır. 1058 yılı zil-ka‟de ayının 13. gününde Amasya Müftüsü, ardından da Sultan Bâyezid 

müderrisliğine atanmıĢtır.27  

1059 yılının Receb ayında Amasya mutasarrıfı28 olan Köprülü Mehmed PaĢa ile bazı Ģer‟î 

meselelerde muârız (farklı düĢüncede) olduğundan dolayı 1060 yılının Muharrem ayının 14. günü fetvâ ve 

ders vermekten men edilmiĢtir. Aynı yılın ġaban ayında Köprülü Mehmed PaĢa da Ģikayetlerden dolayı 

görevinden azledilmiĢtir. 1061 yılının Ramazan ayında yeniden Amasya Müftüsü ve Sultan Bâyezid‟e 

müderris olarak atanmıĢtır.29  

1068 yılının Rabi‟ul-evvel ayında Sadrazam Köprülü Mehmed PaĢa‟nın arkadaĢlarından Amasyalı 

Mumcu-zâde Seyyid Ahmed Ağa Ġstanbul‟dan fermanla Amasya‟ya Kethudâ30 olarak tayin edilmiĢ ve 

Sührab Mehmed PaĢa da Sivas valisi olarak atanmıĢtı. Mumcu-zâde Seyyid Ahmed Ağa‟nın geldiği günden 

itibaren Hızır b. Muhammed el-Amâsî hakkında bir takım kiĢiler tarafından çeĢitli Ģikayetler ihdas edilmiĢ, 4 

ay sonra Ģikayetler Sivas ve Ġstanbul‟a kadar ulaĢmıĢtı. Neticede aynı yılın Ramazan ayının 14. gününde 

                                                           

19  Hüseyin Yazıcı, “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirmesi ve Hızır b. Muhammed el-Amâsî”, ġarkiyât AraĢtırmaları 
Dergisi, c. 1, sayı: 2, 2001, XVII, s. 59. 

20  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 168. 
21  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 168. 
22  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 168. 
23  Yazıcı, “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirmesi”, s. 59. 
24  Yazıcı , “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirmesi”, s. 59. 
25  Bu medrese, Sultan II. Murad devrinde yaptırılmıĢtır. Müderrislerinin günde 5 akçe aldığına bakılırsa bu medrese yüksek ilimlerin 

okutulduğu medreselere hazırlayıcı mahiyette bir medreseydi. Bkz. Mustafa Bilge, Ġlk Osmanlı Medrese/eri, Ġstanbul, 1984, s. 
163-164. 

26  Mirasla ilgili meseleleri hükme bağlayan Ģer‟î memur. Bkz. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 
Ġstanbul, 1946-55, II, s. 209, 210. 

27  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 168. 
28  Mutasarrıf; sancak adı verilen teĢekkülün baĢında bulunan memur hakkında ünvan olarak kullanılan bir tabirdir. Bugün 

kullandıığımız kaymakamlıktan büyük, valilikten küçük bir mevkidir. Bkz. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü., 
II, s. 586. Abdi-zâde Hüseyin‟in “Amasya Tarihi”nde verilen bilgilere göre, Amasya‟nın zikredilen yıllarda Sivas‟a bağlı bir sancak 
olduğunu görmekteyiz. Bkz. Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 168-170. 

29  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 169. 
30  Devlet büyüklerinin buyruğunda çalıĢan, onların birtakım iĢlerini gören, Sadrazam muavini de demek olan memurun ünvanı. Bkz. 

Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, s. 251, 255. 
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görevinden azledilerek Sivas‟a hakkında idam kararı verildiği yazısı gelmiĢtir. Sivas‟ta kendisi hakkında 

Ģikayet edilen konular tetkîk edildikten sonra asılsız olduğu ortaya çıkınca Vali Sührab Mehmed PaĢa 

tarafından gönlü hoĢ edilerek Amasya‟ya iade edilmiĢtir.31  

1069 yılı ġaban ayında Sivas Valisi olarak atanan Kıbleli Mustafa PaĢa Amasya‟ya geldiğinde Hızır 

b. Muhammed el-Amâsî‟nin mağduriyetini telafi etmek için üçüncü kez onu Amasya Müftüsü ve Sultan 

Bâyezid Müderrisliğine atamıĢtır. Fakat Hızır b. Muhammed el-Amâsî bu teklifi bir hile olarak telakki 

ettiğinden bu görevi zoraki kabul etmiĢtir. 1070 yılının muharrem ayında halk Ģehir kethüdâsı olan Mumcu-

zâde Seyyid Ahmed Ağa‟nın merkeze Ģikayetiyle görevinden azledilmiĢ ve Ģehirden de çıkarılmıĢtır. 

Mumcu-zâde Seyyid Ahmed Ağa bu olaydan sonra ikinci kez Amasya ġehir Kethudâlığına atanmıĢtır. ġöyle 

ki; Mumcu-zâde Seyyid Ahmed Ağa 1070 yılının ġaban ayında Akdağ ve Geldikyan nahiyelerinden bazı 

kimselere verdiği talimat ile 4-5 köy halkı zabıtaya verdikleri tüm meblağı müftüye (rüĢvet olarak) 

verdiklerini beyan etmiĢler ve haklarının geri ödenmesini talep ederek Ġstanbul‟a Ģikayette bulunmuĢlardır. 

Bu Ģikayetlerin tetkiki neticesinde Ramazan ayının üçüncü günü Müftü Hızır b. Muhammed el-Amâsî‟nin 

azlini içeren ferman mübaĢir olarak tayin edilen Kaba Ali Ağa tarafından kendisine tebliğ edilerek 

tutuklanmıĢtır. Belli bir süre tutuklu kalan Hızır b. Muhammed el-Amâsî‟nin mahkum olmasına sebep olan 

meblağ kendisinden tahsil edilerek Kıbrıs‟a sürgün edilmiĢtir.32 

Daha önceden kendisi ile uğraĢan ve hakkında iftiralarda bulunan cahil kiĢiler ise birer birer derde 

mübtela olmuĢlar ve cezalarını görmüĢlerdir. ġöyleki; Sivas valisi Kıbleli Mustafa PaĢa, Hızır b. Muhammed 

el-Amâsî‟ye yaptığı bu zulümlerin neticesinde 1071 yılı ġevval ayında Amasya‟ya geldiğinde merkez 

tarafından görevinden azledilmiĢ, Kaba Ali Ağa ve bir müddet sonra da Seyyid Ahmed Ağa idam 

edilmiĢlerdir. 1072 yılının Rabî‟ul-evvel ayında Köprülü-zâde Fazıl Ahmed PaĢa Sadrazam olduktan sonra 

Hızır b. Muhammed el-Amâsî tekrar izzet ve ikramla Amasya‟ya gönderilmiĢtir. 1073 yılı cemâziye‟l-evvel 

ayında vefat eden Habil-zâde Mehmed Efendi‟nin yerine Sultan Bâyezid Camii Kürsü‟sü ġeyhliğine ve 1074 

yılında ikinci kez Yörgüç PaĢa Müderrisliğine tayin edilmiĢtir. 1078 yılının Muharrem ayının 1. günü o 

dönem Amasya Müftüsü olan Ebu‟s-Su‟ûd Efendi istifa ettiğinden onun yerine dördüncü kez Amasya 

Müftüsü ve Sultan Bâyezid Müderrisi olmuĢtur.33  

4- Öğrencileri 

Hızır b. Muhammed el-Amâsî‟nin ilk öğrencileri Yakup ve Ġbrahim Efendi ismindeki iki oğludur.34 

Damadı ise meĢhur öğrencilerinden kendisinden icâzet alan el-Hâcc Osman Efendi‟dir. Özellikle Arap ve 

Fars edebiyatları alanlarında uzman olarak tanınan Osman Efendi, uzun seneler kayınpederi, Hızır b. 

Muhammed ile birlikte çalıĢmıĢtır.35 Hızır b. Muhammed, yedi yıl boyunca 200‟e yakın talebeye dersler 

vermiĢ ve Ģehirdeki günlük meseleler hakkında fetvâlar da vererek fevkalade nüfuz ve itibar kazanmıĢtır.36  

Hızır b. Muhammed gayet (fâzıl) erdemli, fakîh,37 muhakkîk, dini ilimlerin hemen hemen 

tamamında mâhir, usûl ve meânî‟de derin ilmi olan, bütün dini ilimlerde hocalık vasfı olan, müfessir bir 

allâme olarak kendi devrinde büyük bir Ģöhret kazanmıĢtır.38 Anlatımı çok net ve akıcı olduğundan 4. 

müftülüğünde tefsir ve hadis dersleri okuturken Sultan Bâyezid camisinin dolup, taĢtığı39 kaydedilir.  

                                                           

31  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 168. 
32  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 169. 
33  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 169. 
34  Yazıcı, “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirmesi”, s. 60. 
35  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, XI, s. 164, 165; Yazıcı, “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirmesi”, s. 60. 
36  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 168. 
37  Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü‟l-müfessirin), II, s. 698. 
38  Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü‟l-müfessirin), II, s. 698. 
39  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170. 
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Hızır b. Muhammed‟in talebeleri ileride yüksek dereceli ilim adamları, kadı, müftü ve müderris 

olmuĢlardır. Bunlardan Fâzıl Darendeli Hamza Efendi çok meĢhurdur.40 Hamza Efendi‟nin öğrencisi 

Karabadî Ahmed Efendi‟de çok meĢhurdur. Öğrencilerinden bir diğeri ise Tefsirî Mehmed Efendi olup, Sivas 

müftülüğü yapmıĢ meĢhur, faziletli âlimlerden birisidir. Öğrencilerinden Ali b. Osman41 hakkında ise 

kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunamamıĢtır. 

Hızır b. Muhammed‟in; oğlu Yakup Efendi‟den olan torunları Abdulaziz Efendi ve el-Hâcc Hızır 

Efendi de kendi dönemlerinde meĢhur âlimlerden olmuĢlardır. Abdulazîz Efendi, birçok ilim adamından 

dersler almıĢ ve 24 sene dedesinin eserlerini öğrencilerine okutmuĢtur.42 el-Hâcc Hızır Efendi Ġstanbul‟a 

müderris olmuĢ ve ailesi de burada kalmıĢtır. Yakup Efendi-zâde Abdulaziz Efendi‟nin diğer oğlu el-Hâcc 

Mehmed Efendi de Amasya âlimlerindendir.43  

Yine Hızır b. Muhammed‟in aynı isimle anılan öğrencileri arasında gördüğümüz, Hızır Efendi 

hocasının hem edebiyata hem de dini ilimlere dair eserlerini öğrencilerine okutmuĢ ve hocası ile 

aralarındaki yakın ilgi ve samimiyet dolayısıyla kendisine “Küçük Hızır Efendi” lakabı takılmıĢtır.44 

5- Vefatı 

Hızır b. Muhammed, Rabi‟ul evvel ayının 22. günü üzerindeki Sultan Bâyezid Kürsü ġeyhliğini 

büyük oğlu Yakup Efendi‟ye devretmiĢtir. Bundan sonra 7 yıl süreyle talebelerine yüksek ilimler ve halka 

fetvâ vermekle iĢtiğal eden Hızır b. Muhammed‟in vefatı ile ilgili olarak kaynaklarda farklı tarihler ileri 

sürülmektedir. Bunlar sırasıyla (1060/1660), (1062/1662), (1084/1673), (1086/1686), (1100/1700) 

tarihleridir.45  “Amasya Tarihi” isimli eserin müellifi Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin YaĢar‟a göre el-Amâsî 

1084 yılı Zilhicce ayının 8. günü Amasya‟da vefat etmiĢtir.46  

Ömer Rıza Kehhale‟nin “Mu‟cemu‟l-müellifîn”47, Bursalı Mehmed Tahir‟in “Osmanlı Müellifleri”48 ve 

Ömer Nasuhi Bilmen‟in “Tabakâtu‟l-müfessirîn”49 isimli eserlerinde ise ölüm tarihi olarak 1086 tarihi 

verilmektedir. Hızır b. Muhammed el-Amâsî, o zaman Amasya‟da bulunan Halfet Gazi türbesinde50 medfun 

bulunmaktadır.51 Hızır b. Muhammed‟in vefatından bir müddet sonra Hacı Ġlyas mahallesinde ırmak 

kenarında, Maydanos köprüsünün baĢında güzel, bahçeli ve havuzu olan konağını Gürcü-zâde el-Hâc 

Ġbrahim Bey satın almıĢ ve geniĢletmiĢtir.52 

B- Eserleri  

Hızır b. Muhammed‟in ismi tespit edilebilen on eserinden bugün, ancak altı tanesi elimizde 

mevcuttur. el-Amâsî‟nin bugün kütüphanelerimizde bulunan eserleri Ģunlardır: 

 

                                                           

40  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170. 
41  Yazıcı, “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirmesi”, s. 60. 
42  Yazıcı, “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirmesi”, s. 60. 
43  Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s.295; Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170. 
44  Yazıcı, “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirmesi”, s. 60. 
45  Ömer Rıza Kehhale, Mu'cemu'l-müellifin, Beyrut, ty., IV, s. 102; Ġsmail PaĢa, Hediyyetu'1-ârifîn, nĢr. Rıfat Bilge ve Mahmut Kemal 

Ġnal, Ġstanbul, 1945; I, s. 347; Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170; Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 295. 
46  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170. 
47  Bkz. Ömer Rıza Kehhale, IV, s. 102. 
48  Bkz. Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 295. 
49  Bkz. Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü‟l-Müfessirin), II, s. 698. 
50  Halfet Gazi türbesi Amasya‟da ġamîce Mahallesi‟nde bulunmaktadır. Halfet Gazi medresesi ise Halfet Gâzi Türbesinin batı 

tarafından bitiĢiğinde olup, Amasya‟da ikinci olarak binâ edilen büyük medrese budur. Selçuklu emirlerinden Mübarizzeddin Halîfe 
Alp tarafından 622 târihinde binâ edildiği vakfiyesinde kayıtlı ve ayrıca 632‟de binâ edildiği kitabesinde yer almaktadır. Sonradan 
depremler nedeni ile harap olup, mütevellîleri tekrardan tamîr ederek güzelce muhâfaza etmiĢlerdir. 1011 yangınında ve 
sonrasındaki 1057 depreminde pek fenâ bir sûretde yıkıldığından müderris Hasan Efendi ma‟rifetiyle ahĢâbdan binâ edilmiĢ ve 
yine mükerreren tamire ihtiyacı olduğu için imar edilmiĢ ve en sonra da Amasya müftüsü Gürcü el-Hâcc Osman Hilmi Efendi 
1305‟de yenileme yapmıĢtır. Bkz. Abdi-zâde, Amasya Tarihi, I, s. 156. 

51  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170. 
52  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170. 
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1- Unbûbu‟l-belâğa fî yenbû´i‟l-fesâha 

Hızır b. Muhammed‟in Belâgat ilmine dair yazmıĢ olduğu muhtasar türü bir eserdir.53 Bu eserde 

Belagat ilmi özlü bir Ģekilde ele alınmıĢtır. Bu yönüyle eser, öğrenciler tarafından da ezberlenmesi kolay 

olmuĢ ve döneminde çok rağbet görmüĢtür.54   

el-Amâsî‟nin bu eseri, Hatîb el-Kazvînî‟nin (ö. 739/1338) “Telhisu‟l-Miftah fi‟l-me´ânî ve‟l-beyân”55 

adlı eserinin bir muhtasarıdır. Eseri 1060 (1650) senesinde kaleme alan Hızır b. Muhammed, ilmu‟l-

me´ânî, ilmu‟l-beyân ve ilmu‟l-bedî baĢlıkları altında o ilim dalının babalarını ve bu babaların kısaca 

açıklamalarını vermiĢ, gayet akıcı ve öğrencilerin anlamasını kolaylaĢtıran bir üslup kullanmıĢtır.56 Eser 

bugün elimizde mevcuttur.57 

2- el-Ġfâza fî Ģerh-i Unbûbi‟l-belâğa fî yenbû´i‟l-fesâha 

Bu eser, Hızır b. Muhammed‟in yukarıda geçen “Unbûbu‟l-belâğa” isimli kendi muhtasarının 

Ģerhidir.58 el-Amâsî, Kazvînî‟nin “Telhisu‟l-Miftah” isimli eserini direk Ģerh yoluna gitmemiĢ öncelikle 

muhtasar Ģeklinde ele almıĢ, bu eserinde de kendi yaptığı muhtasarı Ģerh etmiĢtir. Eser kendi döneminde 

büyük rağbet görmüĢ ve öğrencilere ders kitabı olarak da okutulmuĢtur.59  

Konuyla ilgili araĢtırması olan Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı‟nın tespitine göre el-Amâsî‟nin, eserinde 

mevzuları ele alırken fazla ayrıntıya girmemesi, karmaĢık ifadelerden mümkün olduğu kadar uzak durması, 

yer yer bazı konularda bazı belagatçıları eleĢtirerek ya meseleleri uzattıklarını ya da kapalı ifadeler 

kullandıklarını belirtmesi; ayrıca zaman zaman da kendi görüĢlerinin daha doğru olduğunu ortaya koyması, 

bu eserin diğer benzeri eserler arasındaki yerini farklı bir Ģekilde ortaya koymaktadır. Bu arada el-

Amâsî‟nin çeĢitli alimlerden yapmıĢ olduğu nakiller ve zaman zaman da bu nakilleri eleĢtirmesi eserin bir 

araĢtırma mahsulü olduğunu göstermektedir.60  

Yine Yazıcı‟ya göre; el-Amâsî‟nin bu Ģerhini Arap belagatının kolaylaĢtırılmasına yönelik bir çalıĢma 

kabul etmek gerekir. Dolayısıyla çalıĢma, benzerleri arasında hem dilinin anlaĢılır olması hem bazı 

taksimatların gereksiz yere uzatılmaması hem de sadece anlaĢılmayı hedef alması bakımından ayrı bir yeri 

vardır.61  

Hızır b. Muhammed‟in bu eseri ile ilgili olarak Hüseyin Günday tarafından 1995 yılında; bir Yüksek 

Lisans tezi yapılmıĢtır.62 

 

                                                           

53  Bu konuda araĢtırması olan Hüseyin Yazıcı konuyla ilgili makalesinde; Kâtip Çelebi‟nin, “Maksud” Ģârihlerini dile getirirken Hızır b. 
Muhammed'in babası Mehmed b. Ca'fer'i, oğlunun kaleme aldığı “Unbûbu'l-belâğa” adlı eserin müellifi olarak gösterdiğini söyler. 
Oysa Yazıcı‟ya göre eserin Hızır b. Muhammed'e ait olduğunda hiç Ģüphe yoktur. Diğer taraftan Ġsmail Bağdâdî de el-Amâsi'nin 
babası Mehmed Efendi'nin hal tercemesinde, onu, “Unbûbu„l-belâğa”nın müellifi olarak tanıtmaktadır. Bkz. Hüseyin Yazıcı, “XVII. 
Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirmesi ve Hızır b. Muhammed el-Amâsî”, s. 67, 60. dipnot. Daha geniĢ bilgi için bkz. 
Ġsmail PaĢa, Hediyyetu‟1-arifin, II, s. 280. 

54  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170; Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 295. 
55  Kazvînî‟nin bu çalıĢması, Sirâcuddîn Ebî Bekr b. Muhammed es-Sekkâkî‟ye (ö. 626/1228) ait “Miftâhu‟l-´ulûm”un üçüncü 

bölümünden hareketle kaleme almıĢ olduğu Arap dili ve belagatına dair meânî, beyân ve bedî ilimleri ile ilgili yazmıĢ olduğu bir 
eserdir. Bkz. Celâleddin Muhammed b. Abdurrahman Hatîb el-Kazvînî, Telhîsu'l-Miftâh fi'l-me'ânî ve'l-beyân ve'l-bedî', Kahire, 
1960. 

56  Yazıcı , “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirmesi”, s. 61. 
57  Eserin yazma nüshaları için bkz. Adana Ġl Halk Ktp., nr. 1ı4ı, vr. 134b-141a., Beyazıt Ktp., nr. 5960, 18 vr.; Millet ktp., Ali Emir, 

nr. 3514, vr. 79-90; Nuruosmaniye Ktp., nr. 3903, vr. 75-86; Köprülü Ktp., nrb 1422, vr. 1b-13a., Ġ.Ü. Ktp., nr. 3022, vr. 87b-
101a. 

58  Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 295. 
59  Hızır b. Muhammed‟in bu eseri Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Hüseyin Yazıcı tarafından Doçentlik çalıĢması olarak ele alınmıĢtır. Bkz. Hüseyin Yazıcı, Hızır b. Muhammed el-Amasi ve el-
lfâza fi Ģerh unbûb el-belâga fi yenbû‟ el-fesâha‟sı, ĠÜSBE, Ġstanbul, 1996. 

60  Yazıcı, “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirmesi”, s. 62. 
61  Yazıcı, “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirmesi”, s. 63. 
62  Bkz. Hüseyin Günday, “Hızır b. Muhammed‟in „el-Ġfâza li-Unbûbi‟l-belâğa‟ Ġsimli Eserinin Edisyon Kritiği”, YayımlanmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1995. 
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3- HâĢiye „alâ Tefsîr-i Beyzâvî 

Bu eser, meĢhur müfessir Kadı el-Beydâvî‟nin “Tefsîr-i Beydâvî” ismiyle tanınan; “Envâru‟t-tenzîl ve 

esrâru‟t-te‟vîl”63 isimli eserine Hızır b. Muhammed‟in En‟am Suresi‟ne kadar yapmıĢ olduğu hâĢiyedir. el-

Amâsî, eseri 1060 yılında yazmıĢtır.64 Eser bugün elimizde mevcuttur.65  

4- Ta´lîkât ´ale‟l-Mevâkıf 

Mevâkıf,66 ġafii mezhebine mensup, EĢ‟arî kelâm âlimlerinin en meĢhurlarından ´Adududdîn 

Abdurrahman b. Abdilgaffar el-Îcî‟nin (ö. 756/1355) kelâm ilmine dair kaleme almıĢ olduğu eseridir.67 Hızır 

b. Muhammed‟in bu eseri elimizde mevcut değildir.  

5- Ta´lîkât ´ale‟t-Telvîh 

“et-Telvîh”;68 Taftâzânî‟nin (ö. 792/1390) fıkıh usûlü ile ilgili Ģerh niteliğinde bir eserdir. “Ta´lîkât 

´ale‟t-Telvîh” Hızır b. Muhammed‟in bu Ģerhe yapmıĢ olduğu ta‟likattır.69  Eser elimizde mevcut değildir. 

6- el-Ma‟kûd fî Ģerhi‟l-maksûd 

Eser; Sarf ilmine dair Bedri Muhammed Efendi‟nin “Maksûd” isimli eserine yazılmıĢ olan bir 

Ģerhtir.70 Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Katip Çelebi eserinde, Hızır b. Muhammed‟in babası Mehmed b. 

Câfer el-Amâsî‟nin Sarf ilmine dair Bedri Muhammed Efendi‟nin “el-Maksûd” isimli eserine “el-Ma´kûd fî 

Ģerhi‟l-Maksûd” adında bir Ģerhi olduğunu söylemekte71 fakat Bursalı Mehmed Tahir‟in; “Osmanlı 

Müellifleri” isimli eserinde“el-Ma´kûd fî Ģerhi‟l-Maksûd” isimli eser Hızır b. Muhammed‟e nisbet 

edilmektedir.72 Eser bugün elimizde mevcut değildir. 

7- Lubbu‟l-ferâ‟iz 

Ferâiz (miras hukuku) meselelerini özetleyen bir eserdir.73 Eser Sirâcuddîn Muhammed b. Mahmud 

b. AbdurreĢîd es-Sicâvendî el-Hanefî (ö. 596/1200)‟nin “Ferâizu‟s-Sicâvendî” adlı eserinin muhtasarıdır.74 

Eser bugün elimizde mevcuttur.75 

8- ġerhu Lubbi‟l-ferâ‟iz 

Hızır b. Muhammed el-Amâsî diğer eserlerinde izlemiĢ olduğu yöntemitakip ederek, Sicâvendî el-

Hanefî‟nin “Ferâizu‟s-Sicâvendî”sine kendi yapmıĢ olduğu muhtasarını yani “Lubbu‟l-ferâ‟iz”i ĢerhetmiĢtir.76 

Eser bugün elimizde bulunmamaktadır.  

9- Ğusûnu‟l-usûl 

“Ğusûnu‟l-usûl”; Ebu‟l-Bereket Abdullah b. Ahmed en-Nesefî‟nin (ö.710/1310) Hanefiyye (fukaha) 

metodu ile yazılan fıkıh usûlüne dair “Menâru‟l-envâr”77 adlı eserinin muhtasarıdır.78 Eser bugün elimizde 

mevcuttur. ÇalıĢmamızın temel konusunu teĢkil eden eseri, aĢağıda ayrıntılı olarak ele alacağız. 

                                                           

63  Bkz. Abdullah b. Omer b. Muhammed b. Ali Ebu‟l Hayr Nasiruddin el-Beydâvî, Envâru't-tenzîl ve esrâru't-te'vil, I-V, Dâru'l-
Kütübi'l-Arabî, Kahire, ty. 

64  Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 295; Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü‟l-Müfessirin), II, s. 698. 
65  Yazma eserin nüshası için bkz. Amasya Beyazıt Ktp., nr. 2057, 90 vr. 
66  Eserin tam adı “el-Mevâkıf fî „ilmi‟l-kelâm” dır. Bkz. Ġbn Hacer, ed-Dürerü 'l-kamine, II, s. 322. 
67  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170. 
68  “et-Telvîh”; Taftâzânî‟nin (ö. 792/1390); Hanefi âlimi Sadru‟Ģ-ġerî´a Ubeydullah b. Mes´ud‟un (ö. 747/1346) Fahrü‟l-Ġslâm el-

Pezdevî‟nin “Kenzü‟l-vusûl” adlı eserini esas alarak hazırladığı fıkıh usûlüne dair “Tenkîhu‟l-usûl” adlı eserine yazmıĢ olduğu 
Ģerhtir. Bkz. Kâtip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunûn, nĢr. ġerafeddin Yaltkaya-Rıfat Bilge Ġstanbul, 1941, I, s. 495. 

69  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, 170. 
70  Bkz. Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 295. 
71  Bkz. Kâtip Çelebi, KeĢfu‟z-zünûn, II, s. 1807. 
72  Bkz. Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 295. Abdi-zâde Hüseyin Hüsâmeddin‟in “Amasya Tarihi” nde ise, müellifimizin böyle bir 

eserinden bahsedilmemektedir. Dolayısıyla eserin Hızır b. Muhammed‟e mi yoksa babası Mehmed b. Câfer el-Amâsî‟ye mi aidiyeti 
noktasında tereddütler bulunmaktadır. 

73  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170. 
74  Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 295; Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170. 
75  Eserin yazma nüshaları için bkz. Nuruosmaniye Ktp., nr. 3903, vr. 67-73; nr. 4432, vrb 67a-73b; Amasya Beyazıt Ktp., nr. 966, 

vr. 83b- 90a; Ġ. Ü., Ktp., nr. 3022, vr. 67b-80a. 
76  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170. 
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10- Tehyîcu ğusûni‟l-usûl 

Hızır b. Muhammed‟in, Nesefî‟nin “Menâru‟l envâr” isimli eserine yapmıĢ olduğu muhtasar olan 

“Ğusûnu‟l-usûl” isimli kendi muhtasarına yapmıĢ olduğu Ģerhtir.79  

Eserin önsözünde “Gusûni‟l-usûl “ adıyla ihtisar ettiği “Menâru‟l-envâr”ın öğrenciler nazarında 

büyük bir ilgi gördüğünü ve muhtasarını, oğulları Yâkub el-Vehbî ve Ġbrâhim el-Feyzî ve talebelerinin 

doğrultusunda Ģerh ettiğini80 söylemektedir. Eser bugün elimizde mevcuttur.81 

C- Hızır b. Muhammed‟in “Ğusûnu‟l-usûl” (غصون االصول) Ġsimli Yazma Eserinin Tahlili 

Bu bölümde Hızır b. Muhammed‟in “Ğusûnu‟l-usûl” isimli eserini detaylı bir Ģekilde ele alacağız. 

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi Hızır b. Muhammed‟in bu eseri, Ebu‟l-Bereket Abdullah b. Ahmed en-

Nesefî‟nin (ö. 710/1310) fıkıh usûlüne dair “Menâru‟l-envâr” adlı eserin muhtasarıdır.82 

1- Eserin Tam Adı 

Hızır b. Muhammed‟in fıkıh usûlüne dair kaleme almıĢ olduğu bu meĢhur muhtasar eserinin tam 

adı; “Ğusûnü‟l-usûl fî usûli‟l-fıkh”dır. “Ğusûn” kelimesi Arapça‟da “ağacın dalı” anlamına gelen “el-ğusnü” 

kelimesinin çoğuludur. Ve ağacın dalları anlamına gelir. “Usûl” ise; asıl kelimesinin çoğuludur. Dildeki 

karĢılığı “üzerine baĢkası dayandırılan Ģey (mübtenî)”dir. Bu anlamda usûl, fıkhın kendisine dayandığı 

mesned olmaktadır.83  

Birlikte isim tamlaması oluĢturan iki kelime “Usûlün dalları/kısımları” anlamına gelmektedir. Kitabın 

tam ismi Türkçe olarak “fıkıh usûlünde usûlün dalları/kısımları” Ģeklinde olmaktadır. Üzerinde çalıĢmıĢ 

olduğumuz yazmada eserin baĢlığı “Kitâbu ğusûni‟l-usûl” (Ğusûnü‟l-usûl kitabı) Ģeklindedir. Müellifimiz 

eserin mukaddimesinde ise esere; “Ğusûnu‟l-usûl” “غصْى االصْل” ismini verdiğini84 ifade etmektedir. 

2- Eserin Müellife Nispeti 

UlaĢabildiğimiz kaynakların tamamı, eserin Hızır b. Muhammed el-Amâsî‟ye âidiyeti konusunda 

hem fikirdir.85 Zaten üzerinde çalıĢtığımız yazma eserin sonunda da; “ ٔ86” ّ ألفَ حضس الوفتٔ االهاس (Bu 

eseri Müftü Hızır el-Amâsî yazmıĢtır) Ģeklinde not geçmektedir. Tereddüde düĢtüğümüz yerlerde istifade 

ettiğimiz Abdülhalim b. Ali el-Amâsî‟nin istinsah ettiği eserin diğer nüshasının son sayfasında da metinden 

daha küçük harflerle; “  Bu eseri telif eden Müftü Hızır el-Amâsî) 87”ػفٔ ػي هألفَ حضس الوفتٔ االهاسٔ

affedilsin) ifadesi geçmektedir. 

Kaynaklarda ve yazma eserlerin sonunda geçen bu ifadelerden de anlıyoruz ki eserin Hızır b. 

Mumammed‟e aidiyeti noktasında herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.  

                                                                                                                                                                                            

77  “Menâru‟l-envâr”; fukahâ metodu ile yazılmıĢ olan en önemli Hanefî usûl kitaplarından biri olan Pezdevî‟nin “Kenzü‟l-vusûl” isimli 
eserinin muhtasarıdır. Nesefî bu eserinde bütün fıkıh usûlü konularını özet halinde vermiĢtir. Bkz. Kâtip Çelebi, KeĢfu‟z-zunûn, II, 
s. 1827; Kehhale, Mu'cemu'l-muellifin, IV, s. 102. 

78  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170; Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 295. 
79  Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 295; Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170. 
80  Hızır b. Muhammed el-Amâsî, Tehyîcu ğusûni‟l-usûl, Müstensih: Abdülhalim b. Ali Amâsî, Amasya Ġl Halk Küt., ArĢiv no: 05 Ba 

409/1, 1b. 
81  Eserin yazma nüshaları için bkz. Ankara Milli Kütüphane, Müstensih: Ali b. Osman, ArĢiv no: 06 Mil YzA 1062/1, (1b-110a); 

Ankara Adnan Ötüken Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 06 Hk 2817/1, (1b-94a vr.); Amasya Ġl Halk Kütüphanesi, Müstensih: 
Abdülhalim b. Ali Amâsî, ArĢiv no: 05 Ba 409/1, (1b-79b vr.); Amasya Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 05 Ba 410/3, (1b-67a vr.); 
Amasya Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 05 Ba 1411/2, (15b-92a vr.); Çorum Hasan PaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 19 Hk 
1624/1, (1b-87b vr.); Çorum Hasan PaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, Müstensih: Hasan b. Abdullah, ArĢiv no: 19 Hk 4436/2, (12b-95a 
vr.); Ġstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli, Müstensih: Ali b. el-Hâc, ArĢiv no: 698, vr. lb-100a; Yazma BağıĢlar, nr..918,97 
vr. Yozgat, nr. 757,90 vr.) Ġ.M. Ktp. nr. 2587, 1b-79b. 

82  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170; Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 295. 
83  Bkz. Muhsin Koçak ve diğerleri, Fıkıh Usûlü,  Ensar NeĢriyat, Ġstanbul, 2015, s. 19. 
84  Bkz. Hızır b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl, Amasya Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 05 Ba 410/1, 1062/1651, 70a. 
85  Bkz. Kehhale, Mu'cemu'l-muellifin, IV, s. 102; Kâtip Çelebi, KeĢfu‟z-zunûn, II, s. 1827; Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170; 

Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, s. 295. 
86  Bkz. Hızır b. Muhammed el-Amâsî, Ğusûnü‟l-usûl,  82b. 
87  Bkz. Hızır b. Muhammed el-Amâsî, Ğusûnü‟l-usûl,  Amasya Ġl Halk Kütüphanesi, Müstensih: Abdülhalim b. Ali Amâsî, ArĢiv no: 05 

Ba 409/1, 94b. 
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3- Eserin Yazıldığı Tarih ve Yer 

Üzerinde çalıĢtığımız yazmanın sonunda eserin hicrî 1062/1651 yılında Ramazan ayında yazıldığı 

ifade edilmektedir. Ramazan ayının baĢında yazılmaya baĢlandığına dair ( ّقغ الشسح لتأليف ُرٍ الوقدم فٔ 

) .Ģeklinde geçmektedir 88(أّل الٌْى االخيسة  Ģifreli bir ifadedir. Ġstifade ettiğimiz (فٔ أّل الٌْى االخيسة

Abdülhalim b. Ali el-Amâsî‟nin istinsah ettiği diğer nüshada eserin son sayfasında (  (فٔ أّل الٌْى االخيسة

ibaresinin üstünde not Ģeklinde; (  ifadesi geçmektedir. Bu nüshada da eserin bu tarihte (ّ ُْ زهضاى

yazıldığına dair aynı ifadeleri görüyoruz.89 Hızır b. Muhammed‟in hayatından bahsederken, onun 1061 

yılının Ramazan ayında yeniden Amasya Müftüsü ve Sultan Bâyezid‟e müderris olarak atandığını90 ifade 

etmiĢtik.  

Yukarıda ifade etmiĢ olduğumuz gibi incelediğimiz yazmaların son sayfalarında geçen: “  ألفَ حضس ّ

“ ve ” الوفتٔ االهاسٔ  ifadeleri onun bu eseri Amasya‟da müftü ve ”ػفٔ ػي هألفَ حضس الوفتٔ االهاسٔ

Sultan Bâyezid müderrisi iken kaleme aldığını (aldırdığını) ortaya koymaktadır. Üzerinde çalıĢtığımız 

yazmanın bizzat Hızır b. Muhammed‟in kendi el yazısı olduğu hakkında kesin bir bilgimiz bulunmamaktadır. 

Eserde geçen ifadeler tamamen Hızır b. Muhammed‟e aittir. Fakat bizzat kendi el yazısı ile mi yazdığı 

yoksa bir öğrencisine mi yazdırdığı noktasında bir kesinlik bulunmamaktadır.   

1061 yılının Ramazan ayında yeniden Amasya‟ya müftü olarak atanan Hızır b. Muhammed‟in 1 yıl 

sonra yine Ramazan ayında Amasya‟da yine aynı görevde iken bu eserini kaleme aldığını (aldırdığını) 

görmekteyiz. Çünkü bu tarihte Amasya‟ya Müftü olarak atanan Hızır b. Muhammed‟in 1068 yılına kadar 

Amasya‟da bu görevde kaldığını91 biliyoruz. Bütün bunların neticesinde; eserin Amasya‟da, Hızır b. 

Muhammed‟in Amasya Müftüsü ve Sultan Bâyezid Müderrisi ünvanı ile 1062/1651 yılında Ramazan ayında 

yazıldığı ortaya çıkmaktadır. 

4- Yazmanın Bulunduğu Yerler 

Müellifimizin, “Ğusûnü‟l-usûl” isimli eserinin yazmalarının ülkemizde bulunduğu yerler Ģu Ģekildedir: 

Ankara Milli Kütüphane, ArĢiv no: 06 Mil YzA 1062/2, Ġstinsah tar: 1064/1653), (111b-124b). 

Ankara Adnan Ötüken Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 06 Hk 2817/2, (96b-109a vr.) 

Amasya Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 05 Ba 409/2, 82b-94b vr.). 

Amasya Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 05 Ba 410/1, 1062/1651, (69b-82b vr.). (Bizim de esas 

aldığımız nüsha) 

Amasya Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 05 Ba 1411/1, (1b-14b vr.). 

Amasya Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 05 Ba 1055/4, (Müstensih: Hafız Ali Hasan), Ġstinsah 

tar:1090/1678, (16b-25b vr.). 

Adana Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 01 Hk 1141/14, (Müstensih: Mehmet b. Hasan), Ġstinsah tar: 

1744, (72b-81a vr.). 

Çorum Hasan PaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 19 Hk 1624/2, (90b-103b vr.). 

Çorum Hasan PaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 19 Hk 4436/1, (1b-11a vr.). 

Çorum Hasan PaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv no: 19 Hk 4439/1, (1a-11b vr.). 

Ġstanbul Nuru Osmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, ArĢiv no: 34 Nk 4432/2, (56a-66b vr.). 

Ġstanbul Üniversitesi, ArĢiv no: 3022, vr. 60b-76a. 

Süleymaniye Ktp. (H. Mahmut Efendi ArĢiv no:  746, vr. 29-39. 

 

 

                                                           

88  Bkz. Hızır b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl,  82b. 
89  Bkz. Hızır b. Muhammed, Tehyîcu gusûni‟l-usûl,  Müstensih: Abdülhalim b. Ali Amâsî, ArĢiv no: 05 Ba 409/1, 94b. (1b-79b vr.). 
90  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 169. 
91  Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 168. 
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5- Eserin Telif Sebebi ve Önemi 

Ġlmi çalıĢmalar, belirlenen hedefler doğrultusunda yapılmaktadır. Bu nedenle yapılacak çalıĢmaların 

alanındaki bir eksikliği ya da yanlıĢı giderme veya bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara cevap verme gibi 

amaçlarının olması doğaldır. Eserlere müellifleri tarafından yazılan mukaddimeler bu konuda bize bilgi 

vermektedir. 

Müellifimiz de eserine bir mukaddime yazmıĢ ve orada bu söylenen noktalara değinmiĢtir. 

Besmelenin ardından; “ الحود هلل الرٓ شسع لٌا الولت الحٌفيت   “  bizi“ 92”الحود هلل الرٓ شسع لٌا الولت الحٌفيت

hanîf dini ile muhatap kılan Allah‟a hamd olsun” diyerek esere baĢlayan müellif, Hz. Peygamber ve 

ashabına salât-ü selam getirdikten sonra; “Unbûbu‟l-belâğa” isimli belagat ile ilgili eserini oğulları ve 

öğrencilerinin ezberlediklerini, bu eserinin Ģerhi olan “el-Ġfâzâ”93 nın da yine öğrencileri tarafından güzelce 

bellendiğini ifade ettikten sonra oğlu Yakub el-Vehbî ve diğer öğrencilerinin kendileri uğraĢtıkları halde 

muvaffak olamadıklarından dolayı Hanefî fıkıh usûlü ile ilgili tasnif edici, hacmi küçük, manası açık, özlü bir 

mukaddime tarzında olabilecek bir eser telif etmelerini kendisinden ısrarla istediklerini belirtmektedir. 

Kendisinin ise o günlerde çok yoğunluğunun bulunduğunu (müftülük ve müderrislik görevinden dolayı pek 

vaktinin olmadığını) fakat aĢırı rağbetlerinden dolayı onların bu istekleri doğrultusunda zengin, kapsayıcı ve 

özet tarzında bir mukaddime türü eser yazdığını ve Allah‟tan kendisini muvaffak kılmasını isteyerek, 

eserinin adına da; “Ğusûnu‟l-usûl” “غصْى االصْل” ismini verdiğini94 belirtmektedir. 

6- Eserde Takip Edilen Yöntem 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi Hızır b. Muhammed‟in mukaddime türü olan bu eseri Ebu‟l-Bereket 

en-Nesefî‟nin (ö. 710/1310) Hanefiyye (fukaha) metodu ile yazılan fıkıh usûlüne dair “Menâru‟l-envâr” 

isimli eserinin muhtasarıdır.95 Müellifimiz muhtasar yaparken eserin tamamında kendi ifadelerini kullanmıĢ 

olup, gayet akıcı ve anlaĢılır bir dil ve uslûp kullanarak, veciz bir Ģekilde usûl-ü fıkhı özetlemiĢtir. Konular 

iĢlenirken konu baĢlıkları kullanılmamıĢ olup, her bir konu giriĢinde müellifimiz “فصل” yazmıĢ ve diğer bir 

konuya geçmiĢtir.       

Müellifimiz konuları iĢlerken ayrıntıya girmemiĢ, kendisi aynı zamanda belâğat ve dil alanında da 

nüfûz etmiĢ olduğundan konuları Arap dili ve belâgatı grameri açısından da ele alarak değerlendirmiĢtir. 

Usûl-ü fıkha giriĢ mahiyetinde olan mukaddime tarzında olan bu eserin geneline baktığımızda,  öğrencilerin 

konulara vukûfiyetinin kolaylaĢtırılması hedeflenmiĢ ve usûl-ü fıkhın genel konuları belli bir bütünlük 

içerisinde gayet baĢarılı bir tarzda verilmiĢtir. Konular iĢlenirken eserde herhangi bir kaynak ismi 

zikredilmemiĢ olup, Hanefî mezhebinin usûl-ü fıkıh metodu müellifin kendi ifadeleriyle özet bir Ģekilde 

sunulmuĢtur. Konular iĢlenirken yer yer çeĢitli âyetler örnek olarak verilmiĢ, yer yer de Ebû Hanife‟nin, Ebû 

Yusuf‟un ve Kerhî‟nin ayrıĢtığı noktalara değinmiĢtir. Müellif bazı noktalarda diğer mezheplerin görüĢlerini 

de vererek (ػٌدًا) Ģeklinde Hanefi mezhebinin görüĢünü de belirterek tercihte bulunmuĢtur.96 Konular fazla 

ayrıntıya girilmeden çeĢitli örneklendirmelere girilerek sunulmuĢtur. AĢağıda ayrıntıya girilmeden eserde 

ele alınan konular ve yer yer de bir takım unsurlar sunularak eserin muhteviyâtı hakkında bilgiler 

verilecektir. 

7- Eserin Muhtevası 

Ġncelediğimiz eser, Hanefî mezhebinin usûl-ü fıkıhta izlemiĢ oldukları metodu ve usûl-ü fıkıhta 

geçen muhteviyâtı konu edinmektedir. Bu bağlamda müellifimiz usûlü‟Ģ-Ģer‟î‟nin Kitap, sünnet, ümmetin 

                                                           

92  Hızır b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl, 69b. 
93  Hızır b. Muhammed‟in “el-Ġfâza” isimli eserinin mukaddimesinde: “Oğlum Yakup el-Vehbi ve diğer talebe ve dostlarım “Unbûbu‟l-

belağa”yı Ģerhetmem için bana ısrar ettiler” ifadesi mevcuttur. Bkz. Hızır b. Muhammed el-Amâsî, el-Ġfâza fi unbûbi'l-belâğa, 
Süleymaniye Ktp., H.Hüsnü PaĢa, nr. 1447, vr.1b., Kasidecizade, nr. 686/2, vr. 1b. 

94  Bkz. Hızır b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl,  69b-70a. 
95  Kehhale, Mu'cemu'l-muellifin, IV, s. 102; Kâtip Çelebi, KeĢfu‟z-zunûn, II, s. 1827; Abdi-zâde, Amasya Tarihi, IX, s. 170; Tahir, 

Osmanlı Müellifleri, I, s. 295. 
96  Müellifin kendi görüĢünü sunduğu yer için örnek olarak bkz. Hızır b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl, 77a. 
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icmâsı ve kıyastan oluĢtuğunu belirttikten sonra Kitabın tarifini vermiĢ, ardından Ģer‟î hükümlerin 

çıkarılmasının 4 Ģekli olduğunu, bunlardan ilkinin “Vücûhu‟n-nazm” (nazım yönü/vaz‟ olunduğu mana 

bakımından lafzın çeĢitleri) olduğunu bununda “Hâss, Emir, Nehiy, Âmm” Ģeklinde 4 kısma ayrıldığını 

söyler ve “hâss” olan bir lafza haber-i vâhid ziyâdesinin caiz olmadığını97 belirtir. Ardından “Emir” 

konusuna değinen müellif emrin tarifini verdikten sonra emrin çeĢitleri ve “Kazâ, Eda ve Edaya Benzer 

Kaza” konularına değinerek bunları çeĢitli örneklerle açıklar. Gayr-i Müslimlerin imanla muhatap olduklarını, 

muâmelât ve ukûbât hükümlerinin onlar için de geçerli olduğunu, ahirette Ģeriatın hükümlerinden sorumlu 

tutulacaklarını fakat dünyada iken ibadetlerin edasına muhatap olmadıklarını98 ifade eder. Ardından 

“Nehiy” konusuna girerek nehiy çeĢitlerini çeĢitli örneklerle açıklar. “Âmm”ın tarifini verir ve “hâss olan 

hükmün âmm olan hükmü neshedebileceğini fakat haber-i vâhidin âmm olan hükmü tahsîs 

edemeyeceğini”99 ifade eder. Ardından kendisi aynı zamanda Arap Dili gramercisi de olan Hızır b. 

Muhammed konuyu marife, nekra, müfred, cemî, sıfat vb. gibi kavramlar etrafında örneklendirerek açıklar. 

ġer‟i hükümleri çıkarmanın ikinci Ģeklinin ise “Vücûhü‟l-beyân” (beyân yönü/açıklık bakımından 

lafzın çeĢitleri) olduğunu söyler ve bunun da 4 kısma ayrıldığını, bunların da “Zâhir”, “Müfesser”, 

“Muhkem” ve “Nâss” olduğunu ifade eder. Zâhiri; “manaya açık olarak delalet eden lafızdır” Ģeklinde tarif 

eder ve kendisiyle amel etmenin gerekli olduğunu söyler. Nâss‟ı; “manasına açık bir Ģekilde delalet eden 

ve kendisinden çıkarılan hüküm, sözün asıl sevk sebebini teĢkil eden, mecâzî te‟vil ve tahsîs ihtimaline açık 

bulunan lafızdır” Ģeklinde tarif eder ve örnek olarak da “ ْا ََّحسََّم السِّبّٰ َُ اْلبَْيَغ 
ّّٰ َّاََحلَّ الل ”

100 (Oysa Allah, alıĢveriĢi 

helâl, faizi haram kılmıĢtır.) âyetini verir. Müfesser‟i; “hükme açık bir Ģekilde delâlet eden, te‟vil ve tahsîs 

ihtimaline de kapalı bulunan lafızdır” Ģeklinde tarif eder ve müfesserin „delâlet ettiği hükmün nesh 

ihtimaline açık olmakla beraber delâlet ettiği manaya uygun Ģekilde amel edilmesi‟ gerektiğini söyler ve 

örnek olarak; “ ْن اَْ َوُؼْىَ  ُِ  âyetini (.Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler) 101”َفَ َ َد اْلَولّٰ َِ ُت ُ لُّل

verir. 

Muhkem‟i ise; “Nesh ihtimali olmayan, delaleti açık lafız”102 Ģeklinde tarif ederek kendisiyle mutlak 

olarak amel edilmesi gerektiğini söyler ve örnek olarak da; “ ينٌم  َُ بُِ ّلِ َشْ  ٍء َػلٖل
ّّٰ َّالل ”

103 (Allah, her Ģeyi 

hakkıyla bilendir.) âyetini verir. 

Kapalılık bakımından lafızları ise; “Hafî, “MüĢkil”, “Mücmel” ve “MüteĢâbih” Ģeklinde 4 kısma 

ayrıldığını söyler ve bunların tariflerini verir.104 

ġer‟i hükümleri çıkarmanın üçüncü Ģeklinin ise; “Vücûhü‟l-isti‟mâl” (kullanılma yönü/kullanıldığı 

mana bakımından lafzın çeĢitleri) olduğunu, bunların da; “Hakikat”, “Mecaz”, “Sarih” ve “Kinaye” Ģeklinde 

4 kısma ayrıldığını ifade ederek bunların tarifini verir. Ardından bunları Arap dili grameri doğrultusunda 

çeĢitli örneklerle açıklar. Hızır b. Muhammed burada atıf harflerinin ( ف-ّ  ) kullanılma Ģekillerini ve hangi 

durumlarda kelimeye nasıl anlam kattıklarını örneklerle açıklar. Harf-i cerlerin ( -ل-ب-حتٔ-اّ-ال ي-الٔ-بل

-بؼد) zarfların ,(هي  ,iĢlevlerini (ğâye, ilsâk, Ģart, teb‟îz, intihâu‟l-ğâye, Ģart, te‟hîr ( ن- يف- رالك-ػٌد-إذا

vakit, sual, vb.)  ve hakikat-mecaz lafızlarda nasıl anlam kazandıklarını dilbilgisi kuralları bakımından kısaca 

açıklar.105 

                                                           

97  Hızır b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl, 70a. 
98  Aynı eser, 71a. 
99  Aynı eser, 71a. 
100  Bakara, 2/275. 
101  Hicr, 15/30. 
102  Hızır b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl, 72a. 
103  Hucurât, 49/16. 
104  Hızır b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl, 72a. 
105  Aynı eser, 72b, 73a, 73b. 
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ġer‟i hükümleri çıkarmanın dördüncü Ģeklinin ise; “Vücûhü‟l-vukûf” (manaya delâletinin Ģekli 

bakımında lafzın çeĢitleri) olduğunu, bunların da; “Ġbâre”, “ĠĢâret”, “Nass” ve “Ġktizâ” olmak üzere 4 kısma 

ayrıldığını ifade ederek bunların tarifini verir.106 

Müellif ardından “fasl” baĢlığı koyduktan sonra “Tahsîs”, “Mutlak” ve “ Mukayyed”  konularını iĢler. 

Ardından teklîfî hükmün kısımlarından olan; “Farz”, “Vacib”, “Sünnet”, “Nâfile”, “Mübah”, “Ruhsat” gibi 

kavramların tarifini verir. Emir ve nehyin Ģer‟î hükümler için talep olduğunu ve bazı emir ve nehiylerin 

sebebe ve Ģarta bağlı olduklarını (vaz‟î hüküm) ifade ettikten sonra bunları örneklendirir. Örneğin; namazın 

sebebinin “vakit”, Ģartının ise “tahâret/abdest”, zekâtın sebebinin “mülkiyet”, orucun sebebinin “ramazan 

günleri”, fıtır sadakasının sebebinin “baĢ/Ģükür”, haccın sebebinin “Kâbe”, Haraç ve ÖĢrün sebebinin “gelir 

getiren arazi” olduğunu, muâmelâtta Ģartın “teâtî/rıza” olduğunu107 ifade eder. Müellifin bu bölümde vaz‟î 

hükmün kısımlarından olan “mâni” konusuna değinmediğini görüyoruz. 

Müellif ardından Kitâb ve Sünnet‟i tarif ederek, “Sünnet”in kısımlarını; “Mütevâtir”, “MeĢhûr”, ve 

“Haber-i vâhid” olmak üzere108 3 kısma ayırarak bunların da tarifini verir. “MeĢhur Sünnet”in “Mütevâtir 

Sünnet” hükmünde olduğunu, kesin bilgi ifade ettiğini ve kendisiyle amel edilmesi gerektiğini söyler. 

Haber-i vâhidle amel edilme Ģartlarını ise râvî ve rivâyette bulunması gereken Ģartlar ile rivâyetin kesintiye 

uğrayıp, uğramaması noktasında ele alır.109  

Yukarıda söylemiĢ olduğumuz konuların ardından müellif yine “fasl” baĢlığı koyduktan sonra 

birbirine vakit ve mahal yönünden eĢit fakat hüküm yönünden farklı iki huccetin (nassın) teâruzu/çatıĢması 

durumunda nasıl bir yöntem takip edilmesi gerektiğini açıklar. Müellif, bazı konularda mezheplerin farklı 

düĢündüğü noktalarda Hanefî mezhebinin görüĢünü de yer yer (ػٌدًا) (bize göre)   lafzını kullanarak ifade 

eder. Örneğin, neshin Kitab ve Sünnet‟in bütününde câiz olduğunu ve nass üzerine ziyâdenin Ġmam 

ġafii‟ye göre ise “tahsîs” olduğunu, Ebû Hanife‟ye göre ise nass üzerine ziyâdenin nesh olduğunu, (ػٌدًا) 

(bize göre)  diyerek110 ifade eder.  

Hızır b. Muhammed vahyin “zâhirî” ve bâtınî” olmak üzere ikiye ayrıldığını söyler. “Zâhirî vahiy”; 

meleğin lisanında sabit olan Ģeyin Hz. Peygamber‟e melek tarafından bildirilmesi ya da Rahmân tarafından 

Hz. Peygamber‟in kalbine ilham yoluyla zuhûr etmesidir. “Bâtınî vahiy” ise; Hz. Peygamber‟in vahiy 

gelmeyen konularda nassta gelen hükümleri teemmül etmek (derinlemesine düĢünme) yoluyla içtihat 

yaparak elde ettiği ilimdir. Hz. Peygamber hüküm içeren bir konuda öncelikle vahiy beklemekle görevlidir. 

Üç gün bekleme süresinden sonra vahiy gelmeyen111 konularda ictihad yaparak kendi re‟yiyle amel eder. 

Hz. Peygamber hatalı karardan (Allah tarafından) masumdur. 

Müellif, Allah ve Rasûlü tarafından bize haber verilen fakat hükmünün kaldırıldığına ya da kabul 

edildiğine dair delil bulunmayan geçmiĢ milletlerle ilgili hükümlerin (Ģer‟u men kablenâ) inkâr etmeksizin 

bizleri de bağlayacağı112 görüĢündedir. Hz. Peygamber ictihada dayanan sahabe görüĢünün kıyastan önce 

                                                           

106  Aynı eser, 74a. 
107  Hızır b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl, 75a. 
108  Usûl-ü fıkıhta Hanefilerin dıĢındaki “Mütekellimîn” metodu dediğimiz cumhur ulemâya göre Sünnet; “mütevâtir” ve “âhad” olmak 

üzere iki kısma ayrılır. Fakat Hanefî ulemâsı tarafından kullanılan ve “fukahâ metodu”  da dediğimiz “Hanefiyye metodu” nda ise 
Sünnet; “Mütevâtir”, “MeĢhûr”, ve “Haber-i vâhid” olmak üzere 3 kısma ayrılır. Hanefilerde “meĢhur sünnet”; Hz. Peygamber‟den 
bir veya iki ya da tevâtür sayısına ulaĢamamıĢ sayıda sahabi tarafından edilmiĢken, Tâbi‟ûn ve Etbe‟u‟t-tâbi‟în devirlerinde tevâtür 
sayısında râvîlerce rivâyet edilmiĢ Sünnet‟tir. Hanefilerde meĢhur sünnet, “ilmu‟t-tuma‟nîn” olarak adlandırılır ve kesin ilim ifade 
eder. Bkz. Zekiyyuddin ġaban, Usûlü‟l-fıkh, çev. Ġbrahim Kâfi Dönmez, TDV Yayınları, Ankara, 2008, s. 76, 77. 

109  Müellifin burada Hanefilerin “haber-i vâhid”in kabul edilmesi için öne sürmüĢ oldukları Ģartları ele aldığını görmekteyiz. Bkz. Hızır 
b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl, 75b, 76a, 76b. 

110  Aynı eser, 77a. 
111  Bizim üzerinde çalıĢtığımız nüshada;(  إليَيوضعُّْهأهْز بإًتظاز الْحي فيوا لن ) ifadesi geçerken, istifade etiğimiz diğer nüshada 

ise (  إليَيوحُّْهأهْز بإًتظاز الْحي فيوا لن ) يوضع kelimesi yerine يوح kelimesinin geçtiğini görmekteyiz. KarĢılaĢtırma için bkz. 
Hızır b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl, 77b; Hızır b. Muhammed el-Amâsî, Ğusûnü‟l-usûl, Müstensih: Abdülhalim b. Ali Amâsî, 90a. 

112  Aynı Eser, 77b. Hanefilerle Malikîlerin çoğunluğuna ve Ahmed b. Hanbel‟in mezhepte tercih edilen görüĢüne göre geçmiĢ 
Ģeriatlardaki bu tür hükümler Müslümanlar için de geçerlidir. EĢ‟ariler, Mutezile, ġi‟a âlimleri ve ġafiî mezhebinde tercih edilen 
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geldiğini ifade ederek bu noktada Hanefilerin ġafiilerden farklı düĢündüğünü söyler.113 Ardından icmâ‟ın 

tarifini vererek, icmâ‟ın Ģartlarından bahseder. Kıyas konusunda ise bunun aklen ve naklen bir delil 

olduğunu ifade ettikten sonra kıyasın rükûnlarından olan “asıl”, “fer” ve “illet” de bulunması gereken 

Ģartlardan bahseder.114 

Ġstishâbu‟l-hâl (vasıf istishabı) hakkında; “  diyerek Hanefi mezhebinin görüĢünü 115”ح ت دافؼت ػٌدًا

ortaya koyar.116 Ġstihsân‟ı ise, “kıyas-ı celî‟den (açık kıyastan) kıyas-ı hafî‟ye (gizli kıyasa) yönelmek 

Ģeklinde tarif eder. Kıyasa (Ģeriatın genel prensiplerine) muârız olarak gelen istihsânın delil olduğunu, 

selemin (para peĢin, mal veresiye olan alıĢveriĢ türü) nass (hadis) sebebiyle, istisna‟ın (sipariĢ akdinin) 

icmâ sebebiyle istihsânen câiz olduğunu117 ifade eder. 

Müellif bu konulardan sonra “fasl” baĢlığı altında “mahkûmun fîh” (hükme konu olan fiiller) 

kapsamında, “Sırf Allah Hakkı Olan Hükümler”, “Sırf Kul Hakkı Olan Hükümler”, “Ġçinde Allah Hakkını Galip 

Olarak Bulunduran Hükümler”, “Ġçinde Kul Hakkını Galip Olarak Bulunduran Hükümler” baĢlıkları altında 

bunların örneklerini vererek118 kısaca açıklar. Ardından vaz‟i hükmün119 öncülleri olan “sebep” ve “Ģart” 

konuları hakkında bunların tariflerini verdikten sonra kısaca içeriklerine de değinir.120 

Müellifimiz son konu olarak, “mahkûmun aleyh” (hükmün muhatabı) kapsamında “ehliyet” 

konusunu iĢler. Ehliyeti vücûb ve edâ ehliyeti olmak üzere iki kısma ayırır. Ehliyetin arızaları konularına da 

değinen müellifimiz, bunların siğar (küçüklük), cünûn (akıl hastalığı), ateh (bunama), iğmâ (baygınlık), 

nisyân (unutma), nevm (uyku), rikk (kölelik), maraz (hastalık), hayız ve nifas, mevt (ölüm), cehl (cehâlet), 

sükr (sarhoĢluk),121 sefeh (harcamalarda tedbirsizlik), sefer (yolculuk), Hata, Ġkrâh (karĢı konulamayacak 

tehdit) olduklarını122 ifade ederek, bunların her birinin tarifini vermiĢ ve hükümlere olan etkilerini, çeĢitli 

örneklerle123 ele alarak eserini sonlandırmıĢtır. 

Sonuç 

Amasya, tarihte idarî ve ilmî yönden önemli bir merkez olarak kabul edilmiĢ ve buna bağlı olarak 

pek çok ilim adamı yetiĢmiĢtir. Amasya‟nın bereketli ilmî ortamından feyizlenen âlimlerden birisi de Hızır b. 

                                                                                                                                                                                            

görüĢe göre ise bunun Müslümanlar hakkında bir geçerliliğinin bulunmadığını söylemiĢlerdir. Bkz. Koçak ve Diğerleri; Fıkıh Usûlü, 
s. 172. 

113  Ġmam ġafii‟ye göre, ictihada dayanan sahabe kavli huccet değildir. Mütekaddimûn Hanefilere göre ise bu bir kaynaktır ve 
sahabeden sonra gelen nesiller için bağlayıcı bir delil teĢkil eder. Bkz. ġaban, Usûlü‟l-fıkh, s. 214, 215. 

114  Aynı Eser, 78a. 
115  Aynı Eser, 78b. 
116  Ġstishâbu‟l-hâl, sebebi ortadan kalkmadığı sürece, Ģer‟an varlığı kabul edilen hükmün sabit sayılmasıdır. Hanefilerin dıĢındaki 

cumhura göre istishâbu‟l-hâl, hem def‟de (mevcut hüküm ve hakları korumada) hem de ispatta (yeni haklar elde etmede) delil 
kabul edilir. Hanefilerde ise istishâbu‟l-hâl, sadece def‟ hususunda (mevcut hüküm ve hakları korumada) delil kabul edilir. Bkz. 
Koçak ve Diğerleri; Fıkıh Usûlü, s. 178, 179. 

117  Hızır b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl, 78b. 
118  Aynı Eser, 79b. 
119  Vaz‟î hüküm; ġâri‟in bir Ģeyi baĢka bir Ģey için sebep, Ģart veya mâni kılmasıdır. Bkz. ġaban, Usûlü‟l-fıkh, s. 228. 
120  Aynı eser, 79b, 80 a. 
121  Hızır b. Muhammed burada Hanefilere göre mübah olan nebîzi (baygınlık, sarhoĢluk seviyesinde olmadığı müddetçe) 

kasdetmektedir. Yoksa haram olan hamrı (içkiyi) içerek sarhoĢ olan bir kiĢinin talakının, alıĢ-veriĢinin, köle azad etmesinin geçerli 
olduğunu söyler. Bkz. Hızır b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl, 81b. “Hamr” kelimesi etrafında mezhepler arasındaki ihtilafı usûl 
açısından temele oturtma bağlamında “dilde kıyasın kabul edilebilir olup olmadığına” dair yaklaĢımlara yer verilmektedir. Buna 
göre, dilde kıyası caiz kabul edenler nebîzin, hamr gibi azının da çoğunun da haram olduğunu söylerlerken; dilde kıyası kabul 
etmeyenler nebîzin ancak sarhoĢ edici miktarda içilmesi durumunda haram hükmünü alacağını söylemektedirler. Ebû Hanîfe, Ebû 
Yusuf ve Süfyan es-Sevrî‟ye göre kabarıp köpük atmıĢ kuru hurma, kuru üzüm, bal, incir, buğday, arpa ve nebîz Ģerbetleri, 
sarhoĢ edecek miktara ulaĢmadıkça haram sayılmaz ve had cezasını da gerektirmez. Dilde kıyası kabul etmeyenlere göre illet 
olan “iskâr”, nebîzde varoluncaya kadar ona haram hükmü verilemez. Bkz. Zehebî, Siyer-i a‟lâmi‟n- nübelâ, ġu‟ayb el-Arnavud, Ali 
Ebû Zeyd, thk. Beyrut, Müessesetü‟r-Risâle, 1986, VII, s. 241, 275; Muhsin Koçak, “Ehliyete Tesiri Açısından SarhoĢluk”, 
OMÜĠFD, 1991, sayı: 5, s. 100, 101. 

122  Hızır b. Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl, 81b, 82a. 
123  Örneğin, ölümle karĢı karĢıya ikrâh altında olan bir kiĢinin küfür kelimesini söyleme ruhsatının bulunduğunu (kalben iman devam 

etmekle birlikte), Ģayet bunu söylemeyip, sabrederse ve öldürülürse de “Ģehit” hükmünde olacağını ifade eder. Bkz. Hızır b. 
Muhammed, Ğusûnü‟l-usûl, 82b. 
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Muhammed el-Amâsî‟dir. Amasya‟da 1006/1597 yılında dünyaya gelen el-Amâsî‟nin vefat tarihi Abdî-zâde 

Hüseyin Hüsâmeddin YaĢar‟ın, “Amasya Tarihi” isimli eserinde 1084/1673 olarak geçmekte ve kabri de 

Amasya‟da Halfet Gazi türbesinde bulunmaktadır.  

Hızır b. Muhammed; babası Muhammed b. Cafer el-Amâsî baĢta olmak üzere HarĢenalı Ġbrahim 

Efendi,  muhaddis Zileli Abdurrahman, Kadı-zâde Mehmed, Gürcü el-Hâcc Hasan Efendi gibi önemli 

Ģahsiyetlerden ilim tahsil etmiĢtir. Amasya‟da YörgüçpaĢa Müderrisliği, kassâm, Amasya Müftülüğü, Sultan 

Bâyezid müderrisliği gibi görevlerde bulunan el-Amâsî‟nin Sultan Bâyezid Camii‟nde vermiĢ olduğu vaaz ve 

derslerde caminin dolup, taĢtığı kaynaklarda geçmektedir. Bir takım sebeplerden dolayı hayatı sürekli 

sürgünlerle geçen ve son dönemlerini Kıbrıs ve Amasya‟da geçiren el-Amâsî‟nin Yakup ve Ġbrahim Efendi 

ismindeki iki oğluyla beraber, damadı el-Hâcc Osman Efendi, Darendeli Hamza Efendi, Tefsirî Mehmed 

Efendi gibi öğrencileri meĢhurdur. Hızır b. Muhammed, 200‟e yakın talebeye dersler vermiĢ ve talebeleri 

ileride yüksek dereceli ilim adamları, kadı, müftü ve müderris olmuĢlardır.     

Zamanının büyük âlimlerinden sayılan ve fıkıh usûlü ile meânîde temâyüz etmiĢ olan Hızır b. 

Muhammed‟in “Ğusûnu‟l-usûl” isimli meĢhur yazma eseri; Ebu‟l-Bereket en-Nesefî‟nin (ö. 710/1310) 

Hanefiyye (fukaha) metodu ile yazılan fıkıh usûlüne dair “Menâru‟l-envâr” adlı eserinin muhtasarıdır. 

Yazma eser kütüphanelerinde 15 civarında nüshası olan eserin, bizim üzerinde çalıĢmıĢ olduğumuz nüshası 

Hızır b. Muhammed‟in Amasya Müftüsü ve Sultan Bâyezid Müderris iken 1062/1651 yılı Ramazan ayınının 

manevi ortamında yazılmıĢtır. ÇeĢitli fasıllardan oluĢan eserde gayet akıcı ve anlaĢılır bir dil ve uslûp 

kullanılmıĢ, eserin hacmi küçük tutularak, manası açık ve veciz bir Ģekilde usûl-ü fıkıh özetlenmiĢtir. Usûl-ü 

fıkha giriĢ mahiyetinde, mukaddime tarzında olan eserde meseleler iĢlenirken konu baĢlıkları kullanılmamıĢ 

olup, her bir konu giriĢinde müellifimiz  “فصل” yazmıĢ ve diğer bir konuya geçmiĢtir.  

Hızır b. Muhammed vahyin “zâhirî” ve bâtınî” olmak üzere ikiye ayrıldığını söyledikten sonra zâhirî 

vahyi; “meleğin lisanında sabit olan Ģeyin Hz. Peygamber‟e melek tarafından bildirilmesi ya da Rahman 

tarafından Hz. Peygamber‟in kalbine ilham yoluyla zuhûr etmesi” Ģeklinde; bâtınî vahyi ise; Hz. 

Peygamber‟in vahiy gelmeyen konularda nassta gelen hükümleri teemmül yoluyla ictihad yaparak elde 

ettiği ilimdir” Ģeklinde tarif etmiĢtir. Hüküm içeren bir konuda öncelikle vahiy beklemekle görevli olan ve 

hatalı karardan masum olan Hz. Peygamber, üç gün bekleme süresinden sonra vahiy gelmeyen konularda 

ictihad yaparak kendi re‟yiyle amel eder. Hızır b. Muhammed, cumhur yerine Hanefiler‟in taksimatını esas 

alarak Sünnet‟in kısımlarının “Mütevâtir”, “MeĢhûr”, ve “Haber-i vâhid” olmak üzere 3 kısma ayrıldığını, 

“MeĢhur Sünnet”in “Mütevâtir Sünnet” hükmünde olduğunu, kesin bilgi ifade ettiğini ve kendisiyle amel 

edilmesi gerektiğini söyler. Haber-i vâhidle amel edilme Ģartlarını ise râvî ve rivâyette bulunması gereken 

Ģartlar ile rivâyetin kesintiye uğrayıp, uğramaması noktasında ele alır. 

Müellifimiz meseleleri iĢlerken ayrıntıya girmemiĢ, kendisi aynı zamanda belâgat ve dil alanında da 

nüfûz etmiĢ olduğundan konuları Arap dili ve belâgatı grameri açısından da ele alarak değerlendirmiĢtir. 

Eserin geneline baktığımızda,  öğrencilerin konulara vukûfiyetinin kolaylaĢtırılması hedeflenmiĢ ve usûl-ü 

fıkhın genel konuları belli bir bütünlük içerisinde gayet baĢarılı bir tarzda verilerek gereksiz uzatmalardan 

kaçınılmıĢtır. Hızır b. Muhammed, kelimeleri yerinde kullanmaya dikkat etmiĢ ve her zaman bunların 

anlaĢılır olmasını tercih etmiĢ; bunun yanında da öğrencilerin zihnini karıĢtıracak ya da bilinmesinde fazla 

yarar görmediği meseleler üzerinde hiç durmamıĢtır. Okuyucuya zor gelecek ve bilinmesinde fazla fayda 

görmediği bazı mevzuları atarak eserin daha iyi anlaĢılmasını ön plana almıĢtır.  

Eserde herhangi bir kaynak ismi zikredilmemiĢ olup, Hanefî mezhebinin usûl-ü fıkıh metodu 

fasıllara (konulara) ayrılarak müellifin kendi ifadeleriyle özet bir Ģekilde sunulmuĢtur. Yer yer çeĢitli âyetler 

örnek olarak verilmiĢ, yer yer de Ġmam Ebû Hanife‟nin, Ebû Yusuf‟un ve Kerhî‟nin ayrıĢtığı noktalara 

değinmiĢtir. Müellif bazı noktalarda diğer mezheplerin görüĢlerini de vererek (ػٌدًا) Ģeklinde Hanefi 

mezhebinin görüĢünü de belirterek tercihte bulunmuĢtur. Arapça olarak kaleme alınan eserin ehil ellerce 
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tahkikli tıpkıbasımı veya tercümesinin yapılması, hem ilme hizmet olacak hem de tarihle günümüzü 

buluĢturan bir adım olacaktır. 
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SİYASÎ VE İLMÎ BİR KİŞİLİK: AMASYA EMİRİ HACI ŞADGELDİ PAŞA VE ED-DÜRERÜ’L-

MENSÛRETÜ Fİ’L-FURÛʻ ADLI ESERİN KENDİSİNE NİSPETİ 

 

Mehterhan FURKANİ 

 

Özet 

Hacı Kutlu Şah’ın oğlu Emir Hacı Şadgeldi Paşa (ö.783/1381) Anadolu’da beylikler döneminde 20 yılı 

aşkın bir süre (760/1359-783/1381 arası) Amasya’yı yönetti, 783/1381 yılında Kadı Burhaneddin ile 

yaptığı savaşta yenilgiye uğradı ve öldürüldü. Amasya’da doğup büyüdü ve bu  şehirdeki âlimlerden, 

örneğin Cemalettin İbrahim Aksarayî’nin (ö. 729/1328) oğlu Fahreddin İlyas Rûmî (ö. miladi 14. asır) 

ve Mevlânâ Abdülmelik’ten ders aldı. Aynı zamanda Amasya’nın imarı için oldukça çaba harcayıp 

çeşme, köprü, cami ve medreseler yaptırdı. Talebeliği döneminde büyük âlim Cemalettin Muhammed 

Aksarayî ile ders arkadaşlığı yapan Şadgeldi Paşa, emirliği döneminde de dostu Aksarayî’yi yanından 

ayırmadı. Bu uzun birlikteliğin ve yakın dostluğun bir neticesi olarak Aksarayî, “Teferrücü’l-ümerâ” ve 

“Es’ile ve Ecvibe” adlı eserlerini kendisine ithaf etti. 

Amasya idaresini elinde bulunduran siyasî bir şahsiyet olmasının yanında ilmî kişiliğiyle de öne çıkan 

Şadgedi Paşa’nın, kendisine nispet edilen ve günümüze ulaşan tek eser mevcuttur. O da ed-Dürerü’l-

mensûretü fi’l-furûʻ başlıklı eserdir. Vefatından sonra bir vefa borcu olarak İzzeddin Mehmet b. Mehmet 

el-Amasî tarafından yazıldığı da ifade edilen eser, fıkhi konulardan temizlik ve namaz ile ilgili vâkıât ve 

fetvaları içermektedir. Tebliğimizde Hacı Şadgeldi Paşa’nın siyasi ve ilmi kişiliği hakkında ulaşabildiğimiz 

verilere yer verip kendisine nispet edilen mezkûr esere dair bir inceleme sunacağız.  

Anahtar Kelimeler: Amasya, Şadgeldi Paşa, Şadgeldi Paşanın ilmi kişiliği, siyasi kişiliği, ed-Dürerü’l-

mensûretü fi’l-furûʻ . 

 

A Political and Scientific Personality: Hajı Shadgaldi Pasha, Emir of Amasia and the Work 

Which Called “Al Durar al Mansurah fi’l-furu” And Connected to Him 

 

Abstract 

Haji Shadgaldi (d. 783/1381) son of Haji Kutlu Pasha had ruled in Amasia over 20 years between 

1359-1381 in period of Beyliks in Anatolia, in the end he defeated and killed in his battle with Qazi 

Burhanuddin in 1381. He born and grown up in Amasia city and got lessons from the scholars eg Fahr 

al Din Elyas Rumi (d. 729/1328) son of Jamal Al Din Ibrahim Aksarayi (d. 14th century) and Maulana 

Abdul Malik in this city. He also spent a lot of effort for the reconstruction of Amasia and build 

fountain, bridges, mosques, and madrasahs in his ruling period. He did not separate his classmate 

great scholar Mohammad Jamal al Din Aksarayi in period of his emirate from himself and he employ 

him in first as qadi and modarris then as qaz’asker in Amasya. Besides being a political personality 

who holds the administration of Amasia he is also known as a scholar and there is book titled as Al 

Dorar Al Mansoora which some scholars said he himself wrote it. This work, which also expressed that 

it wrote by Izz al Din Mohammad al Amasî after his death as a duty of loyalty involves some wakiat 

and fatwas of the jurisprudences. In this subject we will give some information about the political and 

scientific personality of Shadgaldi Pasha and the Al-Dorar al Mansoura fi al-Furu’ book. 

Keywords: Amasia, Shadgaldi Pasha, The Political and Scientific Personality of Shadgeldi Pasha, ed-

Durar al Mansura fi’l-Furu 

 

 Giriş 

 Amasya şehrinin tarihinin Hititler dönemine kadar uzandığı sanılmakta ve birçok uygarlığa 

beşiklik yaptığı bilinmektedir. Türklerin bu bölgeyi fethetme tarihi bilinmemekle birlikte, XI. yüzyılın 
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başında Danişmendîlerin idaresi altında olduğu 1155 tarihinde ise Anadolu Selçuklu sultanı II. 

Kılıçaslan’ın kendi toprağına kattığı, daha sonra da Moğollar tarafından işgal edilip bir süre onlar 

tarafından idare edildikten sonra tekrar Selçukluların hâkimiyeti altına girdiği, sonrasında Sivas’ta 

hüküm süren Eretna’nın hâkimiyetine, daha sonrasında ise Hacı Şadgeldi’nin hâkimiyetine girdiği 

bilinmektedir.1 Hacı Şadgeldi Paşa Amasya emiri olduktan sonra uzun süre bu bölgeyi korumak için 

çaba sarf etti sonunda Kadı Burhaneddin tarafından şehit edildi.2 Hükümdarlar ve şehzadeler şehri 

unvanına sahip Amasya’da3 yetişenlerden biri olan ve Amasya bölgesinde 20 yılı aşkın hüküm süren 

Hacı Şadgeldi döneminde birçok gelişmeler yaşandı. Şadgeldi Paşa ilmî faaliyetlere önem verip birçok 

mimari gelişmelere de imza attı. Çok başarılı bir siyasetçi olduğunu faaliyetleri ve yaptığı savunmalar 

ile gösterdi. Şadgeldi Paşa’nın ilim tahsili yaptığı, naklî ve aklî ilimlerde en iyi bir şekilde yetişmiş bir 

fıkıh âlimi, hatta vakıat ve verdiği fetvaları içeren ed-Dürerü’l-mensûre adlı eserin müellifi olduğu ifade 

edilmektedir. 

 Hacı Şadgeldi Paşa’nın Siyasi Hayatı 

 Amasya’da yetişen ve burada hüküm süren Hacı Şadgeldi Paşa, Seyfeddin [dinin kılıcı], 

Şemseddin [dinin güneşi], Hacı, Zâiru’l-Haremeyn [Mekke ve Medine’nin ziyaretçisi], Emir, Miri Paşa, 

Paşa, Padişah, Beylerbeyi, Amasya Emiri, Kutlu Bey-zâde ve Çelebi gibi değişik lakaplarla anıldı. 

Şadgeldi Paşa, el-Hac Nurettin Kutlu Şah’ın, Kutlu Şah da Emir Bahaeddin’in oğludur. Kutlu Şah Tulî 

Bey’in vefatından sonra Amasya emiri oldu,4 Amasya’nın yanı sıra Sivas, Tokat ve mülhakatı da aynı 

zamanda emirliği altında idi.5 Kimi zaman Kayseri ve Konya da Kutlu Şah’ın idaresi altına girmiştir.6 Tuli 

Bey’in vefatı ve dolayısıyla Kutlu Paşa’nın Amasya Emirliğine başladığı tarih tam olarak belli değildir. 

Ancak hicri 747 yılında emir olduğu bazı karinelerden anlaşılmaktadır.7 Şadgeldi Paşa’nın babaannesi 

Anadolu Selçukluların son padişahı olan Sultan Mesut b. İzzeddin b. Keykavus’un oğlu Sultan Taceddîn 

Altunbaş’ın kızıdır. Sultan Mesut Amasya’yı Selçuklu merkezlerinden biri olarak kullandı ve bu dönemde 

oğlu Taceddîn de Amasya emirliği yaptı.8 Yine Şadgeldi Paşa’nın abisi Şehabettin Ahmet Şah da iki 

defa Amasya emirliği yaptı.9 Binaenaleyh Şadgeldi Paşa’nın, emirlik geleneği olan bir sülaleden gelmesi 

ona da emirlik yolunu açmıştır. Amasya’da yetişmesi sebebiyle hem bölge halkını hem de siyasetini iyi 

bilmesi de Şadgeldi Paşa’ya doğal olarak bir avantaj sağlıyordu.  

 Şadgeldi Paşa Kutlu Şah’ın ikinci mahdumu idi. Kutlu Şah Karamanoğulları ile mücadelesini 

sürdürürken büyük oğlu Ahmet Şah’ı Sivas’a yanına çağırıp kardeşi Bedreddin Gazan Şah’ı Kayseri 

emiri10 ve hicri 760 yılında Şadgeldi Paşa’yı da Amasya emiri olarak tayin etti.11 Bu dönemde Kutlu 

Şah’ın diğer kardeşi olan Şerafettin Doğan Şah da Turhal beyi idi.12 Hicri 762 yılında Karamanoğulları 

Kutlu Şah’ı yenilgiye uğratıp hem kendisini hem de büyük oğlu Ahmet Şah’ı öldürdüler. Kayseri emiri 

olan kardeşi Gazan Şah ise Kudüs’e kaçtı. Bu dönemde Şadgeldi Paşa Amasya ordusunun çoğunu 

babasının yardımına gönderdiği için Amasya bölgesi savunmasız kaldı. Bunu fırsat bilen Amasya’nın 

eski emiri Halfetzade Şecaattin Süleyman’ın oğlu Alâeddin Ali Bey, taraftarı olan beylikleri toplayarak 

Amasya’yı ele geçirdi ve Şadgeldi Paşa da Turhal’da olan amcası Doğan Şah’ın yanına kaçtı. Şadgeldi 

Paşa kısa bir süre içinde yeni güçler toplayıp tekrar Amasya üzerine yürüdü, Ali Bey’e karşı savaşı 

kazanıp hicri 762/1361 yılın sonlarına doğru kaybettiği Amasya şehrini hicri 763 yılının başlarında ele 

geçirip ikinci defa Amasya emiri oldu. Bu tarihe kadar Eretnaoğulları’na bağlı bir emirlik sürdüren 

Şadgeldi Paşa, merkezi otoritenin zayıflamasıyla Eretna’ya bağlı olmayan müstakil bir Amasya emirliği 

                                                           
1  İlhan Şahin, Feridun Emecan, “Amasya”, DİA, İstanbul, 1991, III, 1. 
2  Mehmet Tahir Bursalı, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-yı Âmme, İstanbul, 1333/1915, I, 331. 
3  Kâtip Çelebî, Mustafa b. Abdillah (ö. 1067/1657), Süllemü’l-vusûl ilâ tabakâti’l-fuhûl, (thk. M. Abdulkadir el-Arnavut), I-VI, 

Münezzemetü’l-mü’temeri’l-İslamî, merkezü’l-ebhâs li’t-târih ve’l-fünûn ve’s-sakafet’il-İslamiyye, İstanbul, 2010, IV, 204. 
4  Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, I-V, İstanbul, 1330-32-1927, III, 38. 
5  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 50. 
6  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 62. 
7  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 39. 
8  Hüseyin, Amasya Tarihi, II, 424-425; III, 23, 38, 52. 
9  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 60-61. 
10  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 62. 
11  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 61. 
12  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 62. 
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kurdu. Bu emirlik de sülale ve babasına nispetle, Âl-i Kutlu Şah İmareti, Kürtler Hükümeti ve 

Kutluzadeler Beyliği gibi isimlerle anılmaya başladı. Bu dönemde Amasya emirliği Amasya, Tokat, Canik 

vilayetlerini ve mülhakatını kapsıyordu.13 Şadgeldi Paşa hâkimiyeti dışında kalan bölgeleri ele geçirmek 

için harekete geçti, Osmancık kalesini, Çorum, İskilip ve Sinop bölgelerini de ele geçirdi.14 761/1360 yılı 

civarında Şadgeldi Paşa’nın hâkimiyetine giren Osmancık bölgesi 782/1381 yılına kadar onun 

hâkimiyeti altında kaldı.15 

 780/1378 yılında Eretnaoğullarından olan Eretna Zade Ali Bey Hacı Şadgeldi Paşa’nın askeri 

gücünü öğrenmek için veziri Kadı Burhan,16 Müşaviri Kılıçarslan,17 nedimi Seydi Hüsam ve askerleriyle 

beraber gidip ona misafir oluyor, sonra da ayrılıyor numarası yapıp Amasya kalesini kuşatıyor ancak bu 

girişiminde başarısız olup geri dönüyor.18 781/1379 yılında Irak’ta hüküm süren Celayirî, nüfuzu altında 

olan Erzincan emiri Hüseyin Bey vefat edip yerine Burak-zadelerden Mutahhiruddin Tayrten oturunca 

Kadı Burhan Erzincan’ı ele geçirmek için yürüdü, Celayirî saltanatından Toğrul Bey, Elbistan emiri 

İbrahim Bey ve Amasya emiri Şadgeldi Paşa’dan, Kadı Burhan ise Kayseri emiri Cüneyt Bey’den yardım 

istedi ve yapılan savaş neticesinde Kadı Burhan yenilip kaçmak zorunda kaldı. Kadı Burhan’ın iki defa 

art arda Şadgeldi Paşa’ya yenilmesi Eretnaoğulları lideri Ali Bey’i daha da kızdırdı ve intikam alma 

hırsıyla doldurdu. Bunun için tekrar gücünü toplayıp 782/1380 yılında Amasya üzerine yürüdü, 

Şadgeldi Paşa da savaş hazırlıklarını yaptı ancak Ali Bey daha Amasya’ya varmadan taundan öldü. Kadı 

Burhan, Seydi Hüsam ve Kılıçarslan Şadgeldi Paşa’nın çok güçlü olduğunu fark edince de savaştan 

vazgeçerek, ondan özür dileyip geri döndüler.19  

 Bu olayın ardından Şadgeldi Paşa Sivas büyüklerini ve halkını ikna ederek Sivas’ı kendisine 

bağlamak istedi, ancak bunu fark eden Kadı Burhan de hemen bir tedbir alma yoluna gitti. Buna göre 

Kılıçarslan emir olarak ilan edilecek fakat yetkileri elinden alınacaktı. Kadı Burhan, kendisinin vezir 

olarak görevine devam etmesinin yanı sıra, bütün hükümet işlerini ve özellikle maliye işlerini 

yönetmeyi; ayrıca Kayseri emirliğine ilaveten, Harsenus Kalesi ve arazisinin de kendisine verilmesini 

şart koştu.20 Ancak Kılıçarslan emir olduktan sonra bu şartların gerçekleştirilmesinin imkânsız olduğunu 

söyleyince,21 Kadı Burhan hem Şadgeldi Paşa’yı hem de Kılıçarslan’ı insanların gözünden düşürmek ve 

onları devirip yerlerine geçmek için gizli plan yaptı. Bunun için bir yandan Şadgeldi Paşa’nın kölezâde 

olduğu yayarak yersiz propagandalarla onu insanların gözünden düşürmeye çalışırken diğer yandan da 

Kılıçarslan’la Şadgeldi Paşa’yı birbirlerine düşürmek için tahrik etmeye başladı.22 Bunun üzerine 

Kılıçarslan Kadı Burhan’ın kışkırtmasıyla Hacı Şadgeldi Paşa’ya karşı savaş ilan edip Tokat üzerine 

yürüdü. Şadgeldi Paşa da askeriyle Tokat’a geldi ve Kılıçarslan bu savaşta yenilerek geri kaçtı.23  

 Bundan sonra Kadı Burhan bir hile neticesinde Kılıçarslan’ı öldürüp 782/1380 yılında Sivas 

emiri oldu.24 Şadgeldi Paşa’yı ortadan kaldırma planları yapan Kadı Burhan, onun aleyhinde 

propaganda yapmaya devam etti ve sonunda onun askeri içinde fitne ve tefrika düşürmeyi başardı. 

Bunu fark eden Şadgeldi Paşa da diğer beyliklerden aldığı yardım sözü ile Kadı Burhan’a saldırmayı 

planladı. Amasya kazaskeri Cemalettin M. Aksarayî, Amasya kadısı Müftî İzzeddin Muhammed Amasî 

vs.den oluşan Meclis-i Âli üyeleri istişareler neticesinde bu savaşın zamansız olduğunu savunurken, 

                                                           
13  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 64, 66-68, 70. 
14  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 71, 72; Şahin, İlhan, “Çorum”, DİA, İstanbul, 1993, VIII, 374. 
15  Mehmet Öz, “Osmancık”, DİA, İstanbul, 2007, XXXIII, 476. 
16  Kadı Burhan ile şöhret bulunan bu şahsın tam adı, Burhanuddin Ahmed Çelebî’dir. 766/1365 yılından Ertnazade Mahmet Bey 

Tarafından Kayseri kadısı, 778/1376. Yılında Kayseri Emiri olmuş, daha sonra da Sivas Emiri Ali Bey ve Kılıçarslan döneminde 
vezirlik yapmış, Kılıçarslan’ı öldürdükten sonra Sivas emiri olmuştur. Emir olur olmaz Şadgeldi Paşa’yı öldürür. 800/1398 
yılında ise kendisi de savaşta öldürülmüş emirlik merkezi olarak kullandığı Sivas ise Tokat Beyler Beyi Kutlu Şah tarafından 
işgal edilmiştir. 

17  Rüknüddin Kılıçarslan Bey, Sultan Altunbaş’ın o da Selçuklunun son padişahı Mesud Şah’ın oğludur. 
18  Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, III, 92-93. 
19  Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, III, 93-95. 
20  Esterâbâdî, Aziz b. Erdeşîr, Bezmü Rezm, Evkaf matbaası, İstanbul, 1928, s. 189; Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 97. 
21  Esterâbâdî, Bezmü Rezm, s. 200; Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 97. 
22  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 96-98. 
23  Esterâbâdî, Bezmü Rezm, s. 191-197. 
24  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 98-100. 
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şura dışındaki bir kısım âlimler ve ileri gelenler ise Şadgeldi Paşa’yı savaşa teşvik edip meclis üyelerini 

Kadı Burhan’ın taraftarlığı ve ona casusluk yapmakla suçladılar. Şadgeldi Paşa ordusuyla yola çıkınca 

bunu haber alan Kadı Burhan da askerleriyle beraber Tokat’a doğru yola çıktı. Hicri 783 yılının 

Ramazan ayında (m. 1381) Tokat’ta karşı karşıya gelen iki ordu arasında savaş başladı. Birçok beylik 

Şadgeldi Paşa’ya takviye ordu gönderme sözü verdiği halde hiçbiri de göndermedi. Sonuçta yenilgiye 

uğrayan Hacı Şadgeldi Paşa, Kadı Burhan tarafından şehit edildi25 ve 783/1381 yılında Amasya’da 

Halfet Gazi Mezarlığı’na defnedildi. Türbesi hala mevcut olup üzerinde ismi ve vefat tarihi de yazılı 

olarak bulunmaktadır.26 Şadgeldi Paşa şehit edildikten hemen sonra ikinci oğlu Ahmet Paşa Amasya 

emiri oldu. Uzun bir müddet devam eden Şadgeldi Paşa ve sülalesinin Amasya emirliği 805/1403 

yılında son buldu. 

 Hacı Şadgeldi Paşa’nın İlmi Kişiliği 

 Hacı Şadgeldi Paşa siyasi hayatının yanı sıra ilimle iştigal eden ve eseri bulunduğu söylenen 

bir zattır.27 Hüseyin Hüsamettin’in tabiriyle “kuvvet ve şevket itibariyle ümeranın serefrâzı, tedbir ve 

fazilet itibarıyla ulemanın mümtazı, tabʻan mutedil, âlim, adil ve ilmiyle amel eden bir zat idi.”28 Hacı 

Şadgeldi Paşa Cemalettin Muhammed Aksarayî ile beraber Amasya’da Mevlana Fahrettin İlyas b. 

Cemalettin Aksarayî’den ilim öğrenip, güzel tahsil görmüş ulemadan oldu.29 Böylece akli ve nakli 

ilimlerde en iyi şekilde kendisini yetiştirdi.30 Şadgeldi Paşa Amasya emiri olunca, önce ders arkadaşı 

olan Cemalettin Muhammed Aksarayî’yi Amasya kadısı ve Dârü’l-ilm müderrisi, daha sonra da Amasya 

kazaskeri olarak tayin etti.31 Aksarayî Esile ve ecvibe adlı eserini onun isteği üzerine yazıp, bu eseri ile 

Teferrücü’l-ümerâ adlı eserini ona ithaf etti.  

 ed-Dürerü’l-mensure adlı eserin, aşağıda kayıt detayları mezkûr olan, Millet 

Kütüphanesindeki nüshanın başında Şadgeldi Paşa için âlimlere mahsus olan Mevlevî lakabının 

verilmesi de onun büyük bir âlim olduğunu göstermektedir. Bağdatlı İsmail Paşa ise Şadgeldi Paşa’nın 

Hanefî fıkıh âlimi olduğunu ve ed-Dürerü’l-mensûre adlı eseri bizzat kendisinin telif ettiğini 

belirtmektedir.32 

 Aynı şekilde Bursalı Mehmet Tahir Bey, Şadgeldi Paşa’nın Mevlâna Abdülmelik el-Amasî’nin 

öğrencilerinden olup ed-Dürerü’l-mensûre adlı muazzam eserinin olduğunu söylemektedir.33 Osman 

Fevzi Olcay eserinde Hacı Şadgeldi Paşa’nın biyografisini “Amasya’da Yetişen Büyük Âlim ve 

Müderrisler” başlığı altında ele alıp onun ilmî kişiliğini şöyle ifade etmektedir:34 “Bu zat Amasyalıdır ve 

Amasya’nın Selçuk devleti emirlerinden ve aynı zamanda büyük âlimlerindendir. Tahsilini meşhur 

Mevlânâ Abdülmelik’ten tamamlamıştır.”35 Ve yine Hüseyin Hüsameddin onun hakkında şöyle 

demektedir: “Hacı Şadgeldi Paşa, şehrin ileri gelenlerini ve âlimleri meclisine davet eder, onlarla 

istişare ederek memleketi yönetir, ulemanın mübahısalarını önemle dinlerdi. Gayet cömert olup 

şeyhlere hürmet eder ve ulemayı severdi.”36 Bu da kendisinin ilim ve âlimlere önem vermesini 

göstermektedir. Yine Cemaleddîn Aksarayî’nin Esile ve ecvibe adlı kitabını Hacı Şadgeldi Paşa’nın 

isteğiyle yazdığını belirtmiştik. Bu da ancak onun bir ilim adamı olarak toplumda böyle bir ihtiyacın 

bulunduğunu hissetmesiyle açıklanabilir. Söz konusu kitabın başında Aksarayî onunla ilgili uzun bir 

                                                           
25  Esterâbâdî, Bezmü Rezm, s. 251; Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 100-109. 
26  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 103-108, 111. 
27  Dursun Hakkı Yıldız, “Anadolu Beylikleri”, DİA, İstanbul, 1991, III, 140. 
28  Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, III, 94, 95, 117. 
29  Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, I, 17; III, 61-62. 
30  Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, III, 62; Evliyalar Ansiklopesisi, İhlas Gazetecilik Yayınları, İstanbul, 1992, IV, 303. 
31  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 69, 76-77, 79, 116. 
32  İsmail Paşa Bağdadî, İsmail b. Muhammed b. Emîn b. Mîr Selîm (ö. 1920), Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-müellifîn ve âsârü’l-

musannifîn, I-II, Darü’l-ihyai’t-türasi’l-Arabî, Beyrut, ty., I, 413. 
33  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 331. 
34  Osman Fevzi Olcay, (sadeleştiren, Harun Küçük, Kurtuluş, Altunbaş), Amasya Şehri, Amasya Belediyesi Kültür Yayınevi, 

2010, s. 71-73. 
35  Olcay, Amasya Şehri, s. 71. 
36  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, s. 70. 
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methiyeye yer verirken Şadgeldi Paşa’nın âlimlerin sığınağı olduğunu ifade ederek ilim ve âlimlere 

önem verip bu alanda büyük hizmete imza attığına işaret etmektedir.37 

 Şadgeldi Paşa Anadolu topraklarında âlim, fazıl ve kemal sahibi kimseleri Amasya’ya 

çağırarak bu şehri darülfünun haline getirdi.38 Âlimlere oldukça saygılı olup ilmî tartışmalarından 

kendisi de faydalanırdı. 

 Hacı Şad Geldi Paşa’nın Amasya’daki İmar Faaliyetleri 

 Şadgeldi Paşa emirliğinde, 764/1363 yılında, Amasya Kalesi onarıldı, eski darphane yenilendi, 

ayrıca Amasya’da büyük bir kâğıt fabrikası yaptırıldı.39 Yine Şadgeldi Paşa, 773/1372’de cami, medrese 

ve zaviyeden oluşan bir külliye inşa etti. Daha sonra yaptırdığı cami, Saraç-hane Camii ve yaptırdığı 

medrese de Saraç-hane Medresesi olarak meşhur oldu.40 

 Yine Şadgeldi Paşa’nın emirliği döneminde, 779/1377 yılında, Amasya’da Mehmet b. İmad b. 

Mehmet el-Kadı tarafından bir çeşme yaptırıldı. Çeşme günümüze kadar mevcudiyetini korumuş ve 

üzerinde de Şadgeldi döneminde mezkûr tarihte zikri geçen kişi tarafından yapıldığı Arapça olarak yazılı 

olarak bulunmaktadır.41 

 Hacı Şadgeldi Paşa’ya Nispet Edilen ed-Dürerü’l-mensûretü fi’l-furûʻ Adlı Eserin 

Yazmaları 

 ed-Dürerü’l-mensûretü fi’l-furûʻ  adlı eserin dili Arapça olup yazma halinde günümüze 

ulaşmıştır. Sekizi Türkiye yazma eserler kütüphanelerinde, biri Cidde ve diğeri de Kahire’de olmak 

üzere toplam on yazma nüshasının kayıt bilgisine ulaşabildik. Kayıt yerleri şu şekildedir: 

 1- Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde, Konya İl Halk Kütüphanesi koleksiyonunda 

3827 arşiv numarasıyla kayıtlı nüsha: 905/1499 tarihinde Mustafa b. Satılmış Hoca tarafından istinsah 

edildiği, söz konusu nüshanın sonunda belirtilmiştir. Bu nüsha nesih yazısıyla yazılmış, 21 varak olup 

sayfaları da 15 satırdan oluşmaktadır. Nüsha okunaklıdır, başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Haşiyelerinin Arapça olmasının yanında bazı kelimelerin Farsça ve Türkçe olarak açıklandığı da göze 

çarpmaktadır. 

 2- Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde, Konya İl Halk Kütüphanesi koleksiyonunda 

19672 arşiv numarasıyla kayıtlı nüsha: Bu nüsha 21b-31b aralığında 11 yaprak ve 23 satırdan 

oluşmaktadır. Talik yazı şekliyle yazılmıştır. Bu nüshanın müstensihi ve istinsah tarihi belirtilmemiştir. 

 3- Ankara Milli Kütüphanesi’nde, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi koleksiyonunda 

2748/4 arşiv numarasıyla kayıtlı nüsha: 28a-50a aralığında 23 yaprak ve 17 satırdan oluşmaktadır. 

Talik yazı şekliyle yazılmıştır. Nüshanın istinsah tarihi 1239/1823 olarak kaydedilmiş ancak müstensihi 

belirtilmemiştir. 

 4- Ankara Milli Kütüphanesi’nde, Adana İl Halk Kütüphanesi koleksiyonunda 466 arşiv 

numarasıyla kayıtlı olan nüsha: Nüshanın sonunda 880/1474 tarihinde istinsah edildiği belirtilmiştir. Bu 

nüsha 53 varak ve her varak 11 satırdan oluşmaktadır. 

 5- Ankara Milli Kütüphanesi’nde, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda 7491 arşiv 

numarasıyla kayıtlı olan nüsha: İstinsah tarihin 1082/1671 olarak belirtilmiştir. Bu nüsha 1b-29b 

sayfaları arasında yer almakta ve her sayfasında ise 17 satır bulunmaktadır. Başlıkları kırmızı 

mürekkeple yazılmış olup metni de harekeli ve nesihtir. 

 6- İstanbul Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde, Antalya Tekkelioğlu İl Halk 

Kütüphanesi koleksiyonunda 333/2 arşiv numarasıyla kayıtlı olan nüsha: Müstensihi ve istinsah tarihi 

bilinmemektedir. Bu nüsha 133b-140a aralığında yer almaktadır. Her varakta 29 satır bulunmaktadır. 

 7- İstanbul Millet Kütüphanesi’nde, Ali Emiri koleksiyonunda 603/1 arşiv numarasıyla kayıtlı 

nüsha: Müstensihi ve istinsah tarihi belirtilmemiştir. Bu nüsha 17 yaprak ve 25’er satırdan 

oluşmaktadır. Bu nüshada küçük ve büyük başlıkların tümü kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Yazı türü 

                                                           
37  Aksarayî, Cemaleddin Muhammed (ö. 791/1389), Esile ve ecvibe, Süleymaniye Ktp. Ayasofya, NR. 71, Vr. 1b-1a. 
38  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 118. 
39  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 71. 
40  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 82, 110, 117. 
41  Olcay, Amasya Şehri, 72-72. 
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nesih şeklinde olup harekelendirilmiştir. Nüshanın başında eserin İzz el-Hanefî tarafından Şadgeldi 

Paşa’ya yazıldığı da belirtilmiştir. 

 8- İstanbul Millet Kütüphanesi’nde, Ali Emiri koleksiyonunda 603/2 arşiv numarasıyla kayıtlı 

olan nüsha: Bu nüshanın Müstensihi belirtilmemiş, istinsah tarihinin ise metnin sonunda hicri 834 

olduğu yazılmıştır. Bu kitabın adının da ed-Dürerü’l-mensure olduğu kitabın sonunda yazılmış ve bu ad 

ile kayıt altına alınmıştır. Amasya Tarihi adlı eserde de ed-Dürerü’l-mensure adlı kitabın birincisi fıkıh ve 

ikincisi fıkıh usulü olmak üzere iki bölümden oluştuğu ve bunun söz konusu kitabın ikinci bölümü 

olduğu belirtilmiştir.42 Ancak inceleme sonucunda bunun aynı ad ile başka bir müellif tarafından ele 

alınan bir kitap olduğu veya farklı bir kitabın yanlışlıkla söz konusu ad ile adlandırılmış olabilmesi 

kanaatine vardık. Zira her iki kitapta da eserin iki bölümden oluştuğuna dair herhangi bilgiye yer 

verilmeyip aksine sonunda kitap bitti anlamında (temmet el-kitab) ifadesine yer verilmiştir. Amasya 

Tarihi müellifinin iddiasının aksına giriş kısmında müellif daha önce bir usul kitabı telif ettiğini ve bu 

kitabı da füru konusunda ele aldığını açıkça belirtmiştir. Ayrıca birinci eser Arapça iken ikincisi 

Farsçadır, yine birincisinin Hanefî fıkıh esas alınarak İzz el-Hanefî tarafından yazılmış olmasına karşın, 

ikincisinin Şafiî fıkıh esas alınarak Şafiî bir âlim tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Zira söz konusu 

kitapta Hanefi ve Şafiî mezhebi arasında ihtilaflı olan konulara yer verilip önce Şafiîlerin delilleri sonra 

da Hanefîlerin delilleri zikredilmektedir. Her bir meselede Şafiîler için birçok delil getirilirken Hanefîler 

için bir delil getirilmekte ve o da cevaplanarak çürütülmeye çalışılmaktadır. Eserin büyük başlıkları 

Kitab şeklinde küçük başlıkları meseleler şeklinde ele alınmıştır. Temizlik, namaz, zekat, oruç, bey’ 

(alışveriş), rehin, vekâlet, ikrar, gasp, nikah, talak, kısas, hudud, cihat, sayd ve zebâih (avlama ve 

kesim hükümleri), yeminler, edebü’l-kadı, şahitlik, ı’tak gibi başlıklardan oluşan bu eser, 215 meseleyi 

içermektedir. Müellif kendi döneminde âlimler arasında tartışma konusu ve üzerinde münazara edilen 

konuları toplayıp eser haline getirdiği, ayrıca dönemin en büyük âlimi olan bir hükümdara ithafen 

yazdığını da belirtmiş; ancak hükümdarın kim olduğunu isim olarak belirtmeden sadece evsafını 

zikretmekle yetinmiştir.  

 Kitabın ed-Dürerü’l-mensure adlı kitabın devamı olma iddiasının müstensihten kaynaklanan 

bir hatadan başlamış olmalıdır. Zira 603/1 ve 603/2 arşive numaralı nüshaların müstensihi aynıdır. 

Büyük ihtimalle müstensih bu eseri yanlışlıkla birinci kitabın devamı saymış, Amasya Tarihi Müellifi de 

bunu esas alarak aynı eser saymıştır. 

 9- Kahire el-Mektebetü’l-Ezheriyye’de el-Ezheriyye/el-Kahire [(2575) 37924]-24و) arşiv 

numarası ve 2/156 katalog cilt ve sayfa numarasıyla kayıtlı bir nüsha bulunmaktadır. Bu nüshanın 

istinsah tarihi 1111/1699 olarak kayıt edilmiştir.  

 10- Cidde el-Mektebetü’l-Merkeziyye’de, el-Merkeziyye/Cidde [1/509] arşiv numarası ve 2/69 

katalog cilt ve sayfa numarasıyla kayıtlı bir nüsha da bulunmaktadır. Bu nüshanın istinsah tarihi 

1160/1747 olarak kayıt edilmiştir.43  

 Eserin Aidiyeti Meselesi 

 Türkiye’de ve yurt dışında tespit edebildiğimiz kayıtların yukarıda sıraladığımız 1-4 

arasındakilerde yazarının Hacı Şadgeldi Paşa, 5, 6, 9, 10 numaralı kayıtlarda İzz el-Hanefî (İzzeddin 

Mehmet b. Mehmet el-Amasî) olduğu, 7 numaralı kayıtta ise Şadgeldi Paşa namına yazıldığı 

belirtilmiştir. Giriş kısımlarında bu risaleyi Şadgeldi Paşa için telif ettim ifadesi, Şadgeldi Paşa’ya 

methiye ve dua yer almaktadır. Nüshaların çoğunda Hacı Şadgeldi Paşa için “  Allah) ”وجعل الجنة مثواه

mekânını cennet eylesin) gibi eserin onun vefatından sonra yazıldığına delalet eden ifadeler yer 

alırken, bazılarında ise  "اعز هللا انصاره ودولتو"  (Allah onun devletini ve destekleyenlerini yüceltsin) “ ادام

”هللا ملکو   (Allah onun mülkünü daim eylesin) gibi eserin Şadgeldi Paşa’nın hayattayken kendisine 

yazıldığına delalet eden ifadelere yer verilmiştir. Ancak bu ifadelerin yer aldığı nüshalarda da eserin 

onun için ve sevabının ona ulaşması için yazıldığı ifadelerinin yer alması sebebiyle, muhtemelen “Allah 

                                                           
42  Hüseyin, Amasya Tarihi, III, 112. 
43  Son iki kitabın kayıt bilgileri için bkz. Fihrisü mahtûtâti’l-fıkh ve usûlihî, Müessisetü âli’l-beyt li’l-fikri’l-İslamî, Uman 2000, IV, 

140-141. 
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mülkünü daim eylesin” ifadeleriyle kendisinin değil kendisinden sonra emir olan çocukları kast 

edilmiştir. İstinsah tarihi hicri 834 olarak belirtilmiş olan İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emiri 

koleksiyonunda 603’te kayıtlı olan nüshada ise açıkça İzz el-Hanefî tarafından Hacı Şadgedi Paşa’ya 

ithafen yazıldığı belirtilmiştir. 

 Hacı Halife (ö. 1067/1657) ise bu eserin bazı âlimler tarafından Hacı Şadgeldi Paşa için, fıkıh 

kitaplarının tertibine göre bazı garip fetva ve vakıat meselelerinin derlenmesi şeklinde hazırladığını 

söylemektedir.44 

 Yine Osman Olcay, İzzeddin Muhammed b. Mehmet el-Amasî’nin biyografisini anlatırken 

“Hacı Şadgeldi zamanında yaşayan bu âlim, Hacı Şadgeldi Paşa’ya ithafen “ed-Dürerü’l-mensûre” adlı 

bir eser yazıp Paşa’ya hediye etmiştir.” demektedir. Ancak devamında söz konusu eserin 834/1431 

yılında tamamlandığını belirtmiştir.45 Şadgeldi’nin vefat tarihi 783/1381 olduğuna göre bu eser 

tamamlandığında hayatta olmadığı anlaşılmaktadır. 

 Bağdatlı İsmail Paşa ve Bursalı Mehmet Tahir Bey ise söz konusu eserin Şadgeldi Paşa’nın 

bizzat kendisinin telifi olduğunu belirtmektedir.46 

 Görüldüğü üzere nakledilen bilgiler ışığında eserin müellifinin kim olduğu hususunda kesin bir 

şey söylememiz mümkün olmasa da bizdeki hâkim kanaat Şadgeldi Paşa adına telif edilmiş bir eser 

olduğudur.  Örneğin Bağdatlı İsmail Paşa ve Osmanlı Müellifleri eserinin sahibi bu kitabın kesin olarak 

Şadgeldi Paşa’ya ait olduğunu ifade ederken, nüshaların çoğunda “Bu kitabı Şadgeldi Paşa için telif 

ettim” anlamındaki ifadelerin yer alması da eserin ona ait olmayıp ona ithafen yazıldığını 

göstermektedir. Ayrıca elimizdeki en eski nüshada eserin İzz el-Hanefî tarafından Şadgeldi Paşa’ya 

ithafen yazıldığı açıkça yazılmaktadır. Belirttiğimiz gibi bizim tüm incelemelerden sonraki kanaatimiz de 

bu yöndedir. Kayıtların çoğunda eserin yazarının Şadgeldi Paşa olarak belirtilmesi ise nüshanın biri 

hariç diğerlerinde müellifin isminin açıkça yer almamasından dolayıdır. Nüshaların ilk sayfalarında yer 

alan Şadgeldi Paşa’nın isminin ise yanlışlıkla müellif adı olarak algılanmasından kaynaklı olduğu 

anlaşılmaktadır. Yine biyografi türü kaynaklarda eserin Hacı Şadgeldi Paşa’ya nispet edilmesi de bu 

yanılgının sebeplerinden biridir diye düşünüyoruz. Son olarak şunu da belirtelim ki mevzu bahis eserin 

Hacı Şadgeldi Paşa ile sıkı bir ilişkisi olduğu muhakkaktır. 

 Eserin İçeriği 

 Müellif bu eserini fetava ve vakıat kitaplarından bir derleme şeklinde olduğunu ifade 

etmektedir. Fetva bir fıkıh terimi olarak “fakih bir kişinin sorulan fıkhî bir meseleye yazılı veya sözlü 

olarak verdiği cevap, ortaya koyduğu hüküm” anlamında iken47 vakıat veya nevazil ise “mezhep 

imamlarından sonra ortaya çıkmış fıkhî meseleler için kullanılan bir terimdir.”48 Dolayısıyla bu tür 

eserler dönemin sosyolojisi ve gereksinimleri hakkında da önemli veriler barındırmaktadır. 

 Eserin büyük başlıkları “bab” ve alt başlıkları “fasıl” olarak ve her bir meselesi de “meseletün” 

şeklinde ele alınmıştır. Ancak nüshaların bir kısmında bap başlığı yazılırken diğer bazılarında 

yazılmamıştır. Eser biri taharet (temizlik) diğeri namaz olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölüm altında; abdest, gusül, mest üzerine mesh, teyemmüm, istinca, necis ve müteneccis, avret 

yerlerinin örtülmesi ve selam konuları; ikinci bölüm altında ise namaz, ezan, kıbleye yönelme, kıblenin 

belli olmaması durumunda taharride bulunma (araştırarak kıbleyi belirlemeye çalışma), namaz 

vakitleri, namaz için mekruh vakitler, niyet, imamet, kıraat, iktida, tilavet secdesi, sehiv secdesi, 

mesbûk, lahık, binâ, istihlaf, sünnet namazlar, nafil namazlar, teravih namazı, geçmiş namazın kazası, 

seferi namaz, hastanın namazı, Cuma namazı, bayram namazları, namazda mekruh olan şeyler, namaz 

kılanın önünden geçilmesi, namazı fasit eden şeyler, gemide iken namaz kılma şekli, namaz yeri ve 

                                                           
44  Kâtip Çelebî, Mustafa b. Abdillah (ö. 1067/1657), Keşfü’z-zunûn an esami’l-kütüb ve’l-fünûn, I-II, Mektebetü’l müsennâ, 

Bağdat, 1941, I, 750. 
45  Olcay, Amasya Şehri, 85. 
46  Bağdadî, İsmail Paşa, İsmail b. Muhammed b. Emîn b. Mîr Selîm (ö. 1920), Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-müellifîn ve âsârü’l-

musannifîn, I-II, Darü’l-ihyai’t-türasi’l-Arabî, Beyrut ty., I, 413; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 331. 
47  Fahrettin Atar, “Fetva”, DİA, İstanbul, 1995, XII, 486-487. 
48  Eyüp Said Kaya, “Nevâzil”, DİA, İstanbul, 2007, XXXIII, 34. 
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zelletü’l-kâri alt başlıklarına yer verilmiştir. Kısacası kitap genel olarak temizlik ve namaz ile ilgili 

hükümleri ihtiva etmektedir. 

 Kitap Hanefi fıkhı esas alınarak ele alınmış ancak zaman zaman diğer mezheplerin 

görüşlerine de değinilmiştir. Hanefi âlimler arasında ihtilaflar söz konusu olduğu yerlerde ise bazen 

tarafların görüşleriyle delillerine yer verip hangisinin müfta bih (fetvaya esas olan) görüş olduğunu 

belirtirken bazen de görüşleriyle delillerini zikretmekte ve bazen de sadece görüşlerini zikretmekle 

yetinmektedir. 

 Genel olarak baktığımızda eserin içeriğinin çoğu klasik fıkıh ve fetva kitaplarında yer alan 

Hanefi mezhebine göre düzenlenmiş meselelerdir. Müellifin birçok fetva ve vakıat/nevâzil kitaplarından 

seçerek böyle küçük hacimli bir eseri ortaya koyması, kendi dönemindeki sorunların ve yaygın olan 

meseleleri ele almasıyla açıklanması mümkündür. Burada müellifin döneminin taharet ve namaz 

konularındaki gereksinimlerini yansıtan ve dikkat çeken meselelerin bazılarına şu örnekleri verebiliriz:  

 Müellifin, “Bir kimsenin abdest almak için, onun dışında başka bir şeyle abdest almaması 

şeklinde, bir ibrik ve benzerini tahsis etmesi mekruhtur”49 ifadesi insanların bu konuda kendilerinden 

bir şeyi tahsis etmesinin doğru olmadığına işarettir etmektedir.  

 Kişi ile abdest alabileceği su arasında bir ekili tarlanın bulunması, ancak söz konusu tarladan 

geçeceği durumda namazın vaktini yakalama şansına sahip olan kimsenin mahsule zarar gelmesi 

durumunda tarladan geçmesinin caiz olmadığını50 söyleyerek insan haklarının Allah hakkına öncelik 

verilmesi konusuna değinmektedir.  

 “Eğer kişinin su ile istinca yapması vacip olduğu halde istinca yapmak için müsait yer 

bulamazsa bunu terk etmesi evladır. Zira istinca emir olunmuş bir fiil iken avrat yerlerinin açılması 

nehiy olunmuş (yasaklanmış) bir eylemdir. Nehiy ise emre tercih edilir”51 diyerek, bir konuda emir 

olunan ile yasaklanan iki fiilin çakışması durumunda yasak olanın tercih edilmesi gerektiği ile ilgili genel 

bir usul kuralına gönderme yapmaktadır. 

 Tavuğun kesilip içi temizlenmeden önce suda kaynatılması durumunda hem suyun 

pisleneceğini hem de tavuğun hiçbir şekilde yenilmesinin caiz olmayacağını52 söyleyerek günümüzde 

de tartışma konusu olan sulu yolum sistemiyle ilgili önemli bir açıklamada bulunmaktadır. Buna göre 

böyle bir yolum şekliyle temizlenen tavuğun yenmesi caiz değildir. Anlaşılan miladi 14. asırda da böyle 

bir uygulama söz konusudur. 

 Bir kadın veya bir koyunun ölmesi durumunda memelerinde bulunan sütün temiz olduğunu 

söylemektedir.53 “Bir Müslüman bir Müslümana selam verirken “asselamü aleyküm ve rahmetullahı ve 

berekatühû” şeklinde selam vermeli ve selama cevap veren de buna herhangi bir ilavede bulunmadan 

cevap vermelidir. Zira ilave etmek menkul değildir.”54 diyerek, taabbudi konularda bidatlere yol 

açabilecek şeylerden kaçınılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

 Gayrimüslimlere selam vermenin doğru olmadığı ancak onların selam vermesi durumunda 

kendilerine cevap verilmesi gerektiğini belirtmektedir.55 

 Bazı cahillerin selam verirken kendi elini öpmesi fiilinin mekruh olduğu ve hatta bazılarına 

göre bunun Mecusilerin adetlerinden olduğunu söylemektedir.56 Bu yönüyle eserin, halkı bidatlere sevk 

edecek tavır ve davranışlara karşı bir ön alma durumu da söz konusudur. 

 Beş vakit farz namazını vaktinde kıldığı halde namazın farz olduğunu bilmeyen kimsenin 

namazının geçerli olmadığı ve böyle halde kıldığı namazın, farz olduğunu öğrendikten sonra kaza 

etmesi gerektiğini, aynı şekilde farz namazını kılıp ancak namaz kılmanın sevapla ve terkinin ikapla 

                                                           
49  İzzeddin Mehmet b. Mehmet el-Amasî, ed-Dürerü’l-mensure, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Konya İl Halk 

Kütüphanesi koleksiyonu, nr: 19672. vr. 22a 
50  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 23b. 
51  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 23a. 
52  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 24b. 
53  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 24b. 
54  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 24b. 
55  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 24b. 
56  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 24b. 
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sonuçlanacağını bilmeyen kimsenin namazının geçersiz olduğunu57 söyleyerek ibadetin niyetle ve 

bilinçli olarak yerine getirilmesi gerektiğinin önemine değinmektedir.  

 Yine cemaatle namaz kılmanın önemine vurgu yaparak bunun âlimlerin cumhuruna göre 

müekked sünnet olduğunu ve bir bölge halkının bir özür hali söz konusu olmadan toplu olarak cemaati 

terk etmeleri durumunda hepsinin günahkâr olacağının yanı sıra kendileriyle silahla savaşmanın vacip 

olduğunu, bireysel olarak bir kimsenin özürsüz cemaati terk etmesinde ise 39 kırbaç olarak tazir 

cezasına çarpılması gerektiğini ve onun cemaati terk etmesine sessiz kalan komşularının da günahkâr 

olacağını ifade etmektedir.58 Burada meselenin son kısmı ile müellifin emr-i bi’l-maʻruf ve nehiy ʻani’l-

münker görevinin herkesi ilgilendirdiğini hatırlatmak istediği de ayrıca anlaşılmaktadır. 

 Cemaatle namazda dikkat edilmesi gereken hususlara değinirken, imama uyulması gereken 

yerlerin yanı sıra, imama uymanın caiz olmadığı yerleri de sıralamaktadır.59  

 Burnundan kan akan fakat bunu abdesti bozan sebeplerden görmeyen bir imamın arkasında 

namaz kılmanın caiz olduğunu ve gerekçe olarak da bunun içtihadî bir mesele olduğunu söyleyerek60 

bu ve benzeri meselelerde mezhep taassubuna karşı olduğunu ortaya koymakta ve fıkıh mezhepleri 

mensuplarının birbirine karşı hoşgörülü davranması gerektiğine de imada bulunmaktadır. Ayrıca 

bölgede Hanefi ve Şafii mezhebinin her ikisinin yaygın olduğu da anlaşılmaktadır. 

 Dört veya üç rekâtlı namazlarda birinci oturuşta teşehhüt okumayı unutan ve kalktıktan 

sonra hatırlayan muktedinin (imama uyan kimsenin) tekrar oturup teşehhüt okumasını gerektiğini 

söylemektedir.61 

 Tek başına namaz kılan kimsenin cehri (sabah, akşam, yatsı gibi) namazlarda yüksek sesle 

kıraat okumasının daha evla olduğu görüşünü desteklemektedir.62 

 Namaz vaktinin daraldığı bir zamanda şiddetli diş ağrısı olup da ağzında su bulundurmadan 

ağrıya dayanamayan bir kimsenin bir imama iktida ederek namazını kılması ve imamın bulunmaması 

durumunda da kıraatsız olarak namazı kılabileceğini söyleyerek63 bu konuda genel bir çözüm yoluna 

işaret etmektedir. Buna göre ağzında herhangi ilaç veya pansuman bulunan kimsenin de aynı yola 

başvurarak namazını kılabileceği hükmü açıkça anlaşılmaktadır. 

 Halk arasında yaygın olan toplu şekilde hatim indirmeye de değinerek, bunun Kur’an-ı Kerim’i 

dinlemenin vacip olduğuna dair hükme ters olmasından dolayı mekruh olduğunu belirtmiştir.64 

 Bir erkeğin başı açık namaz kılmasının ancak namazı hafife alması durumunda mekruh 

olduğunu, tazarru için olması durumunda ise bir sakıncasının olmadığını açıklamıştır.65 Bu da 

günümüzde bazı ülkelerde olduğu gibi o dönemde de bölge halkı arasında tartışma konusu olduğunun 

bir göstergesidir. 

 Cuma namazının aynı şehirde birden fazla yerde kılınması durumunda dört rek’at zuhr-i ahir 

namazının kılınmasını da onaylayarak66 söz konusu dört rekâtın öğle namazının farzı gibi kılınması 

gerektiği görüşünü tercih etmektedir. 

  

 Sonuç 

 Hacı Şadgeldi Paşa Hacı Kutlu Şah’ın oğlu olup 760/1359 -783/1381 yılları arasında Amasya 

emirliği yapmıştır. Kendisinden önce babası ve abisi, kendisinden sonra da oğlu, yeğeni ve torunu 

Amasya emirliği yapmıştır. Böylece 747/1346 yılında Şadgeldi Paşa’nın Babası Hacı Kutlu Şah’ın emirliği 

ile başlayan Amasya emirliği, 805/1403 yılında torununun emirliğinin son bulması ile sona ermiştir. 

                                                           
57  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 26b. 
58  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 26b. 
59  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 26a. 
60  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 27b. 
61  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 27b. 
62  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 27b. 
63  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 27b-27a. 
64  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 27’a. 
65  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 29’a. 
66  ed-Dürerü’l-mensure, vr. 31b. 
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Böylece bazı kısa dönemler hariç tutulursa Amasya emirliği 747/1346-805/1403 yılları arasında bu 

hanedanın elinde kalmıştır. Şadgeldi Paşa ise 760/1359-783/1381 yılları arasında 22 yılı geçkin bir süre 

Amasya emirliği yapmıştır. Şadgeldi Paşa beylikler döneminde en çok Eretna Beyliği ile çatışmış 

sonunda Kadı Burhaneddin tarafında şehit edilmiştir. Çok başarılı siyasi bir hayatı olan bu zat aynı 

zamanda ilmi kişiliğiyle de öne çıkmıştır. Şadgeldi Paşa’nın Cemalettin Aksarayî ile beraber meşhur 

Amasya âlimlerinden ders gördüğü, kendisini nakli ve akli ilimlerde yetiştirdiği, âlim ve Hanefi bir fakih 

olduğu tarih ve tabakat kitaplarında yer almaktadır. Aynı şekilde fıkhî meseleleri içeren ve günümüze 

birçok nüshası ulaşmış olan ed-Dürerü’l-mensûre adlı eser de bazıları tarafından kendisine nispet 

edilmiştir. Ancak yaptığımız araştırmalar neticesinde söz konusu eseri kendisinin yazmadığı, bazıların 

da belirttiği üzere vefatından sonra İzzeddin Mehmet b. Mehmet el-Amasî tarafından onun adına 

derlendiği kanaati ağır basmaktadır. Zira belirtildiği üzere nüshaların girişlerinde “…Şadgeldi Paşa için 

telif ettim…” ifadesi yer alırken en eski nüsha olması muhtemel olan birinde ise açıkça “İzz el-Hanefî 

tarafından” ifadesi yer almaktadır. Ancak eserin müellifi Şadgeldi Paşa olmasa da kendisiyle olan ilişkisi 

kesindir. 

 Eserin içeriğine gelince, giriş kısmında belirtildiği üzere bazı garip fetva ve vakıat meseleleri 

içermektedir. Birçok fetva ve vakıat kitaplarından seçilerek küçük hacimli bir kitabın ortaya 

konmasından ise o dönemde bazı meselelerin halk ve âlimler arasında tartışma konusu olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu eserde yukarıda belirtildiği gibi cemaat namazını terk eden bölge halkına 

savaşmanın vacip olduğu gibi bazı garip ve uç görüşlerin yer almasıyla birlikte çoğunlukla halkın ıslahı 

ve dininin orijinalini korunması yönünde fetvaların yer verildiği de anlaşılmaktadır. 
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YÛSUF SİNÂNÜDDÎN EL-AMÂSÎ VE TEBYÎNÜ’L-MEHÂRİM ADLI ESERİ 

ÇERÇEVESİNDE DÖNEMİN FIKHÎ SORUNLARI 

 

İlyas YILDIRIM 

 

Özet 

Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî (ö. 1000/1592), Amasyalı olup Mekke‟de hayatını sürdürmüş bir âlimdir. 

Onun Tebyînü‟l-mehârim adlı eseri, Kur‟an‟daki yasaklarla ilgili ayetleri merkeze alan bir çalışmadır. 

Eserde ilgili ayetlerin tefsiri, fıkhî bir bakış açısıyla yapılmıştır. Konular açıklanırken de yazar, bazen 

yaşadığı zamanla ilgili örneklere yer vermiştir. Bu tebliğde ise mezkûr örneklerden hareketle ilgili 

dönemin, fıkıh açısından sorunlu olan yönleri tespite çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, Yasak Ayetler, Fıkhî Sorunlar, 

16. yüzyılda Osmanlı. 

 

Yûsuf Sinân al-Dîn al-Amâsî and the Fıqh Questıons of His Period in the Context of 

His Book “Tabyîn Al-Mahârım” 

 

Abstract 

Yûsuf Sinân al-Dîn al-Amâsî (1000 A.H. / 1592 A.D.) was an Islamic scholar born in Amasya, but he 

spent most of his life in Mecca. His work, Tabyîn al-Mahârim, focuses on the ayats of Quran related to 

prohibition.  In the book, the tafsir of the ayats was examined with a fiqh view. While explaining the 

issues, he provided examples of misbehaviors according to Islam from his time. In this present study, 

the problems of the period with respect to fiqh were tried to be determined using the mentioned 

examples. 

Keywords: Yûsuf Sinân al-Dîn al-Amâsî, Tabyîn al-Mahârim, Prohibition verses, Legal Problems in 

Fiqh Area, Ottoman in the 16th Century. 

 

Giriş 

Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî, Amasyalı olup burada yetişen ve daha sonra Mekke‟de ikamet eden 

bir âlimdir. Yûsuf Sinânüddîn inanç, amel ve ahlakla ilgili belli başlı meselelere dair Tebyînü‟l-mehârim 

adlı bir eser telif etmiştir. Bu kitap, Kur‟an‟daki yasaklar çerçevesinde ilgili konuların tespit edilmiş 

olması, hadislerle konunun detaylandırılması ve meselenin fıkhî yönünün de ihmâl edilmeden 

aktarılması yönleriyle câlib-i dikkattir.  

Müellifi böyle bir eser hazırlamaya sevk eden temel saik, toplumda ortaya çıkan bilhassa amelî 

sorunlardır. Bu durum ise onu, böyle bir çalışmaya adeta mecbur bırakmıştır. Meselenin bu veçhesi, 

dönemle ilgili ne tür dinî sorunların ortaya çıktığını tespite de kapı aralayabilecek bir potansiyele 

sahiptir. Ancak biz, bu problemlerin fıkhî çerçevede olanlarını merkeze alacak, diğerlerini ilgili alanların 

mütehassıslarına bırakacağız. Esasında Tebyînü‟l-mehârim‟de değinilen konuların hemen hepsi fıkhın 

farklı başlıkları altında ele alınabilecek çerçeveye sahiptir. Ancak biz, inanç ve ahlâkla daha yoğun bir 

ilişkiye sahip olan konuları değerlendirmemizin dışında tutacağız. Bu haliyle bile yine 259 varaklık 

eserin kâhir ekseriyeti, çalışmamızın ana malzemesini oluşturacaktır. 

Yûsuf Sinânüddîn meseleleri ele alırken, bir taraftan konunun hikmet boyutuna yer vermekte 

diğer taraftan da ilgili konunun ahkâmına temas etmektedir. Böyle bir metot takip etmesi, 

muhataplarını nastan hareketle uyarıp ikna etme ve yapılması gerekeni de serdetme gayretiyle 

yorumlanabilir. Hem Anadolu‟da hem de Hicaz bölgesinde yaşamış birisinin bu anlamdaki 

değerlendirmeleri ise dönem açısından yaşanan sorunların tespitinde önemli imkânlar sunabilecek bir 

potansiyel barındırır.   

                                                      

  Yrd. Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ilyas.yildirim@erdogan.edu.tr. 
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Ezcümle bu çalışmada, öncelikle Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî ve kendisine ait Tebyînü‟l-mehârim 

adlı eseri tanıtılacak, akabinde eserin temas ettiği meseleler ve örnekler üzerinden dönemin öne çıkan 

fıkhî sorunları araştırılacak ve son olarak eserde yer alan fıkhî sorunlar, uygun başlıklar altında tasnif 

edilecek ve -imkân nispetinde- bu veriler değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. 

I- Yûsuf Sinânüddîn El-Amâsî ve Tebyînü’l-Mehârim Adlı Eseri  

A- Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî  

Kaynaklarda Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî‟nin hayatı hakkında çok sınırlı bilgiler verilmekte, hatta 

bazı kaynaklarda kendisine izafe edilen nisbeler üzerinden yorumlar yapılmaktadır. Bu verilere göre 

onun Amasyalı olduğu, Mekke‟ye yerleştiği, Hanefî fakihlerinden sayıldığı, Mekke‟de vaizlik yaptığı ve 

Halvetî tarikatına mensup olduğu anlaşılmaktadır.1 Keza babasının ismi Abdullah olarak verilmekte;2 

ancak doğum yeri, eğitim süreci gibi hususlara dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla 

birlikte Tebyînü‟l-mehârim adlı eserinde yeri geldikçe hem dilsel hem de pratiğe dair Anadolu merkezli 

bazı bilgiler paylaşması3 hayatının bir kısmını bu coğrafyada geçirdiğini gösterir. Kendi ifadelerinden4 

ve ondan bahseden eserlerden hareketle hayatının bir bölümünü de Mekke‟de idame ettirdiği 

söylenebilir. Çocuklarını, Mekke‟den ayrılamamasının nedeni olarak arz etmesi5 ise bu sürenin kısa 

olmadığına işaret etmektedir.  

el-Amâsî‟nin vaizlik dışında başka herhangi bir görevle iştigal edip etmediğini bilemiyoruz. 

Ziriklî‟nin ifade ettiği “Şeyhü‟l-harem”6 unvanını almasının bir görevi icabı mı yoksa şahsî özelliklerinden 

dolayı mı olduğu hakkında ise herhangi bir malumat bulunmamaktadır. 

Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî‟nin vefat tarihi A‟lâm dışındaki kaynaklarda takriben 1000/1592 

olarak verilmektedir.7 Ziriklî ise muhtemelen, Amasyalı olup 986/1578 yılında İstanbul‟da vefat eden, 

Muhaşşî-i Beydavî diye meşhur olan diğer bir Yûsuf Sinânüddîn‟in vefat tarihini8 bu âlim için de 

zikretmiştir.9 Vefat ettiği ve kabrinin bulunduğu yer hakkında da bir netlik bulunmayan Yûsuf el-Amâsî 

için, Mekke ve Amasya şeklinde iki beldeden söz edilmektedir.10 

Telif ettiği eserlere gelince kaynaklar, Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî‟nin Tebyînü‟l-mehârim, 

Mecâlisü‟s-Sinâniyye ve Menâsikü‟l-hac adlarında üç tane eserinden bahsetmektedir.11   

B- Tebyînü’l-mehârim  

Yûsuf el-Amâsî, insanların helal-haram ayrımına dikkat etmeksizin bir hayat yaşadığından ve bu 

meseleleri derli-toplu bir şekilde ortaya koyan bir eser bulunmamasından şikâyetle böyle bir çalışma 

yapmaya ihtiyaç duyduğunu belirmiştir.12 Kur‟an‟da yasak ifade eden ayetlerin temelde fıkhî, yer yer de 

kelâmî ve tasavvufî bakış açısıyla tefsiri şeklinde bir mahiyet arz eden eserin, ferağ kaydından 

hareketle 4 Recep 980 (10 Kasım 1572) tarihinde Mekke‟de tamamlandığı anlaşılmaktadır. 

                                                      
1  Bu nisbelerin kendisine verildiği kaynaklar için bkz. Kâtib Çelebî, Keşfü‟z-zünûn an esâmi‟l-kütübi ve‟l-fünûn, Dâru ihyâi 

türasi‟l-arabî, Beyrut, ty., c. 1, s. 342; Babanzâde İsmail Paşa el-Bağdâdî, Hediyyetü‟l-ârifîn esmâü‟l-müellifîn ve âsârü‟l-
musannifîn, Dâru ihyâi türasi‟l-arabî, Beyrut, 1955, c. 2, s. 565; Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, haz. Ali Fikri Yavuz, 
İsmail Özen, Meral Yayınevi, İstanbul, ty., c. 1, s. 465; Hayrüddîn Ziriklî, Kâmûsu terâcim li eşheri‟r-ricâli ve‟n-nisâi mine‟l-
arabi ve‟l- musta‟ribîne ve‟l-musteşrikîn, Dâru‟l-ilm li‟l-melâyîn, 15. bs., Beyrut, 2006, c. 8, s. 233; Ömer Rıza Kehhâle, 
Mu„cemü‟l-müellifîn teracimu musannifi‟l-kütübü‟l-arabiyye, Müessesetü‟r-risâle, Beyrut, 1993, c. 4, s. 168; Ahmet Özel,  
Hanefi Fıkıh Alimleri ve Diğer Mezheplerin Meşhurları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 4. bs., Ankara, 2014, s. 275. 

2  Bu eserler için bkz. Babanzâde, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 2, s. 565; Kehhâle, Mu„cemü‟l-müellifîn, c. 4, s. 168; Özel,  Hanefi Fıkıh 
Âlimleri, s. 275. 

3  Örnek olarak bkz. Yûsuf b. Abdillâh el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, Mektebetü Camiati‟r-Riyâd Ktp., no: 2942, vr. 71a-72b, 
79a-b, 92a, 109b. 

4  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 184a. 
5  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 184a. 
6  Ziriklî, A„lâm, c. 8, s. 233. 
7  Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-zünûn, c. 1, s. 342;  Babanzâde, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 2, s. 565; Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 

1, s. 465; Kehhâle, Mu„cemü‟l-müellifîn, c. 4, s. 168; Özel,  Hanefi Fıkıh Âlimleri, s. 275.  
8  Bu âlim için bkz. Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 465. 
9  Ziriklî, A„lâm, c. 8, s. 233. 
10  Hayatı hakkında bilgi veren kaynaklar haricinde bilhassa vefat ettiği yerle ilgili bazı değerlendirmeler için bkz. Recep Orhan 

Özel, “Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî (1000/1592) ve „Tebyînü‟l-Mehârim‟ Adlı Eseri”, Usûl: İslam Araştırmaları, sayı: 20, 
İstanbul, 2013, s. 118-120. 

11  Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-zünûn, c. 1, s. 342; Babanzâde, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 2, s. 565; Ziriklî, A„lâm, c. 8, s. 233; Kehhâle, 
Mu„cemü‟l-müellifîn, c. 4, s. 168; Özel,  Hanefi Fıkıh Âlimleri, s. 275. 

12  Bu hususlardaki serzenişleri için bkz. Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 1b-2a. 
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Müellifin yöntem olarak, Kur‟an‟daki ayetlerin sırasına göre bir tanzimi tercih ettiği 

görülmektedir.13 Bu bağlamda konular sırasıyla ayetler, hadisler ve ilgili fetvalar aktarılarak ve gerekli 

tefsir ve izahlar yapılarak fıkhî açıdan tahlil edilmekte; konunun ayrıca ahlaki ve vicdanî bir yönü varsa 

ortaya konulmaktadır. Meselenin bu son veçhesinde ise bilhassa tasavvufî kaynaklardan ve özellikle 

Gazzâlî‟nin İhyâu Ulûmi‟d-dîn adlı çalışmasından uzun alıntılar yapılması dikkat çekmektedir. Sözgelimi; 

kendini beğenme ve yalan konuşma ile ilgili konular, uzun alıntılarla bu eserden aktarılmıştır.14 Bunların 

yanı sıra kendi dönemindeki gayr-i meşru durumlara da konular bağlamında temas eden müellif, yer 

yer yasaklara uymayanların nahoş hallerini çeşitli anekdotlarla15 okurla paylaşır. Dikkat çekici bir diğer 

husus ise kimi zaman temas edilen meselenin Anadolu‟daki keyfiyetine dair bilgi verilmesidir.16 

Eserde konular, bâb ve fasıllara ayrılarak tasnif edilmiştir. Bu bağlamda doksan yedisi yasaklar, 

birisi de emirler olmak üzere toplamda doksan sekiz bab mevcuttur. Konu başlıkları dikkate alınınca 

yaklaşık bir oranla %70‟inin fıkhî, %20‟sinin tasavvufî ve %10‟unun da kelâmî mahiyette olduğu 

söylenebilir.17 Lakin meseleler işlenirken, hedef kitlesinin herkes olduğu dikkate alınarak farklı 

disiplinlerden istifade edildiği, birisiyle yetinilmediği görülmektedir.  

Müellifin yaptığı atıflara bakıldığında çalışma, Hanefî mezhebinin temel kaynakları ekseninde 

şekillenmektedir. Bu çerçevede Câmiü‟s-sağîr, Muhtasaru Kudûrî, Fetâvâ Kâdihân, Şerhü‟l-Kenz, el-

Mebsût, el-İhtiyâr, Mecmeu‟l-bahreyn, Fetâvâ li‟n-Nesefî, Fetâva‟l-Bezzâziye, et-Teysîr li‟n-Nesefî, 

Muhîtü‟l-Burhânî, Bedâiü‟s-sanâi, Muhtâru‟l-fetâvâ, Hülasâtü‟l-fetâvâ, Dürerü‟l-ahkâm, el-Mülteka, 

Cevâhirü‟l-fıkh, Fetâvâ‟t-Tatarhâniyye gibi Hanefî klasik eserleri öne çıkmaktadır. Yine çalışmanın, 

Kütübü‟s-sitte‟nin yanı sıra Kut‟u‟l-kulûb, er-Risâle li‟l-Kuşeyrî, İhyâu Ulûmi‟d-dîn, Tenbihü‟l-ğâfilîn,  

Şerhu esmai‟l-hüsna, Şerhü‟l-Meşârık, Şerhü‟l-Mişkât gibi hadis ve tasavvuf kaynakları açısından da 

zengin olduğu söylenebilir.  

Tebyînü‟l-mehârim‟in farklı kütüphanelerde pek çok yazma nüshası bulunmaktadır.18 Ayrıca 

Ebü‟l-Hasen Abdullah b. Abdilazîz eş-Şebrâvî tarafından tahkik edilip Tahzîru‟l-müslimîn min mieti bâb 

min ebvâbi‟l-harâm -el-müsemma Tebyînü‟l-mehârim- adıyla basılmıştır.19 Bu çalışmamızda ise matbu 

nüshayı temin etme fırsatı bulamadığımız için biz de mevcut olan bir yazma nüshasını20 esas almayı 

tercih ettik. 

II- Tebyînü’l-Mehârim Adlı Eser Çerçevesinde Dönemin Fıkhî Sorunları 

A- İbadetlerle İlgili Sorunlar 

Yûsuf el-Amâsî‟nin verdiği örneklerden hareketle o dönemin ibadetler kapsamındaki yanlış 

uygulamalarını hac ibadeti ve Haremin/Mekke‟nin hukukuna riayetsizlik, ücretle Kur‟an okuma ve sema 

yapılması seklinde sıralamak mümkündür. 

“…Kendi kendinizi tehlikeye atmayın…” (Bakara 2/195) ayeti bağlamında kendi zamanında 

bilhassa fakirlerin sıcak günlerde hac yolculuğuna çıkıp bu süreçte açlık, susuzluk, yorgunluk gibi 

nedenlerle yolda öldüklerini örnek veren müellif, haccın zenginlere farz olduğunu ve bunların 

yaptıklarının doğru olmadığını vurgulamaktadır.  

Yazar, bu eleştirisine şöyle bir itirazın yöneltilebileceğinden bahseder: “Bazı veli zatların uzak 

diyarlardan ve sadece tevekkül ederek azıksız yola çıktıkları bilinmektedir. Bunu nasıl 

değerlendireceksiniz?” Yûsuf el-Amâsî‟nin cevabı ise nettir: “Bu şekilde yola çıkmak ancak şu şartları 

taşıyanlar için caiz olabilir: Kişinin nefsini yenip sabrı öğrenmesi ve hatta gerekirse bir hafta bile açlığa 

                                                      
13  Bu tercihini ifadesi için bkz. Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 3a. 
14  Bkz. Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 144b-146b; 195a-197a. 
15  Mesele afyon ve şarapla ilgili iki hikâyecik için bkz. Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 27b, 28a. 
16  Çeşitli örnekler için bkz. Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 71b-72a, 79a-b, 92a, 109a. 
17  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 3a-4a. 
18  Örnek olarak bkz. Beyazıt Devlet Ktp., Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Koleksiyonu, nu:160 (283 vr.); Beyazıt Devlet Ktp., nu: 

2319 (352 vr.); nu: 1656 (173 vr.); Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nu: 596 (326 vr.); Hacı Selim Ağa Ktp., nu: 472 (203 
vr.); Adana İl Halk Ktp., nu. 678 (254 vr.); Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp., nu. 3773 (243 vr.); Manisa İl Halk Ktp., nu: 5395 
(296 vr.). Bu bilgiler, İSAM Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı ile https://www.yazmalar.gov.tr adresinden teminle 
hazırlanmıştır. 

19  Dârü‟r-risâle, 2011 (862 sayfa). 
20  Yûsuf b. Abdillâh el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, Mektebetü Camiati‟r-Riyâd, nr. 2942 (259 vr.), İstanbul, 1182 (1769).  

https://www.yazmalar.gov.tr/
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dayanabilecek bir hali elde edebilmesi ve kalben bu dinginliğe sahip olabilmesi. Yine yolda elde ettiği 

yeşillikler veya kendisine infak edilen basit şeylerle idare edebilmesi. Bu şartları sağlamayan azıksız 

çıkış günahtır.”21  

Yûsuf el-Amâsî, hacla ilgili bir diğer sorunu ise insanların hac menâsikini doğru bilmemesi ve -

kendi gözlemine dayanarak- hacıların pek çoğunun haccını ifsat etmesi olarak takdim eder. Ona göre 

bu durum, bazen hac ibadetinin ifsadıyla sınırlı kalmayıp başkalarının hakkına girilmesi şeklinde bir 

boyuta da kayabilmektedir. Şöyle ki birisinin yerine vekâleten hacca gidilip bu görev doğru 

yapılmayarak ibadet ifsat edilince o kişinin ailesine verilen ücretin iade edilmesi gerekmektedir. Lakin 

iadeyle yükümlü olan bu kişiler ise kendi durumlarını gizlemektedirler. Şayet onları tanıyan birileri 

ortaya çıkıp yapılan haccın bozulduğunu, vazifenin yerine getirilmediğini söyleyecek olursa yahut onu 

bu konuda uyarırsa o zaman da haccının ve yaptığı amellerin doğru olduğunu iddia etmektedirler.22 

Hac ibadetiyle doğrudan olmasa da dolaylı bağlantısı olan bir diğer husus ise Mekke‟de bulunup 

gerekli hassasiyetleri göstermeyenlerin zemmi23 şeklindeki özel başlık altında zikredilen meselelerdir. 

Yazar bu çerçevede Mekke‟ye komşu olanların helaller kadar haramlar işlediklerinden, bu yerlerin 

kutsiyetine gereken saygıyı göstermediklerinden şikâyet etmektedir. Önceki ulemanın bu bağlamdaki 

değerlendirmelerini aktaran müellif, Ebu Hanife şu zamanda yaşasaydı, bu insanların Mekke‟ye komşu 

olmalarının dahi haram olduğunu söyleyeceğini belirterek Mekke‟deki ferdî ve içtimâî hayatın İslâmî bir 

yönünün kalmadığını vurgular. Zira bu dönem insanları buralarda helal-haram ayrımı yapmadan çeşitli 

fiiller ortaya koyabilmekte, büyük günahlar işleyebilmekte, boş işler ve eğlenceyle iştigal edebilmekte 

ve etraftan buralara gönderilen zekât ve vakıf mallarını haksız bir şekilde yiyebilmektedirler.24 

Yûsuf el-Amâsî‟ye göre yukarıda zikredilen hususlardan dolayı Mekke‟ye komşu olmak helal 

değildir. Ancak kendisinin durumunun da ihtiyari değil ızdırârî bir halin sonucu olduğunu, çocuklarının 

burada bulunduğunu ve onları buradan çıkartmasının mümkün olmadığını söyleyerek açıklamaktadır. 

Yine bu dönemde Mekke‟de pek çok yasak fiilin işlendiğinden, marufun emredilip münkerin 

yasaklanmasının terkedildiğinden bahsederek konuyla ilgili hadislerle buraların hürmet gösterilmesi 

gereken yerler olduğuna vurgu yapmaktadır.25 Ayrıca konuyla ilgili bir fasıl daha açıp Mekke‟ye komşu 

olanların zikri, tavafı, tilaveti, duayı bırakıp dünyevî işlerle iştigal ettiklerinden bahsetmektedir. Yine o, 

tavaf edenlerin kahkahalar atıp gereksiz yere konuştukları, kendilerini uyarınca da herkesin müftü 

kesilip kendi hükmünü vererek savunmaya geçtiklerinden yakınmaktadır.26 

Bir diğer problemli duruma, “âlimlerin dünyaya meyli” başlığıyla yer açan ve onu detaylandıran27 

Yûsuf el-Amâsî, kendi döneminde insanlar para vermezse kimsenin ölüye Kur‟an okumayacağından, 

durum böyle olunca da mevtaya sevabın ulaşmayacağından bahsetmektedir.28 Bu vurgusuyla onun, 

ölülere ücretle Kur‟an okunmasının bir sorun olarak yaygınlığından serzenişte bulunduğu 

anlaşılmaktadır. 

Bu başlık altında tespit ettiğimiz bir diğer dönemsel sorun ise sema yapılmasıdır. Yazar, ilgili 

dönemde semanın, gayr-i ahlaki fiillere yol açabileceğinden caiz olmadığını ifade etmektedir.29 

B- Yargıdaki Aksaklıklar 

Eserde yargı alanındaki temel sorunlar arasında rüşvet alınması ve yargılamada adalete riayet 

edilmemesi yer almaktadır.  

Rüşvetle iş görülmesi, hem hâkim olarak atanabilmede hem de yargılamada öne çıkmaktadır. 

Yûsuf el-Amâsî, hâkim olabilmek için rüşvetin ve araya adam sokmanın söz konusu olduğundan 

bahsetmektedir.30 Yine o, kendi zamanında bir kimsenin, yargı da dâhil, en ufak işini halletmek için bile 

                                                      
21  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 23a-b. 
22  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 53a. 
23  İlgili başlık için bkz. Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 183a-185b. 
24  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 183b. 
25  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 184a. 
26  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 184b.  
27  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 130a-140b. 
28  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 140b. 
29  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 201b-202a. 
30  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 90a. 
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rüşvet vermek zorunda kaldığını ve bu durumun aleni bir şekilde cereyan ettiğini söylemektedir. Öyle 

ki “Bir insan rüşvet vermediği takdirde işinin yapılmayacağını çok iyi bilir” şeklinde bir tespiti de 

paylaşmaktadır.31 

Yargıyla ilgili bir diğer sorunu ise yanlış ve ilgisiz dayanaklarla hüküm verilmesi oluşturmaktadır. 

Yûsuf el-Amâsî‟ye göre dönemin hâkimlerinin çoğu zalim olup haksız hükümler vermektedirler.32 Bu 

durum o derece bir hal almıştır ki mesela kişinin yüzünün rengi bile hükmün verilmesinde etken unsur 

olabilmektedir.33  

Yazar, yargıdaki bu manzaranın ise başka mahzurlara yol açabileceğine dikkat çekmektedir. 

Şöyle ki rüşvetle hâkim olan kimsenin bu görevi/yetkisi geçersizdir; dolayısıyla onun bu sıfatla yapacağı 

işlem ve vereceği hüküm de geçersizdir. Mesela; bu kişi evlendirme yetkisini kullansa, bununla nikâh 

sahih olmayacaktır. Yûsuf el-Amâsî, bu durumların kendi zamanında çok yaygın olduğunu da özellikle 

vurgulamaktadır.34 Yine ona göre bu meselenin bir diğer boyutu ise imana taalluk etmektedir. Zira 

hâkimlerin verdikleri haksız hükümler, zulümdür. Yapılan bir zulmü onaylama, haramı helal kabul etme 

kabilinden olma riski barındırır ki bu da nihayetinde küfre götürür.35 

C- Haksız Kazanç Elde Etme 

Yazar, bu kapsamda örnek olabilecek hususları, hem “haksız yollarla insanların mallarını yeme” 

başlığı altında36 hem de eserin muhtelif yerlerinde serdetmektedir. O, “Bir de aranızda mallarınızı batıl 

sebeplerle yemeyin…” (Bakara 2/188) ayetinin tefsirinde şu durumları misal vermektedir: Kumar, 

rüşvet, şarkıcı kadına verilen ücret ve faiz gibi yollarla elde edilenler; içki, zina, livata gibi şeyler için 

verilen ücretler. Yine kendini farklı gösterip insanların mallarından nemalanma, ihtiyaç sahibi olmayan 

fakirin dilendikleri, âlim gibi gözüküp sadaka alanların durumu da bu kapsamdadır. Keza insanların, 

kendisini hicvetmesinden korkup da bir nevi sus payı verilen şeyler de bu minvaldedir.37  

Verilen bu örnekler, dönemin haksız kazanç yollarına ışık tutar mahiyettedir. Nitekim yazarın, 

eserin muhtelif yerlerinde kendi zamanına dair zikrettiği sorunlardan bu husus, net bir şekilde 

görülmektedir. Mesela bu dönemin haksız kazanç yollarından birisi faizdir. Yûsuf el-Amâsî, faizin 

bulunduğundan ve daha çok sarrafların yaptığı bazı satış türlerinden bahsetmektedir. Bu çerçevede 

kap vb. işlenmiş gümüş veya altından mamul ürünlerin kuyumcular tarafından satın alındığını, bazen 

verilen ücretlerin satın alınan şeyle aynı cins olmasına rağmen ağırlık olarak aralarında farklılık 

bulunduğunu söylemektedir.38 Bu muamele ise ribe‟l-fadl diye adlandırılan fazlalık faiziyle işlem 

yapılması demektir. 

Faizle ilgili bir diğer uygulama ise şöyledir: Birisi başkasına vekâlet vermeksizin sadece elçi 

olarak kuyumcuya gidip bozdurması için altın vermektedir. Bu durumda sarf akdi yapma konusunda 

vekâlet bulunmadığı için altının verilmesi ile bedelin alınması yani sarf işleminin yapılmasında araya 

zaman farkı girmektedir. Zira elçi dediğimiz şahsın herhangi bir yetkisi yoktur ve ona verilen görev, 

verildiği anda devreye gireceğinden araya fasıla girmekte ve işlem, faizli olmaktadır. Müellif, bu tür 

muamelelerin yaygın olduğundan ve ondan sakınılması gerektiğinden bahsetmekte; lakin insanların 

pek çoğunun da bundan gafil olduğundan şikâyet etmektedir.39 

Dönemin haksız kazanç yollarından bir başkası ise rüşvettir. Öyle ki eğitim hakkının elde 

edilmesinde, yargılamada, bir göreve atanmada ve hatta basit bir işlemi yaptırabilmede ondan uzak 

kalınabilmesine imkân bulunmamaktadır. Sözgelimi dünyevî yönü ağır basan ilimlere bu dönemde 

rağbet artmış; ancak tahsil hakkı elde edilebilmesi ise zaman zaman rüşvet vermeyi 

gerektirebilmektedir.40 Aynı durum hâkim olarak atanabilmede de karşımıza çıkmaktadır.41 Atanması 

                                                      
31  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 95a-b, 96b. 
32  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 163b. 
33  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 96b. 
34  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 96a. 
35  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 163b. 
36  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 21a-22a. 
37  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 21a-b. 
38  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 42a. 
39  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 42b. 
40  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 88b. 
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rüşvetle olan bir hâkim ise yaptığı işlemlerde rüşvet almaktan çekinmemektedir.42 Yûsuf el-Amâsî, 

rüşvetin çok ileri bir raddeye geldiğini ise: “Günümüzde rüşvet o kadar yaygın ki bir kimse en ufak işini 

halletmek için bile -yargı da dâhil- rüşvet vermek zorunda kalmaktadır” şeklindeki çarpıcı tespitiyle 

ortaya koymaktadır. Rüşvetin sıradanlaşmış olmasını ise o dönemde aleni bir şekilde cereyan 

etmesinden anlamaktayız. Zira bir insan rüşvet vermediği takdirde işinin yapılmayacağını çok iyi 

bilmektedir.43 

Dönemin bir diğer haksız kazancı ise devlet başkanlarının, insanların mallarını meşru bir 

gerekçeye dayanmaksızın almalarıdır. Yûsuf el-Amâsî, mal varlıklarının çoğuna haram bulaştığı için 

onların verdiği herhangi bir şeyin kabul edilmemesi gerektiğine dikkat çekmektedir.44 Ayrıca liman ve 

pazarlarda öşür toplamakla görevli kişilerin çeşitli zulümler yapıp insanların mallarını haksız bir şekilde 

aldıklarını; mültezimlerin ise bu noktada hiçbir ölçüyü dikkate almadan sultan hakkı diyerek daha ileri 

derecede bir haksızlığa başvurduklarını da ifade etmektedir.45 

Yine bu başlık altında zikredilebilecek bir başka durum ise Mekke sakinleriyle ilgilidir. Yazar, 

etraftan buralara gönderilen zekât veya vakıf mallarının haksız bir şekilde yenilebildiğini 

söylemektedir.46 

D- Yeme-İçme ve Eğlenceyle İlgili Sorunlar 

Yûsuf el-Amâsî, bu çerçevede bazı sarhoş edici şeylere yer vermektedir. İçkinin 

yaygınlaştığından bahseden yazar, bu fiili işlemeyenlerin yadırganır hale geldiğini belirtmektedir.47 Bu 

durumu ise dönemin ulemasının tavrıyla ilişkilendiren yazar, onların şarap içmesiyle bu hastalığın avam 

arasında yaygınlaştığını söylemektedir. Zira halk, ulemayı örnek almaktadır. Mesela ulemanın domuz 

eti yememesi sebebiyle halk arasında böyle bir şeyin gözükmediği malumdur.48 

Sarhoş edici bir diğer madde ise banotu (benc: yeşil bir ot) olup bunu yemek de haramdır. 

Kendi zamanında afyon kullananların oruçlarını tutamadıklarını, namazlarında şaşırıp durduklarını 

söyleyen müellif: “İmam Azam şayet bizim zamanımızda yaşayıp afyonun bu yaygınlığını ve zararlarını 

görse idi o da bunun haram olduğunu söylerdi” şeklinde bir uyarıda da bulunmaktadır. Bununla da 

yetinmeyen yazar onun, şaraptan daha zararlı olduğunu vurgulamakta ve konuyu detaylarıyla ortaya 

koymada özel bir gayret sarf etmektedir.49 Bunların yanı sıra o gün fazlaca tüketilen kahveye de temas 

eden Yûsuf el-Amâsî, onun haramlığını gerektirecek bir durum olmadığını; zira insan fıtratını bozucu 

değişikliklere yol açıp ibadetleri engellemediğini söylemektedir. Bununla birlikte o, günah işlemeye yol 

açacak şekilde bir eğlence vasıtası yapılırsa kahvenin haram olacağı uyarısında da bulunmaktadır.50 

Dönemin sorunlu muamelelerinden bir diğerini ise düzenlenen eğlence partileri oluşturmaktadır. 

Yapılan bu organizelere fasıklar, eğlence düşkünleri, sefih ve ahlaksız insanlar katılmakta ve buralarda 

büyük cürümler işlenmektedir. Yûsuf el-Amâsî‟ye göre benzer durum, Anadolu için de söz konusudur.51 

E- Gayr-i Müslimler İle İlişkiler 

Yûsuf el-Amâsî, gayr-i Müslimleri dost edinmemek ve zorunlu münasebetler haricinde onlarla 

olan ilişkilerde mesafeyi korumak gerektiğini söylemektedir. Bu noktadaki soruna da bilhassa 

limanlarda Müslümanlara karşı Hristiyan ve Yahudilere etkin ve yetkili bir konum verildiğini örnek 

olarak sunmaktadır. Bu ise onların, Müslümanlara karşı üstün bir pozisyonda yer almasını ve 

Müslümanların ezik durumda bulunmasını intaç etmektedir. Hatta vergiyi de onlar kendilerine göre 

almaktadır ki bu, büyük bir zillettir.52 

                                                                                                                                                                      
41  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 90a. 
42  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 96b. 
43  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 95a-b. 
44  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 163a 
45  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 54b-55b. 
46  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 183b. 
47  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 122b. 
48  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 127b-128a. 
49  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 27b-28b. 
50  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 28b. 
51  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 92a.  
52  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 49b-50a. 
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Bu bağlamdaki bir diğer sorun ise zaruri olmaksızın gayr-i Müslim doktorların Müslüman 

doktorlara tercih edilmesidir. Bu durum, o insanlara meyli ve muhabbeti artıracağından yine sorunlu 

bir husustur. Yazara göre aynı tehlike bidat ehli ve bilhassa Şiî olan doktorlar için de geçerlidir.53 

Yeri gelmişken Yûsuf el-Amâsî‟nin Şiîlerin yurdunu dârü‟l-harb olarak gördüğünü de belirtmek 

gerekir. Zira onlar, kat‟î nasla sabit olan hususlarda farklı görüş serdetmektedirler. Yine pek çok 

husustaki uygulamaları da bu minvaldedir ve dolayısıyla onlar, kâfirdirler.54 Durum böyle olunca da 

onların yurdunda yaşamak haram olduğundan oradan hicret etmek gerekir. Ona göre kendi zamanında 

da Araplar arasında Şiîler diye anılan; Türkler arasında ise Kızılbaşlar denilen grupların içerisinde 

yaşamak, ilkinden daha tehlikelidir. Bu yüzden onlardan uzaklaşmak gerekir. Zira bu kişiler, dört 

mezhep müntesibi olan insanlara eziyet etmekte, yer yer onları öldürebilmekte ve dolayısıyla 

ibadetlerini doğru yapmalarına ve inandıkları gibi yaşamalarına engel olabilmektedirler. Hâlbuki mesela 

Hindistan gibi küfür diyarında bile bu şekilde bir durum söz konusu olmamaktadır. Bütün bunlardan 

ötürü imkân varsa bunlar arasında durulmaması gerekir.55  

F- Sihir Yapımı 

Sihre dair ahkâmı özetleyen müellif,56 ilgili dönemde yapılan sihir uygulamalarının daha çok, 

karı-koca arasını açmak için muska ve okuyup düğümleme gibi yollarla yapıldığını söylemektedir.57 

G- İsraf 

Yûsuf el-Amâsî, muasırı olan âlimlerin yerlere sürülen elbiselerini ve oldukça büyük sarıklarını 

kıyafette israfa örnek vermektedir. Ona göre âlimlerin özel ve şatafatlı giysiler tercih etmesi, israfın 

yanında dış görünüş ile ilmin uyumsuzluğu gibi olumsuz bir neticeyi de beraberinde getirmektedir. 

Kıyafetine münasip bir ilme sahip olmayan bu insanlar ise cahilliği kendilerine yediremeyip bilmediği 

halde sorulan sorulara cevap vermektedirler.58 

Yine bu dönem âlimlerinin ev, ev eşyası, binek gibi mallarda diğer insanlardan çok daha lüks bir 

hayat sürdükleri ve israfta da başı çektikleri59 yazarın şikâyetçi olduğu bir başka problemdir. 

H- Muhtelif Sorunlar 

Yukarıda zikredilenler haricinde dönemin fıkhî açıdan sorunlu olabilecek bazı uygulamaları ise 

özetle şöyledir:   

Tesettüre riayetsizlik: Yazar, sokaklarda fâsık kişilerin fazlaca olması hasebiyle kadınların 

evden dışarı çıkmalarında ve velev ki gündüz namazlarında da olsa camiye gitmelerinde kerahet 

olduğundan; yine hamamlarda kötü adet ve alışkanlıklar ile -tesettüre riayet edilmemesi gibi- dine 

uymayan durumlar bulunduğu için kocaların, karılarını oralara göndermemesi gerektiğinden 

bahsetmektedir.60 Mesela; dönemin hamamları, insanlar avret yerleri örtmede dikkatli davranmadığı 

için kullanılmamalıdır.61 

Kötülükten nehyetmeme: Bu dönemde kötülükten nehyetme, hem uygulamadan hem de 

gündem konusu olmaktan çıkmıştır.62 

Farz olan ilmin öğrenilmemesi: Mesela dönemin şairleri çeşitli hezeyanlar ve batıl sözler ile 

iştigal edip birbirlerine karşı övünmekte, böylece kendilerine farz olan ilimleri terk etmektedirler.63 

Gıybet etme: Şöyle ki gıybet etme, bu dönemde avam-havas bütün topluma sirayet etmiş bir 

hastalık olup çok az kişi kendisini bundan koruyabilmektedir.64 

                                                      
53  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 50b. 
54  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 79b-80a. 
55  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 79a-b. 
56  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 14b-15b. 
57  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 15b. 
58  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 112a-113b. 
59  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 116a. 
60  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 176a-b. 
61  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 190b. 
62  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 99a-b. 
63  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 197a-b. 
64  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 219b. 
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III- Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî, ahkâm ayetlerini merkeze alarak ortaya koyduğu bu çalışmasında 

dolaylı olarak toplumsal problemlere de ışık tutmuş olmaktadır. Telif tarihi dikkate alındığında eserin, 

16. yüzyıla dair özelde Mekke; genelde Osmanlı coğrafyası hakkında bir takım tespitlere imkân 

sağladığı söylenebilir.   

Yazarın genel üslubuna baktığımızda -muhtemelen vaiz olmasının da etkisiyle- problemli 

hususları genele teşmil edip her tarafta gözüken aksaklıkları bir tablo halinde resmettiği görülmektedir. 

Binaenaleyh, verilen bilgilerin diğer kaynaklardan teyit edilmesi dönemin sorunlarına dair daha 

gerçekçi bir yaklaşıma sahip olma imkânı sunacaktır. Bunda da ilgili dönemin bilhassa Mekke‟nin de 

bağlı bulunduğu Osmanlı Devleti genelindeki fıkhi manzarayı gözlemlemek, hem gerekli verilere ulaşma 

hem de ilgili sorunların genelliğini tespit açısından daha uygun olacaktır.  

el-Amâsî, temelde dönemin âlimleri için oldukça sorunlu bir resim ortaya koymaktadır. Gerek aslî 

vazifelerini ihmal etmeleri gerekse menhiyatı işleyerek toplumda kötülüklerin daha hızlı ve meşruluk 

kazanarak yayılmalarına sebebiyet vermeleri, eserde vurgulanan bir sorun olarak câlib-i dikkattir. 

Nitekim ilerleyen satırlarda görüleceği üzere Koçi Bey tarafından dile getirilen “müderris olmak için 

rüşvet verildiği” şeklindeki tespit, yazarın çizdiği bu profile imkân sunabilecek niteliktedir. 

Onun hem kendisiyle hem de etrafındaki insanlarla ilgili sorunlu gördüğü bir husus, Mekke‟ye 

mücavir olmaya dairdir. Gereken saygının ihlâli sebebiyle oraya komşu olmanın yasaklığından 

bahseden el-Amâsî, kendi durumunu zaruretle izah etmektedir. Onun bu noktadaki yaklaşımının 

bilhassa Ebû Hanife‟nin görüşüyle şekillendiğini görmekteyiz. Zira mezhep içerisinde bu minvaldeki 

görüş, ona aittir. Yazarın İmâmeyn‟e ait olan aksi görüşü değil de Ebû Hanife‟nin yaklaşımını tercih 

etmesi, ihtiyatla yorumlanabilir. Nitekim İbn Âbidîn, Allah Teâlâ‟dan korkan ihtiyatlı âlimlerin İmâm 

Azâm‟ın görüşüyle amel ettiklerini söylemektedir.65 

Yargılamayla ilgili temel problem, rüşvet alınması ve adaletsizlik olarak öne çıkmaktadır. Aynı 

tarihlerde benzer sorunlar, Osmanlı Devletinin genelinde de görülmektedir. Kâdıların haksız suçlamalar 

yaparak sanıkları rüşvet vermeye zorladıkları; müfettişlerle birlikte gittikleri yörelerde de aynı şekilde 

iftiralar atmak suretiyle insanlardan maddi şeyler aldıkları ifade edilmektedir.66 

Haksız kazançla ilgili sorunlu uygulamalar olarak ifade edilen görevlilerin haksızca mal toplaması 

ve mültezimlerin benzer uygulamalarda bulunuyor olması da tarihî verilerle uyumludur. Zira el-

Amâsî‟nin yaşadığı tarihlerden itibaren vergi toplanmasında adaletsizliklerin ve çeşitli isimler altında 

halktan haksızca para alınmasının ortaya çıktığı görülmektedir.67 Ayrıca iltizam usulünün bilhassa 

1570‟lerden sonra bozulduğu ve insanlardan öşr-i diyet gibi çeşitli isimlerle ilave ve kanunlara aykırı bir 

şekilde vergilerin tahsil edildiği kaynaklarda yer bulmaktadır.68 

Eserde yaygın bir problem olarak tasvir edilen ve hayatın her alanına sirayetinden yakınılan bir 

diğer sorun rüşvettir. Yazarın vurguları bazen meseleyi abarttığı şeklinde yorumlanmaya müsait olsa 

da farklı kaynaklardaki bilgiler, onu teyit edici mahiyettedir. Mesela takriben aynı dönemde yaşamış, 

vezir-i âzamlık da yapan Kemankeş Ali Paşa (ö. 1033/1624), bu noktada eleştirilen bir figür olarak 

karşımıza çıkar.69 Benzer bir örnekte ise hem adam kayırma ve haksızlık hem de rüşvetin ulaştığı 

boyutlar dikkat çekmektedir. Şöyle ki hicri 937 senesinde Halep‟te meydana gelen bir olay bağlamında 

Kara Kadı diye bilinen, Arap bölgelere müfettiş veya mübaşir olarak gönderilen bir hâkimden 

bahsedilir. Yapmış olduğu haksızlıklar nedeniyle şikâyet edilmesine rağmen sarayda kendisine arka 

                                                      
65  Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Emin b. Ömer b. Abdülazîz İbn Âbidîn,  Reddü‟l-muhtar ale‟d-Dürri‟l-muhtar, 

thk. Adil Ahmed Abdülmevcud-Ali Muhammed Muavvaz, Dâru alemi‟l-kütüb, Riyad, 2003/1423, c. 3, s. 546. 
66  Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 

2015, s. 326-327. 
67  İnalcık, Devlet-i Aliyye, s. 196. 
68  İnalcık, Devlet-i Aliyye, s. 323-326. 
69  Bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 7. bs., c. 2, (2. kısım),  Ankara, 2011, s. 462; M. 

Münir Aktepe, “Kemankeş Ali Paşa”, DİA, c. 25, Ankara, 2002, s. 248. 
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çıkan birileri bulunduğu için onun yaptıkları örtbas edilir. Ayrıca bu kişinin, birçok ahlaksız kişileri rüşvet 

almak suretiyle iş başına getirdiği de aktarılmaktadır.70  

Bu noktada II. Bâyezid dönemiyle başlayan bilhassa yargıda rüşvet meselesinin, Yavuz Sultan 

Selim‟e sunulan bir rapor vesilesiyle de gündeme geldiği görülmektedir. Ali b. Abdülkerim Halife 

tarafından hazırlanan rapor, ilgili dönemde rüşvet ve yolsuzluk açısından ciddi sorunların bulunduğuna 

işaret etmektedir.71 Yine Koçi Bey (ö. 1051/1641) tarafından hazırlanan risalelerde hicri 1000‟li yılları 

kapsayan dönem için rüşvetle iş yapılması ve bunun kâdı ve müderris olunmasında bile etken bir 

unsura dönüşmesinden bahsedilmesi,72 Yûsuf el-Amâsî‟nin çizdiği tablonun Osmanlı Devletinin hangi 

kademelerine kadar sirayet ettiğini gösteren somut örnekler olarak arz-ı endam etmektedir. 

el-Amâsî, gayr-i meşru nitelikteki eğlence partilerinden rahatsızlığını dile getirmekte ve benzeri 

uygulamaların Anadolu‟da da mevcut olduğunu söylemektedir. Burada da onun çizdiği resme muvafık 

bir tablo olduğunu belirtmeliyiz. Mesela 1541-1600 yılları arası yaşamış Mustafa Âlî, bu eğlence 

partilerinde uyulması gereken kuralları derleme ihtiyacı hisseder ve Mevâidü‟n-nefâis ve Kavâidü‟l-

mecâlis adlı bir eser telif eder. Eserde ortaya konulan tablo ise oldukça donanımlı bir işret meclisinin 

tasviridir.73 

Temas edilen bir diğer problem ise gayr-i müslimlerin ve bilhassa Yahudilerin gümrük işlerinde 

ve diğer bazı meslekleri icrada etkin olmalarıdır. Bu noktada oldukça aşağılayıcı bir manzaradan 

bahseden el-Amâsî‟yi ise bazı veriler desteklemektedir. Şöyle ki -Mekke Emirliği‟nin Osmanlı öncesi 

Memlukler Devletinin etkisinde olduğu74 da dikkate alındığında- bir seyyahın miladi 1615 Kahire‟sinde 

60.000 Yahudi‟nin bulunduğunu ve bunların vergi, gümrük, darphane gibi işleri ellerinde bulundurup 

zengin kişiler olduğunu ifade etmesi önemli bir donedir.75  

Bu bağlamda yazarın Kızılbaşları/Şiileri gayr-i müslim statüsünde değerlendirmesi ise bu 

dönemin yaygın bakışını yansıtmaktan ibarettir. Nitekim konuyla ilgili farklı araştırmalarda bu dönemde 

ilgili zümreye yaklaşımın aynı minvalde olduğu görülebilmektedir.76 

Yer verilen bir diğer sorun ise israf ve bu bağlamda ulemanın gösteriş ve lükse düşkünlüğüdür. 

Bu sorun da yine Koçi Bey tarafından dile getirilmektedir.77   

Yûsuf el-Amâsî‟nin sessiz kaldığı, kendi zamanındaki aksaklıklara atıfta bulunmadığı yerler de 

dikkat çekicidir. Mesela o, hırsızlık,78 yalan,79 emanete ihanet,80 kumar,81 şahitliğin gizlenmesi82 gibi 

suçların yukarıda çizilen tabloya eklenmesi münasip olabilecek bazı sorunlu durumlarda genel 

çerçeveyi ortaya koymakla yetinmekte, güncel örnek ve uygulamalara temas etmemektedir. Bunda 

mezkûr durumlara dair çok baskın bir sorunun ortaya çıkmaması etkili olabilir. Yine eserin bu cihette 

özel bir yöntem ve tercihinin bulunmaması da ilgili mevzularda güncel sorunlara temas etme gereği 

duyulmamış olabilir.  

Netice olarak her ne kadar yasaklamalarla ilgili ayetleri tefsir hedeflenmiş olsa da ilgili çalışma, 

kendi dönemiyle alakalı fıkhî açıdan sorunlu olan durumları, sınırlı örnekler kabilinden de olsa metne 

güzelce yansıtmaktadır. İlk okuyuşta abartılı bulunabilecek bu tespitlerin ise tarih kaynaklarıyla test 

edildiğinde onlara muvafık bir surette bulunduğu görülmektedir. Bu açıdan yazar ve eserinin, ilgili 

                                                      
70  Celalzade Mustafa Çelebi, Kanuni‟nin Tarihçisinden Muhteşem Çağ: Kanuni Sultan Süleyman=Tabakâtü‟l-memâlik ve 

derecâtü‟l-mesâlik, haz. Ayhan Yılmaz, Kariyer Yayınları, İstanbul, 2011, s. 143-144. 
71  Bkz. Ümit Erkan, 16. Yüzyılda Osmanlı‟da Kızılbaş Ayaklanmaları, Araştırma Yayınları, Ankara, 2016, s. 188. 
72  Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi, haz. Musa Şimşekçakan, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 1997, s. 40-44, 51-52, 80, 127-135. 
73  Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Halil İnalcık, Has-bağçede „Ayş u Tarab: Nedîmler Şâirler Mutribler, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, İstanbul, 2011, s. 251-269. 
74  Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Mekke”, DİA, c. 28, Ankara, 2003, s. 573. 
75  Polonyalı Simeon, Polonyalı Simeon‟un Seyahatnamesi, çev. Hrand D. Andreasyan; sad. Resul Bozyel, Kesit Yayınları, 2. bs., 

İstanbul, 2007, s. 133.  
76  Ayrıntı için bkz. Celalzade, Tabakâtü‟l-memâlik, s. 201 vd., Ümit Erkan, “Din ve Şiddet Bağlamında Osmanlı-Kızılbaş (Alevi) 

İlişkileri”, Din ve Şiddet, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2016, s. 456-458. 
77  Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi, s. 48. 
78  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 94b-95a. 
79  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 194a-197a. 
80  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 142b-144b. 
81  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 29a-b. 
82  Yûsuf el-Amâsî, Tebyînü‟l-mehârim, vr. 44a-45a. 
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dönem Osmanlı toplumunu anlamada katkı sunacağı aşikârdır. Müellifin hem Anadolu‟yu bilmesi hem 

de Arap coğrafyasında ikamet etmesi, yaptığı tespitlerin ve aktardığı bilgilerin değerini anlamlı kılan bir 

husustur.  
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MECMÛÂTÜ’L-FIKHĠYYE” ADLI ESERĠNĠN TANITIMI (HADLER ÖRNEĞĠ) 
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Özet 

Bu tebliğde Amasya‟da doğmuş ve yetişmiş önemli âlimlerden birisi olan Abdurrahman b. Ali b. 

Müeyyed el-Amâsî‟nin (860/1456-922/1516) fıkıh alanında yazmış olduğu Mecmuâtü‟l-fıkhiyye adlı 

eseri "Hadler Örneği" çerçevesinde tanıtılmaya çalışılacaktır. Bu eser, aslında onun Mecmau‟l-fetava 

adlı eserinin aslına uygun olarak tertip edilmiş farklı nüshalarından biridir. Müellif eserinde, meseleleri 

Kur‟an ve sünnetten delilleriyle birlikte ortaya koyar. Naslar yanında sahabe kavilleri ve uygulamalarıyla 

Tabiîn fakihlerinin fetvalarına da yer verir. Dayandığı fıkıh kaynakları öncelikli olarak İmam 

Muhammed‟in “Zâhirü‟r-rivâye” kitapları ve diğer muteber Hanefi kaynaklarıdır. Bu özellikleriyle İslam 

Hukuku alanında kaleme alınmış önemli bir eserdir. 

Anahtar Kelimeler: Müeyyedzâde, Fıkıh, Fetva, Zâhirü‟rivaye, Had. 

 

The Life of Muayyadzade Abdurrahman b. Ali b. Muayyayad el-Âmâsi and the 

Introduce of His Book Called “al-Mecmuat al-Fıqhıyya” (The Example Of Penalties) 

 

Abstract 

In this paper, it will be tried to introduce the book of Abdurrahman b. Ali b. Muayyad al-Amâsî 

(860/1456-922/1516) who is one of the important scholars who was born and raised in Amasya, 

which called “Macmuâti'l-fıqhiyya” compiled in the field of Islamic Law. This work, in fact, is one of the 

different versions which arranged according to the original copy of his book entitled “Macmau‟l-

fatawa”, The author reveals the issues with evidences from the Qur'an and Sunnah in his book. 

Besides the verses and hadiths, it gives place to the words of Companions and applications with 

fatawas of the successors (followers of companions) too. The resources which he applied are primarily 

Imam Muhammad's “Zâhiru‟r-rivaya”books and valid Hanafit books. With these features it is an 

important work was compiled in Islamic Law. 

Keywords: Muayyadzade, Fiqh, Fatwa, Zahiru‟riwaya, Religious Penalty. 

 

I- Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed el-Amâsî’nin Hayatı ve Eserleri 

a- Hayatı 

Müeyyedzâde, Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed el-Amâsî 860/1456 yılında Amasya‟da doğdu. 

Babası devrin tanınmış ailelerinden Divriklizâdelere mensup, Kazerûniyye şeyhlerinden Şemseddin 

Müeyyed Çelebi‟nin oğlu Alauddin Çelebidir. Abdurrahman Efendi, dedesi Şemseddin Müeyyed 

Çelebinin adından dolayı Müeyyedzâde lakabıyla tanınmıştır. Müeyyedzâde‟nin anne tarafından dedesi 

olduğunu söyleyen Âşık Çelebi, ailenin aslının İran‟dan geldiğini belirtmektedir.1
 Müeyyedzâde 

Abdurrahman Çelebi, babası sayesinde iyi bir tahsil gördü. Yâkutpaşa zâviyesinin şeyhi olan babası Ali 

Çelebi 1454‟de Amasya‟ya vali olarak gönderilen Şehzade II. Bayezid‟in nişancısı olunca (865/1461) 

Müeyyedzâde gençlik yıllarında Şehzade Bayezid ile tanışma fırsatı bularak kısa zamanda onunla dost 

oldu ve yakınları arasına girdi.  

Şehzâde‟nin içki ve eğlenceye alışmasında Müeyyedzâde‟nin önemli etkisinin olduğu şeklinde 

onu çekemeyenlerin Fatih Sultan Mehmed‟e şikâyeti neticesinde padişah tarafından Şehzâde‟nin 

hasekisi Hızırpaşazâde Hacı Mahmud‟la birlikte hakkında idam fermanı çıkarıldı.2
 Ferman Amasya‟ya 

                                  
*  Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, recepcetintas2006@yahoo.com.tr. 
1
  Âşık Çelebi, Meşâiru‟ş-şuarâ, vr. 260, 262. 

2  M. Alaeddin Yalçınkaya, Abdurrahman Efendi (Müeyyedzâde), İstanbul, 1999, c. 1, s. 26-27. 
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ulaşmadan önce bundan haberdar olan Şehzâde Bayezid‟in yardımıyla o sıralarda Memluklerin elinde 

bulunan Halep‟e (1479), oradan da Şiraz‟a giderek Celaleddin-i Devvanî‟nin öğrencisi oldu ve ondan 

icazet aldı.3  

Fatih Sultan Mehmed‟in vefatı üzerine Şehzâde Bayezid‟in tahta çıkmasından sonra Amasya‟ya 

döndü (888/1483). Bir müddet sonra da İstanbul‟a geldi. İlk olarak Kalenderhâne Medresesinde 

müderris olarak ders vermeye başladı (891/1486). Efdalzâde Hamîdüddin Efendinin yerine Sahn-ı 

Seman Medresesi müderrisliğine atandı. 899/1494 yılında İsa Fakîh‟in vefatıyla boşalan Edirne 

Kadılığına gönderildi. Eylül 907/1501‟de Anadolu Kazaskeri, dört yıl sonra da Rumeli kazaskeri oldu. 

1511‟de şehzade Selim‟in tarafını tutan yeniçerilerle Şehzade Ahmed taraftarları arasında çıkan yeniçeri 

ayaklanmasında evi yağmalandı. Bu olay sonrası görevinden azledildi ve ardından emekliye ayrıldı.4 

Ancak Yavuz Sultan Selim‟in tahta çıkmasıyla önce Karaferye kadısı, ertesi senede Rumeli 

kazaskerliğine tekrar getirildi (919/1513). Hayatındaki son büyük olay 1514 yılında Yavuz Sultan 

Selim‟in isteği üzerine Şah İsmail‟e karşı gerçekleşen Çaldıran savaşına katılması oldu. Seferden 

dönerken de devlet erkânı arasında yapılan değişiklikler sırasında ikinci defa görevinden azledildi. İki yıl 

sonra da İstanbul‟da hayatını kaybetti (922/1516) ve Eyüp Sultan Türbesi hazîresine defnedildi.5  

Yavuz Sultan Selim, Müeyyedzâde‟nin fazilet ve kemalini zikrettikten sonra “Ne yazık ki son 

zamanına yetiştik” diyerek onun değerini ifade etmiştir.6 Kemal Paşazâde, Ebussuûd Efendi, Hâfız-ı 

Acem, Zâtî ve Necâtî Bey gibi birçok âlim ve şairi himayesine almış ve onların yetişmesine vesile 

olmuştur. “Hatemî” mahlasıyla Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde şiir yazmıştır. Çeşitli 

tezkerelerde birçok şiirine yer verilmişse de Divanına rastlanmamıştır. Latîfî tezkeresinde Müeyyedzâde 

Abdurrahman Efendi‟nin Osmanlı‟da ilk özel kütüphanenin sahibi olduğu ve 7000 cilt kitabının 

bulunduğu kayıtlıdır.7 

b- Eserleri: 

Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi‟nin bilinen on iki tane eseri vardır. Bunlar; 

1. el-Mecmûâtü‟l-fıhhiyye (Süleymaniye Ktp. Laleli nr. 1151). Aşağıda tanıtılacaktır. 

2. Mecmau‟l-fetâvâ (Mecmuâtü ibni‟l-Müeyyed, Müeyyedzâde Cöngü). Eserin Süleymaniye ve 

çeşitli kütüphanelerde değişik adlarla çok sayıda nüshası bulunmaktadır. (Mesela; Bk. Süleymaniye 

Ktp. Hacı Mahmud Efendi, nr. 1240). 

3. Risâle fî ta‟zîmi‟n-nebî (Süleymaniye Ktp. Şehid Ali Paşa nr.1713). 

4. Terğîbü‟l-lebîb. Burhaneddin Mergınânî‟nin el-Hidâye‟si üzerine yazılmış şerh niteliğinde 

hacimli bir eserdir. Yazma nüshaları üzerinde müellifiyle ilgili bilgi bulunmadığından eserin 

Müeyyedzâde‟ye aidiyeti şüpheli görülmektedir. (Süleymaniye Ktp. Damat İbrahim Paşa, nr. 624; Esad 

Efendi, nr. 947) 

5. Risale fi‟l-cüz‟i‟l-lezî lâ yetecezzâ (Süleymaniye Ktp. Fâtih, nr. 5414). 

6. Risale fi‟l-mevcûdâti‟l-hâriciyye. Eserde varlıklar ve mahiyeti gibi kelam, felsefe ve mantık 

konularına temas edilmektedir. (Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, nr. 1161). 

7. Risâle fî halli‟ş-şübühâti‟l-âmme. (Süleymaniye Ktp. Çorlulu Ali Pşa, nr. 304). 

8. Risâle fî nakızi‟l-vuzû (Süleymaniye Ktp. Bağdatlı Vehbi Efendi. Nr. 2029/1)  

9. Risale fi‟l-hac (Molla Lütfî‟nin Risâle müteallika bi‟âyeti‟l-hac adlı eserine reddiyedir. (Kâtip 

Çelebi, Keşfüzzunûn, I, 860; DİA, XXX, 255) 

10. Risale fî hikmeti‟t-tahrîr (Süleymaniye Ktp. Kasîdecizâde Süleyman Sırrı, nr. 710) 

11. Risale fî müşkilâti mesâili ilmi‟l-feraiz (Köprülü Ktp. Nr. 1596). 

12. Hâşiye alâ Hâşiyeti mîr ebi‟l-feth alâ şerhi âdâbi‟l-adûdî (Süleymâniye Ktp. Esad Efendi. Nr. 

3027). 

                                  
3
  Hasan Aksoy, “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi”, DİA, c. 31, İstanbul, 2006, s. 484. 

4
  Hasan Aksoy, “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi”, DİA, c. 31, s. 485. 

5
  Hasan Aksoy, “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi”, DİA, c. 31, s. 485. 

6  Âşık Çelebi, Meşâiru‟ş-şuarâ, vr. 261; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 2011, c. 2, s. 277. 
7  Hasan Aksoy, “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi”, DİA, c. 31, s. 485. 
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II- Müeyyedzâde’nin Mecmûâtü’l-fıkhiyye Adlı Eseri 

Müeyyedzâde‟nin bu eseri Arapça olarak kaleme alınmış yazma bir eser olup 234 sahifeden 

ibarettir. Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonunda 1151 numarada Mecmuâ-i Müeyyedzâde 

adıyla kayıtlı olarak mevcuttur. Eser 150 başlıktan ibarettir. Bu eser aslında başka bir Hanefî âlim 

tarafından müellifin, "Mecma'ul-fetava" adlı eserinin aslına uygun olarak tertip ettiği değişik 

nüshalarından bir tanesidir. Eserin son kısmına düşülen nottan bunu Muhammed b. Adülvehhab isimli 

başka birinin tertip ettiği anlaşılmaktadır. Zira eserin sonunda, “Müeyyediyye risâlesi, Allah‟ın 

yardımıyla, tövbeleri çok çok kabul eden Allah‟a muhtaç Muhammed b. Adülvehhab‟ın eliyle 1072 

senesinde tamamlanmıştır” kaydı bulunmaktadır. 

Müeyyedzâde'nin "Mecma'u'l-fetâvâ" adlı asıl eserini Edirne kadılığı ve Karaferye kadılığı yaptığı 

sıralarda kadı sıfatıyla kendisine yöneltilen sorulara verdiği fetvalar veya karşısına çıkan olaylarda 

verdiği hükümlerden meydana getirdiği düşünülmektedir. Bu eserin, tanıtmaya çalıştığımız Mecmuâtü‟l-

fıkhiyye adlı nüshasından başka değişik adlarla birkaç nüshası daha bulunmaktadır. Bu nüshalardan 

bazıları şunlardır: 1. Mecmû'âtü' ibni'l-Müeyyed, Müeyyedzâde Cöngü. Bu nüshaları 

Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi koleksiyonu, nr. 1240; Hüsrev Paşa Koleksiyonu nr. 

100‟de kayıtlıdır. 2. el-Fetava: Bu nüshası Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 376; İbrahim 

Efendi, nr. 519; Damad ibrahim Paşa, nr. 718‟de kayıtlıdır. 3. Mecmu'atü'l-mesa'il. Süleymaniye 

Ktp., Damad İbrahim Paşa, nr. 653‟de kayıtlıdır. 4. el-Mesâilü'l-müntehabe fi'l-fetava. Bir kısmı 

Süleymaniye Ktp, Yazma Bağışlar, nr. 1191‟de kayıtlıdır. 5. Mu'inü'l-Kudat. Bir parçası, Süleymaniye 

Ktp. Erzincan, nr. 53‟de kayıtlıdır.8 Bunların tamamı ağırlıklı olarak muamelat konularını içermektedir. 

III- Müeyyedzâde’nin Mecmuâtü’l-fıkhiyye Adlı Eserinin ġeklî Özellikleri 

Ele aldığımız “el-Mecmuâtü’l-fıkhiyye” adlı bu nüsha Hanefî fıkhına göre kaleme alınmış 

Arapça yazma bir eserdir. Müellif bu eserinde, genel olarak muamelat konularına ağırlık vermiştir. 

Eserin baş tarafında önsöz veya takdim mahiyetinde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. 

Besmeleden sonra doğrudan taharet ve mestler üzerine mesh konusuyla başlamakta, namaz ve zekâtı 

müteakiben muamelat konularına girmektedir. İçerisinde oruç, hac ve kurbanla ilgili bahisler yer 

almamaktadır.  

Müeyyedzâde meseleleri ele alırken genellikle konu başlığının ardından ilgili ayet ve hadisleri 

zikrederek mezhebin görüşlerini delilleriyle ortaya koymaya çalışmıştır. Konuyla ilgili ayet ve hadis 

mevcut değilse sahabe kavilleri ve uygulamalarıyla tabiin fakihlerinin görüşlerini zikretmiştir. Ele aldığı 

fıkhî hükümle ilgili olarak öncelikle İmam Muhammed‟in zahirür-rivâye kabul edilen eserlerine atıf 

yaparak Hanefî imamlarının o konudaki müttefekun aleyh ve muhtelefün fîh olan görüşlerini nakleder.  

Bunun yanında İbn Semaâ„nın en-Nevâdir‟i, Tahavî‟nin şerhleri, Hâkim eş-Şehîd‟in el-Müntekâ‟sı, 

Serahsî‟nin el-Mebsût‟u, Kâdîhân‟ın el-Fetâvâ‟l-hâniyye‟si, Halebî‟nin Lisânü‟l-hükkâm fî Ma‟rifeti‟l-

ahkâm ve Abdülhakim el-Afgânî el-Hanefî‟nin Keşfü‟l-hakâik fi şerh-i Kenzi‟d-dakâik‟i gibi muteber 

Hanefî kaynaklarından nakiller yapar.  

Müeyyedzâde kaviller arasında müftâbih olan görüşü belirtmediği gibi ihtilaflı görüşler arasında 

tercihte de bulunmaz. Mezkûr kaynaklardan hareketle Hanefî imamların görüşlerini nakletmekle yetinir. 

Zaman zaman Hanefi imamları ve âlimlerinin görüşleri yanında İmam Şafii‟nin Hanefîlere muhalif 

olarak ortaya koyduğu görüşlere de temas eder. Hangi konuyu ele alıyorsa onun başlığını; “konuya 

ilişkin meseleler” şeklinde koyup genel açıklamaları yaptıktan sonra “Müteferrik konular” ve “Fasıl” 

başlıklarıyla müşahhas örneklerle ayrıntılara yer verir. Taharetten başlayarak muamelat ve siyer 

konuları dâhil fıkhı ilgilendiren bütün konuları 234 sahifelik bir kitapta cem ettiğinden doğal olarak 

konular muhtasar bir şekilde işlenir, fazla detaya yer verilmez. Meseleler genellikle münferit ve 

müşahhas örnekler üzerinden kazuistik (meseleci) bir yöntemle fetvalar şeklinde sunulur. Bizim burada 

örnek olarak sunacağımız konu had kapsamına giren suçlar ve cezalarıyla ilgili hususlardır.  

Müeyyedzâde hadler kapsamına giren suçları ve bunlarla ilgili cezaların bazılarını “Hadlerle İlgili 

                                  
8  Hasan Aksoy, “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi”, DİA, c. 31, s. 485. 
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Meseleler” başlığı altında ele alır. Terimlerle ilgili tanımlara yer vermeksizin, hadd-i zinadan başlayarak 

hadd-i kazif, hadd-i şürb ve hadd-i sekr konularını inceler. Hadd-i sirkat ve hadd-i kat‟-ı tarik 

meselesine hadler bahsinde yer vermez. Bunları kitabın başka bir yerinde (s. 191-192) "Hadd-i sirkat 

ve hadd-i kat'i't-tarikle ilgili meseleler" başlığı altında müstakil olarak ele alır.  

IV- Eserin Muhteva Bakımından Özelliği 

Mezheplerin teşekkül ettiği dönemden Mecelle devrine gelinceye kadar bir mezhebin hâkim 

olduğu bölgede ona ait içtihatlar kanun olarak da kullanıldığından kadılar ve hâkimler hep bu 

içtihatlara göre fetva ve hüküm vermişlerdir. Bu sebeple ilk dönemlerden itibaren fıkıh kitapları birer 

fetva kaynağı olduğu kadar birer kanun kitabı olarak da kullanılmaya devam etmiştir. Abbasîler 

döneminden itibaren içtihat kapısının ulemaya kapatılmasının bir sonucu olarak kadılar karşılaştıkları 

olaylara kendi içtihatlarına göre değil, o bölgede hâkim olan mezhebin fıkıh kitaplarına bağlı kalarak 

hüküm verme geleneğini sürdürmüşlerdir. Anadolu‟da ağırlıklı olarak Hanefî mezhebi hâkim 

olduğundan Osmanlı kadıları buralarda daha çok bu mezhebin içtihatlarına bağlı kalmışlardır. Bu 

sebeple Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi de muhtemelen Edirne ve Karaferye kadılığı yaptığı 

dönemlerde kaleme alındığı düşünülen bu eserinde Hanefî mezhebine göre yazılmış fıkıh kitaplarındaki 

fetvaları derlemekle yetinmiştir. Muhtemelen bunu hem kendisi hem de kendisinden sonra gelen 

kadılar için başvurulacak bir kaynak olmak üzere tertip etmiştir.  

İstisnaları olmakla birlikte genellikle fıkıh kitaplarında ait olduğu mezhebin görüşlerini ispat için 

nakledilen hadislerin sıhhati konusu üzerinde fazla durulmadığı görülür. Müeyyedzâde Abdurrahman 

Çelebi‟nin eserinde de zaman zaman delil olarak zikrettiği nüzul sebepleri ve hadislerin sıhhatine dikkat 

çekilmeksizin muteber kaynaklarda bulunmayan rivayetlere yer verildiğine rastlanılır. Mesela, hadd-i 

zina konusuna, bu cezanın uygulanabilmesi için zina edenlerden her ikisinin de sağ olması ve şahitler 

ya da ikrarla suçun sabit olması gerektiğine dikkat çekerek başlar ve ölü bir kadınla zina eden erkeğe 

hadd-i zina uygulanmayıp bilakis tâzir cezası verileceğini belirtir. Konuyla ilgili yaptığı rivayete göre Hz. 

Peygamber zamanında Behlûl en-Nebbâş adındaki bir kişi böyle bir fiili işlediğinde Hz. Peygamber ona 

hadd-i zina uygulamamıştır.9
  Müeyyedzâde bu şahıs hakkında “ وانذيه اذا فعهىا فاحشة او ظهمىا اوفسهم 

 Onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da bizzat kendilerine zulmettiklerinde=”ذكروا هللا فاستغفروا نذوىبهم 

Allah‟ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe-istiğfar ederler…”10 âyetinin nazil olduğunu ve 

bundan dolayı kendisine had tatbik edilmeyerek tövbesinin kabul edildiğini söyler.11
 Ancak muteber 

hadis kaynaklarında bu şahısla ilgili herhangi bir rivayete rastlanmadığı gibi Ebü‟l-Leys es-Semerkandî 

(ö. 373)‟nin Bahru‟l-ulûm (=Tefsîru‟s-Semerkandî) adlı tefsiri dışında, rivayet tefsirleri ile esbâb-ı 

nüzule dair muteber kitaplarda da bu ayetin söz konusu şahıs hakkında nazil olduğuna dair bir kayda 

rastlanmamaktadır. Semerkandî adı geçen tefsirinde, ayetin nüzul sebebi hakkında muhtelif rivayetleri 

sunduktan sonra, “Bu ayetin yaptığı işten tövbe eden Behlûl en-Nebbâş‟ın durumu hakkında nazil 

olduğu da söylenir” şeklinde  “يقال” tabiri ile bir rivayete yer vermiştir.12 

Keza İbn Abbas‟tan rivayet edilen bir hadise göre Hz. Peygamber, “Her kimin bir hayvana 

yaklaştığını görürseniz onu da onunla birlikte hayvanı da öldürünüz (ki ondan insan suretinde bir canlı 

doğmasın)”13 buyurmuştur.14 Hadisin sonunda parantez içine alarak tercüme ettiğimiz (ki ondan insan 

suretinde bir canlı doğmasın) ifadesi metinde Hz. Peygamber‟in sözünün devamı gibi aktarılır. Fakat bu 

ifade Hz. Peygamber‟in sözü olmayıp bazı hadis şârihlerinin yorumundan ibarettir.15 Bu iki örnekten de 

anlaşılacağı üzere rivayetler konusunda fıkıh kitaplarının birçoğunda görülebilecek tesâhül bu eserde 

                                  
9
  Abdurrahman b. Ali b.  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu, no: 1151, s. 212. 

10
  Âl-i İmrân, 3/135. 

11  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 212. 
12  Ebü‟l-Leys Nasr b. Muhammed b. İbrahim, Semerkandî, Bahru‟l-ulûm, Beyrut, ty. c. 1, s. 248, 273. 
13  Ahmed, Müsned, c. 1, s. 217, 261, 300, 317; Ebû Davûd, Hudûd, 28, 108; Tirmizî, Hudûd, 23; İbn Mâce, Hudûd, 12, 13.  
14  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 212. 
15  Bkz. Ebü‟l-Alâ Muhammed b. Abdirraman b. Abdürrahim Mübârekfûrî, Tuhfetü‟l-ahvezî bi şerhi Câmi‟i‟t-Tirmizî, Beyrut, ty., c. 

5, s. 16; Molla el-Herevî el-Kârî, Ali b. (Sultan) Muhammed Ebü‟l-Hüseyin Nuruddin, Mirkâtü‟l-Mefâtîh şerhu Mişkâti‟l-
mesâbîh, Beyrut, 2002, c. 6, s. 2347. 
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de zaman zaman görülmektedir. Bununla birlikte birçok yerde aktardığı rivayetlerin meşhur, âhad veya 

şâz haber olduğu şeklinde hadis değerlendirmesi yaptığı da gözden kaçmamaktadır. 

V- Had Kapsamına Giren Suçlar ve Cezaları 

Had, sözlükte men etmek demektir. Kelimenin bu anlamından dolayı zararı bütün beşeriyete 

dokunan birtakım kötü hareketlerden insanları men ettiği için Şârî tarafından miktarı tayin ve tespit 

edilen bazı cezalara had (çoğulu Hudûd) adı verilmiştir. Hadler, suçu işleyenler için birer ukubet, diğer 

insanlar için de caydırıcı birer ibret ve uyarı vesilesi teşkil eder.16 Bu cezalar, hadd-i zina, hadd-i kazif, 

hadd-i şürb, hadd-i sekr, hadd-i sirkat ve hadd-i kat‟-ı tarik adıyla altı nev‟e ayrılır ve bunlara “hudûd-ı 

hâlisa” da denir.  

1- Hadd-i Zina 

Hadd-i zinâ, şartları dâhilinde vaki ve sabit olan zina suçundan dolayı işleyenler hakkında tatbik 

edilecek bir cezadır.17 Bu ceza, Kur‟an‟da muhsan ve muhsana ayrımı yapılmaksızın hürler için yüz,18 

köleler için elli celde (sopa) olarak belirlenmiştir.19 Hz. Peygamber‟in uygulamalarında ise muhsan ve 

muhsana olanlar için recim, ihsan sıfatını haiz olmayanlar için celdeden ibarettir. Bu celde hürler için 

yüz, köleler için ellidir.  

Müeyyedzâde, zina suçunun sabit olması ve had cezası uygulanabilmesi için bu fiilin hangi 

yoldan işlenmesi gerektiği konusuna değinerek şöyle der: "Bir kimse (Allah muhafaza) çirkin görülen 

yerden herhangi bir kadına yahut yetişkin çocuğa (gulâm) yaklaşırsa ona had gerekmez. Ta‟zir ve 

hapsetmek suretiyle tövbe etmesi istenir.” Müeyyedzâde‟nin naklettiği bu görüş Ebu Hanife‟ye aittir. 

Zira Ebu Hanife Lut kavminin yaptığı işi yapan ta‟zir edilir ve hapse konulur, demiştir.20 İmameyn ise 

Lut kavminin yaptığı ameli yapan kimseye hadd-i zina gerekir, demişlerdir.21
  

Müeyyedzâde herhangi bir tercihte bulunmaksızın bu görüşleri naklettikten sonra livata yapan ve 

hayvana yaklaşan kimse hakkında rivayet edilen şu hadisleri nakleder: 

1. İbn Abbas‟tan gelen rivayete göre Hz. Peygamber: “Her kimin Lut kavminin yaptığı ameli 

yaptığını görürseniz yapanı da kendisine yapılanı da öldürünüz”22 buyurmuştur. 

2. Cabir b. Abdillah‟tan gelen rivayete göre de Hz. Peygamber: “Ümmetim hakkında korktuğum 

şeylerin en korkuncu Lut kavminin yaptığını yapmasıdır”23
 buyurmuştur. 

Müeyyedzâde bu hadislerin peşinden “Kişi karısına veya kölesine livata yapsa hadd-i zina 

gerekmez” ifadelerini kullanır. Peşinden de Cami-u Zahirüddin adlı eserden nakilde bulunarak kölesine, 

yabancı bir erkeğe veya yabancı bir kadına livata yapan kimseye uygulanacak cezanın ta‟zirin en 

şiddetlisi olacağını ve bunlar hakkındaki seçimin devlet başkanına ait olduğunu; kişi livâtayı adet haline 

getirmişse imamın dilerse onu öldüreceğini, dilerse dövüp hapsederek ta‟zir edeceğini söyler.24 Bu 

yorumu benimseyen Hanefî âlimlerin ya Hz. Peygamber‟in yukarıdaki hadislerini sahih kabul 

etmedikleri ya da bunları Peygamber sıfatıyla değil devlet başkanı sıfatıyla söylediği bir söz olarak 

yorumladıkları anlaşılıyor. Aksi takdirde hadislerin bu şekilde yorumlanarak bu konudaki cezanın devlet 

başkanının takdirine bırakılması düşünülemez. Nitekim İmameyn bu kimseler hakkında hadd-i zina 

vacip olur, demişlerdir.25 

Bu konuda bir değerlendirme yapmak gerekirse livâta yapanlar hakkındaki İmâmeynin 

görüşünün daha isabetli olduğunu söylemeliyiz. Zira livatada gayr-ı meşru olan bir fiilin gayr-ı meşru 

                                  
16  Bkz. Ömer Nasûhî Bilmen, Hukûkı  İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, ty., c. 3, s. 14. 
17  Ömer Nasûhî Bilmen, Hukûkı  İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, c. 3, s. 15. 
18

  Nur, 24/2. 
19  Nisa, 4/25. 
20

  Bkz. Muhammed b. Hasen, Şeybânî, el-Câmiu‟s-sağîr, Beyrut, 1986, s. 282. 
21

  Bkz. Şeybânî, el-Câmiu‟s-sağîr, s. 282; Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 212. 
22

  Ahmed, Müsned, c. 1, s. 217, 261, 300, 317; Ebû Davûd, Hudûd, 28, 108; Tirmizî, Hudûd, 24; İbn Mâce, Hudûd, 12, 13.  
23  Ahmed, Müsned, c. 1, s. 22, 44; III, 7, 20, 282; c. 4, s. 126; Tirmizî, Hudûd, 24; Fiten, 59; Zühd, 21; İbn Mâce, Hudûd, 13; 

Zühd, 31. 
24  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 212. Buraya kadar aktarılan ifadeler için bkz. Ahmed b. Muhammed b. Muhammed 

Ebü‟l-Velîd Halebî, Lisânü‟l-hükkâm fî ma‟rifeti‟l-ahkâm, Kâhire, 1973, c. 1, s. 398.    
25  Bkz. Şeybânî, el-Câmiu‟s-sağîr, s. 282; Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 212. 
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olan bir yoldan icrası söz konusudur. Bu ise, insan haysiyetine yakışmayan, yapanı da kendisine 

yapılanı da alçaltıcı, zinadan daha çirkin bir fiildir. Burada mağdurun kadın olması yahut erkek olması, 

köle olması yahut hür olması, büyük olması veya yetişkin çocuk olması fark etmez. Dolayısıyla 

cezasının da zinadan hafif olmaması gerekir. Nitekim Tabiûn fakihlerinden Hasan-ı Basrî, İbrahim en-

Nehâî, Atâ b. Ebî Rabah, Süfyân-ı Sevrî, Şa„bî ve daha birçokları: “Livata yapana tatbik edilecek had, 

zina yapana tatbik edilecek haddin aynısıdır” demişlerdir.26 İmam Malik, İmam Şâfiî, İmam Ahmed ve 

İshak b. Raheveyh de: “Livâta yapan kimsenin, ister muhsan olsun ister olmasın, recmedilmesi 

vaciptir” demişlerdir.27
  

a. Zinayı Ortaya Çıkaran ġeyler 

Zina fiili meydana geldiği zaman İslam hukuk kurallarına göre bunun ya suçlunun ikrarıyla ya da 

dört şahidin şehadetiyle kesin olarak ispat edilmesi gerekir. Aksi takdirde taraflara hadd-i zina 

uygulanmaz. Zira Hz. Peygamber, “Şüphelerle hadleri kaldırınız”28 buyurmuştur.  

Bu esastan hareketle Müeyyedzâde bir kişinin bir kadınla zina ettiğini ikrar etmesi veya şahitlerin 

şehadet etmesi halinde ona hadd-i zina uygulanacağını, cima sebebiyle kadın ölürse erkeğe hem hadd-

i zina, hem de diyet vacip olacağını söyler.29 Fakat hadd-i zinanın, Kur'an'da ifade edildiği gibi muhsan, 

gayr-ı muhsan ayrımı olmaksızın yüz celde mi, yoksa Hz. Peygamber'in sünnetinde uygulandığı gibi 

recim mi olacağı konusunda bir beyanda bulunmaz. Sadece zina fiili vaki ve usulü dairesinde sabit 

olduğu zaman hadd-i zina uygulanır ifadelerini kullanır.  

Ona göre dört kişi bir adamın zina ettiğine şehadet ederse kadının bakire olup olmadığına 

bakılır. Eğer kadın bakire ise erkeğe hadd-i zina, şahitlere de hadd-i kazif uygulanmaz. “Bir erkek farklı 

meclislerde bir kadınla zina ettiğini dört kez ikrar eder, fakat kadını belirtmezse erkeğe hadd-i zina 

uygulanır. Fakat kadın farklı meclislerde dört kez zina ettiğini ikrar eder buna karşılık erkek: “onu 

nikâhladım” derse ikisine de hadd-i zina uygulanmaz, erkeğin kadına mehir vermesi gerekir.”30 

Müeyyedzâde‟ye göre, mecbub (hem erkeklik organı hem de testisleri olmayan) bir erkek zina ettiğini 

ikrar etse, şahitler de aleyhinde şehadet etseler ona hadd-i zina uygulanmaz. Aynı şekilde Hasî 

(testisleri olmayan) bir erkek zina ikrarında bulunsa veya şahitler zina ettiğine şehadet etseler yine 

şehadetleri kabul edilmez.31 Çünkü Hanefî hukukçulara göre bu vasıflara sahip olan kimseler zina 

aletine sahip olmadıklarından zina fiiline muktedir değillerdir. Dolayısıyla bu vasıfları onların yalan 

söylediklerine dair kesin bilgi niteliğindedir.32
  

Müeyyedzâde‟ye göre dört kişi bir kadının zina ettiğine şehadet eder de dördüncü şahit kocası 

olursa, koca zina iftirasında (kazf) bulunmamışsa şehadetleri kabul edilir ve kadına hadd-i zina 

uygulanır. Şayet koca zina iftirasında bulunmuşsa şahitlere had uygulanır ve kocaya lian gerekir.33 

Çünkü töhmet söz konusu olan yerde kocanın şehadeti kabul edilmez. Koca şehadeti ile kendinden 

lianı def etmeye çalışabilir. Müeyyedzâde burada zina fiili ile hırsızlık fiilini işleyene verilecek cezayı 

karşılaştırarak zaniye celde vurulduğu zaman ayrıca hapsedilmeyeceğini; fakat hırsızın eli kesildiği 

zaman tövbe edinceye kadar hapsedileceğini belirtir. Zira zina nefse karşı işlenmiş bir suçtur, şayet 

hapsedilirse kendi nefsi için hapsedilmiş olur. Hırsızlık ise başkasına karşı işlenmiş bir suçtur. 

Dolayısıyla hapsedilince başkası sebebiyle hapsedilmiş olur. Bu ise caizdir.34 

                                  
26  Tirmizî, Hudud, 14. 
27  Muhammed b. İdrîs Şâfiî, el-Üm, Beyrut, 1990, c. 7, s. 193; İbn Saîd et-Tenûhî Sehnûn, el-Müdevvene, Kâhire, 2005, c. 6, s. 

222; İshak b. Mansur b. Behram Ebû Yakub Mervezî, Mesâilü‟l-İmam Ahmed b. Hanbel ve İshak b. Raheveyh, Medine, 2002, 
c. 7, s. 3471; Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Hudud, 14; Ebû Muhammed Muvaffakuddin Abdillah b. Ahmed b. Muhammed İbn 
Kudâme, el-Muğnî, Kahire, 1968, c. 9, s. 61. 

28  Ebû Muhammed Mahmud b. Ahmed Bedruddîn Aynî, Umdetü‟l-Kârî Şerhu Sahihi‟l-Buhârî, Beyrut, ty., c. 20, s. 259. Hadis 
senedinde yer alan İbn Lehîa‟ sebebiyle zayıf olsa da onu destekleyen sahih hadisler bulunmaktadır. Bkz. Tirmizî, Hudûd, 2; 
Ebû Davud, Salât, 114. 

29  Bkz. Şeybânî, el-Câmiu‟s-sağîr, s. 283; Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 213. 
30  Bkz. Şeybânî, el-Câmiu‟s-sağîr, s. 282; Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 213. 
31  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 213. 
32  Muhammed b. Ahmed b. Ebû Sehl Serahsî, el-Mebsût, Beyrut, 1993, c. 9, s. 98. 
33  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 214. 
34

  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 214. 
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b. Muhsanlıkta ġüphe OluĢturan ġeyler 

Muhsan; âkil, bâliğ, hür, Müslüman ve iffetli erkek demektir. Bu özelliklere sahip kadına ise 

“Muhsana” denir. Bu şartlar kazif ihsânı (muhsanlığı) için de gereklidir. Zina eden kimseye recim 

cezasının uygulanabilmesi için gerekli olan ihsan şartında ise, yukarıdakilere ilave olarak hür bir kadınla 

sahih bir evlilik içinde fiilen cinsel ilişkide bulunmuş olma şartı aranır.35 

Müeyyedzâde‟ye göre hâkimin muhsan olan kimselere şahitlik edenlere ihsanın ne olduğunu 

sorması gerekir. Şayet tavsif ettikleri hususta adam kadınla evlenip onunla zifafa girdi derlerse, Ebû 

Yusuf‟a göre onların zifafa girdi sözüyle yetinilir. İmam Muhammed‟e göre cima etti demedikleri 

müddetçe bununla yetinilmez. Kişi bir kadınla halvette bulunduktan sonra onu (ric‟î talakla) boşasa, 

sonra koca kadınla cima etse, kadın benimle cima etmedi dese koca ikrarı sebebiyle muhsân olmuş 

sayılır; fakat kadın inkârı sebebiyle muhsana sayılmaz.36 Suçlunun ikrarından dönebileceği ile ilgili 

olarak da şöyle der: “Bir kişi hâkimin huzurunda dört kere zina ettiğini ikrar etse hâkim de recim 

edilmesini emrettikten sonra adam, “vallahi bir şey ikrar etmedim” dese ondan had düşürülür.”37
  

Müeyyedzâde‟nin bu hususta suçlunun ikrarından dönmesi halinde şüphe ile hadlerin 

uygulanamayacağı görüşünden hareket ettiği anlaşılmaktadır. Zira İslam hukukunda suçlunun zina 

ettiğini ikrar etmesi halinde kendisine haddin uygulanabilmesi için zinanın mahiyetini, kiminle, ne 

zaman, nereden ve ne şekilde zina ettiğini tefsir etmesi istenir. Bunun nedeni İslam hukukunda fercin 

dışındaki fiile de zina denmiş olmasıdır. Nitekim Hz. Peygamber bir hadisinde “Gözler zina eder. Onların 

zinası bakmaktır. Eller zina eder, onların zinası tutmaktır. Ayaklar da zina eder onların zinası da (zina 

etmek için) yürümektir. Ferc ise bunların tamamını ya doğrular ya da yalanlar”38
 buyurmuştur. Bu 

hususta İslam hukukçularının bir diğer gerekçesi de Hz. Peygamber‟in, zina ikrarında bulunan Mâiz‟e 

telkinde bulunması ve ondan zinanın ne ve nasıl olduğunu, nereden yaptığını tefsir etmesini istemiş 

olmasıdır.39 

2- Hadd-i Kazf  

Muhsan veya muhsane/mükellef, hür, Müslüman ve zinadan kendini korumakla bilinen bir 

kimseye dâr-ı adilde namus ve şerefine dil uzatma ve küfür kastıyla zina isnat eden mükellef bir şahıs 

hakkında tatbik edilecek bir ceza olup hürler hakkında seksen, köleler hakkında kırk celdedir.40 

Müeyyedzâde burada, kazf suçunun nasıl ve ne şekilde meydana geleceğini örneklerle ortaya 

koymaya çalışır. Mesela bir kimse başkasına: “sen falanın oğlu değilsin” dediği zaman ona göre bu bir 

kazf olur. Bir adam bir adama: “ey zinâkârların oğlu” dese ona bir hadd-i kazif gerekir, çünkü onun 

babasına ve anasına kazifte bulunmuştur. Anne-babası sağ olup onu dava etseler üzerine sadece bir 

had gerekir. Ölü olsalar ve oğul dava etse yine böyledir. Keza kişi bir topluluğa tek bir kelime ile veya 

değişik kelimelerle zina isnadında bulunsa Hanefîlere göre kendisine ancak bir had uygulanır.41
   

Yazar, kazf suçunun karı-koca arasında meydana gelmesiyle ilgili olarak da şu görüşlere yer 

verir: Mesela, koca, karısına: “sen kâfir olduğun halde zina ettin” dese karısı da o sırada Müslüman ise 

kocanın dört defa Allah adına yemin ederek kendisi için şahitlik yapması, beşincisinde yalancılardan ise 

Allah‟ın lanetinin üzerine olmasını dileyerek lian yapması gerekir.42 Başkaları hakkında söylenildiğinde 

hadd-i kazf gerektiren ve gerektirmeyen sözlere örnekler vererek şunları kaydeder: Mesela kişi, bir 

adama: “sen zina ettin yahut ey zânî” dese başka bir adam da ona: “doğru söyledin” dese tasdik 

edene had gerekmez; fakat tasdik eden kimse: “o, dediğin gibidir” dese üzerine hadd-i kazf gerekir.43 

Keza bir adam, başkasına: “falana git ve ona ey zinakâr de” dese emredene hadd-i kazf gerekmez; 

                                  
35  Bkz. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukûkı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, c. 3, s. 16. 
36

  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 214. 
37

  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 215. 
38  Ahmed, Müsned, c. 2, s. 343, 344, 372. 
39  Serahsî, el-Mebsût, c. 9, s. 38. 
40  Ömer Nasuhi Bilmen, Hukûkı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, c. 3, s. 15-16. 
41  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 214. 
42  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 214. 
43  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 215. 
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fakat emredilen kişi gider de ona; “ey zinakâr” derse kendisine hadd-i kazf uygulanır. Fakat bu şahıs 

“falan sana zinakâr diyor” derse kendisine hadd-i kazf uygulanmaz.44
   

Müeyyedzâde kazf haddinden sonra insanların adalet vasfının devam edip etmeyeceği ile ilgili 

olarak da şöyle der: “Devlet başkanı kazf suçundan dolayı Müslüman bir kimseye had uyguladığı 

zaman tövbe etse bile şahitliği kabul edilmez. Kâfire hadd-i kazf uyguladıktan sonra Müslüman olursa 

şahitliği kabul edilir.”45 Herhangi bir Müslümanın hadd-i kazften sonra şehadetinin kabul edilmeyip had 

uygulandıktan sonra yeni Müslüman olan kimsenin şehadetinin kabul edilmesindeki hüküm farklılığının 

dayanağı, “İnkâr edenlere: Eğer (sana düşmanlıktan) vazgeçerlerse geçmiş (günahlarının) 

bağışlanacağını söyle”46 ayeti ile Hz. Peygamber‟in: “İslam kendisinden önceki günahları yok eder”47 

mealindeki hadisidir. Zira bu ayet ve hadisin umumu kazf suçunu da içine alır. Dolayısıyla yeni 

Müslüman olan kimsenin önceki kazf suçu da bağışlanacağı için bundan sonra onun şehadeti kabul 

edilir. 

3- Hadd-i ġürb 

Hadd-i hamr, az veya çok miktarda kendi iradesiyle hamr/şarap denilen sarhoş edici mâyi‟in 

içilmesinden dolayı uygulanması gereken bir cezadır. Bu ceza, hürler hakkında seksen, köleler 

hakkında da kırk celdedir.48  

Müeyyedzâde‟ye göre bu husustaki delil, Hz. Peygamber‟den rivayet edilen şu haberdir: 

Rivayete göre Hz. Peygamber‟e şarap içen bir kişi getirildi. O sırada Hz. Peygamber‟in yanında kırk kişi 

vardı. Hz. Peygamber yanındakilere ona vurmalarını emretti. Bunun üzerine onlardan her biri 

nalınlarıyla vurdular. Nihayet Hz. Ömer zamanına gelindiğinde o, (ashapla istişare sonucunda) bu 

cezayı seksen sopa olarak tespit etti.49 Müeyyedzâde bu haberle ilgili olarak şu açıklamaya yer verir: 

Bu haber, her ne kadar haber-i vâhid kabilinden olsa da meşhur hadis hüviyetindedir. Zira Hz. Ömer 

zamanında seksen sopa ile amel edildiğine dair sahabenin icmaı bu haberi desteklemektedir.50
 

Müeyyedzâde şarap içmenin şehitlik hükmüne engel teşkil etmediği için savaş esnasında şarap içen 

kimsenin sarhoş halde iken öldürüldüğü zaman şehit olacağını söyler.51
 Diğer taraftan zimmî bir 

kimsenin, içkinin mubah olduğuna inandığı için sarhoş eden içeceklerden dolayı hadd-i şürble 

cezalandırılmayacağını belirtir. Zira had, sebebini irtikâp edeni caydırmak için meşru kılınmıştır. 

Haramlığına itikat edilmeksizin ceza tahakkuk etmez.52  

Hadd-i şürbün uygulanabilmesi için suçun kesin olarak işlendiğinin sabit olması gerektiğine ve 

şüphe ile cezanın uygulanamayacağına dair İmam Muhammed‟in şu görüşünü nakleder: Kendisi fâsık 

olduğu halde bir kimsenin evinde şarap bulunsa yahut şarabın etrafında toplanmış bir grup görülse, 

fakat hiç kimse onların şarabı içtiğini görmese, ancak onlar şarap içen kimsenin meclisinde oturuyor 

olsalar ta‟zir edilirler. Çünkü fasık şarabı içmek için hazırlar, topluluk da şarabı içmek arzusuyla başına 

toplanır, fakat sırf zahire göre kesin olarak sebep sabit olmaz. Dolayısıyla onlara had ikame edilmesi 

mümkün olmaz. Ta‟zir ise şüphe ile birlikte sabit olan şeylerden dolayıdır. Dolayısıyla hepsi ta‟zir 

olunurlar.53 Aynı şekilde yanında şarap fıçısı bulunan kimsenin durumu da böyledir. Müeyyedzâde‟ye 

göre İmama şarap içmiş bir kişi getirilse veya iki kişi buna şehadet etse adam da buna zorlandım dese 

kendisine had tatbik edilir ve söylediğine itibar edilmez. Şarap; su, süt, yağ ve benzeri sıvılarla karışmış 

olsa kişi de bu sıvıdan içse şarap sıvıdan fazla ise ondan bir damla bile içmiş olsa had tatbik edilir.54
  

                                  
44  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 215. 
45

  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 215. 
46

  Enfâl, 8/38. 
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  Ahmed, Müsned, c. 4, s. 204, 205. 
48  Ömer Nasuhi Bilmen, Hukûkı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, c. 3, s. 15. 
49

  Hadisin yaklaşık lafızlarla rivayetleri için bkz. Ahmed, Müsned, c. 3, s. 15, 180; Buhârî, Hudûd, 2, 4; Müslim, Hudûd, 36, 37; 
Ebû Dâvud, Hudûd, 36; İbn Mâce Hudûd, 16; Beyhakî,  es-Sünenü‟l-Kübrâ, c. 8, s. 319.  

50
  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 215. 

51  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 215. 
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  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 215. 
53

  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 216. 
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  Müeyyedzâde, Mecmuâtü'l-fıkhiyye, s. 216. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU | 417 

 

Müeyyedzâde burada sarhoşluk emaresi ve şarabın kokusu ortadan kalkan kimselerin ikrarda 

bulunmaları veya insanların şehadet etmesi halinde had vurulup vurulmayacağı tartışmasına girer; 

fakat bu konudaki görüşler arasında bir tercihte bulunmaz. Mesela; ağzından şarabın kokusu gittiği 

halde ikrarda bulunan kimseye Ebû Hanife ile Ebû Yusuf‟a göre had uygulanmayacağını belirtir. Çünkü 

had tatbik edilmesi için kokunun sabit olması şarttır.55 Müeyyedzâde bu fetvaya delil olarak şu haberi 

nakleder: Rivayete göre bir adam kardeşinin oğlunu İbn Mes‟ud‟a getirdi. Adam İbn Mes‟ud‟un yanında 

şarap içtiğini itiraf etti. İbn Mes‟ud adama: “Sen yetimi, küçükken terbiye etmeyen büyükken ayıbını 

örtmeyen veli değil misin?” diyerek onu azarladı ve: “Şayet şarabın kokusunu duyarsanız ona celde 

vurunuz” dedi ve ikrar halinde kokuyu şart koştu.56 İmam Muhammed diğer hadlere kıyas ederek böyle 

bir kişiye had vurulur demiştir. Şarabın kokusu gittikten sonra insanlar şehadet etseler İmam Ebû 

Hanife ile Ebû Yusuf‟a göre had uygulanmaz; fakat İmam Muhammed‟e göre uygulanır.57 Müeyyedzâde 

şarap içmenin mutlak haram olduğunu sadece zaruret halinde susuzluğu gidermek için helal olacağını 

ve böyle bir durumda kişinin ancak susuzluğunu giderecek miktarda içebileceğini belirtir.58 

4- Hadd-i Sekr 

Hadd-i sekr, şarap (hamr)‟tan başka sarhoş edici içeceklerden birinin isteyerek içilmesinden hâsıl 

olan sarhoşluktan dolayı gereken bir cezadır. Miktarı hadd-i hamr gibidir.59 

Müeyyedzâde hadd-i sekr konusuna müstakil bir başlık açmamıştır. Fakat çeşitli meseleler başlığı 

altında bu meseleye dair Ebû Hanîfe ve İmameynin bazı ifadelerini nakletmekle yetinmiştir. Buna göre 

had cezası gerektiren sekr (sarhoşluk)‟in ölçüsü Ebû Yusuf‟a göre “  ayetini okumaya ”قم يا ايها انكافرون

güç yetirememesidir.60 el-Câmiu‟s-sağîr‟de İmameyn, konuşmasının ekserisinin hezeyan olmasıdır 

demişlerdir.61 Ebû Hanîfe‟ye göre ise yerle göğü, erkek ile kadını ayıramamasıdır.62 Şarab (hamr)‟a 

gelince onu bir damla bile içse hür ise seksen, köle ise kırk celde olarak had uygulanacağını belirtir.63 

Yazar, burada şarap ile diğer içkiler arasındaki farkı ortaya koymaya çalışır.  Buna göre hamr (şarap) 

bir damla bile içilse hadd-i gerektirirken, şarabın dışındaki içkiler sarhoş olacak kadar ve ekseri 

konuşması hezeyan olacak kadar içilmişse had gerekir.64
 Bu konudaki ayırımı hamr‟ın bizatihi nasla yani 

kat‟î delille, diğer içkilerin hamr‟a kıyasla yani zanni delille sabit olması sebebiyle yaptığı 

anlaşılmaktadır. Muhtemelen aynı gerekçeye dayanarak hamr‟ın dışındaki içkilerle sarhoş olan kimsenin 

boşaması, köle azad etmesi, alışverişi, ikrarı, nikâhı ve irtidatı sahih değildir açıklamasını yapar.65 

5- Hadd-i Sirkat  

Hadd-i sirkat, şartları mevcut ve usulü dairesinde sabit olan bir hırsızlıktan dolayı hırsız hakkında 

uzuv kesmek suretiyle uygulanacak bir cezadır.66 Müeyyedzâde âkil ve bâliğ olan bir kimsenin, koruma 

altında bulunan on dirhem veya on dirhem değerinde bir malı çaldığı zaman, Allah Teâlâ‟nın: "Hırsızlık 

eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. 

Allah izzet ve hikmet sahibidir"67 ayeti sebebiyle elinin kesilmesinin vacip olduğunu söyler ve elin 

kesilmesi hususunda hür ile kölenin farksız olduğunu belirtir.68 

Ona göre el kesme cezası suçlunun bir kere itiraf etmesiyle yahut iki şahidin şehadet etmesiyle 

vacip olur. Bu görüş İmam Muhammed‟in görüşüdür.69 Müeyyedzâde‟nin bu görüşü benimsediği 
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anlaşılıyor. Ebû Yusuf‟a göre hırsız iki kere ikrar etmedikçe eli kesilmez.70
 Bir topluluk hırsızlık suçuna 

iştirak eder de her birinin payına on dirhem düşerse hepsinin elinin kesilmesi vacip olur; fakat bundan 

daha az isabet ederse elleri kesilmez.71
 Ancak bir evdeki odun, ot, kamış, balık ve av gibi şeyler için el 

kesilmez. Keza yaş meyve, süt, et, karpuz/kavun, kuş ve hasat edilmemiş ekin gibi beklemekle 

bozulacak şeylerden, beytülmalden çalınan şeylerden ve hırsızın ortaklık malından dolayı da el 

kesilmez. Aynı şekilde ebeveynin, evladın ve mahremi olan yakın bir kimsenin malını çalmaktan dolayı 

da el kesilmez. Yine eşlerden biri diğerinin, köle efendisinin veya efendisinin karısının yahut efendi 

mükâtep kölesinin malını çaldığından dolayı eli kesilmez.72
 Müeyyedzâde hırsıza verilecek el kesme 

cezasını da şu şekilde beyan eder: Hırsızın sağ eli bilekten kesilir. İkinci kez hırsızlık yaparsa sağ ayağı 

kesilir. Üçüncü kez hırsızlık yaparsa artık uzvu kesilmez, tövbe edinceye kadar hapiste bekletilir.73 

Ancak açlık, kıtlık ve savaş döneminde yapılan hırsızlıktan dolayı ceza verilip verilmeyeceğinden 

bahsetmez. 

6-  Hadd-i Kat’ı Tarîk 

Kat-ı tarik; yol kesicilik demektir. Bu, dar-ı İslam'da Müslümanların veya zimmîlerin mallarını 

zorla ellerinden almak, hayatlarına kastetmek, halkı korkuya düşürmek için bir takım kimselerin veya 

kuvvet ve güç sahibi bir şahsın yolları tutmasıdır ki bu yüzden yollar kesilmiş olur.74 

Müeyyedzâde bu konudaki naslara75 yer vermeden yol kesenler hakkında uygulanacak cezaları 

ayrıntıları ile şu şekilde izah eder: Bir topluluk veya bir kişi yol kesmeyi kastederek yolları tutar; fakat 

herhangi bir mal almadan ve bir cana kıymadan önce yakalanırlarsa devlet başkanı, tövbe edinceye 

kadar onları hapseder. Müslüman veya zimminin malını alırlarsa ve alınan mal da on dirhem veya onun 

değerinde bir şey olursa ve topluluktan her birine on dirhem veya daha fazla pay isabet ederse devlet 

başkanı onların ellerini ve ayaklarını çaprazlama keser. Şayet yoldan geçenlerin bir kısmını 

öldürmüşler; fakat mallarını almamışlarsa devlet başkanı onları hadden, yani Allah'ın hakkı olması 

yönünden öldürür ve velilerinin affına iltifat etmez.76 Çünkü af, affedenin hakkı olan hususlarda 

geçerlidir. Bu ise şer'in hakkıdır. Çünkü yoldaki yolcular Allah'ın emniyetindedirler. Onlara saldırı 

Allah'ın hakkına ihanettir. Ceza da Allah hakkı olur. Bu kimseler öldürmüşler ve mal da almışlarsa 

devlet başkanı Ebu Hanife‟ye göre muhayyerdir. Dilerse el ve ayak kesme ile öldürme ve asmayı 

birlikte tatbik eder. Yani mal aldıkları için ellerini ve ayaklarını çaprazlama keser, öldürdükleri için asar 

ve öldürür. Dilerse asarak öldürmekle yetinir.77
 Müeyyedzâde bâğîlerin ve yol kesenlerin isyanları ve yol 

kesmeleri sebebiyle savaşırken öldürüldükleri zaman cenazelerinin yıkanmayacağını ve üzerlerine 

namaz kılınmayacağını belirtir.78 Fakat devlet başkanı onları teslim aldıktan sonra öldürülürlerse yıkanır 

ve namazları kılınır. Çünkü öldürme cezası siyaseten uygulanan bir haddir.79 

 

Sonuç 

Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed el-Amâsî, Amasya‟nın yetiştirdiği önemli âlimlerden birisidir. 

Çeşitli ilim dallarına ait eserleri yanında Edirne ve Karaferye kadılığı sırasında kaleme aldığı düşünülen 

Mecmau‟l-fetâvâ (Mecmuâtü ibni‟l-Müeyyed) adlı eseri İslâm Hukuku sahasında önemli bir eserdir. Bu 

öneminden dolayı eserin, muhtelif âlimler tarafından aslına uygun olarak yeniden tertip edilmiş birçok 
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nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalardan biri de burada tanıttığımız “Mecmûâtü‟l-fıkhiyye” adlı eserdir. 

Eserde konular genellikle Kur‟an ve sünnetten delilleriyle birlikte sunulur. Zikrettiği hadislerin sıhhati 

konusunda kimi yerlerde değerlendirmede bulunsa da zaman zaman hadisler ve konularla ilgili 

ayetlerin nüzul sebeplerine ilişkin rivayetlerin sıhhatine değinmez. Bu konuda bazen muteber 

kaynaklarda yer almayan hadislere yer verdiği de görülür. Kur‟an ve sünnetten delil bulamadığı 

konularda sahabe ve tâbiin kavillerine başvurur. İmam Muhammed‟in eserleri başta olmak üzere 

muteber Hanefî fıkıh kitaplarına atıflar yaparak imamların müttefakun aleyh ve muhtelefün fih olan 

görüşlerini ortaya koyar. Ancak mezhep imamlarının görüşleri arasında tercihte bulunmaz. Sadece 

görüşleri nakletmekle yetinir. Müeyyedzâde‟nin bu eseri yanında Burhaneddin el-Mergınânî‟nin el-

Hidâye adlı eseri üzerine şerh mahiyetinde yazdığı Terğîbü‟l-lebîb, Molla Lütfî‟nin Risâle müteallika 

bi‟âyeti‟l-hac adlı eserine reddiye olarak yazdığı Risale fi‟l-hac ve Risale fî müşkilâti mesaili ilmi‟l-feraiz 

olmak üzere İslam Hukuku alanında yazılmış üç eseri daha mevcuttur. Süleymaniye Kütüphanesinde 

muhtelif nüshaları bulunan bu eserler edisyon kritiğinin yapılması için araştırmacıları beklemektedir. 
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AKDAĞLI MUSTAFA B. ALĠ AMÂSÎ VE 

SĠGARANIN HÜKMÜ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

İsmail NARİN 

 

Özet 

Tütün kullanmanın dinî hükmü konusunda XVI. yüzyılın sonlarından itibaren âlimler arasında 

yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bu minvalde tütün kullanımının dinî hükmünün tespiti hususunda 

pek çok risâle kaleme alınmıştır. Bunlardan biri de XVIII. yüzyılda yaşamış Hanefî fakihlerinden 

Akdağlı Mustafa b. Ali Amâsî‟ye ait Risâle fî hurmeti‟d-dühân‟dır. Akdağlı bu risâlesinde tütün 

kullanmanın haram olduğunu savunmaktadır. Ona göre tütün, içerdiği zifir adlı maddeden dolayı 

habis ve pis olup bu sebeple, tütün kullanımı mubah sayılamaz. Ayrıca zifir necâset-i galîza 

olduğu için tütünü kullanmakta ısrar edenin ve ağzı buna bulaşan kimsenin namazı da sahih 

değildir. Bu çalışmada, Akdağlı‟nın kısa bir biyografisinden sonra ilgili risâlesi tanıtılıp tütünle ilgili 

görüşleri değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Akdağlı Mustafa b. Ali, Risâle fî hurmeti‟d-dühân, Tütün, Sigaranın hükmü, 

Amasya. 

“Akdağlı Mustafa b. Ali Amasi” and 

Evaluation of His Views on the Provisions Regarding Cigarette 

 

Abstract 

There have been extensive debates among the scholars on the religious provisions regarding 

the use of tobacco, starting from the late 16th century. In this context, many treatises on the 

determination of the religious provisions regarding the use of tobacco have been written. One 

of these was the “Risale fi hurmah al-dukhan” of Akdağlı Mustafa b. Ali Amâsî, who was one of 

the Hanafi scholars of the 18th century. In this treatise, Akdağlı argues that it is religiously 

forbidden to use tobacco. According to him, tobacco is malignant and filthy due to containing 

the substance named tar, and thus, the use of tobacco cannot be regarded as permissible 

(halal, free). In addition, as the tar is heavily filthy, the prayers of the ones who insist on using 

the tobacco and the ones whose mouth is dirtied with it are not valid. In this study, after 

presenting a short biography of Akdağlı, his related treatise will be introduced and his views 

regarding tobacco will be evaluated. 

Keywords: Akdağlı Mustafa b. Ali, Risala fi Hurmah al-Dukhan, Tobacco, Provisions Regarding 

Cigarette, Amasia. 

 

GiriĢ 

Tütün, günümüz dünyasında en çok tüketilen maddelerden biridir. 15. yy. sonuna kadar sadece 

Amerika kıtasında yerliler tarafından bilinmekte ve tüketilmekteyken 1492‟de Amerika‟nın keşfini 

müteakiben Avrupa‟ya getirilmiştir. 16. yy. sonlarında ise Avrupa‟nın tamamı olmak üzere Uzak Doğu, 

Asya ve Afrika‟ya yayılmış; üretimi ve tüketimi artan bitkiler arasında yerini almıştır.1 

Osmanlı İmparatorluğu‟na 1570‟lerde girmiş olan2 tütünün İslâm coğrafyasında tüketiminin 

yaygınlaşmasıyla beraber sigaranın ve diğer tütün mamullerinin kullanımının dinî hükmü konusunda 

16. yüzyılın sonlarından itibaren âlimler arasında yoğun tartışmalar başlamıştır. Etkileri günümüze 

kadar süren bu tartışmalar, taklidin hâkim olduğu ileri sürülen bir dönemde fıkhî düşünceye belli bir 

                                                 
  Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ismailnarin@gmail.com. 
1  Fehmi Yılmaz, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Tütün: Sosyal, Siyasî ve Ekonomik Tahlili (1600-1883), Yayımlanmamış Doktora 

Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2005, s. 2-3. 
2  Yılmaz, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Tütün, s. 15. 
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canlılık getirmiş3 ve tütün kullanımının dinî hükmünün tespiti konusunda pek çok risâle kaleme 

alınmıştır.4 

Dinin “canın ve malın korunması” gibi iki önemli ilkesiyle yakından ilişkili olan tütün ve sigara,5 

hükmü hakkında özel bir ayet ve hadisin bulunmadığı bir konudur. Sigara müçtehit imamlar 

döneminde bilinmediğinden, ilk dönem fıkıh kaynaklarında hükmüne yer verilmemiştir.6 Bu sebeple 

sigarayla ilgili sonraki dönemlere ait tartışmalarda âlimler dinî hükmünün belirlenmesinde hangi delil ve 

yöntemle nasıl hüküm verileceği konusunu tartışmak ve bu maddenin kullanımının dinî hükmüne dair 

görüşlerini, yine fıkhın geleneksel metodolojisi ve kavramları çerçevesinde delillendirmek durumunda 

kalmışlardır.7 Ayrıca sigara kullanmanın hükmü konusundaki tartışmalar daha çok, sigaranın etkisi 

hakkında edinilen bilgi ve tecrübeye dayandırılmış argümanlar etrafında gerekçelendirilmiştir.8 

Tütün kullanımının dinî hükmü güncelliğini hâlâ koruyan bir tartışma alanı olup hükmü hakkında 

görüşler genel olarak mubah, mekruh ve haram şeklinde üç gruba ayrılmaktadır. Mubah olduğunu 

savunanlara göre mubahlığın en önemli delili haram olduğuna dair ayet veya hadisin bulunmamasıdır. 

Tütün de hakkında açık bir nassın sevk edilmediği bir madde olup aslî mubahlık ilkesine tâbidir ve pis 

olma özelliği yoktur. Bu görüşü savunanlar arasında Abdulganî en-Nablusî, İbn Âbidîn, Abdulhay el-

Leknevî, Nûreddin el-Üchûrî, Desûkî, Şebrâmellisî, Şevberî, Mer‟î b. Yûsuf, Emîr es-San‟ânî ve Şevkânî 

gibi âlimler bulunmaktadır.9 

Tütün kullanmanın haram olduğunu savunanlara göre ise bir konu hakkında nas bulunmaması o 

konuda hüküm verilemeyeceği anlamına gelmez. Bu tür meseleler delâlet veya kıyas yoluyla nasların 

umumi manaları kapsamında değerlendirilerek hakkında bir hükme varılabilir. Mubahlığını savunanların 

delil olarak getirmiş olduğu aslî ibâha ilkesi ise mutlak anlamda ele alınamaz. Ayrıca faydalı şeylerde 

mubahlık, zararlı şeylerde haramlık ilkesi geçerlidir. Haramlığının gerekçeleri arasında ise pis, zararlı, 

israfa sebebiyet vermesi, bid‟at olması ve yararsız bir eğlence olması sıralanmıştır. Tütünün haram 

olduğunu savunanlar arasında Haskefî, Şürünbülâlî, Necmeddin el-Gazzî, İbn Allân, Hatîb eş-Şirbînî, 

İbrâhim el-Lekânî ve Muhammed el-Haraşî gibi âlimleri bulunmaktadır.10 Ayrıca başta Mahmûd Şeltût, 

Yusuf el-Kardâvî ve Hayrettin Karaman gibi modern dönem âlimleri de bu görüştedir.11 

Bu araştırmada tetkik ettiğimiz Akdağlı Mustafa b. Ali Amâsî de sigara içmenin caiz olmadığı 

görüşüne sahip olan âlimlerdendir. Bu konuda yazmış olduğu risâlesinde sigara içmenin haram 

olduğunu savunmuştur. 

Bu çalışmada öncelikle Akdağlı‟nın kısa bir biyografisine yer verilmiştir. Hayatıyla ilgili fazla bilgi 

mevcut olmamakla birlikte imkânlarımız ölçüsünde ilgili kaynaklar taranıp hayatına dair ana hatlar 

tespit edilmiştir. Akdağlı‟nın sigaraya dair risâlesi hakkında tanıtıcı bilgilere yer verilmiş ve sigara 

içmenin hükmüyle ilgili görüşleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ana hedefi Akdağlı‟nın 

görüşlerinin değerlendirilmesi olduğu için sigaranın hükmü etrafında gelişen tartışmalarda ayrıntıya 

girilmemiştir. 

                                                 
3  Şükrü Özen, “Tütün”, DİA, c. 42, İstanbul, 2012, s. 5. 
4  Sigarayla ilgili bazı yazma risâleler ve bulundukları yerler için bkz. Nurettin Muhtar Acar, Sigara Hakkında İki Yazma Risale 

Abdü‟l-Melik el-İsâmî‟nin “Risale Celîle fî Şurbi‟d-Duhân” ve Mustafa b. Ali el-Âmâsî‟nin “Risale fî Tahrîmi‟d-Duhân” Adlı 
Risaleleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2010, s. 53-70. 

5  Fikret Karaman, “İslam Dini Açısından Tütün ve Sigara Üzerine Bir İnceleme”, Diyanet İlmi Dergi, Ankara, 1999, c. 35, sayı: 
3, s. 117. 

6  Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular 2, Etüt Yay., Samsun, 2012, s. 41. 
7  Özen, “Tütün”, c. 42, s. 5. 
8  Hüseyin Baysa, “Ömer Müftî Kilîsî‟nin Sigaranın Hükmü Hakkındaki Görüşünün Değerlendirilmesi -Risâletü‟d-Dühân 

Bağlamında-, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kilis, 2015, c. 2, sayı: 2, s. 38. 
9  Özen, “Tütün”, c. 42, s. 5. Günümüzde, sigaranın insan sağlığını ciddi ölçüde tehdit ettiği tespit edilmiş olduğundan, bu 

içtihadi hükmün mutlak anlamda değişmesinin zorunlu olduğu beyan edilmiştir. Bkz. Dalgın, Tartışmalı Dinî Konular 2, s. 42-
45. 

10  Özen, “Tütün”, c. 42, s. 6. 
11  Mahmûd Şeltût, el-Fetâvâ, dirâse li-müşkilâti‟l-müslimi‟l-mu‟âsır fî hayâtihi‟l-yevmiyyeti‟l-„âmme, Dâru‟ş-şurûk, Kahire, 2004, 

s. 331-33; Yusuf el-Kardâvî, el-Halâl ve‟l-harâm fi‟l-İslâm, el-Mektebetü‟l-İslâmî, Beyrut, 1999, s. 77; Hayreddin Karaman, 
İslâm‟ın Işığında Günün Meseleleri, Nesil Yay., İstanbul, 1993, c. 2, s. 754 ve ayrıca bkz. www.hayrettinkaraman.net; 
Sigaranın hükmü hakkında yüksek lisans çalışması bulunan Ahmed b. Muhammed b. Atîk, sigaranın haram olması gerektiği 
sonucuna ulaşmıştır. Bkz. Ahmed b. Muhammed b. Atîk, el-Ahkâmü‟l-fıkhiyye el-müteallikabi-ahkâmi‟t-tedhîn, Dâru‟l-inân, 
2008, s. 49 vd. 

http://www.hayrettinkaraman.net/
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1- Akdağlı Mustafa b. Ali Amâsî 

XVIII. yüzyılda yaşamış olan Mustafa b. Ali, Osmanlının kadim şehirlerinden biri olan 

Amasya‟da12 doğmuş olup Amâsî nisbesine sahiptir. Amasya‟nın Akdağ köylerinden olduğu için “Akdağlı 

Hoca”13 ve “Akdağî”14 nisbeleriyle de meşhurdur. Doğum tarihiyle ilgili olarak kaynaklarda herhangi bir 

kayıt bulunmamaktadır. 

Hanefî mezhebine mensup15 bir fakih olan Akdağlı aynı zamanda kelamcı olup16 döneminin tahsil 

edilen ilimlerini öğrenmek ve nesih ilmini tahkik ve tetkik etmekle meşgul olmuştur.17 Daha sonraları 

ders vermek ve Türkçe Birgivî risâlesini öğretmekle görevlendirilmiş,18 ayrıca uzun bir müddet Yakup 

Paşa Medresesi‟nde müderrislik yapmıştır.19 

Kaynaklarda, Akdağlı‟dan “âlim, ilmiyle âmil, âbid, fâzıl ve zâhid bir şahsiyet” olarak bahsedilir. 

Amasyalı Âkifzâde Abdürrahim, Akdağlı‟nın vera ve takvâ sahibi olduğunu, döneminin faziletli ve zeki 

kimseleri arasında anıldığını belirtmektedir.20 Bu mümtaz hasletlere sahip oluşundan dolayı devlet ricâli 

ve vezirler kendisine hürmet ederlerdi; Akdağlı para ve mal tekliflerini ise kabul etmezdi. Ayrıca 

insanları mala ve makama göre ayırıma tâbi tutmaz; nazarında fakir-zengin, emir, vezir fark etmezdi.21 

İbadete olan düşkünlüğünden dolayı kendisinden “sofu” olarak bahsedilen Akdağlı hayatını 

Allah‟ın rızasına uygun işlere ve irşada vakfetmiştir.22 Zâhidâne bir yaşamı tercih etmiş ve ömrünü 

Yakup Paşa Zaviyesi‟nde geçirmiştir.23 

Akdağlı Amasya‟da vefat etmiştir. Ölüm tarihi hususunda ise kaynaklarda farklı kayıtlar 

bulunmaktadır. Âkifzâde Abdürrahim, h. 1160 (m. 1747) yılında,24 İsmail Paşa ve Kehhâle ise h. 1150 

(m. 1737)‟de vefat ettiğini kaydetmektedirler.25 Mezarı, Çilehane Medresesi karşısında, Karasu Çeşmesi 

yanındaki kabristanlıktadır.26 

2- Eserleri 

Akdağlı‟nın sigara hakkında yazdığı risâlenin dışında birkaç eseri daha bulunmaktadır. Âkifzâde 

Abdürrahim, Akdağlı‟nın Birgivî risâlesine bir şerh yazdığını belirtmiş olmanın27 haricinde, herhangi bir 

eserinden bahsetmemektedir. Tespit edebildiğimiz bazı eserleri şunlardır: 

 Menâfiu‟l-ahyâr „alâ Netâyici‟l-efkâr.28 İmam Birgivî‟nin (v. 1573) nahve dair İzhârü‟l-esrâr adlı 

muhtasarına Mustafa b. Hamza Adalı‟nın (v. 1674) yazdığı Netâicü‟l-efkâr adlı şerhin hâşiyesidir.29 

Bağdatlı İsmail Paşa ise, hâşiyenin ismini Menâfiu‟l-ahbâr30 olarak kaydetmiştir. 

                                                 
12  Amasya, ilmî açıdan önemli şehirlerimizden biridir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde burada yetişen âlim, mutasavvıf, 

şeyhülislamlar ve devlet adamları ilim dünyasında ve yönetim kademelerinde önemli mevkilerde yer edinmişlerdir. Bu açıdan 
bakıldığında Amasya tarihi bir bütün olarak büyük bir ilgiyi hak etmektedir. Şehir tarihçiliği açısından Amasya, Osmanlı 
Devleti‟nde görüldüğü gibi özne kentlerden biridir. Osmanlıyı yönlendiren ve şekillendiren kentler arasında yer aldığı için, bu 
şehir ihmal edilerek yapılacak Osmanlı ilim ve kültür hayatıyla ilgili değerlendirmeler de eksik kalacaktır. Ülkemizde akademik 
çalışmaların son dönemlerde kadim kültürümüze ait yazma eserlerin tahkikli neşrine doğru seyrini de nazar-ı dikkate 
aldığımızda Amasya ulemasına ait teliflerin Osmanlı ilim ve kültür hayatını anlamada büyük bir fonksiyon icra edeceği 
görülür. (Amasya tarihi için bkz. Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, s. nşr. Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Ankara, 1986) 

13  Osman Fevzi Olcay, Amasya Şehri, haz. Harun Küççük, Kurtuluş Altunbaş, Amasya Belediyesi Kültür Yay., Amasya, 2010, s. 
132. 

14  Ömer Rıza Kehhâle, Mu‟cemü‟l-müellifîn, Dâru ihyâ-i turâsi‟l-arabî, Beyrut, ty., c. 12, s. 265; İsmail Paşa el-Bağdâdî, 
Hediyyetü‟l-ârifîn esmâu‟l-müellifîn ve asâru‟l-musannifîn, Dâru ihyâi‟t-turâsi‟l-arabî, Beyrut, 1955, s. 2, c. 446. 

15  Akdağlı‟nın Hanefî mezhebine mensup olduğu Risâle‟deki beyanlarından anlaşılmaktadır. Ayrıca bkz. Kehhâle, Mu‟cemü‟l-
müellifîn, c. 12, s. 265. 

16  Bağdâdî, Hediyyetü‟l-arifîn, s. 2, c. 446; Kehhâle, Mu‟cemü‟l-müellifîn, c. 12, s. 265. 
17  Abdürrahim b. İsmail Âkifzâde el-Amâsî, Kitâbu‟l-Mecmû' fi'l-meşhûd ve'l-mesmû', Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. 2527 

(İSAM Ktp., fotokopi nüsha, nr. 25465), vr. 58ᵇ. 
18  Âkifzâde el-Amâsî, Kitâbu‟l-Mecmu‟, vr. 58ᵇ. 
19  Bağdâdî, Hediyyetü‟l-arifîn, s. 2, c. 446; Kehhâle, Mu‟cemü‟l-müellifîn, c. 12, s. 265. 
20  Âkifzâde el-Amâsî, Kitâbu‟l-Mecmu‟, vr. 58ᵇ. 
21  Âkifzâde el-Amâsî, Kitâbu‟l-Mecmu‟, vr. 58ᵇ. 
22  Olcay, Amasya Şehri, s. 132. 
23  Âkifzâde el-Amâsî, Kitâbu‟l-Mecmu‟, vr. 58ᵇ. 
24  Âkifzâde el-Amâsî, Kitâbu‟l-Mecmu‟, vr. 58ᵇ; Olcay, Amasya Şehri, s. 132. 
25  Bağdâdî, Hediyyetü‟l-arifîn, s. 2, c. 446; Kehhâle, Mu‟cemü‟l-müellifîn, c. 12, s. 265. 
26  Olcay, Amasya Şehri, s. 132. 
27  Âkifzâde el-Amâsî, Kitâbu‟l-Mecmu‟, vr. 58ᵇ. 
28  Kehhâle, Mu‟cemü‟l-müellifîn, c. 12, s. 265. 
29  DİA “Adalı, Şeyh Mustafa” maddesinde Menafiu‟l-ahyâr‟ın Mustafa b. Muhammed Amasi‟ye ait olduğu kaydedilmiştir. Bkz. 

İsmail Durmuş, “Adalı, Şeyh Mustafa”, DİA, c. 1, İstanbul, 1988, s. 347. 
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 er-Risâletü‟l-hamîdiyye. Muhtasar bir akaid risâlesidir.31 

3- Risâle fî Hurmeti’d-dühân 

Akdağlı‟nın sigaranın hükmü hakkında kaleme aldığı bu çalışma Risâle fî hurmeti‟d-dühân/Risâle 

fî beyân-i tahrîm-i şürbi'd-dühân adını taşımaktadır.32 Risâle yazma halinde olup değişik 

kütüphanelerde üç farklı nüshası bulunmaktadır:33 

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazmaları internet sitesinden temin ettiğimiz bu nüsha 

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi‟nde 37 Hk 1593/9 arşiv numarasıyla kayıtlı bir mecmuanın 173ᵃ-175ᵇ 

varakları arasında yer almaktadır. Risâle fî beyân-i tahrîm-i şürbi'd-dühân adını taşıyan bu nüshada 

müellifin ismi Mustafâ Efendî Amâsî Akdâğî şeklinde geçmektedir.34 

 Manisa İl Halk Kütüphanesi‟nin Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu‟nda 45 Ak Ze 5740/4 arşiv 

numarasıyla kayıtlı olan ikinci nüsha ise Risâle fî hurmeti‟d-dühân ismini taşımakta ve bir mecmuanın 

71ᵇ-76ᵇ varakları arasında yer almaktadır. Müellifin ismi Akdâğlı Mustafâ b. Alî Amâsî şeklinde 

geçmektedir.35 

 Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi Bölümü‟nde 854 (30-37) arşiv numarasıyla kayıtlı 

olan üçüncü nüsha da bir mecmuanın 23ᵃ-26ᵃ varakları arasında yer almaktadır. Baş tarafında “Haza 

Kitâbu Seyyid Muhammed” ibaresi yer alan risâlenin ismi ve müellifi hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

Fakat risâle, diğer nüshalarla karşılaştırıldığında, bunun Akdağlı‟ya ait olduğu anlaşılmaktadır.36 

A- Risâle’nin Telif Amacı 

Akdağlı‟nın risâleyi telif amacı, insanları sigara içme hususunda bilgilendirmek ve uyarmak olarak 

özetlenebilir. Sigarayı kullanmanın hükmü konusunda görülen kayıtsızlık ve dinî bilgiye sahip insanların 

dahi sigara içmekten içtinap etmiyor olmaları da Akdağlı‟yı bu risâleyi yazmaya sevk eden sebepler 

arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, risâlenin telif amacı şu üç noktaya inhisar etmektedir: Birincisi, 

sigara içme ve kullanma hususunda insanların benzer tutuma sahip olmaları; ikincisi, dinî bilgiye sahip 

ve sünnete vukufiyeti olan bazı insanların sigara içmeleri, hatta bunu teşvik ediyor olmaları; üçüncüsü, 

dine aykırı konularda susmanın Allah‟ın lanetini mucip kılması37 ve hakikati dile getireceği yerde 

susanın da “dilsiz Şeytan‟a benzetilmiş olması.38 Kendi döneminde sigara kullanımının yaygınlaştığını 

büyük bir üzüntüyle dile getiren müellif, bu sebeplerden ötürü, sigara içmenin hükmü ile içenin şer‟i 

durumunu araştırdığını ve bu risâleyi yazma ihtiyacını hissettiğini belirtmektedir.39 

Şer‟i bir sorumluluk bilinciyle risâleyi telif etmiş olduğunu kaydeden Akdağlı, müminlerin bu 

araştırmadan muhakkak istifade edeceklerini ümit ettiğini belirtmektedir. Ayrıca, sigara kullanımının 

büyük ölçüde yaygınlaşmış olduğuna dikkat çekip “bela” olarak nitelendirdiği bu maddeden korunmak 

için okuyuculardan risâleyi yaymalarını rica etmektedir.40 

B- Risâle’nin Telifinde Yararlanılan Kaynaklar 

Akdağlı, tütünün kullanımıyla ilgili görüşlerini delillendirirken başta ayet ve hadisler olmak üzere 

tefsir ve hadis kaynakları ile ahlak kitaplarından istifade etmiştir. Kaynak kullanımında genel olarak ya 

                                                                                                                                                         
30  Bağdâdî, Hediyyetü‟l-arifîn, s. 2, c. 446. 
31  Bağdâdî, Hediyyetü‟l-arifîn, s. 2, c. 446; Kehhâle, Mu‟cemü‟l-müellifîn, c. 12, s. 265. 
32  Akdağlı‟nın bu risâlesi Nurettin Muhtar Acar tarafından yüksek lisans çalışması olarak tahkik ve tercüme edilmiştir. Bkz. Acar, 

İki Yazma Risale, s. 34-46, 116-134. 
33  Bu çalışmada her üç nüsha tarafımızdan incelenmiş olmakla beraber kaynak belirtmek için Kastamonu nüshası kullanılmıştır. 
34  İstinsah tarihi ve müstensihi belli olmayan bu nüsha suyolu filigranlı kâğıt üzerinde talik hattıyla kaleme alınmıştır. Her bir 

sayfasında 27 satır bulunan risâle (215x155-170x85) mm boyutundadır. Diğer özellikleri için bkz. Acar, İki Yazma Risale, s. 
13. 

35  İstinsah tarihi ve müstensihi belli olmayan bu nüsha filigranlı kâğıt üzerinde nesih hattıyla kaleme alınmıştır. Her bir 
sayfasında 15 satır bulunan risâle, (215x155-150x90) mm boyutundadır. Diğer özellikleri için bkz. Acar, İki Yazma Risale, s. 
13. 

36  Her bir varağı 21 satırdan oluşan risâlenin sonunda h. 1091 yılında Salih b. Hakkı İsmail tarafından istinsah edildiği bilgisi yer 
almaktadır. Diğer özellikleri için bkz. Acar, İki Yazma Risale, s. 12, 34. 

37  Bkz. Şîruye b. Şehredâred-Deylemî, el-Firdevs bi-me‟sûri‟l-hitâb, Dâru‟l-kutubi‟l-ilmiyye, Beyrut, 1986, c. 1, s. 321: إِذا ظهست
 البدع في أمتي فليظهس العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة هللا

38  Bu söz Kuşeyrî Risâlesi‟nde Ebû Ali ed-Dekkâk‟a nisbet edilmiştir: مه سكث عه الحق فهو شيطان أخسس Bkz. Abdülkerim el-
Kuşeyrî, er-Risâletü‟l-Kuşeyriyye, Dâru‟l-meârif, Kahire, ts., c. 1, s. 245. 

39  Akdağlı, vr. 173ᵃ. 
40  Akdağlı, vr. 173ᵃ. 
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esere ya da müellife atıfta bulunma şeklinde bir yöntem izlenmiştir. Risâlede referans gösterilen tefsir 

kaynaklarından biri Hanefî mezhebi fakihlerinden Ebü‟l-Leys es-Semerkandî (373/983)‟nin Tefsîru‟l-

kur‟âni‟l-kerîm‟idir; eser Tefsîru Ebi‟l-Leys şeklinde sadece bir yerde kaynak gösterilmiştir.41 Diğer tefsir 

kaynakları olan Şafii fakihlerinden Hüseyin b. Mesud el-Ferrâ el-Begavî (516/1122)‟nin Meâlimü‟t-

tenzîl‟ine, müellifin ismi belirtilmeksizin bir yerde;42 Abdullâh b. Ömer el-Beyzâvî (685/1286)‟nin 

Envârü‟t-tenzîl ve esrârü‟t-te‟vîl adlı tefsiri43 ile Şeyhzâde (950/1543)‟nin buna yazdığı hâşiyeye44 

sadece müelliflerinin isimlerine işaretle birer yerde atıfta bulunulmuştur. Bazı ayetlerin tefsirinde 

Adudüddin el-Îcî (756/1355)‟nin yaklaşımı belirtilirken eserin adı zikredilmeden “el-Kâdî Adûd” 

şeklinde45 kaynak gösterilmiştir. Îcî‟nin tefsirle ilgili eseri Tahkîku‟t-tefsîr fî teksîri‟t-tenvîr olduğuna 

göre muhtemelen kastedilen eser de budur. 

Hadis kaynaklarından ise sadece Ferrâ el-Begavî‟nin Mesâbîhu‟s-sünne adlı eserine “el-Mesâbîh” 

şeklinde bir yerde46 atıfta bulunulmuş, ancak bunun müellifi hakkında bilgi verilmemiştir. 

Risâlede ayrıca fıkıh usulü kaynaklarından da istifade edilmiştir. Bunlardan Zeynüddin İbn 

Nüceym (970/1563)‟in el-Eşbâh ve‟n-nezâir‟i, müellifin adı belirtilmeksizin el-Eşbâh ve‟n-nezâir ve el-

Eşbâh adıyla iki yerde;47 Sadeddîn et-Teftâzânî (792/1390)‟nin et-Telvih ilâ keşfi hakâiki‟t-Tenkıh‟i bir 

yerde müellifin ve eserin meşhur ismi zikredilerek “el-Allâmetu‟s-sânî Sadüddîn et-Teftâzânîfi‟t-Telvîh” 

şeklinde,48 diğer bir yerde ise Tavzih‟in hâşiyesi olduğu belirtilerek “Hâşiyetuhu et-Telvîh”49 şeklinde 

kaynak gösterilmiştir. Sadruşşerîa Ubeydullâh b. Mesûd (747/1346)‟un eseri bir yerde sadece “et-

Tavzîh”,50 diğer bir yerde de “Sâhibu‟t-Tavzîh”51 şeklinde; Cemâleddin İbnü‟l-Hâcib (646/1249)‟in 

Muhtasaru‟l-Münteha‟sına Adudüddin el-Îcî‟nin yazdığı şerhin Teftâzânî tarafından kaleme alınan 

hâşiyesi de bir yerde52 kaynak gösterilmiştir. Risâlede kaynak gösterilen bir diğer usûl eseri Gazzâlî 

(505/1111)‟nin el-Mustasfâ‟sı olup esere müellifinin ismi zikredilmeksizin bir yerde referansta 

bulunulmuştur.53 

Akdağlı, risâlenin yazımında Hanefî fıkıh eserlerinden oldukça istifade etmiş ve birer defa olmak 

üzere şu eserlere atıfta bulunmuştur: Kuhistânî (962/1555)‟ye eserinin adı belirtmeksizin;54 

Şemsüleimme Muhammed es-Serahsî (483/1090)‟nin el-Mebsût‟una “Mebsûtu Şeyhilislâm”;55 Hanefî 

fıkıh âlimlerinden İbn Melek olarak bilinen Abdüllatif b. Abdülaziz er-Rûmî (821/1418)‟nin Şerh-u 

Mecmai‟l-bahreyn‟ine “İbn Melek fî Şerhi‟l-Mecma”;56 Molla Hüsrev‟in Dürerü‟l-hukkâm şerhu Gureri‟l-

ahkâm‟ına müellifinin adını belirtmeksizin “Dürer”57 şeklinde ve Burhâneddin el-Buhârî (616/1219)‟nin 

el-Muhîtü‟l-Burhânî fi‟l-fıkhi‟n-Nu‟mânî adlı eserine “Sâhibu‟l-Muhît” şeklinde58 atıfta bulunmuştur. 

Necmeddin en-Nesefî (537/1142)‟nin hilâf ilmine dair el-Manzûmetü‟n-Nesefiyye‟sinin şerhlerinden 

Ebü‟l-Mehâmid Mahmûd b. Muhammed el-Buhârî el-Efşencî‟nin Hakâiku‟l-Manzûme‟sine de sadece 

eserin adını zikredilerek kaynak göstermiş,59 Ebû Cafer et-Tahâvî (321/933)‟den de nakilde bulunmuş, 

ama hangi eserinden istifade ettiğini belirtmemiştir.60 Risâlede yine Hanefî kaynakları arasından, 

                                                 
41  Akdağlı, vr. 174ᵃ. 
42  Akdağlı, vr. 174ᵃ. 
43  Akdağlı, vr. 175ᵃ. 
44  Akdağlı, vr. 175ᵃ. 
45  Akdağlı, vr. 175ᵃ. 
46  Akdağlı, vr. 175ᵃ. 
47  Akdağlı, vr. 173ᵃ, 173ᵇ. 
48  Akdağlı, vr. 174ᵃ. 
49  Akdağlı, vr. 174ᵇ. 
50  Akdağlı, vr. 174ᵇ. 
51  Akdağlı, vr. 174ᵇ. 
52  Akdağlı, vr. 174ᵃ. 
53  Akdağlı, vr. 175ᵃ. 
54  Akdağlı, vr. 173ᵃ. 
55  Akdağlı, vr. 173ᵃ. 
56  Akdağlı, vr. 173ᵇ. 
57  Akdağlı, vr. 173ᵇ. 
58  Akdağlı, vr. 173ᵇ. 
59  Akdağlı, vr. 174ᵇ. 
60  Akdağlı, vr. 174ᵇ. 
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“Şerhu‟l-Münye ve Şârihu‟l-Münye” şeklinde iki alıntı yapılmıştır.61 Burada Münye‟den kasdedilen 

Sedîdüddin el-Kâşgarî (705/1305)‟nin telif ettiği Münyetü‟l-musallî ve gunyetü‟l-mübtedî olup bunun 

üzerine İbn Emiru Hâc (879/1474)‟ın Halbetü‟l-mücellî ve buğyetü‟l-mühtedî ve İbrâhîm el-Halebî 

(956/1549)‟nin Gunyetü‟l-mütemellî adında iki önemli şerhi bulunmaktadır. Risâlede kastedilen, 

muhtemelen bu iki şerhten biri olmalıdır.  

Hanefî mezhebi dışında kaynak gösterilen fıkıh eserlerinden biri Malikî fukahasından Şehabeddin 

el-Karâfî (684/1285)‟nin ez-Zahîre fi‟l-fıkh adlı eseri olup müellifi belirtilmeksizin “ez-Zahîre”;62 Şâfiî 

fıkıh âlimlerinden Kemâleddîn Muhammed b. Mûsâ ed-Demîrî (805/1402)‟nin de eserinin adı 

belirtilmeksizin “ed-Demîrî” şeklinde birer defa63 kaynak gösterilmiştir. 

Birgivî Mehmed Efendi (981/1573)‟nin fıkıh konuları yanında ahlaka dair bilgilere yer verdiği et-

Tarîkatü‟l-Muhammediyye‟si risâlede kullanılan kaynaklar arasında olup “Sâhibu‟t-Tarîka” şeklinde bir 

yerde;64 “Mezhebu Ebî Hâşim” şeklinde ismi ve eseri belirtilmeksizin, Mutezile âlimlerinden Ebû Hâşim 

el-Cübbâî (321/933) olduğuna kanaat getirdiğimiz kaynağa da65 bir yerde referansta bulunulmuştur. 

C- Risâle’nin Telifinde Ġzlenen Yöntem ve Üslûb 

Akdağlı‟nın risâleyi telif amacı kendi döneminde yaşanan ve insanların çoğuna gitgide galebe 

çalan bir afetin önüne geçmek olduğu için yazar, muhatabını ikna etmeye yönelik bir yöntem 

benimsemiştir. Risâlenin temel argümanı sigara içerken ağızda oluşan zifirin şer„an pis ve necis 

olduğudur. Bu çerçevede iddiasını ayet, mezhep imamları ve müçtehitlerin taharet konusundaki 

görüşleriyle delillendirmiş, ayrıca fıkıh usulü eserleri ile fıkhın genel ilkelerine başvurmuştur. Konuyla 

ilgili örnekler ise dinen neyin temiz, neyin necis olduğu çerçevesinde ağırlıklı olarak fıkıh kaynaklarının 

taharet bahsinden verilmiştir. 

Sigaranın haram olmadığı görüşünü tenkit ederken bu görüşün tezlerine ve argümanlarına karşı 

tavizsiz bir dil tercih etmiştir. Bundan dolayı, Akdağlı‟nın risâlede kullandığı üslup yer yer sert ve 

iğneleyicidir. Sigara içmeye cevaz verenlerin büyük bir hata içinde olduklarını düşünmekte, hatta onları 

konuyu anlamamak ve hatada ısrara devam etmekle suçlamaktadır. Bu üslûbu tercih etmiş olmasını 

muhtemelen kendi döneminde tütün içiminin engellenemez bir hal almış olmasıyla izah etmek gerekir. 

Bundan dolayı risâlede fıkıh dilinin kimi yerde tebliğ ve irşat diline evrildiği müşahede edilmektedir.66 

Akdağlı konuları tartışırken okurun aklına gelebilecek muhtemel soruları bizzat kendisi sormuş ve yine 

kendisi cevaplandırarak ayrıca bir tür diyalog da sergilemiştir.67 

4- Risâle’deki Argümanlar ve Bunların Değerlendirilmesi 

Akdağlı tütün kullanmanın hükmünün haram olduğunu savunur. Ona göre, bunun hükmünün 

belirlenmesinde dört unsura bakılması gerekir. Bunlar tütün yaprağı, sigaranın dumanı, külü ve zifir‟dir. 

Bunlardan ilk üçüne ait hükmün malum olduğunu ifade ederek tütün kullanmanın hükmünü 

belirlemede zifirin esas alınması gerektiği tespitinde bulunur.68 Biz de Akdağlı‟nın zifirden hareketle 

tütün kullanmanın hükmü hususundaki tespitlerini esas alıp bazı değerlendirmelerde bulunacağız. 

A- Zifirin Necis Olması 

Akdağlı‟ya göre, sigara zifir içermektedir. Zifir ise habis olup necis vasfına sahip şeyler gibi o da 

necistir. Sigara içenin ağzı pislik yemeyi alışkanlık haline getiren ve “cellâle”69 denilen inek ve devenin 

ağzı hükmündedir, hatta ondan daha necistir. Hatta sigara içenin ağızlığındaki zifirin kokusu köpek vb. 

hayvanların necâsetinden daha pis, tadı daha iğrenç, rengi daha çirkindir. Buna istinaden Akdağlı, zifiri 

                                                 
61  Akdağlı, vr. 173ᵇ, 174ᵇ. 
62  Akdağlı, vr. 173ᵇ. 
63  Akdağlı, vr. 174ᵇ. 
64  Akdağlı, vr. 173ᵃ. 
65  Akdağlı, vr. 173ᵇ. 
66  Akdağlı, vr. 173ᵇ. 
67  Acar, İki Yazma Risale, s. 50. 
68  Akdağlı, vr. 173ᵃ. 
69  Cellâle, çoğunlukla pis ve necis şeylerle beslenen deve vs. hayvanlar olup etinden ve sütünden istifade etmek 

nehyolunmuştur ve mekruhtur. İlgili ahkâm için bkz. Alâuddin Ebû Bekr el-Kâsânî, Bedâi‟u‟s-senâi‟ fî tertîbi‟ş-şerâi‟, Dâru‟l-
kutubi‟l-ilmiyye, Beyrut, 1986, c. 5, s. 39 vd.; Kahraman, Abdullah, “Gıda Ürünlerinde Helal ve Haramı Belirleme Yöntemi”, 
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas, 2012, c. 16, sayı: 1, s. 471. 
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“necâset-i galîza” yani ağır pislik grubundan kabul etmektedir.70 Burada İmam Birgivî‟nin et-Tarikatü‟l-

Muhammediyye‟sindeki şu tespitini hatırlatmaktadır: Necâsetten korunmanın gerekliliği necis olan 

şeyin zatından dolayı olmayıp bilakis kötü koku, iğrenç tat ve çirkin renk gibi tiksindirici vasıflarından 

dolayıdır.71 Hanefî fakihlerinden Kuhistânî ve Serahsî necâsetin renkten değil, koku ve fizikî varlıktan 

neşet ettiğini; necis bir şeyin tadının ve kokusunun zail olmasıyla temizlendiğini belirtmişlerdir. Akdağlı 

bu nakilden sonra, etin tadı değişip kokuşmaya başlayınca necis ve haram olması örneğini vererek 

sigarada da aynı hükmün geçerli olduğunu söylemekte, bu görüşünü ise İbn Nüceym‟in kaydettiği “Bir 

yiyecek maddesi bozulunca ve kokusu değişince necis ve haram olur”72 fıkıh kaidesiyle 

desteklemektedir.73 

Necâset, hakikî ve maddî pislik demek olup fıkıhta, “necâset-i hafîfe” (hafif pislik) ve “necâset-i 

galîza” (ağır pislik) olarak ikiye ayrılmaktadır.74 Akdağlı, zifiri necis olarak değerlendirmiş ve necâset-i 

galîzadan saymıştır. Bu görüşünü de zifirin kötü koku, iğrenç tat ve çirkin renk gibi üç niteliği ihtiva 

ettiği kabulü üzerine bina etmiştir. Fakat burada söz konusu edilen “kötü, iğrenç, çirkin” gibi 

nitelemelerin sübjektif olduğunu ve kişiden kişiye değiştiğini belirtmeliyiz. Bu değerlendirmeler daha 

ziyade, sigara kullanmayanlara aittir. Kullananlar ise, sigara kokusunun “kötü” ve tadının “iğrenç”75 

olduğunu kabul etmeyip bilakis sigaranın hoş bir kokuya, lezzet veren bir tada sahip olduğunu ileri 

sürmektedirler. Dolayısıyla zifirin necis olduğu tartışmaya açık bir konudur. 

Hanefî mezhebine göre, necis olduğu hususunda sarih bir nassın veya ittifakın bulunmadığı 

maddeler necâset-i galîzadan sayılmaz. İmam Azam Ebû Hanîfe, bir şeyin necâset-i galîzadan 

sayılabilmesi için hakkında nas bulunmasını gerekli görür; necis oluşu hakkında naslar arasında 

tearuzun giderilemediği şeylerin ise necâset-i hafîfeden sayılacağı görüşündedir. İmam Ebû Yusuf ve 

İmam Muhammed‟e göre ise kriter, ittifakın bulunup bulunmamasıdır; ittifak varsa bu necâset, galîza; 

ihtilaftan bahsediliyorsa hafifedir.76 Bu açıdan bakıldığında, Akdağlı‟nın zifirin necis oluşuyla ilgili 

görüşü, mensubu bulunduğu Hanefî mezhebiyle uyumlu görünmemektedir.  

Sigara içmenin haram oluşunun illeti olarak sadece zifiri belirlemek, usul ilminin kuralları 

açısından kesinlik arz etmez. Çünkü zifir, hükmün belirlenmesinde illet olabilecek unsurlardan sadece 

bir tanesidir. Bu unsurlar arasından yalnızca zifirin tercih edilmesinin daha güçlü delillerle 

desteklenmesi gerekmektedir. O da zifirin temiz sayılmadığı argümanı değil, sigaranın başta kanser 

hastalığına yol açarak insan sağlığına zarar veren zehirli maddeler77 ihtiva ediyor oluşudur. Bilindiği gibi 

helal ve haram gıdaların belirlenmesinde başvurulacak kriterlerden biri de fayda-zarar kriteridir.78 

Ayrıca zifirin temiz sayılması onun helâl oluşunu da ifade etmez. Çünkü bir şeyin temiz sayılması, her 

hâlükârda yenilip içilmesinin helâl olmasını gerekli kılmamaktadır. 

Zifiri necis ve pis sayan Akdağlı‟nın verdiği bu hükme göre tütün, içmek için alım satıma da konu 

olamaz. Çünkü bir malın alım satıma konu olabilmesi için mütekavvim yani dinen yararlanılabilir 

nitelikte olması gerekir. 

B- Zifirin Hükmünün Nas Ġle Sabit Olması 

Akdağlı, tütün içmenin pis şeylerin kullanımını yasaklayan A‟râf Sûresi 157. ayetin kapsamına 

girdiği, bu ayette yer alan “habâis/pis şeyler” kelimesinin tütünün içerdiği zifire de şamil olduğu 

görüşündedir. Dolayısıyla, tütün içmenin haram olmasının hükmü kıyas ile değil nasla sabit olmuştur.79 

                                                 
70  Akdağlı, vr. 173ᵃ. 
71  Akdağlı, vr. 173ᵃ. 
72  Zeynüddin b. İbrâhim İbnü‟n-Nüceym, el-Eşbâh ve‟n-nezâir, Dâru‟l-kutubi‟l-ilmiyye, Beyrut, 1999, s. 138. 
73  Akdağlı, vr. 173ᵃ. 
74  Burhaneddin Mahmud b. Ahmed el-Buhârî, el-Muhîtu‟l-burhânî fi‟l-fıkhi‟n-Numânî, Dâru‟l-kutubi‟l-ilmiyye, Beyrut, 2004, c. 1, 

s. 192. 
75  Helal ve haram gıdalar ta‟lîl edilirken, “iğrenç ve tiksindirici olma”, dikkate alınan kriterler arasında yer alır. Fakat bu kriter 

daha çok hayvansal gıdalar için geçerlidir. Bkz. Kahraman, “Gıda Ürünlerinde Helal ve Haramı Belirleme Yöntemi”, s. 469. 
76  Burhaneddin el-Buhârî, el-Muhîtu‟l-burhânî, c. 1, s. 193-194; Abdullah b. Mahmûd el-Mevsılî, el-İhtiyâr li-ta‟lîli‟l-Muhtar, 

Matbaatü‟l-Halebî, Kahire, 1937, c. 1, s. 31. 
77  Fikret Karaman, “Tütün ve Sigara Üzerine Bir İnceleme”, s. 120 vd. Ayrıca bkz. Baysa, “Ömer Müftî Kilîsî”, s. 46-47. 
78  Kahraman, “Gıda Ürünlerinde Helal ve Haramı Belirleme Yöntemi”, s. 466. 
79  Akdağlı, vr. 175ᵃ. 
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Akdağlı, bu görüşünün temel dayanağı olarak  بَوااِ َو لَويْيِهمُي الْي َو سِّيِ ُي عَو مُي الطَّطيِّيِبَواتِ  َويُيحَو  (O peygamber)“  َويُيِحلُّل لَوهُي

onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kılar.” (A‟râf 7/157) âyetini delil göstererek 

şunları söylemektedir: Fukaha bu ayetten hareketle kurbağa, yılan ve fare gibi haşereler ile köpek, 

kurt ve aslan gibi yırtıcı hayvanların haram olduğuna hükmetmişlerdir. İbn Melek de Şerhu‟l-Mecma‟da 

bu ayeti delil göstererek şahin, kartal ve akbaba gibi yırtıcı pençesi olan kuşlar ile kurt, akrep ve fare 

gibi parçalayıcı dişi olan haşere ve yırtıcıların haram; bütün bu canlıların ise necis ve pis olduğunu 

kaydetmiştir.80 Akdağlı‟ya göre, sigaranın A‟raf 157. ayetin umumu dışında kaldığına ve helal olduğuna 

dair Kitap, Sünnet, İcmâ ve Kıyas‟a dayanan herhangi bir delil bulunmamaktadır.81 

A‟râf Sûresinin 157. ayeti, sigara içmenin hükmünün nas ile belirlendiğine dair Akdağlı‟nın 

istişhatta bulunduğa bir delildir. Fakat zifirle ilgili hükmün belirlenmesinde bu âyetle istişhatta 

bulunmadan önce, zifirin şüpheye mahal bırakmayan bir kesinlikte habis olduğunun tespit edilmesi 

gerekir. Zifir için böyle bir neticeye varıldıktan sonra ilgili ayetin delâletinin tartışılacağı safhaya 

geçilebilir. Yukarıda, zifirin necâset-i galîzadan sayılmasının tartışmalı olduğunu ifade etmiştik. Burada 

sorun, nelerin “habâis”82 grubuna dâhil olduğudur. Bu durumda ilgili ayetin delâletinin kati olup 

olmayacağı zifir için belirlenen hükümle irtibatlı olmaktadır. 

Akdağlı‟nın sigaranın A‟raf 157. ayetinin umumunun dışında kaldığına ve helal olduğuna dair 

Kitap, Sünnet, İcmâ ve Kıyas‟a dayanan bir delil bulunmadığı şeklindeki tespiti tartışmalıdır. Zira 

sigaranın ayetin umumuna dâhil olduğuna dair de sarih bir delil mevcut değildir. Sonuç olarak her iki 

iddia da mütesavi olmaktadır. Böyle olunca, helalliği ve haramlığı konusunda müçtehitlerin ittifak 

edemedikleri özellikle gıda gibi yeni ve şüpheli83 konularda “sağlığa uygunluk” ölçütü esas alınmalıdır.84 

Sigaranın da insan sağlığına zararlı olduğu kesin olduğu için hükmünün bu çerçevede belirlenmesi 

gerekir. 

Sigara konusunu tartışanlar gibi, Akdağlı da görüşlerini fıkhın geleneksel metodolojisi ve 

kavramları çerçevesinde delillendirme yolunu takip etmiştir. Oysa tütün içmenin haramlığı bu delillerle 

ispat edilemez. Aklı-ı selim sahibi herkes sigaranın kötü ve zararlı bir alışkanlık olduğu hususunda 

görüş birliğine sahip olmakla beraber,85 bir yiyecek maddesinin haram olduğunun savunulabilmesi için 

buna dair açık bir nassın sevk edilmiş olması gerekir. 

C- Zifirin Hükmünün Kıyas Ġle Sabit Olmadığı 

Sigara içmenin haram olmadığını savunanların “A‟râf Sûresi‟nin 157. ayetini delil göstererek 

zifirin necis olduğunu ileri sürmek hükmün kıyas yoluyla ispatıdır. Oysa bir hükme kıyas deliliyle 

varmak ancak müçtehidin faaliyet alanına girer” şeklindeki itirazlarını nakleden Akdağlı buna şöyle 

cevap verir: Burada iki husus dile getirilmektedir. Biri bu hükmün kıyas ile sabit olduğu, ikincisi bu 

kıyasın ise ancak bir müçtehit tarafından yapılabileceği. 

Birinci itiraza cevap sadedinde Akdağlı, bu hükmün kıyasla değil, nas ile sabit olduğunu 

savunarak şöyle demektedir: Çünkü kıyas, bir şeyin hükmünü müşterek illetten dolayı başka birine 

vermek, yani aslın hükmünü fer‟e uygulamaktır. Oysa ilgili ayette “habâis” kelimesi lügat açısından 

zifiri de kapsamaktadır. Habis ise mürüvvet ehli tarafından temiz tabiatınca pis ve iğrenç görülen 

şeydir. Bu sebepten ötürü zifir, habâise dâhildir. Dolayısıyla zifirin haramlığı konusunda yapılan, kıyasla 

istidlal olmayıp hükme nassın zâhiriyle varmaktır.86 

İkinci itiraza yani kıyasın ancak bir müçtehit tarafından yapılabileceğine cevap sadedinde ise 

Akdağlı, Sadeddin et-Teftâzânî‟nin: “İçtihatla alakalı şartlar her konuda hüküm verebilen mutlak 

müçtehit ile ilgilidir, belirli meselelerde hüküm verecek müçtehidin sadece o meseleyle ilgili şeyleri 

                                                 
80  Akdağlı, vr. 173ᵇ. 
81  Akdağlı, vr. 175ᵃ. 
82  Habis kavramıyla ilgili geniş bilgi için bkz. Şenol, Yahya, Kur‟an ve Sünnet Işığında Helal Gıda, Süleymaniye Vakfı Yay., 

İstanbul, 2014, s. 58 vd. 
83  Şüpheli şeylerden kaçınmayla ilgili âlimlerin görüşleri için bkz. Şenol, Helal Gıda, s. 81 vd. 
84  Şenol, Helal Gıda, s. 397. 
85  Fikret Karaman, “Tütün ve Sigara Üzerine Bir İnceleme”, s. 123. 
86  Akdağlı, vr. 174ᵃ. 
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bilmesi yeterlidir”87 sözünü aktarır. Fakat Akdağlı zifirin hükmü konusunda kıyasa başvurmadığını 

savunmaktadır. Buna rağmen yapılanın hâlâ bir kıyas işlemi olduğunu iddia eden ve kendisinin de 

müçtehit olmadığını dile getirenlere karşı, belirli bir meselede içtihat yapan kimsenin içtihatla ilgili 

bütün şartları taşımasının gerekmediğini, sadece ilgilendiği konuyu bilmesinin yeterli olduğunu ifade 

ederek cevap verir.88 

Akdağlı, kendisinin mutlak müçtehit olmadığını, sadece belirli bir meselede içtihatta 

bulunduğunu belirtir. Bu açıdan içtihat konusundaki düşüncelerinde tutarlıdır. Çünkü belirli bir 

meselede içtihat yapan kimsenin mutlak içtihatla ilgili bütün şartları taşıması gerekmez, sadece 

ilgilendiği konuyu etraflıca bilmesi yeterlidir.89 Ancak, zifirin dinen habâisten addolunması kat‟î olmadığı 

için, ayetin şümulüne zifiri dahil etmesi tartışmalıdır. Çünkü habâis farklı yorumlanabilecek esnek bir 

kavram değildir. 

D- EĢyada Aslolanın Ġbâha Olduğu Prensibi 

Akdağlı, sigaranın haram olmadığını savunanların şu görüşüne yer verir: Yeryüzünde bulunan 

şeylerden yararlanma hususunda, yasaklayan bir delil bulunmadıkça aslolan ibâhadır. Zira ayette şöyle 

buyrulmaktadır: ِميًعا ا فِي األَوزْيضِ جَو لَوقَو لَوكُيم مَّط وَو الَّطِري خَو  ”O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı“ هُي

(Bakara 2/29). Dolayısıyla sigaranın da mubah olduğuna hükmedilmesi gerekir. 

Akdağlı, sigaranın mubah olduğunu ileri sürenlerin bu görüşlerini doğru bulmamakta ve delil 

olarak getirdikleri ayetin bu konuyla irtibatlı olmadığını savunmaktadır. Ona göre bu âyet Resûl-i 

Ekrem‟in bi‟setinden ve ahkâmın bildirilmesinden önceki fetret dönemiyle alakalıdır. Bu hususun ayrıca 

“Bugün size dininizi ikmal ettim”(Mâide 5/3) ve “Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır” 

(En‟âm 6/59) ayetlerinde de açıklanmış olduğunu belirterek ilgili âyetin sigara içmenin helâl oluşuna 

delil getirilemeyeceğini ifade etmektedir. Bu konuda ibâha-i asliyye ilkesiyle de hareket edilemez, 

edilse bile bu, tütünden sigara içme şeklinde faydalanmanın helal oluşunu gerektirmez; zira tütünü 

yiyecek maddesi ve sigara olarak tüketme haricinde ondan farklı şekilde faydalanmak mümkün ve 

sahihtir. Ayrıca sigara içme, nefes alıp verme gibi insan hayatı için zaruri olan bir eylem değildir.90 

Akdağlı, sigaranın hükmünü ortaya koymak için “Eşyada aslolan ibahadır” kaidesine referansta 

bulunulamayacağını söylerken, bu düşüncesinde isabetlidir. Bu konuda İstishâbü‟l-hâl prensibiyle 

hüküm bildirmemiz usul açısından doğru değildir. Çünkü sigara, zararı kesin olan maddeler 

sınıfındandır. Bu tür içeceklerin de, öne çıkan bu illetinden dolayı, mubah olamayacağı aklen bilinebilir. 

E- Sigara Ġçen KiĢinin Artığının Hükmü 

Akdağlı, sigara ve diğer tütün mamüllerini kullanma neticesinde ağza zifir bulaşmasının 

hükmünün, necâset yemenin hükmüyle aynı olduğu iddiasındadır. Bunu sigara içmekte kullanılan alet 

ve edevatta biriken zifirin pis ve necis, belki de bütün ağır necâsetlerden ve pisliklerden daha pis ve 

necis olduğunu söyleyerek temellendirme yoluna gitmiştir.91 

Akdağlı‟ya göre, ağzında zifir kokusu bulunan kişinin ayrıca artığı da temiz değildir. Çünkü bunun 

ağız sıvısı, tıpkı şarap içmiş kişinin tükürüğü, fare yemiş kedinin salyası ve istincâ yapıp eli necâset 

kokan kişinin eli gibi necistir.92 İbn Nüceym‟in istincânın şartını, istincâ mahallinden ve elden kokunun 

giderilmesi olarak kaydettiğini93 hatırlatan Akdağlı, bir mahaldeki necâset giderilmedikçe o yerin temiz 

sayılamayacağı ilkesinden hareketle, necis olan zifirin de ağızdan temizlenmesi gerektiğini, aksi halde 

                                                 
87  Sadeddîn et-Teftâzânî, Şerhu‟t-Telvih ala‟t-Tevdîh li-metni‟t-Tenkih, thk. Zekeriyyâ Umeyrât, Dâru‟l-kutubi‟l-ilmiyye, Beyrut, 

1996, c. 1, s. 247. 
88  Akdağlı, vr. 174ᵃ. Sigara içmenin haram olduğunu savunan Ömer Müftî Kilîsî de benzer itirazlarla karşılaşmış ve sigaranın 

hükmü konusunda içtihatta bulunabilmek için mutlak müçtehit olmaya gerek olmadığını söylemiştir. Bkz. Baysa, “Ömer Müftî 
Kilîsî”, s. 43. 

89  Zekiyüddîn Şa‟bân, İslâm Hukuk İlminin Esasları, çev. İbrahim Kâfi Dönmez, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., İstanbul, 2015, s. 
442. 

90  Akdağlı, vr. 174ᵇ. 
91  Akdağlı, vr. 175ᵃ. 
92  Akdağlı, vr. 173ᵇ. 
93  Akdağlı, vr. 173ᵇ. 
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ağzın necis sayılacağını belirtir. Burhâneddin el-Buhârî de el-Muhîtu‟l-Burhânî adlı eserinde94 bir şeyin 

temiz sayılabilmesi için onda necâsetin tadının, renginin ve kokusunun olmaması şartını kaydetmiştir.95 

Akdağlı, sigara içen kişinin ağız sıvısını ağır necâset grubuna giren şeylere kıyas etmiştir. Zifiri 

necâset-i galîzadan saydığı için, şarap içen kişinin tükürüğü, fare yemiş kedinin salyası ve istincâ yapıp 

eli necâset kokan kişinin eli gibi, sigara içen kişinin ağız sıvısının da necis olduğu hükmünü vermiştir. 

Fakat zifirin necis olduğu tartışmalı bir konu olması hasebiyle bu kıyas işlemi de tartışmalıdır ve kıyas 

ma‟al-farık‟tır. Çünkü burada “fer‟” hükmün illeti bakımından “asıl”a eşit değildir.96 Yani sigara içenin 

ağız sıvısı, fare yemiş kedinin salyasının dengi bir şey olmadığından bu konuda kıyas icra edilemez. 

Akdağlı bunlar arasında kıyas yapmaya elverişli benzerlik olmadığı halde kıyasa başvurduğu için onun 

bu işlemi fasit olup geçerli kabul edilemez. 

F- Ağızdaki Zifirin Temizlenmesinde MeĢakkatin Bulunması 

Akdağlı, sigara içen kişinin ağzında biriken zifirin temizlenmesinde zorluk ve meşakkat 

bulunduğu ve ağızdaki zifirin temizliğinin fıkhın bu ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği 

düşüncesini şiddetle reddetmektedir. 

Dürer müellifi Molla Hüsrev, necâsetin temizlenmesi bahsiyle ilgili şöyle der: Gözle görülebilecek 

büyüklükteki bir necâsetle kirlenmiş olan elbise veya benzeri şeyler, meşakkate girmeden, mesela 

sabun ve benzeri bir maddeye ihtiyaç duyulmadan, bizzat necâsetten ve koku-renk gibi necâsetin 

izlerinden arındırılırsa temiz sayılırlar. Çünkü necâsetin temizlenmesi için hazırlanmış esas araç sudur. 

Sudan başka bir maddeye ihtiyaç duyulursa, bu durumda meşakkatin var olduğu kabul edilir.97 Akdağlı, 

insanların kullandığı eşyaların temizliği için geçerli olan ve meşakkatin giderilmesi ilkesinin bu 

çerçevede değerlendirilmesinin anlamlı olduğunu belirtmekte, lakin Molla Hüsrev‟in bu tespitlerinin 

sigara içme konusuna taşınmasını kabul etmemektedir. Sigara içen kimsenin ağız temizliğinde, sudan 

başka bir maddeye ihtiyaç duyulduğundan dolayı meşakkatin var olduğu tezini reddederek şu tespitte 

bulunur: Hiçbir zaruret, ağzın sabah-akşam her daim zifir necâsetiyle bulaşmasını zorunlu kılmaz; 

ayrıca ağız temizliğinde sudan başka bir maddeye ihtiyaç duyulmadığı için, bunda meşakkatin 

bulunduğu mazereti isabetli değildir. Cadde ve sokaklardaki çamurun temizliği gibi meseleler ise 

zaruret kaidesi üzerine mebni olup temizlik konusundaki temel şer‟î ilkeden istisna edilmiştir. 

Dolayısıyla buradaki necis olan ve necâsetle bulaşmış şey, herhangi bir seçim ve zaruret durumu söz 

konusu olmaksızın bedeni veya elbisesi necâsetle bulaşmış kişiye kıyas edilemez.98 

G- Sigara Ġçen KiĢinin Namazının Hükmü 

Akdağlı‟ya göre zifir necâset-i galîza olduğu için, sigara içen ve ağzı zifirle bulaşan kişinin namazı 

sahih değildir. İmam Şâfiî‟ye göre çok az bir miktar necâset dahi namazın sıhhatine mâni teşkil eder. 

İmam Azam‟a göre de, sigara içen kişinin dil ve diğer bölümlerden oluşan ağzının iç kısmı, alan olarak 

bir dirhemden daha büyük olduğu için, zifirin ağızda bulunuşu namazın sıhhatine mâni olur.99 

Necâset-i galîza bir dirhem kadar veya ondan daha küçük olursa bu necâset-i kalîle sayılır ve 

namaza cevazına engel teşkil etmez; bir dirhemden büyük olması durumunda namazın sıhhatine engel 

olur.100 Akdağlı, Hanefilerin necâset-i galîza konusundaki bu hükmünü hatırlatırken Hanefî mezhebinin 

sistematiği içinde hareket etmiştir. Fakat baştan itibaren zifiri necis, hatta necâset-i galîzadan saymış 

olması tartışmalı bir değerlendirme olduğu için sigara içenin namazının sahih olmayacağını ileri sürmesi 

de tenkide açık bir görüştür ve isabetli değildir. 

Pis sayıldığı için, tütün içmenin ve üzerinde tütün bulundurmanın namazın sıhhatine engel teşkil 

edeceği şeklindeki görüşlere âlimlerin çoğu iştirak etmemiştir.101 Şeyh Mahmût Şeltût, İslâm‟a göre, bir 

                                                 
94  Burhaneddin el-Buhârî, el-Muhîtu‟l-burhânî, c. 1, s. 201. 
95  Akdağlı, vr. 173ᵇ. 
96  Kıyas ma‟al-fârık için bkz. Şa‟bân, İslâm Hukuk İlminin Esasları, s. 144. 
97  Molla Hüsrev Mehmed b. Feramrûz, Dürerü‟l-hukkâm şerhu Gureri‟l-ahkâm (Şürünbülâlî‟nin hâşiyesiyle beraber), Dâru 

ihyâi‟l-kutubi‟l-arabiyye, yy., ty., c. 1, s. 44; Akdağlı, vr. 173ᵇ. 
98  Akdağlı, vr. 173ᵇ. 
99  Akdağlı, vr. 174ᵃ. 
100  Burhaneddin el-Buhârî, el-Muhîtu‟l-burhânî, c. 1, s. 192. 
101  Özen, “Tütün”, c. 42, s. 5. 
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şeyi yemenin haram veya mekruh oluşu ile necis oluşu arasında bir telâzumun102 olmadığını dile 

getirerek, tütün ekilmiş veya depolanmış yerde dahi namazın kılınabileceğini103 beyan etmiştir.  

Akdağlı sigara müptelası olup içmekte ısrar eden, namaz kılan veya kıldıran kişiye “veyl olsun” 

demektedir. Ona göre, bu hata üzere olanların kendilerini Müslüman ve müttaki olarak nitelemeleri 

sadece bir iddiadan ibarettir; sigara içmenin haramlığına karşı gelmenin ve bu husustaki ısrarın 

temelinde ise inatçılık, inkârcılık ve haset yer almaktadır.104 Akdağlı‟nın bu konudaki görüşleri oldukça 

sert olup ilmî letafet içinde değerlendirilemez. Oysa sigara içmenin dinî hükmü tartışmalı bir konudur. 

Âlimlerin ihtilaf ettiği fıkhî konular etrafında herhangi bir kanaat serdedilirken “inat, inkâr ve haset” gibi 

kavramlara ve hissî kabul edilebilecek değerlendirmelere başvurmanın ilmî bir dayanağı 

bulunmamaktadır. 

İnsanları sigarayı bırakmaya ve tövbeye davet eden Akdağlı, temizliğin aslî mekânlarından olan 

ağız gibi bir organın zifir gibi habis ve necis bir maddeyle kirletilmemesi gerektiği öğüdünde 

bulunmaktadır. Bu öğüdünü şu hikmetle temellendirmektedir: Allah, insanı anne karnındayken kan ile 

ağızdan değil bilakis göbek yoluyla beslemiştir. Çünkü ağız tevhidi ikrar ve Kur‟an‟ı kıraat etmenin 

makamıdır. Ama insan irade sahibi olduktan sonra ağzını zifir, çirkin söz vb. haramlarla kirletmiştir.105 

 

Sonuç 

Tütün, kullanımı Osmanlı toplumunda 1570‟li yıllardan sonra yaygınlaşan bir ürün olup 

hükmünün tespiti âlimler arasında ciddî tartışmalara konu olmuştur. Tütün kullanımının dinî hükmü 

hakkındaki görüşler genel olarak mubah, mekruh ve haram şeklindedir. Araştırmamıza konu olan 

Akdağlı Mustafâ b. Alî Amâsî, tütün kullanmanın haram olduğu görüşündedir. Bu amaçla kaleme aldığı 

risâlesinde tütünde zifir bulunduğunu söylemekte; zifirin de şer‟an habis ve necis olduğunu 

savunmaktadır. 

Akdağlı, tütün kullanmanın dinî hükmü hususunda müstakil bir delilin mevcut olduğunu ileri 

sürmekte ve bu şer‟î delile istinaden haram kabul etmektedir. Ona göre zifirin hükmünün haram 

oluşunun dayanağı kıyas değil, bizzati nassın kendisidir. Çünkü zifir, “(O peygamber) onlara iyi ve 

temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri (habâis) haram kılar.” (A‟râf 7/157) ayetinin şümulüne dâhildir 

ve burada yer alan “habais” ifadesinin kapsamına girmektedir. Bu da tütün kullanmanın haram olduğu 

hükmünün nassın zahiri ile belirlenmiş olduğu anlamı taşır. 

Akdağlı, tütün kullanmanın hükmünü temellendirirken geleneksel istidlal yöntemlerinden 

uzaklaşmıştır. Nitekim tütünün li-zâtihi haram olduğunu ileri sürerken kati delillere dayanmayan 

tartışmalı bir istidlal yöntemini kullanmıştır. Burada zifiri necâset-i galîza olarak nitelendirmiş olması 

fıkhî açıdan ikna edici dayanaklardan yoksun olduğu için, tütün kullanan kişinin kıldığı namazın sahih 

olmadığı hükmünde isabetli görünmemektedir. 

Tütün başta nikotin olmak üzere zehirli birçok kimyasal madde içermektedir. Bu yüzden pek çok 

hastalığa yol açmaktadır. Nasları incelediğimizde birçok hükmün insan canını koruma maksadıyla vaz 

edildiğini, bu sebeple de cana zarar vermenin haram olduğunu öğrenmekteyiz. İnsan sağlığı üzerindeki 

olumsuz etkisi hususunda günümüzde mevcut bilgiler bizi bu maddenin hükmünün tahrimen mekruh 

olduğuna ikna etmektedir. 

Şu hususu özellikle belirtmemiz gerekir ki sigaranın haram olmadığını savunmak onun mubah 

olarak kabul edilmesi anlamını taşımamaktadır. Kötü kokması sebebiyle mekruh; israfa yol açarak fert, 

aile ve ülke ekonomisini zarara uğrattığı, hastalıkları artırdığı ve hastayı ölüme sevk ettiği için tahrimen 

mekruh olduğu, dinin malı ve canı korumaya yönelik genel ilkelerine uygun düşmektedir. 

                                                 
102  Telâzum, iki şeyden birinin diğerini gerekli kılmasıdır. Bkz. Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar Yay., 

İstanbul, 2013, s. 562. 
103  Mahmûd Şeltût, el-Fetâvâ, s. 333. 
104  Akdağlı, vr. 174ᵃ. 
105  Akdağlı, vr. 173ᵇ. 
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HIZIR B. MEHMED EL-AMÂSÎ’NİN GUSÛNÜ’L-USÛL ADLI MUHTASARININ 

İNCELENMESİ 

 

Hüseyin BAYSA 

 

Özet 

Amasya âlimlerinden Hızır b. Mehmed el-Amâsî‟nin (ö. 1086/1675), Gusûnü‟l-usûl adlı muhtasarı, bir 

fıkıh usulü çalışmasıdır. Amâsî, bu eserini Ebü‟l-Berekât en-Nesefî‟nin (ö. 710/1310) Menâru‟l-envâr 

ismindeki kitabından ihtisar etmiştir. Öğrencilerinin ezberlemek amacıyla kendisinden bir fıkıh usûlü 

metni yazmasını talep etmeleri üzerine böyle bir çalışma yaptığını belirten müellif, daha sonraları bu 

muhtasarını Tehyîcu Gusûni‟l-usûl adıyla şerh etmiştir. Muhtasarda ağırlıklı olarak, şer‟î hüküm, hâkim, 

şer‟î hükmün kaynakları ve çeşitleri ile lafız ve manayla ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Gusûnü‟l-usûl, Hanefî mezhebinin yöntem ve içerik itibariyle nitelikli fıkıh usulü eserlerinden biri olan 

Menâru‟l-envâr‟ın muhtasarı olması açısından önem arz etmektedir. Eseri değerli kılan diğer bir husus, 

Osmanlı dönemindeki medrese tedrisatında yapılan metin ezberlemeleri hakkında kanaat vermesidir.   

Anahtar Kelimeler: Hızır b. Mehmed el-Amâsî, Gusûnü‟l-usûl, Fıkıh usûlü, Şer‟î hüküm, Muhtasar. 

 

The Analysis of the Compendium Gusûnü’l-Usûl by Hızır b. Mehmed al-Amâsî 

 

Abstract 

The compendium Gusûnü‟l-Usûl, by Hızır B. Mehmed Al-Amâsî, one of the scholars of Amasia, is a 

book on the methodology of fıqh. Amâsî‟s book is a condensed version of Ebü‟l-Berekât en-Nesefî‟s 

book (d. 710/1310) called the Menâru‟l-envâr. As the author remarks, the compendium was written 

upon the request of his students who asked him to write a book on the methodology of fıqh for 

recitation, which was later annotated by the author in a book called Tehyîcu Gusûni‟l-Usûl. The 

compendium offers a considarable amount of information on ecclesiastical law, judge and the sources 

and varieties of ecclesiastical law as well as on wording and meaning.  

Gusûnü‟l-Usûl is significant in the sense that it is the compendium of Menâru‟l-envâr, one of the 

fundamental books on the methodology of fıqh of the Hanafi sect in terms of content and 

methodology. Another reason why the compendium is so important is because it provides an insight 

to text recitations in the madrasa schooling of the Ottoman period.  

Keywords: Hızır b. Mehmed el-Amâsî, Gusûnü‟l-Usûl, Methodology of Fıqh, Ecclesiastical Law, 

Compendium. 

 

Giriş 

Hızır b. Mehmed el-Amâsî, “Usûl ilminin dalları” anlamına gelen Gusûnü‟l-usûl adlı eserini Ebü‟l-

Berekât en-Nesefî‟nin (ö. 710/1310) Menâru‟l-envâr ismindeki fıkıh usulü kitabını özetleyerek 

oluşturmuştur. Menâru‟l-envâr, gerek sistematik gerekse içerik bakımından, fukâhâ metoduyla yazılmış 

en önemli Hanefî usûl kitaplarından biri olan Pezdevî‟nin (ö. 482/1089) Kenzü‟l-vüsûl adlı eserinden 

ihtisar edilmiştir. Metot ve muhteva bakımından Kenzü‟l-vüsûl‟ü diğer eserlerden farklı kılan özellikler 

Menâr‟a yansıtıldığı için Menâr, fıkıh usulü konularının tamamını özet halinde veren sistematik bir metin 

olarak kabul edilmektedir. Bu niteliğinden dolayı Menâr, Osmanlı döneminde asırlarca medreselerde 

ders kitabı olarak okutulmuş ve üzerinde birçok şerh ve hâşiyenin yanı sıra ihtisar çalışmaları 

yapılmıştır. Menâr‟ın önemli muhtasarlarından bir tanesi de Hızır b. Mehmed el-Amâsî tarafından 
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yazılan Gusûnü‟l-usûl adlı metindir. Amâsî daha sonraları talepler üzerine bu eserini Tehyîcu Gusûni‟l-

usûl adıyla şerh etmiştir.1  

Gusûnü‟l-usûl, Menâr‟ın muhtasarı olmasına rağmen Gusûn‟de bu eserden hiç bahsedilmemiştir. 

Aynı şekilde telifin bir ihtisar çalışması olduğuna ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bunun 

yerine, eserin Hanefî fıkıh usulüne dair bir mukaddime olduğu belirtilerek yapılanın küçük bir çalışma 

olduğuna işaret edilmiştir. Yine Menâr‟da geçmeyen bazı bilgilere yer verildiği halde bunların kaynağına 

herhangi bir atıf yapılmamıştır.  

Gusûn‟ün hem Türkiye‟deki yazma eserler kütüphanelerinde hem de yurtdışındaki 

kütüphanelerde birçok nüshası bulunmaktadır. İncelemeye esas aldığımız nüsha, Çorum Hasanpaşa 

Yazma Eserler Kütüphanesi‟nde 19 Hk 1624/2 arşiv numarası ile kayıtlı, müellifin kendisi tarafından 

kaleme alınmış metindir. Bu metnin içinde yer aldığı kitap, “sırtı siyah meşin kaplı, ön ve arka yüzü 

yıpranmış ebru kâğıt kaplı”dır. Gusûn, bu eserin 90b-103b (27 sayfa) arasındaki varaklarda yazılıdır. 

Gusûn‟ün her sayfasında 15 satır bulunmaktadır.2  

Gusûn‟ün yazım tarihi eserin son sayfasında, şifreli kelimelerle ifade edilmiştir. Burada 

muhtasarın yazılmasına “انىُن األخٍسج/en-nûnü‟l-ahîra”nın evvelinde başlandığı belirtilmiştir. Anlaşıldığı 

kadarıyla, “ikinci nûn” anlamına gelen “انىُن األخٍسج/en-nûnü‟l-ahîra” terkibindeki on iki harfle, on iki ay 

sembolize edilmiştir. Terkibe bu anlam yüklenildiği zaman, “en-nûnü‟l-ahîra”nın evveli/başı 

ifadesinden, bu terkibin ilk harfi olan “elif”in mukabilindeki muharrem ayı anlaşılır. Ancak “en-nûnü‟l-

ahîra”nın evveli/başı” ifadesi ile, bu terkipte yer alan “nûn” kelimesindeki ikinci “nûn” harfine denk 

gelen cemâziyelevvel ayının ilk günlerinin kastedilmiş olması da muhtemeldir. Amâsî telifin 

tamamlandığı ayı ise “انىُن األخٍسج/en-nûnü‟l-ahîra”nın üçte ikisi olarak belirtmiştir. Bununla da bu iki 

kelimedeki toplam harflerin üçte ikisi yani sekizinci ay olan Şaban ayını kastetmiş olması muhtemeldir. 

Amâsî daha sonra نهعشس انثاوى مه انعشس انساتع مه انعشس األَل مه األنف انثاوى تعد انٍجسج diyerek 

eserini tamamladığı yılı anlatmıştır. Bu ifadeden ise 1062 rakamı ortaya çıkmaktadır. Kâtip Çelebî de 

Gusûnü‟l-usûl‟den bahsederken bu eserin 1062 yılında tamamlandığını söylemiştir. Ancak o, bitiş ayını 

Zilhicce olarak vermiştir.3 Muhtasarın yazım tarihine ilişkin müellif hattı şu şekildedir:4 

 

                                                           

1  Mustafa b. Abdillâh Kâtip Çelebî el-Kostantinî, Keşfü‟z-zunûn an esâmi‟l-kütüb ve‟l-fünûn, Mektebetü‟l-müsennâ, Bağdat, 
1941, c. 2, s. 1823; İsmail b. Muhammed Emin el-Bağdâdî, Hediyyetü‟l-ârifîn esmâü‟l-müellifîn ve âsâru‟l-musannifîn, Dâru 
ihyâi‟t-türâsi‟l-arabî, Beyrut, 1951, c. 1, s. 347; Ferhat Koca, “Menâru‟l-Envâr”, DİA, c. 29, İstanbul, 2004, s. 118-9. 

2  https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=16074 (11.11.2016). 
3  Kâtip Çelebi, Keşfü‟z-zunûn, c. 2, s. 1823. 
4  Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 103b. 
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Gusûnü‟l-usûl‟ü muhteva ve şekil açısından inceleyip tanıtmayı amaçlayan bu çalışmada müellif 

nüshası, bir müstensahı5 ile birlikte tetkik edilecektir. Ayrıca telifte kullanılan yöntem ve telifin içeriğine 

ilişkin isabetli değerlendirmelerde bulunabilmek için Menâr metninin yanı sıra İbn Melek‟in Menâr şerhi 

ile Azmîzâde‟nin İbn Melek6  şerhine yazdığı haşiye de karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

1- Gusûnü’l-Usûl’ün Müellifi 

Gusûnü‟l-usûl‟ün müellifi Hızır b. Mehmed el-Amâsî, nisbesinden de anlaşıldığı gibi Amasyalıdır. 

Hızır el-Amâsî‟nin baba adı, tetkik ettiğimiz metnin bulunduğu kütüphanedeki künyesinde Mehmed7 

olarak kayıtlı iken eserin başka bazı nüshalarına ait künyelerde ise Muhammed şeklinde geçmektedir.8 

Bu durum, ismin her iki şekilde de okunmasına imkân veren (محمد) şeklinde yazılmış olmasından 

kaynaklanmaktadır. Hızır el-Amâsî‟nin baba ismi kaynaklarda ve yazma eserlerin künyelerinde daha 

çok, Mehmed olarak geçtiğinden çalışmamızda bu şekilde yazmayı tercih ettik.  

Amâsî, Hanefî mezhebi âlimlerindendir. O fıkıh, fıkıh usulü, tefsir, kelam ve Arap dili gibi 

alanlarda kendisinden söz ettirecek eserler kaleme almıştır.9 Lübbü‟l-Ferâiz, Unbûbü‟l-belâğa,10 Hâşiye 

alâ Envâri‟t-tenzîl ve Şerhu‟l-Maksûd11 onun günümüze ulaşan kitaplarındandır. Gusûn‟da bu 

eserlerinden Unbûbü‟l-belâğa adlı kitabından özellikle bahsetmiştir.12  

Amâsî ayrıca Amasya müftülüğü13 ve Amasya Sultaniye Medresesi müderrisliği görevlerinde 

bulunmuştur.14 Onun, vefatına kadar Amasya‟da müftülük hizmetini yürüttüğü belirtilmektedir.15 

Amâsî‟nin vefat tarihi, tetkik ettiğimiz yazmaların künyelerinde16 ve İslam âlimleri hakkında 

ansiklopedik bilgi veren Mu‟cemü‟l-müellifîn17 ile Hediyyetü‟l-ârifîn18 adlı eserlerde 1100/1689 şeklinde 

kayıtlıdır. Ancak onun 1084/167319 ve 108620 yıllarında vefat ettiğine dair görüşler de bulunmaktadır. 

2- Gusûnü’l-Usûl’ün İçeriksel Özellikleri 

A- Eserin Yazılış Amacı ve Önemi 

Gusûnü‟l-usûl‟ün yazılış amacı ve sebebi, eserin ilk sayfasında müellif tarafından açıklanmıştır. 

Amâsî, burada öğrencilerinin isteği üzerine böyle bir telif çalışması yaptığını söylemiştir. Öğrencilerinin 

bütün konuları içeren, ancak hacimce küçük bir Hanefî fıkıh usulü metnini ezberlemek istediklerini ve 

bu nitelikte herhangi bir eser bulamayınca da kendisinden böyle bir çalışma talep ettiklerini belirtmiştir. 

Amâsî, öğrencilerinin bu isteklerini dile getirirken oğlu Yakup Vehbi‟nin de bu konuda aynı talepte 

bulunduğunu özellikle ifade etmiştir. Bu talebe olumlu cevap vermesinde öğrencilerinin Unbûbü‟l-

                                                           

5  Milli Kütüphane‟de 06 Mil Yz A 1062/2 numarasıyla kayıtlı nüsha. https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=4799 
(11.11.2016). 

6  İbn Melek (ö. 821/1418), Hanefî fıkıh âlimi ve lügat yazarı olup, değişik alanlarda çok sayıda eser kaleme almıştır. Menârü‟l-
envâr‟ın yanı sıra Meşâriku‟l-envâr ve Mecmau‟l-bahreyn‟e yazdığı şerhler ile Firişteoğlu Lügatı, onun ilk akla gelen 
eserleridir.  (Mustafa Baktır, “İbn Melek”, DİA, c. 20, İstanbul, 1999, s. 175). Azmîzâde (ö. 1040/1631) ise Sultan III. 
Murad‟ın hocası âlim ve şair Azmî Efendi‟nin oğlu olup, asıl ismi Mustafa Hâletî‟dir. Azmîzâde‟nin manzum ve mensur birçok 
eseri vardır; ancak o daha çok rubâîleriyle tanınmıştır. Sayısı 900-1000 civarında olan rubâîsinin haricinde pek çok şerh, 
hâşiye ve ta„likatı da bulunmaktadır. Onun İbn Melek‟in Menâr şerhine yazdığı haşiyesi dışında Düreri‟l-hükkâm‟a yazdığı 
haşiye, Muğni‟l-lebîb‟e şerhi ve el-Hidâye‟ye ta‟likatı da meşhur çalışmalarındandır. Halûk İpekten, “Azmîzâde Mustafa 
Hâletî”, DİA, c. 4, İstanbul, 1991, s. 348-9. 

7  https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=16074 (11.11.2016). 
8  https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=59251 (11.11.2016). 
9  Hüseyin Yazıcı, “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirilmesi ve Hızır b. Muhammed el-Amasi”, Nüsha: Şarkiyat 

Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı: 2, 2001, s. 61-4. 
10  Ömer b. Rızâ b. Muhammed b. Râğıb Kehhâle, Mu‟cemü‟l-müellifîn, Dâru ihyâi‟t-türâsi‟l-arabî, Beyrut, ty., c. 4, s. 102. 
11  İsmail el-Bağdâdî, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 1, s. 347. 
12  Hızır b. Mehmed, Gusûnü‟l-usûl, 90b. 
13  Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-Zunûn, c. 2, s. 1823; Kehhâle, Mu‟cemü‟l-müellifîn, c. 4, s. 102; İsmail el-Bağdâdî, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 

1, s. 347. 
14  Yazıcı, “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirilmesi ve Hızır b. Muhammed el-Amasi”, s. 61-4. 
15  Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakâtü‟l-müfessirîn), Bilmen Yay., yy., ty., c. 2, s. 698. 
16 https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=16074;https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=4799 

(11.11.2016). 
17  Kehhâle, Mu‟cemü‟l-müellifîn, c. 4, s. 102.  
18  İsmail el-Bağdâdî, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 1, s. 347. 
19  Yazıcı, “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirilmesi ve Hızır b. Muhammed el-Amasi”, s. 61. 
20  Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, c. 2, s. 698. 
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belâğa adlı eserini ezberlemiş olmaları ve şerhi ile birlikte bu eserden olabildiğince faydalanmış 

olmalarının da etkisinin bulunduğunu belirtmiştir.21  

Gusûn, fıkıh usûlü konularını derli toplu bir şekilde özetlemiş olması açısından kendisinden 

istifade edilebilir bir eser olarak görünmektedir. Ayrıca Hanefî mezhebinin sistematik fıkıh usulü 

eserlerinden biri olan Menâr‟ın muhtasarı olması da bu esere ayrı bir değer katmıştır. Aynı şekilde 

Osmanlı dönemi medrese tedrisatında yapılan metin ezberlemeleri hakkında kanaat edinmeye katkı 

sağlayabilecek bir niteliğe sahip olması itibariyle de bu çalışma önem arz etmektedir. 

B- Eserde Kullanılan Yöntem 

Esere diğer klasik kitaplarda olduğu gibi besmele, hamdele ve salvele ile başlanmıştır. Akabinde 

eserin yazılış sebebi ve amacı özetle açıklanmış ve telife verilen isim belirtilmiştir. Çalışmanın bir hayır 

olarak kabul görmesi için yapılan duadan sonra fıkıh usûlü bilgileri verilmeye başlanmıştır.  

Gusûn‟de bilgiler tasnif edilirken Menâr‟ın yöntemi takip edilmiştir. Aynı şekilde, kullanılan lafızlar 

çoğunlukla Menâr‟da geçen ifadelerden seçilmiştir. Ayrıca Menâr‟ın kendisinde bulunmayıp da İbn 

Melek‟in Menâr şerhinde ve Azmîzâde‟nin İbn Melek şerhine yazdığı haşiyesinde geçen bazı bilgilere de 

yer verilmiştir.  

Gusûn bir muhtasar çalışması olduğu için konuların açıklama kısmı oldukça ihtisar edilmiştir. 

Yine konuların sınıflandırılması çoğunlukla olduğu gibi aktarılırken bazen bunun yerine alt başlıklara 

değinilmeden ana tasniflerle yetinilmiştir. Tanımlamalarda kullanılan kelimelerde tasarrufa gidilmekle 

birlikte bazı yerlerde birtakım eklemelerin yapıldığı da görülmektedir. Örneğin; “şart” terimi tarif 

edilirken Menâr‟dan farklı olarak, tarifin sonuna şartın “hükmü verilen konunun kapsamı dışında” bir 

şey olduğunu belirtmek üzere “خازجا/haricen” kaydı eklenmiştir.22 İbn Melek‟in şerhinde de bu kayda 

yer verilmiştir.23 

Aynı şekilde tanımlamalarda genellikle Menâr‟daki ifadeler olduğu gibi aktarılmış olmakla birlikte 

muhtemelen maksadı daha iyi ortaya koymak amacıyla bazı yerlerde Menâr‟da geçen kelimenin eş 

anlamlısı kullanılmıştır. Örneğin “müşterek” kavramının tanımı yapılırken Menâr‟da “أشكال/eşkâl”24 

kelimesi kullanıldığı halde Gusûn‟de bunun yerine, yaklaşık olarak aynı anlama gelen “أمثال/emsâl” 

sözcüğü tercih edilmiştir.25 

Öte yandan bazı kavramlar Gusûn‟de Menâr‟dakinden farklı tanımlanmıştır. Örneğin Menâr‟da 

“nafile”, hükmü esas alınarak “yapıldığında sevap kazandıran, ancak terkinden dolayı ceza 

gerektirmeyen şey”26 şeklinde tarif edilirken, Gusûn‟de kavramın mahiyetinden yola çıkılarak 

“sorumluluk yüklemeyen, lehimize teşri edilmiş ibadet”27 şeklinde tanımlanmıştır. İbn Melek‟in şerhine 

bakıldığı zaman onun da Menâr‟daki “nafile” tarifini gerçek bir tanımlama olarak görmediği ve bu 

kavramı “sorumluluk yüklemeyen, lehimize teşri edilmiş ibadet” şeklinde tanımladığı görülmektedir.28  

Gusûn‟de kullanılan yönteme ilişkin değinilmesi gereken hususlardan bir tanesi de Menâr‟da 

tanımına yer verilmeyen bazı kavramların burada tarif edilmiş olmasıdır. Örneğin Menâr‟da sadece 

“ruhsat”ın çeşitlerinden bahsedildiği halde Gusûn‟de bu kavramın tanımı da yapılmıştır. Ancak buradaki 

tarifin İbn Melek şerhinin sayfa kenarlarında bulunan Azmîzâde‟ye ait haşiyedeki “ruhsat” tarifinin 

neredeyse aynısı olduğu görülmektedir. Haşiyede “ruhsat”, “insanlardan kaynaklanan bir özürden 

dolayı zordan kolaya doğru değişen hüküm”29 şeklinde tanımlanırken Gusûn‟de “bir mazeretten dolayı 

zordan kolaya doğru değişen hüküm”30 şeklinde tarif edilmiştir. Bunun diğer bir örneği sünnet 

                                                           

21  Hızır b. Mehmed, Gusûnü‟l-usûl, 90b. 
 .Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 101a انشسط ٌَُ ما ٌتعهّك تً انُجُد دَن انُجُب جازجا  22
23  Abdülletîf b. Melek, Şehru Menâri‟l-envâr fî usûli‟l-fıkh, Dâru‟l-kütübi‟l-ilmiyye, Beyrut, 1307, s. 326. 
24  İbn Melek, Şehru Menâr, s. 104. 
25  Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 93a.  
 .İbn Melek, Şehru Menâr, s. 197  َوفم ٌَُ ما ٌثاب انمسء عهى فعهً َالٌعالة عهى تسكً 26
 .Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 95b َوفم ٌَُ انعثادج انمشسَعح نىا ال عهٍىا 27
28  İbn Melek, Şehru Menâr, s. 197. 
29  İbn Melek, Şehru Menâr, s. 198. 
 .Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 96a َزخصح ًٌَ ما تغٍّس مه عسس إنى ٌسس تعرز 30
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kavramıdır. Menâr‟da bu terimin tarifi bulunmamaktadır; ancak şerh ve haşiyesinde tanımına yer 

verilmiştir. Gusûn‟de haşiyedeki tanım esas alınarak sünnet, “Peygamberimizden rivayet edilen söz ve 

fiiller” şeklinde tanımlanmıştır.31 Buna benzer başka bir örnek “icmâ” kavramıdır. Menâr‟da bu 

kavramın tarifi bulunmadığı halde Gusûn, İbn Melek şerhinde geçen “İcmâ, Muhammed (a.s.) 

ümmetinden müçtehitlerin bir dönemde bir konuda görüş birliğine varmalarıdır”32 şeklindeki tarifi 

paylaşmıştır.  

Öte yandan Menâr, şerh ve haşiyesinde yer almadığı halde Gusûn‟de geçen tanımlamayla 

karşılaşmak da mümkündür. Örneğin; “mubah” kavramı Menâr‟da tarif edilmediği gibi şerh ve 

haşiyesinde de bu kavramın tanımı yapılmamıştır, sadece İbn Melek şerhinde “mubah”ın “nafile” 

kavramının muhtevası içinde yer aldığına dair bir ifade kullanılmıştır.33 Gusûn‟de ise bu kavram 

“yapılması sevabı, terki ise kınanmayı gerektirmeyen şeydir” şeklinde tarif edilmiştir.34 

Gusûn, Hanefî fıkıh usûlü anlayışını yansıtan bir çalışma olduğu için bu eserde nadiren de olsa 

Ebû Hanife ile İmâmeyn arasındaki görüş ayrılığına da değinilmiştir. Bazen imamlar arasındaki ihtilafın 

kaynaklandığı sebeplere de işaret edilmiştir. Konuyla ilgili farklı görüşlerden bahsedilmediği yerlerde ise 

ismi belirtilmeksizin sadece Ebû Hanife‟nin görüşü verilmiştir. Örneğin Menâr‟da boşama cümlesinde 

kullanılan “عهى/alâ” harf-i cerine İmameyn‟in “ب/bâ” harfi anlamını yüklediği, Ebû Hanife‟nin ise şart 

anlamını verdiğine ilişkin bilgi nakledildiği halde,35 Gusûn‟de isim belirtilmeden sadece Ebû Hanife‟ye 

ait olan görüşe yer verilmiştir.36  

Gusûn‟un başka bir özelliği, Menâr‟da zaman zaman İmam Şâfiî‟nin görüşü de dile getirilirken, 

Gusûn‟de sadece bir konuda İmam Şâfiî‟nin görüşüne değinilmiş olmasıdır. O da nesh ve tahsîs ile ilgili 

tartışmadır. Amâsî bu konudaki görüş farklılığını “Hükümdeki vasfın neshi, nassa ziyade gibidir. Bu, 

bize göre nesh, Şâfiî‟ye göre ise tahsistir”37 şeklindeki ifadelerle aktarmıştır. 

Konuların örneklendirilmesi hususunda Gusûn‟de oldukça tasarruflu davranıldığı görülmektedir. 

Eserde konuların çoğuna örnek verilmemiş, verildiği yerlerde ise çoğunlukla tek örnekle yetinilmiş ve 

bunların neredeyse tamamı Menâr‟dan iktibas edilmiştir. Ancak bununla birlikte Menâr‟da örneksiz 

bırakılan bazı konuların Gusûn‟de örneklendirildiği dikkat çekmektedir. Sözgelimi; Menâr‟da “müşkil” 

kavramı anlatılırken herhangi bir örnek verilmediği halde Gusûn‟de bu kavram için “ لُازٌس مه 

 gümüş kadehler” ifadesi örnek olarak zikredilmiştir.38 Bu örnek Menâr‟ın İbn Melek şerhinde de/فضح

geçmektedir.39 

Gusûn‟ün sonunda ise yazıma başlama ve yazımı tamamlama tarihleri şifreli bir şekilde 

anlatıldıktan sonra: “Bağışlayıcı olan Allah, bu mukaddimenin yazarı Amasyalı müftü Hızır b. Mehmed‟i 

af eylesin” denerek eser sonlandırılmıştır.  

C- Eserin Dili ve Anlatımı 

Gusûnü‟l-usûl, Arapça nesih hattı ile yazılmıştır. İfadeler gayet okunaklı bir şekilde, anlaşılır bir 

dille kaleme alınmıştır. Müellifin eser verecek derecede Arap Dili ve Belağatı alanında kendisini 

yetiştirmiş olmasının bunda etkisi büyük olmalıdır. Ancak Gusûn‟ün, bir fıkıh usulü eserinin özetinin 

özeti olması, yer yer bazı konuların anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Metindeki bazı cümlelerin 

anlaşılabilmesi için siyak ve sibakın mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bazı ifadelerde 

ise bu da yeterli olmamakta, mefhumun tespiti için Menâr şerh ve haşiyesine müracaat etmek 

gerekmektedir. Örneğin Ebû Hanife ile İmameyn‟in lafza mecaz ve hakikat anlamını verme ile ilgili 

yaklaşımları anlatılırken şöyle bir cümle kurulmuştur: 

                                                           

31  İbn Melek, Şehru Menâr, s. 205; Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 96a. 
 .İbn Melek, Şehru Menâr, s. 254; Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 98b اإلجماع فٍُ اتفاق مجتٍدي أمح محمد فً عصس عهى أمس 32
33  İbn Melek, Şehru Menâr, s. 195. 
 .Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 95b َانمثاح ٌَُ ما نٍس فً فعهً ثُاب َنتسكً عتاب 34
35  İbn Melek, Şehru Menâr, s. 154 
36  Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 94a.    
37  Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 98a. 
38  Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 93a. 
39  İbn Melek, Şehru Menâr, s. 104. 
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.َإذا كاوت مستعمهح ٌَُ متعازفا فًٍ عىدي خالفا نٍما   

Bu ibare ile şu kastedilmiştir:  

خالفا نٍما  (أتى حىٍفح)عىدي  (انحمٍمح)متعازفا فًٍ  (انمجاش)مستعمهح ٌَُ  (انحمٍمح)َإذا كاوت 

. (إمامٍه)   

“Lafzın mecaz anlamı bilinmekle birlikte, hakikat anlamı halk arasında kullanılıyorsa lafza Ebû 

Hanife‟ye göre hakikat, İmameyn‟e göre ise mecaz anlamı verilir.”40 

D- Eserde İşlenen Konular 

Gusûn Menâr‟dan ihtisar edilerek hazırlandığından bilgi içeriği itibariyle onunla aynı muhtevaya 

sahiptir. Gusûn‟de işlenen konulara kısaca değinmek gerekirse şunları söylemek mümkündür:  

Gusûn‟de şer‟î hüküm ve kaynakları ile mükellefe dair konular özetlenmiştir. Bu çerçeveden 

olmak üzere şer‟î ahkâmın kaynakları olarak Kitap, Sünnet, şer‟u men kablenâ, sahabî kavli, icmâ, 

kıyas ve istihsân anlatılmıştır. Şer‟î hükümlerin birinci kaynağı olan Kur‟an hakkında bilgi verilirken 

Hanefî fıkıh usûlündeki lafız ve manaya ilişkin taksimata yer verilmiştir. Lafız öncelikle manaya delâleti 

açısından hass, âmm, müşterek ve müevvel kısımlarına ayrılmıştır. Daha sonra lafız, kelimeye yüklenen 

anlamın açık veya kapalı olması açısından zahir, nass, müfesser, muhkem, hafî, müşkil, mücmel ve 

müteşâbih şeklinde ayrı bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Devamında lafız kullanıldığı mana 

açısından hakikat, mecaz, sarih ve kinaye olmak üzere dört kısma ayırılmıştır. Ayrıca lafızların kendi 

grupları içinde birbirlerinden farklı hükümleri gerektirmesi (teâruz) durumunda izlenecek yöntem 

hakkında bilgiler verilmiştir. Lafızla ilgili bu bilgiler paylaşıldıktan sonra ifadenin manaya delâleti konusu 

ibarenin delâleti, nassın delâleti, işaretin delâleti ve iktizânın delâleti olmak üzere dört grupta izah 

edilmiştir. Aynı başlık altında şer‟î hükümlerin çeşitleri ile azimet ve ruhsat konuları işlenmiştir.  

Şer‟î ahkâmın ikinci kaynağı olan Sünnet‟ten bahsedilirken bağlayıcılığı açısından Hz. 

Peygamber‟in fiilleri, haber-i vâhidin kaynak değeri ve delillerin teâruzü konuları işlenmiştir. Kıyas 

konusu anlatılırken içtihat şartlarından da bahsedilmiştir. Ayrıca Allah ve kul hakları, vaz‟î hükümler, 

ehliyet ve arızaları özetlenmiştir. Son olarak haramların çeşitleri, ruhsat ve ikrah açısından tasnife tabi 

tutularak anlatılmıştır.  

Konu çeşidi itibariyle Menâr‟ın dışına çıkmayan Gusûn‟de bilgi olarak yer yer Menâr‟da geçmeyen 

bazı paylaşımlarda da bulunulmuştur. Bunlar, çoğunlukla İbn Melek şerhi ile Azmîzâde‟nin haşiyesinde 

de bulunmaktadır. Örneğin Menâr‟da Hz. Peygamber‟in bir konuda görüşünü açıklamadan önce vahyi 

beklemesi gerektiği ifade edilmekle birlikte, bunun süresi hakkında herhangi bir belirleme 

yapılmamıştır. Ancak İbn Melek şerhinde Hz. Peygamber‟in üç gün bekledikten sonra içtihat 

edebileceği anlatılmaktadır.41 Gusûn, bu hususta Menâr‟dan farklı olarak şerhindeki bu bilgiye yer 

vermiştir.42 Bunun başka bir örneği de nafilenin hükmü ile ilgili değerlendirmedir. Menâr‟da, nafileyi 

terk eden kimsenin cezalandırılmayacağı ifade edilmiştir. İbn Melek ise Menâr‟ın şerhinde, bir şeyin 

cezalandırmayı gerektirmemesinin, kınanmayı gerektirmeyeceği anlamına gelmediğini, dolayısıyla terki 

durumunda kınanmayı bile gerektirmeyen nafileyi terk eden kişinin cezalandırılmayacağı anlamına 

gelen “ال ٌعالة/lâ yü‟âkabü” ifadesi yerine, kınanmayacağı anlamında “ال ٌعاتة/lâ yü‟âtebü” ifadesini 

kullanmanın daha uygun olacağını söylemiştir.43 Gusûn‟de bu tartışmaya girilmeksizin Menâr‟ın 

şerhindeki açıklamayla uyumlu olarak “ال ٌعاتة/lâ yü‟âtebü” ifadesi kullanılmıştır.44  

Sonuç 

Hızır b. Mehmed el-Amâsî tarafından Menâru‟l-envâr‟dan ihtisar edilerek hazırlanan Gusûnü‟l-

usûl, öğrencilerin ezberlemeleri gereken fıkıh usulü metnine ilişkin materyal ihtiyacını karşılamak 

amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Müellif, muhtasarını nesih yazı hattıyla çok okunaklı bir şekilde kaleme 

                                                           

40  Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 93b. 
41  İbn Melek, Şehru Menâr, s. 251. 
42  Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 98b.  
43  İbn Melek, Şehru Menâr, s. 197. 
44  Hızır b. Mehmet, Gusûnü‟l-usûl, 95b. 
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almıştır; ancak eser bir metnin özetinden ibaret olduğu için bazı yerleri, ana metne bakmadan 

anlaşılamayacak derecede kapalı görünmektedir. Nitekim muhtasarın bu özeliğinden dolayı müellif 

daha sonraları ona şerh yazma ihtiyacı hissetmiştir.    

Muhtasarda Menâr‟ın sistematiğine ve içeriğine genel olarak bağlı kalınmıştır. Bununla birlikte 

nadiren de olsa Menâr‟daki tanımlama ve açıklamalar terk edilip, bunların yerine İbn Melek şerhi ile bu 

şerhe yazılmış haşiyede geçen tanımlama ve açıklamalara da yer verilmiştir. Bu durum, Amâsî‟nin 

Gusûn‟ü yazarken Menâr‟ı esas almakla birlikte sadece onunla yetinmediğini, bazı konulara ilişkin 

alternatif değerlendirmeleri de dikkate aldığını göstermektedir. 
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MUSLİHUDDİN MUSA B. MUSA EL-AMÂSÎ (938/1532) VE “MAHZENÜ’L-FIKH" ADLI ESERİ 

 

Murat POLAT 

 

Özet 

Amasya günümüzde olmasa da geçmiĢte, özellikle de Osmanlı döneminde hem eğitim-talimgâh, hem 

de ilmi-akademik açıdan önemli bir yere sahip olmuĢtur. ġehzadelerin ve âlimlerin çekirdekten yetiĢip 

devlet ve halk nezdinde önemli yerlere gelmesinde Amasya Ģehrinin katkısı inkâr edilemez. Temel 

eğitimini bu Ģehirde alıp, yüksek ilmi donanımını baĢka Ģehirlerde tevsi ettikten sonra ömrünün son 

zamanlarını kendi memleketine dönerek hizmetini burada devam ettiren ve kendi halkına vefa borcunu 

bu Ģekilde ödeyen pek çok Amasyalı Osmanlı âlimi vardır. Söz konusu âlimlerden birisi de Muslihuddin 

Musa b. Musa el-Amasi’dir. Âlimin “Mahzenü’l-fıkh” adlı Hanefi furû-ı fıkıh tarzında yazılmıĢ meĢhur bir 

eseri vardır. Bu eser Hanefi furû-ı fıkıh tarzında yazılan en meĢhur on eseri muhtevasında 

barındırmaktadır. ĠĢte bu çalıĢmamızda söz konusu kitabı yazan âlim hakkında kısaca bilgi verilmiĢ, 

“Mahzenü’l-fıkh” adlı eser de çeĢitli yönlerden ele alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. 

Anahtar Sözcükler: el-Amasî, Mahzenü’l-fıkh, Furû-ı Fıkıh, Amasya, Osmanlı. 

    

Muslihuddin Musa b. Musa al-Amashi (938/1532) and His Work Called "Mahzan el-Fiqh" 

 

Abstract 

Although Amasya is not today, in the past, especially in the Ottoman period, both in terms of 

education-training and academic-academically important. The contribution of the city of Amasya can 

not be denied when the princes and the scholars are brought up from the nucleus and come to 

important places with the state and the people. There are many Amasya Ottoman scholars who took 

their basic education in this city, extended their high science equipment in other cities and then 

continued their service by returning their last frames to their own country and paying their debts in 

this way. One of the scholars was Muslihuddin Musa b. Musa al-Amashi. There is a well-known work 

written in the style of Hanefi furû-i fiqh called "Mahzan al-fiqh" of scholar. This work contains the ten 

most famous works written in Hanefi furû-i fiqh style. In this work, we have briefly given information 

about the scholar who wrote the book, and the book "Mahzan al-fiqh" has also been evaluated from 

various aspects. 

Keywords: al-Amashi, Mahzan al-Fiqh, Subbranch of Fiqh, Amasia, Ottoman.  

 

Giriş 

Amasya coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle pek çok medeniyete beĢik olan, âlimlerin ve 

devlet adamlarının yetiĢmesine ev sahipliği yapan bir Ģehirdir. Kurulduğu günden itibaren taĢıdığı ismi 

günümüze kadar muhafaza eden Amasya, çeĢitli tarihi eserlere, medreselere, camilere, tekke ve 

imarethanelere sahiptir. Ġlk olarak Pontus, daha sonra Roma krallarının idari ve dini merkezi olan kent, 

788/1386 yılından itibaren Osmanlı’ya bağlanmasıyla birlikte önceki halinden hiçbir Ģey kaybetmemiĢ; 

aksine ilim, kültür ve sanat alanında bir üs halini almıĢ,1 bunun sonucu olarak gerek Ģer’i ilimlerde 

gerekse diğer ilimlerde pek çok âlimin yetiĢmesine önayak olmuĢtur. Böylesine önemli bir ilim 

merkezinden çıkarak tarihte derin izler bırakan Muslihuddin Musa b. Musa el-Amasi (938/1532) bu 

âlimlerden sadece bir tanesidir. Kendisinin pozitif ve dini ilimlere ilgisi olsa da fıkıh ilmi hariç, bu 

konularda herhangi bir eseri mevcut değildir. Fıkıh ilmiyle ilgili eserinin adı ise “Mahzenü’l-fıkh”tır. Bu 

eser Hanefi furû-ı fıkıh tarzında kaleme alınmıĢ olup, Hanefi furû-ı fıkıh alanında klasik en meĢhur on 

eseri özlü bir Ģekilde muhtevasında bulundurmaktadır. Kitaba, pek çok fıkhî meseleyi barındırması 

                                                           
 Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, murat.polat@amasya.edu.tr.   
1  GeniĢ bilgi için bkz. Albert Gabriel, M. Halil Yınanç, “Amasya”, Ġslam Ansiklopedisi, c. 1, Ġstanbul, 1978, s. 394-395; Ahmet 

ġimĢirgil, “XVI. Yüzyılda Amasya ġehri”, Tarih Ġncelemeleri Dergisi, c. 11, 1996, s. 77 vd. 

mailto:murat.polat@amasya.edu.tr.
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hasebiyle âlimler tarafından “Kitapların Hazinesi” (  unvanı verilmiĢtir.2 Kitapların adeta (خاصْ اٌىرة

mahzeni olan bu eserin raflardan alınıp gün yüzüne çıkarılması ve çeĢitli yönlerden ele alınarak 

insanlığın hizmetine sunulması elbette ki bizim için önemli bir sorumluluk arz etmektedir.   

AraĢtırmamızda eserin Kütahya Vahid PaĢa Ġl Halk Kütüphanesi’ndeki 126 arĢiv numaralı 

nüshası esas alınmıĢtır. Nüsha, asıl nüshanın istinsah edilmiĢ hali olup kırmızı bir deriyle kaplanmıĢ ve 

mukavva bir ciltle teclit edilmiĢtir. Eser, ilk olarak isminin zikredildiği giriĢ varağı, sonrasında Kütahya 

Vahit Efendi Kitaplığına ait olduğu belirtilen mühür varağı, daha sonra yedi varaktan oluĢan içindekiler 

kısmı, dua ve münacat varağı ve son olarak satır sayısı 23’ten oluĢan asıl konuların iĢlendiği bölümler 

olmak üzere toplam 253 varaktan müteĢekkildir. Müstensihi Mehmed b. Ömer’dir. Eserin istinsah tarihi 

h. 1081 olarak görünmektedir.3 Arapça nesih türünde yazılmıĢ olan kitabın bab ve konu baĢlıklarının, 

atıfta bulunulan eserlere ait rumuzların, konuya ait maddelerin ve konu değiĢikliğinin kırmızı 

mürekkeple belirtilmesi karıĢıklığa engel olmakta, kitabın tertip ve düzenini sağlamaktadır. Diğer 

taraftan tereddüde düĢüldüğü durumlarda müellifin kendi el yazısıyla kaleme aldığı Ġstanbul Millet 

Kütüphanesine ait 34 Fe 954 arĢiv numaralı nüshaya müracaat edilmiĢtir. Söz konusu nüshanın 

karmaĢık ve girift bir halde olması, bizi müstensihin yazdığı nüshaya sevk etmiĢtir. Bu nüsha toplamda 

205 varaktan oluĢmaktadır. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla telifin baĢka nüshalarını maddeler halinde Ģöyle zikredebiliriz: 

Eserin; 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Bölge Müdürlüğü Kütüphanesinin 

Safranbolu Ġzzet Mehmet PaĢa Koleksiyonu bölümünde 67 Saf 255 arĢiv numaralı bir nüshası mevcut 

olup nüshanın istinsah yeri ve tarihi belli değildir.  

2. Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi Nuruosmaniye Koleksiyonu bölümünde 215 varaktan 

oluĢan 34 Nk 1821 ile 210 varaktan oluĢan 34 Nk 1822/1 arĢiv numaralı iki nüshası vardır. Ancak her 

iki eserin de istinsah yeri ve zamanı belirtilmemiĢtir. 

3. Medine’de bulunan Mektebetü’l-melik Abdülaziz kütüphanesine ait 1163 istinsah tarihli bir 

nüshası daha vardır. Bu nüsha 251 varaktan oluĢmaktadır.   

4. Süleymaniye Kütüphanesinde Esad Efendi Koleksiyonu bölümünde 00963 arĢiv numaralı 

nüshası; Hamidiye Koleksiyonu 00560 arĢiv numaralı nüshası; Reisü’l-Küttab Koleksiyonu 00397 arĢiv 

numaralı nüshası ve Nuruosmaniye Koleksiyonu 01821 ve 01822-001 arĢiv numaralı nüshaları olmak 

üzere beĢ ayrı nüshası daha mevcuttur.                    

I- Muslihuddin Musa b. Musa el-Amâsî 

1- Hayatı  

UlaĢılabilen kaynaklar muvacehesince müellifin asıl adı Musa’dır. Babasının adı da Musa4 olan 

zatın halk arasındaki meĢhur ismi ġeyh Muslihuddin’dir.5 Bazı kaynaklarda ġeyh Ġmad-zade olarak da 

anılmaktadır.6 ġeyh Ġmad-zade daha çok 840 ricalinden7 eĢ-ġeyh Ġmâdüddin Ömer el-Halvetî soyundan 

gelenlere denilmektedir ki8, Ģeyh lakabıyla muttasıf olmasına binaen yazarın Halveti tarikatına mensup 

olduğu düĢüncesi çıkarılabilir. Müellifin Amasya doğumlu olduğu kesin olmakla beraber ne zaman 

doğduğu hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir.9    

                                                           
2  Mustafa b. Abdillah Kâtib Çelebi, KeĢfü’z-zunûn an esâmi’l-kütübi ve’l-fünûn, Dâru ihyâi’t-türâsi’l-arabiyye, Bağdat, 1941, c. 

2, s. 1639. 
3  Muslihuddîn Musâ b. Musa el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh fî furûi’l-hanefiyye, Kütahya VahidpaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, no: 1081, v. 

240b. 
4  Bazı kaynaklarda da babasının adı Mustafa olarak geçmektedir. Bkz. Abdüllatif b. Muhammed b. Mustafa Riyad-zade, 

Esmâü’l-kütübi’l-mütemmimî li-keĢfi’z-zünûn, thk. Muhammet Tunci, Dâru’l-fikr, 3. bs., DımaĢk, 1983, s. 268.   
5  Süleyman Sadettin Müstakimzâde, Tuhfetü’l-hattâtîn, haz. Ġbnü’l-Emin Mahmut Kemal, Ġstanbul, 1928, s. 563. 
6  Bkz. Hayruddin b. Muhammed b. Ali b. Faris Ziriklî, el-A’lâm, Dâru’l-ilm, 15. bs., by, 2002, c. 7, s. 329; Bursalı Mehmet 

Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-ı âmire, Ġstanbul, 1333/1914, c. 2, s. 26; Osman Fevzi Olcay, MeĢâhir-î amasya, by., 
1953, s. 128. 

7  840 Ricali: Hicri 840’lı yıllarda yaĢamıĢ yüksek rütbeli devlet adamlarıdır. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve 
Terimleri Sözlüğü, Ġstanbul, 1983, c. 3, s. 37.   

8  Abdî-zâde Hüseyin Hüsâmeddin Yasar, Amasya Tarihi, 1. bs., Ġstanbul, 1327-30, c. 1, s. 328.  
9  Mesela bkz. Ebu’l-Hayr Usameddin Ahmet b. Mustafa TaĢköprîzâde, ġakâikü’n-nu’maniye fi-ulemâi’d-devleti’l-osmaniye, 

Daru’l-küttâbi’l-arabi, Beyrut, ty., s. 252. 
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Âlim ilk olarak kendi memleketinde bulunan âlimlerden; daha sonra sırasıyla Bilad-ı Acem10 ve 

Bilad-ı Arap âlimlerinden ders alarak ilmini tevsi etmiĢtir.11 Kendi asrındaki sultanlar döneminde12 

yaklaĢık yarım asır baĢ kadılık vazifesi yapmıĢtır.13 Bilad-ı Rum’da bulunan meĢhur âlim Hamidüddin 

Efdal-zade (v. 1497)’nin hizmetinde bulunmuĢ, ondan ders almıĢ ve onun katkısıyla tasavvufa 

yönelerek tasavvufta büyük bir paye kazanmıĢtır. Ayrıca ġeyh Hamdullah Efendi (v. 1526)’den de 

hüsnü hat dersi alarak hattatlık icazeti de elde etmiĢtir.14 Fıkhi pek çok meseleyi hafızasında 

bulundurması hasebiyle Sultan Bayezid Kütüphanesi’ne Hafız-ı Kütüb olarak atanmıĢ, bu haseple 

ulemalar arasında “Hafızu’l-Kütüb” sıfatıyla anılır olmuĢtur.15 Daha sonra 933/1526-27 yılında ihtilalci 

ve eĢkıyaların devlete karĢı ayaklanması sonucunda Amasya müftülüğü görevindeki Nureddin Hamza 

Efendi’nin istifa etmesiyle yerine o sıralar Hüseyniye Müderrisliği ve Sultan Beyazıt Kütüphanesi Hafız-ı 

Kütüb’ü olan bu müellif geçmiĢ; anılan yıllar içerisinde hem Amasya müftülüğü görevini, hem de yeni 

atandığı Sultaniye müderrisliği görevini ifa etmiĢtir.16 Hal böyle olunca müellifin çok yönlü bir kiĢiliğe 

sahip olduğu söylenebildiği gibi aynı zamanda önemli bir devlet adamı olduğu da söylenebilir. 

Âlimin vefat tarihi hakkında bazı kaynaklar 936/1530 yılının Muharrem ayının sonunu,17 bazı 

kaynaklar ise 938/1532 yılını18 zikretmiĢtir. ġu anda müellifin mezarı, oğlu Abdurrahman ve torunu 

Mehmet ġah Efendi’yle yan yana Üçler Mahallesi’nde bulunmaktadır.19       

Yazar,  gayet halim, mütevazı, dindar, huĢu sahibi, akaidi sağlam, hayra meyyal ve muhabbeti 

dinlenen bir zattı. Özellikle hadis ve tefsir ilmine katkısı azımsanmayacak derecede olan âlimin, akli ve 

edebi ilimlerde de söz sahibi olduğu çeĢitli kaynaklarda dile getirilse20 de yapılan araĢtırmalar 

neticesinde anılan ilimlerle ilgili herhangi bir müstakil çalıĢmasına rastlanmamıĢtır. Ancak fıkha ve usulü 

fıkha olan teveccühü çok daha fazla olduğu için yazar, eĢine ender rastlanan bir eser telif etmiĢ; 

eserinde Hanefi furû-ı fıkhının meĢhur on metnini ele almıĢ, onları tekrara düĢmeden rumuzlama 

yöntemiyle cem etmiĢ ve ismini de “Mahzenü’l-fıkıh” olarak adlandırmıĢtır. Bu eserin ibarelerini 

açıklamak amacıyla da güzel bir hat yazısıyla sayısı otuz cüze ulaĢan Ģerhler icra etmiĢtir.21 Müellifin 

isminin, Amasyalı meĢhur fıkıh âlimleri arasında zikredilmesi22 de kendisinin fıkıhta öne çıktığının bir 

göstergesidir.  

2- Sülalesi 

Muslihuddin Musa Efendinin soyundan gelen ve bu soyu devam ettirenlere Muslihuddin 

sülalesi; bu sülalenin müntesiplerine ise genellikle Muslihî adı verilmiĢtir. 1495 yılından itibaren bu 

sülale, Mehmet PaĢa-zade ve Seydî PaĢa-zade diye iki kola ayrılmıĢ; Mehmet PaĢa-zade kolu zaman 

içerisinde kaybolmuĢ; Seydî PaĢa-zade kolu ise Hatip-zade namıyla yeni bir kol ortaya çıkararak Ģöhret 

bulmuĢtur. Bu kol da 1728 yılı itibariyle Ġstanbul’a intikal etmiĢ, Amasya’da sadece Seydîoğulları kolu 

kalmıĢ; ancak bir müddet sonra onlar da sönüp kaybolmuĢtur. Muslihî sülalesinden devletin önemli 

                                                           
10  Bilad-ı Acem’den kasıt, Horasan ve bütün Türkistan’ı sınırları içine alan topraklardır. Bkz. Ali Arslan, “Osmanlılarda Coğrafi 

Terim Olarak Acem Kelimesinin Manası ve Osmanlı-Türkistan Bağlantısındaki Önemi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 
AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, sayı: 8, Ankara, 1997, s. 84. 

11  TaĢköprîzâde, ġakâikü’n-nu’maniye, s. 252. 
12  O dönemin padiĢahları sırasıyla II. Beyazıt (1481-1512, Yavuz Sultan Selim (1512-1520) ve Kanuni Sultan Süleyman (1520-

1566)’dı. Bkz. Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Dünya Tarihi-Osmanlı Tarihi, 7. bs., yy., ty., c. 2, s. 161 vd. 
13  Mustafa Vazıh Efendi, Belâbilü’r-râsiya fî riyâz-ı mesâili’l-amâsiya, Amasya Beyazıt Ġl Halk Kütüphanesi, no: 813, v. 171.  
14  Müstakimzâde, Tuhfetü’l-hattâtîn s. 563; Muhammed Râğıb b. Abdülğanî el-Kehhâle, Mu’cemü’l-müellifîn, Dâru ihyâ, Beyrut, 

ty., c. 8, s. 48; Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 2, s. 26. 
15  TaĢköprîzâde, ġakâikü’n-nu’maniye, s. 252. 
16  Yasar, Amasya Tarihi, c. 1, s. 212, c. 3, s. 295-96; Mehmet Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, haz. Nuri Akbayar, Tarih Vakfı Nur 

Yayınları, Ġstanbul, 1996, c. 4, s. 1126; Ziriklî, el-A’lâm, c. 7, s. 329; Edirneli Mecdi Efendi, Hadâiku’Ģ-Ģekâik, Ġstanbul, 1852, 
s. 418. 

17  Yasar, Amasya Tarihi, c. 3, s. 296. 
18  Bkz. Mustafa b. Abdillah Kâtib Çelebi, Süllemü’l-vusûl ilâ tabakati’l-fuhûl, haz. Mahmud Abdülkadir el-Arnaûd ve diğerleri, 

Ġstanbul, 2010, c. 2, s. 1639; Ġsmail PaĢa el-Bağdâdî, Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-müellifîn ve âsâru’l-musannifîn, Vekâletü’l-
meârif, Ġstanbul, 1951, c. 2, s. 481. 

19  Mustafa Vazıh Efendi, Belâbilü’r-râsiya, v. 171b-172a; Yasar, Amasya Tarihi, c. 1, s. 212; Olcay, MeĢâhir-î amasya, s. 128.   
20  TaĢköprîzâde, ġakâikü’n-nu’maniye, s. 252; Kâtip Çelebi, Süllemü’l-vusûl, c. 3, s. 359. 
21  TaĢköprîzâde, ġakâikü’n-nu’maniye, s. 252; Kâtip Çelebi, Süllemü’l-vusûl, c. 3, s. 359; KeĢfü’z-zunûn, c. 2, s. 1639; Süreyyâ, 

Sicill-i osmânî, c. 4, s. 1126. Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 2, s. 26. Âlimin faziletini öven bazı Ģiir ve bilgiler 
için bkz. Edirneli Mecdi Efendi, Hadâiku’Ģ-Ģekâik, s. 417-418. 

22  Bkz. Yasar, Amasya Tarihi, c. 1, s. 221. 
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kademelerinde görev alan ve yıllarca hizmet eden pek çok devlet adamı yetiĢmiĢtir. Bunlardan bazıları 

Ģunlardır: Kazasker Molla Vildan Çelebi, Vezir Mehmet PaĢa, Sadrazam Naili Abdullah PaĢa, Emir 

Mahmud PaĢa, Seydî Ahmed PaĢa ve Muslihuddin PaĢa. Bunların dıĢında birçok defterdar, yeniçeri 

ağası, kadı ve âlimler de bulunmaktadır.23  

II- Mahzenü’l-Fıkh 

1- Eserin Adı 

Diğer mezheplerde olduğu gibi Hanefi mezhebinde de mezhep birikimini temsil eden meĢhur 

muhtasar metinler üzerine Ģerh yazma metodu tarih boyunca hep tercih edilmiĢ, bu minvalde pek çok 

eser yazılmıĢ; buna karĢın mezhepte öne çıkmayan ve temsil etme özelliği bulunmayan telifler üzerine 

Ģerh çalıĢması yapmak çoğu zaman tercih edilmemiĢtir.24 “Mahzenü’l-fıkh” adlı eser de bu doğrultuda 

yazılan bir kaynak teliftir. Zira müellif, ileride de ifade edileceği üzere kendinden önce yazılan 

TacüĢĢerîa’nın “el-Vikâye” adlı eseri baĢta olmak üzere toplam on eseri fıkhi metin kabul etmiĢ, bu 

metinleri tanzim etmiĢ ve ilgili metinlerde ifade edilen lafızları neredeyse hiç değiĢtirmeden yeniden 

kaleme almıĢtır. Mamafih eserini birden fazla muhtasar telife Ģerh yazma kabilinden kaleme aldığı ve 

bir araya getirdiği için de ismini Mahzenü’l-fıkh fî furûi’l-hanefiyye olarak adlandırmıĢtır.  

Teliflerin temsili için rumuzlanan harfler konusuna gelince; araĢtırmamızda müstensihin yazdığı 

nüshayı esas aldığımızı, tereddüde düĢtüğümüzde ise Ġstanbul Millet Kütüphanesine ait 34 Fe 954 arĢiv 

numaralı nüshaya müracaat ettiğimizi daha önce belirtmiĢtik. Ancak rumuzlanan harfler noktasında 

müellif ile müstensih arasında bir ihtilafın olduğu gözlerden kaçmamaktadır. ġöyle ki, müellif eserin 

giriĢindeki mührün bulunduğu varakta “Muhtâr” adlı eseri “Mim” (َ) harfiyle, “Mecma” adlı eseri “Cim” 

 harfiyle ve “Nikâye” adlı (ن) ”harfiyle, “Vikâye” adlı eseri “Vav” (ٚ) harfiyle, “Kenz” adlı eseri “Kef (ج)

eseri “Nun” (ْ) harfiyle rumuzlamıĢ; diğer eserler için hangi harfi kullandığını belirmemiĢtir.25 

Müstensih ise eserin ismi içerisinde zikredilen harfleri esas almıĢ, her bir harfi bir esere denk gelecek 

Ģekilde rumuzlayarak kodlamıĢtır. Zira “Mahzenü’l-fıkh” (  adlı eserin harfleri sırayla (ِخضْ اٌفمٗ

okunduğunda harflerin sayısı dokuza tekabül ettiği ve dolayısıyla rumuzlamada kullanılan her bir harfin 

dokuz eseri temsil ettiği yakinen görülmüĢtür.26 Eserde “el-Vikâye” adlı eser, temel metin olarak 

addedildiği için rumuzlanmamıĢ, böylece atıfta bulunulan eserler on sayısına tamamlanmıĢtır. Her ne 

kadar müstensihin koyduğu rumuzlar müellifin koyduğundan farklı olsa da yaptığımız araĢtırma 

neticesinde müstensihin koyduğu rumuzların birebir ilgili metinlerle uyuĢtuğu müĢahede edilmiĢtir. Bu 

konuya örnekleriyle beraber eserin özellikleri bahsinde değinilecektir. O halde kısaca ifade etmek 

gerekirse eserin içeriği müellife; fihristi, metnin yeniden dizaynı ve telifin harflerine uygun rumuzların 

tanzimi müstensihe ait olduğu söylenebilir.   

Telifte tam olarak 55 kitap baĢlığı altında toplam 12384 furû-ı fıkh meselesi sade bir Arapçayla 

ele alınmıĢ olup, bu meselelerin 10149’unda âlimler arasında ittifak, geri kalanında ihtilaf edildiği 

yakinen belirtilmiĢtir.27 Bu özelliğinden olsa gerek, esere aynı zamanda “Kitapların Hazinesi” ْخاص) 

   .unvanının verildiğini28 evvelce belirtmiĢtik (اٌىرة

 

 

 

                                                           
23  Yasar, Amasya Tarihi, c. 1, s. 328. 
24  Eyyüp Said Kaya, “ġerh”, DĠA, c. 38, Ġstanbul, 2010, s. 561. Hanefi fıkhında muhtasar telifler üzere Ģerh türü olarak kaleme 

alınan eserler için bkz. Kaya, “ġerh”, DĠA, c. 38, s. 561 vd. 
25  Bkz. Muslihuddin Musa b. Musa el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, Ġstanbul Millet Kütüphanesi, Feyzullah Efendi Koleksiyonu, no: 

954. 
26  Müstensih, “Mim” (َ) harfiyle el-Mecmaü’l-bahrayn’ adlı eseri, “Ha” (ر) harfiyle el-Ġhtiyâr li ta’lîli’l-muhtâr adlı eseri, “Ze” (ص) 

harfiyle el-Kenzü’d-dekâik adlı eseri, “Nun” (ْ) harfiyle “Uyûnü’l-mezâhib” adlı eseri, “Elif” (ا) harfiyle “Düreru’l-hükkâm fî 
Ģerhi gureri’l-ahkâm” adlı eseri, “Lam” (ي) harfiyle “Tekmiletü’l-kudûri” adlı eseri, “Fe” (ف) harfiyle “Letâifü’l-iĢârât” adlı 
eseri, “Kaf” (ق) harfiyle “en-Nikâye” adlı eseri ve “He” (ٖ) harfiyle de “Hidâye fî Ģerhi bidâyeti’l-mübtedî” adlı eseri 
rumuzlamıĢtır. Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, Kütahya VahidpaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, no: 1081, v. 2a. 

27  Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, Mektebetü’l-Melik Abdülaziz Kütüphanesi, no: 1163. Kâtip Çelebi “KeĢfü’z-zunûn” adlı eserinde 
9268 fıkhî meselenin ele alındığına değinse (bkz. Kâtip Çelebi, KeĢfü’z-zunûn, c. 2, s. 1639) de Medine’de bulunan nüshası 
bu görüĢün aksini söylemektedir. Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, Mektebetü’l-Melik Abdülaziz Kütüphanesi, no: 1163.   

28  Kâtip Çelebi, KeĢfü’z-zunûn, c. 2, s. 1639.   
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2- Eserin Yazılma Sebebi ve Tarihi 

Müellifin diğer ilimlerin yanında dini ilimlerden tefsir ve hadis gibi ilimlere ilgisi olsa da fıkha 

olan teveccühünün daha fazla oluĢu ve özellikle de II. Beyazıt döneminde ġeyhülislamın29 teĢviki, 

kendisini Hanefi mezhebinin furû-ı fıkıh alanındaki müftâ bih görüĢlerini derlemeye ve bir araya 

getirmeye sevk etmiĢ, neticede “Mahzenü’l-fıkıh” adlı eseri telif etmiĢtir.30 Böyle bir eserin telifinde 

devletin yüksek organlarından ġeyhülislamın sevk ve teĢvikinin bulunması, bu eserin Osmanlı’da bir 

dönem gündeme gelen kanunlaĢtırma hareketlerine bir hizmet olarak değerlendirilmesi hissini 

doğurmaktadır.31 Zira Selçuklu ve ondan sonra gelen Osmanlı devletinin ilk dönemlerine kadar kadılar 

Hanefi mezhebinden seçilse de diğer mezheplerin görüĢlerinin dıĢlanmadığı, kadılara Hanefi 

mezhebinin esasları üzere hüküm vermesi noktasında herhangi bir teĢvik ve tevcihin yapılmadığı 

görülürken; XVI. asırdan itibaren birtakım sebeplerle tavır değiĢikliğine gidildiği, padiĢahların artık 

ġeyhülislam, kazasker ve diğer hukukçular kanalıyla hukuk kurallarına müdahil olduğu, hâkim görüĢ 

(esahh-ı akval)’ün tercihe Ģayan kabul edildiği, hatta bundan sonra diğer mezheplerin hüküm vermede 

esas alınamayacağı32 gözlerden kaçmamaktadır. Üstelik II. Beyazıt’ın Fatih Kanunnamesini geniĢleterek 

“Kavânin-i Örfiye-i Osmanî” adlı genel bir kanunnameyi ilan etmesi33 de padiĢahların bilfiil bu hareketin 

içinde olduğunun kanıtıdır. Neticede “Mahzenü’l-fıkh” adlı eserin de aynı dönemde kaleme alınması, 

eserin içeriğinde bazı konularda mezhep içi farklı görüĢler ileri sürüldükten sonra hâkim görüĢ (esahh-ı 

akval)’ün dile getirilmesi34 bu tezi doğrulamakta, eserin kanunlaĢtırma (taknin) hareketinin bir parçası 

olduğu sonucunu doğurmaktadır. 

Keza eserin konularının sıralanmasında ve ele alınıĢ biçiminde aynı yöntemin, yazarın muasırı 

olan Ġbrahim Halebi (v. 956/1549) tarafından da takip edilmesi o dönemde revaçta olan telif usulünün, 

meĢhur kaynakların bir araya getirilmesi ve kanunname türünden eserlerin yazılması olarak telakki 

edilebilir. Çünkü Ġbrahim Halebi’nin “Mülteka’l-ebhur” adlı eseri incelendiğinde “Mahzenü’l-fıkh” adlı 

eserle gerek konuların sıralamasında ve ele alınıĢ biçiminde, gerekse yararlanılan kaynakların hemen 

hemen aynı olmasında35 paralellik arz ettiği söylenebilir. Hal böyle olunca az önce ileri sürülen görüĢün 

haklılığı da ortaya çıkmaktadır.  

Eserin bir diğer yazılma sebebi de bir taraftan XVI. yüzyılda yaĢayan kadılara hüküm vermede 

kolaylık sağlamak, diğer taraftan okuyucu ve talebeleri fıkıh alanında bir üst kademeye yükseltmek 

olabilir.36 ġu kadar var ki, XVI. yüzyılda Osmanlı devletinin çoğu medresesinde okutulan Hanefi fıkıh 

kitapları, fakih yetiĢtirmenin yanı sıra kadılara hüküm vermede kolaylık sağlamaya hizmet etmekteydi. 

Kadıların, hüküm vermeden önce müellifin de kendi eserinde isnat ettiği gibi “el-Vikâye”, “el-Hidâye”, 

“el-Kenzu’d-dekâik” gibi temel Hanefi fıkıh kaynaklarına müracaat ettiği bilinen bir gerçekti. Hatta Molla 

Hüsrev’in “Gureru’l-ahkâm” adlı eseri defalarca Ģerh edilmiĢ, kadılar için adeta bir bilgi membaı 

                                                           
29  Bahsi geçen ġeyhülislamın, II. Beyazıt ile Yavuz Sultan Selim dönemlerinde 1503-1526 yılları arasında toplam 23 yıl 

ġeyhülislam olarak görev yapan, görev ve yetkileri açısından Osmanlı devletinde bir dönüm noktası olarak addedilen Zenbilli 
Ali Efendi olduğu ileri sürülebilir. GeniĢ bilgi için bkz. Mehmet ĠpĢirli, “ġeyhülislam”, DĠA, c. 39, Ġstanbul, 2010, s. 92.    

30  Edirneli Mecdi Efendi, Hadâiku’Ģ-Ģekâik, s. 418. 
31  Zeki Koçak, “Hukuk Tekniği Açısından Mecelle’ye Yapılan EleĢtiriler ve Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, c. 19, sayı: 2, 2015, s. 30.  
32  Mehmet Âkif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, Beta Yayınları, 4. bs., Ġstanbul, 2001, s. 90-93, Mehmet Âkif Aydın, “Ġslam 

Hukuku’nun Osmanlı Devleti’nde Kanun Hukukuna Doğru Geçirdiği Evrim”, Türk Hukuk Tarihi AraĢtırmaları Dergisi, sayı: 1, 
Ġstanbul, 2006, s. 13-16.  

33  Halil Ġnalcık, “Kânunnâme”, DĠA, c. 24, Ġstanbul, 2001, s. 335.  
34  Mesela bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 3a-b, 49a, 51a. 
35  Ġbrahim Halebi söz konusu eserinin mukaddimesinde bazı kiĢilerden gelen istek üzere bu eseri kaleme aldığını, Kuduri’nin 

“el-Muhtasar”, Mevsıli’nin “el-Muhtar”, TacüĢĢerîa’nın “el- Vikaye”, Nesefi’nin “el-Kenz”, Ġbn Saati’nin “Mecmau'l-bahrayn” ve 
Merğınani’nin “el-Hidaye” adlı eserinden faydalandığını; izlediği metot hakkında ise ilk olarak Hanefi mezhebinde en sahih 
görüĢleri ifade edip, sonrasında diğer Hanefi imamların görüĢlerini serdedip arasında tercihe Ģayan olanı ifade ettiğini 
bildirmiĢtir. Zayıf olan görüĢler hakkında ise “dedi”, “denildi” gibi ifadeler kullandığını belirtmiĢtir. (Ġbrahim b. Muhammed 
Halebi, Mülteka’l-ebhur, Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut-Lübnan, 1998, c. 1, s. 10-15). Anılan eserin Osmanlı medreseleri ve 
hukuk doktrininde yıllarca el kitabı olarak kullanılması, üzerine onlarca Ģerh ve haĢiyeler yazılması ve önceki temel 
kaynakların yerini alması (GeniĢ bilgi için bkz. Recep Cici, “Osmanlı Klasik Dönemi Fıkıh Kitapları”, Türkiye AraĢtırmaları 
Literatür Dergisi, c. 3, sayı: 5, 2005, s. 239) bu tür kitapların o dönemde ne kadar revaçta olduğunun birer kanıtıdır. 

36  Bu tür eserler sadece problem çözmeye odaklanmaz, aynı zamanda söz konusu amaçları gerçekleĢtirmek için gayret sarf 
eder. GeniĢ bilgi için bkz. Ġsmail Kara, Ġlim Bilmez Tarih Hatırlamaz, Dergâh Yayınları, Ġstanbul, 2014, s. 29.   
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mesabesinde olmuĢtur.37 Keza modern asrın âlimlerinden Subhi Mahmasani bahsi geçen eserlerin 

mezhep hükümlerinin mezcedilmesinde önemli bir merhaleyi teĢkil ettiğini söylemekten kendini 

alamamıĢtır.38 O halde yarım asra yakın baĢ kadılık tecrübesi çerçevesinde müellif, devletin yüksek 

organlarının da teĢvikiyle söz konusu kaynakları eserinde cem etmekle hem kadılara bir bilgi 

manzumesi sunmuĢ, hem de fakihlere ve talebelerine fıkıh mahzeni oluĢturmuĢtur.  

Son olarak âlimin böyle bir memzuç eseri telif etmesinin baĢka bir sebebi de farklı 

tabakalardaki Hanefi mezhebi âlimlerinin çokça içtihat etmeleri ve bunun sonucunda aralarında ortaya 

çıkan ihtilafları birleĢtirme olabilir. Zira Hanefi mezhebindeki bu mevcut ihtilaflar ġafii mezhebinde 

olduğu gibi bir ayıklanmaya tabi tutulmamıĢtır. Sonuçta her konuda farklı görüĢler serdedildiği için 

meseleler karmaĢık ve girift bir hal almıĢtır.39 Müellif de olayı çözüme kavuĢturmak için böyle bir 

memzuç eseri telif ederek ayıklama yoluyla farklı görüĢleri bir arada toplamayı hedeflemiĢ olabilir. 

Telifin kaleme alınma zamanına gelince; müellifin, eserini 913/1507-1508 yılında kaleme aldığı 

ileri sürülebilir. Zira bu telifin Ġstanbul Millet Kütüphanesindeki asıl nüshasına göz atıldığında 913/1507-

1508 yılı olduğu40 açıkça görülmektedir. Mamafih araĢtırmamıza konu olan nüshanın müstensih 

tarafından h. 1081 yılında kaleme alındığı bilindiğine41 göre gerçek nüsha ile arasında bir buçuk asırdan 

fazla bir zamanın olduğu ortaya çıkmaktadır.       

3- Atıfta Bulunulan Eserlerin Tercih Sebebi  

Alıntı yapılan eserlerin hususi olarak tercih edilmesinin sebepleri Ģu Ģekilde izah edilebilir:  

Birincisi; Ġslam fıkıh tarihi genel olarak geçirdiği devirler açısından incelendiğinde vahiy devri, 

sahabe devri, tabiîn devri, içtihatlar devri, taklit devri ve durgunluk devri olmak üzere altı devirde ele 

alındığı görülmektedir. Konumuzla ilgili olan taklit devrinin hicri 350-656 (962-1258) yılları arasına; 

durgunluk devrinin ise hicri 656 (1258) yılından günümüze kadar ki zaman dilimine tekabül ettiği42 

dikkatleri celp etmektedir. Yazar, Hanefi furû-ı fıkıh tarzında isim yapmıĢ taklit dönemi ile duraklama 

dönemi eserlerini bir araya getirerek iki dönemin özelliklerini eserinde yansıtmak istemiĢ olabilir. ġöyle 

ki, 6. asırda yaĢamıĢ olan Râzî’ye ait “Tekmile” adlı eser ile Merğınâni’ye ait “Hidâye” adlı eseri bir 

araya getirerek taklit döneminden; hicri 7. asırda yaĢamıĢ olan Mevsıli’ye ait “Ġhtiyâr”, TacüĢĢerîa’ya ait 

“Vikâye” ve Ġbn Saati’ye ait “Mecmâ” adlı eserler ile hicri 8. asırda yaĢamıĢ olan Nesefi’ye ait “Kenz”, 

SadrüĢĢerîa’ya ait “Nikâye” ve Kâkî’ye ait “Uyûn” adlı eserleri ve son olarak da hicri 9. asırda yaĢamıĢ 

olan Bedreddin Simâvî’ye ait “Letâif” ile Molla Hüsrev’e ait “Dürer” adlı eserleri cemederek duraklama 

döneminden örnek telifler sunmuĢtur. Böylelikle hicri 6. asırdan günümüze kadar uzanan fıkıh 

tarihinden insanlığa bir Hanefi furû-ı fıkıh demeti sunmuĢtur.  

Ġkincisi; yazar, kendinden önceki asırlarda telif edilmiĢ olan her bir eserden iktibaslar yaparak 

Hanefi fıkıh kültürünü donuk ve yeknesak olmaktan korumak istemiĢ olabilir. ġöyle ki, her bir âlimin 

içinde yaĢadığı asrın sorunlarına çözüm yolu üretmekten çekinmediği bilinen bir gerçektir. Yani bir 

âlim, sadece kendinden önceki âlimlerin görüĢlerini yansıtmaz, aynı zamanda kendi asrının 

problemlerine de cevap vermeye çalıĢır. Hal böyle olunca yazar da tarih içerisinde değiĢmeyen temel 

sorunlara, Hanefi fıkhında esas kabul edilen kaynaklara baĢvurarak; değiĢen ve geliĢen sorunlara da 

sonraki asırda yazılan kaynaklara baĢvurarak çözüm yolu üretmeyi talep etmiĢ olabilir. Zira değiĢen ve 

geliĢen sorunlar ancak Hâdimi’nin ifadesiyle geçmiĢ asırlarda yaĢayan âlimlerin görüĢleriyle değil, o 

asrın fakihlerinin fikirleriyle çözüme kavuĢturulabilir.43 Konuyu bir örnekle vuzuha kavuĢturmak 

                                                           
37  Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 97-98; Recep Cici, Osmanlı Dönemi Ġslam Hukuku ÇalıĢmaları, Arasta Yayınları, Bursa, 2001, s. 

48, 208. 
38  Subhi Recep Mahmasani, “Ġslam Hukukunun Tedvini”, çev. Ġ. Kâfi Dönmez, Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 

sayı: 3, 1985, s. 321. 
39  Subhi Recep Mahmasani, Ġslam Hukuk Felsefesi, çev. YaĢar Çolak ve diğerleri, Ankara, 2009, s. 61.  
40  Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, Ġstanbul Millet Kütüphanesi, Feyzullah Efendi Koleksiyonu, no: 954. 
41  Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, Kütahya VahidpaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, no: 1081, v. 240b. 
42  Osman Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve Ġslam Hukuku, 6. bs., Ankara, 2003, s. 16-17. Konuyla ilgili farklı bir tasnif için bkz. 

Hayreddin Karaman, Ġslam Hukuk Tarihi, Ġstanbul, 2001, s. 53 vd.  
43  Ebu Said Muhammed b. Mustafa Hâdimî, Mecâmiu’l-hakâik, Matbaâ-ı amire, Ġstanbul, 1308, s. 44; Süleyman Kaya, “Fıkıh 

Tarihi Bağlamında Osmanlı Tecrübesini Doğru Anlamak”, Sakarya Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 18, sayı: 33, 
Haziran 2016, s. 8.  
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gerekirse; hicri ilk asırlarda yazılan teliflerde tazir suçu ve cezasının tanımı ve mahiyeti konusunda 

herhangi bir açıklama yapma ihtiyacı hissedilmezken; son dönemlerde yazılan teliflerde değiĢen ve 

geliĢen hayat Ģartları sonucunda suçların çeĢitlenmesiyle ona karĢılık verilen tazir cezaları hakkında 

geniĢ bilgiler verme ihtiyacı hissedilmiĢtir. Yazar da bu ihtiyacı gidermek için son devir teliflerinden olan 

“ed-Dürer” adlı eserden iktibaslar yaparak tazir suçu ve cezaları hakkında kısa, ama doyurucu bilgiler 

vermiĢtir.44 O halde yazar, farklı eserlere atıfta bulunarak hem o dönemin fıkıh kültüründen haber 

vermekte, hem de sonraki dönemlerde çağdaĢ sorunlar ortaya çıktığında ona çıkıĢ yolunu eserinde 

göstermektedir. Böylelikle Hanefi fıkıh kültürünü camit ve yeknesak olmaktan da kurtarmaktadır.  

Üçüncüsü; yazar, anılan eserleri muhteviyatında birden fazla muhtasar telifi barındırması 

hasebiyle de tercih etmiĢ olabilir. Zira bahsi geçen teliflerin, genel olarak incelendiğinde meĢhur bir 

veya birkaç muhtasar eseri ihtiva ettiği görülecektir. Sözgelimi; Hüsameddin er-Râzi’ye ait “Tekmile” 

adlı eser, Tahavi’ye ait “el-Muhtasar”ı ve ġeybani’ye ait “Camiu’s-sağîr”i ele almıĢtır.  Keza “Hidaye” 

adlı eserin sahibi Merğınâni de eserinde ġeybâni’ye ait “Câmiu’s-sağır” ile Kuduri’ye ait “el-Muhtasar” 

adlı eserleri bir araya getirmiĢtir. Yine Ġbn Saati de “el-Mecma” adlı eserinde Kuduri’ye ait “el-

Muhtasar” ile Nesefi’ye ait “el-Manzume” adlı eserlere değinmiĢtir.45 Böylelikle yazar muhtasar telifleri 

tercih ederek eserine ihtisar bir hüviyet kazandırmıĢtır. 

4- Eserde Takip Edilen Yöntemler 

4.1. Eserlere Atıftaki Yöntem 

Bir âlimin genel olarak içinde yaĢadığı toplumdan ve toplumun sahip olduğu kültür ve 

gelenekten etkilenerek eserler telif ettiği tartıĢılmaz bir gerçektir. Yazar da içinde yaĢadığı dönemin 

fıkıh kültür ve geleneğinden etkilenmiĢ, o kültür ve geleneğe uygun bir eser telif etmiĢtir. XVI. yüzyıla 

Ģöyle bir göz atıldığında kaleme alınan eserlerin, âlimin eseriyle pek çok açıdan örtüĢtüğü müĢahede 

edilmektedir. O dönemde birden fazla muteber eserin bir kitapta cemedilme ve birtakım harflerle 

rumuzlama yapılarak bu eserlere atıf yapılma geleneği hâkimdi. Sözgelimi; ġeyh Bedreddin Simavi’nin 

“Letâifü’l-iĢârât”,46 Fahrettin Rumi (v. 1460)’nin “MüĢtemilü’l-ahkâm”47 ve Ġbrahim Halebi’nin 

“Mülteka’l-ebhur”48 adlı eserleri incelendiğinde birden fazla meĢhur âlimin eserlerinin harflerle 

rumuzlanarak ele alındığı görülür. Aynı geleneğin Hanefi usul tarzı eserlerde49 de kendini göstermesi, 

yazarın yaĢadığı dönemde harflerle rumuzlama geleneğinin ne kadar revaçta olduğunu ortaya 

çıkarmaktadır. Keza o dönemin âlimlerinin aynı kaynaktan ders almaları hasebiyle “el-Vikaye” adlı 

esere defalarca Ģerhler yazmaları50 da XVI. yüzyılda böyle bir geleneğin var olduğunu ilan etmektedir. 

“Mahzenü’l-fıkh” adlı eser de ilk olarak Hanefi furû-ı fıkhının meĢhur metinlerinden biri olan 

TacüĢĢerîa (v. 693/1293)’ya51 ait “el-Vikâye” adlı eseri temel metin kabul ederek en sahih görüĢleri 

ifade etmekte,52 daha sonra diğer teliflere ait metinleri aynı metnin devamında sunmakta, alıntı yaptığı 

metnin kaynağını da metnin üstünde farklı harfler kullanarak kırmızı mürekkepli rumuzlarla 

                                                           
44  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, Kütahya VahidpaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, no: 1081, v. 95a vd. KarĢılaĢtırma için bkz. Ebu’l-Fadl 

Mecdüddîn Abdullah b. Mahmûd Mevsılî, el-Ġhtiyâr li ta’lîli’l-muhtâr, Kahire, 1937, c. 4, s. 96; Mehmed b. Feramuz b. Ali 
Molla Hüsrev, Düreru’l-hukkâm fî Ģerhi gureri’l-ahkâm, Daru’l-ihyâi’l-kütüb, yy., ty., c. 2, s. 74. 

45  Ahmet Özel, “Hanefi Mezhebi”, DĠA, c. 16, Ġstanbul, 1997, s. 21 vd. Diğer eserler hakkında geniĢ bilgi için bkz. Cici, Osmanlı 
Dönemi Ġslam Hukuku ÇalıĢmaları, s. 50, 64, 98; Özel, “Hanefi Mezhebi”, DĠA, c. 16, s. 21 vd.  

46  Yazma nüshası ve bilgi için bkz. ġeyh Bedreddin Simavi, Letâifü’l-iĢârât, Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi, no: 22. 
47  Bu eserin yazma nüshasının Ģerhi için bkz. Muhammed b. Ġsrail b. Kâdî Simavne, Teshîlü letâifi’l-iĢârât, Mektebetü’l-Melik 

Abdilaziz, no: 2891, v. 1b vd. 
48  Halebi, Mülteka’l-ebhur, c. 1, s. 10 vd.  
49  Bu konuda bkz. Mehmed b. Ferâmuz Molla Hüsrev, Mir’âtu’l-usûl, Ġstanbul, 1321, s. 2 vd. 
50  Bkz. Orazsahat Oraz, BurhanüĢĢerîa ve Vikâye Adlı Eseri, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2001, s. 43. 
51  Bazı kaynaklarda TacüĢĢerîa’nın ismi BurhanüĢĢerîa olarak tedvin edilmiĢtir. GeniĢ bilgi ve gerekçeler için bkz. Salah 

Muhammed Ebu’l-Hâc, ġerhu’l-vikâye ve meahü münteha’n-nikâye, Müessesetü’l-varak, 1. bs., Umman, 2006, c. 1, s. 29 vd.   
52  Zira müstensih eserin mukaddimesinde “ اٌٛلايح اٌذك اْ ” ifadesiyle Vikaye’nin esas alındığını vurgulamıĢ (Bkz. el-Amâsî, 

Mahzenü’l-fıkh, Kütahya VahidpaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, no: 1081, v. 1b), diğer eserleri farklı harflerle rumuzlarken bu esere 
herhangi bir harfle atıfta bulunmamıĢtır. Keza ileride de değinileceği gibi müellifin Horasan ve Türkistan’da “el-Vikaye” adlı 
eser üzerine ihtisas yapması ve memleketine dönünce de diğer müellifler gibi söz konusu eser ekseninde kendi telifini 
kaleme alması “el-Vikâye” adlı eserin esas alındığını güçlendirmektedir. Ancak müstensihin bazen de “el-Vikaye” adlı eserin 
ismini sarih bir Ģekilde ifade ederek atıfta bulunduğu dikkatlerden kaçmamıĢtır. Bu konuda bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, 
Kütahya VahidpaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, no: 1081, v. 53b. 
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göstermektedir. Müstensih, eserin mukaddime kısmında Ġbnu’s-Saatî (v. 694/1285)’nin el-Mecmaü’l-

bahrayn’ adlı eserini “Mim” (َ) harfiyle, Mevsıli (v. 683/1284)’nin el-Ġhtiyâr li ta’lîli’l-muhtâr adlı eserini 

“Ha” (ر) harfiyle, Ebu’l-Berakât Nesefi (v. 710/1310)’nin el-Kenzü’d-dekâik adlı eserini “Ze” (ص) 

harfiyle, Kıvânuddin Muhammed b. Ahmed el-Kâkî (v. 749)’nin Uyûnü’l-mezâhib”53 adlı eserini “Nun” 

(ْ) harfiyle, Molla Hüsrev (v. 885/1481)’in “Düreru’l-hükkâm fî Ģerhi gureri’l-ahkâm” adlı eserini “Elif” 

 ”harfiyle, Hüsameddin Ali b. Ahmed er-Râzî (v. 598/1201)’nin “Tekmiletü’l-kudûri” adlı eserini “Lam (ا)

 ,harfiyle (ف) ”harfiyle,54 ġeyh Bedrettin Simâvî (v. 823/1420)’nin “Letâifü’l-iĢârât” adlı eserini “Fe (ي)

SadruĢĢerîa (v. 747/1346)’nın “en-Nikâye” adlı eserini “Kaf” (ق) harfiyle ve Merğınânî (v. 

593/1197)’nin “Hidâye fî Ģerhi bidâyeti’l-mübtedî” adlı eserini de “He” (ٖ) harfiyle rumuzladığını açıkça 

belirtmektedir.55 Seçilen bu harflerin geliĢigüzel değil de telifin isminde geçen harflerden yola çıkılarak 

rumuzlandığı müĢahede edilmiĢtir. Neticede harfler sırayla birleĢtirildiğinde ise “Mahzenü’l-fıkh” ( ِْخض

  .ibaresi gün yüzüne çıkmaktadır (اٌفمٗ

Telifin niçin on esere tamamlandığı sorusuna gelince, Bakara suresinin 196. ayetindeki “ĠĢte bu 

tastamam On’dur” ifade mucibince eserin sayısı yazar tarafından kasıtlı olarak on sayısına ikmal edildiği 

ve bunun da bizzat mukaddime kısmında ifade edildiği56 görülmüĢtür. 

4.2. Konu Değişikliğindeki Yöntem 

Müstensih, eseri sistematize ederken konu değiĢikliğinde “Vav” (ٚ) harfi kullanarak konuları 

adeta maddeleĢtirmiĢtir.57 Ayrıca ana baĢlık altında konuyla ilgili bir bahis ele aldığında yine “Vav” (ٚ) 

harfini kullanmıĢtır. Asıl metni (el-Vikâye) diğer metinlerden ayırt etmek için müteahhirin ulemasının da 

kullandığı uzun çizgi çizme metodunu58 tercih etmiĢtir. Müstensih, söz konusu iĢaretlemeleri kullanarak 

konular arasındaki karıĢıklığın önüne geçmiĢ, okuyucu için rahat bir metin hazırlamıĢtır. Müellifin kendi 

yazısıyla kaleme aldığı Ġstanbul Millet Kütüphanesindeki nüshasında ise konu değiĢikliğinde “Vav” (ٚ) 

kullanılsa da yukarıda arz edilen diğer iĢaretlemeler mevcut değildir.59  Bu durum ise okuyucu için 

karmaĢık ve girift bir metnin doğmasına sebep olmaktadır.      

4.3. Mezhep İçi İmamlara Atıftaki Yöntem 

Müellif, hemen hemen her konuda, özellikle de ihtilaflı meselelerde Ebu Hanife (v. 767), Ebu 

Yusuf (v. 798) ve Ġmam Muhammed (v. 805)’e yer yer atıfta bulunmuĢ; ancak atıfta bulunduğuna dair 

herhangi bir rumuz zikretmemiĢtir. Buna karĢılık müstensih, söz konusu âlimlere atıfta bulunurken 

diğer âlimlerde uyguladığı metottan farklı olarak rumuzları metnin üstünde değil, metnin arasında 

göstermiĢtir.60 Ebu Hanife’yi bazen “Ebû Ha” ( اتٛح ), bazen de  “Ha” (ح) harfiyle; Ebu Yusuf’u “Sin” 

 harfiyle rumuzlamıĢ; Ġmam Muhammed’i ise bazen “Mim” (َ) harfiyle rumuzlamıĢ, bazen de asıl (ط)

                                                           
53  Bazı kaynaklarda da “el-Uyûn” adlı eserden Ebu’l-Leys Semerkandi’nin “Uyûnu’l-mesâil”i veya Kıvânuddin el-Kâkî’nin 

“Uyûnü’l-mezâhib” adlı eserinin kastedilebileceği ifade edilmektedir. (Bkz. Ahmed b. Muhammed Nasruddin en-Nikâb, el-
Mezhebü’l-hanefî, Mektebe-i rüĢt, 1. bs., Riyad, 2001, c. 2, s. 490). Bu görüĢün en doğrusu Kâkî’nin “Uyûnu’l-mezâhib” adlı 
eseridir. Zira ileride de değineceğimiz gibi yazarın söz konusu kitaptan yaptığı iktibaslar birebir örtüĢmektedir.    

54  Bazı kaynaklarda “et-Tekmile” adlı eserden Hüsameddin Ali b. Ahmed er-Râzî’nin “Tekmiletü’l-kudûri” adlı eserinin 
kastedildiği ifade edilmektedir. (Bkz. Nikâb, el-Mezhebü’l-hanefî, c. 2, s. 490). 

55  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 2a. Ayrıca bkz. Nikâb, el-Mezhebü’l-hanefî, c. 2, s. 490.  
56  Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 2a.  
57  Konuyla ilgili örnek için bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 2b vd. Kâtip Çelebi “KeĢfü’z-zünûn” adlı eserinde “Mahzenü’l-fıkh” 

adlı telifi tanıtırken söz konusu metinlere farklı harflerle atıfta bulunmuĢtur. Mesela; “en-Nikâye” adlı eseri “Nun” (ْ) 
harfiyle, “Letâifü’l-iĢârât” adlı eseri “Lam” (ي) harfiyle ve “el-Vikâye” adlı eseri de “Kaf” (ق) harfiyle rumuzlamıĢtır. Keza 
Hâkim eĢ-ġehîd’in “el-Kâfî” adlı eserine kitapta değinilmediği halde Kâtip Çelebi “Fe” (ف) harfiyle eseri rumuzlamıĢtır. (Bkz. 
Kâtip Çelebi, KeĢfü’z-zünûn, c. 2, s. 1639. Benzer rumuzlar için bkz. Feras Muhammed Musa el-Asdal, el-Vecizü’l-vefî bi 
mustalâhi’l-mezhebi’l-hanefî, yy., 2015, s. 17). Kâtip Çelebi’nin ifade ettiği bilgilerin, “Mahzenü’l-Fıkh” adlı eserin 
mukaddimesinde değinilen bilgilerle açıkça çeliĢki arz etmesi sebebiyle geçersizliğini kabul etmek daha doğru bir yaklaĢım 
olacağı kanaatindeyiz. Zira eseri tensih eden Mehmed b. Ömer, metinler için atfedilen harflere açıkça iĢaret etmiĢ; hatta 
kırmızı mürekkep kullanarak dikkatleri bu noktaya celp etmiĢtir. Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 2a.                      

58  Bu metotla ilgili bilgi için bkz. Kaya, “ġerh”, DĠA, c. 38, s. 561.  
59  KarĢılaĢtırma için mesela bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, Kütahya VahidpaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, no: 1081, v. 7a; el-Amâsî, 

Mahzenü’l-fıkh, Ġstanbul Millet Kütüphanesi, no: 945, v. 4a. Keza baĢka bir karĢılaĢtırma için bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, 
Kütahya VahidpaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, no: 1081, v. 8a; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, Ġstanbul Millet Kütüphanesi, no: 954, v. 
5a. 

60  Bu metodu daha önceden kullanan âlimler de vardır. Bu konuda bkz. Mevsılî, el-Ġhtiyâr, c. 1, s. 6; Ebü'l-Berekât Hâfızüddîn 
Ahmed bin Mahmud en-Nesefî, Kenzü’d-dekâik, 1. bs., Medine, 2011, s. 55. 
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adını zikredilerek atıfta bulunmuĢtur.61 Mesela; Balgam kusmak, abdesti hiçbir zaman bozmaz. Yâni o 

balgam, gerek baĢ tarafından gerekse mideden çıksın; gerek ağız dolusu olsun gerekse olmasın 

abdesti bozmaz. Ancak Ebû Yusuf’a göre, karından çıkıp ağız dolusu olan balgam, pisliğe yakınlığı 

sebebiyle abdesti bozar. Eğer balgam, yemekle karıĢık olursa, çoğunluğa itibar edilir. Kusmak eğer ağız 

dolusu olursa abdesti bozar. Ayrıca abdestin bozulması konusunda Ebu Yusuf’a göre meclis birliğinin; 

Ġmam Muhammed’e göre ise sebep birliğinin de önemi vardır. Bu konuda en isabetli görüĢ Ġmam 

Muhammed’in görüĢüdür.62 Bu örnek, ilgili sayfada gözden geçirildiğinde Ebu Yusuf ve Ġmam 

Muhammed’e atıflarda yukarıda belirtilen harflerin birebir kullanıldığı müĢahede edilmiĢtir.   

Müellif, bu üç müçtehit âlimin dıĢında yer yer Hanefi bir âlim olan Ġmam Züfer’in görüĢlerini de 

paylaĢarak mezhep içi karĢılaĢtırmalar ve çıkarsamalar yapmıĢtır. Ancak Ġmam Züfer’i herhangi bir 

harfle rumuzlayarak göstermediği için rumuzlama iĢi yine müstensihe kalmıĢtır. Müstensih, söz konusu 

âlime bazen adıyla, bazen de diğer imamlarda olduğu gibi satır arasında yer açtığı “Ze” (ص) harfiyle 

atıfta bulunmuĢtur. Ġmam Züfer’in ismi anılarak atıfta bulunduğu görüĢ için Ģu örnek zikredilebilir:  Bir 

görüĢe göre alûfe,63 hamile olan hayvan, anasından ayrılan deve yavrusu ve buzağı gibi hayvanlar 

zekâta tabi değilken; Ebu Yusuf’a göre her biri, Ġmam Züfer’e göre ise sadece yaĢı büyük olanlar için 

zekât gerekir.64 Bu örnekte müstensih, metnin içerisinde Ebu Yusuf’u “Sin” (ط) harfiyle, Ġmam Züfer’i 

ise asıl ismiyle belirtmiĢtir. Diğer taraftan yazarın, Ġmam Züfer’in görüĢüne metnin içerisinde “Ze” (ص) 

harfiyle atıfta bulunduğuna da Ģu örnek zikredilebilir: Toprak ürünlerinin zekâtı bahsinde genel bir 

görüĢe göre zimmi bir kimseden haraç ile beraber öĢür alınmazken; Ġmam Muhammed’e göre Ģayet 

zimmi öĢür malıyla ticaret yapılıyorsa zekâtın da alınması gerekir. Ġmam Züfer’e göre ise Devlet 

BaĢkanı mal sahibinden öĢür almak istemezse bunda herhangi bir sakınca yoktur.65 Ġmam Züfer’in 

fikirlerinin de bu eserde zikredilmesi Hanefi fıkhının kendi içerisindeki zenginliğinin gösterilmesi, farklı 

görüĢler sunularak Hanefi müntesiplerinin önünün açılması ve kolaylık prensibinin yeğlenmesi 

bakımından çok önemlidir. 

4.4. Diğer Mezhep İmamlarına Atıftaki Yöntem 

Eserde gözden kaçmayan bir baĢka husus ise nadiren de olsa müellifin diğer mezheplere 

müntesip olan fakihleri anması ve görüĢlerine yer vermesidir. Sözgelimi; yazar, nikâh hukukunda 

kadının haklarından bahsederken Ebu Yusuf’a göre, mehrini daha sonra (mehr-i müeccel) almak üzere 

anlaĢan kadının zahirde kocasıyla beraber sefere çıkmama gibi bir hakkının olmadığını; Ebu’l-Leys’e 

göre ise kadının böyle bir hakkının var olduğunu, isterse sefere çıkmayabileceğini dile getirmiĢtir.66 

Böylelikle müellif Hanefi mezhebinin dıĢında farklı bir fakihin fetvasını zikrederek eserine renk katmıĢ, 

bu konuda sıkıntısı olanlara çıkıĢ kapısını aralamıĢtır.            

Yazar eserinde ayrıca bazı konularda “kıyle” (ًلي) lafzını kullanarak sahibi belli olmayan 

görüĢleri de aktarmıĢtır. Mesela; bir kilim üzerinde var olan çocuğun kusmuğu, bir görüĢe göre halının 

üzerine su dökülerek bir gece bekletilmekle; baĢka bir görüĢe göre bir gün bir gece bekletilmekle; 

diğer bir görüĢe göre ise bir gün bir geceden daha fazla bekletilmekle temizlenmiĢ olur.67 Bu örnekte 

olduğu gibi yazar bazen fikir sahibinin ismini zikretmeksizin farklı görüĢleri kitabına taĢımıĢ ve konuların 

kapsamını tevsi etmiĢtir.        

 

                                                           
61  Bu konuda bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 5b. 
62  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 3a-b. Ġmam Muhammed’in görüĢünün “Mim” (َ) rumuzu kullanılarak ifade edildiği örnek için ise 

bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 52a.   
63  Alûfe: Senenin yarıdan fazlasını ahırda beslenmek suretiyle geçiren hayvandır. Ebu Bekir b. Abdilkadir er-Râzî, Muhtâru’s-

sihâh, Mektebetü’l-asriyye, 5. bs., Beyrut, 1420/1999, c. 1, s. 216. 
64  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 34b. 
65  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 37a. 
66  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 56a. Ebu’l-Leys’in ikrah altında ifade edilen küfrün geçerliliği konusunda örnek görüĢü için bkz. 

el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 205a. ġafii bir âlim Ebu ġücâ’ el-Ġsfahani (500/1107)’nin nikâhla ilgili örnek bir görüĢü için bkz. 
el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 77a.  Bu âlimlerin dıĢında Mahmûd Fahrüddîn Kâdı Hân Özcendî (v. 1196) ve Ebu Cafer el-
Hindüvani (v. 972)’nin görüĢlerine nadiren de olsa nikâhta veli ve denklik babında yer verilmiĢtir. Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-
fıkh, v. 52b. BaĢka bir görüĢ için bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 15a.        

67  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 13b.   
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5- Eserin Dikkat Çeken Özellikleri  

5.1. Şerh Türü Bir Eser Olması 

“Mahzenü’l-fıkh” adlı eserin umumi cihetten muhtasar,68 hususi cihetten ise Ģerh hüviyetine 

sahip bir telif olduğu ifade edilebilir. ġöyle ki muhtasar telif, lügavi manası itibariyle özetlenmiĢ, 

kısaltılmıĢ ve ana hatlarıyla ele alınmıĢ;69 ıstılahî manası itibariyle de müellifin, daha önce yazılmıĢ bir 

eseri fazlalıklardan arındırarak az lafızlarla çok mana ifade eden bir eser derlemesidir.70 Nitekim 

“Mahzenü’l-fıkıh” da iktibaslarda bulunduğu eserlerin metinlerini tamamen değil de, ilgili ve önemli 

yerlerini delilsiz olarak özetle nakletmiĢ, geriye kalan kısımlarıyla ilgilenmemiĢtir.  

Diğer taraftan telifin hususi bakımdan Ģerh türü bir eser olduğu düĢünülebilir. ġerh, lügavi 

anlamı itibariyle eti parçalamak, bir Ģeyin kapalı kısımlarını derç edip anlaĢılır hale getirmektir.71 Istılahî 

anlamı itibariyle ise genellikle muhtasar metinler üzerine kaleme alınıp metinlerin tamamını kapsayan, 

bu metinlerdeki kapalı ifadeleri açıklayan ve eksik bırakılan önemli hususları tamamlayan bir ilim 

dalıdır.72 Buradan hareketle, müellifin kendi el yazısıyla kaleme aldığı asıl nüsha incelendiğinde bu arz 

edilen tüm özellikler telifin bir Ģerh çalıĢması olduğunu göstermektedir. ġöyle ki, müellif “el-Vikâye” adlı 

eseri sayfa ortasına, diğer eserleri ve kendi yorumlarını da metnin altına ve yan taraflarına yazmıĢ ve 

eserini bu Ģekilde Ģerh etmiĢtir.73  

Telifin hangi tür bir Ģerh çalıĢması olduğu sorusuna ise, metnin ve Ģerhlerin birbirine katılıp 

bağlandığı bir Ģerh çalıĢması olarak cevap verilebilir. Zira bu tür Ģerhleri diğerlerinden ayırt eden en 

önemli özellik, “kâle”, “ekûlü” ve “kavlühü” gibi ifadeleri kullanmamak ve asıl metnin üzerine uzun çizgi 

koyarak veya birtakım harflerle rumuzlayarak onu diğer Ģerh metinlerinden ayırt etmektir.74 

Binaenaleyh “Mahzenü’l-fıkh” adlı eserin, sayılan bu özellikleri barındırması hasebiyle metnin ve 

Ģerhlerin birbirine bağlandığı Ģerh türü bir eser olduğu belirtilebilir. Eserin yazılmasından yaklaĢık bir 

buçuk asır sonra da müstensih Mehmed b. Ömer bu Ģerh metinleri asıl metin içerisine dikkatlice 

yerleĢtirmiĢ ve tek metin halinde derç etmiĢtir. Asıl nüshanın varağındaki satır adedi 15 olup toplam 

varak sayısının 194 olmasına karĢın; müstensihin istinsah ettiği nüshanın varağındaki satır adedi 23 

olması ve sık yazılmasına rağmen 253 varağa kadar yekûn teĢkil etmesi bu fikri desteklemektedir.75 

Telifin zeyl, tetimme veya talik türü bir eser olduğunu iddia etmek beyhude bir düĢünce 

olacağı kanaatindeyiz. Zira telifin, “el-Vikaye” adlı eseri kelime kelime takip etmesi, yararlanılan 

kaynakların umumi olarak miladi X. asırdan sonrakileri kapsaması, her birinin muhtasar türü bir telif 

olması ve müellifin vefat tarihi gibi nedenlerle76 zeyl, tetimme veya talik türü bir eser sayılması yerine 

Ģerh sayılması daha makuldür. Ayrıca Ģerhlerin ana gayelerinden birisinin de metnin ifade ve anlam 

sınırlarının geliĢtirilmesi ve bu gaye için müellifin kendi ifadelerini kullanmak zorunda olmaması, telifin 

Ģerh türü bir eser olma özelliğini ön plana çıkarmaktadır. Çünkü alıntı yapılan kaynak üzerine o kadar 

Ģerhler yapılmıĢ ki, bu eserler zaman içerisinde kanun maddelerinden daha muhkem hale gelmiĢtir.77 

Müellif de kendi ifadeleri yerine bu metinleri kullanarak vikayenin hem mesâil haritasını, hem de ifade 

zenginliğini geliĢtirmiĢtir. 

5.2. En Muteber Metnin Esas Alınması 

Müellif, TacüĢĢerîa’nın “el-Vikâye” adlı telifini eserinde temel metin kabul etmiĢ, bu eserde 

değinilmeyen konularda diğer dokuz kaynağa müracaat etmiĢtir. Söz konusu telifin temele alınarak bu 

eserin kaleme alınma sebebi, “el-Vikâye” adlı eserin hem mütekaddimin, hem de müteahhirin 

                                                           
68  Bkz. Nikâb, el-Mezhebü’l-hanefî, c. 2, s. 491. 
69  Muhammed b. Mükerrem Ġbn Manzûr, Lisânü’l-arab, Dâru sâdır, Beyrut, 1414, c. 4, s. 193. 
70  Muhammed Alâuddîn Ġbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr ale’d-dürri’l-muhtâr, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1992, c. 1, s. 12; Kâtip Çelebi, 

KeĢfü’z-zünûn, c. 1, s. 38. 
71  Ġbn Manzûr, Lisânü’l-arab, c. 2, s. 497.  
72  Kâtip Çelebi, KeĢfü’z-zünûn, c. 1, s. 38 vd.; Sedat ġensoy, “ġerh”, DĠA, c. 38, Ġstanbul, 2010, s. 555-56. 
73  Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, Ġstanbul Millet Kütüphanesi, no: 954, 1b vd.  
74  ġerh türleriyle ilgili bilgi ve özellikler için bkz. Kâtip Çelebi, KeĢfü’z-zünûn, c. 1, s. 38; ġensoy, “ġerh”, DĠA, c. 38, s. 556. 
75  Ġki nüshayı karĢılaĢtırmak için bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, Ġstanbul Millet Kütüphanesi nüshası, no: 954; el-Amâsî, 

Mahzenü’l-fıkh, Kütahya VahidpaĢa Ġl Halk Kütüphanesi nüshası, no: 1081.   
76  ġerhin taĢıdığı özellikler için bkz. Kâtip Çelebi, KeĢfü’z-zünûn, c. 1, s. 38 vd; Kaya, “ġerh”, DĠA, c. 38, s. 560 vd.  
77  Kaya, “ġerh”, DĠA, c. 38, s. 560 vd. 
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dönemde Hanefi mezhebinin vazgeçilmez en muteber eserlerinden birisi olarak kabul edilmesidir.78 

Müellif de bu özelliğine binaen söz konusu eserin metnini esas alarak eserini telif etmiĢtir. Aslında 

müellifin böyle davranması ilminin büyüklüğünü, güçlü ve dirayetli oluĢunu ve “el-Vikaye” adlı esere ne 

kadar muttali olduğunu göstermektedir. Zira kendinden kısa bir süre önce yaĢamıĢ olan Ahizâde Yusuf 

b. Cüneyd (902/1496)’in “Zahîretü’l-ukbâ fî Ģerhi sadriĢĢerîati’l-uzmâ” adlı eserinde dile getirdiği “el-

Vikâye” adlı eserle ilgili tenkite de böylelikle cevap vermiĢ bulunmaktadır. Adı anılan eserin 

mukaddimesinde Ahizade, “el-Vikâye” adlı eserin ne kadar değerli olduğundan ve ömrünü bu uğurda 

harcadığından bahsetmiĢ; ancak eserin bazı noktalarının kapalı ve girift olması sebebiyle yanlıĢ 

anlaĢılmalara müsait olduğunu ve bu yüzden pek çok âlimin yeterli zamanının, ilminin ve gücünün 

olmaması hasebiyle eseri ele almaktan içtinap ettiğini dillendirmiĢtir.79 Oysa müellif, “el-Vikâye” adlı 

telifi eserinin temel metni kabul ederek bu eleĢtiriye cevap vermiĢ, rüĢtünü ispatlamıĢtır.   

Müellifin diğer eserlerden ziyade “el-Vikâye” adlı esere yoğunlaĢmasının bir diğer sebebi, söz 

konusu eser üzerine Bilad-ı Acem’de yani, Horasan ve Türkistan’da derinlemesine ihtisas yapması ve 

esere aĢinalık kazanması olabilir. Zira müellifin yaĢadığı döneme göz atıldığında hem bu beldelerde, 

hem de Osmanlıda “el-Vikâye” adlı eser adeta âlimlerin baĢ tacı konumundaydı. O sıralar Horasan ve 

Türkistan’da ders alan âlimler memleketlerine döndüklerinde bu eseri talebelerine okutuyorlardı. 

Böylelikle söz konusu eser nasıl Horasan ve Türkistan’da revaçta ise Osmanlıda da revaç bulur hale 

gelmiĢti.80 Müellif de o dönemde güncelliğini koruması sebebiyle hem yargı erkine, hem de talebelerine 

yönelik bu eseri kaleme almıĢ denilebilir. Ayrıca anılan eser üzerine yapılan çalıĢmaların kahir 

ekserisinin Osmanlı döneminde icra edildiği81 de düĢünülürse müellifin niçin bu eseri tercih ettiği 

kolaylıkla anlaĢılabilir.  

5.3. Eserlerden Örnek İktibaslar 

Müellifin “el-Vikâye” ve diğer eserlerden yaptığı iktibaslara birer örnek verilerek konu 

müĢahhaslaĢtırılabilir: 

a. el-Vikâye’den Örnek 

Müellifin, "el-Vikâye”den aynen alıntı yaptığı metne “Kitabü’s-sulh” bahsinde geçen ifadeler 

örnek olarak verilebilir. Ġlgili metinde sulhun tanımı:  " عمذ يشفع إٌضاع ٚصخ ِع الشاس ٚعىٛخ ٛ٘

"ٚأىاس  82 Ģeklinde yapılmıĢ, müellif “Mahzenü’l-fıkh”a bu metni aynen dikte etmiĢtir.83 Yine "el-

Vikâye”de “Kitabü’l-kerâhiyye” bahsinde yemek yemenin hükmünden bahsedilmiĢ, müellif de eserinde 

aynı faslı açmıĢ, orada geçen ifadeleri aynen kaleme almıĢtır.84 

Müellifin, "el-Vikâye”den birkaç kelime değiĢtirerek alıntı yaptığı metne ise “Kitabü’l-kerahiyye” 

bahsinde geçen ifadeler örnek olarak verilebilir. Ġlgili metinde kerahetlerin hükmü hakkında: " ِٖا وش

"دشاَ عٕذ ِذّذ ٌُٚ يٍفظ تٗ ٌعذَ إٌص اٌماغع ٚعٕذّ٘ا الشب اٌى اٌذشاَ  85 ifadeleri kullanılmıĢ; 

müellif de “Mahzenü’l-fıkh”a ilk cümleyi aynen yazsa da ikinci cümleyi " " ٚعٕذّ٘ا اٌذشاَ اٌى األلشب  

Ģeklinde değiĢtirerek aktardığı görülmüĢtür.86 Keza aynı eserden iktibasları farklı kelimelerle 

gerçekleĢtirdiğine dair bir baĢka örnek için “Kitabü’l-itak” bahsindeki metin zikredilebilir. Ġtak’ın tanımı: 

                                                           
78  “el-Vikâye”, mütekaddimin dönemde ġeybânî’nin “el-Câmiu’s-sağır”ı, “Muhtasaru’t-tahavî”, “Muhtasaru’l–kerhî”, Hâkim eĢ-

ġehîd’in “el-Muhtasaru’l-kâfî”si ve “Muhtasaru’l-kudûrî” ile müteahhirin dönemde bunlara ilaveten Mevsıli’nin “Muhtar”ı, Ġbn 
Saati’nin “el-Mecma”ı ve Nesefi’nin “Kenz”i ile beraber anılmaktadır. Murteza Bedir, “Vikâyetü’r-Rivâye”, DĠA, c. 43, Ġstanbul, 
2013, s. 107.    

79  Cici, “Osmanlı Klasik Dönemi Fıkıh Kitapları”, s. 237.  
80  Mustafa Bilge, Ġlk Osmanlı Medreseleri, Ġstanbul, 1984, s. 130. 
81  Mesela; Ġbn Kemal PaĢa (v. 1534), Ġbn Melek (v. 1399), Alaeddin el-Esved (v. 1397), Müsannifek (v. 1470), Fenarizade 

Hasan Çelebi (v. 1486) ve Muhammed ġah el-Fenârî (v. 1523) bunlardan sadece birkaç tanesidir. Oraz, BurhanüĢĢerîa ve 
Vikâye Adlı Eseri, s. 43.  

82  Ġlgili metnin Türkçe anlamı Ģöyledir: “Sulh, anlaĢmazlığı ortadan kaldıran ve ikrar, sükût ve inkâr ile sabit olan bir akittir.” 
83  KarĢılaĢtırma için bkz. Ebu’l-Hâc, ġerhu’l-vikâye, IV/228; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 163b. 
84  KarĢılaĢtırma için bkz. Ebu’l-Hâc, ġerhu’l-vikâye, c. 5, s. 93; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 202a. Benzer karĢılaĢtırmalar için 

bkz. Ebu’l-Hâc, ġerhu’l-vikâye, c. 5, s. 127, 228; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 163b, 239b. 
85  Ġlgili metnin Türkçe anlamı Ģöyledir: “Ġmam Muhammed’e göre, kerih görülen Ģeyler, hakkında kesin bir delil telaffuz 

edilmemesi hasebiyle haram hükmündedir. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’a göre ise bu, harama en yakın (tahrimen mekruh) olan 
Ģeylerdir.”    

86  KarĢılaĢtırma için bkz. Ebu’l-Hâc, ġerhu’l-vikâye, c. 5, s. 93; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 202a. Benzer baĢka bir karĢılaĢtırma 
için bkz. Ebu’l-Hâc, ġerhu’l-vikâye, c. 3, s. 221; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 95b. 
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"٘ٛ  إثثاخ اٌمّٛج اٌّششعيّح ٌٍٍّّٛن" 87 Ģeklinde yapılmıĢ, müellif de kendi kitabında " اٌعراق اثثاخ لٛج

"ششعيح في سليمٗ  Ģeklinde metni bir kelimeyle değiĢtirerek nakletmiĢtir.88  

b. Kenzü’d-dekâik’ten Örnek 

Müellif, “el-Vikâye”de uyguladığı metodu diğer yararlandığı eserlerde de uygulamıĢ, bazen 

aynen, bazen de farklı kelimelerle iktibaslar gerçekleĢtirmiĢtir. Sözgelimi; “Kitabü’l-meâkıl” bahsinde 

Meakil’in tanımı, Nesefi’ye ait “Kenzü’d-dekâik” adlı eserden incelendiğinde metnin aynen “Mahzenü’l-

fıkh’a aktarıldığı müĢahede edilmiĢtir. ġöyle ki, meakil: " ٘ي جّع ِعمٍح ٚ٘ي اٌّذيح ٚوً ديح ٚجثد

"تٕفظ اٌمرً عٍى اٌعالٍح 89 Ģeklinde tanımlanmıĢ, bu ifadeler aynen “Mahzenü’l-fıkh’a iktibas 

edilmiĢtir.90 Diğer taraftan aynı eserden birkaç kelime değiĢtirerek alıntı yaptığı metne ise “Kitabü’n-

nikâh” bahsinde geçen ifadeler örnek olarak verilebilir. Evliliğin tanımının yapıldığı metindeki: " عمذ ٛ٘

"يشد عٍى ذٍّه اٌّرعح لصذا 91 ifadesi “Mahzenü’l-fıkh’a "عمٌذ يشد عٍى ٍِه اٌّرعح لصذا ٛ٘"  

Ģeklinde bir kelimenin değiĢtirilmesiyle aktarılmıĢtır.92 

c. Mecmau’l-bahrayn’den Örnek 

Müellifin “Mecmau’l-bahrayn” adlı eserden yaptığı birebir alıntıya Ģu örnek verilebilir: Cuma 

namazı babında; Cuma namazının mukim, sıhhatli, hür, erkek, gözü ve ayakları sağlam olan kimselere 

farz kılındığından bahsedilmiĢ, sonra namazın farz olmadığı kimseler bahsi “Mecmau’l-bahrayn” adlı 

eserden 93        Ģeklinde aynen iktibas edildiği görülmüĢtür.94  "فال ذجة عٍى اٌّغافشِٚشيط ٚعثذ ٚاِشأج"

d. Letâifü’l-işârât’tan Örnek 

Müellifin, “Letâifü’l-iĢârât” adlı eserden yaptığı iktibasa “Namazın KılınıĢı” (Babu sıfatı’s-salah) 

bahsindeki iftitah tekbiriyle alakalı konu örnek olarak verilebilir. ġöyle ki, namazda iftitah tekbirinin 

ayakta yapılmasının farz olduğuna değinildikten sonra “  95”فيثٕى إٌفً عٍى ذذشيُ اٌفشض وٛظٛئٗ

metni “Letaifü’l-iĢârat” adlı eserden aynen iktibas edildiği müĢahede edilmiĢtir.96     

e. Dürerü’l-hukkâm’dan Örnek 

Müellifin, “Dürerü’l-hukkâm” adlı eserden alıntısına örnek Hul’ (خٍع) bahsinden verilebilir. ġu 

kadar var ki, müellif Hul’un tarifini yaparken “Dürerü’l-hükkâm” adlı esere isnat etmiĢ, söz konusu 

mefhumu: “  Ģeklinde tarif etmiĢtir.98 97”اٌخٍع فصً ِٓ ٔىاح تّاي تٍفظ اٌخٍعِ غاٌثا

f. el-İhtiyâr’dan Örnek 

Müellifin “el-Ġhtiyâr” adlı eserden tıpatıp yaptığı iktibasa satıĢ bahsinde (Kitabü’-buyû’) geçen 

icap ve kabul lafızlarıyla ilgili konu örnek olarak verilebilir. Zira müellif, satıĢ akdinin tanımını yaptıktan 

sonra akdin kurulması için gerekli olan icap ve kabulün mazi siygasıyla yapılmasının Ģart olduğunu 

                                                           
87  Ġlgili metnin Türkçe manası Ģöyledir: “Kölelik, köle sahibi için Ģer’î bir kuvvetin ispatıdır.”   
88  KarĢılaĢtırma için bkz. Nesefî, Kenzü’d-dekâik, s. 316; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 77b. 
89  Ġlgili metnin Türkçe manası Ģöyledir: “Meâkıl, ma’kıle kelimesinin çoğulu olup diyet demektir. Her bir diyet ise bir cana kıyma 

karĢılığında akilenin üzerine borçtur.”   
90  KarĢılaĢtırma için bkz. Nesefî, Kenzü’d-dekâik, s. 666; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 230b. Bu tarzda baĢka örnek için bkz. 

Nesefî, Kenzü’d-dekâik, s. 624; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 212b.   
91  Ġlgili metnin Türkçe anlamı Ģöyledir: “Evlilik, kasten mülki müt’a üzere varit olan akittir.” 
92  KarĢılaĢtırma için bkz. Nesefî, Kenzü’d-dekâik, s. 251; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 50b. 
93  Ġlgili metnin Türkçe anlamı Ģöyledir: “Cuma namazı misafire, hastaya, köleye ve kadına farz değildir.” 
94  KarĢılaĢtırma için bkz. Muzafferuddin Ahmed b. Ali Ġbn Saati, Mecmau’l-bahrayn, Dâru’l-kütüb, Beyrut-Lübnan, 2005, s. 160; 

el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 27b. BaĢka bir karĢılaĢtırma örneği olarak lian teriminin tanımı için bkz. Ġbn Saati, Mecmau’l-
bahrayn, s. 588; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 71b.   

95  Ġlgili metnin Türkçe anlamı Ģöyledir: “O halde tıpkı abdestte olduğu gibi farz olan namaza iftitah tekbiriyle baĢlayana nafile 
namazlarda da iftitah tekbiriyle baĢlaması gerekir.” 

96  KarĢılaĢtırma için bkz. Simavne, Teshîlü letâifi’l-iĢârât, v. 24b; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 14a; BaĢka bir örnek olarak 
“Tilavet Secdesi” bahsinde Tilavet Secdesinin daha sonra (terahi) değil de hemen (fevri) yapılması gerektiği zikredilebilir. 
KarĢılaĢtırma için bkz. Simavne, Teshîlü letâifi’l-iĢârât, v. 37a; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 26a.   

97  Ġlgili metnin Türkçe anlamı Ģöyledir: “Hul’, genellikle hul’ lafzı ile bir mal karĢılığında nikâh bağını bitirmektir.”  
98  KarĢılaĢtırma için bkz. Molla Hüsrev, Düreru’l-hukkâm, c. 1, s. 389; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 70a. BaĢka bir örnek de 

nafaka konusunda nafaka verilecek kadının kâfir veya zengin de olsa kocaya vacip olduğu görüĢü için bkz. Molla Hüsrev, 
Düreru’l-hukkâm, c. 1, s. 413; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 75a.  
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belirtmek için “el-Ġhtiyar” adlı eserden “  99”وثعد ٚاشرشيد ٚتىً ٌفظ يذي عٍى ِعٕاّ٘ا ٚتاٌرعاغي

metnini aynen iktibas yapmıĢtır.100      

g. Nikâye’den Örnek 

Müellifin “Nikâye” adlı eserden alıntısına örnek mest üzerine mesh etmek bahsinden (babu’l-

meshi ale’l-huffeyn) verilebilir. Ġslam’da mest üzerine mesh etmenin hükmü bağlamında müellif söz 

konusu eserden “  metnini naklederek mest üzerine mesh etmenin hükmünün ”جاص اٌغٕح اٌّشٙٛسج

sünnet-i meĢhur olduğunu ifade etmiĢtir.101 

ğ. Uyûnu’l-mezâhib’den Örnek 

Müellifin “Uyûnu’l-mezâhib” adlı eserden yaptığı alıntıya örnek ise abdestin sünnetleri 

bahsinden verilebilir. Müellif, abdestte niyetin sünnet olduğuna değindikten sonra niyetin nasıl olması 

gerektiğini ifade etmek için “el-Uyûn” adlı eserden “ ٘ى لصذ لٍثٗ اٌٛظٛء اٚ سفع اٌذذز اٚ اِرثاي 

  metnini aynen nakletmiĢtir.103 102”األِش

h. Tekmiletü’l-kudûrî’den Örnek 

Müellifin “Tekmiletü’l-kudûrî” adlı eserden alıntısına örnek olarak abdestin mekruhları bahsi 

zikredilebilir. Müellif abdestin diğer mekruhlarını ifade ettikten sonra ilgili eserden ٚذشن ِغخ األرٔيٓ  "

"ٚاٌّعّعح ٚاالعرٕشاق  metni iktibas ederek kulakların meshinin, mazmazanın ve istinĢakın 

terkedilmesinin de mekruh olduğunu ifade etmiĢtir.104      

ı. el-Hidâye’den Örnek  

Müellifin “el-Hidâye” adlı teliften aynen iktibasına örnek “Kitabü’l-kerahiyye” bahsinden 

verilebilir. Müellif, altın ve gümüĢ kabın kullanılmasının caiz olmadığını ifade ederken “ ال يجٛص األوً 

 metni söz konusu teliften “ ٚاٌششب ٚاالد٘اْ ٚاٌرطية في آٔيح اٌز٘ة ٚاٌفعح ٌٍشجاي ٚإٌغاء

aynen nakletmiĢ, kadın ve erkek için altın ve gümüĢ kaplardan yemenin, içmenin, koku ve yağ 

sürünmenin caiz olmadığı ifade etmiĢtir.105 

5.4. Bazı Konularda Detaylı Bilgiler Verilmesi 

Eserin muhtasar bir metotla yazıldığı gözlense de müellif, bazı konularda bilinmesi gereken 

noktalara genel olarak temas etmiĢ, bazı konularda ise önemine binaen ayrıntılı ve derinlemesine bilgi 

ve fetva vermekten çekinmemiĢtir. Mesela; istincâ konusunda istincânın ne olduğuna, nasıl ve kaç defa 

yapılabileceğine, istinca yaparken mevsimlere göre hangi nesnelerin kullanılabileceğine, günümüzdeki 

mevcut haline, hangi elle ifa edileceğine dair ayrıntılı bilgiler verdikten sonra konuyla ilgisi olması 

hasebiyle istibrâ konusuna da girmiĢ, detaylı açıklamalar yapmaktan kaçınmamıĢtır. Son olarak tuvalet 

adabından bahsetmiĢ, def-i hacetin kıble tarafına yönelmeksizin ifa edilmesi ve insanların uğrak yeri 

olan yerlerde yapılmaması gibi daha pek çok fıkhi mesajlar içeren konuları irdelemiĢtir.106  

Keza müellif, itikâf ibadeti bahsinde itikâfı; hükmî açıdan vacip, sünnet-i müekkede ve tatavvu 

olmak üzere üçe taksim etmiĢ, vacip ve sünnet-i müekkede olan itikâf ibadetinde caiz olmayan hasta 

ziyareti, cenaze merasimine katılma, Ģahitlik yapma, evlenme, birine veya bir Ģeye müracaatta 

bulunma, caminin dıĢında olsa bile minareye çıkarak ezan okuma gibi fiillerin tatavvu itikâfında sorun 

                                                           
99  Ġlgili metnin Türkçe anlamı Ģöyledir: “Sattım ve aldım gibi veya buna delalet eden her bir lafız veyahut teati (elden ele 

almak) yoluyla alıĢveriĢ yapmak gibi.”  
100  KarĢılaĢtırma için bkz. Mevsılî, el-Ġhtiyâr, c. 2, s. 4; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 111a. BaĢka bir örnek için Mevsılî, el-Ġhtiyâr, 

c. 2, s. 18; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 114b.  
101  KarĢılaĢtırma için bkz. Ebu’l-Hâc, ġerhu’l-vikâye, c. 2, s. 69; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 8a. BaĢka bir örnek olarak guslün 

farzları konusu verilebilir. Bkz. Ebu’l-Hâc, ġerhu’l-vikâye, c. 2, s. 35-36; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 3b.   
102  Ġlgili metnin Türkçe anlamı Ģöyledir: “Niyet, kalbin abdest almaya, hadesi kaldırmaya veya bir iĢe yapıĢmaya kastetmesidir.”   
103  Kıvânuddin Muhammed b. Ahmed el-Kâkî, Uyûnü’l-mezâhib, Müessesetü’r-risâle, Beyrut-Lübnan, 2004, s. 16; el-Amâsî, 

Mahzenü’l-fıkh, v. 2b. BaĢka örnek alıntılar için bkz. Kâkî, Uyûnü’l-mezâhib, s. 45; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 27b; Kâkî, 
Uyûnü’l-mezâhib, s. 74; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 46b; Kâkî, Uyûnü’l-mezâhib, s. 20; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 4b.   

104  KarĢılaĢtırma için bkz. Hüsameddin Ali b. Ahmed er-Râzî, “ġerhu’t-tekmile ala metni’l-kuduri, Konya Karatay Yusufağa 
Kütüphanesi, no: 7197/1, v. 1b; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 3a. BaĢka bir karĢılaĢtırma için bkz. er-Râzî, “ġerhu’t-tekmile, v. 
1b; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 2a. 

105  KarĢılaĢtırma için bkz. Burhânüddin Ali b. Ebî Bekir Merğınânî, el-Hidâye fî Ģerhi bidâyeti’l-mübtedî, Dâru’l-erkâm, Lübnan-
Beyrut, ty., c. 4, s. 363; el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 202b. 

106  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 11b. 
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oluĢturmayacağını dile getirerek107 Hanefi mezhebi müntesiplerinin kafasındaki önemli sorulara cevap 

vermiĢtir. 

5.5. Güncel Bazı Sorulara Cevap Verilmesi 

Müellif, on eserden faydalanarak müntesibi olduğu mezhebin görüĢlerinin yanında kendi 

mezhebi dıĢındaki farklı görüĢleri de eserine taĢımıĢtır. Bu sunduğu farklı görüĢlerle de genel olarak 

günlük hayatta insanın baĢına gelebilecek hadiselere ve tartıĢmalara cevap arama amacı gütmüĢ 

olabilir. Sözgelimi; yazar, abdestin mekruhları bahsinde suyun Ģiddetlice yüze çarpılmasının, israf 

edilmesinin ve tek bir su ile üç defa aynı azanın mesh edilmesinin âlimler tarafından hükmen mekruh 

olduğunu ileri sürmüĢtür. Buna ilaveten “Tekmiletü’l-kuduri” adlı eserden yaptığı alıntıyla da mazmaza, 

istinĢak ve kulakların meshinin terkedilmesinin de abdestin mekruhları arasında sayıldığını ifade 

etmiĢ,108 böylelikle abdestin mekruhlarının kapsamını daha da geniĢletmiĢtir. Buradan hareketle, 

güncel sorunlar konusunda yazarın yaĢadığı dönemle içinde bulunduğumuz dönem arasında ibadetlerle 

ilgili konularda aslında pek fazla farkın olmadığı görülmektedir. Zira yazarın yaĢadığı XVI. asırda nasıl 

bu gibi hususlar tartıĢılmıĢsa, XXI. asırda da aynı hususlar gündeme gelmiĢ, genel olarak yazarla aynı 

paralelde hükümler ileri sürülmüĢtür.109 Bu da gösteriyor ki, nesilden nesile zaman ve Ģartlar değiĢse 

de birtakım hükümlerde değiĢme asla gerçekleĢmemektedir. O halde günümüzde abdestin 

mekruhlarının ne olduğuyla ilgili suallere cevap vermede yazarın eserinden istifade edilebilmesi, eserin 

güncelliğini alenen göstermektedir.  

Müellif, tilavet adabı bahsinde Kuran-ı Kerim’i öğrenmenin ve onu okuma esnasında yapılması 

gereken Ģeylerin hükmen mendub olduğunu; okuma esnasında yapılmaması gereken Ģeylerin de 

hükmen mekruh olduğunu110 ifade ettikten sonra günümüzde de karĢılaĢtığımız güncel sorunlardan bir 

tanesini gündeme getirmiĢtir ki, o da Kur’an-ı Kerim hatmedildikten sonra duadan önce üç defa 

okunan Ġhlas suresi ve akabinde ikame edilen hatim duasının hükmünün ne olduğudur. Âlim, bu 

soruya müteahhirin fakihlerinin görüĢlerini delil getirerek cevap vermiĢ, ilgili mefhumun hayatın 

varoluĢu ve devamiyetine medar olması, baba ve çocukların talim ve irĢadı için bahsi geçenlerin ifa 

edilmesinin istihsanen caiz olduğunu ifade etmiĢtir.111 Günümüzde kaleme alınan bazı eserlerde de 

aynı konu tartıĢılmıĢ, yazarın değindiği minvalde konu sonuçlandırılmıĢtır.112 Sözün özü, telifte 

değinilen bazı konuların günümüze akseden tarafları olduğu kadar, ortaya çıkan güncel sorunlara da 

eserde cevap bulunabilmesi dikkatlerden kaçmamaktadır.  

Öte yandan yazarın, Osmanlı döneminde yaĢadığı halde Osmanlı devletinde uygulanan 

herhangi bir meri hukuka eserinde yer vermediği de tespit edilmiĢtir. Sözgelimi; nikâh bahsinde, 

evlenmek isteyen bir kimsenin öncelikle mahkemeden izinname alması ve akabinde din adamı 

tarafından nikâhının kıyılması Osmanlı devletinde kabul gören bir uygulamadır. Her ne kadar nikâh 

mahkeme tarafından kıyılmasa da izinname yetkisinin yargı erkinin elinde bulunması nikâhlarda kontrol 

mekanizmasının devlet eliyle gerçekleĢtiğini ispatlamaktadır.113 Yazar ise o dönemde önemli bir husus 

olmasına rağmen eserinde bu konuya hiç değinmemiĢ, diğer kaynak kitaplardaki nikâhla ilgili varit olan 

genel hükümleri anmakla yetinmiĢtir.114 Yine Osmanlı Hukukunda sıradan kimseler için azami mehir 

miktarı hakkında herhangi bir sınırlama getirilmemiĢken; yeniçeriler için bakire ile evlendiklerinde çeĢitli 

sebeplerle en fazla bin akçenin, dul ile evlendiklerinde ise altı yüz akçenin ilgili tarafa ödemeleri karara 

                                                           
107  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 41b-42a. 
108  el-Amâsi, Mahzenü’l-fıkh, v. 3a. 
109  XXI. asrın fakihlerinden Vehbe Zühayli’nin ilgili konu hakkındaki görüĢleri için bkz. Vehbe Zühayli, el-Fıkhü’l-islâmi ve 

edilletüh, Dâru’l-fikr, 4. bs., DımaĢk, ty., c. 1, s. 344 vd. 
110  Kuran-ı Kerimi okuma esnasında kâri için nelerin mendub, nelerin mekruh olduğu bilgisi için bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 

32b. 
111  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 33b. 
112  Bkz. Zühayli, el-Fıkhü’l-islâmi, c. 2, s. 262-263. 
113  Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 289; Halil Cin, Ġslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara, 1974, s. 283. 
114  Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 50b vd. 
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bağlanmıĢtır.115 Burada da müellif eserinde bu konulara değinmemiĢ, asli kaynaklarda var olan 

hükümlerle yetinmeyi tercih etmiĢtir.116          

5.6. Hükümde Ortak Konulara Atıf Yapılması 

Müellifin, bazı fıkhi konularda bilgi verdikten sonra aynı hükme tabi olan konulara da atıfta 

bulunarak fasıllar arasında ortak bir payda oluĢturmaya çalıĢması eserin konuyu inceleme 

metotlarından birisi olarak düĢünülebilir. Mesela; müellif, namaz esnasında açık/cehri kıraatin ölçüsünü 

kendi dıĢındaki kiĢilerin duyabileceği kadar; gizli/hafi kıraatin ölçüsünü ise sadece kendi duyabileceği 

kadar takdir etmiĢtir. BoĢamanın, köle azadının, bir Ģeyi istisna etmenin ve bunun dıĢındaki konuların 

bu tür konuĢmalarla alakalı ortak birer payda taĢıması sebebiyle namaz esnasında kıraatin ölçüsü ne 

ise bu konuların da aynı hükme tabi olduğunu savunmuĢtur.117    

Keza oruç bahsinde, müellif namazın baĢında veya sonunda kaza namazı kılmaya 

niyetlenmeyenin namazı nasıl kaza namazı yerine geçiyorsa, Ramazan ayı içerisinde muayyen olarak 

yapılmayan bir oruç niyetinin de Ramazan orucu sayılacağını ifade etmiĢtir.118 Yine bir kiĢi Recep ayını 

oruçlu geçirmeye niyetlenir, o esnada bir hastalığa yakalanırsa zaruri bir durum hâsıl olduğundan 

Ramazan orucuna kıyasla orucunu bozup farklı bir zaman diliminde telafi edebilir.119 Bu ve benzeri 

örnekler yazarın konuları ele alıĢ biçiminde farklı bir metot geliĢtirdiğini kanıtlamakta, konular arasında 

ortak bir payda oluĢturduğu gözlenmektedir. 

Yazar, bu metodu biraz daha ileri götürerek konuyla yakın veya doğrudan iliĢkisi bulunan 

meseleleri ayrıntılı bir Ģekilde aktardıktan sonra konuyla uzaktan veya dolaylı sayılabilecek meseleleri 

de ihmal etmemiĢ, karıĢıklığa meydan vermemek için olsa gerek “Mesâil-i Ģettâ” (çeĢitli meseleler) 

baĢlığı altında bu tali konuları incelemiĢtir. Mesela; namaz bahsini (Kitabü’s-salâh) bitirdikten sonra 

namazla ilgili güncel ve yararlı birtakım tali ve dolaylı bilgileri “Mesâil-i Ģetta” bölümünde kısaca ele 

almıĢtır.120  

Yazarın böyle bir baĢlık açma ihtiyacı hissetmesinin altında yatan bir baĢka sebep de diğer 

Hanefi fakihler gibi kendisinin de Irak ekolüne müntesip olduğunu ilgililere hissettirmek olabilir. Diğer 

Hanefi fakihlerden esinlenerek izlediği bu metotla121 bu hissi gözler önüne seren yazar, “Mesail-i Ģetta” 

baĢlığı altında genel olarak farazi düĢüncelerden yola çıkarak fıkhi olaylara çözümler üretmekte, 

kafalarda oluĢan/oluĢabilecek sorulara/sorunlara bu Ģekilde cevap vermektedir. Örneğin; iki kiĢiden biri 

baĢkalarına öğretmek için ilim öğrense, diğeri ise öğrendiği ilimle sadece amel etse, birinci kimse 

diğerine göre Allah katında daha faziletli sayılır. Yine ilimde derinleĢen kimse de gönüllü ibadet 

edenden daha faziletlidir. Konu Kur’an kıraati olunca Kur’an’ı abdestli, kıbleye dönerek, en güzel 

elbiseyi giymiĢ olarak ve herhangi bir yere yaslanmadan okumak mendup; abdesthaneye veya yıkılmıĢ 

bir yere dönerek ya da yürüyerek okumak ise mekruhtur.122 ĠĢte bu ve benzeri farazi bilgiler, yazarın 

diğer Hanefi fakihler gibi Irak ekolünün müntesiplerinden olduğunu ve bu minvalde eser tanzim ettiğini 

gün yüzüne çıkarmaktadır.         

5.7. Bazı Konulara Ayet veya Hadisle Giriş Yapılması      

Müellif, nadiren de olsa bazı fasılların baĢında konuyla ilgili ayet ve hadisleri zikrederek konuya 

bir giriĢ yapmıĢ, farklı bir mukaddime yaparak eserini renklendirmiĢtir. Mesela; yazar, taharet bahsinin 

hemen baĢında “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, ellerinizi ve ayaklarınızı yıkayınız ve 

baĢınızı da mesh ediniz”123 ayetini zikrederek ayeti, konuya bir girizgâh yapmıĢ ve taharet bahsine bu 

                                                           
115  Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 293. 
116  Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 54a vd. Keza Osmanlı’da sarhoĢ bir kimsenin boĢaması geçersizken (Aydın, Türk Hukuk 

Tarihi, s. 296.), müellif Ġslam hukukundaki genel görüĢ gereği boĢamanın geçerli olduğundan bahsetmiĢ, Osmanlıya atıfta 
bulunmamıĢtır. Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 59b vd.  

117  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 16b. 
118  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 38b. 
119  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 41b. 
120  GeniĢ bilgi için bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 32b. 
121  Bazı Hanefi âlimler bu metodu çokça kullanmıĢ, bu baĢlık altında daha çok farazi olayları iĢlemiĢlerdir. Mesela bkz. Merğınânî, 

el-Hidâye, c. 3, s. 108, c. 4, s. 548; Molla Hüsrev, Düreru’l-hukkâm, c. 2, s. 198; Nesefî, Kenzü’d-dekâik, s. 466, 685. 
122  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 32b. Daha baĢka tilavet adabıyla ilgili fıkhi konular için bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 32b. 
123  Maide, 5/6. 
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Ģekilde baĢlamıĢtır.124 Yine namaz bahsinde “Her kim gece ve gündüz Ģu on iki rekât namazı kılmada 

sabır gösterirse Allah da ona cennette bir köĢk bina eder: Sabah namazının farzından önce iki; öğle 

namazının farzından önce dört, sonrasında iki; akĢam ve yatsı namazlarının farzından sonra iki 

rekât”125 hadisini zikrettikten sonra kendince konuyla eĢdeğere sahip olan tahiyyetü’l-mescid namazına 

ve Cuma namazının farzından önce ve sonra kılınan dört rekât sünnete dikkat çekmiĢ, söz konusu 

namazları kılanın da aynı ecre sahip olacağını vurgulamıĢtır. Ancak yazar, küçük bir noksanlık olarak 

alıntı yaptığı ayet hadisin kaynağına hiç değinmemiĢtir.126                                

5.8. Kanunname Özelliği Taşıması 

Eserin Osmanlı dönemi kanunlaĢtırma kapsamında yazıldığı daha önce belirtilmiĢti. Hangi tür 

kanunlaĢtırma olduğu konusuna gelince, kanunlaĢtırma çeĢitlerinden yarı-resmi hukuk koduna sahip 

“Ģekli kanunlaĢtırma” (modification) özelliği taĢıdığı söylenebilir. Mamafih yarı-resmi hukuk kodu; siyasi 

iradenin hukuka ve yargılamayla ilgili hususlara doğrudan müdahil olmayıp, yaptığı atamalarla belirli 

mezhebi tercih etmesi, yarı-resmi olarak desteklemesi ve bunun sonucunda devletin resmi 

kurumlarının bazılarında uygulanmak üzere bu mezhep içinde muteber eserlerin telif edilmesine 

önayak olması demektir.127 ġekli kanunlaĢtırma ise; siyasi irade olsa bile hukuki düzenin 

değiĢtirilmesini ve yeni baĢtan kurulmasını değil, kısmi olarak belli baĢlı hukuki alanlarda ve ülkenin 

bazı bölgelerinde uygulanmasını ifade etmektedir.128 Hal böyle olunca “Mahzenü’l-fıkh” adlı eserin yarı-

resmi hukuk koduna sahip Ģekli kanunlaĢtırma türü bir telif olduğu kabul edilebilir. Söz konusu eser, 

her ne kadar bir baĢka kanunlaĢtırma örnekleri olan “Dürerü’l-hükkâm” ve “Mülteka’l-ebhur” adlı 

eserler129 kadar halk nazarında revaç bulmasa da her iki eser arasında bir köprü vazifesi görmesi, 

kendi asrındaki fakih ve kadılara hizmet etmesi ve iki eserle aynı amacı taĢıması hasebiyle önemli bir 

yere sahiptir. 

6- Eserin Muteberliği ve Esere Yapılan Atıflar  

Hanefi furû-ı fıkıh dalında muteber olmaya layık pek çok eser vardır. Bu eserlerden birisi de 

Ģüphesiz “Mahzenü’l-fıkh” adlı eserdir. Zira Hanefiler nezdinde muteber addedilen eserlerin on adedini 

muhtevasında barındırması, anılan esere olumlu yönde katkı yapmakta, değerini yükseltmektedir. 

Nitekim son dönem âlimlerinden Nasruddin en-Nikâb “el-Mezhebü’l-hanefî” adlı eserinde,130 Feras 

Asdal ise “el-Vecizü’l-vefî” adlı eserinde131 “Mahzenü’l-fıkh”ı diğer meĢhur ve muteber eserler arasında 

zikrederek önemine iĢaret etmiĢler, ihtiva ettiği nitelikleri tek tek serdetmiĢlerdir. Keza araĢtırmamızın 

baĢında ifade ettiğimiz gibi müellifin yaĢadığı dönem ve sonraki dönemlerde eserin farklı müstensihler 

tarafından çokça kaleme alınması da eserin muteberliğini destekler mahiyettedir.    

Bir eserin değerli oluĢu, muteber olmasının yanı sıra onun okunmasına ve ona yapılan atıflarla 

anlaĢılır. “Mahzenü’l-fıkh” adlı esere de kendinden sonraki dönemlerde atıfların yapılması onun değerli 

ve muteber bir eser olduğuna bir iĢarettir. Müellifin asıl adı Muslihuddin Musa b. Musa olsa da 

kaynaklarda el-Amâsî olarak Ģöhret bulmuĢ,132 kendisine yapılan atıflar da bu minval üzere 

gerçekleĢmiĢtir. Nitekim muasır meĢhur âlimlerden biri olan Vehbe Zühayli “Âsâru’l-harb fi’l-fıkhi’l-

islâmî” adlı telifinde müste’men133 kimseye emân verilmesi bahsinde “Mahzenü’l-fıkh” adlı esere atıfta 

bulunmuĢtur.134  

Ayrıca bir eserin değeri, telif edildiği dönem itibariyle en son yazılan eserlerden olması 

hasebiyle de büyüktür. Zira XVI. asırda yaĢayan bir kadının veya müftünün herhangi bir konuda 

                                                           
124  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 2a. 
125  Tirmizi, Sünen, Salah 190. 
126  Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 21b. 
127  Muhammed Tayyib Kılıç, Ġslam Hukukunda KanunlaĢtırma Olgusu, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, s. 152-153. 
128  Kılıç, Ġslam Hukukunda KanunlaĢtırma Olgusu, s. 50. 
129  Bkz. Cici, “Osmanlı Klasik Dönemi Fıkıh Kitapları”, s. 235, 238-39. 
130  Bkz. Nikâb, el-Mezhebü’l-hanefî, c. 2, s. 490-91. 
131  Bkz. Asdal, el-Veciz, s. 17. 
132 Mesela bkz. Hızânetü’t-türâs, Merkezü Melik Faysal, c. 49, yy., ty., s. 168. 
133  Müste’men: Ġslam ülkesine emanla giren gayri müslimdir. er-Râzî, Muhtâru’s-sihâh, c. 1, s. 22. 
134  Vehbe Zühayli, Âsâru’l-harb fi’l-fıkhi’l-islâmî, Dâru’l-fikr, DımaĢk, 1998, s. 276. 
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hüküm verirken o asırdan önce yazılmıĢ eserlerden ziyade kendi asrında yazılmıĢ eserlere göz atması, 

müftâ bih fetvaları tercih etmesi ve bulamadığında diğer kaynaklara müracaat etmesi en uygun yoldur. 

Aslında Ġbn Âbidin’in: “En güzel eser en son yazılan eserdir”135 sözü, hem konuyu, hem de eserin 

değerini özetlemektedir.  

Muhtasar türü eserlerin belli dönemlerde, özellikle de müteahhirin döneminde uygulamaya 

esas olmaları açısından siyasi irade tarafından desteklendiği ve meri hukuk kaynağı olduğu genel kabul 

gören bir durumdur.136 “Mahzenü’l-fıkh” adlı eserin de genel manada muhtasar bir eser hüviyeti 

taĢıması sebebiyle en azından XVI. asırda siyasi irade tarafından desteklendiği ve bir hukuk kaynağı 

kabul edildiği söylenebilir. Mamafih bu durum da telifin değerine ayrı bir kıymet katmaktadır.  

7- Eserin İhtiva Ettiği Konular 

Eserin fihristi, eserin içindekiler kısmında geçtiği üzere h. 1076 yılında Ahmet b. Ebî Bekir et-

Tokâdî, istinsahı ise h. 1081 yılında Mehmed b. Ömer tarafından kaleme alınmıĢtır.137 Eserde ana 

konular kırmızı mürekkeple kitap baĢlığı altında, tali konular bab baĢlığı altında, konuyla ilgili farklı 

meseleler fasıl baĢlığı altında cem edilmiĢ, bu fasıllarla alakalı maddeler ise yine kırmızı mürekkep 

kullanılarak “Vav” (ٚ) harfiyle gösterilerek eser sistematize edilmiĢtir.  

Kitap baĢlığı altında ele alınan ana konuların sistematize edilmesinde genelde atıf yapılan 

eserlerin birebir konu silsilesi takip edilmiĢ,138 önceki klasik sistemden vazgeçilmediği görülmüĢtür. 

“Kitâbü’t-taharet” konusuyla giriĢ yapılan ve “Kitâbü’l-hünsâ” baĢlığı altında “Mesâil-i Ģettâ” ve 

“Hikâyeler” konularıyla nihayete erdirilen eserde toplam 55 ana konuya ve bunlarla ilgili bablara 

sırasıyla Ģöyle değinilmiĢtir:  

1. Kitâbü’t-tahâret: Teyemmüm, Mesh, Hayız, Nifas ve Necasetler; 2. Kitâbü’s-salât: Ezan, 

Namazın ġartları, KılınıĢı, Namazda Ġmamet, Cemaat ve Vasıfları, Namazda Abdestin Bozulması, 

Namazı Bozan Durumlar, Vitir, Nafile, Teravih, Husûf ve Kusûf Namazları, Farz Namazların Ġdraki, Kaza 

Namazı, Sehiv ve Tilavet Secdeleri, Özür Sahibi Kimselerin Durumu, Seferiler, Cuma, Bayram ve Korku 

Namazları, Cenaze ve ġehit Bahsi, Kâbe’de Namaz ve Namazla Ġlgili ÇeĢitli Meseleler; 3. Kitâbü’z-zekât: 

Saime Hayvanlar, ÂĢir, Rikâz, Toprak Mahsullerinin Zekâtı, Masraflar ve Fıtır Sadakası; 4. Kitâbü’s-

savm: Orucu Kasıtlı Bozana Gerekli Olan ġeyler ve Ġtikâf; 5. Kitâbü’l-hac: Kıran ve Temettü Haccı, 

Cinayetler, Ġhsar, BaĢkasının Yerine Hac, Hedy Kurbanı ve ÇeĢitli Meseleler; 6. Kitâbü’n-nikâh: 

Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar, Velâ ve Küfüv, Mehir, Kölenin Evlenmesi ve EĢler Arası Gecelemede 

Taksim; 7. Kitâbü’r-radâ; 8. Kitâbüt-talâk: Talak’ın YapılıĢı, Kinayeleri, Tefviz-i Talak, ġartlı Talak, 

Talak-ı Fâr, Ric’i Talak, Îlâ, Hul’, Zihâr, Lian, Ġktidarsızlık, Ġddet, Nesep, Nafaka ve BoĢanan Kadınla 

Alakalı Meseleler; 9. Kitâbü’l-ıtâk: Ortak Kölenin Azadı, Köle Azadında Yemin ve Tedbir; 10. Kitâbü’l-

eymân: Fiili Yemin, Kavli Yemin ve Yeminle Ġlgili Bazı Meseleler; 11. Kitâbü’l-hudûd: Vat’ (Zina), 

Zinanın Sabit Olması Ġçin ġahâdet, ġürb (Ġçki Ġçme) Cezası, Kazf (Ġftiranın Cezası) ve Tazir Cezaları; 

12. Kitâbü’s-sirkat: El Kesme ve Hirabe (Yol Kesme); 13. Kitâbü’l-cihâd: Ganimet ve Taksimi, 

Darulharp, Ġstilâ, Müste’men, Cizye, Mürted ve Bağy (Kurulu Düzene BaĢkaldırı); 14. Kitâbü’l-lakît; 15. 

Kitâbü’l-lukata; 16. Kitâbü’l-âbık; 17. Kitâbü’l-mefkûd; 18. Kitâbü’Ģ-Ģirket; 19. Kitâbü’l-vakıf; 20. 

Kitâbü’l-büyu’: Muhayyerlikler, Görme ve Ayıp Muhayyerliği, Fasid Bey’, Fesih, Murabaha, Tevliye, 

Ribâ, Hukuk ve Ġstihkak, Fuzulinin Akdi, Silm, Sarf ve Bunlarla Ġlgili Meseleler; 21. Kitâbü’l-kefâlet; 22. 

Kitâbü’l-havale; 23. Kitâbü’l-kazâ; 24. Kitâbü’Ģ-Ģehadet: Kabul Bahsi ve ġahitlik Üzere ġahitlik; 25. 

Kitâbü’l-vekâlet: Husumetle Ġlgili Vekâlet ve Azil; 26. Kitâbu’d-dâvâ: YeminleĢme, DüĢmanlığın Def’i, 

Dava Açma, Nesep Davası ve Davanın Reddi; 27. Kitâbü’l-ikrâr: Ġstisna, Hastanın Ġkrarı, Borçtan Dolayı 

Hapis ve Varisin Ġkrarı; 28. Kitâbü’s-sulh; 29. Kitâbü’l-mudârebe; 30. Kitâbü’l-vedîa; 31. Kitâbü’l-âriye; 

32. Kitâbü’l-hibe; 33. Kitabü’l-icare: Fasit Ġcare, Ecir-i MüĢterek, Ġcarenin Feshi ve Bazı Meseleler; 34. 

Kitâbü’l-mükâtebe; 35. Kitâbü velâi’l-ıtâk; 36. Kitâbü’l-ikrâh; 37. Kitâbü’l-hacr; 38. Kitâbü’l-me’zun; 39. 

                                                           
135  Ġbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, c. 1, s. 19; Kaya, “Fıkıh Tarihi Bağlamında Osmanlı Tecrübesini Doğru Anlamak”, s. 8. 
136  Eyyüp Said Kaya, “Muhtasar”, DĠA, c. 31, Ġstanbul, 2006, s. 61. 
137  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 240b. 
138  Bu konuda bkz. Ebu’l-Hâc, ġerhu’l-vikâye, c. 2, s. 6 vd.; Nesefî, Kenzü’d-dekâik, 139 vd.; Merğınânî, el-Hidâye, c. 1, s. 14 

vd. Kâkî, Uyûnü’l-mezâhib, s. 15. Ayrıca bkz. Nikâb, el-Mezhebü’l-hanefî, c. 2, s. 490.   
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Kitâbü’l-gasb; 40. Kitâbü’Ģ-Ģüf’a; 41. Kitâbü’l-kasâme; 42. Kitâbü’l-muzâraa; 43. Kitâbü’l-musâkât; 44. 

Kitâbü’z-zebâih; 45. Kitâbü’l-edhiye; 46. Kitâbü’l-kerâhât; 47. Kitâbü ihyâi’l-mevât; 48. Kitâbü’l-eĢribe; 

49. Kitâbü’s-sayd; 50. Kitâbü’r-rehn; 51. Kitâbü’l-cinâyât: Kısasın Vücubu ve DüĢmesi; 52. Kitâbü’d-

diyât: Hayvanların ve Kölenin Diyeti ve Kasame; 53. Kitâbü’l-meâkıl; 54. Kitâbü’l-vesâyâ: Hastalıkta 

Köle Azadı, Vasiyet, Zimminin Vasiyeti, Vâsi ve Tasarrufu; 55. Kitâbü’l-hünsâ: Mesâil-i Ģettâ ve 

Hikâyeler. 

Müellif, kitabının en sonunda bulunan hikâyeler babında haleften bahsetmiĢ, Hanefi fıkıh 

âlimleri hakkında kısaca bilgiler vermiĢtir. Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Ġmam Muhammed ve Nuh b. Dürrâc’ı 

övgüyle yâd ettikten sonra Halife Me’mun ve Ebu Mansur’un ilimle ilgili birtakım sözlerini nakletmiĢtir. 

Daha sonra Ebu Hanife ile oğlunun hocası arasında geçen kısa bir diyalogdan söz etmiĢ, bu diyaloğun 

sonunu Muhammed b. Hasan’dan naklettiği bir Ģiirle bağlamıĢtır.139 Nihayetinde Ebu Hanife’nin: 

“KiĢinin anlayarak bir konuda hata yapması, anlamayarak isabet etmesinden daha hayırlıdır” sözünü; 

Ġmam Muhammed’in: “KiĢinin ileri sürdüğü doğru görüĢleri hatalı görüĢlerinden fazla ise ona fetva 

vermek helal olur” sözünü ve Ebu Yusuf’un: “KiĢiye Kitabı, sünneti, nasih ve mensuhu, sahabenin 

görüĢlerini, eĢbah ve nazairi bilmeden fetva vermesi uygun görülmez” sözünü naklederek140 eserini 

kaleme alıĢ gerekçesini, yazarken ne gibi Ģeylere dikkat ettiğini ve fıkıh ilminde bu eseri yazacak kadar 

yetkin bir âlim olduğunu adeta özetlemiĢtir. 

Sonuç 

Amasya’nın âlimler ve Ģehzadeler Ģehri olduğu ve bağrında gerçekten de nice değerli âlimler 

ve Ģehzadeler yetiĢtirdiği “Mahzenü’l-fıkh”ın sahibi Muslihuddin Musa b. Musa’nın Ģahsında bir kez daha 

kanıtlanmıĢtır. Temel bilgisini burada aldıktan sonra ilim için sayısız seferlere çıkan; ama en sonunda 

doğduğu memleketine de çeĢitli hizmetlerde bulunarak vefa borcunu ödeyen âlimlerden birisi de 

Muslihuddin Musa b. Musa’dır. Âlim, muhtasar birden fazla telifi bir eserde cemetme açısından belki de 

zamanına kadar eĢine pek rastlanmayan, rastlansa da eser sayısı onunki kadar çok olmayan, genel 

manada muhtasar, özel manada Ģerh türü bir eser vücuda getirmiĢtir. ġerh türü eserler içerisinde ise, 

metnin ve Ģerhlerin birbirine katılıp bağlandığı bir çeĢit Ģerh çalıĢmasıdır. Zira müellif Hanefi furû-ı 

fıkhında meĢhur on eseri kendince geliĢtirdiği orijinal birkaç metotla tekrara düĢmeden, sadece onlara 

iĢareten belli harflerle rumuzlayan eserini, anlaĢılır bir dille kaleme almıĢ, adıyla müsemma bir fıkıh 

mahzeni tanzim etmiĢtir. Gerek yararlandığı eserlere atıfta, gerek konuların anlatılıĢ biçiminde, gerekse 

mezhep içi ve mezhep dıĢı görüĢlerin serdedilmesinde çok farklı bir metot izlediği müĢahede edilmiĢtir.    

Yazarın fıkıh mahzeninde ayetteki ifadeyle fıkhi bilgiler yönünden yaĢ kuru ne varsa hepsi 

mevcuttur. Eserde bazı fıkhi konular genel bir üslupla anlatılırken, bazı konular da derinlemesine 

iĢlenmiĢ; klasik fıkhi bilgilerin yanında güncel sorunlar da ihmal edilmemiĢtir. Buna karĢılık yazar, 

önceki âlimlerin oluĢturduğu fıkıh kültür çizgisinden kopmamak amacıyla olsa gerek Osmanlı 

döneminde yaĢadığı halde o dönemin meri hukukundan hiç bahsetmemiĢtir.  

Yazar, diğer Hanefi fakihler gibi kendisinin de Irak ekolünün bir müntesibi olduğunu eserinde 

hissettirmiĢtir. Zira her bir bölümün sonunda çokça “Mesail-i Ģettâ” (çeĢitli konular) faslı açarak farazi 

ve gerçekleĢmemiĢ olayları ele aldığı görülmüĢtür.   

Mahzenü’l-fıkh” adlı eserin kanunlaĢtırma kapsamında kaleme alındığı müĢahede edilmiĢ, yarı-

resmi hukuk koduna sahip, Ģekli kanunlaĢtırma türü bir telif olduğu tespit edilmiĢtir. Eser, toplum 

nezdinde “Dürerü’l-hükkâm” ve “Mülteka’l-ebhur” adlı eserler kadar revaç bulmasa da her iki eser 

arasında bir köprü vazifesi görmesi, siyasi iradenin olurunu alması, farklı müstensihler tarafından 

defalarca istinsah edilmesi ve kendi asrındaki fakih ve kadılara hüküm vermede hizmet etmesi 

hasebiyle önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Günümüzde de gerek fetva vermede, gerekse 

talebe ve hocalar arasında fıkıh halkası oluĢturmada azami istifade edilebilecek bir Hanefi furû-ı fıkıh 

kaynağı mesabesindedir. Böylesine önemli bir eserin varlığından herkesi haberdar etmek ve herkesin 

istifadesine sunmak için tahkikli tıpkıbasımını çalıĢmayı planlamaktayız.      

                                                           
139  Bkz. el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 240a. 
140  el-Amâsî, Mahzenü’l-fıkh, v. 240b. 
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AMASYALI BİR FIKIH ÂLİMİ: MÜEYYEDZÂDE ABDURRAHMAN EFENDİ 

 

Yunus KOCABIYIK 

 

Özet 

H. 860 yılında Amasya‟ya dünyaya gelen küçük yaşında şehzade Bayezid‟in yakın arkadaşı olan 

Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi, babasının şehirde nüfusu sebebiyle iyi yetişmiş, istenmeyen bir 

şekilde Amasya‟yı terk etmek zorunda kalsa da Halep ve Şiraz‟da ilim tahsiline devam etmiştir. Yeniden 

Osmanlı topraklarına döndüğünde İstanbul‟da kendisinin ilmini kanıtlayan Müeyyedzâde, müderrislik, 

kadılık ve kazaskerlik gibi mühim vazifelerde görev almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Müeyyedzâde, Müeyyedzâde Abdurrahman, Kazasker, Kadı, Sultan Bayezıd. 

 

A Fiqh Scholar of Amasia: “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi” 

 

Abstract 

Müeyyedzâde, was born in Amasya H. 860 and he was close friend of Ottoman Prince „Bayezid‟. He 

has grown well about science of religion because of his father‟s was a famous scholar in Amasya. 

Although he had to leave the Amasya undesirable way. He collected the knowledge in Aleppo and 

Shiraz. Abdurrahman, who proved his identity in İstanbul when he returned to the Ottoman lands. He 

took important tasks such as professor, judge and kazasker. 

Keywords: Müeyyedzâde, Müeyyedzâde Abdurrahman, Muslim Judge, Qadî, Prince Bayezid. 

 

Ana Hatlarıyla Hayatının İlk Dönemi 

Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi Hâtemî (Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed), Ali Çelebi‟nin 

oğlu ve Şemseddin Müeyyed Çelebi‟nin torunu olup h. 860 m 1456 yılında Amasya‟da doğmuştur.1 

Hem yüksek fazileti ve hem de yardıma muhtaç olan insanları himaye edip yetiştirmekle 

tanınmış olan Müeyyedzâde, ulemadan Divrik‟li Yâr Ali b. Siyavüş b. Evren‟in torunlarındandır. Sivas ve 

Kayseri hükümdarı Kadı Burhaneddin Ahmed‟in (ö. 800/1398) emriyle yazılmış olan Bezm-ü-Rezm‟de 

“Şeyhu‟l-İslâm” ve “Kutubu‟l-Muhakkikîn” vasıflarıyla övülen Şeyh Yâr Ali, Kadı Burhaneddin‟in (ö. 

800/1398) hürmet edip beraberinde bulundurduğu ve sık sık bazı yerlere gönderdiği, itimada lâyık 

adamlarındandı. Yâr Ali‟nin vefatı h. 812 m. 1409 senesidir.2 Bu aileden olup Amasya‟da Yakup Paşa 

zaviyesi şeyhi iken h. 851 m. 1447 yılında vefat etmiş olan Divrik‟li zâde Şemseddin Müeyyed 

Çelebi‟den sonra bunun evlât ve torunları Müeyyedzâdelikle anıldıklarından aynı aileden olan 

Abdurrahman Efendi (ö. 860/1456) de Müeyyedzâde diye şöhret bulmuştur.3 

Bir kısım XVI. asır kaynakları, İdris Bitlisî‟nin bu husustaki bir kaydına atfen, onun nesep 

silsilesinin Şeyh Ebû İshak Kâzerûnî (ö. 426/1035) ulaşmakta olduğunu bildirmekte ve anne tarafından 

kendi dedesi olduğunu kaydeden Aşık Çelebi ise, ayrıca bu ailenin aslen acemden geldiğini ve 

ecdadından bu şeyhe gelinceye kadar, her birinin ilim ve amelde şöhret kazanmış kimseler 

bulunduğunu ilave ekmektedir. Hasan Çelebi de Müeyyedzâdelerin Ebû İshak Kâzerûnî (ö. 426/1035)  

neslinden olduğunu belirtmektedir.4 

Abdurrahman Çelebi‟nin babası Alaeddin Ali Çelebi, 1454 yılında tarihinde Amasya valiliğine 

gönderilen şehzade Bayezid (Bayezid II.)‟in 1461 yılında nişancısı olmuştur. Babasının bu suretle idari 

                                                           
  Ar. Gör., Kırıkkale Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi, yunuskocabiyik@hotmail.com. 
1  Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1949, II, 657; Süreyyâ, Medmed, Sicill-i 

Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ali Aktan, Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. 
Doç. Dr. Metin Hülâgü, Sebil Yayınevi, İstanbul, 1996, III, 351. 

2  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 658. 
3  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 657. 
4  Müstakimzâde, Süleyman Sa‟dedd‟in Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928, 249. 
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hayata ve şehzadeye intisabı Müeyyedzâde‟nin de daha ilk gençlik çağında şehzade Bayezid‟in 

çevresine girmesine sebep olmuştur.5 

Bayezid‟in Amasya‟da şehzadelik devrinde sohbetine katılan en meşhur kimseler Müeyyedzâde 

Abdurrahman Efendi ile Hacı Mahmud Bey‟dir. Bu sırada Sivas Kadısı Halîmî Lutfullah Çelebî‟nin 

memûriyetten alınması ve 3 ay kadar Tokat‟ta hapsedilmesinin (879/1474) üzüntüsüyle, kendisine 

garezi olan ve Şeyhzâde Bayezid‟in etrafını alarak, onu içkiye ve sefâhate alıştırdığını iddia ettiği 

kimseleri ve bilhassa bunların başında Müeyyedzâde‟yi, Arapça bir kaside “kasîde-i tâiyye”  ile pâdişaha 

şikâyet etmesi ve 1474-1475 yılında İstanbul‟da bizzat Fatih Sultan Mehmed‟e bu şikâyetini takdim 

etmesinden sonra, Padişah vezirlerden Hamza Beyzâde Mustafa Paşa başkanlığında bir tahkikat 

heyetinin Amasya‟ya gönderir. Müstekimzâde ise Abdurrahman Çelebî‟nin haksızlık yapılarak şikâyete 

maruz kaldığını dile getirmektedir.6 Yapılan tahkikatın neticesinde Padişah, Şehzâde Bayezid‟in 

çevresindekilerden Mahmud Paşa, Tâcî Bey ve Abdurrahman Efendi‟nin idamını, diğerlerinin de azlini 

emretmiştir. Padişahın şehzade lalası Fenârizâde Ahmed Bey‟e 12 Muharrem 884 tarihli bu hüküm 

ulaşmıştır. Bunun üzerine müşkül duruma düşen Fenârizâde durumu Bayezid‟e bildirmiştir.  Bayezid, 

dostu Müeyyedzâde‟yi durumdan haberdar ederek, ona birkaç at, yol parası ve harçlık olarak on bin 

akçe vermiş ve kaçmasını tavsiye etmiştir. Müeyyedzâde de sakal ve bıyıklarını kestirip kıyafetini 

değiştirerek o zamanın abdalları olan derviş kıyafetinde Amasya‟dan Osmanlı devleti sınırları dışına o 

zaman Memlûkler‟in elinde olan Halep‟e gitmiştir.7 

Eğitimi 

Babasının şehirdeki nüfusundan dolayı Amasya‟da iyi bir eğitim almıştır. Amasya‟dan Sultanın 

idam hüküm üzerine 22 yaşında kaçmak zorunda kalan Abdurrahman Çelebi, evvela Halep‟e gitti. 

Orada bazı âlimlerden Zemahşerî‟nin (ö. 538/1144) Mufassal adlı kitabını okudu.8 Bu kitap Arapça 

diline, nahvine dair çok önemli bir eser. Bu eseri okuyabilmesinden dolayı Müeyyedzâde‟nin iyi bir 

Arapça eğitimi aldığını tahmin edebiliriz. Bayezid, bu süre içerisinde kendisine el altından yardım 

etmeye devam etti. Abdurrahman Efendi Halep‟te iken birde medrese tahsili yaptı.9 

Sonrasında Halep‟e gelen tüccarlardan ilmî faziletini duyduğu Celâlüddîn Devvânî‟den (ö. 

908/1502) okumak üzere o sıralar Altınordu Devleti‟nin sınırları içerisinde olan Şiraz‟a gitti. 

Müeyyedzâde yedi sene süreyle Devvani‟den dersler aldı. Ulûm-ı Akliyye, Edebiyât-ı Arabiyye ve Tefsir 

derslerini tamamlayıp icazet aldı.10 Taşköprülüzâde bu icazeti bizzat gördüğünü beyan etmektedir. 

Ayrıca yine hocasının bu öğrencisi hakkında birçok övgü ve senalar içeren bir risâle yazdığı 

bildirilmektedir. Müeyyedzâde‟nin ders almak üzere Celâlüddîn Devvânî‟yi tercih etmesinde Bayezid‟in 

etkisinin olma ihtimali de vardır. Çünkü Bayezid, Celâlüddîn Devvânî ile mektuplaşmakta ve kendisine 

sık sık hediyeler göndermektedir. 

Görevleri 

Müeyyedzâde Osmanlı saltanatındaki değişimini ve II. Bayezid‟in tahta çıktığını öğrenince, 

Celâlüddîn Devvânî‟ye veda ederek, memleketine hareket etti ve I. teşrîn 1483 (Ramazan 888) 

tarihinde Amasya‟ya geldi. Amasya‟ya ulaştığında babası Alaaddin Ali Çelebi 3 ay evvel vefat etmişti. 

Kendisi de 40 gün sonra İstanbul‟a giderek, buradaki âlimler ile temasa başladı ve ilmi meselelerdeki 

yüksek vukûfu, fazilet ve meziyetleri herkes tarafından kabul gördü. Hatta Sultan Fatih‟in özel 

hocalığını yapacak kadar güvenin kazanan Hatibzâde‟nin, onun ilmi kudreti hakkında padişaha 

sunduğu şehadetnâme üzerine, aynı sene zarfında (888/1483) Müeyyedzâde‟ye, 40 akçe ile 

Kalenderhâne medresesi müderrisliği görevi verildi.11 

                                                           
5  Hüsameddin, Abdizâde Hüseyin, Amasya Tarihi, İstanbul, 1927, III, 175; Süreyyâ, Medmed, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i 

Meşâhir-i Osmâniyye, III, 351. 
6  Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, 249. 
7  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 240; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 657; Sehî, Edirneli, Tezkiratü Sehî, Matbaatu Âmidî, 

İstanbul, 1325, 27; Rado, Şevket, Türk Hattatları, İstanbul, ty., 57; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II/658. 
8  Temîmî, Tekıyu‟d-Dîn Abdu‟l-Kâdir (1010), et-Tabakâtu‟n-Nesiyye fî Terâcîmi‟l-Hanefiyye, Dâru‟l-Rifâî, Riyad 1989, IV, 292. 
9  Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, 249. 
10  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 658; Süreyyâ, Medmed, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, III, 351; 

Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, 249. 
11  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 658. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 463 

3 sene sonra, 17 rebiü‟l-evvel 891 (21 Mart 1486) tarihinde âlim ve kazasker Mevlâ Kestelî‟nin 

(ö. 901/1496) kızı ile evlendi12 ve aynı günde İstanbul kadılığına tayin edilen Mevlana Afdalzâde‟nin 

yerine, 50 akçe ile Sahn-ı Seman medresesi müderrisliğine yükseltildi. Müeyyedzâde bu vazifesinde 8 

sene kalarak, birçok talebe yetiştirdi.13 

899 (1494) senesinde İsa Fakîh‟in vefatı ile boşalan Edirne kadılığına tayin edildi.14 8 yıl da 

Edirne kadılığı görevini üstlendi. Edirne‟de çok sevildi. Hatta Edirne‟deki Abdurrahman mahallesinin 

(Ayşe-Kadın semtinde) Kazasker Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi‟den dolayı Abdurrahman Çelebî 

mahallesi ismini almıştır. 907 (1501) senesinde Anadolu kazaskerliğine tayin edilinceye kadar bu 

vazifede kalan Müeyyedzâde‟nin, kendi vakfından bir de camiî vardı. Bu cami, XVIII. Asır ortalarındaki 

meşhur zelzelede harap olmuş, fakat bu esnada tamir görmüştür. 15 Rıfat Osman‟ın aktardığına göre: 

Kirişhane‟de Abdurrahman Mahallesi‟nde çatısı ahşap ve dıştan sütunlara dayalı sayfiyeli 

ve bir minareli bakımlı bir mesciddir. Eserden geriye kalan bakıldığında kubbeli olduğu 

anlaşılmaktadır. 1165 (M.1751) depreminde zarara uğrayarak harap olduğu ve bilâhare 

bir sene sonra tamir kılındığı, kapı üzerindeki tarih kıtasından anlaşılmaktadır.16  

Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi, Şeyh-Şüca mahallesinde bir ekmekçi fırınını kız kardeşinin 

oğlunun ruhu için cüz okunmak üzere vakfetmiştir.17 Yine Edirne‟de bulunduğu süre içerisinde 

Edirne‟deki Sultan Selim Camiî yapımı için 27 bin 760 kese akçe sarf etmiştir.18 

907 (1501) senesinde Anadolu kazaskeri oldu ve 911 (1505) tarihinde ise ilk Anadolu kazaskeri 

de olan HacıHasanzade‟nin (ö. 911/1505-1506) vefatı üzerine, Rumeli kazaskeri oldu. Altı sene kadar 

kaldığı bu vazifeyi de büyük bir liyakat ile ifa etti. Aynı zamanda selefinin vefatından sonra, Şeyhu‟l-

Ulema addolunuyor, ilmi, hukuki ve idari meselelerde en salahiyetli bir merci sayılıyordu.19 

Kazaskerliğinde daima ehil ve erbabını gözetip himaye etmiştir.20 

Şehzâde Selim‟e taraftar olan yeniçerilerin 1511‟de çıkardıkları ve Sultan Ahmed tarafından 

tanınan devlet ricali aleyhine giriştikleri ihtilal hareketinde Tacizâde Cafer Çelebi ile birlikte 

Müeyyedzâde‟nin de konağı yağma edildi.21 Yeniçerilerin baskısı altında hareket mecburiyetinde kalan 

padişah tarafından Rumeli kazaskerliğinden azledildi ve 150 akçe emeklilik tahsisatını kabul etmeyerek, 

meccanen emekliliği tercih etti.22 

Yavuz Sultan Selim tahta geçince, onun vaziyetini tahkik ettikten ve büyük değerini anladıktan 

sonra, günde 150 akçe ile onu Karaferye23 kadılığına getirerek Müeyyedzâde‟yi mağdur ve muhtaç bir 

halde bırakmak istemedi. Bir müddet sonra ise (919/1513) onu tekrar Rumeli kazaskerliğine getirdi. 

Hatta onun tekrar kabul görmesi bazı ulemayı kıskançlığa düşürerek “Müeyyedzâde Sultan Ahmed‟lidir” 

diye Müeyyedzâdenin şehzade Ahmed‟in yanında olduğu dile getiren padişaha gizlice bir mektup 

göndermeleri karşısında bile Yavuz Sultan Selim bu ihbara ehemmiyet vermedi. Ve Müeyyedzâde‟nin 

ferasetini imtihan etmek isteyerek, muhbirleri bulmayı kendisine havale etti. O da bu fesadı 

                                                           
12  Süreyyâ, Medmed, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, III, 351. 
13  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 658; Süreyyâ, Medmed, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, III, 351; 

Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, 249. 
14  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 658. 
15  Gökbilgin, M. Tayyib, XV.-XVI. Asırlarda Edirne Ve Paşa Livası Vakıflar-Mülkler-Mukataalar, Üçler Basımevi, İstanbul, 1952, 

36, 64. 
16  Osman, Rifat, Edirne Evkâf-ı İslamiyye Tarihi Camiler ve Mescitler, T. C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 

Ankara 1999, 136. 
17  Gökbilgin, M. Tayyib,  XV.-XVI. Asırlarda Edirne Ve Paşa Livası, 466. 
18  Osman, Edirne Evkâf-ı İslamiyye Tarihi, 30. 
19  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 658; Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, 249; Süreyyâ, Medmed, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i 

Meşâhir-i Osmâniyye, III, 351. 
20  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 659. 
21  Sultan Ahmed ile Şehzâde selim arasındaki çekişmede âlim sınıfı Sultan Ahmed‟in, askerler ise Şehzâde Selim‟in yanında 

olmayı tercih etmişlerdir. 
22  Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, 249; Rado, Şevket, Türk Hattatları, İstanbul, ty., 58; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 659; 

Süreyyâ, Medmed, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, III, 351. 
23  Yunan Makedonyası‟nın güneyinde bugünkü adı Béroia (Véria) olan şehir. 
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çevirenlerin ulemadan Molla Sarı Kürz ve müdavimlerinden iki kişinin olabileceğini bir beyit ile 

hükümdara bildirdi. Bunun üzerine iki talebe katledip, Molla Gürz de azledilmiştir.24 

Padişah Müeyyedzâde‟yi ertesi sene Çaldıran seferinde de beraberinde bulundurdu. Ordu 

Tebriz‟den dönerken Pasin ovasında Kasım köyü yakınındaki bir konakta bulunduğu sırada (920/1514) 

devlet erkânı arasında yapılan geniş değişikliklerden biri olarak, Müeyyedzâde de azledildi ve yerini 

Anadolu kazaskeri Zeyrekzâde Mevlana Rukneddîn‟e (ö. 939/1532)  bırakmak zorunda kaldı.25 Yavuz 

Sultan Selim‟i böyle bir değişikliğe sevk eden hakiki sebebi anlamak zor ise de, hemen bütün kaynaklar 

padişahın Müeyyedzâde‟yi “aklına ihtilal, mizacına fütur ve dimağına kelâl gelmesi” sebebi ile azlettiğini 

bildirmektedirler. Padişahın başka bir münasebet ile söylediği sözü de bunu teyit etmektedir: Rum‟da 

iki kişi var imiş; biri Müeyyedzâde, biri Tacizâde Cafer Çelebi; birinin pirliğine zamanına erdik ve birinin 

kadrün bilmeyüp vücudun yele verdik. Bununla beraber, Müeyyedzâde‟nin öteden beri şehzade 

Ahmed‟e taraftarlık yaptığı düşünülür ve Çaldıran seferi esnasında da padişahın icraatını tamamen 

tasvip etmediği göz önüne alınırsa, fikir ve kanaatlerinden şüpheye düşülmesinin vazifesinden 

ayrılmasında etkili olduğunu kabul etmek de mümkündür. Ancak bu son azledilmesinde 

Müeyyedzâde‟ye günde 200 akçe emekli maaşı layık görüldü. Bu yüksek emekli emekli maaşı ile diğer 

ulemadan daha imtiyazlı durumu devam etti.26 

Vefatı 

Müeyyedzâde azledilmesinden sonra 3 yıl yaşamış ve 922 Şaban‟ın on beşinci gecesi (12 Eylül 

1516) vefat etmiştir.27 Vefatından Sultan Selim‟de müteessir olmuştur.28 Kabrinin Eyyup el-Ensari‟nin 

türbesinin baş tarafında olduğu “neclül müeyyed merhumu mebrur 922” mısrasından anlaşılmaktadır. 

29 

Müeyyedzâde‟nin 5 oğlu ve 1 kızı olduğu bilinmektedir. Kızının, daha kendisi Anadolu kazaskeri 

iken, 1503‟te vefat ettiği ve bu sebeple padişahın Müeyyedzâde‟nin evine taziye ziyaretine geldiği 

kaynaklarda mevcuttur.30 Büyük oğlu Abdülfettah Çelebi, babasından bir sene sonra Zeyrekzâde 

danişmendi iken vefat etti. İkinci oğlu Mahmud Çelebi, Sahn-ı Seman Müderrisi Muhyeddin Çelebi‟nin 

hizmetindeyken abisinde 40 gün sonra vefat etti. Üçüncü oğlu Abdürrezzak Çelebi, Hoca Hayreddin 

Efendi‟den ders aldıktan sonra, 6 sene müddetle hiçbir medreseye tayin edilmeyerek, mağdur ve 

müteessir bir şekilde 936 (1530)‟da, 28 yaşında vefat etti. En küçük oğlu Abdüsselam Çelebi, yine 

talebe iken, 941 (1534) senesinde, 27 yaşında vefat etti. Sadece dördüncü oğlu Abdülvehhab Çelebi, 

Ebussuûd Efendi‟den ilim tahsil ettikten sonra, Kemal Paşazade referansı ve onun sadrazam İbrahim 

Paşa nezdindeki teşebbüsü ile müderrisliğe getirildi ve sonradan Sahn-ı Semân Medresesi 

müderrisliğine kadar yükselerek, 970(1562 )‟te vefat etti. Abdulvehhab Çelebi Tehâfüt adlı eseri şerh 

etmiştir. Müeyyedzâde‟nin biraderi Hacı Halife, damadı ise kudâttan Abdülhâdi Remzi Efendi‟dir.31 

İlmi Şahsiyeti 

Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi, kitaplarda âlim, fakîh, tefsir, kelam ve Arapçaya vakıf, 

fazıl, beliğ, elsine-i selâsede şair olarak tanıtılmaktadır.32 Yavuz Sultan Selim, Müeyyedzâde 

Abdurrahman Efendi için fazıl ve kemalini zikrederek “son zamanına yetiştik” demiştir. 33 

Amasya Tarihi yazarı Hüseyin Hüsameddin, Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi‟yi Amasyalı 

önemli fıkıh âlimleri arasında saymaktadır.34 Abdurrahman Çelebi‟nin en önemli eseri de fetva kitabıdır. 

                                                           
24  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 659. Süreyyâ, Medmed, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, III, 351. 
25  Feridun Bey, Çaldıran Seferi Ruznamesi, Münşeât, ty., yy., I, 407. 
26  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 659. 
27  Süreyyâ, Medmed, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, III, 351 
28  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 659. 
29  Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, 249; Gökbilgin, M. Tayyib,  XV.-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, 36. 
30  Gökbilgin, M. Tayyib, XV.-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, 476. 
31  Süreyyâ, Medmed, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, III, 351 
32  Kehhâl, Rıf‟at Rıza, Mu‟cemü‟l-Müellifîn Terâcimu Musannîfî El-Kütübi‟l-Arabiyyeti, Matbaatu‟t-Terga, Şam, 1958, V, 155; 

Süreyyâ, Medmed, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, III, 351. 
33  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 263. 
34  Hüsameddin, Abdizâde Hüseyin, Amasya Tarihi (Mukaddime), Sadeleştirenler: Dr. Ali Yılmaz, Dr. Mehmet Akkuş, Amasya 

Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara, 1986, 178. 
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Kâtip Çelebi‟nin hem “Mecmu‟ İbnu‟l-Mueyyed” hem de “Mecmu‟ el-Fetavâ” olarak mükerrer gösterdiği 

bu eser 100 kadar fetva kitabından alınan bir taraftan amel kısmına, diğer taraftan icârât, rehin, âriyet, 

vedia, havâle, şehâdet, ikrâr, cinâyât, sirkat v.b. gibi, muâmelât ve münâsebât meselelerine bağlı 

konuları içeren toplama bir fetvâ kitabıdır.35 Yine Müeyyedzâde, ünlü Hanefi Fakîhi Merginâni‟nin (h. 

593) yazdığı el-Hidaye‟ye bir ta‟lîk yazmıştır. Bu ta‟lîke Terğîbu‟l-Edeb adını vermiştir.36 Yine 

Müeyyedzâde‟nin fıkıh alanında yazdığı bir risâle de “Risâle fî Muşkilât Mesâ‟il „İlmu‟l-Ferâiz” adlı 

risalesidir. Bu risalede Miras hukukuna dair problemli meseleleri çözüme kavuşturmuştur. Ayrıca 

Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi‟nde Müeyyedzâde‟ye nispet edilen Tergibü'l-Lebîb adlı, 

Burhâneddin el-Merginâni'nin el-Hidâye adlı kitabının şerhi niteliğinde hacimli bir eser 

zikredilmektedir.37 Ancak bu kitabın sahibi Kızıl Molla olarak tanınan bir başka Amasyalı Abdurrahman 

Efendi‟dir vefatı ise h. 983 senesidir. Bu eser, İbn Kemal‟in el-Hidaye adlı esere yazdığı şerhin 

haşiyesidir. 

Fıkha dair bir eseri de Risâletün fi‟l-Hacci Eşhürun Ma‟lûmât (“Hac Bilinen Aylardadır” Ayeti 

Hakkında Fetvalara Bağlı Bir Risale)dir.38 Bu eser Molla Lütfî'nin Risâle Müte'allika bi-Âyeti'l-Hac adlı 

eserine reddiye olarak yazılmıştır.  

Anadolu‟da ilmi hareketlerde etkili olan iki mektepten biri olan Celalüddin Devvani mektebi 

Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi vasıtasıyla Anadolu topraklarında kurulmuştur. 39 

Müeyyedzâde ayrıca iyi bir hattattı. Şehzade Bayezid Amasya‟da bulunduğu sırada ders aldığı 

Hattat Şeyh Hamidullah‟dan Müeyyedzâde de ders almıştır.40 

Müeyyedzâde ayrıca birçok âlime himayelik etmiştir. Şeyhulislam İbni Kemal‟in yazmaya 

başladı bir Âli Osman Tarihi vardır. İbn Kemal‟in bu eserini Müeyyedzâde, Sultan Bayezid‟e a arz etmiş, 

padişahın emriyle yazımı devam etmiştir. Bunun sonrasında İbn Kemal‟in yükselmesi sırasında 

Müeyyedzâde onu himaye etmeye devam etmiştir.41 Yine Şeyhulislamlardan Ebussuud Efendi de 

Abdurrahman Çelebi‟den uzun süre ders almıştır.42 Ünlü Şair Necati Bey‟de Abdurrahman Çelebi‟nin 

himayesine girenlerden biridir. Merhum Necati Bey, Divan‟ının önsözünde Abdurrahman Çelebi‟nin 

ismini anmış, kişiliğindeki güzellikler ile cömertliğini öven epeyce güzel şeyler yazmıştır. Hatta 

Divan‟ının önsözünde bunların adı geçtiği, yani divan onlara adandığı için Müeyyedzâde‟ye vezirlerin 

düşmanlığı iyice pekişmiş ve Necati Bey bu vezirlerin kötülüklerinden güçlükle kurtulmuştur. Sonunda 

yine Abdurrahman Efendi Necati‟yi koruyup, yardım etmiş, Sultan Bayezid‟e güzel hizmetler ve yüce 

riayetler ettirmiştir. Kendileri de zaman zaman kıta ve gazel tarzında güzel beyitler söylerlerdi.43 

Hatemî mahallesiyle üç lisanda şiirleri vardır.44 

Amasyalı Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi‟nin mükerrerler hariç çoğu nadir eser olmak üzere 

7000 ciltlik kütüphanesi bulunuyordu. Bu sayı o günün şartlarında hususi bir kütüphane için oldukça 

fazlaydı ve Müeyyedzâde‟nin bu kütüphanesi asırlar boyunca dillere destan olmuştur.45 

Eserleri 

Müeyyedzâde‟nin uzun senelerini kadılık ve kazaskerlik gibi kaza ve idare işlerinde geçirmesi ve 

bütün zamanını bu işlerin ifasına ayırması sebebi ile eserlerinin nispeten sınırlı olduğu anlaşılmakta ve 

birçok mesele ve mevzular üzerindeki çalışmalarının müsvedde halinde kalarak eser veya risale haline 

gelemediği söylenmektedir. Bununla beraber muhtelif mevzularda büyük, küçük 12 kadar eser ve 

risale yazdığı görülmektedir. Yukarıda fıkha dair zikrettiğimiz eserlerinin yanına şu eserleri vardır: 

                                                           
35  Kâtip Çelebi, Keşfu‟z-Zunûn an Esâmi‟l-Kutubi ve‟l-Funûn, İstanbul, 1941, II, 1606. 
36  Kâtip Çelebi, Keşfu‟z-Zunûn, II, 2036; Bağdâdî, İsmaîl Paşa, Hediyyetu‟l-Ârifîn Esmâu‟l-Müellifîne Âsâru‟l-Musannifîn, 

İstanbul, 1951, I, 544. 
37  Hasan Aksoy, DİA, İstanbul, 2006, c. 31, 485-486. 
38  Kâtip Çelebi, Keşfu‟z-Zunûn, I, 860. Süreyyâ, Medmed, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, III, 351. 
39  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 585. 
40  Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, 249. 
41  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 665. 
42  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 673. 
43  Latîfî, Kastamonili, Tezkiratü Latîfî, Akdâm Matbaası, İstanbul, 1314, 238; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 659. 
44  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 659. 
45  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 638; Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, 249. 
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Tefsîru Sûreti‟l-Kadr (Kadir Suresinin Tefsiri); Bu kitap iki formalık kısa bir kitaptır, baş tarafı 

şöyledir: “Hamd, Kur‟ân‟ı bize Kadir gecesinde indiren Allah‟a mahsustur”. Bu kitabın başlangıcında 

Sultan Bâyezîd Han‟ın adından bahsetmektedir.46 

Risâletün fi‟l-Cüz‟i‟llezî lâ Yetecezzâ (Bölünmeyen Parça Hakkında Bir Risale).47 

Risâletün fî Halli‟ş-Şübheti‟l-Âmme (Genel Şüphenin Çözümü Hakkında Bir Risale); Kâtip Çelebi, 

Müeyyedzâde‟nin bu eseri güzel ve mükemmel bir şekilde yazdığını ifade etmektedir.48 

Risâletün fi‟l-Küreti‟l-Müdahrece (Yuvarlak Küre Hakkında Bir Risale); Bu eserde tuhaf kitapları 

derlemiştir, bu eserin içinde o zamanın insanlarından birinin okumak şöyle dursun duymadığı kitaplar 

vardır.49 

Risâletün fi‟l-Kelâm veya Risâletu‟l-Latîfe (Kelam Hakkında Bir Risale); Bu risalede kelâm 

ilminin anlaşılması zor konularına değinmiştir. Bu risaleyi âlim ve fazıl şehzade Sultan Korkut‟a 

göndermiş ve giriş kısmına onu övdüğü son derece belâgatlı Arapça bir kaside koymuştur.50 

El-Kavlü‟l-Müşeyyedü fî Vakfi‟l-Müeyyed (Müeyyed‟in Vakfı Hakkındaki El-Kavlü‟l-Müşeyyed 

“Sağlamlaştırılmış Söz” Risalesi); Bu da bir risaledir ve el-Hâvî‟sinde bu eserin tamamını nakletti.51 

Risala fi Ta‟zimi‟n-Nebi; Onun bu eseri, Peygamberimizi, eşref-i mahlûkat olarak mucizeleri ile 

anlattığı ve vasıflandırdığı, bunların yanında onun hakkında Sahih Buhari‟den bazı hadisler naklettiği 

eseridir. Bu eser sonradan çok takdir görmüş ve altın kalem ile yazdırılması talep edilecek derecede 

kıymetli bulunmuştur. 

Sonuç 

Sonuç olarak Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi, Osmanlı Devleti içerisinde önemli görevlerde 

bulunmuş, birçok kaynakta ilmi vasıflarla kendisinden zikredilen Amasya‟nın yetiştirdiği kıymetli bir 

âlimdir. Müeyyedzâde‟nin yazmış olduğu eserler ve devlet içerisinde icra ettiği görevler sebebiyle 

kendisine “fakîh” vasfının verilmesi mümkündür. Çünkü fıkha dair yazmış olduğu eserler ve ifa ettiği 

kadılık, kazaskerlik gibi önemli görevler fakîh derecesinde fıkıh bilgisini gerekli kılmaktadır. Uzun yıllar 

müderrislik, kadılık ve kazaskerlik yapan bu önemli âlim Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi‟nin 

fetvalarını topladığı eserin Türkçeye kazandırılması hem dönemin fıkhî sorunlarını ve çözüm yollarını 

öğrenme hem de dönemin sosyolojik yapısını ortaya koymak açısından çok önemli olacağı 

kanaatindeyiz. 
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آراء إبراىيم خليفة دده جنكو الفقهية  من خالل كتابو السياسة الشرعية 

    ىزرشي عبد الرحمان

 الملخص باللغة العربية

    إف كماؿ الدين إبراىيم ادلعركؼ بدده جنكو من العلماء الذين تربعوا على عرش الفقو ك النحو ك الكالـ ، كاستطاع أف يصل إذل أعلى مراتب العلم كالفقو رغم 
. أنو بدأ طلب العلم يف سن متأخرة ، فكاف عادلا ترؾ آثارا تدؿ على علمو كقوتو كاجتهاده 

ىو كماؿ الدين إبراىيم ادلعركؼ خبليفة ددة جنكو األماسي كلد بقرية سونسا بالقرب من أماسيا ، دل يتعلم يف صغره ككاف ديارس مهنة الدباغة : التعريف بادلؤلف 
حىت بلغ العشرين ، بدأ التعلم يف سن متأخرة لكنو اجتهد كجد حىت ارتقى يف العلـو فكاف معيدا للموذل سناف الدين  يف مدرسة السلطاف مراد دبدينة بركسو توذل 

رسالة يف البنج كاحلشيش ، كرسالة يف بيت ادلاؿ  (الصواب حاشية على شرح العزم  )عدة مدارس كأصبح مفتيا حبلب ، لو من التصانيف شرح العزم يف التصريف 
.  ق973كأقسامها كأحكامها ك مصارفها ، السياسة الشرعية ، جلة الفؤاد ، منظومة يف الفقو على منواؿ الوىبانية ، تويف رمحو اهلل سنة 

 نشر 2011كىي رسالة حققت من طرؼ األستاذ فؤاد عبد ادلنعم كطبعت باإلسكندرية سنة " السياسة الشرعية : " سنتناكؿ يف مداخلتنا كتابا من كتبو ك ىو 
. مؤسسة شباب اجلامعة 

ىي رسالة كتبها الشيخ موضوع السياسة الشرعية كأحكامها بدأ ادلؤلف ببياف معٌت السياسة الشرعية كأنواعها كتعرض للقضاء " السياسة الشرعية : " تعريف بالكتاب 
. كإقامة احلدكد ك التعازير

 اآلراء الفقهية للمؤلف يستمد آراءه من الكتب ادلعتمدة يف ادلذىب احلنفي ، كال يقتصر على ذلك ، بل يأخذ من ادلذاىب األخرل ، كيستند إذل النصوص الشرعية 
. كالقواعد الفقهية ك ادلقاصد الشرعية شلا يعرب عن قوة يف االستدالؿ كمكنة يف الفقو ك األصوؿ 

يتميز منهجو باألمانة العلمية حيث يشَت إذل ادلصادر اليت يستقي منها أقوالو كآراءه ، كاالنفتاح على ادلذاىب الفقهية ادلختلفة كما أنو ينحو إذل اعتماد اآلراء اليت 
تنطلق من كسطية الشريعة اإلسالمية كمساحتها كمقاصديتها كخاصة أنو يتكلم يف السياسة الشرعية اليت تعتمد على  االجتهاد ك الرأم أكثر شلا تعتمد على النصوص 

 .

: الملخص باللغة التركية 

     مقدمة

 إف كماؿ الدين إبراىيم ادلعركؼ بدده جنكو من العلماء الذين تربعوا على عرش الفقو كالنحو كالكالـ ، كاستطاع أف يصل إذل أعلى مراتب العلم كالفقو 
. رغم أنو بدأ طلب العلم يف سن متأخرة ، فكاف عادلا ترؾ آثارا تدؿ على علمو كقوتو كاجتهاده 

فقد بدأ التعلم يف سن متأخرة لكنو اجتهد كجد حىت ارتقى يف العلـو ، كتوذل عدة مدارس كأصبح مفتيا حبلب ، لو من التصانيف حاشية على شرح  
. العزم ، كرسالة يف البنج كاحلشيش ، كرسالة يف بيت ادلاؿ كأقسامها كأحكامها ك مصارفها ، كرسالة يف السياسة الشرعية كىي الرسالة سنتناكذلا بالدراسة 

 كنشرت من طرؼ مؤسسة شباب اجلامعة 2011فؤاد عبد ادلنعم كطبعت باإلسكندرية سنة : قد قاـ بتحقيقها األستاذ " السياسة الشرعية "  إف رسالة 
باإلسكندرية ، كىي اليت نعتمد عليها يف دراسة آراء ادلؤلف الفقهية ادلتعلقة بقضايا السياسة الشرعية ، نظرا ألف احملقق قد بذؿ جهدا كبَتا يف إخراجها إذل النور 

. كضبط نصها كتصحيحو كالتحقيق من اإلحاالت كالتوثيق ، شلا جيعلها حبق نصا يُعتمد عليو يف معرفة آراء كأفكار ادلؤلف

                                                           
  hazerchi@yahoo.com / جامعة الجلفة كلية الحقوق و العلوم السياسية الجزائر 
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:  الخطة 

  التعريف بالمؤلف والكتاب  : المبحث األول 

التعريف بالمؤلف  : المطلب األول 

  السياسة الشرعية التعريف بكتاب:المطلب الثاني 

مصادره  : المطلب الثالث 

قيمة الرسالة العلمية  : المطلب الرابع 

منهج ددة جنكو العلمي من خالل كتاب السياسة الشرعية  : المبحث الثاني

 :  األمانة العلمية-

  االنفتاح على المذاىب الفقهية- 

  في األخذ باآلراء الفقهية اعتماد الوسطية- 

االستدالل بالنصوص الشرعية  - 

:   االستدالل بالقرآن الكريم 

االستدالل باألحاديث النبوية  

: االستدالل بالمقاصد الشرعية - 

: االستدالل بالقواعد الفقهية - 

 :االجتهاد واألخذ بالرأي - 

المسائل الفقهية التي وردت في الكتاب : االمبحث الثالث 

 مسألة بيان السياسة الشرعية 

اختالف األحكام باختالف الزمان  

التوسعة على الحكام في العمل بالسياسة الشرعية 

 خاتمة 

  التعريف بالمؤلف والكتاب  : المبحث األول 
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التعريف بالمؤلف  : المطلب األول 

ىو كماؿ الدين إبراىيم ادلعركؼ خبليفة ددة جنكو األماسي كلد بقرية سونسا بالقرب من أماسيا ، دل يتعلم يف صغره ككاف ديارس مهنة الدباغة حىت بلغ   
العشرين ، بدأ التعلم يف سن متأخرة لكنو جد كاجتهد حىت ارتقى يف العلـو فكاف معيدا للموذل سناف الدين  يف مدرسة السلطاف مراد دبدينة بركسو ، توذل عدة 

مدارس كأصبح مفتيا حبلب ، لو من التصانيف حاشية على شرح العزم يف التصريف كرسالة يف البنج كاحلشيش ، كرسالة يف بيت ادلاؿ كأقسامها كأحكامها كمصارفها 
.  ق973،كرسالة يف  السياسة الشرعية ،ك جلة الفؤاد  منظومة يف الفقو على منواؿ الوىبانية ، تويف رمحو اهلل سنة 

  السياسة الشرعية التعريف بكتاب:المطلب الثاني 

ىي رسالة كتبها الشيخ ددة جنكو يف موضوع السياسة الشرعية كأحكامها ، حيث يبدأ ادلؤلف ببياف معٌت السياسة الشرعية كيعرؼ "  السياسة الشرعية 
. أىدافها  كأنواعها كيتعرض للقضاء كآدابو كشركطو ، مث يقـو ببياف كاجب اإلماـ يف إقامة احلدكد كالتعازير كحتقيق األمن للمجتمع

العناية شرح اذلداية " عرؼ من خاللو السياسة نقال عن كتاب " بياف السياسة "  بدأ رسالتو باحلمدلة ك الصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم مث بدأ يف 
لصاحبو أيب احلسن " معُت احلكاـ فيما يًتدد بُت اخلصمُت من األحكاـ "  ، كما اقتبس تعريف السياسة الشرعية كأنواعها كمذاىب الناس فيها من كتاب 1للبابريت" 

:   كتعرض يف كتابو إذل مسائل مهمة يف السياسة الشرعية مقسما رسالتو إذل مخسة فصوؿ 2عالء الدين الطرابلسي احلنفي 

إف الكتاب يطوؿ بذكر األدلة على : " الداللة على مشركعية السياسة ذكر فيو رلموعة من األدلة كالوقائع متوخيا االختصار مبتعدا عن اإلطالة ، قاؿ : الفصل األكؿ 
  4  ك أحاؿ إذل األصل كىو كتاب معُت احلكاـ فيما يًتدد بُت اخلصمُت من األحكاـ 3" ذلك 

ىل للقضاة احلكم بالسياسة ؟  : أحكاـ ىذا الباب تعرض من خاللو جملموعة من ادلواضيع ك ادلسائل بدأىا دبسألة : الفصل الثاين 

يف الفرؽ بُت القاضي ككارل ادلظادل تكلم يف ىذا الفصل عن الفركؽ بُت كارل ادلظادل كالقاضي كعدد تسعة فركؽ خيتلف فيها كارل ادلظادل عن القاضي : الفصل الثالث 
 .

. يف الدعاكل بالتهم ك العدكاف تكلم يف ىذا الفصل عن أقساـ ادلدعى عليو كختويف ادلتهم بالضرب كاحلبس : الفصل الرابع 

. يف التعزير بُتن فيو جواز العفو كالشفاعة يف التعزير كمن لو حق العفو ، كما جيوز كما ال جيوز من التعازير كغَتىا: الفصل اخلامس 

قيمة الرسالة العلمية  : المطلب الرابع 

 كتعترب الرسالة كتابا من أىم الكتب يف السياسة الشرعية يف الفقو اإلسالمي كمعلما مهما يف تاريخ الكتابة يف السياسة الشرعية نظرا ألصالتها كاعتماد 
-  كما سيأيت - مؤلفها على الفقو اإلسالمي كمصادره الكتاب كالسنة كاإلمجاع ، كما أنو قد أخذ عن الكثَت من فقهاء الشريعة اإلسالمية من سلتلف ادلذاىب 

فكانت متنوعة كثرية باآلراء الفقهية اليت أغنتها كجعلتها مصدرا من أىم ادلصادر يف السياسة الشرعية ، كمن جهة ثانية فالرسالة دتثل مرحلة من مراحل ازدىار الكتابة 
. يف الفقو اإلسالمي بصفة عامة ك يف رلاؿ السياسة الشرعية بشكل خاص 

                                                           
زلمد عبد احلي اللكنوم اذلندم حتقيق زلمد بدرالدين أبو  ) ىػ 786ىو زلمد بن زلمد بن زلمود أكمل الدين البابريت احلنفي ، إماـ زلقق حافظ كاف بارعا يف احلديث كعلومو تويف سنة :  البابريت 1

  (.197 - 195فراس النعساين ، الفوائد البهية ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاىرة ،د ت ، د ط ، ص 

 ، ص 4 ، ج 2002 ، 15الزركلي خَت الدين ، األعالـ ، دار العلم للماليُت ، بَتكت ، ط  ) ىػ 844 ىو علي بن خليل أبو احلسن عالء الدين الطرابلسي فقيو حنفي كاف قاضيا بالقدس ت 2
286)   

  .76 السياسة الشرعية ،  ص 3

  .207 - 206 ص 4
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مصادره  : المطلب الثالث 

: كىي من سلتلف ادلذاىب الفقهية        اعتمد الشيخ دده جنكو بشكل رئيس على رلموعة من الكتب 

.  ىػ450األحكاـ السلطانية لإلماـ أيب احلسن علي بن زلمد بن حبيب البصرم ادلاكردم الشافعي أكرب قضاة الدكلة العباسية ادلتوىف - 1

.  ىػ758الذخَتة يف الفقو ادلالكي لإلماـ شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب العالء إدريس بن عبد الرمحاف القرايف ادلتوىف  - 2

.  ىػ758الطرؽ احلكمية يف السياسة الشرعية لشمس الدين أيب عبد اهلل زلمد بن أيب بكر الشهَت بابن قيم اجلوزية ادلتوىف  - 3

.  ىػ844 ادلتوىف  علي بن خليل أبو احلسن عالء الدين الطرابلسيمعُت احلاكم للفقيو احلنفي - 4

لكماؿ الدين البابريت ، ككتاب اذلداية للمرغيناين ، كشرح الوقاية لإلماـ " العناية "كتاب :   كما اعتمد على كثَت من كتب الفركع لفقهاء احلنفية، منها 
كخالصة الفتاكل يف الفقو احلنفي لإلماـ افتخار الدين طاىر بن أمحد البخارم ، كالفتاكل البزازية حملمد بن شهاب البزاز ، عبيد اهلل بن مسعود احملبويب احلنفي 

 .الكردرم، كغَتىا من مدكنات ادلذىب احلنفي كموسوعاتو ادلعركفة كالنادرة كغَتىا 

منهج ددة جنكو العلمي من خالل كتاب السياسة الشرعية  : المبحث الثاني

  األمانة العلمية: المطلب األول 

 امتاز الشيخ ددة جنكو باألمانة العلمية يف رسالتو السياسة الشرعية ، حيث كاف يعزك األقواؿ إذل أصحاهبا بدقة كيشَت إذل ادلصادر اليت ينقل أك يقتبس 
 .منها ، كعند الرجوع لتلك ادلصادر نالحظ دقتو الشديدة يف العزك إذل ادلصادر اليت يأخذ منها تلك الفتاكل ك األقواؿ 

  االنفتاح على المذاىب الفقهية:  المطلب الثاني 

 كشلا دييز منهج الشيخ أنو كاف منفتحا على ادلذاىب الفقهية اإلسالمية من غَت ادلذىب احلنفي فًتاه يأخذ من كل ادلذاىب بشكل كبَت دبا خيدـ رسالتو 
بتنوع مصادرىا كتعدد اآلراء يف ادلسائل اليت يعاجلها ، فإذا كاف قد اعتمد بشكل كبَت على مصادر الفقو احلنفي ، فإنو أخذ قسطا كافرا من ادلذاىب الفقهية األخرل 

، فأخذ عن القرايف ادلالكي ، كاقتبس من كتاب األحكاـ السلطانية للماكردم الشافعي ، كرجع إذل كتاب السياسة الشرعية البن القيم اجلوزية احلنبلي ، فكانت 
 . رسالتو متنوعة اآلراء سلتلفة ادلشارب باعتمادىا على أىم ادلذاىب الفقهية اإلسالمية

  في األخذ باآلراء الفقهية اعتماد الوسطية: المطلب الثالث 

 كمن أىم ما يالحظ على الشيخ أنو اختذ مذىبا كسطا يف اآلراء الفقهية بداية من اختياره ادلوقف الوسط يف العمل بالسياسة الشرعية ، كالعمل بالسياسة 
فطائفة سلكت مسلك التفريط ادلذمـو فقطعوا النظر عن ىذا الباب إال فيما : " كالشرع فقد ذكر آراء الناس يف السياسة كقاؿ أف الناس سلكوا مسلكُت متناقضُت 

قل ظنا منهم أف ذلك مناؼ للقواعد الشرعية ، فسدكا من طرؽ احلق سبال كاضحة ، كعدلوا إذل طرؽ يف العناد فاضحة ، ألف يف إنكار السياسة الشرعية ردا 
  . 1"للنصوص الشرعية كتغليطا للخلفاء الراشدين 

                                                           
  .75 السياسة الشرعية ص 1
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 كيف مقابل ىذا ادلذىب يذكر ادلؤلف رأيا آخر سلالفا كمناقضا للرأم األكؿ كىو عمل من بالغ يف العمل بالسياسة فأفرط كظلم كأفسد يف األرض ، كخرج 
كطائفة سلكت مسلك اإلفراط فتعدكا حدكد اهلل كخرجوا عن قانوف الشرع إذل أنواع من الظلم كالبدع يف السياسة ، كتومهوا أف السياسة : " عن شريعة اهلل ،قاؿ 

. 1"الشرعية قاصرة عن سياسة اخللق كمصلحة األمة كىو جهل كغلط فاحش 

كطائفة توسطت كسلكت فيو مسلك احلق ، : "  كينتصر للموقف الوسط بُت الفريقُت كىو مسلك من عمل باجلمع بُت السياسة كالشريعة ، فيقوؿ 
 2"كمجعوا بُت السياسة كالشرع  ، فقمعوا الباطل كدحضوه ، كنصبوا الشرع كنصركه ، كاهلل يهدم من يشاء إذل صراط مستقيم 

 فقد أخذ بادلوقف الوسط كتعرض ألقواؿ الفقهاء يف السياسة الشرعية ، كأكرد األدلة على أف السياسة ليست سلالفة للشرع ، بل ىي من الشرع فاهلل 
  .3تعاذل أنزؿ الشريعة دلصاحل العباد يف دنياىم كآخرهتم ، كقد استدؿ على ذلك بكثَت من األدلة من سَتة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعمل اخللفاء الراشدين

االستدالل بالنصوص الشرعية  : المطلب الرابع 

 شلا دييز منهج الشيخ أنو يورد الكثَت من األدلة الشرعية من النصوص القرآنية أك األحاديث لالستدالؿ هبا على آرائو الفقهية اليت ينتصر ذلا فمن األمثلة 
:  على ذلك 

االستدالل بالقرآن الكريم   : الفرع األول 

.  على أف قتل اجملـر ال يعٍت كفره ، كذلك يف معرض حديثو عن قتل أعواف الظلمة 4(.....إمنا جزاء الذين حياربوف اهلل كرسولو )االستدالؿ باآلية - 

 على كجوب تعزير مرتكب جردية نكاح احملاـر 5 (كال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف إنو كاف فاحشة كمقتا كساء سبيال  )االستدالؿ باآلية - 
 . 6" من نكح زلارمو كأصاهبا يقتل كيؤخذ مالو : " حيث قاؿ 

 على أف السجن من أشد العقوبات اليت يعاقب هبا اجملرموف ، كخاصة إذا 7(قالت ما جزاء من أراد بأىلك سوءا إال أف يسجن أك عذاب أليم   )االستدالؿ باآلية - 
.  ، كيرل أف اختاذ السجوف من السياسة الشرعية كمن العقوبات التعزيرية اليت تساىم يف استتباب األمن كالقضاء على اجلردية 8طالت مدتو

االستدالل باألحاديث النبوية  : الفرع الثاني 

 يف مسألة جواز العقوبة باحلرؽ كاإلغراؽ كأف ذلك من 10(إف النار ال يعذب هبا إال اهلل  ):  حديث 9(من غرنؽ غرقناه كمن حرؽ حرقناه  ): يستدؿ حبديث - 
 . ، كأف للحاكم أف يستعمل ىذه العقوبات إذا كانت فيها مصلحة كحققت الردع 11السياسة

                                                           
  .75 ادلرجع نفسو ، ص 1

  .58 دده جنكو ، ادلرجع السابق ، ص 2

 . كما بعدىا 76 دده جنكو ، ادلرجع السابق ، ص 3

  .33 ادلائدة آية 4

  .22 النساء آية 5

  .102 دده جنكو ، ادلرجع السابق ، ص 6

   .25 يوسف آية 7

  .133دده جنكو ، ادلرجع السابق ، ص   8

كقاؿ ابن  . 2233كضعفو األلباين يف إركاء الغليل  ( 235 ص 2تنقيح التحقيق ج  )قاؿ الذىيب ىذا ال يصح بل قالو زياد يف خطبتو  . 409 ، ص 6 ركاه البيهقي يف معرفة السنن كاآلثار ، ج 9
  (389 ص 8البدر ادلنَت ج  )اجلوزم ىذا احلديث ال يصح عن رسوؿ اهلل  

  .3017. ركاه البخارم كتاب اجلهاد باب ال يعذب بعذاب اهلل 10

 . 78 - 76 ص 11
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 ، حيث يقوؿ نقال عن زلمد بن 2 يف مسألة قتل من يفعل فعل قـو لوط كأف ىذه العقوبة التعزيرية من السياسة 1(اقتلوا الفاعل ك ادلفعوؿ  ): كاستدؿ حبديث - 
. 3"جيب بو التعزير كالرأم لإلماـ إف شاء قتلو إف اعتاد على ذلك كإف شاء ضربو أك حبسو : " احلسن الشيباين 

 يف الشفاعة كجوازىا يف التعازير كأف اإلماـ يراعي األصلح يف ذلك إما العفو أك العقوبة ، 4(اشفعوا إرل كيقضي اهلل على لساف نبيو ما يشاء  ): كاستدؿ حبديث - 
كدل يتعلق بو حق آلدمي ...اعلم أف التعزير جيوز فيو الشفاعة ، فإف انفرد التعزير حبق السلطنة : " كيرل أنو جيوز الشفاعة إذا دل يتعلق باجلردية حق آلدمي حبيث يقوؿ 

 . 5"جاز لورل األمر أف يراعي األصلح يف العفو ك التعزير كجاز أف يشفع فيو من يسأؿ العفو عن الذنب 

: االستدالل بالمقاصد الشرعية - 

 كيورد الشيخ ددة جنكو بعضا من القواعد ادلتعلقة بادلقاصد الشرعية بشكل يدعم بو آراءه يف السياسة الشرعية ، دلا ذلا من أمهية كبَتة يف ىذا الباب 
. فغالب أعماؿ السياسة هتدؼ إذل حتقيق ادلصاحل الشرعية كدرء ادلفاسد ، فلذلك كانت القواعد ادلقاصدية حاضرة يف رسالة الشيخ 

 يف الكالـ عن مسألة  التوسعة للحكاـ يف العمل بالسياسة حتقيقا للمصاحل الشرعية كنفيا للضرر الذم يلحق اجملتمع بالمصالح المرسلة فقد استدؿ 
 ، فالعمل بالسياسة ادلنضبطة بضوابط الشريعة اإلسالمية كأحكاـ الفقو حيقق سالمة كأمن اجملتمع من اجلرائم ، كحيقق األىداؼ كادلقاصد الشرعية يف 6بًتؾ القوانُت

استقرار األمة كحتقيق مصاحلها الدينية كالدنيوية ، كقد ذكر أمثلة كثَتة يف تطبيقات الصحابة اليت أرادكا هبا حتقيق ادلصاحل اليت دل ينص عليها يف القرآف أك السنة 
. 7النبوية

 ، كىو أف ترؾ القوانُت كعدـ ضبط الناس يؤدم 8(الضرر كال ضرار  ):  الوارد يف حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بمقصد نفي الضرر كاستدؿ 
" إف اهلل ليزع بالسلطاف ما ال يزع بالقرآف : "  ،ك قد جاء عن عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو أنو قاؿ 9إذل الفساد كاذلرج ، كىو من أكرب الضرر الذم يلحق اجملتمع

كمعناه أف كثَتا من الناس ال تؤثر فيهم الوعظة كال يستجيبوف لنداء اإلدياف كيستخفوف باحملرمات كيستسهلوف إتياف اجلرائم ، لكنهم مىت علموا أف احلاكم أك السلطاف 
. يعاقب على تلك اجلرائم انتهوا خوفا من العقوبة الدنيوية ، فلذلك كاف ترؾ القوانُت كترؾ الناس بدكف ردع أك عقوبة من أعظم ادلفاسد 

 كىي قاعدة مقاصدية ىامة تتفرع عن القاعدة السابقة ال ضرر كال ضرار ، حيث يرل أنو من 10يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: " يستدؿ بقاعدة - 
ككم من ضرر خاص يُتحمل لدفع الضرر : " السياسة الشرعية حتمل الضرر اخلاص بفرد أك مجاعة زلدكدة يف مقابل الضرر العاـ الذم يصيب األمة بأكملها ، قاؿ 

  .11"العاـ كما يف الرمي على الكفار كإف تًتسوا بادلسلمُت أك الصبياف ، كمصاحلة الوصي يف ماؿ اليتيم ، كقطع العضو يف مرض اآلكلة عند خوؼ اذلالؾ 

 

 

  المسائل الفقهية التي وردت في الكتاب: االمبحث الثالث 

                                                           
 .2350 رقم 18 - 16 ، ص 8 ركاه أمحد كأبوداكدكالًتمذم كابن ماجة كاحلاكم كالبيهقي  قاؿ األلباين صحيح إركاء الغليل ج 1

  .78 ص 2

  82  ص 3

 . ركاه البخارم كمسلم عن أيب موسى األشعرم 4

  .136 ص 5

  .84 - 83 ص  6

  كما بعدىا84 ص 7

 . ركاه اإلماـ مالك يف ادلوطإ  كحسنو النوكم 8

  .84 ص 9

 . من رللة األحكاـ العدلية 36 ادلادة 10

  .103 ص 11
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ا دلادة الفساد  " :عرؼ السياسة الشرعية بقولو مسألة بيان السياسة الشرعية  : المطلب  األول   ، كذلك 1"السياسة تغليظ جزاء جناية ذلا حكم شرعي حسمن
  ، فعرنؼ السياسة على أهنا تغليظ للعقوبات لدرء الفساد عن 2"السياسة شريعة مغلظة : " نقال عن صاحب العناية شرح اذلداية  كنقل عن صاحب معُت احلكاـ 

. اجملتمع 

 غَت أف ىذا التعريف للسياسة الشرعية غَت صحيح ، فالسياسة أكسع من ذلك فهي ال تقتصر على توقيع العقوبة أك تغليظها فقط بل تتعداىا إذل حتقيق 
ادلصاحل الشرعية للمجتمع على ادلستول االقتصادم كالسياسي كاألمٍت ، بل إنو يف رلاؿ توقيع العقوبات قد ال تكوف السياسة يف تغليظ العقوبة بل قد تكوف يف 

: ختفيفها أك إسقاطها ، ففي سَتة االرسوؿ كتطبيقات الصحابة أمثلة كثَتة على إسقاط العقوبة أك تأخَتىا أك ختفيفها كسنذكر بعضا منها 

الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم دل يقتل ادلنافقُت مع ظهورىم لو كمعرفتو ذلم ، كما أحلقوه من اإلذاية للمسلمُت يف ادلدينة كما أثاركه من الفنت يف اجملتمع األكؿ ،  - 1
 ككاف اذلدؼ من عدـ إنزاؿ العقاب هبم حىت ال يتحدث الناس أف 3(ال تتحدث العرب أف زلمدا يقتل أصحابو  ): كلكن الرسوؿ أجاب من أشار عليو بقتلهم 

. رسوؿ اهلل يقتل أصحابو فيكوف ذلك سببا يف إعراض بعض الناس عن الدخوؿ يف اإلسالـ 

دخل أعرايبُّ ادلسجد كالننيبُّ صلى اهلل : أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دل يوقع العقوبة باألعرايب الذم باؿ يف ادلسجد ، فعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  - 2
ا فرغ قاؿ  ا: عليو كسلم جالس ، فصلنى فلمن ا ، كال ترحم معنا أحدن َلَقْد حَتَجنْرَت َكاِسعنا ، فلم :   " ، فالتفت إليو الننيبُّ صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ  اللنهمن ارمحٌت كزلمندن

ا بُِعْثُتْم ُمَيْسريَن كدََلْ  " :مثن قاؿ  " َأْىرِيُقوا َعَلْيِو َسْجالن ِمْن َماء أَْك ذنوبا ِمْن َماءٍء  "  : يلبث أف باؿ يف ادلسجد فأسرع إليو النناس ، فقاؿ الننيبُّ صلى اهلل عليو كسلم  إمنن
َعثُوا ُمَعسِّسرِينَ  " .  تُػبػْ

كذلك لكونو بدكيا ال يزاؿ جيهل أحكاـ الدين ، كال يعرؼ أمور الطهارة ، كهناىم أف يقطعوا عليو  فرسوؿ اهلل دل يعاقبو كدل يعنفو كإمنا أرشده برفق كلُت ، 
 .بولتو أك أف يعاقبوه ،كأمر الصحابة بإىراؽ ادلاء على النجاسة 

 كيف بعض الركايات يف الغزك ، خشية أف يلتحق اجلاين بالكفار 4(ال تقطع األيدم يف السفر  )هنى النيب صلى اهلل عليو كسلم أف تقاـ احلدكد يف الغزك ، كقاؿ  - 3
 . 5كيرتد عن دينو خوفا من العقوبة كقد قاؿ بعض العلماء أنو يؤخر إقامة احلد حىت يرجع

:   كمن السياسة الشرعية تدخل احلاكم يف تقييد بعض ادلباحات لتحقيق أىداؼ اقتصادية أك اجتماعية ، كمن األمثلة على ذلك 

كنت هنيتكم عن ادخار حلـو ): النهي عن ادخار حلـو األضاحي فوؽ ثالث لياؿ حُت رأل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف بالناس حاجة كفقر مث قاؿ  - 1
 كقاؿ كنت هنيتكم من أجل الدافة كىي القـو الذين قدموا ادلدينة ، فاألصل أف التصرؼ يف حلـو األضاحي باألكل أك اذلدية أك 6(األضاحي فكلوا كتصدقوا كادخركا 

أك الصدقة مباح لصاحبو كلكن النيب صلى اهلل عليو كسلم قيد ىذه اإلباحة ككاف  اذلدؼ من النهي ىو أنو تزامن قدـك رلموعات من األعراب للمدينة مع العيد 
. فنهى عن االدخار ليتصدؽ الناس بلحـو األضاحي على القادمُت إذل ادلدينة 

كمن األمثلة عن ذلك أف عمر منع الناس أف يأكلوا اللحم يومُت متتاليُت من كل أسبوع بسبب نقص  اللحـو يف ادلدينة ، ليستطيع مجيع سكاف ادلدينة أف ينالوا - 2
 . 7حظهم من استهالؾ اللحـو ، ككاف يقـو بنفسو على مراقبة العملية بالوقوؼ على رلزرة الزبَت بن العواـ بالبقيع

                                                           
  .74 - 73 ص 1

  .74 ص 2

 . متفق عليو 3

  ركاه الًتمذم كأبوداكد باب السارؽ يسرؽ يف الغزك أيقطع ؟4

  .6 - 5 ، ص 3 ابن القيم اجلوزية ، إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت ، دار اجليل ، بَتكت ، د ت ، د ط ، ج 5

 . متفق عليو 6

  .79 ابن اجلوزم ، مناقب أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب ، دارابن خلدكف ، اإلسكندرية ، د ت ، د ط ، ص 7



476 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 

 

 منع عمر بن اخلطاب الناس من التزكج بنساء أىل الكتاب كىو أمر مباح كلكن عمر قيده خشية أف خيتار ادلسلموف نساء أىل الذمة كيًتكوا نساء ادلسلمُت فتعظم 3
أحراـ ىي يا : الفتنة يف اجملتمع ادلسلم ، فقد ركم أف الصحايب حذيفة بن اليماف رضي اهلل عنو أنو تزكج من امرأة يهودية ، فبعث إليو عمر أف يطلقها فقاؿ حذيفة 

أعَزـ عليك أال تضع كتايب ىذا حىت ختلي سبيلها ، فإين أخاؼ أف يقتدم بك ادلسلموف، فيختاركا نساء أىل الذمة جلماذلن، ككفى بذلك : "  أمَت ادلؤمنُت ؟ قاؿ 
.  كقد ذىب كثَت من الفقهاء إذل كراىة ذلك سدا للذرائع1"فتنة لنساء ادلسلمُت 

 فتقييد ادلباحات بأمر من احلاكم دلصلحة عامة ىو من السياسة الشرعية ، كىو أمر قد دلت عليو األدلة الكثَتة ، كيف كقتنا ىذا قد يتعلق األمر باألمن 
الوطٍت أك باالقتصاد الوطٍت كمنع ملكية بعض ادلعادف كالبًتكؿ ك الغاز أك ادلوارد اذلامة كادلياه مثال كقصر ذلك على الدكلة ، ككتعاطي بعض التجارات أك زراعة بعض 

.  إخل ...األنواع من ادلزركعات أك تقييد االستهالؾ محاية للمنتوج الوطٍت 

اختالف األحكام باختالف الزمان  : المطلب  الثاني 

ال ينكر تغَت الفتول بتغَت : "  تعترب قاعدة تغَت األحكاـ بتغَت الزماف كادلكاف من أىم القواعد الفقهية كقد نص عليها العلماء باختالؼ يف التعبَت فمثال 
"  كمعٌت ىذه القاعدة كما جاء يف درر احلكاـ شرح رللة األحكاـ 3"تغَت الفتول كاختالفها حبسب تغَت األزمنة كاألمكنة كاألحواؿ كالنيات كالعوائد "  ك 2" الزماف 

إف األحكاـ اليت تتغَت بتغَت األزماف ىي األحكاـ ادلستندة على العرؼ كالعادة ؛ ألنو بتغَت األزماف تتغَت احتياجات الناس ، كبناء على ىذا التغَت يتبدؿ أيضا العرؼ 
مثاؿ . كالعادة كبتغَت العرؼ كالعادة تتغَت األحكاـ حسبما أكضحنا آنفا ، خبالؼ األحكاـ ادلستندة على األدلة الشرعية اليت دل تنب على العرؼ كالعادة فإهنا ال تتغَت 

جزاء القاتل العمد القتل ، فهذا احلكم الشرعي الذم دل يستند على العرؼ كالعادة ال يتغَت بتغَت األزماف ، أما الذم يتغَت بتغَت األزماف من األحكاـ ، فإمنا : ذلك 
. 4" ىي ادلبنية على العرؼ كالعادة

 فاألحكاـ الشرعية هتدؼ إذل حتقيق العدؿ كجلب ادلصاحل للمجتمع كدفع ادلفاسد عنو ، فاألحكاـ الشرعية ذلا عالقة كثيقة حبياة الناس كظركفهم 
كعاداهتم كأعرافهم ، كبالتارل فهناؾ أحكاـ كانت صاحلة يف زمن كنافعة يف بيئة معينة كلكنها أصبحت ال حتقق مقصودىا بعد مدة من الزمن ، فكاف تغَت الفتول 

ضركريا ليحقق احلكم الشرعي ىدفو ادلقصود يف البيئة اجلديدة ،كلذلك نرل أف بعض العلماء أفتوا خبالؼ ما كاف عليو أئمتهم مثل أيب يوسف كزلمد بن احلسن يف 
. فتاكاىم اليت خالفا فيها شيخهم األماـ أبا حنيفة ، بل إف اإلماـ الشافعي قد غَت الكثَت من فتاكاه دلا انتقل إذل مصر لتغَت األحواؿ ك العادات 

حيدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من : "  كقد أكرد الشيخ ددة جنكو يف رسالتو السياسة الشرعية ىذه القاعدة مستدال بقوؿ عمر بن عبد العزيز 
كال شك أف قضاة زماننا كشهودىم ككالهتم كأمنائهم لو كانوا يف العصر األكؿ ما كلوا ، ألف كالية ىؤالء يف ذلك "  كما نقل ىذا ادلعٌت على القرايف ادلالكي 5"الفجور 

ذلك العصر فسوؽ فإف خيار زماننا ىم أراذؿ ذلك الزماف ككالية األراذؿ فسوؽ ،فقد حسن ما كاف قبيحا ، كاتسع ما كاف ضيقا كاختلفت األحكاـ باختالؼ 
  .7   مث أكرد ذلا الكثَت من األدلة الشرعية بعد ذلك6"الزماف 

التوسعة على الحكام في العمل بالسياسة الشرعية : المطلب  الثالث 

مسألة فتح رلاؿ االجتهاد للحكاـ بالعمل : كما يتناكؿ الشيخ ددة جنكو يف رسالتو مسألة مهمة من مسائل االجتهاد يف قضايا السياسة الشرعية كىي  
بالسياسة الشرعية كىو أمر تشهد دلشركعيتو القواعد الشرعية من ادلقاصد الشرعية كيشهد ذلا كاقع الناس ، كتتطلبو تغَت أحواؿ الناس كحدكث أقضية كنوازؿ جديدة 

. حتتاج للفتول كبياف حكم الشريعة فيها 

                                                           
  . 394 ، ص 1 ، ج 2008 ، 1 زلمد بن احلسن الشيباين حتقيق خالد العواد ، كتاب اآلثار ، دار النوادر ، الكويت ، ط 1

  .39 رللة األحكاـ العدلية ادلادة 2

  . 3 ، ص 3 ابن القيم اجلوزية ، مرجع سابق ، ج 3

  .46 ، ص 1 ج 4

نقال عن عبد العزيز بن  ).194 ، 4القرايف يف الفركؽ ، ج  . 309 ، ص 2 تنسب ىذه ادلقولة لعمر بن عبد العزيز فقد نقلها كثَت من الفقهاء خاصة ادلالكية ابن رشد ، ادلقدمات ادلمهدات ج 5
  .22 ىػ  ص 1433مجادل األكذل /  ، صفر 12، رللة اجلمعية الفقهية السعودية ، ع ..بسطاـ آؿ سعود ، سياسة عمر بن عبد العزيز يف سن األنظمة بناء على قولو حتدث للناس أقضية 

  .264 ، 3 الذخَتة ، ج 6

  .90 - 88 ص 7
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اعلم أف التوسعة على احلكاـ يف أحكاـ السياسة ليست سلالفة للشرع بل تشهد ذلا األدلة اليت ذكرت كتشهد ذلا القواعد الشرعية من : "  يقوؿ القرايف 
 كيقوؿ ابن األزرؽ 1"كيشهد ذلا عمل الصحابة هبا ... أف ادلصاحل قاؿ هبا مجع من العلماء : كالثاين .... أك إف الفساد قد كثر كانتشر خبالؼ العصر األكؿ : كجوه 

. 2"ِإف التنوسَعة هبَا على احلُْكناـ اَل خْتَتلف َدلِيل مشركعيتها بل ُىَو َشاىد ذَلَا بِااِلْعِتَباِر على أكضح داَلَلة " : 

   كمعلـو أف اجملتمعات دائمة التطور كالتغَت كىو ما يتطلب تغيَتا مستمران لألنظمة كالقوانُت ؛ جلبا للمصاحل كدفعان أك رفعان للمفاسد ، خاصة يف عصرنا 
ىذا ، فالتغَت  قد يكوف تغَت الزماف ادلوجب لتبديل األحكاـ الفقهية االجتهادية ناشئنا عن تغَت الناس بفساد األخالؽ ، كفقداف الورع ، كضعف الوازع ، كما يسمونو 

، كقد يكوف ناشئنا عن حدكث أكضاع تنظيمية ، كاستحداث كسائل إدارية كقانونية جديدة ، كابتكار معامالت اقتصادية دل تكن من قبل كحنو " فساد الزماف : " 
 . 3ذلك من التغيَتات اليت حتدث للمجتمعات

  كالشريعة اإلسالمية تتسع ذلذا التطور كتواكب كل تغيَت ، كُتطوع ألحكامها كمقاصدىا كل جديد صاحل مفيد للمجتمع بشرط انسجامو مع ادلقاصد 
العليا للشريعة كقواعدىا ، كيف شريعة اهلل متسع لكل رلتهد ، كقد جاءت بأحكاـ كقواعد كأصوؿ كمقاصد عامة تصلح لكل زماف كمكاف ، كيستطيع الفقيو اجملتهد 

. استنباط احلكم الشرعي يف كل كاقعة سياسية تعرض لو 

:  خاتمة 

 :  يف ختاـ ىذا البحث نسجل النتائج التالية و

. أف الشيخ ددة جنكو كاف شخصية علمية مرموقة كأنو ترؾ تراثا ثريا جديرا بالدراسة كالتحقيق - 1

. تعترب مادة مهمة يف رلاؿ السياسة الشرعية " السياسة الشرعية " إف رسالة - 2

مجع الشيخ ددة جنكو مادة علمية من سلتلف كتب الفقو كالسياسة الشرعية كمن سلتلف ادلذاىب الفقهية ، فكانت رسالتو مصدرا مهما يف باب السياسة - 3
. الشرعية 

. اعتمد الشيخ يف رسالتو منهجا كسطيا يف األخذ باآلراء الفقهية ، ككاف منفتحا على ادلذاىب مستدال بالنصوص الشرعية ، كآخذا بادلقاصد الشرعية - 4

: المراجع 

  .2008 ، 1علي سامي النشار ، كزارة اإلعالـ ، بغداد ، ط : بدائع السلك يف طبائع ادللك ،احملققابن األزرؽ زلمد بن علي بن زلمد األصبحي ،  .1

. ابن اجلوزم ، مناقب أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب ، دارابن خلدكف ، اإلسكندرية ، د ت ، د ط .2

 .ابن القيم اجلوزية ، إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت ، دار اجليل ، بَتكت ، د ت ، د ط  .3

رللة األحكاـ العدلية ، دار عادل الكتب  علي حيدر ، شرح 2011فؤاد عبد ادلنعم ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ، خليفة ددة جنكو حتقيق  .4
. ، الرياض ، ط خاصة   

  2002 ، 15الزركلي خَت الدين ، األعالـ ، دار العلم للماليُت ، بَتكت ، ط  .5

                                                           
  .264 ، ص 3 الذخَتة ، ج 1

األكذل، : علي سامي النشار،، الطبعة:  ،احملققبدائع السلك في طبائع الملك، (ىػ896: ادلتوىف)األندلسي، أبو عبد اهلل، مشس الدين الغرناطي  ابن األزرؽ زلمد بن علي بن زلمد األصبحي ، 2
 .295كزارة اإلعالـ ، ص: العراؽ

  .491 ، ص 2 ، ج 1998 ، 1 مصطفى الزرقا ، ادلدخل الفقهي العاـ ،  دار القلم ، دمشق ، ط 3
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، رللة اجلمعية الفقهية السعودية ، ع ..عبد العزيز بن بسطاـ آؿ سعود ، سياسة عمر بن عبد العزيز يف سن األنظمة بناء على قولو حتدث للناس أقضية  .6
.  ىػ  1433مجادل األكذل /  ، صفر 12

 . 1994 ، 1الذخَتة ، دار الغرب اإلسالمي ، بَتكت ، ط القرايف شهاب الدين حتقيق زلمد حجي ،  .7

 . 2008 ، 1زلمد بن احلسن الشيباين حتقيق خالد العواد ، كتاب اآلثار ، دار النوادر ، الكويت ، ط  .8

. زلمد عبد احلي اللكنوم اذلندم حتقيق زلمد بدرالدين أبو فراس النعساين ، الفوائد البهية ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاىرة ، د ط ، د ت ،  .9

 . 1998 ، 1مصطفى الزرقا ، ادلدخل الفقهي العاـ ،  دار القلم ، دمشق ، ط  .10

 

 

 



 

 

انبحث انكايم نُذٔة عهًاء أياسيا انذٔنيت 

عبذ انزحًٍ بٍ عهي يؤيذ سادِ األياسي ٔإسٓاياتّ في عهى انكالو 

 

 *أٍٚؽجْ ٟجٕؾٟ. ه.أ
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ABDURRAHMAN B. ALİ B. MÜEYYEDZADE EL-AMÂSÎ’NİN KELAM İLMİNE YAPTIĞI 

KATKILAR 

 

Özet 

Dini ilimlerde ön plana çıkmış döneminin büyük Hanefi alimleri arasında kabul edilen Abdurrahman b. 

Ali b. Müeyyedzade el-Amâsî Amasya‟da doğmuş, ilim talebiyle Halep‟e ve İran‟a seyahat etmiş, daha 

sonra Anadolu‟ya dönmüş en sonunda da İstanbul‟da vefat etmiştir. Taşköprüzade‟ye göre 

Müeyyedzade, akli ilimlerde olduğu gibi nakli ilimlerde de en önemli derecelere ulaşmış, edebi ilimlerde 

öne çıkmış, Arap Dili ilimlerinde ise büyük bir üstad “şeyh” makamına ulaşmıştır. O, ayrıca eserlerini 

Türkçe, Arapça ve Farsça yazmıştır. Bu derece derin bir ilmi kişiliği olan Müeyyedzade elbette ki 

yaşadığı dönemde Kelam ilminde de önemli bir yere sahip olmuştur. O, kendisine mahsus bir kelam 

geleneğine sahip Amasya‟nın öne çıkan kelamcıları arasında sayılmaktadır. Kelam sahasında birçok 

eser vermesine rağmen bu eserlerin tahkiki henüz yapılmadığından başta kelamcılar olmak üzere 

akademik çevrelerce kullanıma hazır değildirler. Bu bağlamda Moulay El-Hassan El-Hafidi, 

“Müeyyedzâde‟nin el-Hâvâşi „Alâ Şerhi‟l-Mevâkıf adlı eserinin Kelamdaki önemi” başlıklı Çanakkale On 

sekiz Mart Üniversitesi‟nde Prof. Dr. Özcan Taşcı danışmanlığında bir Yüksek Lisans tezi yapmıştır. Bu 

tezde Müeyyedzade‟nin zikredilen eseri tercüme edilip analiz yapılmıştır. İşte bu tebliğde 

Müeyyedzade‟nin Kelam ilmine yapmış olduğu katkıları onun Kelam ilmi alanında yazmış olduğu eserler 

dikkate alınmak suretiyle yapılan bu tez düzleminde ele alınıp tahlil edilecektir.1 

Anahtar Sözcükler: Müeyyedzade el-Amâsî, Kelam, Amasya, el-Hâvâşi „Alâ Şerhi‟l-Mevâkıf. 

 

The Contribution to the Science of Kalam of Abdurrahman b. Ali b. 

Muayyadzada al-Amâsî 

 

Abstract 

Abdurrahman b. Ali b. Muayyadzada al-Amâsî was one of the important scholar of the Hanafi school. 

He was born in Amasya and has göne for the purpose of science to Halab, and to Iran. But finally 

lived in Istanbul, where he died. According to the Taskopruzada he was the great man not only in the 

knowledge of the „aql “reason” but also in the knowledge of the naql “dogma”. He has reached 

                                                           
*
  Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ozzcan12@hotmail.com. 
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1  Tebliğdeki Türkçe ve İngilizce özet kısımları Prof. Dr. Özcan Taşcı‟ya diğer kısımlar ise Öğr. Gör. Moulay el-Hasan el-Hafıdi‟ye 
aittir. 
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famous positions in the Ottoman Goverment. He wrote his Works in Turkish, Arabic and Persian. He 

had a great role in the Kalam knowledge. Fo rthis reason write Moulay El-Hassan El-Hafidi did 

Graduate work under the title “Müeyyedzade B. Ali‟nin El-Havaşi Ala Şerhi‟l-Mevakıf Adlı Eserinin 

Kelamdaki Önemi” at Prof. Dr. Özcan Taşcı. In this Paper we will evaluate Muayyadzada and his work 

in Kalam. 

Keywords: Muayyadzada al-Amâsî, Kalam, Amasia, al-Hâvâşi „Alâ Şarhı‟l-Mavâkıf. 

 

 يقذيت

: أِج دؼو. دُْ هللا ثٌٌفّٓ ثٌٌف١ُ ٚثٌٚالر ٚثٌْالَ ػٍٝ إٌٔف ث١ٌٌٍّّٓ ١ّؤج ِقّو ٚػٍٝ آٌٗ ٚٙقذٗ

فٟ ٘يث ثٌذقظ ثٌّضٛثٝغ ّٕقجٚي أْ ٍٔمٟ ثٌٞٛء ػٍٝ ف١جر ثٌؼجٌُ ثألِجّٟ ػذو ثٌٌفّٓ دٓ ػٍٟ ِٓ مالي 

ثٌٌّثؽغ ثٌم١ٍٍز ثٌضٟ فٍٕٚج ػ١ٍٙج، ٚٔقجٚي أ٠ٞج أْ ٍٔمٟ ثٌٞٛء ػٍٝ ثٌٌّفٍز ثٌضٟ ػجٓ ف١ٙج ٚثٌؾٛ ثٌؼٍّٟ 

ٚثٌغمجفٟ ٚثٌفىٌٞ ثٌيٞ ٚثوذٙيثو٠ٌٓ ٔذير ِنضٌٚر ِٓ ف١جر ثٌٍْطجْ أدٟ ث٠َ١ٌو ثٌغجٟٔ دجػضذجًٖ ِٓ ثٌّْج١ّ٘ٓ 

عُ ٕٔضمً دؼو . فٟ صؤ١ً٘ ٘يث ثٌؼجٌُ ِْٚجػوصٗ فٟ وغ١ٌ ِٓ ثألًِٛ، ٚويث ثٌؼاللز ثٌق١ّ١ّز ثٌضٟ ًدطضٗ دّؤ٠و ٍثهٖ

ىٌه إٌٝ ثإلّٙجِجس ثٌضٟ أهٌٝ دٙج ٘يث ثٌؼجٌُ ثألِجّٟ فٟ ػٍُ ثٌىالَ ِٓ مالي ِؤٌفجصٗ ثٌّضؼوهر ٚدجٌنٚٛٗ 

، ِضضذؼ١ٓ ثٌىضجح "فج١ٕز ػٍٝ ٌٕؿ ثٌّٛثلف: "وضجدٗ ثٌّنطٟٛ ثٌيٞ أٔؾَٔج فٌٛٗ صقم١مج ِضٛثٝؼج صقش ػٕٛثْ

. مطٛر مطٛر ِْٚضنٌؽ١ٓ ِٕٗ ٌٝٚح ٚإٔٙجف ثإلّٙجِجس

ّٕٚمَٛ فٟ ٘يث ثٌذقظ دئٌمجء ثٌٞٛء ػٍٝ ١ٌّر ٘يث ثٌؼجٌُ ثٌؾ١ًٍ ٚثٌّفىٌ ثٌذجًع؛ ف١ظ إْ ٌِثفً ف١جصٗ 

الٍثٌش ِؾٌٙٛز فٟ صفج١ٍٙٙج ػٕو ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌذجفغ١ٕٛثألوجه١١ّ٠ٓ، وّج ٌّٕوَ ػٍٝ هًثّجصٗ ثٌىال١ِز ِٓ مالي 

. ِؤٌفجصٗ ثٌّنطٟٛز ثٌضٟ ٌُ صًٕ دؼو ِٓ ثال٘ضّجَ ِج ٠ؤٍ٘ٙج أْ صٚوً فٟ وضخ دجٌٍغز ثٌؼٌد١ز

يٍ ْٕ يؤيذ سادِ 

 َ 1456 ٘ـ ثٌّٛثفك ٌـ 860ثّّٗ ثٌىجًِ ػذو ثٌٌفّٓ دٓ ػٍٟ ِؤ٠و ثألِجّٟ ٚثٕضٌٙ دّؤ٠و ٍثهٖ، ٌٚو ّٕز 

دؤِج١ّج، وجْ هثةُ ثٌّٖجًوز فٟ ِؾٍِ أفذجء ث١ٌٖل ٍثهٖ أد١ج٠َ١ٌو، ٚلو ثّضٌّ فٟ ثالٌضقجق ديٌه ثٌّؾٍِ فضٝ 

.  ٚ٘ٛ ثٌيٞ ػٌّف ١ٕل ثإلّالَ ثدٓ وّجي دجٕجٍثهٖ ػٍٝ أد١ج٠َ١ٌو ثٌغجٟٔ ّٚجُ٘ فٟ ىٌه2أٙذـ ِٓ ِمٌد١ٗ،

ّٓ ٌٗ ثالفضٌثَ ألْ والّ٘ج ػجٌُ، ٚأدٛ ث٠َ١ٌو  ٚوجْ ٚثٌٟ أِج١ّج أدٛ ث٠َ١ٌو ثٌغجٟٔ ٠قخ ػذو ثٌٌفّٓ فذج ٕو٠وث ٠ُٚى

ثٌغجٟٔ ًؽً ِضٚٛف ثٕضغً دجٌؼٍُ فضٝ دٌٍ ف١ٗ، ٚػٌف ػٕٗ لٌٛ ثٌٖؼٌ ٚفْٓ ثٌن٠  وّج ػٌف ػٕٗ أ٠ٞج إصمجٔٗ 

. ١ٌٍّّٛمٝ

ٌُ ٠ٚذٌ دؼٜ أً٘ ثٌفضٕز ٚثٌغ١ًْٛٚ ػٍٝ ٘يٖ ثٌؼاللز ثٌؾ١ورٚثٌّْضٌّر د١ٓ ثٌؼجٌُ ٚثٌٛثٌٟ، ٌُٚ ٠ضقٍّٛث ٘يٖ 

ٖ ٌٛثٌو أدٟ ث٠َ١ٌو ثٌغجٟٔ؛ فمو صّىٓ  ْٛ ثٌؼاللز ثٌّض١ٕز ٚثٌٚوثلز ثٌق١ّّز فمجِٛث دجالفضٌثء ػ١ٍٗ ٌّٚفمٛث ٌٗ صّٙزعُ َٕى

دؼٜ ثٌّضآ٠ٌِٓ ِٓ موع ثٌٍْطجْ ِقّو ثٌفجصـ ٚثٌٕٛج٠ز دّؤ٠و ٍثهٖ، فجّضطجػٛث أْ ٠ْضٚوًٚث ِٕٗ أٌِث دمضٍٗ، 

ٚوجْ ٌُٙ ِج أًثهٚث ف١ظ أٌِ دجٌفؼً دمضٍٗ، ٚوجْ أدٛ ث٠َ١ٌو ف١ٕتي ٚث١ٌج ػٍٝ ِمجٟؼز أِج١ّج فٟ ػٙو ثٌٍْطجْ 

ِقّو ثٌفجصـ، ٌٚىٟ ال ٠ِّ ِؤ٠و ٍثهٖ أٞ ًٌٝ ٚلذً ِؼٌفز ٚثٌوٖ ِقّو ثٌفجصـ دجألٌِ لجَ أدٛ ث٠َ١ٌو دض٠ٌٙذٗ إٌٝ 

4 ِى3ٍُُّفؤثهٌد وّج ٕجء ثٌُؼوثرُ :   َ، ٚلو أٖٔو ِؤ٠و ٍثهٖ د١ضج ٕؼ٠ٌج ٠مٛي ف1476ٗ١فٍخ ١ٌال ٚوجْ ىٌه ّٕز 

ٌٔد دُِقْىُ ثٌقجهعجس  5ٍُِِّْ6  َٚػ١ْ

                                                           
2  Muhammed Süreyyâ, Sicilli Osmânî veyahut Tezkiretü Meşâhir-i Osmâniye, Dârüt-Tibâa‟l-Âmire, Sebil Yayınevi, 1997, c. 4, s. 

309. 
 .ثألػوثء: ثٌؼوثر3
 .ِىٍُّ أٞ ِىٍَٛ ٚ٘ٛ ِؾٌٚؿ4
 .فٛثهط ثٌو5ٌ٘
 .4:، 45ٗ: ، ًٚق02283: ًّجٌز ثٌقٛثٕٟ فٟ لذً ػٍُ ثٌىالَ، ِىضذز ث١ٌٍّْج١ٔز، لُْ آ٠ج ٙٛف١ج، ًلُ: ِؤ٠و ٍثهٖ ثألِجّٟ، ِنط6ٟٛ
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ٚدؼو أْ ألجَ دٙج ِور ِؼ١ٕز ًفً ِٕٙج إٌٝ إ٠ٌثْ ّٚىٓ د١ٌٖثٍ، ٕٚ٘جن لٌأ ثألًٚثه ػٍٝ ث١ٌٖل ؽالي ثٌو٠ٓ 

 8. ٚأمي ِٕٗ ثٌوًُ فؤؽجٍٖ دؼو لٞجء ّذغ ّٕٛثس7ثٌوّٚثٟٔ

 ًؽغ ِٓ إ٠ٌثْ إٌٝ أِج١ّج ٚدمٟ ف١ٙج أًدؼ١ٓ ٠ِٛج، فٍّج ثػضٍٝ ثٌٍْطجْ أدٛث٠َ١ٌو ثٌغجٟٔ 1483ٚفٟ ّٕز 

ثٌؼٌٓ دؼو ٚفجر أد١ٗ ِقّو ثٌفجصـ ثٔضمً ِؤ٠و ٍثهٖ إٌٝ إّطٕذٛي ٚصٌٛٝ ِٕجٙخ ػ١ٍّز ػج١ٌز ٚثٕضغً ف١ٙج 

 9.دجٌضو٠ًِ

 ٚأٙذـ ديٌه ٌٙٙث ٌٙيٖ ثٌٖن١ٚز، ٚأٙذـ دؼو ىٌه ِوًّج فٟ 10 صَٚػ دجدٕز ثٌّال ثٌمْطال1486ٟٔٚفٟ ّٕز 

 11.ِو٠ٕز دًٛٙز

، ٚػَي 1505 أٙذـ لجٟٝ ثٌؼْىٌ فٟ ثألٔجٝٛي عُ ثٔضمً فٟ ٔفِ ثٌّٕٚخ إٌٝ ًٍِٟٚ ّٕز 1501ٚفٟ ّٕز 

 1512.12، ٌٚىٓ ِج إْ صُ ػٌَٗ ِٓ ٘يث ثٌّٕٚخ فضٝ صُ صؼ١١ٕٗ فٟ ِٕٚخ آمٌ ّٕز 1511ِٓ ثٌّٕٚخ ّٕز 

 13دؼو ػٛهصٗ ِٓ إ٠ٌثْ ٌِر أمٌٜ لٍّش لوًصٗ ثٌذو١ٔز ٚفمو صٛثٍٔٗ ثٌؼمٍٟ َِٚثؽٙٛصٛفٟ فٟ 

 ٘ـ، ٚلو صُ ص١١ٖغ ؽٕجٍصٗ فٟ ِٛوخ ؽٕجةَٞ ًّّٟ، ٚهفٓ دّمذٌر أدٟ 922 ٕؼذجْ 15ثٌّٛثفك ٌـ 1516أغْطِ

 13.أ٠ٛح ثألٔٚجًٞ دئّطٕذٛي، ٠ٌٜٚٚ أْ ثٌٍْطجْ ٠جٍٚٚ ١ٍُّ فَْ فَٔج ٕو٠وث ٌٛفجصٗ

وجْ ٌّؤ٠و ٍثهٖ أًدؼز أٚاله ػذو ثٌفضجؿ ٚػذو ثٌٌٍثق ٚػذو ثٌْالَ ِٚقّٛه وٍُٙ صٛفٛث ٚأػّجًُ٘ ِج د١ٓ ثٌؼ٠ٌٖٓ 

 14.ٚثٌغالع١ٓ، ٚأِج ٌٚوٖ ثٌنجِِ فمو صٛفٟ ٚػٌّٖ صْؼز ٚػٌْٖٚ ّٕز

وجْ : " ِٚؤ٠و ٍثهٖ ٘ٛ ثٌّفٌْ ثألِجّٟ ثٌٌِٟٚ ثٌقٕفٟ، لجي ػٕٗ ٟجٕىذٌٞ ٍثهٖ فٟ ثٌٖمجةك ثٌٕؼّج١ٔز

ًفّٗ هللا دجٌغج إٌٝ ثألِو ثأللٚٝ ِٓ ثٌؼٍَٛ ثٌؼم١ٍز ِٕض١ٙج إٌٝ ثٌغج٠ز ثٌمٜٚٛ ِٓ ثٌؼٍَٛ ثٌٕم١ٍز، دجًػج فٟ ثٌفْٕٛ 

ثألهد١ز ١ٕٚنج فٟ ثٌؼٍَٛ ثٌؼٌد١ز ِٚجٌ٘ث فٟ ثٌضف١ٌْ ٚثٌقو٠ظ ّٚجةٌ ِج هّْٚ فٟ ثٌؼٍَٛ ِٓ ثٌمو٠ُ ٚثٌقو٠ظ، 

 ٚلجي ػٕٗ أفّو ٟجٌ٘ 15".ٚوجْ ٠ٕظُ دجٌضٌو١ز ٚثٌفج١ًّز ٚثٌؼٌد١ز، ٚوجْ فْٓ ثٌن٠ ؽوث ٠ىضخ أٔٛثع ثٌنطٟٛ

ِٓ أفجًٝ ثٌوٌٚز ثٌؼغّج١ٔز، ٘ٛ فف١و ػٍٟ ثٌيٞ ىوٌس صٌؽّز ف١جصٗ : "ثٌذًٛٙٛٞ فٟ وضجدٗ ثٌّؤٌفْٛ ثٌؼغّج١ْٔٛ

فٟ فًٚ ثٌّٖج٠ل، صؼٍُ ػٍُ ثٌن٠ ػٍٝ ٠و ًة١ِ ثٌنطج١ٟٓ ثًٌّٖٙٛ ث١ٌٖل فّو هللا ثٌّوفْٛ فٟ ِمذٌر لٌؽٗ 

أفّو دؤّىٛهثً، ى٘خ إٌٝ إ٠ٌثْ ٚأمي ثإلؽجٍر ِٓ ثٌؼالِز ؽالي هّٚثٟٔ، ٚدؼو ػٛهصٗ ثٕضغً دجٌضو٠ًِ دجإلٝجفز إٌٝ 

 ٘ـ ٚلذٌٖ لٌح َِثً أدٟ أ٠ٛح 922دؼٜ ثٌّٕجٙخ ثٌؼ١ٍّز، ظٌٙ ٌٗ دؼو ٚفجصٗ ّذؼز آالف ِؾٍو، صٛفٟ ّٕز 

صف١ٌْ ًّٛر ثٌموً، ًّجٌز فٟ إٌٔٙ ِؼٍِٛجس، فج١ٕز ٌٕؿ ثٌّفضجؿ، ًّجٌز : ثألٔٚجًٞ ًٟٝ هللا ػٕٗ، ِؤٌفجصٗ

 16..فٟ صقم١ك ؽَء ال ٠ضؾَأ، فج١ٕز ٌٕؿ ثٌّٛثلف، فضجٜٚ، ًّجٌز فٟ ثٌىٌر ثٌّوفٌؽز، ٚغ١ٌ٘ج

ثألِجّٟ ِٓ وذجً ثٌفمٙجء  ( 1516َ–  ٘ـ 922)٠ؼضذٌ ِؤ٠و ٍثهٖ صـ : "ٚلجي ػٕٗ م١ٌ ثٌو٠ٓ ثًٌَوٍٟ فٟ ثألػالَ

ثٌقٕف١ز، ٌٚو فٟ أِج١ّز ْٚٔخ إ١ٌٙج، ًٚفً إٌٝ فٍخ ٚداله ثٌؼؾُ، عُ ػجه إٌٝ داله ثٌٌَٚ، ٚفٛٝش إ١ٌٗ ِٕجٙخ 

فضجٜٚ ِؤ٠و ٍثهٖ، ٚصف١ٌْ ًّٛر ثٌموً ًّٚجٌز فٟ :  ٌٗ ِٓ ثٌّؤٌفجس17".ثٌضو٠ًِ ٚثٌمٞجء، ٚصٛفٟ دئّطٕذٛي

ثألٌٕٙ ثٌّؼٍِٛجس ًّٚجٌز فٟ ثٌىٌر ثٌّوفٌؽز، ٌٚٗ فٟ ِؾجي ػٍُ ثٌىالَ ًّجٌز فٟ ثٌّٛثٝغ ثٌّٖىٍز فٟ ػٍُ 

. ثٌىالَ ًّٚجٌز فٟ صقم١ك ؽَء ال ٠ضؾَأ ٚفج١ٕز ػٍٝ ٌٕؿ ثٌّٛثلف ٚفج١ٕز ٌٕؿ ثٌّفضجؿ

                                                           
َّٚثٟٔ 7 ِٓ )ف١ٍْٛففجًّٟ ٌٚو فٟ هٚثْ . ٘ٛ ؽالي ثٌو٠ٓ ِقّو دٓ أّؼو ثٌٚو٠مٟ ثٌوٚثٟٔ.( 1512َ - 1427/  ٘ـ 918 - 830)ؽالي ثٌو٠ٓ ثٌوَّ

صقضٛٞ ػٍٝ ِْجةً ِٓ وً ػٍُ، ثٔظٌ " ًّجٌز فٟ إعذجس ثٌٛثؽخ: "ّٚىٓ ١ٌٕثٍ، ٌٟٚٚ لٞجء فجًُ ٚصٛفٟ دٙج، ِٓ ِٕٚفجصٗ (داله وجًٍْٚ
 1965. م١ٌ ثٌو٠ٓ ثًٌَوٍٟ ٚثٔظٌ أ٠ٞج ثٌّّٛٛػز ثٌؼٌد١ز ث١ٌٌّْر ِّٛٛػز ٕذىز ثٌّؼٌفز ث٠ٌٌف١ز

8  Osman Fevzî Olcay, Amasya Ünlüleri, sad. Turan Böcekçi, Amasya Belediyesi Kültür Yay., 2002, s. 12-13, 
9  Olcay, Amasya Ünlüleri, s. 14. 

٘ٛ ثٌّال ٍِٚـ ثٌو٠ٓ، ػجٌُ ػغّجٟٔ ًِٖٙٛ ٌٚو فٟ لٞجء لْطً ثٌضجدغ ٌّقجفظز دًٛٙز، ٍثٚي ِٕٙز ثٌضو٠ًِ فٟ دًٛٙز ِٚٛهًٚٚٔٛ ٚه٠ّجصٛوج 10
 . 1496َٚإّطٕذٛي، عُ أٙذـ لجٟٝ ثٌؼْىٌ، صٛفٟ دئّطٕذٛي ّٕز 

11  Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, c 3, s. 310. 
12  Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, c. 3, s. 310. 
13  Taşköprülüzâde, eş-Şekâ‟iku‟n-Nu„mânîye fî „Ulemâ‟i Devleti‟l-„Osmânîye, nşr. Ahmed Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1985, s. 335; Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, c. 1, s. 92; Şemsettin Sami, Kamusu Türki, 
Kapı Yay., 2009, c. 4, s. 3070. 

14  Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, c. 4, s. 309. 
 : ، ١ٌٚ2003ٗو ثٌَد١ٌٞ ٚآمٌْٚ، ثٌطذؼز ثألٌٚٝ : ٔمال ػٓ ثٌّّٛٛػز ث١ٌٌّْر فٟ صٌثؽُ أةّز ثٌضف١ٌْ ٚثإللٌثء ٚثٌٕقٛ ٚثٌٍغز ٌٍّؤٌف15

16  Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, haz. A. Fikri Yavuz, İsmail Özen, Meral Yayınevi, İstanbul (tarihsiz), c. 1 s. 
255. 

 .318: ، 3ٗ: ، ػ15: ، ثٌطذؼز2002: ثألػالَ ٌن١ٌ ثٌو٠ٓ ثًٌَوٍٟ، هثً ثٌؼٍُ ٌٍّال٠ٓ، ّٕز17
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ػذو ثٌٌفّٓ دٓ ػٍٟ ثألِجّٟ ثٌٌِٟٚ ثٌقٕفٟ ثًٌّٖٙٛ : "ٚلجي ػٕٗ ػٍٟ ًٝج وقجٌز فٟ ِؼؾُ ثٌّؤٌف١ٓ

 18..".دجدٓ ثٌّؤ٠و ػجٌُ ٕجػٌ ِٖجًن فٟ ثٌؼٍَٛ ثٌؼم١ٍز ٚثٌؼٌد١ز ٚثٌضف١ٌْ ٚثٌفمٗ ٚثٌىالَ، ٌٚو دذٍور أِج١ّز

دٌع فٟ ػٍُ ثٌىالَ، ٚ٘ٛ ِٓ أوذٌ ػٍّجء ػٌٖٚ ف١ٗ، ٚمٚٛٙج فٟ ٍِٓ ػٌف ف١ٗ ثٌؼٍُ صطًٛث وذ١ٌث ٚث٘ضّجِج 

ٚثّؼج ِٓ لذً ثٌؼٍّجء ٚويث ثفضٞجٔج ٚثٝقج ِٓ ٌٟف ثٌوٌٚز، فمو وجْ ثال٘ضّجَ دّوثًّٗ ٚثإلٌقجؿ ػٍٝ صؼ١ٍّٗ 

. ٚصؼٍّٗ ١ٕتج ِّٙج دجٌْٕذز ألًوجْ ثٌوٌٚز

ِٚؤ٠و ٍثهٖ ٙجفخ ِوًّز وال١ِز ًِٖٙٛر ِٚض١َّر ف١ظ أٌف ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّنطٟٛجس ثٌضٟ ٌُ ٠ضُ صقم١مٙج 

. ٌقو ث٢ْ، ٚدجٌضجٌٟ فٟٙ ٌُ صٌ ثًٌٕٛ دؼو، ٌيٌه فٙٛ غ١ٌ ِؼٌٚف دجٌموً ثٌىجفٟ ٌوٜ ثٌىال١١ِٓ ثٌّؼج٠ٌٙٓ ٌقو ث٢ْ

فٍّج وجْ : "ٚلو ث٘ضُ ث١ٌٖل ِؤ٠و ٍثهٖ دؼٍُ ثٌىالَ ٚأفخ ٘يث ثٌؼٍُ فضٝ ثػضذٌٖ ِٓ إٌٔف ثٌؼٍَٛ ف١ظ ٠مٛي

ُّٚٙج ٚمضجِٙج، ٚال  ػٍُ ثٌىالَ إٌٔف ِج ٠ؼًّ ٌٗ ثٌؼجٍِْٛ، ٚأٔفِ ِج ٠ضٕجفِ ف١ٗ ثٌّضٕجفْْٛ، ال ِفنٌر إال ٚ٘ٛ ف

ًَّٞ ػٍٝ ثٌّالةىز ثإلْٔجْ، ٚديٌه ٠ٕجي فٟ هثً ث٢مٌر فٌهُٚ ثٌؾٕجْ،  ِٕمذز إال ٚ٘ٛ ىًٚصٙج ّٕٚجِٙج، دٗ ٠ُف

ًٚٝٛثْ ثٌٌفّجْ، ِٓ فجٍ دٗ فمو فجٍ فٍٛث، ِٚٓ أٚص١ٗ فمو أٚصٟ ٍِىج وذ١ٌث ٚٔؼ١ّج، ٚوفٝ ٕج٘وث دٕذج٘ز أٌِٖ ٚمطجًر 

﴾: لوًٖ، لجي صؼجٌٝ ػَ ِٓ لجةً َْ ٛ ُّ َٓ الَ ٠َْؼٍَ َٚثٌَِّي٠  َْ ٛ ُّ َٓ ٠َْؼٍَ َضِٛٞ ثٌَِّي٠ ْْ َ٠ ًْ َ٘  ًْ ٍَ 19﴿ُل ْٛ َّْ فِٟ َىٌَِه ٠٢ََجسٍ ٌَِم ، ﴿إِ

﴾ َْ  21. ٠20َْؼِمٍُٛ

عٍ انسهطاٌ أبي انيشيذ انثاَي 

أدٛ ث٠َ١ٌو مجْ ثٌغجٟٔ دٓ ِقّو ثٌفجصـ دٓ ٌِثه ثٌغجٟٔ دٓ ِقّو ثألٚي ؽٍذٟ دٓ دج٠َ٠و ثألٚي دٓ ٌِثه ثألٚي دٓ 

 ِج٠ٛ 26 ٚصٛفٟ فٟ 1447 ه٠ّْذٌ 3ٌٚو فٟ )أًٚمجْ غجٍٞ دٓ ػغّجْ دٓ أًٟغٌي، عجِٓ ثٌْال١ٟٓ ثٌؼغّج١١ٔٓ، 

وجْ ٚث١ٌج فٟ ػٙو أد١ٗ ػٍٝ ِمجٟؼز أِج١ّج ٚصٌّٛٝ ثٌٍْطٕز دؼو أد١ٗ . 1512 إٌٝ 1481ٚصمٍو ثٌقىُ ِٕي  (1512

 .دؼو أْ ٔجٍػٗ أمٖٛ ؽُ ػ١ٍٙج

ٚلو ثًصؤ٠ٕج أْ ٔيوٌ ٕ٘ج ٔذير ػٓ ف١جر ثٌٍْطجْ أدٟ ث٠َ١ٌو ثٌغجٟٔ، ألْ ثٌفضٌر ثٌؼ١ٍّز ٚثٌفى٠ٌز ثٌضٟ ػجٓ ف١ٙج 

فجٌٕجظٌ فٟ ١ٌّر ف١جصٗ ٠ؾو أٔٗ ػجٌُ وذ١ٌ .ِؤ٠و ٍثهٖ ثًصذطش دٗ وغ١ٌث، ٚويث ِٓ مالي ثٌؼاللز ثٌضٟ ؽّؼش د١ّٕٙج

ِٚقخ ٌٍؼٍّجء أ٠ٞج، فمو صضٍّي ػٍٝ ثٌؼو٠و ِٓ ث١ٌٖٛك ِٕي ٔؼِٛز أظجفٌٖ، ٚفًٚ ػٍٝ إؽجٍثس ِضؼوهر ِٓ ١ٕٛك 

وغٌ، ف١ظ أمي ثٌوًُ ِٓ أدٌٍ ػٍّجء ػٌٖٚ، ٚصّش صٌد١ضٗ ِٕي ٙغٌٖ ػٍٝ أّجُ أٔٗ ١ّضٌٛٝ ػٌٓ ثٌوٌٚز 

١ّٚٚذـ ٍّطجٔج، فالدو ِٓ إػوثهٖ ثإلػوثه ثٌىجًِ فضٝ ٠موً ػٍٝ صٌٟٛ أوذٌ ٍّطز فٟ ثٌذاله ٠ٚضّىٓ ِٓ ص١١ٌْ 

هٚث١ٌذٙجأفْٓ ص١١ٌْ وّج فؼً أؽوثهٖ ِٓ لذً، ٌيٌه صؼ١ّٓ ػٍٝ أد١ٗ أْ ٠ٌٍّٗ إٌٝ إٌٔٙ ثٌؼٍّجء ١ٌضقًٚ ثٌوًُ، 

ِق١ٟ ثٌو٠ٓ ِقّو ثإلّى١ٍ١ذٟ ث١ٌٖل : فؤمي وجفز ثٌؼٍَٛ ثإلّال١ِز، ِّٚٓ أمي ُِٕٙ ثٌؼٍَٛ ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي

. ٚ٘ٛ ١ٕل ثٌط٠ٌمز ثٌذ١ٌث١ِز" ٕ٘ىجً ١ٕنٟ"٠جّٟٚ؛ ٚوجْ ٠ؼٌف دــ 

دجإلٝجفز إٌٝ فٌٚٛٗ ػٍٝ ثٌؼٍَٛ ثإلّال١ِز فمو أمي ػٍَٛ ث٠ٌٌج١ٝجس ٚثٌفٍْفز، وّج أمي هًُ ثٌن٠ ِٓ 

ث١ٌٖل فّو هللا ٚصؼٍُ ثٌؼٌد١ز ٚثٌفج١ًّز، ٚلو وجٔش ِو٠ٕز أِج١ّج فٟ ىٌه ثٌٛلش ِو٠ٕز ثٌؼٍُ ٚثٌؼٍّجء ٌِٚوَث 

 22.إٕؼجػ١ج ٌٍغمجفز ٚثٌؼٍُ ٚثٌّؼٌفز

ٌّٚج صٌٛىؤدٛ ث٠َ١ٌو ثٌغجٟٔ ثٌٍْطٕز أٌٚٝ ث٘ضّجِج مجٙج دجٌؼٍُ ٚثٌؼٍّجء دؾؼٍٗ ١َِث١ٔز مجٙز ٌٍؼٍّجء ٠ٖؾؼُٙ 

دٙج ػٍٝ إٔضجػ ثألػّجي ثٌفى٠ٌز ٚثٌؼٍَٛ ثٌّؼٌف١ز، وً ٘يث ٠وي ػٍٝ أْ ػٙو ثٌٍْطجْ وجْ فجفال دجال٘ضّجَ دجٌؼٍُ 

ٚثٌؼٍّجء ٚثٌؼٕج٠ز دجٌغمجفز ِٓ مالي ثإلٌٕثف ػٍٝ صط٠ٌٛ ثٌّؼجًف ٚثٌّْجّ٘ز فٟ ثٍه٘جً ثٌّوثًُ ثٌؼ١ٍّز ثٌؼج١ٌز 

٠ٚؼضمو ويٌه أٔٗ ّجُ٘ فٟ ثٌّقجفظز ػٍٝ صو٠ٚٓ ثٌفمٗ ثٌيٞ . ثٌضٟ صٙضُ دجٌؼٍُ ٚثٌؼٍّجء ٚصؤ١ٌف ثٌىضخ ٌٖٚٔ٘ج

. ٠ّْٝ ثٌمجْٔٛ ثإلّالِٟ، ْٚٔضط١غ أْ ٔمٛي أم١ٌث إْ ػٙوٖ ٕٙو عًٛر ػ١ٍّز ٠ٖٙو ٌٙج ثٌمجٟٙ ٚثٌوثٟٔ

                                                           
 .99: ، 2ٗ: ، ػ1993: ػٌّ ًٝج وقجٌز، ِؼؾُ ثٌّؤٌف١ٓ صٌثؽُ ِٕٚفٟ ثٌىضخ ثٌؼٌد١ز، ِؤّْز ثٌٌّجٌز، ّٕز ث18ٌٌٖٕ
ٌَِ، ث٠٢ز19 َُّ  9: ًّٛر ثٌ
ٌَّْػو، ث٠٢ز20  4: ًّٛر ثٌ

21  Moulay el-Hassan el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali‟nin el-Havaşi ala Şerhi‟l-Mevakıf Adlı Eserinin Kelamdaki Önemi, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale, 2013, s. 72-
73. 

22  Mustafa Öz, “Müeyyedzade Abdurrahman Efendi”, DİA, c. 31, s. 485-486, İstanbul, 2006. 
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إْ ثٌٍْطجْ أدج ث٠َ١ٌو ثٌغجٟٔ ػجٌُ وذ١ٌ أدوٜ ث٘ضّجِج وذ١ٌث دجٌؼٍُ، ٚثٌٕض١ؾز ثٌطذ١ؼ١ز ٌٙيث ثال٘ضّجَ، أٔٗ 

ثّضطجع أْ ٠ٕٖب ؽٛث ِٓ ثٌّؼٌفز لو ٍٚٙش إٌٝ ِْضٜٛ ٘جةً ؽوث، ٚصٌدغ ثٌؼٌٚ ثٌيٞ صٌٛٝ ثٌقىُ ف١ٗ ػٍٝ 

ػٌٓ ثٌضطًٛ ثٌؼٍّٟ، ٌيٌه دٌع فٟ فضٌصٗ ِؾّٛػز ِٓ ثٌؼٍّجء ُِٕٙ ػذو ثٌٌفّٓ دٓ ػٍٟ ِؤ٠و ٍثهٖ، دجإلٝجفز 

إٌٝ ثالفضٌثَ ٚثٌقخ ثٌيٞ لجدٍٗ دٗ ثٌٍْطجْ أدٛث٠َ١ٌو، ٚال ْٕٔٝ أ٠ٞج أْ فٟ ىٌه ثٌٛلش ثٕضٌٙ ػٍُ ثٌىالَ؛ فىجْ 

. ث١ٌٌٖٙ ثٌّال ٌطفِٟٓ د١ٓ ثٌؼٍّجء ثٌّؼٌٚف١ٓ ٚث١ٌّّٙٓ ٚثٌي٠ٓ ٌُٙ ِىجٔز ػج١ٌز ثٌؼجٌُ ثٌؼغّجٟٔ 

يًيشاث فتزة أبي انيشيذ انثاَي 

ثٕضٌٙس فضٌر أد١ج٠َ١ٌو ٚص١َّصذمٛر ثٌوٌٚز ثٌؼغّج١ٔز، فمو صُ ُٝ ثٌؼو٠و ِٓ ثألًثٟٝ فٟ فىّٗ،ٚػٌفش 

ثٌوٌٚزدمٛصٙج ٚٙالدضٙج ف١ظ ال صٕفه ثٌؾٕٛه ثٌؼغّج١ٔز صضٛلف ػٓ فضـ ثٌّٕجٟك ثٌؾو٠ور ُٚٝ ثألًثٟٝ صٍٛ ثألًثٟٝ، 

ٚال صضٛلف ػٓ ثالٔضٖجً ثٌّْضٌّ فٟ وً ثٌذمجع إٌٝ أْ ٍٚٙش ثٌغَٚثس فٟ ػٙوٖ ٌوٌٚز ثٌذٕول١ز ثٌضٟ ثٔضٌٚ ػ١ٍٙج 

. فجّضٕؾوس دٍّه فٌْٔج ٚثٌذجدج، فمجِش فٌٚح ١ٍٙذ١ز د١ٓ ثٌطٌف١ٓ

وّج ص١َّ ثٌٍْطجْ مالي فضٌر فىّٙذجٌقىّز ٚثٌٚذٌ ٚثٌضؤهر، ٚػٌف ػٕٗ أٔٗ ًؽً ّالَ ٚأٔٗ ٕن١ٚز ِْجٌّز 

ؽوث؛ فال ٠مٌع ٟذٛي ثٌقٌح إال إىث ثلضٞش ثًٌٌٞٚر، فئْ ٌُ ٠ؾذٌ ػٍٝ ىٌه فئْ ثٌٍُْ ثٌوثةُ ٚثٌٌمجء ثٌّطٍك ٚثألِجْ 

ثٌؼ١ُّ ٘ٛ ه٠َْؤُٗ، ٚ٘يٖ ثٌظٌٚف ٟ٘ ثٌضٟ ؽؼٍش ِٓ ػٌٖٚ ػٌٚ ػٍُ ٚثٍه٘جً، وّج ص١َّ دىٛٔٗ ٙجفخ ًٚع ٚصمٜٛ 

 ٚثٌو١ًٌ ػٍٝ وً ىٌه ٘ٛ 23.فضٝ أٔٗ ٌمخ دجٌٚٛفٟ ٚثٌٌٟٛ، ٚ٘يث ِج ؽؼٍٗ ٠قضٌَ أً٘ ثٌؼٍُ ٠ٚفًٞ ِؾجٌْضُٙ

وّج ٌٖٔ ثٌؼٍُ فٟ وً ِىجْ ٚدىً ١ٍّٚز أص١قش .. أْ ػٌٖٚ ػٌف ص١١ٖو ثٌّوثًُ ٚثٌى١ٍجس ٚثٌؾٛثِغ ٚهًٚ ثٌؼٍُ

ٌٗ، ٚٔٚخ ديٌه ًث٠ز ثإلّالَ مفجلز فٟ وً ثٌضنَٛ، ٚأػٍٝ ِٓ ٕؤْ ثٌؼٍُ، ٠مٛي ِؤ٠و ٍثهٖ فٟ ِؤٌفٗ ثٌّنطٟٛ 

ٍِّز ثٌق١ٕف١ز ثٌذ١ٞجء ػٍٝ : ".. ثٌيٞ ٔقٓ دٚوه هًثّضٗ ََٚخ ًث٠جسِ ثٌ َٓ ٚصم٠ٛز ثٌو٠ٓ ثٌّذ١ٓ، ٔ دضّغ١ٍٗ ثٌٌَٖع ثٌّض١

َْ ث٠ٌٌٖؼز ثٌغٌثء،24لّز ثٌنٌٞثء، ١ّو أًوج َٕ َِ 26 ًٚفؼٙج ِٓ د٠١ْ ثٌغذٌثء25 ٚ  ثٌّْجء، ٍّطجْ ثٌُغَثر 27 إٌٝ ٘ج

غ١ُظ ثإلّالَ، ِغ١جُط ث١ٌٍّّْٓ، لجِغ ثٌىفٌر ٚثٌٌّٖو١ٓ دجٌذؤُ ثٌٖو٠و ٚثٌٌأٞ ث١ٌٌٙٓ، ثٌٍْطجْ  ُِ ٚثٌّؾج٘و٠ٓ، 

 28ثدٓ ثٌٍْطجْ أدٛ ثٌفضـ ثٌٍْطجْ دج٠َ٠و دٓ ثٌٍْطجْ ِقّو دٓ ثٌٍْطجْ ٌِثه مجْ، ِو هللا صؼجٌٝ ٌّثهلجس

ٍَخ ظالَي ٌِفّضِٗ ًٚأفضِٗ ػٓ ِفجًقِ أً٘ ثإل٠ّجْ، 29ٕٛوضٗ ػٍٝ ٟؼجِز َّ  ثٌذٌث٠ج، ٚوجفز ثٌٌػج٠ج ِوٜ ثٌَِجْ، ٚال 

 ٚفْٓ ١ّجّضٗ ػٍٝ أًثةه ثألِٓ ٚثألِجْ، فًٙ ؽَثء ثإلفْجْ إال 31 دٛفًٛ ِؼوٌض30ٗٚ٘ٛ ثٌيٞ أٔجَ ثألٔجَ

 ٚوجٔش ثٌّوثًُ صذٕٝ فٟ ثٌؼٙو ثٌؼغّجٟٔ ثألٚي ِٓ لذً ثٌْال١ٟٓ، ٚوذجً ًؽجي ثٌوٌٚز، ٚدؼٜ 32".ثإلفْجْ

ثألغ١ٕجء ِٓ ث١ٌٍّّْٓ، ٌٚىٓ فٟ ثٌؼٙو ثٌؼغّجٟٔ ثألم١ٌ ثٌيٞ ثًصذطش ف١ٗ ثألٚلجف ثٌن٠ٌ١ز دٍٛثًر ثألٚلجف دوأس 

 33.ثٌّوثًُ صٕٖؤ، ٚصوثً ِٓ لذً ٘يٖ ثٌٍٛثًر صقش ًلجدز ٚثفور ٚدٕظجَ ٚثفو

ٚإىث أًهٔج أْ ٔضقوط ػٓ ٔظجَ ثٌّوثًُ فٟ ثٌؼٙو ثٌؼغّجٟٔ، فئٕٔج ٔمٛي أْ ٔظجَ ثٌضؼ١ٍُ ف١ٙجًثةغ ؽوث؛ ف١ظ 

ٚث١ٌْو  (1389-1322)صنٌػ ِٓ صٍه ثٌّوثًُ ثٌؼغّج١ٔز ػٍّجء ِٚفىٌْٚ ٌٚغ٠ْٛٛ ِٓ أِغجي ّؼو ثٌو٠ٓ ثٌضفضجٍثٟٔ 

 34.ٚغ١ٌُ٘ ِّٓ ٌُٙ ِىجٔز ػج١ٌز فٟ صج٠ًل ثٌفىٌ ثإلّالِٟ (1413-1340)ث٠ٌٌٖف ثٌؾٌؽجٟٔ

ٚلو وجْ ِٓ د١ٓ ثٌىضخ ثٌّمًٌر فٟ صٍه ثٌّوثًُ فٟ ػٍُ ثٌقو٠ظ ثٌؾجِغ ثٌٚق١ـ ٌٍذنجًٞ ٚثٌؾجِغ ثٌٚق١ـ 

ٌٍُّْ، ٚفٟ ػٍُ ثٌىالَ ثٌؼمجةو ٌٍْٕفٟ ٚصؾ٠ٌو ثٌىالَ ٌٍطّٟٛ ٚفٟ ػٍَٛ ثٌفمٗ ٚثٌّٕطك ّٚجةٌ ثٌؼٍَٛ وجٔش 

                                                           
23  Muhammed Suheyl Takuş, Târihu‟l Osmaniyyin min Kıyâmu‟d-Devle ile‟-l İnkılabale‟ l- Hilafe, c. 2, s. 150. 

 .ثٌنٌٞثء صطٍك ػٍٝ ثٌّْجء فٟ صؼجد١ٌ ثٌؼٌح24
 .ثألد١ٜ، ٚث٠ٌٌٖؼز ثٌغٌثء ٟ٘ ث٠ٌٌٖؼز ثٌٚجف١ز ٚثٌذ١ٞجء ثٌٕم١ز: ثٌغ25ٌ
 .ثٌغذٌثء صطٍك ػٍٝ ثألًٛ فٟ صؼجد١ٌ ثٌؼٌح26
ّّضٙج27  .٘جَ أٚ ٘جِز ثٌٖٟء ًأّٗ، ٚ٘جَ ثٌّْجء لِ
ٌَح: ٌّثهلجس ػ ٌّثهق 28ٛ٘ٚ ْٞ ِِ  .وً ِج أفجَٟ دٖٟء ِٓ فجة٠ أٚ 
 .ثإلصجٚر ٚثٌنٌثػ: ثٌطؼجِز29
 .ٚثّضغخ ثألِٓ ٚثألِجْ فٟ ػٙوٖ. أٔجَ ثٌفضٓ ٚأًثؿ ثٌٕجُ ِٕٙج دٛفًٛ ػوٌٗ ٚفْٓ ١ّجّضٗ: أٞ أٔجَ ثٌنٍك ٚثٌٕجُ، ٚثٌّمٚٛه: أٔجَ ثألٔج30َ
 .ػوثٌضٗ ٚػوٌٗ: ِؼوٌض31ٗ

32  el-Hafıdı, Müeyyedzade b. Ali, s. 78. 
33  Zeki Salih Zengin, II. Meşrutiyete Kadar Medreseler ve Dinî Eğitim, Akçağ Yay., 2002, Ankara, s. 29, vd.  

 .4: ِقّو ٠ٌ١ٕٓ صٖجوٌ ٚػذو ثٌٙجهٞ صًّٛصجٓ، ٗ (ِقّو ىٕٟ٘ أّٔٛىؽج)ف٠ٛ١ز ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ػذٌ ثٌىضخ ثٌؼغّج١ٔز 34
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فجٌّوثًُ وجٔش .ثٌىضخ ثًٌّٖٙٛر ٚثٌّؼضذٌر فٟ ىٌه ثٌؼٌٚ صَُوًُّ وّمًٌ هًثّٟ أٍٟٙ ٟٛثي ثٌْٕٛثس ثٌوًث١ّز

 35.ِؤّْجس صؼ١ّ١ٍز صؼطٝ ف١ٙج ؽ١ّغ ثٌؼٍَٛ ثٌو١ٕ٠ز ٚثٌف١ٕز ّٚجةٌ ثٌؼٍَٛ ثٌضؾٌد١ز إٌٝ أٚثمٌ ثٌؼٙو ثٌؼغّجٟٔ

ٚدٙيث ثٌٕظجَ ثٌضؼ١ٍّٟ ثٌْجةو فٟ ثٌّوثًُ ثٌؼغّج١ٔز، ظٌٙ ثٌؼٍّجء ثألؽٍز فٟ وً ثٌّؾجالس ٚأٌفش ثٌىضخ فٟ 

. ِنضٍف ثٌؼٍَٛ ثٌو١ٕ٠ز ٚثٌٍغ٠ٛز ِٚٓ ٕ٘جن ثٔطٍمش فٌوز ثٌضؤ١ٌف ٚثٌضؼ١ٍمجس ٚثٌٌٖٚؿ ٚثٌقٛثٕٟ ٚثالمضٚجً ٚغ١ٌ٘ج

ٕٚ٘جن ػالِز دجًٍر : "ٚفٟ ٘يث ثٌٚوه ٠مٛي ثٌّفىٌ ثٌٌّٚٞ ِقّو فٌح ثٌّضنٚ٘ فٟ ثٌوًثّجس ثٌؼغّج١ٔز

ػٍٝ ثال٘ضّجَ ثٌْجِٟ دجٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌوٌٚز ثٌؼغّج١ٔز، ٟٚ٘ أْ وً أ١ٌِ ٍّٚطجْ وجْ ٠ؾ١و ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز، 

صؼٍُ دٙج ٚهًُ، ٚثصني٘ج ١ٍّٚز ٌضؼٍُ ثٌوًثّجس ثإلّال١ِز ثٌّٕٚٛٗ ػ١ٍٙج فٟ ٔظجَ صٌد١ز ثألٌِثء فٟ ثٌمٌٚ 

 ِّج ٠وي ػٍٝ إصمجْ ثٌٍْطجْ أدٟ ث٠َ١ٌو ثٌغجٟٔ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ِٚؼٌفضٗ ٌْجةٌ ثٌؼٍَٛ ثإلّال١ِز 36".ثٌؼغّجٟٔ

. ثٌّنضٍفز

ٚفٟ ٌِفٍز ثٌٍْطجْ أدٟ ث٠َ١ٌو ثٌغجٟٔ ػٌف ػٍُ ثٌىالَ صطًٛث وذ١ٌث دفًٞ ثال٘ضّجَ ثٌيٞ ٌم١ٗ ِٓ ٌٟف 

ثٌٍْطجْ ٔفْٗ؛ ثٌؼجٌُ ثٌيٞ أػطٝ أ١ّ٘ز وذ١ٌر ٌٍؼٍُ ٚثٌؼٍّجء، ٚمجٙز ٌؼذو ثٌٌفّٓ ِؤ٠و ٍثهٖ، ٚلو ٍثه فذٗ ٌٗ 

 ٚدوْٚ ٝغٟٛجس أٚ ص١١ٞمجس أٚثٌقو ِٓ ثٌق٠ٌز ثٌيٞ 37دْذخ ػٍّٗ، فؤص١قش ٌٗ ثٌفٌٙز ٌىٟ ٠ؤٌف دىً أ٠ًق١ز

ٚلو ؽّغ ِٓ فٌٛٗ ثٌؼٍّجء ث٠ًٌّٖٛٙٓ فضٝ إٔٗ ٠مجي أْ أدج ث٠َ١ٌو أػٍُ آي دٕٟ . ٠ضؼٌٛ ٌٗ ثٌؼٍّجء فٟ وً ػٌٚ

ػغّجْ دؼو أد١ٗ ِقّو ثٌفجصـ، وجْ ٠ٛؽو فٟ ثٌن٠َٕز فٟ ػٙوٖ أِٛثي ِنٚٚز ٌٍؼٍّجء ٚثٌفٕج١ٔٓ فّٓ أ٘وٜ ٌٗ وضجدج 

ىث ل١ّز ػ١ٍّز أػطجٖ ِٓ صٍه ثٌن٠َٕز، ف١ؼٌح ديٌه ػٓ صمو٠ٌٖ ٚإػؾجدٗ ٌٍؼٍُ ٚثٌؼٍّجء، ٚوجْ ٠ذٍغ وً ِج فٟ 

ّٚؼٗ ٠ٍٚؾؤ ٌؾ١ّغ ثٌّٛجةً إلػالء ل١ّز ثٌؼٍُ ٚصط٠ٌٖٛ ِٚٛثوذضٗ ٌٍؼٌٚ، ٌيٌه ِج ثٔفه ١ٖ٠و ثٌٌّثوَ ثٌؼ١ٍّز ِٓ 

ِوثًُ ٚو١ٍجس ِٚؤّْجس ٚؽٛثِغ، وّج لجَ دضؤ١ِٓ ثٌٌثفز ٚصٛف١ٌ ثٌقّج٠ز ٌٍؼٍّجء ٚدٍغ ِج فٟ ّٚؼٗ ٌٛلج٠ضُٙ ِٓ 

ثًٌٌٖٚ ثٌضٟ صؤص١ُٙ ِٓ ثٌٕٛجر ٚغ١ٌُ٘، فىجْ ٌُٙ دّغجدز ثٌوًع ثٌيٞ فّجُ٘ ِٓ ّٙجَ ثٌغ١ٌر ٚثٌقْو فٟ ٍِجْ 

ٚمٚٛٙج ػٍُ ثٌفمٗ أٚ ثٌقمٛق -ٙؼخ، ٚلو ّجّ٘ش ٘يٖ ثٌقّج٠ز دٖىً وذ١ٌ فٟ صط٠ٌٛ ثٌؼٍُ ٚثٔضٖجً ثٌّؼٌفز، 

، دجإلٝجفز إٌٝ ػٍُ ثٌىالَ ٟذؼج، -ثإلّال١ِز وّج ٠طٍك ػ١ٍٗ، فمو ٕٙو ٘يث ثٌؼٍُ صطًٛث ٚثّؼج فٟ ػٙو ثٌٍْطجْ

 ِٚٓ ِوؿ فٟ ِؤٌفجصُٙ ٚلوِش ٌٗ وٙو٠ز ُِٕٙ وجٌؼجٌُ ثٌيٞ ٠ٚ38ٖٙو ػٍٝ ىٌه ِج وضذٗ ثٌؼو٠و ُِٕٙ ِٓ صمج٠ًع

ثٌضؾؤ إٌٝ ثٌوٌٚز ثٌؼغّج١ٔز دؼو إه٠ًِ ثٌذض١ٍْٟ ٌ٘ٚدج ِٓ ثٌوٌٚز ثٌٚف٠ٛز ٚلجَ دقّج٠ضٗ، فىضخ ٌٗ ثٌىضجح ثٌضج٠ًنٟ 

ٚأفّو ِّٕ ثٌو٠ٓ ثًٌّٖٙٛ دجدٓ وّجي فٟ وضجدٗ ثٌضج٠ًنٟ ثًٌّٖٙٛ ِٚؤ٠و ٍثهٖ فٟ ِنطٟٛٗ " ْ٘ش د١ْٙش"

ّور ِٓ مّٚٗ هللا صؼجٌٝ دْٛثدغِ  (أٞ دٙيٖ ثٌّنطٟٛز)ٚموِش دٙج : "ثٌيٞ لّٕج دضقم١مٗ ٚىٌه فٟ لٌٛٗ ُّ  39ّجِٟ 

ِِٓ أً٘ ثٌَِّجْ َٚفٍٞٗ ػٍٝ ؽ١ّغ  ثٌفًٞ ٚثإلفْجْ ٚدٛثٌغِ ثٌطِٛي ٚثالِضٕجْ، ِّج ٌُ ٠ؾضّْغ ل٠ّ فٟ أفٍو 

َٓ ٚصم٠ٛز ثٌو٠ٓ ثٌّذ١ٓ   40..".ثٌْال١ٟٓ؛ دضّغ١ٍٗ ثٌٌَٖع ثٌّض١

 

" حاشيت عهى شزح انًٕاقف"إسٓاياث يؤيذ سادِ يٍ خالل قزاءة في يخطٕطّ

ٌٚمو لّٕج دئٔؾجٍ صقم١ك ألفو ِنطٟٛجس ثٌؼالِّز ػذو ثٌٌفّٓ دٓ ػٍٟ دٓ ِؤ٠و ٍثهٖ ثألِجّٟ، ٚلو ثٔوًػ ىٌه 

" ًّجٌز ثٌقٛثٕٟ ػٍٝ ثٌّٛثلف: " ٚوجْ صقش ػٕٛث2013ّْٕز  (ثٌّجّضٌ)فٟ دقظ ١ًٌٕ هًؽز ثٌوًثّجس ثٌؼ١ٍج 

 ِجًُ دؾٕجق لٍؼز ف١ظ لّٕج ف١ٗ دضقم١ك 18صقش إٌٕثف أّضجىٔج ثألّضجى ثٌووضًٛ أٍٚؽجْ ٟجٕؾٟ، دؾجِؼز 

:  ٚصٌؽّز ثٌٕ٘ ثٌؼٌدٟ إٌٝ ثٌٍغز ثٌضٌو١ز ٚثلضٌفٕج ػٕٛثٔج ٌٗ دجٌٍغز ثٌضٌو١ز وّج ٠ٍٟ

 

 “Müeyyedzadeb. Ali’nin el-Havaşi ala Şerhi’l-Mevakıf Adlı Eserinin Kelamdaki Önemi” 

 

                                                           
35    Zengin, II. Meşrutiyete Kadar Medreseler ve Dinî Eğitimi, s. 38. 

 .319. ، 1994ِٗقّو فٌح، ثٌؼغّج١ْٔٛ فٟ ثٌضج٠ًل ٚثٌقٞجًر، ثٌٌّوَ ثٌٌّٚٞ ٌٍوًثّجس ثٌؼغّج١ٔز، ثٌمجٌ٘ر، 36
٠َق١ّز مٍٚز صؾؼً ثإلْٔجْ ٠ٌصجؿ إٌٝ ثألفؼجي ثٌق١ّور ٚديي ثٌؼطج٠ج37 ًْ ٠َِق١ٌّؤٞ ٚثّغ ثٌنٍك، ِٓ ٠ْؼٝ إٌٝ ثٌّؼٌٚف ٚػًّ ثٌن١ٌ، ٚثأل ًْ  .ًؽً أَ
ٌَّظَ، ٚلٌّظفالٔج 38  .ََِوفٗ ٚأعٕٝ ػ١ٍٗ: صمج٠ًع ؽّغ صم٠ٌع ٚ٘ٛ ِٚوً ِٓ فؼً َل
 .صُ ٟٚجي: ؽّغ ّجدغز ِٓ فؼً ّذغ، ِٚؼٕٝ ىٌه39

40  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 77. 
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ٌْٕج ٕ٘ج دٚوه ىوٌ ِج لّٕج دٗ فٟ ثٌّنطٟٛ، ٌٚىٓ ػٍٝ ّذ١ً ثٌض١ٝٛـ ْٔضط١غ أْ : َبذة عٍ انًخطٕط

ٔضقوط دجلضٞجح ػٓ دؼٜ ثٌنطٛثس ِٕٙج ف١ظ؛ لّٕج دضٌؽّز ثٌٕ٘ إٌٝ ثٌٍغز ثٌضٌو١ز، عُ ثٌضؼ١ٍك ػ١ٍٗ دجإلٝجفز 

إٌٝ إٔٔج ػَٚٔج ِج ًٚه ِٓ ٔٚٛٗ ؽجء دٙج ثٌّؤٌف هْٚ ىوٌ ٌِثؽؼٙج إٌٝ أٙقجدٙج ٚد١ّٕج ِىجٔٙج ِٓ ِٚجهً٘ج ثٌّٛعٛلز 

دجٌؾَء ٚثٌٚفقز ٚىوٌ ّٕز ثٌطذغ ٚثُّ ثٌّطذؼز وٍّج صٛفٌ ٌٕج ىٌه، ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّؼٍِٛجس ثٌضٟ ٔظٓ أٔٙج ٠ًٌٚٝز 

ٚصف١و ثٌمجًا، وّج ٌٕفٕج دؼٜ ثٌّٚطٍقجس ثٌغجِٞز ٚىٌه دجٌٕظٌ إٌٝ ثٌمٛث١ِِ ثٌؼٌد١ز، ٚفٌوٕج دؼٜ ثٌىٍّجس 

ثٌّذّٙز ثٌضٟ صؼٌْ فٟ ثٌمٌثءر، وّج ٙققٕج دؼٜ ثٌىٍّجس ثٌضٟ ٔظٓ أٔٙج وضذش مطؤ، ٚال ْٕٔٝ أم١ٌث إٔٔج لّٕج 

ثألٌٚٝ فٍٕٚج ػ١ٍٙج ِٓ ِىضذز ث١ٌٍّْج١ٔز دئّطٕذٛي ٚثٌغج١ٔز ٚؽؤج٘ج دّىضذز إ٠ٕجدجٞ : دجٌّمجًٔز د١ٓ ْٔنض١ٓ

دذًٛٙز، ٚال ٔؾو هثػ١ج ٌٍنٛٛ فٟ صفج١ًٙ ثٌْٕنض١ٓ ألٕٔج دٚوه ثٌضؼ١ٍك ػٍٝ ثٌٕ٘، ِٚٓ أًثه ِؼٌفز ىٌه ف١ٍطٍغ 

 41.ػٍٝ صقم١مٕج ٌٍّنطٟٛ

٠ظٌٙ ألٚي ٍٚ٘ز مالي صٚفـ ٘يث ثٌّنطٟٛ أٔٗ ٠قضٛٞ ه٠ذجؽًز ِوَؿ ف١ٙج ثٌؼجٌُ ِؤ٠و ٍثهٖ ثٌٍْطجْ أدج ث٠َ١ٌو 

فٍّج وجْ : "ثٌغجٟٔ، عُ أػمذٙج دّموِز ص١ّٙو٠ز ل١ٌٚر ثٕضٍّش ػٍٝ ِوؿ ػٍُ ثٌىالَ ٚل١ّضٗ ٚأ١ّ٘ضٗ ف١ظ لجي

ُّٚٙج ٚمضجِٙج، ٚال  ػٍُ ثٌىالَ إٌٔف ِج ٠ؼًّ ٌٗ ثٌؼجٍِْٛ، ٚأٔفِ ِج ٠ضٕجفِ ف١ٗ ثٌّضٕجفْْٛ، ال ِفنٌر إال ٚ٘ٛ ف

ًَّٞ ػٍٝ ثٌّالةىز ثإلْٔجْ، ٚديٌه ٠ٕجي فٟ هثً ث٢مٌر فٌهُٚ ثٌؾٕجْ،  ِٕمذز إال ٚ٘ٛ ىًٚصٙج ّٕٚجِٙج، دٗ ٠ُف

ًٚٝٛثْ ثٌٌفّجْ، ِٓ فجٍ دٗ فمو فجٍ فٍٛث، ِٚٓ أٚص١ٗ فمو أٚصٟ ٍِىج وذ١ٌث ٚٔؼ١ّج، ٚوفٝ ٕج٘وث دٕذج٘ز أٌِٖ ٚمطجًر 

﴾: لوًٖ، لجي صؼجٌٝ ػَ ِٓ لجةً َْ ٛ ُّ َٓ الَ ٠َْؼٍَ َٚثٌَِّي٠  َْ ٛ ُّ َٓ ٠َْؼٍَ َضِٛٞ ثٌَِّي٠ ْْ َ٠ ًْ َ٘  ًْ ٍَ 42،﴿ُل ْٛ َّْ فِٟ َىٌَِه ٠٢ََجسٍ ٌَِم  ﴿إِ

﴾ َْ  43.44"٠َْؼِمٍُٛ

. ٚلو ثفضٜٛ ثٌّنطٟٛ فج١ٕز ػٍٝ ٌٕؿ دؼٜ ثٌفمٌثس ِٓ ثٌّٛثلف ٌؼٞو ثٌو٠ٓ ثإل٠ؾٟ

:  عًهُا في انبحث

 ٌٍّٛثلف ٌؼٞو ثٌو٠ٓ ثإل٠ؾٟ؛ ِٚٓ مالي ٘يث 45ثٌّنطٟٛ ػذجًر ػٓ فج١ٕز ٌّؤ٠و ٍثهٖ ػٍٝ ٌٕؿ ثٌؾٌؽجٟٔ

ثٌّنطٟٛ ػًّ ِؤ٠و ٍثه ػٍٝ ٌٕؿ فمٌثس غ١ٌ ِضٌثدطز ف١ّج د١ٕٙج؛ ف١ظ ثٔضمٝ ثٌذؼٜ هْٚ ث٢مٌ، ٌٚيٌه فجٌٕٚج أْ 

ٌٔصخ صٍه ثٌفمٌثس ٚفك ػٕج٠ٚٓ ثٔضم١ٕج٘ج إِج ِٓ ثٌّٛثلف ٔفْٗ أٚ ثمضٌٔج٘ج ٌٗ ثٔطاللج ِٓ ِٛٝٛع ثٌفمٌر ٔفْٙج 

: وّج ٠ٍٟ

 46[فٟ أٔٗ صؼجٌٝ ٠ّضٕغ أْ ٠مَٛ ديثصٗ فجهط: ثٌّٛٝٛع ثألٚي]

 47[إعذجس لوًر هللا صؼجٌٝ: ثٌّٛٝٛع ثٌغجٟٔ]

 48[فٟ أْ لوًصٗ صؼجٌٝ صؼُ ّجةٌ ثٌّّىٕجس: ثٌّٛٝٛع ثٌغجٌظ]

 49[ِمو٠ًٚز ثٌّّىٕجس ٚثٌّّضٕؼجس ٚثٌٛثؽذجس ٌٗ صؼجٌٝ: ثٌّٛٝٛع ثٌٌثدغ]

 50[ثٌفٌق ثٌّٕىٌر ٌّٖٛي لوًصٗ صؼجٌٝ: ثٌّٛٝٛع ثٌنجِِ]

 51[إعذجس وْٛ ػٍُ هللا صؼجٌٝ ِؾٌهث: ثٌّٛٝٛع ثٌْجهُ]

 52[ػٍّٗ صؼجٌٝ دىً ٕٟء ػٍٝ ٔقٛ وٍٟ: ثٌّٛٝٛع ثٌْجدغ]

                                                           
41  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 77. 

ٌَِ، ث٠٢ز42 َُّ  9: ًّٛر ثٌ
ٌَّْػو، ث٠٢ز43  4: ًّٛر ثٌ

44  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 73. 
٘ٛ ػٍٟ دٓ ِقّو دٓ ػٍٟ ث٠ٌٌٖف ثٌقْٕٟ ثٌؾٌؽجٟٔ ثٌّؼٌٚف د١ْو ١ٌِ ٠ٌٕف،  ( 1413َ -1339/  ٘ـ 816- 740)ث٠ٌٌٖف ثٌُؾٌؽجٟٔ 45

ثٌنجِِ - ثٌٌثدغ ػٌٖ ث١ٌّالهٞ )ػجٓ فٟ أٚثمٌ ثٌمٌْ ثٌغجِٓ ثٌٙؾٌٞ ٚأٚثةً ثٌمٌْ ثٌضجّغ ثٌٙؾٌٞ . فٍى١ٛفم١ِّٛٛٙ١م١ٛف١ٍْٛفٌٛغٛٞ
 .(ػٌٖ ث١ٌّالهٞ

 .ٚال ٠ٛؽو فٟ ثٌْٕنض١ٓ، ٚلو أٝفضٗ ٠ٌٍَّو ِٓ ثال٠ٞجؿ ٚفًٚ ثٌؼٕٛثْ ػٓ ثٌفمٌر. 275: ثٌؼٕٛثْ وّج ًٚه فٟ وضجح ثٌّٛثلف 46ٗ
 .ٚال ٠ٛؽو فٟ ثٌْٕنض١ٓ، ٚلو أٝفضٗ ٠ٌٍَّو ِٓ ثال٠ٞجؿ ٚفًٚ ثٌؼٕٛثْ ػٓ ثٌفمٌر. 275: ثٌؼٕٛثْ وّج ًٚه ِؼٕٝ فٟ وضجح ثٌّٛثلف 47ٗ
 .ٚال ٠ٛؽو فٟ ثٌْٕنض١ٓ، ٚلو أٝفضٗ ٠ٌٍَّو ِٓ ثال٠ٞجؿ ٚفًٚ ثٌؼٕٛثْ ػٓ ثٌفمٌر. 290: ثٌؼٕٛثْ وّج ًٚه ِؼٕٝ فٟ ثٌّٛثلف 48ٗ
 .ٚال ٠ٛؽو فٟ ثٌْٕنض١ٓ، ٚلو أٝفضٗ ٠ٌٍَّو ِٓ ثال٠ٞجؿ ٚفًٚ ثٌؼٕٛثْ ػٓ ثٌفمٌر. 277: ثٌؼٕٛثْ وّج ًٚه ِؼٕٝ فٟ ثٌّٛثلف 49ٗ
 .ٚال ٠ٛؽو فٟ ثٌْٕنض١ٓ، ٚلو أٝفضٗ ٠ٌٍَّو ِٓ ثال٠ٞجؿ ٚفًٚ ثٌؼٕٛثْ ػٓ ثٌفمٌر. 283: ثٌؼٕٛثْ وّج ًٚه ِؼٕٝ فٟ ثٌّٛثلف 50ٗ
 .ٚال ٠ٛؽو فٟ ثٌْٕنض١ٓ، ٚلو أٝفضٗ ٠ٌٍَّو ِٓ ثال٠ٞجؿ ٚفًٚ ثٌؼٕٛثْ ػٓ ثٌفمٌر. 285: ثٌؼٕٛثْ وّج ًٚه ِؼٕٝ فٟ ثٌّٛثلف 51ٗ
 .ثٌؼٕٛثْ ال ٠ٛؽو فٟ ثٌْٕنض١ٓ، ٚلو أٝفضٗ ٠ٌٍَّو ِٓ ثال٠ٞجؿ ٚفًٚ ثٌؼٕٛثْ ػٓ ثٌفمٌر52
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ٚدّج أْ ثٌّنطٟٛ فج١ٕز ػٍٝ ٌٕؿ فٙٛ ٠ضضذغ ثٌفمٌثس ١ٌِ إال، ٚ٘يث ٠ؼٕٟ أٔٗ ال ٠ُٞ ِٛث١ٝغ ٚفٚٛال 

٠ٚؾوً دٕج ثٌمٛي ٕ٘ج إٌٝ ىوٌ أْ أٍّٛح ثٌؼجٌُ ِؤ٠و . ِٚذجفظ ٚمجصّز ٚإّٔج ٘ٛ ػذجًر ػٓ ٌٕؿ ٌٍفمٌثس ١ٌِ إال

ؽّغ د١ٓ ػّك . ٍثهٖ أٍّٛح ِؼمو ٚٙؼخ ٠ىجه ال ٠فّٙٗ ٟالح ػٍُ ثٌىالَ، ِّج ٠وي ػٍٝ ثٌذجع ثٌط٠ًٛ ٌٙيث ثٌؼجٌُ

ثٌفىٌ ّٚالّز ثٌٍغز ٚٙؼٛدز ثألٍّٛح، ٚال ٠نفٝ أْ ٘وف ِؤ٠و ٍثهٖ وجْ ٘ٛ صذ٠١ْ ٚص١ْ١ٌ صٍه ثٌفمٌثس ثٌضٟ 

. صٕجٌٚٙج، ٚألً ِج ٠ّىٓ أْ ٔمٛي ػٕٗ أٔٗ ثّضؼًّ ف١ٗ أٍّٛدج ٔنذ٠ٛج ٠نجٟخ دٗ ثٌؼٍّجء ثٌىذجً فٟ ٘يث ثٌؼٍُ

وجْ ِؤ٠و ٍثهٖ ًثةو ػٍُ ثٌىالَ فٟ ػٌٖٚ ف١ظ أٌف ِؾّٛػز ِٓ ثٌىضخ الٍثٌش ِنطٟٛز صٕضظٌ ِٓ ٠َ٠ً ثٌغذجً 

ًّجٌز فٟ صقم١ك ؽَء ال ٠ضؾَأ، ٚصف١ٌْ ًّٛر ثٌموً، ٚثٌفضجٜٚ، ًّٚجٌز فٟ ثألٌٕٙ ثٌّؼٍِٛجس، : "ػٕٙج ٟٚ٘

 53ٚفج١ٕز ٌٕؿ ثٌّفضجؿ،وّج ٌٗ أ٠ٞج ًّجٌز فٟ ثٌىٌر ثٌّوفٌؽز، ًّٚجٌز فٟ ثٌّٛث١ٝغ ثٌّٖىٍز ِٓ ػٍُ ثٌىالَ؛

 55. فٕجٌش إػؾجدٗ ٚصمو54ٌٖ٠ٚلو أًًّ ٘يٖ ثٌٌّجٌز إٌٝ أفو أدٕجءثٌٍْطجْ ثٌّؼٌٚفذج١ٌٖل ٍثهٖ ثٌؼجٌُ وًٛوٛس

َِٓ أفجٛ: "ٚٔؾو فٟ ِموِز ِنطٟٛٗ ثٌيٞ فممٕجٖ ف١ظ ٠مٛي ُّ ٠ج  ػٍٝ ٔٛعِ ثإلْٔجْ 56ّذقجٔه ثٌٍٙ

ُ ِٓ ِٙجِٚٞ ثٌؾٙجالس ٚثٌٞالالس إٌٝ ِؼجًػ ثٌىٌثِجس ٚثٌْؼجهثس، ٔقُّون ػٍٝ ِج  ُ٘ ْٔؾج أٔٛثًثٌؼٍَٛ ٚثٌىّجالس فؤ

ٍُّٟٚٔٚ ػٍٝ ٔذ١ه ِقّو ثٌيٞ دؼغضٗ .  ٚثٌّٕؼُ، ٚأ١ٌٚضٕج ِٓ فْٕٛ ثٌّؼجًف ٚثٌِقى57ُأػط١ضٕج ِٓ ُٕٙٛف ثٌؼٛثًف

ِٟخ فٟ ثٌّؼجٓ ٚثٌّؼجه، ٚػٍٝ آٌٗ ٚٙقذٗ  ٌٍٙوث٠ز ٚثإلًٕجه إٌٝ ِج ٠ذٍّغٕج إٌٝ ثٌّآًح ٠ُٚنٍٕٚج ِٓ ثٌّؼج

 58"...ثٌّمضف١ٓ دآعجًٖ، ثٌّٙضو٠ٓ دؤٔٛثًٖ

فٟ ٘يث ثٌّنطٟٛ ٔؾو ِٙجًر ِؤ٠و ٍثهٖ ِٓ ف١ظ إٔٗ ٠ذٌٍ ٕن١ٚضٗ ٚلٕجػضٗ ثٌؼ١ٍّز، فٍطجٌّج ٠نجٌف ؽٙجدير 

ٚويث ٠ٛثفك ثٌفجًثدٟ ٚثدٓ - ثٌؾٌؽجٟٔ–ٚٙجفخ ثٌٌٖؿ - 59ثإل٠ؾٟ-ػٍُ ثٌىالَ ٚىٌه ديوٌ آًثةٗ ٠ٚنجٌف ثٌّؤٌف

.. ًٕو مالفج الدٓ ١ّٕج فٟ وغ١ٌ ِٓ ث٢ًثء ثٌىال١ِز، ٠ٚغذش أف١جٔج مطؤ ثٌٖجًؿ ١ٞ٠ٚف أف١جٔج ٠ٚؼمخ أف١جٔج أمٌٜ

ٚال ٠ْٕٝ أْ ٠ذذ١ٓ ػٓ إػؾجدٗ دفىٌر ٍّذش ٌذٗ ٚصٛثفمش ِؼٙج ل٠ٌقضٗ، ف١ظ ٠مٛي فٟ ِؼٌٛ ثالػضٌثٛ ػٓ 

 دؤْ ٘يث ثالّضوالي ٌُ ٔؾوٖ فٟ والَ ثٌقىّجء ٚال ٠طجدك أٌَُٙٛٙ 60ٚأػضٌٛ ػٍٝ ثإلِجَ: "ِْؤٌز ِؼ١ٕز

 61."ٚلٛثػَوُ٘، فئُٔٙ ٠ُِْٕوْٚ ثألفؼجي إٌٝ ٟذجةَغ ال ٕؼًٛ ٌٙج أٙال

ٚلو صؾٍش إّٙجِجس ِؤ٠و ٍثهٖ ثٌٛثٝقز فٟ ػٍُ ثٌىالَ ِٓ مالي ثألفىجً ثٌؾو٠ور ثٌضٟ دغّٙج فٟ ّجةٌ وضذٗ ٚويث 

دؼٜ ثٌضٚق١قجس ٚثٌضؼم١ذجس ثٌضٟ أؽٌث٘ج فٟ فجٕض١ٗ ػٍٝ ٌٕؿ ثٌّٛثلف، ِٚٓ مالي ثإلٝجفجس ثٌضٟ ٍثه٘ج 

ٚثالػضٌثٝجس ػٍٝ دؼٜ ثألفىجً ثٌضٟ أهٌٝ دٙج وً ِٓ ثٌطّٟٛ ٚثدٓ ١ّٕج ٚثدٓ ًٕو،ٚصف١ٕو دؼٜ ثألفىجً ٚثٌٕمو 

ثٌيٞ ٌٟفٗ فٟ فج١ٕضٗ ػٍٝ صٍه ث٢ًثء، وّج لجَ أ٠ٞج دجٌٌد٠ د١ٓ دؼٜ ثألفىجً ثٌّضٕجعٌر ٕ٘ج ٕٚ٘جن ٚثٌؾّغ د١ٓ 

دؼٜ ث٢ًثء ثٌضٟ ؽجء دٙج أفوُ٘ هْٚ ث٢مٌ، فمو فجٚي ًدطٙج دؼو أْ وجٔش ِضفٌلز ِٚضذجػور، وّج صؼضذٌ ثٌٌٖٚؿ 

ثٌٛثف١ز ٌذؼٜ ثألفىجً أ٠ٞج ِٓ أوذٌ ثإلّٙجِجس ثٌضٟ لجَ دٙج ٘يث ثٌؼجٌُ، ف١ظ إْ دؼٞٙج ٠قضجػ فم١مز إٌٝ ٌٕؿ ٚثف 

. فضٝ ٠فُٙ ٚلو لجَ ٘ٛ ديٌه

ٚٔٛه أْ ١ٌٖٔ إٌٝ أْ ِؤ٠و ٍثهٖ وجْ ِْضمً ثٌٖن١ٚز فٟ فج١ٕضٗ ٘يٖ ِٓ مالي ثّضمالي أفىجًٖ ثٌؼ١ٍّز 

ٚىٌه دّؼجًٝضٗ ٌألفىجً ثٌضٟ ال ٠ٛثفك ف١ٙج ثٌٖجًؿ ٚال فضٝ ثٌّؤٌف ٔفْٗ ٚثٌٌه ػ١ٍٙج، ػٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ٚفور 

                                                           
53  Taşköprüzâde, eş-Şekâ‟iku‟n-Nu„mânîye fî „Ulemâ‟i Devleti‟l-„Osmânîye, s. 294. 

٘ٛ ثدٓ ثٌٍْطجْ أدٟ ث٠َ١ٌو ثٌغجٟٔ ِٓ ٍٚؽضٗ ١ٔىجً مجصْٛ، ٚ٘ٛ ثٌٖم١ك ثألوذٌ ١ٌجٍٚٚ ٍّطجْ  (1513 - 1467)ث١ٌٖل ٍثهٖ ثأل١ٌِ وًٛوٛس 54
ًّ أِٛثي ثٌىفجً : ًؽً ػجٌُ ٚفم١ٗ ٌٗ ِٓ ثٌّؤٌفجس ِج ٠ٍٟ. ١ٍُّ ، ١ٍّٚز ثألفذجح ػٍٝ ٚؽٗ (فٟ فمٛق ثٌغ١ّٕز)فً إٕىجي ثألفىجً فٟ ِف

ٟٚ٘ ). ثٌق٠ٌُ فٟ ثٌضٚٛف: ، ٚثٌىضجح ٌٗ ثُّ عجٟٔ ٘ٛ(فٟ ثٌضٚٛف)، هػٛر ثٌٕفِ ثٌطجٌقز إٌٝ ثألػّجي ثٌٚجٌقز (فٟ ثألمالق)ثإل٠ؾجٍ 
ٌٕؿ أٌفجظ ثٌىفٌ، ٚفضجٜٚ وًٛوٛه٠ز، ٌٕٚؿ : وّج ٌٚٗ أ٠ٞج(.1763، 3529، 1142: ِٛؽٛهر فٟ ِىضذز ث١ٌٍّْج١ٔز دمُْ آ٠ج ٙٛف١ج صقش أًلجَ

 .ثٌّٛثلف ٌٍؾٌؽجٟٔ
55  Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 355. 

56 ٌَ َٛ هللُا ثٌن١ ُٖ : أَفج ٌَ  .وغَّ
جْ ٚثٌؾّغ ػٛثًف57 َْ  .ثٌؼجًفز ٟ٘ ثإلْف

58  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 72. 
٘ٛ لجٍٛ ِٚضىٍُ ٚفم١ٗ ٌٚغٛٞ، ِٓ أً٘ إ٠ؾذفجًُ، ٌٗ وضجح ثٌّٛثلف فٟ ػٍُ  ( 1355َ - 1281ٔقٛ /  ٘ـ 756 - 680ٔقٛ )ػٞو ثٌو٠ٓ ثإل٠ؾٟ 59

 .ثٌىالَ
  .٠مٚو ثٌّؼضٌَز60
فال فٌق د١ٓ ثٌؼمً ثألٚي ٚغ١ٌٖ فٟ وٛٔٗ فؼال ٌٗ صؼجٌٝ، دً ثٌفٌق دؤْ ثٌؼمً ثألٚي فؼٍٗ دال ٚثّطز : فج١ٕز وّج ٠ٍٟ (ح)صٛؽو فٟ ْٔنز 61

 .ٚدجٌؾٍّز فجٌفجػً فٟ ؽ١ّغ ثٌّّىٕجس ٘ٛ ثٌذجًا ّذقجٔٗ ١ٌِ ثألدو. ٕٟء، ِٚج ػوث فؼٍٗ دٛثّطز

https://ar.wikipedia.org/wiki/680_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/680_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/756_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/756_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1281
https://ar.wikipedia.org/wiki/1281
https://ar.wikipedia.org/wiki/1355
https://ar.wikipedia.org/wiki/1355
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إىث أ٠ًَو دجٌؼمً : " ػٍٝ ؽٛثح ثإلِجَ دؤ62ٗٔٚأػضٌٛ: "ثٌؼم١ور ٚثٌّي٘خ، فىالّ٘ج ِجص٠ٌوٞ فٕفٟ، ِٚٓ ىٌه ِغال

ٌَ ثأل١ٕجء ال صىْٛ ثٌّموِز ػ١ْٓ ثٌّوػٟ، دً ٟ٘ ل١ٞز و١ٍز، ٚثٌّوػٟ ؽَة١ز ِٕوًؽز  ثٌّقٜ أٔٗ ٠َؼِمً ّجة

ٌثَهُ٘ دجٌؼمً ثٌّقٜ ١ٌِ أفَو ِج ُىوٌ فٟ ثٌضٌه٠و، ُِ وّج ًه 64". دً ِج ِٓ ٕؤٔٗ أْ ٠ىْٛ ِؼمٛال63صقضٙج، ٚدؤْ 

 أٔٗ ٠قضًّ أْ ٠ٌثه دجٌؼمً ثٌّقٜ ثٌّوًن دال ِجٔغ أػُ ِٓ أْ ٠ىْٛ 65ٔؼُ ٠ٌُهّ ػٍٝ ثإلِجَ: " ػٍٝ ثٌغَثٌٟ دمٌٛٗ

 66".ِوًن ٔفْٗ أٚ غ١ٌٖ، إى ثٌؼجَ ِٓ ف١ظ ٘ٛ ػجَ ٠ٌثه ِٓ ثٌٍفع، ٚإْ وجْ عذٛصٗ فٟ ّٝٓ أفٌثهٖ

فىً ِج٘ٛ ػمً ِقٜ فؾ١ّغ ثٌّؼمٛالس ِٕىٖفز  "67:ٚأِج ثٌغجٌظ فألْ لٌٛٗ: "٠ٚمٛي أ٠ٞج فٟ ِؼٌٛ ثٌٕمو

 ِمضٞٝ لٛثػوُ٘ فى١ف ال ٠ٛثفك والَ ِقمم١ُٙ، ألْ ثٌّجٔغ ِٓ ثٌؼجل١ٍز ٚثٌّؼم١ٌٛز إىث وجٔش ثٌّجهر 68"ٌٗ

 69".ٚػالةمٙج فقْخ، ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ وً ِؾٌه ػٓ ثٌّجهر ِٓ وً ٚؽٗ ػجلال ٌىً ِؾٌه ٚىٌه د١ّٓ ال ّضٌر دٗ

ػؾ١خ، إى ال ٠ُفُٙ ِٓ صٍه ثٌّموِز ِج ىوٌٖ، دً ٟ٘ " إٌل... ألُٔٙ ِج ثّضوٌٛث "70: لٛي ثٌّؼضٌٛ: "٠ٚمٛي أ٠ٞج

ٍُّ فٙيٖ  ُّ ٔجٟمز دنالفٗ؛ ف١ظ ثهػٝ ف١ٙج ثٔىٖجف ثٌّؼمٛالس فم٠ ٟٚ٘ أم٘ ِٓ ؽ١ّغ ثٌّؼٍِٛجس، ٌٚتٓ 

 71".ثٌّموِز ِيوًٛر فٟ والُِٙ

أْ ثٌؼجٌَُ فِؼً هللا :  ٍِْىج آمٌ 73ٛ٘ٚ ػٓ ث١ٌٖل72عُ ٔمً ثإلِجَ: "٠ٚؼضٌٛ ػٍٝ ث١ٌٖل ثٌغَثٌٟ لجةال

 ّْ ج دفؼٍٗ، فجٌذجًا ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ػجٌِّج دجٌؼجٌَُ ٚ٘ٛ ثٌّطٍٛح، ٚأؽجح ػٕٗ دؤ ًّ صؼجٌٝ، ٚثٌفجِػً ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ػجٌِ

ُْ ثٌىً ِؼٍِٛج ٌٗ صؼجٌٝ ًُ ثألٚي، فال ٠غُذش دٙيث ثٌو١ًٌ وٛ  ٠ٚمٛي أ٠ٞج ِؼضٌٝج 74".فؼً هللا صؼجٌٝ ١ٌِ إال ثٌؼم

 دؤْ ٘يث ثالّضوالي ٌُ ٔؾوٖ فٟ والَ ثٌقىّجء ٚال ٠طجدك أٌَُٙٛٙ 75ٚأػضٌٛ ػٍٝ ثإلِجَ: "ػٍٝ ثٌغَثٌٟ

 77".76ٚلٛثػَوُ٘، فئُٔٙ ٠ُِْٕوْٚ ثألفؼجي إٌٝ ٟذجةَغ ال ٕؼًٛ ٌٙج أٙال 

ٚألٔٗ ِذوأ وً : "أًٚه ث١ٌٖل ٘يث ثٌو١ًٌ فٟ ثٌٖفجء دٙيٖ ثٌؼذجًر: ألٛي: "٠ٚؼضٌٛ ػٍٝ ثدٓ ١ّٕج ف١ظ ٠مٛي

 80،"ال ٠طجدك أٌُٙٛٙ ٚلٛثػوُ٘: "ٚلٌٛٗ. 79 ٚ٘يث دؼ١ٕٗ ٘ٛ ِج ٔمٍٗ ثإلِج78َ".ٕٟء ف١ؼمً ِٓ ىثصٗ وً ٕٟء

 ٌٙؿ فٟ ِٛثٝغ ػو٠ور ِٓ وضذٗ ١ّّج فٟ ثٌٖفجء دؤٔٗ ِذوأ وً 81ٔجٕب ِٓ لٍز ثٌضضذغ ٌىٍّجصُٙ، فئْ ث١ٌٖل

َّٗ صؼجٌٝ ٌؾ١ّغ ثٌّّىٕجس ػٍُ فؼٍٟ، ٌٚٛ  ّْ ػٍ ٚؽٛه، ِٕٚٗ ٚؽٛه وً ِٛؽٛه ثدضوثء، و١ف ُٚ٘ ِضفمْٛ ػٍٝ أ

ٌُ ٠ىٓ ثٌؾ١ّغ َفَؼٍٗ ٌُ ٠ْضمُ ُِٕٙ ٘يث ثٌىالَ، إى ثٌؼٍُ ثٌفؼٍٟ ِج ٠ٚوً دْذذٗ ثٌفؼً ػٓ ثٌفجػً، فضىْٛ 

                                                           
 .ٚلو وضخ دجٌٍْٛ ثألفٌّ، ٌُ ْٔضطغ ٝذطٗ... ثٌّؼضٌٛ ثٌٌّفَٛ ث١ٌٖٙو: ٕ٘جن فج١ٕز فٟ ْٔنز دًٛٙز ِٓ ثٌّنطٟٛ ص١ٌٖ إٌٝ ثٌّؼض62ٌٛ
َٟ : ٚ٘ٛ أْ ٠ؼٍك ثٌّضىٍُ ٌفظز ِٓ ثٌىالَ، عُ ٠ٌه٘ج دؼ١ٕٙج، ٠ٚؼٍمٙج دّؼٕٝ آمٌ؛ ومٌٛٗ صؼجٌٝ: ثٌضٌه٠و63 ج ُأٚصِ َِ  ًَ ْغ ِِ َٓ َفضَّٝ ُْٔؤصَٝ  ِِ ْٓ ُْٔؤ ﴿َلجٌُٛث ٌَ

﴾ ثألٔؼجَ ُٗ جٌََض َّ ًِ  ًُ ُُ َف١ُْظ ٠َْؾَؼ ًُ هللِا هللُا أَْػٍَ ُّ ١َْٔج﴾ ثٌٌَٚ ث٠٢ز : ٚلٌٛٗ. 124: ًُ ٌَْق١َجِر ثٌوُّ َٓ ث ِِ ًٌث  ِ٘ َْ ظَج ٛ ُّ َْ ٠َْؼٍَ ٛ ُّ َّٕجُِ الَ ٠َْؼٍَ ٌَ ثٌ َّٓ أَْوَغ ٌََٚىِ ﴿6 – 7 .
ٌُٚث﴾ ثٌضٛدز: ٚلٌٛٗ َّٙ ْْ ٠ََضطَ َْ أَ ًَِؽجيٌد ٠ُِقذُّٛ  ِٗ ِٗ ف١ِ ََ ف١ِ ْْ صَُمٛ ٍَ أََفكُّ أَ ْٛ َِّٚي ٠َ ْٓ أَ ِِ  َٜٛ َِ َػٍَٝ ثٌضَّْم ِّّ ؾِوٌد ُأ ْْ َّ ثٔظٌ دوً ثٌو٠ٓ ثًٌَوٖٟ، . 108: ﴿ٌَ

، فًٚ فٟ أٔٛثع ػٍَٛ ثٌمٌآْ، ثٌٕٛع ثٌْجهُ ٚثألًدؼْٛ فٟ ىوٌ ِج ص١ٌْ ِٓ أّج١ٌخ ثٌمٌآْ 1990ثٌذٌ٘جْ فٟ ػٍَٛ ثٌمٌآْ، هثً ثٌّؼٌفز، 
 . ِٚج دؼو٘ج480: ٚفٕٛٔٗ ثٌذ١ٍغز، ٗ

64  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 96. 
 .ثٌغَثٌٟ: ٠مٚو65

66  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 98. 

 
 .لٛي ثٌغَثٌٟ فٟ ثٌضٙجفش67
 .50: ثٌضٙجفش، 68ٗ

69  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 99. 
 .وضخ ِؤ٠و ٍثهٖ فٟ ْٔنز دًٛٙز ثُّ ثٌّؼضٌٛ، ٚٚٙفٗ دج١ٌٖٙو ثٌٌّفَٛ، غ١ٌ أْ ثّّٗ ١ٌِ ٚثٝقج، وّج ىؤٌج ّجدمج70

71  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 99. 
 .ثٌغَث72ٌٟ
 .ثدٓ ١ّٕج73

74  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 99 -100. 
  .٠مٚو ثٌغَث75ٌٟ
فال فٌق د١ٓ ثٌؼمً ثألٚي ٚغ١ٌٖ فٟ وٛٔٗ فؼال ٌٗ صؼجٌٝ، دً ثٌفٌق دؤْ ثٌؼمً ثألٚي فؼٍٗ دال ٚثّطز : صٛؽو فٟ ْٔنز دًٛٙز فج١ٕز وّج 76ٍٟ٠

 .ٚدجٌؾٍّز فجٌفجػً فٟ ؽ١ّغ ثٌّّىٕجس ٘ٛ ثٌذجًا ّذقجٔٗ ١ٌِ ثألدو. ٕٟء، ِٚج ػوث فؼٍٗ دٛثّطز
77  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 100. 

  .٠مٚو ثٌّؼضٌَز77

 
 .192: وضجح ثٌٖفجء، ثدٓ ١ّٕج، 78ٗ
 .38: ثٌغَثٌٟ، ٚلو ٔمٍٗ فٟ ثٌضٙجفش، ٗ: ثٌّمٚٛه ٕ٘ج دجإلِج79َ
 .50: ثٌغَثٌٟ فٟ ثٌضٙجفش، 80ٗ
 .ثدٓ ١ّٕج81
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، 83 ّٜٛ ثٌضق٠ٌه82ثٌؼمٛي ٚثٌطذجةغ دٌَّٕز آالسٍ ٌٕٚثة٠َ، ٚث١ٌٖل ٌّٙؿ فٟ ثٌٖفجء دؤْ ال أعٌ ٌٍفٛثػً ثٌطذ١ؼ١ز

 85". إػوثه ثٌّجهر ٌمذٛي ِج ٠ؼٌٛ ٠ٌ٠84ٌٗو دٗ

صٛؽ١ٗ والَ ث١ٌٖل دّج لًٌٖ ثٌٖجًؿ ػؾ١خ ِٕٗ، و١ف ٚث١ٌٖل أدطً ٘يث ثٌمَٛي فٟ ثٌٖفجِء : ألٛي: "١ٞ٠ٚف لجةال

ًَ ػو٠وٍر، ٌّٚٙؿ فٟ ِٛثٝغ دنالف ىٌه؟ فى١ف ٠ُضًٚٛ ِٓ ِغٍٗ أْ ٠مٛي دّج أدطٍٗ فٟ ِٛثٝغ  ّٚجةٌِ وضذِٗ دوالة

 86".ُأَمٌ؟

ًّ ِؤ٠و ٍثهٖ فٟ ٘يٖ ثٌقج١ٕز دؼٜ ثٌّٛث١ٝغ ثٌّٖىٍز فٟ ثٌٌٖؿ ٚثٌىضجح ٔفْٗ، ٌٕٚؿ ِج ثّضؼٚٝ  ٚلو ف

ُّٜ فمو صؾجٍٚ ِؤ٠و ٍثهٖ ثٌضّؾ١و ٚثٌض٠ٕٛٗ إٌٝ ٔمو ثٌفىٌ ٚثٌٌأٞ، ٚىٌه دٌغذضٗ فٟ فّه ِغجٌك ثٌٌٖؿ . ِٚغًّ ٌّج غ

. ىٌٍش ٙؼجدٗ ٍّٚٙش ٙؼٛدجصٗ

ّْ ِْجّ٘ضٗ فٟ هًثّز ػٍُ ثٌىالَ  ٚصذٌٍ ٘يٖ ثالػضٌثٝجس ٚثالٔضمجهثس ثٌضٟ ٚؽٙٙج ِؤ٠و ٍثهٖ ٌٌٍٖؿ ٚثٌّؤٌَّف أ

ِغً غ١ٌٖ ِٓ ثٌؼٍّجء ١ٌْش دج١ٌٕٙز ٚال دجٌم١ٍٍز، فمو ّجُ٘ فٟ ثٌذٕجء ِٓ مالي ثٌٕمو ٚفٟ ثٌضٚق١ـ ِٓ مالي 

ثالػضٌثٛ ػٍٝ ِج ال ٠ٛثفك أفىجًٖ، ٌٜٚٔ فٟ وغ١ٌ ِٓ ثألف١جْ أْ ٘يٖ ثٌقج١ٕز ٚغ١ٌ٘ج ِٓ وضخ ِؤ٠و ٍثهٖ ٌُ صىٓ 

مج١ٌز ِٓ ثٌؾٙو ثٌّذيٚي ف١ٙج ٚثٌيٞ ٠ضٞـ ِٓ مالي ثإلٝجفز ثٌٕٛػ١ز ثٌضٟ أٝجفٙج ٌىضجدٗ، ف١ظ أًٚه ٌطجةف ػو٠ور 

٘يث ِٓ غ١ٌ أْ ٕٔظٌ إٌٝ ِج .ٚصقم١مجس ف٠ٌور صْضٙٛٞ لٍٛح ثٌّطٍّؼ١ٓ ٠ٚضؼؾخ ِٕٙج ثٌٕظجً ٠ٚؼضذٌ دٙج أٌٚٛ ثألدٚجً

. ؽجء دٗ فٟ ِنطٟٛجصٗ ثألمٌٜ ِٓ ٔىجس ًف١ؼز

ٚال ْٕٔٝ أْ ِؤ٠و ٍثهٖ لو صؤعٌ دجٌّذجفظ ثٌفٍْف١ز ث١ٌّّٕٙز ػٍٝ فج١ٕضٗ ٚويث ِٓ مالي ثٔضمجالصٗ ثٌؼو٠ور 

ِّج ٠وي ػٍٝ صذقٌٖ فٟ صٍه ثٌؼٍَٛ ٚصّىٕٗ ِٕٙج، ٌٚىٓ ػٕوِج .. إٌٝ ػٍَٛ ٕضٝ ِغً ثٌى١ّ١جء ٚث٠ٌٌج١ٝجس ٚثٌفٍه

ٍٔمٟ ٔظٌر ػٍٝ ثٌٌٖٚفجس ٚثٌضالم١٘ ٚثٌقٛثٕٟ فٟ صٍه ثٌٌّفٍز ٔؾو أْ ّجةٌ ثٌؼٍّجء ّجًٚث ػٍٝ ٔفِ 

ثٌّٕٛثي ٚثصذؼٛث ٔفِ ثٌٕٙؼ، ٠ٚؼٛه ثٌْذخ فٟ ىٌه إٌٝ أْ ػٍّجء ثٌىالَ ثٌؼغّج١١ٔٓ فٟ ىٌه ثٌؼٌٚ صؤعٌٚث وغ١ٌث دّٓ 

ٚلو ػٌف ػٍُ ثٌىالَ فٟ صٍه ثٌٌّفٍز صطًٛث وذ١ٌث ٚثٔفضجفج ٚثّؼج أٍُ٘ٙ ٌالٟالع ػٍٝ وضخ ِضؼوهر وجٔش . لذٍُٙ

 .ِضٛفٌر آٔيثن

ٌُ ٠مضٌٚ ِؤ٠و ٍثهٖ ػٍٝ ثٌؾّغ ٚثٌؼٌٛ دً أصذغ ىٌه دجٌّمجًٔز عُ ثالّضٕضجػ ٚثٌنالٙز، ِّج ٠وي ػٍٝ أٔٗ 

ثّضٛػخ ٘يث ثٌؼٍُ ِٓ مالي ًٙوٖ ٌىضخ ثدٓ ١ّٕج ٚثٌطّٟٛ ٚثٌغَثٌٟ ٚغ١ٌ٘ج، فٙٛ ٠ْضٖٙو دٙج فٟ وً ٚلش 

ٚف١ٓ، ٚال ٠ٕفه ٠يوٌ ػذجًثصٙج ٠ٚقٍٍٙج ٠ٚٛثٍٞ ف١ّج د١ٕٙج، ٠ٚموَ آًثء أٌٚته ثٌؼٍّجء ٠ٚؼٍك ػ١ٍٙج ٠ٚؼضٌٛ ػٍٝ دؼٞٙج 

ًٚغُ أْ ثٌّنطٟٛ ال ٠ضؾجٍٚ ثٌن١ّْٓ ٙفقز إال أٔٗ غٕٟ دىغٌر ِٛثلفٗ ِٓ صٍه ... ١ٞ٠ٚف ٠ٕٚضمو ٠ٚمجًْ ٠ٚٛثفك

 .ث٢ًثء ٚٚفٌر ثٌٌٖٚفجس ٚثٌضؼ١ٍمجس، ِّج ٠وي ػٍٝ ثٌؼٍُ ثٌغ٠ٌَ ٚثٌضذقٌ ثٌٛثّغ ٌوٜ ٘يث ثٌؼجٌُ

 

 يسهك انشيخ في عهى انكالو

ٚلو ٍّه ث١ٌٖل ِؤ٠و ٍثهٖ ٍِْه ٠ؼضذٌ ِٕٙؾج ػ١ٍّج ف٠ٌوث، ٠ٌٚؽغ ثٌْذخ فٟ ىٌه إٌٝ وٛٔٗ هًُ ثٌؼٍَٛ 

ثإلّال١ِز ِٓ صف١ٌْ ٚفو٠ظ ٚفمٗ، دجإلٝجفز إٌٝ صٍٞؼٗ فٟ ػٍَٛ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٚثٌّٕطك ٚثٌفٍْفز ِّج أفجهٖ فٟ 

ثٌّقجوّز ثٌؼم١ٍز ٚثالّضوالي ثٌؼمٍٟ ثٌّٕطمٟ، ٌٜٚٔ ٔض١ؾز ىٌه فٟ دٌثػضٗ فٟ ػٍُ ثٌىالَ ف١ظ إْ أغٍخ 

ِؤٌفجصٗ صّٚخ فٟ ىٌه ثٌّٛٝٛع، وّج ٔؾوٖ ِضؼّمج فٟ ِْجةً ػٍُ ثٌىالَ ثٌنالف١ز؛ ف١ظ ٠ًٛه ثٌّمٛالس ٠ٚؼمذٙج 

ثػضٌثٝجصٗ ٚٔموٖ ٌٙج ٚصؼج١ٌمٗ ػ١ٍٙج، ٠ٚذٌ٘ٓ ػٍٝ ىٌه دٌث١٘ٓ ػم١ٍز ٚأهٌز فٍْف١ز صٚؼخ فٟ ثٌفُٙ ػٍٝ ٟالح 

وّج أْ ثٌٌؽً مجٛ فٟ ثٌّْجةً ثٌّنضٍفز ثٌضٟ وغٌ ف١ٙج ثٌٕمجٓ ٚأًٚه٘ج ثٌؼٍّجء فٟ وضذُٙ، فقجٚي أْ . ثٌؼٍُ

٠ذ١ٓ ًأ٠ٗ ف١ٙج ٠ٚوٌٟ ف١ٙج دوٌٖٛ، ٟٚذؼج فئٔٗ ٠ٙوف ِٓ ىٌه إٌٝ إ٠ٞجؿ ثٌقمجةك ثإلّال١ِز ٚإٍثٌز ثٌٖذٙجس ٚصٚق١ـ 

                                                           
ٟٚ٘ وجٌٕجً . ثٌفٛثػً ثٌطذ١ؼ١ز ١ٌْش ػجٌّز ٚال إًثهر ٌٙج، ٚػٍٝ ٘يث ثألّجُ لو ٠مجي دؤْ ال غج٠ز ٌٙج، إى ال ػٍُ ٌٙج، ٚفؼٍٙج ١ٌِ ٌِثهثً ٌٙج82

 .ثٌضٟ صفؼً ثإلفٌثق، فئٔٙج فجػً ٟذ١ؼٟ، ٚثٌّؼور ػٕوِج صُٙٞ ثٌطؼجَ فئٔٙج فجػً ٟذ١ؼٟ، أٞ صّجًُ دطذ١ؼضٙج ثٌُٙٞ
 .، دضٌٚف65: ثٌٖفجء، ثدٓ ١ّٕج، 83ٗ
ٌَٖ: صٛؽو فٟ ْٔنز دًٛٙز فج١ٕز وّج 84ٍٟ٠  .ٌٚذؼٜ صالِير ث١ٌٖل ًّجٌز فٟ أْ ثٌّّىٕجس ال ٠ٚـ أْ ٠ِٛؽو غ١

85  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 100-101. 
86  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 104. 
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وً ٘يث ٠ٛٝـ ٌٕج دؾالء دٌثػز ثٌؼجٌُ ِؤ٠و ٍثهٖ فٟ ثٌؼٍَٛ ثٌّٕطم١ز ٚثٌفى٠ٌز ٚثٌفٍْف١ز ِج . ثألفٙجَ ثٌنجٟتز ػٕٙج

. ِىٕٗ ِٓ ثإلٝجفجس ثٌٕٛػ١ز ثٌضٟ ثٍٟؼٕج ػ١ٍٙج فٟ ثٌّنطٟٛ

وّج أٔٗ ص١َّ دئػطجةٗ ل١ّز وذ١ٌر ٌؼٍُ ثٌىالَ ٚص٠ٌٖفٗ دّمجًٔضٗ ِغ ّجةٌ ثٌؼٍَٛ ٚصٌؽ١قٗ ػ١ٍٙج وٍٙج ف١ظ 

ٚثٌؼٍَٛ ِضفجٚصز ثٌٌّثصخ ٚثٌوًؽجس ِضذج٠ٕز ثٌّٕجٍي ٚثٌّمجِجس، ٚػٍُ ثٌىالَ ِٓ د١ٕٙج أػظُ لوًث ٕٚؤٔج : "٠مٛي

ٚإٌٔف ٌَِٕز ِٚىجٔج ٚأٚٝقٙج دٌ٘جٔج ٚفؾز ٚأد١ٕٙج ِٕٙجؽج ِٚقؾز، و١ف ٚ٘ٛ ًة١ِ ثٌؼٍَٛ ثٌو١ٕ٠ز ًٚأّٙج، 

ٚأًٙ ثٌفْٕٛ ثٌٌٖػ١ز ٚأّجّٙج، دٗ ٠ُٙضَوٜ إٌٝ إعذجس ثٌٚجٔغ ٚٙفجصٗ ِٕٚٗ ٠ؼٌف ثٌضٛف١و دمٛثٟغ فؾؾٗ 

٠ٖضًّ ػٍٝ ِج ال ٠ٍّٖٗ ِج ػوثٖ، ٚال ٠ًّ ثٌّضؤًِ ثٌٍذ١خ ٚإْ ديي ؽٙوٖ ف١ّج ّٛثٖ، ِٓ غٛثِٜ . ٚد١ٕجصٗ

ثٌّذجفظ ِٚؼٞالس ثٌّْجةً ِٚذّٙجس ثٌّوثفٜ ٚأِٙجس ثٌّؼجًٝ ثٌضٟ صق١ٌ ف١ٙج أدٚجً أٔظجً ثٌّقمم١ٓ، ٌَِٚك 

دٙج ألوثَ أفىجً ثٌّولم١ٓ، فٍيٌه صٌثٖ ِْذجً أغٛثً ثٌؼمٛي ٚثألفٙجَ، ِٚؼ١جً ألوثً ثٌفقٛي ثألػالَ، فّٓ وجْ ُِٕٙ 

أوغٌ صؼّمج ٚصٛغال فٟ ِطجٌذٗ ثٌقج٠ٚز ٌٍٕىجس ثٌول١مز ٚأٚفٌ ثٟالػج ٚصفطٕج ٌّج فٟ َِثٌمٗ ِٓ ثٌٍطجةف ثأل١ٔمز 

٠ٖٚٙو دغَثًر فٍٞٗ ِٚضجٔز ػمٍٗ ثألؽٍز ثألوجدٌ، فئٔٗ ديٌه ثٌضفطٓ ... ٚثٌّؼجٟٔ ثٌؼ١ّمز، فٙٛ ثٌيٞ ٠ؼمو ٌٗ 

ٚثٌضٛغً ِمجه٠ٌ ثٌٌؽجي ال دضمجهَ ثٌوً٘ٛ ٚث٢ؽجي ٚدٕمً ل١ً ٚلجي، ٚٔؼُ ِج لجي أ١ٌِ ثٌّؤ١ِٕٓ ػٍٟ دٓ أدٟ ٟجٌخ 

 ٚوٕش أصيوٌ لٌُٛٙ إصقجف ثٌٍّٛن إفوٜ ثٌوٌٚض١ٓ، إِج 87".ثٌٌؽجي ٠ؼٌف دجٌقك ال ثٌقك دجٌٌؽجي: "وٌَ هللا ٚؽٙٗ

 88.ٔؼّز صًٚ إ١ٌه فٟ ثٌؼجؽً أٚ ِؼٌفز صٕفؼه فٟ ث٢ؽً

 :أ٘وٜ ث١ٌٖل ثٌىضجح ٌٍٍْطجْ أدٟ ث٠َ١ٌو ثٌغجٟٔ ف١ظ ٠مٛي

ٚأصقفضٗ إٌٝ ٍِه أٝقٝ دْؤههٖ فٌهث   إٌٝ ِجؽو فجصش ِٕجلذٗ ثٌؼّوث 

 89دؼغش دٙج ٘و٠ج ٚإٟٔ ِمٌّٚ   دٙوٞ ٢ي فٟ ِٕجظّٙج صٙوٜ

ٚلو ٚٙفٗ ِٚوفٗ فٟ أد١جس وغ١ٌر ١ٌِ ٕ٘ج ِمجِٙج، ِّج ٠وي ػٍٝ ثٌؼاللز ثٌق١ّّز ٚثٌقخ ٚثالفضٌثَ ثٌٍيثْ 

. ٠ىّٕٙج ٌٗ

ٚموُِش دٙج ّجِٟ : "ٚال ٠ىضفٟ دىْٛ ثٌّنطٟٛ ٘و٠ز دً ٠ضٛثٝغ ٠ٚؼضذٌ٘نوِز أهث٘ج ٌٍٍْطجْ، ف١ظ ٠مٛي

َِٓ مّٚٗ هللا صؼجٌٝ دْٛثدغِ  ّور  ُّ
ِِٓ أً٘ 90 ثٌفًٞ ٚثإلفْجْ ٚدٛثٌغِ ثٌطِٛي ٚثالِضٕجْ، ِّج ٌُ ٠ؾضّْغ ل٠ّ فٟ أفٍو 

 91".ثٌَِّجْ َٚفٍٞٗ ػٍٝ ؽ١ّغ ثٌْال١ٟٓ

ٚال ْٕٔٝ أْ ِؤ٠و ٍثهٖ ٌّج لجَ دضؤ١ٌف ثٌقج١ٕز ػٍٝ ٌٕؿ ثٌّٛثلف أٔٗ ٌُ ٠ؤمي وً ثٌٌٖؿ دؼ١ٓ ثالػضذجً دً 

ثوضفٝ دجمض١جً دؼٜ ثٌفمٌثس هْٚ غ١ٌ٘ج، ٚال ٔؼٍُ ٌّجىث لجَ دٙيث ثالٔضمجء، ٌّٚجىث ٌُ ٠ؤمي وً ثٌٌٖؿ، ً٘ ٘ٛ ًدّج 

ٚفٟ ٔفِ ثٌٛلش ٌٜٔ أْ ثٌّؤٌف ثّضفجه وغ١ٌث ِٓ ٌٕؿ ثٌّٛثلف ٌٍمجٟٝ ... ١ٌٞك ثٌٛلش أَ أٔٗ ألّذجح أمٌٜ

ثٌؾٌؽجٟٔ ٚصٙجفش ثٌفالّفز ألدٟ فجِو ثٌغَثٌٟ ٚثٌٖفجء ٚثإلٕجًثس ٚثٌضٕذ١ٙجس الدٓ ١ّٕج ٚلٛثػو ثٌؼمجةو ٌٍغَثٌٟ 

. فمجَ دجٌّمجًٔجس د١ٕٙج ٚأمي ثٌّمضطفجس ِٕٙج ٚثّضفجه ِٕٙج وغ١ٌث... ٚأٙٛي ثٌؼمجةو ٌٍطّٟٛ ٚثٌضٕذ١ٙجس الدٓ ًٕو

فقجٚي إ٠ٞجؿ وغ١ٌ ِٓ ثٌّْجةً دٕجء ػ١ٍٙج فضٝ أٔٗ ٌّج ٠ؼضٌٛ ػٍٝ إفوٜ ِمٛالصٙج فئٔٗ ِٓ دجح ثألِجٔز ثٌؼ١ٍّز 

٠ؤمي ِٕٙج عُ ٠مَٛ دجٌٌه ػٍٝ ِج ٌُ ٠ضفك ِؼٗ ِٕٙج، ٚ٘ىيث ؽؼٍٙج ِجهر ٌٍذقظ ٚػٍٝ ٝٛةٙج أ٠ٞج لجَ دٌٖفٗ 

ٌٍّؤٌف، وً ٘يث ّٝٓ ٌٗ ثٌنٌٚػ دٕضجةؼ ِّٙز فؤغٕٝ ٌٕفٗ ٚؽؼٍٗ ٌٕفج ِف١وث ٠قضٛٞ أفىجًث ِضؼوهر ِٚضمجًدز 

 .ف١ّج د١ٕٙج

 

خاتًت 

ِٓ ٕ٘ج ْٔضط١غ أْ ٔنٍ٘ إٌٝ أْ ِؤ٠و ٍثهٖ ٌُ ٠ىضف دىضجدز فج١ٕز فقْخ دً ٍثه ػ١ٍٙج أفىجًٖ ٚلٕجػجصٗ ٌُٚ 

٠ضم١و دجٌٌٖؿ ٚثإل٠ٞجؿ دً ٍثه ثٌضف١ًٚ فٟ ثٌّْجةً ٌٕٚؿ ثٌغجِٜ ٚٚٝـ ثٌّغٍك ٠ٍٕٚٗ دؤفىجًٖ ثٌّْضمجر ِٓ 

                                                           
 200: ، 1ِٗقّو ػذور ػ : ؽّغ: ٚلو ًٚهس فٟ ٔٙؼ ثٌذالغز"٠ؼٌف ثٌٌؽجي دجٌقك ٚال ٠ؼٌف ثٌقك دجٌٌؽجي: "أًٙ ثٌىالَ ٘ىيث87

88  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 73-74. 
89  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 74. 

 .صُ ٟٚجي: ؽّغ ّجدغز ِٓ فؼً ّذغ، ِٚؼٕٝ ىٌه90
91  el-Hafıdi, Müeyyedzade b. Ali, s. 77  
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ثٌؼو٠و ِٓ ثألفىجً أدٌٍ ِٓ مالي فج١ٕضٗ أٔٗ ِضىٍُ ِضقًٌ ٚوالِٟ غجٗ دقٌ ػٍُ ثٌىالَ ٚثّضفجه ِٕٗ ثٌوًً 

 .ٚثٌؾٛثٌ٘ فضٝ إٔٔج ٠ّىٓ أْ ٔمٛي إٔٗ ١ٌِ فج١ٕز دً ٘ٛ صؼ١ٍك

 

انًصادر ٔانًزاجع 

لجُِٛ ثٌضٌثؽُ ألٌٕٙ ًؽجي ٚثٌْٕجء ِٓ ثٌؼٌح ٚثٌّْضؼٌد١ٓ : م١ٌ ثٌو٠ٓ ثًٌَوٍٟ، ثألػالَ
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: ػٌّ ًٝج وقجٌز، ِؼؾُ ثٌّؤٌف١ٓ صٌثؽُ ِٕٚفٟ ثٌىضخ ثٌؼٌد١ز، ِؤّْز ثٌٌّجٌز، ّٕز ثٌٌٕٖ
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AMASYALI BİR ÂLİMİN ATOMCULUK İNCELEMELERİ: 

MÜEYYEDZADE VE CÜZ RİSALESİ 

 

Osman DEMİR 

 

Özet 

Amasya‟nın yetiştirdiği önemli âlimlerden olan Müeyyedzade Aburrahman Efendi tebliğimize konu olan 

cüzü lâ yetecezzâ hakkındaki risalede atomculuğu savunan kelâmcılar ile hilomorfizmi benimseyen 

filozofların düşüncelerini ispat etmek için kullandıkları temas delilini ele almakta ve bu bağlamda 

zaman, mekân, hareket ve mesafe hakkındaki görüşleri incelemektedir. Şerhü‟l-Mevâkıf hâşiyeleri 

geleneğinin parçası olarak görebileceğimiz bu risale, Râzî ve İbn Sînâ arasında tabiat alanında ortaya 

çıkan gerilime odaklanmaktadır. XVI. asırda atomculuk tartışmalarının geldiği noktayı görmek 

bakımından da önemlidir. Müeyyedzade, İbn Sînâ ve Cürcânî‟nin görüşlerini eleştirerek atomcu sistemi 

daha tutarlı hale getirmeye çalışır. Bu bildiri bahsi geçen risaleden hareketle Müeyyedzade‟nin tabiat 

anlayışı hakkında genel bir bilgi vermeyi de amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Müeyyedzade, Atomculuk, Kelâm Tabiat Düşüncesi, Temas Delili, Filozoflar ve 

Kelamcılar Arasındaki Tartışmalar. 

 

Atomistic Studies of Amasia Scholar's: 

Mu’ayyadzada and His Work "Tractate of Particle" 

 

Abstract 

Mu„ayyadzada „Abdurrahman Efendi, the well known author who grew up in Amasia, in his treatise 

Risâla fi al-jüz allazî lâ yetejezza evaluates the evidences of touch (tamâss) which used by the atomist 

mutakallımun and the hilomorphist falasifa to proof their idea of nature and than handles the concepts 

like time, motion, susbtratum and space which are relating the issue. We also accept that treatise as a 

part of Sharh al-Mawakif glosses tradition likewise focuses the tension between Avicenna and Rhazes 

in the field of natural phenomena. Besides it also important to see the level of polemics on atomism in 

XVI. century. İn additon this al-Mu‟ayyad-zada finds atomic system more consistent after critisizing 

the theories of mutakallimun and falasifa. This paper aimes to give an information about 

Mu„ayyadzada‟s understanding of nature moving from the tretaise mentioned above. 

Keywords: Mu„ayyadzada, Atomism, The Notion of Nature in Kalam, the Evidence of Touch, 

Discussions between Mutakallimun and Falasifa. 

 

Giriş 

İlk dönemden itibaren Müslümanların tabiat anlayışı bazı istisnalar olsa da büyük oranda 

cevher-i ferd teorisi tarafından temsil edilir. Buna göre alem cevher ve arazdan oluşur, bu ikisinin 

birleşiminden (telif ve temas) ise cisim ile maddî dünya meydana gelir. Hem Mu‟tezile hem de Ehl-i 

sünnet kelamcıları tarafından benimsenen bu düşüncede zaman, mekân, hareket ve mesafe de atom 

adı verilen parçalanmayan parçalardan (cüzü lâ yetecezzâ, cevher-i ferd) teşekkül eder. Maddenin en 

küçük yapı taşı olan bu parçalar en başında kadir-i muhtâr tarafından yoktan yaratıldıkları gibi 

bekalarını da sürekli onun tarafından yaratılma (halk-ı cedîd, tececcüd-i emsâl) ile gerçekleştirirler. 

Böylece kelâmcılar uluhiyet anlayışı doğrultusunda yaratıcının sürekli müdahalesine açık, cevher ve 

araz kavramlarına dayalı bir âlem kurguladılar. Düalist ve materyalist akımlara karşı olan bu tabiat 

düşüncesi ile mucizeden haşre pek çok dinî meseleyi çözüme kavuşturdular. İlk dönemde Sünnî 

kelâmın temel esaslarından olan atomculuk Fahreddin er-Râzî ile (ö. 606/1210) başlayan süreçte 

felsefî iddialara karşı çeşitli mantık, fizik ve matematik delillerle de güçlendirildi. Bu dönemde teorinin 

merkezini oluşturan atom kavramında da bir evrilme gerçekleşti. Önceleri geometrik nokta ile temsil 
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edilen bir modelden boyutlu atom fikrine doğru geçildi. Ayrıca atomculuk madde-suret teorisine ait 

çeşitli özellikleri bünyesine katarak memzuc bir mahiyet kazandı. Râzî sonrasında teorik fiziğe dair 

çeşitli detay meseleler cevher-araz metafiziği içinde tartışılmaya başlandı. Öyle ki bu döneme ait kelâm 

kitaplarını aynı zamanda bilim tarihinin bir parçası olarak değerlendirmek mümkün hale geldi. Râzî‟nin 

felsefe eleştirileri ile beliren bu gerilim müteahhirîn dönemin güçlü isimleri tarafından farklı kavramsal 

dönüşümleri beraberinde getirdi. Bu minvalde ortaya çıkan sorunları çözmek için de müstakil risaleler 

kaleme alındı ki bildiriye konu olan risale de bu sürecin bir devamı olarak görülebilir. 

Amasya‟nın yetiştirdiği önemli alimlerden olan Müeyyedzade (922/1516) atom hakkındaki 

risalesinde1 cevher-i ferd teorisini savunan kelâmcıların ve heyûlâ-suret nazariyesini benimseyen 

filozofların düşüncelerini ispat için kullandıkları temas delilini ve bu bağlamda zaman, mekan, hareket 

ve mesafeye dair konuları incelemektedir. Bu bildiri bahsi geçen risaleden hareketle Müeyyedzade‟nin 

tabiat anlayışı hakkında genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

I- Müeyyedzade ve Eseri 

İslâm düşünce geleneğinde Osmanlının temsil ettiği bir dönemde yaşamasına ve Fatih sonrası 

tahta geçen sultanlar tarafından himaye görmesine rağmen Müeyyedzade hakkında yeterli çalışma 

yapıldığını söylemek doğru olmaz.2 Daha çok fıkıh ve kelam disiplinlerine ait görülen Müeyyedzade‟nin 

pek çok eseri halihazırda yazma halinde ilgililerini beklemektedir. 1456 yılında Amasya'da doğan 

müellifin babası şehrin tanınmış ailelerinden Divriklizadeler'e mensup, Kazeruniyye şeyhlerinden 

Şemseddin Müeyyed Çelebioğlu Alaeddin Ali‟dir. Dedesinden dolayı Müeyyedzade olarak tanınan 

Abdurrahman Amasya'da babası sayesinde iyi bir tahsil görmüştür. Bu dönemde Yakut Paşa Zaviyesi 

şeyhi olan babası Şehzade II. Bayezid'in nişancısı olunca (865/1461) o da gençliğinde onunla tanışma 

fırsatı bulur. Bazı kimselerin Fatih‟e şikâyet etmesi ve Sultanın onun ölümünü emretmesi üzerine II. 

Bayezid tarafından Halep‟e kaçırılır. Burada dönemin büyük alimi Devvânî‟den yedi yıl ders alır ayrıca 

önemli sufi ve şair Hâfız-ı Acem ile dostluk kurar. II. Bayezid‟in tahta çıkmasının ardından Anadolu‟ya 

döner ve onun büyük teveccühünü kazanır. Hatîbzâde‟nin de (ö. 901/1496) desteğiyle önce 

Kalenderhâne sonra da Sahn-ı Semân medreselerine tayin edilir. Müeyyedzâde müderrislik dışında 

Anadolu ve Rumeli kazaskerliği de yapar.3 922/1156 yılında vefat eden Müeyyedzâde Eyüp Sultan 

Türbesi haziresine defnedilmiştir. 

Devvânî‟den (ö. 908/1502) icazet alması onun hayatındaki dönüm noktasını oluşturur.4 Bu 

etkilenmenin sonraları Anadolu‟ya taşınmasıyla birlikte Osmanlı‟da Râzî ekolü gibi bir Devvânî 

ekolünden de bahsedilmiştir.5 Devvânî‟nin önemli talebelerinin Anadolu‟ya intikaline vesile olan 

Müeyyedzade onların sultanlarla irtibatını ve çeşitli görevlere gelmesini de sağlar. Örneğin Devvânî‟nin 

damadı ve büyük talebelerinden olan Muzafferüddin Ali eş-Şîrâzî (ö. 922/1516) Devvânî vefat ettikten 

sonra Acem ülkesinde Safevîler‟in hâkimiyeti nedeniyle Anadolu‟ya gelir. Bu esnada kazaskerlik yapan 

Abdurrahman, bu büyük talebeye ikramda bulunmuş ve onu II. Bayezid‟e takdim etmiştir. II. Bayezid 

onu önce İstanbul‟da Mustafa Paşa medresesine sonra da Sahn-ı Semân medresesine müderris 

atamıştır. Müeyyedzade Devvânî‟nin Şerhu‟l-Akâ‟idi‟l-Adudiyye‟si üzerine hâşiye yazan talebesi Hakîm 

Şah Muhammed el-Kazvînî‟yi (ö. 929/1323‟ten sonra) de II. Bayezid‟in delaletiyle İstanbul‟a 

                                                           
1 Müeyyedzâde, Risâle fi‟l-cüz‟illezî lâ yetecezzâ, Süleymaniye, Fatih, no: 5414, 31-45.  
2 Müeyyedzade'nin daha çok fıkıh ağırlıklı çalışmalarının çoğu yazma halindedir. Cüz risalesi dışında Risale fi'l-mevcûdati'l-

hâriciyye (Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, no: 1161) Hâşiye alâ Haşiyeti Mir Ebi'l-Feth 'alâ Şerhi Adabi'l-bahs (Süleymaniye 
Ktp. Esad Efendi, no: 3027) ve Hâşiye alâ Şerhi‟l-Mevâkıf  (Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, no: 2283) adlı eserleri 
vardır. 

3 Ebü‟l-Hayr İsâmüddin Ahmed Efendi Taşköprîzâde Ahmed Efendi, eş-Şekâ‟iku‟n-nu„mâniyye fî ulemâi‟d-devleti‟l-Osmâniyye, 
Dâru‟l-Kütübi‟l-Arabî, Beyrut, 1975/1395, s. 177-178. Müeyyedzade hakkında ayrıca bkz. Hasan Aksoy, “Müeyyedzade 
Abdurrahman Efendi”, DİA, c. 31, s. 485-486. 

4 Bu icazetname hakkında bkz. Judith Pfeiffer,” Teaching the Learned: Jalal al-Din el-Dawwani‟i Ijaza to Mu‟ayyadzada Abd al-
Rahman Efendi and the Circulation of Knowledge between Fars and Ottoman Empire at the Turn of the Sixteenth Century” 
The Heritage of Arabo-Islamic Learning. Studies Presented to Wadad Kadi. Edited by Maurice A. Pomerantz and Aram 
Shanin. Leiden and Boston: Brill, 2015 [2016], pp. 285-332. 

5 Anay, Harun, Celâleddin Devvânî, Hayatı, Eserleri, Ahlak ve Siyaset Düşüncesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 
Üniveritesi SBE, 1994, s. 98-99. 
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getirmiştir.6 Devvânî‟den ders alan İsmail Şirvânî‟nin (ö. 940/1533) de Anadolu‟ya geldiği bilinse de 

Müeyyedzade ile ilişkisi açık değildir.7 Nisbesinden hareketle Anadolu kökenli bir âlim olduğu anlaşılan 

İbnü‟l-Kethudâ el-Germiyânî (ö. 943/1533-1534) de Devvânî‟den ders almıştır. Germiyânî Anadolu‟ya 

dönerken Devvânî onunla birlikte Molla İzârî‟ye İsbât-ı Vâcib risalesini göndermiş, Molla İzârî de onu 

ders kitabı olarak okutmuştur.8 

Müeyyedzâde‟nin bildiriye konu olan eserinin Türkiye Kütüphanelerinde üç adet yazma nüshası 

tespit edilmiştir. Süleymaniye Ktp. Fatih nüshası 14 varaktan müteşekkil olup bu metne nisbetle eksik 

olan diğer iki nüshanın içerdiği tüm bölümleri hâvîdir. Eksik nüshalardan Süleymaniye Kütüphanesi 

Çorlulu bölümünde yer alan risale ise eserin sadece fi‟ş-şübheti‟l-âmme kısmına9 Beyazıt 

Kütüphanesindeki nüsha10 ise buraya kadar olan yaklaşık 10 varaklık bölüme yer vermektedir. 

Muhteva olarak incelendiğinde cüzülâyetecezzâ risalesinin üç bölüme ayrıldığı görülmektedir. 

İlk bölümde Mevakıf ile meşhur şerhinden alıntıyla konuya giren müellif hemen başında temas 

problemine değineceğini ihsas ettirdikten sonra temasın bir noktada sürekli olamayacağına dair karşıt 

delilleri zikretmektedir. “Meşhur şüphe” başlığını taşıyan kısımda ise kürenin satıh üzerinde nasıl 

hareket ettiği sorusuna muhakkik kelamcılar ve felasife arasındaki ihtilafları dikkate alarak çözüm 

aramaktadır. Burada kürenin yüzey üzerindeki hareketi atomcu teoriye göre izah edilmekte bu 

doğrultuda zaman, hareket, mekan ve mesafe konularına açıklık getirilmektedir. Risalenin “umûmî 

şüpheler” bölümünde ise hareketin kategorisi sorgulanırken bununla bağlantılı bazı itirazlara cevap 

verilmektedir. Bildiride bütünlük olması bakımından ilk iki bölümde ortaya konulan temas problemi 

üzerinde durulmuştur. 

II. Müeyyedzâde’nin Atomculuk İncelemeleri 

II.1. Îcî Mevâkıf‟ta kelâmcıların, cismin bölünmeyen parçadan oluştuğuna dair yedi gerekçe 

öne sürdüklerini belirtir. Bunlardan ilki konumlu bir yapıda olan noktanın bölünmeyeceği ve noktaların 

teması ile çizgi ve yüzeyin oluştuğu fikri, ikinci gerekçe hareketin hiçbir şekilde bölünmeyeceği, aksi 

halde şimdinin geçmiş ve geleceğin olamayacağı, üçüncü gerekçe ise atomun varlığı kabul edilmeden 

doğrusal çizginin dairenin çevresine temas etmesiyle oluşan “en küçük açı”nın düşünülemeyeceği fikri 

üzerine kurulmuştur. Dördüncü gerekçe düz bir yüzeye temas eden bir küre ile onun temas ettiği bu 

yüzeyin bölünmeyen parça kabul edilmeden temas edemeyeceği, beşinci gerekçe ise çizgi üzerinden 

geçen ikinci bir çizginin, ilk çizginin tüm parçalarına temas edeceği ve ikisi arasındaki temasın ancak bir 

noktayla olacağı görüşüne dayanır. Dolayısıyla üzerinden geçilen çizgi peş peşe gelen noktalardan 

birleşmelidir. Altıncı gerekçede ise gökte ve hardal tanesindeki bölünmenin sonsuza dek gitmemesi için 

cisimlerin bölünmeyen parçalardan oluşmasının kabulü gerekir. Yedinci gerekçede ise bölünmeyen 

parçalar olmadığında hardal tanesinin sonsuz yüzeylere bölüneceği varsayılır. Böylece o yüzeyler, 

yeryüzünü kaplar ve sonsuz miktarda artardı.11 Bu gerekçelerden üçü (3. 4. ve 5.) hem atomu 

savunanların hem de karşı çıkanların görüşlerini desteklemek için kullandıkları temas deliline dayanır. 

Bu sebeple Müeyyedzade‟nin risaleye el-Mevâkıf‟ın atomculuk kısmından temas sorununa yer veren bir 

alıntıyla başlamaktadır: 

“Düz bir satha temas eden bir küre farz edelim. Temas eden bölünmez; aksi halde -çizgi gibi- 

ya tek yönde ya da -yüzey gibi- çok yönde bölünür. O halde de küre küre olmaz. Sonra bu 

kürenin yüzeyin tüm cüzlerine temas ederek yuvarlandığını farzedelim; bu cüzlerin tümü de 

bölünmez.”12 

 Müeyyedzade bu cümleyi şerheden Cürcânî‟nin sözlerine de yer verir: 

                                                           
6 Taşköprîzâde, eş-Şekâ‟iku‟n-nu„mâniyye, s. 199-200. 
7 Taşköprîzâde, eş-Şekâ‟iku‟n-nu„mâniyye, s. 214. 
8 Hatibzâde bu risalenin okutulmasını istemese de Molla İzârî bunu reddetmiş ve böylesi faydalı bir eseri okutmaktan geri 

kalamayacağını söylemiştir; Taşköprîzâde, eş-Şekâ‟iku‟n-nu„mâniyye, s. 280-281. 
9 Müeyyedzade, Risale fî halli şübühâti'l-'âmme, Süleymaniye Ktp. Çorlulu Ali Paşa, no: 304. 
10 Müeyyedzade, Risâle fî Bahsi'l-Cuzü‟llezî lâ yatecezza fi'l-Mevakıf,  Beyazıt Devlet Ktp. Veliyyüddin Efendi Böl, no: 3263. 
11 Cürcânî, Şerhü‟l-Mevâkıf, çev. Ömer Türker, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2015, c. 2, s. 782. 
12 Müeyyedzâde, Risâle fi‟l-cüz, vr. 34a. Îcî‟nin ifadesi için bkz. Şerhü‟l-Mevâkıf, c. 2, s. 782-783. 
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“İbn Sînâ şöyle dedi: Küre yüzeye bir noktada temas ettiğinde bir başka noktaya ancak 

bölünen bir hareketle ve bölünen bir zamanda temas edebilir. Sonra bu nokta ilkine komşu ve 

bitişik değildir aksi halde ona örtüşürdü. Zira iki bölünmeyen şey arasındaki bitişme ancak 

ikisinin tamamen örtüşmesiyle gerçekleşebilir. Bu durumda iki nokta arasında bir çizginin 

olması gerekir ki aralarında teması sağlayan diğer noktaların durumu da böyledir. Bu sebeple 

ne kürenin çevresi ne de düz yüzey birbirini takip eden noktalardan bileşiktir. Şöyle de 

denemez: „Senin söylediğine göre diğer noktadaki temas ancak hareketten sonra olabilir. 

Hareket esnasında ise temas olmalıdır. Bu durumda temas ilk noktada olursa, küre hareketli 

olduğu esnada sâkin olur; ikisi arasında bulunan bir noktada olduğunda ise varsayılana ters bir 

durum ortaya çıkar. Ayrıca biz tartışmayı bu ortada olan noktaya taşırız. Öyleyse birbirine 

temas eden iki nokta arasında bir vasıtanın olmaması gerekir. Bu da noktaların peş peşe 

gelmesini zorunlu kılar. Biz ise şöyle deriz: „İlk noktadaki temas, bir anda meydana gelse de 

diğer noktada temasa götüren yuvarlanma hareketi zamanda varlığını sürdürür. Dolayısıyla bu 

ikinci temasın meydana gelme anında ilk temas ortadan kalkar. Böylece bir noktadaki her 

temas bir anda meydana gelir ve bir zamanda varlığını sürdürür. Yuvarlanma hareketinin 

doğru tahayyülü ile anlaşıldığı üzere, bu kürenin hareketinin sürekliliğine aykırı değildir.‟13 

II.2. Risalenin girişinde vurgulanan temas konusu cismin boyutsuz atomlardan oluşması 

sorununu çözmeyi amaçlar. Cisimler geometrik nokta şeklinde boyutsuz ve bölünmeyen parçalardan 

oluştuğuna göre bu parçaların üç boyutlu cismi oluşturmaları için birleşmeleri (telif) ve temas etmeleri 

(mümâsse) gerekir.14 Bunun için de süreksiz noktaların birbirini izlemesi gerektiğinden Müeyyedzade, 

filozofların atomculuk aleyhinde kullandığı “temasın bekâsı” fikrini sekiz açıdan eleştirir. Ona göre iki 

atomun temasının sonsuz bir zamanda gerçekleştiği ve bu zamanın da vehimde tasavvur edilebileceği 

fikri savunulamaz. Müeyyedzade‟nin delilleri şöyledir: 

 1. Küre düz bir yüzeye temas ettiğinde, temas noktasından çıkan çapın bu yüzey üzerine dik 

olduğu ispatlanmıştır. Nokta olarak temasın bekası zamanında ondan çıkan çap ya hareket eder ya da 

etmez. İlk halde bu çap dik olarak kalamaz yoksa kâim olan cüzün kâim olması gerekir. Ayrıca bu 

çapın dik olarak varsayılması da anlamsızdır. İkinci halde ise yuvarlanma hareketinin kesintiye 

uğraması gerekir ki kürenin yuvarlandığı farzedildiğinde bu da anlamsızdır. 

 2. Hareket eden bir küre mutedil bir tur döndüğünde eşit zamanlardaki tüm noktaları benzer 

kıymetlerde kateder. Temas paralel dönüşleri sebebiyle satıh üzerinde bir noktada sürekli olursa, bu 

noktanın dönüşünün bir saatlik belli bir zamanda katettiği yayın nisbeti diğer bir noktanın bu saatteki 

dönüşünde katettiği yayın nisbetinden daha küçük olmalıdır. Noktalardan birinin temas noktasını 

geçmesi için hareket etmemesi gerektiğinde ise kürenin tüm yuvarlanma zamanlarında hareket 

etmeyerek durması gerekir. Zira kürenin temasının bekâsı zamanında nokta olmayan bir cüzü yoktur. 

 3. Belirli bir noktadaki temas zamanda sürekli olursa, bu nokta bu zamandaki yerinden hiçbir 

şekilde ayrılmaz ve kürenin devrî hareketine kutup olamaz. Aksi halde küre kendi başına döner ve 

mekanından ayrılamaz. Onun yuvarlandığını farzetmek de anlamsız hale gelir. Bu halde dönen kürede 

ve onun kutbunun arkasında bir noktanın durması gerekir ki bu da bâtıldır. 

 4. Bir küre üzerine iki temas noktasından geçen büyük bir daire çizeriz sonra da bu daire ve 

yüzeyde bulunan düz çizgi üzerinde kürenin hareket ettiğini farzederiz. Şayet ilk noktadaki temas ikinci 

noktadaki temas oluncaya kadar zamanda varlığını sürdürürse, bu iki nokta arasındaki sınırlı yayda 

                                                           
13 Müeyyedzâde, Risâle fi‟l-cüz, vr. 34a-34b. Cürcânî‟nin ifadesi için bkz. Şerhü‟l-Mevâkıf, c. 2, s. 783. 
14 Bu mesele ilk dönemden itibaren atomu savunanlar ve muarızları arasında tartışılır. Makâlât‟ta bir atom diğer iki atoma 

temas edebilir mi ya da bir atom diğer altı atoma temas edebilir mi başlığı vardır. Ebû Bişr‟e göre ikiden fazla atom birbirine 
temas edemez, zira iki atomun teması birbirlerini tamamen işgal etmeleri anlamına gelir. Bir atomun kendi yüzeyinden daha 
geniş bir yüzeye teması mümkün olursa, tüm dünyanın tek bir elde toplanması da mümkün olur. Ebu‟l-Huzeyl ise altı 
atomun temasını kabul eder; Eş„arî, Makâlâtü‟l-İslâmiyyîn, thk. Hellmuth Ritter, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1963, s. 
302-303, 317.Temas delili filozofların atomculara karşı yürüttükleri kampanyada da büyük rol oynar; bkz. İbn Sina, en-
Necât, thk. Muhyiddin Sabri el-Kürdî, Matbaatü‟s-saâde, Kahire, 1938/1357, s. 102-103; İbn Sina, el-İşârât ve‟t-Tenbîhât, 
çev. Ali Durusoy, Ekrem Demirli, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2014, s. 298-306. Ayrıca bkz. Pines, Studies in 
Islamic Atomism, çev. Michael Schwarz, ed. Tzvi Lingerman, Jerusalem: the Magnes Press, the Hebrwe University, 1997, s. 
9. 
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farzedilen noktalardan birinde başka bir temas olduğu takdirde, kürenin yüzeye bir çok noktada temas 

etmesi gerekir ki bu da bâtıldır. Şayet bu temas olmaz ve bu yay bu çizgiye paralel olursa, yayın bu 

çizgiye temas etmediği varsayılır ve bu da kürenin varsayılan küre olmamasını ya da yüzeyin düz 

olmasını gerektirir ki, her ikisi de anlamsızdır. Ona paralel olmadığında ise ya sıçramadır (tafra) ya da 

yuvarlanmanın bu dairede gerçekleşmemesi gerekir ki bu da aynı şekilde bir çelişkidir ve bâtıldır.15 

 5. Bahsi geçen yayda iki temas noktası arasında farzettiğimiz her nokta yüzeye ikinci temas 

noktasından daha yakındır. İlk noktadan daha yakın olan nokta ise en uzak noktadan daha yakındır. En 

yakın nokta yüzeye varmadığında en uzak nokta da yüzeye varamaz. Bu yayda yüzeye temas etmeyen 

bir nokta varlığını sürdüremediğinde temasın peşi peşine gelmeyen noktalarla olması da mümkün 

olmaz. 

 6. Küre dönüşünü tamamladığına göre bu dönüşü sağlayan temas noktalarının da bu 

dönüşün tamamlayıcısı olarak yerlerinde kaldıkları anlaşılır. 

 7. Kürenin mıntıkası ile yüzey üzerindeki doğru çizgi arasındaki açı küçüklüğü kabul etmez 

yani bu daire ile bizatihî bu çizgi arasında ilk meydana gelenden daha küçük bir açı varsayılamaz. 

Kürenin hareketiyle birlikte temas noktasının sürekliliği bunu gerektirdiğine göre temas noktasının 

sonsuz olması doğru değildir. 

 8. İkinci noktadaki temas oluncaya kadar ilk noktada temas sürekli kalsaydı ve ardından 

ikinci noktayla temas ettiğinde ortadan kalksaydı bu anda ya ilk nokta ile yüzey arasında sadece tek bir 

nokta olurdu ki bu durumda yüzey, küre ve aralarındaki üç noktanın art arda gelmesi gerektiği açıktır 

ya da aralarında birden çok nokta olur ki, bu da andaki mesafenin sadece bir kısmının katedilmesini 

gerektirir ve bu da aynı şekilde, mesafe, zaman ve hareket arasında mutabakat gerektirdiğinden 

muhaldir, ya da ilk nokta ve yüzey arasında hiçbir bir boyut yoktur ve bu durumda ilk temas zâil olan 

bir boyut olamaz, zâil olduğu farzedildi o halde anlamsızdır. 

II.3. Müeyyedzade bu bağlamda “meşhur şüphe” diye nitelediği hususa açıklık getirir. Düz bir 

yüzeyde hareket eden küre, bu yüzeyi bir ucundan diğer ucuna kateder. Kürenin mesafenin başından 

sonuna kadar temas ettiği varsayılan noktalardan her biri, aynı zamanda katedilen mesafenin sınırlarını 

oluşturur. Küre hareket ettiğinde bu noktalar bir andan fazla devam etmez. Zira hareketin sûreti, 

başlangıç ve son noktaları arasında aracılık yapmasıdır. Ayrıca kürenin hareket ettiği varsayılan sınırın 

ne öncesi ne de sonrası vardır. 

Müeyyedzade bunun izahını yaparken husûlü tedrîcî ve gayr-ı tedrîcî diye ikiye ayırır. Tedrîcî 

husûl hareket gibi zamana örtüşen ulaştırıcı bir hüviyete sahiptir, gayr-ı tedrîcî husûl ise ya anda olur 

ya da an ve zamanla birlikte gerçekleşir. Zamanda husûlün anlamı örtüşme değildir; hareketin 

mesafenin sadece bir ucunda değil varsayılan her anda gerçekleşmesidir.16 Bir uca varmanın zevâlinin 

ânî bu uçta devam etmenin zamânî olduğu söylense de ikisi de aynı anlama gelir. Ayrık bir keyfiyet 

olan hareket, sürekli var olan ve yok olan anların hudusundan meydana gelen bir toplam olduğundan 

kürenin bir noktaya varması zamanda, bu varmanın yokluğu ise anda gerçekleşir. Îcî ve Cürcânî ise 

kürenin mesafenin sınırlarından birine ulaşmasını anda husûl (def‟î) olarak görürler. 

Müeyyedzâde‟ye göre küre düz bir yüzeyde yuvarlandığında, bu hareketin başı ve sonu 

arasında meydana gelen temas noktalarından her biri, aynı zamanda kürenin katettiği mesafenin 

sınırıdır. Kürenin teması o noktaya varması, bu noktadaki temasın yokluğu da katettiği mesafeden 

başka bir sınıra varmasıdır. Küre düz bir yüzey üzerinde yuvarlanırken tüm noktalara/sınırlara temas 

eder. Bir noktadan diğerine geçtiğinde de o noktaya temas eder ve bu anda bir önceki temas yok olur. 

Böylece mesafenin her sınırında olan hareket orada bulunan kevn ile birleşmez ve onun yokluğuyla 

birlikte zamanî bir birliktelik gerçekleşir. Onu zâtı ile öncelediğinde, her biri bir tarafta değil bir 

zamanda hâsıl olur ki husûlde varsayılan bu başlangıçtadır. Bu zamanda hareketin ve vusûlün yokluğu 

                                                           
15  Müeyyedzâde, Risâle fi‟l-cüz, vr. 32b-33a. 
16  Müeyyedzâde‟nin bildirdiğine göre Tûsî def‟î olanı ilk kısma hasretmiş, üçüncü kısmı ise bu zamanda ve onun ucunda var 

olan ve ucunda olmaksızın bu zamanda var olan şeklinde ikiye ayırmıştır. Bkz. Müeyyedzâde, Risâle fi‟l-cüz, vr. 33b. 
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bir araya gelmeden cüz ve ân varsayılamaz. Böylece her anda vusulün zevaliyle birlikte hareket ve 

zevalin vusulü bir başka sınırda bir araya gelirler. 

Herhangi iki noktanın birleşmesiyle temas oluşurken aynı zamanda bir önceki noktada 

gerçekleşen temas yok olur. Bu ikisi arasında kürenin katettiği mesafe vardır; böylece küre zamanda 

mevcut bir temasa temas eder. Küre önce ilk noktaya sonra da ikinci noktaya temas ettiğinde ilk nokta 

yok olur ve böylece ilk ve ikinci nokta arasında bir mesafe oluşur. Hareket anında bu ilk temas yok 

olduğundan varsayılan tüm noktalar sonraki bir noktaya temas edinceye kadar sürer. İlk noktadaki 

temasın yokluğu küre başka bir noktaya temas edinceye kadar devam eder. Bu da zaman ve 

mesafenin belli sınırları olması kaydıyla mümkündür. Böylece temasın yok olması hareketle gerçekleşir 

ve tedrîcî hareket, zamanda temasın bekasını gerektirmez, aksine hareketle birlikte olur. 

Müeyyedzade bu izah sayesinde temas noktası dışında kürede varsaydığımız noktalar ve yüzey 

arasında sonsuz bir boyutun varlığını vehmetmenin gerekmeyeceğini kaydeder. Temas ikinci nokta 

belirmeden bir noktada sona ermez; yüzeydeki bir boyut onun boyutunu katetmedikçe de ikinci bir 

noktada oluşmaz. Böylece temas bu katetme zamanında sürekli olur aksi halde onu temastan 

kaynaklanan yuvarlanmanın bir hali olarak düşünülmelidir. Temasın yokluğunun anda yaratılmayacağı 

ortaya çıktığında ise İbn Sînâ‟nın, “Temas ikinci noktada ortaya çıkmadıkça ilk noktada yok olmaz” 

sözü de doğru olmaz. Farazî zaman, iki temas edenin anlarıyla sınırlıdır ve temasın yok olma zamanının 

bir parçasıdır. Bu sebeple ilk temasın bekâ zamanı, bu zamanda varsayılan anlardır. Temas bu iki 

noktada varsayılan noktalarda olur. İlk temas zamanda devam etmez hatta yok olur. 

Müeyyedzade böylece “hareketin, mesafenin sınırlarından birinde ve bir anda aracılık 

anlamında gerçekleşmesi” konusunda yaşanan kafa karışıklığını giderdiğini söyler. Ona göre 

başlangıçta ve mesafenin sınırlarından birinde tahakkuk yoktur, yoksa en başından bu sınıra ulaşma 

hareket olmadan meydana gelirdi. Kısmî husûl hareket gibi mesafenin uçlarında değil zamanda 

gerçekleşir. Hareket zamanında, onun ortaya çıkmasıyla belirlenen bir anın olmadığı da anlaşılır. Çünkü 

zamanda varsayılan her sınırın, uçları arasında sonsuz sınırlar olduğu varsayılabilir. Hareket zamanın 

bitişmesi ve sonsuz tecrübeyi kabul etmesi sayesinde, bunların her birinde gerçekleşir. Zaman ve 

hareketle örtüşen mesafenin de bölünmeyi kabul etmesi için belirlenen bir sınır yoktur. Peki kürenin 

yüzeye teması birbirini izleyen noktalarla olmuyorsa yuvarlanmayı gerçekleştiren şey nedir? 

III. Kürenin Hareketinin Sebebi 

Müeyyedzade öncelikle kürenin hareket etmesinde etkisi olmayan seçenekleri bertaraf eder. 

Buna göre noktalar, temasın yenilenmesi ve yok olmasına göre art arda gelseler de temas, birbirini 

izleyen bu noktalar ve onların düzenli biçimde sürekli olmasıyla gerçekleşmez. Çünkü bu, art arda 

gelen noktaları düşünmenin imkânını bu da anların birbirini izlemesini gerektirir. Oysaki bunlardan biri 

cüzün ispatı için yeterlidir. Kürenin hareketi, baştan sona devam eden bir noktanın zâtının bekası ve 

varsayılan bazı arazlarının her an yenilenmesiyle de gerçekleşmez. Nokta zâtı gereği hareket edemez 

ve bu imkânsızlık küredeki temas noktasından çok yüzeydeki temas noktasından anlaşılır. Buradaki 

mahzur, biri düz diğeri yuvarlak olan iki sabit noktadan da kaynaklanmaz. Kürede ve yüzeyde bilfiil 

çizgi olmadığından kürenin yüzeyde hudûsunun sebebi temas da olamaz.17 Zira nokta yok olduktan 

sonra da önce de temas aynıdır. Bu noktadan öncede sonra da bilfiil çizgi yoktur. 

Müeyyedzâde‟ye göre bu ihtimaller geçersiz olduğuna göre kürenin sürekli olmayan iki çizgi 

sebebiyle yüzeye temas ettiği anlaşılır. Çünkü temas bir işin hudusuna sebep olduğunda ondan öncesi 

yoktur. Ayrık noktaların temasıyla vaki olan kürenin hareketi, aslında nefsü‟l-emr‟de tek ve bitişik olup 

onda sürekli olmayan bilfiil cüz bulunmadığından bu cüzler olmadan bir araya gelemez. Bu sebeple 

temas eden, sürekli olmayan çizgidir. 

İbn Sînâ Şifa‟da hareket ve zamanın bitişik olduğunu ve başlangıç cüzünün olmadığını uzunca 

anlatır. Ayrıca temasında hareketli bir hal ve bitişik bir durum olduğunu ayrıca ilk cüzünün 

bulunmadığını ispatlar. Hareketin bir başlangıcı olsaydı şüphesiz bu nokta olurdu. Kürenin yüzeye ve 

çizgiye, noktayla ya da başka bir şeyle temas etmesi gerekmez. Aksine bu temas ya sebat halindedir 

                                                           
17 Müeyyedzâde, Risâle fi‟l-cüz, vr. 35a. 
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ya da böyle olur. Şayet bilfiil vakit yoksa hareket eden küre yüzeydeki bir noktaya ancak vehimde 

temas eder ya da bu, anın tevehhümüyle düşünülebilir. Anın da bilfiil vücudu ve tevehhümü yoktur. 

Her ne kadar İbn Sînâ kürenin temasını izah için cüzü yok saymak gerektiğini söylese de “temasın 

sebebi, hareketin halidir” demek bu görüşe itiraz için yeterlidir.18 

Müeyyedzade‟ye göre an mevcut olsun ya da olmasın, nefsü‟l-emrde anda temasın vukuunun 

gerekmesi noktanın ispatı, hareket zamanında temasın vukuu ise çizginin ispatı için yeterlidir. Bu ise 

zaman ve hareketin mevhum olmasını ortadan kaldırmaz. Ayrıca bu sorunun, üzerinde sonsuz noktaları 

farzetmenin mümkün olduğu bir çizgi hakkında varid olduğu da söylenemez. 

Ayrıca vehim, sonsuz olan işlerin birbirini takip etmesi üzere taktir edilemez. Böylece vehim ile 

kuvveden fiile çıkan şeyler de sonsuza dek sonlu olur. Fiile gelince, bu sonsuz noktalar ancak küllî ve 

tümünü kuşatan bir şekilde idrak edilir ve sonsuz durumlar sadece onu varsaymakla kuvveden fiile 

çıkmaz. Anda gerçekleşen temas, hariçteki noktanın varlığının sebebidir.19 Bu nokta sonsuz olduğunda, 

anda gerçekleşen iki temasın anı da sonsuz olur ve bu durumda sonsuz bir anda temas 

olmayacağından temas asla gerçekleşmez. 

Müeyyedzâde‟ye göre tüm bu delilleri savunmak için cüzü ispat etmek gerekir. Temas sadece 

nefsü‟l-emrde değil hariçte de gerçekleşmelidir. Onların cüz‟ün ispatında zikrettikleri ise böyle değildir. 

Cisimler şüphesiz temas eder, bunun sebebi ise onların derinlikte değil genişlikte bölünmeleridir. Yoksa 

derinlikte bölünen iki cisim içi içe geçebilir (tedâhul) ya da genişlik ve derinlik olmadan iki cüz temas 

edebilirdi. Böylece tartışma, bu iki cüz ve onların bölünememesine intikal ederdi. Bunlar teselsül 

etmeyip derinlikte bölünemeyen bir noktada sona ererler ve cüzün varlığı da böylece ispatlanır. Ayrıca 

var olan iki yüzey, genişlikte değil uzunlukta bölünen ve varlığı sabit olan bir durum (çizgi) üzerinde 

temas ederler. Mevcut iki çizgi de konumu olan ve hiçbir şekilde bölünmeyen bir durum (nokta) 

üzerinde temas eder. Temas eden mevcut durumlarla kastedilen, temas için varsayılan ilk temas ise 

bunların yönlerde bölünen cisimlerin zâtları olması tercihe şayandır. Bu durumda İbn Sina‟nın aksine 

tedâhül de gerekmez. Cüzlerin tümüne ve kısımlarına ârız olan temas hepsine birden ârız olabilir. Zira 

cisim olan yüzey, cismin sadece bir kısmına değil tüm cüzlerine ârız olur. Bu sebeple iki yönde eşit 

olduğu için tüm yönlerde bölünen cisim gibi onun yüzeyinin de bölünmesi gerekmez. Böylece tümüne 

ya da bir kısmına temas etmeden ve sadece cisim olması bakımından, temas cisme ârız olabilir.20 

Müeyyedzade‟ye göre yüzeylerin çizgilerle, çizgilerin ise noktalarla temas ettiğini ancak delille 

nefyetmek gerekir. Cismin bazı yönlerine duyusal (hissî) olarak işaret edip belirlemek ise ona temasın 

ârız olmasına mani olmaz. Bunun sebebi cismin sadece bazı yönlerde yayılmasıdır ki uçlarda da 

böyledir. Çünkü cisim sadece bazı yönlerde yayıldığı için bu yönlerde duyusal işaretle taayyün eder. 

Temasla kastedilen, varsayılan bu temasın sübutundaki vasıtaysa, o da ne cisim ne cüz ne de 

cisimlerle kâim olan ve hariçte var olan bir iştir. Aksine temastaki vasıta, yüzeyin varsayılması ve 

cismin onda var olmasıdır. Öyle ki bu görülen durum olmasa yüzeyde temas varsayılamaz. İki çizginin 

bir nokta, iki yüzeyin de bir çizgi ile temas etmesi buna kıyaslanabilir. Nefsü‟l-emrde cismin ya da 

başka bir şeyin itibarî durumlarla sıfatlanması ya da onda bazı durumların tevehhüm edilebilmesi, 

nefsül-emirde olana da mutabıktır. Hariçte mevcut durumların ârız olması da bu sebepledir. 

Yeryüzünde sûretlerin ârız olması parlak cisimlere muhazî olması sebebiyledir, muttasıl bir cisme farklı 

renklerin ve farklı ışıkların arız olmaları da bir şeyde sâdık tevehhüm dışında bir şeyin tevehhümüyle 

olur.21 Hatta cisim bu özellikte olmazsa tek bir anda tüm bu zıt şeyler ona ârız olamaz. Çünkü temas 

hâricî bir varlık değil konumların zatlarına özgü olan izafetlerdendir. 

Müeyyedzade‟ye göre temas hariçte cismin uçlarında gerçekleşir. Cürcânî ise cismin 

uzamlarının biri sona erdiğinde onda zorunlu olarak her iki yönde uzanan bir durumun ortaya çıktığını, 

                                                           
18 Ona göre bu cevap bile iki açıdan sorunludur: İlki, sürekli olmayan bu hareketin mislinin olması anlaşılır değildir. İkincisi ise 

küre üzerinde hareket ettiğinde çizgiye temas ettiği gibi, bu zamanda olduğu varsayılan her bir anda da bu çizgiye temas 
ederdi. Zira temas zamanda olduğu gibi anda da vardır. Bkz. Müeyyedzâde, Risâle fi‟l-cüz, vr. 35b. 

19 Müeyyedzâde, Risâle fi‟l-cüz, vr. 36a. 
20 Bu durumda da önceden zikredilen iki mahzur ortaya çıkar; bkz. Müeyyedzede, Risâle fi‟l-cüz, vr. 36b. 
21 Müeyyedzede, Risâle fi‟l-cüz, vr. 37a. 
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uzamlarından biri sona eren yüzeyde ise zorunlu olarak tek yönde uzanan bir durum oluştuğunu 

söylemiştir. Temasın bilfiil varlığı akılda tayin anlamına geldiğinden matematik cisimlerin sübûtunun 

istidlâlî olması doğru olmaz. Arazların ihtilafı hâricî cisimde ve uçlarda bölünme gerektirmez. Tam 

tersini iddia eden Cürcânî ise temasın iki düz hareket arasına sükunun girmesiyle olduğunu söyler.22 

İbn Sînâ da bitişik cisimde sınırların bilfiil değil bilkuvve olduğunu söylemiştir. Bu sınırlar ya kesme ya 

temas ve müvâzât gibi sınırlı bir uygunluk ya da varsayım ile bilfiil olur. Varsayma ve müvâzât ise 

temas gibi vehimde gerçekleştiğinden, sınırların bilfiil olmasının sebebi değildir. Müeyyedzade‟ye göre 

şayet filozoflar temas noktasının bilfiil varlığını iddia etselerdi, bununla akıldaki varlığı ve vehimdeki fiili 

kastederlerdi. Bu sebeple delillerini bina ettikleri bu mukaddimeyi burhanî ya da ilzamî olarak almak 

mümkün değildir. 

Müeyyedzâde‟ye göre küre düz bir yüzeye temas ettiğinde, temas bu yüzeyin nefsi ile kürenin 

yüzeyinde gerçekleşir. Ancak bunlardan, vehim anında bazı sınırların bazı arazlarda taayyünü ve bitişik 

cismin bazı cüzlerinin arazlarda taayyünü gibi iki nokta taayyün eder. Küre yüzey üzerinde 

yuvarlandığında bu zamandaki temas bu iki sathın nefsi sayesindedir. Bu sebeple hem kürede hem de 

yüzeyde düz bir çizgi vehimde taayyün ve temeyyüz eder. Bunun için bu zamanda farzedilen her bir 

anda bu iki çizgiden iki nokta taayyün eder. Ayrıca aralarında zaman olmayan iki anı varsaymak, 

bunun gibi aralarında çizgi olmayan iki noktayı tevehhüm etmek mümkün değildir. Temas anında 

kürenin ve sathın hali noktanın/yuvarlanmanın temastan önceki hali gibidir. Onun gayesi ise bu halde 

bu noktaları, yuvarlanmadan önce olmayan bir sâik olarak vehmetmektir. Yuvarlanma anında art arda 

gelen noktaları değil de iki çizgiyi vehmetmenin sebebi ise zaman ve hareketin bitişikliğidir.23 

Müeyyedzâde‟ye göre İbn Sînâ bilfiil vakitte bir noktaya temas etmenin ancak vehimde 

olduğunu söylediğinde sükûnun da böyle olması gerekir. Doğrusu ise temasın nefsü‟l-emr‟de çizgi ile 

olmasıdır. Çünkü noktayla olması tevehhümü gerektirir. Ciddi bir araştırma zamanda iki çizginin andaki 

gibi temas etmesi gerektiğini gösterir. İki çizginin zamanda temasının onların varlıklarını gerektirmesi 

gibi bu da muhaldir. O halde anda temas ya tümüyle reddedilmeli ya da vâkıada temasın vehimde 

olduğu söylenmelidir. Temas yuvarlanma zamanının anlarında olan bir şeyde de bu zamanda da 

gerçekleşmez. Temas tedrîcî anlamda zamânî değildir aksine sona varmak gibi zamanda sürekli olan 

anlardan oluşur. Temas zamânî değilse an da varsayılamaz. Doğrusu, iki çizginin teması tedrîcî olup 

vukûunun varsayılması üzerine anda tahakkuk etmez. Tartışma kürenin yüzeye temas etmesindedir. 

Temas yüzeyde kürenin hareketi sona erdiğinde gerçekleşir ve küre o yüzeyde oldukça devam eder. 

Temasın yüzey üzerinde bulunan iki noktada olduğunu iddia etmek ise sonsuz noktaların 

varlığını gerektirdiğinden bâtıldır. Temasın yüzeyde iki çizgiyle olduğunu iddia etmek de yok olan bir 

şeyle teması gerektirir ki bunların (yok ve temas) anda gerçekliği yoktur. Temas iki yüzeyle gerçekleşir 

dendiğinde ise gerilim sabit olur ve zamanda temas için iki çizginin ispatına gerek kalmaz.24 

Müeyyedzâde temasın gerçekleşmesine dair bu izahlara Cürcânî‟nin İbn Sina‟dan naklettiğini 

tatbik ederek cevap vereceğini de söyler.25 Îcî bir çizgi üzerine dikilen ve onun üzerinden geçen başka 

bir çizgi farzettiğimizde, bu çizginin bu geçmede o çizginin tüm cüzlerine temas ettiğini söyler. Temas 

bir noktada olur, üzerinden geçilen çizgi, noktalardan, yüzey çizgilerden cisim ise yüzeylerden oluşur. 

Cürcânî şerhte hareket edenin zâtı gereği mütehayyiz olduğunu ve onun tüm yönlerden bölünmesi 

gerektiğini belirtir. Yüzey, çizgi ve nokta araz olduğuna göre bir çizginin hareketinin ona benzeyen bir 

başkasına ârız olduğu tasavvur edilemez. 

Müeyyedzâde‟ye göre burada garaz çizginin bizâtihî mütehayyiz olmasına da bağlanamaz. Zira 

bir çizginin diğer bir çizgi üzerinde kâim olması ve vazolunan bir vasıta ile üzerinden geçmesi, tasavvur 

edilebilir hatta bu vakidir. Bizâtihî hareketin ispatı için buna ihtiyaç yoktur. Küpün çizgisinin bir tarafını 

                                                           
22 Râzî ise her yıldızın feleğinin felek-i muhîtten belirli bir noktayla temasını reddetti. Bkz. Müeyyedzede, Risâle fi‟l-cüz, vr. 37b. 
23 Müeyyedzede bu cevabın İbn Sînâ‟dan nakledilen bilgiye aykırı olmadığını söyler. Zira onun kürenin hareket zamanında çizgi 

ile temas ettiğini söylemesi de bu çizginin varlığına delalet eder. Bkz. Müeyyedzede, Risâle fi‟l-cüz, vr. 38a. 
24 Müeyyedzede, Risâle fi‟l-cüz, vr. 38b. 
25 Cürcânî bunuTa‟lîkât‟ta yapmıştır. Buna göre hareket halinde satıhta temas etme, sükûn halinde temas etme gibidir; ancak 

bu temasların hepsinin zamanında değişiklik olduğu varsayılır. Bkz. Müeyyedzede, Risâle fi‟l-cüz, vr. 38b. 
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kendisi gibi olan diğeri üzerine koyduğumuzda ve çizginin ucunun üzerine konulanın üzerinden 

geçecek biçimde küpü hareket ettirdiğimizde ya da koninin başını bir çizgi üzerine koyup sonra 

üzerinden geçirdiğimizde ya da küreyi yüzeyin üzerine koyup yuvarlamadan üzerinden geçirdiğimizde, 

bu husus açığa çıkar. Bu durum çizginin yüzey üzerinde hareket etmesi ile kıyaslanabilir.26 

Sonuç  

Bu risalede Müeyyedzâde cevher-i ferdi savunan kelamcılar ile madde-sûreti savunan filozoflar 

arasında tartışma konusu olan temas meselesini ve bununla bağlantılı olan zaman, hareket, mesafe ve 

mekan gibi konuları incelemektedir. Burada kelâmcıların safında yer alan Müeyyedzâde, atom fikrini dış 

gerçekliği açıklayan en uygun model olarak benimser görmektedir. Cisimler geometrik nokta şeklinde 

temsil edilen ve hiç bir yönde bölünmeyen atomlardan oluşur; noktaların birleşmesi çizgiyi, çizgilerin 

birleşimi yüzeyi, yüzeylerin birleşmesi de derinliği olan üç boyutlu cismi meydana getirir. 

İbn Sînâ‟ya ait olan temasın noktayla değil çizgiyle olduğu görüşünü eleştiren Müeyyedzade, 

örtüşük olan mesafe, zaman ve hareketin de atomlardan oluştuğunu söyler. Buna göre iki nokta 

arasındaki süreklilik intikal hareketi, katedilen zaman ise mesafedir. Çizgiyi oluşturan konumlu noktalar 

birbirine temas ettiği için mekan da vardır. Zamanı oluşturan atomlara an denir; küre bir noktaya 

vardığında bu anlar vehmen takdir edilir. O İbn Sînâ‟yı hareketi başlangıcı ve sonu olmayan muttasıl bir 

keyfiyet olarak tanımladığı ve kürenin yüzeye temasının ancak vehimde gerçekleştiğini savunduğu için 

de eleştirir. Ona göre kürenin yüzeye teması art arda gelen noktalarla değil sürekli olmayan çizgi 

sayesinde gerçekleşir. Zira temas en az iki noktadan oluşur ki bu da çizgidir. Noktaların temasından 

oluşan kürenin hareketi, nefsü‟l-emr‟de tek ve bitişik olduğundan, sürekli olmayan bilfiil cüzü yoktur ve 

bu sebeple de cüzleri olmadan bir araya gelemez. 

Müeyyedzadeye göre varlığı ispatlanan uçlarda gerçekleşen temas hârici bir varlık olmayıp 

konumların zatlarına özgü bir izafettir. O, cismin uzamlarının tek yönde sürekli olduğu, temasın bilfiil 

gerçekleştiği, arazların farklılığı sebebiyle cisimlerde hâricî bölünmenin gerekmediği ve temasın iki düz 

hareketin arasına sükunun girmesiyle olduğunu gibi hususlarda Cürcânî‟yi de eleştirir. Ona göre 

arazların ihtilafı cisimlerde ve uçlarda bölünmeyi gerektirmez. Temas tedrîcî manada zamânî de 

değildir, aksine zamanda sürekli olan anların bir sona/sınıra varmasıdır. Cürcânî cismin tüm yönlerde 

bölünmesini mümkün görürken Müeyyedzâde sadece yüzeyde bölündüğünü söyler. Ayrıca burada 

Cürcânî‟yi İbn Sînâ etkisinde kalmakla suçlar. Bunun gibi Cürcânî‟nin hareketin tanımına dair yaşadığı 

sorunları da çözdüğünü söyler. 

Müeyyedzâde‟nin cüz risalesi Şerhü‟l-Mevâkıf haşiyeleri geleneğinin bir parçası olarak Râzî ve 

İbn Sînâ geriliminin tabiat alanında özellikle de atomculuk sahasında ortaya çıkardığı tartışmalara 

odaklanmaktadır. XVI. asırda atomculuk tartışmalarının geldiği noktayı göstermesi bakımından önem 

arz eden bu eser her ne kadar atomcu teori lehinde görünse de hem İbn Sînâ hem de Cürcânî‟nin 

görüşlerini eleştirerek daha tutarlı bir sistem geliştirmeyi hedeflemiştir. 
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HOCA ABDÜLKERİM EFENDİ’NİN KÖTÜLÜK YORUMU ÜZERİNE 

 

Emine ÖĞÜK 

 

Özet 

Bu tebliğ metni Abdülkerim Efendi‟nin Ġslam düĢüncesinin temel problemleri arasında yer alan kötülük 

problemini yorumlarken hangi baĢlıklara yer verdiğini, konuyu ele alırken yaptığı tasnif, tartıĢma ve 

fikir üretme diyalektiğini ve mevzuyu temellendirme biçimini ele almakta ve kötülük probleminin 

izahına katkı sunmayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kötülük, Akıl, Yöntem, Felsefe, Problem.  

 

Hoca Abdülkerim Efendi and His Evil Interpretation 

 

Abstract 

This paper aims to discuss Abdulkerim Efendi and his evil interpretation and during this interpretation 

we will focus to identificate the titles that include solution. Interpreting the problem of evil is one of 

the main problems of Islamic thought. We research the dialectic of classification, discussion and idea 

making of Abdülkerim Efendi. The form of justification of him is original so he contributes to the 

explanation of the problem of evil by means of his own method.  

Keywords: Evil, Reason, Method, Philosophy, Problem. 

 

Abdülkerim Efendi ve Kötülük Konusuna Bakışı 

Hoca Abdülkerim Efendi (1803/1886) ve Ġngiliz Kerim Efendi gibi isimlerle de anılan 

Abdülkerîm b. Hüseyin el-Amasyevî,1 “Kaza ve Kader” konusuna tahsis ettiği risalesinde kötülük 

problemine geniĢ yer ayırarak konuyu çeĢitli yönleriyle değerlendirmiĢ2 ve Ģer probleminin 

aydınlatılmasına ıĢık tutacak Ģekilde sorulması muhtemel bazı sorulara dikkat çekerek her birine ayrı 

ayrı cevaplar vermiĢtir. Hoca Abdülkerim Efendi‟nin kiĢiliği ve yetiĢme ortamı bu meseleyi çok yönlü 

olarak incelemesine fırsat sunan bir nitelik arz etmektedir. Doğu ve Batı dil ve kültürüne olan 

hakimiyeti, Felsefe, Mantık, Kelam ve Dil gibi geniĢ ve zengin bir alana nüfuz ederek bu alanlarda 

eserler vücuda getirmiĢ olması, yurtdıĢında Fransa ve Ġngiltere gibi ülkelerde yapmıĢ olduğu 

araĢtırmalarla Batı düĢüncesi alanında kendisini geliĢtirmesi, almıĢ olduğu medrese eğitimi sayesinde 

Ġslamî disiplinlere derinliğine nüfuz etme imkânı yakalaması çeĢitli meziyetlerindendir. Bu altyapısı 

onun özellikle daha geniĢ bir perspektiften kuĢatıcı bir yaklaĢımla meseleleri değerlendirmesine imkân 

sağlamıĢtır.  

Abdülkerim Efendi‟nin kötülük algısının ne olduğu, kötülük problemini hangi baĢlıklar 

çerçevesinde incelediği, bu baĢlıkları ne tür argümanlarla desteklediği, hangi soruları sorup bu soruları 

nasıl cevapladığı bilgileri ortaya konulduğunda mesele vuzuha kavuĢmuĢ olacak, bu araĢtırma 

sonucunda elde edilen bulgular Batı düĢüncesinde çok yönlü ve teferruatlı Ģekilde tartıĢılan kötülük 

problemine getirilen izahların ve bu problemin aĢılmasına katkı sağlamak üzere geliĢtirilen yorumların 

Ġslâm düĢüncesi ayağının güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Ancak öncelikle "zamanının en önemli ilim  

ve fikir adamlarından biri"3 olarak tavsif edilen Hoca Kerim Efendi'nin hayatı hakkında kısa bir malumat 

vermekte fayda vardır.  

                                                           
  Doç. Dr., GaziosmanpaĢa Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, emine.oguk@gop.edu.tr.  
1  Abdülkerim Efendi eserinde kendisini “Abdülkerîm b. Hüseyin el-Amasî” olarak tanıtmıĢtır. (bkz. Abdülkerim b. Hüseyin el-

Amasyevî, “Risale-i Kaza ve Kader li-Hoca Kerim Efendi”, (Muhammed ReĢid, Eyyühe'l-Veled Tercümesi, Ġstanbul Matbaası, 
1305 içinde), s. 2.  

2  Kaza ve kaderin ne olduğunu izah eden giriĢten sonra ikinci fasılda kötülük konusuna geçmiĢtir. Abdülkerim Efendi, “Risale-i 
Kaza ve Kader”, s. 5.  

3  Ġngilizce, Fransızca ve Arapça dillerine olan hakimiyeti, felsefe, mantık ve kelam baĢta olmak üzere pek çok alanda önemli 
eserler vücuda getirmesi, Osmanlı ulemasının Batı ile temasının ilk örneklerinden birini teĢkil etmesi, ulema için önemli bir 
mevki olan Ġstanbul pâyesine yükseltilmesi, geleneksel Ġslam düĢüncesine ait mantık, felsefe ve kelama dair risalelere 
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Bursalı Mehmed Tahir (1861-1925)‟in Osmanlı Müellifleri4 ve Mehmed Süreyya (1845-1909)‟nın 

Sicilli Osmanî ve Ahmet Cevdet PaĢa‟nın Tezâkir5 adlı eserlerinde zikri geçen, Diyanet Ġslam 

Ansiklopedisinde de “Ġngiliz Kerim Efendi” adıyla maddesi bulunan6 Abdülkerim Efendi'nin hayatı ve 

fikirleri hakkında daha geniĢ bilgiyi Mustafa Ülger'in Ankara Ġlahiyat Fakültesinde yapmıĢ olduğu “Hoca 

Abdülkerim Efendi‟nin Felsefi GörüĢleri” baĢlıklı doktora tezinden elde etmek mümkündür. Doğum yeri 

Amasya‟nın merkez kazasına bağlı Akdağ Nahiyesi‟nin Karakise köyü olan Kerim Efendi,7 çocukluk 

yıllarını Amasya'da geçirdikten sonra Ġstanbul'a gitmiĢtir. Ġlim sahibi köklü bir aileye mensup olan 

Kerim Efendi'nin dedesinin dedesi, meĢhur âlim Akdağlı ġeyh Hacı Mustafa Efendi‟dir.8 Abdülkerim 

Efendi Ġstanbul‟a intikalinden sonra çeĢitli medreselerde eğitim görmüĢ, Ġmamzade Esad Efendi ve 

Vidinli Mustafa Efendi gibi dönemin meĢhur âlimlerinden ders almıĢtır.9 Müderris olarak Ģöhret 

kazandıktan sonra, devlet tarafından fen bilimlerinde araĢtırma yapmak üzere Sadrazam ReĢid PaĢa 

tarafından Ġngiltere‟ye gönderilmiĢtir.10 Burada yaklaĢık iki yıl kadar kaldığı tahmin edilmektedir. Geri 

döndükten sonra müderrislik kademelerinde ilerleyerek ulema için önemli bir mevki olan Ġstanbul 

payesine kadar yükselmiĢtir. Meclis-i Maarif üyeliği görevini yürütürken YeniĢehir, Mekke ve Ġstanbul 

Kadılığı görevini paye olarak almıĢtır. Abdülkerim Efendi‟nin yurt içinde ve yurt dıĢında tanınan çok 

yönlü bir âlim olduğu ve felsefe, riyaziye ve tabiiyye ile ilgili aklî ilimleri iyi bildiği, özellikle ruh 

konusundaki araĢtırmalarıyla öne çıktığı ve bu konuda kendisinden bilgi almak üzere Batı‟dan gelen 

heyetlerin olduğu ifade edilmiĢtir. Kerim Efendi'nin hayatının sonlarına doğru Kadı Beyzavî tefsiri 

okuttuğu da bilinmektedir.11 Vefat tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Fatih Camii‟nde 26 no‟da 

kayıtlı hazireden anlaĢıldığına göre 26 Ocak 1886 tarihinde (20 R. 1303) vefat etmiĢtir.12 Arapça, 

Fransızca ve Ġngilizce‟yi iyi derecede bilmesi hem doğu hem de batı kaynaklarından istifade edebilme 

imkânı sunmuĢtur kendisine. Kelam, felsefe, mantık, coğrafya ve dilbilgisi gibi alanlarda yazmıĢ olduğu 

eserlerinin bir kısmını Türkçe bir kısmını da Arapça olarak kaleme almıĢtır.13 Kaynaklarda okuttuğu 

zikredilen eserler arasında felsefe, mantık ve kelam eserlerinin ağırlıklı olduğu dikkat çekmiĢ, 

kendilerinden istifade ettiği kelam âlimleri arasında Sadettin Teftazânî ve Adudiddin el-Icî yer 

almıĢtır.14 Kaza ve kader risalesini hazırlarken istifade ettiğini söylediği isimler arasında ise Ġbn Sina, 

Farabî, Fahreddin er-Razî, NasırüddinTusî, Kutbuddin er-Razî gibi âlimler vardır.15 Bu bilgiler dikkate 

alındığında Kerim Efendi‟yi bir kelamcı veya filozof olarak görmek yerine, “Ġslam düĢünürü” olarak 

nitelendirmek daha isabetli olacaktır. Çünkü eserleri incelendiğinde Kerim Efendi‟nin felsefeye daha 

yakın bir çizgiye sahip olmakla birlikte felsefe ve kelam arasında bir yerlerde durduğu dikkat 

çekmektedir. Bu nedenle onun düĢünce birikimini sadece kelam veya sadece felsefe sahasıyla 

                                                                                                                                                                                     
Ģerhler yazması ve benzeri özellikleri sebebiyle bu nitelemeye hak kazanmıĢtır. Cevat Ġzgi, “Ġngiliz Kerim Efendi”, DĠA, 2000, 
c. 22, s. 295-296;  Mustafa Ülger, “Hoca Abdülkerim Efendi‟nin Felsefî GörüĢleri”, AÜSBE, Ankara, 2007, s. 65, 75.  

4  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri,  c. 2, 1914-24, s. 10-11. 
5  Ahmet Cevdet PaĢa, Tezâkir, c. 4, 1953-57, s. 10. 
6  Kerim Efendi‟ye “Ġngiliz” nisbesinin verilme sebebi, Ġngiliz diline ve kültürüne vakıf ilk Osmanlı âlimlerinden biri olmasından 

dolayıdır. Bkz. Cevat Ġzgi, “Ġngiliz Kerim Efendi”, c. 22,  s. 295. 
7  Bazı kaynaklarda doğum yeri olarak Akviran Köyü geçmekte ve bu köyün Karakise köyünün yeni adı olduğu ifade 

edilmektedir. Ancak yaptığımız araĢtırmada böyle olmadığı, Akviran‟ın Kerim Efendi‟nin annesinin köyünün adı olduğu ortaya 
çıkmıĢtır.  

8  Akdağlı ġeyh Hacı Mustafa Efendi‟nin Amasya Müftülüğü, Torumtay ve Abdullah PaĢa medreselerinde müderrislik gibi çeĢitli 
ilmî görevler ifa ettiği bilinmektedir. 

9  Ġmamzâde Esad Efendi‟nin meĢhur talebelerinden biri olarak kabul görmüĢtür. Ġzgi, “Ġngiliz Kerim Efendi”, s. 295. 
10  Ġzgi, “Ġngiliz Kerim Efendi”, s. 295. 
11  Ġzgi, “Ġngiliz Kerim Efendi”, s. 295. 
12  Ertuğrul Düzdağ, Mehmet Akif Hakkında AraĢtırmalar 1, ĠFAV Yay., Ġstanbul, 1989, s. 27.  
13  Kerim Efendi‟nin eserleri telif, tercüme, Ģerh ve haĢiye Ģeklindedir. Bunlar arasında yer alan Câmiü‟l-Hakâyık, Risâle-i Kazâ 

ve Kader, Risâle-i Rûh-i Ġnsan, Risâle fî Tahkîki‟l-Hareketi‟l-Hâfıza li‟z-Zaman, Kıssa-i Salamân ve Absâl, Ġbn- Sina‟nın 
Terceme-i Hâli, ġerhü ġifa gibi eserler felsefe ve kelam alanında, Mizânü‟l-Adlfi‟l-Mantık ve HaĢiyesi, HaĢiye alâ HâĢiyeti 
Siyelkûtî ale‟t-Tasavvûrât adlı eserleri mantık sahasını, Risâletü Tezkirati‟l-Ekâlîm Coğrafya‟yı, Zübdetü fî Ġlm-i Sarf ise Dil 
Bilgisi alanlarını ilgilendirmektedir. Eserlerinde öne çıkan konu baĢlıkları ise “Ġnsanın Mahiyeti, Ruh ve Ruh-Beden ĠliĢkisi, 
Mead Meselesi, Kaza ve Kader ve Kötülük konuları olmuĢtur. Detaylı bilgi için bkz. Ülger, “Abdülkerim Efendi‟nin Felsefî 
GörüĢleri”, s. 103-266. 

14  Mustafa Ülger, “Hoca Abdülkerim Efendi‟nin Felsefî GörüĢleri”, AÜSBE, Ankara, 2007, s. 77. 
15  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 2. 
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sınırlamak yerine genel tutmak daha doğru bir değerlendirmedir.16 Daha ziyade Ģerh ve haĢiye 

mahiyetinde olan eserleri arasında Türkçe olanlar Ģunlardır: Zübde fî ilmi‟-s-sarf (Ġstanbul, 1292), 

Risale-i Kaza ve kader (Ġstanbul, 1293), Risâle-i Rûh-i insaniyye (Ġstanbul 1293), Risâle fî Tahkîki 

Hareketi‟l-hafıza li‟z-zaman (Ġstanbul, 1297), Mizânü‟l-adl fi‟l-mantık (Ġstanbul, 1275), HaĢiye ale‟s-

Siyalkûtî ale‟t-tasavvurât I-II (Ġstanbul, 1305), ġerhu‟Ģ-ġifa. 

Hoca Kerim Efendi'nin bu makalenin ana konusunu oluĢturan kötülük bahsine Risale-i Kaza ve 

Kader adlı çalıĢma içinde yer verdiği görülür. Söz konusu risale Muhammed Gazzali'ye ait Eyyühe'l-

Veled adlı eserin tercümesini yapan Muhammed ReĢid'in eserinin içinde "Risâle-i Kaza ve Kader li Hoca 

Kerim Efendi" adıyla yer almıĢ17 ve makalemizde bu nüsha esas alınmıĢtır. “Efkâr-ı âmmeye bir hizmet-

i hayriyyede bulunmak kasdıyla” yazdığını ifade ettiği18 bu risalenin tamamı 16 sayfadan müteĢekkildir 

ve toplam 5 fasla ayırdığı risalesinin birinci faslı dıĢındaki diğer tüm fasıllar, kötülük konusuna 

hasredilmiĢtir.19 Bu konu haricinde kaza ve kaderin tanımı, saadet ve fesad, kulların fiilleri, teklif ve 

ceza meselelerini risalede görmek mümkündür. Kaza ve kader mevzuu içinde kötülük meselesi dıĢında 

incelenen baĢka konu baĢlıkları olduğu halde, Kerim Efendi'nin kaza ve kadere iliĢkin kısa bir giriĢ 

yaptıktan sonra kötülük konusuna yoğunlaĢması dikkat çekicidir. Kerim Efendi'nin bu tutumu iki ayrı 

meseleyi daha merak konusu haline getirmiĢtir. Bunlardan birincisi Kerim Efendi'nin Ģer meselesini 

müstakil bir risalede ele alacak Ģekilde önemsemesinin sebebi, diğeri de kader-kötülük iliĢkisi. Bu iki 

konuyu açıklığa kavuĢturmadan baĢka meselelere geçmek isabetli olmayacaktır.  

Abdülkerim Efendi‟nin kötülük konusuna müstakil bir risalede yer vermesinin nedenini 

dönemsel geliĢmelerden bağımsız olarak tespit etme imkânı yoktur. Kendisinin yetiĢtiği dönem 18. 

yüzyıl Aydınlanma çağının etkilerini taĢımaktadır. Aydınlanma çağı teodise anlayıĢına karĢı sert 

eleĢtirilerin yapıldığı bir çağdır. Voltaire (1694-1778) Leibniz‟in “mümkün dünyaların en iyisi” anlayıĢını 

yerden yere vuran “Candide” adlı ünlü hicvini yayınlamıĢtır. 1755 Lizbon depreminin insanlar 

üzerindeki yıkıcı etkisi henüz silinmemiĢ, David Hume‟un (1711-1776) kötülükle ilgili ateizme kapı 

aralayıcı mahiyetteki formülasyonlarının yansımaları, yavaĢ yavaĢ Ġslam dünyasında da hissedilmeye 

baĢlanmıĢtır. 

Kâinatta bulunan kötülüklerle, ilim, irade, kudret, iyilik, adalet ve rahmet sahibi iyi bir 

yaratıcının uzlaĢtırılmasındaki zorluğa dayanan Ģer/kötülük meselesi tarih boyunca insanları meĢgul 

etmiĢ, kötülük problemi ile kötülüğü temellendirmeye dayalı argümanlar hemen hemen her dönemde 

tartıĢılmıĢtır.20 DüĢünce tarihinde önemli bir yer iĢgal eden ve “kötülük problemi” ve “theodise” adı 

altında daha ziyade felsefî bir problem halinde karĢımıza çıkan bu mesele, zaman zaman yaratıcının 

varlığını, birliğini ve sıfatlarını tehdit eden keskin Ģekillere kavuĢtuğundan Ġslâm ilâhiyatını ve kelâmını 

da yakından ilgilendirmektedir. Özellikle kötülükleri yaratma fiilini, kudret ve hikmet sahibi olan 

yaratıcıya nispet etmekte zorlanmak, yaratıcının varlığı ile evrende bulunan kötülükleri birbiriyle çeliĢkili 

görmek anlamına gelir. Bunun da ötesinde zaman zaman kötülükler yaratıcının varlığını inkâra varan 

                                                           
16  Maarif nazırı Saffet PaĢa‟nın 26 Ağustos 1869 tarihinde Darü‟l-Fünûn‟da okutulacak dersler ve bu dersleri okutacak hocalar 

konusunda hazırladığı raporda Felsefe ve Kelam derslerinin ikisini de Abdülkerim Efendi‟ye teklif etmesi onun her iki alanda 
da söz sahibi olduğunun göstergelerinden biridir. Bkz. Ülger, “Hoca Abdülkerim Efendi‟nin Felsefî GörüĢleri”, s. 91. 

17  Bkz. Muhammed ReĢid, Eyyühe'l-Veled Tercümesi, Ġstanbul, 1305. Ayrıca risalenin Matbaa-i Amire‟nin 1293/1876 tarihli 
basımı da mevcuttur. Toplam 16 sahife olan bu risaleyi Abdülkerim Efendi Türkçe (Osmanlıca) olarak kaleme almıĢ ve bu 
risale ayrıca Matbaa-i Amire‟de basılmıĢtır. 

18  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 2-3. 
19  Bu risalenin baĢında Meclis-i Maarif Azası Haydarizade Seyyid Fasih el-Bağdadi Arapça bir sunumda bulunarak Osmanlı 

ülkesinin en değerli bilginlerinden olan Abdülkerim Efendi‟yi yazmıĢ olduğu bu eserden dolayı tebrik etmiĢtir. Eserin birinci 
faslında kaza ve kadere iliĢkin bilgiler verildikten sonra ikinci faslında kötülük ve ilahi kaza ile olan iliĢkisi, üçüncü fasılda 
insan ve kötülük iliĢkisi, dördüncü fasılda soru-cevap Ģeklinde bilgi, amel, ilahî ceza ve kötülük iliĢkisi, beĢinci fasılda da yine 
soru-cevap Ģeklinde insan fiili ve kötülüğün ulûhiyetle olan iliĢkisi üzerinde durulmuĢtur. Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve 
Kader”, s. 1-16. 

20  Bütünüyle kâdir bir Tanrı‟nın iradesinin eseri olan dünyada kötülüklere izin vermemesi gerektiği, âlemde kötülüklerin 
bulunmasının O‟nun kudret ve iyiliğiyle bağdaĢmadığı kötülük probleminin temel tezini oluĢturur bkz. Edward H. Madden, 
Evil and the Concept of God, Springfield 1968, s. 4; David Hume, John S. Mill ve J. L. Mackie gibi filozoflar dünyada 
kötülüklerin varlığını Tanrı‟nın adaleti, kudreti veya iyiliği için tehdit unsuru olarak kabul etmektedirler. Bkz. Mehmet S. 
Aydın, Kant'ta ve ÇağdaĢ Ġngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlâk ĠliĢkisi, Ankara, 1981, s. 130, 131. 
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güçlü bir argümana dönüĢmektedir. Bu bakıĢ açısına göre, merhamet ve hikmet sahibi bir yaratıcının 

ilâhî kudret ve iradesinin bir sonucu olarak meydana gelen kâinat mükemmel bir düzen üzere olmalıdır. 

Oysa bu kâinat sisteminde, bir takım kötülük ve bozukluklar vardır. Eğer yaratıcı "iyi" ise, "lütuf ve 

merhamet sahibi" bir varlık olarak nitelendiriliyorsa, O'nun tarafından yaratılan varlıkların da iyi olması 

gerekir. Bu durumda tabiatta kötü olarak adlandırılan Ģeyler sahipsiz kalır. ĠĢte bu anlayıĢ bazı 

düĢünürleri kötülükler için Cenâb-ı Hak'tan baĢka sebepler aramak gerektiği fikrine sürüklemiĢtir.21 

Ġçinde kötülüklerin bulunduğu bir varlık âlemi fikriyle, kemal ve iyilik sahibi bir yaratıcının eseri olan 

kâinatta var olması gereken düzen fikrini birbiriyle çeliĢkili addedenler, evrende bunca kötülük varken 

yaratıcıya inanmayı rasyonel kabul etmezler.22 Çünkü bu anlayıĢa göre mutlak iyi olan yaratıcı 

evrendeki kötülükleri ortadan kaldırmalıdır. Mutlak kudret sahibi bir ilaha rağmen kötülüklerin varlığı 

sorgusu Epicuros (m. ö. 270) den itibaren tartıĢılmaya devam edilen kötülük sorununu oluĢturur.23 

Kötülüklerin varlığı öylesine güçlü bir karĢıt argüman halinde sunulur ki, bu yolla hem kâinattaki düzen 

fikri reddedilir, hem de inançsızlık ve ateizmin kapıları aralanır. Felsefede “kötülük problemi” olarak 

bilinen ve hemen hemen bütün asırlarda tartıĢılagelen Ģer meselesinin arka planında bu tezler vardır. 

Dolayısıyla kudret ve hikmet sahibi bir yaratıcının eseri olan kâinat bir kemali yansıtmıyorsa, bu durum 

ya O‟nun düzenin bilgisine sahip olmadığının veya bunu istemediğinin ya da bunu yaratma kudretinin 

bulunmadığının iĢareti kabul edilmektedir.24 Tüm bu iĢaretler ulûhiyyetin inkârına kapı aralar. Bu 

çerçevede tartıĢmaya açılan konulardan biri kâinattaki düzensizlik ve bozuklukların sebebi, diğeri de 

bunların kaynağının nereye dayandığı ve yaratıcının bu kötülükleri niçin engellemediği meselesidir?25 

Batı düĢüncesinde kötülük problemine verilen cevaplarla kötülük probleminin izahı noktasında 

gösterilen çabalar, ilâhî adalet anlamındaki "teodise" baĢlığı altında incelenir.26 Mu'tezile âlimleri de en 

önemli usûlleri olan adl esasını Allah‟ı Ģer ve kabih fiillerden tenzih etmek için ortaya koymuĢtur.27 

Kötülük konusunun kaderle olan irtibatı sebebiyle Kerim Efendi'nin bu konuyu kader risalesi 

içinde ele aldığını daha önce ifade etmiĢtik. Takdir edilen Ģeyler içinde "Ģerrin takdiri" konusu da yer 

almakta ve özellikle de bu takdirin ulûhiyyetin temel özellikleriyle olan iliĢkisi müzakere konusu 

olmaktaydı. Bunların tespit ve izahı meseleyi kavramamıza katkı sunacaktır: Evrende varlık kazanan 

eĢya ve meydana gelen hadiselerin ezelde ilâhî hikmete uygun olarak belirlenmesine kaza, bu takdire 

göre meydana gelmesine de kader ismi verilmektedir. Dolayısıyla kader "Allah‟ın ezelde planladığı 

nesne, olay ve sorumluluk doğuran beĢerî fiilleri zamanı gelince yaratması" anlamına gelmektedir.28 O 

halde yaratıklar ilk varoluĢları açısından kazaya, iyi-kötü güzel-çirkin gibi nitelik kazanmaları ve 

eylemleri bakımından kadere bağlıdırlar. Dolayısıyla bu konu Allah‟ın takdiriyle irtibatlandırılmakta, 

problem olarak yansıması ilahî bir gazap Ģeklinde telakki edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu itibarla 

bu konunun Ġslam ilahiyatında ele alınması en münasip baĢlık “kaza ve kader” baĢlığıdır.  

Kaza ve kaderin insanın iradesine ve hürriyetine ne ölçüde müdahale ettiği hep tartıĢma 

konusu olmuĢtur. Bu konunun açıklığa kavuĢması için öncelikle ilim, irade, kudret ve fiil kavramlarının 

                                                           
21  Eflatun, Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimgöz, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 1975, s. 70-72. 
22  Bkz. Cafer Sadık Yaran, Kötülük ve Theodise, Ankara, 1997, s. 22. 
23  Kötülük problemine göre Tanrı kötülükleri önlemelidir. Eğer önlemek istiyor da gerçekleĢtiremiyorsa aciz olduğuna, önlemek 

istemiyorsa da kötü niyetli olduğuna delalet eder. Her iki hal de Tanrının sıfatlarıyla bağdaĢmaz. O halde mutlak iyi olan 
Tanrı ile kötülüğün bir arada bulunması izah edilemez. David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion (ed. Martin Bell), 
London, 1990, Part X,  s. 108-109. 

24  Muhammed Taqi Misbah Yazdi, “An Introduction to Muslim Philosophy”, al-Tawhid, 14/2/11, s. 118-119. 
25  Kötülük problemi karĢısında benimsenen yollar dört grupta toplanmıĢtır. Bunlardan birincisi problemi görmezden gelmek, 

ikincisi problemin anlamsız olduğunu göstermek, üçüncüsü geleneksek teistik bir anlayıĢ içinde problemi çözmeye çalıĢmak, 
dördüncüsü ise teistik kavramlar üzerinde değiĢiklikler meydana getirmek suretiyle farklı izah metotları geliĢtirmektir. Bkz. 
Edward H. Madden, Evil and the Concept of God, Springfield, 1968, s. 7.  

26  Teodise kavramı Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) tarafından kâleme alınan Allah ve adalet kavramlarının 
Yunanca'sından esinlenerek ortaya atılmıĢtır ve varolan kötülüklerle ilâhî yaratılıĢ arasını uzlaĢtırma noktasında, dünyada 
yaratılıĢa ters düĢen Ģeylerin bulunduğu iddiasına karĢı ilâhî adaleti savunur. GeniĢ bilgi için bkz. Eric L. Ormsby, Theodicy in 
Islamic Thought: the Dispute Over al-Ghazâlî‟s “Best of all Possible Worlds", Princeton, 1984, s. 3. 

27  Kadî Abdülcebbâr, Ebü'l-Hasan Abdülcebbâr b. Ahmed, el-Muğnî fî ebvabi't-tevhid ve'l-adl, nĢr. Mahmud Muhammed el-
Hudayrî, Kahire, ty., [Dârü'l-Mısriyye], c. 4, s. 51. Ayrıca bkz. Muhammed Salih Mehmed es-Seyyid, el-Hayr ü ve‟Ģ-Ģerrü 
inde‟l-Kadi Abdülcebbar, Kahire, 1998, s. 9. 

28  Yusuf ġevki Yavuz, "Kader", DĠA, c. 24, Ġstanbul, 2001, s. 58. 
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nasıl bir değerlendirmeye tabi tutulacağı önem arz etmektedir. Kazâ kader konusunun Allah‟ın ilim, 

irade ve kudret sıfatlarının bir neticesi olduğu muhakkaktır. Kâinatta gerçekleĢen fiillerin belli bir amaç 

doğrultusunda âhenkli, düzenli ve kusursuz bir Ģekilde sürüp gitmesi yaratıcısının ilim sahibi olduğunun 

açık göstergesidir.29 Zira hakikati, faydası, gereği ve hikmeti bilinmeyen bir Ģey yaratılamaz. Hikmetin 

takdiri her Ģeyi yerli yerine koymakla,30 her Ģeyi yerine koymak ise bunların yerini bilmekle mümkün 

olmaktadır. Engin ilim ve hikmet sahibi olan yaratıcı dilediği Ģeyi tercih edip gerçekleĢtirme gücüne 

haiz olduğundan aynı zamanda güçlü bir iradeye de sahip demektir. O'nun fiilinin gerçekleĢmesini 

engelleyecek hiçbir güç ve irade mevcut değildir. “Bir Ģeyin vakti geldiğinde meydana gelmesine ait 

seçim”31 olarak tanımlanan irade, kâinatta bozulduktan sonra düzelen, yok olduktan sonra varlık 

kazanan Ģeylerin ardındaki müdahaleye iĢaret etmektedir.32 

Ġrade sahibi olmanın zıddı cebir sonucu bir fiili gerçekleĢtirmektir. Zira zorunlu olarak bir fiili 

yapmak bunu mecbur kılan bir baĢkasının hükmü altında o fiili gerçekleĢtirmek demektir Bu da kâinatın 

fâili için söz konusu olamaz.33 Allah'ın umumi bir iradeye sahip olması âlemde hayır ve Ģer ne varsa bu 

iradeye bağlı olarak gerçekleĢtiğini göstermektedir.34 Allah‟ın meĢîeti de iradesine uygun olarak her 

Ģeye Ģâmildir. Allah dilemedikçe kulun dilemesi veya kulun Allah‟ın dilemesinin aksine bir Ģeyi dileyerek 

gerçekleĢtirmesi mümkün olmadığından, Allah bir Ģeyi dilediği halde gerçekleĢmemesi veya olmamasını 

dilediği halde gerçekleĢmesi imkân dâhilinde değildir.35 

Ġslam ilahiyatında kötülük probleminin çözümünde iki farklı açıklama biçimi dikkat çekmekte, 

bunların belirlenmesinde kötülük algılarının da etkili olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi Allah‟ın 

belli bir düzene dayalı olarak yarattığı kâinatta Ģer olarak isimlendirilen Ģeyler vardır, ancak bunlar 

genel düzene aykırı değildir. ġer gibi telakki edilen bazı Ģeylerin açıklanamaması insan idrakinin sınırlı 

olmasından kaynaklıdır. Bu düĢünce Ehl-i hadis ve EĢariler‟e nispet edilmektedir. Diğer bir görüĢ ise 

Ġslam filozoflarına aittir. Kerîm Efendi‟nin de fikrî yakınlık içinde bulunduğu Farabî ve Ġbn Sina gibi 

âlimler daha ziyade feyz ve südûr teorisine bağlı olarak kötülük konusunu izah etmiĢtir.36 Onlar 

kötülüğün gerçekte mevcut olmadığı, kötülük zannedilen Ģeylerin özünde iyilik olduğu Ģeklindeki 

yorumları öne çıkarmıĢlardır. Bu açıklama biçiminde Ģer denilen Ģeylerde pek çok fayda ve hikmetlerin 

olduğu ve Ģerlerin gerçekte zatî değil arazî bir varlığa sahip bulunduğu dikkat çeker.  Bunlar dikkate 

alındığında hayır ve Ģerlerin hepsi yerli yerindedir.  

ġer mahiyeti itibariyle metafiziksel, fiziksel ve ahlâkî olarak üçe ayrılır.37 Yaratıklardaki aslî 

(doğuĢtan gelen) kusurluluk olarak tanımlanan, fizik ve moral kötülüğün kaynağı olarak görülen 

metafiziksel kötülüğün varlığını, Ġslam kelamcıları ve filozofları kabul etmemiĢlerdir. Mesela Mâtürîdî 

“Allah‟ın yaratıĢında Ģer yoktur”38 demek suretiyle metafizik kötülük algısına karĢı çıkmıĢtır. Deprem, 

sel, heyelan, kıtlık, kuraklık, kasırga gibi doğal âfetler yanında körlük, sağırlık, dilsizlik, sakatlık, 

ölümcül hastalık ve delilik gibi insanda bulunan eksiklikler fiziksel kötülük baĢlığı altında geçen kötülük 

çeĢitleridir.39 Bu kötülük türü kabul edilebilecek olan zehirli nesnelerde müzmin hastalıkların tedavisi 

olma Ģeklinde faydalar bulunduğu,40 diğer taraftan yılan gibi zararlı hayvanlarla bazı kötü nesnelerin 

düĢünme ve tefekküre sevketmek, ibret almaya teĢvik etmek ve imtihan sebebi olmak gibi birçok 

                                                           
29  Mâtürîdî, Ebû Mansur Muhammed b. Mahmud, Kitâbü‟t-Tevhîd, nĢr. Bekir Topaloğlu ve Muhammed Aruçî, Ankara, 2003, s. 

72, 222. 
30  Mâtürîdî, Tevhîd, s. 176, 487. 
31  Mâtürîdî, Tevhîd s. 92. 
32  Mâtürîdî, Tevhîd, s.70. 
33  Mâtürîdî, Tevhîd, s. 71. 
34  Mâtürîdî, Tevhîd, s. 466. 
35  Mâtürîdî, Tevhîd, s. 459, 464. 
36  Farabî, Fusûlü‟l-Medenî: Siyaset Felsefesine Dair GörüĢler, çev. Hanifi Özcan, Ġzmir, 1987, s. 59; Ġbn Sina, eĢ-ġifa, Metafizik, 

çev. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Ġstanbul, 2005, II, 162.   
37  Yaran, Kötülük ve Theodise, s. 26. 
38  Mâtürîdî, Tevhîd, s. 258, 273, 377.  
39  Bkz. Yaran, age., s. 28. 
40  Mâtürîdî, Tevhîd, s. 169. 
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hikmetleri olabileceğine iĢaret eden Ġslam kelamcıları olmuĢtur.41Abdülkerim Efendi ise Kaza ve Kader 

Risalesi‟nin baĢındaki “hamdele” kısmında Cenâb-ı Hakk‟ı “bütün kemâl sıfatlarla zatî ve fiilî yönden 

muttasıf bir varlık”42 Ģeklinde vasfetmek suretiyle zihinlere gelmesi muhtemel metafizik kötülük algısını 

bertaraf etmiĢtir. 

Fiziksel kötülük baĢlığı deprem, sel, heyelan, kıtlık, kuraklık, kasırga gibi doğal âfetlerle, körlük, 

sağırlık, dilsizlik, sakatlık, ölümcül hastalık ve delilik gibi insanda bulunan eksiklikler için kullanılır. 

Kerim Efendide bu sınıf içinde değerlendirilmeye müsait olan bazı örnekler vermiĢtir: Mesela soğuğa 

soğukluğa sahip oluĢu nedeniyle kötülük denemez. Soğuğun kötülük olması meyveye zarar verdiği 

içindir. Buradaki kötülük meyvedeki zarar ve ziyandır. Dolayısıyla soğuğa ancak arızî kötülük denir.43 

Yine ısı ve ıĢık kaynağı olması yönüyle pek çok faydayı içinde barındıran güneĢ, insana zarar verdiği 

durumda kötülük olarak nitelenebilir. Mesela fazla güneĢ baĢ ağrısına neden olmaktadır. Burada 

kötülük baĢ ağrısının kendisidir, güneĢ değildir. GüneĢ baĢ ağrısına sebep olması dolayısıyla en fazla 

arızî kötülük olarak nitelenebilir.44 Bu örnekler, Kerim Efendi‟nin fizikî kötülüğü, deprem, sel gibi tabi 

afetler üzerinden değil de, tabiatta pek çok yararı bulunmakla birlikte zaman zaman bazı tesirleri 

nedeniyle kötü olarak vasfedilen konular üzerinden temellendirdiğini gösterir. GüneĢin veya soğuğun 

kötü olarak nitelendiği durumlar aslında çok nadirdir ve kötülük savunucularının öne sürdüğü konular 

arasında tali bir fonksiyon icra etmektedir. 

Ahlâkî kötülük ise bencillik, kıskançlık, açgözlülük, acımasızlık, aldatma ve korkaklık gibi insan 

nefsinde bulunan zaaflardır. Fiziksel (tabiî) kötülük nasıl biyolojik dünyanın yapısından kaynaklanıyorsa, 

ahlâkî kötülük de hırsızlık, yalan söyleme gibi yanlıĢ davranıĢlardan ve bencillik, nefret gibi karakter 

zayıflıklarından neĢ‟et etmektedir.45 Her ikisinin de kaynağı özgür insandır.46 Ġslâm kelâmında, aklı ve 

yaratılıĢı iyi ve kötüyü bilebilecek bir yetiye sahip olmasına ve Allah tarafından doğru ve yanlıĢ 

gösterilip açıklanmasına rağmen47 kötü olana meyleden insan ahlâkî kötülüklerin kaynağı olarak kabul 

edilmiĢtir. Abdülkerim Efendi‟nin de bu düĢüncede olduğu ve ahlakî kötülüğün insanın iradesini doğru 

Ģekilde kullanmamasından kaynaklandığına inandığı görülür. Ona göre insanda nutkî, gazabî ve Ģehevî 

adını verdiği bir takım kuvvetler vardır ve bu kuvvetler yerli yerinde kullanılmadığı durumlarda 

kötülükler ortaya çıkmaktadır. Ancak ahlak kaynaklı bu kötülükler mutlak değil arızîdirler.48 

Ġrtibat noktaları vuzuha kavuĢtuktan sonra kötülük konusuna Kerim Efendi'nin de üzerinde 

durduğu çeĢitli mülahazalarla temas etmekte fayda vardır. Öncelikle kötülüğün mahiyeti hakkında ileri 

sürülen görüĢlere yer verilecektir. Bu görüĢler esas itibariyle kötülüğün ademiliği, izafiliği ve mutlakiyeti 

olmak üzere üç baĢlık altında toplanabilir.  

i. Kötülüğün ademîliği yani ontolojik anlamda bir gerçekliğinin bulunmadığı kanaatidir. Batı 

düĢüncesinde “kötülük illüzyondan ibarettir ve onun gerçek bir temeli yoktur” Ģeklinde ifade edilen bu 

anlayıĢta49 kötülüğün reel varlığı reddedilmekte, kötülük baĢlı baĢına bir değer olarak görülmemekte, 

bunun yerine kötülüğün ya iyilik eksikliğine bağlı olarak veya insanın yanlıĢ algılaması sonucu ortaya 

çıktığına inanılmaktadır. Bu fikri benimseyenlere göre kâinat sürekli bir geliĢme ve değiĢme halindedir. 

Sonlu bir canlı olan insanın varoluĢ Ģartları kâinatta iĢleyen mekanizma ile her zaman uyumlu 

olmayabilir. Bu uyumsuzluk kötülük olarak nitelendirilebilmektedir. St. Augustine gibi teologlar da 

kötülüğün iyilik eksikliğine bağlı olarak ortaya çıktığını ileri sürenler arasındadır. Bu anlayıĢta bir bütün 

                                                           
41  Mâtürîdî, Tevhîd, s. 168, 255. 
42  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 2 
43  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 5 
44  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 7-8.  
45  Madden, Evil and the Concept of God, s. 6; Yaran, Kötülük ve Teodise, s. 28-30. 
46  Yaran, Kötülük ve Teodise, s. 30. 
47  Yaran, Kötülük ve Teodise, s. 351. 
48  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 5-6, 9-11. 
49  Alan Richardson, John Bowden, “Theodicy”, the Westminster Dictionary of Christian Spirituality (ed. Gordon S. Wakefield), 

Philadelphia, 1983, s. 564-65. 
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olarak ele alındığında dünyanın 50 ve kötülük olarak değerlendirilen Ģeylerin nihaî anlamda iyi olduğu 

kabul edilir.51 

Kerim Efendi de kötülüğün iyilik eksikliği veya yokluğundan ibaret bulunduğunu ifade 

etmektedir. "Bir Ģeyin kemalini yitirmesi veya engellenmesi" Ģeklinde nitelediği kötülük52 diye algılanan 

ölüm, fakirlik ve cehalet gibi unsurlar, zâta ait olan bir vasfı tamamlamak olarak düĢünülmelidir. Buna 

göre ölüm hayatın son bulması, fakirlik zenginliğin yokluğu cehalet de ilim yoksunluğudur. Bunlar baĢlı 

baĢına bir kötülük değil, iyilik eksikliğinden kaynaklanan arızî bir durumdur.53 Bu düĢüncenin temelinde 

"Tanrı kötü olanı yaratmaz" anlayıĢı hâkim unsur gibi görülmektedir. Kerim Efendi'ye göre de tabiatta 

aslolan iyiliktir, kötü iyinin eksikliğinden kaynaklanır. Varlık iyi ve aynı zamanda yetkin olmanın iĢareti 

olarak tasavvur edildiğinden, kötülük eksiklik içinde olan Ģeylerin adı olmaktadır. Dolayısıyla kötülük ya 

bir cevherin ya da cevhere ait uygun bir halin yokluğunu veya noksanlığını ifade etmektedir.54 Kerim 

Efendi kötülük bahsine Ģer kavramının izahıyla baĢlar ve bu lafzı mecaz ifade eden ve yok hükmünde 

olan iĢlerden (umûr-u ademiyye) saymak gerektiğini söyler. Ona göre her bir varlık kendinde hayırdır 

ve onda hiçbir Ģer yoktur.55 Mevcudata Ģer nispet edilmesi gerçekte onda Ģer olduğu anlamına gelmez. 

Bu nispet mevcudatın bazı Ģerleri gerektirmesi sebebiyledir. Mesela içinde pek çok faydayı barındıran 

güneĢ, kuruluk ve yanmaya da sebep olabilir. Bu hasletleri sebebiyle güneĢin gerçekte Ģer olduğu 

söylenemez.56 Kerim Efendi Ģerrin yokluk hükmünde olduğuna dair kabulünü çeĢitli delillerle destekler.  

Bu deliller aynı zamanda Ģerrin bir hakikate sahip olamayacağının da kanıtlarını oluĢturmaktadır. 

1. Bu sebeplerden biri bu lafzın iradeye dayalı olmayan bir hakikat (hakikat-i gayrı muhtar) 

değeri taĢımasıdır. Kerim Efendi Ģerrin "yokluk" hükmünde oluĢunu ölüm, fakirlik ve cehalet örnekleri 

üzerinden temellendirir. Burada ölüm iradeye dayalı bir hakikat değil, hayatın son bulması (yok olması) 

anlamına gelir. Fakirlik zenginlik yoksunluğu, cehalet, ilim yoksunluğu demektir.57 

2. Ġkinci sebep kemale ulaĢmaktan alıkoyan bir engeldir. Mesela güneĢ ısı ve ıĢık verir. Ancak 

onun ısısını engelleyen bir bulutun varlığı söz konusu olabilmektedir. 

3. Zulüm ve zina gibi fiillerle korkaklık ve cimrilik gibi hasletler iyiliğin kaybı durumunda ortaya 

çıkmaktadır.58 

ii. Ġkinci bir görüĢ kötülüğün izâfî olduğu yaklaĢımıdır. Ġzafî yaklaĢım59 insan aklıyla iyilik ve 

kötülüğün bilinemeyeceğini, bunların zata bağlı gerçekliklerinin olmadığını ve aynı zamanda fâil ve dıĢ 

Ģartlardan bağımsız olarak baĢlı baĢına bu sıfatlara sahip bir iyilik veya kötülükten bahsedilemeyeceğini 

kabul eder. Nesne veya fiillerin kendi baĢlarına iyilik-kötülük vasıflarına sahip olmaması, bunların 

kendileri haricindeki faktörler nedeniyle değer hükümlerini aldıklarını gösterir. Lizatihî olmayıp arazî 

veya ligayrihî faktörlerin tesiriyle müsbet veya menfî anlamda değer kazanan bir varlık ya da fiil, söz 

konusu sebeplerin değiĢmesine paralel olarak değer farklılığına uğrayacaktır. Bu da aynı nesnenin Ģart 

ve konumuna bağlı olarak hem müspet hem de menfî değer yüklenebileceği anlamına gelir. 

Abdülkerim Efendi‟ye göre kendi baĢına bir değer ifade etmeyen ve sadece baĢkası tarafından 

istenmekle değer kazanan nesne veya fiil, lizatihî veya kendinde değerli olmaktan uzaktır. Meselâ bir 

elma kurdunun Ģer olması elmaya nispetledir. Elmanın olgunlaĢmasına fırsat vermediği içindir. Ġllet-i 

mucibine nispetle Ģer değildir. O halde buna Ģer bi‟-z-zat denilemez. Dolayısıyla da elmadaki kurt 

mutlak Ģer olarak kabul edilemez. Zulüm ve zina gibi fiilleri de bu kapsamda değerlendirmek 

                                                           
50  Aydın, Tanrı-Ahlâk ĠliĢkisi, s. 129. 
51  Murtaza Mutahharî, Adl-i Ġlahi, Ġstanbul, 1988, s. 173; Peter Antes, “The First Asharites‟ Conception of Evil and Devil”, 

Melanges Offerts a Henry Corbin (ed. Seyyed Hossein Nasr), Tehran, 1977, s. 185. 
52  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 5-6 
53  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 5. 
54  Ġbn Sina, Ebû Ali Hüseyin b. Abdullah b. Ali Belhî, eĢ-ġifa: el-Ġlahiyyât, Tahran, 1943, s. 355, 415-417; Ġbn Sina, en-Necât 

fi'l-hikmeti'l-mantıkiyye ve't-tabiiyye ve'l-ilahiyye (nĢr. Muhyiddin Sabri Kürdî), Kahire, 1938, s. 285. 
55  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 8.  
56  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 8-9.  
57  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 5. 
58  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 5.  
59  Ġzafîlik, bir yönüyle iyi veya birine göre iyi olan nesnelerin diğer bir açıdan veya diğer kimselere göre kötü olabileceği 

anlayıĢıdır. Bkz. Mâtürîdî, Tevhîd, s. 170. 
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mümkündür. Zira zulüm, kuvve-i gazabiyeynin bir sonucu iken zina da kuvve-i Ģeheviyeynin bir 

eseridir. Buradaki kuvvelerin kendisi değil, kullanım hataları yüzünden çirkin fiiller ortaya çıkmakta,  

kuvvenin kendisi Ģer olarak nitelendirilmeye uygun düĢmediklerinden, onların kaynaklık ettikleri 

Ģerlerin Ģer bi‟l-araz olarak isimlendirilmesi münasip görülmektedir.60 ġu halde Kerim Efendi 

kötülüklerde hem ademiyet, hem de izafiyet fikrini benimsemiĢ görünmektedir.  

Ġzafî yahut arazî Ģer iki türlü anlamaya müsaittir. Birinci anlama biçimine göre izafilik kiĢilerin 

algılama biçimine, zamana ve zemine göre değiĢmekte, bir zamanda Ģartlar çerçevesinde Ģer gibi 

algılanan bir Ģey, bir baĢka zaman ve Ģartta hayır olarak telakki edilebilmektedir. Buna dair bir baĢka 

örnek ise birine göre iyi algılanan bir Ģey bir baĢkası için kötü olarak değerlendirilebilmektedir. Bu algı 

Ģeklinde, herhangi bir Ģeyi iyi ya da kötü olarak değerlendirmede insanın kendi istek, arzu, ihtiyaç, 

fayda ve haz gibi temayüllerinin önemli bir rol oynadığı görülür.61 Bir kiĢi neyin iyi, neyin kötü 

olduğuna o Ģeyin kendisine yansıyan yönlerinden hareketle karar vermektedir.62 Dolayısıyla bir Ģeye iyi 

ya da kötü diyen kiĢi, o Ģeye duygusal bir keyfiyet atfetmiĢ olur.63 Buna göre ya bir ihtiyacın ortadan 

kaldırılmasına, ya bir zararın giderilmesine ya da bir menfaatin elde edilmesine vesile oldukları için 

insanlar tarafından meyledilen hususlar genel anlamda iyi kavramı içinde zikredilirken, karĢı çıkılan 

hususlar da kötü olarak nitelendirilir.64 Ġyilik ve kötülük yargılarının oluĢmasında kiĢilerin istek, ihtiyaç 

ve temayüllerinin önemli bir etkisi olsa da, iyi ile kötüyü bütünüyle insan doğasına indirgemek suretiyle 

izafî hale getirmek isabetli görülmez. Ġnsan zihni herkes tarafından kabul edilen ve bütün davranıĢların 

kendisine göre değerlendirildiği objektif bir iyi ve kötü anlayıĢına ulaĢmak ister. Ancak söz konusu iyi 

veya kötü nitelemesinin kime ya da neye ait olacağı konusu tartıĢmalara sebep olmaktadır.65  

Ġkinci anlama biçimine göre ise kiĢiye, Ģartlara ve zamana göre değiĢen bir izafiyet sözkonusu 

olmamakla birlikte, aynı varlık bir yönüyle Ģer, diğer yönden de hayır olarak değerlendirilir ki 

Abdülkerim Efendi‟nin izafiyet anlayıĢı daha çok bu türe girer. Mesela onun “bi‟l-araz ve bi‟l-izafe hayır 

ve Ģer” olarak nitelendirdiği varlıklara verdiği örneklerden biri güneĢtir. Ġnsana pek çok fayda ve 

kemâlata sahip bulunan güneĢ, yanık gibi sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir. GüneĢ yanığa 

sebep olması yönüyle Ģerdir, ancak hayır yönleri Ģer yönünden çok daha fazladır.66 GüneĢ insanları 

yakarak baĢ ağrına sebep olması sebebiyle kötülük olarak değerlendirilmiĢtir. Bu onun zatî bir kötülüğe 

sahip olduğu anlamına gelmez.67 Yine ona göre soğuk, soğukluğu nedeniyle kötü değildir. Soğukluk 

aslında bir olgunluktur. Kötülük olarak değerlendirilmesi, meyvenin tabiatını bozmasından dolayıdır. 

Sıcaklık ve ıĢık kaynağı olan güneĢ de böyledir. Az bir kötülüğün ortadan kaldırılması, kiĢiye acı bile 

verse eğer çok iyiliğe (hayr-ı kesir) neden olacaksa bu yapılmalıdır. Mesela insanın bozulan bir uzvunu 

kesmek gibi. Bu hastalıklı uzuv kesildiği takdirde vücudun geri kalanının sıhhatine sebep olacaksa o 

zaman bunun yapılmaması kötülük olur.68 Buna dair verilen diğer örnekler de kainatta mevcut 

                                                           
60  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 5.  
61  Ġyilik ve kötülük insanlar arasında gerçekleĢen belirli iliĢkilerin zorunlu neticesi halinde kendini gösterir. Mesela sağlık ve bilgi 

gibi hususiyetler iyi, hastalık ve cehalet unsurları ise kötü kabul edilir. Bu durum iyi ve kötü anlayıĢını oluĢturmada insanın 
merkeze alındığını gösterir. Değerler sahasında tek bir hükümde bulunmak mümkün olmadığından bu alan izafî bir karakter 
taĢımaktadır. Bkz. Muhammed Taqi Misbâh Yazdi, “An Introduction to Muslim Philosophy”, s. 131-132; ġahin Filiz, Ahlâkın 
Ġnsanî ve Dinî Temelleri, Konya, 1998, s. 20; Hilmi Ziya Ülken, Ahlâk, Ġstanbul, 1946, s. 151; Hilmi Ziya Ülken, Ġnsanî 
Vatanperverlik, Ġstanbul, 1933, s. 23.  

62  G. E. Moore, Principia Ethica, Cambridge, 1968, s. 2.  
63  Erol Güngör, Değerler Psikolojisi Üzerine AraĢtırmalar: Ahlak Psikolojisi, Ahlakî Değerler ve Ahlakî GeliĢme, Ġstanbul, 1988, s. 

18; DavranıĢların ahlâkîliğinin akla göre değil, duygulara göre belirlendiği fikrini savunan David Hume‟a göre iyi bir fiilin 
iyiliğine dair hükümle, kötü bir fiilin kötülüğüne dair hükmün altında yatan neden insan nefsinin bunları tasvibi ve 
tasvipsizliğidir. Hume, Treatise, s. 463, 468-9‟dan naklen. Ġyi kavramının Ģahsî bir karakter taĢıması, cisim, suret, Ģekil ve 
zevahire ait olmayıp, zat ve mahiyete, ruhaniyete, fiil ve harekete taalluk etmesi yönüyle temellendirilebilir. Bkz. Ülken, 
Ġnsanî Vatanperverlik, s. 20-21. 

64  Osman Pazarlı, Ġslâmda Ahlâk, Ġstanbul, 1972, s. 175.  
65  Bu noktada natüralist ahlâk filozofları ahlâkî kavramları bir ideal gözlemcinin değerlendirmesi açısından ele alırlar ve onun 

tarafından tasvip edilenleri iyi, edilmeyenleri ise kötü statüsünde kabul ederler. Bkz. Erol Güngör, Değerler Psikolojisi Üzerine 
AraĢtırmalar, s. 34. Ancak burada söz konusu ideal gözlemcinin mahiyeti gündeme gelir. Bu gözlemcinin kim olacağı ve neye 
göre değerlendirme yapacağı konusu baĢka tartıĢmalara ortam hazırlamaktadır. 

66  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 8-9. 
67  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 7-8. 
68  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 14.  
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varlıkların hayır yönlerinin Ģer yönlerine galip geldiğini, bu itibarla az bir Ģer için çok hayrı terk etmenin 

isabetli olmadığını ortaya koymuĢtur 

iii. Üçüncü bir yaklaĢıma göre, iyi ve kötü her Ģart ve konumda kendi değerini koruyan 

mutlakiyet vasfına sahip görülmüĢtür. Ġyi ve kötünün mutlak kabul edilmesi, bunların değerlerinin 

zâtından kaynaklanan bir vasfa göre belirlenmesi anlamına gelir. Bu da ahlâkî değere konu olan nesne 

ve fikirlerin hiçbir hal ve Ģartta değiĢmemesini gerektirir. Yine bunun tespiti için iyi ya da kötü 

olduklarının belirleneceği herkes tarafından kabul edilen mutlak bir kritere ihtiyaç vardır.69 Bu Ģekilde 

tanımlanan iyi sınıfına verilebilecek tek örnek yaratıcının bizatihî kendisidir.70 Kerim Efendi de zatında 

asla Ģer olmayan Ģey baĢlığı altında vacibü‟l-vücud‟u ilk sırada zikretmiĢtir. Ancak o bu baĢlığın içinde 

ilave olarak akıllar, nefisler ve 5 felek baĢlığına da yer vermiĢtir71 ki bunların mutlak hayır olarak 

telakkisi daha ziyade felsefî bir taksimden yararlandığını gösterir. Çünkü akıllar, nefisler ve feleğin 

mutlak hayır olarak telakkisi Ġslam‟ın özgün düĢüncesinde yoktur. Hayır ve Ģerrin mutlakiyeti aynı 

zamanda  “mahza Ģer olup, içinde hayır bulunmayan Ģey” baĢlığına da yer vermeyi gerektirir ki Kerim 

Efendi‟nin taksiminde bu baĢlık da dikkat çekmektedir.72 

Diğer taraftan bir ahlâkî değer ifadesi olan iyi kavramına örnek teĢkil etme bağlamında “Tanrı” 

kavramının zikredilmesi beraberinde bir takım sorunları da getirir. Zira iyi kavramı bir karĢıt anlama 

sahiptir73 ve alternatifi bulunan bütün kavramlar bir yönüyle farklılık, değiĢme, yetersizlik ve sınırlılık 

gibi eksiklik konumlarını içinde barındırır. Halbuki bu eksik vasıflar yaratıcı için düĢünülemez. Ayrıca 

ahlâk alanı beĢere ait bir alandır. Ġnsana ait bir alana ilahî varlık örnek gösterilemez. Bütünüyle farklı 

bir boyutta ve aĢkın bir alanla ilgili olduğu için kendi düzleminde değerlendirilmesi gereken bu örneğin 

beĢere ait varlık dünyasını anlamlandırma ve değer yargıları oluĢturma bakımından gündeme gelmesi 

ise sakıncalıdır. 

Kerim Efendi’nin Kötülük Yorumunun Tahlili 

Abdülkerim Efendi‟nin kötülük probleminin izahında daha ziyade Farabî ve Ġbn Sina çizgisini 

takip ettiğini söylemek mümkündür. Özellikle risalesinin baĢındaki ilk fasılda varlıkların varlık âleminde 

ortaya çıkıĢlarını izah ederken südûr teorisinden yararlanması, maddî suretlerin birbirini takip ederek 

feyezan ettiğini söylemesi,74 iyilik ve kötülük bakımından varlığı Ġbn Sina‟nın yaptığı taksime benzer 

Ģekilde sırf iyi, sırf kötü, iyiliği kötülüğüne eĢit, üstün ve kötülüğü iyiliğine üstün olmak üzere çeĢitli 

durumlarda ele alması, akıl, nefs ve feleği mutlak hayır olarak vasfetmesi filozoflarla olan 

benzerliklerini gösterir. Kerim Efendi‟ye göre her bir madde kendi kabiliyetine verilen özellikler 

sebebiyle birbirini takip etmek suretiyle feyz etmektedir. ĠĢte mümkün varlıkların hariçte feyiz 

neticesinde farklı kabiliyetlerle meydana gelmesine kader adı verilmiĢtir.75 Kerim Efendi‟nin izahlarında 

filozofların açıklama biçimiyle olan bir baĢka benzerlik, iyilik ve kötülük bakımından varlığın 

durumlarında da dikkat çeker. Ġbn Sina‟ya göre varlık iyilik ve kötülük bakımından sırf iyi, sırf kötü, 

iyiliği kötülüğe üstün ve kötülüğü iyiliğe üstün olmak üzere dört durumda bulunabilmektedir. Bu 

Ģıklardan mutlak kötülük seçeneği ile kötülüğün iyiliğe üstün gelmesi veya eĢit bulunması durumları 

                                                           
69  Hüseyin Karaman, “Nurettin Topçu‟da Ahlâk ve Hürriyet Problemi”, Ülke, Ağustos-Ekim 1999, sayı: 39, s. 56. 
70  Ġyilik varlıktaki yetkinliğe bağlı kılındığında mutlak anlamda iyi sadece Tanrı olur. Çünkü her hal ve Ģartta iyiliği sabit olan 

yegâne varlık yalnız yaratıcıdır. Farabi, Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan, et-Ta„likât, nĢr. Cafer b. Ali Yasin, 
Beyrut, 1408/1988, s. 46; Ġbn Sina, eĢ-ġifa: el-Ġlahiyyât, s. 355, 415, 416; Ġbn Sina, en-Necât, s. 284.  

71  Bkz. Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 6. 
72  Abdülkerim Efendi,  Hayır ve Ģerrin varlık ve yokluğuna nispetle çeĢitli taksimlerden bahseder. Buna göre 1. Zatında asla Ģer 

olmayan Ģeydir ve Vacibü‟l-vücud, akıllar ve nefisler ile 5 felek bu grup içinde yer almıĢtır. 2. Zatında mahzâ Ģer olup hayır 
bulunmayan Ģeydir. 3. Zatında hem hayır hem de Ģer bulunan Ģey ki bu grup da kendi içinde 3‟e ayrılmıĢtır. Birincisi hayrın 
Ģer üzere galip gelmesi, ikincisi Ģerrin hayra galip gelmesi, üçüncüsü ise ikisinin birbirine eĢit olması durumlarıdır. Bkz. 
Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 6. 

73  Ġyi-kötü, güzel-çirkin hükümlerini kavrayabilmek için bunları mukabilleriyle düĢünmek gerekir. KarĢısına kötü olan bir zıt 
kavram konulmadan iyi olanı kavramak mümkün değildir. Bkz. Ülken, Ahlâk, s. 151.  

74  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 3-4. 
75  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 3-4.  
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söz konusu değildir. Evrende var olan kötülükler her zaman iyilikten daha azdır.76 Bu taksimin bir 

benzerini Abdülkerim Efendi‟nin kaza ve kader risalesinde de görmek mümkündür. O kötülük 

bakımından varlığı önce üç, teferruatta da beĢ sınıfta değerlendirmiĢtir. Buna göre 1. Zatında asla 

kötülük bulunmayanlar. Vâcibü‟l-vücud, akıllar ve feleklerin nefisleri, 2. Zatında salt kötülük olup iyilik 

bulunmayanlar ki bunlar gerçekte mevcut değildir. 3. Kendisinde hem iyilik hem de kötülük bulunanlar 

ki bu durumda ya iyilik kötülüğe, ya da kötülük iyiliğe galip gelecektir. Ya da son alternatif olarak 

kötülük iyiliğe eĢit olur.77 Abdülkerim Efendi filozofların bu konudaki görüĢlerinde bir çeliĢki olmadığına 

dikkat çekmiĢtir.78 Buna benzer baĢka bir takım çağrıĢımlar, kötülük konusunda Kerim Efendi‟nin Ġbn 

Sina‟nın ve ondan esinlenen âlimlerin görüĢlerinden önemli ölçüde istifade ettiğini bize göstermektedir.  

Abdülkerim Efendi‟nin mutlakîlik, ademîlik ve izafîlik Ģeklinde özetleyebileceğimiz kötülüğe 

yaklaĢım türlerinden hangisine daha yakın olduğu net Ģekilde görülmüĢ, buna göre mutlak kötülük 

türünü kabul etmediği, bunun yerine kötülüğün izafiyetini ve ademîliğini savunduğunu, her iki baĢlığı 

da destekleyen açıklamalarda bulunduğunu söylemek gerekir. Bu noktada, baĢlıklardan birinin kabulü, 

diğerlerinin karĢısında konumlanmayı icap ettiriyorsa,  mutlak kötü olmayınca mutlak iyinin de 

olmaması gerekir. Yahut “kötülük ya ademdir, ya mutlaktır, ya da izafîdir, hem mutlak hem de izafî 

olamaz” hükmü esas alınır. Ya da hem izafî hem de adem olamaz” Ģeklinde bir kabul söz konusu 

edilmelidir. Bu kabule dayalı olarak hareket edildiğinde Abdülkerim Efendi‟nin tavrını açıklamak 

zorlaĢmaktadır. Çünkü o, kötülüğün ademîliğini savunduğu gibi aynı zamanda onun izafiliğine dair 

açıklamalar da getirmiĢtir. Yine o zatında asla Ģer olmayan iyi kavramına vacibü‟l-vücud, felekler, 

akıllar ve nefisler Ģeklinde bazı örnekler verdiği halde bunun karĢısında konumlanan zâtında mahzâ Ģer 

olup hayır bulunmayan Ģey” baĢlığının altını boĢ bırakmıĢtır. Bunların sebeplerine dair bazı ipuçları 

yakalamak mümkündür: 

 Kötülüğün aynı anda hem izafî, hem mutlak, hem de ademî olması düĢünülemediği gibi aynı 

anda ademî ya da mutlak olması da düĢünülemez. Çünkü bunlardan birinin varlığı diğerini/diğerlerini 

geçersiz kılan bir konumlanmaya sahiptir. Bu bir Ģeyin aynı anda var ve yok oluĢunu söylemekle aynı 

Ģeydir. Ancak bunlardan birbirine daha yakın duran ikisini, yani, ademî ve izafî oluĢuyla, mutlak ve izafî 

oluĢunu aynı anda savunmak mümkün müdür? Abdülkerim Efendi‟nin yukarıda sözkonusu ettiği 

baĢlıklar içinde dikkatimizi çeken husus, kötülüğün izafî oluĢuna dair izahları yanında ademî oluĢuna 

iliĢkin değerlendirmelerde de bulunmuĢ olmasıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bunları 

“aynı anda” söz konusu etmemiĢ olması ve yine aynı varlığa iĢaretle zikretmemesidir. Bazı kötülükler 

yokluk hükmünde iken, diğer bazıları da izafi özellik arz edebileceğinden böyle bir savunu kendi içinde 

bir çeliĢki meydana getirmez. Kerim Efendi izafilik yerine daha ziyade arızîlik sözcüğünü kullanır ki bu 

sözcük zımnında “geçici olmaklık” özelliğine barındırır. Dolayısıyla kötülüklerin arızî olma niteliği 

geçicidir ve aslolan onların eĢyada “yok” hükmünde bulunmasıdır. Bunu da sorulması mukadder olan 

“mutlak hayır olan vâcibü‟l-vücuddan içinde Ģerlerin bulunduğu bir mevcudât nasıl olup da vücuda 

gelmiĢtir” sorusuna cevap vermek suretiyle temellendirir. Cevabın hayır ve Ģerrin mahiyetiyle birebir 

ilintili olduğunu söyledikten sonra, hayrın gerçekte vücuda, Ģerrin ise ademe tekabül ettiğini, her bir 

vücudun da kendinde hayır olması sebebiyle, mevcudatta gerçekte bir Ģerrin bulunmadığını 

söylemiĢtir.79 Bu son açıklama aslında gerçek konumları dikkate alındığında kainatta bazı yönleri 

itibariyle Ģer gibi telakki edilen bir takım varlıklar olsa da bunların nihaî anlamda düĢünüldüğünde Ģer 

değil, hayır olduklarını ifade etmekte ve netice itibariyle de mevcudâtta asla Ģer olmadığı sonucuna 

ulaĢmaktadır. 

                                                           
76  Necip Taylan, DüĢünce Tarihinde Tanrı Sorunu, Ġstanbul, 1998, s. 156-157. Bu taksimin bazı küçük farklılıklarıyla beraber 

benzerleri Fahreddin er-Razi ve Nasırüddin Tûsî „de vardır. Bkz. Fahreddin er-Râzî, ġerhu‟l-ĠĢârât, s. 433; Nasuriddin Tûsî, 
ĠĢârât ve‟t-Tembihât, c. 3, s. 302-303. Ancak bu ikisi tarih itibariyle daha geç dönemde yaĢadıkları için söz konusu taksimi 
Ġbn Sina‟dan almıĢ olmaları kuvvetle muhtemeldir. Taksime sadece bazı küçük ilavelerde bulundukları dikkat çekmiĢtir.  

77  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 6-7. Bu taksimin yukarıdaki âlimler arasında en fazla Tûsî‟nin taksimine yakın 
olduğu dikkat çekmiĢtir. Bkz. Tûsî, ĠĢârât ve‟t-Tembihât, c. 3, s. 302-303.  

78  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 16. 
79  Bkz. Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 8.  
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Yine Kerîm Efendi‟ye göre zâtında hem hayır, hem de Ģer bulunan Ģeyler çoğunlukta olup, 

kâinatta mevcut olan varlıklar bu taksim içinde yer almaktadır. Bu son açıklama aslında gerçek 

konumları dikkate alındığında kainatta bazı yönleri itibariyle Ģer gibi telakki edilen bir takım varlıklar 

olsa da, nihaî anlamda düĢünüldüğünde bunların Ģer değil, hayır olduklarını ifade etmekte ve netice 

itibariyle de mevcudatta asla Ģer olmadığı sonucuna ulaĢmaktadır.80 

ġerrin gerçekte bir varlığa sahip olmadığını savunan Kerim Efendi‟nin normal Ģartlarda Ģerri, 

varlığı ve yokluğuna nispetle bir taksime tabi tutarak bu taksim içinde “zâtında mahzâ Ģer olup hayır 

barındırmayan Ģey” ile “zatında hem hayır hem de Ģer bulunan Ģey” gibi baĢlıklara81 yer vermemesi 

gerekirdi.82 Çünkü bu baĢlıklar tabiatta Ģerrin varlığını bir realite olarak kabul eden bir anlayıĢı 

yansıtmaktadır. Bu durum Kerim Efendi‟nin kendi içinde düĢtüğü bir çeliĢki olarak değerlendirilmeye 

müsait gibi dursa da, metin dikkatli Ģekilde tahlil edildiğinde Ģöyle bir yoruma açık olduğu görülür:  

Kerim Efendi Ġbn Sina, Fahreddin er-Razî ve Nasıreddin et-Tûsî gibi alimlerden alarak naklettiği bu 

taksime iĢaret ederken, bu konuda genel kabul görmüĢ olan bir taksimi esas almıĢtır. Çünkü Kerim 

Efendi varlıkta Ģer olmadığını, kemal yoksunluğu vb. durumların Ģer gibi telakki edildiğini ifade 

etmektedir. Dolayısıyla söz konusu taksim gerçekte Ģer olan mahiyetleri değil, Ģer telakki edilen 

durumları dikkate almaktadır. ġu halde “mutlak Ģer” türüne de yer veren taksim realiteler üzerinden 

değil, telakkiler üzerinden yapılmıĢtır. Yine bu taksime Ģer dendiğinde akla gelebilecek bütün ayırımları 

kapsaması sebebiyle gündeme gelmiĢtir. VermiĢ olduğu Ģu örnek bu konudaki tavrını net bir biçimde 

ortaya koymaktadır: “Soğuk hava, meyvenin tabiatını bozduğu için Ģer gibi telakki edilebilmektedir. Bu 

telakkinin doğru olduğu anlamına gelmez. Zira soğuğun bir illeti vardır ve bu açıdan düĢünüldüğünde 

Ģer değildir. O zaman buna Ģer bi‟z-zat denilemez. Yani soğuk hava mutlak Ģer olarak 

değerlendirilemediği için buna Ģer bi‟l-araz denilir, yani arazî veya izafî Ģer olarak kabul edilmelidir.”83 

Dolayısıyla “mutlak Ģer” türüne de yer veren taksim realiteler üzerinden değil, telakkiler üzerinden 

yapılmıĢ bir taksimdir.  

Kerim Efendi‟nin Ģerle ilgili izafiyetçi yargısının Ģerrin ulûhiyyetle olan irtibatında ortaya çıkan 

bazı problem alanlarını da ortadan kaldırdığı görülür. Kainatta Ģerlerin bir realite olarak varlığı kabul 

edildiğinde ortaya çıkan temel problem, mutlak hayır olan Cenâb-ı Hakk‟ın içinde Ģerlerin bulunduğu 

bir mevcudatı yaratmasındaki hikmetin anlaĢılamazlığıdır. Yani mevcudâta Ģer nispet edildiğinde, 

“mutlak hayır” olarak isimlendirilen Cenâb-ı Hakk‟ın bu Ģerleri niçin yarattığı sorusu gündeme gelmekte 

ve ateizme de kaynaklık eden Ģer probleminin en önemli sorusu açığa çıkmaktadır. Bu soruya verilen 

cevap Ģekillerinden biri Ģerlerin hakiki varlığını inkar etmektir ki Kerim Efendi de “Varlıkta Ģer yoktur, 

sadece Ģer gibi telakki edilen bazı Ģeyler vardır, kemal olmaktan yoksunluğu ifade eden bu Ģeyler de 

doğru Ģekilde değerlendirildiğinde gerçekte Ģer olmadıkları, sadece araz ve izafe bakımından Ģer 

oldukları görülür”84 demek suretiyle bu cevap türüne iĢtirak etmiĢ, bu problemi aĢmak için kötülüklerin 

varlığını inkâr yolunu seçmiĢtir. Bir yönüyle bakıldığında problemin aĢılmasına katkı sağlayan bu cevap 

itirazları bütünüyle ortadan kaldırmaya müsait değildir. Çünkü Kur‟an‟da iyi olanın emredilip kötü olanın 

yasaklanması aklın ve tecrübenin ıĢığında kendinde iyi ve kötü kabul edilmiĢ temel yargıların 

bulunduğu gerçeğini ifade eder.85 Bu anlayıĢı destekleyen âlimler fikirlerini “eĢyanın hakikati sabittir” 

yargısı üzerine bina etmiĢlerdir. Buna göre fiillerdeki güzellik ve çirkinlik vasfı nesneldir ve dolayısıyla 

da güzel ve çirkin kendi özleri itibariyle bu vasıflara sahiptir. Bunların iyilik ve kötülüğünü bilen ise 

                                                           
80  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 8.  
81  Kerim Efendi Ģerrin varlığı ve yokluğuna nispetle taksime tabi tutulduğunu söyleyerek bu baĢlık altında “Zatında asla Ģer 

bulunmayan Ģey” den sonra yukarıda zikri geçen maddelere de yer vermiĢtir. Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 
6. 

82  Bu taksimin bazı küçük farklılıklarıyla beraber benzerleri Ġbn Sina‟da, Fahreddin er-Razi ve Nasırüddin Tûsî „de vardır. Bkz. 
Fahreddin er-Râzî, ġerhu‟l-ĠĢârât ve‟t-Tembihât, Matbaa-yı Âmire, 1290, s. 433; Nasuriddin Tûsî, ĠĢârât ve‟t-Tembihât mea 
ġerh-i Nasreddin Tûsî, tsh. Süleyman Dünya, Beyrut, 1993, c. 3, s. 302-303.  

83  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 5. 
84  Abdülkerim Efendi, “Risale-i Kaza ve Kader”, s. 8. 
85  Bkz. Muhammed Hamidullah, Ġslâma GiriĢ, çev. Cemal Aydın, Ankara, 1996, s. 160, 161. 
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akıldır.86 Eğer böyle olmamıĢ olsaydı, onların düĢüncesine göre bu yeni durum eĢyanın hakikati 

üzerinde Ģüphelere ve safsataya götürür, bu da ilmin oluĢmasına mani olurdu. Bu yöneliĢ ilk 

Mutezilîlerden olan Nazzam (ö. 231/ 845) ve Ebü‟l-Hüzeyl el-Allâf (ö. 235/849) ile baĢlamıĢ, Ġskafî 

(240/854) ve Ebü‟l-Kasım el-Belhî (ö. 319/931) gibi âlimlerle devam etmiĢtir.87 Bu tavır, iyi ve kötüyü 

mutlak olarak kabul etmek iyi veya kötüyü fâil veya fiillerin zâtından kaynaklanan bir vasıf saymak 

demektir. Bu da ahlâkî değere konu olan fiillerin Ģartlara bağlı olarak değiĢmediğini söylemekle aynı 

Ģeydir ve iyi ve kötünün insan aklıyla bilinebileceği anlamına gelir. Bu noktada ise kötülüklerin rahmet 

ve lütuf sahibi bir yaratıcı tarafından niçin yaratıldığı sorusu gündeme gelmekte, bu soruya da tutarlı 

cevapların üretilmesi gerekmektedir. Hem yaratıcının sahip olduğu tüm sıfatlarıyla beraber varlığını, 

hem de kâinatta reel anlamda kötülüklerin bulunduğunu kabul eden ve bu iki kabulün birbiriyle 

herhangi bir çeliĢki arz etmediğini düĢünen âlimler arasında öne çıkan Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, hem 

kötülük algısıyla hem de kötülüklerin varlık sebepleriyle ilgili geliĢtirdiği argümanlarla problemi 

bambaĢka bir zeminde çözümlemeye çalıĢmıĢtır. Dünyada kötülük olarak adlandırılan olgu ve 

durumların varlığının inkâr edilemeyeceğini, "yaratılan dünyada gerçek mânada fesad, çirkinlik, acz, 

pislik ve kötülük bulunduğunu" söylemek suretiyle dile getiren88 Mâtürîdî, meseleye yaklaĢımda yatay 

perspektif yerine dikey düzlemi esas almıĢ, konunun eĢyadan değil, yaratıcıdan hareketle 

değerlendirilmesi gerektiğini düĢünmüĢtür. Ona göre yaratıcının içinde kötülüklerin de yer aldığı bir 

dünyayı yaratması anlamsız değildir. Dolayısıyla da yaratıcının insanlar tarafından Ģer olarak algılanan 

bazı problemleri ortadan kaldırması zorunlu değildir. Ona göre dünyada kötülük bulunduğunu kabul 

etmek, bu kötülükleri yaratanın kötü olduğu anlamına gelmez. “ġerri yaratan Ģerir değildir” demek 

suretiyle bu algıya karĢı çıkan Mâtürîdî kötülüklerin reel varlığını inkar etmeden de meselenin izah 

edilebileceğini göstermiĢtir. Realite dünyasında iyi veya kötü fiili iĢleyen kiĢi onunla isimlendirilmeye 

layık olsa da, ilke olarak yaratıcının fiili iyi veya kötü olmakla nitelenemez, O‟nun yarattığı Ģeyler 

arasında hayır veya Ģer Ģeklinde bir ayırım yapılamaz. Bu manada Allah‟a nispet edilmesi gereken 

doğru kavram hikmettir. Hikmet sahibi olan yaratıcı meydana getirdiği her bir fiili bu vasıf üzere 

yaratmıĢtır. Allah ile kul arasındaki bu farklılığı dikkate almadan O‟nun fiillerine makul gerekçeler 

bulmaya çalıĢanlarla, dünyadaki iyi kötü telakkilerinden hareketle yaratıcının fiillerinin mahiyetini 

sorgulayanlar mantıksal yanılgı içindedirler. O‟na göre realite dünyasında iyi veya kötü fiili iĢleyenin 

kendisi onunla isimlendirilmeye layık olsa da, ilke olarak yaratıcının fiili iyi veya kötü olmakla 

değerlendirilemez. Bu sebeple Allah‟a hayır veya Ģer vasfının nispet edilmesi uygun değildir.89 Bu 

mânada Allah'a izafe edilmesi gereken doğru kavram hikmettir. Hikmet sahibi olan yaratıcı meydana 

getirdiği her bir fiili bu vasıf üzere yaratmıĢ, dolayısıyla hikmet yaratılan tüm varlıklarda ortaya 

çıkmıĢtır.90 Allah ile kul arasındaki bu farklılığı dikkate almadan O‟nun fiillerine makul gerekçeler 

bulmaya çalıĢanlarla, dünyadaki iyi kötü telakkilerinden hareketle yaratıcının fiillerinin mahiyetini 

sorgulayanlar mantıksal yanılgı içerisine düĢerler.  

 

Sonuç  

Abdülkerim Efendi batılı filozofların görüĢlerine hakim olmasına rağmen özellikle metafiziği 

ilgilendiren ruh, kaza kader ve kötülükle ilgili değerlendirmelerinde kötülüğün arızîliği ve mutlak 

anlamda kötülük bulunmadığı gibi kabullerinde -kendisinin de belirttiği gibi- Ġbn Sina ve Fahreddin Razi 

gibi Ġslam düĢünürlerinin yolunu takip etmiĢ ve önemli tespitlerde bulunmuĢtur. Bu tespitlerinde 

dikkatimizi çeken husus, kötülük konusunu tekdüze ve mutlakiyetçi bir yaklaĢımla ele alarak belli bir 

tasnif içinde konumlandırıp keskin değerlendirmelerde bulunmak yerine, onu farklı boyutlarıyla çeĢitli 

yönlerden kuĢatmayı amaçlayan daha geniĢ perspektifli açıklamalar yapmıĢ olmasıdır. Abdülkerim 

                                                           
86  Bkz. Câhiz, Ebû Osman, Kitabü‟l-Hayevân, nĢr. A. M. Harun, Kahire, 1950, c. 6, s. 292; Kadı Abdülcebbar, el-Muğnî, c. 6, s. 

1, 57.  
87  Muhammed Salih Mehmed es-Seyyid, el-Hayrü ve‟Ģ-Ģerrü inde‟l-Kadi Abdülcebbar, s. 46.  
88  Mâtürîdî, Tevhîd, s. 80, 427. 
89  Mâtürîdî, Tevhîd, s. 258, 259. 
90  Bkz. Mâtürîdî, Tevhîd, s. 206. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 513 

513 
 

Efendi‟nin kötülük konusuna getirmiĢ olduğu izahları kısaca özetlemek mümkündür: “ġerden hali olan 

vacibü‟l-vücudun yarattığı varlıklar gerçekte Ģer değildirler, Ģerrin varlığı arızîdir ve bir yönüyle Ģer 

olarak telakki edilen varlıklar umumî çerçevede düĢünüldüğünde daha ziyade kendilerinde hayır 

barındırırlar, varlıklarda Ģer yoktur, aslolan iyiliktir.” Bu yaklaĢımı ateizme kapı aralayan Ģer problemi 

savunucularının “Ġyi olan bir Tanrı neden içinde Ģerlerin bulunduğu bir dünyayı yaratmıĢtır” sualine bir 

cevap oluĢturur. Bu cevapta Ģerrin reel varlığı inkar edilmekte, kötü olmakla vasıflanan nesnelerin 

diğer yön ve açılardan içinde pek çok iyilik barındırdığı sonucuna ulaĢılmaktadır. Bu düĢüncenin 

temelinde "Tanrı kötü olanı yaratmaz" anlayıĢı hâkim unsur gibi görülmekte, kötülük algısıyla gerçek 

kötülük arasındaki ayırım dikkat çekmektedir. Aslında bu açıklamanın kötülük problemine verilmiĢ bir 

cevap olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü kötülüğü ateizme kapı aralayan bir problem olarak 

görenler, en baĢta tabiatta kötülüklerin reel varlığını kabul ederek inkara kadar varan açıklamalarına, 

bu ön kabulden güç alarak ulaĢmaya çalıĢtıklarından onların ilk önermelerini oluĢturan “kötülük vardır 

ve gerçektir” fikri reddedildiğinde ve bu tez gerekçeleriyle birlikte temellendirildiğinde bir sonraki 

adıma geçmek imkansız hale gelmekte ve kötülük problemi bertaraf edilmiĢ olmaktadır. Ancak bu 

açıklamanın meseleyi her yönden izah ettiğini söylemek o kadar kolay değildir. Çünkü Kur‟an‟da iyi 

olanın emredilip kötü olanın yasaklanması, aklın ve tecrübenin ıĢığında “kendinde iyi ve kötü” kabul 

edilen temel yargıların bulunması gerektiği fikrine götürür. Bu da bu alandaki izahları “eĢyanın hakikati 

sabittir” yargısı üzerine bina etmeyi gerektirir. Buna göre fiillerdeki güzellik ve çirkinlik vasfı nesneldir 

ve dolayısıyla da güzel ve çirkin kendi özleri itibariyle bu vasıflara sahiptir. Bunların iyilik ve kötülüğünü 

bilen ise akıldır. Böyle yapılmayıp da iyi ve kötünün tamamen sübjektif ve izafi bir Ģekilde 

değerlendirildiği durumlarda kendisindeki özellik sebebiyle amaçlanan iyi ve kötü çeĢitleri devre dıĢı 

bırakılmıĢ olur. Bu durumda ise iyi ve kötü oldukları için üzerine hüküm bina edilen esaslar geçersiz 

hale gelecek, iyiliği kötülüğünden fazla olduğu için övgüye değer bulunan ve tavsiye edilen Ģeylerle, iyi 

olarak kabul edildiği için yapılması gerekli bir ödev (farz) telakki edilen veya kötü olduğu için haram 

sayılan, kötü yönü ağır bastığı için kınanan ve nehyedilen konuların birbirinden ayrımı da anlamını 

yitirecektir. ġu halde ahlâkî değerlerin objektifliği “herkes tarafından bilinip anlaĢılabilmesi” veya 

“seçilen değerin makul bir izahının bulunması” anlamında savunulmaya müsaittir. Ancak ahlâkî değere 

konu olan fiillerin hiçbir hal ve Ģartta değiĢmemesi anlamında bir savunuyu da doğru kabul etmek 

mümkün değildir. Çünkü bir eylemin bütünüyle iyi ya da kötü olduğunu söylemek için, eylemin doğru 

ya da yanlıĢ olduğu yargısına varılabilecek tüm farklı yönleri ele alıp incelemek gerekir. Bu sebeple belli 

açılardan iyi ya da kötü ile (Ģayet varsa) her açıdan iyi ya da kötü arasında bir ayırım yapmak önemlidir 

ve Abdülkerim Efendi bu ayırımı yapmıĢtır. Bu mânada fiillerin zatî özellik arz etmediğini söylemekle, 

onların herkese göre değiĢen izafî karakter arz ettiklerini söylemiĢ olmamaktadır.  

Netice itibariyle Abdülkerim Efendi iyi ve kötünün objektif değer taĢıdıkları vurgusunda 

bulunmamakla birlikte, bütünüyle izafiyetçi bir çizgiye de sahip olmamıĢtır. Onun “eĢyadaki arızîlik” 

fikri, kiĢiden kiĢiye farklılaĢan bir değiĢimi değil, zaman ve Ģartlara yahut yönlere bağlı bir değiĢimi 

öngörür. Dolayısıyla o her açıdan iyi ya da kötü fikri yerine belli açılardan iyi ya da kötü fikrini esas 

almıĢ ve görüĢlerini bu çerçevede yapılandırmıĢtır.  
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YUSUF SĠNÂNUDDÎN AMÂSÎ (Ö. 1000/1592) VE ĠTĠKÂDÎ FIRKALARA BAKIġI/TENKĠDĠ 

(TEBYÎNU’L-MEHÂRĠM KĠTABI BAĞLAMINDA) 

 

Salim SANCAKLI 

 

Özet 

Yusuf Sinânüddîn Amâsî, M. XVI. asırda Osmanlı Devleti‟nin en parlak dönemlerinde Mekke-i 

Mükerreme‟de yaĢamıĢ seçkin bir Türk âlimidir. Ġlim dünyamıza değerli eserler vermiĢtir. Tebyînu‟l- 

Mehârim kitabı bu eserlerinden birisidir.  

Eserinin muhtelif bölümlerinde 73 Fırka hadisini değerlendiren Amâsî, bu hadis doğrultusunda 

mezhepleri tasnif etmiĢtir. Mezhepleri: Fırka-i Nâciye ve heterodoks fırkalar olmak üzere iki baĢlıkta ele 

almıĢtır. Fırka-i Nâciye‟yi Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat olarak tasnif etmiĢtir. Heterodoks fırkaları da altı 

bölüme ayırmıĢtır. Bu fırkaların alt kollarının toplamı 72‟ye ulaĢmaktadır. Adı geçen fırkalar dıĢında, 

baĢka fırkalar da mevcuttur.  

Amâsî kendisini de Hanefî ve Mâturîdî olarak tanımlamaktadır. 

Biz bu çalıĢmamızda, Yusuf Amâsî‟nin hayatı, itikâdî mezhepleri tasnifi, tanımlaması ve onların 

görüĢlerini değerlendirmesi üzerinde duracağız. Böylece, bu çalıĢma ile Osmanlı döneminde iyi yetiĢmiĢ 

bir âlimin mezheplere ve fırkalara bakıĢı ortaya konulacak, yaĢadığı dönemin mezhep anlayıĢına ve 

problemlerine bir bakıĢ oluĢturulmaya çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Amâsî, Tebyînu‟l-Mehârim, Ġtikâdî Mezhepler, Fırkâ-i Nâciye, Ehl-i Sünnet. 

 

Yusuf Sinânuddîn Amâsî (d. 1000/1592) and His Viewpoint to Religious 

Denominations/Criticize 

(In the Context of the Book of Tebyin al-Mehârim) 

 

Abstract 

Yusuf Sinânüddîn Amâsî, is a well known Turkish scholar who lived in Macca at the glorious times of 

the Ottoman Empire. He wrote valuable texts and Tebyînu‟l-Mehârim is one of those. 

In his work Amâsî interpret the 73 divison hadith and classify sects according to this hadith. He 

classsify the sects in major divisons such as Fırka-i Nâciye and others. The heretic sects are divided 

into six subdivision and the number is up to 72. There are other sects but are rooted in other religions 

then Islam. Amâsî describes himself as Hanefî and Mâturîdî. 

In this study we will focus on Amâsî‟s classificaton of the sects and his evaluation and ideas on them. 

Thus the view of an Ottoman scholar on the topic will emerged. 

Keywords:  Amâsî, Tebyînu‟l-Mehârim, Religious Sects, Fırkâ-i Nâciye, Ahl-i Sunnah. 

 

Hayatı 

Yusuf Sinanuddin Amâsî‟nin itikadi fırkalar ile ilgili görüĢlerine geçmeden önce, konuyla ilgili 

fikir ve yaklaĢımlarının bir bütün olarak doğru kavranabilmesi için önce hayatı, kiĢiliği ve eserleri 

hakkında kısaca bilgi vermek uygun olacaktır. 

Biyografik kaynaklar, bize Yusuf Sinanuddîn Amâsî hakkında fazla bir bilgi vermemektedir. Ne 

yazık ki, hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgilere sahip değiliz. Onun hakkında bilgi veren kaynaklar bir elin 

parmaklarını geçmez.  

Hayatı hakkında verilen bilgilerin çok sınırlı olması ile ilgili olarak Ģu sebepler zikredilebilir:  

1. Yusuf Amâsî‟nin eserlerinin azlığı. 

2. Âlimler arasında tanınmaması ve meĢhur olmaması.  

3. Hakkı söylemekteki cesareti ve sarahati. 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Yalova Üniversitesi Ġslamî Ġlimler Fakültesi, mssancakli@hotmail.com.  
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4. Zamanının âlimlerini çok defa tenkite tabi tutması.
1
 

Adı, Lakabı ve Künyesi 

Asıl adı: Yusuf b. Abdullah, Sinanuddîn, el-Amâsî, er-Rûmî, el-Hanefî, el-Mekkî‟dir.
2
 

Sinanuddîn Lakabıdır.
3
 el-Amâsî: Amasya‟lı olduğu için bu nispetle anılır. el-Hanefî: Hanefî 

mezhebi üzere olduğundan Hanefî denilmiĢtir. er-Rumî: Anadolu‟dan geldiğini ifade etmek üzere er-

Rumî nispeti verilmiĢtir. 

Ayrıca, müellifin Halvetî olduğu iddia edilmiĢ, yani bir de tasavvufî yönünün bulunduğu ifade 

edilmek istenmiĢtir.
4
 Aslında Amâsî‟nin Halvetîliğe müntesip olduğunu söylemek oldukça zordur. Zira 

onun, sufîlerin sema ve raks gibi uygulamalarına karĢı çıktığı, Halvetîlikte ise devran ve musikinin 

önemli bir yerinin olduğu düĢünülürse, bu intisabın mümkün olmadığı görülecektir. Ayrıca, Amâsî‟nin 

red maksadıyla, kitabında, sema ve raksa özel bir bölüm tahsis etmesi de bu konudaki görüĢü 

doğrulamaktadır.
5
  

Doğumu, YetiĢtiği Ortam ve Görevleri 

Kaynaklarda Amasya‟da dünyaya gelen Yusuf Sinanuddin Amâsî‟nin doğum tarihi ile ilgili 

kesin bir bilgi yoktur. Biyografi kitapları Amâsî‟nin doğum tarihi, ilmi olarak yetiĢmesi, hocaları, 

talebeleri, görevleri ve baĢka konular ilgili ayrıntılı bilgiler vermemektedir. Sadece kendisi için „Nezîlu 

Mekke‟ yani „Mekke‟ye gelen‟ ve „Sâkinu Mekke‟ yani „Mekke‟de yaĢayan kimse‟ gibi tabirler 

kullanılmıĢtır.
6
 Sinânuddîn Amâsî için „Müsta‟reb Türk‟

7
 denilmesi de Mekke-i Mükerreme‟deki 

ikametinin kısa süreli değil, daimi olduğunu ifade etmek içindir.
8
 

Amâsî‟nin Mekke‟deki hayatı ile ilgili olarak da yeterli bilgilere sahip değiliz.  

Müellif Mekke-i Mükerreme‟de yaĢamıĢtır. Tebyînu‟l-Mehârim adlı eserini ve diğer kitaplarını 

Mekke‟de yazmıĢtır.
9
 Tebyînu‟l-Mehârim kitabının Mekke-i Mükerreme‟nin manevi atmosferi içinde, 

Kâbe-i Muazzama‟nın gölgesinde yazılmıĢ olması ve Safâ tepesinde bitirilmesi-kanaatimizce- önemli bir 

özelliktir, eserin güzel bir yönüdür. 

Yusuf Amâsî, Mekke‟de vaizlik görevi yapmıĢ, fıkıhla meĢgul olmuĢtur.
10

 Nitekim Tebyîn 

kitabının son sayfasında Mekke vaizi olarak tanındığını müellif bizzat kendisi ifade etmektedir.
11

 Ali El-

Kârî‟de Sinânuddin Amâsî‟yi: „Rumî (Anadolulu) Vaiz‟ diye vasfetmektedir.
12

 

Müellifimiz Mekke‟de aynı zamanda ġeyhu‟l-Harem (Harem Ģeyhi)
13

 görevini de üstlenmiĢtir. 

Mekke‟de Harem ġeyhi olduğunu onun hayatına yer veren kaynaklardan öğreniyoruz.
14

 

                                                           
1  Abdullah b. Abdulaziz eĢ-ġibrâvî, “Mukaddimetü‟l-Muhakkik”, Tebyînu‟l-Meharim, thk., Abdullah b. Abdulaziz eĢ-ġibrâvî, el-

Verrâk, 1. bs., Kahire, 1433/2011,  s. 12.   
2  Kâtib Çelebi, KeĢfu‟z-Zünûn, c. 1, Beyrut, 1402/1982, s. 342; Bağdâdî Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-Ârifîn, c. 2, Beyrut, 

1402/1982, s. 565; Mirdâd, Abdullah, Muhtasaru NeĢri‟n-Nûr, Taif, 1398/1978, s. 209; Hayreddin Zirikli,  el-A‟lâm, c. 8, 
Beyrut, 2002, s. 233; Kehhâle, Ömer Rıza, Mu‟cemu‟l-Müellifîn, c. 13, Beyrut, ty., s. 311. 

3  Tebyînu‟l-Mehârim kitabının muhakkikine göre; Türkler âdetlerine göre, Yusuf ismini verdikleri çocuklarına Sinanuddîn 
lakabını da koyarlar. Bu konuda, Ġshâki‟nin Ahbâru‟l-Evvel kitabında zarif bir hikaye anlatılır. Rivayete göre, Yavuz Sultan 
Selim, Mısır‟ın fethi sırasında Ridaniye SavaĢında, Memlukîlerin son sultanı Tomanbay‟ın Ģiddetli mukavemeti ile karĢılaĢtı. 
Tomanbay, vuruyor, öldürüyor ve kaçıyordu. Bu savaĢta, büyük vezirlerden Sinan PaĢa öldürülünce Sultan Selim buna çok 
üzüldü: „Yusuf olmadıktan sonra Mısır‟ın ne kıymeti var!‟ Ģeklinde Ģiddetli hüznünü ifade eden kinayeli bir cümle kullandı. 
Ġshâkî‟ye göre o zamandan beri Türkler, genellikle Yusuf ismini verdikleri çocuklarına Sinanuddîn lakabını da takmaya 
baĢlamıĢlardır. Bkz. Yusuf Sinanüddin b. Abdullah Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, thk., Abdullah b. Abdulaziz eĢ-ġibrâvî, el-
Verrâk, 1. bs., Kahire, 1433/2011, s.18. 

4  Ziriklî, el-A‟lâm, c. 8, s. 233. 
5  Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 597-607. 
6  Mirdâd, Muhtasaru NeĢri‟n-Nûr, s. 209; Katip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunûn, c. 1, s. 342; Ziriklî, el-A‟lâm, c. 8, s. 233. 
7  Müsta‟reb: Aslı Arab değilken, sonradan Arapların arasına dâhil olan ve onların dilini konuĢan kimse demektir. bkz. 

ġemseddin Sami, Kâmus-u Türkî,  Kapı Yay., 1. bs., Ġstanbul, 2014, s. 1338. 
8  Katip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunûn, c. 1, s. 342; Ziriklî, el-A‟lâm, c. 8, s. 233; Recep Orhan Özel, „‟Yusuf Sinânuddîn el-Amâsî ve 

Tebyînu‟l-Meharim Adlı Eseri‟‟, Usûl: Ġslam AraĢtırmaları, sayı: 20, Temmuz-Aralık, Sakarya, 2013, s. 116. 
9  Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 779; Katip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunûn, c. 1, s. 342. 
10  Kehhâle, Mu‟cemu‟l-Müellifîn, c. 8, s. 311. 
11  Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 779. 
12  Ali el-Kârî, “Beyânu fi‟li‟l-Hayr Ġzâ Dahale Mekkete men Hacce ani‟l-Ğayr”, Medine Mektebetü Camiati‟l-Ġslamiyye, no: 

1591/40, vr. 233/b, 235/a. 
13  ġeyhu‟l-Harem: Mekke‟de, Harem-i ġerif‟te Halîfe tarafından tayin edilen görevli. Bkz. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih 

Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yay., Ġstanbul, 1972, c. 3, s. 347; Ferit Develioğlu Osmanlıca Türkçe Lügat, Aydın Yay., 
24. bs., Ankara, 2007, s. 995.  
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Burada Ģunu açıkça belirtmek gerekiyor ki: Amasya‟nın böyle bir evladını ilim ehli olarak 

yetiĢtirip Mekke‟ye göndermiĢ olması, Amâsî‟nin uzun seneler Kâbe‟ye komĢu (mücâvir) olarak 

yaĢaması, o beldede Arapça vaazlar vermesi, bu sebeple Mekke Vaizi veya Rûmî Vaiz namıyla Ģöhret 

bulması ve ġeyhu‟l-Harem görevini yürütmesi, akıcı ve güçlü bir Arapça ile ve bu dile tam bir 

vukufiyetle eserler vermesi, gerçekten Amasya Ģehri için bir iftihar vesilesidir, bir Ģereftir. 

Nitekim Amâsî, Tebyîn kitabının pek çok yerinde Mekke‟den bahsetmekte, Mekke‟nin özel dini 

durumlarını anlatmakta, orada yaĢamanın adabını, o güzel beldede günah iĢlemenin vebalini, her sene 

yapılan hac ibadeti ile konuları, tafsilatlı olarak, müstakil baĢlıklar altında anlatmaktadır.
15

  

Vefatı 

Sinânüddîn Amâsî‟nin H. 1000 (M. 1592) tarihinde vefat ettiğine dair, kaynaklar arasında 

görüĢ birliği vardır.
16

 

Buna karĢılık müellifin hangi Ģehirde vefat ettiği konusunda tam bir bilgi yoktur. Bazı 

kaynaklar Amasya‟da,
17

 diğer bazıları da Mekke‟de
18

 vefat ettiğini zikretmektedir. „Amasya Tarihi‟ 

kitabında, Amasya‟da Sinan Efendi Türbesi isimli bir türbeden ve Amâsî‟nin orada defnedildiğinden 

bahsedilir. Ancak kabrin üzerinde bir kitabenin bulunmadığı, türbenin de bir baĢkasına ait olduğu daha 

sonradan tespit edilmiĢtir.
19

 O halde, Ģu anda elimizde, Amâsî‟nin nerede vefat ettiğine ve nereye 

defnedildiğine dair kesin bir bilgi yoktur. 

Ne var ki, her müminin gönlünde olduğu gibi, Amâsî‟nin gönlünde de Mekke veya Medine‟de 

vefat edip oralarda kalmak arzusu ve ümidi vardır. Amâsî bu isteğini ve duasını Ģu cümlelerle ifade 

eder: 

„„Allah‟tan, ruhumuzu Mekke ve Medine Ģehirlerinden birinde almasını niyaz ediyoruz. Çünkü 

bu iki beldede vefat edenler Kıyamet günü azaptan emin olarak diriltileceklerdir.‟‟
20

 

Eserleri 

Yusuf Sinânuddîn el-Amâsî, Mekke‟de yaĢayan büyük Türk âlimlerindendir. Ġslâmî ilimlerde 

söz sahibidir. Çok değerli eserler telif etmiĢtir. Hanefî Fıkıh âlimleri arasında yer almıĢtır.
21

 

1. Tebyînu‟l-Mehârim 

Eserin ketebesinde yazara ait olduğu anlaĢılan ifadeler ile : „Bu kitap Mekke vaizi olarak 

bilinen aciz, müellif, Ģeyh Sinan tarafından, Mekke‟nin Safâ cihetinde H. 980 yılının Receb-i ġerif ayının 

4‟ünde (9 Kasım 1572) yazılmıĢtır,‟ denilmektedir.
22

 

Yusuf Sinânuddîn Amâsî‟nin en çok bilinen eseri Tebyînu‟l-Meharim kitabıdır. „Haram kılınan 

hususların açıklanması‟ anlamına gelen bu önemli eseri Amasî, toplumda meydana gelen bozulmaları 

düzeltmek, Kur‟an-ı Kerim‟den uzaklaĢmaları ve kopmaları önlemek, toplumu, Kur‟an ve sünnet 

etrafında bir Ġslam anlayıĢına yöneltmek için telif etmiĢtir. 

Eserin mukaddimesinde de beyan ettiği gibi: Helaller belli, haramlar bellidir. Fakat insanlar 

haram ve helal sınırlarını çiğnemektedir. Helal haram demeden dünyaya kapılmakta, dünyaya 

dalmaktadır. Öyle ki artık neredeyse nelerin helal, nelerin haram olduğu dahi unutulmaya yüz 

tutmuĢtur.
23

 

                                                                                                                                                                                     
14  Mirdâd, Muhtasaru NeĢri‟n-Nûr, s. 209; Ziriklî, el-A‟lâm, c. 8, s. 233; Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 2, 

Ġstanbul, 1333, s. 55. 
15  Bkz. Tebyînu‟l-Meharim, s. 180-181, 456-461, 547-551. 
16  Yalnızca Ziriklî bu genel bilgiye ilave olarak, vefatının h. 986/m. 1578 tarihinde olabileceği ihtimalini de zikretmektedir. Bkz. 

Zirikli, el-A‟lâm, c. 8, s. 233. 
17  Katip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunûn, c. 1, s. 342; Bağdâdî Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-Ârifîn, c. 2, s. 565; Bursalı Mehmet Tahir, 

Osmanlı Müellifleri, c. 2, s. 55; Ziriklî, el-A‟lâm, c. 8, s. 233. 
18  Ziriklî, el-A‟lâm, c. 8, s. 233; Ahmet Özel, Hanefî Fıkıh Âlimleri, Ankara, 2014, s. 275. 
19  Abdîzâde Hüseyin Hüsâmettin YaĢar, Amasya Tarihi, Amasya Belediyesi Kültür Yay., c. 1, Amasya, 2007, s. 117; Recep 

Orhan Özel, “Yusuf Sinanuddin el- Amâsî ve Tebyînu‟l- Meharim Adlı Eseri”, Usul: Ġslam AraĢtırmaları, s. 118-119. 
20  Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 550. 
21  Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Âlimleri, s. 130. 
22  Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 779; Recep Orhan Özel, „‟Yusuf Sinânuddîn el-Amâsî ve Tebyînu‟l-Meharim Adlı Eseri‟‟, Usûl: 

Ġslam AraĢtırmaları, s. 122. 
23  Bkz. Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 31-32. 
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Böyle bir ortamda Amâsî, çağındaki dünyevileĢmenin, haramlara karĢı hassasiyetlerde 

duyarsızlıklar ve körlükler meydana getirdiğini, o günün âlimlerinin de aynı durumda olduklarını 

görünce, toplumu bu tehlikelere karĢı uyarmak maksadıyla, Kur‟an-ı Kerim‟de geçen bütün haramları 

müstakil bir kitapta toplayarak, bu kitabını topluma arz etmek suretiyle, üzerine düĢen görevi yerine 

getirmeye çalıĢmıĢtır. 

Müellifin, bundan yaklaĢık dört yüz yıl önce dile getirdiği bu problemlerin, günümüzde dahi 

mevcud olduğu düĢünülecek olursa, eserin hala güncelliğini ve canlılığını koruduğu daha iyi anlaĢılmıĢ 

olacaktır.
24

 

Kitap, bir mukaddime ve 98 konu baĢlığı üzerine düzenlenmiĢ nefis bir eserdir. Kitap üzerinde 

birçok âlim tarafından pek çok çalıĢma yapılmıĢtır. Ali el-Kârî de bunlardan birisidir.
25

 Eser, 98 bölüm 

içerisinde Kur‟an-ı Kerîm‟de geçen haramları, ilk defa tek bir kitapta toplaması yönüyle de orijinal bir 

eserdir.  

Konuların seçiminde Kur‟an-ı Kerim‟den hareket edilmesi ve yaĢanılan hayattan örnekler 

verilmesi eserin önemli özelliklerinden biridir. Bu yönüyle de kitapta dönemin sosyal ve kültürel 

durumlarına ıĢık tutan tespitleri bulmak mümkündür.
26

 

2. el-Mecâlisu‟s-Sinâniyye: 

Yusuf Amâsî‟nin vaazlarını ihtiva eden bir eserdir. 

3. Risâletun fi‟l-Hacci ani‟l-Ğayr: 

Vekaleten hac yapmakla ilgili bir risaledir. 

4. HâĢiyetün alâ Tecrîdi‟l-Akâid li‟t-Tûsî: 

Kelam ilmine dair eserdir. 

5. Selâsetu Kütübin fi‟l-Menâsik: 

Hac ibadeti ilgili üç kitaptır. En sonuncusu h. 991 yılında tamamlanmıĢtır. 

Âlimlerin Amâsî Hakkındaki Sözleri 

Bazı meĢhur âlimler eserlerinde, Yusuf Amâsî‟den övgü ile bahsetmektedirler. Bunlardan, 

büyük Hanefi âlimi, fakih ve muhaddis Ali el-Kârî vekâleten yapılan hac konusunda yazdığı bir 

risalesinde ondan:  

„„Üstadımız, âlimlerin övüncü, salihlerin azığı, efendimiz, Anadolulu vaiz Sinan…‟‟ diye 

bahseder.
27

 

Katip Çelebi de kendisini: „„el-Ârif billah‟‟ yani Allah‟ı bilen kiĢi diye vasfeder.
28

 

Ġtikadi Fırkalara BakıĢı ve Tenkidi 

Yusuf Sinânuddîn Amâsî, Tebyînu‟l-Mehârîm kitabının muhtelif bölümlerinde, çeĢitli itikadi 

mezheplere ve onların görüĢlerine yer vermekte, bu mezhepleri „73 Fırka Hadisi‟ temelinde tasnif 

etmektedir.  

Peygamber Efendimiz (s.a.s)‟den rivayet edilen ve müslümanların 73 fırkaya ayrılacaklarını 

bildiren : ‟Yahudiler, 72 fırkaya bölündüler. Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan birisi 

Cennet‟te, diğer 72‟si Cehennem‟e girecektir‟ buyurunca, Ashab-ı Kiram: „Onlar kimlerdir ya 

Rasulallah?‟ diye sorduklarında: „Onlar, benim ve ashabımın yolu üzerinde olanlar, onların izinden 

gidenlerdir.‟ hadisi
29

 doğrultusunda, fırkaları: Fırka-i Nâciye (KurtuluĢa eren topluluk) ve heterodoks 

fırkalar olmak üzere ele almaktadır. 

                                                           
24  Recep Orhan Özel, “Yusuf Sinanuddin el-Amâsî ve Tebyînu‟l-Meharim Adlı Eseri”, Usul: Ġslami AraĢtırmalar, s. 124. 
25  Mirdâd, Muhtasaru NeĢri‟n-Nûr, s. 209. 
26  Recep Orhan Özel, “Yusuf Sinanuddin el-Amâsî ve Tebyînu‟l-Meharim Adlı Eseri”, Usul: Ġslami AraĢtırmalar, s. 113.  
27  Ali el-Kârî, Beyânu fi‟li‟l-Hayr Ġzâ Dahale Mekkete men Hacce ani‟l-Ğayr, vr. 233/b, 235/a. 
28  Katip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunûn, c. 1, s. 342. 
29  Amâsî, Tebyîn, s. 326, 329. ÇeĢitli rivayet Ģekilleri bulunmakla birlikte, hadisin en meĢhur metni Ģudur: „Yahudiler 71 fırkaya 

ayrıldılar. Birisi Cennet‟te, 70‟i Cehennemdedir. Hıristiyanlar 72 fırkaya bölündüler. 71‟i Cehennemde birisi Cennettedir. 
Muhammed‟in nefsi kudret elinde olan Allah‟a yemin ederim ki, Ģüphesiz benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Birisi 
Cennet‟te, 72‟si Cehennemde olacaktır. Denildi ki: Ey Allah‟ın Rasülü! Onlar kimlerdir? Buyurdu ki: Cemaattir.‟ (Ġbn Mace, 
Fiten, 17, Ġstanbul, 1401/1981). 
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Bidat ehli olan heterodoks fırkaları tanımlamadan önce Amâsî Sırât-ı Müstakim‟i, doğru yolu 

açıklamak üzere, konu ile ilgili ayetleri serdetmektedir. 

Bu ayetler ıĢığında gerçek yol, Allah‟a ulaĢtıran hakiki din, Rasulullah (s.a.s) efendimizin ve 

ashabının üzerinde olduğu yoldur. Onun dıĢındaki bütün yollar bidattır. Ayetler ve hadislerde buna 

delalet etmektedir.
30

 Amâsî‟ye göre müfessirlerin birçoğu, ayetlerde geçen, „dinlerini parça parça 

edenlerin‟ bidat ve Ģüphe ehli kimseler olduklarını ifade ederken, Rasulullah (s.a.s)‟in Hz. AiĢe (r.a)‟ye 

hitaben buyurduğu Ģu hadise dayanmaktadır: „Ey AiĢe! Dinlerini parça parça edip fırkalara bölenler bu 

ümmetin bidat ve heva ehli olanlarıdır.‟  

Ayet-i kerimede „Allah‟ın ipine toptan sımsıkı sarılın‟
31

 buyurulurken, müfessirlerin bir kısmı 

„Allah‟ın ipinden‟ maksadın „Cemaat‟ olduğunu ifade etmiĢlerdir. Cemaat ise: „Fıkıh ve ilim sahibi olan 

âlimler topluluğu‟ demektir. Âlimlerin yolundan bir karıĢ ayrılan sapıklığa düĢer, Allah‟ın yardımından 

uzaklaĢır. Zira fıkıh ve ilim sahibi olan âlimler Peygamberimiz (s.a.s)‟in ve Hulefa-i RaĢidin‟in yoluna, 

sünnetine sarılan, insanlara doğru yolu gösterenlerdir.
32

 

O halde bütün müminler Fırka-i Naciye‟ye tabi olmalıdır. Fırka-i Naciye ise Ehl-i Sünnet ve‟l 

Cemaat‟tır. Çünkü Allah‟ın yardımı, hıfz-u himayesi ve tevfiki onlarla beraberdir. Allah‟ın gazabı da 

onlara muhalefet edenleredir. 

Amâsî‟ye göre kurtuluĢa eren Ehl-i Sünnet mezhebi, bugün, fıkıhta dört amelî mezhep olan 

Hanefi, ġafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleridir. Bu zamanda bu mezheplerin dıĢında kalanlar bidat ve 

Cehennem ehlidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) „den rivayet edilen hadisi Ģerifler de aynı manaları 

ihtiva etmektedir.
33

 

Heterodks mezhepleri: Hariciler, ġia, Mutezile, Mürcie; Cebriyye, MüĢebbihe olarak altıya 

ayırmakta, ardından da bunların kaçar fırka olduğunu ifade etmektedir. Hariciler on beĢ, ġiiler otuz iki, 

Mutezile on, Cebriyye üç, Mürcie beĢ ve MüĢebbihe beĢ koldan müteĢekkildir  

Eserde zikredilen heterodoks fırkalar ve öne çıkan görüĢleri sırasıyla Ģöyledir: 

Haricilik: 

Necedât, Ezarika, Ġbadiyye, Acaride, Meymuniyye, Sufriyye, Halefiyye, Hafsiyye, Fedikiyye, 

Beyhesiyye, Bid‟iyye, ġemrahiyye, Ġhdasiyye, Cazimiyye, Saltiyye olmak üzere on beĢ koldur. 

Necedat fırkası dıĢında Haricilerin kollarının tamamı, Hz. Ali (ra)‟nin tekfir edilmesi ve büyük 

günah iĢleyenlerin küfrü konusunda müttefiktir.  Necedat fırkası Hz. Ali‟yi tekfir etmez. Onlara göre 

hangi günah olursa olsun, günahlarda ısrar etmek küfürdür. 

ġiilik: 

Amâsî Haricilik‟ten sonra ikinci sırada ġia‟yı zikreder. ġiilik:  

Keysaniyye, Muhtariyye, HaĢimiyye, Beyaniyye, Rezamiyye, Zeydiyye, Carudiyye, 

Süleymaniyye, Salihiyye, Ġmamiyye, Bakıriyye, Navsiyye, ġemitiyye, Eftahiyye, Vakifiyye, Museviyye, 

Ġsna AĢeriyye, Sebeiyye, Kamiliyye, Ġlbaiyye, Mugiriyye, Mensuriyye, Hitabiyye, Keyaliyye, HiĢamiyye, 

Numaniyye, Nusayriyye, Ġshakiyye, Ġsmailiyye, Muammeriyye, Fudayliyye, Mütenasihiyye kollarından 

müteĢekkildir. 

Mutezile: 

Vasiliyye, Hüzeyliyye, Nazzamiyye, Habitiyye, BiĢriyye, Murdariyye, Cahiziyye, Ka‟biyye, 

Cübbaiyye, Hayyatiyye ve Temimiyye gibi kollardan ibarettir. 

Mutezile; kulların kendi fiillerini yarattığını iddia eder. 

Cebriyye: 

Cehmiyye, Neccariyye ve Dırariyye kollarından oluĢmaktadır. 

                                                           
30  Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 325. 
31  Al-i Ġmran, 3/103. 
32  Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 325. 
33  Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 326-327. 
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Cebriyye: Kulun kendi fiilleri konusunda kudretinin, kazanmasının ve tesirinin olmadığını, 

kulun bütün fiillerinin Allah tarafından yaratılmıĢ olduğunu fiillerinde kulun hiçbir dahlinin olmadığını 

ileri sürerler. 

Mürcie: 

Yunusiyye, Gassaniyye, Salihiyye, Tubaniyye ve Tümeniyye olmak üzere beĢ kola ayrılır. 

Mürcie: Ġyi amelin, küfürle beraber fayda vermemesi gibi, günahın da iman ile birlikte kiĢiye 

zarar vermediği iddiasında bulunanlardır. 

MüĢebbihe: 

Kerramiyye, Mukabiliyye, Ġsmiyye, HaĢimiyye ve Küllabiyye
34

 kollarına ayrılır. 

MüĢebbihe: Allah‟ı, cisim olarak ve bir mekâna hulül etmek bakımından yaratılmıĢlara 

benzetenlerdir.
35

 

Amâsî, bidat ehli olan bu fırkaların en meĢhur olanlarının bunlar olduğunu, fakat bunların 

dıĢında da sayılamayacak kadar çok fırkanın mevcut olduğunu bildirmektedir.
36

 

Müellif, yaptığı genel tasniflerinde, fırkalar hakkında sistematik ve detaylı bir bilgi yerine, 

daha çok, bu fırkaların, küfre ve bidate düĢen yönlerini öne çıkartarak bilgi sunmaktadır. 

Yusuf Amâsî, bu tasniflerinden sonra, bid‟at ve dalalet ehli fırkaların tekfir edilip edilmeyeceği 

konusuna geçmekte, bu konuda âlimlerin görüĢ ve açıklamalarına yer vermekte, onlardan nakillerde 

bulunmaktadır. 

Ona göre, küfre götüren bir görüĢe veya bid‟ate sahip olan bir kimsenin, bu görüĢlerine 

bakılır. ġayet bunlar, bir tevil olmadan söylenmiĢse o zaman küfür olur, sahibi icma ile kâfir olur.  

Fakat bunlar bir tevilden hareketle söylenmiĢse veya bir ictihâd sebebiyle ya da hata yoluyla 

olmuĢsa, Allah‟ı yaratıklarına benzetmek, O‟na bir organ isnad etmek, ya da O‟ndan kemal sıfatlarından 

birini nefyetmek gibi bir takım bid‟atlere düĢmüĢ olan kimselerin durumu ile ilgili olarak, Selef âlimleri 

ile sonraki müteahhirin uleması Ģu görüĢleri serdetmiĢlerdir: 

1. Selef ulemasının ve sonradan gelen âlimlerin bazıları, Peygamberimiz‟in: „Heva  (bid‟at) 

ehlinin hepsi kâfirdir‟ hadisine
37

 binaen, bu gibi kimselerin küfrüne hükmetmiĢlerdir. 

2. Ancak Kelam ve Fıkıh âlimlerinin çoğunluğu bu görüĢü reddetmiĢ, heterodoks fırkalara 

mensup kiĢilerin Ġslam‟dan çıktığı fikrini kabul etmemiĢlerdir. Kelam ve Fıkıh âlimlerinin ekseriyetinin 

görüĢüdür. Onlara göre bu kiĢiler fasıktır, asidir ve dalalettedir, fakat kâfir değildir. Dünyada Müslüman 

olarak muamele görürler, kendilerine Ġslamî hükümler uygulanır, öldüklerinde de kendilerine mirasçı 

olunur.  

Aynı Ģekilde, Muhit
38

 adlı Hanefi fıkıh kitabında da yer aldığına göre bir kısım âlimlerin, bid‟at 

ehli olan hiç kimseyi tekfir etmedikleri, diğer bir kısmının ise, sadece bid‟atiyle, kesin bir delile 

muhalefet eden kimselerin dinden çıktıklarına kanaat ettikleri yer almakta birinci görüĢü daha doğru 

olduğu ifade edilmektedir.   

Hanefi âlimlerinden Ġbnu‟l Hümam es-Sivâsî, fıkhi mezheplere mensup kimseler arasında 

tekfirin yaygın olduğunu, ancak müctehid konumunda olan fıkıh âlimlerinin tekfir yoluna gitmediklerini, 

                                                           
34  Burada önemli bir noktaya temas etmek, önemli bir hatayı düzeltmek gerekmektedir. Kitapta yanlıĢlıkla Küllabiyye mezhebi 

MüĢebbihe fırkaları arasında zikredilmektedir. Bkz. Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 333. Ancak Küllabiyye mezhebi, Abdullah b. 
Küllab ve arkadaĢlarının temsil ettiği Ġslam düĢünce tarihindeki ilk Sünni Kelam ekolüdür. Ġmam EĢari‟nin Mutezile‟den 
ayrıldıktan sonra görüĢlerini benimsediği Ehl-i Sünnet fırkasıdır. Bu mezhep mensupları ilk olarak, Allah‟ın isim ve sıfatlarını 
ve Ġslam akaid esaslarını nakli ve akli deliller ile ispat eden, Cehmiyye ve Mutezile gibi zamanın batıl fırkalarına karĢı 
mücadele eden, münazaralar yapan kimselerdir. Güzel bir tevafuk olarak ifade edebilirim ki, bu satırların yazarı, ilk Sünni 
mezhep olan Küllabiyye hakkında 1994 yılında, Mekke-i Mükerreme Ümmü‟l-Kura Üniversitesi‟nde: „Abdullah b. Küllab ve 
Ġtikadi GörüĢleri‟ adıyla Yüksek Lisans Tezi hazırlamıĢtır. 

35  Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 332-333. 
36  Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 333. 
37  Amâsî‟nin hadis diye zikrettiği bu söz aslında „ Heva ehlinin hepsi kâfirdir, en kötüleri de Rafizilerdir‟ Ģeklinde Ġmam Malik‟e 

ait bir sözdür. Bkz. Kadı Ġyad, Tertibu‟l-Medarik ve Takribu‟l- Mesalik, c. 2, Matbaatu Fudale, 1. bs., Mağrib, 1966/1970, s. 
49. 

38  el-Muhitu‟l-Burhani: Mahmud b. Ahmed, Burhanuddin el- Buhari‟nin telif ettiği fıkıh kitabıdır. Altı cilt halinde Beyrut‟ta 
1424/2003 yılında basılmıĢtır. 
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bu konuda müctehid fakihlerin sözlerinin asıl olduğunu, baĢkalarının sözlerine itibar edilmemesi 

gerektiğini zikreder.
39

 

Daha sonra Amâsî, Ġslam‟dan kaynaklanan, fakat görüĢleriyle küfre ve sapıklığa düĢen bazı 

fırkaların, küfür alameti sayılan, küfre götüren, küfrü gerektirdiği beyan edilen söz ve fiillerinden 

örnekler verir.  

Küfre düĢen bu fırkaları ve bunların bid‟at ve küfre düĢen yönlerini, Amâsî maddeler halinde 

Ģöyle izah etmektedir. 

Rafiziler: Dinden uzaklaĢmıĢlar, küfre düĢmüĢlerdir. Çünkü Hz. Ebubekir ve Hz Ömer (r.a)‟e 

söverler. Bu iki halifeye söven bize göre kâfir olur. Aynı Ģekilde, bu iki halifenin halifeliğini inkâr eden 

ve Hz. AiĢe‟ye iftira edenler de icma ile kâfirdir. 

Batiniyye fırkasının küfründe de Ģüphe yoktur. Çünkü onlara göre: „ġeriatın batini (gizli) bir 

yönü vardır. Bu batini yönü âlimler dahi bilmezler.‟ O sebepten, Muhammedi ġeriatın dıĢında baĢka bir 

Ģeriatın var olduğunu iddia edenler dinden çıkmıĢlardır. 

Aynı Ģekilde Batinilerden hulül (Allah‟ın bir cisme girdiği) ve ruhların tenasüh ettikleri (bir 

cesetten diğer bir cesede geçtikleri) inancına sahip olanların küfre düĢtüklerinde de Ģüphe yoktur. 

„Kul, ibadetleri ile Rabbine ulaĢınca ondan bütün mükellefiyetler kalkar. Zina ve livata dâhil 

herĢey ona serbest olur. Haksız yere baĢkasının malını yemek gibi haram olan daha baĢka Ģeyler de 

kendisine helal olur‟ diyen Ġbahiyye mezhebi mensupları da Ģüphesiz kâfirdir. 

Bu âlemin kadim ve baki olduğunu iddia eden, ya da bu konuda Ģüphesi bulunan kiĢiler de, 

Ġslam‟dan çıkmıĢ, küfre girmiĢlerdir. 

Ruhların insandan insana geçtiğine, intikal ettiğine ve bunun ebedi olarak devam ettiğine 

inanan kimseler de küfre girerler. Ruh intikaline inanan bu gruplar, Amâsî‟ye göre Rum diyarında 

(Anadolu‟da) sayıca çoktur. Kendilerine Simavnalılar (Simavna Kadısı oğlu Ģeyh Bedrettin taraftarları) 

denir. 

Bunlar gibi, insanı küfre götüren daha birçok inanıĢlar da vardır. Mesela:  

Kıyamet günü Mizan‟ı inkâr etmek, Ģefaati inkâr etmek, Kur‟an‟ın mahlûk olduğunu iddia 

etmek, Allah Teâla ile oturup konuĢtuğunu, bunun için O‟na yükseldiğini söylemek, Allah‟ın bazı 

insanlara hulül ettiğini iddia etmek ki bazı sofiler, Batiniler, Karmatiler ve Hristiyanlar bunu iddia 

ederler. Rafızilerin: Cebrail‟in, Hz. Ali‟ye gönderilmiĢ olduğu halde vahyi yanlıĢlıkla Hz Muhammed 

(s.a.s)‟e getirdiğini iddia etmeleri. Bu ve benzeri, insanı iman dairesinden çıkartan birçok söz, iddia, 

inanıĢ ve davranıĢlar küfür alametleridir. Bunları yapanlar Müslüman olduklarını iddia etseler de dinden 

uzaklaĢırlar, küfre girerler.
40

 

YaĢadığı asırda, bu fırkalardan Rafizilerin, mülhidlerin, Kalenderiyye gibi heterodoks 

grupların, Ġbahiyye, Hululiyye ve Tenasuhiyye‟nin mevcut olduğunu ve sayılarının çok olduğunu 

mesela: ġia‟nın bir kolu olan Zeydiyye‟nin Arap ülkelerinde, Kaderiyye ve Haricilerin Basra taraflarında 

yaygın olduklarını açıklar.
41

 

Netice olarak diyebiliriz ki: Yusuf Amâsî‟nin mezhepler hakkındaki bu görüĢleri ve 

değerlendirmeleri, Ehl-i Sünnet‟in genel anlayıĢı istikametindedir. Amâsî‟nin tasniflerinin, Abdulkâhir 

Bağdâdî ve ġehristânî‟nin tasnifleri ve verdikleri bilgiler ile uyum içerisinde olduğu, onlardan sık sık 

nakillerde bulunduğu, diğer değerlendirmelerinde ise, kendisinde Hanefi ve Mâturîdî etkinin hâkim 

olduğu görülmektedir. Bu yönüyle, eserde yer alan mezhep tasnif ve yorumları ve öne çıkarılan 

görüĢler, yaĢadığı dönemin problemlerine ıĢık tutması açısından da, bu tasnifi değerli kılmaktadır. 

Ġtikadi Ġslam fırkalarını yukarıdaki Ģekilde tasnif eden müellifin, üzerinde en çok durduğu ve 

en fazla eleĢtiri yönelttiği fırka ġia‟dır. Zira bidat ehli fırkaların birinci zümresi Rafiziler (ġiiler), ikinci 

zümresi Haricilerdir. Rafizi ve Harici fırkalar, sahabileri lanetleme, Müslümanların ilk halifelerini tekfir 

etme gibi konularda müĢterek bir esasa dayanmaktadırlar. 

                                                           
39  Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 333. 
40  Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 334-335. 
41  Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 335. 
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Bu sebeple, Amâsî‟nin en dikkat çekici görüĢleri: ġii ve Rafiziler ile ilgili olanlarıdır. Kitabında, 

üzerinde en çok durduğu ve en fazla eleĢtiri yönelttiği fırka da bunlardır. Zira Rafiziler, ortaya attıkları 

bid‟atler ve batıl inançları sebebi ile dinden uzaklaĢmıĢlardır. Bundan dolayı Yusuf Amâsî, Rafizilere çok 

sert bir dil ve uslüp ile karĢı çıkmakta, onları çok sert bir Ģekilde eleĢtirmektedir.
42

 

 

Sonuç 

Bu çalıĢma sonucunda elde edilen verilerden anlaĢıldığı kadarıyla Yusuf Sinanuddin Amâsî, 

itikadi mezhepleri 73 Fırka hadisi temelinde tasnif etmektedir. Fırkaları: Fırka-i Naciye, heterodoks ve 

kâfir fırkalar olarak ayırmaktadır. KurtuluĢa eren fırka (Fırka-i Naciye) Ehl-i Sünnet ve‟l- Cemaat‟tır. 

Heterodoks fırkalar ise: Ġslam‟dan kaynaklanan, ancak görüĢleri ile bid‟ate veya küfre düĢen fırkalardan 

ibarettir. 

Bunlar: Hariciler, ġia, Mutezile, Cebriyye, Mürcie ve MüĢebbihe olmak üzere altı baĢlık altında 

toplanmaktadır. 

Yusuf Amâsî yaptığı tasniflerinde, detaylı bilgi vermek yerine, fırkaların küfre ve bid‟ate düĢen 

yönlerini ele alarak bilgiler sunmakta, onları küfür veya bidat ile olan iliĢkileri bağlamında 

değerlendirmektedir.  

Amâsî‟nin bu tasnifinin, Bağdadî ve ġehristanî‟nin verdiği bilgiler ile uyumlu olduğu, yaptığı 

değerlendirmelerde ise Hanefi/Maturidi kimliğinin ağır bastığı görülmektedir. 

Özet olarak, hicri XI. asırda yaĢamıĢ, Hanefi-Maturidi geleneğe mensup Amasyalı bir alimin 

itikadi fırkalara bakıĢını yansıtması açısından değerli ve dikkate değer olduğunu ifade etmek 

gerekmektedir.  

 

Kaynakça 

Abdizade, Hüseyin Hüsamettin YaĢar, Amasya Tarihi, Amasya Belediyesi Kültür Yay., Amasya, 2007. 

Amâsî, Yusuf Sinanuddin b. Abdullah, Tebyînu‟l- Mehârim, thk. Abdullah b. Abdulaziz ġebravi Verrak, 

1. bs., Kahire, 1433/2011. 

Bağdadi, Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-Arifin, Beyrut, 1402/1982. 

Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Ġstanbul,1333. 

Kadı Ġyad, Tertibu‟l- Medarik ve Takribu‟l-Mesalik, Matbaatu Fudale, 1. bs., Mağrib, 1966-1970. 

Kâri, Ali b. Sultan, Beyanu fi‟li‟l-hayr iza dahale Mekkete men Hacce ani‟l-ğayr, Medine-i Münevvere, 

Mektebetu Camiati‟l-Ġslamiyye, no: 1591/40.  

Katip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunün, Beyrut,1402/1982. 

Kehhale, Ömer Rıza, Mucemu‟l-Müellifin, Beyrut, ty. 

Mirdad, Abdullah, Muhtasar min Kitabı NeĢri‟n-Nur, Ġhtisar: Muhammed Said Amudi ve Ahmed Ali, Taif, 

1398/1978. 

Muallimî, Abdullah, Mucemu Müellifi Mahtutati Mektebeti‟l-Harem el-Mekki eĢ-ġerif, Riyad, 1416/1997. 

Özel, Ahmed, Hanefi Fıkıh Âlimleri, Ankara, 2014. 

Özel, Recep Orhan, „Yusuf Sinanuddin el-Amâsî ve Tebyinu‟l-Meharim Adlı Eseri‟ Usûl: Ġslam 

AraĢtırmaları, sayı: 20, Sakarya, 2013. 

                                                           
42  Daha fazla bilgi için bkz. Amâsî, Tebyînu‟l-Meharim, s. 251-254, 334-335. 



ŞEYHZÂDE ABDURRAHİM EFENDİ’NİN NAZMU’L-FERAİD VE CEM’U’L-FEVÂİD’ ADLI ESERİ 

VE OSMANLI KELAM DÜŞÜNCESİNDEKİ ÖNEMİ 
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Özet  

Osmanlı müellifleri genelde şerh, hâşiye, ve ta‟likat türünde eserler yazmıştır. Osmanlıda müstakil 

kelâm kitabı yazan müellif sayısı oldukça sınırlıdır. Dahası bu telif türü eserlerin de medrese 

müfredatında görülmesi oldukça nadirattandır. Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid bir ders kitabı olarak 

medrese ders kitaplarının arasına girerek klasikleşmiştir. Eser aynı konuda yazan birçok yazarı da 

derinden etkilemiştir. Şeyhzade Abdürrahim Efendi'nin "Nazmu‟l-ferâid ve cem‟u‟l-fevâid " adlı eserinde 

konular tamamen Eş'arî ve Hanefîlerin görüş farklılıkları açısından ele alınarak Hanefîlerin görüşleri 

daha isabetli bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Kelam, Matürîdîlik, Eş‟arî, Medrese.  

 

The Work of Sayhzade Abdurrahim Efendi's "Nazmu’l-Feraid and Cem’u’l-Fevâıd" and the 

Importance of This Work's in Ottoman Kalam Thoughts 

Abstract 

Ottoman authors generally wrote works in the form of commentary, poetry, and ta'likat. The number 

of authors writing an independent kalam book is limited in Ottoman. Moreover, it is quite rare that 

these works of copyright are seen in the madrasah curriculum. Nazmu'l-Ferâid and Cem'u'l-Fevâid 

became classical as a course book by entering into the madrasa textbooks. The book has deeply 

influenced many writers writing in the same topic. Şeyhzade Abdurrahim Efendi's "Nazmu'l-ferâid and 

cem'u'l-fevâid" treats the differences of views of Eş'arî and Hanafîs and finds the views of the author 

Hanafîs more precisely. 

Keywords: Ottoman, Kalam, Maturidism, Ash'ari, Madrasa. 

  

Giriş 

Osmanlı âlimlerinin Ehl-i sünnet‟ten tam olarak neyi anladıkları ve Ehl-i sünnetin iki büyük kolu 

olan Eş‟arîlik ve Mâtürîdîlikten hangisini tercih ettikleri hep bir tartışma konusu olmuştur. Mutaassıp bir 

Hanefî olarak resmedilen Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey‟in veziri Amidülmülk‟ün Horasan camilerinde 

Rafizîlerle beraber Eş‟arîler‟e de lanet ettirmesi1 olayı Alparslan‟ın veziri Nizamülmülk zamanında terk 

edilmiş, üstelik onun kurduğu Nizâmiye medreselerinde ağırlık Eş‟arî kelamına ve Şafiîliğe verilmişti. 

Klasik Osmanlı döneminde Eş‟arîliğin ağırlığı medrese muhitinde alabildiğine hissedilmekte ve fakat bu 

Mâturîdîlikle bir uyum içerisinde sürdürülmekteydi. Osmanlı son dönemlerinde ise Mâtürîdî kelamına 

yoğun vurgu giderek artmaktaydı. Osmanlı dönemi medreselerinde okutulan eserlere, gerek telif ve 

gerekse şerh ve hâşiye tarzında yazılan kelâm kitapları müteahhirûn dönemi Eş‟ârî kelam kitapları 

etrafında yoğunlaşmış olsa da bu durum bir Mâtüridî eleştirisine dönüşmeyecek;  daha çok Sünniliği 

tarih boyunca temsil eden Eş‟arîler‟in esas muhatapları Mu‟tezile ve İslam filozofları olacaktır. Osmanlı 

medreselerinde Eş‟âri kelâm metinleri okutulmuş olsa da bu iki mezhep arasında görüş farklılıkları 

ortaya çıktığında genellikle Mâtürîdî görüşler tercih edilecektir. Teftazânî'nin Şerhü‟l-Akâid‟inin Osmanlı 

medreselerinde en fazla ilgi gören kelam kitabı olmasının bize göre en önemli nedenlerinden birisi söz 

konusu eserin bu iki mezhep arasındaki sentezi çok iyi yapabilmesidir. Dolayısıyla Şerhü‟l-Akâid 

Mâtürîdî akâid metni üzerinden Mâtürîdî-Eş‟arî sentezinin yapıldığı temsil gücü yüksek bir eser olarak 

kabul edilebilir. Bunun yanında özellikle klasik dönem Osmanlı âlimleri çoğunlukla Eş‟arî kelâm 

metinlerine şerh ve hâşiye yazmakta adetâ yarışmışlardır. Mesela Taşköprîzâde gibi Mâtürîdî ekolüne 

                                                 
*  Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, osman.demirci@windowslive.com. 
1  Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 1966, s. 13. 
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mensup bir âlim el-Meâlim fi ilm-i kelâm adlı telif türü eserinde Eş‟arî âlimlerinden olan el-Îcî'nin el-

Mevâkıf fi ilm-i kelâm‟ıyla Teftazânî'nin el-Makâsıd fi ilm-i kelâm adlı eserlerini örnek alacaktır.  

Eserin Müellifine Dair 

Eserin içeriğine geçmeden önce müellif hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse şu bilgileri 

vermenin elzem olduğu kanaatindeyiz. Müellifin ölüm tarihine dair yanlış bilgiler bizzat eser hakkındaki 

değerlendirmelerde de bizi daha başka yanlışlara sürükleyecektir. Arada iki asırlık gibi muazzam bir 

sapmayı doğuran bu yanlış tarihlendirmeyi öncelikle düzeltmekte fayda var. Şeyhzâde Abdürrahim 

Efendi el-Amâsî (ö. 1133/1721)‟nin hayatı hakkında fazla malumatın olmaması sebebiyle bu eseri 

tercüme edenler dâhil birçok araştırmacı yanılmış ve farklı Şeyhzâde lâkaplı bilginle müellifimiz 

karıştırılmıştır. Bunlardan birisi İzmitli olup “Şeyhzâde” diye bilinen ve özellikle Kadı Beydavi Tefsiri 

üzerine yaptığı meşhur çalışmasıyla tanınan Muhyiddin Mehmed Kocevi‟dir (ö. 951/1544). Bir diğer 

karıştırılan isim Müeyyedzâde Ali Efendi‟nin oğlu “Hacı Halife” diye bilinen Şeyh Abdurrrahim Efendi‟dir  

(ö. 944/1537). Söz konusu müellifimiz ise bu zatlardan çok daha sonraları yaşamış olan İbrahim el-

Lekânî (v. 1631)‟ye atıflar yapan Bafra müftüsü Abdurrahim Efendi (ö. 1721)‟dir.2  

Nazmu’l-Ferâid ve Cem’u’l-Fevâid’in İçeriğine Dair 

Bu eserden bahsederken eserin en yaygın tercümesi olan Hacı Ali Efendizâde Mehmed Emin, 

İzahu‟l-Akāid Nazmu'l-Ferâid Tercemesi‟nden de karşılaştırmalar yaparak hem tercümedeki keyfiliklere 

işaret edecek hem de metnin dönem itibariyle nasıl algılanmak istendiğini görmeye çalışacağız. 

Şeyhzâde Abdürrahim Efendi el-Amâsî (ö. 1133/1721)‟nin "Nazmu‟l-ferâid ve cem‟u‟l-fevâid" adlı 

Mâtüridî-Eş‟ârî mezhepleri arasındaki ihtilaf noktalarını ele alan bu müstakil eseri, öncelikle bu iki kelam 

ekolü arasında bir sentez anlayışını güçlendirmekten çok aralarındaki ihtilafların fazlalılığını 

vurgulamakta ve tercihini Mâtürîdîlerden yana kullanmaktadır. Müellifin eserinde söylenmediği halde 

eserin müterciminin bu iki mezhep arasındaki farkların sadece görüş farklılığı olduğunu ve iki ekolün de 

doğru yolda olduğuna dair kabulü bu durumu değiştirmez.3 Mütercimin Sünnilik şemsiyesi altında 

sadece Mâturîdîlik ve Eş‟arîliği zikretmesi4 Osmanlı dönemi kelam düşüncesini ve Sünnilik anlayışını 

göstermektedir ki aynı vurgu Osmanlı müellifleri tarafından ortak bir kabul olarak hep tekrarlanacaktır. 

Mesela Kasabbaşızâde İbrahim Efendi'nin (ö. 1236/ 1820) yazmış olduğu Risâle fi beyân-i i'tikâd-i 

ehli's-sünne adlı risalesinde bu iki ekol arasında ayrım yapmamaya birini diğerine tercih etmemeye 

dikkat ederek sadece görüş farklılıkların da olduğunu belirtmekle yetinmiştir. Müellif, daha kitabın 

girişinde Ehl-i Sünnet‟ten neyi anladığını söyleme gereği duyacaktır:  

Ma'lum ola ki Ehl-i sünnet ve'l-Cemâat imâm Ebu'l-Hasen Eş'arî ve İmam Ebu Mansûr 

Mâturîdî mezheblerine iktidâ eden kimesneye itlâk olunur. Ve sünnet tarîk-i fahr-i âlem 

sallâ'llâhu aleyhi ve sellem ve cemâ'at tarîk-i ashâb rıdvânullâhi Te'âlâ eleyhim ecmâ'îne 

itlâk olunur. 

Ebu'l-Hasen el-Eş'arî ve Ebu Mansûr Mâturîdî, bu iki tarîk üzere olup mezhepleri ehl-i 

bid'a ve ehvânın mezheplerinin muhâlifidir. Ve iki imâma i'tikâd da imâm derler. Ve 

kimesne bu iki imâmdan birine iktidâ eylese ol kimesne ehl-i necâttan olup sa'âdet-i 

uhraya nâil olur.5 

 Bu Sünnilik tanımındaki sınırlar Yeni İlm-i Kelam dönemindeki Selefiliğin de Sünnilik şemsiyesi 

altında sayılması ve hatta en sağlam yol olarak takdim edilmesi anlayışından farklı bir Sünnilik 

çizgisidir. Bu bağlamda Selefi çizginin Sünnilik kadrosu içerisinde hassaten zikredilmeye başlanması 

Osmanlı kelam düşüncesi açısından da bir sapmayı göstermektedir. Modern dönemlerde Selefiliğin 

ivme kazanması olgusu bu tebliğin sınırlarını aşmakta ve ayrıca üzerinde durulması gerekmektedir. 

                                                 
2  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, haz. Mustafa Tatcı, Cemâl Kurnaz, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000, c. 3 s. 

334.  
3  Bu kitap Şeyhzâde Abdurrahim Efendi (951/1544)‟nin yazmış olduğu Nazmu‟l-Ferâid ve Cemiu‟l-Fevâid adlı kelâm kitabıdır. 

Bu kelâm metni 1328/1911 tarihinde Fatih Dersiâmlarından Hacı Ali Efendizâde Mehmed Emin tarafından İzahu‟l-Akāid 
Nazmu'l-Ferâid Tercemesi adıyla Arapça aslından Türkçe‟ye çevrilmiş ve eser basılmıştır. 

4  Hacı Ali Efendizâde Mehmed Emin, İzahu‟l-Akāid Nazmu'l-Ferâid Tercemesi, Dersaadet, 1328, s. 5. 
5  Kasabbaşızâde İbrahim, "Risale fi Beyân-i İ'tikâd-i Ehli's-Sünne", İslâmiyât, c. 8. sayı: 3. s. 121-127. 
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Mütercimin Mâtürîdî ve Eş‟arî kelam ekolleri arasındaki ihtilaflı konuları “mesâil-i kalîle” olarak 

görerek söz konusu mezheplerden birinin diğerini dalâlet ve bid‟atle nitelendiremeyeceğini vurgulamış6 

olması Şeyhzâde‟nin hemen her ihtilaflı konuda Mâturîdî görüşün haklı olduğunu söylemesine engel 

değildir. Aslında müellif her ne kadar böyle bir amacının olduğunu söylemese de Mâtürîdî tercihler 

üzerinden Eş‟arî kelam görüşlerini çürütmeye çalışmaktadır. Eş‟arîliğin mahkûm edilerek Mâtürîdî ve 

Mu‟tezile kelamına vurgunun arttığı modern dönemlerin anlayışına yabancı olsa da Mâtürîdîği  Eş‟arîliğe 

tercih eden müellif, bu dönüşümün tohumlarını eker gibidir. Müellifin bu risalede yapmaya çalıştığı 

şeyin Mâtürîdî-Eş‟arî ayniliğine yönelik ciddi bir tenkit olduğunu da görebiliriz. Öyle ki ihtilaflı noktaları 

müellif bizlere oldukça kalın çizgilerle gösterme çabasında gibidir. Aslında bu perspektif aynı amaçlar 

gözetilerek kurulmamış olsa da modernleşme dönemlerindeki Türklerin Müslümanlık anlayışları 

bağlamında Ehl-i sünnetle Mâtüridîliğin aynileştirilmesine7 hizmet edecektir. Mâtürîdî ve Eş‟arî ekolleri 

arasındaki ihtilaf noktaları derinleştirilirken; buna paralel olarak Mu‟tezile-Mâtüridî arasındaki ihtilaf 

noktaları silikleştirilerek birbirlerine yaklaştırılacaktır.8 Eş‟ârîlikten kopuşla birlikte Mâtüridîlikten çok ilk 

kaynaklara dönme sloganıyla İbn Teymiyye üzerinden Selefiyyeye yol alınacaktır.9 Modern dönem 

İslamcılarının Eş‟ârîlik karşısında konumlanmalarının bir sonucu olarak Mâtüridîlikten Mu‟tezileye 

oradan da Selefiliğe Savrularak geleneksel istikametlerini de tutarlılıklarını da kaybetmeleri sonucunu 

doğuracaktır. Bütün bunların sonucu olarak Eş‟ârîliğin hakkıyla kritiği yapılmış mıdır? Kesinlik evet 

diyemeyeceğimiz bu konu apayrı bir çalışmanın mevzusu olabilir. Bu selefi coşku içerisinden bir de 

selefi eleştirilerinin yapılmakta olması ise vaziyetin ironikliliğini göstermesi açısından dikkate şâyandır.  

Bu iki mezhebin görüşlerindeki farklılıkları önemsizliğini vurgulamaya çalışan Mütercimin 

önünde “Fırka-i Naciye” olgusu bir sorun olarak durmaktadır.10 Eğer İslam mezheplerinden sadece 

birisi kurtuluşa erecekse iki mezhebin hakikatte tek mezhepmiş gibi gösterilerek konunun içinden 

çıkılmaya çalışılması ne kadar inandırıcıdır? Bu iki mezhep arasında bir ayniyet yoksa aralarındaki ihtilaf 

noktalarını küçültmek sorunu gerçekten ortadan kaldıracak mıdır? Dahası eserde de görüleceği üzere 

bu iki mezhep arasındaki ihtilaflar vehmedildiği gibi o kadar da basit olmayıp çok daha esasa müteallik 

meselelerdir. Teklif-i mâlâ yutak, Allah‟a inanmanın vücûbiyeti, hüsun-kubuh, mukallidin imanının caiz 

olup olmadığı meselesi gibi konular bunlardan sadece bir kaçıdır ki aslında müellif bu ihtilaflı konuların 

sayısını kırka kadar çıkarmakla farklılığın fazlalığına da dikkat çekmektedir. Dahası bu iki mezhep 

arasında kırk kadar ihtilafa ilaveten Ye‟s halinde imanın veya tevbenin kabul edilip edilmemesi 

konularındaki ihtilaflar gibi müellifin dahi oldukça önemli ihtilaf noktaları olduğunu söylemekten kendini 

alamayacağı konular vardır.11 Eser Eş‟arî ve  Mâtürîdîlerin ihtilaf noktalarını derinleştirmek ve sonuç 

itibariyle de Mâtürîdîlerin haklılığını ispatlamayı amaçlamaktadır. Oysa bu risalenin sonunda yer alan 

İbn Kemal‟in Risâletü‟l-ihtilaf-u beyne‟l-Eş‟âir‟e ve‟l-Mâtüridiyye fi isnâ aşere meseletun adlı risalesinde 

hem bu ihtilaf konuları on iki meseleyle sınırlandırılmakta hem müellif her iki mezhebin de görüşlerini 

delilsiz vermekte ve ayrıca her hangi bir değer hükmü belirtmeksizin objektif durmaktadır. Böylece İbn 

Kemal‟in hangi mezhebin görüşünü tercih ettiği dahi bu metinden anlaşılmadığı gibi ihtilaf noktalarının 

esasa müteallik olmadığı dahi ihsas ettirilmektedir.12 Şeyhzâde‟nin eserinin selefi İbn Kemal‟in eserine 

kıyasla oldukça hacimli olup ihtilaf noktalarını bu kadar çoğaltarak vermesinin arkasında tarihi süreç 

içerisinde Eş‟ârîliğin gölgesinde kalmış ve Eş‟ârîlerce gereği kadar dikkate alınmayan Mâtüridîliğe yeni 

bir kimlik kazandırma hamlesi olarak da görülebilir. Müellif ilginç bir şekilde bazen Mâtüridî görüşleri 

desteklemek amacıyla Eş‟ârî kelamcılardan da alıntılar yapar.13 Sonuç itibariyle müellif Mâtüridîlerin 

                                                 
6  Hacı Ali Efendizâde Mehmed Emin, İzahu‟l-Akāid, s. 5. 
7  Şeker Fatih M., “Türk Müslümanlığı” Fikriyatı ve Mâtürîdî Algısının Dönüşümü”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi (MÜİFD), 2010, sayı: 38, s. 57. 
8  Şeker, Türk Müslümanlığı, s. 67.  
9  Şeker, Türk Müslümanlığı, s. 67. 
10  Şeyhzâde bu konuya değinmese de mütercimin ilavesi olarak eserin tercümesine konacaktır. 
11  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid ve cem‟u‟l-fevâid, yy., ty., s. 77; Hacı Ali Efendizâde Mehmed Emin, İzahu‟l-

Akāid, s. 87. 
12  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-fevaid, s. 87. 
13  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-fevaid, s. 70. 
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bütün görüşlerini savunmaktadır. Müellifin Nazmu‟l-Fevaid ve Cem‟u‟l-Fevaid‟i gerek İstanbul‟da 

gerekse Mısır‟da bir çok baskısı yapılmıştır.14 

“Fırka-i Naciye” sorunu medreselerin her döneminde okutulmakta olan Celâleddin ed-

Devvânî‟nin Monla Celal olarak da bilinen şerhinde müellif bu kaotik durumu çok daha yüksek bir 

yorum denemesiyle çözmektedir ki buna göre artık iki mezhebi de aynı anda hak mezhep gibi 

göstermenin çelişik durumuna düşülmeyeceği gibi diğer İslâm mezheplerini de dalâlet ve bidatçilikle 

suçlamak zorunda kalınılmayacaktır.15 Yaptığı alıntılardan bu kitabı mutlaka okumuş olduğunu 

varsaydığımız16 müellif bu büyük kelamcının yorumunu dikkate almış olsa da mütercim yine araya 

girerek din alanındaki farklı yorum tarzlarını mahkûm etmekte ve bu iki fırka dışında kalan mezhep 

mensuplarını Bezzâziyye‟den yaptığı bir alıntıyla ehl-i dalâlet olarak tanımlamaktadır.17 Bu bağlamda 

mütercim, Ehl-i hak olarak gördüğü Ehl-i sünnet ve‟l-cemaate dair teşvik edici bir hadisi de 

zikretmeden geçemez. Buna göre Ehl-i sünnet ve‟l-cemaati seven Müslümanın duası kabul olunup; 

günahları affedilecek ve cehennemden kurtuluş beraati bulunacaktır.18 

İmanın tanımı konusunda selefin görüşünü veren mütercim bir sehiv sonucu olsa gerek 

Hariciler‟in zannederek Mürcie‟nin iman görüşünü vermekte ve ameli imandan ayrı gören Mürcie‟nin 

bâtıl bir mezhep olduğuna hükmetmektedir ki19 bu mütercimim mutaassıp Sünnilik anlayışının 

Şeyhzâde üzerinden aktarması ile tercümede yapılan tahribata bir örnek olarak zikredilebilir. 

Mütercimin eserdeki kaynaklardan bahsetmemesi ve bazı yerleri özetleyerek geçmesi ise daha önemsiz 

tahribatlar cümlesinden olsa gerektir.  

Müellif söz konusu bu iki mezhebin Ehl-i hak olduğu hükmünü vermiş olsa da buna da tam 

sadık kalamadığı görülecektir ki bu müellifin içerisine düştüğü tutarsız durumu göstermenin ötesinde 

artık Mâtürîdîliğin iyice ön plana çıkacağı zamanların işaretleri olarak da yorumlanabilir. Mesela müellif, 

imanın mahlûk olup olmadığı konusunu tartışırken imanın mahlûk olduğunu söyleyen Eş‟arîler‟in 

görüşlerini çürütmekle yetinmemekte; bu tarz görüşte olanların arkasında namaz kılınamayacağına ve 

hatta kâfir olduklarına dair verilmiş hükümleri dahi zikretmekten kendisi alamamaktadır.20 Eş‟arî 

Mâtürîdî ihtilaflarının ele alındığı ve iki mezhebin de hak mezhep olduğunu temel alan söz konusu eser 

bir Eş‟arî reddiyesine dönüşecektir. Bu yönüyle de müellifi Eş‟arîliğin mahkûm edildiği sonraki 

dönemlerin bir müjdecisi olarak görebiliriz.21 

Nazmu‟l-ferâid‟i Mâtürîdî kelamın ön plana çıkıp felsefî kelamın zayıflamış olduğu dönemin bir 

ürünü olarak da görebiliriz. Dolayısıyla bu felsefî kelam düşüncesinin çözülmeye ve itibarını 

kaybetmeye başladığı dönemin bir tezahürü olarak da daha katı ve mutaassıp bir mezhep anlayışıyla 

karşı karşıyayızdır demektir. Dikkatlerden kaçmayan bir diğer nokta ise bu iki mezhep arasındaki 

ihtilaflı konuların sayısındaki dalgalanmalardır. Buna göre bu sayı muhtelif yazarların bakış tarzına göre 

azalıp çoğalabilmektedir. Buradan bakıldığında müellifimiz bu sayıyı oldukça üst bir seviye çekerek 

aradaki ihtilafın çokluğunu ihsas ettirmeyi amaçlamış gibidir. Mesela İbn Kemal bu ihtilaf konularını 12 

ile sınırlandıracaktır. Fahreddin Razi‟nin Mâtürîdîlerle yaptığı münazalarda da tartışma konusu çok daha 

azdır.  

                                                 
14  Abdurrahim b. Ali el-Amasi Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid ve cem‟u‟l-fevâid,  Matbaatü'l-Edebiyye, Mısır, 1317, s. 60. Abdurrahim 

b. Ali el-Amasi Şeyhzâde, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, Matbaatü't-Tekaddüm, Mısır, 1905/1323, s. 84. Abdurrahim b. 
Ali el-Amasi Şeyhzâde, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1288, s. 64.  

15  Devvânî, “ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak”, hadisinin ümmet-i icabeye değil de ümmet-i da‟va denilen kâfirlere işaret 
ettiğini, dolayısıyla Ehl-i kıblenin dışında olanlara yorumlanabileceğini belirtir. Devvânî başka noktalardan da hadisin tevil 
edilmeden alınamayacağına dikkat çeker. Söz konusu hadis Hz. Peygamber dönemindeki görüş ayrılıklarının az olmasından 
dolayı o dönem için doğru olmayacağı gibi Hz. Peygamber döneminden sonra da oldukça fazla olan fırkalar ortaya 
çıktığından dolayı da doğru olamayacaktır. Müslüman fırkaların ebedi cehennemde olamayacağından hadisin Müslümanları 
işaret etmeyeceğini belirtir. Bkz. Devvânî Şerhu‟l-Akāidi‟l-Adûdiyye, İstanbul, 1310, s. 3. 

16  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-Fevaid, s. 33. Eser yazma olarak Türkiye kütüphanelerinde birçok nüshası vardır.  
17  Hacı Ali Efendizâde Mehmed Emin, İzahu‟l-Akāid, s. 5. 
18  Hacı Ali Efendizâde Mehmed Emin, İzahu‟l-Akāid, s. 6. 
19  Hacı Ali Efendizâde Mehmed Emin, İzahu‟l-Akāid, s. 57. 
20  Hacı Ali Efendizâde Mehmed Emin, İzahu‟l-Akāid, s. 64. 
21  Eşariliğe yönelik yapılan yoğun eleştiriler hakkında bkz. Fatih M. Şeker, “Türk Müslümanlığı” Fikriyatı ve Mâtürîdî Algısının 

Dönüşümü”, s. 47-80. 
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İbn Kemal dâhil aynı konuyu ele alan birçok müellif olsa da Şeyhzâde‟nin bu eseri yoğun bir 

ilgiye mazhar olacaktır. Eserin asıl önemi ise Osmanlı müelliflerinden çok azına nasip olacak şekilde 

medrese müfredatına girecek ve medrese talebesine okuması için tavsiye edilen klasikleşmiş kitaplar 

koleksiyonunda yerini alacak olmasıdır.  

Eserin ayrıcalıklı bir özelliği de gerek Mâtüridî ve gerekse Eş‟ârîlere ait kaynakları dikkate alarak 

oldukça zengin atıflara sahip olmasıdır. Kelam tarihinin mütekaddimun ve müteahhirun eserleri yoğun 

olarak kullanılacak her mezhebin görüşlerini kendi temsilcilerinin eserlerinden aktaracaktır. Osmanlı 

müelliflerinde bir gelenek olarak görüldüğü üzere en temel kaynak Seyyid Şerif Cürcani‟nin Şerhu‟l-

Mevakıf‟ıdır. Bunun dışında Celaleddin ed-Devvâni,22 Teftazânı, İmam Lekanî, İmam Mâtüridî, 

Semerkandî, Nesefî, Aliyyu‟l-Kari‟ye yoğun atıflar yapılır. Bunlara ilaveten müellif, Hanefi usul-i fıkıh 

kitapları olmak üzere İbn Sina‟ya23 Hikmetü‟l-Ayn‟e,24 Fahreddin er-Razi‟ye,25 Amidi‟ye,26 Tahavi‟ye,27 

İbnü‟l-Hümam‟a,28 Cüveyni‟ye,29 Beyazizâde‟ye30 İbnü‟l-Hümam‟a,31 Kâdı Beyzavi‟ye,32 Pezdevî‟ye,33 

Kemalpaşazâde‟ye,34 Nureddin es-Sâbûni‟ye35 de yoğun atıflar yapmaktadır. 

Nazmu’l-Ferâid Ve Cem’u’l-Fevâid’inin Etkileri 

Eş‟arîlik-Maturidilik ihtilafı edebiyatına dair daha önceleri bir yazım faaliyeti başlamış olsa da 

ihtilaf konusu en büyük ilgiyi Osmanlılarda görecek ve özellikle XI./XVII. asırdan itibaren konuyla ilgili 

çok sayıda eser kaleme alınacaktır. Bu eserlerden bir kısmı uzlaştırmacı bir kısmı ise ayrıştırıcı karakter 

arz etmektedir ki bu tasnifte Şeyhzâde „Abdurrrahîm b. „Ali el-Amâsî‟nin (ö. 1133/1721) Nazmu‟l-

Ferâid‟i ayrıştırmacı yönüyle ön plana çıkmaktadır.36 Şeyhzâde‟yle çağdaş âlimlerden Mestcizâde, 

Kırşehrî, Dâvud-ı Karsî, Kadızâde el-Erzurûmî el-İsbîrî, Akkirmânî, Esîrizâde, Saçaklızâde ve 

Müstakîmzâde, Esad Efendi gibi çok sayıda âlim konuyla alakalı eserler yazmıştır.37 Medresedeki kelâm 

öğretimine ne kadar yansıdığı tam olarak tespit edilemese de XVIII. yüzyıl sonrasında hilafiyât türü 

eserlerde yoğunluk bir artış gözlenecek; konuyla ilgili müstakil kitaplar yazılacaktır.38 İzmirî olarak 

tanınan Mevlânâ Muhammed İbn Veli İbn Resul (ö. 1165/1755) Eş‟arîler ve Mâtürîdîler arasındaki 

ihtilaflı 67 meselenin ele alındığı Mesâil-i hilâfiyyât‟ında ihtilaf noktalarını oldukça yüksek vermesi bu iki 

mezhebin arasındaki makasın gittikçe açılmış olduğunu göstermesi açısından dikkat çekmektedir. Yine 

Abdusselam Efendi (ö. 1259/1843) ve Harpûtî Hâmid Efendi (ö. 1320/1902)‟nin bu konudaki 

kitaplarından başka Mestcizâde Abdullah Efendi (ö. 1148/1735)‟nin Hilafiyyât adlı eseri konuyla alakalı 

bu dönemdeki yoğun yazma faaliyetini gösterse de aslında bu konunun Osmanlı muhitinde gündeme 

taşınması daha eskiye dayanır. Meselâ İbn Kemal‟in Risale fi‟l-İhtilaf beyne‟l-Eş‟arîyye ve‟l-Mâturîdiyye 

adlı risalesi,39 Yavuz Sultan Selim sonrası dönemin genel akışının hangi yöne doğru olduğu göstermesi 

açısından iyi bir örnektir. Mâtürîdîlik vurgusunun yükselip mezhebi aidiyetlerin arttığı bu dönemin 

ruhunun medrese muhitine de yansıdığını açıkça görmekteyiz. Böylece felsefî kelamın gözden 

düşmesiyle klasik dönem Osmanlı âlimlerinin Razî çizgisinin devamı olan hacimli yüksek kelam 

metinlerine yazdıkları ve şerh ve haşiye türü eserlerde de fark edilir bir şekilde düşüş görülecek ve 

                                                 
22  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 3. 
23  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 5. 
24  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 3. 
25  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 4. 
26  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 12. 
27  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 10. 
28  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 11. 
29  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 12. 
30  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 8. 
31  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 11 
32  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 4. 
33  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 24. 
34  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 27. 
35  Şeyhzâde Abdurrahim Efendi, Nazmu‟l-ferâid, s. 33. 
36  Mehmet Kalaycı, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi ve Eşarîlik-Maturîdîlik İhtilafına 

İlişkin Risalesi, 2012/1, c. 11, sayı: 21, s. 100. 
37  Kalaycı, Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi, s. 100. 
38  Osman Demirci, Osmanlı Medreselerinde Kelam Öğretimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul, 2012, s. 249-251. 
39  İlyas Çelebi, Kemalpaşazâde, DİA, c. 25,  s. 246. 
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Osmanlıda bir zamanlar ulemanın yetkinliğini göstermek amacıyla Şerhu‟l-Mevâkıf üzerine yazılan 

haşiye çalışmaları da artık terk edilmeye başlanacaktır. Siyasi konjonktürün de belirleyici olduğu bu 

durumun kaçınılmaz sonucu olarak da mezhebi aidiyetlerin eşliğinde mezhep taassubunun artması ve 

Sünnilik çizgisinin daraltılması olacaktır. Eş‟arîliğin bu tarz eserlerde hak mezhep olarak gösterilmesi de 

bu genel eğilimi değiştirmeyecek aslında verilmek istenen mesajda en hakiki mezhebin Mâtürîdîlik 

olduğu okuyucunun zihnine işlenecektir. İşte bize göre Nazmu‟l-ferâid bu misyonu yerine getiren en 

etkili metinlerden birisi olarak klasikleşecektir. Belli ki burada en önemli belirleyici etkenlerden olarak 

Safevîler‟in zorla benimsetmeye çalıştığı Şiiliğe karşı Sünni refleks ve fethedilen Mısır ulemasının felsefi 

kelamdan uzak temayülleri ve bunun Osmanlı ilmi muhitine olan etkileri, İran‟la bağlantıların kesilmesi 

ve Osmanlıda genel olarak medrese eğitiminin zayıflaması sonucu felsefî kelama dair ağır metinlerin 

klasik dönemlerde olduğu gibi müfredatta yer almaması gösterilebilir. Bu durumda felsefi kelam olarak 

gelişmeyen Mâtürîdîlik merkezi konumunu güçlendirirken felsefeyle olan münasebeti dolayısıyla Eş‟arî 

kelam metinleri itibarlarını kaybetmeye başlayacak sonraki süreçlerde ise Eş‟arîlik daha açık bir şekilde 

sorgulanmaya başlanacaktır. İşte böyle bir vasatta Mâtürîdî olan Osmanlı âlimlerinin iki mezhep 

arasındaki ihtilafları ele alan eserlerinin Mâtürîdîliğin güçlendirilmesine yönelik hamleler olarak 

okunması sanırız daha isabetli olacaktır.  

Şeyhzâde‟nin bu risalesi, sonraki hilafiyyat edebiyatına dair risale yazacak ilim adamlarını 

derinden etkileyecek bir öncü metin olarak telakki edilecektir. Sultan I. Mahmud döneminde 

Şeyhülislamlık yapmış olan Mehmed Esad Efendi‟nin (ö. 1753)  Eşarîlik ve Maturîdîlik arasındaki görüş 

ayrılıklarını ele alan risalesi Şeyhzâde „Abdürrrahîm  Efendi‟nin Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid‟inin bir 

özeti mahiyetindedir. Sadece bir iki konunun yerlerini değiştirmesinin dışında o da Şeyhzâde gibi kırk 

problemli konuyu aynı sıralamayla ele almaktadır. Şeyhzâde‟nin eserinin Osmanlı Türkçesi ile kaleme 

alınmış kısa bir özeti durumunda olan bu eserde Esad Efendi kaynaklara dahi inmek ihtiyacı 

hissetmemekte; Şeyhzâde‟nin verdiği kaynaklar üzerinden konuları işlemeyi tercih etmekte; 

kaynaklarda da bir özetlemeye gitmektedir. Böyle bir yola gitme sebeplerinden olarak Şeyhzâde‟nin 

eserinin Eş‟arîlik-Maturidilik ihtilafları bağlamında yazılmış en geniş ve sistematik eser olması, bu 

mezheplerin görüşlerini objektif olarak değerlendirmesi ve konuyu derinliğine, genişliğine ele alarak 

sistematik ve bütüncül bir şekilde işlemiş olmasına bağlansa da40 bu sebeplerden objektif olması ve 

konuları derinlemesine ele alması bize göre ikna edici olmaktan uzaktır. En azından Eş‟arîler açısından 

eserin bu nitelikte görülmeyeceği kanaatindeyiz. Hemen her konuda Mâtürîdîleri haklı çıkartan ve Eş‟arî 

delillerinin hepsini vermekten sarf-ı nazar eden müellif, Mâtürîdî muhitini dikkate almakta ve bu 

mezhebin tezlerinin haklılığında ısrar etmektedir. Eserinin Osmanlı Türkçesine çevrilmesi ve özetleme 

yoluna gidilmesi de Türkçe eserlerin medrese muhitine girmeğe başladığı dönemin bir yansıması olarak 

değerlendirilebilir. Mesela medreselerde okutulmamış olsa da Abdulbaki Arif Efendi‟nin (ö. 1126/1715) 

Menâhicu‟l-usûli‟d-diniyye adlı Türkçe müstakil kelâm kitabı Osmanlı kelâm tarihi açısından iyi bir 

örnektir. Arif Efendi‟nin Türkçe bir kelâm kitabı yazılmadığı için yazmaya karar verdiği,41 eserini 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa‟nın emriyle tamamlayacaktır. Klasik kelâm metoduyla yazılmış olan 

eserin42 bir diğer özelliği de Mâtürîdî kelâmına yönelik vurgunun yoğunlaşmış olmasıdır. Mâtürîdî ve 

Eş‟arî kelâm ekolleri arasındaki ihtilaf noktalarını yedi madde halinde gösteren müellif bunların dinin 

aslından olmadığını vurgulamak gereği duyar.43   

Esad Efendi‟nin söz konusu Osmanlıca risalesini sadece Arapçaya çevirerek olduğu gibi alan 

Mehmed Emin „Izzî‟nin Erbe‟ûne Mesâil adlı eserinde44 dolaylı da olsa Şeyhzâde „Abdürrrahîm Efendi‟nin 

Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid‟inin etkisi vardır. Müellifimizin bu eseri güncelliğini sürekli korumaya 

devam edecektir. Fatih Dersiamlarından Hacı Ali Efendizâde Muhammed Emin Efendi değişik 

                                                 
40  Kalaycı, Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi, s. 107-9 
41  Ethem Karaçoban, Abdülbaki Arif Efendi‟nin Menâhicu‟l-usûl‟ü ve Kelâmî Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996. s. 5. (Metin Kısmı). Bu 192 sayfalık Türkçe kelâm kitabının 
kütüphanelerde kırk kadar nüshası bulunmaktadır. 

42  Ömer Aydın, Türk Kelâm Bilginleri, İnsan Yay., İstanbul, 2004, s. 72-73. 
43  Bkz. Karaçoban, Abdülbaki Arif, s. 13-14. 
44  Kalaycı,  Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi, s. 109-10. 
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kaynaklardan da yararlanarak söz konusu eseri serbest bir şekilde tercüme etmiştir ki bu tercüme, bir 

tür şerh çalışması olarak da görülebilir. Böylece müellifin Arapça olarak yazmış olduğu bu eser daha 

sonraları Türkçe‟ye tercüme edilerek medrese talebesinin istifadesine sunulmuştur. Bu tercümede 

eserden her müslümanın istifade etmesi umulmuş olsa da eserin asıl hedef kitlesi medrese çevresidir.45 

Bilhassa medrese çevresi dikkate alınarak (Arapça telif edilmesinde de asıl amaç bu olmalıdır.) kaleme 

alınan eserin medrese müfredatına girmesi umulmuş olmalıdır. Dolayısıyla eser halka yönelik kaleme 

alınan bir akâid risalesi olmaktan öte, medrese talebesini muhatap almayı amaçlayan kelam kitabı 

olarak değerlendirilebilir. Müellifin bu risalesi Osmanlı kelam klasikleri arasına girecek ve 

kütüphanelerde birden fazla istinsahı bulunacaktır. Meselâ Hacı Selim Ağa tarafından 1782 tarihinde 

yaptırılan Hacı Selim Ağa kütüphanesinde Şeyhzâde Abdurrahim Efendi‟nin Nazmu‟l-feraid‟inden üç 

adet bulunmaktadır.46 I. Mahmud‟un 1156/1741 tarihinde yaptırmış olduğu kütüphanedeki matbu 

eserler arasında Molla Celâl, Şerhu‟l-Akāid Hayâlî‟nin hâşiyesi gibi klasik kelam eserlerinin yanında 

Şeyhzâde‟nin bu risalesi de bulunacaktır.47 

Fatih dönemi Osmanlı kelamcıları tarafından şerh ve hâşiye şeklinde yazılıp medreselerde 

okutulan birkaç eseri dışarıda bırakırsak müstakil eserler arasında medrese müfredatına girmeyi 

başaran nadir eserlerden olan Şeyhzâde Abdürrahim Efendi‟nin Nazmu‟l-feraid‟i48 bu başarısını biraz da 

dönemin getirdiği şartlara borçludur.  Nazari yönü ağır basan kelam metinlerinin pek ilgi görmediği ve 

Mâturîdî kelamının ön plana çıktığı bu ortamda, Mâturîdîliği Eşarîlik karşısında savunan bu risalenin 

yoğun bir ilgiye mazhar olması kaçınılmazdır.  Eser  “tertibu‟l-ulûm” kitaplarında medrese talebesinin 

mutlaka okuması gereken kelam klasikleri listesine de girecektir. Nebi Efendi-Zâde (ö. 1200/ 1786)‟nin 

Kasîde Fi‟l Kütübi‟l Meşhûre Fi‟l Ulûm adlı eserinde medrese talebesinin okuması gereken en önemli 

kelâm kitapları arasında Abdürrahim olarak zikrettiği Nazmu‟l-feraid‟i de ekleyecektir.49 Böylece 

Celâleddin ed-Devvânî‟in Şerhu‟l-Akāidi‟l-Adûdiyye‟si ilim câmiasında “Monla Celal” ve hatta sadece 

“Celâl” olarak bilindiği gibi Nazmu‟l-feraid de müellifinin ismiyle özdeşleşmiş olacaktır.  

Sonuç  

Enerjilerini tarihi hasımları olan Mu‟tezile ve İslam filozoflarına harcayan Eş‟arîler‟in Mâtürîdîleri 

pek de dikkate almamaları yeni ve gereksiz bir tartışma alanı açmamaya çalışmaları gibi nedenlerle 

tarihî süreç içerisinde Eş‟arîlik-Mâtürîdîik tartışmaları çok fazla görülmese de unutulmaz Eş‟arîlik-

Maturidilik tartışma meclisleri de bulunmaktadır. Beka konusunun tartışıldığı bir mecliste Eş‟arî 

kelamcısı Fahreddin Razi karşısında Mâtürîdî kelamının temsilcisi konumunda olan Nureddin es-

Sabunî‟nin düştüğü acziyeti ve hatta Razi‟nin ne söylediğini dahi anlayamadığından kendini bir öğrenci 

gibi hissetmesi ve ondan anlayış beklemesi50 klasik dönemlerdeki münazaralarda Eş‟arîliğin 

üstünlüğünü ve farklı bir zenginlikte geliştiğini göstermesi açısından önemlidir. Özellikle klasik dönem 

Osmanlı âlimlerinin bu gelişen Eş‟arî çizginin takipçisi olmaları da Eş‟arîlerin bu konumlarını 

kabullenişleriyle alakalıdır. 

Şeyhzâde Abdurrahim Efendi‟nin Nazmu‟l-Feraid ve cem‟u‟l-fevâid‟ isimli eseri Osmanlı dönemi 

açısından Mâturîdî kelamının ön plana çıktığı klasik sonrası dönemin bir ürünü olduğundan bu dönemin 

genel karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Mâtürîdî ve Eş‟arî kelâm ekolleri arasındaki ihtilaflı 

konuları ele almakta ve bu iki mezhebinde Sünni olup hak mezhep olduğu hükmünü vermekte ise de 

esasında Mâturîdî ekolünün bütün görüşlerinde isabet ettiğini ihsas ettirmekte ve müellif tercihlerini 

Mâturîdîlerden yana kullanmaktadır. Eser oldukça ilgi görmüş olduğundan sonraki dönemlerde konuyla 

ilgili eser verenlerin müstağni kalamayacakları klasikleşmiş bir metin olarak güncelliğini daima 

koruyacaktır. Eser faklı müellifler tarafından Türkçeye çevrilecek özetlenecek ve hatta intihal edilmesi 

                                                 
45  Hacı Ali Efendizâde Mehmed Emin, İzahu‟l-Akāid, s. 3. 
46  Demirci, Osmanlı Medreseleri, s. 284. 
47  Bu kütüphanede eser Ferâidu‟l-fevâid‟ ismiyle kayıtlıdır.  Bkz. Demirci, Osmanlı Medreseleri, s. 285. 
48  Demirci, Osmanlı Medreseleri, s. 242. 
49  Nebi Efendi-Zade, “Kasîde fi‟l Kütübi‟l Meşhûre fi‟l Ulûm”  Köprülü Ktp., III. Kısım, No: 720/29, vr. 171b-173a; Demirci, 

Osmanlı Medreseleri, s. 131. 
50  Veysel Kaya, Fahreddin Râzî‟nin Matüridilerle Olan Tartışması ve Eleştirisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 206, s. 

18-9. 
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söz konusu olacaktır. Belki bunlardan çok daha ötesi benzer hiçbir esere nasip olmayacak şekilde 

medrese öğrencilerine tavsiye edilecek klasik kelam eserleri koleksiyonuna dâhil edilecektir. Medrese 

muhiti dikkate alındığında bu durum hem benzer konuda yazılmış bir eserin bu şekilde klasikleşmemesi 

açısından hem de bir Osmanlı müellifinin telif tarzı bir eserinin medrese müfredatına girmesi açısından 

söz konusu eser biricikliğini koruyacaktır.  
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ŞEYHZÂDE VE NAZMU’L-FERÂİD ADLI ESERİ 

 

İbrahim BAYRAM 

 

Özet  

Şeyhzâde lakabıyla anılan Abdürrahîm b. Ali el-Amâsî (ö. 1133/1721) ve eserleri hakkında kaynaklarda 

fazla bir malumat yoktur. Olan bilgiler de isim veya lakap benzerliğinden dolayı kimi zevât ile 

karıştırılması nedeniyle problemlidir. Onun kimi eserleri yanlışlıkla diğer bazı müelliflere atfedilmiş, 

çoğu eseri ise tespit imkânına dahi kavuşamamıştır. Müellifin kendisini meşhur eden çalışması Nazmu‟l-

ferâid ve cemʿu‟l-fevâid adlı eseridir. Mâtürîdiyye ile Eşʿariyye mezhepleri arasındaki ihtilaflı konuları 

inceleyen bu çalışma, türünün en sistemli ve en güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir. Kırk 

mesele üzerinden iki itikadi fırkanın farklı fikirlerine temas eden eser, önce iki mezhebin görüşlerini ve 

delillerini, ardından Mâtürîdiyye‟nin Eşʿariyye‟nin delillerine verdiği cevabı aktarmakta, kimi zaman da 

“faide” ve “tetimme” başlığı altında ilave bilgiler sunmaktadır. Osmanlıca‟ya da tercüme edilen eser 

kendisinden sonra yapılan aynı tarz çalışmalarda esin kaynağı, ilgili araştırmalarda başvuru kitabı 

olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, Mâtürîdiyye, Eşʿariyye, İlm-i Hilaf.  

 

Şeyhzâde and His Work Called Nazmu’l-Ferâid 

 

Abstract 

There is not much information on the source about Abdürrahîm b. Ali el-Amâsî (ö. 1133/1721) who 

named as the Şeyhzade and his works. The information is also problematic because of the similarity of 

the name or nickname due to the mixing with the people who. Some of his works have been 

erroneously attributed to some other authors, most of the work has not had even the possibility of 

detection. The work that the author himself made famous is Nazmu‟l-ferâid and cemʿu‟l-fevâid named 

work. This study, which examines the contentious issues between Maturidite and Ash'ariyya 

represents one of the most systematic and the most beautiful examples of the species. The work 

which contact with the different ideas of the two theological sects over forty issues, transfers before 

the views of the two sects and their evidence, after Maturidite's response to Ash'ariyya‟s evidence, 

sometimes offers additional information under the heading the “benefit” and “adjunct”. The work 

which also translated into the Ottoman language, has inspired in the same kind of work done after 

him and has been the reference book in related research. 

Keywords: Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, Maturidite, Ash'ariyya, “Ilm al-Khilâf”.  

 

Giriş 

Şerh, hâşiye ve taʿlîk çalışmalarının artış gösterdiği kelam ilminin sonraki dönemlerinde aynı 

yoğunlukta olmasa da mezhepler arası farklılıklara temas eden hilaf alanıyla ilgili eserler de ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Daha çok fıkıh alanında yaygın olan bu tür eserlerin, kelam sahasında da Ebû 

Bekir el-İyâzî, İbn Fûrek, Kâdı Abdülcebbâr, Ebû Reşîd en-Nisâbûrî, Tarsûsî Necmeddin Efendi, İbnü‟s-

Sübkî, Seyyid Şerif Cürcânî, Kemalpaşazâde, Kadızade Mehmet el-İsbârî, Mestçizade Abdullah b. 

Osman gibi zevât eliyle ortaya konulduğu görülmektedir.1 Osmanlı ilim geleneğinde bunun en tipik 

örneklerinden birini ise çalışmamızda konu edineceğimiz Şeyhzâde Abdürrahim b. Ali tarafından telif 

edilen Nazmu‟l-ferâid ve cemu‟l-fevâid adlı eser teşkil etmektedir.  

 

 

 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, enver.bayram@gop.edu.tr. 
1  Şükrü Özen, “Hilâf”, DİA, c. 17, İstanbul, 1998, s. 538. 
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1- Şeyhzâde Hayatı ve Eserleri 

Kaynaklarda tam adı Abdürrahim b. Ali el-Amâsî (ö. 1133/1721) olarak verilen müellif daha 

çok Şeyhzâde ünvanıyla tanınmakta olup,2 hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Var olan bilgiler de 

isminin diğer bazı müelliflerin adlarıyla karıştırılması nedeniyle sıkıntılıdır. Nazmu‟l-ferâid adlı eserini 

inceleyeceğimiz müellifimizin ismi daha çok iki zat ile karıştırılmış ve yanlış eser-müellif eşleştirmesi 

yapılmıştır. Karıştırıldığı isimlerin başında Abdürrahim b. Ali el-Müeyyed el-Amasî (ö. 944/1537) 

gelmektedir. Sicill-i Osmânî‟de geçtiğine göre Müeyyedzade Ali Efendi‟nin oğlu olan ve Hacı Halife diye 

anılan bu zat Amasyalı olup İskilibî Zaviyesine şeyh olmuştur. Eyüp‟te medfun bulunmaktadır.3 Bizim 

inceleyeceğimiz Nazmu‟l-ferâid adlı eserin müellifi ise Bursalı Mehmet Tahir Bey‟in nitelendirmesiyle 

Bafra Müftüsü Şeyhzâde Efendi‟dir.4 Onun isminin de Abdürrahim b. Ali olması birtakım karışıklıklara 

sebep olmuştur. Nitekim Bağdatlı İsmail Paşa bu eserin müellifi olarak Abdürrahim b. Ali el-Müeyyed 

el-Amâsî ismini zikretmiş, onun tasavvufî yönüne işaret etmiş ve vefat tarihi olarak da 944/1537 yılını 

vermiştir. Şeyhzâde diye anıldığını belirtse de onun ismini zikrederken Müeyyedzâdeler‟den olduğuna 

işaret için kullandığı “el-Müeyyed” ifadesi ve tasavvufî yönüne yaptığı vurgu, daha da önemlisi vefatı 

için verdiği tarih, onun Eşʿarîler ile Mâtürîdiler arasındaki ihtilaflı konuları inceleyen Nazmu‟l-ferâid adlı 

eserin müellifi olmadığını göstermektedir. İsmail Paşa‟nın verdiği bilgiler içerisinde doğru olan Nazmu‟l-

ferâid adlı eserin müellifinin Şeyhzâde diye bilinen Abdürrahim b. Ali olmasıdır. Ancak onun için verdiği 

vefat tarihi kesinlikle; hakkında kullandığı el-Müeyyed lakabı ile tasavvufi boyutuna yaptığı vurgu ise 

muhtemelen yanlıştır.5 Onun bu aktarımı kendisinden alıntı yapan diğer kaynakların da aynı yanılgıya 

düşmesine neden olmuştur.6 Bu eserin müellifinin 944/1537 yılında vefat eden Abdürrahim b. Ali el-

Müeyyed el-Amâsî olamayacağının kanıtı ise, onun içerisinde vefat tarihi 1014/1606 olan Nureddin Ali 

el-Kârî ve irtihali 1098/1687 yılına tekabül eden Beyâzîzade Ahmed Efendi gibi zevatın eserlerine atıfta 

bulunulmasıdır. Sadece bu husus onun müellifinin Abdürrahim b. Ali el-Müeyyed el-Amâsî (ö. 

944/1537) olamayacağını tek başına kanıtlamak için yeterlidir.7 Müellifimizin ölüm tarihini her ne kadar 

soru işaretiyle birlikte getirip onun kesin olmadığını ihsas etse de 1133/1721 olarak veren kişi Carl 

Brockelmann‟dır.8 Bu tarihi en azından yaklaşık vefat tarihi olarak kabul edip müellifin vefatını XVIII. 

yüzyılın ilk yarısı olarak kaydetmek mümkün gözükmektedir.  

Müellifimizin isminin karıştırıldığı bir diğer zat ise 1078/1667 yılında vefat eden Şeyhizâde 

Abdurrahman‟dır. Bazı kaynakların müellifimize ait olan Nazmu‟l-ferâid adlı eserini isim ve lakap 

benzerliğinden olsa gerek fakih kimliği ön planda olan Şeyhizâde Abdurrahman‟a izafe ettikleri 

görülmektedir.9 Ancak bu husus kimi müellifler tarafından tashih edilmiştir.10    

İsmail Paşa‟nın Nazmu‟l-ferâid adlı eserin müellifi olarak gösterdiği Abdürrahim b. Ali el-

Müeyyed el-Amâsî‟ye (ö. 944/1537) atfettiği diğer bir eser Şerhu akâidi‟t-Tahavî‟dir.11 Ona istinaden bu 

eseri aynı zata nisbet eden bir diğer müellif Ömer Rıza Kehhâle,12 bu zatı (Kehhâle) kaynak göstererek 

                                                           
2  Ca„fer Sübhânî, Buhus fi'l-milel ve'n-nihal, c. 3, Müessesetü'l-İmâm es-Sâdık, Kum, 1427, s. 33. 
3  Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, Sadeleştiren: Seyit Ali Kahraman, haz. Nuri Akbayar, c. 1, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 

1996, s. 135. 
4  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, haz. A. Fikri Yavuz, İsmail Özen, c. 1, Meral Yayınevi, İstanbul, ty., s. 445; Ahmet 

Özel, Hanefi Fıkıh Âlimleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1990, s. 132. 
5  İsmail Paşa el-Bağdâdî, Hediyyetü'l-arifin esmai'l-müellifin ve asarü'l-musannafin, c. 1, Dâru İhyâi‟t-Türâsî‟l-Arabî, Beyrut, 

ty., s. 563; İsmail Paşa el-Bağdâdî, İzahü‟l-meknun fî zeyl-i ala Keşfi‟z-zünun an esami‟u‟l- kütüb ve‟l-fünun, tsh. Kilisli Rıfat 
Bilge, c. 2, Dâru İhyâi‟t-Türâsî‟l-Arabî, Beyrut, ty., s. 659. 

6  İsmail Paşa‟ya atıfla aynı yanılgıya düşen diğer bazı temel kaynaklar için bkz. Hayreddin Zirikli,  el-A'lâm: kamusu teracim: 
el-hutut ve's-suver, c. 3, Dârü'l-İlm li'l-Melayin, 15. bs., Beyrut, 2002, s. 347; Ömer Rıza Kehhale, Mu‟cemü‟l-müellifin: 
teracimu musannifi‟l-kütübi‟l-Arabiyye, c. 2, Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut, 1993/1414, s. 134. 

7  Örnek olarak bkz. Abdürrahim b. Ali Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid ve cemu‟l-fevâid, Matbaatü‟l-Edebiyye, 1. bs., Kahire, 
1317/1899, s. 7, 12. 

8  Carl Brockelmann, Geschichte der Arabischen litteratur: zweiter supplementband, E. J. Brill, Leiden, 1938, s. 659. 
9  Yûsuf b. İlyân b. Mûsâ Serkis, Mu'cemü'l-matbûâti'l-Arabiyye ve'l-muarrebe, c. 2, Mektebetü's-Sekâfeti'd-Diniyye, Kahire, ty., 

s. 1170-1171.  
10  Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Âlimleri, s. 132; Tahsin Özcan, “Şeyhizâde Abdurrahman”, DİA, c. 39, İstanbul, 2010, s. 86. 
11  İsmail Paşa el-Bağdâdî, İzahü‟l-meknun, c. 2, s. 103. 
12  Kehhale, Mu‟cemü‟l-müellifin, c. 2, s. 134. 
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aynı isnadı yapan kişi ise Abdullah Muhammed el-Habeşî‟dir.13 Eserin Nazmu‟l-ferâid müellifine nisbeti 

hususunda yukarıda izah ettiğimiz durum ışığında ilk bakışta bir tereddüt oluşuyorsa da İsmail Paşa 

sadece müellifin ismini, daha doğru bir ifadeyle vefat tarihini yanlış verdiği için bu eserin Nazmu‟l-

ferâid müellifine aidiyetinde bir problem yoktur. Nitekim Amasya‟da bu isimde bulunan bir yazma 

eserde (Amasya Beyazıt İl Halk Ktp., nr. 1590/5) müellifimizin teliflerinde adeta bir imza gibi kullandığı 

“Şeriat-i garrâ ile parlak ve cömert Hanefi mezhebi hazinelerinin hizmetkarı, âhiret saadetine ulaşma 

emelinde olan Şeyhzade diye meşhur Abdürrahîm b. Ali der ki..” ifadelerinin yer alması eserin 

Şeyhzâde‟ye aidiyetinde bir kuşku bırakmamaktadır.14     

Müellifimize nispet edilen bir diğer eser de Beyzâvî tefsirine yapmış olduğu iddia edilen bir 

haşiyedir. Onun Nazmu‟l-ferâid eserini İzahü‟l-akaid: Nazmü'l-feraid tercümesi adıyla çeviren Hacı Ali 

Efendizade Muhammed Emin, bu tercümesine giriş mahiyetinde ele aldığı kısa mukaddimesinin 

başında eserini tercüme edeceği Şeyhzâde‟nin böyle bir haşiyesi olduğunu söylemektedir.15 Aynı 

hususa eserin eski bir baskısında da (Kahire: Matbaatü‟l-Edebiyye, 1317/1899, 1. Basım) işaret edildiği 

görülmektedir.16 Ancak bu eser de yine müellifimiz gibi Şeyhzâde diye anılan Muhyiddîn Mehmed 

Kocevî‟ye (ö. 950/1543) ait olan meşhur haşiye olmalıdır.17 

Şeyhzâde‟nin eserlerine ulaşmak amacıyla kütüphane arşivlerinde yaptığımız taramalara ve 

görme imkanı bulduğumuz mikrofilm kayıtlarına göre onun yazılı kaynaklarda zikri geçmeyen bazı 

eserlere imza attığı da görülmektedir. Buna göre müellifimizin müstakil bir kısım teliflerinin dışında 

geçmiş bazı eserlerden derleme ve ihtisar çalışmaları yaptığına şahit olmaktayız. Maalesef arşiv 

kayıtlarında müellifimize ait olan eserler genellikle yanlış bir izafetle Abdurrahman b. Al el-Âmasî‟ye 

nispet edilmektedir. Eserin içeriği görülünce bu yanlışlıklara muttali olunmaktadır. Müellifimize ait bu 

eserlerden biri meşhur Hanefi fakihi İbrahim Halebî‟nin (ö. 956/1549) Mülteka‟l-ebhur adlı fıkıh eserine 

İzâhu‟l-mesâil ve keşfü‟d-delâil adıyla yapmış olduğu iki ciltlik şerhtir (Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp., 

nr. 1455, I. cilt; nr. 1456, II. cilt). Celaleddîn es-Suyûtî‟nin (ö. 911/1505) ahiretle ilgili yazmış olduğu 

el-Büdûr‟s-sâfire adlı eserinde yer alan hadislerden seçerek oluşturduğu Müntehabu Büdûri‟s-sâfire 

(Amasya İl Halk Ktp., nr. 1158/1; Burdur İl Halk Ktp., nr. 1177; Milli Ktp., Adnan Ötüken, nr. 3463/1); 

Muhammed b. Ahmed el-Kurtûbî‟nin (ö. 671/1273) et-Tezkire fî ahvâli‟l-mevtâ ve‟l-âhire adlı eserine 

Muhtasaru Tezkireti‟l-Kurtûbî (Samsun İl Halk Ktp., nr. 212/1) adıyla yaptığı ihtisar ve isim 

zikretmediği, ancak içeriğinden bir tür namaz ilmihali olduğu anlaşılan bir telifi (Samsun İl Halk Ktp., 

nr. 212/1,  vr. 85a-117a) onun diğer eserleri arasında bulunmaktadır. Bu yapıtların müellifimize ait 

olduğunun isbatı yukarıda temas ettiğimiz üzere onun Nazmu‟l-Ferâid adlı eserinde de olduğu gibi tüm 

yapıtlarında kısa bir hamdele ve salveleden sonra “Şeriat-i garrâ ile parlak ve cömert Hanefi mezhebi 

hazinelerinin hizmetkarı, âhiret saadetine ulaşma emelinde olan Şeyhzade diye meşhur Abdürrahîm b. 

Ali der ki..” ifadelerinin bulunması ve eserin mukaddime kısmının sonunda O‟na temiz bir kalp ile 

gelmekten başka ne malın ne de evladın fayda vereceği günde18 âyetinin yer almasıdır. Burada sadece 

son zikrettiğimiz çalışmasında diğer her şey aynı olmakla birlikte “Ahiret saadetini uman Şeyhzade diye 

meşhur Abdürrahim b. Ali der ki..” ifadesiyle yetinip diğer tavsifleri zikretmediği görülmektedir. 

Mikrofilmlerine ulaştığımız ve burada Şeyhzâde‟ye nisbet ettiğimiz bu dört eserde de aynı ifadelerin 

bulunması onların müellifimize ait olduğunu isbat etmektedir. Ayrıca ilk çalışmasında (İzâhu‟l-mesâil ve 

keşfü‟d-delâil) 67 yaşında vefat eden (ö. 1006/1598) Muhammed b. Abdullah et-Timurtâşî‟nin19 

Tenvîru‟l-ebsâr ve câmiu‟l-bihâr adlı eserinin geçmesi,20 onun müellifimizle ismi karıştırılan 

                                                           
13  Abdullah Muhammed Habeşî, Câmiü‟ş-şüruh ve‟l-havaşi: mu‟cemun şamilün li-esmai‟l-kütübi‟l-meşruha fî‟t-türasi‟l-İslâmî ve 

beyani şüruhiha, c. 2, el-Mecmaü's-Sekafî, Ebûzabî [Abudabi], 2004/1425, s. 1210. 
14  Eser Amasya Beyazıt İl Halk Ktp., no: 1590/5‟de kayıtlı olup 61b-115a varakları arasında yer almaktadır.   
15  Abdürrahim b. Ali Şeyhzâde, İzahü‟l-akaid: Nazmü'l-feraid tercümesi, çev. Hacı Ali Efendizade Muhammed Emin, 

Müşterekü'l-Menfaa Osmanlı Matbaası, Dersaâdet, 1338, s. 3. 
16  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 38, dipnot. 
17  Özcan, “Şeyhizâde Abdurrahman”, DİA, c. 39, s. 86. Nitekim yaptığımız araştırmalarda müellifimiz Şeyhzâde Abdürrahim b. 

Ali‟nin böyle bir eserine rastlanılmamıştır. 
18  Şuarâ, 26/88-89. 
19  Ahmet Özel, “Timurtâşî, Muhammed b. Abdullah”, DİA, c. 41, İstanbul, 2012, s. 188. 
20  Şeyhzâde, İzâhu‟l-mesâil ve keşfü‟d-delâil, Çorum İl Halk Ktp., no: 1455, c. 1, vr. 15a, 17a.   
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Abdürrahman b. Ali el-Müeyyed el-Amâsî (ö. 922/1516) ve Abdürrahim b. Ali el-Müeyyed el-Amâsî‟ye 

(ö. 944/1537) ait olamayacağını göstermektedir.           

Müellifimizin diğer kaynaklarda adına rastlamadığımız ve arşivlerde de ulaşamadığımız, ancak 

Nazmu‟l-ferâid eserinde kendisine nisbet ettiğini gördüğümüz bir çalışma ise Tehzîbu‟l-işârât adlı bir 

yapıttır. Mâtürîdiyye ile Eşʿariyye mezhepleri arasındaki ihtilaflı konuları incelediği Nazmu‟l-ferâid adlı 

eserinde sekizinci ihtilaflı mesele olarak ele aldığı “Allah‟ın kelâm sıfatı” konusunu izah ederken 

“Tehzîbu‟l-işârât eserinde açıkladığımız üzere” ifadelerini iki kez kullandığı görülmektedir. Müellifin 

Nazmu‟l-ferâid eserinde pek çok kaynağa başvurup bunların isimlerini zikretmesi Tehzîbu‟l-işârât adlı 

eserin başka bir müellife ait bir cümle içerisinde geçmiş olma ihtimalini akla getiriyorsa da durum öyle 

gözükmemektedir. Nitekim Mâtürîdî bir kelamcı olarak bu eserin ismini ilkinde, Eşʿariyye mezhebinin 

konuyla ilgili görüşünü temellendirirken getirdiği delilin akabinde cevap mahiyetinde zikretmesi, 

ikincisinde ise ifadenin kendisine ait olduğunu hissettiren “bil ki” şeklindeki bir hitap ile başladığı bir 

cümlenin sonunda kullanması eserin başka bir zata ait olma ihtimalini zayıflatmaktadır.21 Bununla 

birlikte bu eserin kendisine aidiyeti hususunda elimizde başka bir kaynağın olmadığını, Tehzîbü‟l-işarat 

ismine ulaşabildiğimiz tek eserin muhaddis Halef b. Eyyûb‟a ait olan bir hadis çalışması22 olduğunu 

belirtmemiz gerekir.     

2. Nazmu’l-Ferâid Eseri 

2.a. Nüshaları ve Baskıları 

Yurtdışında ve ülkemizde yazma nüshaları bulunan eserimizin çok sayıda olmasa da bugüne 

kadar çeşitli baskıları da yapılmıştır. Carl Brockelmann bu eserin Tunus ve Kahire‟de yazma, İstanbul 

ve Kahire‟de ise matbu halde bulunduğunu söylemektedir.23 Yurt dışında bulunan yazmaları Tunus 

şehrinde Zeytune Üniversitesi Abdeliyye (nr. 3/86 (1438/2), Kahire‟de biri Daru‟l-Kütübi‟l-Mısriyye (nr. 

1/211(875) diğeri Ezheriyye (nr. 32624[3707]) ve nihayet Abudabi‟de Dâru‟l-Kütübi‟l-Vataniyye 

Kütüphanelerinde (nr. 507/541/4) yer almaktadır.24 Eserin ülkemizde bulunan yazmalarına ise Ankara 

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu (nr. 3582; nr. 1067,25 nr. 1444/9),26 Gaziantep İl Halk (nr. 

116/15), Amasya Beyazıt İl Halk (nr. 1590/6) ve Kastamonu İl Halk (nr. 1229/1)27 Kütüphanelerinde 

yer alan nüshaları örnek olarak vermek mümkündür.28 

Nazmu‟l-ferâid ve cemʿu‟l-fevâid adıyla Arapça yazılmış olan eserin tespit edebildiğimiz 

kadarıyla çok fazla baskısı yapılmamıştır (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1288/1871; Kahire: Matbaatü‟l-

Edebiyye, 1317/1899, 1. Basım; Kahire: Matbaatü‟t-Tekaddüm, 1323/1905, 2. Basım). Eserin İbn 

Kemal Paşa‟nın aynı konuya dair küçük bir risalesiyle birlikte yakın tarihte yapılmış bir baskısı daha 

(İstanbul: Fazilet Neşriyat, 2016) bulunmaktadır. Ancak diğer baskılarda eserimiz, herhangi bir vefat 

tarihi zikredilmeksizin Şeyhzâde Abdürrahim b. Ali‟ye izafe edilirken bu son baskıda yanlış bir vefat 

tarihi (ö. 944/1537) isnad edilerek Abdürrahim b. Ali‟ye nisbet edilmektedir.   

Eserin Osmanlıca çevirisi Hacı Ali Efendizade Muhammed Emin tarafından İzahü‟l-

akaid: Nazmü'l-feraid tercümesi adıyla gerçekleştirilmiştir (Dersaâdet: Müşterekü'l-Menfaa Osmanlı 

Matbaası, 1338). Müterciminin de ifade ettiği üzere çeviri, bire bir tercüme şeklinde olmayıp,29 onun 

                                                           
21  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 13, 15. 
22  Bu eserin yazması Antalya Akseki Yeğen Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu yazmanın 8b ile 20a 

yaprakları arasında bulunan eserin sonu eksiktir. el-Fihrisü'ş-şamilli't-türasi'l-'arabi el-İslami el-mahtut: el-Hadisü'n-
nebevi eş-şerif ve 'ulumühu ve ricalühu, haz. Müessesetü Ali Beyt, c. 1, el-Mecma'u'l-Meliki, Amman, 1411/1991, s. 436.  

23  Yazma olarak Tunus: Zeytuniyye 1438/2, 3/86; Kahire, 1/211, basılmış olarak, İstanbul, 1288. Bkz. Brockelmann, 
Geschichte der Arabischen litteratur: zweiter supplementband, s. 659. 

24  Fehârisu‟l-mahdûdâti‟l-İslâmiyye fi‟l-mektebât ve‟l-hizânât ve merâkizi‟l-mahdûdât fi‟l-âlem, http://shamela. ws/browse. 
php/book-5678/page-45537#page-45537 (10.07.2016). 

25  Bunların içerisinde ilki tam metin ihtiva etmektedir. Ali b. Mustafa Behisnevî tarafından 1178/1765 yılında Amasya‟da istinsah 
edilmiştir. 1067 no‟lu nüsha ise 19. yy.da istinsah edilmiş olup kırk meselenin bitiminde sona ermektedir. Halbuki Şeyhzâde 
kırk meselenin sonunda “hatime” altbaşlığıyla iki mezhep arasındaki üç ihtilaf konusuna daha değinmekte ve bu meseleler üç 
sayfalık yer kaplamaktadır. İlk bahsettiğimiz nüshada bu meselelerin hepsi mevcuttur.    

26  Bu eser ilgili numaradaki yazmanın 79b-101b varakları arasında yer almaktadır, ancak eksiktir. 
27  Bu eser de 1179/1764‟de istinsah edilmiş olup tam metindir. 
28  www.yazmalar.gov.tr adlı internet adresinde müellifimizin Nazmu‟l-ferâid adlı eseriyle ilgili yer alan kayıtların büyük bir 

çoğunluğunun onu yanlışlıkla Abdurrahman b. Ali el-Amasî‟ye (ö. 944/1537) izafe ettiği görülmektedir.   
29  Abdürrahim b. Ali Amasi Şeyhzâde, İzahü‟l-akaid: Nazmü'l-feraid tercümesi, çev. Hacı Ali Efendizade, s. 3. 

http://www.yazmalar.gov.tr/
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bazen eserin bir bölümünün mealen verilmesi bazen de konuyla ilgili diğer eserlerden istifade etmek 

suretiyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Örneğin mütercim, müellifin ihtilaf konularını incelemeye 

başlamadan önce eseri yazış sebebi hakkında dile getirdiği bölümü tercüme etmediği gibi, meselenin 

izahında gözettiği sıralamaya ve zikrettiği kaynakları yazmaya özen göstermemiştir.30 Mesele 

başlıklarında kimi zaman başlığı çevirmemiş,31 kimi zaman da eksik bir şekilde tercüme etmiş,32 otuz 

sekizinci meseleyi zorluğuna binaen çevirmeyip bunun yerine müellifin otuz dokuzuncu meselede 

zikrettiği konuyu tercüme etmiş, eksik kalan bir meseleyi ise kırkıncı mesele altında müellifin kırk ihtilaf 

konusundan sonra zikrettiği üç konudan biri olan “son nefeste müminin tevbesinin kabul edilip 

edilmeyeceği” meselesine tahsis etmiştir.33 Sonuç itibariyle bu çeviri, mütercimin kısmen tasarrufa 

gittiği bir tercüme olmuştur.  

Öte yandan Şeyhzâde‟nin Nazmu‟l-ferâid adlı çalışması kendisinden sonra aynı türde eser 

veren müellifleri etkilemiştir. Ebû İshakzâde Mehmed Esad b. İsmâil Efendi‟nin (ö. 1166/1753) Risâle fî 

ihtilâfâti‟l-Mâturîdî ve‟l-Eşʿarî isimli eseri bu durumun en çarpıcı örneklerinden birini teşkil etmektedir. 

Bu risalenin Şeyhzâde‟nin eserinin bir özeti mahiyetinde olduğu,34 ilk iki mesele hariç konuların 

sıralanışı ve kaynakları itibariyle birebir benzerlik arzettiği görülmektedir.35 Yine Mehmet Emin İzzî‟nin 

aynı konuya dair yazmış olduğu risalesinde hem ihtilaf maddelerinin sayısı hem de yer verilen konular 

itibariyle bu etkilerin izlerini müşahede etmek mümkündür.36 Bu konuda Türkçe yazılmış en önemli 

çalışmalardan biri olan Mâtürîdiler ve Eşʿarîler arasındaki Görüş Ayrılıkları kitabında Emrullah Yüksel‟in 

de bu eseri ana kaynaklardan biri olarak kullanması onun etkinliğini ortaya koyması açısından önem 

arz etmektedir.37  

2.b. Eserin Yazılış Amacı  

Müellif kitabının giriş bölümünde eserini yazma sebebini izah ederken şunları ifade 

etmektedir: “Ümmetin ilk kesiminde ilahi bilgi denizlerinin dalgaları yükselse, selef-i sâlihînde bu bilgi 

bahçelerinin tazelikleri artsa da, ilahi hikmet (fikirlerin) birlik üzerine sebatını gerektirmediği için her 

yerde görüşler farklılaştı. Sonra çoğunluk Allah‟ın inayetiyle hakka‟l-yakîn ve ilme‟l-yakîn yollarında 

sabit kaldı. Ancak bu iki yolun yüceliklerine ve derecelerine ulaşmak zor olduğu için veda tepesinden 

ayrılmak, hatta güneşinin ziyası batmak üzere olan bu iki yolu birbirinden ayırmak gerekti. Nefsim bu 

iki yolun kıymetli incilerini güzel bir şekilde dizmek, onların en faydalı yönlerini hoş bir surette 

sıralamak arzusundayken maksadın yüceliği, kaynakların değeri beni bu işe yönelme ile ondan geri 

durma arasında tereddüde sevketti. Sonra hakikatler cevheri, yüce bilgiler menbaı, incelikler parıltısı 

olan muhteşem kitap hazinelerine vakıf olunca kulakların bu değerli yolların sonuçlarını işitmesi, bu 

kutlu yolların nurlarının gönüllerde açığa çıkması, güzel isimlerinin özel mevkiinde müşahede edilmesi, 

sahip oldukları güçlü delillerle yüce sıfatlarının görülmesi, bu kitap hazinelerindeki sırların açığa çıkması 

ve delillerden zan perdelerinin kalkması için bu iki mezhebin yollarını gösterdim. Bütün bunları bu 

eserimle Allah‟ın, O‟nun kudretinde olan makamımı yüceltmesi, Yüce Zatı için onu halisane bir çalışma 

kabul etmesi, O‟na temiz bir kalp ile gelmekten başka ne malın ne de evladın fayda vereceği günde38 

cennet nimetlerine ulaşmama vesile kılmasını umarak gerçekleştirdim. Delilleri ve kaynaklarıyla birlikte 

kırk inciyi (ihtilafı) kuşatacak ve yeri geldikçe bazı faydaları ve ilave bilgileri sunacak şekilde faydaları 

toplayıp incileri (farklılıkları) dizdiğim için onu Nazmu‟l-ferâid ve cemʿu‟l-fevâid olarak adlandırdım.”39 

                                                           
30  Abdürrahim b. Ali Amasi Şeyhzâde, İzahü‟l-akaid: Nazmü'l-feraid tercümesi, çev. Hacı Ali Efendizade, s. 7-8.  
31  Abdürrahim b. Ali Amasi Şeyhzâde, İzahü‟l-akaid: Nazmü'l-feraid tercümesi, çev. Hacı Ali Efendizade, s. 40. 
32  Abdürrahim b. Ali Amasi Şeyhzâde, İzahü‟l-akaid: Nazmü'l-feraid tercümesi, çev. Hacı Ali Efendizade, s. 28, 65. 
33  Abdürrahim b. Ali Amasi Şeyhzâde, İzahü‟l-akaid: Nazmü'l-feraid tercümesi, çev. Hacı Ali Efendizade, s. 83-87. 
34  Mehmet Kalaycı, “Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi ve Eşarîlik-Mâtürîdîlik İhtilafına İlişkin Risalesi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, c. 11, sayı: 21, Çorum, 2012, s. 107. 
35  Murat Memiş, “Eş‟ari-Mâtürîdî İhtilafına Dair İki Risale”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı: 35, 

İzmir, 2012, s. 76-77. 
36  Mehmed Emin „Izzî, Eşariye ve Mâturîdîye Arasındaki Görüş Farklılıkları (Erbe‟ûne mesâil), Araştırma ve Notlar İlavesiyle, 

çev. A. Bülent Baloğlu, yy., ty.   
37  Emrullah Yüksel, Mâtürîdiler ve Eş‟arîler Arasındaki Görüş Ayrılıkları, Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2012. 
38  Şuarâ, 26/88-89. 
39  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 2-3. 
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2.c. Eserin Yöntemi 

Şeyhzâde‟nin oldukça sistemli bir metot takip ettiği görülen eserinde öncelikle Mâtürîdiyye ile 

Eşʿariyye mezheplerini zikrederken onlar hakkında farklı ifadeler kullandığı dikkat çekmektedir. 

Örneğin Mâtürîdiyye mezhebinin görüşünü ilk sekiz meselede “Meşâyih-i Hanefiyye” ifadesiyle40 

aktaran ve çoğunlukla bu kalıbı tercih eden müellif, dokuzuncu meselede taraf olarak “İmam-ı Mâtürîdî 

ve ona tâbi olanlar” kelimelerini seçmektedir.41 Bunun dışında bazı konularda Mâtürîdiyye mezhebini 

“Cumhûr-ı Hanefiyye”, “Cumhûr-ı Meşâyih-i Hanefiyye” ünvanları ile aktaran müellif42 meselelerin 

başlangıcı itibariyle Mâtürîdiyye kavramını hiç istimal etmemektedir. Kendi itikadî görüşünü temsil 

etmesi itibariyle olsa gerek, bütün konularda önce Mâtürîdiyye mezhebinin görüşüne yer vermektedir. 

Eşʿariyye mezhebinin görüşünü aktarırken ise ilk üç meselede “Cumhûr-ı Eşʿariyye” ve “Cumhûr-ı 

Meşâyih-i Eşʿariyye” ünvanını kullanırken43 azımsanamayacak sayıdaki konu başlığında ise “Eşʿarî ve 

ona tâbi olanlar” ifadesini tercih etmektedir.44 Bu kelimeleri seçerken kimi zaman bir hususa işaret için 

böyle bir ifade kalıbını tercih ettiği, kimi zaman ise sadece ilgili tarafın adını koymak için böyle bir 

söyleyiş tarzı geliştirdiği anlaşılmaktadır. Örneğin bir meselede “Eşʿarî ve ona tâbi olanlar” ifadesini 

kullanırken bunu mezhebin bir grubunun Eşʿarî‟nin görüşüne muhalif kaldığına dikkat çekmek için 

yapmakta iken,45 bir başka yerde “Mâtürîdî ve ona tabi olanlar” ifadesini sadece Mâtürîdiyye fırkasına 

işaret için kullanmaktadır.46 Bununla birlikte ilk tabiri başka bir amaç gözetmeksizin sadece Eşʿariyye 

fırkasının görüşünü sunmak için kullandığı da görülmektedir.47 Birbirine yakın bir sayıdaki çoğunlukta 

yukarıda zikredilen ifadeleri kullanan müellif ayrıca birer meselede “Eşʿarî ve ashabının çoğunluğu”,48 

“Şafiî ve Eşʿariyye‟den ona tabi olanlar”49 ile “Şafiî ve ashabının çoğunluğu” ifadelerini istimal 

etmektedir.50 Müellifin ihtilaflı meselelerde taraflardan birini sürekli İmam Eşʿarî ile irtibatlandırırken bu 

son iki ifadede taraf olarak İmam-ı Şafiî‟yi öne çıkarması dikkat çekicidir. Onun fıkıh imamı olarak 

bilinen bu zatı ön plana aldığı iki ihtilaflı konunun ilki İslam‟a dönen mürtedin amellerinin geri gelip 

gelmeyeceği, diğeri ise kâfirlerin iman dışındaki diğer farz-vacipleri terk etmelerinden dolayı ayrıca 

azaba muhatap olup olmayacakları meselesidir. İrtidat konusunun fıkhın içerisinde yer alması 

mevzunun muhatabı olarak Şafiî‟nin zikredilmesinde etkili olmuş olsa gerektir. Nitekim müellifimizin bu 

konuda usûl-i fıkıh eserlerini kaynak olarak göstermesi meselenin fıkha taalluk eden boyutunu gözler 

önüne sermektedir. Onun bu iki meselede taraf olarak İmam-ı Şafiî‟yi zikretmesi doğrudan Eşʿarilere 

işaret maksatlı olması da mümkündür. Bu durumda meseleye Mâtürîdiyye mezhebinin “Meşâyih-i 

Hanefiyye” şeklinde aktarılması hadisesinin bir benzeri olarak bakmak ve “Şafiî ve Eşʿariyye‟den ona 

tabi olanlar” ve “Şafiî ve ashabının çoğunluğu” ifadesini sadece Eşʿariyye fırkasına işaret olarak 

değerlendirmek gerekmektedir.51   

 Müellifin bu iki itikadî fırka hakkında kullandığı ifade kalıplarından ayrıca bazı yorumlar 

çıkarmak da mümkün gözükmektedir. Bu ifadelerden onun Hanefî mezhebi ile Mâtürîdiyye arasında 

mutlak, Şafiî mezhebi ile Eşʿariyye arasında dolaylı bir ilişki kurduğu, Mâtürîdiyye mezhebinin Ebû 

Hanife‟nin itikadî görüşleri üzerinde şekillendiğini düşündüğü anlaşılmaktadır. Bu husus öylesine açıktır 

ki müellif, Mâtürîdiyye yerine Hanefî uleması ifadesini tercih etmekte, hatta ilk tabire eserinde 

doğrudan yer vermeyip sadece sınırlı birkaç yerde Mâtürîdî ve ona tabi olanlar kavramını 

                                                           
40  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 3-15. 
41  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 15. 
42  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 19-21, 31-35, 40, 58. 
43  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 3-7, 31-44, 46-48, 54. 
44  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 7, 9-10, 15, 19-20, 28, 30, 45, 49-52. 
45  Bu duruma işaret eden bir örnek için bkz. Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 7. 
46  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 15. 
47  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 20. 
48  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 26. 
49  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 57. 
50  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 58. Müellif Eşʿariyye mezhebinin genel yaklaşımını İmam-ı Şafiî‟nin görüşü üzerinden (“Şafiî ve 

Eşʿariyye‟den ona tabi olanlar”) onu merkeze alarak açıkladığı gibi bazen de Eşʿariyye mezhebinin genel görüşünü merkeze 
alıp İmam-ı Şafiî‟nin fikrini ona ilhak etmektedir. Örneğin imanın artıp-eksilmesi meselesinde İmam-ı Şafii‟nin Eşʿariyye 
uleması gibi düşündüğünü dile getirmektedir. Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 39. 

51  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 57-58. 
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kullanmaktadır. Müellifin Hanefî uleması ifadesini seçmesinde son iki meselede konunun diğer tarafı 

olarak İmam-ı Şafiî‟yi zikredecek olmasının da etkisi olabilir. Mâtürîdiyye mezhebinin Hanefi uleması 

ifadesiyle aktarılma biçimini kimi Eş῾arî ve Mâtüridî kelamcıların eserlerinde de görmek mümkündür. 

Örneğin Mâtürîdî‟ye nisbet edilen akîde risalesini es-Seyfü‟l-meşhûr adıyla şerh eden Eş῾arî kelâmcı 

Ebû Nasr Tacüddîn es-Sübkî‟nin (ö. 771/1370) Mâtürîdiyye kavramı yerine Hanefiyye tabirini 

kullanmasını52 ilk duruma; iki mezhep arasındaki farkın elli meseleyi kapsadığını belirten Mâtürîdî 

kelamcı Beyâzîzâde‟nin taraflardan birini Hanefiyye-Mâtürîdiyye şeklinde zikretmesini53 ise ikinci 

duruma örnek olarak sunmak mümkündür. Çeşitli sebepleri olmakla birlikte Mâtürîdiyye mezhebinin 

Hanefiyye şeklinde anılmasını onun Ebû Hanife‟nin Fıkh-ı Ekber sistemiyle ilişkisini ifade etme amacına 

bağlamak en doğru yol olarak gözükmektedir.54     

Müellifin, Mâtürîdiyye ile Eşʿariyye mezhepleri arasında kırk mesele olarak tespit ettiği 

farkları incelerken takip ettiği yönteme gelince onun önce Mâtürîdiyye‟nin görüşünü kısaca ortaya 

koyduğu, hemen ardından da diğer mezhebin düşüncesini aktardığı görülmektedir. Müellif iki fırkanın 

mücerred görüşünü naklettikten sonra yine aynı sıra içerisinde onların istidlallerine yer vermekte, 

Eşʿariyye mezhebinin kendi düşüncesini teyiden getirdiği delil/leri takiben Mâtürîdiyye fırkasının bu 

görüşe yönelik verdiği cevapları da aktarmaktadır.55 Getirilen delilin birden fazla olmasına bağlı olarak56 

bu cevap silsilesi uzayabilmektedir.57 Bu delil/ler konunun durumuna göre farklılaşabilmekte, kimi 

meselelerde âyet, hadis ve aklî olmak üzere çeşitlenebilirken58 bazı konularda âyet ve aklî delil,59 bazı 

yerlerde hadis ve aklî delil,60 bir kısmında sadece âyet61 bazısında ise mücerret aklî delil62 istimal 

edilmektedir. Hz. Peygamber, ashâb ve tabiîn uygulamalarının istidlal aracı olarak kullanılmasının63 

dışında semantik tahlillerin de delil olarak sunulduğu görülmektedir.64 Müellif birden fazla delil 

zikrederken bir takdim ve tehire de çoğunlukla dikkat etmekte ve önceliği âyetlere65 vermekte, 

ardından varsa hadislere geçmektedir.66 Bununla birlikte görüşün isbatı hususunda daha güçlü 

olmasından olsa gerek kimi zaman semantik delile öncelik verdiği de görülmektedir.67 Meselenin her 

aşamasında, hem görüşler ve deliller, hem de cevaplar aktarılırken müellif söylediklerini bir kaynağa 

dayandırmaya özen göstermektedir. İlgili ihtilaflı meselenin son bölümüne ise kimi zaman “faide” 

başlığıyla ilave bilgi aktarmakta,68 bazen de “tetimme” başlığı altında konuyu daha açık olarak 

anlattığını düşündüğü bir eserden nakilde bulunarak69 ya da farklı bazı açıklamalar getirerek meselenin 

izahına zenginlik katmaktadır.70 “Faide” başlığı altında iki fırkanın görüşünü ispat eden delillere yer 

verdiği de müşahede edilmektedir.71  

Müellifin, genellikle her iki fırkanın görüşünü kısaca verme yolunu tercih etmekle birlikte ilgili 

meselede tarafların düşüncesinin açık olmaması ve kaynaklarda aynı mezhebe farklı görüşlerin nisbet 

                                                           
52  Mustafa Saim Yeprem, Mâtürîdî'nin Akîde Risâlesi ve Şerhi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 2011, s. 39. 
53  Kemaleddin Ahmed el-Beyâzî, İşârâtü‟l-merâm min ibârâti‟l-İmâm, thk. Yusuf Abdürrezzâk, Zam Zam Publishers, Karaçi, 

1425/2004, s. 56. 
54  Yusuf Ziya Yörükan, İslam dini ve mezhepleri tarihi 2: İslam akaid sisteminde gelişmeler: İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam 

Ebu Mansur-i Maturidi, haz. Turhan Yörükan, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2001, s. 119. 
55  Bu duruma örnek olarak bkz. Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 3-4. 
56  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 41, 47. 
57  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 5, 41, 47. 
58  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 46. 
59  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 39, 45-46, 49-51. 
60  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 46. 
61  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 38, 50. 
62  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 43.  
63  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 41 
64  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 48. 
65  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 35. 
66  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 46. 
67  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 48. 
68  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 4. 
69  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 13-14. 
70  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 20. 
71  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 48-49. 
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edilmesi halinde konuyu muhtelif kaynaklardan ayrı ayrı aktarma yoluna gittiği ve mezheplerin 

yaklaşımını daha uzun bir şekilde naklettiği de tespit edilmektedir.72  

Öte yandan Şeyhzâde, ilgili fırkaların düşüncelerini aktarırken, bağlı olduğu mezhebin genel 

görüşünden ayrı bir fikir üreten ve bu haliyle diğer itikadî fırkanın yaklaşımını savunan ulemaya da 

işaret etmektedir. Örneğin Eşʿarî kelamcısı olan Fahredddin er-Râzî bu ihtilaflı konulardan birinde 

Mâtürîdiyye‟nin görüşünü paylaştığında ona dikkat çekmektedir.73 Müellif, Ebü‟l-Hasen el-Eşʿarî gibi bir 

itikadî fırka imamının da bir konudaki görüşünün, mezhebinin kendisinden sonra oluşacak genel 

eğiliminden farklı olması ve Mâtürîdî anlayışla kesişmesi halinde bunu dile getirmekte,74 benzer tavrı 

İmâm-ı Mâtürîdî için de uygulamaktadır. Örneğin imanın mahiyeti hususunda tarafların görüşünü 

aktarırken onu tasdikten ibaret gören Mâtürîdî‟nin bu konuda Eşʿariyye mezhebinin yaklaşımıyla aynı 

çizgide olduğunu söylemektedir.75 Kimi zaman da Mâtürîdiyye fırkasının görüşünü naklettikten sonra o 

düşünceyi destekleyen birden fazla Eşʿarî kelamcı varsa “bazı Eşʿarî uleması” ifadesiyle duruma işaret 

etmektedir.76 Bir mezhep mensubunun hem kendi fırkasının hem de diğer Ehl-i Sünnet ekolünün 

görüşünden bağımsız bir düşüncesinin olduğu yerde kimi zaman ilgili zatın adını vererek onun konuya 

dair yaklaşımını da aktarmaktadır.77 Meselede bir taraf olarak incelemediği İslam filozoflarının78 ve 

Mu‟tezile‟nin de konuyla ilgili görüşünü istisnai mahiyette naklettiği mevzular da bulunmaktadır.79 

Müellifimizin takip ettiği yöntemin bir sonucu olarak meselenin genişlemesi “onun kelamı uzattığı”80 

şeklinde bazı eleştirileri de beraberinde getirdiği görülmektedir.   

Müellif iki fırka arasındaki farkları “el-feride” şeklinde kırk başlık altında incelemiş olsa da son 

meseleyi takiben ayrı bir başlık açmadan iki mezhep arasındaki üç farklı görüşe daha temas etmiştir. 

Her ne kadar bu meselelerin ilkinde Eşʿariyye ulemasının çoğunluğunun Mâtürîdiyye gibi düşündüğünü 

söyleyip karşı cenaha Bâkıllânî ve ona tabi olanları koysa da, diğer iki meselede yine doğrudan iki 

fırkayı taraf olarak zikretmiştir. Müellif müstakil bir başlık açmadığı bu üç konuda meseleyi diğer 

konular gibi incelemeyip sadece genel olarak iki tarafın görüşünü aktarmış, özellikle Mâtürîdiyye adına 

özel bir cevap bölümü açma ya da “faide” ve “tetimme” gibi alt başlıklar halinde yeni bilgiler sunma 

cihetine gitmemiştir.81 Bu tercihinden hareketle onun kırk gibi akılda daha iyi kalacak bir sayı ile 

kitabındaki meseleleri bitirmek şeklinde bir gaye güttüğünü söylemek mümkün gözükmektedir. Bunda 

eski Türk kültüründe yeri olduğu gibi İslam geleneğinde de izlerine rastlanılan ve olgunluk ifadesi 

olarak kullanılan kırk rakamı82 ile meseleleri sonlandırma gibi bir amacı takip ettiğini ileri sürmek de 

yanlış olmayacaktır.             

İki mezhep arasındaki ihtilaflı konuların incelendiği eserlerde beşten yetmiş üçe kadar farklı 

mesele ortaya konulurken,83 Şeyhzâde‟nin kendisinden daha az sayıda konu belirleyen zevata nisbetle 

konumunu izah sadedinde şunu söylemek mümkündür. Müellifimiz bir diğer konuda ortaya çıkan 

ihtilafın gereği olarak beliren farklılıkları da ayrı bir başlık halinde ele almıştır. Örneğin yirminci 

meselede incelediği Allah‟ın kabîhi işlemeyeceği, eğer işlerse bunun kabîh (çirkin) olarak nitelenip 

nitelenemeyeceği” konusunda maddenin sonunda yaptığı alıntıdan anlaşıldığı üzere, iki fırkanın bu 

konudaki ihtilafı hüsün-kubuh meselesindeki farklı yaklaşımın bir sonucu ise de müellif onu ayrı bir 

başlık halinde incelemekten geri durmamıştır.84 Bu da ihtilaf maddelerinin daha fazla konuya 

                                                           
72  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 11-12. 
73  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 4.  
74  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 5.  
75  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 37. 
76  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 7. 
77  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 50. 
78  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 5, 38. 
79  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 50. 
80  Ebü'l-Feyz Murtaza Muhammed b. Muhammed b. Muhammed Zebidi, İthafü's-sadeti'l-muttakin bi-şerhi İhyai ulumi'd-din, c. 

2, Müessesetü‟t-Tarihi‟l-Arabi, Beyrut, 1414/1994, s. 12. 
81  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 58-60. 
82  İskender Pala, “Kırk”, DİA, c. 25, İstanbul, 2002, s. 466-467. 
83  Halil Taşpınar, “Mâtüridiyye ile Eş῾ariyye Mezhepleri Arasında İhtilaf mı? Suni Dalgalanma mı?”, Cumhuriyet Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. X/1, Sivas, 2006, s. 221-225. 
84  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 30. 
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yayılmasına zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte ihtilaflı meseleleri çok daha yüksek sayılara çıkaran 

zevat göz önüne alındığında müellifin tespit ettiği rakamların abartılı olmadığını söylemek gerekir.   

2.d. Eserde Yer Alan Temel İhtilaf Konuları ve Bir Mesele Örneği  

Müellifin iki mezhep arasındaki farkları temel olarak kırk mesele şeklinde gösterdiğini, ancak 

bunların sonuna üç konu daha ilave ederek ihtilafı kırk üç maddeye çıkardığını ifade etmiştik. Şimdi bu 

temel kırk maddeyi kısa birer başlık halinde zikredelim. 

1- Vâcib varlıkta zâtın vücûdun aynı olup olmadığı 2- Vücubun itibari olup olmadığı 3- Vücudun 

zat üzerine zait mi onun aynı mı olduğu? 4- Bekâ vücudun devamı mı yoksa vücud üzerine zaid mi? 5- 

Kudret sıfatının tefsiri 6- İrade sıfatında muhabbet ve rıza var mı yok mu? 7- Semʿ ve basar sıfatları 8- 

Kelam sıfatı 9- Kelâm-ı nefsinin işitilip işitilemeyeceği 10- Tekvin sıfatı 11- Eşyanın tekevvünün Allah‟ın 

“kün” emrine taalluk edip etmediği 12- İsim müsemmanın aynı mıdır gayrı mıdır? 13- Kaza ve kader 

14- Müteşabihler 15- Tevfik meselesi 16- Teklif-i mâ lâ yutâk 17- İlahî fiillerde hikmetin gerekliliği 18- 

Hikmetin ezelî sıfat olup olmadığı 19- Allah‟ın vaîdinden dönmesinin cevazı 20- Allah‟ın kabîhi 

işlemeyeceği, işleseydi onunla tavsif edilip edilemeyeceği 21- Küfrün affı aklen caiz midir değil midir? 

22- Aklî olan hüsün-kubuh meselesi 23- Allah‟a imanın aklen mi naklen mi vacip olduğu? 24- İmanın 

hakikati 25- İmanın artıp eksilmeyi kabul edip etmeyeceği 26- Mukallidin imanının geçerli olup 

olmayacağı 27- Naklî delillerin katiyyet ifade edip etmeyeceği 28- İmanın mahluk olup olmadığı 29- 

İman ve İslâm‟ın aynı olup olmadığı 30- İmanda itibar son ana mıdır değil midir? 31- Saîdlik ve şakîlik 

değişir mi değişmez mi? 32- İmanda istisna meselesi 33- Resûl ve nebilerin ahirete irtihallerinden 

sonra risalet ve nübüvvetleri hakiki midir yoksa hükmî midir? 34- Nübüvvette erkeklik şart mıdır değil 

midir? 35- Müttaki beşerin havâs olmayan melekten efdal olup olmadığı 36- Hakiki kudretin iki zıdda 

elverişli olup olmadığı 37- Kulun kudretinin fiilde etkin olup olmadığı 38- Îkâ‟nın saf bir yokluk olup 

olmadığı 39- İrtidatla amelleri boşa giden kişinin tevbesiyle amellerinin geri dönüp dönmeyeceği 40- 

Kâfirlerin farz ve vacipleri terkinden dolayı azaba çarptırılıp çarptırılmayacağı 

Müellifin iki mezhep arasındaki ihtilaflı meseleleri incelerken konuyu nasıl ele aldığını ortaya 

koymak bakımından nisbeten kısa bir konu seçerek onun tercümesini vermeyi ve bu şekilde teorik 

olarak anlatılan hususların pratikteki yansımasını göstermeyi de uygun görüyoruz. Bu konu eserimizde 

otuz dördüncü mesele olarak geçmekte ve nübüvvette erkek olmanın şart olup olmadığını 

incelemektedir: 

“Otuz dördüncü farklılık konusu nübüvvette erkek olmanın şart olup olmadığı hakkındadır: 

Hanefî uleması nübüvvette erkek olmanın şart olduğu görüşüne yöneldi. Nitekim Sirâcuddîn 

el-Ûşî‟nin Bedʿu‟l-emâlîsi‟nde, Ali el-Kârî‟nin bu eseri şerhinde ve Kadılkudât Beyâzî(zâde)‟nin İşârâtu‟l-

merâmı‟nda bu husus geçmektedir. Eşʿarî ve ona tâbi olanlar ise erkekliğin nübüvvet için şart olmayıp 

kadınların da nübüvvetinin sahih olduğunu savundular. Ali el-Kârî‟nin Şerhu bedʿi‟l-emâlî, Sirâcuddîn 

(Ömer b. Reslân) el-Bulkînî‟nin Şerhu umdeti‟l-ahkâm ve (Beyâzîzâde‟nin) İşârâtü‟l-merâm adlı 

eserlerinde bu görüş açıklanmıştır. Hanefî uleması “Senden önce de, şehirler halkından kendilerine 

vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik.” (Yusuf 12/109) âyetini delil getirerek 

bunun peygamber göndermenin sadece erkekler için olduğuna işaret ettiğini ve kadının nübüvvetini 

nefyettiğini belirttiler. Yine kadının başkanlık ve kadılık işlerine salih (elverişli) olmamasının onun 

nübüvvete de uygun olmadığını gösterdiğini söyleyerek bu hususu kendi görüşlerine delil olarak 

kullandılar. Eşʿariyye uleması ise “Biz Mûsâ‟nın annesine vahyettik.” (el-Kasas 28/7) âyetini delil 

getirerek bu ilahî kelamın ona peygamberlik hususiyetlerinden olan vahyin geldiğine işaret ettiğini 

söyleyip bunu kendi görüşlerinin delili olarak kullandılar. Hanefîlerin cevabı: (Bizim kendi görüşümüzü 

desteklemek için kullandığımız) “Senden önce de, şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz 

erkeklerden başkasını peygamber göndermedik.” (Yusuf 12/109) âyeti(nin manası) katî olduğundan 

(sizin kendisinden istidlalde bulunduğunuz)  “Biz Mûsâ‟nın annesine vahyettik.” (el-Kasas 28/7) 

âyetindeki vahiy Şuayb peygamber gibi o zamanda gönderilmiş peygamberlerden birine indirilen vahye 

haml olunur. Sonra o peygamber kendi nübüvvetini Mûsâ‟nın annesine ya bizzat veya elçi yoluyla 

bildirdi. Yahut Allah ona nübüvvetini bildirmek için değil de, “Bu sırada ona ruhumuzu (Cebrail'i) 
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gönderdik” (Meryem 19/17) âyetinde olduğu üzere Cebrail‟in Hz. Meryem‟e gönderilmesi tarzında, 

kendisine vahyedileni Mûsâ‟nın annesine bildirmek için bir melek gönderdi şeklinde değerlendirilir. 

Veya Hz. Mûsâ‟nın annesine yapılan vahiy “Rabbin, balarısına vahyetti.” (Nahl 16/68) âyetindeki gibi 

ilham manasınadır. Buna göre Allah Mûsâ‟yı bir sandığa koyup denize bırakmasını güçlü bir azim olarak 

onun kalbine ilham etti. Nitekim Envâru‟t-tenzîl adlı eserin bir haşiyesinde bu hususlar beyan 

olunmaktadır. Fâide: Ali el-Kârî‟nin Şerhu bedʿi‟l-emâlî eserinde geçtiğine göre İbn Cemâa, tahkik ehli 

katında Ebu‟l-Hasen el-Eşʿarî ve İmam-ı Kurtûbî‟den farklı olarak nübüvvet için erkekliğin şart 

olduğunu söylemiş, dört kadının; Hz. Meryem, Asiye, Sâre ve Hacer‟in nübüvveti hususunda ihtilaf 

olduğunu belirtmiştir. Güçlü allâme Sirâcuddin (Ömer b. Reslân) el-Bulkînî ise Şerhu umdeti‟l-ahkâm 

adlı eserinde nübüvvetinde ihtilaf olunan kadınlara Havva ve Hz. Mûsâ‟nın annesini de ilave etmiştir.”85 

Görüldüğü üzere Şeyhzâde, önce Hanefî-Mâtürîdîlerin sonra da Eşʿarîlerin görüşünü 

aktarmış, ardından aynı sıralama ile iki fırkanın delillerini nakletmiş, bunu takiben ikinci fırkanın delilini 

Mâtürîdîler adına cevaplandırmış ve nihayet fâide başlığı altında meseleye ışık tutacak bir izah 

getirmiştir.   

3- Kaynakları  

Kaynak gösterme hususunda oldukça titiz olan müellifin Ehl-i Sünnet‟e mensup iki itikadî fırka 

arasındaki ihtilaflı konuları incelediği bu eserinde neredeyse her cümleyi bir kaynağa bağladığı 

görülmektedir. Ancak müellifimiz fırkaların görüşünü veya delilini aktarırken kaynakları mutlaka o 

mezhebin müellifleri tarafından yazılmış eserlere dayandırma gibi bir yol izlememekte, örneğin Hanefî-

Mâtürîdîerin delilini zikrederken bunu Eşʿarî mezhebine mensup Adududdîn el-İcî ve Seyyid Şerif 

Cürcanî tarafından telif edilmiş olan Mevakıf ve onun şerhine dayandırabilmektedir.86 Veya 

Eşʿariyye‟nin görüşünü Mâtürîdî bir kelamcı olan İbnü‟l-Hümâm‟ın el-Müsâyere adlı eserine atfen 

ortaya koyabilmektedir.87 Kimi zaman da tek bir kaynak aynı meselenin izahında hem Mâtürîdiyye hem 

de Eşʿariyye fırkasının görüşünü nakletmek için kullanılabilmektedir. Nitekim örneğin yirmi yedinci 

meselede naklî delilin katiyyet mi zan mı ifade edeceği hususunda tarafların görüşü aktarılırken 

Beyâzizâde‟nin İşârâtu‟l-merâm‟ı ortak kaynak olarak zikredilmiştir.88 Aynı yaklaşımı erkekliğin 

nübüvvet için şart olup olmadığı ihtilafını ele alan otuz dördüncü meselede her iki taraf için yine aynı 

müellifin aynı eserinin kullanılması örneğinde de görmek mümkündür.89 Bu durumun temel sebebini 

ilgili görüşün velev ki aynı düşünceye sahip olmasa da o alıntıda bulunulan müellif tarafından daha açık 

bir tarzda ifade edilmiş olmasında aramak gerekir.  

Musannıfın kaynak gösterirken diğer mezhebe mensup müellifler tarafından yazılmış eserlere 

atıfta bulunmasının aslında objektiflik hususunda kısmen bir sıkıntı doğuracağı düşünülebilir.  Zira 

sonuç itibariyle bir konu hakkında tarafların görüşünü öğrenmenin en iyi yolu, onu ilgili ekole mensup 

olan zevatın eserlerinden öğrenmektir. Kişi farklı düşünceye sahip olan muhalifinin görüşünü aktarma 

hususunda, kasten tahrife gitmese de hissi olarak o görüşü kendi anladığı şekli ile nakletme durumuna 

düşebilir. Bu manada her görüşün, o düşünceyi savunan kimse tarafından aktarılış şekli ilmî olarak 

daha uygundur. Ancak kaynak gösterme konusunda müellif oldukça cömert davrandığı için bu 

sübjektiflik riski telafi edilir bir hal almaktadır. Örneğin müellif, Eşʿariyye mezhebinin bir konuyla ilgili 

görüşünü aktarması esnasında Matürîdî bir kelamcı olan İbnü‟l-Hümâm‟ın el-Müsâyere‟sini kaynak 

verirken, aynı meselede Eşʿarî kelamcı Fahreddîn er-Râzî‟nin Tefsîr-i Kebiri‟ne de atıf yapması 

muhtemel sıkıntıyı bertaraf etmektedir.90   

Müellif kaynak aktarımı hususundaki titizliğini kimi zaman atıfta bulunduğu kaynağın onu 

kime dayanarak naklettiğini dahi zikrederek açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Örneğin bir meselede 

Beyâzizâde‟nin İşârâtü‟l-merâm eserini kaynak gösterirken bunu onun Şerhu‟l-Mevakıf‟tan 

                                                           
85  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 49-50. 
86  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 6. 
87  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 10. 
88  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 42. 
89  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 49. 
90  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 30-31. 
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naklettiğini,91 bir diğer meselede Ali el-Kârî‟nin ilgili ibareyi Tahavî akîdesine yapılan bir şerhten 

aktardığını ifade etmektedir.92     

Öte yandan müellifin eserinde yararlandığı kaynakları zikrederken kimi zaman aynı isme 

sahip bir eseri diğerinden tefrik edecek niteliklere yer verirken kimi zaman bu hususa dikkat etmediği 

de göze çarpmaktadır. Örneğin el-İrşad adlı eseri kaynak olarak gösterirken bir yerde (6. mesele) onun 

İmâmu‟l-Harameyn el-Cüveynî‟ye,93 bir başka yerde (8. mesele) Rüstuğfenî‟ye ait olduğunu söylemek 

suretiyle bir karışıklığın önüne geçmekte,94 ancak diğer bir yerde (10. mesele) onun hangi müellife ait 

olduğunu kaydetmeyerek95 kısmî bir karışıklığa sebebiyet vermektedir. 

Yine Şeyhzâde‟nin kaynak gösterirken birden fazla şerhi olan bir müellifi, bazen ilgili şerhin 

adıyla birlikte anarken kimi zaman buna dikkat etmeden, sadece falanca müellifin şerhi diye zikredip 

eser tahsisine gitmemesi de bir karışıklığa zemin hazırlamaktadır. Örneğin, bir yerde (7. mesele) hem 

Fıkhu‟l-ekber hem de Bedu‟l-emâli adlı eserlere şerhi olan Ali el-Kârî‟yi kaynak gösterirken onun zikri 

geçen ilk esere şerhi olduğunu tayin etmekte,96 ancak bir başka mahalde (8. mesele) sadece müellifin 

şerhine atıf yapıp hangi şerhi olduğunu belirtmeyerek97 nisbî bir sıkıntıya neden olmaktadır.  

Müellifin çok yaygın olmayan bir eseri ilk kez kaynak gösterirken onun kime ait olduğunu 

belirtmeden zikretmesini de bir eksiklik olarak değerlendirmek mümkündür.98 Yine bir haşiyeye atıf 

yaparken bu sefer eserin ismini de vermeksizin sadece falanca tefsirin haşiyesi şeklinde bir kayıt ile 

yetinmesi de eserin kimliğini tespit işini iyice zorlaştırmaktadır.99 Ancak bunların istisnaî bir durum 

arzettiğini de belirtmek gerekir.  

Müellifin başvurduğu eserler hakkında bir istatistik verme kısmına gelince öncelikle ifade 

etmemiz gerekir ki, onun dayandığı kaynakları yöntem olarak sadece toplam adet üzerinden belirleyip 

buna göre bir sayı tespit etmeyeceğiz. Zira müellif, kimi zaman bir ihtilaf konusunda aynı kaynağın 

adını birden fazla zikredebilmektedir. Halbuki mesele aynı olduktan sonra orada aynı kaynağın birden 

fazla geçmesi sayısal anlamda önemli değildir. O halde onun atıf yaptığı kaynakları aktarırken onların 

kullanılma yoğunluğunu mesele ölçeğinde değerlendirmek ve buna göre sayı belirlemek daha doğru 

olacaktır. Bu çerçevede, toplam sayı olarak değil, aynı meselede üç kez dahi geçse onu bir kere geçmiş 

kabul ederek mesele bazında şu istatistikleri vermek mümkündür. Adudüddîn el-İcî‟nin, (ö. 756/1355) 

el-Mevâkıf ve onun Seyyid Şerif Cürcanî (ö. 816/1413) tarafından yapılan şerhine kimi zaman sadece 

biri, kimi zaman ise ikisine birden olmak üzere yirmi iki, Ebû Muhammed Abdüsselâm b. İbrâhîm el-

Lekânî‟nin (ö. 1078/1668) Şerhu cevhereti't-tevhid eserine yirmi meselede atıf yapılmıştır. Ebü'l-

Berekat Hafızüddin en-Nesefî‟nin (ö. 710/1310) el-Umde ile yine onun kendisi tarafından yapılmış el-

İ‟timâd fi‟l-i‟tikâd adlı şerhine, Sadrüşşerîa Ubeydullah b. Mesud‟un (ö. 747/1346) Ta‟dîlu‟l-„ulûm ve 

yine onun kendisi tarafından yapılan şerhine ve Beyâzîzâde Ahmed Efendi‟nin (ö. 1098/1687) İşârâtü‟l-

merâm adlı eserine on altı meselede başvurulmuştur. İbnü‟l-Hümâm‟ın (ö. 861/1457) el-Müsâyere, Ali 

el-Kârî‟nin (ö. 1014/1606) Şerhu Fıkhı‟l-ekber adlı eserlerine on iki, Sa'düddin Teftazanî‟nin (ö. 

792/1390) et-Telvîh adlı eserine dokuz, Sadrüşşerîa Ubeydullah b. Mes'ud‟un (ö. 747/1346) et-Tavzîh, 

Ebü‟l-Mehâsin (Ebü‟s-Senâ) Cemâlüddîn el-Konevî‟nin (ö. 770/1369) el-Ķalâid fî şerhi‟l-akâid 100 adlı 

eserine sekiz konuda atıf yapılmıştır. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî‟nin (ö. 333/944) Teʿvîlât, Ebû Cafer 

Tahâvî‟nin (ö. 321/933) el-Akîdetü‟t-Tahâviyye, Ebu‟l-Muîn en-Nesefî‟nin (ö. 508/1115) Tebsıratü‟l-

edille ve Fahreddîn er-Razî‟nin (ö. 606/1209) et-Tefsîru‟l-kebîr eserine ise yedi meselede atıf vardır. 

Ebu‟l-Muîn en-Nesefî‟nin (ö. 508/1115) Bahru‟l-kelâm, Nureddîn es-Sâbûnî‟nin (ö. 580/1184) el-Kifâye 

                                                           
91  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 7.  
92  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 12. 
93  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 10. 
94  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 12. 
95  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 18. 
96  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 11. 
97  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 12. 
98  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 29, 31, 35. 
99  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 38. 
100  Müellif bu eser hakkında el-Kalâid ismini kullanmaksızın ondan Ebu‟l-Mehâsin el-Konevî‟nin Şerhu akîdeti‟t-Tahâvî adlı telifi 

şeklinde bahseder. Bkz. Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 11.    
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isimli eserine altı, Ekmeleddîn el-Bâbertî‟nin (ö. 786/1384) Şerhu Vasiyyeti‟l-İmâm Ebî Hanife, Molla 

Fenârî‟nin (ö. 834/1431) Fusûlu‟l-bedâyiʿ, Muhammed b. Yusuf es-Senusi‟nin (ö. 895/1490) Ümmü‟l-

berâhîn, yine onun kendisi tarafından yapılan şerhine, Celaleddin ed-Devvânî‟nin (ö. 908/1502) 

Şerhu‟l-Akaidi‟l-Adudiyye adlı eserine beş meselede başvurulmuştur. Şemseddin Muhammed es-

Semerkandi‟nin (ö. 600/1203) es-Sahâifu‟l-ilâhiyye, Sa'düddin Teftâzânî‟nin (ö. 792/1390) el-Makâsıd 

ile onun yine kendisi tarafından yapılan şerhine ve İbn Kemal‟in (ö. 940/1534) Tağyîru‟t-tenkîh adlı 

eserine dört meselede atıf vardır. İmâmu‟l-Harameyn el-Cüveynî‟nin (ö. 478/1085) el-İrşâd, Ebû Şucâ 

en-Nasırî‟nin (ö. 652/1254) en-Nuru‟l-lâmiʿ, Kâdî Beyzâvî‟nin (ö. 685/1286) Envâru‟t-tenzîl ile Tavaliu‟l-

envâr ve müellifi belirtilmeyen bir şerhine ve Sa'düddin Teftâzânî‟nin (ö. 792/1390) Şerhu Akâidi‟n-

Nesefî eserine ise üç meselede atıf yapılmıştır.101 

Şeyhzâde‟nin bu eserinde tespitlerimize göre yukarıda zikredilen teliflerin dışında risale, şerh 

veya haşiye olarak bazısı iki, bazısı bir meselede kaynak gösterilen elli iki eser daha yer almaktadır.102  

 

Sonuç 

Mezhepler arası farklılıklara temas eden hilafiyyat türü eserler daha çok fıkıh alanında ortaya 

konulmuşsa da kelâm sahasında da bu türün örnekleri verilmiştir. İslâm dünyasının büyük bir kısmını 

teşkil eden Eşʿariyye ile Mâtürîdiyye mezhepleri arasındaki farkları konu edinen eserler bu türün en 

yaygın alanını oluşturmaktadır. Nazmu‟l-ferâid adlı telifiyle Şeyhzâde de bunun en güzel örneklerinden 

birini sunmakta ve bu iki itikadî fırkanın ihtilaf ettiği konularla ilgili temel olarak kırk madde tespit 

etmektedir.   

Mâtürîdiyye mezhebini, genellikle “Hanefiyye”; diğer tarafı “Eşʿariyye” şeklinde zikreden 

müellif, bir meselede önce iki ekolün görüşlerini aktarmakta, bunu takiben Mâtürîdî bir âlim olması 

itibariyle Eşʿariyye‟nin görüş ve delillerine cevap vermekte, kimi zaman da “fâide” ve “tetimme” alt 

başlıklarıyla ihtilaflı konu hakkında verdiği bilgileri zenginleştirerek meseleyi sonlandırmaktadır.  

Bağlı bulunduğu mezhebin görüşünden farklı düşünen ve diğer fırkanın o konudaki fikrini 

paylaşan zevâta da yeri geldikçe değinen müellif, bunu mezhep imamları için de uygulamakta, örneğin 

Eşʿarî‟nin Mâtürîdiyye, Mâtürîdî‟nin Eşʿariyye kelâmcıları ile aynı çizgide buluştukları düşüncelere de 

yeri geldikçe temas etmektedir.   

Müellif, Ehl-i Sünnet‟e mensup bu iki itikadî fırka arasındaki ihtilaflı konuları oldukça sistemli 

bir şekilde ele aldığı eserinde âdeta her cümlesini bir kaynağa bağlamaktadır. Bunu öylesine titiz bir 

şekilde yapmaktadır ki, kaynağının onu başka bir eser veya müellife atfen zikretmesi halinde de bu 

                                                           
101  Şeyhzâde, Nazmu‟l-ferâid, s. 3-60. 
102  Bu eserlerin hepsi yeterli açıklıkta ortaya konulmadığı için biz burada kesin bir şekilde tespit ettiğimiz müellif ve eserlerine 

yer vereceğiz. Bunlara Ebû Hanife‟nin (ö. 150/767) el-Âlim ve‟l-müteallim, Muhammed b. İsmail el-Buhârî‟nin (ö. 256/870) 
el-Câmiü‟s-sahîh, Hakim eş-Şehîd Muhammed b. Muhammed b. Ahmed‟in (ö. 334/945) el-Müntekâ, Ebu‟l-Hasan 
Rüstuğfenî‟nin (ö. 345/956) İrşâdü‟l-mühtedî, Ebû Zeyd ed-Debûsî‟nin (ö. 430/1039) Takvîmu‟l-edille, Muhammed en-
Natıfî‟nin (ö. 446/1054) el-Ecnâs (ve‟l-furûk), Abdülkerim el-Kuşeyrî‟nin (ö. 465/1072) er-Risâletü‟l-Kuşeyriyye, Ebü'l-Hasan 
Ali b. Ahmed en-Nisaburi el-Vahidî‟nin (ö. 468/1076) et-Tefsirü'l-vasit, Ebu Bekir Şemsüleimme Serahsî‟nin (ö. 483/1090) 
Usûlü‟s-Serahsî, Ebu‟l-Muîn en-Nesefî‟nin (ö. 508/1115), Kitâbü‟t-temhîd, Ebû İshak es-Saffâr‟ın (ö. 534/1139) Telhîsu‟l-
edille, Ebû Bekr Alaeddin Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed Semerkandî‟nin (ö. 539/1144) Şerhu te'vilati'l-Matüridi, 
Muhammed b. Tayfur Secâvendî‟nin (ö. 560/1165) Aynü‟l-meâli adlı tefsiri, Siracüddin el-Ûşî‟nin (ö. 575/1179) Bedu‟l-emâli, 
Fahreddîn er-Razî‟nin (ö. 606/1209) el-Erbaîn ve el-Muhassal, Seyfeddîn el-Âmidî‟nin (ö. 631/1233) Ebkâru‟l-efkâr, Kâdî 
Beyzâvî‟nin (ö. 685/1286) Şerhu‟l-Mesâbîh, Ömer b. Muhammed el-Habbâzî‟nin (ö. 691/1292) el-Hâdî, Şemseddin 
Muhammed es-Semerkandi‟nin (ö. 702/1303), el-Maârif fî şerhi‟s-sahâif, Alaüddin Abdülazîz b. Ahmed b. Muhammed 
Abdülazîz el-Buharî‟nin (ö. 730/1330) Keşfü‟l-esrâr, Alaeddin Ali b. Muhammed b. İbrâhim el-Bağdadi Hazin‟in (ö. 741/1341) 
Lübabü't-te'vil fî meani't-tenzil=Tefsirü‟l-Hazin, Muhlis b. Abdillah ed-Dihlevî el-Hindî‟nin (v. 764/1363), Keşfü‟l-Keşşâf, 
Seyfeddin el-Ebherî‟nin (800/1398) (Hâşiye alâ) Şerhi muhtasari‟l-müntehâ, Sirâcuddîn (Ömer b. Reslân) el-Bulkînî‟nin (ö. 
805/1403) Şerhu umdeti‟l-ahkâm, Seyyid Şerif Cürcânî‟nin (ö. 816/1413) Hâşiyetü‟t-telvîh, Hafizuddîn Muhammed b. 
Muhammed el-Kerderî el-Bezzâzî‟nin (ö. 827/1424) Fetâva‟l-Kerderî (el-Fetâva‟l-Bezzâziyye), Şemseddin Ahmed Hayâlî‟nin, 
(ö. 870/1465) Şerhu kasîdeti‟n-nûniyye, Celaleddîn es-Suyûtî‟ye (ö. 911/1505) ait Ebeveyn-i Resûl hakkında (ismi 
belirtilmeyen) bir risale, İbn Kemâl‟in (ö. 940/1534) er-Risâle fi‟l-cebr ve‟l-kader yine onun el-Hadîsü‟l-erbaîn, Muslihuddin el-
Lârî‟nin (ö. 979/1572) Şerhu‟l-erbaîn (en-Nevevî), Muhammed b. Pir Ali Birgivî‟nin (ö. 981/1573) Tarîkat-i Muhammediyye, 
Akşehirli Hocazade Abdünnasîr‟in (ö. 990/1582) Şerhu Tarîkati Muhammediyye, Şemsuddîn Muhammed et-Timurtâşî el-
Gazzî‟nin (ö. 1004/1596) Tenvîru‟l-ebsâr ve camiü‟l-bihâr, Hüseyin b. Hasan el-Hüseynî el-Halhâlî‟nin (ö. 1014/1605) el-
Haşiyetü‟l-Halhâlî (el-Haşiye alâ şerhi‟l-akâidi‟l-adûdiyye), Ali el-Kârî‟nin (ö. 1014/1606) Şerhu bedu‟l-emâli, Receb b. 
Ahmed‟in (ö. 1087/1676) el-Vesîletü‟l-Ahmediyye örnek vermek mümkündür.   



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 543 

duruma işaret etmektedir. Ancak mezheplerin görüşünü aktarırken kullandığı kaynaklarda mutlaka ilgili 

fırkanın düşüncesini aynı mezhebe bağlı bir müellif tarafından ortaya koyma gibi bir esasa bağlılık 

göstermemektedir. Özellikle Eşʿariyye mezhebinin görüş veya delillerini naklederken Mâtürîdî bir 

müellif tarafından yazılmış bir esere atıf yapabilmektedir. Genellikle kaynağını her iki ekole mensup 

müellifler tarafından ortaya konulmuş eserlerle zenginleştirmesi hasebiyle bu durum onun objektifliğine 

bir zarar vermemektedir.  

Hacı Ali Efendizade Muhammed Emin tarafından Îzâhü‟l-akâid adıyla Osmanlıcaya çevrilen bu 

çalışma, aynı türde eser veren müellifleri de etkilemiştir. Ebû İshakzâde Mehmed Esad b. İsmâil 

Efendi‟nin (ö. 1166/1753) Risâle fî ihtilâfâti‟l-Mâturîdî ve‟l-Eşʿarî isimli eseri bu durumun en çarpıcı 

örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bu konuda Türkçe yazılmış en önemli çalışmalardan biri olan 

Mâtürîdiler ve Eşʿarîler arasındaki Görüş Ayrılıkları kitabında Emrullah Yüksel‟in de bu eseri temel 

kaynak olarak kullanması onun etkinliğini göstermesi açısından önem arzetmektedir. 
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“NAZMU’L-FERÂĠD VE CEM’U’L-FEVÂĠD” ESERĠ BAĞLAMINDA ALLAH’IN SIFATLARI 

VE KRĠTĠĞĠ 

 

Mehmet ġAġA 

 

Özet 

Bilindiği üzere kelam ilminde Allah‟ın sıfatları konusu, hararetli tartıĢmaların yaĢandığı ve önemli fikrî 

ayrıĢmaların yaĢandığı meselelerdendir. Kelamcılar arasında bu konu hem ontolojik hem de 

epistemolojik yönüyle ele alınmıĢtır. Söz konusu bu eserde diğer kelamî ekoller dıĢarda tutularak, 

sadece EĢ‟arî ve Hanefî/Mâturîdî ekollerinin oluĢturduğu Sünnî düĢünce sisteminin ilahî sıfatlar 

konusuna bakıĢı ele alınmıĢtır. Konu iĢlenirken genel itibariyle esasta ve furuatta her iki ekolün ihtilaf 

ettiği hususlar tespit edilmiĢtir. Bunun yanı sıra söz konusu kelamî fırkaların konuyla ilgili görüĢleri 

delilleri ile birlikte detaylı bir Ģekilde ortaya konulmuĢtur. Bazen de müellif, ele almıĢ olduğu sıfatlardan 

bazıları hakkında kendi görüĢünü serdetmiĢtir. Bunu yaparken EĢ‟arî ve Mâturîdî düĢüncesini uzlaĢtırıcı 

bir tavır sergilediği görülmektedir. Bununla beraber Allah‟ın bütün sıfatlarını ele almayıp, her iki ekol 

arasında fer‟î de olsa ihtilafın yaĢandığı sıfatları özellikle seçmiĢ ve üzerinde durmuĢtur. Kullanılan dil 

ve üslup açısından bakıldığında ise kelamî terminolojiyi kullanmakla beraber mümkün mertebe sade bir 

dil kullanmaya özen gösterdiği görülmektedir. Bütün bunların yanında bu eser, Allah‟ın sıfatlarına dair 

özellikle de EĢ‟arîler ile Hanefî/Mâturîdîler arasında yaĢanan ihtilafların arka planını her iki ekolün 

delilleri doğrultusunda ayrıntılı bir Ģekilde ortaya koyması açısından son derece önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sıfat, EĢ‟arî, Mâturîdî, ihtilaf, ilim. 

 

Attributes of God and their Critics in the Context of Works “Nazmu’l-Ferâid ve 

Cem’u’l-Fevâid”  

 

Abstract 

As known, the issue regarding the characteristics of Allah is one of the most problematic and 

controversial issues in Ilm al-Kalâm. The Islamic scholars in Ilm al-Kalâm discussed this issue in that 

both ontological and epistemological. This book examines the approach on the characteristics of Allah 

regarding the thought system of Ahl as-Sunnah which generated by Ash'ariyyah and 

Hanafi/Maturidiyyah schools, excepting other Islamic theology schools. In general, we identify primary 

and secondary matters about which Ash'ariyyah and Hanafi/Maturidiyyah schools diverge. Also, we 

detailedly document the point of views of these two schools on the characteristics of Allah. 

Sometimes, the author gives own ideas on the issue by combining the thoughts of both schools. 

Besides, without discussing all characteristics of Allah, he particularly focuses on the features that 

both schools diverge even the features are secondary. The author utilizes the terminology of Ilm al-

Kalâm on the language and style. Likewise, he cares about using a plain language. Furthermore, this 

book is pretty remarkable regarding examining detailedly the background of the divergences on the 

characteristics of Allah between Ash'ariyyah and Hanafi/Maturidiyyah schools through the claims of 

both schools. 

Keywords: Characteristic, Ash'ariyyah, Maturidiyyah, divergence, science/ilm.        

 

Giriş 

 Müellifin asıl ismi, Abdurrahîm b. Ali ġeyhzâde el-Hanefî‟dir. Bazı kaynaklarda 944/1537 onun 

senesinde vefat ettiği nakledilmiĢtir. Hatta Akîdetu‟t-Tahaviyye eserine Ģerh yazdığı da nakledilmiĢtir.1 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, mehmetsasa@kilis.edu.tr. 
1  Bâbânî, Ġsmail b. Muhammed Emîn b. Mîr Selîm el-Bağdâdî, Îzâhu‟l-Meknûn fi‟z-Zeyli alâ KeĢfi‟z-Zunûn, Dâru Ġhyâi‟t-Türâsi‟l-

Arabî, Beyrut, ty., c. 2, 103; Kehhale, Ömer Rıza, Mu‟cemu‟l-Müellifîn, 1. bs., Beyrut, 1414/1993, c. 2, 134. 
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Bazı kaynaklarda da ġeyhizâde Abdurrahman b. Ali (ö. 1667) ile de karıĢtırıldığı nakledilmiĢtir.2 Ancak 

kanaatimizce müellifimiz, döneminin Bafra müftüsü olan3 ve 18. asrın baslarında vefat eden ilmî 

Ģahsiyettir. Onun ismi ise Nazmu‟l-Ferâid eserinin hem Ġstanbul 1288 hem de Kâhire 1317 matbu 

nüshalarında Abdurrahîm b. Ali ġeyhzâde diye geçtiği nakledilmektedir.4 Aynı Ģekilde bizim 

incelediğimiz nüshada da bu Ģekilde geçmektedir.5 

Bu eser, Ģeyhzâde lakabıyla meĢhur olan6 Abdurrahîm Efendi‟nin Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-

Fevâid fî Beyâni Mesâili‟l-letî Vekaa fîha‟l-Ġhtilâfu Beyne‟l-Mâturîdiyye ve‟l-EĢ‟ariyye mea Zikri Edilleti‟l-

Ferîkayni namındaki meĢhur kitabıdır. EĢ‟arîler ile Mâturîdîler arasındaki ihtilaflı meseleleri 

karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde ve mümkün mertebe her iki tarafın delillerini ortaya koyarak ele almaktadır. 

Müellif, tespit ettiği ihtilaflı konuları 40 ferîd (eĢsiz inci dizisi) adıyla delilleri ile beraber iĢlemiĢtir.7 

Müellifin, bir Ehl-i Sünnet müdafisi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira ona göre Hz. 

Peygamber‟in 73 fırka hadisinde haber verdiği fırka-i nâciye EĢ‟arî ve Maturîdîye ekolleridir.8 Ayrıca söz 

konusu eserde, daha ilk sayfadan Mâturîdî ve EĢ‟arî ekollerinin oluĢturduğu Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat 

vurgusu yapılmıĢtır. Bunun dıĢındaki itikadî fırkaların sapıklık içerisinde olduğuna temas edilmiĢtir.9 

Yine Ehl-i Sünnet‟in temel ilkelerine riayet edilmesinin en önemli iĢlerden biri olduğu açıkça beyan 

edilmiĢ ve bu bir vazife addedilmiĢtir. Hatta bu görüĢ, “Eğer bir mümin, Sünneti ve cemaati severse, 

Allah onun dualarına cevap verir, onun ihtiyaçlarını giderir, onun günahlarını bağıĢlar ve onu ateĢten 

kurtarmayı nefsine farz görür”10 anlamındaki habere dayandırılarak te‟yid edilmiĢtir.11 Müellifin bu 

tutumundan o dönemde yazılan eserlerden özellikle bu çizgide eser yazılmasının ve bunun da 

belirtilmesi önemsenen ve istenen bir durum olabileceği çıkarılabilir.  

Bu çalıĢmada söz konusu tercümeden hareketle Amasî‟nin, Allah‟ın sıfatları hakkındaki 

görüĢleri ortaya konulacaktır. Diğer bir ifadeyle onun Allah‟ın sıfatları konusundaki yaklaĢımı, Mâturîdî 

ve EĢ‟arî ekollerinden hangisinin görüĢüne yakın durduğu tespit edilecektir. Bu tespitten sonra da bu 

iki ekolün genel tutumu karĢısında müellifin görüĢleri incelenip değerlendirilecektir. 

1- Allah’ın Sıfatları  

Allah‟a iman etmek, sadece O‟nun zatına inanmaktan ibaret değildir. Tam ve doğru bir Allah 

inancı, O‟nun varlığı ve birliği yanında, zatı için vâcip olan kemal sıfatları bilmek, mümteni olan noksan 

sıfatlardan da O‟nu tenzih etmekle mümkündür.12 Bu durumda ilk olarak kelam âlimlerinin Allah‟ın 

kemal sıfatlarını nasıl anladıkları, kelam ekollerinin nasıl bir taksimata tabi tuttukları gibi bir takım 

konular akla gelmektedir. Burada tartıĢmaların çokça yaĢandığı bu konulara girmeksizin bu hususları, 

klasik kelam kitaplarında detaylı bir Ģekilde ele alınmıĢ olan kaynaklara havale ediyoruz. Bununla 

beraber kelam kitaplarında Allah‟ın sıfatlarına dair yapılan bir taksimat çalıĢmamızı sistemli bir Ģekilde 

ortaya koymamız açısından kolaylık sağlayacaktır. Bu taksimata göre Allah‟ın sıfatları, selbî, subutî, 

haberî ve fiilî olmak üzere dört kısımdır.13 Ġncelediğimiz eserde yer alan ilahî sıfatlar konusunu bu 

taksimata göre ele alıp, hareket etmeye çalıĢacağız. 

                                                           
2  Amasî, ġeyhzâde Abdurrahîm b. Ali, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, 2. bs., Kâhire 1317, s. 2; Tahsin Özcan, “ġeyhizâde”, 

DĠA, c. 39, s. 86. 
3  Tahsin Özcan, “ġeyhizâde”, DĠA, c. 39, s. 86; Ayrıca bkz. Ahmet Özel, Hanefî Fıkıh Âlimleri, Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1990, 

s. 113, 115, 132. 
4  Tahsin Özcan, “ġeyhizâde”, DĠA, XXXIX, s. 86. 
5  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 2; Amasî, ġeyhzâde Abdurrahim b. Ali, Ġzâhu‟l-Akâid Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-

Fevâid Tercümesi, Mütercim: Hacı Ali Efendizâde Muhammed Emin, Dersaadet Matbaası, Ġstanbul, 1338, s. 3. 
6  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 2. 
7  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 3. 
8  Amasî, Ġzâhu‟l-Akâid, s. 5. 
9  Amasî, Ġzâhu‟l-Akâid, s. 5. 
10  Yapılan araĢtırma sonucunda hem Hadis hem de rivayet tefsir kaynaklarında böyle bir rivayete rastlanmamıĢtır.  
11  Amasî, Ġzahu‟l-Akâid, s. 6. 
12  Ġlyas Çelebi, Ramazan AltıntaĢ ve diğerleri, Kelam el Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012, s. 221. 
13  Bazı kaynaklarda isimlendirme aynı olsa bile içerik farklı doldurulduğu görülmektedir. Mesela bu eserlere göre zatî sıfatlar; 

ezel ve ebedde asla Allah‟tan ayrılmayan sıfatlardır. Ġlim, kudret, yedeyn, vech, hikmet, basar, sem‟ gibi sıfatlardır. Subutî 
sıfatlar; bizzat Allah‟ın Kur‟an‟da veya Resulullah‟ın diliyle O‟nun için kullandıkları bütün kemal sıfatlara denir. Hayat, kudret, 
istiva, vech, yed gibi sıfatlardır. Allah‟a layık olacak Ģekilde bu sıfatların kabul edilmesi gerekir. Fiilî sıfatlar; buna ihtiyarî fiiller 
de denilir. Dilediğinde Allah‟ın yaptığı, dilediğinde yapmadığı O‟nun meĢieti ile ilgili sıfatlardır. ArĢa istiva etmesi, dünya 
semasına nüzul etmesi gibi. Kelam sıfatı, Allah‟ın hem zatî hem de fiilî sıfatıdır. Zira Allah, ezelî ve ebedî olarak 
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1.1. Zâtî/Selbî Sıfatlar 

Tenzihî sıfatlar da denilen bu sıfatlar, Allah‟ın zatına layık olmayan O‟ndan nefyedilen 

sıfatlardır. Sayıları hakkında kesin bir rakam belirtilmemekle beraber; Vücûd, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, 

Kıyam binefsihî ve Muhâlefutu‟l-li‟l-Havâdis olmak üzere beĢ veya altı tane sayılır.14 Müellifimiz eserinde 

bu sıfatların hepsine değinmeyip, sadece EĢ‟arî ve Mâturîdîlerin ihtilaf ettiği sıfatları ele almıĢtır. 

Dolayısıyla burada sadece değinmiĢ olduğu sıfatlar hakkındaki görüĢlerini ortaya koymakla 

yetinilecektir. 

1.1.1. Vücûd 

Müellif, Allah‟ın sıfatları bahsine ilk olarak Vücûd sıfatı ve zatının vâcipliği15 meselesi ile 

baĢlamıĢtır. Aslında böyle bir baĢlangıç yapılmıĢ olmasının, bilimsellik adına son derece kayda değer 

olduğu söylenebilir. Zira varlığı sabit olmayan bir Ģeyin sıfatlarından nasıl bahsedilebilir?   

Ġkinci olarak Allah‟ın vücudunun vâcip olduğunu ispatlamaya çalıĢmıĢtır. Hanefîlere göre 

vücudunun vâcip olması, “yokluğa kabiliyetli olmaktan münezzeh olmasıdır”. Bununla beraber bu konu, 

eserde zat-vücut iliĢkisi üzerine bina edilmekle beraber iki temel tartıĢma yapılmıĢtır. Birincisi, daha 

ziyade Allah‟ın zatının, vücuduna illet olup olmadığıdır. EĢ‟arîler nezdinde Allah‟ın vücudu, zatının bir 

gereğidir, yani O‟nun zatı vücuduna bir illettir. Bu zaruret de Allah‟ın zatından kaynaklanmaktadır. Bu 

durumda onlara göre Allah‟ın vücudunun kendi zatından olması, vâcip olmasını kaçınılmaz kılmıĢtır.16  

Hanefîler ise EĢ‟arîlerin bu yaklaĢımına itiraz ederek, Allah‟ın zatının, vücuduna illet 

olamayacağını, diğer bir ifadeyle O‟nun mahiyetinin O‟nun vücuduna illet olamayacağını, dolayısıyla 

O‟nun vücudunun bizzat O‟nun kendi nefsinde gerçekleĢtiğini ifade etmiĢlerdir.17 

Ġkincisi husus ise vücudun, zat üzerine zâit olup olmadığı meselesidir. EĢ‟arîlere göre vücud, 

Vâcibu‟l-vücûd üzerine zâittir.18 Hanefîlere göre ise vücud, vâcibu‟l-vücûd olan Allah‟ın zatı üzerine zâit 

değildir. Zira eğer vücud, zat üzerine zâit, kadîm ve zat ile kâim olan bir sıfat olsaydı, vücudun 

varlığından evvel zatın vücudu lazımdır. Bu durumda da bir Ģeyin iki kere mevdut olması lâzım olur ki 

bu bâtıldır. Yani zatı ayrı, vücudu ayrı olan bir varlık ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda eğer vücud-u 

sâbık (zamanca ve rütbece öncelikli) olan zat, vücud-u lâhik (zamanca ve rütbece sonra) olan vücudun 

aynısı olursa yahut vücud-u sâbık olan zat, mahiyetiyle kâim bir sıfat olursa vücud, mahiyet ile kâim 

olmazdan önce mahiyet için üçüncü bir vücûd lazımdır. Bu da sonsuza kadar devr ve teselsülün 

oluĢmasını doğuracağından dolayı muhaldir.  

Müellif, mahiyet-vücut iliĢkisi hakkında kendi görüĢünü Ģöyle beyan etmiĢtir: Ehl-i Hakk 

nezdinde bir Ģeyin vücudu, o Ģeyin mahiyetinin aynısı demektir. Ġnsanın vücudu, düĢünerek konuĢan 

(hayvan-ı nâtık) olmasının aynısıdır. Hayvan-ı nâtık ise mevcuttur, vücud değildir. Yani mevcud 

kelimesinin anlamı, mahiyet demektir. Vücud ise araz-ı âmmdır.19 Vücut ile mevcut arasındaki fark 

budur. 

Aslında Vücûd‟un sıfat olup olmadığı hususunda ihtilaf vardır. Ancak kelamcıların büyük 

çoğunluğuna göre vücut, zat üzerine zâit bir sıfattır. Bununla beraber EĢ‟arî, Cüveynî, Ebû Hüseyn 

                                                                                                                                                                                     
mütekellimdir. Aynı zamanda dilediği zaman konuĢtuğu için dolayısıyla O‟nun meĢietine bağlı olduğundan fiilî sıfattır.  Haberî 
sıfatlar ise nassdan baĢka farklı bir yolla bilinmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Bunları bilmenin tek yolu da nastır. Bunarı, 
akl-ı selim de nefyetmez. Yedeyn, dünya semasına nüzul etmek gibi. Bununla beraber Kur‟an‟da veya Resulullah tarafından 
Allah için kullanılmasını nefyettiği sıfatlara selbî sıfatlardır. Susmaması ve uyumaması gibi sıfatlar. Bu sıfatların Allah‟tan 
nefyedilmesi gerekir. Ġbrahim b. Muhammed el-Hamad, el-Mustalahât fî kutubi‟l-Akâid, yy., 1426/2005, s. 48-49. Konuyla 
ilgili ayrıca bkz. Ġlyas Çelebi, Ramazan AltıntaĢ ve diğerleri, Kelam El Kitabı, s. 229-250. 

14  Ġlyas Çelebi, Ramazan AltıntaĢ ve diğerleri, Kelam El Kitabı, s. 229-233. Bununla beraber zatî sıfatları; “ezel ve ebedde asla 
Allah‟tan ayrılmayan sıfatlardır” Ģeklinde tanımlayıp, „Ġlim, kudret, yedeyn, vech, hikmet, basar, sem‟ gibi sıfatların zatî sıfat 
olduğunu söyleyenler de vardır. Ġbrahim b. Muhammed el-Hammâd, el-Mustalahât fî kutubi‟l-Akâid, yy., 1426/2005, s. 48-
49. 

15  EĢ‟arîlere göre buradaki vâcip, “Zatının varlığını iktiza ettiği Ģeydir”. Hanefîlere göre ise vâcip, “Yokluğu akılda tasavvur 
edilemeyendir”. Bkz. Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 3-4. 

16  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 4. 
17  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 4. 
18  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 6-8. 
19  Araz-ı âmm: Birtakım farklı çeĢitleri kapsayan, ancak varlığı her durumda nitelemeyen anlamlardır. Mesela “hareket”, varlığı 

her durumda nitelemediği, yani varlık her zaman hareket halinde olmadığı için arazdır; insan, at, kuĢ vb. nevilere Ģâmil 
olduğu için de âmmdır. GeniĢ bilgi için bkz. M. Naci Bolay, “BeĢ Küllî”, DĠA, c. 5, s. 545. 
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Basrî‟nin de aralarında bulunduğu bir kesime göre vücut, zat üzerine zâit olmayıp zatın aynısıdır, yani 

bir sıfat değildir.20 Aslında mesele, bizzat Allah hakkında ğaybî bir mesele olduğu için kesin çizgilerle 

belirlenebilecek ve son noktanın konulabileceği bir mesele değildir. Ġster zat üzerine zâit ezelî bir sıfat 

kabul edilsin isterse edilmesin, neticede keyfiyeti bilinemese de Allah‟ın var olduğu bir hakikattır. 

1.1.2. Beka sıfatı 

Müellif, konuya Ģöyle bir soru ortaya atarak baĢlamıĢtır: “Bekâ, vücud-u müstemir midir? Yoksa 

vücud üzerine zâit midir?”. Hanefîlere göre bekâ, ebedi veya sonu olmayan vücûttur, yani bizzat 

vücudun kendisidir, vücud üzerine zâit değildir. Bu konuda Hanefîlerin delillerine gelince, onlara göre 

bekâ, vücudun bizzat aynısı olmayıp da vücut üzerine zâit bir sıfat olsa onun için de bir beka olması 

lazımdır. Çünkü beka, bâki olmazsa mevcut bâki olmaz. Zira vücudun bekası, beka vasıtasıyladır. 

Bekanın yok olması ise faraziye olarak kabul edilen diğer bir bekanın varlığını gerektirir. Bu bekaların 

keyfiyeti, birbirini doğuran mevcutların beka teselsülünü gerektireceğinden bekanın, vücut üzerine zâit 

bir sıfat olmayıp belki de vücudun aynısı olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.21 

EĢ‟arî ve o ekolde olanlara göre ise beka, vücud üzerine zâit bir sıfattır. EĢ‟arîlerin delillerine 

gelince onlara göre vâcip, zorunlu olarak bâkidir. O halde âlim ve kâdirde olduğu gibi vâcibin kendisiyle 

kâim bir mananın bulunması gerekir ki o da bekâdır. Bu takdirde beka, vücuttan ibaret olmayıp vücud 

üzerine zâit olmalıdır. Zira vücut, beka olmaksızın meydana gelir. Çünkü hüdusun (oluĢmanın) 

baĢlangıcında vücut, bekasız gerçekleĢir. Hüdustan sonra bekadan ibaret olan sıfat teceddüt eder.22 

Bu hususta müellifimiz devreye girerek EĢ‟arîlerin görüĢünü Ģu Ģekilde özetlemeye çalıĢır: 

EĢ‟arîlere göre kıdem, vücut ile ilgili sâbık ademiyeti (yokluğu) selb (nefy) etmeyi ifade eder. Beka ise 

vücud hakkındaki lâhik ademiyeti (yokluğu) selb etmeyi ifade eder. Yani Allah için –bizim 

anlayacağımız tarzda öncesinde ve sonrasında- mutlak anlamda bir yokluk söz konusu değildir. 

Dolayısıyla hem kıdem hem de beka, selbî sıfatlardandır.23 

Aslında EĢ‟arîlerin, bu husustaki görüĢlerini delillendirmede ve temellendirmede söylem 

açısından biraz zorlandıklarını söylenebilir. Zira söz konusu vâcibu‟l-vücud olan Allah olduğu halde 

hudustan veya hüdusun baĢlangıcından bahsetmek ne derece doğru olabilir? Aynı Ģekilde O‟nun 

hakkında sâbık ve lâhık ademiyetten söz edilebilir mi? Yani O‟nun, âdeta bir zaman dilimi içerisine dâhil 

edilmesi mümkün müdür? Eğer EĢ‟arîlerin bu görüĢleri kabul edilirse Allah, mazi, hal ve müzariden 

oluĢan zaman aralığına dâhil edilmiĢ olmaz mı? Zaten Hanefîlerin de itirazı bu açıdan olmuĢtur. Zira 

anlaĢıldığı kadarıyla Hanefîlere göre vücut, Vâcib Allah söz konusu olduğunda mazi, hal ve istikbal 

zamanlarına münhasır edilemez. Aksi halde vücud-u Bârî‟nin zamanî olması gerekir. 

1.1.3. Kıdem Sıfatı 

Kıdem sıfatı üzerinde fazla mülahaza yapılmadan kısaca değinilip geçilmiĢtir. Ancak beka sıfatı 

hakkında söylenenler yeterli görülmüĢ olabilir. Zira beka için “lâhık yokluğu nefyeden”; kıdem için de 

“sâbık yokluğu nefyeden” sıfat ifadesini kullanmıĢtır. Nitekim muhakkik EĢ‟arî uleması nezdinde kıdem, 

vücut hakkındaki sâbık yokluğu selb; beka ise vücuda lâhik olan yokluğu selb manalarına gelir ki ikisi 

de selbî sıfatlardandır.24 

Zatî sıfatlara dair ortaya konulan bu bilgilerden anlaĢıldığı kadarıyla EĢ‟arîlerin, vücut, kıdem, 

beka gibi zatî sıfatları, Allah‟ın zatına zâit birer selbî sıfat olarak kabul ettikleri görülmektedir. 

Hanefîlerin ise söz konusu zatî sıfatları Allah‟ın zatına zâit bir sıfat olarak görmedikleri anlaĢılmaktadır. 

1.2. Subutî Sıfatlar 

Subutî sıfatlar; bizzat Allah‟ın Kur‟an‟da veya Resulullah‟ın diliyle O‟nun için kullandıkları bütün 

kemal sıfatlara denir.25 BaĢka bir tanıma göre ezelî olarak Allah‟ın zatı ile kâim olan ve insan zihnine 

O‟nun zatının anlaĢılması hususunda yeni bir mefhum ve mana kazandıran sıfatlara subutî sıfatlar 

                                                           
20  Ġlyas Çelebi, Ramazan AltıntaĢ ve diğerleri, Kelam El Kitabı, s. 230. 
21  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 8-9. 
22  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 9. 
23  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 10. 
24  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 10. 
25  Ġbrahim b. Muhammed el-Hammâd, el-Mustalahât fî kutubi‟l-Akâid, s. 48-49. 
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denilmiĢtir. Bu sıfatlar ayrıca sıfat-ı zatiyye, sıfat-ı maanî ve maneviyye diye de adlandırılmıĢtır.26 

Subutî sıfatlar, O‟nun isimleriyle ilgili olarak çok olmakla beraber birçok isim ve sıfatın anlamları bir 

diğerinin içinde var kabul edilerek bir indirgeme yapılmıĢ ve genel bir kabul ile yedi veya sekiz olarak 

belirlenmiĢtir. Bunlar; Hayat, Ġlim, Ġrade, Semî‟, Basar, Kudret, Kelam ve Tekvîn sıfatlarıdır. EĢ‟arîler, 

Tekvîn‟i müstakil bir sıfat olarak kabul etmeyerek, onu Kudret sıfatının eĢyaya taalluku olarak 

anlamıĢlardır.27  

Ġncelenen eserde bu sıfatların çoğu ele alınmıĢ, özellikle de EĢ‟arî ve Mâturîdîler arasında çok 

tartıĢılan sıfatlar üzerinde durulmuĢtur. Dolayısıyla bu alt baĢlık altında sadece bu eserde iĢlenen subutî 

sıfatlar ele alınacaktır.  

1.2.1. Kudret sıfatı 

Hanefîler, kudret sıfatı ile tekvîn sıfatını birbirinden farklı görmüĢlerdir. Hanefî uleması 

nezdinde kudret, Allah‟ın ezelî sıfatıdır. Kudret; iktidar, eserin sudur etmesi ve etmemesi manalarına 

gelip, iradeye muvafık bir Ģekilde taalluk eder. Hanefîlere göre kudret sıfatı bir Ģeyin muhakkak 

sudurunu iktiza etmez. Diğer bir ifadeyle Hanefîler nezdinde Allah, bir fiile kâdir olmakla beraber bazen 

onu icat eder bazen etmez. Yüce Allah, semada müteaddit güneĢ ve ayı yaratmaya kâdirdir. Ancak 

böyle müteaddit güneĢler ve aylar yaratmamıĢtır. Bu nefiy ve ispatın sıhhatı, Allah‟ın aklen icat eden 

olmasının, kâdir olmasından farklı olduğuna delalet eder. Nitekim Sahâif28 sahibi Ģöyle diyor: “Allah, bu 

âlemde güneĢler ve aylar yaratmaya kâdirdir. Ancak O, sadece ikisini tek yarattı. Kudret, yaratma söz 

konusu olmaksızın meydana gelir. Dolayısıyla kudret ve yaratma birbirinden farklıdır”. Ta‟dîlu‟l-Ulûm29 

eserinde ise “Kudret, madumât (yokluk) üzerine sabittir, tekvîn değildir”. Yani yokluk üzerine kudret 

sıfatı sabit iken; tekvîn sıfatı sâbit değildir. Kısaca kudret hem yokluğa hem de varlığa taalluk ederken; 

tekvîn, sadece varlığa taalluk eder.30 

EĢ‟arîler ise kudret sıfatının, tekvîn sıfatını da kapsadığını ileri sürmüĢlerdir. EĢ‟arî ulemasına 

göre kudretin, makdûrat üzerinde müessir olması câizdir. Yani te‟sir yoluyla taalluk etmesi ve 

etmemesi mümkündür. Bu hususta EĢ‟arîlerin delillerine gelince, kudret makdûrat üzerinde müessir 

olabilir. Yani te‟sir toluyla taalluk etmesi ve etmemesi câizdir. Yaratma sıfatının da mahlukatta te‟sir 

etmesi ve etmemesi câiz olsa kudretle aynı olur. Binaenaleyh te‟siri kudretten soyutlamak ile baĢka bir 

sıfat saymak doğru olmaz. Yaratma sıfatı, vâcip olarak müessir olsa Allah‟ın mûcip olması ve muhtar 

olmaması gerekir ki bu, muhaldir.31 

Hanefîlerin buna cevabı Ģöyledir. Halk (yaratma) sıfatının mahlukta te‟siri câiz değil, vâciptir. 

Yani kâdir-i mutlak, her ne zaman yaratırsa mahlukun vücudu vâcip olur. Böyle olmazsa Hâlık için 

acziyet kaçınılmaz olur. Ancak halk sıfatının, Allah‟ın ihtiyariyle taalluku olarak meydana gelmesi 

sözünden maksat da budur. Te‟sirin câiz olması, “her ne zaman dilerse yaratır, dilerse yaratmaz” 

anlamına gelir. Kudret ise bunun aksinedir. Zira kudretin makdûrda te‟siri câizdir ve kudretin Allah için 

meydana gelmesi ise vâciptir. Buna göre halk (yaratma) sıfatı için iki yön vardır ki onlar da câizlik ve 

vâciplik cihetleridir.32 

Vâciplik yönü için Allah‟ın mûcip olması lazım değildir. Zira îcap demek, “yarattığında 

mahlukatın vücud bulması vâcip olur” demektir. Câizlik yönü ile yaratmak ise kudretten farklıdır, onun 

dıĢındadır. Yani kudret, Allah için olmazsa olmaz iken; makdûr için Allah‟ın kudretinin taalluk edip 

etmeyeceği câizdir/mümkündür.33 

Bunu Ģöyle ifade edebiliriz: Hanefîlere göre yaratma sıfatının kendisi, vâciptir. Ancak bu sıfat, 

irade sıfatının taalluku iledir. Ġrade taalluk ederse yaratır; taalluk etmezse yaratmaz. Yani iradenin 

                                                           
26  Ġlyas Çelebi, Ramazan AltıntaĢ ve diğerleri, Kelam El Kitabı, s. 234. 
27  Ġlyas Çelebi, Ramazan AltıntaĢ ve diğerleri, Kelam El Kitabı, s. 234. 
28  Kanaatimizce bu eser ġemsuddin es-Semerkandî‟nin es-Sahâifu‟l-Ġlâhiyye adlı kitabıdır. Bkz. Semerkandî, ġemsuddîn, es-

Sahâifu‟l-Ġlâhiyye, thk. Ahmed Abdurrahman ġerif, yy. ty. 
29  Bkz. Sadru‟Ģ-ġerîa, Ubeydillāh b. Mahmûd el-Mahbûbî el-Buhârî, Ta‟dîlu‟l-Ulûmi‟l-Ġlâhiyye, yy., ty. 
30  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 10-11. 
31  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 11. 
32  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 11. 
33  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 11. 
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taalluku söz konusu olan her Ģey, vâcip (zorunlu) olarak yaratılmıĢ olur. Kudret sıfatı ile beraber 

Allah‟ın iradesi taalluk ettiğinde yaratma vâciptir; henüz O‟nun iradesi taalluk etmediğinde câizdir 

(mümkündür). Zira irade, Allah‟ın her mümkünü câiz olan sonsuz ihtimal, yön ve zamanlardan birine 

fiil veya terk cihetiyle tahsis etmesidir.34 Mesela Allah‟ın kudretine nisbeten birden çok güneĢ ve ayın 

yaratılması câizdir/mümkündür. Ancak sadece bir güneĢ ve bir kamerin olması vâciptir, yani 

kaçınılmazdır. Zira buna irade-i ilahiye taalluk etmiĢken; ilkine taalluk etmemiĢtir.35 Kısaca Allah‟ın irade 

ve kudret sıfatları arasındaki iliĢki için Ģunu söyleyebiliriz: Allah‟ın irade sıfatı olmadan kudret sıfatı 

eĢyaya taalluk etmez. Kudret sahibi olan Allah, ancak dilediğinde fiili icat eder.36 

1.2.2. Ġrade Sıfatı 

Hanefîler ile EĢ‟arîler arasında görüĢ ayrılığının yaĢandığı diğer bir nokta, Allah‟ın irade sıfatının 

olup olmadığı değildir. Bilakis bu, üzerinde ittifak edilen bir husustur. Ġhtilafın yaĢandığı yön, irade 

sıfatının rıza ve muhabbeti tazammun edip etmediğidir. Bunun için müellif, konuya “Allah‟ın irade sıfatı, 

muhabbeti ve rızayı tazammun eder ve gerektirir mi?” sorusuyla baĢlamıĢ ve buna cevap aramıĢtır. 

Hanefî ulemasına göre irade sıfatı, muhabbet ve rızayı gerektirmez. Zira “O, kullarının küfrüne 

razı olmaz”37 ve “Allah, fesatlığı sevmez”38 ayetleri, Allah‟ın küfre ve fesada razı olmadığına kat‟î surette 

delildir. Hâlbuki bunlar, irade-i ilahiyenin taallukiyle meydana gelirler. Böylece irade sıfatının rıza ve 

muhabbeti gerektirmediği ortaya çıkmaktadır.39 

EĢ‟arî uleması nezdinde muhabbet, rıza ve irade aynı manayı ifade eder. Zira razı ve mahbup 

olunmayan Ģey, murat olunmaz. Çünkü “Allah, kullarının küfrüne rıza göstermez”40 ayeti, dinî açıdan 

kullarının küfrüne razı olmaz anlamındadır. Yani küfrün din olmasına razı olmaz Ģeklindedir.41 

Buna Hanefîlerin verdiği cevap ise Ģöyledir: Ġrade, sevilen ve razı olunan Ģeylere ekseriyetle 

taalluk eder, yoksa her zaman taalluk etmez. Yoksa sevilen ve razı olunan her Ģeyde irade, lüzumlu 

veya Ģart değildir. Zira çoğu kez insan, hikmet ve nükte için nefsinde irade ettiği Ģeyin varlığını kerih 

görür. Mesela bir hasta, içeceği kerih gördüğü halde ilacı içmek ister.42   

Müellif, konuyla ilgili Ģöyle bir yorum yapmıĢtır: “Küfür ve günahlar Allah‟ın kazasıyladır. 

Kazaya rıza vâciptir. Öyle ise küfür ve günaha rıza vâciptir. Bu da küfürdür.” Ģeklindeki bir sonuca 

varmak doğru değildir. Çünkü küfrün ve günahın, makdî olduğu, kaza olmadığı hususunda ittifak 

vardır. Rızanın vücubu kazayadır, yoksa makdîye değildir. Yani bizzat küfrün kendisine razı değildir. 

Ancak küfrün meydana gelmesine veya yaratılmasına rıza göstermiĢtir. Zira Allah‟ın küfrü yaratması, 

yaratmaya razı olması, mahlûk olan küfre rızayı gerektirmez. Aynı Ģekilde küfre itirazı terk etmeyi de 

gerektirmez. Çünkü küfür ile nitelenmek münkerdir/çirkindir. Mesela bir ressam, profesyonel bir Ģekilde 

domuzun resmini çizdiğinde, çizilen Ģey kerih olmakla beraber resmetme fiili övülür.43 

Kanaatimizce müellifin de tercih etmiĢ olduğu üzere Hanefîlerin görüĢü daha ikna edicidir. Zira 

Allah‟ın iradesiyle rızasını birbirine karıĢtırmamak gerekir.44 Allah‟ın kullarının küfrüne rıza 

göstermemesi, kullarının küfrü tercih etmesine ve onların tercihleri ve istekleri doğrultusunda onlarda 

küfrü irade etmesine engel teĢkil etmemektedir. Çünkü onların tercihleri sonucu kâfir olmalarında, 

Allah‟ın iradesi olmasaydı, onların kâfir olduklarına nasıl hükmedilebilirdi? Zira her Ģey, ancak O‟nun 

iradesiyle ortaya çıkabilir. O‟nun iradesi dıĢında hiçbir Ģey cereyan etmez.45  

 

 

                                                           
34  Ġlyas Çelebi, Ramazan AltıntaĢ ve diğerleri, Kelam El Kitabı, s. 237. 
35  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 11. 
36  Ġlyas Çelebi, Ramazan AltıntaĢ ve diğerleri, Kelam El Kitabı, s. 237. 
37  Zümer, 39/7. 
38  Bakara, 2/205. 
39  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 12. 
40  Zümer, 39/7. 
41  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 12. 
42  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 12. 
43  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 12-13; Amasî, Ġzahu‟l-Akâid, s. 17-18. 
44  Ġlyas Çelebi, Ramazan AltıntaĢ ve diğerleri, Kelam El Kitabı, s. 237. 
45  Ġlyas Çelebi, Ramazan AltıntaĢ ve diğerleri, Kelam El Kitabı, s. 237. 
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1.2.3. Sem’ ve Basar Sıfatları 

Bu konuda ihtilafın asıl yaĢandığı yer, Allah‟ın sem‟ ve basar sıfatlarının sadece özünde görülen 

ve iĢitilen objelere taalluk edip etmediğidir. Hanefîlere göre Allah‟ın sem‟ ve basar sıfatları, özünde 

iĢitilen ve görülen Ģeylere taalluk eder. Bunların dıĢındakilere taalluk etmez. Kelamcıların çoğu da bu 

görüĢü, tercih etmiĢlerdir. Hanefîlerin delillerine gelince, onlara göre Allah‟ın sem‟ ve basar sıfatları, 

özünde iĢitilen ve görülen Ģeylere taalluk edeceğinin Kitap ve Sünnetten anlaĢıldığı inkâr edilemeyecek 

bir husustur. Bunların genel geçerliliği, kendilerinden kaynaklanmaktadır. Yoksa bunun için Ģer‟î bir 

delile dayandırılmaz. Hâlbuki Ġslâm akâidinin ise Ģer‟den elde edilmiĢ olması lazımdır.46 

EĢ‟arî uleması nezdinde sem‟ ve basar sıfatları, bütün mevcudata taalluk eder. Yani Allah, ezelî 

âlemde zatını ve bütün sıfatlarını görür ve iĢitir. Aynı Ģekilde O, hem zatları hem de sıfat kabilinden 

âlemde bulunan her Ģeyi ezelî olarak görür ve iĢitir. Çünkü görülen Ģeylerin, sadece gören kimseyle 

idrak edilmesi vâcip olmayıp, iĢiten kimseyle idrak edilmesi de mümkündür. Zira Allah‟ın koyduğu 

sisteme (sünnetullaha) göre gören, gözünü kullandığı anda görülen Ģeyi idrak edebilir. Fakat Allah‟a 

görülen varlıkların inkiĢafı, basar sıfatına bağlı olmayıp, belki sem‟ sıfatı ile dahi inkiĢafı sahih olur. 

Bunun aksi de geçerlidir.47 

Aslında her iki ekolde birisinin düĢüncesini doğru kabul edip, diğerini yanlıĢ görmek çok zor 

görünmektedir. Diğer bir ifadeyle her iki görüĢün de doğru olduğu söylenebilir. Bununla beraber 

Hanefîlerin görüĢü, beĢerî düzlem bağlamında değerlendirildiğinde gayet ikna edici ve isabetli 

görünmektedir. Ancak ilahî düzlem göz önünde bulundurularak düĢünüldüğünde, EĢ‟arîlerin 

görüĢünün, daha muvafık düĢtüğü söylenebilir. Hatta beĢerî düzlemde bile görülen bir Ģeyi, sadece 

gören kimseler idrak etmez. Âma olup da görme vasfı olmayan bir kimse, baĢkalarının görerek idrak 

ettiği bir Ģeyi dokunmak suretiyle idrak edebilir.  

1.2.4. Kelam Sıfatı 

Hanefîler ile EĢ‟arîler arasında kelam sıfatının, müstakil ezelî bir sıfat olduğu konusunda ittifak 

vardır. Diğer bir ifadeyle Ehl-i Sünnet ulemasından Hanefî ve ġafiîler, Allah‟ın daima kelam-ı nefsî ile 

mütekellim olduğu konusunda ittifak etmiĢlerdir. Ancak bu sıfatın keyfiyeti, iĢitilip iĢitilemeyeceği, 

Allah‟ın daima mütekellim olup olmadığı hususlarında bir takım fer‟î ihtilaflar yaĢanmıĢtır. Ġlk olarak 

kelam sıfatının keyfiyeti hakkındaki tartıĢmayı ortaya koyarak konuya baĢlamak daha isabetli olacaktır.  

Hanefîlere göre Allah‟ın kelamı keyfiyetsizdir. Yani dilediği adamı ses ve harf olmaksızın zatı ile 

kâim kelam-ı ezeliyesine muttali‟ kılmak ve sözünü ona izhar eder. Bazı ulema, “kelamullah, tek bir 

anlamdır, Allah‟tan iĢitilmesi tasavvur edilemez.” demiĢlerse de Allah‟ın sözünün keyfiyetsiz bir Ģekilde 

zuhur etmesi bunun doğru olmadığını göstermektedir.48 

EĢ‟arîlere göre kelamullah, ezelde emir, nehiy, istifham ve nidaya taksim edilemez, tekdir-

birdir. Onlara göre eğer kelamullah taaddud ederse ya dilediğinde (bi‟l ihtiyar) ya da zorunlu (bi‟l îcab) 

olarak zatına müstenid eder. Ġkisi de bâtıldır. Çünkü kadîmin zata istinadı câiz olmadığından ilk seçenek 

bâtıldır. Mûcibin her çeĢit kelama nisbeti eĢit olduğu için de ikincisi bâtıldır. Bu eĢitlikten sınırsız ve 

sonsuz bir kelamın varlığı gerekmektedir. Bu da bâtıldır. Öyleyse kelamın bir çeĢit veya Ģekil ile tekliği 

sabittir. Fakat manaların çokluğu ve farklı olması zaruridir. Vahdet delili ise zarurete mecburdur. Her 

halükârda manaların çokluğu ve farklılığı aklen ve naklen sabittir. Uygun olan da budur.49 

Ġhtilaflı olan ikinci problem ise O‟nun daima mütekellim olup olmamasıdır. EĢ‟arî‟ye göre daima 

mütekellimdir. Bazı Hanefîler nezdinde ise daima mütekellim olmadığı ileri sürmüĢlerdir. Mütekellim 

kelimesi ile “MüĢrikleri öldürün; zinaya yaklaĢmayın” gibi emir ve nehyi tazammun eden hitap kast 

edilmemiĢtir. Zira bu hitaplar, Allah‟ın kendisiyle mütekellim olduğu kadîm kelama dâhildir. O halde 

mütekellimden kast edilen, ancak “fehla‟ na‟leyk….”50 gibi hitapların manalarını iĢittirmektir.51 

                                                           
46  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 13. 
47  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 13. 
48  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 14-15. 
49  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 15-18. 
50  Taha, 20/12. 
51  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 17. 
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Üçüncü problem ise “Kelam-ı nefsî iĢitilebilir mi?” sorusuyla tezâhür etmektedir. Mâturîdî ve 

ona tabi olanlar, kelam-ı nefsinin iĢitilmediği kanısına varmıĢlardır. Hanefî uleması, “Hani bir ateĢ 

görmüĢtü de ailesine, “Siz burada kalın, ben bir ateĢ gördüm (oraya gidiyorum). Umarım ondan size 

bir kor ateĢ getiririm, yahut ateĢin baĢında, yol gösterecek birini bulurum” demiĢti. AteĢin yanına 

varınca, ona Ģöyle seslenildi: “Ey Mûsâ! “ġüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını 

çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ‟dasın.”52 âyetlerini delil getirerek, iĢitilenin, ancak muhdes olan 

ses olacağını ileri sürmüĢlerdir. Zira Allah, bu ayetlerde nidayı ateĢin görülmesine tertip etmiĢtir. Dikkat 

edilirse nida, muhdes olan ateĢ üzerine mürettep edilmiĢtir. Muhdes üzerine terettüp eden de muhdes 

olacağından dolayı nida da muhdestir. Aslında Musa‟nın iĢittiği, Allah‟ın ağaçta yarattığı sestir. O halde 

iĢitilen olan ses, muhdes ses olup Vâcibu‟l-Vücûd olan Allah‟ın kelam-ı ezelîsi olmadığını delalet 

etmektedir.53 

Ebû Hasan el-EĢ‟arî, iĢitilmesinin mümkün olduğuna, hatta Hz. Musa‟nın kelam-ı nefsîyi iĢittiği 

kanısına varmıĢtır. Dolayısıyla EĢ‟arîlere göre “Ve kellemallahu Musa teklîmâ”54 ayetinde Hz. Musa‟nın 

ezelî olan kelam-ı nefsîyi iĢittiği açıkça görülmektedir. Bundan dolayı Hz. Musa, özellikle kelîmullah diye 

tavsif edildi. Zira iĢitme, rü‟yet gibi her mevcuda taalluk eder. Kelam-ı nefsî de mevcut olduğu için 

duyulması/iĢitilmesi mümkündür.55 

Hanefîlerin buna cevabı Ģöyledir: Hz. Musa‟nın kelam-ı ezelîyi duyduğunu söyleyebilmek için 

her hangi bir delil yoktur. Delil olmadığı için de kelam-ı ezelînin duyulmadığı hükmü geçerliliğini 

korumaktadır. Bu takdirde Hz. Musa‟nın kelîmullah olması, ancak melek veya kitap vasıtasıyla 

olmaksızın kelam-ı lafzîyi iĢitmesiyledir. Buna “Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde 

arkasından konuĢur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. ġüphesiz O yücedir, 

hüküm ve hikmet sahibidir”56 ayeti de delalet etmektedir. Öyleyse vahiy yoluyla konuĢmada iĢitilme 

söz konusu olmaz. Çünkü vahiy, gizli bir yolla insan kalbine mananın oluĢmasıdır. Melek vasıtasıyla 

gelen vahiy de böyledir. Zira bu yolla gelen konuĢmada iĢitilen, elçinin (meleğin) sesidir, Allah‟ın sesi 

değildir. Fakat perde arkasında konuĢmak ise harf, ses vasıtası iledir. Böyle olunca da iĢitilen, 

kelamullaha delalet eden bir Ģeydir. Yoksa kelam-ı nefsî ilahî değildir.57 

1.2.5. Tekvîn Sıfatı 

Tekvîn sıfatı ile ilgili ihtilaf bundan önce zikredilmiĢ sıfatlar üzerindeki ihtilaftan farklıdır. Zira 

diğer sıfatlarla ilgili tartıĢmalar, esasa taalluk etmekten ziyade fer‟e taalluk ediyordu. BaĢka bir ifadeyle 

diğer sıfatlar üzerindeki fikir ayrılıkları, ontolojik açıdan olmaktan ziyade epistemolojik boyuttaydı. 

Fakat tekvîn sıfatı hakkındaki ihtilaf, esasa taalluk etmekte ve hem ontolojik hem de epistemolojik 

boyutuyladır. Nitekim Hanefî/Mâturîdî ekolü tekvîn sıfatını müstakil, ezelî bir sıfat olarak 

değerlendirmiĢtir. Hanefîlere göre Allah‟ın kâinatı mûcib, âlemi mükevvin olduğuna akıl ve nakil ittifak 

etmiĢtir. Aynı Ģekilde böyle olduğuna dair icma da vardır. Bununla beraber tekvîn, ezelîdir; mükevven 

ezelî değildir.58 

EĢ‟arîlere göre ise tekvîn, Allah‟ın ezelî sıfatı olmayıp, belki müessirin eserine nisbetinden akılda 

hâsıl olan bir emr-i itibarîdir, yani haricî bir karĢılığı veya varlığı yoktur. Çünkü tekvînin, makdûrda bir 

müessiriyeti olsa bir sıfat-ı nisbiye olurdu. Hâlbuki makdûrda tekvînin değil, kudretin bizzat etkisi 

vardır.59 

Hanefîler, buna karĢılık Ģöyle der: Kudret, makdûrun mevcut olmasını, var olmasını iktiza 

etmez. Tekvîn ise makdûrun var olmasını iktiza eder. Dolayısıyla EĢ‟arîlerin ictimau misleyn (aynı olan 

iki Ģeyin bir araya gelmesi), yani “kudret ile tekvin aynıdır” Ģeklindeki sözlerine karĢı çıkan Hanefîlere 

göre eğer öyle olsaydı, bu durumda sıfatlarının muteallaklarının bir olması gerekir. Aynı zamanda 

                                                           
52  Taha, 20/10-12. 
53  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 20-21. 
54  Nisa, 4/164. 
55  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 21. 
56  ġura, 42/51. 
57  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 21. 
58  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 22. 
59  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 22. 
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EĢ‟arîlerin savunduğunun aksine, vâcibu‟l-vücûd olan Allah‟ın bizzat mûcib olması gerekmez. Çünkü o 

vücub, Vâcib olan Allah üzerine icad etmenin (yaratmanın) vâcip olduğu anlamına gelmez. Bilakis „bir 

Ģeyin icadını dilerse o Ģeyin meydana gelmesi vâcip olur‟ anlamındadır.60 

Tekvîn sıfatı kapsamında tartıĢmanın yaĢandığı diğer bir yön ise “Kün” emriyle ilgilidir. 

Hanefîlere göre eĢyanın vücudu “kün” emrine bağlı olmayıp, ancak Allah‟ın tekvîn sıfatına bağlıdır. 

“Kün” emri, îcadın çok süratli bir Ģekilde meydana gelmesinden kinayedir. “Kün” lafzı hakikatte hitap 

olsa ya madûma ya da mevcuda hitap olur. Madum, madum olduğu için ona hitap câiz olmaz. Mevcut 

ise zaten mevcuttur, var olmak için bu hitaba gerek olmaz. Dolayısıyla eĢyanın vücudu, tekvin sıfatına 

bağlıdır. Diğer bir ifade ile eĢyanın vücudu, yani var olması tekvîn sıfatı iledir. Yoksa “kün” sözü ile 

değildir.61 

EĢ‟arîlere göre ise eĢyanın vücudu, yani var olması, Allah‟ın kelam-ı ezeliyesine muteallıktır. 

“Kün” kelimesi ise ona delalet edicidir. Ayrıca EĢ‟arîlere göre “kün feyekûn” ayeti, te‟vile ihtiyaç 

duymaksızın zâhirinin delalet ettiğine göre eĢyanın vücudunun “kün” emri ile hâsıl olduğu gayet 

açıktır.62 

Buna karĢı Hanefîler Ģöyle der: Emir siğası, kendisine emredilen Ģeyi (me‟mûrun bih) talep 

içindir. Burada “kün” emri, hâdisin vücudunu, var olmasını talep içindir. Yoksa mükevvenin tekvînini 

irade için değildir. Eğer mükevvenin meydana gelmesini (tekvinini) irade etmek için olsa hâdisin kadîm 

olması lazımdır. Hâdis, kadîm ve ezelî olursa hâdisin vücuduna ilahî iradenin taalluku sahih olmaz. 

Ayette de buna iĢaret vardır.63 

Kanaatimizce Hanefîlerin görüĢü daha isabetli görünmektedir. Çünkü EĢ‟arîler, eĢyanın var 

olmasını veya yaratılmasını, kelam ve kudret sıfatlarının taallukunun bir sonucu olarak görmüĢlerdir. 

Özellikle de onlar, mevcudatın Allah‟ın kelam sıfatının tezahürü olan “kün” emri ile meydana geldiğini 

ileri sürmüĢlerdir. Hâlbuki bu “kün” emri de baĢka bir “kün” emrine ihtiyaç duymaz mı? Bu durumda da 

devr ve teselsül oluĢacağından, durum içinden çıkılmaz bir hale dönüĢecektir.  

1.2.6. Hikmet Sıfatı 

Müellif, ihtilaflı olan bu problemi “Hikmet, ilahî bir sıfat mıdır?” Ģeklinde sorarak ortaya atmıĢ 

ve her iki ekolün görüĢleri doğrultusunda bu soruya cevap vermiĢtir. Hanefîlere göre hikmet, amelin 

mükemmel ve sapasağlam bir Ģekilde yapılmasıdır. Hikmetin Allah‟ın ezelî bir sıfatı olması lazımdır. Zira 

söz konusu bu tanım doğrultusunda hikmet, tekvînin lâzımıdır. Tekvîn, melzûm-u ezelîdir. Melzûmun 

ezeliyeti, lâzımın ezeliyetini gerektirir. Yani tekvîn, ezelî ise onun lazımı olan hikmet de ezelîdir. 

Melzuma ezelî, lâzımına ezelî değil demek, açık bir çeliĢkidir.64 

EĢ‟arîlere göre amelin mükemmel yapılması anlamına gelen hikmet, ezelî bir sıfat değildir. Zira 

tekvîn, nisbettir. Nisbet de hâdistir. Amelin mükemmel yapılması ise bu nisbete lazımdır. Melzumun 

hudusu, lâzımın hudusunu gerektirir. Dolayısıyla hikmet, hâdistir, ezelî olması doğru olmaz.65 

Her iki ekolün görüĢleri göz önünde bulundurulduğunda, hem Hanefîlerin hem de EĢ‟arîlerin, 

hikmeti tekvîn sıfatına bağlı olarak ele aldıkları görülür. Hanefîler, tekvîni ezelî bir sıfat olarak kabul 

ettikleri için adeta tekvînin lazım-ı ğayrı mufarığı hükmünde olan hikmeti de ezelîdir. EĢ‟arîler ise 

tekvînin, ezelî bir sıfat olmadığını, dolayısıyla adeta tekvînin lazım-ı ğayrı mufarığı hükmünde olan 

hikmetin de ezelî bir sıfat olmadığını ileri sürmüĢlerdir. Aslında EĢ‟arîler, tekvîn sıfatını ezelî bir sıfat 

olarak kabul etmedikleri için onların hikmeti ezelî bir sıfat olarak ön görmelerini beklemek doğru olmaz. 

Zaten Hanefîlerin de tekvîn sıfatı ile olan iliĢkisinden hareketle hikmetin ezelî bir sıfat olduğuna 

hükmettikleri anlaĢılmaktadır. 

 

 

                                                           
60  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 23. 
61  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 23, 25. 
62  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 25. 
63  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 25. 
64  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 37. 
65  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 37. 
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1.3. Haberî Sıfatlar 

Hanefîlere göre el, yüz gibi haberi sıfatlar, Allah için haktır. Bunlar, asılları itibari ile malum, 

vasıfları itibari ile meçhuldür. Vasfını idrak etmekten âciz olunan bir Ģeyin, aslını iptal edilmesi câiz 

değildir. Haberî sıfatlar, bunlardandır ve müteĢâbihtir. MüteĢâbihin hükmü ise hakikatına itikat etmekle 

beraber vasfında tevakkuftur.66  

EĢ‟arîlere göre müteĢabihât, zahirî manadan mecazdır. Yani el, O‟nun kudretinden; vech, 

vücûdundan; göz basarından; istiva, istilasından; mecî, hükmünden; dahk, affından mecazdır.67 

Müellife göre müteĢabihât konusunda Hanefîlerle EĢ‟arîler arasındaki tartıĢma, aslında hakiki 

olmayıp lafzî bir çekiĢmedir. Bu meselede içtihada mesağ vardır, yani içtihat edilebilecek bir husustur. 

Bununla beraber ona göre haberî sıfatlar sabittir. Biz, teĢbih ve tecessüme kaymamak Ģartı ile el, yüz 

gibi haberî sıfatların, ancak sübutu ile teklif olunduk. Bu durumda müellife göre biz, sadece haberî 

sıfatların varlığını kabul etmekle ve onlara iman etmekle mükellefiz.68 

 Sonuç ve Değerlendirme 

Ġlk olarak müellif ve eser hakkında bazı sonuçlara varmak mümkündür. Genel hatlarıyla 

değerlendirecek olursak, Ģunları söyleyebiliriz: Hem müellifin hem de mütercimin Arapça‟ya çok hâkim 

oldukları görülmektedir. Bununla beraber tercüme sahibinin kullandığı dil, kelam ilminde mesafe kat 

edenler için pek ağır olmayıp anlaĢılabilecek Ģekildedir. Bununla beraber eserde konuyla ilgili ilmî 

terimler de özellikle kullanıldığı için kelam ilminin terminolojisine vâkıf olmayanlar için anlaĢılması 

güçtür.  

Müellifin kullandığı üsluba bakıldığında, o Mâturîdîler ifadesini hiç kullanmamıĢ, onun yerine 

“Hanefîler” tabirini kullanmayı tercih etmiĢtir. Konuyla ilgili Mâturîdî‟nin bir görüĢü varsa da bunu, “Bu 

hususta Mâturîdî Ģöyle demiĢtir” gibi söylemlerle ayrıca beyan etmiĢtir. 

Eserde konuların, Ehl-i Sünnet düĢüncesini oluĢturan kelamî ekoller bazında ele alındığında, 

müellifin Hanefî/Mâturîdî çizgide olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira ele aldığı bütün konulara, 

Hanefîlerin bakıĢ açısını ve delillerini ortaya koymakla baĢlamaktadır. Ayrıca bir yerde EĢ‟arîlere cevap 

niteliğinde “Hanefîlerin buna cevabı Ģöyledir” gibi ifadeler kullanmak suretiyle Mâturîdîlerin delillerini 

özellikle ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Bununla beraber bazen iki ekol arasını uzlaĢtırmaya gayret etmek 

suretiyle kendine has fikirler de beyan etmiĢtir.69 

Esere bakıldığında müellifin, Ġmam ġâfi‟nin konularla ilgili düĢüncesini özellikle dile getirmeye 

özen gösterdiği görülmektedir. Zira birçok konuda EĢ‟arîlerin görüĢüne yer vermesine rağmen, ġâfî‟nin 

ilgili konu hakkındaki düĢüncesini özellikle zikretme ihtiyacı duymuĢtur. Bunu hissetmiĢ olması, onun 

yaĢamıĢ olduğu çevrede ġâfiîlerin yoğunlukta olduğu ya da o dönemde böyle bir beklenti oluĢtuğu için 

olabilir.  

Eserde konular beyan edilirken ekolleri muhtelif yerlerde farklı isimlendirdiği için terminoloji 

birlikteliğini gözetmediği söylenebilir. Mesela bazen “Hanefîler ile EĢ‟arîler arasındaki ihtilaf” Ģeklinde 

bahsederken; bazen de “Hanefîler ile ġâfiîler arasındaki ihtilaf” diye ifade edilmiĢtir. 

Ġlahî sıfatlar konusuna gelince, eserde EĢ‟arîler ile Hanefî/Mâturîdîler arasındaki ihtilaflı yönler, 

epistemolojik açıdan ilmî bir üslup ile ortaya konulmuĢtur. Ayrıca tekvîn sıfatı gibi hem ontolojik hem 

de epistemolojik açıdan fikir ayrıĢmaların yaĢandığı konular ise her iki tarafın görüĢleri delilleriyle 

birlikte detaylı bir Ģekilde belirtilmiĢtir. Bununla beraber her meselede olmasa da müellifin kendisince 

gerekli gördüğü yerlerde, kendine özgü fikirler de beyan edilmiĢtir. Fakat kendi düĢüncelerini ortaya 

koyarken, genel itibariyle her iki ekolü uzlaĢtırmaya yönelik bir tavır sergilediği görülür. 

Müellif, genel olarak Îcî‟nin el-Mevâkıf; Cürcânî‟nin buna ġerhu‟l-Mevâkıf; el-Metâli‟, Sadru‟Ģ-

ġerîa‟nın et-Ta‟dîl; Ġmam Semerkandî‟nin es-Sehâif; Senûsî‟nin ġerhu‟l-Berâhin; Celaleddin ed-

Devvânî‟nin ġerhu‟l-Akâid; Râzî‟nin Mefâtihu‟l-Ğayb (Tefsîr-i Kebîr) gibi meĢhur eserler baĢta olmak 

                                                           
66  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 30. 
67  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 30. 
68  Amasî, Nazmu‟l-Ferâid ve Cem‟u‟l-Fevâid, s. 31. 
69  Mesela “imanda istisna” bahsinde bunu görmek mümkündür. Bkz. Amasî, Ġzâhu‟l-Akâid, s. 71-73. 
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üzere yaklaĢık üç yüz eserden istifade etmiĢtir. Bu da onun kelam ilmine ve kaynaklarına vukufiyetinin 

bir tezahürü olarak gösterilebilir. 
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MERZİFONLU HAYREDDİN HIZIR EL-ATÛFÎ’NİN HÂŞİYETÜ’L-KEŞŞÂF’I VE ESERİN KELAM 

AÇISINDAN TAHLİLİ 

 

M. Taha BOYALIK 

 

Özet 

Merzifonlu Hayreddin Hızır el-Atûfî (ö. 948/1541) devrinin önemli Osmanlı âlimlerinden biridir. Sultan 

İkinci Beyazıt‟tan itibar görmüş ve Saray-ı Hümâyûn muallimliğine kadar yükselmiştir. Tefsir, kelam, 

fıkıh, hadis, mantık, edebiyat, rüya tabiri ve tıp gibi çeşitli alanlarda eser veren Atûfî, müfessir 

kimliğiyle özellikle öne çıkar. Bu alanda onun Hâşiyetü‟l-Keşşâf ile Hâşiyet alâ Tefsîri‟l-Beydâvî adlı 

eserleri, Hısnü'l-Âyâti'l-„izâm fî tefsîri evâili sûreti'l-En„am adlı bir risalesi ve bazı ayet tefsirleri 

bulunmaktadır. Bu bildirinin konusu, onun tefsir alanındaki önemli eserlerinden biri olan Hâşiyetü‟l-

Keşşâf‟tır. Hayreddin el-Atûfî bu eserini Amme cüzü ile sınırlı tutmuştur. Eserde Keşşâf hâşiyelerinde 

sıklıkla rastlandığı üzere dilbilimsel yön öne çıkmaktadır. Bununla birlikte Atûfî, kelâmî konularda da 

önemli açıklamalara yer verir. Bu bildiride Atûfî‟nin Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟ı tanıtılarak eserin Keşşâf şerh-

hâşiye geleneğindeki yerinden söz edilmiş, ardından eser, kelam ilmi açısından incelenmiştir. Atûfî‟nin 

kelam alanında gerek doğrudan serdettiği açıklamalar gerekse de Zemahşerî‟ye yönelttiği eleştiriler 

oldukça dikkat çekicidir. Bildiride onun tefsirci kimliğinden bahsedilmekle birlikte, bir tefsir eserine 

yansıdığı kadarıyla, kelam alanındaki görüşleri de ortaya konacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Merzifonlu Hayreddin Hızır el-Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, Keşşâf şerh ve hâşiyeleri, 

Mu„tezile, Mu„tezile eleştirisi. 

 

Khayr al-Dîn Hıdr al-Atūf al-Merzifonī’s Hashiyah al-Kashshāf and its Analysis in 

Terms of Kalām 

 

Abstract   

Khayr al-Dīn Hidr al-Atūfī al-Merzifonī (d. 948/1541) one of the important Ottoman scholars of his 

time. He gained the reputation of Sultan II. Bayezid and was promoted to court teacher. He has many 

books in several fields like tafsīr, hadith, fiqh, logic, literature, dream interpratation and medicine. But 

he is particularly prominent as a mufassir. In the field of tafsīr, he wrote Hashiyah al-Kashshāf, 

Hashiyah alā Tafsīr al-Baydawī, Hisn al-âyât al-Izâm fī tafsīr sūrah al-An„âm and many treatises on 

many verses. The topic of this paper is Hashiyah al-Kashshāf which is one of his most important 

books. This book is limited to the section starting from the surah Amma to the end of The Qur‟an. In 

this book, linguistic orientation is at the forefront as usual in the glosses of al-Kashshāf. Besides of 

this, Atūfī also deals with theological issues. In this paper, firstly Atūfī‟s Hashiyah al-Kashshāf was 

introduced and the place of this book in the glosses tradition was mentioned. Secondly, the book was 

examined in terms of theology. Atūfī‟s views in the field of theology and the criticism directed towards 

al-Zamakhsharī ise quite striking. In the paper, his views on theology will be revealed as well as 

drawing attention to his mufassir identity.  

Keywords: Khair ad-Dīn Hidr al-Atūfī al-Marzifonī, Atūfī‟s Hashiyah al-Kashshāf, the Glosses of al-

Kashshāf, Mu„tazila, the criticism of Mu„tazila. 

 

Giriş 

Tefsir tarihinde Zemahşerî‟nin Keşşâf‟ı dilbilimsel ve edebî tefsir açısından özel bir yere 

sahiptir. Tefsirin bu açılardan gösterdiği başarı dikkatleri çekmiş, çok geçmeden eser üzerine şerh ve 

hâşiyeler yazılmaya başlanmıştır. 8/14. asrın başlarından itibaren Keşşâf üzerine şerh-hâşiye yazımının 

yaygınlık kazandığı ve önemli birçok âlimin bu eseri şerh ve tahşiye ettikleri gözlenir. Onlar bir yandan 
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oldukça kapalı olan metni anlaşılır hale getirirlerken öte yandan bu eserdeki i„tizal unsurlarını 

tartışıyorlardı. 

Keşşâf‟a hâşiye yazan isimlerden biri de Hayreddin Hızır b. Mahmud b. Ömer el-Merzifonî er-

Rûmî el-Hanefî el-Atûfî‟dir (ö. 948/1541). Amasya-Merzifonlu olan Hayreddin Hızır, Atûfî nisbesiyle 

şöhret kazanmıştır. Atûfî geleneksel ilimleri seçkin ulemadan1 okuduktan sonra ilmiyle öne çıkmış ve 

Sultan II. Beyazıd döneminde saray muallimliğine kadar yükselmiştir. Bu görevinden sonra vaizlik ve 

muallimlik görevlerini sürdüren Atûfî, hayatının son kesitlerini kitap telifine hasretmiştir. Onun tefsir, 

hadis, kelam, mantık ve tıp gibi çeşitli alanlarda eserleri bulunmaktadır.2  

Atûfî‟nin bu bildirinin konusu olan Hâşiyetü‟l-Keşşâf adlı eserinin ikisi Beyazıd Devlet 

Kütüphanesinde, ikisi Süleymaniye Kütüphanesinde olmak üzere dört adet yazma nüshasını tespit 

ettik. Bu çalışmada, Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa Koleksiyonu 263 numarada kayıtlı olan 

nüsha kullanılacaktır.3 Aşağıda öncelikle Atûfî‟nin Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟ı tanıtılacak, ardından eser kelam 

açısından incelenecektir. 

1- Atûfî’nin Hâşiyetü’l-Keşşâf’ı 

Hayreddin Hızır el-Atûfî‟nin yaşadığı 10/16. yüzyılda Keşşâf şerh-hâşiye geleneği belli bir 

olgunluğa ulaşmış bulunuyordu. Bu alandaki doygunluğun farkında olan birçok isim artık bu mecrada 

eser vermek istediklerinde, Keşşâf üzerine yazılmış eserleri tahşiye etme yoluna gidiyorlardı. Buna 

rağmen Atûfî, doğrudan Keşşâf üzerine hâşiye yazmayı tercih etmiştir. Atûfî eserini Keşşâf‟ın son 

bölümlerini içeren kısmî bir hâşiye olarak tasarladığından, sözünü ettiğimiz doygunluğun baskısı altında 

kalmamış, tahşiye etmek üzere önünde geniş bir alan bulabilmiştir. Nitekim Keşşâf şerh ve 

hâşiyelerinin çok azı Atûfî‟nin seçtiği kesite ulaşabilmişti. 

Atûfî‟nin Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟ı Amme cüzüne yönelik orta kapsamda bir hâşiyedir. Esas aldığımız 

yazma, her bir sayfası 15 satırlı 220 varaktan oluşur. Atûfî istinsah edilen nüshalarda yer alan kendi 

düştüğü ferağ kaydında, eseri 5 Muharrem 927‟de (16 Aralık 1520) kuşluk vaktinde bitirdiğini 

belirtmiştir.4 Buna göre eser, Atûfî‟nin vefatından 21 yıl önce tamamlanmıştı. O, bu eserden önce tefsir 

alanında Mir‟âtü‟t-te‟vîl adını verdiği Beyzâvî hâşiyesini kaleme almış bulunuyordu. Nitekim Hâşiyetü‟l-

Keşşâf‟ın bir yerinde bu esere atıf yapılmıştır.5 

Atûfî tahşiye için Amme cüzünün seçilmesini, namazlarda çokça okunduğundan dolayı bu 

cüzün açıklanmasına daha fazla ihtiyaç duyulması ile açıklamıştır.6 O, kısa tuttuğu hamdele ve salvele 

kısmından7 sonra Kanûnî Sultan Süleyman‟a yönelik uzun bir dua8 ve yine onun methedildiği bir 

manzume kaleme almış,9 ardından eseri ona arz etmek üzere yazdığını belirtmiştir.10 Atûfî her bir 

sûrenin başında, sure ismini ve surenin nâzil olduğu yeri bildirir. Örneğin Mutaffifîn Suresinin başında 

“Mutaffifîn suresi; medenîdir, fakat en doğrusu bunun Mekke ile Medîne arasında inmiş olduğudur”11 

şeklinde açıklama yapılmıştır. Bu başlangıç kısımları yazmada kırmızı mürekkeple ayrıştırılmıştır. Atûfî 

“kavluhû” kayıtlarıyla Zemahşerî‟nin ifadelerini genellikle bir satırı geçmeyecek şekilde vererek hemen 

ardından bu ifadeleri tahşiye etmiştir. Zemahşerî‟nin ifadeleriyle hâşiyeler çoğu kez içerikten hareketle 

ayrıştırılabilse de, bazı durumlarda Keşşâf metniyle mukayeseye ihtiyaç duyulmaktadır.  

Tefsir şerh-hâşiye yazımında Keşşâf şerh ve hâşiyeleri birikimsel olarak gelişim kaydetmiştir. 

Bu eserlerin neredeyse tamamı birbirine yönelik atıflar içerir. Fakat bunların çoğu Kur‟an‟ın bütün 

                                                           
1  Hocaları için bkz. Taşköprîzâde, Şakâik, s. 249-250. 
2  Taşköprîzâde, Şakâik, s. 249-250; Bağdatlı, Hediyyetü‟l-„ârifîn,  c. 1, s. 346; Ziriklî, A„lâm, c. 2, s. 307; Çakan, “Atûfî, 

Hayreddin Hızır”, DİA, c. 4, s. 99-100. 
3  Bu nüsha titiz bir şekilde güzel bir yazıyla istinsah edilmiştir. Sondaki ferağ kaydı müstensihe ait olmayıp yazarın 

nüshasından aktarılmıştır. Müstensih olarak ise yazmanın başında yalnızca Ali ismi zikredilmiştir; bkz. Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, 
1a. 

4  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 220b. 
5  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 98b. 
6  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 3a-3b. 
7  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 1b. 
8  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 1b-2b.  
9  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 3a. 
10  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 3b. 
11  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 77b. 
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sûrelerini kapsamadığından, Atûfî tahşiye etmek için Amme cüzünü seçerek kaynak havuzunu oldukça 

daraltmış olur. Örneğin tefsir şerh-hâşiye geleneğinde en çok ilgi gören eserlerden olan Seyyid Şerif el-

Cürcânî ile Teftâzânî‟nin hâşiyeleri Amme cüzünü içermemektedir. Bu noktada Atûfî, kendine özgü bir 

kaynak havuzu oluşturmuştur. Onun başlıca kaynağı, Ebû Hafs Necmeddin Ömer en-Nesefî‟dir (ö. 

537/1142). Atûfî onun et-Teysîr fi‟t-tefsîr adlı tefsirini sünnî tefsirin umdesi olarak nitelemiş12 ve 

özellikle de kelam bahislerinde sıklıkla bu esere atıflarda bulunmuştur.13  Hâşiyede en fazla atıf alan 

eser budur. Bunun dışında Ferrâ‟ya,14 Râzî‟nin Mefâtîhu‟l-gayb‟ına,15 Beydâvî‟nin Envârü‟t-Tenzîl‟ine,16 

Mutarrızî‟nin Muğrib‟ine17 atıflar bulunur. Mukayeseli bir okumadan onun sözlük alanındaki başlıca 

kaynağının Cevherî‟nin Sıhâh‟ı olduğu anlaşılmaktadır. Yine hâşiyenin birçok yerinde, isim verilmeksizin 

“büyüklerden biri şöyle demiştir” (kâle ba„du‟l-ekâbir) ifadesiyle alıntılar yapıldığı görülür.18  

Mu„tezile ile uyum içerisinde yazılan bir tefsir üzerine yazılan eserler olarak Keşşâf şerh ve 

hâşiyeleri, Sekûnî ve İbn Müneyyir‟in eserlerinde olduğu üzere, eleştiri odaklı olabilmektedir. Fakat 

Atûfî hâşiyesi için bu geçerli değildir. Onun asıl amacı, Keşşâf‟ın ibarelerini çözümleyerek metni kolayca 

anlaşılır hale getirmektir. Bununla birlikte Atûfî, yeri geldikçe kelam tartışmalarına girerek Zemahşerî‟yi 

eleştirmekten geri durmamıştır. Hâşiyede Keşşâf metni genelde dilbilimsel ve kelam açısından ele 

alınırken, Zemahşerî‟nin üslup ve yöntemine dair açıklamalara da yer verilmiştir.19  

Keşşâf hâşiyelerinin genelinde olduğu üzere bu hâşiye de dilbilimsel yönüyle öne çıkmaktadır. 

Atûfî ele aldığı ibareleri, standart olarak, duyulan ihtiyaç ölçüsünde okunuş, kelime anlamı, kelime 

yapısı ve cümle yapısı yönlerinden açıklamıştır. Atûfî‟nin bazen kelime anlamı ve cümle yapısına dair 

konularda sözü uzatarak tahkik arayışına girdiği20 ve kelime anlamlarını açıklarken sıklıkla Türkçe veya 

Farsça anlamlara yer verdiği gözlenir.21  

Dilbilimsel yöneliş, başından sonuna kadar bu hâşiyenin ana karakterini oluştururken, bunun 

dışında hâşiyede en fazla öne çıkan yön kelamdır. Atûfî Keşşâf metninde i„tizalin kendini gösterdiği 

durumlarda Mu„tezile eleştirisine girişmiş, yer yerse Zemahşerî‟nin açıklamalarından bağımsız olarak 

bazı kelam meselelerine değinmiştir. Bildirinin bundan sonraki kısmında söz konusu eser kelam 

açısından incelenerek bu sınırlı çerçevede Atûfî‟nin kelamcı kimliğine değinilecektir.  

2- Hâşiyetü’l-Keşşâf’ta Kelam Meseleleri 

Bu eserde kelam konuları karşımıza, Atûfî‟nin Keşşâf metninden koparak belli kelam 

kavramlarını genişçe açıklaması şeklinde veya ana metindeki i„tizâlî unsurlara yönelttiği eleştiriler 

şeklinde çıkar. Genellikle karşılaşılan durum bu ikincisi olmuştur. İlk çerçevede hâşiyedeki ba„s ve 

nedensellik tartışmaları dikkat çeker. Atûfî Hâşiye‟sinde bu iki meseleyi kendine özgü bir şekilde, 

mantığın kavramlarını da kullanarak ele almıştır. 

2.1. Ba‘s 

Atûfî‟nin kelam alanındaki ilk açıklamaları, öldükten sonra diriltmeyi ifade eden bas„ kavramı 

hakkındadır. Zemahşerî Keşşâf‟ta Nebe suresindeki “Arzı bir beşik yapmadık mı?”22 âyetinin önceki 

ayetlerle ilişkisini açıklarken şöyle der: 

Onlar ba„si inkâr edince onlara şöyle denilmiştir: Ba„sin kendisine izafe edildiği zat, 

kudretinin kemalini gösteren bu muhteşem varlıkları yaratmış değil midir? 

Böyleyken onun öldükten sonra diriltmeye güç yetireceğini inkâr etmeye bir yol var 

                                                           
12  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 160a. 
13  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 13a-14a, 22b, 23a, 49a-68a, 71a, 94b, 106b, 158a, 187a, 194b, 196a, 203b, 215b, 216a. 
14  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 70a, 94b. 
15  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 72a-72b. 
16  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 14b, 79b, 204a. 
17  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 35a. 
18  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 26b, 31b, 38b, 39b, 48a, 61b, 62a, 67b-68a. 
19  Örneğin bkz. Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 12a, 39a, 77a. 
20  Örneğin “sübâten” kelimesinin anlamını açıklanırken (Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 12a-14b) ve yine cümle yapısındaki âmil-mâmul 

ilişkileri çözümlenirken (Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 31b-32b) tam bir tahkik tavrı gözlenir.  
21  Kelimelerin Türkçe anlamlarının verildiği yerler için bkz. Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 16b, 34a, 41a,43b-44a, 46b, 57b, 166b, 

194b, 211b. Farsça anlam verilen yerler için bkz. 71a,99b, 127b, 134a, 161a, 168a, 172a.   
22  Nebe, 78/6.  
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mıdır? Veya şöyle denilmiştir: [O zat] bu birçok fiili yapmamış mıdır? Hikmet sahibi 

abes iş yapmaz. Hâlbuki yeniden diriltme ve karşılık vermeyi inkâr etmeniz, onun 

bir beşik ve döşek olarak yaptığı her şeyin abes işler olduğu sonucunu verir.23 

Atûfî bu ifadelerin şerhiyle, bütün tevhîd ayetlerinin anlaşılacağını belirterek açıklamalarına 

başlar. O, öncelikle kâfirlerden yeniden diriltmeyi inkâr edenlerin iki gruba ayrıldıklarından söz eder. İlk 

grup en büyük işten en küçüğüne kadar her türlü işe yönelik kudreti, Atûfî‟nin deyişiyle, kudret-i 

kâmileyi nefyetmektedir. Ayetlerde geçen “Çürümüşken kemikleri kim diriltecek”24 ve “Biz çürüyüp 

dağılmış kemikler olunca mı?”25 ifadelerinin sahipleri bu kısma girer.26 İkinci grup ise Allah Teâlâ‟nın 

kudret-i kâmilesini kabul etmekle birlikte, onun ölüleri diriltmeyeceğini düşünmektedir. Kur‟an‟da 

geçtiği üzere,27 bu kesime gökleri ve yeri yaratan, kendilerini gökten ve yerden rızıklandıran, işitme ve 

görme duyularının sahibi olan, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkaran ve işleri evirip çevirenin kim 

olduğu sorulduğunda, “Allah‟tır” diye mukabele etmektedirler.28 Fakat bunlar, yine Kur‟an‟ın ifadesiyle 

“Biz mi hakikaten eski halimize döndürüleceğiz?”29 diyerek ölümden sonra diriltilmeyi kabul 

etmemektedirler. Atûfî‟ye göre bu kimseler Allah Teâlâ‟nın âlemi yaratmasını, sabahtan akşama kadar 

uğraşarak kendine bir yuvacık yapan ve sonra akşam ayrılırken, henüz kimse faydalanmamışken onu 

eliyle yıkıp giden bir çocuğun oyunu gibi değerlendirmektedirler.30 İşte Nebe suresindeki söz konusu 

ayetlerde, sözü edilen bu iki kesime karşı, faydalı ve sonuç verici muhteşem mahlûkattan alınan 

delillerle ölümden sonra dirilişe dair yakînî bir ilim oluşturulmuştur. 

Atûfî bu ayetlerde söz konusu edilen delilleri mantığın kavramlarını kullanarak kıyas formlarına 

dökmüştür. Ona göre, ilk kesime yani kudret-i kâmileyi reddedenlere yönelik olarak bakıldığında, 

karşımıza şu kıyas formu çıkmaktadır:  

Allah Teâlâ eğer gökleri, yeri ve bunlarda bulunanı yaratmaya kâdirse, ba„se ve ölüleri 

diriltmeye de kâdirdir. 

Allah Teâlâ gökleri, yeri ve bunlarda bulunanı yaratmaya kâdirdir.  

Şu halde Allah Teâlâ ba„se de kâdirdir.  

Atûfî bu kıyastaki gerektirme (mülâzemet) ilişkisini yeni bir kıyas formuyla şöyle açıklar:   

Allah Teâlâ eğer ölüleri diriltme ve ba„sten daha ileri bir şey olan yaratmayı gerçekleştirmişse, 

onun ba„se de kâdir olması lâzım gelir. 

Allah Teâlâ ba„sten daha ileri olan göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların yaratımını 

gerçekleştirmiştir.  

Şu halde O, ba„se de kâdirdir.  

Atufî‟ye göre, ilk kıyasta yer alan istidlalde öncüllerin doğruluğu için müşahede yeterlidir. 

İkincisinde yer alan gerektirme ilişkisi ise izahtan varestedir. İkinci kıyasta sonucu gerektiren unsurun 

yani melzûmun beyanı konusunda da müşahede yeterlidir.  

Burada işaret edilmesi gereken bir husus, kıyasın iddia edildiği üzere tam olarak kudret-i 

kâmileyi reddedenlere yönelik olduğunun tartışmaya açıklığıdır. Nitekim kudret-i kâmileyi reddeden bir 

kimse, yerlerin ve göklerin Allah Teâlâ tarafından yaratıldığı öncülünü kabul etmeyebilir. Atûfî bu 

konuda müşahedenin yeterli olduğunu söylemekle yetinerek soruna açıklık getirmemiştir. 

Atûfî‟nin açıklamalarına göre kudret-i kâmileyi kabul edip ba„si reddeden ikinci fırka için söz 

konusu olan delilin özü ise şudur: Allah Teâlâ bu son derece hikmetli birçok işin failiyse, karşılık 

vermek üzere ölüleri de diriltecektir. Bu tümel önerme sabit olduğundan, bundan gereken sonuç da 

sabit olacaktır ki bu da Allah Teâlâ‟nın ölüleri diriltmesidir. Öncüllerle sonuç arasındaki ilişki yönü 

şudur: Bütün âlemde bu son derece hikmetli işleri yapan Allah Teâlâ eğer karşılık verme gününde 

                                                           
23  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 685. 
24  Yâsîn, 36/78. 
25  Nâziât, 79/11. 
26  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 8a. 
27  Zümer, 39/38; Zuhruf, 43/9; Yûnus, 10/31. 
28  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 8a-8b. 
29  Nâziât, 79/10. 
30  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 8a. 
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ölüleri diriltmezse, O‟nun imtihan dünyasında yapmış olduğu her şeyin abes olması gerekir. Bu sonuç 

(lâzım) batıl olduğundan, bunu gerektiren de (melzûm) batıldır. Buna göre Allah Teâlâ‟nın söz konusu 

hikmetli işleri yapmış olması durumunda karşılık vermek üzere ölüleri de diriltmesi gerekir. Nitekim söz 

konusu hikmetli işleri yapan zatın boş bir iş yapması düşünülemez.  

Atûfî Keşşâf‟ta alıntılanan metinde “veya şöyle denir” ifadesiyle verilen alternatif ifadeyi de 

benzer şekilde mantıksal kıyas formuna döktükten sonra, sözü edilen iki fırkanın dışında bu ikisinin 

fasit akidelerini de barındıran üçüncü bir fırkanın bulunması durumunda, söz konusu iki delilin bunlar 

için de geçerli olacağını belirterek açıklamalarına son verir.31  

Atûfî‟nin özetlenen açıklamalarında dikkat çeken hususlardan biri, bir kelam meselesinin 

mantığın kavramlarıyla ele alınmış olmasıdır. Burada ayetin delil olma yönü lâzım, melzûm, mülâzemet, 

kıyas-ı istisnâî, öncül ve sonuç gibi kavramlar kullanılarak ortaya konmuştur. Mantık terminolojisinin 

kullanımına hâşiyenin başka yerlerinde de rastlanır. Örneğin Zemahşerî‟nin “Enne insânen lem yahlu 

min taksirin kattu”32 deyişinin açıklamasında, bu önermenin mühmel, ma„dûletü‟l-mahmûl bir kaziyye-i 

mûcibe yani niceliği belirtilmemiş ve yüklem kısmı olumsuz olan bir olumlu önerme olduğu tespit 

edilerek bu önerme türünün sâlibe-i külliyeden farkları üzerinde uzun uzadıya durulmuş, böylece 

eksikliğin olmamasını her bir fertten nefyetmekle insan türünden nefyetmek arasındaki farklar 

açıklanmıştır.33 Bu tür açıklamalar mantık terminolojisine vâkıf olmanın bu eserle yüzleşmenin bir ön 

şartı olduğunu göstermektedir. 

Ba„s tartışmasında dikkat çeken bir diğer husus, Atûfî‟nin büyük öncül olarak vermiş olduğu 

hükümlerin müşahede yoluyla kesin bir şekilde bilineceğini iddia ederek bu konuyu tartışmaya 

kapamasıdır. Verilen öncüllerin doğruluğu teslim edildiğinde tam da onun işaret ettiği üzere ilgili 

sonuçlar doğmaktadır. Fakat özellikle de kudret-i kâmileyi kabul etmeyen ilk kesim için asıl sorun zaten 

öncüllerin kabulü ile alakalıdır. Bu öncüller kelamcıların nizâm ve gaye delili ile hudûs delili 

çerçevesinde anlam kazanır. Atûfî bu iki delille ulaşılan sonuçları verili alarak bu konuda bir tahkik 

arayışına girmemiştir. 

2.2. Âdet ve Sebeplilik 

Atûfî, Nebe suresindeki “Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye”34 ifadesinin açıklamasında 

bir tetimme ekleyerek, burada bir dil meselesiyle kelam meselesini irtibatlandırır. Ayetteki “onunla 

(bihî)” deyişinde bulunan zamir daha önce geçen “su” kelimesine dönmektedir. Zamire bitişen harf-i 

cer ise sebep bildirmektedir. Buna göre tane ve bitkilerin çıkarılması konusunda suya bir etkinlik 

atfedilmiştir ki ilk bakışta bu, ilahî kudrette ortaklık bulunduğunu ifade eder. Hâlbuki Atûfî‟nin 

ifadeleriyle, mevcudattaki şeylerin oluşumunda Allah Teâlâ‟nın tekvininden başka bir sebep yoktur; 

çünkü vücuda getirme konusunda onun bir ortağı bulunmaz. Atûfî böylece, ilahî kudret lehine, 

tabiattaki nedenselliği yadsımış görünür. Sonraki açıklamalarında o, illet yerine sebeb kavramını 

kullanmaya devam ederek, tabiatta düzenli olarak gözlenen sebep-sonuç ilişkilerine dair şu açıklamayı 

getirir: Bu tür durumlarda sebeplilik, sıradan sebepliliktir (es-sebebiyyetü‟l-âdiyye)35. Sıradan sebep, 

Allah Teâlâ‟nın kendi katından âdetini icra ederek, sebep olunan şeyi (müsebbeb) sebebin yanı sıra var 

etmesi durumunda gözlenen sebeptir. Burada âdetini icra eden ve sebep olunanı yaratan, Allah 

Teâlâ‟dan başkası değildir. Âdetin icra edilmesi ise fiilin sürekli olarak veya çoğunlukla işlenmesidir. Bu 

noktada fiil ve yaratmanın Allah Teâlâ‟ya atfedilmesi hikmet ve maslahata dair bir soruyu gündeme 

getirir. Olan her şey Allah Teâlâ‟nın iradesine bağlı olarak gerçekleşiyorsa ve bizim görmüş olduğumuz 

sebep-sonuç ilişkileri zorunlu değilse, olan şeyler niçin rastlantısal görüntü altında doğrudan ilahî 

iradeye bağlı olarak gerçekleşmiyor? 

                                                           
31  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 10a. 
32  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 703. 
33  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 53b-56a. 
34  Nebe, 78-15. 
35  Kavramın diğer kullanımları için bkz. Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 30b-31a, 56 b-57 a. 
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Atûfî gündeme getirdiği bu sorunun cevabında şu gerekçeyi öne sürer: Göklerin ve yerlerin 

yaratılmasındaki maslahat, iki cevherin oluşmasıdır ki, bunlar da bilgi ve bilgiyle ameldir.36 Bilgi ve 

onunla amel nübüvvetin sabit olmasına, nübüvvetin sabit olması ise câri olan âdetin nebinin duasıyla 

bozulmasına bağlıdır. Âdetin bozulması ise ancak âdetin câri olmasından sonra gerçekleşebilir. Buradan 

da anlaşılır ki, âlemin yaratılmasının gayesi olan büyük maslahat ve hikmet yani bilgi ve amel, âdetin 

câri olması sayesinde gerçekleşmektedir. Âdetin bulunması sayesinde, sebeplerin sebebini bilmeye 

yönelik imtihan gerçekleşir.37 Atûfî bu dikkat çekici açıklamalardan sonra, “Belki de ehl-i zamandan 

benden önce bu açıklamayı yapan yoktur” diyerek, özgünlük iddiasında bulunmuş ve bundan dolayı da 

okuyucusundan özellikle dua istemiştir.38 

Özetlenen açıklamalarda dikkat çeken ilk husus, Atûfî‟nin ince bir dil ayrıntısından yola çıkarak 

bizi kelamın en tartışmalı konularından biriyle yüz yüze getirmesidir. Meselenin çıkış noktası, “Su ile 

tane ve bitkilerin çıkarılması” ifadesindeki “ile” edatının sebep bildirmesidir. Sebeplerin gerisindeki fail 

Allah Teâlâ olmasına rağmen Kur‟an‟da nasıl olup da “su”, bir fiilin sebebi olarak gösterilebilmiştir?  

Atûfî bu noktada çözümü “sebep” kavramını “hakikî” ve “âdî” (sıradan) şeklinde bir ayrıma tâbi 

tutmakta bulur. “es-Sebebiyyetü‟l-âdiyye” kavramı Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟ta karşımıza birçok yerde 

çıkmaktadır.39 Eser boyunca bu kavram, ilahî iradeye bağlı olarak gerçekleşen ikincil sebepleri ifade 

etmek üzere kullanılmıştır. Kavramın bu kullanımı Ehl-i Sünnet‟in standart görüşünü yansıtır. Burada 

asıl dikkat çekici olan, Atûfî‟nin ilk kez kendisinin öne sürdüğü iddiasıyla ifade ettiği, sebepliliğin hikmet 

ve maslahatına yönelik açıklamalardır. Atûfî varoluş sırrını kâinatın yaratılmasındaki asıl hikmetler 

olarak tanımladığı bilgi ve amele, bilgi ve ameli nübüvvete, nübüvveti âdet ve sebepliliğin bozumuna, 

âdet ve sebepliliğin bozumunu ise âdet ve sebebiyyetin varlığına bağlamıştır. Böylece o, ilahî irade için 

bir kısıtlama veya onun âtıl hale getirilmesi olarak görülebilen âdet ve sebeplilik olgusunu ilahî iradenin 

tahakkuku için bir ön şart olarak sunmuş olur.  

2.3. Mu‘tezile Eleştirisi 

Atûfî Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟ın genelinde savunmacı bir yaklaşım sergilemese de Zemahşerî‟nin 

açıktan veya örtük olarak i„tizâlî görüşlerini yansıttığı yerlerde kelam meselelerine çokça değinmiştir. 

Bu tür durumlarda o, Zemahşerî ile hesaplaşmaya girişmiştir. Hâşiye‟de bu konuda birçok örneğe 

rastlanır. Aşağıda bunlar arasında en dikkat çekenler seçilerek ele alınacaktır. 

2.3.1. Meleklerin İnsanlara Üstünlüğü 

Zemahşerî Nebe suresi 37. âyetteki “yevme yekûmu‟r-rûhu ve‟l-melâike”40 deyişinin, aynı 

ayette yer alan “lâ yetekellemûne” deyişine atıf olması durumunda anlamın şöyle olacağını belirtir: 

Yaratılmışların en faziletli ve en değerlileri, en fazla itaat edip Allah Teâlâ‟ya en yakınları olan Rûh ve 

melekler onun önünde konuşma gücüne sahip olmayınca, gökler ve yerdeki diğer yaratılmışların hali 

nice olur?41 

Atûfî bu anlamın, müellifin melekleri en değerli yaratılmışlar olarak gören Mu„tezile‟ye göre 

verildiğini, i„tizal dışındaki mezheplere göre anlamın şöyle olacağını belirtir: Allah Teâlâ kıyamet gününe 

kadar Ruh ve meleklerle vasıtasız olarak konuşurken, o gün bu âdetini değiştirmiştir. Şu halde vasıtasız 

konuşma âdetinin daha önce de bulunmadığı yaratılmışların hali nice olur?42 Atûfî bu alternatif 

açıklamaya Mu„tezile dışındakilerin görüşü olarak değinmekle yetinmiştir.  

Tekvîr suresindeki “Ve mâ sâhibukum bi-mecnûn”43 ayetinin tefsirinde de Zemahşerî, 

öncesindeki ifadelerle birlikte düşünüldüğünde, bu ifadelerin Hz. Cebrâil‟in (a.s.) Hz. Peygamber‟den 

(a.s.) üstünlüğünün bir göstergesi olduğunu öne sürmüştür.44 Atûfî hâşiyesinde ilk kez bu 

                                                           
36  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 19b-20a; 53b. 
37  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 19b-20a. 
38  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 20a. 
39  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 30b-31a, 56 b-57 a. 
40  Nebe, 78/38. 
41  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 690. 
42  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 26b-27a. 
43  Tekvîr, 81/22. 
44  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 712. 
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açıklamaların ardından Zemahşerî‟yi doğrudan hedef alarak eleştirmiştir. O, bu ifadelerin müellifin 

Mu„tezile mensubiyetinden kaynaklandığını belirttikten sonra, âyetin siyak ve sibakının onun yaptığı 

istidlali boşa çıkardığını, bu ayetlerin bilakis Ehl-i Sünnet‟in görüşünü desteklediğini izah eder.45 Bu 

izahatın ardından müellifin Mu„tezile mensubiyeti hakkında şu ifadelere yer verir: 

…Bunları öğrendikten sonra bil ki, bu tür bir bağlamda karşılaştırma ve mukayeseye 

gitmek açık bir yanlış ve göze çarpan bir hatadır. Müellif gibi birinin böyle bir 

mezhebi benimsemesi beklenmezdi. Belki de onun hocalarından biri onu yanıltmıştır 

da öğreniminin başlarındayken böyle bir mezhep kolayca onun kalbine girmiştir.46  

Atûfî ardından, onun burada mezhebini öne çıkarma arzusuyla haddi aştığını belirterek 

ayetlerin siyak-sibakına da işaretle kendi görüşlerini temellendirir.47 Bu açıklamalar, incelediğimiz 

hâşiyede Ehl-i Sünnet savunusu ve Mu„tezile eleştirisinin en açıktan gözlendiği yerlerdendir. 

2.3.2. Hüsun-Kubuh 

Zemahşerî Tekvîr sûresinde diri diri gömülen kız çocuklarından bahsedilen sekizinci ve 

dokuzuncu ayetlerin tefsirinde, bu ayetlerin müşriklerin çocuklarının azap görmeyeceğine apaçık bir 

delil olduğunu belirtir ve bu açıklamasını kötülüğün aklî olarak bilinmesine dayandırır.48 Atûfî burada, 

Zemahşerî‟ye yönelik bir tenkidi nakleder. Nakledilen açıklamaya göre, bu ayetlerde kâfirlerin 

çocuklarına azap edilmeyeceğine dair lafzî bir delil bulunmaz. Bilakis gömenin de gömülenin de ateşte 

olduğuna dair bir hadis bulunmaktadır. Açıklamanın devamında burada esas alınan aklî kötülüğe (el-

kubh el-aklî) itibar edilmeyeceğine, Allah Teâlâ‟nın kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf edeceğine 

değinilir.49 Atûfî bu aktarımın ardından, aksi yönde düşünen âlimlerin Hz. Peygamber‟in (a.s.) “Gömen 

de gömülen de ateştedir” hadisini bir tür mübalağa olarak yorumladıklarını belirtir.50 

Atûfî bu tartışmaya doğrudan taraf olmamış, fakat yaptığı nakillerle Zemahşerî‟nin 

açıklamalarına mesafeli durduğunu göstermiştir. Sanki o, bu ayetlerin, müşriklerin ölen çocuklarının 

azap görmeyeceğine bir işaret olarak alınabileceğini kabul etmekte ve fakat bu durumun “aklî kötülük” 

öğretisiyle açıklanamayacağını düşünmektedir. 

2.3.3. Kulların Fiilleri, İrade ve Cebr 

Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟ta gündeme gelen diğer diğer bir tartışma kulların irade ve fiillerine yöneliktir. 

Bu mesele “Âlemlerin rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz”51 ayetinin tefsiri bağlamında kendini 

gösterir.52 Atûfî burada öncelikle Râzî‟nin Mefâtîh‟inden Ehl-i Sünnet‟in meşîetle ilgili görüşünü aktarır.53 

Ardından, kulun meşîet ve ihtiyarının ne mevcut ne de madum olan hâl konumunda olduğunu belirtir. 

Bu noktada Mu„tezile, hür seçimin Allah Teâlâ‟nın meşîeti ile kuldan sâdır olan bir hâl olması 

durumunda bunun cebre çıktığını iddia etmektedir. Atûfî buna şu cevabı verir: Kulun mevcut fiiline 

yönelik hâl kabilinden olan hür seçimi, o fiili vâki kılmak gibidir ki bu da onu var kılmaktan farklı 

olduğundan caizdir. Nitekim hâl, kuldan, mevcut olarak sâdır olmamaktadır. Mu„tezile‟nin iddia ettiği 

gibi fiilin kul tarafından var edilmesi caiz değildir. Fiiller de dâhil olmak üzere var olan her şey Allah 

Teâlâ‟nın var etmesi ve meşîeti ile vücuda gelmiştir. Bununla birlikte hür seçim ve vâki kılma kuldan 

sâdır olduğundan dolayı teklif, mükâfat ve ceza verme uygun olmuştur. Neticede ayet, kulun 

meşîetinin her zaman için Allah Teâlâ‟nın meşîeti ile birlikte olduğu şeklinde anlaşılmalıdır. Yoksa Allah 

Teâlâ‟nın meşîeti kulun meşîetini kısıtlayıp icbar edici bir illet değildir.54 

Zemahşerî Fecr suresinde geçen “Keşke hayatım için önceden hazırlasaydım”55 ifadesinin, 

dünya hayatında seçim ve iradenin kişinin elinde olup onun kastına bağlı olduğunu ve inkârcıların 

                                                           
45  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 69a-69b. 
46  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 69b. 
47  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 69b-70b. 
48  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, 708-709. 
49  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 65b-66a. 
50  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 66a. 
51  Tekvîr, 81/29. 
52  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 72a-73b. 
53  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 72a-72b. 
54  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 72b-73b. 
55  Fecr, 89/24. 
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itaatten engellenmeyip isyana zorlanmadıklarını gösteren kesin bir delil olduğunu belirtir.56 Atûfî bir 

büyüğün buna “doğrudan sapma” diyerek, Allah Teâlâ‟nın imkân vermesi durumunda onların hidayet 

bulmalarının umulacağını söylediğini aktarır. Fakat Atûfî, seçim ve hür irade için müspet bir izah 

getirmeyen bu açıklamayı tatmin edici bulmamış olmalı ki şunu ekler: Seçimin onların elinde olmasının 

[varla yok arasındaki] hâl türünden olması doğrudan sapma olmaz. Ebû Mansûr el-Mâturîdî gibi Ehl-i 

Sünnet‟in muhakkikleri bu görüşü benimsemişlerdir.57 Bu son açıklama, Atûfî‟nin Ehl-i Sünnet içerisinde 

Mâturîdiyye mezhebine yakın olduğunun bir işaretidir. 

Zemahşerî‟ye göre Allah Teâlâ‟nın Şems suresinde nefse fücur ve takvayı ilham ettiğini 

belirttiği ayetin ardından gelen 9 ve 10. ayetlerin anlamı, “Onu yani nefsi tezkiye eden kimse felaha 

ermiş, onu alçaltan ise hüsrana uğramıştır” şeklindedir. Burada fiiller kişinin kendisine nispet edilmiştir. 

Zemahşerî bu anlamı esas alarak söz konusu nispetin, iyi ve kötünün hür iradeyle tercih edilerek bir fiil 

olarak işlendiğine delil olduğunu belirtir.58 Atûfî bu görüşün i„tizalin bir yansıması olduğunu tespit 

etmiştir.59 Öte yandan Zemahşerî, bu ayetin i„tizâlî olmayan yorumunun da farkındadır. O, kadercilerin 

buradaki “zekkâ” ve “dessâ” fiillerini Allah Teâlâ‟ya nispet ettiklerini ve “hâ” müennes zamirinin de 

nefse râcî olan “men” kelimesine döndüğünü söylediklerini kaydeder. Buna göre ayetlerin anlamı 

“O‟nun yani Allah Teâlâ‟nın tezkiye ettiği kimse felaha ermiş, onun alçalttığı ise hüsrana uğramıştır” 

şeklinde olur.60  

Atûfî doğru anlamın tam da bu ikincisi olduğunu belirtir ve şöyle devam eder:  

Allah Teâlâ cevher olsun araz olsun her şeyin varlıklarını yaratandır. Kul için ancak 

hâl kabilinden olan kesp mümkündür. Tercih ve vâki kılma da bundan ibarettir. Ehl-

i Sünnet‟in muhakkikleri [yani Mâturîdiyye] bu görüştedir. Buna göre bütün fiiller 

Allah Teâlâ‟ya nispet edilir ki tevhîd tam da budur. Allah Teâlâ dışındakileri bazı 

şeylerin yaratıcısı kılmak, Mecûsîlik yapmaktır. Bu meyanda Hz. Peygamber‟in 

“Kaderiyye bu ümmetin Mecûsileridir” buyurduğu rivayet edilmiştir.61 

Fakat Atûfî bazı hadis büyüklerinin bu rivayetin sabit olmadığını hatta uydurma olduğunu 

belirttiklerini de ekler.62 Atûfî‟nin devam eden açıklamalarına göre Mu„tezile, kaderi kabul edenlere 

“Kaderiye” demiş, Ehl-i Sünnet ise kaderi inkâr edenlere “Kaderiye” demiştir. Bu noktada gündeme 

gelen bir soru şudur: Kaderi inkâr edenler bunu cebirden kurtulmak için yaparken kaderi kabul edenler 

ise cebri kabul etmiyor. Bu nasıl açıklanabilir? Atûfî‟ye göre bu sorunun cevabı şudur: Kader yani 

takdir-i ilahî haktır. Fakat takdir, kaza-i mübrem yani kesinleşmiş, değişmesi söz konusu olmayan kaza 

ve kaza-i muallak yani askıda olup değişmesi mümkün olan kaza olarak iki kısma ayrılır. Bu ikincisi 

kulların hür seçimlerinin de katkısıyla ve esbabın taallukuyla şartlara göre gerçekleşir. Cebir görüşü, 

kaderin kaza-i mübrem ile sınırlı olarak değerlendirilmesinin bir sonucudur. Ehl-i Sünnet‟in muhakkikleri 

bunu benimsemez.63 Onun kendi ifadeleriyle “Mu„tezile hâl kabilinden olan hür seçimlerle kaza-i 

muallak olarak gerçekleşen kulların fiilleri ve hür seçimlerini açıklayabilen kader anlayışının cebri 

gerektirmediğini idrak edememektedirler.”64 Atûfî başka bir yerde de Zemahşerî‟nin cebr derken65 

kaza-i mübrem ile sınırlı olarak düşündüğünü kaydetmiştir.66 

2.3.4. İlâhî Fiilde Vücûb 

Zemahşerî “Sonra onların hesabı elbette bize aittir”67 ayetinin tefsirinde, “Onların hesabını 

görmek ancak ona vaciptir”68 demiştir. Atûfî bu açıklamanın, hikmetin bir tür yorumuyla Allah Teâlâ 

                                                           
56  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 752. 
57  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 118a. 
58  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 759. 
59  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 126a-126b. 
60  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 760. 
61  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 126b. 
62  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 127a. 
63  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 127a. 
64  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 127a-127b. 
65  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 737. 
66  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 101a. 
67  Gâşiye, 88/26. 
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için vâcip durumlar bulunduğunu kabul eden Mu„tezile‟ye göre yapıldığını belirtir. Ona göre bu kabul 

edilemez ve âyetteki türden ifadeler mecaza hamledilmelidir.69 Aynı mesele daha sonra Leyl sûresi 12. 

Ayetin tefsirinde de gündeme gelir. Zemahşerî burada da Allah Teâlâ‟nın delilleri ortaya koyarak 

doğruyu göstermesinin vacip olduğunu belirtmiştir.70 Atûfî buradaki i„tizal unsurunu tespit ettikten 

sonra, âlemlerin rabbi olan ve dilediğini yapan zâta hiçbir vecihle gereklilik izafe edilemeyeceğini 

tekrarlamıştır.71 Yine Zemahşerî‟nin takvanın Allah katında nimeti gerektirdiğini belirttiği bir yerde,72 

Atûfî bu açıklamanın amelin karşılığı gerektirdiğini savunan Mu„tezile‟ye göre yapıldığını belirtir.73 Başka 

bir yerde de Atûfî, Zemahşerî‟nin amellerin Allah Teâlâ‟nın karşılık vermesini gerektirdiğine dair bir 

imasındaki74 i„tizal unsurunu tespit etmiştir.75 

2.3.5. Tenzîhin Mahiyeti  

Atûfî “Rabbinin pek yüce ismini tesbih et”76 ayetinde geçen tesbihin tenzih anlamına geldiğini 

belirttikten sonra tenzihin kısımlarını saymış ve Ehl-i Sünnet ile Mu„tezile‟nin tenzih anlayışları 

arasındaki farklara değinmiştir. Ona göre tenzih zatta, sıfatlarda, fiillerde, isimlerde ve hükümlerde 

olur. Zatta tenzih Allah Teâlâ‟nın cevher ve araz olmaması gibi hususlar, sıfatlarda tenzih onun 

muhdes, sonlu ve eksik olmaması gibi hususlardır. Fiillerde tenzih Ehl-i Sünnet‟e göre O‟nun mutlak 

mâlik ve karşı konulamaz olduğunu ikrar etmek, Mu„tezile‟de ise onun her yaptığının iyi olduğunu kabul 

etmektir. İsimlerde tenzih Ehl-i Sünnet‟e göre O‟nu ancak hakkında bildirim olan isimleriyle zikretmek 

iken Mu„tezile‟de ise hakkında bildirim olsun veya olmasın O‟na eksiklik getirmeyen her türlü isimle 

zikretmektir. Hükümlerde tenzih Ehl-i Sünnet‟e göre O‟nun bizi kendisine dönen bir faydadan dolayı 

değil de mâlik oluşundan dolayı mükellef tuttuğuna inanmak iken Mu„tezile‟ye göre ise kulların 

maslahatına riayet ettiğine inanmaktır.77  

23.6. Mürtekib-i Kebîre 

Zilzâl suresinin son iki ayetinde, zerre kadar hayır yapanın bunun karşılığını göreceği ve yine 

zerre kadar şer yapanın bunun karşılığını göreceği belirtilmiştir. Zemahşerî burada, hayır yapanları 

sa„îdler şer yapanları ise şakîler olarak tahsis eder.78 Atûfî bu açıklamayı Mu„tezile‟nin mürtekib-i kebîre 

anlayışı ve bu bağlamda geliştirilen el-menzile beynel‟l-menzileteyn görüşü ile ilişkilendirir. Ona göre 

burada sa„îdler ile kastedilen cennet ehlidir ki bu da büyük günah işlemeyen müminlerden oluşur. 

Şakîler ile kastedilen ise kâfirler ile büyük günah işleyen müminler yani fâsıklardır. Atûfî şu durumda, 

iman etmekle birlikte büyük günah işleyenlerin zerre miktarı hayır görmemesi gerektiğini, hâlbuki 

tevbe etmeden ölen büyük günah sahibinin, imanından dolayı, hafif bir azaba çarptırılmasının bir tür 

hayır olduğunu belirtir. O böylece, Zemahşerî‟nin hayır ve şer işleyenlere dair yaptığı tahsisin doğru 

olmadığını göstermek istemiştir. Nitekim devamla, Ehl-i Sünnet‟in bu ayetleri hayır ve şer işleyen 

kimseleri tahsis etmeksizin anladığını izah eder. Onlara göre, sözü edilen karşılık dünyada da 

gerçekleşebilir.79  

Atûfî aynı meseleye mîzânın hafif ve ağır basması bağlamında da değinir. Ona göre Zemahşerî, 

mîzâna yalnızca hasenâtın veya seyyiâtın konulacağını belirtirken80 de el-menzile beyne‟l-menzileteyn 

görüşünün etkisindedir. Mu„tezile öğretisinde müminin küçük günahları bağışlanacağından, büyük 

günahları onu fâsık kategorisine sokacağından ve tevbe etmeden ölürse fâsık olarak edebî azaba sevk 

                                                                                                                                                                                     
68  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 745. 
69  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 109b. 
70  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 763. 
71  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 130a. 
72  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 750. 
73  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 115b. 
74  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 796. 
75  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 168a. 
76  A„lâ, 87/1. 
77  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 101a-101b. 
78  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 785. 
79  Atûfî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, vr. 153a-154a. 
80  Zemahşerî, Keşşâf, c. 4, s. 790. 
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edileceğinden, seyyiâtı ile ölen mümin bulunmaz. Ahirette kulun hesabında hasenat ya da seyyiât 

bulunur. Zemahşerî bu öğretiyi söz konusu ayetin tevili için esas almıştır.81 

Değindiğimiz ana konular dışında da Atûfî, fırsat buldukça Keşşâf‟taki i„tizâl unsurlarını 

eleştirmiştir. Örneğin Zemahşerî, Felak Suresi tefsirinde sihrin tesir etmeyeceğini belirtmiş,82 Atûfî ise 

bunun Mu„tezile‟nin görüşü olduğunu söyleyerek Beydâvî‟nin bir açıklamasına da atıfla Ehl-i Sünnet‟in 

böyle düşünmediğine işaret etmiştir.83 Bununla birlikte Atûfî‟nin Mu„tezile eleştirisi konusunda her 

fırsatı değerlendirdiği söylenemez. Örneğin o, şefaat konusunun gündeme geldiği bir yerde 

Mu„tezile‟nin şefaat görüşünü eleştirmemiştir.84 Nitekim Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟ın genelinde de eleştirel 

tavırdan ziyade açıklama kaygısı öne çıkmaktadır. 

Sonuç 

Merzifonlu Hayreddin Hızır el-Atûfî‟nin Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟ı Keşşâf şerh-hâşiye geleneğinin 

önemli bir halkasıdır. Atûfî tahşiye için Keşşâf metninin son kesitlerini seçmiştir. Söz konusu gelenekte 

verilen eserler genellikle bu kısımlara ulaşmadığından, Atûfî söz konusu seçimle kaynak havuzunu 

daraltmış olur. Fakat öte yandan o, nispeten bâkir bir alanda hareket etme imkânı bulmuştur. Onun 

Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟ı dil ve kelâm yönelimlidir. Eserde Zemahşerî‟nin ifadeleri düzenli olarak okunuş, 

sözlük anlamı, kelime yapısı ve cümle yapısı açısından incelenmiştir. Atûfî kelâm içerikli konular söz 

konusu olduğunda ise geniş açıklamalarda bulunmuştur. Eserde kelâm konuları iki şekilde gündeme 

gelir. Bunlardan ilki, Atûfî‟nin Keşşâf metninden koparak kelam konularında açıklamalar yapması, 

ikincisi ise Keşşâf‟taki i„tizâl unsurlarını tespit ederek eleştirmesidir. İlkiyle ilgili olarak ba„s kavramı ile 

âdet ve sebepliliğe yönelik açıklamalar dikkat çekicidir. Atûfî ba„s meselesini mantığın kavramlarını ve 

mantıksal kıyas formlarını kullanarak çözümlemiş, âdet ve sebepliliği ise varoluşun gayesi olarak 

belirlediği bilgi ve amel ile ilişkilendirerek özgün açıklamalarda bulunmuştur. Ona göre âdet ve 

sebepliliğin varlığı, âdet bozumunun imkânı olarak, nübüvvetin bir gereğidir. Nübüvvet ise varoluşun 

gayesi olan bilgi ve amelin imkânıdır. 

Atûfî eserinde eleştiriyi odağa almamakla birlikte, Keşşâf‟ta Mu„tezile öğretisinin karşılık 

bulduğu yerlerde eleştirilerde bulunmuş, Ehl-i Sünnet‟in ve özellikle de Mâturîdî kelamının görüşlerini 

öne çıkarmıştır. O, Zemahşerî‟nin âyetler bağlamında gündeme getirdiği; meleklerin insanlardan 

üstünlüğü, hüsün-kubuh, kulların fiilleri ve iradesi, ilâhî fiilde vücûb, tenzihin mahiyeti, mürtekib-i 

kebîre ve sihrin mahiyeti gibi konularda Mu„tezile‟yi hedef almıştır. Atûfî eleştirileri sırasında Fahreddîn 

er-Râzî, Beydâvî ve Necmeddin Ömer en-Nesefî gibi kelamcıların görüşlerine atıflarda bulunmuştur. 

Kulların fiil ve iradesini açıklarken, Mâturîdî kelamında gözlenen “hâl” anlayışını sürekli olarak öne 

çıkarması ve Mâturîdî kelamcılarının görüşünü tahkik görüşü olarak yansıtması da dikkat çekicidir. 
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MÜEYYEDZÂDE‟DE KELÂM ĠLMĠ: HÂġĠYE ALÂ ġERHĠ‟L-MEVÂKIF RĠSALESĠNĠN 

MUKADDĠMESĠ ÖRNEĞĠ 

 

Yunus ÖZTÜRK 

 

Özet 

İslâmi ilimler arasında kelamın özel bir konumu vardır. Kelamın diğer ilimlerden daha üstün oluşu, 

birçok kelamcının da dile getirdiği bir husustur. Bu yüzden kelama verilen bu konum, birçok eserde 

kendini göstermektedir. Kelamın değeri, onun konusuna dayandırılmaktadır. Bu itibarla konusu en 

değerli ve üstün olan ilim, diğer ilimlerden üstün kabul edilmiştir. Tarihsel süreçte kelamın konusu 

Allah‟ın zatı, sıfatları ve fiilleri, ma„lum ya da mevcûd şeklinde sunulmuştur. Bu konu değişimine 

rağmen kelamın üstün kabul edilişi devam etmiştir. Bu bildiride Müeyyedzâde‟nin mukaddimesinde 

kelamın konusuyla bağlantılı olarak ele aldığı konu-değer ilişkisi incelenecektir. Müeyyedzâde‟nin 

yaklaşımı kelam geleneği ile nispeten mukayeseli olarak sunulacaktır. Bu şekilde Müeyyedzâde‟nin 

üslüp ve yöntem açısından özgünlüğü gösterilmeye çalışılacaktır. Daha sonra müellifin hâşiye‟nin 

mukaddimesindeki yöntemi, tahlil edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Müeyyedzâde, Kelâm, Şerhu‟l-Mevâkıf, Hâşiye, Eşref‟ul-Ulum. 

 

The Kalam in Perspective of Mueyyedzâde: The Example of Annotation to “ġerhi‟l-

Mevâkıf” Booklet 

 

Abstract 

„Ilm al-Kalam‟ takes an exclusive place in Islamic science. Its priority has been claimed by great 

numbers of Muslim theologian and it, therefore, may be seen in various work in the literature. Its 

value is based on its topic.  Throughout the history of Kalam, its topics that the Attributes of Allah and 

His Actions which have been presented as known (ma‟lum) or being (mevcûd). Despite of that shift, 

its privileged place has remained. In this paper, the subject-value relationship in Mueyyedzade‟s 

Treatise will be examined in conjunction with the topic of Kalam. Mueyyedzade‟s approach will be 

presented compared with Kalam tradition. By doing so, the aim is to show Mueyyedzade‟s authenticity 

with regard to his wording and methodology. Then, his methodology in the Hasiye will be analyzed. 

Keywords: Mu‟ayyadzada, Kalam, Serh‟ul-Mevâkıf, Annotation, the most Honorable Science. 

 

GiriĢ 

Öncelikle bildirinin matlubu ve usulü üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyiz. Bu sebeple 

matlubu, “Müeyyedzâde açısından kelam ilminin „eşrefu‟l-ulûm ve efdalü‟-ulûm‟ olarak 

değerlendirilmesinin temel gerekçelerinin tespiti ve bunu ortaya koyarken takip ettiği yöntemin tahlili” 

şeklinde belirtebiliriz. Usulü ise, “Kelamın eşrefu‟l-ulûm ve efdalu‟l-ulûm konumu, Müeyyedzâde‟nin 

tevarüs ettiği ilmi gelenek içerisinde ve müellifin mukaddimedeki yaklaşımları mukayeseli olarak 

serimlemektir. Sonuç olarak Müeyyedzâde açısından kelam ilminin eşrefu‟l-ulûm ve efdalu‟l-ulûm 

konumunun gerekçeleri açığa çıkmış ve ait olduğu gelenekle aralarındaki benzerlikler ya da özgünlüğü 

tespit edilmiş olacaktır.  

Kelam‟ın Konusuna Kısa Bir BakıĢ1 

Kelam ilminin, metafizik bir yapı kazanmadan önce, problematik anlamda, ilahi hitabı anlama 

çabası olarak ortaya çıktığı söylenebilir.2 Bu açıdan İslam filozoflarının kelamı, bir metafizik disiplin 

                                                           
  Araştırma Görevlisi, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ozturkyunus52@hotmail.com. 
1  Bu bildirinin hazırlanmasında çeşitli görüş ve tavsiyeleriyle yardımlarını esirgemeyen hocalarım Prof. Dr. Hilmi Demir, Yrd. 

Doç. Dr. Harun Bekiroğlu ve Arş. Gör. Hüseyin Taha Topaloğlu‟na şükranlarımı sunarım. 
2  Louis Gardet, Georges Anawati, İslâm Teolojisine Giriş Karşılaştırmalı Teoloji Denemesi, çev. Ahmet Arslan, Ayrıntı Yay., 1. 

bs., İstanbul, 2015, s. 46, 49, 52; Ömer Türker, “Kelâmın Metafizikleşme Süreci”, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 
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kabul etmemelerinin, kelamın bidayetini kapsadığı belirtilebilir.3 Ancak özellikle Mu‟tezile ile başlayan 

süreç, kelamın metafizik bir disipline dönüşümü için bir milat kabul edilebilir.4 Bu metafizikleşme 

sürecinin (mu‟tezile‟nin kelamın konusunu cevher-araz vb. hususlara doğru aktarımı) “Zâtullah‟tan 

Mevcûd‟a” evrilişi, kelam ilminin konusu açısından bir değişim ve genişlemedir. Zira kelam ve metafiziği 

birbirinden ayrı görse de “mevcûd”un kelam için konu seçilmesi Gazzâlî‟de karşımıza çıkmaktadır.5 

Urmevî de kelam ile metafiziği ayrı görürken kelamın konusunu “el-mevcûdu‟l-hâs yani zât-ı Bâri”ye 

münhasır kılar.6 Aslında Urmevî‟nin bu yaklaşımı, kelam ilminin geçmişteki konusuyla sınırlandırılması 

anlamına gelmektedir. Zira mütekaddimun açısından kelam ilmi “Allah‟ın zâtı, sıfatları ve fiilleri”ni konu 

edinmiş daha sonra “mevcûd ve malûm”a uzanarak küllî bir çehreye bürünmüştür.7 Kelamın 

konusunun “ma„lûm” olması ise daha çok Râzî sonrası cem„ ve tahkik dönemi kelamcılarında 

görülmektedir.8 Kelamın mevzuunda görülen bu sistematik hareketlilik, aslında Müslüman aklının ve 

kelamın metafizikleşme sürecini göstermektedir. Başlangıçta kelam, Tanrı ve Tanrısal olan hakkında bir 

konuşmayken, varlık ve Tanrı ilişkisi hakkındaki araştırmalar, Tanrı ve varlığı kapsayacak üst bir dilin 

inşasını gerektirmiş ve kelamın konusu “mevcûd” olarak belirlenmiştir. Konusu “mevcûd” olarak 

değerlendirildiğinde, kelamın konuları arasında “nazar, istidlal, mümteni„ ve hâl” gibi dış gerçeklik 

anlamında “varolmakla” nitelenmeyen durumların yer alması, “ma„lûm”un kelamın konusu olması 

sonucunu doğurmuştur.9 Kelamda bahsedilen hususların çeşitliliği, kelamın konusunun değişmesine 

sebep olmuş; buna uygun küllî bir isim belirleme kaygısı, konu çeşitliliği bağlamında kendini 

göstermiştir. Kelamın yaşadığı değişim sonucu başlangıçta konusunu teşkil eden Tanrı ve Tanrısal olan 

                                                                                                                                                                                     
c. 12, sayı: 23, 2007/2, s. 75; A. I. Sabra, “Ortaçağ İslam Kelamında Bilim ve Felsefe: Ondördüncü Yüzyılın Tanıklığı”, çev. 
Mehmet Bulğen, Bilal Taşkın, Kelam Araştırmaları Dergisi, c. 14, sayı: 2, 2016, s. 649. 
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Felsefe Tarihinde Fahreddin er-Râzî”, İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, ed. Ömer Türker, Osman 
Demir, İSAM Yay., 1. bs., İstanbul, 2013, s. 31-33.  
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belirtilse de, Mahmut Ay ve Ömer Türker gibi akademisyenler, bu doğa araştırmalarının, metafizikleşme sürecinin 
başlangıcını ifade ettiği kanaatindedirler. Krş. İlyas Çelebi, “Ortaya Çıkışından Günümüze Kelâm İlminin Konu Problemi”, 
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malûmun aksamı, Ceride-i İlmiyye, 1875-77; İlyas Çelebi, “Ortaya Çıkışından Günümüze Kelâm İlminin Konu Problemi”, 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 28 (2005), s. 24-25; Mustakim Arıcı, “İslâm Düşüncesinde Fahreddin er-Râzî 
Ekolü”, İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, ed. Ömer Türker, Osman Demir, İSAM Yay., 1. bs., 
İstanbul, 2013, s. 181.  
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şeyler, metafizik bir disiplin halini aldıktan sonra, kelamın, meseleleri arasında, en yüce gayesi olarak 

konumlanmıştır.10 

Kelam‟ın EĢrefu‟l-„Ulûm ve Efdalu‟l-„Ulûm OluĢu 

Kelam ilminin mevzuu hakkında nispeten farklı kanaatler olsa da, “ma„lûm”u konu edindiği 

yaklaşımının ağırlık kazandığı söylenebilir. Müeyyedzâde‟de, doğrudan konu sorunu yer almazken, 

kelam ilminin en şerefli ve en üstün oluşu açıkça kendini göstermektedir. Bu itibarla müellif açısından 

bu şeref ve üstünlük durumunun dayanakları ortaya koyulmadan önce, kendisinden önce bu ilmin 

şeref ve üstünlüğünün nelere dayandırıldığının belirtilmesi gerekmektedir.11  

Kelamın konusunun “mevcûd” olduğunu söyleyen Gazzâlî‟ye göre kelam ilmi, derece itibariyle 

en üstün ilimdir. Çünkü ona göre kelamın konusu “mevcûd” olduğundan dini ilimler içerisindeki küllî 

olan yegâne ilimdir. Diğer ilimlerin tamamı kelama nazaran cüz‟îdirler. Dolayısıyla Gazzâlî açısından 

kelamın küllî bir ilim olması, en üstün olmasının temel gerekçesidir.12  

Saffâr el-Buhârî, “Allah‟ı kesin bir delille bilmeyi” en üstün bilgi şeklinde belirtmektedir. Kelamın 

“marifetullah”tan başka bir şey olmadığını söylemesi dikkate alındığında,13 kelamın konusunu 

“marifetullah” olarak değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Sâbûnî ve Bâbertî14 gibi kelamcılar da, re‟sü‟-l ilm 

rivayetini de kullanarak, “Allah‟ı ve sıfatlarını bilmenin” en üstün ve en şerefli ilim olacağını belirtirler. 

Onlara göre ilmin şerefi, malumun şerefine dayanmaktadır. Allah, var olanlar arasında en üstün ve en 

şerefli olduğu sürece kelam ilminin şeref ve üstünlüğü de devam edecektir.15 Bununla birlikte Bâbertî, 

kelamın konusunun “mevcûd” oluşunun keyfiyetine dair kapsamlı açıklamalar yapmaktadır. Ancak bu 

açıklamalarda kelamın konusuyla değeri arasında bir ilişki kurulduğu görülmez.16 

Fahreddîn er-Râzî, Seyyid Şerif Cürcânî ve Taftâzânî gibi kelamcılarda daha sistematik şekilde 

görülen kelamın en üstün ve en şerefli ilim olması, cem„ ve tahkik döneminden önce ekseriyetle 

“bilinenin şerefine” ve Gazzâlî‟de olduğu gibi “küllî oluşa” dayandırılmaktadır. Bu itibarla Molla 

Fenârî‟nin oğlu Mehmed Şah‟ın “kelamın üstün oluşu, mevzuunun umumiyeti itibariyledir, malumunun 

şerefi dolayısıyla değil”17 yaklaşımı, Gazzâlî‟deki gibi “küllî/umûmî olma” ile örtüştüğü izlenimini 

verebilir. Bununla birlikte Saffâr el-Buhârî‟de sık görülen “kesin delil” vurgusu da önem arz 

etmektedir.18 Çünkü özellikle Râzî, Cürcânî ve Taftâzânî gibi kelamcılarda, kelam ilminin şerefi 

zikredilirken “kelam ilminin delil açısından kuvvetinin” de önemli bir gerekçe olarak sunulduğu 

görülecektir.19     

Kelam ilminin bütün yönleriyle ilimlerin en şereflisi olduğu hususu, muhakkik kelamcılar 

tarafından dile getirilmektedir.20 “Bütün şeref yönleri”nin neler olduğu, yukarıda belirtildiği üzere, 

muhakkik kelamcılardan önce bir bütünlükten uzak olarak kendini göstermektedir. İlmi geleneğimizde 

                                                           
10  Fahreddin Muhammed b. Ömer er-Râzî, Nihâyetu‟l-„ukûl fî dirâyeti‟l-usûl, thk: Saîd Abdullatîf Fûde, Beyrut, 2010/1436, c. 1, 

s. 98; Taftâzânî, Şerhu‟l-makâsıd, c. 1, s. 175; Cürcânî, Şerhu‟l-mevâkıf, c. 1, s. 148-149; Ömer Türker, “Kelâm ve Felsefe 
Tarihinde Fahreddin er-Râzî”, s. 37. 

11  Ömer Türker “Metafiziğin neliği” üzerine yaptığı çalışmada “Metafiziğin en üstün oluşunu konusuna; en şerefli oluşunu da 
bilinenin yani Tanrı‟nın mevcutların en şereflisi olmasına” dayandırmaktadır. Krş. Ömer Türker, “Metafizik Nedir? İbn Sînâ‟nın 
Kitâbu‟ş-Şifâ el-İlâhiyyât Bağlamında Bir Tahlil”, Diyanet İlmi Dergi, c. 50, sayı: 1, 2014, s. 21. 

12  Gazzâlî, el-Mustasfa, c. 1, s. 6-7. 
13  Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâîl b. Ahmed b. İshâk es-Saffâr el-Buhârî el-Hanefî, Telhîsu‟l-edille li‟kavâidi‟t-tevhîd, thk. Hişam 

İbrahîm Mahmûd, Dâru‟s-selam, 2010/1431, s. 126-127. 
14  Bâbertî cem ve tahkik döneminde olsa da kelâm ilminin şerefi hususu ve daha birçok konuda Sâbûnî‟nin el-Kifâye‟sine 

dayandığı; hatta bu konudaki ifadelerinin çok az farklılıkla Sâbûnî ile lafzen örtüşmesi gerekçesiyle Bâbertî‟yi burada zikrettik.  
15  Nûreddîn Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr es-Sâbûnî, el-Kifâye fi‟l-hidâye, thk. Muhammed Aruçi, Dar-u İbn Hazm, İstanbul, 

2014/1435, s. 37-39; Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Bâbertî, Şerhu‟l-akîdeti‟t-Tahaviyye, thk. Abdusselam b. 
Abdülhâdî, Dâru‟l-Beyrutî, 2009/1430, s. 13. 

16  Ekmelüddin Muhammed b. Mahmud b. Ahmed el-Hanefi Ebu Abdullah el-Bâbertî, Şerhu‟l-Maksad, Süleymaniye Ktp., Şehid 
Ali Paşa, no. 1717, vr. 138b-142a; Şerhu‟l-Maksad, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, no. 1384, vr. 4b-10b. 

17  Kemal Faruk Molla, “Mehmed Şah Fenârî‟nin Enmûzecü‟l-Ulûm Adlı Eserine Göre Fetih Öncesi Dönemde Osmanlılarda İlim 
Anlayışı ve İlim Tasnifi”, Dîvân: İlmi Araştırmalar, sayı: 18, 2005/1, s. 264; Fatih M. Şeker, Osmanlı Entelektüel Geleneği, 
Dergah Yay., 2. bs., İstanbul, 2015, s. 228; İhsan Fazlıoğlu, “İthaf‟tan Enmûzec‟e Fetih‟ten Önce Osmanlı Ülkesinde 
Matematik Bilimler”, Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık Bursa), Bildiriler, 2010, s. 137.  

18  Saffâr el-Buhârî, Telhîsu‟l-edille, s. 126, 127, 128, 130, 131 vd. 
19  Râzî, Nihâyetu‟l-„ukûl, s. 97; Taftâzânî, Şerhu‟l-makâsıd, c. 1, s. 175; Cürcânî, Şerhu‟l-mevâkıf, c. 1, s. 148,149; Mustakim 

Arıcı, “İslâm Düşüncesinde Fahreddin er-Râzî Ekolü”, s. 183. 
20  Îcî, Kitâbu‟l-mevâkıf, s. 8; Taftâzânî, Şerhu‟l-makâsıd, c. 1, s. 175; Cürcânî, Şerhu‟l-mevâkıf, c. 1, s. 150, 151. 
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tahkik metodunu tedvin eden ve kendisinden sonraki kelamcılar için bir model sunan Râzî,21 kelam 

ilminin şerefi konusunda kendisinden önce getirilen ve dağınık halde olan bu hususları bir arada 

sistematik şekilde sunmaktadır. Buna göre “bir ilmin şerefinin birkaç açıdan olacağı” üst başlığını seçen 

Râzî, ilimin şerefi hakkında beş yön olduğunu belirtir. Sâbûnî ve Bâbertî‟de gördüğümüz, ancak 

Mehmed Şah Fenârî tarafından kelam ilminin üstünlüğü için gerekçe kabul edilmeyen, “bilinenin şerefi” 

hususu, Râzî için ilk gerekçe konumundadır. Buna göre, kelamın en yüce ve âlî amacı, Allah‟ın zâtını ve 

sıfatlarını bilmektir. Allah Teâlâ ise, bilinen şeylerin en şereflisidir. Bu itibarla yani bilinenin şerefi 

dolayısıyla bu ilim de bütün ilimlerden daha şerefli olmaktadır.22 Râzî buradaki yaklaşımlarında 

“bilinenin şerefi” ile yetinmiş; Cürcânî ve Taftâzânî‟de “mevzuunun ma„lum oluşu ve küllî oluşu” 

arasında kurulan bağ gibi bir ilişkiden bahsetmemiştir. Bu itibarla Mehmed Şah Fenârî‟nin “mevzuunun 

umumiyetiyle oluşu” yaklaşımı hakkında, Cürcânî ile nispeten; “mevzuunun en üstün oluşunu” şeref 

ciheti olarak sunan Taftâzânî ile doğrudan örtüştüğü söylenebilir. Nispeten dememizin gerekçesi ise, 

nihâî anlamda Cürcânî‟nin kelamın eşrefu‟l-„ulûm olmasının gerekçesini “bilinenin şerefi” olarak 

sunmasıdır. Taftâzânî ise “mevzuunun en yüksek olmasını” zikrettikten sonra, “bilinenin şerefini” de 

zikrederek Mehmed Şah Fenârî‟den ayrılmaktadır. “Bilinenin şerefi” hususu Râzî‟de doğrudan gerekçe 

konumundayken; Cürcânî ve Taftâzânî‟de önce “kelamın mevzuu, bilinenlerin en şereflisini ihtiva eder” 

ve daha sonra “bilinen en şerefli olduğunda buna dair bilgi en şerefli olmaktadır”. Dolayısıyla Cürcânî 

ve Taftâzânî‟nin de kelamın şerefi hususunda “bilinenin şerefi”ni belirttikleri; ancak Râzî‟den farklı 

olarak, bunu kelamın konusu olan “ma„lum” ile ilişkilendirerek verdikleri söylenebilir.23 

İkinci olarak da, Saffâr el-Buhâri‟nin üzerinde durduğunu söylediğimiz, “delillerinin sağlamlığı” 

hususudur. Râzî açısından kelamda kullanılan deliller, zorunlu bilgilerden oluşan burhanlara 

dayanmaktadır. Bu yüzden kuvvet ve sağlamlık açısından kelam ilminin delilleri, delil itibariyle zirveyi 

ifade etmektedir. Yani kelam ilmi, delillerinin sağlamlığı açısından da en üstün ilimdir.24 el-Îcî, Taftâzânî 

ve Cürcânî de şeref cihetleri arasında “delillerinin kesinliğini” zikretmektedirler; ancak burada Râzî ile 

aralarında dikkat çeken bir fark vardır. Râzî‟nin kelam ilminin delillerinin zorunlu bilgilerden oluştuğunu 

belirttiği ifadelerinde,25 el-Îcî ve Cürcânî‟deki “naklin sarih aklı teyid etmesi”26 ya da Taftâzânî‟deki “akıl 

ve şer„in mutabık olması”27 gibi, nakil ile ilişkisi üzerinde durulmaz.  

el-Îcî ve Cürcânî kelam ilminin şerefi hususunda ilmin konusu, gayesi ve delili hususlarını 

zikrederken; Râzî ve Taftâzânî insanların ebedî saadete ulaşmak için ihtiyaç hissettikleri bir ilim 

olmasını da kelamın şeref cihetleri arasında kabul ederler.28 Îcî ve Cürcânî‟de yer almayıp Râzî ve 

Taftâzânî‟de görülen “diğer ilimlerin ilkelerini kelamdan almaları”29 hususu da, kelama atfedilen şeref 

cihetlerindendir. Buna göre tefsir, hadis ve fıkıh gibi ilimler kelama muhtaçken; kelam bunlardan 

herhangi birine ihtiyaç duymaz. Bu yüzden de kelamın diğer dini ilimleri aşan bir şerefi/üstünlüğü söz 

konusudur.30 Îcî ve Cürcânî ve Taftâzânî‟de zikredilmeyen ancak Râzî‟de karşımıza çıkan bir gerekçe 

daha vardır. Bu gerekçe, kelam ilminin en önemli gayesinin “marifetullah” olmasıyla yakından ilgilidir. 

Kelam ilminde ortaya çıkabilecek bir hatanın, en yüce gaye olan “marifetullah”ın zıddına yani “küfür” 

ya da “bidate” yol açacağı düşüncesi yer almaktadır. Yani kelam ilmi küfür ve bidatin def„ini de ihtiva 

                                                           
21  Eşref Altaş, Fahreddin Râzi‟nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi, s. 60; Mustakim Arıcı, Fahreddin Râzi Sonrası Metafizik 

Düşünce, s. 120, 148, vd; Râzî‟nin kelâm ilmindeki metodu için ayrıca bkz. Eşref Altaş, Fahreddin Râzi‟nin İbn Sînâ Yorumu 
ve Eleştirisi, s. 52-63; Râzî‟nin metodu hakkındaki kendi açıklamaları için bkz. Râzî, Nihâyetu‟l-„ukûl, s. 99-100. 

22  Râzî, Nihâyetu‟l-„ukûl, s. 97. 
23  Taftâzânî, Şerhu‟l-makâsıd, c. 1, s. 175; Cürcânî, Şerhu‟l-mevâkıf, c. 1, s. 148, 149. 
24  Râzî, Nihâyetu‟l-„ukûl, s. 97. 
25  Râzî, Nihâyetu‟l-„ukûl, s. 97. 
26  el-Îcî, Kitâbu‟l-mevâkıf, s. 8; Cürcânî, Şerhu‟l-mevâkıf, c. 1, s. 148, 149. 
27  Taftâzânî, Şerhu‟l-makâsıd, c. I, s. 175. 
28  Krş. Cürcânî, Şerhu‟l-mevâkıf, c. 1, s. 150, 151; Râzî, Nihâyetu‟l-„ukûl, s. 98; Taftâzânî, Şerhu‟l-makâsıd, c. 1, s. 175.  
29  Usûl-i Fıkhın kelâm ile olan ilişkisini inceleyen hususi bir çalışma ve genel yaklaşımlar hakkında örnek olarak bkz. Ferhat 

Koca, “Birleşen ve Ayrışan Yönleriyle Usûl-i Fıkhın Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi İle Olan İlişkisi”, İslâmî İlimlerde 
Metodoloji -VI, İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi, / Editörler: İlyas 
Çelebi, Mehmet Bulgen, 1. bs., Ensar Neşriyat, İstanbul, 2016, s. 227-246. 

30  Râzî, Nihâyetu‟l-„ukûl, s. 98; Taftâzânî, Şerhu‟l-makâsıd, c. 1, s. 175. 
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edecek mahiyette doğruya ulaşmak için gerekli olduğundan en şerefli ilimdir.31 Kısaca toparlamak 

gerekirse “kelamın eşrefu‟l-ulûm ve efdalu‟l-ulûm oluşu” Müeyyedzâde‟den önce yedi gerekçeye 

dayandırılmaktadır. Îcî ve Cürcânî bunlardan üçünü yani ilmin konusu, gayesi ve delilini belirtirken; 

Râzî kelamın konusunu doğrudan zikretmeden bilinenin şerefi, delil, insanların ihtiyacı, diğer ilimlerin 

ihtiyacı ve kelamın küfür ve bidati tanımaya imkan ve hakka ulaşmayı sağlaması olarak beş şeref yönü 

sunmaktadır. Taftâzânî ise konu, bilinenin şerefi, gaye, delil, insanların ihtiyacı ve diğer ilimlerin 

ihtiyacı olmak üzere altı yön tespit etmektedir.  

Müeyyedzâde ve Kelam Ġlmi (Mukaddimesi Bağlamında) 

1455-56 senesinde Amasya‟da doğan Müeyyedzâde, Sultan Bâyezid ile şeyhzâdeliği yıllarından 

itibaren tanışmaktadır. Hakkındaki bazı iddialar dolayısıyla Halep‟e gitmek zorunda kalmış; daha sonra 

Şiraz‟a Celâleddin ed-Devvânî‟nin yanına ilim yolculuğu gerçekleştirmiştir.32 Sultan II. Bâyezid‟in tahta 

çıkmasının ardından Anadolu‟ya, oradan da İstanbul‟a geçen âlim, Kalenderhane medresesine müderris 

olmuştur. Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Sahn-ı Seman33 medresesinde uzun yıllar 

müderrislik yapan Müeyyedzâde, Edirne Kadılığı, Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği gibi önemli görevlere 

getirilmiştir. Yavuz Sultan Selim‟in padişahlığı esnasında da Rumeli Kazaskerliği yapmış; Çaldıran 

muharebesine katılmış ve birçok eser kaleme almış olan Müeyyedzâde, İbn Kemâl ve Ebû Suûd gibi 

şeyhülislamları yetiştirmiş çok yönlü bir zâttır.34 Yazdığı risaleler, yetiştirdiği öğrenciler ve yaptığı 

görevler dikkate alındığında, Müeyyedzâde‟nin ilmi kişiliği hakkında, Osmanlı düşüncesinin önemli 

âlimlerinden biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu itibarla Müeyyedzâde bağlamında yapılan bir 

çalışmanın, Osmanlı‟da etkin olan nazarî aklın kelâmî akıl olduğu şeklindeki yaklaşımları35 tetkik etme 

ve bu yaklaşımları destekleyecek önemli bir veri sunması da kaçınılmazdır.  

Müeyyedzâde‟nin adı geçen risâlesi “Risâletü‟l-havâşî ala‟l-mevâkıf” adında Moulay el-Hassan 

el-Hafidi tarafından hazırlanan, “Müeyyedzâde b. Alî‟nin Havâşî Alâ Şerhi‟l-Mevâkıf Adlı Eserinin 

Kelâmdaki Önemi” adlı yüksek lisans tezi içerisinde tahkik ve tercüme edilmiştir. Ancak kelam ilmiyle 

ilgili önemli değerlendirmeler içeren müellifin ifadelerinin amaçladığımız anlamda bir mukayeseli 

tahlilinin dikkatimizi çekmemiş olması, bu çalışmayı hazırlamamıza imkan tanımaktadır. Tahkikli 

metinde de dikkat çekildiği üzere36 nüshalar arasında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte, gerek tezde 

kullanılan nüshalar gerekse bizim tespit edebildiğimiz diğer nüshalarda37 kelam ilmiyle ilgili 

değerlendirmelerin tamamı yer almaktadır.  

Bildiride doğrudan amaçlanmasa da önemine binâen Müeyydezâde‟nin hamd ederken 

kullandığı üslup ve kavramlarda dikkatimizi çeken bir duruma değinmenin, metnin özgünlüğü açısından 

                                                           
31  Râzî, Nihâyetu‟l-„ukûl, s. 98. 
32  Müeyyedzâde‟nin Devvânî‟den aldığı icazet için bkz. Judith Pfeiffer, “Teaching the Learned: Jalâl al-Dîn al-Dawânî‟s Ijâza to 

Mu‟ayyadzâda „Abd al-Rahmân Efendi and the Circulation of Knowledge between Fârs and Ottoman Empire at the Turn of 
the Sixteenth Centry”, Published in The Heritage of Arabo-Islamic Learning. Studies Presented to Wadad Kadi, Edited by 
Maurica A. Pomerantz and Aram Shahin, Leiden and Boston: Brill, 2015 (2016), pp. 284-332. Bu vesile ile kıymetli 
çalışmalarının bir nüshasını sempozyumda şahsımıza hediye etme nezaketinde bulunan sayın Judith Pfeiffer‟e teşekkürlerimi 
sunarım. 

33  Fahri Unan, “Sahn-ı Semân”, DİA, c. 35, İstanbul, 2008, s. 532-534. 
34  Müeyyedzâde‟nin eğitimi, eserleri, hocaları, öğrencileri ve görevleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Taşköprülüzâde 

İsâmuddin Ebu‟l-Hayr Ahmet Efendi, Osmanlı Bilginleri (eş-Şekâiku‟n-Numâniyye fî „ulemâi‟d-Devleti‟l-Osmâniyye), çev. 
Muharrem Tan, İz Yay., İstanbul, 2007, s. 234-237; Şamil Öcal, Kışladan Medreseye (Osmanlı Bilgini Kemalpaşazâde‟nin 
Düşünce Dünyası), İz Yay., İstanbul, 2013, s. 45; Turan Böcekçi, Amasya Evliyaları, Lazer Ofset Matbaa Tesisleri Ltd. Sti., 
Amasya, 2002, s. 8-14; Moulay el-Hassan el-Hafidi, Müeyyedzâde b. Alî‟nin Havâşî Alâ Şerhi‟l-Mevâkıf Adlı Eserinin 
Kelâmdaki Önemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Çanakkale, 2013, s. 19-26; Osman Fevzi Olcay, Amasya Şehri, haz. Harun Küçük, Kurtuluş Altunbaş, Amasya Belediyesi 
Kültür Yayınları, Amasya, 2010, s. 76-78; Hasan Aksoy, “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi”, DİA, c. 31, İstanbul, 2006, s 
485-486.  

35  İhsan Fazlıoğlu, Kayıp Halka: İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi, Papersense Yay.,  4. bs., İstanbul, 2015, s. 
87, 148-151, 181-183, 189, 243, 247 vd., Eşref Altaş, Fahreddin Râzi‟nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi, s. 511  ve Fatih M. 
Şeker, Osmanlı Entelektüel Geleneği, s. 25, 221-236. 

36  Moulay el-Hassan el-Hafidi, Müeyyedzâde b. Alî‟nin Havâşî Alâ Şerhi‟l-Mevâkıf Adlı Eserinin Kelâmdaki Önemi, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 2013, s. 76 (Dipnot. 82) 

37  Tezde kullanılan nüshalar dışında Türkiye Kütüphaneleri‟nde tespit edebildiğimiz kadarıyla risâlenin birkaç nüshası daha 
bulunmaktadır. Bunlar hakkında bkz. Talika ala şerhi‟l-mevâkıf adında 05/Ba/1849/13 (vr. 124b-139b ), aynı adla 
15/Hk/1075/6 (vr. 244a-248b); Hâşiyetü ala şerhi‟l-mevâkıf künyesiyle de 34/Fa/1596/15‟da (vr. 152-157) kayıt altındadır. 
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önem arz ettiği kanaatindeyiz. Burada dikkatimizi çeken husus, Müeyyedzâde özelinde derinlemesine 

yapılacak müstakil bir çalışmayla açıklık kazandırılmaya muhtaç olmakla birlikte, İbn Sînâ veya 

Muhyiddin İbn Arabî ya da Cüveynî etkisinin olduğu izlenimini vermektedir. Bu izlenimi hissetmemizin 

sebebi, Müeyyedzâde‟nin Allah‟ı tesbih ederken “insan türüne ilim ve kemâlât 

nurlarını/ışıklarını/parıltılarını aktaran/bahşeden/lütfeden” ifadelerinde kullandığı “افاض” ve “اًىار” 

kavramlarıdır.38 “  Gerek Meşşâî felsefede .” أًىار العلىم والكواالثعلى ًىع اإلًساى أفاض سبحاًك اللهن يا هي

sudûr manasında kullanılan feyz (فيط), gerekse tasavvuf felsefesindeki feyz (فيط), varlık ve bilginin 

insan türüne sudûrunu ya da feyzini ifade etmektedir. Meşşâî gelenek açısından ma„kûlâtın insan 

tarafından feyz ile elde edilmesi, faal aklın bu fonksiyonu yerine getirmesiyle mümkündür. Yaratılışta 

bilkuvve yatkın ve yetkin kılınan insan, ma„kûlâta faal Aklın bilfiil hale getirmesi yani feyezan sonucu 

ulaşır.39 Tasavvuf geleneği açısından da bilgi ve kemâlât/her türlü yetkinlikler Hak‟tan gelen bir feyiz 

niteliğindedir ve akl-ı evvel aracılığıyla insanlara kadar ulaştırılır.40 Cüveynî etkisi şeklinde 

değerlendirmemizin sebebi de, Cüveynî‟nin el-Burhân‟da bilgilerin kazanılmasını “feyiz” ile ifade 

etmesidir.41 Müeyyedzâde‟nin “feyz” kavramını kullanması bir kelamcı olarak Cüveynî ile örtüştüğü 

izlenimi verse de, kendisinin önemli bir tasavvuf kültürüne sahip olduğu ve öğrencilerinden İbn 

Kemâl42 ve Osmanlı düşüncesinin irfânî eğiliminde belirleyici olan irfânî geleneğin İbn Arabî çizgisi 

olduğu43 düşünüldüğünde, müellifin Osmanlı entelektüel hayatında İbn Arabî‟nin etkisini taşıyan önemli 

bir isim olduğu söylenebilir. Buradaki ifadelerin teyidi daha kapsamlı bir çalışmayı iktiza etse de, 

Müeyyedzâde açısından muhakkak olan bir husus vardır ki, o da kemâlât ve ilimleri salt kesbî olmayan 

birer nur telakki etmesidir. 

Müeyyedzâde‟de dikkatimizi çeken bu hususu belirttikten sonra, kelam ilmiyle ilgili 

yaklaşımlarını tahlil edebiliriz. Öncelikle şunu belirtelim ki, müellif, kelam ilminin değerini ifade ederken 

birçok teşbihe yer vermektedir.44 (Örnek: ال هفخرة إال وهى فصها وختاهها، وال هٌقبت إال وهى ذروتها وسٌاهها) 

Ancak bizim amacımız bunlara dikkat çekmek değildir. 

Şerh/hâşiye/tâlika telif türü içerisinde risale şeklinde kaleme alınan bir eserde, daha önce 

sistematik kelam kitaplarında görülen bir üslupla, kelamın eşrefu‟l-„ulûm ve efdalu‟l-„ulum oluşuna yer 

verilmesi, risalesinin özgün yönleri arasında öncelikle zikredilmesi gereken bir husustur. Zira bu durum 

risâle şeklinde ele alınan eserlerde sık rastlanır bir durum değildir. Bu itibarla aslında risâle hakkında 

özgün bir telif eser olma özelliğinden bahsedilebilir. Ya da müellifin eserini bu amaçla telif ettiği 

yorumunda bulunulabilir. Özgünlük olarak belirtebileceğimiz diğer husus ise, müellifin kelam ilminin en 

şerefli oluşunu ifade ederken bazı ayetleri kullanarak kendisinden önceki eserlerde görmediğimiz bir 

metot geliştirmesidir. Kelam ilmi Saffât sûresi 61. ayete işaret edilerek “çalışanların üzerinde çalıştığı”45 

şeylerin en şereflisi; Mutaffifîn sûresi 26. ayete işaretle de “insanların kendisi için yarıştığı/mücadele 

                                                           
38  Moulay el-Hassan el-Hafidi, Müeyyedzâde b. Alî‟nin Havâşî Alâ Şerhi‟l-Mevâkıf Adlı Eserinin Kelâmdaki Önemi, s. 72; 

Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Ta‟lika alâ şerhi‟l-mevâkıf, Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi, no: 1849/13, vr. 
124b; Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Ta‟lika alâ şerhi‟l-mevâkıf, Konya Bölge Yazma Eser Kütüphanesi, Burdur İl 
Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, no: 1075/6, vr. 244a; Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Hâşiyetü ala şerhi‟l-mevâkıf, 
Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, Fazıl Ahmed Paşa Koleksiyonu, no: 1596/15, vr. 152b.  

39  Hidayet Peker, “Fârâbî ve İbn Sina‟nın Felsefelerinde Vahyin Kavramsal Muhtevası”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, c. 17, sayı: 1, 2008, s. 158-167. 

40  Mahmut Kaya, “Sudûr”, DİA, c. 37, İstanbul, 2009, s. 467-468; Selçuk Eraydın, “Feyiz”, c. 12, İstanbul, 1995, s. 513-514. 
İbn Sînâ, Kitâbu‟ş-şifâ: II. Analitikler, çev. Ömer Türker, Litera Yay., İstanbul, 2006, s. 7-12; Cürcânî, Şerhu‟l-mevâkıf, s. 
472-473; Ömer Türker, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İSAM Yay., İstanbul, 2010, s. 43-45. 

41  Ömer Türker, “Kelâm ve Felsefe Tarihinde Fahreddin er-Râzî”, s. 29. 
42  Kemalpaşazâde üzerindeki İbn Arabî ve İbn Sînâ etkisi hakkında önemli değerlendirmeler içeren bir çalışma için bkz. Ömer 

Mahir Alper, Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası, Klasik Yay., 1. bs., İstanbul, 2010, 
s. 20, 70, 82, 110-113 vd. 

43  İhsan Fazlıoğlu, Derin Yapı: İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Kavram Çerçevesi, Papersense Yay., 1. bs., İstanbul, 2015, s. 
51, 238; Fazlıoğlu, Kayıp Halka, s. 80-82, 116, 140 vd. 

44  Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Ta‟lika alâ şerhi‟l-mevâkıf, Amasya Beyazıt İl Halk Ktp., no: 1849/13, vr. 124b; 
Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Ta‟lika alâ şerhi‟l-mevâkıf, Konya Bölge Yazma Eser Ktp., Burdur İl Halk Ktp. 
Koleksiyonu, no: 1075/6, vr. 244a; Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Hâşiyetü ala şerhi‟l-mevâkıf, Köprülü Yazma 
Eser Ktp., Fazıl Ahmed Paşa Koleksiyonu, no: 1596/15, vr. 152b. 

45  “Çalışanlar işte bunun için çalışsınlar”, Saffat, 37/61. 
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ettiği şeylerin”46 en nefisi şeklinde sunulmaktadır.47 Kelam, İslam felsefesi ve tasavvufta problem 

edinilen melek ve insan arasında üstünlük sorununda bizâtîhî kelam ilmi, Müeyyedzâde açısından 

insanın melekten üstün kılınmasının da bir sebebi konumundadır. Kelama atfedilen bu konumun 

tevarüs edilen gelenek açısından bir karşılığının olduğunu söylemek güç görünmektedir. Zira insanı 

melekten üstün gören kelamcıların sunduğu deliller incelendiğinde, kelam ilminin, insanı melekten 

üstün görmek için bir delil olarak değerlendirilmediği açıkça görülmektedir.48 Bu itibarla insanın 

melekten kelam ilmi vasıtasıyla üstün görülmesinin ilk olarak Müeyyedzâde‟de karşımıza çıktığını 

söyleyebiliriz. Kelam ilmiyle Firdevs cennetinin, Rahman‟ın rızasının ve büyük bir kazancın elde edildiği; 

kelam ilmiyle meşgul olan kişiye büyük bir nimet ve mülk verildiği belirtilirken de ayetlerden mahir 

şekilde yararlanılmıştır.49 Müeyyedzâde‟nin buradaki ifadelerinden insanların kelam ilmine olan 

ihtiyacına hususiyetle dikkat çektiği anlaşılmaktadır.   

Müellif, şer„î ve dînî ilimler arasında kelam ilminin konumunu ifade etmeden önce, kısa ve öz 

bir şekilde, ilimlerin mertebe ve derece itibariyle çeşitli, konumları ve mevkileri itibariyle farklı olduğunu 

söyledikten sonra, doğrudan kelam ilmiyle bağlantı kurar. İşte burası yukarıda incelediğimiz ve 

Müeyyedzâde‟nin tevârüs ettiği ilmi gelenekle buluşma noktasını ifade eder. Kelam ilmi, çeşitli ilimler 

arasında kadri ve şa‟nı en yüce, mevkii en şerefli, burhân ve hüccetleri en açık ve kat„î; delil ve 

yöntemleri en sarih olan ilim olarak dînî ilimlerin başı ve önderi; şer„î ilimlerin asıl ve esası şeklinde 

sunulmaktadır. Kelam ilminin re‟sü‟l-ilm ve diğer ilimlerin aslı ve esası olarak sunulması, diğer ilimlerin 

ona ihtiyaç duydukları anlamına gelmektedir.  Daha sonra kelam ilminin, mütekaddimûn açısından 

konusunu; müteahhirûn açısından mesâili arasında en üstününü ifade ettiğini söylediğimiz “Zat, sıfat 

ve ef„alu‟l-Allah”la alakalı olan, “Sani‟in ve sıfatlarının ispat edilip” “kat„î delil ve açıklamalarla tevhid”in 

bilindiği bir ilim olarak tasviri dikkat çekmektedir. Müeyyedzâde‟nin buradaki ifadelerinden kelam 

ilminin konusunu, mütekaddimûn gibi “Allah/Zatullah vb.” şeklinde görmediği; müteahhirûn gibi bu 

konuyu (Zat, Sıfat ve Ef‟âlu‟ll-Allah) kelam ilminin mesaili arasında en şereflisi olarak kabul ettiği 

anlaşılmaktadır.50 Bilinenin şerefi ifadesine doğrudan rastlamasak da, “Sani‟in ve sıfatlarının ispat 

edilmesi” ifadesinin bilinenin en şereflisinin bilgisine ulaşma anlamına geldiği söylenebilir. Bu itibarla 

kendisinden önce kelamın değeri hakkında öne çıkan hususlardan “bilinenin şerefi, delil-yöntem, diğer 

ilimlerin ve insanların ihtiyacı ve gaye”nin Müeyyedzâde‟de varlığını sürdürdüğü muhakkaktır. 

Müeyyedzâde‟nin son olarak zikrettiği husus ise, daha önce Mehmed Şah Fenârî‟de bahsettiğimiz, 

kelam ilminin konusunun umumiyetidir. Müellifin, kelam ilmini, kendisi dışında herhangi bir ilmin 

kapsamadığı şeyleri ihtiva eden bir ilim olarak tanımlaması, kelamın konusu itibariyle küllî/umûmî 

oluşuna vurgu yaptığını gösterir. Ancak kelamın konusuna küllî/umûmî özelliği atfedilse de, bu küllîliğin 

                                                           
46  “…İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar”, el-Mutaffifîn, 83/26. 
 ,Müellifin buradaki ifadelerinde işaret ettiği ayetler ”كاى علن الكالم أشرف ها يعول له العاهلىى وأًفس ها يتٌافس فيه الوتٌافسىى“  47

Moulay el-Hassan tarafından hazırlanan tezde dikkatlerini çekmemiş olmalı ki, diğer ayetler tahkikte belirtilirken bu ayetlere 
yer verilmemiştir. Moulay el-Hassan el-Hafidi, “Müeyyedzâde b. Alî‟nin Havâşî Alâ Şerhi‟l-Mevâkıf Adlı Eserinin Kelâmdaki 
Önemi”, s. 72. 

48  Bu delillerin bazıları hakkında bkz. Muhammed Fahruddin b. el-„Allâme Ziyâuddîn „Omer er-Râzî, Tefsiru‟l-Fahri er-Râzî: el-
meşhûr bi‟t-tefsîri‟l-kebîr ve mefâtihi‟l-gayb, Dâru‟l-Fikr, Beyrut, 1993, c. 2, s. 252-255; Muhammed Fahruddin b. el-„Allâme 
Ziyâuddîn „Omer er-Râzî, Muhassalu efkâri‟l-mütekaddimîn ve‟l-müteahhirîn mine‟l-ulemâ ve‟l-hukemâ ve‟l-mütekellimîn 
(Telhîsü‟l-Muhassal ile birlikte) thk. Tâhâ Abdurraûf Sa‟d, Dâru‟l-Kütübü‟l-Arab, Beyrut, 1984/1404, s. 322-325; İnsanın 
melekten ya da resüllerin meleklerden üstün olduğunu düşünen kelamcıların ayet, hadis ve aklî deliller kullandıkları 
görülmektedir. Ancak insanın kelam ilmine sahip olmasının, melekten üstün olması için bir delil olarak kullanımı hakkında 
kaynaklarda herhangi bir sarih bilgiyle karşılaşmadık. İnsan- melek ve resül-melek şeklindeki türler arasındaki üstünlük 
sorununu delilleriyle birlikte mukayeseli olarak ele alan bir çalışma için bkz. Yunus Öztürk, Süleyman Feyzî Paşa‟nın er-
Risâletü‟l-Müftezile fi‟r-reddi ale‟l-Mu‟tezile Adlı Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, 2015, s. 81-105.  

49  Müellifin yararlandığı ayetler ve ibareler şunlardır: el-Ahzab sûresi 61. ayet (فقد فاز فىزا), el-İnsân sûresi 20. ayet ( هلكا كبيرا و
 .Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Ta‟lika alâ şerhi‟l-mevâkıf, Amasya Beyazıt İl Halk Ktp., no: 1849/13, vr ;(ًعيوا
124b; Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Ta‟lika alâ şerhi‟l-mevâkıf, Konya Bölge Yazma Eser Ktp., Burdur İl Halk 
Ktp. Koleksiyonu, no: 1075/6, vr. 244a; Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Hâşiyetü ala şerhi‟l-mevâkıf, Köprülü 
Yazma Eser Ktp., Fazıl Ahmed Paşa Koleksiyonu, no: 1596/15, vr. 152b. 

50  Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Ta‟lika alâ şerhi‟l-mevâkıf, Amasya Beyazıt İl Halk Ktp., no: 1849/13, vr. 124b; 
Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Ta‟lika alâ şerhi‟l-mevâkıf, Konya Bölge Yazma Eser Ktp., Burdur İl Halk Ktp. 
Koleksiyonu, no: 1075/6, vr. 244a; Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Hâşiyetü ala şerhi‟l-mevâkıf, Köprülü Yazma 
Eser Ktp., Fazıl Ahmed Paşa Koleksiyonu, no: 1596/15, vr. 152b-153a. 
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konusu itibariyle “ma‟lûm” ya da “mevcûd”a dayandırılmadığı görülür. Yani Müeyyedzâde‟de kelam 

ilminin küllî bir ilim olduğu söylense de, kelamın konusunun ne olduğu sorusu cevapsız kalmaktadır. 

Ancak Müeyyedzâde‟nin diğer yaklaşımlarını dikkate aldığımızda, kelamın konusunu mütekaddimîn gibi 

“mutlak varlık/el-Vücûd el-Has”a tahsis etmediği rahatlıkla söylenebilir. Bu itibarla Müeyyedzâde‟nin 

kelam ilmini, ma‟lum ya da mevcûd şeklinde tayin etmeksizin konu itibariyle küllî bir ilim olarak 

değerlendirdiği rahatlıkla söylenebilir.51 Bu ifadelerden sonra Müeyyedzâde‟nin konu ile ilgili kendinden 

önceki birikimi eksiksiz dikkate alıp şeref cihetlerinin nerdeyse tamamını kendi üslübu ile özgün bir 

şekilde telif ettiği söylenebilir. 

 

Sonuç 

Girişte belirttiğimiz üzere bildirinin matlubu dolayısıyla kelam ilminin konumu, Müeyyedzâde 

özelinde tahlil edilmiştir. Gelenekte kelam ilminin birçok açıdan “şeref ve üstünlük gerekçesi” 

barındırdığı ve Müeyyedzâde açısından bu gerekçelerin tamamının dikkate alındığı görülmüştür. 

Bununla birlikte müellif özellikle kelam ilmine, insanı melekten üstün kılan bir fonksiyon yüklemiştir. 

Kelam ilminin insanın melekten üstün olduğuna dair bir gerekçe olarak sunulması, aynı zamanda insanı 

melekten üstün kabul eden kelamcıların sahip oldukları yaklaşımlardan belirgin şekilde 

farklılaşmaktadır. Aslında insanın melekten üstün olduğunu düşünen müellif, kelam ilmine dair yazdığı 

kısa mukaddimedeki üstünlük gerekçeleri ile bunu mezcetmiştir. Bu şekilde hem insanı melekten üstün 

gören yaklaşımlara hem de kelam ilminin şeref gerekçelerine bir genişlik kazandırmıştır. Matlubun 

ikinci veçhesi olan yöntem açısından da Müeyyedzâde, diğer eserlerde gördüğümüz sistematikten 

farklılaşmaktadır. Kelam ilmine dair konuları doğrudan kelamın değeriyle ilişkilendirmiş; kelamın 

değerini ifade ederken özellikle cennet ve sevap vurgusu olan ayetlerdeki kullanım kalıplarından 

istifade etmiştir. Bu şekilde de muhakkik dönemi kelamcılarından ayrılarak kendi üslûbunu inşa ettiği 

söylenebilir.  

Müeyyedzâde hakkında benzerlikler ve özgünlük olarak değerlendirilebilecek hususlar, kendi 

içinde farklılık taşıyabilir. Şöyle ki, kelam ilminin şerefini gerekçelendirmesi, kelam literatürü açısından 

bir farklılığı ya da özgünlüğü ifade etmese de, hâşiye /ta‟lika türüne ait bir risalede ve mukaddimede 

yer alması itibariyle bir özgünlüktür. Gelenekte karşılaşılan şeref cihetlerini takip ettirmesi, yeni 

hususları zikretmesi, tevarüs ettiği ilmi geleneğin farkında olup dikkate aldığını ve kelamdaki cem„ ve 

tahkik dönemini devam ettirdiğini göstermektedir. Ayrıca kelam ilminin konusu hakkında “ma‟lum ya 

da mevcûd” şeklinde bir belirleme yapmadan, küllî/umûmî olmayı zikrederek kelamın konusu 

noktasında da müteahhirûn kelamcılarını takip etmiştir. Ayetlerdeki bazı ifade kalıplarının kullanımı da, 

kelam ilminin şeref cihetlerini ele alan diğer eserlerle arasındaki önemli bir ayrışma noktasını ifade 

eder. Şiirsel bir dil kullanılmış ve kelam ilminin değeri ve elde edilecek kazancı dile getirdiği ifadeleri 

ayetlerle örülmüş, iç içe sunulmuştur. “Feyz ve nûr” kavramları da dikkate alındığında, müellifin 

kemâlâtı ve ilimleri birer nûr kapsamında ve mevhîbi olarak değerlendirdiği; ayrıca irfânî anlamda da 

Osmanlı entelektüel hayatında etkin olan İbn Arâbî‟nin irfânî çizgisinin etkisini hissettirdiği, daha 

kapsamlı çalışmaları iktiza etmekle birlikte, söylenebilir. 

Müeyyedzâde‟nin ilmi ve bürokratik konumu ve kelam ilmi ile ilgili açıklamaları dikkate 

alındığında, Osmanlı‟da etkin olan nazarî eğilimin kelâmî olduğu yönündeki değerlendirmeleri 

desteklediği görülür. Müeyyedzâde‟de dile getirilen bu hususların tamamı, Osmanlı entelektüel ve 

kurumsal düşüncesinde etkin olan nazârî aklın, gerek müderrislik vasfı dolayısıyla medresede ve 

yetiştirdiği öğrencilerde gerekse devlet adamlığı konumu dolayısıyla kurumsal anlamda, kelâmî 

olduğunu gösterir mahiyettedir.  

 

 

                                                           
51  Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Ta‟lika alâ şerhi‟l-mevâkıf, Amasya Beyazıt İl Halk Ktp., no: 1849/13, vr. 124b; 

Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Ta‟lika alâ şerhi‟l-mevâkıf, Konya Bölge Yazma Eser Ktp., Burdur İl Halk Ktp. 
Koleksiyonu, no: 1075/6, vr. 244a; Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali Amâsî, Hâşiyetü ala şerhi‟l-mevâkıf, Köprülü Yazma 
Eser Ktp., Fazıl Ahmed Paşa Koleksiyonu, no: 1596/15, vr. 152b-153a. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU | 575 

Kaynakça 

Aksoy, Hasan, “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi”, DİA, c. 31, İstanbul, 2006. 

Alper, Ömer Mahir, Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası, Klasik 

Yay., 1. bs., İstanbul, 2010. 

Altaş, Eşref, Fahreddin Râzi‟nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi, İz Yay., İstanbul, 2009. 

Amâsî, Mü‟eyyedzâde Abdurrahman b. Ali, Ta‟lika alâ şerhi‟l-mevâkıf, Amasya Beyazıt İl Halk Ktp., no: 

1849/13, vr. 124b-139b. 

_____, Ta‟lika alâ şerhi‟l-mevâkıf, Konya Bölge Yazma Eser Ktp., Burdur İl Halk Ktp. Koleksiyonu, no: 

1075/6, vr. 244a-248b. 

_____, Hâşiyetü ala şerhi‟l-mevâkıf, Köprülü Yazma Eser Ktp., Fazıl Ahmed Paşa Koleksiyonu, no: 

1596/15, vr. 152-157. 

Arıcı, Mustakim, Fahreddin Râzi Sonrası Metafizik Düşünce: Kâtibî Örneği, Klasik Yay., 1. bs., İstanbul 

2015. 

_____, “İslâm Düşüncesinde Fahreddin er-Râzî Ekolü”, İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında 

Fahreddin Râzî, ed. Ömer Türker, Osman Demir, İSAM Yay., 1. bs., İstanbul, 2013. 

Avni, Arapgirli Hüseyin, Mukaddime, Ceride-i İlmiyye, 1337, sayı 44. 

Ay, Mahmut, Sadruşşeri‟a‟da Varlık: Ta„dîlu-l „ulûm Temelinde Kelam-Felsefe Karşılaşması, İlahiyat 

Yayınları, Ankara, 2006. 

el-Bâbertî, Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd, Şerhu‟l-akîdeti‟t-Tahaviyye, thk. Abdusselam b. 

Abdülhâdî, Dâru‟l-Beyrutî, 2009/1430. 

_____, Şerhu‟l-Maksad, Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, no. 1717, vr. 135-237 

_____, Şerhu‟l-Maksad, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, no. 1384, vr. 2-67. 

el-Buhârî, Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâîl b. Ahmed b. İshâk es-Saffâr el-Hanefî, Telhîsu‟l-edille 

li‟kavâidi‟t-tevhîd, thk. Hişam İbrahîm Mahmûd, Dâru‟s-selam, 2010/1431. 

Cürcânî, Seyyid Şerif, Şerhu‟l-mevâkıf (Mevâkıf Şerhi-Metin-Çeviri), çev. Ömer Türker, Türkiye Yazma 

Eserler Kurumu Başkanlığı Yay., 1. bs., İstanbul, 2015.  

Çelebi, İlyas, “Ortaya Çıkışından Günümüze Kelam İlminin Konu Problemi”, Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 28, 2005/1. 

Demir, Osman, “el-Menhûl‟den İlcâm‟a Gazzâli‟ye Göre Kelâm İlmi ve Kelâmcılar”, Dîvân: 

Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, c. 16, sayı: 31, 2011/2. 

Eraydın, Selçuk, “Feyiz”, c. 12, İstanbul, 1995. 

Farâbî, İhsâu‟l-ulûm (İlimlerin Sayımı), çev. Ahmet Ateş, MEB Yay., İstanbul, 1990. 

Fazlıoğlu, İhsan, Kayıp Halka (İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi), Papersense Yay., 4. 

bs., İstanbul, 2015. 

_____, Derin Yapı: İslâm-Türk Felsfe-Bilim Tarihinin Kavram Çerçevesi, Papersense Yay., 1. bs., 

İstanbul, 2015. 

_____, “İthaf‟tan Enmûzec‟e Fetih‟ten Önce Osmanlı Ülkesinde Matematik Bilimler”, Uluslararası Molla 

Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık Bursa), Bildiriler, 2010. 

Gardet- Anawati, Louis- Georges, İslam Teolojisine Giriş-Karşılaştırmalı Teoloji Denemesi, çev. Ahmet 

Arslan, Ayrıntı Yay., 1. bs., İstanbul, 2015. 

el-Gazzâlî, Ebû Hamîd Muhammed b. Muhammed et-Tûsî, el-Mustasfa min ilmi‟l-usul, thk. Muhammed 

Abdusselam b. Abduşafii, Daru‟l-Kütübü‟l-İlmiyye, 1993. 

_____, el-Mustasfa İslam Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi, çev. Yunus Apaydın, Rey Yay., 

Kayseri, 1994. 

Güdekli, Hayrettin Nebi, Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşâsı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015. 

el-Hafidi, Moulay el-Hassan, Müeyyedzâde b. Alî‟nin Havâşî Alâ Şerhi‟l-Mevâkıf Adlı Eserinin Kelâmdaki 

Önemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Çanakkale, 2013. 



576 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU 

İbn Sînâ, Kitâbu‟ş-şifâ: II. Analitikler, çev. Ömer Türker, Litera Yay., İstanbul, 2006. 

el-Îcî, Adudüllah ve‟d-Din el-Kâdî Abdurrahman b. Ahmed, Kitâbu‟l-mevâkıf, thk. Abdurrahman 

Umeyra, Âlemu‟l-Kütüb, Beyrut, ty. 

Kaya, Mahmut, “Sudûr”, DİA, c. 37, İstanbul, 2009. 

Koca, Ferhat, “Birleşen ve Ayrışan Yönleriyle Usûl-i Fıkhın Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi İle Olan 

İlişkisi”, İslâmî İlimlerde Metodoloji- VI‚ İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-i Fıkıh, 

Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi. Editörler: İlyas Çelebi, Mehmet Bulgen, 1. bs., Ensar 

Neşriyat, İstanbul, 2016, ss. 201-315. 

Molla, Kemal Faruk, “Mehmed Şah Fenârî‟nin Enmûzecü‟l-Ulûm Adlı Eserine Göre Fetih Öncesi 

Dönemde Osmanlılarda İlim Anlayışı ve İlim Tasnifi”, Dîvân: İlmi Araştırmalar, sayı: 18, 

2005/1. 

Öztürk, Yunus, Süleyman Feyzî Paşa‟nın er-Risâletü‟l-Müftezile fi‟r-reddi ale‟l-Mu‟tezile Adlı Eserinin 

Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, 2015. 

Peker, Hidayet, “Fârâbî ve İbn Sina‟nın Felsefelerinde Vahyin Kavramsal Muhtevası”, Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı: 1, 2008. 

Pfeiffer, Judith, “Teaching the Learned: Jalâl al-Dîn al-Dawânî‟s Ijâza to Mu‟ayyadzâda „Abd al-Rahmân 

Efendi and the Circulation of Knowledge between Fârs and Ottoman Empire at the Turn of the 

Sixteenth Centry”, Published in The Heritage of Arabo-Islamic Learning. Studies Presented to 

Wadad Kadi, Edited by Maurica A. Pomerantz and Aram Shahin, Leiden and Boston: Brill, 2015 

(2016), pp. 284-332. 

Râzî, Fahreddin Muhammed b. Ömer, Nihâyetu‟l-„ukûl fî dirâyeti‟l-usûl, thk. Saîd Abdullatîf Fûde, 

Beyrut, 2010/1436. 

_____, Tefsiru‟l-Fahri Râzî: el-meşhûr bi‟t-tefsîri‟l-kebîr ve mefâtihi‟l-gayb, Dâru‟l-Fikr, Beyrut, 1993. 

_____, Muhassalu efkâri‟l-mütekaddimîn ve‟l-müteahhirîn mine‟l-ulemâ ve‟l-hukemâ ve‟l-mütekellimîn 

(Telhîsü‟l-Muhassal ile birlikte) thk. Tâhâ Abdurraûf Sa‟d, Dâru‟l-Kütübü‟l-Arab, Beyrut, 

1984/1404. 

Sabra, A. I., “Ortaçağ İslam Kelamında Bilim ve Felsefe: Ondördüncü Yüzyılın Tanıklığı”, çev. Mehmet 

Bulğen-Bilal Taşkın, Kelam Araştırmaları Dergisi, c. 14, sayı: 2, 2016. 

es-Sâbûnî, Nûreddîn Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr, el-Kifâye fi‟l-hidâye, thk. Muhammed Aruçi, Dar-u 

İbn Hazm, İstanbul, 2014/1435. 

Şeker, Fatih M., Osmanlı Entelektüel Geleneği, Dergah Yay., 2. bs., İstanbul, 2015. 

et-Taftâzânî, Mesud b. Ömer b. Abdullah Sa‟deddin, Şerhu‟l-makâsıd, tkh: Abdurrahman Umeyra, 

Âlemu‟l-Kütüb, Beyrut, 1989/1409. 

Taşköprülüzâde İsâmuddin Ebu‟l-Hayr Ahmet Efendi, Osmanlı Bilginleri (eş-Şekâiku‟n-Numâniyye fî 

„ulemâi‟d-Devleti‟l-Osmâniyye), çev. Muharrem Tan, İz Yay., İstanbul, 2007. 

Türker, Ömer, “Kelam ve Felsefe Tarihinde Fahreddin Râzî”, İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında 

Fahreddin Râzî, ed. Ömer Türker, Osman Demir, İSAM Yay., 1. bs., İstanbul, 2013. 

_____, “Kelamın Metafizikleşme Süreci”, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, c. 12, sayı: 23, 

2007/2. 

_____, “Metafizik Nedir? İbn Sînâ‟nın Kitâbu‟Şifâ el-İlâhiyyât Bağlamında Bir Tahlil”, Diyanet İlmi Dergi, 

c. 50, sayı: 1, 2014. 

_____, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İSAM Yay., İstanbul, 2010. 

 



 “OSMANLI MÜELLĠFLERĠ” YAZARINA GÖRE DOĞUM, KÖKEN VE VEFATLARI 

YÖNÜYLE AMASYA ĠLE ĠRTĠBATLI SÛFÎ ġAHSĠYETLER 

 

Ömer YILMAZ 

 

Özet 

Son dönem önemli Osmanlı biyografi ve bibliyografi yazarlarından olan Bursalı Mehmed Tahir Osmanlı 

Müellifleri adlı eserinde doğrudan veya dolaylı Amasya ile irtibatlı bazı sûfî şahsiyetlere yer vermiştir. 

Bu tebliğimizde, bahse konu eserden hareketle gerek doğum ve köken gerekse vefatları nedeniyle 

Amasya ile bağlantılı yaklaşık on üç sûfî şahsiyete değineceğiz. Mehmed Tahir‟in Amasyalı oldukları 

halde değinmediği bazı sûfîler de vardır. Yine tahsillerinin bir kısmını Amasya‟da tamamlayan 

meşayihler bulunmaktadır. Müellif adı geçen eserinin I. cildinde “Ulema Faslı” bölümünde Amasya ile 

irtibatlı ancak aktif şeyhlik yapmadığı halde tasavvufa ilgi duyan ve bir tarîkata mürid veya muhip olan 

on üç kadar âlim ismi zikretmektedir. Bunlar da çalışmanın sonuna doğru zikredilmiştir. Tasavvufla 

doğrudan irtibatlı olmayanlar hakkında fazla bir detaya gerek duyulmamıştır. Adları zikredilen 

meşayıhin biyografilerine bakarken müellifin verdiği bilgiler imkânlar ölçüsünde diğer kaynaklardan da 

teyit edilmeye çalışılmıştır. Böylece Osmanlı döneminde bir ilim ve irfan kaynağı olan Amasya‟nın 

mezkûr şeyhler vesilesiyle Anadolu tasavvuf ve tarîkat tarihine yaptığı katkılarına göz atılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Amasya, Tarîkat, Sûfî şahsiyetler. 

 

Birth, Origin and Death According to Author of "Ottoman Authors" of the Sûfîs From 

Amasya 

 

Abstract  

Mehmed Tahir, one of the most important Ottoman biographers and bibliographical authors of the last 

period, has mentioned some Sûfî figures directly or indirectly related to Amasya in his work called 

„Osmanlı Müellifleri „. In this declaration, according to this subject we will touch on thirteen Sûfî 

personalities who are related to Amasya because of their birth and origin and also their deaths. There 

are some Sûfîs that Mehmed Tahir did not mention even though they were also from Amasya. There 

are also Mesayihs (Sheikhs) who have completed some of their education in Amasya. Author has 

mentioned about thirteen scholars who are interested in Islamic mysticism or a member of any cult, 

who are not an active Sheiks eventhough they are associated with Amasya, in the chapter of "Ulema 

Faslı", the first volume of the  mentioned work. These are mentioned at the end of the study. No 

further details were needed for those that are not directly related to Islamic sûfîsm. While looking at 

the biographies of the sheikhs mentioned in the names, the information provided by the author tried 

to be confirmed by other sources, to the extent possible. Thus it was glanced to the contributions of 

Amasya, a source of knowledge and wisdom in the Ottoman period, to the history of Anatolian sûfîsm 

and history of religious occasions of the mentioned sheiks. 

Keywords: Mehmet Tahir From Bursa, Ottoman‟s Authors, Amasya, Tariqah, Sûfî Persons. 

 

GiriĢ 

Bilindiği gibi son dönemin önemli Osmanlı biyografi ve bibliyografi yazarlarından biri Bursalı 

Mehmed Tahir‟dir (1861-1925). Müellif yirmi beş yıllık çalışması sonunda Osmanlı Müellifleri1 adıyla 

eser kaleme almış, üç ciltlik eserin birinci cildinde 288 sûfî/meşâyih şahsiyete ve onların eserlerine yer 

vermiştir. Kendisi yalnızca biyografi yazarı olarak kalmamış ve tarîkat ansiklopedisi mahiyetindeki sûfî 

tabakat yazarı Harîrizade M. Kemaleddin Efendi‟ye (ö. 1882) intisap etmiş, Muhyiddin İbnü‟l-Arabî (ö. 

638/1240) taraftarı ve Melâmî bir şahsiyettir.  

                                                           
  Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi, omryilmaz64@gmail.com. 
1  Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, haz. A. Fikri Yavuz-İsmail Özen, Meral Yayınevi, İstanbul, ty., c. I-III. 
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Mehmed Tahir Efendi bahse konu eserinde başlangıçtan XX. Yüzyıl ilk çeyreğinin sonlarına kadar 

gelmiş ve geçmiş pek çok zata değinmiştir. Eser her ne kadar bazı açılardan eleştirilse de erbabı 

tarafından ve akademik camiada başvuru kaynağı olma özelliğini hiç kaybetmemiştir. 

 Müellifimiz doğum, köken ve vefatları bakımından Amasyalı zevata değinirken, tahsilini 

Amasya‟da ikmâl eden önemli tasavvuf erbabına da temas etmiştir.2 Eserinde isimlerini zikrettiği bu 

zevatın kısa biyografi ve tarîkat tarihindeki konumları bir sonraki alt başlıkta özet şeklinde yer alacaktır. 

Yine Mehmed Tahir‟in Amasyalı oldukları halde eserine almadığı bazı sûfî zatlar da bulunmaktadır. 

Müellif aynı eserinin I. cildi “Ulemâ Faslı‟nda Amasya ile irtibatlı on üç kadar âlime değinmiş, bunların 

aktif bir tekke şeyhi olmamakla birlikte tasavvuf-meşrep, fazilet erbabı, mürid veya muhip olduklarına 

temas etmiştir. Dolaysıyla bunların kimler olduğunu ve müellifin nasıl tavsif ettiğini beşinci başlık 

altında çalışmanın sonuna doğru ifade etmeye çalışacağız. Ancak bu son zikredilenler tebliğimizin ana 

konusu dışında olduğu için detayına fazlaca girilmeyecek meraklıları için sadece isimleri ve kısa 

biyografileri zikredilmekle yetinilecektir. Önce tebliğimizin esasını teşkil eden Amasya‟nın Anadolu 

tasavvuf ve tarîkatlar tarihindeki konumuna kısaca göz atmakta yarar görüyoruz.   

I- Amasya’nın Anadolu Tarîkat Tarihindeki Konumuna Kısa Bir BakıĢ 

Kadim bir Osmanlı şehri olan Amasya, uzun tarihi geçmişiyle pek çok medeniyete ev sahipliği 

yapmış bir yerleşim birimidir. Bu haliyle Amasya camileri, medreseleri, vakıfları, imarethaneleri, tekke 

ve zaviyeleriyle, ilim ve kültür dünyamızın en önemli duraklarından biridir. Amasya sadece bir ilim 

merkezi değil aynı zamanda Osmanlı Döneminde İstanbul, Edirne, Manisa, Bursa gibi padişah ve 

şehzâdeleriyle devlet-i ebed müddetin yönetiminde de söz sahibi olmuştur.  

Mustafa Vâzıh Efendi (ö. 1831) Amasya‟daki ilmiye sınıfının çokluğundan bahseder. 1861 yılında 

şehre gelen Seyyah G. Perrot Amasya‟yı “Anadolu‟nun Oxfordu” olarak nitelendirir. Yine bazı müellifler 

burayı “Medînetü‟l- hükemâ,”, “Medreseler Şehri” gibi bir takım tabirlerle zikrederler.3 Amasya Tarihi 

adlı eserin müellifi Abdizâde Hüseyin  Hüsameddin (ö. 1938) ise Amasya‟yı “mâden-i ulemâ, merkez-i 

fuzalâ” olarak görür.4 Doğrusu Amasya, sahip olduğu ilmî, irfânî, siyasî ve kültürel boyutuyla sadece 

Müslümanların ilgisini çekmekle kalmamış, XVI. Yüzyılda batılı seyyahların da gezip dolaştığı zaman 

zaman methettikleri zaman zaman da halkın örf-adetleri açısından mesnetsiz yerdikleri bir şehirdir.5 

İbn Batuta (ö. 771/1369) ünlü seyahatnamesinde, XIV. yüzyılın ilk döneminde Irak kaynaklı 

Rifâiyye tarîkatının Anadolu‟daki hissedilir hâkimiyetini Amasya‟da tesis ettiği tekkesi vasıtasıyla 

yaptığını, bu tarîkata ait dervişlerin gösterdikleri olağanüstü hareketlerle halkın teveccühünü 

kazandığını ve önemli nüfuz elde ettiklerini söyler.6 Nitekim bu tarîkata ait “Darphaneci Tekkesi” 1433 

yılında icra-i faaliyettedir. 

Amasya özellikle tam bir tarîkat fabrikası olarak nitelendirilen Halvetiyye‟nin en önemli 

şeyhlerine ev sahipliği yapmış bir şehrimizdir. Bir diğer ifadeyle Halvetiyye bu şehrin önemli 

bileşenlerinden biridir ve şehzâdeler vasıtasıyla toplumun siyâsi, kültürel, sosyal, sanatsal hatta 

mimarisinde önemli bir rol oynamıştır. Bilindiği gibi XV. yüzyılda Anadolu‟da faaliyet gösteren Sünnî 

tarîkatların en etkilisi olan Halvetiyye, Sirâcüddin Ömer b. Ekmeleddin Lahci Halvetî (ö. 750/1349) 

tarafından İran‟da kurulmuş, Anadolu‟daki yayılışı ise Yahya Şirvânî (ö. 869/1465) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte özellikle Amasya civarındaki bir kısım Halvetîler Pir İlyas Amâsî 

silsilesinden gelmişlerdir.7 Bu şehirde bulunan XV. Yüzyıl başındaki “Yakup Paşa Tekkesi” mimari 

açıdan da ender ilk Halvetî tekkelerinin başında gelir.  

                                                           
2  Osmanlı döneminde Amasya‟nın idari taksimattaki yeri zaman zaman farklılık göstermiştir. Günümüzde Çorum ve Samsun‟a 

bağlı bazı ilçeler o zaman Amasya hudutlarına dâhildir. 
3  Albert Gabriel, M. Halil Yinanç, “Amasya”, İA., c. I, MEB Yayınları, İstanbul, ss. 394-396. 
4  Yazarın 11 ciltlik bu eserinin sadece dört cildi yayımlanabilmiştir. (Bkz. Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, sad. 

A. Yılmaz-A. Akkuş, Ankara, 1986.) 
5  Hans Dernschwam, İstanbul ve Anadolu‟ya Seyahat Günlüğü, çev. Y. Önen, KB. Yayınları, Ankara, 1987. 
6  İbn Batuta, Seyahatnâme, çev. S. Aykut, YKB Yayınları, İstanbul, 2004, c. II, s. 292. 
7  Reşat Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf Anadolu‟da Sûfîler, Devlet ve Ulema (XVI. Yüzyıl), İz Yayıncılık, İstanbul, 2000, s. 28. 
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XVI. asır öncesi Anadolu‟ya giren tarîkatlardan Nakşbendiyye ilk olarak XV. Asrın başlarında 

Amasya‟da kurulan bir tekke ile faaliyetine başlamıştır.8 Bu tekke 1405 yılında Bedreddin Mahmud 

Çelebi tarafından inşa edilmiş, ilk meşîhatını ise Hâce Rükneddin Mahmud Buhârî adında bir şeyh 

üstlenmiştir.  

Yine Mısır orjinli Zeyniyye tarîkatının Anadolu‟daki en önemli mümessillerinden biri Amasyalı 

Abdürrahim Merzifonîdir. 

Keza XVII. Yüzyılda Amasya tarîkat ve tekkelerin irşat mahalli olmasında en hareketli 

beldelerimizdendir.  Bu asırda dokuz adet Halvetî tekkesi ve on iki adet Halvetî şeyhi, beş Celvetî, dört 

Mevlevî ve bir Sümbülî şeyhi aktif olarak irşad hizmetini deruhte etmektedirler.9 Aynı hareketlilik XIX. 

Yüzyılda da devam etmiştir. Bu asırda Amasya‟da on iki Nakşî, on Halveti, on Mevlevî, iki Rifâî, iki 

Kâdirî, bir Sinânî ve bir Bedevî olmak üzere toplam otuz sekiz tarîkat şeyhi ve tekkesi faaliyetlerini 

sürdürmüştür.10 Amasya‟da bilinen üç Kâdirî tekkesinden biri İsmail Rûmî‟nin (ö. 1041/1631) halifesi 

Amasyalı Şeyh Hamza adına nispet edilmiştir. Diğerleri ise “Şeyhoğlu” ve “Gülâbî Tekkesi”dir. 11 

Mehmed Tahir Efendi, Anadolu tarîkat tarihinde bu denli önemli önemi haiz Amasya‟da 

tahsillerinin bir kısmını veya tamamını ikmâl etmiş çok önemli tasavvuf erbabına değinmektedir. Tabir 

yerindeyse bu zatlar Amasya‟nın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş ve önemli ilim ve irfan ehlinden istifade 

ederek daha sonraki zatların yetişmesinde etkin rol üstlenmişlerdir. Bunlardan birisi Fatih‟in de hocası 

olan Akşemseddin‟dir. (ö. 864/1456)  

Mehmed Tahir, Akşemseddin‟in kısa bir süre Amasya‟da eğitim gördüğünü nakleder. Müellifimiz 

Taşköprüzâde‟den naklen onun Şam‟da doğduğunu söylese de zamanımızın araştırmacı tarihçilerinden 

Amasyalı Hüseyin Hüsameddin Efendi‟nin Amasya ve çevresine dair Amasya Tarihi ismindeki büyük 

eserinde annesinin Osmancıklı olduğunu beyan eder. Tahsilini Osmancık ve Amasya‟da ikmâl ettikten 

sonra gönlüne doğan tasavvuf iştiyakı nedeniyle önce Zeynüddin Hafî‟ye (ö. 838/1434) gitmek ister 

ancak sonuçta Hacı Bayram Velî‟ye (ö. 833/1430) intisap eder. En önemli halifelerinden biri Kayseri‟de 

medfun Amasya doğumlu İbrahim Tennûrî‟dir. (ö. 887/1482)12  

Diğer kaynaklarda “Akşeyh” olarak şöhret bulan Akşemseddin‟in 792/1390 yılında Şam‟da 

doğduğu ve yedi yaşındayken babasıyla birlikte Anadolu‟ya gelerek o zaman Amasya‟ya bağlı Kavak 

ilçesine yerleştiği yazılıdır. Hacı Bayram Velî‟nin vefatından sonra onun makamına geçmiştir. İstanbul 

kuşatmasına yüzlerce müridiyle birlikte fiilen iştirak eden şeyh 863/1459 yılında vefat eder. Mûsikî, 

heyet, nücum ve tıp ilminde de mahir müderris bir zattır. Anadolu tasavvuf tarihi açısından 

Bayramiyye‟ye bağlı Şemsiyye kolu kendisi tarafından ihdas olunmuştur. Mezarı Göynüktedir.13  

Amasya‟nın ilim ve irfan dünyasından müstefid olan bir diğer etkin sûfî Şemseddin Sivâsî‟dir. 

(1006/1597) Sivâsî Amasya‟ya çok yakın Tokat/Zile doğumlu olup Halvetî tarîkatının kendi adıyla maruf 

“Şemsiyye” kolunun kurucusudur. Osmanlı Müellifleri‟nin yazarı Bursalı Mehmed Tahir Efendi‟nin 

ifadesine göre Şemseddin Sivâsî yedi yaşındayken pederinin mürşidi Yahya Şirvânî (ö. 868/1463) 

ashabından ve Habib Karamânî‟den (ö. 902/1496) icâzet alan Amasyalı Şeyh Hacı Hızır Efendi‟nin 

yanına gelmiş ve şeyhin teveccühüne mazhar olduktan sonra memleketine geri dönmüştür. Mehmed 

Tahir‟in verdiği bilgiler diğer kaynaklar tarafından da teyit edilmektedir. Babası oğlu Şemseddin 

Ahmed‟i yedi yaşındayken şeyhine götürerek onun duasını almıştır. Şemseddin Ahmed Zile ve Tokat‟ta 

bir müddet ilim tahsil ettikten sonra İstanbul‟a gitmiştir. Amasya‟da bulunan babasının şeyhi Hızır 

Efendi‟nin de halifesi Muslihiddin Halife‟ye (ö. 860/1456?) intisap ederek ondan hilafet ve icazetini 

almıştır. Şemseddin Sivâsî 1006/1597 yılında Sivas‟ta vefat etmiştir. Arapça ve Farsça‟ya bu dillerde 

                                                           
8  Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf, s. 20. 
9  Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Sûfîler Devlet ve Ulema, OSAV Yayınları, İstanbul, 2001, s. 302, 395, 409. 
10  Geniş bilgi için bkz. Hür Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf-XIX. Yüzyıl, İnsan Yayınları, 2. bs., İstanbul, 2004, 

ss. 895-944. 
11  Adalet Çakır, “Kadiriyye”, Türkiye‟de Tarîkatlar Tarih ve Kültür, ed. S. Ceyhan, İSAM Yayınları, İstanbul, 2015, s. 185. 
12  Bursalı, OM, c. I, s. 27-29. 
13  Bkz. Orhan F. Köprülü, Mustafa Uzun, “Akşemseddin”, DİA, c. II, ss. 299-302. 
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kitap telif edecek kadar hâkim olan şeyhin on beş civarında manzum, on beş kadar da mensur toplam 

otuz eseri vardır.14  

Yakın dönem Osmanlı tarîkat dünyasında adından söz ettiren ve daha çok “Turhal Şeyhi” 

namıyla bilinen Mustafa Efendi‟nin (ö. 1782?) bu yetkinliğe erişmesinde de Amasya‟nın önemli bir yeri 

vardır. Bu zat tahsiline Amasya‟da başlamış daha sonra İstanbul‟a gitmiştir. Mehmed Tahir onun 

Şabâniyye‟den icazetli olduğunu beyan eder.15 Şeyhin İç Anadolu bölgesinde Nakşbendîliğin 

yaygınlaşmasında önemli rolü bulunur. Amasyalı Akifzâde‟nin bir defa sohbetini dinlediği şeyh Yeniçeri 

kökenli olmasına rağmen sonraları tasavvufa ilgi duymuş Turhal‟a giderek bir zaviye açmıştır. Cihada 

ve teheccüd namazına düşkün olmasıyla bilinen şeyhin Amasya, Tokat, Çorum gibi vilayetlerde birçok 

müridi vardır. İstanbul‟da eğitimi esnasında Murad Nakşibendî oğullarından Ali Efendi‟ye intisap 

etmiştir. Bir rivayete göre Nemçe savaşına iştirak etmiş gösterdiği başarıdan dolayı I. Mahmud 

tarafından ordu komutanlığına tayin edilmiştir. 1205/1790 yılında Turhal‟da vefat etmiş, halen halkın 

büyük rağbet gösterdiği “Kesikbaş Camii” haziresine defnedilmiştir.16 

II- Amasyalı Sûfî ġahsiyetler  

Müellifin adı geçen eserinin “Meşâyıh Faslı”nda Amasya ile ilişkili on altı zata yer verilmiştir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi bunlardan üçü tahsillerinin bir kısmı veya çoğunu Amasya‟da ikmal eden 

sûfîlerdir. Mehmed Tahir‟in iddiasına göre geri kalan yedi sûfî Amasya doğumlu, dördü dede, anne 

veya babası tarafından Amasya kökenli, ikisi ise başka memleketlerde doğduğu halde Amasya‟da irşad 

görevini sürdürüp buraya defnedilmiş kişilerdir. Durum böyle olmakla birlikte bu şeyhlerin bazıları 

tasavvuf dünyasında çok fazla tanınmamış, bazıları ise tasavvuf ve tarîkatlar tarihine damga vurmuş 

ender şahsiyetlerdir. Tebliğimizdeki bu sıralamalar vefat tarihleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

A- Doğumları Ġtibariyle Amasyalı Olanlar 

1- Yâr Ali ibn SiyavuĢ ibn Averen Divriği 

Bursalı Mehmed Tahir‟in Amasyalı dediği bu zatın pederi Zeyneddin Siyavuş Sivas/Divriği‟den 

Amasya‟ya göç etmiş biridir. 777 hicrî tarihte kaleme aldığı Kitâbü‟l- mekâsidîn nâciye fi‟l- mebdei ve‟l- 

meâş ve‟l- meâdî adındaki eserinin bir ilim, irfan ve fazilet şaheseri olduğundan bahisle mezkûr 

çalışmasının Şeyh Abdülmecid Sivâsî (ö. 1049/1639) tarafından tercüme ve şerh edildiğine vurgu 

yapar. Keza Fahreddin el-Irakî‟nin (ö. 688/1289) Lemeât isimli tasavvufi eserinin bu zat tarafından 

Lemehât ismiyle şerh edildiğini söyler.17 Adı geçen şeyh 812/1409 yılında vefat etmiştir.18 

2- Abdürrahim Nizameddin Merzifonî (Sarı DâniĢmendzâde) 

Bursalı Mehmed Tahir Efendi asıl adı Nizameddin Abdurrahim b. Emir Aziz olan bu zatın Çelebi 

Sultan Mehmed Han devrinin meşhur şeyhlerinden biri olduğunu vurgulamıştır. Şeyhin babası “Sarı 

Dânişmend” şöhreti ile maruf Emir Aziz Efendi‟dir.19 Bu nedenle şeyhin kendisi de zaman zaman “Sarı 

Dânişmendzâde” olarak anılmıştır.20 Bir diğer tarihçi Âşık Paşazâde (ö. XV. Asır?) ise şeyhin II. Murad 

devri (1421-1451) şahsiyetleri arasında yer aldığını belirtir.21  

Abdürrahim Merzifonî Anadolu tasavvuf tarihinde özellikle Zeyniyye tarîkatının bu coğrafyada 

tanınmasında en önemli paya sahip biridir. Erginlik çağına geldiğinde Mısır‟a gitmiş ve burada bulunan 

Zeynüddin Hafî‟ye (ö. 838/1434) intisap etmiştir.22 Evliya Çelebi (ö. 1682)  ise onun Zeynüddin Hafî‟ye 

Bursa‟da iken talebe olduğuna işaret etmektedir. Ancak adı geçen şeyhin Bursa‟ya bizzat gelip 

gelmediği tam olarak bilinmemektedir. Ülkemizde Zeyniyye tarîkatı hakkında akademik çalışmalar 

                                                           
14  Bkz. Bursalı, OM, c. I, s. 205-207; Osman Türer, “Osmanlı Anadolu‟sunda Tarîkatların Genel Dağılımı”, Osmanlı Toplumunda 

Tasavvuf ve Sûfîler, haz. A. Y. Ocak, TTK Yayınları, Ankara, 2001, s. 222. 
15  Bursalı, OM, c. I, s. 212-213. 
16  Bkz. Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, s. 301. 
17  Fahreddin Irâkî‟nin (ö. 688/1289) Lemeât adlı önemli yapıtı hakkında çok sayıda şerh mevcuttur. Yaklaşık 32 civarındaki bu 

şerhlerin tadat edildiği bir çalışmada, El- lemehât fî şerhi‟l- lemeât Şeyh Yâr Ali Şirâzî‟ye atfedilmektedir. Eserin yazılış tarihi 
812/1410. Bkz. Fahreddin Irâkî, Lemeât, trc. ve şerh A. A. Konuk, haz. E. Alkan, Harf Yayınları, İstanbul, 2011, s. 22. 

18  Bursalı, OM, c. I, s. 219. 
19  Lamii Mahmud Çelebi, Nefehâtü‟l-üns min hazarâti‟-l kuds Tercümesi, İstanbul, 1980, ss. 553-555. 
20  OM, I/ 43-44. 
21  Aşıkpaşazâde Derviş Ahmed, Aşıkpaşazâde Tarihi, nşr. Âli Bey, İstanbul, 1332, s. 202. 
22  Hoca Sadeddidin Efendi, Tâcü‟t- Tevârih, İstanbul, 1280, II, 435. 
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yapan Reşat Öngören‟e göre şeyhin Bursa‟ya gelmesi ihtimal dâhilindedir. Merzifonî Mısır‟da hizmetine 

girdiği şeyhiyle birlikte Horasan‟a gitmiş ve seyr ü sülûkunu tamamlayarak bu şahıstan icazetini 

almıştır.23  

Rivayete göre mürşidi onun için “Bir aşk kütüğünü yakıp diyar-ı Rum‟a attık” demiştir. Zeynüddin 

Hafî tarafından kendisine verilen icâzetnâmenin tam metni Nefahât Tercümesi‟nde yer almıştır.  Burada 

Hafî şeyhin başarısı için dua ettikten sonra onun yeterli müridlik şartlarına kâmilen uyduğunu, 

kendisiyle Horasan‟a gittiğini, sağlam ve sahih bir itikadla tam bir teslimiyet gösterdiğini söyler. Yine 

Hafî kendisinden Sühreverdi‟nin Avarif‟ini ve İmam-ı Nevevî‟nin Hadis-i Erbaîn‟ini dinlediğini, beldesine 

dönmeye niyetlendiğinde irşada ehil olduğunu beyan etmiştir.24  

Şeyh, tahsil ve seyr u sülûkunu bitirdikten sonra 832/1428 yılında doğum yeri Merzifon‟a gelmiş 

ve burada halkı irşada başlamıştır. Devrin padişahı II. Murad da şeyhe sahip çıkmış Merzifon‟da 

bulunan imaretin vakfından kendisine belli bir miktar maaş bağlatmıştır.  

Şeyhin ilmî ve manevî yetkinliği sadedinde Taşköprüzâde (ö. 1032/1622), onun fetihten önce 

İstanbul‟a gittiğini, Ayasofya rahipleriyle bir münazara yaptığını, sonunda bunlardan kırk kadarının 

ihtida ettiğini söyler.25 Bursalı Mehmed Tahir Efendi tasavvufla ilgili manzum eserlerinde “Rûmî” 

mahlasını kullanan Abdürrahim Merzifonî‟ye ait; 

“Tevbe yâ Rabbi hatâ yoluna gittiklerime 

Bilip ettiklerime bilmeyip ettiklerime” beytinin Türk tasavvuf edebiyatında “sehl-i mümtenî” 

kabilinden sıkça kullanıldığına vurgu yapar.  

Abdürrahim Merzifonî‟nin eserleri arasında İrşâdü‟l-Enâm, Işknâme ve Divançe-i İlâhiyât 

zikredilmektedir. Bu eserlerden sadece Işknâme26 elimizde mevcuttur. Bazı kaynaklarda27 

kütüphanelerde mevcut28 Risâle-i Cebriyye fi‟z-zikr adlı bir eserinden daha bahsedilmektedir. 

Hakkında ülkemizde Berin Taşan tarafından müstakil bir çalışma yapılmıştır. (İzmir 1975) Şeyhin 

vefat tarihi konusunda farklı görüşler vardır. DİA‟da yer alan bir makalede 850/1446 civarında,29 

Öngören ise 865/1461 tarihinde vefat etmiş olabileceğini söyler. 30 

3- Ġbrahim Tennûrî 

Doğum yeri hakkında bazı çelişkilerin bulunduğu İbrahim Tennûrî Sivas veya Amasya‟da 

doğmuştur. Babası Sarrafoğlu Hüseyin Sivaslıdır. Ancak Bursalı Mehmed Tahir şeyhin Amasya‟da 

doğduğunu söyler. Bursalı devamla babası Sivas, annesi Amasyalıdır ve kendisi de Amasya‟da dünyaya 

gelmiştir der. Sefîne müellifi de aynı görüştedir.31 Ona göre irfan sahibi bir zat olan İbrahim Tennûrî 

tasavvuf ve tarîkatlar tarihinin en önemli şahsiyetleri arasında yer almaktadır. İbrahim Efendi Konya‟da 

tahsilini tamamladıktan sonra Akşemseddin‟in (ö. 864/1456) manevî terbiyesi altında intisabını 

gerçekleştirmiştir. Bazı kaynaklarda onun önce Safeviyye tarîkatına niyetlendiği, ancak Akşemseddin‟in 

şöhretini duyunca bu defa ona intisap ettiği yazılıdır. İbrahim Efendi Akşemseddin‟den hilafet aldıktan 

sonra Kayseri‟ye dönmüştür. 

İbrahim Tennûrî‟nin kurduğu Bayramiyye-Şemsiyye tarîkatının Tennûrîyye şubesi XVI. Yüzyılda 

İstanbul‟da Ebussuud Efendi‟nin (ö. 981/1574) babası İskilipli Şeyh Muhyiddin Muhammed Yavsî (ö. 

920/1514) tarafından temsil edilmiştir. Bu zat İstanbul‟a gelmeden önce İskilip-Amasya civarında 

faaliyetlerini sürdürmüş, dönemin Amasya Valisi Şehzâde Beyazıd da zikirlerine iştirak etmiştir.  

                                                           
23  Reşat Öngören, Tarihte Bir Aydın Tarîkatı Zeyniler, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, s. 73. 
24  Bkz. Lamii Mahmud Çelebi, Nefehâtü‟l-üns min hazarâti‟-l kuds Tercümesi, ss. 553-555  
25  Taşköprüzâde İsâmüddîn Ahmed, eş-Şekâiku‟n- Nu‟mâniyye fi ulemâi‟d- devleti‟l-Osmâniyye, nşr. A. S. Furat, İstanbul, 

1985, ss.122-123. 
26  İstanbul Üniv. Ktp. TY, Nr. 1359. 
27  Abdürezzak Tek, Abdüllatif Kudsî, Hayatı, Eserleri ve Görüşleri, Emin Yayınları, Bursa, 2007, ss. 31-32. 
28  Kütahya Vahid Paşa Ktp. Nr. 1947. 
29  Nihat Azamat, “Abdürrahim-i Rûmî”, DİA, I, 293. 
30  Öngören, age., s. 75. 
31  Hüseyin Vassâf‟a göre bu şahsa Sivaslı denmesi babasının Sivaslı olması hasebiyledir. İbrahim Hazretleri Amasya‟da 

doğmuştur. Nitekim Hafız Hüseyin Emir Aksarayî de böyle yazar ifadesini kullanır. Bkz. Hüseyin Vassâf,  Sefîne-i evliyâ-ı 
ebrâr ve şerh-i esmâr-ı esrâr, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, no: 2306-2309, vr. 268. 
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Tennûrî sadece tarîkatla ilgilenen bir şeyh olmayıp aynı zamanda iyi bir tıp âlimidir. Hatta ona 

nispet edilen Tennûr (tandır) lakabının bir tandırla hastaları terletip tedavi etmesi nedeniyledir. 

Geçmişteki pek çok sûfî gibi şairlik yönü de bulunan şeyh, “Âşık” mahlasıyla akıcı şiirler kaleme 

almıştır. Günümüzde çokça bilinen haliyle “lütfun da hoş kahrın da hoş” ilahisi ona aittir ve halen bu 

ilahi halkımız tarafından sevilerek terennüm edilmektedir. 

Mehmed Tahir, III. Murad döneminde yaşayan torunu Ebussuud ibn Şeyh Sadullah Efendi de 

ilim ve irfan sahibi bir zat olduğuna atıf yapar.32 Gülzâr-ı Ma‟nevî adında tab olunmamış bir eseri 

dikkate şayandır. Tennûrî hakkında ülkemizde birkaç akademik çalışma yapılmıştır.33 İbrahim Tennûrî 

887/1482 yılında vefat etmiş ve Kayseri‟ye defnedilmiştir. 

4- Cemal Halvetî 

Şeyhin mensup olduğu Halvetiyye tarîkatı Osmanlı devletinde görülen en yaygın ve en müessir 

tarîkatların başında gelir.  Tarîkatın Osmanlı topraklarına girişi ve yayılışı, halvetîliğin pîr-i sânisi Yahya 

Şirvanî‟nin (ö. 868/1464) halifeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Keza tarîkatın Anadolu‟daki 

intişarında en fazla katkı Amasyalı Pir İlyas‟a aittir. Pir İlyas Yahya Şirvânî ile aynı mürşid Şeyh 

Sadreddin Şirvânî‟den tefeyyüz etmiştir.  

Halvetiyye tarîkatının dört ana kolundan biri Cemâliyye‟dir. Cemal Halvetî‟nin doğum tarihi tam 

olarak bilinmemektedir. Tomar-ı Turuk-u Aliyye müellifi Sadık Vicdânî (ö. 1939) ile Osmanlı 

Müellifleri‟nin yazarı onun Amasya‟da doğduğunu, diğer biyografi yazarları ise Aksaray‟da dünyaya 

geldiğini söylerler.  

Bursalı Mehmed Tahir, Cemal Efendi için köken itibariyle Karamanlı olsalar da kendisi Amasya‟da 

dünyaya geldi der. Cemal Halvetî Mevlânâ Cemaleddin Aksarayî (ö. 791/1388) neslinden gelmekte ve 

tarîkatta feyzini Erzincanlı Muhammed Bahaüddin Efendi‟den almaktadır. II. Beyazıd kendisini 

İstanbul‟a davet etmiş ve bir müddet Koca Mustafa Paşa dergâhında irşadla meşgul olmuş ve bu 

şehirde Halvetiyye tarîkatını yaymıştır. 34 

Kaynaklar şeyhin önce Abdullah Karamânî‟ye (ö. 866/1462), vefatı akabinde Bakü‟de bulunan ve 

Halvetiliğin pîr-i sânisi Seyyid Yahya Şirvanî‟ye intisap için yola çıktığını belirtir. Ancak adı geçen şeyhin 

vefatını duyunca bu defa “Molla Piri” olarak bilinen Muhammed Bahaüddin Erzincanî‟ye (ö. 868/1464) 

mürid olur. Bu zattan icazetini alan Cemal Efendi Amasya‟ya döner ve irşada başlar.  

Ünü ve yaşantısındaki samimiyeti nedeniyle kendisine veli/sofu gibi bazı nitelendirilmeler yapılan 

II. Beyazıt Amasya valisi iken Cemal Halvetî ile tanışma gereği duyar. Onunla çok yakın ve samimi 

ilişkiler kurar ve hatta ondan el alır.35 “Mefhar-ı aktâb-ı devrân” olarak da anılan şeyhin meşhur 

halifeleri arasında Sünbül Efendi (ö. 936/1529), Hayreddin Tokâdî (ö. 940/1533) ve Merkez 

Muslihiddin Efendi (ö. 959/1551) gibi zatları görmek mümkündür.36 

Cemal Halvetî “kad mâte şâh-ı evliyâ” tarih düşürmesiyle gittiği hac yolculuğu esnasında 

899/1493 yılında Tebük‟te vefat etmiştir ve vasiyeti üzerine oraya defnedilmiştir.  Tefsirle ilgili Arapça 

yazdığı Fatiha yorumları, keza 40 hadis çalışmaları ve buna benzer yirmi bir adet telifatı söz 

konusudur. Mehmed Tahir, kendisinin de gördüğü müellifin tefsir risalesi, hadis-i erbaîn ve Sad Kelime-

i İmâm-ı Ali adlı eserlerinin bilimsel bir üslupla kaleme alındığından bahseder. 

5- Sünbül Efendi 

Halen halkımızın İstanbul‟da en fazla ziyaret ettikleri yerlerden biri olan Sünbül Efendi‟nin asıl adı 

Yusuf Sinan‟dır. Halvetiyye tarîkatının kendi adıyla kurulan Sünbüliyye kolunun şeyhidir. Doğum yeri 

Merzifon/Borlu‟dur. Babasının adı Kayabeyoğlu Ali‟dir. Ailesi hakkında fazlaca bir bilgimiz yoktur. 

“Sünbül” lakabı ise kendisine şeyhi Cemal Halvetî tarafından verilmiştir. Zâhirî ilimlerde hocası 

Efdalzâde‟dir. Şeyhin bidâyette medrese tahsili yaparken tasavvuf aleyhtarı olduğu ancak Cemal 

                                                           
32  Bursalı, OM, I/211-212. 
33  Mustafa Uzun, “İbrahim Tennûrî”, DİA, c. 21, s. 356. 
34  Bursalı, OM, I/80-81. 
35  Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf, s. 246. 
36  M. Serhan Tayşi, “Cemal-i Halveti”, DİA, c. VII, ss. 302-303. 
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Halvetî ile tanıştıktan sonra bu fikrinden vazgeçip tasavvuf yoluna girdiği belirtilir.37 Mürşidi Cemal 

Halvetî‟den sonra uzun süre Koca Mustafa Paşa dergâhında irşad vazifesini deruhte etmiştir. Kendi 

adına teessüs eden Sünbüliyye Anadolu‟da XVI ve XVII. Yüzyıllarda Amasya‟dan başka Kütahya, 

Manisa, Kastamonu gibi şehirlerde de faaliyet göstermiştir. Amasya‟da bu kolun mümessili Amasyalı 

Hasan Dede (ö. 1020/1611) adında bir zattır. 

Sünbül Efendi‟nin ölümünden sonra yerine Merkez Efendi postnişin olmuştur. Merkez Efendi 

tasavvuf yoluna girmeden önce medresede ilim tahsili yapmakta, Şerhü‟l-akâid‟i okurken gönlüne 

tasavvuf aşkı düşerek Lemezât müellifine göre Karaman, Yusuf Efendi‟ye göre Amasya‟ya gelerek 

Molla Habib Karamânî ile buluşmuştur.38 Sünbül Sinan Efendi II. Beyazıd, Yavuz Sultan Selim ve 

Kanuni Sultan Süleyman gibi Osmanlı‟nın yükseliş döneminde yaşamıştır. Bursalı Mehmed Tahir onun 

bazı ârifâne ilahilerinin bulunduğunu beyan ederken, Sefîne müellifi Hüseyin Vassâf (ö. 1929) bu 

ilahilerden bazı örnekler verir. 

Dönemin tartışmalı konularından biri olan sema ve devran hakkında Tahkîkiyye adıyla Türkçe bir 

eser kaleme almış ve burada cevazına dair ikna edici deliller getirmiştir.39 Bu çalışmadan başka yine 

tasavvuf ve tarîkat adabıyla alakalı yazılmış Risâletü Etvâr-ı Seb‟a ve Tarîkatnâmesi mevcuttur. Şeyh 

936/1529 yılında İstanbul‟da vefat etmiştir. Cenaze namazı Fatih Camiinde Şeyhülislam Kemalpaşazâde 

(ö. 931/1534) tarafından kıldırılmıştır.  

6- Küçük Muhammed (Mehmed) Âlemi Efendi 

Bursalı Mehmed Tahir‟in Amasyalı olarak beyan ettiği bir diğer sûfî “Kadızâde” olarak tanınan 

Küçük Muhammed Âlemi Efendi‟dir.40 Fazilet sahibi Küçük Muhammed Efendi Tokat-Sivas bölgesinin 

tanınmış sûfîlerinden Abdülmecid Sivasî‟nin (ö. 1049/1639) önemli halifesidir.41  

Bu zat sûfî özelliğiyle birlikte Amasya II. Beyazıd Cami şerifi kürsü şeyhliği42 görevini de 

yürütmüştür. Mehmed Tahir‟e göre 1045/1635, Hüseyin Vassâf‟a göre 1030/1620 yılında burada vefat 

etmiş Pir İlyas Halvetî‟nin yanına defnedilmiştir.43  

Kitâbü‟l- makbûl fi hâli‟l-huyûl adındaki eserini devrin padişahı II. Osman‟a takdim etmiştir. 

Bundan başka henüz matbu olmayan altı eser daha kaleme almıştır.44 

7- Mahmud Ġbn Edhem 

Müellif bu zatı Nakşbendi meşayihının ilim ve irfan erbabından biri olarak tanıtmakta, babasının 

Akşehir ancak kendisinin Amasyalı olduğunu belirtmektedir. Şeyhin Tuhfetü‟l- edeb sarf-ı lügati‟l- Arab 

ve Gülşen-i inşâ adında iki adet edebî eseri vardır. Miftahü‟l-lügat adında bir başka çalışması daha olan 

Mahmud ibn Edhem‟in tasavvufi yönü yanında iyi bir dilci olduğu anlaşılmaktadır.45   

B- Kökenleri itibariyle Amasyalı Olanlar 

1- Yahya Efendi (BeĢiktaĢlı) 

Mehmed Tahir, Beşiktaşlı Yahya Efendi olarak bilinen, zahir ve batın ilimde zülcenâhayn -çift 

kanatlı- bu zatı Amasyalı Ömer Efendi‟nin oğlu şeklinde tanıtır. Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA)‟daki 

                                                           
37  Hür Mahmut Yücer, “Sünbül Sinan”, DİA, c. XXXVIII, ss.135-136. 
38  Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf, s. 61. 
39  Bursalı, OM, I/179-180. 
40  Bursalı, OM, I/142. 
41  Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Sûfîler Devlet ve Ulema, ss. 201-202. 
42  Bu tabir Osmanlı devrinde cuma günleri Cuma namazından sonra vaaz edenler hakkında kullanılmaktadır. Bunlara “Cuma 

Vaizleri” de denir. Cuma günü Arapça okunan hutbeyi namazdan sonra lisan bilmeyen hatibin ne dediğini anlamayan 
cemaate izah maksadıyla ihdas olunmuştur. Mertebe itibariye başlangıçta yedi olan bu rütbeler daha sonra on bire 
çıkarılmıştır. M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, İstanbul, 1993, c. II, s. 345. 

43  Bursalı Mehmed Tahir‟in eserinde yer almayan Pir İlyas Halvetî önemli bir sûfî ve zahir âlimidir. Timur, Amasya‟yı aldıktan 
sonra onu irşad için Şirvan‟a göndermiş ve ona hürmet etmiştir. Bu zaman zarfında Pir İlyas Zeynüddin Hafî‟nin derslerine de 
katılmış ve halvete girmiştir. Timur vefat edince hocasının da izniyle 1406 yılında tekrar Amasya‟ya dönmüştür. Bu zat, 
Halveti tarîkatının Anadolu‟daki intişarında önemli bir role sahiptir. Halvetiler adına yaptırılan ilk tekke de Amasya‟da 
Gümüşlüoğlu Tekkesi‟dir. Şeyh bu tekkede çok sayıda talebe yetiştirmiş, 813/1410 yılında burada vefat edip Sevâdiye 
mahallesindeki pirler haziresine defnedilmiştir. Bkz. Türer, “Osmanlı Anadolu‟sunda Tarîkatların Genel Dağılımı”, s. 214. Pir 
İlyas‟ın vefatı akabinde ilk halifesi olan Zekeriyya Halvetî postnişin olmuştur. Bu tarikatın Amasya‟da etkin olmasında onun 
karizmatik yapısının büyük payı vardır. Kabri Saraçhane Camii yanındadır. Bu zata “Tabaklar Evliyâsı” da denir. Abdizâde ise 
Zekeriyya‟yı Saraçlar Şeyhi diye bilinen Pir Sunullah‟ın halifesi olarak gösterir. 

44  Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Sûfîler Devlet ve Ulema, s. 202. 
45  Bursalı, OM, I/149. 
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bir makaleye göre Âli Mustafa Efendi de Ömer Efendi‟nin Amasyalı olduğunu söyler.46 Bazı kaynaklar 

ise babasının Şamlı olduğunu belirtirler. Babası Şam‟da medfundur. Ömer Efendi Trabzon‟da kadı iken 

Yahya Efendi 900/1495 yılında burada doğmuştur. Yahya Efendi “Müderris” ve “Molla Şehzâde” olarak 

da tanınır.  

Sefîne müellifine göre temyiz yaşına geldiğinde İstanbul‟a giderek ahlâkı ve ilmiyle meşhur bir 

zat olan Zenbilli Ali Efendi‟den (ö. 933/1526) ilim tahsil etmiştir. Zâhirî ilimlerin pek çok dalında kendini 

ispat etmiş bir zattır. Hangi tarîkata bağlı olduğu bilinmez, üveysî meşreptir. Yaygın bir görüşe göre 

Hızır ile görüşerek ondan icazet almıştır. Vefatından sonra tekkesi Kadirî, Nakşî ve Gülşenî meşâyıhı 

tarafından kullanılmıştır. 

Yahya Efendi ile dönemin padişahı arasında sıkı bir dostluk göze çarpar. Bu nedenle zaman 

zaman padişaha uyarı, talep ve tavsiyeler içeren mektuplar yazmıştır. Dönemin vezirleriyle de sıkı 

irtibatlar kurmuş ancak bu bir zaman sonra devlet işlerine müdahale şeklinde algılanmış ve aralarında 

gerginlikler yaşanmıştır. Peçevi Tarihi rivayetine göre Yahya Efendi dünyaya geldiğinde I. Selim 

Trabzon‟da validir ve şeyhin Trabzonlu olan annesi Afife Hatun Kanuni‟yi emzirdiği için onunla 

sütkardeşi olmuştur.  

Yahya Efendi İstanbul‟da bazı medreselerde müderrislik yaptıktan sonra 1555 yılında inzivaya 

çekilmiştir. Hüseyin Vassâf, Peçevî‟den naklen, Yahya Efendi‟nin padişah tarafından müderrislikten bir 

müddet sonra azledildiğini söyler. Ona göre “sultanların vefası yoktur” fetvasınca uzlete çekilmiş ve 

daha çok ibadetle meşgul olmaya başlamıştır.47 Beşiktaş-Ortaköy arasında bir yer satın alan, erbainler 

çıkaran, riyazât ve mücâhede ile meşgul olan keramet sahibi Yahya Efendi tüccar ve özellikle 

gemicilerin irşadıyla ilgilenmiştir.48 Bu yönüyle halk arasındaki adıyla “Yahya Efendi Tekkesi” tam bir 

uğrak ve irşad mekânıdır. Rivayetlere göre çok renkli ve çok yönlü kişiliği nedeniyle kendisine derin 

saygı duyulan Yahya Efendi sadece Müslümanlar tarafından değil Hıristiyan denizcilerin de ziyaret edip 

bazı taleplerde bulunduğu ve teberrüken duasını aldıkları muhterem bir zattır.  

“Müderris” mahlasıyla şiirleri vardır. Yahya Efendi 978/1571 yılında İstanbul‟da vefat etmiştir.49 

Cenazesi kurban bayram namazı akabinde pek çok devlet adamının da katılımıyla Süleymaniye 

Camiinde Şeyhülislam Ebussuud Efendi (ö. 980/1574) tarafından kıldırılmış ve dergâhının bulunduğu 

yere defnedilmiştir. Daha sonraları dergâhın bulunduğu alana II. Selim‟in emriyle bir türbe inşa 

ettirilmiştir. 

2- SarhoĢ Bâli Efendi 

Sarhoş Bâli Efendi, babası Tire‟de kadı iken bu şehirde dünyaya gelmiştir. Babası Amasyalı 

kendisi Tire doğumlu Halvetî şeyhidir. Sarhoş Bâli Efendi‟nin babası II. Beyazıd‟ın oğlu Ahmed‟in de 

hocalığını yapmış âlim bir zattır.  

Kimi zaman Sofyalı Bâli (ö. 960/1552) ile Sarhoş Bâli Efendi bilgileri bir birine tedahül 

etmektedir. Her ikisi de Halvetî‟dir, aynı çağda yaşamışlardır ve her ikisi de önemli Füsûs şârihidir. 

Kendisine “sarhoş” lakabının uygun görülmesi mânevî aşkla sermest oluşundan kaynaklanmıştır. 

Şiirde “Cevherî” mahlasını kullanan Sarhoş Bâli Efendi 980/1572 yılında İstanbul‟da vefat etmiş 

ve Ağa Yokuşu denilen yerdeki Kurşunlu Türbe civarına defnedilmiştir.50  

3- Yakup Afvî 

Celvetiyye tarîkatı şeyhlerinden faziletli bir zat diye tanıtılan Yakup Afvî Amasyalı Fenâî Mustafa 

Efendi‟nin oğludur. Mustafa Efendi halk arasında “Odabaşı Şeyhi” olarak da tanınır. Müfessir ve Hanefi 

fakihidir. İlk tahsilini babasından alan Yakup Efendi Üsküdar‟da Çavuşderesi civarındaki Celvetî 

dergâhında ilim ve irfanla meşgul Aziz Mahmud Hüdâî (ö. 1038/1628) yolundan giden Bilecikli Şeyh 

Osman Efendi‟ye hem mürid hem de damad olmuştur. Tarîkatta katedilmesi gereken seyrü sülükunu 

başarıyla ikmâl etmiştir.  

                                                           
46  Haşim Şahin, “Yahya Efendi Beşiktaşlı”, DİA, c. XXXXIII, ss. 243-244. 
47  Vassâf, Sefîne-i evliyâ, c. 2, s. 62. 
48  Vassâf, Sefîne-i evliyâ, c. 2, s. 63. 
49  Bursalı, OM, c. I, s. 227-228. 
50  Bursalı, OM, c. I, s. 182. 
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1147/1734 yılında Cedid Valide Sultan, daha sonra Şehzade Camii kürsü şeyhlikleri görevini 

yürütmüş ancak her ikisinden feragat ederek Celvetî dergâhına geçmiştir. Hadis, tefsir, fıkıh, tasavvufla 

ilgili altı adet eseri vardır.51 

Doğum tarihi tam olarak bilinemeyen Yakup Afvî 1149/1736 yılında vefat ederek Karaca Ahmet 

Mezarlığı‟na defnedilmiştir. 52 

4- Hicâbî Abdülbâki Efendi 

Müellifimizin beyanına göre Hicâbî Efendi Kırım Bahçesaray‟da doğmuştur. Pek çok sûfî gibi önce 

zahiri ilimleri ikmâl etmiştir. Onun bu tahsil hayatı Ruslar‟ın Kırım‟ı işgal ettiği 1774 yılında hicret ettiği 

Amasya‟da iken gerçekleşmiştir. Hocası Ürgüplü Hacı Ahmet Efendi‟dir. Bursalı Mehmed Tahir‟e göre, 

bu zat köken itibariyle Amasyalı Dede Cengi torunlarındandır. Dede Cengi on yıl kadar Kefe‟de 

müftülük görevinde bulunmuş, çocuk ve torunlarının bazıları burada doğmuştur.   

Abdülbaki Efendi emsileyi tasavvuf lisanı ile gayet akıcı bir tarzda şerh etmiştir. Yedi risale 

kaleme alan Hicâbî 1238/1822 yılında Amasya‟ya bir saat mesafede bulunan Zîre denilen yerde vefat 

etmiş ve kendisinin inşa ettirdiği dergâhın haziresine defnedilmiştir.53 

IV- Amasya’da Vefat Eden Sûfîler  

1- Habib Karamânî 

Habib Karamânî Anadolu‟da faaliyet gösteren ilk Halvetî şeyhlerindendir. Niğde/Ortaköy‟de 

doğmuştur. Mehmed Tahir Efendi bu zatın aslen Karamanlı olduğunu ve Yahya Şirvânî‟nin en önemli 

halifelerinden kabul edildiğini nakleder. Karamânî İskilip‟te Şeyh Muhyiddin Yavsî‟nin (ö. 1516) kızı ve 

Şeyhülislam Ebussuud Efendi‟nin kız kardeşi Rukiye Hatun ile evlenmiş ancak bir zaman sonra 

kayınpederi ile arasında ciddi bir anlaşmazlık çıkmıştır. Bu anlaşmazlık konusu hakkında farklı rivayetler 

olsa da bunlardan biri Lamii Çelebi‟nin ifadesine göre Yavsî vakfını “evlâdiyelik” kurmuş, Karamânî ise 

bunun “erbâbiye” olması gerektiğini söylemiş ve bu yüzden araları açılmıştır.54 Buradan Amasya‟ya 

giden şeyh, Amasya‟da kendi adına bir zaviye tesis etmiş, ibadet ve ilimle meşgul olmaya başlamıştır. 

902/1496 yılında Amasya‟da vefat eden şeyh Karamânî Mehmet Paşa haziresine defnedilmiştir.55 

Tasavvufta seyr ü sülûk makamlarını anlatan Etvâr-ı seb‟a adında manzum, Kitâbu‟n- nesâyih adında 

mensur eseri vardır.56 

2- Hamza Nigârî Efendi 

Bursalı Mehmed Tahir‟in beyanına göre Hamza Nigârî‟nin doğum yeri Karabağ‟dır. Nigarî 

Nakşî/Halidî kolunun önemli şeyhlerinden biri olup, soyu Hz. Hasan‟a dayanmaktadır.57 

Hamza Nigârî‟nin doğum tarihi hakkında farklı tarihler zikredilmektedir. Bunlar arasında daha çok 

1797, 1805, 1815 yılları dikkat çeker. Şeyhin esas adı Hamza‟dır ve “Mir Paşa” diye tanınan Seyyid 

Rükneddin‟in oğludur. Kullandığı “Nigar” mahlası ise tahsili esnasında kendisine yardım eden Nigar 

isimli bir hanıma şükran nedeniyle verilmiştir. Şeyh Mir Hamza, Hacı Hamza Nigârî, Seyyid Nigârî, 

Nigâr-î Karabâğî olarak da tanınır. 

Şeyh Hamza, Halid-i Bağdâdî‟den (ö. 1242/1827) hilafet alıp daha sonra İsmail Siracüddin 

Şirvânî‟ye (ö. 1264/1848) intisap etmiştir. Bilindiği gibi burada ismi zikredilen İsmail Şirvânî Şeyh 

Şamil‟in (ö. 1288/1871) mürşidi olup Ruslar tarafından bir süre hapsedilmiş ve 1827 yılında önce 

Ahıska‟ya daha sonra da Amasya‟ya hicret etmiştir. Dört yıl Amasya‟da kalan bu zat daha sonra Sivas‟a 

gitmiş, dokuz yıl sonra tekrar Amasya‟ya geri dönmüştür. 1848 yılında Amasya‟da vefat edip buraya 

defnedilmiştir.58  

                                                           
51  Mehmet Ünal, “Afvî, Yakub”, DİA, c. EK-I, s. 38. 
52  Bursalı, OM, c. I, s. 229-230. 
53  Bursalı, OM, c. I, s. 111-112. 
54  Kamil Şahin, “Habib Karamânî”, DİA, c. XIV,  ss. 371-372. 
55  Şahin, “Habib Karamânî”, DİA, c. XIV,  ss. 371-372.  
56  Bursalı, OM, c. I, s. 106. 
57  Bursalı, OM, c. I, s. 113. 
58  Bkz. Vassâf, Sefîne-i evliyâ, c. II, s. 204. Mehmed Tahir Efendi nedense aynen Pir İlyas Halvetî gibi bu denli meşhur bir zat 

olan ve Amasya‟da medfun bulunan Şeyh İsmail Şirvâni‟ye eserinde temas etmemiştir.  
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Hamza Nigârî 1839 yılında müridleriyle Amasya‟ya gelmiş ve Gümüşlü Saraçhane medresesinde 

riyazete girmiştir. Hac ziyareti akabinde kısa süre İstanbul‟da kalmış, daha sonra yeniden Amasya‟ya 

dönmüştür. Pek çok yeri ziyaret eden Nigârî Erzurum‟a gitmiş, 1866 yılında tekrar Amasya‟ya gelerek 

kısa süre sonra Merzifon‟a yerleşmiştir. 1883 yılına kadar bu civarda irşad faaliyetini sürdürmüştür. 

Ünü ve sevilmesi nedeniyle, 1853 Osmanlı-Rus Savaşı ardından çoğunluğunu Kara papak (Tereme) 

Türklerinin oluşturduğu Kuzey Kafkasyalı müridler büyük kitleler halinde Amasya‟ya gelmişlerdir.  

Hamza Nigârî Ehl-i beyt sevgisi nedeniyle ashabın bazılarına hakaret ettiği gerekçesiyle Samsun 

üzerinden Harput‟a sürgüne gönderilmiştir. 1304/1886 yılında Harput‟ta vefat eden şeyh Amasya‟ya 

getirilip defnedilmiştir.59 Nigârî‟nin Nigarnâme ve Sakinâme adıyla Farsça ve Türkçe divanları 

bulunmaktadır. 

V- Bir Tarîkata Bağlı Oldukları Tahmin Edilen Amasyalı Âlimler  

Bursalı Mehmed Tahir‟in Osmanlı Müellifleri adlı eserinin I. Cildinde herhangi bir ilim dalında 

mahir, eserleri bulunan zahir âlimleri içinde, ya açıkça ya da zımnen bir tarîkata mensup, mürid veya 

muhip oldukları sanılan bazı isimlere yer vermiştir. Bunlar bilinen anlamda belli bir dergâh veya 

tekkede aktif bir tarîkat şeyhi olarak görev yapmamışlardır. Bu başlık altında başka kaynaklara 

müracaat etmeksizin müellifin verdiği özet bilgilerle yetinilecektir.  

1- Akbilek BahĢî Halîfe 

Fazilet sahibi ve mazannadan (velî olduğu tahmin olunan) bir zattır. Amasya‟nın Sonsa köyünde 

doğmuştur. İlk tahsilini memleketinde tamamlamış, daha sonra İmam-ı Suyûtî (ö. 911/1505), Zekeriya 

el-Ensârî (ö. 926/1520) gibi önemli zatlardan ilim görmüştür. Kırk sene tedristen sonra 1523 yılında 

vefat etmiştir. Şeyhülislam İbn Kemal (ö. 943/1536) bu zatta tefsir ve hadis okumuştur. Halvetî 

tarîkatına mensup olup irşadını Cemal Halvetî halifelerinden Muhyiddin İbn Muhammed Efendi‟den 

almıştır.60 

2- Abâdî Muhammed Çelebi 

İbn Kemal‟in talebelerinden biri olup Amasya‟nın Mahmud-Âbâd Hâkale köyünde doğmuştur. 

Tahsilini İstanbul‟da ikmâl ettikten sonra “Fetvâ Emini” olmuştur. 961/1553 yılında vefat edip üstadı 

İbn Kemal‟in civarına defnedilmiştir.61 

3- Abdülmecid Ġbn Nasuh Ġbn Ġsrafil (Ġsrafilzâde) 

Eserleri olan âlimlerden olup Amasya civarındaki Lazkiye/Lâdik‟te doğmuş 887/1482 yılında 

Amasya‟da vefat etmiştir. Bu zatın biraderi Yahya Efendi de faziletiyle tanınmaktadır.62  

4- Abdürrahim Ġbn Ġsmail (Akifzâde) 

Fazilet sahibi bir zat olup Amasya‟da doğmuştur. Şehzâde Cami haziresine defnedilmiştir. 

Nakşbendî tarîkatındandır. “Ünvânü‟l-meşâyıh, Takrîbü‟l-mübtedî, Sebîlü‟-s sâlikîn, Mühimmât-ı sofiyye, 

Kitâbü‟l- meşhûdi ve‟l- mesmûi ve terâcimi‟l- meşâyih ve‟l- ulemâ, Mir‟ataü‟n- nâzırîn fî münebbihâti‟l- 

mutasavvifeti‟t- tâhirîn” adlı eserleri vardır. 1192/1778 yılında Amasya‟da vefat eden pederi İsmail İbn 

Akif de faziletli bir zattır.63 

5- Bedreddin Mahmud Efendi 

Değerli şeyhlerden Muhammed Efendi‟nin oğlu olup Amasya‟da doğmuştur. Tahsilini ikmalden 

sonra Bursa kadılığı yapmış ve 914/1508 yılında vefat etmiştir. İlmi fazileti yanında şiirde de 

kabiliyetlidir. Ahlâk ve tasavvuftan bahseden Fevz ü Felâh adında otuz bab üzere tertiplenmiş bir eseri 

vardır. Bursalı onun Muhammediyye manzumesi “Mahmudiyye- vesîle” ismiyle bir nazire yazdığını, 

bunu Sultan II. Beyazıd‟a takdim ettiğini söyler ve şöyle der: “Aciz fikrime göre gerek manzum gerek 

mensur herkesin kabul ettiği bir esere nazira yapmaya kalkışmak boşuna, faydasız bir gayrettir” 

diyerek muhtemelen onun şiirdeki önemine atıfta bulunmak istemiştir.64 

                                                           
59  A. Azmi Bilgin, “Nigârî”, DİA, c. XXXIII, ss. 83-85. 
60  Bursalı, OM, c. I, s. 239. 
61  Bursalı, OM, c. I, s. 239. 
62  Bursalı, OM, c. I, s. 254 
63  Bursalı, OM, c. I, s. 268 
64  Bursalı, OM, c. I, s. 283 
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6- Celâleddin Muhammed Çelebi 

Fazilet sahiplerinden muhakkik bir zat olup Amasya kadısı Şemsedin Ahmed Efendi‟nin oğludur. 

Amasya‟da “Ziyârelioğlu” adıyla meşhur olduğu gibi “Resûl-i Rûmî” ismiyle de tanınmıştır. Tahsilini 

Amasya ve Mısır‟da tamamlamış, 793/1390 tarihinde Mısır‟da vefat etmiştir.65 

7- Hızır Ġbn Muhammed 

Fazilet sahibi bir zat olup Amasya Müftüsü iken 1086/1675 yılında vefat etmiştir. Fıkıh ve tefsir 

üzerine eserleri vardır. Babası Muhammed Efendi de âlim bir zattır.66 

8- Muhyiddin Muhammed Ġbn Hatip Kasım (Hatip Kasımoğlu) 

Fazilet sahibi zat olup Amasyalıdır. İstanbul‟da müderris iken 940/1533 yılında vefat etmiştir. 

Tefsir ve Akâid konusunda eserleri vardır. Arapça şiirleri Türkçe şiirlerinden daha kuvvetli ve muhtelif 

ilimlerdeki mahareti herkes tarafından takdir edilmiştir.67 

9- Muslihiddin Musa Efendi (ġeyh Ġmadzâde) 

İlk tahsili Arap ve Acem diyarlarında bitirdikten sonra memleketi Amasya‟ya dönüp Sultan II. 

Beyazıd Kütühanesi‟nde Hâfız-ı Kütüp olarak çalışmıştır. Ömrünün sonunda tasavvuf mesleğine girmiş 

ve 936/1529 yılında vefat etmiştir. “Mahzenü‟l- fıkıh” isminde fıkhın önemli on meselesine verdiği 

fetvalara ait eseriyle bilinir.68 

10- GümüĢlüzâde Ahmed Hüsameddin Efendi 

Bu zat da Amasya‟da yetişen âlimlerdendir. II. Beyazıd Han ile çağdaş olup ahlâk ilminde Türkçe 

kaleme aldığı “Mir‟atü‟l-mülûk” adlı eseriyle bilinir.69 

11- ġükrullah Amasyâvî 

Sultan II. Murad ve Fatih dönemlerinde bilgisinin derinliği, fazilet ve irfanıyla tanınmış, tıp 

ilminde mahir, ancak mûsikî ile de maruf bir zattır. Şeyh Yâr Ali‟nin kardeşinin oğludur. Her iki 

padişahın danışmanlığı yapmıştır. 897/1488 yılında vefat etmiş ve Şeyh Vefa türbesine defnedilmiştir.70 

12- Yusuf Sinâneddin Halvetî Amâsî 

Yusuf Sinâneddin adında tasavvuf tarihinde farklı kimseler vardır ve bir birine karıştırılırlar. 

Bursalı Mehmed Tahir, Muhyiddin Fenârî (ö. 835/1431) ve Taşköprülü Muslihiddin Efendi‟den (ö. 

857/1453) eğitim alan Sarıgüzel‟de medfun zatın başka bir Yusuf Sinânüddin Efendi olduğunu, buna 

karşın Tebyînü‟l-mehârim isimli Kur‟ân‟da haram kılınan şeylerin anlatıldığı tefsire dair 98 bab üzere 

hazırlanmış bu eserin müellifinin Amasyalı Halvetî tarîkat mensubu Yusuf Sinâneddin olduğunu ifade 

eder. Bu zat 1000/1591 yılında Amasya‟da vefat etmiştir.71 

13- Yusufzâde Abdullah Hilmi Efendi 

Amasya âlimlerinden Şeyhu‟l-Kurrâ Yusuf Efendizâde Muhammed Efendi‟nin soyundan olup 

1085/1674 yılında bu şehirde doğmuştur. Kendisi kıraat üstâdı, fazilet ve irfan hazinesidir. Buhârî 

hakkında yirmi sekiz yıl boyunca çalıştığı otuz cildlik mufassal şerhi mevcuttur. Bu eserini padişaha 

takdim etmiş ve ödüllendirilmiştir. Hatta bu derslere padişahın kendisi de iştirak ederek onu 

dinlemiştir. 

Yüksek Halvetî tarîkatında “Ortakul” tabir edilen Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravî (ö. 

910/1505) şubesinin ileri gelen şeyhlerinden Şeyh İlyas Sakizî‟den tarîkat seyr u sülûkunu 

tamamlamıştır. Şiirle de ilgilendiği için “Hilmî” mahlasıyla Arapça, Farsça ve Türkçe manzumeler 

kaleme almıştır. 55 kadar eseri olan bu zat 1167/1753 yılında 82 yaşında vefat etmiş ve 

İstanbul/Topkapı civarına defnedilmiştir.72 

 

 

                                                           
65  Bursalı, OM, c. I, s. 292 
66  Bursalı, OM, c. I, s. 342 
67  Bursalı, OM, c. I, s. 389 
68  Bursalı, OM, c. I, s. 397. 
69  Bursalı, OM, c. I, s. 398. 
70  Bursalı, OM, c. I, s. 443-444. 
71  Bursalı, OM, c. I, s. 465. 
72  Bursalı, OM, c. I, s. 471-472. 
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Sonuç 

Âlim ve ârif zatlar yaşadıkları beldenin adetâ ışık saçan kandilleri ve mânevî muhafızlarıdırlar. 

Nitekim şehirlere rûh veren bu mânevî mimarlar kaldırıldığı takdirde geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Bu 

açıdan Anadolumuz zengin bir birikime sahiptir. Amasya bunlardan biridir. Bu dinamiklerin gelecek 

kuşaklara aktarılmasında tüm etkili ve yetkili kişiler gayret göstermelidirler.  

Amasyalı zevâtın gün yüzüne çıkmamış eserlerinin kütüphane raflarından indirilip akademik bir 

çalışmaya konu edinilmesi ve yeni nesle sunulmasında İlahiyat Fakültesine önemli görevler 

düşmektedir. Keza yerel belediyelerimiz de bu zatların medfun bulundukları yerleri imar ve ıslah ederek 

halkın ziyaretine açmalıdırlar. Bununla birlikte tarihte geçen ve adları değişikliğe uğramış yerlerin 

günümüzde tespit ve teşhisi yapılmalıdır. Bu gibi şahsiyetler iyi bir tespitten sonra Amasya ile irtibatları 

kesinleştiğinde isimleri belirli yerlere verilmeli, taşıdıkları düşünce ve görüşler ilim ve irfan dünyasıyla 

paylaşılarak unutulup gitmeleri engellenmelidir.  

Amasya ilimiz Halvetiyye tarîkatının gelişip yayılmasında önemli durakların başında gelir. Bu 

nedenle adetâ şehirle özdeşleşmiş bu tarîkatın belli bir mekân ve belli gün/günlerde Konya Mevlânâ 

“şeb-i arûs” benzeri kültürel bir etkinliğe ev sahipliği yaparak, evrâd ve ezkârının usûlüne uygun icra 

edilmesine katkı sağlanmalı ve bu zikrin unutulup gitmesine engel olunmalıdır. Hiç şüphesiz erbâbı 

tarafından “darb-ı esmâ, devrân veya hadra” gibi adlarla anılan cehrî zikrin icrası kadim şehrin estetik 

güzelliğine ve kültürel özelliğine, hatta inanç turizmine büyük katkı sağlayacaktır.  

Görüldüğü üzere Amasya bir şehzâdeler şehri olduğu kadar bir evliyalar diyarıdır. Amasyalı 

sûfîler bizim burada esas aldığımız Bursa‟lı Mehmed Tahir‟in adı geçen eserinde bahsettiklerinden 

ibaret değildir. Bu tür sempozyumların gelecek adına ümit verici ve takdire şayan bir husus olduğuna 

inanıyor, emeği geçenleri tebrik ediyoruz. 
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İSMAİL ŞİRVȂNȊ’NİN TASAVVUFÎ ŞAHSİYETİ 

 

Kadir ÖZKÖSE 

 

Özet 

Halid-i Bağdâdî’nin Anadolu’ya gönderdiği halîfelerden biri olan İsmail Şirvânî, Şirvan’a bağlı Şemâhî 

kasabasının “Kürd Emir” köyünde 1197/1781’de dünyâya gelmiştir. İlk tahsilini memleketinde Mehmed 

Nûrî Efendi’den alıp Molla Cami’nin Kâfiye Şerhi’ne kadar okumuştur. 1215/1800 yılında Erzincan’a 

gidip Evliyazâde Abdurrahman Efendi’den ders görmüş, icazetini müteakip Tokat’a, bir yıl sonra 

Bağdat’a oradan da Süleymaniye’ye gidip Yahya el-Mervezî el-Imâdî ve Molla Mehmed İbn-i Adem’den 

hadis ve riyâziye okumuştur. 

1220/1805 senesinde Burdur’da fıkıh okuyan Şirvânî, memleketi olan Şirvan’a döner ve yedi yıl ilim 

öğrenmekle meşgul olduktan sonra kendisini manevî ilimlerde de yetiştirecek mürşid arayışına çıkar. 

Mekke, Medine ve Kudüs ziyaretlerinden sonra 1228/1813’de İstanbul’a gelir. Abdullah ed-Dihlevî (ö. 

1240/1824)’ye intisap etme arzusuyla İstanbul’dan ayrılıp Hindistan’a gitmeye karar verir. İsmâil 

Şirvânî, Basra’ya gelince ed-Dihlevî’nin mânevî işâreti sonucu, Hâlid-i Bağdâdi’nin huzûruna varır ve 

ona intisâp eder. el-Bağdâdî’nin sohbet halkasına girdikten sonra gerek Bağdat ve gerekse 

Süleymaniye’de hocasından hiç ayrılmamış, aklî ve naklî ilimlere âit derslerin çoğuna katılmış, Hâlid-i 

Bağdâdî nereye giderse gitsin onunla beraber gidip hizmetinde bulunmuştur. 

Şeyhi Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’den aldığı icazetle Süleymaniye’den Şirvan’a gönderilen İsmâil Şirvânî, 

burada halkın teveccühüne mazhar olur. Dokuz yıl kadar Şirvan’da irşad görevi ile meşgul olup orada 

evlenen Şirvânî’nin Kafkasya’aki en önemli iki halifesi Has Muhammed ve Muhammed Yerağî’dir. 

Muhammed Yerağî, Kafkasya’da Ruslara karşı destancı mücadele veren Müridizm Hareketinin lideri 

Şeyh Şamil’in şeyhidir. Rusya’nın Şirvân’ı istilâsı üzerine Ruslar tarafından Şirvan’da hapsedilen Şirvânî, 

müritlerinden Ahmed el-Ağdaşî’nin kefaletiyle hapisten kurtulmuş, daha sonra Ahıska’ya gitmiş ve 

burada iki yıl kadar kalmıştır. Ahıska’nm da işgaliyle 1243/1828’de dört yıl Amasya’da, dokuz yıl 

Sivas’ta kalıp tekrar Amasya’ya dönerek 1270/1853 yılında Amasya’da vefât etmiştir. Suriye 

valiliğinden sonra sadrazam olan oğlu Mehmed Rüştü Paşa tarafından türbesinin ve tekkesinin yanına 

bir câmi inşa ettirilmiştir. 

İsmail Şirvȃnȋ edebȋ üslubu, manevȋ şahsiyeti, tasavvufȋ yaklaşımları, toplumsal hassasiyeti, Amasya’nın 

manevi hamilerinden biri oluşu sebebiyle tasavvufȋ düşünce geleneğinde önemli bir Nakşȋ şeyhi olarak 

dikkat çekmektedir. Şeyh Şamil’in müridizm hareketine kaynaklık ve öncülük etmesi Kafkasya 

halklarının varoluş mücadelesinde ne denli güçlü bir ilham kaynağı olduğunu göstermektedir. 

Şirvan’dan Amasya’ya uzanan bir köprü olarak değerler hiyerarşisinde öncülük etmiş bir sufidir. Aşk 

felsefesini esas kabul etmesi, gönül felsefesine dikkat çekmesi, kalb hayatını mamur kılma çabası, 

marifet nazariyesindeki yaklaşımları tebliğimde öncelik durmak istediğim ana başlıklar olacaktır. 

Müteşerri bir sufi olarak tasavvuf-şeriat ilişkisini temel ittihaz etmesinedeniyle sağlıklı tasavvuf çizgisine 

öncülük ettiğini temellendirmek istiyorum. İnsan-ı kamil anlayışıyla yetkin insan arayışına nasıl başlayıp 

ne tür bir insanlık dünyasına kapı araladığını beyan etmek istiyorum. 

Anahtar Kelimeler: İsmail Şirvânî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, Hâlidilik, Osmanlı, Sufilik. 

 

The Sufi Understanding of Ismail Shrvani 

 

Abstract 

İsmail Şirvânî, one of caliphs sent to Anatolia by Halid-i Bağdâdî, wab born in Kürd Emir village by 

Semahi town of Şirvan province in 1197/1781. He got his primary education from Mehmet Nuri Efendi 

in his homeland and studied Kafiye commentary of Mullah Cami. In 1215/1800 he went to Erzincan 

and took courses from Abdurrahman Efendi and upon his ijaza, he left for Tokat and after a year went 
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to Baghdad and then to Süleymaniye where he took hadith and riyaziyyat lessons from Yahya el-

Mervezî el-Imâdî and Moullah Mehmed İbn-i Adem. Şirvânî studied fıqh at Burdur in 1220/1805 than 

went back to his homeland Şirvan and had been busy to learn ilm for next seven years then started to 

look for a murshid who would train himself in spiritual sciences as well. After successive visits to 

Mecca, Medina and Jerusalem he came to İstanbul in 1228/1813. Then in order to join Abdullah ed-

Dihlevî (d. 1240/1824) he left İstanbul and decided to go to India. On his way, when İsmâil Şirvânî 

arrived in Basra he came into Halid Bağdadi’s presence upon the spiritual signal of ed-Dihlevi and 

joined him. After he joined the Bağdadi’s circle of conversation, he never left his teacher neither in 

Baghdad nor Süleymaniye, he attended most of his courses on mental and traditional sciences and he 

stayed in Halid- Bağdadi’s service wherever he went.  

İsmâil Şirvânî was sent to Şirvan upon he deserved the icaza of his Seikh the Mevlâna Halid-I Bağdadi, 

and became the object of favor of people there. Şirvani had dealt with the task of spiritual guidance in 

Şirvan for nine years and married there. Two significant caliphs of him in Caucasia were Has 

Muhammed and Muhammed Yerağî. Muhammed Yerağî is known to be the sheikh of Sheikh Shamil 

who is the leader of the Muridism movement delivering epic fights against the Russians in Caucasia. 

Şirvani was imprisoned in Şirvan within the Russian invasion and released by the bail of his murid 

Ahmed el-Ağdaşî. Then he left for Ahiska and had stayed there for two years. After the invasion of 

Ahıska he moved to Amasya in 1243/1828 where he had lived for four years, then he had stayed in 

Sivas for nine years from where he returned back to Amasya and died there in 1270/1853. A mosque 

was built along with his shrine and convent, by his son Mehmed Rüştü Pasha who became first the 

governor of Syria then the grand vizier.  

Due to his literary style, moral personality, sufist approaches, social sentimentality and his being one 

of the spiritual mentors of Amasya, İsmail Şirvȃnȋ stands out as an important naqshbandi sheikh 

within the Sufi philosophy.  His being the pioneer and origin of Sheikh Shamil’s muridsm movement, 

proves how an important source of inspiration he is for the Caucasian nation’s struggle for their 

existence. He is a Sufi who leads in the hierarchy of values as being a bridge extended from Şirvan to 

Amasya. The main topics I’d like to underline in this paper, would be his predication on the philosophy 

of law, his remark on the philosophy of the soul, his effort to improve the heartfelt life and his 

approaches in the theory of marifa. 

I would like to base his pioneering in the line of a salutary Sufism, due to his acceptance of the Sufism 

sharia relation as a ground, as a sufist mutasharri. İ would like to describe how he started to search 

for a perfect human being along with his understanding of Insan-ı kâmil (mature human being) and 

what kind of a world of humanity he opened the door for.   

Keywords: İsmail Şirvânî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, Hâlidilik, Ottoman, Sūfism. 

 

1- İsmail Şirvȃnȋ’nin Hayat Serüveni 

İsmi İsmail, mahlası sirȃcuddin, ulemâ arasında lakabı fakȋrullah, seyyidü’n-nücebȃ, Mevlȃnȃ, Güllü Mevlȃnȃ 

olup,1 doğduğu yere nispetle Şirvȃnȋ ve Kürdemirȋ, mensup olduğu tarîkat nedeniyle Nakşȋ ve Hâlidȋ nisbeleriyle 

tanınmaktadır.2 

Şirvan’a bağlı Şemâhi kasabasının “Kürd Emir” köyünde 1197/1781’de dünyaya gelen İsmail 

Şirvȃnȋ’nin seyyid olduğu, babasının Şeyh Enver isimli sȗfȋ gelenekten bir şahsiyet olduğu kaynaklarda 

zikredilmektedir.3 Zamanının en önde gelen ȃlimlerinden olan babası Enver Şirvȃnȋ'den ilk eğitimini aldı. 

Yedi yaşında Kur'ȃn'ı hıfzetti ve kıraat-ı seb’a üzere Kur'ȃn okumayı öğrendi. Dokuz yaşındayken 

Abdurrahman ed-Dağıstânî'den fıkıh ve hadis ilimlerini okumaya başladı. Genç yaşında her türlü fıkhî 

                     
1  Muhammed Muhammedcelil, Fariz Celilli, Mevlȃnȃ İsmail Siraceddin Şirvȃnȋ, ty., s. 40; Turan Böcekçi, Amasya Evliyaları, 

Lazer Ofset Matbaacılık, Amasya, 2002, s. 68. 
2  Hüseyin Vassȃf, Sefȋne-i Evliyȃ, Seha Neşriyat, İstanbul, 1999, c. II, s. 371. 
3  Abdurrahman Memiş, Hȃlid-i Bağdȃdȋ ve Anadolu’da Hȃlidȋlik, Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 164; Osman Fevzi Olcay, Amasya 

Ünlüleri, haz. Turan Böcekçi, Amasya Belediyesi Yayınları, Ankara, 2002, s. 61; Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 
24; Böcekçi, Amasya Evliyaları, s. 66.  
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sorunun çözümünde ustalaştı.4 Mehmet Nuri Efendi’den Molla Cami’nin Kȃfiye Şerhi’ni okudu.5 İlim tahsili 

arzusuyla 1215/1800 yılında Şirvan’dan ayrılmış ve Erzincan’da Evliyȃzȃde Abdurrahman Efendi’nin yanında ilim 

tahsilinde bulunup icâzet almıştır.6 Erzincan’daki tahsil hayatını tamamladıktan sonra Tokat’a giden İsmail Şirvȃnȋ, 

birkaç yıl kaldıktan sonra Bağdat ve Süleymaniye’ye gitmek üzere Tokat’tan ayrılmıştır.7 Süleymaniye’de Yahya el-

Mervezȋ el-İmȃdȋ’den hadis ilmi, Molla Muhammed’den felsefe dersleri almıştır.8 1220/1805-1806 yılında Burdur’da 

fıkıh tahsili gördükten sonra memleketi Kürdemir’e dönmüş ve burada yedi yıl ilim tedrisatında bulunmuştur.9 

Uzun soluklu ve meşakkatli ilim yolculuklarıyla ilmȋ kemâle eren İsmail Şirvȃnȋ kalbindeki rûhî sızıyı 

dindirmeye çalışır ve mânevȋ kemalât arayışını sürdürür. Yüreğindeki aşk ateşi, onu Hicaz yollarına revan kılar. Hac 

vazifesini ifâ edip Medine-yi Münevvere’de Peygamber Efendimizin Ravza-yı Mutahharası’nı ziyaret ettikten sonra 

Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya uğrar ve 1228/1813 tarihinde İstanbul’a gider.10 

İstanbul’da birkaç ay kadar kalan İsmail Şirvȃnȋ mürşid-i kȃmil arayışına koyuldu. İlminden ve fazlından 

istifade etmek arzusuyla Abdullah ed-Dihlevȋ’ye intisap etmek isteyen İsmail Şirvȃnȋ, İstanbul’dan ayrılıp Hindistan’a 

gitmeye karar verdi.11 Basra’ya ulaştığında Abdullah ed-Dihlevȋ’den mânevȋ işaret alarak nasibinin Halid-i Bağdȃdȋ’de 

olduğunu ve onu takip etmesi gerektiğini öğrendi. Dağıstan'dan yürüyerek Kuban, Azerbaycan, Tiflis, Tebriz, 

Diyarbakır, Halep, Hama, Humus güzergȃhını takip ederek bir yıllık yolculuktan sonra Şam'a ulaştı ve 

Mevlȃnȃ Hȃlid-i Bağdȃdȋ’nin huzuruna vardı.12 Hȃlid-i Bağdȃdȋ’ye intisap edip yanında ilim ve irfan dersleri aldı, dört 

sene mürşidinin hizmetinde bulundu, seyr u sülȗkunu tamamlayıp tarikat icazeti aldı.13 On beş yıl Şam'daki 

Hâlidiyye dergȃhında hizmet etti ve irşad yetkisini aldı. Dağıstan, Anadolu ve Azerbaycan'a kadar 

uzanan bölgelerdeki halk ona yönlendirildi.14  

İsmail Şirvȃnȋ’ye verilen icazetin metni şu minvaldedir: 

“Hamd sadece Allah’a mahsûstur. Salȃt ve selȃm risâlet ile görevlendirdiği Muhammed (s.a.v.)’e, onun ȃl ve 

ashȃbı üzerine olsun. 

Bundan sonra; Allah’ın halifesi olarak şefkatli, sadık dost, âlim, fâzıl, âriflerin ve faziletlilerin kaynağı, sȃdȃt-ı 

tarȋki Nakşbendiyyenin emri ile kuvvetlendirilmiş olan kardeşim, sevdiğimiz ve keremli Hacı İsmail Efendi’ye icâzet 

verdim. Allah Teȃlȃ bereketini, derecelerini ve hȃllerini artırsın, talebelerine feyizlerini yağdırsın. Ona Nakşbendiyye 

tarikatında irşâd, zikir ve tevhid telkini ile taliplere nazarının tesirini, nûrları muayyen etmedeki ve perdeleri 

kaldırmadaki iktidarını tecrübe ettikten sonra icâzet verdim. Bu icâzeti silsile-yi aliyyenin büyüklerinden aldığım 

müsaade ve peygamberin sünnet üzerine istihareden sonra verdim. 

Evliyanın yoluna teşebbüs eden herkes onun sohbetini ganimet bilsin. 

Ona kitap ve sünnete sarılmayı tavsiye ederim. Keşf ve vicdan ehli imamlara uygun olarak fırka-yi naciye 

olan ehlisünnetin görüşlerinin gereği olan akideyi düzeltmeye yönelik çalışmayı tavsiye ederim. 

Ona Kur’ȃn muallimlerine, fıkıh ȃlimlerine, sȗfȋlere hürmet etmeyi, kalb selȃmeti, nefs semâhati, cömertlik, 

güleryüzlülük, haksızlıktan çekinmek, kardeşlerini affetmek, büyüklere ve küçüklere nasihat, düşmanlıkları terk 

etmek, tamahı terk etmek, Allah’a itimat etmek (Allah kendisine itaat edenleri darda koymaz). Kurtuluşun ancak 

doğrulukta olduğunu asla unutmamak, Allah’a vasıl olmak ki bu ancak Hz. Muhammed’e tabi olmakla mümkündür. 

                     
4  Hayati Bice, İşaret Taşları, İnsan Yayınları, İstanbul, 2006, s. 207. 
5  Vassȃf, Sefȋne-i Evliyȃ, c. II, s. 371; Memiş, Hȃlid-i Bağdȃdȋ ve Anadolu’da Hȃlidȋlik, s. 164; Olcay, Amasya Ünlüleri, s. 61; 

Böcekçi, Amasya Evliyaları, s. 66; Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 26. 
6  Vassȃf, Sefȋne-i Evliyȃ, c. II, s. 371; Olcay, Amasya Ünlüleri, s. 61. 
7  Vassȃf, Sefȋne-i Evliyȃ, c. II, s. 371; Olcay, Amasya Ünlüleri, s. 61; Memiş, Hȃlid-i Bağdȃdȋ ve Anadolu’da Hȃlidȋlik, s. 164; 

Böcekçi, Amasya Evliyaları, s. 66; Olcay, Amasya Ünlüleri, s. 61; Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 27. 
8  Vassȃf, Sefȋne-i Evliyȃ, c. II, s. 371; Olcay, Amasya Ünlüleri, s. 61; Memiş, Hȃlid-i Bağdȃdȋ ve Anadolu’da Hȃlidȋlik, s. 164; 

Böcekçi, Amasya Evliyaları, s. 66; Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 27. 
9  Vassȃf, Sefȋne-i Evliyȃ, c. II, s. 371; Olcay, Amasya Ünlüleri, s. 61; Memiş, Hȃlid-i Bağdȃdȋ ve Anadolu’da Hȃlidȋlik, s. 165; 

Böcekçi, Amasya Evliyaları, s. 66; Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 27. 
10  Vassȃf, Sefȋne-i Evliyȃ, c. II, s. 371; Memiş, Hȃlid-i Bağdȃdȋ ve Anadolu’da Hȃlidȋlik, s. 165; Olcay, Amasya Ünlüleri, s. 61; 

Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 27. 
11  Vassȃf, Sefȋne-i Evliyȃ, c. II, s. 371; Olcay, Amasya Ünlüleri, s. 61; Memiş, Hȃlid-i Bağdȃdȋ ve Anadolu’da Hȃlidȋlik, s. 165; 

Böcekçi, Amasya Evliyaları, s. 67; Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 27. 
12  Vassȃf, Sefȋne-i Evliyȃ, c. II, s. 371; Memiş, Hȃlid-i Bağdȃdȋ ve Anadolu’da Hȃlidȋlik, s. 165; Olcay, Amasya Ünlüleri, s. 61; 

Böcekçi, Amasya Evliyaları, s. 67; Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 27; Hayati Bice, İşaret Taşları, İnsan 
Yayınları, İstanbul, 2006, s. 207. 

13  Memiş, Hȃlid-i Bağdȃdȋ ve Anadolu’da Hȃlidȋlik, s. 165. 
14  Hayati Bice, İşaret Taşları, İnsan Yayınları, İstanbul, 2006, s. 207. 
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Hiç kimseden daha üstün olduğunu zannetmeyip nefsini herkesten aşağı göresin. Aleyhinde konuşanı ve hased 

edeni Allah’a havâle et. Başına gelen şerleri kendi gayretinle def etmeye çalışma. Bu tarîkat-ı aliyye’nin şeyhleri 

dağlar gibi himmetleri ile sana yetişeceklerdir.  Eğer isterlerse Allah Teȃlȃ’nın kudreti ile fesadı o anda maddî olarak 

bağlarlar. 

Bendelerin sayısınca, razı olduğu nefisler adedince, arşının ziyneti ve kalemlerinin mürekkepleri sayısınca 

Allah’ın salȃt ve selȃmı yine Nebi-yi Ümmȋsi Muhammed (s.a.v.)’in aile ve sahabesinin üzerine olsun.  

Ȃlemlerin Rabbine hamd olsun. 

Ben fakir ve miskin Hȃlid en-Nakşbendȋ el-Müceddidȋ 

Mevlȃ-yı Kerim’in büyük fazlına erişmiş. 

Mühr-i Şerif 

el-Hȃlidȋ 

en-Nakşbendȋ 

el-Müceddidȋ 

el-Kȃdirȋ 

el-Kübrevȋ 

es-Sühreverdȋ 

el-Çiştȋ.”15 

Mevlȃnȃ Hȃlid-i Bağdȃdȋ’nin tarikat icâzetini aldıktan sonra şeyhi tarafından memleketi Şirvan’a gönderilen 

İsmail Şirvȃnȋ burada 9 yıl irşâd hizmetiyle meşgul olmuştur. Şirvan’a döndükten sonra evlenen İsmail Şirvȃnȋ’nin 

Abdülhamid Efendi (ö. 1846), Sadrazam Mehmet Rüştü Efendi (ö. 1874), Ahmet Hulûsî Efendi (ö. 1889), Mustafa 

Nûri Bey (ö. 1333/1897) ve Fatıma Şerife Hanım (ö. 1903) isimli beş evladı olmuştur. Ahmet Hulûsi Efendi 

Osmanlı devletinde kadılık, Mehmed Rüştü Efendi sadrazamlık makamına ulaşmıştır.16 

1817 yılında Şirvan’a dönen İsmail Şirvȃnȋ Rusların Şirvan Hanlığını işgal ettikleri 1820 yılına kadar 

faaliyetlerini rahat bir ortamda sürdürmüş, Şirvan Hanedanlığının ilgisine mazhar olmuş, Mustafa Han’ın eşi Fatma 

Beyim tarafından himaye edilmiştir. Rus işgali sonucu hanlık ortadan kalkınca ulemâ ve meşâyıha yönelik baskı 

politikası artmış, İsmail Şirvȃnȋ de Rusların baskı ve engellemelerine maruz kalmıştır.17  

İsmail Şirvȃnȋ’nin Has Muhammed ve Muhammed Yerȃği gibi seçkin halifeler yetiştirmesi, halifelerinin 

sayısının hızla artması, irşad halkasının gittikçe yaygınlaşması Rusları tedirgin etmiş, halifesi Muhammed Yerȃği’ye 

müntesip bulunan Şeyh Şamil’in kendisiyle irtibatı tespit edilmesi İsmail Şirvȃnȋ’nin ve pek çok müridinin Ruslar 

tarafından hapsedilmesine yol açmıştır. Müridlerinden Ahmed el-Ağdaşi’nin kefaletiyle hapisten kurtulan İsmail 

Şirvȃnȋ 1242/1826-27 yılında Ahıska’ya gitmiştir.18 

Ahıska’da iki yıl kadar ilim halkaları teşekkül ettiren ve irşad vazifesini deruhte eden İsmail Şirvȃnȋ, geniş tesir 

halkası oluşturdu ve güçlü nüfuza sahip oldu. Ahıska bölgesinden çok sayıda insan kendisinden istifade edip ona 

intisap etti. Ahıskalı müridleri arasında Zerdablı Molla Ahmed ve Hacı Ahmed Kıyasȋ gibi tanınmış isimler de vardı. 19  

Şirvan Hanlığından sonra Ahıska topraklarının da işgal edilmesi üzerine Ruslar, Şirvan gibi Ahıska’da da irşad 

faaliyetlerinin yürütülmesine fırsat vermediler. Yaşanan işgal sonrası Ahıska halklarıyla birlikte İsmail Şirvȃnȋ de 

1243/1828’de Anadolu’ya göç etmek zorunda kaldı.20 İsmail Şirvȃnȋ Ahıska’dan ayrıldıktan sonra Şirvan ve Tiflis 

yöresinden kendisine eşlik eden müritleriyle birlikte Amasya’ya yerleşti. Bir yandan kendisine eşlik eden Kafkas 

halklarından müritlerini irşada koyulurken, diğer taraftan da Amasya ve yöresinden sohbetlerine katılan yerli 

dervişanla sohbet halkasını genişletti. Amasya halkının teveccühüne mazhar olan İsmail Şirvȃnȋ Amasya’da 4 yıl 

kadar eğitim ve tebliğ faaliyetlerini yürüttü.21 

Dört yıl kadar Amasya’da kaldıktan sonra Sivas’a giden İsmail Şirvȃnȋ, burada dokuz yıl hizmet etmiştir. 

                     
15  Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 33. 
16  Hayati Bice, İşaret Taşları, İnsan Yayınları, İstanbul, 2006, s. 208. 
17  Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 38. 
18  Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 53, 55; Böcekçi, Amasya Evliyaları, s. 67. 
19  Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 46. 
20  Muhammed b. Süleyman Bağdâdi, el-Hakikatü’n-Nediyye fî Âdâbi’t-Tarîkati’n-Nakşbendiyye ve’l-Behçetü’l-Hâlidiyye, Kahire 

1313, s. 80; Es’ad Sâhib, Buğyetü’l-Vâcid fî Mektûbât-ı Mevlânâ Hâlid, Dımaşk, 1334, s. 174; İbnü’l-Emin Mahmud Kemâl, 
Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İstanbul, 1956, s. 436. 

21  Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 46. 
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Sivas’ta da hizmet halkasını genişletmiş ve müritlerinin sayısı her geçen gün gittikçe artmıştır.22 1841 yılında tekrar 

Amasya’ya dönen İsmail Şirvȃnȋ vefat edene kadar irşad hizmetlerini Amasya’da sürdürmüştür. 17 Ramazan 

1264/1848 tarihinde yakalandığı taun hastalığı sonucu 67 yaşında Amasya’da Hakk’a yürümüştür. Kabri Şamlar 

Mezarlığındadır. Şeyhin kabri üzerine Suriye valiliğinden sonra sadrazam olan oğlu Mehmed Rüştü Paşa 

1286/1869-70 senesinde iki kubbeli türbe inşa ettirmiş ve 1290/1873-74 senesinde İsmail Şirvȃnȋ adına vakıflar 

tanzim etmiştir. Şirvanlılar Türbesi ve Yukarı Türbe diye bilinen türbede İsmail Şirvȃnȋ ile birlikte oğlu Ahmed Hulusi 

Efendi ve damadı İsa Ruhi Efendi metfundur.23 

2- İsmail Şirvȃnȋ’nin Tesir Halkası 

İsmail Şirvȃnȋ’nin tasavvufȋ kişiliğinde ilim başat rol oynamaktadır. Gerek Kafkasya’da gerekse Anadolu’da 

itibar görmesinin başlıca sebebi de ilmȋ şahsiyetidir.  Bilhassa fıkıh sahasındaki yetkin konumu onun saygın şahsiyet 

haline gelmesine vesile olmuştur. 

İsmail Şirvȃnȋ hikmet sahibi, kâmil ve mükemmil bir şeyhtir. Mutevazi hali ve olgun şahsiyeti sevenlerinin 

nazarında güç kazanmasını sağlamıştır.24 Müridlerinin sayısı artmış ve halifeleri nüfuzlu ve saygın şahsiyetler olarak 

öne çıkmıştır. Onun önde gelen halifelerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

Has Muhammed Şirvȃnȋ 

Muhammed Yerȃği 

Hamza Nigȃrȋ 

Külüllü Hacı Ahmed Efendi 

Kürdemirli Hacı Mahmud Baba 

Hacı Yahya el-Kutkȃşenȋ el-Mekkȋ 

Kazi Kumuhlu Seyyid Cemaleddîn  

Oğlu Hacı Muhammed'le birlikte 1877'deki Dağıstan isyanının liderlerinden olan ve Sibirya 

kampında vefat eden Sogratllı Abdurrahman 

Songratlı Abdurrahman'ın oğlu olup Ruslar tarafından idam edilen Sogratlı Hacı Muhammed 

Muhammed Nasih Efendi 

Şirvanlı Ahmed Kıyasȋ Efendi.25 

İmam Mansur Uçurma’dan sonra Nakşbendiliği Kafkasya’da yayan isim İsmail Şirvȃnȋ olmuştur.26 

1198/1783 yılında Kırım’ı topraklarına kattıktan sonra Kafkasya’yı işgale yönelen Rus emperyalizmi, 

Nakşbendiyye müntesiplerinin organize ettiği halk direnişiyle karşılaşmıştır. Bu mücadelenin öncüsü 

olan Şeyh Mansur’un (ö. 1208/1793) başlattığı cihadı XIX. asırda İsmail Şirvȃnȋ’nin halifeleri tarafından 

devam ettirilmiştir. İsmail Şirvȃnȋ’nin düşünce ve fikirlerinden beslenen Kafkasya cihad hareketi 

Kafkasya halklarının umudu olmuştur. Mücadelenin önderi İsmail Şirvani’nin halifesi Şeyh Şamil 

1274/1857’de tutsak edilse de onu var eden tasavvuf ve tarikat anlayışı hapsedilememiştir. Şeyh Şamil 

yirmi yıl hem mücahid hem de bir mürşid olarak Rusların Dağıstan’a saldırılarına karşı koymuştur. 

Arkasında bıraktığı iki halifesi Taşo Hacı ve Şeyh Ummal Ahad Hacı maddî ve manevî bekçilerini devam 

ettirmişlerdir. Kuzey Kafkasya’da İsmail Şirvani’nin diğer iki halifesi Muhammed Yaragi ve Cemaleddin 

Gumuki de Hâlidiyye’yi temsil etmişlerdir.27  

İmam Mansur, İmam Gazi Muhammed ve Şeyh Şamil önderliğinde Rus istilasına karşı 

gerçekleşen bu harekete “Müridizm Hareketi” adı verilmiştir. Müridizm hareketinin 1834-1859 yılları 

arasındaki liderliğini Şeyh Şâmil yapmıştır. Ancak 1859 yılı Kafkas halkları için bir dönüm noktası 

olmuştur. Yetmiş bin kişilik Rus ordusu karşısında kahramanca mücadele etmelerine rağmen Şeyh 

                     
22  Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 46. 
23  Vassȃf, Sefȋne-i Evliyȃ, c. II, s. 373; Abdizȃde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi I, haz. Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, 

Ankara, 1986, s. 163; Memiş, Hȃlid-i Bağdȃdȋ ve Anadolu’da Hȃlidȋlik, s. 165; Olcay, Amasya Ünlüleri, s. 63; Böcekçi, 
Amasya Evliyaları, s. 68; Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 47. 

24  Böcekçi, Amasya Evliyaları, s. 68-69. 
25  Alexandre Popovic, Gilles Veinstein, İslâm Dünyasında Tarîkatlar (Gelişmeleri ve Aktüel Durumları), çev. Osman Türer, Sûf 

Yayınları, Ankara, 2004, s. 71-72; Muhammedcelil, İsmail Sirȃcüddȋn Şirvȃnȋ, s. 53, 104. 
26  Alexandre Bennigsen, Chantal Lemercier-Quelquejay, Sûfî ve Komiser Rusya’da İslâm Tarikatları, çev. Osman Türer, Akçağ 

Yayınları, Ankara, 1988, s. 95; Mehmet Fatsa, Tasavvufta Mekki Kolu, Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2000, s. 72; Alexandre 
Popovic, Gilles Veinstein, İslâm Dünyasında Tarikatlar, çev. Osman Türer, Sûf Yayınları, Ankara, 2004, s. 69.  

27  Hür Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (19. Yüzyıl), İnsan yayınları, İstanbul, 2003, s. 34. 
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Şâmil komutasında olan ve muharebeler nedeniyle sayıları yüzlerle ifade edilebilecek kadar az olan 

müridler, muhasaraya alınmışlar ve çıkış yolu bulamayınca teslim olmak zorunda kalmışlardır. Küçük 

çaplı mücadeleler, 1863 yılına kadar devam etmiş ve bu tarihte mücadele tamamen bırakılmıştır. 1863 

yılından sonra Rusları, Kafkasya Bölgesi’nde durduracak düzenli bir hareket kalmamıştır. Ruslar, 

Kafkasya ileri gelenlerine ve halka sadakat yemini ettirme ile kültürel ve dinsel değişim gibi 

uygulamaları zorla dayatmaya başlayınca yani ya sadakat ya sürgün ya da katliam arasında bırakılan 

Kafkasya halkları, Osmanlı Devleti’ne göç etme kararı vermişlerdir.28 

İsmail Şirvȃnȋ, Şirvan’da başlatmış olduğu tarikat hizmetlerini Kafkas halkları arasında sürdürmüştür. 

Halîfelerini Kazan ve Tatarların arasına hatta Sibirya’ya kadar Rusya’nın en ücra köşelerine 

göndermiştir.29 Dağıstanlı ve Çeçen halifeleri Kafkasya’da Müridizm hareketini başlatmış ve 1859 yılına 

kadar Rus işgaline karşı 30 yıl boyunca savaşmışlardır.30 Kafkasya müridizmi kırsal kesimde ya-

şayanların Dağıstan ve Çeçenistan'da 1824'ten 1856'ya kadar Rus ordularına karşı gösterdikleri uzun 

direnişten başka bir şey değildir. Bu direniş hareketi İsmail Şirvȃnȋ’nin müridleri tarafından 

yönetilmiştir. Gazi Muhammed, Şeyh Şâmil ve onun bütün nâibleri Hȃlidîliğe mensup isimlerdir.31 

İsmail Şirvȃnȋ’nin Kafkasya’daki esaslı mücadelesi cehâlete, yanlış din tasavvurlarına, bid’at ve 

hurâfelere karşı olmuştur. Ehlisünnet anlayışını perçinlemeye ve sünnet müdafaasını gerçekleştirmeye 

çalışmıştır. İsmail Şirvȃnȋ’nin müridleri Rus işgali karşısında verdikleri mücadele kadar işgal sonrası 

sürgüne gönderilen Kafkas halklarının da sesi olmuştur. Günümüz Kafkas halklarının kültür ve 

folklorünün şekillenmesinde müridlerinin öncü rolü olmuştur.32 

3- İsmail Şirvȃnȋ’nin Tasavvuf Anlayışı 

İsmail Şirvȃnȋ irşad faaliyetlerini Hâlidiyye esasları çerçevesinde yürütmüştür. Şeyhi Mevlȃnȃ Halid-i 

Bağdâdî’den aldığı “meşrebini geniş tut ve tarîkat ihvanının sürçmelerini görme”33 tavsiyesi İsmail 

Şirvȃnȋ’nin tüm toplum kesimlerini kucaklamasına yol açmış, ümmetin vahdetini ve Müslümanların 

kardeşliğini öngören bir tasavvuf çizgisini benimsemesini sağlamıştır.  

Hȃlidiyye’nin sohbet usulü İsmail Şirvȃnȋ’nin seyr u sülük metodu olmuştur. O sohbeti “Allah’a 

ulaştıran en kolay ve en etkili yol” olarak görmüştür. İsmail Şirvȃnȋ’ye göre sohbet, müridlerin şeyhten 

yansıyan feyizlerden istifade kılmalarını, şeyhte tecelli eden ilahi lütufları idrak etmelerini, ahlâkî ve 

mânevî yapılarında müspet değişikliklerin olmasını sağlamıştır.34 Peygamber Efendimiz ashabını sohbet 

yoluyla yetiştirdiği için Şâh-ı Nakşibend de “tarık-ı mâ der-sohbet est/Bizim yolumuzun esası sohbettir” 

buyurarak Nakşîlikte mürşidle sohbetin önem ve yetiştiriciliğine dikkat çekmiştir. İsmail Şirvȃnȋ 

mürşidin huzurunda olmayı sohbet olarak nitelerken, kalben mürşidle beraber olmayı ve gönüldeki 

sevgi ile ona benzemeye çalışmayı rabıta, Allah’ın kullarına şefkat nazarıyla bakmayı hizmet esası 

olarak nitelendirmektedir.35 Sohbet, rabıta ve hizmet esasına eşlik eden dördüncü esas zikirdir. İsmail 

Şirvȃnȋ’nin tasavvuf anlayışında Halidîliğin hatme-yi hȃcegȃn uygulaması esaslı bir yer tutmaktadır.36 

İsmail Şirvȃnȋ tasavvufî eğitimin önde gelen ilkelerini kelimȃt-ı kudsiyye adı verilen 

Nakşbendiliğin on bir esası olarak görmektedir. İlk dönem Nakşî metinlerinde bu on bir kâideden ilk 

sekizinin Abdülhâlik-ı Gucdüvânî tarafından belirlendiği, ayrıca vukûf-i zamânî, vukûf-i adedî ve 

                     
28  Oktay Kızılkaya, “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kafkasya Muhacirlerinin Yozgat Sancağında İskânına Dair Tespitler”, I. 

Uluslararası Bozok Sempozyumu 05-07 Mayıs 2016 Bildiri Kitabı, Bozok Üniversitesi Yayınları, Yozgat, 2016, c. I, s. 540. 
29  Bağdâdi, el-Hakikatü’n-Nediyye, s. 80; Es’ad Sâhib, Buğyetü’l-Vâcid, s. 174; İbnü’l-Emin, Osmanlı Devrinde Son 

Sadrazamlar, s. 436. 
30  Ebu Manneh, “Halidiliğin Yükselişine ve Gelişimine Yeni Bir Bakış”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sûfiler Kaynaklar-

Doktrin-Ayin ve Erkan-Tarikatlar-Edebiyat-Mimari-İkonografi-Modernizm, haz. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, 2. bs., Ankara, 2014, s. 349-350. 

31  Alexandre Popovic, Gilles Veinstein, İslâm Dünyasında Tarîkatlar (Gelişmeleri ve Aktüel Durumları), çev. Osman Türer, Sûf 
Yayınları, Ankara, 2004, s. 72-74. 

32  Popovic, İslâm Dünyasında Tarîkatlar, s. 90; Hamid Algar, “Nakşibendi Tarihinin Siyasî Boyutları”, Nakşibendilik, haz. A. 
Cüneyt Köksal, çev. Kemal Kahraman, İnsan Yayınları, İstanbul, 2007, s. 87. 

33  Es’ad Sâhib, Buğyetü’l-Vâcid, s. 138-140, 230-231, 828 ve 75. mektup. 
34  Hamid Algar, “Osmanlı Türkiyesi’nde Hâlidî Nakşibendîlerin Usûl ve Âdâbı”, Nakşibendilik, haz. A. Cüneyt Köksal, çev. 

Zeynep Özbek, İnsan Yayınları, İstanbul, 2007, s. 238. 
35  Hasan Kâmil Yılmaz, “Tasavvufla İlgili Soru ve Cevaplar”, el-Lüma’, Altınoluk Yayınları, Ankara, 1996, s. 473. 
36  Algar, “Osmanlı Türkiyesi’nde Hâlidî Nakşibendîlerin Usûl ve Âdâbı”, Nakşibendilik, s. 248. 
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vukûf-i kalbî şeklinde üç kâide daha ilave edilmiştir. Sekiz kâideden bu ilk dördü müridin günlük 

hayatta uyması gereken kurallardır. Diğer dördü ise günlük evrâd ve zikir esnasında uyacağı 

prensiplerdir. On bir kaide şunlardır: 

1- Huş der dem: Her nefes alıp verişte bilinçli olmak, yani her ân Allah ile olmak ve gaflete 

düşmemek anlamında bir terimdir. Huş der dem teriminin bir mânâsı da sâlikin içinde bulunduğu 

makâm ve hâle riâyet etmesidir.37 

2- Nazar ber kadem: Nazar ber kadem, ayakucuna bakmak demektir. Kelime anlamının böyle 

olmasının sebebi, kişinin kendisine lazım olmayan şeyleri görmesinden kaçınmak ve böylece dünyaya 

bağlanmamak içindir. Sembolik olarak nefiste tevazu duygusu meydana getirmek ve hakikî maksada 

doğru yönelmiş olan bir algıyı yitirmemek içindir.38 Zahirî anlamı, sâlikin lüzumsuz şeyler görüp 

gönlünün dağılmaması için yürürken önüne/ayağına bakması anlamında bir terimdir. Bu terimi, 

sûfînin yürürken gaflet içinde olmaması ve attığı adımları hayır yolunda atmak için bilinçli olması 

şeklinde yorumlayanlar da vardır.  

3- Sefer der vatan: Sefer der vatan, vatandayken yolculuk etmek demektir. Yeryüzünde zahirî 

olarak yolculuk etmek, doğrusu bir ayna görevi görebilir ve içsel/batınî bir seyahate destek de olabilir. 

Ancak aynı zamanda esas maksadını yok etmeye ve kendi içinde bir amaç haline gelmeye de müsaittir. 

Bu noktada Nakşibendîler batinî yolculuğa, yani merkezinde kalbin bulunduğu kişinin içsel âlemindeki, 

kendi vatanındaki yolculuğa vurgu yaparlar.39 Vatanda yolculuk anlamına gelen bu terime yüklenen 

mânâları şu şekilde sıralayabiliriz: 

a- Sâlikin kötü huylardan iyi huylara, beşerî sıfatlardan melekî sıfatlara doğru sefer etmesi ve 

ahlâkını değiştirmesi. 

b- Mürid olmak isteyen kişinin uygun şeyh bulmak gayesiyle yolculuk etmesi ve farklı şehirlerde 

dolaşması. 

c- Sûfînin vatanda yani hâlvet odasında zikir ve müşahede ile meşgul olarak kalp gözünün 

açılması ve bu kalb gözüyle âlemi müşâhede etmesi, âlemin ilginçliklerinde bu göz ile yolculuk etmesi.  

d- Sûfînin kalben dünyevî düşüncelerden ve mâsivâdan Allah’a doğru sefer etmesi.40 

4- Halvet der encümen: Toplum içinde yalnızlık anlamına gelen bu terim sûfînin bir köşeye 

çekilmeyip halk arasına karışmasını, ancak bedenen halk arasında iken kalben onlardan ayrı, yalnız 

Allah ile birlikte olmasını ifade etmektedir. Görünüşte halk ile hakîkatte Hak ile el kârda gönül 

yârde/dest be kâr ve dil be yar, beden pazarda kalb yârde/ten der bazar ve dil ba yâr gibi deyimler bu 

mânâda kullanılmıştır. “Onlar, ne ticaret ne de alış verişin kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz 

kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır”41 âyetinde halvet der encümen prensibinin 

tavsiye edildiği kabul edilir. Bahâeddîn Nakşbend hacca gittiğinde Mina Pazarı’nda bir gencin yaklaşık 

5000 dinarlık ticaret yaptığı hâlde kalbinin bir an bile Allah’tan gafil kalmadığını müşâhede ederek 

ondan övgüyle bahsetmiştir.42 

5- Yâd kerd: Zikretme ve hatırlama anlamına gelen bu terim, müridin şeyhinden vird olarak 

aldığı zikri, kalbi ya da dili ile icrâ etmesi demektir. Sâlikin murâkabeye ulaştıktan sonra uyguladığı nefy 

u isbat zikridir. Nakşbendîyye’nin ilk dönemlerinde dudakları kapatıp dili damağa yapıştırarak kelime-i 

tevhidi, kalbî yolla icra etme şeklindeki zikir genel kabul görmüştür. Zikirden maksat Allah’tan gafil 

olmamak ve O’na sevgi ile bağlanmaktır.43 Bu günlük belli sayıda yapılır. Zâkir, gözlerini yumar, ağzını 

kapatır, dişlerini birbirine kenetleyip dilini damağına yapıştırır. Nefesini tutup dili hareket etmeksizin 

kalbiyle zikredecek şekilde illallah lafzını kalbine vurdurur. Hararet, bütün vücuduna başını hareket 

ettirerek yayılır. Kalbinden bütün fânileri çıkarıp fenâ nazarıyla; bâkî olana da bakâ nazarıyla bakar. Bu 

                     
37  Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend Hayatı, Görüşleri, Tarikatı (XII-XVII. Asırlar), İnsan Yayınları, II. bs., İstanbul, 2003, s. 

335. 
38  Algar, “Nakşibendi Tarikatında Hafî ve Cehrî Zikir”, Nakşibendilik, s. 106. 
39  Algar, “Nakşibendî Tarikatında Hafî ve Cehrî Zikir”, Nakşibendilik, s. 106. 
40  Tosun, Bahâeddîn Nakşbend, s. 336. 
41  Nur, 24/37. 
42  Algar, “Nakşibendî Tarikatında Hafî ve Cehrî Zikir”, Nakşibendilik, s. 106. 
43  Tosun, Bahâeddîn Nakşbend, s. 337. 
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şekilde yirmi bir veya yirmi üç kez söyledikten sonra “Muhammedun Rasulullah” der. Bu esnada 

maksudundan başkasını düşünmez.44 Burada dikkat çekici bir diğer yön, vukûf-ı adedînin ledün ilminin 

kapısı olmasıdır. Zira nefy ü isbatta mürid zahiren nefes verirken batındaki hatarâtı da nefyetmektedir. 

6- Baz geşt: Geri dönüş veya başka bir makama dönüş anlamına gelen bu terim, nefesi tutarak 

kalb ile birkaç kez yapılan kelime-i tevhid zikrinden sonra nefesi salarak dil ile “İlahi ente maksûdî ve 

rızâke matlûbî” (Allahım! Maksadım sensin ve isteğim senin rızandır) cümlesini söylemeyi ifade eder. 

Bu cümle sayesinde kalbe gelebilecek olan iyi ve kötü tüm düşüncelerin (havâtır) silindiği söylenir. 

Kalbe gelen havâtır bu cümle ile geri döndüğü, ya da sûfî kalb ile kelime-i tevhid zikrinden sesli ve 

farklı bir zikre döndüğü için baz geşt diye adlandırılmış olmalıdır. Yeni muridlerin bu cümleyi önceleri 

taklidî olarak söyledikleri ve zamanla hakikatine erdikleri ifade edilir.45 

7- Nigâh daşt: Koruma, muhafaza etme anlamındaki bu terim, kalbin dünyevî düşüncelerden 

korunmasını ifade eder. Nefesi tutarak yapılan kelime-i tevhid zikrinin gayesi de aynıdır. Ubeydullah 

Ahrâr’a göre nigâh-daşt, ilahi ente maksûdî… cümlesiyle Hakk’a dönen sâlikin bu dönüş ve yöneliş 

hâlini muhafaza etmesidir. Bu terim bazı kaynaklarda nigah- daşt şeklinde kaydedilmiş ise de mânâsı 

aynıdır.46   

8- Yâd daşt: Hatırda tutma, anma anlamına gelen bu terim, daha önce zikredilen üç terimin 

gayesi olup Allah’ı hatırlama hâlinin daimi olmasını ifade eder. Buna müşâhede ve gaybetsiz huzur da 

denir. Ubeydullah Ahrâr’a göre yâd daşt, nigâh daştın derinlemesine olan kısmıdır.47 

9- Vukûf-i zamânî: İçinde bulunan hâlin ve zamanın bilincinde olmak anlamındadır. Sâlik, içinde 

bulunduğu hâlin şükrü mü yoksa tevbeyi mi gerektirdiğini bilmeli, kabz yani mânevî sıkıntı hâlinde 

istiğfar, bast yani rahatlık ve neşe hâlinde şükretmelidir. Bu hâllere riâyet ederek gereğini yapmaya 

vukûf-i zamânî denir. Diğer bir ifadeyle vukûf-i zamânî gönül muhasebesidir, sâlikin zamanının nasıl 

geçtiğini düşünmesidir. Bazılarına göre vukûf-i zamânî sâlikin kelime-i tevhid zikrini okurken Allah’ın 

huzurunda olduğunu bilmesi ve dünyevî düşüncelerden sıyrılmasıdır.48 

10- Vukûf-i adedî: Zikirde sayıya riayet etmek anlamındadır.  Sâlik düşüncelerinin dağılmasını 

engellemek gayesiyle kalben yaptığı zikrin sayısını bilmelidir. Nefesini tutarak üç, beş, yedi ya da yirmi 

bir defa kelime-i tevhid okumalı, zikrin tek sayıda olmasına özen göstermelidir. Bahâeddîn Nakşbend’in 

“vukûf-i adedî ilm-i ledunnî’nin ilk mertebesidir” dediği ve bu tarifin yeni müridler için geçerli olduğu 

söylenir. İleri derecedeki sûfîlere göre ise vukûf-i adedî tek olan Allah’ın, sayıları çok olan kâinat 

eşyasında (a’dad- kevni) tecellî ettiğinin bilincinde (vakıf) olmasıdır.  

11- Vukuf-i kalbî: Bu terimin iki mânâsı vardır. Birincisi sâlikin zikir esnasında Allah’ın huzurunda 

olduğunun bilincinde olması, ikincisi ise zikir esnasında kalbine teveccüh edip kalben zikrin bilincinde 

olmasıdır.49  

İsmail Şirvȃnȋ, Nakşbendiliğin bahsedilen esaslarını gerek zikir esnasında gerekse günlük hayatta 

uygulamıştır. Direnişin her safhasında müridleri evrad-ı şeriflerini okumayı sürdürmüşlerdir. Sürgün 

hayatlarında müridlerinin huzur iklimi yaşamalarını sağlayan bu esaslar çerçevesinde yaşadıkları Allah’a 

güven duygusudur. İsmail Şirvȃnȋ şer’ȋ esaslara sımsıkı yapışmayı, sağlam bir inanca sahip olmayı ve 

sünnet-i seniyye çizgisinden hiçbir şekilde uzaklaşılmamasını istemiştir. Mevlȃnȃ Hȃlid-i Bağdȃdȋ’nin 

başlattığı tecdid hareketi İsmail Şirvȃnȋ vasıtasıyla Kafkasya’da perçinlenmiştir.50 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Şirvȃn’da büyüyüp yetişen, ilim ve hâl ehli bir babanın oğlu olarak güçlü bir İslȃmȋ eğitim alan İsmail Şirvȃnȋ 

                     
44  Roberte E. Ornsten, Yeni Bir Psikoloji, çev. Erol Göka-Feray Işık, İnsan Yayınları, III. bs., İstanbul, 2001, s. 123-124. 
45  Tosun, Bahâeddîn Nakşbend, s. 337. 
46  Tosun, Bahâeddîn Nakşbend, s. 338. 
47  Tosun, Bahâeddîn Nakşbend, s. 337. 
48  Tosun, Bahâeddîn Nakşbend, s. 338. 
49  Tosun, Bahâeddîn Nakşbend, s. 338. 
50  Ebu Manneh, “Halidiliğin Yükselişine ve Gelişimine Yeni Bir Bakış”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler Kaynaklar-

Doktrin-Ayin ve Erkan-Tarikatlar-Edebiyat-Mimari-İkonografi-Modernizm, haz. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, 2. bs., Ankara, 2014, s. 358. 
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uzun soluklu ilim yolculukları gerçekleştirmiş, ihtisas eğitimini tamamladıktan sonra manevȋ kemalât arayışına 

koyulmuştur.  Seyr u sülük eğitimini Mevlȃnȃ Halid-i Bağdȃdȋ’nin yanında tamamlamıştır. Bağdȃdȋ’nin yanında hem 

zahirî ilimleri hem de bȃtınȋ ilimleri tecrübe eden İsmail Şirvȃnȋ, icâzet aldıktan sonra Mevlȃnȃ Halid-i Bağdȃdȋ’nin 

halifesi olarak Şirvan’a gönderilmiştir. Kırım’ın ardından Kafkas halklarına baskı uygulayan ve Kafkas topraklarını işgal 

eden Ruslar İsmail Şirvȃnȋ’yi hapsetmişler, irşad faaliyetlerine engel olmuşlar ve Kafkasya’dan göç etmek zorunda 

bırakmışlardır. 

Şirvan ve Ahıska işgallerinden sonra Anadolu’ya dönen İsmail Şirvȃnȋ Sivas ve Amasya’da irşad hizmetlerini 

sürdürmüştür. Kafkasya gibi Anadolu’da da ilim, ahlâk ve iman seferberliğine soyunmuştur. Kafkasya’da yetiştirip 

geride bıraktıkları halifeleri Kafkasya halklarının bağımsızlık mücadelesinde öncülük ettikleri ve Müridizm adıyla 

Kafkas cihad hareketini sürdürmüşlerdir. Anadolu’daki mürideri ise Anadolu’nun madden ve mânen imarını 

sağlamışlardır. 

İsmail Şirvȃnȋ yazılı eser bırakmamıştır ama her biri hakîkat yolcusu olan güçlü halifeler bırakmıştır. Onun en 

büyük eseri yetiştirdiği halifelerdir. O ilim adamı olarak tarikatının çizgisinde ilim halkaları kurmuş, ilme yatırım 

yapmış, cehâlete bayrak açmış, bid’at ve hurafelerle mücadele vermiş, şer’ȋ şerife ömrü boyunca sadakat göstermiş, 

sünnet-i seniyyenin müdafaacısı olmuştur. 

Nakşȋ ve Hȃlidȋ esaslarını bir bütün olarak benimsemiştir. Zikir meclislerini yaygınlaştırmış, zikirle dirilişi 

öngörmüş, evrâd ve ezkâra riâyeti esas almıştır. Kelimȃt-ı kudsiyye diye bilinen esaslara tam riayeti, rabıta 

uygulamasını icra kılması, müridlerini sohbetle eğitmesi, müridlerini Müslümanların hizmetine koyulmaya yöneltmesi 

onun tasavvufȋ düşüncesinin dikkat çeken hususiyetleridir. 
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KADIZÂDELİLER-HALVETÎLER GERİLİMİNİN ODAĞINDA BİR İSİM: SÜNBÜL SİNÂN 

EL-AMÂSÎ VE ER-RİSÂLETÜ’T-TAHKÎKİYYE ADLI ESERİ  

 

Mehmet KALAYCI 

 

Özet 

Hayatının ilk döneminde medrese geleneği içerisinde faaliyet gösteren Sünbül Sinân, dönemin tanınmıĢ 

âlimlerinden olan ve Ģeyhülislamlık yapan Efdalzade Hamidüddin‟in öğrencisi olur. Bu dönemdeki diğer 

ulema gibi tasavvufa karĢı bir tutum benimser. Sonrasında bir arkadaĢı vesilesiyle tanıĢtığı Halveti 

Ģeyhi Cemal Çelebi‟ye intisap eder; onun vefatı üzerine de Ģeyhlik makamına geçer. Hem Koca Mustafa 

PaĢa Dergah‟ında irĢad faaliyetlerini yerine getirir hem de Cuma günleri Ayasofya ve Fatih camilerinde 

kürsüden vaaz verir. Cuma namazı sonrasında bu camilerde geniĢ katılımlı zikir ve deveran 

gerçekleĢtirir. Bu uygulamalar, tarikatların ritüellerine mesafeli duran ulemanın eleĢtirileri oklarının 

hedefi haline gelir. Ġbrahim el-Halebi eleĢtiride bulunan ulema cephesinin en belirgin ismidir. Sünbül 

Sinân, daha önceki ulema kimliğinin de verdiği özgüvenle, özellikle de cehri zikir, raks ve deveran 

konusundaki eleĢtirilere yazdığı er-Risaletü‟t-Tahkikiyye adlı risale ile cevap verir. Bu aynı zamanda 

Halebi‟nin eleĢtirilerine yönelik de bir reddiye niteliği taĢımaktadır. Onun bu risalesi, yaklaĢık bir asır 

sonra Kadızadelilerle yaĢadıkları mücadelede Halvetilerin en önemli baĢvuru kaynağı haline gelir. Bu 

tebliğde Sünbül Sinân ve söz konusu eseri ele alınmıĢ, eserin yazım sürecine etki eden hususlar ve 

sonraki süreçte her iki cephede de nasıl bir iĢlev gördüğü tartıĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Sünbül Sinân, Ġbrâhîm el-Halebî, Halvetîler, Kadızâdeliler, Cehrî Zikir, Osmanlı, 

Sufilik. 

 

A Name at the Center of Ḳāḍīzādelis-Ḫalwatis Tension: Sunbul Sinān el-Amāsī and 

His Work al-Risāla al-Tahkīkiyya 

 

Abstract 

Sunbul Sinān, who was active in the madrasa tradition in the first period of his life, was a student of 

Afḍalzāde Ḥamīd al-Dīn who was one of the well known scholars of the time and who was a sheikh al-

Islām. Like other ulema in this period, he adopted an attitude against sūfism. Afterwards he attends a 

Ḫalwatī sheikh, Jamāl Çalabī, whom he met by way of his friend, and upon his death, he took his 

sheik‟s position. He performed both his activities of guidance (irshād) in Koca Mustafa PaĢa dervish 

lodge and preached at the pulpit of Ayasofya and Fatih mosques. After the Friday prayers, he carried 

out a wide range of ẕikr in these mosques. These practices caused more distressing criticism of the 

ulama who had already stood aloof to the rites of the orders. Ibrāhīm  al-Ḥalabī is the most prominent 

figure of the ulama in the critique. Sunbul Sinān wrote, especially with the confidence of his previous 

identity of being ulama, the treatise called al-Risāla al-Taḥḳīḳiyye to give anser to criticism on the 

subject of al-ẕikr al -jahrī, raḳṣ and dawarān. At the same time, this was a rejection to Ḥalabī‟s 

criticism. This treatise became the most important reference source for the Ḫalwatis in their struggle 

against Ḳāḍīzādelis after about a century. Criticisms against ẕikr and dawarān were mostly tried to 

answer with reference to this treatise. The criticisms against Ḳāḍīzādelis and their views were also 

contented with reference of  this treatise. In this paper, Sunbul Sinān and his work in question have 

been dealt with, and the issues affecting the writing process of treatise and functions it played on 

both sides in the following period have been discussed. 

Keywords: Sunbul Sinān, Ġbrāhīm al-Ḥalabī, Ḫalwatis, Ḳāḍīzādelis, el-Ẕikr al-Jahrī, Ottoman, Sūfism. 
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Giriş 

Halvetîlik, X.XIV. yüzyıldan itibaren Pîr Ġlyâs Amâsî‟nin Amasya ve Tokat bölgelerindeki 

faaliyetleriyle Anadolu‟da kendini göstermeye baĢlar. Ancak tarikatın bölgede ciddi olarak taban 

bulmasında tarikatın ikinci kurucusu sayılan Bakülü Yahyâ eĢ-ġirvânî‟nin (ö. 862/1457) Anadolu‟ya 

gönderdiği halifelerinin etkisi büyüktür.1 Bu süreçte tarikat, Pîr Muhammed Erzincânî (ö. 879/1474), 

Dede Ömer RûĢenî (ö. 892/1486), Molla Ali Halvetî, Habîb Karamânî (ö. 902/1497), Cemâl Çelebî 

Halîfe (ö. 899/1493) gibi halifeler vasıtasıyla bölgede ağırlığını hissettirir. ġirvânî‟nin on altı halifesinden 

on dördünün Anadolu asıllı olması ve riyazetlerini tamamlamalarının ardından kendi vatanlarına 

dönerek irĢad faaliyetlerinde bulunmaları tarikatın bu bölgede hızla geliĢme kaydetmesine vesile olur.2 

Cemâliyye, Ahmediyye, RûĢeniyye ve ġemsiyye Ģeklinde kollara ayrılarak XVI. yüzyılda, baĢta Ġstanbul 

olmak üzere Anadolu‟nun pek çok yerinde yaygınlık kazanır.  

Tarikatın sonraki önemli temsilcilerinden olan ve Cemâliyye kolunun kurucusu kabul edilen 

Çelebî Halîfe‟nin, Amasya‟daki Ģehzadeliği sırasında II. Bayezid‟le olan yakınlığı ve Bayezid‟ın ona 

intisabı Halvetîliğin Osmanlı topraklarındaki seyrine doğrudan etkide bulunur. Bayezid tahta geçtikten 

sonra kendisine bir mektup yazıp onu Ġstanbul‟a davet eder; o da bu davet üzerine yüz müridiyle 

birlikte Ġstanbul‟a gelir. Bayezid‟ın veziri Koca Mustafa PaĢa tarafından 1486 yılında Çelebî Efendî ve 

müridleri için büyük bir imaret yaptırılır. Bu imarethane Ġstanbul‟daki ilk Halvetiyye tekkesi olma 

vasfına sahiptir.3 Halvetiyye onun adına nispetle Cemâliyye olarak anılır. Kendisinden sonraki süreçte 

Cemaliyye iki ana kola ayrılır: bunlardan ilki Cemâl Çelebî Halvetî‟nin öğrencisi Sünbül Sinân‟a (ö. 

936/1529) nispet edilen ve ağırlıklı olarak Ġstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren Sünbüliyye, diğeri 

ise Cemâl Çelebî‟yi doğrudan görmemekle birlikte onun bir baĢka halifesi olan Hayreddîn Tokâdî‟ye 

intisap eden, on iki yıllık seyr-i sülûkunun ardından da memleketi Kastamonu‟ya dönerek irĢad 

faaliyetlerini burada sürdüren ġa„bân-ı Velî‟ye (ö. 976/1569) nispet edilen ġa„bâniyye‟dir.  

Hayatının ilk döneminde medrese geleneği içerisinde faaliyet gösteren Sünbül Sinân, dönemin 

tanınmıĢ âlimlerinden olan ve Ģeyhülislamlık yapan Efdalzâde Hamîdüddîn‟in (ö. 908/1503) öğrencisi 

olmuĢtur. Bu süreçte o, diğer ulema gibi tasavvufa karĢı bir tutum benimsemiĢtir. Sonrasında bir 

arkadaĢı vesilesiyle tanıĢtığı Cemâl Çelebî‟ye intisap eder; onun vefatı üzerine de Ģeyhlik makamına 

geçer. Ancak Sünbül Sinân, müderris kimliğinden tümüyle vaz geçmez; aksine bunu benimsediği yeni 

çizgi ile harmanlama yolunu seçer. Hem Koca Mustafa PaĢa Dergâhı‟nda irĢad faaliyetlerini yerine 

getirir hem de Cuma günleri Ayasofya ve Fatih camilerinde kürsüden vaaz vermeyi sürdürür. Onun 

vaazı etkili bir irĢad vasıtası olarak kullanma yöntemi sonraki Halvetîler tarafından da devam ettirilir. 

Öyle ki kendisinden sonra Sünbüliyye‟nin Ģeyhlik makamına oturan Merkez Efendi‟de (ö. 959/1552) bu 

durum iyice belirginleĢir.4 Merkez Efendi‟nin yetiĢtirdiği beĢ yüze yakın halife ile Sünbüliyye ağırlıklı 

olarak Ġstanbul olmak üzere Anadolu‟nun çeĢitli Ģehirlerinde ve balkanlarda yayılma imkânı bulur.5  

Sünbül Sinân‟ı öne çıkaran hususların baĢında, Cuma namazı sonrası Ayasofya ve Fatih 

camilerinde gerçekleĢtirdiği geniĢ katılımlı zikir ve deveran törenleri gelmektedir.6 Bu uygulamalar, 

tarikatların ritüellerine zaten mesafeli olan ulemanın hem kendisine hem de cehrî zikre yönelik daha 

sert eleĢtirilerde bulunmasını beraberinde getirir. Sünbül Sinân, daha önceki ulema kimliğinin de 

verdiği özgüvenle, özellikle de cehri zikir, raks ve deveran konusunda Ġbrâhîm el-Halebi‟nin baĢını 

çektiği ulema cephesinin eleĢtirilerine, er-Risâletü‟t-Tahkîkiyye adlı risalesi ile cevap vermeye çalıĢır. 

Onun, Zenbillî „Alî Efendi (ö. 932/1526) gibi dönemin önemli bazı isimleri tarafından da tasdik edilen bu 

risalesi, bir yüzyıl sonra yaĢanan Kadızâdeliler-Halvetîler mücadelesinde Halvetîlerin kendi görüĢlerini 

temellendirmede kullandıkları en önemli kaynağa dönüĢür. Zikir ve deverana yönelik eleĢtiriler, ağırlıklı 

                                                           
1  ReĢat Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf: Anadolu‟da Sufiler, Devlet ve Ulema, Ġz Yay., Ġstanbul, 2000, s. 27-28.  
2  GeniĢ bilgi için bkz. Mehmet Rıhtım, Seyìd Yahyâ Bakuvì ve Xalvetìlìk, Qısmet, Bakı, 2005, s. 50-65, s. 162-174. 
3  Mustafa AĢkar, “Bir Türk Tarikatı Olarak Halvetiyye‟nin Tarihî GeliĢimi ve Halvetiyye Silsilesinin Tahlili”, Ankara Üniversitesi 

Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 39, Ankara, 1999, s. 545-546. 
4  ReĢat Öngören, “Merkez Efendi”, DĠA, c. 29, Ankara, 2004, s. 200-202.  
5  Hür Mahmut Yücer, “Sünbüliyye”, DĠA, c. 38, Ġstanbul, 2010, s. 137.  
6  Hür Mahmut Yücer, “Sünbül Sinân”, DĠA, c. 38, Ġstanbul, 2010, s. 135-136.  
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olarak bu risaleden hareketle yanıtlanmaya; Kadızâdelilere yönelik eleĢtiriler de yine bu risaleden 

hareketle içeriklendirilmeye çalıĢılır.  

İbrâhîm el-Halebî’nin Cehrî Zikir ve Deverâna Yönelik Eleştirileri 

Yavuz Sultan Selim döneminde baĢlayıp Kânunî Sultan Süleyman döneminde iyice belirginleĢen 

Ģeriat ve fıkıh merkezli arınma çabası,7 etki gücü yüksek kurumları ve yapılanmaları karĢısına alır. 

Tasavvuf erbabı tarafından adet haline getirilen kimi ritüeller ile yine bu kesim tarafından sahiplenilen 

Ġbnü‟l-„Arabî‟nin Füsûsu‟l-Hikem merkezli görüĢleri bu çabanın en önemli zemini ve vesilesi kılınır. Para 

vakıfları, cehrî ve toplu zikir, raks ve deveran gibi uygulamalar, Kur‟an ve ezan tilavetinde teğannî, 

kandil gecelerinde toplu olarak kılınan namaz, mevlid okutma gibi bu süreçte en fazla tartıĢılan 

konulardır. Zühdü ve fıkhı merkeze alan kesimler tarafından eleĢtirilen ve Ģeriata mugayir olmakla 

itham edilen bu uygulamalar, bu süreçte ağırlıklı olarak Halvetîler ve Bayrâmîler tarafından 

sahiplenilmekte ve sürdürülmektedir. Ġbnü‟l-„Arabî tartıĢmalarında kısmen tavakkuf eden ve doğrudan 

görüĢ beyan etmekten çekinen sufiler, tarikatın adap ve erkanını hedef alan eleĢtiriler karĢısında sessiz 

kalmazlar; aksine sahip oldukları toplumsal desteği de arkalarına alarak bu konuda doğrudan 

mücadeleye giriĢirler. Zira bu eleĢtiriler, Ġbnü‟l-„Arabî merkezli tartıĢmaların aksine tarikatın 

meĢruiyetine yönelmekte ve bu yüzden de müntesipleri için bir tür varlık mücadelesine dönüĢmektedir. 

Buna karĢın, Ġbnü‟l-„Arabî tartıĢmasında eleĢtiri cephesinde yer alan isimlerin neredeyse tamamı, bu 

konuda da karĢı cephede konumlanır.  

Kânûnî Sultan Süleyman döneminde sufilerin uygulamalarına yönelik tepkiler iyice belirginleĢir.8 

Bu konuda da karĢıt cephenin en önemli ismi ġeyh „Arab Ġmâm olarak bilinen Burhânüddîn Ġbrâhîm b. 

Muhammed el-Halebî‟dir (ö. 956/1549). Tahsilini ġam ve Kahire‟de tamamlayan Halebî, aralarında 

Celâlüddîn es-Süyûtî‟nin (ö. 911/1505) de bulunduğu çok sayıda âlimden fıkıh, tefsir ve hadis tahsil 

etmiĢtir.9 906/1500 yılında Ġstanbul‟a yerleĢir ve çeĢitli camilerde imamlık yaptıktan sonra Fatih 

Camii‟ne imam olur. Daha sonra Sa„dî Çelebî‟nin Fatih‟te yaptırdığı dârulkurrâya müderris olarak tayin 

edilir ve vefatına kadar bu görevde kalır.10 Halebî, Ġbnü‟l-„Arabî karĢıtı söylemleriyle ön plana çıkan ve 

bu konudaki görüĢleri daha sonraki dönemde referans kabul edilen bir kimsedir. Ġbnü‟l-„Arabî‟yi 

yalancılıkla, aptallıkla, Kur‟ân-ı Kerîm‟in manasını değiĢtirmeye çalıĢmakla ve Allah düĢmanı olmakla 

itham eder.11 Nî„metu‟z-Zerî„a adlı eserinde Ġbnü‟l-„Arabî‟nin Füsûsu‟l-Hikem‟ine ve vahdet-i vücut 

görüĢüne sert eleĢtiriler yöneltir ve bu görüĢe sahip olanları Ģirke düĢmekle suçlar.12  

Halebî, yalnızca Ġbnü‟l-„Arabî karĢıtı söylemiyle değil, yanı sıra tasavvuf erbabının ritüellerine 

yönelik eleĢtirileriyle de öne çıkar. Cehrî zikir, raks ve deveran konusuna tahsis ettiği er-Rahs ve‟l-Vaks 

adlı risale bu bakımdan merkezi bir konumdadır. Tasavvuf iddiasıyla ortaya çıkan bir topluluğun, raks 

ve eğlenceyi kendilerine din edindiklerini, ibadete eğlence karıĢtırdıklarını, birbirlerinin ellerinden 

tutarak halka oluĢturduklarını, ellerini ileri ve geriye doğru hareket ettirdiklerini belirten Halebî, onların 

bu yaptıklarını Hıristiyanlar tarafından horoz tepme olarak isimlendirilen bir oyuna benzetir.13 Halebî, 

önce eğlence (la„b) meselesine açıklık getirmek ister. Bu çerçevede Hanefîlerin önde gelen isimlerine 

müracaat eder ve onlardan bunun mahiyetine dair alıntılarda bulunur. Müracaat ettiği isimler arasında 

Haddâdî, Kerderî, Ebû Zeyd ed-Debûsî, ġemsüleimme es-Serahsî, Fahrulislam el-Pezdevî ve Hâherzâde 

                                                           
7  Bu konuda geniĢ bilgi için bkz. Mehmet Kalaycı, Osmanlı Sünniliği, Otorite Yay., Ankara, 2015, s. 197-223.  
8  Raks ve deveran merkezli tartıĢmalar bağlamında kaleme alınmıĢ eserler ve genel muhtevaları hakkında bilgi için bkz. Ferhat 

Koca, “Osmanlı Fakihlerinin Semâ, Raks ve Devrân Hakkındaki TartıĢmaları”, Tasavvuf: Ġlmî ve Akademik AraĢtırma Dergisi, 
c. 5, sayı: 13, Ankara, 2004, s. 25-74; Ahmet Ġnanır, “XVI. Yüzyıl Osmanlı Fakih ve Sûfîlerinin Semâ, Raks ve Devrân 
TartıĢmalarında Lehte ve Aleyhte Kullandıkları Hukukî Deliller ve Değerlendirmeler”, Cumhuriyet Üniversitesi Ġlahiyat 
Fakültesi Dergisi c. 17, sayı: 2, Sivas, 2013, s. 237-269. 

9  ġükrü Selim Has, “Halebi, Ġbrahim b. Muhammed”, DĠA, c. 15, Ankara, 1997, s. 231.  
10  TaĢköprülüzade Ahmed Efendi, Osmanlı Bilginleri, çev. Muharrem Tan, Ġz Yay., Ġstanbul, 2007, s. 351.  
11  Has, “Halebi, Ġbrahim b. Muhammed”, DĠA, c. 15, s. 231 
12  Ġbrâhîm b. Muhammed el-Halebî, Vahdet-i Vücut Risalesi (Nî„metu‟z-Zerî„a fi Nusreti‟Ģ-ġerî„a), çev. Ahmet Dündar, Tevhid 

Yay., Ġstanbul, 1996, s. 28, 34; Halebî, Ġbnü‟l-„Arabî‟ye karĢı bir eser daha yazmıĢtır. Bkz. Tesfîhu‟l-Ğâbî fî Tenzîhi Ġbnü‟l-
„Arabî, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Fatih, no: 2880, vr. 82-105. 

13  Halebî, er-Rahs ve‟l-Vaks li-Müstehalli‟r-Raks: Hükmü‟l-Hadra fî‟l-Ġslâm, tsh. Hasan es-Semâhî Süveydân, Dâru‟l-BeĢâ‟ir, 
DımaĢk, 2002, s. 28-29.  
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yer almaktadır.14 Bu isimlerin hepsi de abesle iĢtigal etmeyi ya mekruh ya da harama yakın görür. 

Abesle veya eğlenceyle iĢtigal hususundaki genel kanaate dikkat çeken ve bunu haram bir fiil olarak 

tespit eden Halebî, ardından sufi raksını bu değerlendirmenin üzerine oturtarak ele alır. Onun kanaati 

bunun da muharremat kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönündedir. Bu çerçevede yine farklı 

isimlere müracaat ederek raksın haram oluĢunu temellendirir. Bezzâzî‟den hareketle Kurtûbî‟den 

ğinanın, def çalmanın ve raksın icma ile haram olduğu yönündeki değerlendirmesini alıntılar. Seyyidü‟t-

Tâ‟ife olarak nitelendirdiği Ahmed el-Yesevî‟nin bunun haramlığını ifade ettiğini kaydeder. ġeyhülislam 

el-Kirmânî‟nin fetvalarında raksı helal görenin kâfir olacağı yönündeki bilgiyi bizzat gördüğünü söyler. 

Cârullâh ez-ZemahĢerî‟nin el-KeĢĢâf‟ında bu yönde bilgiler olduğunu, Nihâye sahibi [Siğnâkî] ve Ġmâm 

Mahbûbî‟nin ise bundan çok daha sert sözler sarf ettiğini belirtir.15 Yetîme isimli esere atıfta bulunarak, 

Ġmâm el-Hulvânî‟ye kendilerini sufi olarak isimlendirip kendilerine özgü kıyafet giyen, lehv ve raksla 

meĢgul olup kendilerinin makamları olduğunu iddia eden kimseler hakkında sorulduğunu, onun da bu 

kimselerin Allah‟a iftira ettiği Ģeklinde yanıt verdiğini aktarır. Yine ona doğru yoldan sapmıĢlarsa, 

fitnelerinden halkı kurtarmak için bunların ülkeden sürülüp sürülmeyeceği sorulmuĢ, o da halka eziyet 

veren Ģeylerin ortadan kaldırılmasının en büyük koruma olduğu cevabını vermiĢtir.16 Bu soru ve 

Hulvânî‟nin buna verdiği yanıt Hüsâmüddîn es-Siğnâkî‟nin raksı eleĢtirdiği Dâmigatü‟l-Mübtedi„în isimli 

eserinde de alıntılanmıĢtır. Halebî, son olarak Tâtârhâniyye‟ye de atıfta bulunur ve raks ile semaın 

büyük günah olduğunu belirtir.17 

Halebî risalesinin diğer bölümlerinde sufilerin raksının hükmünü tartıĢır, daha sonra onların 

raksın cevazına dair ileri sürdüğü delilleri ele alır ve bunları çürütür.18 Ağırlıklı olarak Hanefî fakihlerin 

görüĢlerine müracaat etmekle birlikte, gerektiğinde diğer mezheplerin temsilcilerinin görüĢlerine de yer 

verir. Sufilerin raksının içerdiği çirkinliği altı maddede özetler: Bunlar erkekliğin ortadan kalkıp 

kadınlara ve çocuklara benzeme, maymun ve sinek gibi hayvanlara benzeme, Hıristiyanlara benzeme, 

ibadete günah karıĢtırma, bir ibadet ve yakınlık olduğuna inanma ve gerçekte olmadığı halde vecde 

gelmiĢ gibi görünmedir.19 Halebî, haram olarak değerlendirilmesi gereken bidatlere dair bir baĢlık açar 

ve bu çerçevede cenaze veya gelin gelirken cehri zikir çekilmesini bu kapsamda değerlendirir; bunun 

mekruh veya haram olduğuna dair dört mezhebe mensup isimlerden alıntılarda bulunur.20 Bidat-i 

hasene olarak değerlendirilen ve cehri zikri savunanların kendilerini temellendirmede kullandığı hususa 

da açıklık getirir ve bunun Ģeriatın bir usulüne kıyas edilmek suretiyle iyilik vasfı kazandığını 

kaydeder.21  

Halebî‟nin temel amacı bidatlerle mücadeledir; bu yüzden onun muhalefeti cehri zikir, raks, 

sema gibi uygulamalarla sınırlı da değildir. Aksine bidat olduğunu düĢündüğü her türlü uygulamaya 

sahip olduğu yüksek düzeydeki Ģeriat ve din hassasiyetiyle karĢı çıkar. Mevlid okunması sırasında, Hz. 

Peygamber‟in doğumu ile ilgili kısımda ayağa kalkılması uygulamasına karĢı çıkması ve bunu mekruh 

olarak değerlendirmesi buna bir örnek oluĢturur. Halebî bu konuyu ele aldığı kısa risalesinin22 giriĢinde 

kendi zamanındaki çoğu insanın peygamberin doğumunun zikri sırasında ayağa kalktıklarını; bazı 

seçkin kimselerin, bunu terk ettiği gerekçesiyle kendisine intikam nazarıyla baktıklarını ve ellerinden 

gelen kötülüğü sergilediklerini belirtir. Bu kimselerin delilleri, bu uygulamanın Hz. Peygamber‟e bir 

tazim niteliği taĢıdığı ve tazim niteliği taĢıyan her Ģeyin de vacip olduğudur. Halebî, bunun doğruluğunu 

destekleyen herhangi bir delilin bulunmadığını, aksine Hz. Peygamber‟in kendi huzurunda ayağa 

kalkılmasını bizzat yasakladığını kaydeder.23 Muhataplarının delillerini tek tek çürüttüğünü kaydeden 

Halebî, geriye sığındıkları tek bir gerekçenin kaldığını, onun da bu uygulamanın adet haline gelmesi 

                                                           
14  Halebî, er-Rahs ve‟l-Vaks, s. 30-34. 
15  Halebî, er-Rahs ve‟l-Vaks, s. 36.  
16  Halebî, er-Rahs ve‟l-Vaks, s. 37-38. 
17  Halebî, er-Rahs ve‟l-Vaks, s. 38.  
18  Halebî, er-Rahs ve‟l-Vaks, s. 44-48.  
19  Halebî, er-Rahs ve‟l-Vaks, s.48-51.  
20  Halebî, er-Rahs ve‟l-Vaks, s. 57-61.  
21  Halebî, er-Rahs ve‟l-Vaks, s. 62. 
22  Halebî, Risâle fî Kıyâmi‟n-Nâs „inde Vilâdeti‟n-Nebî, Atıf Efendi Yazma Eser Ktp., no: 1779, vr. 38-40.  
23  Halebî, Risâle fî Kıyâmi‟n-Nâs, vr. 38b.  
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olduğunu ifade eder. Ancak o bunu sufilerin zikrine veya deveranına benzetir ve öncekilerden kalma 

bir adet olarak görmenin bunu doğru kılmadığının altını çizer. Hz. Peygamber‟e saygı iddialarına ise 

sert çıkar ve Hz. Peygamber‟in kendisinin yasakladığı bir Ģeyin saygı kastıyla uygulanamayacağını dile 

getirir. Ona asıl saygının üstelik dinen vacip olan salavat ile gerçekleĢeceğini, oysaki ayağa kalkmayı 

savunanların bununla hiç ilgilenmediklerini belirtir.24  

Halebî, Ģeriat ve fıkhı merkeze alarak toplumdaki bidatlere karĢı çıkan ve bu çerçevede baĢta 

Halvetîler olmak üzere diğer kesimlere hücum edenlerin sözcüsü konumundadır. Onun yazdıklarının, 

bir asır sonra Kadızâdeliler çevresinde üretilen literatürün en önemli kaynağı olması bunu teyit 

etmektedir.25 Ancak onun etki gücü sadece bunlarla sınırlı değildir. Muhtemelen Ebussuûd Efendi de 

onun yazdıklarından etkilenmiĢtir. Nitekim onun raksı Hıristiyanların horoz tepme olarak 

isimlendirdikleri bir oyunlarına benzetmesini, Ebussuûd bu minvaldeki bir soruya verdiği cevapta 

kullanmıĢtır. Kendisine yöneltilen soruda mutasavvıfların kendisine uyduğu bir vaizin camilerde ve 

kürsülerde zikir halkasında ibadet niyetiyle raks ve deveran etmenin helal olduğunu ve bunun helal 

oluĢunun ayet ve hadisle sabit olduğunu söylediği nakledilir. Kullandığı ayet “ayakta, oturarak veya 

yanlarınızın üzerinde iken Allah‟ı zikredin”, hadis ise “kim bir kavme benzemek isterse ondandır” 

mealindeki hadistir. Söz konusu vaiz, ayeti her halükarda zikir emri olarak yorumlamakta ve ayakta 

raksı bu çerçevede değerlendirmektedir. Hadisi ise arĢın etrafında dönen meleklere benzeme 

anlamında tevil etmekte ve deveranı bununla iliĢkilendirmektedir. Dahası Hz. Peygamber‟in raks 

ettiğini, hatta bu yüzden ridasının sırtından düĢtüğünü savunmuĢtur. Soruyu soran kiĢi, Ebussuûd‟dan 

uzun ve ayrıntılı bir cevap lütfetmesini istemekte ve bu cevabın ise kimin batıldan kimin de haktan 

yana olduğunun ayan beyan açığa çıkmasını sağlayacağını belirtmektedir.26 Ebussuûd‟un bu soruya 

verdiği cevapta dile getirdikleri Halebî‟ninkilerle benzerlik taĢımaktadır. O kendi zamanındaki sufilerin 

yaptıkları raksın gerçekte kâfirlerin horoz tepmesi olduğunu ve bunların fiillerinin kâfirlere benzeme 

niteliği taĢıdığını belirtir.27 Ebussuûd‟un raks ve deverana dair cevapları bununla sınırlı değildir. Bu 

minvaldeki sorulara verdiği cevaplarda, bu fiilleri yapan taifeyi men etmenin valiler ve kadılar üzerine 

vacip olduğunu, devranla zikr eden bir kimsenin ardından kılınacak namazın tekrarlanması gerektiğini 

ifade eder.28  

Cehrî Zikir ve Deveran Eleştirileri Karşısında Sünbül Sinân ve Tahkîkiyye adlı Risalesi 

Raks ve deverana karĢı çıkan sadece Ebussuûd değildir, kendinden önceki Ģeyhülislamlar da 

aynı görüĢtedir. KemalpaĢazâde29 ve Çivizâde‟nin30 de bu yönde fetvaları ve risaleleri mevcuttur. Buna 

karĢın bu kanaatlerin aksi yönde ve bunlara cevap niteliğinde risaleler de kaleme alınır. ġeyhülislamlık 

görevi bakımından bu isimlere önceliği olan Zenbillî „Alî Efendi, raksın ve deveranın cevazı yönünde bir 

risale kaleme almıĢtır.31 Yine Filibelî „Alaüddîn „Alî Çelebi‟nin de aynı minvalde bir risalesi 

bulunmaktadır.32 Ancak raks ve deverana yönelik eleĢtirilerin hem odağında hem de bunlara karĢı 

savunma makamında olan kiĢi, Halvetî Ģeyhi Sünbül Sinân Efendi‟dir. Uzun yıllar medresede müderris 

                                                           
24  Halebî, Risâle fî Kıyâmi‟n-Nâs, vr. 39b. 
25  Burada zikredilenler dıĢında onun Hz. Peygamber‟in anne babasının iman üzere ölüp ölmediği ya da Hz. Ġbrâhîm‟in babası 

Âzer‟in iman özere ölüp ölmediği gibi konularda yazdığı risaleler de sonraki sürecin en önemli referans metinleri 
niteliğindedir. Bu metinler için bkz. Halebî, Risâle fî ġerefi‟l-KureĢî Nebiyyinâ, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Yazma BağıĢlar, 
no: 2061/2, vr. 73-75; Halebî, Risâle fi‟r-Redd „alâ men Kâle bi-Ġslâmi Âzer, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Damad Ġbrâhîm, 
no: 297, vr. 85a 

26  M. Ertuğrul Düzdağ, ġeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları IĢığında 16. Asır Türk Hayatı, Enderun Yay., Ġstanbul, 1983, s. 
85-86.  

27  Düzdağ, ġeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları, s. 86.  
28  Düzdağ, ġeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları, s. 87.  
29  KemalpaĢazâde, Risâle fî Hurmeti‟r-Raks ve‟d-Deverân, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Reisülküttab, no: 1182,  vr. 101-102.  
30  Çivizâde Muhyiddîn el-MenteĢevî, Risâle fî Hakki‟d-Deverân, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Pertev PaĢa, no: 621, vr. 94-98. 
31  Zenbillî „Alî Efendi, Risâle fî Deverâni‟s-Sûfiyye ve Raksihim, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Esad Efendi, no: 3601, vr. 117-

121; Risalenin Zenbilli‟ye aidiyeti konusu tartıĢılmıĢtır. Bu konuda bilgi için bkz. Ahmet Ġnanır, “Osmanlı‟da Semâ, Raks ve 
Devrân TartıĢmaları Bağlamında ġeyhülislâm Zenbilli Ali Cemâlî Efendi‟ye Ġsnat Edilen “Risale fi Hakkı‟d-Devrân ve‟r-Raks”ın 
Aidiyet Sorunu”, Usûl: Ġslam AraĢtırmaları, sayı: 14, Ġstanbul, 2010, s. 155-178; Zenbilli ve KemalpaĢazâde‟nin risalelerin 
içerikleri konusunda bilgi için bkz. Dilaver Gürer, “Osmanlılar‟da Sema, Devran, Raks TartıĢmaları ve Ġki ġeyhülislam 
Risalesi”, Tasavvuf: Ġlmî ve Akademik AraĢtırma Dergisi, sayı: 26, Ankara, 2010, s. 1-23.  

32  „Alî Çelebi el-Filibevî , Risâle fî Hakki‟d-Deverân ve‟r-Raks, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Harput, no: 11, vr. 122-125.  
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olarak görev yapan Sünbül Sinân, bu süreçte pek çok medrese ulaması gibi tasavvuf aleyhtarı bir 

tutum ortaya koymuĢ ve sufilere özgü uygulamalara eleĢtiriler yöneltmiĢtir. Ancak bir arkadaĢının 

vesilesiyle Halvetîliğin Ġstanbul‟daki önemli temsilcisi olan Cemâl Çelebi Halvetî‟ye mürid olmuĢ, 

Ģeyhinin vefatı sonrasında da onun yerine posta oturmuĢtur. Cuma günleri vaaz verdiği Ayasofya ve 

Fatih camilerinde namaz sonrasında derviĢleriyle birlikte toplu olarak gerçekleĢtirdiği cehri zikir ve 

deveran törenleri nedeniyle baĢta Ġbrâhîm el-Halebî olmak üzere ulemanın eleĢtirilerine maruz 

kalmıĢtır. Bu nedenle Ġstanbul kadısı olan Nûreddîn Sarıgörez ile ciddi bir gerilim yaĢadığı 

kaydedilmektedir. Sarıgörez‟in, deveran zikri yapan derviĢlerin yakalanıp cezalandırılması için bir 

Ģikâyetnâme yazarak tasdik için Ģeyhülislâm KemalpaĢazâde‟ye gönderdiği, onun da bunu tasdik ettiği, 

ancak Sünbül Sinân‟ın baĢka bağlantıları devreye sokarak bunu engellettiği belirtilmektedir.33 

Cehrî zikir ve deveran konusu bağlamında yaĢanan tartıĢmalar dolayısıyla önce Cemâl el-

Karamânî, Halvetîlerin deveranı konusunda dönemin Ģeyhülislamı KemalpaĢazâde‟ye fetva sadedinde 

soru yöneltmiĢ, ancak o buna net bir cevap vermemiĢtir. Karamânî Ģeyhülislama; oturan, zikreden, 

Allah‟ın adını anan ve bu yüzden seslerini yükselten, zikir kendilerine iyice hâkim olduğunda ayağa 

kalkan, hareket eden ve dönen, ilahi feyizden ötürü bazen bağıran, ayaklarını yere vuran mutasavvıfa 

taifesi hakkındaki hükmünü sorar. Onu bu soruyu sormaya iten, münkirin birinin sufilerin bu hallerine 

dıĢardan bakıp bunun oyun oynayanların raksına benzetmesidir. Her ne kadar kendisi isim vermese de 

muhatabının Halebî olduğu anlaĢılabilmektedir. Karamânî, zamanın kabul görmüĢ Ģeyhleri ve 

âlimlerinin eserlerine baktığını, bu uygulamanın haramlığı yönünde herhangi bir kayda rastlamadığını, 

bilakis ġâfiî olsun Hanefî olsun pek çoğunun buna cevaz verdiğini, hatta bunda fayda mülahaza 

ettiklerini belirtir. KemalpaĢazâde ise doğrudan evet veya hayır Ģeklinde bir yanıt vermez; lafı 

dolandırır ve abartmamak Ģartıyla bunun bir ruhsat olarak değerlendirilebileceğini kaydeder.34  

Muhtemelen Sünbül Sinân bu belirsizliği gidermek amacıyla er-Risâletü‟t-Tahkîkiyye‟yi kaleme 

almıĢ ve bunu Kanûnî‟ye ithaf etmiĢtir.35 Sünbül Sinân, risalenin mukaddimesinde kendisini risaleyi 

yazmaya götüren sürece ve dönemin muhayyilesine dair de bilgiler sunar. Yavuz döneminde 

zamanında halkalar halinde toplanıp zikir yapan sufilerin durumları hakkında ve bunu yapmanın caiz 

olup olmadığı konusunda fetva talebinde bulunulduğunu belirten Sünbül Sinân, evliyanın kerametine 

karĢı çıkan Mu„tezile ile bunu kabul eden Ehl-i Sünnet‟in görüĢleri arasındaki farkı kaçıran bir âlimin, 

Kurtubî ve Bezzâzî gibi güya kendilerinin Ehl-i Sünnet‟ten olduğunu iddia eden kimselerin eserlerinden 

hareketle herhangi bir rivayete ve tetkike gerek duymadan fetva verdiğini kaydeder. Bu kiĢi fetvasında, 

devranın raks, raksın da icma ile haram olduğunu, bunu helal sayanın kâfir, helal saymaksızın sadece 

yerine getirenin fasık olduğunu söylemiĢtir.36 Sünbül Sinân, söz konusu âlimin ZemahĢerî‟nin “eğer 

beni seviyorsanız peygambere tabi olun ki Allah da sizi sevsin” ayetine getirdiği yorumu esas aldığına, 

buna karĢın Fahruddîn Râzî‟nin, tefsirinde ilgili ayete getirdiği yorumu görmezden geldiğine dikkat 

çeker.37  

Sünbül Sinân‟ın muhatabının Halebî olduğu anlaĢılabilmektedir.38 Zira onun risalesinde tam da 

Sünbül Sinân‟ın ifade ettiği üzere ZemahĢerî ve Bezzâzî üzerinden raks ve deveranın harama yakın bir 

fiil olduğu temellendirilmeye çalıĢılmaktadır. Sünbül Sinân‟ın bu noktadaki Mu„tezile vurgusu iki 

bakımdan önemlidir. Ġlki, o bununla, muhatabının dayandığı delilleri bunları ortaya koyanların mezhebi 

kimliği üzerinden itibarsızlaĢtırmaya çalıĢmakta, bundan hareketle de verilen fetvayı boĢa çıkarmak 

                                                           
33  Yücer, “Sünbül Sinân”, DĠA, c. 38, s. 135-136.  
34  Mesâ‟ilü‟Ģ-ġer„iyye ve‟l-Fevâ‟idü‟l-Müteferrika, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Esad Efendi, no: 3729, vr. 52a-b.  
35  Sünbül Sinân, er-Risâletü‟t-Tahkîkiyye, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Esad Efendi, no: 1434, vr. 1b; Sünbül Sinân‟ın bu 

eseri bilahare Osmanlı Türkçesi‟ne çevrilmiĢtir. Bkz. Risâle-i Tahkîkiyye, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hacı Mahmud Efendi, 
no. 2358, vr. 147-214; Eser Ali Toker tarafından günümüz harflerine aktarılarak yayımlanmıĢtır. Bkz. Sünbül Efendi, Risale-
i Tahkikiyye (Sema, Vecd, Devran ve Zikrullah), Buhara Yay., Ġstanbul, 2011. 

36  Sünbül Sinân, er-Risâletü‟t-Tahkîkiyye, vr. 2a 
37  Sünbül Sinân, er-Risâletü‟t-Tahkîkiyye, vr. 2b. 
38  Kâtip Çelebî, Halebî‟nin konuyla ilgili risalesinin Sünbül Sinân‟ın risalesine bir reddiye olarak 934/1527 yılında kaleme 

alındığını dile getirmektedir. Bkz. Katip Çelebi, KeĢfü‟z-Zünûn, c. 2, s. 757. Ne var ki metinlere yansıyan muhataplık iliĢkisi 
dikkate alındığında önce Halebî‟nin risalesini kaleme aldığı ve Sünbül Sinân‟ın risalesini buna cevap ve reddiye olarak 
kurguladığı anlaĢılabilmektedir.  
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istemektedir. Kurtubî ve Bezzâzî‟nin bu noktadaki fetvalarının geçersiz olduğunu belirten Sünbül Sinân; 

Ġmâm ġâfiî ve ona tabi olan Gazâlî, Necmüddâye, Ġbnü‟l-Fârıd ve KâĢânî gibi muhakkik âlimlerin ise 

bunu helal saydıklarını kaydeder.39 Ġkincisi, onun yaptığı bu Mu„tezile vurgusu sonraki literatüre 

doğrudan yansıyacaktır. Öyle ki Halvetîler tarafından Kadızâdelilere karĢı raks ve deveranın 

savunusunun yapıldığı metinlerde Mu„tezile suçlaması daha belirgin hale gelecektir.  

Sünbül Sinân‟ın risalesinin hemen akabinde, herhangi bir üst baĢlık olmaksızın risale hakkında 

değerlendirmelerin yer aldığı görülür. Kataloglarda ayrı birer metin olarak tanımlanmamıĢ olan bu 

değerlendirmeler, dönemin önde gelen isimlerine aittir ve Sünbül Sinân‟ın risalede ortaya koyduğu 

hususları tasdik ve teyit niteliği taĢımaktadır. Bu isimlerden ilki Zenbilli „Alî Efendi olup değerlendirmesi 

ise Ģu Ģekildedir:  

“Bu risālede ẕikr olu nanıñ cümlesi saḥīḥdür. … Bu risāleyi inkār idüp ḫilāfına iʿtiḳād idüp ıṣrār 

idenler küfr-i mürtekib olurlar. Böyleleri tecdīd-i īmān ve tecdīd-i nikāḥ ide. Ẕākir olan müʾminleri küfre 

nispet idüp kendi dinleriñ buyurmak taʿaṣṣbuyla hiçbir vech ile cāʾiz degildür. Ezmine-ʾi sālifeden 

meĢāyiḫ-i kibār idegelmiĢdür ve aʿyān-ı ʿulemā taʿarruż itmediler …. ġimdiki ḥālde mübtediʿ 

kimesneler ẓuhūr bulup kendülere lāyıḳ olmıyanı tervīç idüp ʿavām-ı nāsı ḍalālete düĢürmekten 

ġayrısına görünmez.”40  

Ġkinci değerlendirmede ise risalede yazılı olanlarda herhangi bir ifrat veya tefritin söz konusu 

olmadığı, bilakis bunların Hanefîlerin ve ġâfiîlerin kitaplarında mevcut bulunduğu kaydedilir. Risalede 

yazılı olanları inkar edenlerin, hâkim tarafından cezalandırılması, bunlara sözle sataĢıp sövenlerin ise 

tazirle cezalandırılması, bir müddet hapsedilmesi ve tecdîd-i nikahta bulunması gerektiği ifade edilir. Bu 

ikinci değerlendirmenin sonunda ise bunu Osmanlı memleketinden fakir Mehmed el-Fenârî‟nin yazdığı 

notu düĢülmüĢtür.41 Bu kiĢi muhtemelen, Sultan I. Selim döneminde kazaskerlik ve kadılık görevlerinde 

bulunan ve Molla Fenârî‟nin torununun oğlu Muhyiddîn Mehmed ġâh el-Fenârî (ö. 929/1523) olmalıdır.  

Halebî’nin ve Sünbül Sinân’ın Risalelerinin Kadızâdeliler-Sivasîler Mücadelesine 

Yansıması 

Ġbrâhîm el-Halebi, hem Ģeriat ve fıkıh vurgusu bağlamındaki değerlendirmelerde hem de sufilik 

karĢıtı eleĢtirilerde Birgivî Mehmed Efendi‟nin ve onun mirasını sahiplenen Kadızâdelilerin en önemli 

kaynağı konumundadır. Öyle ki et-Tarîkatü‟l-Muhammediyye‟de “bedenin afetleri” baĢlıklı bölüm altında 

verilen raks konusuna dair bilgiler, olduğu gibi Halebî‟nin eserinden yapılmıĢ bir alıntıdır. Burada Ġbn 

„Akîl, TurtûĢî, Tâtârhâniyye, Bezzâzî, Kurtubî, Ahmed Yesevî, ZemahĢerî, Nihâye sahibi [Siğnâkî] ve 

Ġmâm Mahbûbî‟den raksın haram olduğu yönünde nakillerde bulunulmaktadır.42 Ġntehâ kaydı düĢülerek 

bu bilgilerin bir nakil olduğuna iĢarette bulunulmuĢ, ancak nereden veya kimden, tek bir kiĢiden mi 

yoksa ayrı ayrı eserlerden mi yapıldığı yönünde herhangi bir bilgi verilmemiĢtir. Metin karĢılaĢtırması 

yapıldığında bunların tamamının Halebî‟nin er-Rahs ve‟l-Vaks adlı eserinden gerçekleĢtirilmiĢ toplu ve 

birebir bir alıntı olduğu görülebilmektedir.43 Halebî‟nin değerlendirmelerinin karĢılık bulduğu bir isimde 

Mevlânâ Ahmed Behrâcî‟dir. Behrâcî, Sufilere reddiye amaçlı kaleme aldığı risalesinin ilk bölümünü zikr 

konusuna tahsis eder. Burada cehrî zikrin, kitap, sünnet icma ve akılla bidat ve haram olduğunu 

belirtir; buna karĢın hafî zikri öne çıkarır ve zikrin hafî olarak yapılmasının gerekliliğini dinin temel 

kaynaklarından hareketle temellendirmeye çalıĢır.44 Üçüncü bölümde de tövbe için el alma, dördüncü 

bölümde ise zikr sırasında def çalmanın, raksetmenin ve deveranın hükmünü tartıĢır. Behrâcî, raks ve 

deveranın caiz olmadığını ZemahĢerî‟nin el-KeĢĢâf‟ından “De ki eğer Allah‟ı seviyorsanız bana uyun ki 

Allah da sizi sevsin” mealindeki ayetin tefsirini alıntılayarak temellendirir.45 

                                                           
39  Sünbül Sinân, er-Risâletü‟t-Tahkîkiyye, vr. 2b-3a. 
40  Sünbül Sinân, er-Risâletü‟t-Tahkîkiyye, vr. 21a-b. 
41  Sünbül Sinân, er-Risâletü‟t-Tahkîkiyye, vr. 21b.  
42  Birgivî Mehmed Efendi, et-Tarîkatü‟l-Muhammediyye, ġerefüddîn el-Kütübî ve Evlâdihî, Bombay, ty., s.184.  
43  KrĢ. Halebî, er-Rahs ve‟l-Vaks, s. 36. 
44  Mevlânâ Ahmed el-Behracî, Risâle fî Reddi Ehli‟d-Dalâl mine‟s-Sûfiyye, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., ReĢid Efendi, no: 998, 

vr. 155b-157a  . 
45  Behrâcî, Risâle fî Reddi Ehli‟d-Dalâl, vr. 158b. 
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Cehrî zikir ve deveran tartıĢması, Kadızâdelilerle-Sivasîler arasındaki gerilimin en canlı literatür 

zeminlerinden biri haline gelir. Tarafların geçmiĢten tevarüs ettikleri tartıĢmalar güncelliğini korurken, 

aynı zamanda yazılan yeni risalelerle tartıĢma canlılığını sürdürür. Halvetîlerin Sünbül Sinân‟dan sonraki 

süreçteki suskunluklarına Abdülmecid es-Sivasi deveran konusuna dair kaleme aldığı risale ile son 

verir.46 Bunu Müftî „Alî Çelebi‟nin bir fetva sadedindeki kısa risalesi takip eder.47 Daha sonra da 

Halvetîlerin Abdülmecîd es-Sivâsî‟den sonraki lideri olan Abdülahad en-Nûrî tarafından bir risale kaleme 

alınır.48 Sünbül Sinân‟ın er-Risâletü‟t-Tahkîkiyye‟si bu risalelerin temel kaynağı konumundadır. 

Muhyeddîn en-Niksârî tarafından kaleme alınan ve deveran konusunda Kadızâdelilere tenkitlerin 

yöneltildiği risalede de önemli ölçüde Sünbül Sinân‟ın bu risalesinden beslenilmiĢtir. Niksârî tıpkı Sünbül 

Sinân gibi, cehrî zikri, raks ve devrânı eleĢtirmek amacıyla Bezzâzî ve ZemahĢerî‟ye müracaat 

etmelerinden hareketle Kadızâdelileri Mu„tezilî olmakla suçlar.49  

Halvetîlerin cehrî zikri ve deveranı müdafaa eden risalelerine Kadızâdeliler aksi istikamette 

risaleler kaleme alarak yanıt vermeye çalıĢırlar. Risalelerinde Halebî ve Birgivî temel kaynak 

konumundadır. Kadızâde Mehmed Efendi, bu konuda ilkin kısa bir risale kaleme alır; burada cehrî 

zikrin caiz olduğunu bununla birlikte hafî olanın daha makbul olduğunu kaydeder ve raks yada ayakları 

yere vurmak suretiyle yapılan zikre ise tümüyle karĢı çıkar.50 Ancak Müftî „Alî Çelebi‟nin raksın cevazına 

yönelik fetva sadedindeki risalesinin toplumda ve özellikle de Halvetî çevrelerde geniĢ yankı 

uyandırması üzerine bu konuyu daha geniĢ olarak ele almaya karar verir. Bu amaçla kaleme aldığı 

ĠrĢâdü‟l-„Ukûli‟s-Selîm adlı eserinin giriĢinde, raksın cevazı hakkında eline bir risale geçtiğini, halkın 

bunu Müftî „Alî Çelebi‟ye nispet ettiklerini ve fazlaca ilgi gösterdiklerini belirten Kadızâde, söz konusu 

risaleyi incelediğini ve içerisinde çok sayıda münkirat ve tezviratın olduğunu gözlemlediğini 

belirtmektedir. Kadızâde, aklı baĢında bir kimsenin böyle bir risale kaleme alamayacağını, bu yüzden 

risalenin içeriğini geçersiz kılmak için eserini kaleme aldığını ifade etmektedir.51 Eserde Halvetîlerin 

raks ve deveran aleyhinde daha önceki süreçte yazılan çizilenlere yönelik tenkit ve eleĢtirilerine de yer 

verilir ve bunlar müdafaa edilmeye çalıĢılır. Bu çerçevede, ZemahĢerî‟ye ve Bezzâzî‟ye müracaat 

ettikleri için ilk defa Sünbül Sinân tarafından yöneltilen ve sonraki süreçte Halvetîler tarafından 

sahiplenilen Mu„tezilî suçlamasına yanıt verir. Hikmetin müminin yitik malı olduğunu ve nerede görürse 

alması gerektiğini belirtir ve muhataplarını kimin söylediğine değil ne söylendiğine bakmaya davet 

eder.52  

Kadızâdeliler cenahında cehrî zikir, raks ve deveran konusundaki eleĢtiriler Kadızâde Mehmed 

Efendi ile aynı dönemde yaĢayan Ahmed Rûmî el-Akhisârî tarafından sürdürülür. O bu konuda iki farklı 

risale alır ve bunların cevazına hükmedenleri sert bir Ģekilde eleĢtirir.53 Risalelerinin sonunda Ġzmir‟de 

sakin olduğunu belirten Muhammed b. Mustafa el-Bucavî, raks, cehrî zikir ve teğannî konusunda 

1059/1650 tarihinde yazdığı risalesinde54 Kadızâdelilerin perspektifini paylaĢır. Bucavî, cehrî zikrin; 

                                                           
46  Abdülmecîd es-Sîvâsî, Deverân-ı Sufiyye‟nin ve Zikrin Caiz Olup Olmadığı Hakkında, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., MihriĢah 

Sultan, no: 294, vr. 106-108.  
47  Müftî „Alî Çelebi, Risâle fî Beyâni Deverâni‟s-Sûfiyye, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hekimoğlu, no: 438, vr. 422-424. 
48  Kendisine bu yönde gelen sorular üzerine, bir risale yazma ihtiyacı hissettiğini belirten Nûrî, risalesine deveran ve raks 

arasında keskin bir ayrım yapmakla baĢlar. Ona göre devranın helal ya da haram olduğu konusunda herhangi bir kesin kayıt 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte raksın haram olduğu konusunda pek çok delil bulunmaktadır. O geçmiĢ âlimlerin bu ikisini 
birbiriyle karıĢtırdığını ve raksla ilgili görüĢler ve hükümler üzerinden deveranı da haram olarak nitelediklerini belirtmektedir. 
Bkz. Abdülahad en-Nûrî, Deverân-ı Sûfiyye Hakkında Risâle, Ġstanbul, 1824, s. 91-105. 

49  Muhyiddîn Ġbrâhîm b. Muhammed en-Niksârî, Burhânü‟l-Elhân fî Hukmi‟t-Teğannî ve‟d-Deverân, Süleymaniye Yazma Eser 
Ktp., Yazma BağıĢlar, no: 701, vr. 68b-72a; Eserde raksa ve deverana külliyen haram diyenin Mu„tezilî olduğunun belirtilmesi 
dikkat çekicidir. Bkz. Burhânü‟l-Elhân, vr. 69a.   

50  Kadızâde Mehmed Efendi, Risâle-i Deverân, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., A. Tekelioğlu, no: 799, vr. 108-117. 
51  Kadızâde, ĠrĢâdü‟l-„Ukûli‟s-Selîme ile‟l-Usûli‟l-Kavîme bi-Ġbtâli‟l-Bid„a, Köprülü Yazma Eser Ktp., Fazıl Ahmed PaĢa, no: 703, 

vr. 2a; Bu eserin, Risâletü‟r-Redd „alâ Risâle fî Cevâzi‟r-Raks Ģeklinde de kataloglandığı görülmektedir. Örneğin bkz. Beyazıd 
Devlet Kütüphanesi, Beyazıd, no: 3125, 165 vr. 

52  Kadızâde, ĠrĢâdü‟l-„Ukûli‟s-Selîme, vr. 15a-15b. 
53  Akhisârî, Risâle fî Hurmeti‟r-Raks ve‟d-Deverân ve Kerâheti‟z-Zikr, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Harput, no: 429, vr. 65-72; 

Akhisârî, Risâle fi‟z-Zikri‟l-Cehrî, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., ġehid Ali PaĢa, no: 1189, vr. 12-17. 
54  Muhammed b. Mustafa el-Bucavî, Risâle fî Zemmi‟t-Teğannî ve‟r-Raks, Köprülü Yazma Eser Ktp., Fazıl Ahmed PaĢa, no: 703, 

vr. 182-184.  
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teğannî, elhân ve deveran gibi hususları ihtiva etmesi durumunda ise haram niteliği taĢıyacağını 

kaydeder.55 

Muhammed b. Ahmed tarafından yazılan ve cehrî zikir, raks ve deveran gibi konularda 

Kadızâdeliler perspektifinden Sûfilere belki de en ağır eleĢtirilerin yöneltildiği risalede56 iki kesim 

arasındaki gerilim, bir itikat meselesi olarak takdim edilir. Risalesini aslında Arapça kaleme almak 

istediğini, ancak arkadaĢlarının herkesin istifade edebilmesi için Türkçe yazması yönünde istekte 

bulunduklarını, onların bu istekleri doğrultusunda risaleyi Türkçe yazdığını belirten Muhammed b. 

Ahmed‟in en büyük temennisi herkesin bunu eline alıp okuması, hak ve batılı ayırt etmesidir.57 Onun 

risaledeki asıl hedefi halktır ve dönemin en tartıĢmalı konurından biri olan raks, devran ve zikir 

meselesinde onları doğrudan metinle muhatap kılmaktır.58 Ancak o meseleyi olabildiğince geniĢ bir 

zaviyeden ele almak ister ve sufiliğin kendisine cephe alır. Hz. Peygamber, zamanında Ģeyhlik ve 

sufiliğin söz konusu olmadığını, bunların hicretinden iki yüz yıl sonra ortaya çıktığını belirtir.59 

Muhammed b. Ahmed, kendi zamanındaki sufilerin pek çok ritüelini tartıĢma konusu kılar; tac ve hırka 

giymek, Ģeyhten el almak ve tövbe getirmek, raks, deveran ve cehrî zikir gibi konular onun müstakil 

olarak değindiği hususlardır. Bu noktada muhataplarının tüm söylemlerine de yer verir ve onların 

delillerini çürütmeye çalıĢır. Sufilerin sadece halkın değil, bazen ulemanın bile aklını çeldiklerinden ve 

kendi görüĢlerini onlara tasdik ettirdiklerinden yakınır.60 Sufilerin Ģeriat ilmini bir tarafa bırakarak batın 

ilmine yaslanmalarını eleĢtiri konusu yapar.61 

Her ne kadar genel anlamda sufilere eleĢtiriler yöneltse de raks, deveran ve zikir konusunun ele 

alındığı kısımda Muhammed b. Ahmed‟in asıl muhatapları Halvetîlerdir. Onun, “hem bu Ḫalvetîlerüñ 

meĢāyiḫinden birisi bu ḫuṣūṣda bir risāle peydā itmiĢ anuñ ismini risāle-ʾi taḥḳīḳiyye dimiĢ, biz ol 

risālenüñ ismini tebdīl idüp risāle-ʾi taḥmīḳiyye didük. Ġmdī Ḫalvetī ṭāʾifesinüñ cemī-ʿi delāʾili ol risāle-

ʾi taḥmīḳadan müstenbeṭdür.” Ģeklindeki sözleri62 hem asıl muhatabını izhar eden hem de kendi 

değerlendirmelerinin zeminine ıĢık tutan ifadelerdir. Bu ifadeler aynı zamanda Halvetîler nezdinde 

Sünbül Sinân‟ın risalesinin ne kadar merkezi bir konumda olduğunu teyit etmesi bakımından da 

önemlidir. Muhammed b. Ahmed, muhataplarının görüĢlerini ve bunları temellendirmek için 

kullandıkları delilleri çürütmeye çalıĢır. Fakat zikir, raks ve deveran konusunda muhataplarına yönelik 

oldukça sert bir tavır takınır.63 Risalenin sonunda ise cehri zikir, raks ve deveranın haram oluĢu 

noktasında daha önceki Ģeyhülislamların ve ulemanın verdiği fetvalar sıralanır.  

 

 

 

                                                           
55  Bucavî, Risâle fî Zemmi‟t-Teğannî, vr. 182b-183a.  
56  Muhammed b. Ahmed, Risâle-i Ġ„tikâdiyye ve Redd-i Ġ„tikâdiyye-i Bâtıliyye, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Fatih, no: 3006, 

106 vr. (Bu çalıĢmada bu nüsha kullanılmıĢtır); Risâletü‟l-Ġ„tikâdiyye ve Reddü‟l-Bâtıliyye, Kastamonu Yazma Eser Ktp., no: 
3706, vr. 70-127; Redd-i Ġ„tikâd-i Bâtıliyye, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Arslan Kaynardağ, no: 48, vr. 52-87.  

57  Muhammed b. Ahmed, Risâle-i Ġ„tikâdiyye, vr. 2a.  
58  Öyle ki bu temel kaygı muhatabına yönelik uyarılar Ģeklinde metne de yansır. Halvetîlerle alakalı Ģu ifade bu bakımdan 

dikkat çekicidir: “imdī müfessirīn taḥḳīḳ itdügi üzere bu āyetlerüñ maʿnāsın saña taḥḳīḳ idelüm tāki ol ḍāll-i gümrāh 
ṭāʾifesinüñ kendülerinüñ reʾyleriyle muḫālif maʿnā virdüklerin anlayub sözlerine iʿtimād kılmayub Ģol koyun kurddan kaçar 
gibi anlaruñ yanına varmayasın.” Bkz. Muhammed b. Ahmed, Risâle-i Ġ„tikâdiyye, vr. 31b.  

59  Muhammed b. Ahmed, Risâle-i Ġ„tikâdiyye, vr. 2b-3a.  
60  Bu noktada Ģu ifadeleri kayda değerdir: “Bu meĢāyiḫ nāmına olan ṭāʾife ʿulemānuñ ʿaḳlın bir sözüyle sirḳa iderler ki ʿulemā 

zümresi bunlaruñ ol sözlerin ḳabūl iderler. Ol söz budır kim bunlar eydürler her kimki meĢāyiḫ efʿāline ve meĢāyiḫ nāmına 
olanlara münkirīnden olsa ol kiĢi Allāh Teʿālā hażretine vāṣıl olmak mümkin degildür dirler. Ġmdī bilki bunlaruñ sözleri daḫī 
bāṭıldur. Zīrā her nesne kim Ģerīʿate muvāfıḳ olmasa añı inkār itmek lāzımdur ve vācibdür, bunlaruñ ḫūd her kimin kim Ģeyḫi 
olmasa ve Ģeyḫ elinden tövbe itmese anuñ tevbesi ve imānı maḳbūl olmaz anuñ Ģeyḫi Ģeyṭāndur deyü daʿvā kıldukları 
Ģerīʿate muḫālifdür muḫālifdür muḫālifdür.” Bkz. Muhammed b. Ahmed, Risâle-i Ġ„tikâdiyye, vr. 10a.  

61  Muhammed b. Ahmed, Risâle-i Ġ„tikâdiyye, vr. 41a-41b, 47a.  
62  Muhammed b. Ahmed, Risâle-i Ġ„tikâdiyye, vr. 30b.  
63  “ḫınżīrlar gibi horuldamak ve hırlamak, kilāb gibi „hav hav‟ dimek, sığır gibi bağırmak ve ḥımār gibi anırmak ve dürlü dürlü 

teġannī ve terennümle kelime-ʾi ṭayyibi tebdīl ve taġyīr ve taḥrīf-i ḥurūf ve ziyāde ve noḳṣān itmege hīç fuḳahādan cevāz 
varmıdır ve müfessirīnden ve müftīlerden bu efʿāl-i ḳabīḥaya ruḫṣat virmiĢ kimse varmıdır?” Bkz. Muhammed b. Ahmed, 
Risâle-i Ġ„tikâdiyye, vr. 45b.  
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CEMAL HALVETÎ’NİN ETVÂR-I SEB‘A ANLAYIŞININ SÛFÎ PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN 
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Özet 

Etvâr-ı seb‘a/yedi evre anlayışı, halvetî gelenekte önemli bir konu olarak ele alınmıştır. Halvetî sûfîler 

insan beninin yedi aşamasını, yaşadıkları mânevî tecrübe çerçevesinde değerlendirmişler ve farklı 

kriterlerle benlik gelişimi evrelerinin hangi ölçüler vasıtasıyla yapıldığının uygulamasını ortaya 

koymuşlardır. Bu nedenle halvetî gelenekte zengin bir etvâr-ı seb‘a kültürü oluşmuş ve bu konuda 

birçok risale kaleme alınmıştır. Bu risalelerin mânevî psikoloji çerçevesinde ele alınması günümüz 

akademik dünyası için önem arz etmektedir, çünkü modern psikolojiye paralel yeni bir mânevî psikoloji 

geleneği oluşmaya başlamıştır. Modern psikolojinin metodu gereği benlik gelişimi algısı daha çok fizyo-

psikolojiktir ve bu bakış tarzı insanın ruhsal/mânevî boyutunu ihmal etmektedir. Buna karşın sûfî 

geleneğin İslam inancı gereği benlik gelişimi modeli psiko-ruhsaldır ve buna göre insan beninin mânevî 

gelişimi söz konusudur. Biz de bu tebliğimizde Cemal Halvetî’nin insan beni ve mânevî gelişiminin yedi 

aşamasıyla ilgili ortaya koyduğu düşünceleri ele alıp günümüzde gelişmekte olan sûfî psikolojisine 

sağlayacağı katkıyı ortaya koymaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Benlik, Cemal Halvetî, Etvâr-ı Seb‘a, Halvetî, Sûfî Psikolojisi. 

 

The Analysis of Cemal Halveti’s Etvâr-ı Seb’a With Regard to Sufi Psychology 

 

Abstract 

The concept of etvâr-ı seb’a/seven stages has addressed as an important issue in the Halveti tradition. 

Halveti Sufis have evaluated the seven stages of human ego within the spiritual experience they have 

experienced and have revealed the application of which measures used in self-development phases 

with different criteria. For this reason, a rich culture of etva-i seb'a has been formed in the Halveti 

tradition and many pamphlets have been written in this topic. It is important for today’s academic 

world to deal with these issues within the framework of spiritual psychology. Because a new spiritual 

psychology tradition has begun to emerge parallel to modern psychology. By force of the method of 

modern psychology its perception of self-development is more physio-psychological and this viewpoint 

neglects the inner/spiritual dimension of man. On the other hand, the self-development model of the 

Sufi tradition by force of the Islamic belief is psycho-spiritual and accordingly the spiritual 

development of the human ego exists. In this paper, we will reveal Cemal Halveti’s thoughts about 

human ego and its spiritual development in seven stages, and try to show the contribution of them to 

the developing Sufi psychology.  

Keywords: Self, Cemal Halveti, Etvâr-ı Seb’a, Halvetî, Sufi Psychology. 

 

Giriş 

Günümüzde yapılan akademik araştırmaların genel kanaatine göre içinde yaşadığımız modern 

çağın seküler düşünce tarzları ve yaşam biçimleri, dinî ve mânevî geleneklerin zayıflamasına yol 

açmıştır. Batı dünyasında din-bilim çatışması Hristiyanlığın ve dolayısıyla dinin toplumsal yaşamdan 

uzaklaştırılmasına, seküler ve laik bir toplum yapısının oluşmasına neden olmuştur.1 Bu gelişmeyi 

yaşayan Batı toplumlarında rasyonel bakış tarzı/pozitivizm hüküm sürmüş ve toplum ve devlet yapısı - 

dini ve mânevî geleneklerin etkisinden çıkıp - rasyonalizmin/akılcılığın temeline dayandırılmıştır.2 

                                                           
*
  Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, ibrahimisitan@hotmail.com. 

1  Bkz. Alan Aldridge, ‘Sekülerleşmenin Yükselişi ve Dinin Toplumsal Önemini Kaybetmesi’, çev. İhsan Çapcıoğlu ve Sinan 
Yılmaz, Sekülerleşme, Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, ed. M. Ali Kirman ve İhsan Çapcıoğlu, Ankara, Otto, 2015, s. 75-117. 

2  Rasyonalizm hakkında bilgi almak için bkz. Genevieve Rodis-Levis, Descartes ve Rasyonalizm, çev. Haldun Karyol, İstanbul, 
İletişim, 1993. 
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Batı’da gelişen bu seküler yapılanma askeri, siyasi ve sosyo-kültürel anlamda gerilemekte olan 

Osmanlı devleti nezdinde Doğu toplumlarını da etkilemiş ve seküler Müslüman toplumlarının meydana 

gelmesine sebep olmuştur. Bu sürecin bugün hala devam ettiğini söylemek mümkündür. Bu 

çerçeveden bakıldığında, ABD ve AB’nin İslam ülkelerine askeri ve siyasi anlamdaki müdahaleleri, iki-üç 

asırdır kültürel müdahaleyle gerçekleştirmeye çalıştıkları değişimi nihayete erdirme mücadelesi olarak 

kabul edilebilir. Söz konusu bu güçler, bu hedefe yönelik, siyasal anlamda demokrasi getirme 

bahanesiyle İslam ülkelerinde mevcut bulunan dinî ve mânevî gelenekleri çatıştırma yoluna giderek 

İslam dininin etkisini kırmayı tercih etmişlerdir. Bu amaçla İslam toplumlarında doğal olarak - içsel 

dinamikler ve farklı inanç ve düşünceye sahip toplumlarla karşılaşma sonucunda - gelişme göstermiş 

itikadî, amelî ve mânevî/sûfî mezhep ve meşrepler arasındaki farklı algı ve değerlendirmeleri sosyo-

politik planda çatıştırma amaçlı kullanmaktadırlar.3 

Bu çerçeveden bakıldığında İslam tarihinde gelişme göstermiş itikadî, amelî ve mânevî mezhep 

ve meşrepler arasında çatışmalar ve gerginlikler yaşanmış ve günümüzde de hala yaşanmaya devam 

etmektedir. Söz konusu bu çatışmaların kaynağı düşünce ve uygulama planındaki farklılıklardan mı 

kaynaklanıyor, yoksa siyasal ve sosyal nedenler mi bu farklılıkları çatışmaya dönüştürüyor? Bu sorunun 

cevabını her zaman vermek mümkün değildir. Düşünce ve uygulama planındaki farklılıkların ayrılığa ve 

dolayısıyla çatışmaya zemin hazırladığını söylemek mümkündür fakat zihinsel ve uygulama planında 

potansiyel olarak var olan çatışmayı körükleyen etkenlerin sosyo-politik olduğunu da görmekteyiz.4 

Herhangi bir mezhepsel düşünce siyasal destek bulduğunda veya siyasi düşünceye dönüştüğünde, 

sosyal planda ayrıştırıcı ve çatışmacı bir durumun oluşmasına yol açabilmektedir. Tabii olarak gelişen 

bu çatışma içeride askeri ve siyasi anlamda zayıf olunduğu ve dış güçlerin etkili bir konumda olduğu 

dönemlerde körüklenmeye daha çok müsait hale gelmektedir.5 

Bu nedenle, söz konusu ettiğimiz içsel ve dışsal etkiler nedeniyle fikir ayrılıklarının çatışmaya 

dönüşmemesi için Müslüman grupların yüksek seviyede ahlâkî ve mânevî değer yargılarına sahip 

olmaları gerekmektedir.6 Dini inanç ve uygulamalardan asıl maksadın toplumsal ve siyasal anlamda 

bütünleşmiş bir ümmet olma idealini Allâh’a kulluk amacıyla gerçekleştirerek evrensel bir medeniyet 

kurmak olduğunu kabul edersek, bunun tahakkuk etmesi için ahlâkî ve mânevî değer yargılarının 

önemli bir fonksiyon icra ettiğini söylemek gerekmektedir. Kısaca ifade edersek, Müslüman toplumların 

temel hedefi Allâh’a kulluk yapmaya vesile olacak kalitede bütünleşmiş bir ümmet bilinci ve yapısı 

oluşturmaktır.7 Bu durumda söz konusu bu ümmetin bireyleri zaten iç-grup bilinciyle yaşayacakları için 

birbirlerini kolayca anlama imkânına sahip olacaklar ve birbirlerine karşı önyargıyla davranma hatasına 

düşmeyeceklerdir.8 

                                                           
3  Sosyal psikolojide grupların oluşumu ve gelişimi üzerine yapılan araştırmalar iç-grup dış-grup üyelerinin farklı davranış 

biçimlerine sahip olduklarını göstermektedir. İç-grup üyelerinin tutum ve davranış bakımından benzeşmeleri nedeniyle 
birbirlerini daha iyi anladıklarını, fakat dış-grup üyelerini dış grup homojenliği algısı yanılgısı sebebiyle önyargıyla 
değerlendirdiklerini araştırmalar ortaya koymuştur. İç-grup yakınlığı ve dış-grup uzaklığı, iç-grup üyelerinin her türlü 
davranışını doğru kabul etme ve dış-grup üyelerinin tutum ve davranışlarını hatalı bulma tutumuna yol açmaktadır (Bkz. 
Aysel Kayaoğlu, ‘Gruplar Arası İlişkiler’, Sosyal Psikoloji, ed. Sezen Ünlü, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi Yayını, no: 1288, c. II, s. 72-96. 

4  Farklı dini kimliklerin çatışması tarihte hep var olmuş bir fenomendir fakat siyasi yapının güçlü olduğu zamanlarda söz 
konusu bu çatışma yerini daha çok uzlaşmaya ve birlikte yaşamaya bırakmaktadır. Aynı kaynaktan beslenen dinî mezhep ve 
meşreplerin ayrışmaya yol açması ilâhî dinlerin ve özellikle asliyetini koruyan İslam dininin tevhid ilkesine ters düşmektedir. 
Fikir ayrılıkları sosyal ve siyasal anlamda Müslümanların ayrışmalarına yol açmamalı, tam tersine dinî yaşamı bütün 
boyutlarıyla yaşama fırsatı vermelidir. Bu konuda bilgi almak için bkz. Ramazan Altıntaş, ‘İslam Düşüncesinde Tevhid ve 
Tefrika’, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Sivas, 1996, yıl: 1, sayı: 1, s. 111-121. 

5  Bu konuda bilgi almak için bkz. Şinasi Gündüz, ‘Dinlerde Ayrılık ve Çatışma: Ortodoksi-Heresi Kavgası’, İstanbul Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2004, sayı: 9, s. 1-19. 

6  Tahsin Görgün, ‘İbn Haldun’, DİA, İstanbul, 1999, c. 19, s. 543-555. 
7  İslam literatüründe ümmet kavramı iki şekilde ele alınmıştır: Ümmeti dâvet - ki İslam mesajını duyan bütün insanları içine 

alır - ve ümmet icâbet - ki İslam mesajına kulak vermiş ve onu kabullenmiş bireyleri içine alır. Bu nedenle ümmet kavramı 
bütün insanlığı içine alacak kadar geniş bir içeriğe sahiptir. Ümmet kavramı konusunda daha çok bilgi almak için bkz. Halil 
İbrahim Bulut, ‘Ümmet’, DİA, İstanbul, 2012, c. 42, s. 308-309. 

8  Önyargının nedenleri ve önyargı-din ilişkisi konusunda bkz. İbrahim Gürses, ‘Önyargının Nedenleri’, Uludağ Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi, Bursa, 2005, c. XIV, s. 1, s. 143-160. 
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Bu hedef ahlâkî ve mânevî değer yargılarının, yukarıda ifade ettiğimiz gibi, yüksek seviyede 

yaşanmasını gerekli kılmaktadır. Eğer - tabiatı gereği dogmatik olmaktan uzak olması gereken - ahlâkî 

ve mânevî değer yargıları standart bir yapıya bürünürlerse davranış planında arzu edilen kalite elde 

edilemez. Bu konuda sûfî yaşamın ortaya koyduğu mânevî benlik dönüşümü modeli - ki bu model sûfî 

literatürde seyrü sülûk/mânevî yolculuk9 kavramıyla ifadelendirilir - önem arz etmektedir, çünkü 

mânevî yolculuğa çıkmış sâlikten beklenilen, belli kalıplarla sınırlandırılmış her türlü duygu ve düşünce, 

tutum ve davranışlardan kurtulmaktır.10 Çünkü sûfî yaşamın öngördüğü mânevî yolculukla/seyrü sülûk 

ile kazanılan mânevî tecellîler, bir yandan alışılmış ve alt benliğin geliştirmiş olduğu tutum ve 

davranışlardan kişiyi uzaklaştırır, diğer yandan da kalıplaşmış düşünce yargılarından kurtarır.11 Bu 

noktada vurgulanması gereken önemli bir nokta, beklenilen ahlâkî olgunluğa ulaşamayan sâlikler sûfî 

düşüncelere dogmatik bir şekilde bağlanabilir, ayrılıkçı fikirlere sahip olabilir ve diğer gruplara karşı 

önyargılı davranabilirler.12 Hâlbuki yukarıda ifade ettiğimiz gibi, mânevî yolculuğun amacı doğumdan 

itibaren bireyin kişiliğinde yerleşen kalıplaşmış algı ve düşünceleri, tutum ve davranışları ilâhî 

tecellîlerle mânevî karakterli fikir ve değerlendirmelere, tavır ve hareketlere dönüştürmektir. Bu 

dönüşüm bireye fakr/mânevî hürriyet13 çerçevesinde hareket etme kabiliyeti kazandıracağı için, kişi her 

türlü algı ve değerlendirmelere mesafeli durur ve her türlü fikir ve düşüncenin hangi durum ve 

şartlarda kabul edilip edilmeyeceğini veya uygulanıp uygulanmayacağını hesaplar; bu durum sâlike 

hürriyet duygu ve düşüncesiyle hareket etme kabiliyeti kazandırır.14 

Sûfî gelenekte mânevî yolculuğun yedi mertebede gerçekleştiği kabul edilir ve her mertebede 

benlik çeşitli riyâzet ve mücâhedelerle öngörülen olgunluk/kemal seviyesine ulaşır ve bir sonraki 

mertebeye geçme imkânı bulur.15 Bir kılavuz/mürşit eşliğinde ve gözetiminde gerçekçi bir ölçme ve 

değerlendirmeyle geçilen her aşamada arzu edilen davranış kalıpları gerçek durumlarda - her türlü 

yanıltıcı değerlendirmelerden kaçınılarak - test edilir ve böylece benlik gelişimi gerçekçi bir zemine 

oturtulur. Böyle bir bireyin her türlü şeytânî ve nefsânî hile ve tuzaklara aldanmaması beklenir ve 

benliği zorlayıcı durumlarda çetin bir mücâhedeyle mânevî karaktere uygun tavır takınması istenir.16 

Kısaca tekrar edersek, sûfî geleneğin öngördüğü benlik gelişimi ve dönüşümü modeli dinamik bir 

yapıya sahiptir çünkü bu model ilâhî zâtın sıfat ve isimlerinin karakter yapısını - mârifet tecellîleriyle - 

kişinin karakter yapısına yansıtmayı öngörür ve bunun gerçekleşmesi için de mânevî yolculuğu zorunlu 

görür. Bu çerçeveden bakıldığında halvetî gelenek de benliği mânevileştirme konusunu işler ve bunun, 

sûfî geleneğe uygun olarak, yedi evrede (etvâr-ı seb‘a) tamamlandığını ifade eder.17 

Giriş olarak bu bilgileri ve düşünceleri ifade ettikten sonra, Cemal Halvetî’nin halvetî gelenekte 

benliğin yedi aşamada nasıl gerçekleştiğini ve bu aşamaları aşarak varlığın hakîkatinin nasıl elde 

edileceğini incelemeye geçebiliriz. Söz konusu bu mânevî benlik dönüşümü modelinin günümüz insan 

                                                           
9  Sülûk hakkında bilgi almak için bkz. Süleyman Uludağ, ‘Sülûk’, DİA, İstanbul, 2010, c. 38, s. 127-128. 
10  Seyrü sülûk sırasında sâlik varlık mertebelerinde mevcut olan tecellîleri keşfederek tekrar Mutlak varlığa ulaşır ve böylece 

benliğinde bulunan maddî boyut mânevileşme sürecini yaşar (bkz. Abdürrezzak Tek, ‘Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Seyru Sülûk 
Anlayışı’ Üsküdar Sempozyumu III: Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, İstanbul, 2006, c. 1, s. 179-
191). 

11  Bu konuda bilgi almak için bkz. İbrahim Işıtan, Ebü’l-Hasan Harakânî’ye Göre Sûfî Benlik Dönüşümü. Tarih Kültür ve Sanat 
Araştırmaları Dergisi, Karabük, 2013, c. 2, s. 1, s. 181-194. 

12  Mânevî yolculuğa çıkan sâliklerin karşılaşabileceği temel problemlerden biri de mârifetullâha ulaşamama durumudur. Sûfî 
gelenekte ulaşılması gereken asıl bilgi mârifetullahtır. Âlem ve nefis hakkında elde edilen mârifet ise Allâh’ı tanımaya vesile 
olması bakımından bir değer ifade eder. Buna göre kendini tam tanımayan kişi Rabbini layıkıyla tanıma imkânı da bulamaz 
(bkz. Süleyman Uludağ, ‘Mârifet’, DİA, İstanbul, 2003, c. 28, s. 55). Bu çerçeveden bakıldığında kendi benliğini keşfetmede 
tam kemale eremeyen sâliklerin - eksik mânevî bilgilerinden dolayı - dogmatik mânevî iddialara sahip olma tehlikeleri söz 
konusudur. 

13  Sûfî gelenekte fakr bir makam olarak ele alındığı gibi, mânevî gelişimin hedefi olarak da kabul edilmektedir. Fakr konusunda 
bilgi almak için bkz. Süleyman Uludağ, ‘Fakr’, DİA, İstanbul, 1995, c. 12, s. 132-134. 

14  Sûfî anlamda hürriyet ‘tutkuların esaretinden kurtuluş’ anlamında kullanılmaktadır (bkz. Mustafa Çağrıcı, ‘Hürriyet’, DİA, 
İstanbul, 1998, c. 18, s. 502). 

15  Nefs ve mertebeleri hakkında bilgi almak için bkz. Ahmet Öğke, Kur’an’da Nefs Kavramı, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997. 
16  ‘Uğrumuzda mücâhede edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz’ (Ankebût, 29/69) âyetini nefisle cehdetmek şeklinde 

anlayan sûfîler büyük cihat olarak kabul ettikleri nefisle mücâhedeyi gerçekçi bir mânevî yolculuğun gereklerinden sayarlar. 
Mücâhede kavramı hakkında bkz. Süleyman Uludağ, ‘Mücâhede’, DİA, İstanbul, 2006, c. 31, s. 441-442. 

17  Etvâr-ı seb‘a konusunda bilgi almak için bkz. İbrahim Işıtan, ‘Halvetiyye Geleneğine ve Bir Halvetiyye Şeyhi Olan Sofyalı Bâlî 
Efendi’ye Göre Sülûkün Yedi Evresi’, Marife, Konya, 2010, yıl: 10, sayı: 1, s. 91-106. 
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algısı bakımından önemli olduğunu düşünmekteyiz çünkü düşünce sistemlerinin ve özellikle de insan 

davranışları üzerine çalışan psikoloji ve psikiyatri bilimlerinin - yukarıda ifade ettiğimiz gibi 

sekülerleşmenin etkisiyle - insan algısının eksikliği nedeniyle günümüz insanının psikolojik 

problemlerine çözüm bulmak zorlaşmaktadır. Çünkü günümüz ilim anlayışı sebebiyle insanın içsel 

boyutunu incelemek zorlaşmakta ve dolayısıyla insan rûhunun benliğine nasıl yansıyacağı konusu 

askıda kalmaktadır. Bu nedenle günümüzde insan beni üzerine yapılan psikolojik çalışmaları daha çok 

insanın dış boyutuyla bilinç dünyasının ilişkisi üzerine odaklanmış durumdadır. Şunu da ifade edelim ki 

insanın varlığı/yaratılması konusundaki algımız onu inceleme metodumuzu da etkilemekte ve 

yönlendirmektedir. Bu nedenle geleneğimizde var olmuş ve yüzyıllar boyu insanımızı mânevî anlamda 

geliştirmiş benlik algısı değerlendirmelerimizi gözden geçirerek benlik gelişimi teorilerimizi yeniden inşa 

etmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde İslam toplumlarında yaşayan Müslüman kimliğine sahip bireyler, 

Batı toplumlarının seküler bir yapıda elde ettiği bilgi ve bulgular çerçevesinde gelişen benlik algılarına 

göre yönlendirilmeye devam edecektir. Pratik olarak ifade edersek, günümüz Müslüman insanı 

psikolojik problemlerini daha çok Batı medeniyetinin insan algısına göre yetişmiş psikolog ve psikiyatri 

uzmanlarına başvurarak çözmeye çalışmaktadır. Bunun sonucu olarak problemlerimizin psiko-ruhsal 

boyutu devre dışı kalmakta ve özellikle mânevî çözümler noktasında ruhsal gücümüzün 

dinamiklerinden istifade edilememektedir.18 

Bu nedenle günümüzde sûfî psikolojisi adı altında sûfî tutum ve davranışlarının gelişim süreçleri 

araştırılmakta ve günümüz psikolojik yaklaşımlarına yeni bir vizyon kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

Böylece mânevî benlik dönüşümünün ilke ve prensipleri inceleme konusu yapılarak ruhî boyutumuzun 

insan benine nasıl yansıdığı inceleme konusu yapılmaktadır.19 Şimdi Cemal Halvetî’nin (ö. 899/1494)20 

düşüncesi çerçevesinde sûfî benlik dönüşümünün yedi aşamada nasıl geliştiğini sûfî psikolojisi 

açısından değerlendirmeye geçebiliriz. 

Cemal Halvetî’nin Etvâr-ı Seb‘a Anlayışının Sûfî Psikolojisi Açısından 

Değerlendirilmesi 

Cemal Halvetî’nin benlik algısı düşüncesinde, sûfî geleneğe uygun olarak, dört ana kavramın yer 

aldığı görülmektedir: Ruh, kalp, nefs ve şeytan. 

Sûfî geleneğe göre ruh insan yaşamının kaynağı olarak kabul edilir ve mânevî gelişimin güçlerini 

kendinde barındıran kuvvet olarak değerlendirilir.21 Cemal Halvetî, sûfî geleneğe uygun olarak, ruhu 

‘rabbânî latif bir cevher’ olarak tanımlar ve ilâhî isimlerin sureti ve mazhar mahalli olması dolayısıyla da 

‘sûretten münezzeh’ olduğunu ifade eder. Hakikati itibariyle latif bir cisim olması nedeniyle de ruhun 

insan âzalarının boşluklarında dolaştığını belirtir. Sûfîmiz, insânî ruhun ‘mânevî enf/burun’ menzilesinde 

olduğunu ifade ederek sâlikin aşkın ve ezelî taallukâtın kokularını ruh aracılığıyla koklayabildiğini ifade 

eder.22 Kişinin ruhunun bu dünyada gerçekleştirdiği yaşam tarzına göre ahiret hayatında karşılık 

bulacağını ifade ederek, insanların ruhlarının, ervâh-ı ednâ, ervâh-ı evliya ve ervâh-ı enbiya olmak 

üzere üç kısım olduğunu belirtir.23 Aşağı ruhların cehennemde azap edileceğini, velîlerin ruhlarının 

naîm cennetinde karşılık bulacağını ve nebîlerin ruhlarının ise Hakk’ın yanında ikram göreceğini ifade 

ederek, ebedî hayatın bu dünyada gerçekleştirilen ruhsal yaşam kalitesine bağlı olduğunu belirtir.24 

                                                           
18  Bu noktada tasavvuf-psikoloji ilişkisi önem arz eder. Bu konuda bilgi almak için bkz. İbrahim Işıtan, Sûfî Psikolojisi, Sülemi’ye 

Göre Benlik Dönüşümü, Divan, Ankara, 2014, s. 39-47. 
19  Bu konuda bilgi almak için bkz. Işıtan, Sûfî Psikolojisi, s. 48-53. 
20  Cemal Halvetî, Halvetiyye tarikatının Cemaliyye kolunun kurucusu ve bu tarikatın İstanbul’daki ilk temsilcisidir. Hayatı 

hakkında detaylı bilgi almak için bkz. Mehmet Serhan Tayşi, ‘Cemâl-i Halvetî’, DİA, İstanbul, 1993, c. 7, s. 302-303; Mehmet 
Serhan Tayşi, ‘Çelebi Halife’, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul, 1996, s. 103; Muharrem Çakmak, Anadoluda Halvetîlik, 
Cemâl-i Halveti ve Cemâliyye, Huzur Ciltevi, Malatya, 2015, s. 27-46. Cemaliyye kolu üzerine bilgi almak için bkz. Mehmet 
Serhan Tayşi, ‘Cemâliyye’, DİA, İstanbul, 1993, c. 7, s. 318; Çakmak, Anadoluda Halvetîlik, s. 70-85. 

21  Sûfîlerin ruh konusundaki görüşleri konusunda bkz. Süleyman Uludağ, ‘Ruh’, DİA, İstanbul, 2008, c. 35, s. 192-193. 
22  Seyrü sülûk, Hakk’a erme yeteneğini kazanmak için sâlikin nefsini dünya kirlerinden arındırması, ahlâkını düzeltmesi ve 

güzelleştirmesi ve böylece nefsini ve rabbini bilmesidir (Uludağ, Sülûk, s. 127). Nefsini ve Rabbini bilme de insanda rabbânî 
bir cevher olan ruhî güç sayesinde gerçekleşir ve böylece sâlik gayb âleminin hakîkatlerini temaşa eder. 

23  Diğer ilâhî dinlerde olduğu gibi İslam inancında da kişi bu dünyada geliştirdiği kulluk seviyesine göre ahirette karşılık/ceza 
görecektir. Ceza konusunda bilgi almak için bkz. Adil Bebek, ‘Ceza’, DİA, İstanbul, 1993, c. 7, s. 469-470. 

24  Bkz. Çakmak, Anadoluda Halvetîlik, s. 223-224. 
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Sûfîmizin bu ifadeleri insanın varlığında her türlü maddî boyuttan ve her türlü kötülükten uzak bir 

gücün olduğunu ifade etmekte ve bu nedenle de, mânevî gelimin temelini bu gücün oluşturduğunu 

göstermektedir. 

Cemal Halvetî’ye göre Allah âdemin cesedine ruhu üfleyince, ruh ile cesedin birleşmesinden iki 

çocuk meydana gelmiştir: Zikrâ ve Ünsâ. Zikrâ babası olan ulvî ruha benzeyen kalptir25 ki yeri göğsün 

sol tarafındaki bir et parçasıdır. Ünsâ ise annesi süflî cesede benzeyen ve şerri emreden nefistir26 ki 

yeri bütün bedendir. Sûfîmize göre insan vücudunda belirli bir yeri olmayan nefis için faaliyetlerini 

gerçekleştirdiği bir mekân belirlemek gerekirse bu kalpte latif, karanlık bir noktadır. İşte bu nedenle de 

nefis - sûfî gelenekte - inkâr edici, doğrulardan saptırıcı, kötülüğü emredici ve kötü ahlakların kaynağı 

olarak kabul edilmiştir.27 

Cemal Halvetî’ye göre kalp halden hale döndüğü için ‘kalb’ diye isimlendirilmiştir. Bu nedenle 

kalbin yüzünü çevirdiği taraf mânevî gelişim açısından önem arz etmektedir. Eğer kalp yüzünü suflî 

arzuların kaynağı olan nefis tarafına çevirirse mânevî anlamda gerileme/tenezzül meydana gelir. Buna 

karşın eğer yüzünü ruh tarafına çevirirse mânevî anlamda ilerleme/terakkî söz konusu olur. Sûfîmize 

göre insanın bedenini kuvvetlendiren yeme içme işlevini yerine getiren organı ağız olduğu gibi, kalp de 

mânevî ağız mesabesindedir çünkü ilâhî feyz sırlar âleminden kalbe gelerek önce kalbî kuvvetleri 

güçlendirir ve ardından kalp vasıtasıyla nefsânî kuvvetlere etki eder. Bu nedenle rahmânî feyzlerin 

kazanılması için imanın mahalli olan kalbin saflaştırılması gerekmektedir.28 Sûfîmizin kalp konusundaki 

bu açıklamaları, sûfî geleneğe uygun olarak, kalbin mânevî gelişimin mekânı olduğunu ve benlik 

gelişiminin yüzünü çevirdiği yöne göre sağlanacağını ifade etmektedir.29 

Sûfîmize göre yukarıda ifade edildiği gibi kötülüğün kaynağı olmasından dolayı nefsin terbiye 

edilmesi ve kalbin mânevî yolculuğuna engel olmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu çerçeveden 

bakıldığında Cemal Halvetî de, ‘nefsini tezkiye eden kurtuluşa ermiştir’30 âyetinin gereğine uygun 

olarak nefsin tezkiye edilmesi/arındırılması çalışmasının her Müslüman birey tarafından yapılması 

gerektiğini ifade eder. Hz. Ebû Bekir’in ‘Allah senin zâhirine bakmaz, bâtınına bakar’ sözünü ve Hz. 

Peygamber’in, ‘yaşadığınız gibi ölürsünüz ve öldüğünüz gibi haşrolunursunuz’ hadisini naklederek nefsi 

tezkiye etmenin dünya ve âhiret saadeti bakımından önemini vurgulayan sûfîmiz, iç ve dış organların 

sadr makamında bulunan nefsi emmârenin kötü ahlaklarının tahakkümünden kurtarılması gerektiğinin 

altını çizer.31 

Cemal Halvetî’ye göre nefsin arzu ve isteklerini harekete geçiren şeytan Allâh’ın ‘mudill’ isminin 

tecellîsi olarak insanı saptırma görevini üstlenmiştir.32 Ona göre insan-ı kâmil ‘elif’in mazharı, şeytan ise 

‘lâ’nın mazharıdır. Bu nedenle şirk ve inkâr şeytanın, ikrar ve izhar ise insan-ı kâmilin özelliği olarak 

telakkî edilir. Şeytan kelimesinin ‘şatane’ ‘Allâh’a yakın olmamak’ ve şâte’ ‘Allâh’ın celâl sıfatından neşet 

eden zulmânî hicaplarda helak olmak’ fiilleriyle ilgili olduğunu ifade ederek ‘Allah dilediğini bununla 

                                                           
25  Sûfî literatürde kalp mânevî duygu ve düşüncelerin (mârifet) geliştiği mekân olarak kabul edilmiş ve bu nedenle de kalbin fiil 

ve eylemlerinden bahsedilmiştir. Kalbin selim olması istenmiş ve bu nedenle de arınması hedeflenmiştir. Kalp konusunda 
bilgi almak için bkz. Süleyman Uludağ, ‘Kalp’, DİA, İstanbul, 2001, c. 24, s. 229-232. 

26  Sûfî literatürde daha çok kötü huyların ve suflî arzuların kaynağı olarak kabul edilen nefsin tezkiyesi ve terbiyesi 
hedeflenmiştir. Bu nedenle birçok sûfî kavram ve bilgi nefsin zaafları, hileleri, kötülükleri, hastalıkları ve bunlara karşı 
korunma yöntemleriyle ilgili olmuştur. Nefis hakkında bilgi almak için bkz. Süleyman Uludağ, ‘Nefis’, DİA, İstanbul, 2006, c. 
32, s. 526-529. 

27  Bkz. Çakmak, Anadoluda Halvetîlik, s. 222-223. 
28  Bkz. Çakmak, Anadoluda Halvetîlik, s. 220, 221, 835. 
29  Mânevî benlik dönüşümüne karar veren bireyin/müridin amacı, mürşidinin tecrübesinin yardımıyla, kalbini nefsinin arzu ve 

isteklerine kapatıp, ruhun arzu ve isteklerine yönelmektir. Bu konuda mürit kararlı ve sağlam bir irade ortaya koyar ve 
mânevî dönüşüm için kendi iradesini terk eder; Hakk’a giden yolu tutarak Hakk’ın iradesine göre hareket eder ve bunun için 
kendi iradesini terk eder (bkz. Süleyman Uludağ, ‘Mürid’, DİA, İstanbul, 2006, c. 32, s. 48). 

30  Kuran, Şems, 91/9. 
31  Bkz. Çakmak, Anadoluda Halvetîlik, s. 251-252. 
32  Şeytan şerre/kötülüğe yönlendirme vazifesini görmesi nedeniyle mânevî gelişimin karşısında duran bir güç olarak kabul 

edilir. Şeytan konusunda bilgi almak için bkz. İlyas Çelebi, ‘Şeytan’, DİA, İstanbul, 2010, c. 39, s. 99-101. 
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saptırır33’ âyetinin de ifade ettiği gibi şeytanın vazifesinin doğru yoldan saptırmak ve uzaklaştırmak 

olduğunu vurgulamış olmaktadır.34 

Sûfîmizin ele aldığı bu dört ana unsur, sûfî psikolojisi açısından ele alındığında, bireyin mânevî 

benlik gelişimini sağlayan temel güçler olduğu görülmektedir. Söz konusu bu güçler aslında mânevî 

gelişim için gerekli ortamı sağlamak için insan beninde bulunan zıt kutupları oluşturur. Çünkü bir şeyin 

güç haline dönüşmesi için zıddını/rakibini mağlup etmesi gerekmektedir. Eğer bir rakip yoksa zaferden 

de söz edilemeyeceğine göre, bu durumda nefsin tezkiyesinden ve kalbin tasfiyesinden bahsetmenin 

de anlamı kalmamaktadır. 

Ruh, kalp, nefs ve şeytan hakkında bu kısa bilgileri verdikten sonra insanların mânevî derece 

bakımından üç çeşit olması konusuna da vurgu yapmak yerinde olacaktır. Cemal Halvetî nefsin 

temelde üç boyutunun olduğunu ve bu çerçeveden bakıldığında mânevî benlik gelişimi açısından üç tür 

insan seviyesinin bulunduğunu ifade eder: Avâm, Havâs ve Ehass. Avâm, nefs mertebesi açısından 

kötülüğü emredici olan nefsi emmâre boyutunda yaşar. Bu noktada sâlikin yapacağı iş kalbini riyâzet, 

mücâhede ve zikir gibi taatlerle meşgul ederek alt benliğin bütün kötü sıfatlarını görmek ve bunlardan 

kaçmaktır. Havas, nefs mertebesi açısından kendini kınayan anlamında olan nefs-i levvâme boyutunda 

yaşar. Bu aşamada kalbin temel özelliği halden hale dönmesidir. Nefs tarafına döndüğünde 

tenezzül/alt benliğin arzu ve isteklerine yöneliş, ruh tarafına döndüğünde terakkî/ruhsal arzu ve 

isteklere yöneliş söz konusu olur. Bu aşamada kalp ruh tarafına dönme gayretiyle meşgul olduğu için 

keramet boyutunda seyreder. Ehass, nefs mertebesi açısından tatmine ermiş benlik anlamında nefs-i 

mutmainne boyutunda yaşar. Bu aşamada sâlik kalp mertebesinin hallerini aştıktan sonra ruh 

mertebesine ulaşır ki bu kalbin ‘arş’ makamına ve aşk mertebesine yükselmesi anlamına gelir. Bu 

noktada kalp sidre-i müntehada üns ile münâcat-ı Bâri’nin etrafında dönüp dolaşır. Cemal Halvetî ‘o 

günde ne mal, ne evlat fayda vermeyecek, ancak kalb-i selim getiren müstesna’35 ve ‘nefsini tezkiye 

eden kurtuluşa ermiştir’36’âyetlerini delil göstererek müminin kötü ahlaklardan nefsini tezkiye etmesi ve 

mâsivayı terk ederek ‘kalb-i selîm’e kavuşması gerektiğini vurgulamış olmaktadır. Bu açıklamalardan 

sonra benlik gelişiminin yedi evresine geçebiliriz. 

Benlik Gelişiminin Yedi Evresi 

Cemal Halvetî’ye göre nefsin yedi mertebesini incelemeye geçmeden önce, sûfî geleneğin 

varlığın ve dolayısıyla insan beninin oluşumu konusunda ortaya koyduğu tecellî anlayışını kısaca izah 

etmek yerinde olacaktır. Sûfî düşüncede tecellî terimi mânevî yolculuk boyunca nefsin aydınlanması 

şeklinde anlaşıldığı gibi metafizik ve kozmolojik bir anlam da kazanmıştır. Buna göre tecellî Hakk’ın 

yaratma eylemidir; Hakk her şeyde, her yerde ve her zaman tecellî eder. ‘Ben gizli bir hazine idim. 

Bilinmeyi istedim ve beni bilmeleri için mahlûkatı yarattım’ sözünü yorumlayan sûfîlere göre Hakk’ın 

tecellîsini gerektiren temel sebep Zâtının bilinmeyi istemesidir. İlâhî zâtta mevcut isim ve sıfatlar tecellî 

ettiği için Hak bilinmiştir. Buna göre ilâhî zât ile âlemin ilişkisi isim ve sıfatlarının gerçekleştirdiği tecellî 

fiili sayesinde mümkün olmaktadır. Zira Hakk’ın bilinmesini sağlayan âlemdir ve âlemin niteliklerini 

kendisinde toplayan insandır. Âlem de insan da tecellî sonucunda meydana gelmiştir. Buna göre tecellî, 

ilâhî zâtın kendisi için kendisindeki tecellîsinden başlayıp mahlûkatındaki tecellîsine kadar uzanan 

sürecin tamamını kapsar. Bu süreç sonunda Hakk’ın zâtı - sıfatları ve fiilleri vasıtasıyla - insan idrakinin 

objesi haline gelmektedir. Ancak bu idrakin gerçekleşmesi insanın Hakk’ın tecellîsine mazhar olmasına 

bağlıdır. Bu mazhariyet, seyrü sülûk vasıtasıyla, beşerî ve nefsanî özelliklerden arındırılan kalp 

aynasının cilalanması, tecellîyi benimseme kabiliyetine erişmesiyle gerçekleşir. Bu kabiliyet fiilî hale 

geldiğinde tecellîler ortaya çıkmaya başlar.37 Söz konusu tecellî anlayışına göre insan belli aşamalardan 

                                                           
33  Ra‘d, 13/27. 
34  Bkz. Çakmak, Anadoluda Halvetîlik, s. 225. 
35  Şuara, 26/89. 
36  Şems, 91/9. 
37  Bkz. Semih Ceyhan, ‘Tecelli’, DİA, İstanbul, 2011, c. 40, s. 241-242. 
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geçerek şu andaki durumuna ulaşmıştır ve varlığındaki tecellîleri idrak etmesi için mânevî yolculukla 

tekrar yaratılmadan önceki hale dönmesi gerekmektedir.38 

Cemal Halvetî’ye göre Allah şekil bakımından en güçlü, varlık bakımından en üstün ve en 

kapsamlı/câmi‘ bir varlık olarak insanı zâhir ve bâtın olarak yedi tavır üzere yaratmıştır. Ona göre 

insanın zâhirî yaratılışını, ‘Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. Sonra 

onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık. 

Peşinden alakayı, bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu 

kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli 

olan Allah pek yücedir39’ âyeti ortaya koymaktadır. Sûfîmize göre bunu ‘sizi tavırlarla yarattık40’ âyeti 

de teyit eder. 

Sûfîmiz insanın yaratılış merhaleleriyle varlık mertebeleri arasında ilişki kurmuş ve her ikisini de 

yedi mertebede gerçekleşen tecellîlerle izah etmiştir. İnsanın yaratılışının ilk evresi olan erkeğin 

zahrında/sırtında bulunan ‘nutfe’ aşaması, bütün eşyaya sirayet eden ‘mutlak hüviyet’ mertebesine 

karşılık gelir. İkinci evre olan erkeğin zahrından kadının rahmine inme aşaması, ilk tecellînin/ilk 

ta‘ayyünün gerçekleştiği ‘ehadiyet’ mertebesine karşılık gelir. Üçüncü evre olan ‘alaka’ aşaması, ikinci 

tecellî/ikinci ta‘ayyün olan ‘vâhidiyyet’ mertebesine karşılık gelir; âyân-ı sâbite bu aşamada gerçekleşir. 

Dördüncü evre olan ‘mudğa’ aşaması, sûret/şekil almanın başladığı ‘mutlak misâl’ mertebesine karşılık 

gelir. Beşinci evre olan ‘izâm’ aşaması, ‘mukayyed misâl’ mertebesine karşılık gelir; bu aşamada ulvî 

âlem/rûhî boyut ile süflî âlem/cismânî boyut bütünleşir. Altıncı evre olan ‘lahmiyyet kisvesi’ aşaması, 

‘şehâdet âlemi’ mertebesine karşılık gelir. Yedinci evre olan hazerât-ı hamse’nin tamamını câmi’ olan 

‘insân-ı kâmil’ aşaması, ‘rûh’ mertebesine karşılık gelir.41 

Cemal Halvetî, Kur’an okumaya besmeleyle başlandığı gibi, nefs mertebelerini geçmeye de 

ancak teavvüz ile başlanılması gerektiğini vurgular.42 Allâh’ın Âdem’i ve zürriyetini yedi makam üzere 

yarattığını, nefsin mertebelerinin yedi olduğunu ve buna bağlı olarak da kalbin mertebelerinin de yedi 

olduğunu söyler. Allah’la kulları arasında da nûranî ve zulmanî yetmiş bin hicabın olduğunu belirten 

sûfimiz, nefsin kötü ahlâklardan tezkiyesi ile kalbin övülen ahlâklarla donatılmaya istidat/güç ve 

kabiliyet kazandığını, Allah’ın da ‘Kim nefsini tezkiye ederse kurtuluşa erer’43 âyetiyle buna işaret 

ettiğini vurgular. Bu demektir ki, insan rûhunun istenen saflığı kazanması, bir taraftan nefs tezkiyesi, 

bir taraftan da kalb tasfiyesi ile gerçekleşir. Cemal Halvetî, sâlikin, kötü ahlâklardan soyutlanmak 

sûretiyle teslim, tevfîz, tevekkül, kanaat gibi güzel ahlâkın mazharı olacağını söyleyerek kalb 

tasfiyesinin nefsi arındırmaktan geçtiğinin altını çizer.44 

Birinci evrede nefs; kötülüğü emreden alt benlik anlamına gelen nefs-i emmâre boyutunda yaşar 

ve makamı da ‘sadr’dır. Bu evrede sâlikin yolculuğu nefyden isbata firar anlamına gelen ‘seyr ilallah’dır. 

Kötülüğü emreden nefsin etkisiyle sadrın kötülük yapmaya yol açan çirkin ahlâkî huylarla dolu 

olduğunu vurgulayan sûfîmiz, bu durumdan cehrî zikirle kurtulmanın mümkün olacağını ve bu şekilde 

ikinci evre olan kalp aşamasına geçilebileceğini ifade eder. Bu evrede Hakk salike ‘Nâsır’ ve ‘Gâlib’ 

isimleriyle tecellî eder ve ruh nefsin güçlerine/arzu ve isteklerine karşı durma imkânı bulur. Sûfîmiz 

‘Allah’ın yardımı geldiğinde45’ âyetiyle de bu duruma işaret edildiğini ifade eder. 

İkinci evrede nefs; kendini kınayan benlik anlamına gelen nefs-i levvâme boyutunda yaşar ve 

makamı da ‘kalp’dir. Bu evrede sâlikin yolculuğu bütün azalarda Allah’ı ispata yolculuk anlamına gelen 

‘seyr lillah’dır. Bu mertebede sâlik hafî zikre yönelir ve bir üst evreye geçebilmek için celâl ve cemâl 

                                                           
38  Sûfî yaşam tarzında bu durum tevhid kavramıyla ifade edilir ve kişinin yaratılmadan önceki hale dönmesi şeklinde tarif edilir 

(bkz. Süleyman Uludağ, ‘Tevhid’, DİA, İstanbul, 2012, c. 41, s. 21). 
39  Mü’minun, 23/12-14. 
40  Nûh, 71/14. 
41  Bkz. Çakmak, Anadoluda Halvetîlik, s. 205-207. Vücûd mertebeleri İbn ‘Arabî düşüncesinde genişse ele alınmış bir konudur. 

Bu konuda bilgi almak için bkz. M. Erol Kılıç, ‘İbnü’l-Arabî, Muhyiddin’, DİA, İstanbul, 1999, c. 20, s. 501-504. 
42  Bkz. Çakmak, Anadoluda Halvetîlik, s. 219. 
43  Şems, 91/9. 
44  Çakmak, Anadoluda Halvetîlik, s. 252-253. 
45  Nasr, 110/1. 
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tecellîsine sabırla karşılık verirse başarılı olur. Aksi takdirde terakkî etmesi mümkün olmaz ve beşerî 

sıfatların geriye gelmesiyle sadr aşamasının nefs mertebesi olan nefs-i emmâreye geriye döner. Bu 

özelliğinden dolayı kalp evresi merkezi bir rol oynar. Bu aşamada Hakk sâlike ‘Fâtih’ ve ‘Gâlip’ 

isimleriyle tecellî eder ve kalp mânevî fetihlere açılır. Hz. Peygamber (sav)’e bu iki ilâhi isimle 

Mekke’nin fethedilmesi nasip olmasına ‘ve fetih geldiğinde’46 ’âyetiyle işaret edilmiştir. 

Üçüncü evrede nefs; ilham veren benlik anlamına gelen nefs-i mülhime boyutunda yaşar ve 

makamı ‘ruh’tur. Bu evrede sâlikin yolculuğu zâhir ve bâtında Allâh’ı ispata yolculuk anlamına gelen 

‘seyr-i ‘alallah’tır. Bu aşamada sâlik isim ve sıfat mârifetinin, aşk hallerinin ve ilhamlarının tecellîlerine 

mazhar olur ve hafî zikre devam ederek setr ve müşâhedesini tamamlamaya çalışır. Hakk sâlike ‘Basîr’ 

ve ‘Habîr’ isimleriyle tecellî eder ve kalp isim ve sıfatların müşâhede edildiği yer olur. Halkı İslâm’a 

davetinde Hz. Peygamber (sas)’in, bu iki ismi müşâhede ettiği gibi bu mertebeye ‘insanları 

gördüğünde’47 âyetiyle işaret edilmiştir. 

Dördüncü evrede nefs; hevâ ve hevesler karşısında sükûnete ermiş benlik anlamına gelen ‘nefs-i 

mutmainne’ boyutunda yaşar ve makamı ‘sır’dır. Bu evrede sâlikin yolculuğu Allah’ın kudreti ve 

hidayeti ile yolculuk anlamına gelen ‘seyri ma‘allah’dır. Bu evrede sâlik ilâhî sıfatların nuru sayesinde 

beşerî sıfatlarından fenâ bulur ve böylece sıfat tevhîdi tecelli etme imkânı bulur. Hakk sâlike ‘Selâm’ ve 

‘Kuddûs’ isimleriyle tecellî eder ve nefsanî güçler/arzu ve istekler ‘huld’ ve ‘bakâ’ yurdu olan nûr ve 

selâmet yurduna girer. Hz. Peygamber (sas)’in bu iki isimle bu nûra girdiği gibi bu mertebeye ‘bölük 

bölük Allah’ın dinine girdiklerinde’48 âyetiyle işaret edilmiştir. 

Beşinci evrede nefs; nefsin rızâ makamına ermiş benlik anlamında ‘nefs-i râziye’ boyutunda 

yaşar ve makamı da ‘hafî’dir. Bu evrede sâlikin yolculuğu Allah’ın sıfatlarında yolculuk anlamına gelen 

‘seyr fillah’dır. Bu aşamada sâlik ‘işlerin sonu ona döner’ ifadesinin gereğini yaşadığı gibi eşyanın 

kendisinde son bulduğu zâtî tevhidin tecellîsini yaşar. Sâlikde ‘Selâm’ ve ‘Kuddûs’ isimleri tecellî ederek 

takdîs, tahmîd ve selâmetin tam olarak tecellî etmesi bu aşamada gerçekleşir. Allah ‘o vakit Rabbine 

hamd ederek onu tesbih et’49 kavliyle buna işaret etmiştir. 

Altıncı evrede nefs; Hakk’ın kendisinden razı olduğu benlik anlamında ‘nefs-i marziyye’ 

boyutunda yaşar ve makamı de ‘ahfâ’dır. Bu aşamada sâlikin yolculuğu tüm eşyada Allâh’ın sırlarını 

beyandan yolculuk anlamına gelen ‘seyr anillah’dır. Kürsî tavrı olarak da bilinen bu makam hilafet için 

Hakk’tan halka dönüşü ifade eder ve ‘kesrette vücudu görme’ nedeniyle hayret50 makamı olarak kabul 

edilir. Bu mertebede sâlik cem’den fark’a rücû ettikten sonra Hakk’ın ‘Afûv’ ve ‘Gaffâr’ isimleriyle tecellî 

etmesi sûretiyle mağfiret, bağışlanma ve sır taleb ettiği mertebedir. Bu nedenle ‘ve O’ndan mağfiret 

dile’51 âyetiyle buna işaret edilmiştir. 

Yedinci evrede nefs; kemal derecesine ulaşmış benlik anlamında ‘nefs-i kâmile’ boyutunda yaşar 

ve makamı ‘mutlak hafâ’dır. Bu evrede sâlikin yolculuğu izafî ve kesbî mevcudattan zâhir ve bâtında 

fâni kılıcı olan celâl sıfatlarıyla yolculuk anlamına gelen ‘seyri billah’dır. Bu makam, nisbet, izafet ve 

taayyün olmaksızın ‘fenâ fillah’da vâhidiyyet olarak değerlendirilir ve bu nedenle de cem’ul-cem52 

makamı ve fenâ fi’l-fenâ53 hali olarak kabul edilir. Bu mertebede Hakk sâlike bütün kuvveleriyle 

kendisine dönmesini gerektiren ‘Tevvâb’ ismiyle ve zâtî tecellîlerle tecellî eder ve sâlik bu noktada 

                                                           
46  Nasr, 110/1. 
47  Nasr, 110/2. 
48  Nasr, 110/2. 
49  Nasr, 110/3. 
50  Hayret Allah’ı tanıyan, fakat bunu ifade edemeyen ârifin yaşadığı hal anlamında kullanılan bir tasavvuf terimidir. Sûfî, ilâhî 

tecellîleri temaşa ederek hayrete düşer ve bu durum mânevî yolculuk ilerledikçe giderek artar. Hayret konusunda bilgi almak 
için bkz. Erhan Yetik, ‘Hayret’, DİA, İstanbul, 1998, c. 17, s. 60-61. 

51  Nasr, 110/3. 
52  Tasavvuf literatüründe sâlikin her şeyi Allah’tan bilerek halkı yok, hâlikı var görmesi haline cem‘, bütün varlık ve yaratıkları 

Hak ile görerek birinin varlığı diğerine engel olmadan kesrette vahdeti, vahdette kesreti müşahede etme haline de cem‘u’l-
cem‘ denir (bkz. Hasan Kâmil Yılmaz, ‘Cem‘’, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1993, c. 7, s. 278-279). 

53  Sûfî literatürde fenâ kavramı kulun kendi fiil ve davranışlarını görmekten fâni olup gerçek kul olma noktasına ulaşması 
anlamında kullanılır. Fenâ fi’i-fenâ ise bu halden de kurtulmaktır. Tasavvufî hayata giren mürid bir mürşidin gözetim ve 
denetimi altında, kabiliyetine göre değişen bir süre içinde çeşitli riyâzet ve mücâhedelerle nefsini terbiye eder. Bu terbiye ve 
tezkiye sonucunda ulaşılan noktaya ‘fenâ-bekâ’ adı verilmiştir (bkz. Mustafa Kara, ‘Fenâ’, DİA, İstanbul, 1995, c. 12, s. 333). 
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bağışlanma ve sır taleb eder. Çünkü kim bütün güçleriyle Allah’a dönerse, Allah da ona ilahî isim, fiil, 

sıfat ve zât tecellîleriyle tecellî eder.54 

Sûfîmizin bu açıklamalarını sûfî psikolojisi açısından değerlendirdiğimizde, insanın yaratılışının 

yedi evrede gerçekleştiğini ve bunu varlık mertebeleriyle ilişkilendirerek ortaya koyduğunu 

göstermektedir. Bu anlayışa göre benliği mânevî yolculukla yeniden inşa etme çalışmasının 

yaratıldığımız ilk noktaya yeniden kavuşma ve böylelikle maddi boyutun etkisinin kırılması anlamına 

geldiğini söylemek gerekmektedir. Mânevî yolculukla kazanılan sıfat ve zât tecellîleri sâlike maddî ve 

mânevî hangi aşamalardan geçerek insanî yapısının hangi boyutlarla ilgili olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Buna göre, vücûd mertebeleri itibariyle âlemde son yaratılan varlık olan insan, rûhî yönü 

itibariyle eşyanın hakîkatini ve ilahî sırları kavrama kabiliyetine sahip tek varlıktır. Bu yönüyle insan, 

Allâh’ın tüm isim ve sıfatlarını potansiyel olarak kendisinde bulundurmaktadır. Çünkü insan rûhunun 

menşei Hakk’ın zâtıdır. Ancak insan, iki yönlü bir varlıktır ve onun bir de maddî varlığı söz konusudur. 

Onun maddî yapısından kaynaklanan nefsi, daima dünyaya, süflîliklere meylederken ilahî kaynaklı olan 

rûhî yönü ise, aslına yani Allâh’a kavuşma arzusundadır. Bu durumda insan, kendisinde mevcut iki zıt 

kuvvetin mücadele ettiği bir varlıktır. Bu yüzden insanın, dünyaya gelinceye kadar yedi perde ile 

perdelenmiş olan rûhunu, nefsin yedi mertebesinden her birini geçmek sûretiyle bu perdelerden 

arındırıp ‘insan-ı kâmil’ olma gayretini göstermelidir.55 

Bu çerçeveden bakıldığında insan-ı kâmil varlık mertebelerinde kendisine ilintilenmiş her türlü 

bağlılıklardan koparak yaratılmadan önceki hale döner ve böylece dogmatik duygu ve düşüncelerden 

uzak bir benlik gelişimine sahne olur. Bu durumda dünya hayatında kendisine uğrayabilecek her türlü 

durumu hikmete uygun davranışlarla değerlendirir ve sağlıklı bir yaşam sürme imkânı elde eder. 

Mânevî gelişim sayesinde sekülerleşme düşüncesini geliştiren en önemli etkenlerden biri olan 

beden-ruh ayrımı ortadan kalkar çünkü insanın Allâh’ın halifesi olabilmesi beden-ruh birlikteliği ile 

ancak mümkündür. Ayrıca seyrü sülûk ile elde edilen hakikat bilgisi kişiye bireysel ve sosyal kökenli 

çatışma türlerinden uzaklaşma imkânı da verir çünkü mânevî yolculuğun sonuna ermiş sâlik her şeyi 

yerli yerine koyabilme gücü veren hikmete ulaşmıştır; Hakk’ın zâtî ve sıfâtî tecellîleri ona dengeli bir 

kişilik oluşturmasına fırsat tanır. Vahdette kesret, kesrette vahdet fikri mânevî benlik dönüşümün 

sonucu olarak tecelli eder ve böylece bireysel ve sosyal yaşamda barış durumu hüküm sürer. 

 

Sonuç 

Görüldüğü gibi, sûfî geleneğin ortaya koyduğu benlik gelişimi modeli en alt mertebeden en üst 

mertebeye kadar kişilik yapısının ilâhî zâtın isim, sıfat ve fillerinin tecellîleriyle gelişme gösterdiğini 

ortaya koymaktadır. Buna paralel olarak kişinin tutum ve davranışları mânevî karaktere uygun şekilde 

değişir ve dönüşür. Bu açıdan bakıldığında gelinen her noktada mânevî açıdan yeni problemlerle 

karşılaşılır ve sâlikin bu problemleri yeni mânevî egzersizlerle aşması ve tutum ve davranışlarını 

hedeflemiş olduğu mânevî değer yargılarına göre yeniden inşa etmesi gerekir. Bu ilerlemeci benlik 

anlayışı bireye benliğini sürekli dönüştürme fırsatı ve imkânı vermektedir. Bu modelde sürekli bir arayış 

ve gelişme arzusu söz konusudur ve bu nedenle de yanlış kodlanmış tutum ve davranışlar yeni 

karşılaşılan durumlarla ortadan kalkmaya mahkûm olur. Bu durumda birey karşılaştığı zorlu 

durumlarda anlam arayışı sıkıntısına girmez. Günümüz psikiyatrik araştırmaları insanların psikolojik 

sıkıntılarının birçoğunun hayata karşı anlam arayışı probleminden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. 

Sûfî bireyin varacağı hedef bellidir ve her karşılaştığı durumu varoluşsal sorun çerçevesinde ele aldığı 

için üzüntüsünü de sevincini de değerli bulur, kaygı ve bunalıma düşmeden kurtuluş çarelerinin var 

olduğu bilgisine sahip olması nedeniyle de yeni yollar arayışına girer. Bu dinamik yaşam tarzı sûfî 

bireye yeni deneyimler ve tecrübeler alanı açar ve kişi sürekli ilerleme durumu içerisinde bulunması 

nedeniyle nefiste oluşabilecek kaygılarını ortadan kaldırabilir. Maddî tabiatı gereği bu yaşamın çeşitli 

                                                           
54  Bkz. Çakmak, Anadoluda Halvetîlik, s. 214-215; 248-249; 254-255. 
55  Bkz. Osman Türer, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, Seha, İstanbul, 1995, s. 236. 



622 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 

sıkıntılarının olması insanı çeşitli problemlerle karşı karşıya bırakabilir fakat mânevî bakış tarzı bu 

sıkıntılardan dolayı kişide oluşabilecek psikolojik travmalara karşı koruma görevi yapar. 

Cemal Halvetî’nin benlik gelişimi konusunda ortaya koyduğu düşünceler, bireyin yaşamının ilk 

döneminde çevresinden kazandığı dogmatik ve statik algı ve değerlendirmelerinin yıkılması ve yerine 

evrensel planda değer ifade eden düşünce ve fikirlerin aldığını göstermektedir. Varlığın her boyut ve 

çeşidinin Yaratıcının sınırsız bilgi ve gücünün yansıması olarak kabul ettiğimizde, yaratılmış her şeyde 

söz konusu bu ilâhî bilgi ve gücün etkisi ortaya çıkmalıdır. Bu çerçeveden bakıldığında her bireyin 

benliği/nefsi ilâhî bilginin ve buna bağlı olarak ilâhî gücün yansıma yeri/mazharı olması gerekmektedir. 

Bu nedenle, sûfî geleneğin ortaya koyduğu mânevî yolculuk tarzının, ruhî boyutun sırlarını kalbe 

taşıması bakımından önemli bir benlik gelişimi yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Kaynakça 

Aldridge, Alan, ‘Sekülerleşmenin Yükselişi ve Dinin Toplumsal Önemini Kaybetmesi’, çev. İhsan 

Çapcıoğlu, Sinan Yılmaz, Sekülerleşme, Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, ed. M. Ali Kirman, İhsan 

Çapcıoğlu, Ankara, Otto, 2015, s. 75-117. 

Altıntaş, Ramazan, ‘İslam Düşüncesinde Tevhid ve Tefrika’, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, Sivas, 1996, yıl: 1, sayı: 1, s. 111-121. 

Bebek, Adil, ‘Ceza’, DİA, İstanbul, 1993, c. 7, s. 469-470. 

Bulut, Halil İbrahim, ‘Ümmet’, DİA, İstanbul, 2012, c. 42, s. 308-309. 

Ceyhan, Semih, ‘Tecelli’, DİA, İstanbul, 2011, c. 40, s. 241-242. 

Çağrıcı, Mustafa, ‘Hürriyet’, DİA, İstanbul, 1998, c. 18, s. 502-505. 

Çakmak, Muharrem, Anadoluda Halvetîlik, Cemâl-i Halveti ve Cemâliyye, Huzur Ciltevi, Malatya, 2015. 

Çelebi, İlyas, ‘Şeytan’, DİA, İstanbul, 2010, c. 39, s. 99-101. 

Görgün, Tahsin, ‘İbn Haldun’, DİA, İstanbul, 1999, c. 19, s. 543-555. 

Gündüz, Şinasi, ‘Dinlerde Ayrılık ve Çatışma: Ortodoksi-Heresi Kavgası’, İstanbul Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2004, s. 9, s. 1-19. 

Gürses, İbrahim, ‘Önyargının Nedenleri’, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2005, c. 14, s. 1, s. 

143-160. 

Işıtan, İbrahim, ‘Halvetiyye Geleneğine ve bir Halvetiyye Şeyhi olan Sofyalı Bâlî Efendi’ye Göre Sülûkün 

Yedi Evresi’, Marife, Konya, 2010, yıl: 10, sayı: 1, s. 91-106. 

____, ‘Ebü’l-Hasan Harakânî’ye Göre Sûfî Benlik Dönüşümü’, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları 

Dergisi, Karabük, 2013, c. 2, sayı: 1, s. 181-194. 

____, Sûfî Psikolojisi, Sülemi’ye Göre Benlik Dönüşümü, Divan, Ankara, 2014. 

Kara, Mustafa, ‘Fenâ’, DİA, İstanbul, 1995, c. 12, s. 333-335. 

Kayaoğlu, Aysel, ‘Gruplar Arası İlişkiler’ ‘Sosyal Psikoloji’, ed. Sezen Ünlü, Anadolu Üniversitesi 

Açıköğretim Fakültesi Yayını, no: 1288, Eskişehir, 2013, c. 2, s. 72-96. 

Kılıç, M. Erol, ‘İbnü’l-Arabî, Muhyiddin’, DİA, İstanbul, 1999, c. 20, s. 493-516. 

Öğke, Ahmet, Kur’an’da Nefs Kavramı, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997. 

Rodis-Levis, Genevieve, Descartes ve Rasyonalizm, çev. Haldun Karyol, İletişim, İstanbul, 1993. 

Tayşi, Mehmet Serhan, ‘Cemâl-i Halvetî’, DİA, İstanbul, 1993 c. 7, s. 302-303. 

____, ‘Cemâliyye’, DİA, İstanbul, 1993, c. 7, s. 318. 

____, ‘Çelebi Halife’, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul, 1996, s. 103. 

Türer, Osman, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, Seha, İstanbul, 1995. 

Uludağ, Süleyman, ‘Fakr’, DİA, İstanbul, 1995, c. 12, s. 132-134. 

____, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet, İstanbul, 1996. 

____, ‘Kalp’, DİA, İstanbul, 2001 c. 24, s. 229-232. 

____, ‘Mârifet’, DİA, İstanbul, 2003, c. 28, s. 56-57. 

____, ‘Mücâhede’, DİA, İstanbul, 2006, c. 31, s. 441-442. 

____, ‘Mürid’, DİA, İstanbul, 2006, c. 32, s. 47-49. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 623 

____, ‘Nefis’, DİA, İstanbul, 2006, c. 32, s. 526-529. 

____, ‘Ruh’, DİA, İstanbul, 2008, c. 35, s. 192-193. 

____, ‘Sülûk’, DİA, İstanbul, 2010, c. 38, s. 127-128. 

____, ‘Tevhid’, DİA, İstanbul, 2012, c. 41, s. 21. 

Yetik, Erhan, ‘Hayret’, DİA, İstanbul, 1998, c. 17, s. 60-61. 

Yılmaz, Hasan Kâmil, ‘Cem‘’, DİA, İstanbul, 1993, c. 7, s. 278-279. 



CEMÂL-İ HALVETÎ İLE GAZZÂLÎ’NİN NUR AYETİ’NE YAPTIKLARI YORUMLAR 

HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME 

 

Esra HACIMÜFTÜOĞLU 

 

Özet 

Kur‟ân‟daki temsîlî anlatımın zirve örneklerinden birini oluĢturan Nur Sûresi 35 ayeti, Ġslâm düĢünce 

tarihinde çeĢitli açılardan ele alınmıĢ ve ayetin anlaĢılması bağlamında hatırı sayılır bir literatür 

oluĢmuĢtur. “Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili Ģudur:..” Ģeklinde baĢlayan ayet, 

miĢkât, misbâh, zücâce, Ģecere ve zeyt gibi sembolik ifadelerle desteklenmiĢ ve bu durum da konu 

etrafında çeĢitli yorumların yapılmasına imkân tanımıĢtır. Adeta bir nur metafiziğinin yapılmasına 

sebebiyet veren bu ayet hakkında yazılan eserlerin en meĢhuru ise, Gazzâlî‟nin MiĢkâtu‟l-Envâr‟ıdır. 

Osmanlı Devleti‟nde en çok eser veren sûfîlerden biri olarak bilinen Cemâl-i Halvetî‟nin de bu konuda 

er-Risâletü‟n-Nûriyye adında bir risâlesi bulunmaktadır. Bu bildiride, Çelebi Halîfe olarak da bilinen 

Cemâl-î Halvetî‟nin bu ayete getirdiği iĢârî yorum ile Gazzâlî‟nin MiĢkât‟ı bağlamında değerlendirmeler 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cemâl-i Halvetî, Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, er-Risâletü‟n-Nûriyye, Tefsir. 

 

An Evaluation on the Comments of Cemâl-i Halvetî and Ghazâlî About Nur Verse 

 

Abstract 

The Nur (The Light) 35 verse, which is one of the top examples of the representative narrative in the 

Qur'an, has been handled from various angles in the history of Islamic thought and a considerable 

literature has been formed in the context of understanding the verse. Starting with the expression of 

“Allah is the light of the heavens and of the earth. The similitude of His light …”, the verse has been 

supported by symbolic expressions such as niche, glittering star, glass, blessed tree, and oil and this 

allowed the possibility of making various interpretations around the subject. The most noteworthy of 

the works written about this verse, which causes a radiance metaphysical construction to be done, is 

the Mishkât al-Anwâr of Ghazâlî. Cemâl-i Halvetî, who is known as one of the sufis who gave the 

greatest works in the Ottoman Empire, has a tractate about this subject, called er-Risâletü‟n-Nûriyye. 

This study was aimed to give an interpretation about the comments of Cemâl-î Halvetî, who is also 

known as Celebi Halîfe, in the context of Ghazâlî's Mishkât. 

Keywords: Cemâl-i Halvetî, Ghazâlî, Mishkât al-Anwâr, er-Risâletü‟n-Nûriyye, Commentary. 

 

Giriş 

Kadim medeniyetlerden beri insanoğlunun ilgi odağı haline gelen ve çeĢitli felsefî/dinî akımların 

da menbaını oluĢturan nur kavramının nihaî Ģekillenmesi, Yüce Allah‟ın, 

ىٍج ۪فٍَها ِمْصثَاح ِۜ اَْنِمْصثَاُح ۪فً ُزَجاَجٍحِۜ اَنسَُّجاَجُح َكاَنََّها  َىاخِ َواْْلَْرضِِۜ َمَثُم نُىرِ۪ه َكِمْشكّٰ مّٰ ُو نُىُر انسَّ اَنهّّٰ

ًُء َونَْى نَْم تَْمَسْسُو نَار ِۜ  ٌُض ۪ ٌُْتَها  ٌُْتىنٍَح َْل َشْرقٍٍَِّح َوَْل َغْرتٍٍَِّحٍۙ ٌََكاُد َز ٌُىَقُد ِمْن َشَجَرٍج ُمثَاَرَكٍح َز َكْىَكة  ُدرِّيٌّ 

ٍء َع۪هٍم ٍۙ  ًْ ُو تُِكّمِ َش
ُو اْْلَْمَثاَل نِهنَّاشِِۜ َوانهّّٰ اُءِۜ َوٌَْضرُِب انهّّٰ ُو نُِنىرِ۪ه َمْن ٌََش  ى نُىرٍِۜ ٌَْهِدي انهّّٰ  نُىر  َعهّٰ

 “Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik 

gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya 

da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuĢturulur. 

Onun yağı, neredeyse, kendisine ateĢ değmese dahi ıĢık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği 

kimseyi nûruna eriĢtirir. Allah insanlara (iĢte böyle) temsiller getirir. Allah her Ģeyi bilir.”1 ayetiyle son 

bulmuĢtur. Burada son bulmuĢtur ifadesi ile kastedilen, bu kavramdan yola çıkılarak oluĢturulmaya 

çalıĢılan sapkın inanıĢların/inanç formlarının ve mistik çağrıĢımlarının asılsız olduğunun beyan 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, e.hacimuftuoglu@atauni.edu.tr. 
1  Nur, 24/35. 
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edilmesidir; neticede “Allah göklerin ve yerin nurudur”. Ancak ayet, tam da bu ibareden itibaren, Ġslam 

düĢünce dünyasında bir nevi fırtınalar koparmıĢtır. Çünkü içinde çeĢitli semboller barındıran ve temsilî 

anlatımın Kur‟ân‟daki zirve örneklerinden biri olarak görülebilecek olan bu ayet nasıl anlaĢılmalıdır? 

Nur, miĢkât, misbâh, zücâce vb. kavramlarla insanoğlunun aklına tenzîl buyrulan ilahi kelam nasıl 

yorumlanmalıdır? Ayeti anlama/yorumlama bağlamında sorulan bu ve benzeri pek çok soruya, her âlim 

kendi zaviyesinden bakarak cevaplar vermeye çalıĢmıĢ ve adeta nur metafiziği denilebilecek pek çok 

fikir ortaya konmuĢtur. 

Nur ayetinin yorumu hakkında tefsirlerde uzun bir izahat bulmak mümkünken, bu alanda pek 

çok müstakil eser de kaleme alınmıĢtır. Muhammed b. Abdulmelik ed-Deylemî (v. 593/1197) Tefsîru 

Kavlihi Teâlâ Allâhu Nûru‟s-Semâvâti ve‟l-Arz, Ġbn Kemal PaĢa (v. 940/1534) Nur Ayetinin Tefsiri, 

Ġsmail Ankaravî (v. 1041/1631) Misbâhu‟l-Esrâr, Ġbrahim b. Muhammed el-Kırîmî (v. 1042/1632) Risâle 

fî Tefsîri Âyeti‟n-Nûr, Burhaneddin Ġbrahim b. Muhammed el-Meymûnî (v. 1079/1668) Mecmau‟l-Hikem 

fî Âyâti‟n-Nûr, Davud-i Karsî (v. 1169/1756) er-Risâletü‟n-Nûriyye ve‟l-MiĢkâtu‟l-Kudsiyye ve Hasîrîzâde 

Mehmed Elif Efendi (v. 1345/1927) ed-Dürrü‟l-Mensûr fî (min) Hizâneti Esrâri‟n-Nûr ve adı burada 

zikredilmeyen pek çok eser, Nur ayetini tefsir/te‟vil kabilinden yazılmıĢtır. Ayrıca bu ayetin yorumu, Ġbn 

Arabî‟nin (v. 638/1240) el-Fütûhâtü‟l-Mekkiyye‟si, Necmeddin-i Dâye‟nin (v. 654/1256) Mirsâdü‟l-Ibâd‟ı 

ve Ġsmail Hakkı Bursevî‟nin  (v. 1137/1725) Kitâbu‟n-Netîce‟si gibi pek çok eserin içinde yer almıĢtır. 2 

Nur ayetinin, içerdiği ifadelerin derinliğinden ve estetik değerinden dolayı edebî metinlerde iktibas 

unsuru olarak kullanıldığını ifade etmek de mümkündür.3 Bu bildiride ise Nur 35 ayetini tefsir 

sadedinde yazılan iki müstakil eser üzerinden -Cemâl-i Halvetî‟nin er-Risâletü‟n-Nûriyye‟si ve bu alanın 

en meĢhuru sayılan Gazzâlî‟nin MiĢkâtu‟l-Envâr‟ı-  çeĢitli okumalar yapılarak değerlendirmelerde 

bulunulacaktır. Öncelikle Cemâl-i Halvetî‟nin kısaca hayatı verilerek Nur ayetine dair yazdığı eser 

hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Gazzâlî‟nin MiĢkâtu‟l-Envâr‟ı hakkındaki kısa bir değerlendirmeden 

sonra, bu iki müellifin Nur 35 âyetini ele alıĢ tarzları/yorumlama biçimleri belirtilerek sonuç kısmına 

geçilecektir. 

1- Cemâl-i Halvetî ve er-Risâletü’n-Nûriyye 

Çelebi Halîfe olarak da bilinen Cemâl-i Halvetî‟nin (v. 899/1494) ismi farklı kaynaklarda değiĢik 

Ģekillerde verilmekte ise de4 tam künyesi Ebü'l-Füyûzât Muhammed b. Hamîdüddin b. Mahmûd b. 

Muhammed b. Cemâleddin el-Aksarâyi‟dir.5 Dördüncü kuĢaktan dedesi olan Osmanlı âlimlerinden 

Cemâleddin-i Aksarâyî‟nin nesebi ise yine dördüncü kuĢaktan büyük müfessir Fahreddin Râzi‟ye 

dayanmaktadır.6 Buna göre Cemâl-i Halvetî, dördüncü kuĢaktan Cemâleddin-i Aksarâyî‟nin sekizinci 

kuĢaktan da Fahreddin Râzî‟nin torunudur7 ve ilmî geleneği olan bir aileden gelmektedir. Doğum tarihi 

net olarak tespit edilemeyen bu âlim, Osmanlı Müellifleri8 ve Tomâr-ı Turuk-ı Aliyye9 kaydına göre 

Amasyalıdır. Sultan II. Beyazıd devrinde yaĢayan Çelebi Halîfe, aynı zamanda Halvetiyye tarikatının 

Cemâliye kolunun kurucusu olarak kabul edilir ve hatta Sefîne-i Evliyâ‟ya göre, Dersaâdet‟te ilk def„a 

olarak âyîn-i tarikat-ı Halvetiyye‟yi icrâ etmiĢtir.10 

Osmanlı Devleti‟nde en çok eser veren sûfîlerden biri olarak tanınan Çelebi Halîfe‟nin 

eserlerinin tamamına yakını Arapça kaleme alınmıĢtır.11 Bursalı Mehmed Tâhir‟in “‟Arabî müellefât-ı 

                                                           
2  Nur Ayeti‟nin tasavvûfî metinlerde yorumlanmasına dair bir çalıĢma için bkz. Nuray Tavman, Nûr Âyetinin Tasavvufî 

Yorumları, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2013. 
3  Reyhan KeleĢ, Divan ġiirinde Âyet ve Hadis Ġktibasları, Kitabevi Yay., Ġstanbul, 2016, s. 149-153. 
4  Sâdık Vicdânî, Tomâr-ı Turuk-ı Aliyye‟den Halvetiyye, Ebû Rıdvân, Evkâf-ı Ġslâmiyye Matbaası, 1338-1341, s. 56; Adil 

Nüveyhid, Mu‟cemu‟l-Müfessirîn, Beyrut, 1982, s. 91; Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, Kitabevi Yay., Ġstanbul, 
2015, III/323; Ömer Rıza Kehhâle, Mu‟cemu‟l-Müellifîn Terâcimü Musannifi‟l-Kütübi‟l-Arabiyye, DımaĢk, 1960, c. II, s. 278; 
Ziya Demir, XIII-XVI. Y. Y. Arası Osmanlı Müfessirleri, Ensar NeĢriyat, Ġstanbul, 2006, s. 198-202. 

5  Mehmed Serhan TayĢi, “Cemâl-i Halvetî”, DĠA, Ġstanbul, 1993, c. VII, s. 302. 
6  Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, c. III, s. 323; Mustafa Öz, “Cemâleddîn-i Aksarâyî”, DĠA, Ġstanbul, 1993, c. VII, s. 308. 
7  Muharrem Çakmak, Cemâl-i Halvetî Hayatı, Eserleri, Tasavvufî DüĢüncesi ve Cemâliyye Kolu, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2000, s. 12. 
8  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Amire, Ġstanbul, 1333, c. I, s. 51. 
9  Vicdânî, Tomâr-ı Turuk-ı Aliyye‟den Halvetiyye, s. 56. 
10  Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, c. III, s. 324. 
11  TayĢi, “Cemâl-i Halvetî”, c. VII, s. 302. 
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„aliyyeleri gayet selis ve vâdıh bir tarzdadır.” ve “Âsâr-ı „aliyyelerinden manzur-ı âcizânem olan betahsis 

tefsir risâlesiyle, hadîs-i erba„în Ģerhi ve Sad kelime-i Ali Ģerhi elhak, muhakkikâne ve ârifânedir.”12 

ifadeleri, müellifin eserlerindeki ilmî liyakati göstermesi açısından önemlidir.  

Bu bildiride, Cemâl Halvetî‟nin Nur 35 ayetinin tefsirini içeren er-Risâletü‟n-Nûriyye adlı eseri 

ele alınacaktır. Bu risale, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Kitaplığı 1084 numarada bulunmaktadır ve 

12 varaktır. Nesih yazılan bu risalede, istinsah tarihi ve müstensihe dair bir kayıt bulunmamaktadır. 

2- Gazzâlî ve Mişkâtu’l-Envâr 

Hüccetü‟l-Ġslâm Ġmam el-Gazzâlî (v. 505/1111), Ġslam düĢünce dünyasında en fazla eser veren 

âlimlerden biri olarak bilinmektedir. Ġslâmî ilimlerin hemen hemen hepsinde kalem oynatan, kendine 

özgü üslûbu ve fikirleriyle her ilim dalında kaynak eserler vücuda getirmiĢ olan bu büyük mütefekkir, 

elbette Kur‟ân tefsirinde de özgün yaklaĢımlar sergilemiĢtir. Nur 35 ayetinin tefsirini ele alan MiĢkâtu‟l-

Envâr‟ı, bu alandaki eserler arasında haklı bir Ģöhrete sahiptir. Bu eserin içeriği ya da ayetin tefsirini 

nasıl ele aldığı konusuna geçmeden önce, MiĢkât‟ta yer alan felsefî temellendirmelerden dolayı bu 

eserin Gazzâlî‟ye nisbeti hakkındaki bertaraf edilmiĢ tereddütlerden bahsetmek gerekebilir. 

MiĢkâtu‟l-Envâr, her ne kadar bir ayetin tefsirini konu alan bir eser olsa da muhtevasındaki 

felsefî unsurların yoğunluğundan dolayı bir kısım araĢtırmacıları -en azından bazı kısımlarının- 

Gazzâlî‟ye ait olamayacağı iddiasına götürmüĢtür. Gazzâlî araĢtırmacılarının erken tarihlerini bu eser 

hakkında tereddüde sevkeden faktör, Tehâfüt‟ü yazan Gazzâlî ile MiĢkât‟ı yazan Gazzâlî arasındaki fikrî 

tutum farkı ve bunu izah etmenin zorluğudur.13 W. H. T. Gairdner,14 A. J. Wensinck,15 W. M. Watt16 

gibi araĢtırmacılar, eserdeki felsefî yaklaĢımdan dolayı, özellikle nur ve zulmet perdelerini konu alan 

üçüncü fasıldaki fikirlerin gerek MiĢkât‟ın geri kalan kısmı, gerekse Gazzâlî‟nin öteki temel eserleriyle 

tutarsızlık içerdiği tezinden hareketle Gazzâlî‟ye nisbetinin uydurma olduğunu iddia etmiĢlerdir. Ancak 

gerek MiĢkât‟ın nâĢiri Afifi‟nin izahâtı, gerekse bu eser üzerindeki incelemeler bunun aksini ortaya 

koymuĢtur.17 Ayrıca Gazzâlî‟nin hayatını anlatan klasik kaynaklarda bu eserin zikredilmesi ve Ġbn RüĢd 

(v. 595/1198 ) ve Ġbn Tufeyl (v. 581/1185) gibi düĢünürler tarafından yapılan atıflar da, bu eserin 

Gazzâlî‟ye aidiyetine kesinlik kazandırmaktadır.18 

Gazzâlî‟nin hayatında birbirinden farklı bazı dönemlerin yer aldığı ve bu durumun O‟nun 

eserlerine yansıdığı ifade edilmektedir.19 Zaten el-Munkız mine‟d-Dalâl, muhtevasının yanı sıra, bir 

mütefekkirin duygusal devinimlerini/iç serüvenini anlatan samimi bir eser olarak da okunabilir. Ancak 

MiĢkât‟ül-Envâr,  Hüccetü‟l-Ġslâm olarak meĢhur olan bir âlimin Ġhyâü Ulûmi‟d-Dîn‟den sonra kaleme 

aldığı, son dönem eserlerden biridir. Bunu, MiĢkât‟ta Gazzâlî‟nin bazı konuları anlatırken “…bunun 

açıklaması uzun sürer, Ġhyâ kitabının “Acaibu‟l-Kalb” bölümünde bundan bahsetmiĢtik.”20 veya “…biz 

bunların tamamını Mi‟yaru‟l-„Ilm ve “Mahakku‟n-Nazar” kitaplarında açıkladık.”21 vb. ifadelerinden 

çıkarmak mümkündür. Dolayısıyla MiĢkât,  Gazzâlî‟nin ilmî hayatının kemâle erdiği bir dönemde yazdığı 

düĢünülen çok yönlü bir eser olarak mütalaa edilmelidir ve bir mütefekkirin entelektüel birikiminin 

ulaĢtığı boyutu göstermesi açısından da oldukça önemlidir. 

                                                           
12  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 52. 
13  Ġlhan Kutluer, “Felsefe Ġle Tasavvuf Arasında: Gazzâlî‟nin MiĢkâtu‟l-Envâr‟ında Entelektüel Perspektifler”, 900. Vefat Yılında 

Ġmam Gazzâlî: Milletlerarası TartıĢmalı Ġlmi Toplantı 07-09 Ekim 2011, Ġstanbul, 2012, s. 509. 
14  W. H. T. Gairdner, “al-Ghazâli‟s Mishkât al-Anwâr and the Ghazâlî-Problem”, Der Ġslam, 5 (1914), s. 121-153. 
15  A. J. Wensinck, “Ghazâlî‟s Mishkât al-Anwâr (Niche of Lights), Semietische Studiën uit De Nalatenschap, Leiden, 1941, s. 

192-212. 
16  W. M. Watt, “A Forgery in al-Ghazâlî‟s Mishkât?”, Journal of the Royal Asiatic Society, April, 1949, s.5-22 
17  Kutluer, Felsefe Ġle Tasavvuf Arasında: Gazzâlî‟nin MiĢkâtu‟l-Envâr‟ında Entelektüel Perspektifler adlı makalesinde, bu 

iddiaları açarak cevaplamakta ve MiĢkât‟ta kendisini açıkça hissettiren entelektüel perspektifleri esas itibariyle Gazzâlî‟nin 
felsefe serüveniyle doğrudan irtibatlandırmaktadır. Bu anlamda, MiĢkât‟taki fikirleri Ġbn Sînâ ile mukayeseler yaparak 
değerlendirmekte ve Gazzâlî araĢtırmacılarının iddialarının zaman zaman Ģimdi tebessümle karĢılanan yorumlara gitmiĢ 
olabileceğini belirtmektedir. Kutluer, Gazzâlî‟nin bu eserini mütefekkirin felsefeyi sindirme sürecinin neye bâliğ olduğunu 
göstermesi açısından anlamlı olduğunu ifade etmekte ve Ġslâm entelektüel geleneğinde felsefî tasavvuf denilebilecek önemli 
bir yöneliĢin öncü eserlerinden biri olduğunu belirtmektedir. Kutluer, agm., s. 507-533.  

18  H. Bekir Karlığa, “Gazzâlî”, DĠA, Ġstanbul, 1996, c. XIII, s. 522. 
19  Karlığa, “Gazzâlî”, c. XIII, s. 518. 
20  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, Dâru‟l-Kütübi‟l-„Ilmiyye, Beyrut, 1406/1986, s. 10. 
21  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 11. 
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3- Nur Ayeti’nin Bu İki Esere Göre Tefsiri 

Cemâl-i Halvetî ile Gazzâlî‟yi, aralarında yaklaĢık 400 yıllık zaman dilimi (394) olmasına rağmen 

birleĢtiren ortak nokta, her ikisinin de sûfî meĢrep olması ve hayatlarının belirli dönemlerindeki arayıĢ 

çabalarının cevabını tasavvufta bulmuĢ olmalarıdır. Gazzâlî‟nin bu çabasının izlerini ve yoğunluğunu 

kendi ifadeleriyle eserlerinden takip etmek mümkünken (el-Munkız), Cemâl-i Halvetî‟nin süreci 

kaynakların sınırlı aktarmasından anlaĢılmaktadır. Buna göre Çelebi Halîfe, medrese eğitiminden ve 

zâhirî ilimlerden tatmin olmayınca tasavvufa meyletmiĢtir ve bu konuda çeĢitli menkıbeler de 

aktarılmaktadır.22 Neticede her iki âlim, tasavvuf yolunu seçmiĢ ve bu durum eserlerine de yansımıĢtır. 

Cemâl-i Halvetî‟nin er-Risâletü‟n-Nûriyye‟si ile Gazzâlî‟nin MiĢkâtu‟l-Envâr‟ı, her ne kadar aynı ayetin 

tefsirini konu alan müstakil eserler de olsa içerdikleri tefsirler/te‟viller oldukça farklı cihetlerdendir.   

Cemâl-i Halvetî Nur ayetini “Tâlibin tams makamına yükselmesi için” tefsir ve te‟vil ederek Ģerh 

etmeyi istediğinden bahseder. Bu yüzden söze “Ey ÂĢık, evvelen zâhir ehlinin tahkîkâtını dinle…” 

diyerek baĢlamakta ve üç vecih üzere Nur âyetinin tefsirini vermektedir.23 Burada vermektedir ifadesi 

özellikle kullanılmıĢtır; çünkü Cemâl-i Halvetî aktardığı bilgiler için isim belirtmemiĢtir; ancak bu tefsirin 

Ebu‟l-Leys es-Semerkandî‟nin (v. 373/983) Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm (Tefsîru Ebi‟l-Leys es-Semerkandî) 

adlı eserinden naklettiği görülmektedir.24 Bu noktada, Cemâl-i Halvetî‟nin zâhir ehlinin tahkîkâtı diyerek 

neden iĢârî kabul edilen bir tefsiri verdiği sorusu akla gelebilir. Belki de buna verilebilecek cevap, 

Semerkândî‟nin tefsirinin tasavvûfî yönünün bulunmasının yanı sıra rivayet ağırlıklı olması olabilir.25 

Zaten ayetin zâhirî tefsirinde dil bilgisi ve kıraat farklılıkları gibi bilgilere de yer verildiği görülmektedir. 

Çelebi Halîfe Nur 35 ayetinin iĢârî tefsirini, “Ey ÂĢık, eğer ayetin esrârının ma„rifetini ve 

envârının hakîkatinin beyânını istersen, garîb vecihler ve dakîk remizler üzere ayetin te‟vîlini Cemâl 

Halvetî lakabıyla mulakkab olan bu fakîr ve hakîrden dinle…”26 diyerek dört vecih üzere vermektedir. 

Bunlardan iĢârî tefsir bağlamında en karakteristik olanı birincisi olduğu için, burada ilk vecih verilecek 

ve diğer vecihler hakkında genel bilgilendirme yapılacaktır. 

Cemâl-i Halvetî ilk vecihte,  َِِۜىاخِ َواْْلَْرض مّٰ ُو نُىُر انسَّ  ,Allah göklerin ve yerin nurudur اَنهّّٰ

kavlinden muradın O‟nun göklerin ve yerin nurunun sahibi olduğunu ve ayetteki semâvâttan muradın 

enbiyâ, arzdan muradın ise evliyâ olduğunu belirtir. Çünkü semâvât semâ‟nın çoğuludur ve bu da 

„uluvv manasındaki sümüvv‟den gelir. Enbiyânın „uluvv sıfatıyla vasıflanmasında ise Ģüphe yoktur. 

Müfessir ayetin tefsiri bağlamında Ģu hususları da zikretmektedir; Allah Teâlâ gökyüzünden yeryüzüne 

suyu akıtmaktadır. Mukaddes su da, bunun gibi Allah‟ın emriyle enbiyânın ruhlarından evliyânın 

ruhlarına akmaktadır. Ayrıca semâvâttan muradın enbiyânın ruhları, arzdan murâdın ise onların 

nefislerinin olması muhtemeldir ve yine muhtemeldir ki, semâvât ruhlar, arz beĢeriyyedir. Çünkü 

bunlar ruh güneĢi, sır yıldızları ve kalp kameri ile aydınlanmıĢlardır. Ve bunların her biri, Muhammed 

(a.s.)‟ın nurundan bir cüzdür ve Hz. Muhammed (a.s.)‟ın nuru Ģüphesiz Allah azze ve celle‟nin 

nurundadır. Çelebi Halîfe bu açıklamalardan sonra, nurdan muradın muhabbet nuru, ma„rifet ve aĢk 

nuru, vahdet ve müĢâhede ruhu ve diğer nurlar olmasının da muhtemel olduğunu belirterek, bütün bu 

nurlardan her birinin Muhammed (a.s.) nurunun vasıtasıyla Allah‟ın nurundan olduğunu ifade eder.27 

ىٍج ۪فٍَها ِمْصثَاح ِۜ   Onun nurunun temsili Ģudur: Duvarda bir hücre; içinde bir َمَثُم نُىرِ۪ه َكِمْشكّٰ

kandil, Cemâl-i Halvetî burada Nebî ve velînin nurunun misalinin, içinde kandil bulunan karanlık bir ev 

gibi olduğunu ve enbiyânın bedeninin bâtınına nisbetle mertebeler üzere bulunduğunu belirtir. Bu 

mertebelerden birincisi miĢkât menzilesindeki beden; ikincisi kevve (oyuk) menzilesindeki sadr; 

üçüncüsü kandil menzilesindeki kalp ve dördüncüsü misbâh menzilesindeki ruhtur. Müfessire göre 

miĢkâttan murad enbiyânın sadrı, zücâceden murad ise ilk olarak enbiyânın kalbi, ikinci olarak da 

                                                           
22  Çakmak, Cemâl-i Halvetî Hayatı, Eserleri, Tasavvufî DüĢüncesi ve Cemâliyye Kolu, s. 15-17. 
23  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 1b-3b. 
24  Ebu‟l-Leys es-Semerkandî, Tefsîru‟s-Semerkandî, thk. Ali Muhammed Muavviz, Adil Ahmed Abdulmevcud, Zekeriyya 

Abdulmecîd, Dâru‟l-Kütübi‟l‟Ilmiyye, Beyrut, 1993, c. II, s. 440-441. 
25  Ishak Yazıcı, “Ebu‟l-Leys es-Semerkandî”, DĠA, Ġstanbul, 2009, c. XXXVI, s. 475. 
26  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 3b. 
27  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 3b-4a. 
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onların ruhu; misbâhtan ise ilk olarak enbiyânın sırrı ve ikinci olarak da sırlarının sırları olması 

muhtemeldir ve evliyânın ve mü‟minlerin hali de böyledir. Çelebi Halîfe ayetteki lafızların muhtemel 

manalarını verirken, miĢkâttan muradın nâsut, zücâceden muradın melekût ve misbâhtan muradın 

ceberût olabileceğini ya da miĢkâttan muradın Ģeriat ilmi, zücâceden muradın ilk olarak tarikat ilmi, 

ikinci olarak ise ma„rifet ilmi ve misbâhtan muradın ilk olarak hakîkat ilmi ve ikinci olarak 

katımızda/bize göre meçhul bir ilim olabileceğini belirtir. Son olarak ise, miĢkâttan muradın „ılme‟l-yakîn 

nuru, zücâceden muradın „ayne‟l-yakîn nuru ve misbâhtan muradın hakka‟l-yakîn nuru olabileceğini 

ifade eder.28 

 sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Müellife göre ruh, kendisinden (Fânûs) َكاَنََّها َكْىَكة  ُدرِّيٌّ 

gayrısı için aydınlatıcı olma hususunda sanki inciye benzeyen bir yıldız gibidir. Ayetin bu kısmından 

murad, ruhun emir ve „uluvv âleminden olup mislinin olmaması veya ehadiyyet denizi olan ilim 

denizinin aslı oluĢu da olabilir. Çünkü sûrî inci ancak gökyüzü suyundan oluĢur. Müfessir, bundan 

dolayı Hak Teâlâ‟nın zücâceyi inciye benzeyen bir yıldıza benzettiğini ifade etmektedir.29 

ٌُْتىنَحٍ  ٌُىَقُد ِمْن َشَجَرٍج ُمثَاَرَكٍح َز   Mübarek bir ağaçtan, zeytin ağacından tutuĢturulur. Yani,  

Hakîkat-ı Muhammediye‟den,  Ne doğuya, ne de batıya ait olan. Müfessir bu َْل َشْرقٍٍَِّح َوَْل َغْرتٍَِّح 

ibareyi, dünyevî ve uhrevî olmayan, bilakis ehadiyye olan Ģeklinde açıklamıĢ ve Hz. Peygamber‟in Ģu 

sözüne yer vermiĢtir: “Ben Allah‟ın nurundanım, mü‟minler de benim nurumdandır.”30 

ًُء َونَْى نَْم تَْمَسْسُو نَار   ٌُض ۪ ٌُْتَها   Bu ağacın yağı, ateĢ dokunmasa bile, neredeyse ٌََكاُد َز

aydınlatacak (kadar berrak) tır. Çelebi Halîfe‟ye göre bu lafzın yorumu, Hakîkat-i Muhammediyye‟nin 

özünün (lübb), aĢk ve celâl âteĢi zâhir olmasa bile neredeyse ruh zücâcesinde tecellî edeceği 

Ģeklindedir.  ٍى نُىر  Nur üstüne nur. Yani ruh nurdur ve Muhammedî hakîkatin özü (lübb) de  نُىر  َعهّٰ

nurdur. Böylelikle ârif nurdur, onun nefsi, kalbi, aklı, ruhu, sırrı ve sırrının sırrı da nurdur. Ve kezâ onun 

âhı nur, vâhı nur, derdi nur, vecdi nur, Ģevki nur, muhabbeti nur ve ma„rifeti de nurdur. Cemâl-i 

Halvetî burada, Ey ÂĢık bunu akl-i sultânî ile anla, diyerek okuyucularına uyarıda bulunmaktadır.31 

اُءِۜ  ُو نُِنىرِ۪ه َمْن ٌََش   Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Müellif ayetin bu kısmının ٌَْهِدي انهّّٰ

beyanında, Allah Hâdî ismiyle dilediği kimseye tecellî eder ve böylece nuruna ulaĢtıran Muhtedî olur 

ifadesini kullanır ve Hz. Peygamber‟in “Ben Rabbimi Rabbim ile gördüm.” hadisini zikreder. Sonrasında 

da, Ey ÂĢık, ikinci vechi dinle diyerek ayetin bir diğer tefsirine geçer.32 

Cemâl-i Halvetî ayetin ikinci vechinde, Allah göklerin ve yerin nurudur, kavlinden muradın 

ruhlar semâlarının ve nefsânî arzların ehli için Muhammedî hakîkatin nurunu izhâr edendir, anlamının 

verilebileceğini ifade etmektedir ve ayetin geri kalanını bu bağlamda açıklamaktadır.33 Üçüncü vecihte 

aynı kavilden maksadın, ruhlar semâlarının ve nefsânî arzların ehli için ledünnî ilimleri verendir, 

Ģeklinde olabileceğini belirtir.34 Allah göklerin ve yerin nurudur ayetinin dördüncü vechi ise, Semâvâtın 

aslı olduğu Ģeklindedir.35 Müellif, her vecihte, baĢta verdiği yoruma uygun bir Ģekilde ayetin geri kalan 

kısmını açıklamaktadır. Müfessir, nurun te‟vîl edilmeden lugavî-hakîki manası üzerinde kalabileceğini de 

belirtir ve burada da nur için eĢyanın kendisiyle zuhur ettiği Ģey ya da kendisiyle zâhir, baĢkası için 

muzhir olan tanımlarını verir.36  

Çelebi Halîfe “Ey ÂĢık, dinle” ifadesini kullanarak Nur ismi mevcudun aynasında tecellî ettiği 

zaman ancak Allah Teâlâ‟nın  َِِۜىاخِ َواْْلَْرض مّٰ ُو نُىُر انسَّ  kavlinin manasının zuhurunun iktiza edeceğini اَنهّّٰ

belirtir. Müfessire göre tecellinin Esmâî, Ef„âlî, Sıfâtî ve Zâtî olmak üzere dört mertebesi bulunmaktadır 

ve Hak tarikinin sâliki olan herkesin, sâir esmânın usulen ve furûen kendisine tecelli edinceye kadar 

kâmil bir âriften telkin alması gerekmektedir. Ayet ve hadislerle bu konuyu açıklayan müellif, mü‟minin 

                                                           
28  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 4a-4b. 
29  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 4b. 
30  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 4b. 
31  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 4b. 
32  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 4b-5a. 
33  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 5a. 
34  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 5a-5b. 
35  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 5b-6a. 
36  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 6a. 
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nefsini lâhut nurunun kendisine tecellisi sebebiyle ef‟âlî, sıfâtî ve zâtî hicabdan tezkiye etmesi 

gerektiğini belirtir.37  

Cemâl-i Halvetî, “Nur ayetinin te‟vîline icmâlen vâkıf olduğunda, hadîs-i Kudsî‟nin te‟vilini dinle” 

diyerek bu ayetin te‟vilini bitirir.38 Buradan sonra eserde, birkaç hadisin te‟vili, haccın tasavvufî 

anlamdaki yorumu ve Allah ile olan ünsiyet gibi konular bulunmaktadır.39 Konular iĢlenirken manalarla 

uyumlu Farsça beyitlerin de verildiği risâle, “Ey âĢık, bil ki bu fakîrin kalbinden diline Allah‟ın fazlından 

Rabbânî hikmetlerin feyzleri akmaktadır. Fazl Allah‟ın elindedir ve dilediğine verir.” Ģeklindeki ifadeleri 

ve risâleyi yazmaktaki maksadını belirtmesiyle sona erer.40 

Gazzâlî‟nin MiĢkât‟ı ise, her ne kadar Nur 35 ayetinin tefsirini ele alan çalıĢma da olsa, temelde 

nur metafiziği hakkında yazılmıĢ bir eser gibi durmaktadır. Çünkü müellif, klasik tefsir metinlerinden 

oldukça farklı ve orijinal bir yaklaĢımla nur konusunu ele almaktadır. MiĢkât‟ın giriĢinde “Allah göklerin 

ve yerin nurudur ayetiyle, ayette geçen miĢkât, zücâce, misbah, zeyt ve Ģecere‟nin manasını ve Hz. 

Peygamber‟in “ġüphesiz Allah için nurdan ve zulmetten yetmiĢ perde vardır. ġayet o perdeleri açsa, 

sübuhât-ı vechi (yüzünün parlaklığı) gözü idrak eden her Ģeyi yakardı.” hadisinin izah edilmesinin 

istendiğini belirten Gazzâlî, vaktinin müsait olmamasından dolayı, talibin kısa iĢaretlere ve remizlere 

kanaat etmesini ve Ģu anda kendisine açılan üç bölümün olduğundan bahsederek giriĢ yapmaktadır.41  

Ġlk fasıl, gerçek nurun Allah olduğu, Nur isminin Allah‟tan baĢkası için hakikat olmayıp tam bir 

mecaz olduğu hakkındadır. Dolayısıyla bu bölümde, Nur‟un avam, havas ve havass-ı havassa göre 

manası olduğu, havass-ı havassa nisbet edilen nurların dereceleri ve hakikatleri anlatılmaktadır. Adeta 

bir nur hiyerarĢisi yapan Gazzâlî, nurların derecelerinin zuhuruyla Allah‟ın en yüce/en ileri nur olduğu, 

nurların hakikatlerinin inkiĢafıyla Alah‟ın gerçek nur olduğu ve bunda asla ortağı/Ģerîki olmadığının 

meydana çıkacağını da belirtmektedir.42 Gazzâlî bu faslın daha ilk ifadesiyle, nur hakkındaki kanaatini 

peĢinen belirtmektedir. Zaten birinci faslın neredeyse tamamı, bu önermesini ispat sadedindeki 

mantıksal örgülerle doludur. Nurun idrak edildiği seviyeleri oldukça yalın ama bir o kadar da 

etkileyici/ikna edici tarzda açıklayan Gazzâlî,  َِِۜىاخِ َواْْلَْرض مّٰ ُو نُىُر انسَّ  Allah göklerin ve yerin  اَنهّّٰ

nurudur,  ayetindeki nurun hangi düzlemde anlaĢılması gerektiğini de belirtmektedir. Okuyucusunu 

adeta bir merdiven baĢına getiren Gazzâlî, her bir basamakta yaptığı çıkarımlarla muhatabını zirveye 

çıkarmakta ve sonuçta kâinatın tamamının Gerçek Nur‟un yansımalarından ibaret olduğu sonucuna 

ulaĢtırmaktadır. GüneĢ ıĢığı, gözün ıĢığı ve kalbin ıĢığı gibi yaptığı kategorilerle, nur ismini almaya layık 

olan varlıkları fizikten metafiziğe doğru yükseltmektedir.43 Gazzâlî, burada akıl gözü nezdindeki Kur‟ân 

ayetlerinin yerinin, maddî göz nezdindeki güneĢ nurunun yeri gibi olduğunu belirtir. Görme nasıl güneĢ 

ıĢığıyla gerçekleĢirse, güneĢ ıĢığına nur denmesi gibi Kur‟an‟a da nur denmesi uygun olacaktır. Allah 

Teâlâ‟nın “Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nûra (Kur'an'a) iman edin.”44  ve “Ey insanlar! 

Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur (Kur'an) indirdik.”45 

ayetlerinin bu Ģekilde anlaĢılacağını belirtir.46 

Gazzâlî, gözü zâhirî ve bâtınî olmak üzere ikiye ayırdıktan sonra, zâhir olanın his ve Ģehâdet 

âleminden, bâtın olanın ise melekût âleminden olduğunu ifade eder ve melekût âlemine sefer 

edilmesinin gereğinden bahseder. Çünkü Ģehâdet âlemi melekûta nispetle Ģahsa göre gölge, ağaca 

göre meyve ve sebebe göre netice gibidir. Neticeleri bilmenin anahtarlarının ancak sebeplerden elde 

edileceğini belirten Gazzâlî, bundan dolayı miĢkât, misbâh ve Ģecerenin beyanında vereceği üzere, 

Ģehâdet âleminin melekût âlemine bir misal olacağını belirtir. Çünkü neticenin sebeple paralellik arz 

etmekten, az veya çok ona benzemekten hali olmadığını ve bu bahsin derin bir dibinin olduğunu, onun 

                                                           
37  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 6a-6b. 
38  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 6b. 
39  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 6b-12b. 
40  Cemâl-i Halvetî, er-Risâletü‟n-Nûriyye, vr. 12b. 
41  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 5-6. 
42  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 6-7. 
43  Kutluer, “Felsefe Ġle Tasavvuf Arasında: Gazzâlî‟nin MiĢkâtu‟l-Envâr‟ında Entelektüel Perspektifler”, s. 513. 
44  Tegâbün, 64/8. 
45  Nisa, 4/174. 
46  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 12. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 631 

hakikatinin künhüne muttali olan kimse için, ona kolay bir Ģekilde Kur‟an temsillerinin hakikatlerinin 

inkiĢaf edeceğini belirtir.47 Gazzâlî böylelikle okuyucuda Nur ayetinde geçen temsillerin karĢılığının 

olacağını belirtir ve bir nevi zihnî ön hazırlık yapar. Ayrıca nurların baĢkalarına fezeyânından dolayı, 

Nebevî-Kutsî Ruh‟unun vasıtasıyla marifet türlerinin mahlûkata saçılacağını ve bu yüzden Hz. 

Muhammed‟in Sirâcı-ı Münîr olmasının hikmetinin anlaĢılacağını ifade eder.48 

Gazzâlî, nurlar hiyerarĢisi içerisinde en üst mertebenin fevkinde iktibas ve istimdad edeceği bir 

nur olmayan olduğunu vurgular. Dolayısıyla nurun Allah için bizâtihî ve lizâtihi olduğunu, baĢkasından 

olmadığını ifade eder ve bununla vasıflananın ancak Ġlk Nur olan Allah olduğunu belirtir. Ve sonrasında 

semâvât ve arzın basar ve basîrete yani his/duyu ve akla mensub iki nur tabakasıyla dolu olduğunu 

belirtir. Kısacası âlemin tamamı, göze hitap eden zâhirî ve akla hitap eden bâtınî nurlarla doludur ve 

bunların bazısı bazısından feyz almaktadır. Lamba kudsî-nebevî ruhtur ve nebevî-kudsî ruhlar lambanın 

nurdan iktibası Ģeklinde ulvî ruhlardan iktibas ederler. Ulvî ruhlar da birbirlerinden iktibas ederler ve 

bunların sıralaması makamlarının tertibine göre olur. Sonrasında ise bunların tamamı Nur-u Envâra, 

bütün nurların madeni ve menbaı olan, tek ve Ģerîki olmayan Allah‟a yükselmektedir.49   

Nur kavramıyla bağlantılı olarak tevhidde istiğrâk konusunu iĢledikten sonra Gazzâlî, dikkat 

çeken bir ifade kullanmaktadır; Ģiddet-i zuhûr. Müellife göre bazen Ģiddet-i zuhûr gizlilik sebebidir; bir 

Ģey sınırı aĢtığında zıddına in„ıkas eder. Gazzâlî‟nin buradan varmak istediği sonuç ise, basîret 

sahiplerinin gördükleri her Ģeyle birlikte Allah‟ı gördüklerini belirtmektir. Burada ikili bir ayrım yapan 

Gazzâlî, basîret sahiplerinden bir kısmının eĢyayı Allah ile görürken, bir kısmının da eĢyayı görüp, eĢya 

ile Allah‟ı gördüğünü ifade etmektedir. Birinci gruba Fussilet, 41/53 ayetinin “Rabbinin her Ģeye Ģâhit 

olması yetmez mi?” kısmını, ikinciye ise “Onlara âyetlerimizi âfâkta ve enfüste göstereceğiz.” kısmını 

delil getirmektedir.  Bunlardan birinci grubun müĢâhede sahibi (sâhibu‟l-müĢâhede), ikinci grubun ise 

istidlâl sahibi (sâhibu‟l-istidlâl) olduğunu belirtir. Aynı Ģekilde birincisini sıddîklerin derecesi, ikincisini 

ise râsih ulemânın derecesi olarak vermekte ve bu ikisinden geriye ancak gafil ve perdelenmiĢ 

kimselerin derecesinin kalacağını belirtmektedir.50 

Gazzâlî MiĢkât‟ta nur kavramından yola çıkarak ayetin anlaĢılması yönünde kendine özgü bir 

metod izlerken, çeĢitli tasavvûfî terimleri kullanmakta ve bunları da kendi sistem örgüsünde ana 

konudan kopmadan açıklamaktadır. Aslında istiğrak, irtikâ, iĢrâk, fenâ, ittihad, tevhîd, marifet vb. 

kavramlar, metin içi mantıksal örgüde oldukça güzel ve nur kavramıyla bağlantılı olarak açıklanmıĢtır. 

Ancak bunları her birinin izahı bildirinin boyutunu aĢacağından, burada özellikle MiĢkât‟ta yer alan Nur 

ayetindeki kavramların beyanında söylediği ifadelere yer vermek gerekmektedir. 

MiĢkâtu‟l-Envâr‟ın ikinci faslı, miĢkât, misbâh, zücâce, Ģecere, zeyt ve nûr hakkındadır. Bu 

bölüm, Nur ayetindeki temsilin sırrı, metodu, mana ruhlarının misaller kalıplarıyla zabtı, aralarındaki 

münasebetin keyfiyeti, misallerin tînetinin alındığı Ģehâdet âlemiyle mana ruhlarının inmesinin istendiği 

melekût âlemi arasındaki dengenin nasıl olduğu konularını içermektedir.51 Gazzâlî, temsilin sırrı ve 

metodu diye bir baĢlık açarak, burada eserinin önceki bölümlerinde de kısmen değindiği ve okuyucuda 

ön hazırlık olarak verdiği iki âlemin manasını detaylandırmaktadır. Buna göre âlem, itibarlarının 

farklılığına göre farklılık arz etmekle birlikte, ruhânî ve cismânî, hissî ve aklî veya ulvî ve suflî olmak 

üzere ikiye ayrılır. Melekûtî âlem gayb âlemidir; çünkü o çoğunluğun nazarından gizlidir. Hissî âlem ise 

herkesin görebildiği Ģehâdet âlemidir. ġehâdet âleminin melekût âlemine bir merdiven olduğunu 

belirten Gazzâlî, her iki âlem arasında bir iliĢki ve bağ olmasa birinden diğerine yükseliĢin 

olamayacağını ifade eder. Ġlâhi Rahmetin, Ģehâdet âlemini melekût âleminin muvazenesi kıldığını, bu 

âlemde olan her Ģeyin melekût âleminde bir misali olduğunu açıklayan müfessir, belki de bir tek Ģeyin 

melekûttan nice Ģeylere misal olduğu ya da melekûttan bir Ģey için Ģehâdet âleminde nice misaller 

olduğu Ģeklinde görüĢ belirtir. Çünkü misal olması, ancak bir nevi mümâselet ve mutâbakat olduğunda 

                                                           
47  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 13-14. 
48  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 14. 
49  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 19-21. 
50  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 23. 
51  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 24-25. 
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söz konusu olmaktadır. Gazzâlî burada, kastettiği Ģeyin daha iyi anlaĢılması için çeĢitli misaller 

vermektedir.52 Ancak burada okuyucuları için incelikli bir uyarısı bulunmaktadır; Darbı-mesellerle ilgili 

olarak verilen bu örnekler, ayetlerin zâhir manalarının kaldırılması ve o manaların ibtali için bir ruhsat 

zannedilmemelidir. Böyle bir durumdan Allah‟a sığınan Gazzâli, ayetlerin zâhir-bâtın dengesi 

hususunda HaĢeviyye‟yi ve Bâtınîler‟i, iki âlem arasındaki muvâzeneyi 

sağlayamamalarından/anlayamamalarından dolayı eleĢtirmektedir. Sadece zâhire bakan HaĢevî, ya da 

sadece bâtını esas alan Bâtınî olduğunu ifade ederek, kâmil insanın her ikisini cem eden kimse 

olduğunu belirtir.53 Gazzâlî‟nin burada yaptığı vurgu oldukça yerindedir ve aslında iĢârî tefsirlerde sıkça 

rastlanan ayetlerin yorumundaki zâhir-bâtın muvâzenesinin korunma(ma)sına karĢı yaptığı yerinde bir 

uyarıdır.  

Gazzâlî iki âlem arasındaki incelikli bağı okuyucusunun zihninde netleĢtirdikten sonra, Nur 

ayetindeki geçen misalleri beyan sadedinde, öncelikli olarak beĢerî nurânî ruhların mertebelerinden 

bahseder. Burada verdiği beĢ kavram, ayetteki beĢ sembolik ifadenin karĢılığı olacaktır. Her biri birer 

nur olan bu beĢ kuvvet Ģunlardır; ilki sanki hayatın aslı ve hakikati olan, canlının bununla canlı olduğu 

duyulardır. Ġkincisi duyuların getirdiklerini sabitleĢtiren ve fevkinde yer alan akla ihtiyaç anında sunmak 

üzere onları depolayan ve muhafaza eden hayaldir. Üçüncüsü, his ve hayalin dıĢındaki manaları idrak 

eden ve insana mahsus bir cevher olan akıldır. Ġdrak ettiği Ģeylerin zarûrî küllî bilgiler olduğunu ifade 

ettiği akıl, hayvanlarda ve çocuklarda bulunmamaktadır. Dördüncüsü, mahza aklî ilimleri alan ve 

aralarında te‟lîf gerçekleĢtiren, kıymetli bilgilere ulaĢtıran fikirdir. BeĢincisi ise, enbiyâ ve bazı evliyâya 

mahsus olan kudsî kuvvettir. Gayb levhaları, ahiret hükümleri, göklerin ve yerin melekûtunun bilgileri, 

aklın ve fikrin ulaĢamadığı Rabbânî marifetler bu kudsî kuvvette tecellî etmektedir. Gazzâlî, varlıkların 

sınıflarının bunlarla zuhûr ettiğini söyler ve duyuların her ne kadar hayvanlarda da olsa, insanların 

duyularının onlarınkinden farklı bir tarzda olduğu, daha eĢref, dala âlâ, daha büyük ve daha parlak 

maksatlar için yaratıldığını ifade eder.54 Bu maksatlar ise, Kur‟an‟da ve hadislerde verilen misallerin 

daha iyi fehmedilmesi içindir. 

Nur ayetinde geçen miĢkât, zücâce, misbâh, zeyt ve Ģecere kavramlarının açıklanması 

bağlamında Gazzâlî çok Ģey ifade edebileceğini ancak metoda dikkat çekmek için veciz ve kısa bir 

açıklama yapacağından bahseder. Buna göre, beĢ duyunun özelliğine bakıldığında, onların nurlarının 

göz, kulak, burun deliği gibi deliklerden çıktığını, Ģehâdet âleminde buna en uygun misâlin miĢkât 

olduğunu belirtir. Hayale en uygun misal ise, zücâcedir. Burada hayalin üç özelliğini müfessir, bunlarla 

zücâce arasında mantıksal bir bağlantı kurar ve bu özelliklere uygun gözle görülen nurlara nispetle 

Ģehâdet âleminde ancak zücâcenin olabileceğini belirtir. Ġlâhî bilgilerin idrâkinin ancak kendisiyle 

olduğu akıl ise, misbâh ile temsil edilmektedir. Fikre ise, bu âlemdeki en uygun misal Ģeceredir. Fikir 

ağacının meyvelerinin bilgi nurlarını kat kat yapması, sebatı ve bekâsı nazara alındığında ayva, elma, 

nar vb. bir ağaçla değil de, zeytin ağacıyla misallendirilmesi önemlidir; çünkü zeytinin özü olan yağ, 

lambaların maddesidir. Zeytinyağı ayrıca diğer yağlar arasında dumanın azlığı ve ıĢığının fazlalığıyla 

ayrıcalık kazanmıĢtır. Nesli çok olan hayvana ve meyvesi bol olan ağaca mübarek denildiği için, 

meyveleri belli bir sınırda olmayana da Ģecere-i mübâreke denmesi uygundur. Akl-ı mahzın fikirlerinin 

Ģubeleri uzaklık-yakınlık yönlerine nisbet edilmekten uzak olunca Lâ Ģarkıyye ve lâ garbiyye denilmesi 

uygun olur. Evliyâya nisbet edilen Kudsî Nebevî kuvvet ise, parlaklık ve sâfîlik içindedir. Mütefekkire 

kuvvetinin kısımları bulunmaktadır ve bir kısmı çeĢitli bilgileri öğrenmek ve devam ettirmek için 

dıĢarıdan ta„lim, tenbih ve yardıma muhtaçtır. Bir kısmı ise, son derece sâfî halde olduğu için hariçten 

yardım almasına gerek yoktur. Bu yüzden kabiliyeti son derece mükemmel olan kiĢi için Onun yağı 

neredeyse ateĢ değmese bile ıĢık verecek denebilir. Çünkü evliyânın içinde, neredeyse enbiyânın 

mededi olmadan da nuru parlayanlar bulunmaktadır ve enbiyânın içinde de ziyâsı neredeyse 

meleklerin mededine ihtiyaç hissetmeyenleri bulunmaktadır. Bu nurlar birbirine terettüp etmektedir ve 

                                                           
52  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 26-31.  
53  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 31. 
54  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 34-36. 
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birbirlerinin fevkindedirler. Dolayısıyla nurun „alâ nur olur. Gazzâlî, bu misalin kâfirlerin kalpleri için 

değil, ancak mü‟minlerin veya enbiyâ ve evliyânın kalpleri için geçerli olduğunu belirtir. Çünkü nur 

hidayet bulmak için istenir ve hidayet yolundan çevrilmenin bâtıl, zulmet hatta zulmetten de ileri 

olduğunu ifade eder. Zulmet, hakka iletmediği gibi batıla da iletmez ve karanlıkta insan bir yere 

varamaz. Kâfirlerin akılları ve diğer idrakleri tersine çevrilmiĢtir ve buna Ģu ayette misal verilmiĢtir:55 

ٍُو َمْىج  ِمْن َفْىقِ۪و َمْىج  ِمْن َفْىقِ۪و َسَحاب ِۜ ظُهَُماخ  تَْعُضَها َفْىَق  ٍ ٌَْغشّٰ ًّ اَْو َكظُهَُماخٍ ۪فً تَْحرٍ نُّجِ

ُو نَُو نُىراً َفَما نَُو ِمْن نُىرٍٍ۟  
ٌَهاِۜ َوَمْن نَْم ٌَْجَعِم انهّّٰ  تَْعطٍِۜ اَِذ ا اَْخَرَج ٌََدُه نَْم ٌََكْد ٌَرّٰ

“Yahut (inkârcıların küfür içindeki halleri) derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. (Bir deniz ki) 

onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. Ġnsan elini 

çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse, onun için nur diye bir Ģey yoktur.”56  

Gazzâlî Nur ayetiyle bağlantılı olan bu ayet hakkında da kısa bir değerlendirmede bulunur. 

Buna göre ayette geçen bahr-ı luccî kavramının misâli, helak edici tehlikeleri, aldatıcı meĢguliyetleri ve 

basîreti körleĢtirici tasalarıyla dünyadır. Ayetteki ilk dalga hayvânî sıfatlara, hissî lezzetlerle çeĢitli 

meĢguliyetlere ve dünyevî ihtiyaçların teminine sevkeden Ģehevât dalgasıdır. Çünkü bu dalgaya 

kapılınca hayvanların yediği gibi yiyip zevklenilir. Bu dalganın karanlık olması uygundur; çünkü bir Ģeyi 

sevmek insanı kör ve sağır yapmaktadır. Ġkinci dalga ise, gadab, düĢmanlık, buğz, kin, haset, 

böbürlenmek, çokluk sevdasına yönelten vahĢî hayvânî sıfatlar dalgasıdır. Ayetteki bulutlar ise, kâfirin 

inanmasına, hakkı bilmesine, akıl nurundan istifadeye engel olan habis inanıĢlar, yalancı zanlar ve fasit 

hayallerdir. Bunların hepsinin karanlık olması ise, ayetteki “Karanlıklar üstüne karanlıklar” ifadesinin 

karĢılığı gibidir. Karanlıklar yakın Ģeylerin bile bilinmesine engel olduğundan dolayı, kâfirler, Hz. 

Peygamber‟in hayret veren hallerinin bilgisinden perdeli kalmıĢlardır ve bu durum “Ġnsan elini çıkarsa 

neredeyse onu bile göremez.” ayetindeki gibidir. Burada Gazzâlî, bütün nurların menbaının Allah 

olduğu vurgusunu bir kez daha yapar ve her muvahhidin “Kime Allah nur vermezse, onun için nur diye 

bir Ģey yoktur.” ayetine i„tikad etmesi gerektiğinden bahseder ve okuyucunun bu ayet hakkında bu 

kadar bilgiye kanaat etmesi gerektiğini belirterek konuyu kapatır.57 

MiĢkât‟ın üçüncü ve son faslı ise, Hz. Peygamber‟in “ġüphesiz Allah için nurdan ve zulmetten 

yetmiĢ perde vardır. ġayet o perdeleri açsa, sübuhât-ı vechi (yüzünün parlaklığı) gözü idrak eden her 

Ģeyi yakardı.” hadisinin manası ve bu bağlamda nur ve zulmetten perdeler ve bunların kategorileriyle 

ilgilidir. Gazzâlî, Allah‟ın zâtında, zâtı için mütecellî olduğu yani zâtının zâtına gizli ve perdeli olmadığını 

belirterek giriĢ yapar ve mahlûkattan perdelenenlerin, bütünüyle zulmetle perdeli, Nûr-u mahzla/sâfî 

nurla perdeli ve zulmetle karıĢık nurla perdeli olmak üzere üç kısımda olduğunu ifade eder. Bunların 

sınıflarının çok olduğunu belirten müfessir, hadisin rivayetlerinde geçen yedi yüz ya da yetmiĢ bin 

Ģeklindeki tahsisin ancak nebevî kuvvetle bilinebileceğini ancak kanaatinin bunun tahdît değil, teksîr 

için olduğu yönünde olduğunu belirtir. Buradan itibaren Gazzâlî, verdiği üç sınıfı da kendi içerisinde 

kategorilere ayırarak inceler ve tespitlerde bulunur. Bunları kısaca Ģu Ģekilde ifade etmek mümkün 

olabilir; ilk kısımdaki bütünüyle zulmetle perdeli olanlar, Allah‟a ve ahiret gününe inanmayan 

mülhitlerdir. Ahiret inancından yoksun oldukları için dünyayı ahirete tercih ederler ve bunlar iki kısım 

olup, çeĢitli fırkalara ayrılırlar. Ġkinci kısımda yer alan zulmetle karıĢık nurla perdeli olanlar ise, duyular 

sebebiyle, hayal sebebiyle ve fâsit aklî kıyaslar sebebiyle zulmette olanlar Ģeklinde üç kısımdır. Nûr-u 

mahz/sâfî nurla perdeli olanlar ise, sınıf sınıftır. Tasavvufî deneyim halleri ekseninde Ģekillenen bu 

bahiste Allah‟ın gerçek varlık ve nur olduğunu idrak edenler anlatılmaktadır ki, bunlar evliyâlar ve 

enbiyâlardır.58 Gazzâlî MiĢkâtu‟l-Envâr‟ın sonunda her ne kadar fikrinin dağınık, kalbinin periĢan, 

dikkatinin bir alana yönelmediği bir zamandayken soru sorulmuĢsa da, cevap olarak aklına ilk bunların 

geldiğini ifade eder. Ġlâhî sırların derinliğine dalmanın tehlikeli olduğunu ve beĢerî perdelerin 

arkasından ilâhî nurları görmenin kolay olmadığını belirten Gazzâlî, muhatabından kaleminin haddi 

                                                           
55  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 37-39. 
56  Nur, 24/40. 
57  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 39-40. 
58  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 40-47. 
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aĢtığı veya ayağının kaydığı Ģeyler hakkında Allah‟tan kendisi için af dilemesini talep ederek eserini 

bitirir.59  

Sonuç 

Kur‟an‟da yer alan her ayetin anlam derinliğinin olduğunu kabul etmek, iman eden bir kalp için 

adeta zorunlu bir çıkarımdır. Neticede Kur‟an, Allah‟ın kelâmıdır ve muhatab olunan bu Rahmânî söz, 

insanlar için anlaĢılması/yaĢanması gereken bir ödev olarak durmaktadır. Ancak Kur‟an ayetlerinin 

veriliĢ biçimi gibi, anlaĢılma düzeyi de her zaman aynı Ģekilde olmamaktadır. Rusûh sahiplerine yapılan 

vurgu, belki bu yüzden daha da bir önemlidir. Nur ayeti de, Ġlâhî kelâmın büyüleyici metaforlar 

eĢliğinde insanın aklına/kalbine sunulduğu, sembolik anlatımın üst düzeyde bulunduğu bir ayet olarak 

durmaktadır. Tefsîr, kelam, tasavvuf ve felsefe gibi pek çok alan için, kendi terminolojilerini kullanarak 

yorum yapmalarına imkân sağlayan bu ayet, verdiği misallerle insan zihninin sınırlarını zorlamakta ve 

ayetin nasıl anlaĢılması gerektiği yönünde ciddi soru iĢaretleri bırakmaktadır. Bundan dolayıdır ki, 

ayetin yorumuyla ilgili ciddi bir literatür oluĢmuĢtur. Bu bildiride ise, Ġslâmî düĢünce yapısının 

Ģekillenmesinde yadsınamaz bir yeri olan ve bu alanın en meĢhur eseri olarak addedilen Gazzâlî‟nin 

MiĢkâtu‟l-Envâr‟ı ile Osmanlı‟nın yetiĢtirdiği sûfî âlimlerden Cemâl-i Halveti‟nin er-Risâletü‟n-Nûriyye 

adındaki müstakil tefsir risalesi incelenmiĢtir. 

Cemâl-i Halvetî‟nin eseri, klasik iĢârî tefsir metinlerinin karakteristiğini göstermekte, özellikle 

müellifinin sûfî meĢrep yapısı eserdeki yorumlarda kendini fazlasıyla hissettirmektedir. Müellif, ayetin 

yorumunu zâhir ehlinin tahkîkâtı ve ayetin esrârının ma„rifetinin ve envârının hakîkatinin beyânı 

ifadeleriyle iki kısımda incelerken, ikinci kısmı baĢta belirttiği üzere garîb vecihler ve dakîk remizler 

üzere yapmaktadır. Halvetî‟nin eseri, iĢârî tefsirlerin kabulü için aranan Ģartlar bağlamında incelenecek 

olursa, söylenecek çok söz olabilir. Çünkü müellifin yaptığı yorumlar, çoğu kez zorlama olmaktadır. 

Aslında burada Ģu husus belirtmeden de geçmemek gerekir; Cemâl-i Halvetî‟nin evliyâ ve enbiyâya 

yaptığı vurgular ve bunların birbirinden feyz alması gibi bahisler, Gazzâlî‟nin MiĢkât‟ıyla örtüĢmektedir. 

Ancak Gazzâlî‟nin mantık silsilesi ve yöntemi böylesi bir kanıya ulaĢmayı zor kılarken, Halvetî‟nin bunu 

temellendirme yapmadan, aklîleĢtirme çabasına fazla girmeden yapması zorlama görünmektedir. 

Ayrıca ehl-i tasavvufun sıklıkla vurguladığı bazı bilgilerin kendilerine mahsus olması, anlaĢılmasının 

sülûk ile elde edilmesi ve sır kavramının kullanılması gibi hususlar, Halvetî‟nin eserinde de 

görülmektedir. Ancak bu konuyu Halvetî‟nin eserinden bağımsız olarak mütalaa etmek gerekirse, 

ayetin tefsiri/tevili için yazılan eserlerde esrarlı ifadelerin kullanılması veya konunun netleĢmesi için 

gizemli bir yol oluĢturulması çabası ne kadar tutarlı bir yaklaĢım olabilir? ĠĢârî tefsirin zaaf noktalarını 

maalesef Cemâl-i Halvetî‟nin risâlesinde de görmek mümkündür; ancak bu durumun müellifin eserinin 

iĢârî tefsirler içerisindeki yerinin sorgulanmasına kapı aralamayacağı da açıktır. Çünkü Halvetî, bir ayeti 

farklı vecihler üzerinde tekraren tefsir ederek ve her defasında da sufî vurguyu aĢırılıklara kaçmadan, 

yerinde yaparak kendine özgü bir üslup geliĢtirmiĢtir. Zaten Nur ayeti gibi sembol ve remizlerin yoğun 

kullanıldığı bir ayetin tefsirinde, bu üslûbu ziyadesiyle kullanan tasavvuf erbâbının durumdan vâreste 

kalması elbette düĢünülemez; ancak Çelebi Halîfe‟nin risâlesi, bunu tadında hissettiren bir eser olma 

özelliğini taĢımakta ve ayetin yorumu için açtığı pencere müellifin kendi seyr-u sülûkundan 

beslenmektedir. 

MiĢkâtu‟l-Envâr ise, Gazzâlî‟nin sûfî kiĢiliğiyle desteklenerek bir tasavvuf klasiği olarak algılansa 

da, klasik anlamda tasavvufî irĢâd metinlerine benzememektedir. Çünkü metin içi mantıksal örgü ve 

felsefî unsurlar, alana ilgisi olmayanlar için bile dikkat çekici boyuttadır. Ancak Gazzâlî her halde felsefe 

kitaplarına bir yenisini eklemek için de bu eseri kaleme almamıĢtır; ama ortaya koyduğu kavramsal 

sistem, Ġslam felsefe geleneği açısından anlamlı görülmektedir. MiĢkât, yazarının eserin hem baĢında 

hem de sonunda belirttiği üzere, ilâhî nurlar ve sırları gibi bir konuyu iĢlemek için gereken zihin ve ruh 

haline yabancı meĢguliyetler içinde olduğunu ifade etse de, aslında bir nur metafiziği inĢa etmenin 

maksat ve bilinciyle yazılan bir eser olduğu ortadadır.60 Nur ayetinin tefsiri bağlamında bir varlık 

                                                           
59  Gazzâlî, MiĢkâtu‟l-Envâr, s. 47. 
60  Kutluer, “Felsefe Ġle Tasavvuf Arasında: Gazzâlî‟nin MiĢkâtu‟l-Envâr‟ında Entelektüel Perspektifler”, s. 507-509. 
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felsefesi ortaya koyan Gazzâlî, ilmî birikimini okuyucuyu yormadan, ustaca iĢlemektedir. Klasik tefsir 

metinlerinden bağımsız, ancak iĢârî tefsirlerin zaaflarına düĢmeden yapılan tefsir, zaman zaman 

tasavvufun yapısından kaynaklanan acaba zorlama yorum mu Ģüphesini akla getirse de, Gazzâlî‟nin 

mantıksal çıkarımları sayesinde bu durum bertaraf edilmektedir. Hadislerin kullanımı veya yapılan 

yorumların içeriği gibi konulara girmeden yapılacak teknik bir değerlendirmede Ģu sonuca varılabilir; 

aslında Gazzâlî‟nin, tefsir bağlamında oldukça yenilikçi bir yol ortaya koyduğu rahatlıkla ifade edilebilir. 

Ayetin hemen açıklamasına girmeden bir ön hazırlık yapması, kavramların zihinde oturması için yapılan 

yumuĢak ama kademeli geçiĢler, basit görülen hususların bile atlanmadan bir sıra halinde sunulması, 

misallerin zihinde netleĢmesi için yapılan kategoriler ve nihayetinde okuyucunun hazır olduğuna kanaat 

getirildikten sonra yapılan kısa bir tefsir… Ayetin anlaĢılmasına katkı sağladığı için Zulümat Ayeti (Nur, 

24/40)‟nin tefsirinin verilmesi ve bu iki ayetten yola çıkarak inanç alanındaki gruplar hakkında çeĢitli 

kategorilerin yapılarak somutlaĢtırmanın yapılması… Tabi ki her ayetin anlaĢılması için böylesine bir 

yolun takip edilmesi düĢünülemeyebilir; ancak karakteristik özellik gösteren bu gibi ayetlerin yorumu 

için, Gazzâlî‟nin üst düzey bir tefsir biçimi ortaya koyduğu ifade edilebilir. Ancak burada mütefekkirin 

mantık ve felsefe birikiminin bu eserin ortaya çıkmasına sebebiyet verdiğini de unutmamak gereğidir; 

dolayısıyla Ġslam potasında eritilen bir felsefî sistem, tefsir için oldukça yenilikçi yaklaĢımların kapısını 

aralayabilir. Aslında burada esefle karĢılanan Ģey, Gazzâlî‟nin oldukça yenilikçi olan bu yaklaĢımının 

üzerinden bin yıl geçmesine rağmen,  hala o düzeyde bir sistem yakalanamamıĢ olunmasıdır. 
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AMASYALI ÂKİFZÂDE ABDURRAHİM EFENDİ VE “MİR„ÂTÜ‟N-NÂZIRÎN” ADLI ESERİNDEKİ 

TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ 

 

Nuran ÇETİN 

 

Özet 

İlk çağlardan beri muhtelif medeniyetlere ev sahipliği yapan Amasya, Anadolu coğrafyası üzerinde yer 

alan en köklü şehirlerden biridir. Amasya‟nın tarihî dokusuna bakıldığında, mezkûr kentte çok sayıda 

ilim, fikir sanat ve devlet adamının yetiştiği anlaşılmaktadır. Bu anlamda Osmanlı Devleti‟nde XVIII. 

Yüzyılın sonu ile XIX. Yüzyılın başında yaşayan Âkifzâde Abdurrahim Efendi muallim, mütefekkir ve 

mutasavvıf yönü ile Amasya‟nın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biridir.  

Bu çalışmada, eserleri ve icrâ ettiği görevleri ile iyi bir ilmî birikime sahip olan Âkifzâde Abdurrahim 

Efendi ve onun tasavvufa dair kaleme aldığı Mir„âtü‟n-Nâzırîn adlı eseri tanınmaya çalışılacaktır. Bu 

amaca yönelik olarak ele alınan bildiri metni, giriş ve iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟nin hayatı ve eserlerine, ikinci bölümde ise Mir„âtü‟n-Nâzırîn‟deki tasavvufî 

görüşlerine yer verilecektir. Sonuç kısmında ise konuyla ilgili bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Amasyalı Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Fakih, Tasavvuf, Mütefekkir, Mutasavvıf. 

 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi from Amasya and His Sufic Viewpoints in His Work 

“Mir„Âtü‟n-Nâzirîn” 

 

Abstract  

Amasya has hosted several civilizations since ancient times, and is one of the most profound cities 

located on the Anatolian geographical area. When the historical tissue of Amasya is considered, it is 

understood that many statesmen, men of letter and men of art were raised in this city throughout 

history. In this context, Âkifzâde Abdurrahim Efendi, who lived in late XVIII. Century and early XIX. 

Century in the Ottoman State, comes to the forefront as a teacher, thinker, and Sufi raised in the city 

of Amasya.  

Âkifzâde Abdurrahim Efendi, who had a good scientific knowledge compilation with his works and 

duties, and his work “Mir‟âtü‟n-Nâzırîn”, which was written by him on Sufism, will be introduced in this 

study. The review, which will be designed in agreement with this purpose, will consist of an 

Introduction and two subsequent sections. In the first section, the life and works of Âkifzâde 

Abdurrahim Efendi will be included, and in the second section, his sufic viewpoints written in Mir‟âtü‟n-

Nâzırîn will be included. In the Conclusion section, a general evaluation will be made about the study 

topic.  

Keywords: Âkifzâde Abdurrahim Efendi from Amasya, Canonist, Sufism, Thinker, Sufi 

 

Giriş 

Genel itibariyle tarihsel verilere bakıldığında, kendi iç dinamikleri olan kültürel değerlere önem 

veren milletlerin, medeniyet yolunda büyük mesafeler kat ettiği görülmektedir. Kültürel varlıklarını ilmî 

tahkik ve tenkit süzgecinden geçirdikten sonra bunu nesillerine doğru bir şekilde aktarabilen 

devletlerin daha uzun süreli hâkimiyetlerini korudukları anlaşılmaktadır. Sanat, ahlâk, fikir, edebiyat 

gibi alanlarda öne çıkan, hem kendi devirlerini hem de sonraki dönemleri etkileyen şahsiyetler ve 

eserleri bu büyük mirasın önemli bir unsurunu oluşturmaktadır.  

Tarihsel süreç içinde gelişen ilmî fikrî zenginliğe katkıda bulunan kişilerden biri de Amasyalı 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi (ö. 1223/1808)‟dir. İyi bir medrese eğitimi alan ve velüd bir niteliği olan 
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Âkifzâde Abdurrahim Efendi, tasavvuf ilminin pek çok konusuna eserlerinde yer vermiştir. Bu çalışmada 

onun tasavvufî görüşleri, Mir‟âtü‟n-Nâzirîn adlı eseri çerçevesinde ele alınacaktır.  

A- Amasyalı Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟nin Hayatı ve Eserleri 

a- Hayatı 

Osmanlı Döneminde Âkifzâde Abdurrahim Efendi gibi pek çok âlim şahsiyet yetişmiştir. Fakat 

bunların büyük çoğunluğu tam olarak tanıtılabilmiş değildir. Muhtemelen bunun nedeni ilim ve fikir 

insanlarının çoğunun eserlerinin gün yüzüne çıkartılamamış olmasından kaynaklanmaktadır.  

Akifzâde Abdurrahim Efendi hakkında biyografik kaynaklarda detaylı bilgi bulunmamakla birlikte 

verilen malumat da birbirinin tekrarı niteliğindedir. Müellif hakkında bilgiye daha çok onun eserlerinde 

satır aralarında yer verdiği ifadelerden ulaşılmaktadır. Bilindiği üzere ilmî ve irfânî yönü güçlü 

şahsiyetler hakkında araştırma yapılırken, müelliflerin eserlerinde dile getirdiği kendilerine âid bilgiler 

büyük önem taşımaktadır. 

Akifzâde Abdurrahim Efendi‟nin uzun yıllar kadılık1 yaptığı göz önünde bulundurulduğunda onun 

iyi bir eğitim almış olduğu söylenebilir. Bununla birlikte mesleğinin niteliği itibariyle hem halk hem de 

bürokratik açıdan geniş bir çevresinin olduğu da tahmin edilebilir. 

Nisbesinden anlaşılacağı üzere aslen Amasyalı olan Akifzâde Abdurrahim Efendi, Kitâbü‟l-Mecmû„ 

fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû„ isimli biyografi tarzında kaleme aldığı eserinde künyesini, Abdurrrahim b. 

İsmail b. Mustafa Âkif el-Amâsî b. Mehmed Bayrâm el-Merzifonî el-Amâsî olarak zikreder. Anne 

tarafından nesebini Âmine b. Abdurrahim binti Fatıma olarak verir. 1177/1763 yılında Amasya‟da 

doğduğunu ve 1200/1785 yılında İstanbul‟da müderrislik yaptığından bahseder. Mezkûr eserinde ayrıca 

bir oğlunun olduğunu da zikreder. Kitâbü‟l-Mecmû„ fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû„ eserini Amasya‟da 

müftülük yaptığı sırada fetvâ nöbetlerinde yazdığını belirtir.2  

Müellifimiz, Amasya âlimlerinden Ürgüplü Ahmed Efendi‟den ders almış ve ilerleyen yıllarda 

İstanbul‟a gitmiş ve uzun yıllar burada kadılık görevinde bulunmuştur. Zamanını ilmî faaliyetlerle 

değerlendirmiştir.3 Hanefî mezhebine mensub fakih4 olan Akifzâde Abdurrahim Efendi‟nin vefat tarihi 

ile ilgili olarak kaynaklarda 1223/18085 ve 1232/1817 şeklinde iki farklı kayıt yer almaktadır.6 Bursalı 

Mehmed Tahir Efendi, müellifimizin 1223/1808 tarihinde İstanbul kadısı iken vefat ettiğini Şehzâdebaşı 

Camii‟nin haziresine defnedildiğini beyan etmiştir.7 

Yetiştiği çevre açısından Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟nin iyi eğitimli âile efrâdının olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu anlamda o, Hacı Bayramoğullarından Müftü Âkif Mustafa Efendi (ö. 1173/1759-

60)‟nin torunudur.8 Abdurrahim Efendi‟nin dedesi Âkif Mustafa Efendi etrafında “Koca Müftü” unvanıyla 

anılan bir zâttır. Dedesi, Amasya ulâmâsından icâzetnâme aldıktan sonra Amasya müftüsü olarak 

göreve başlamıştır.9 Mezkûr zât, “geldi yetmiş üçte emr-i irciî” ifadesinin karşılığı olan 1173/1759-60 

yılında memleketi Amasya‟da vefat etmiştir.10 Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟nin dedesi Âkif Mustafa 

                                                           
1  Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟nin fetvâları, onun Mecelletü‟l-Mehâkim adlı eseri çerçevesinde incelenerek bir çalışmada 

değerlendirilmiştir. Süleyman Kaya, Âkifzâde‟nin “Mecelletü‟l-Mehâkim İsimli Eseri Çerçevesinde Osmanlı Fetvasında 
Değişim”, Marmara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi Dergisi, sayı: 40 (2011/1), ss. 93-108. 

2  Âkifzâde Abdurrahim el-Amasî, Kitâbü‟l-Mecmû„ fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû„, Millet Kütüphanesi, Ali Emirî, Arabi, nr.  2527, vr. 
113b-114a. 

3  Osman Fevzi Olcay, Amasya Şehri, sad. Harun Küçük, Kurtuluş Altunbaş, Amasya Belediyesi Kültür Yay., Amasya, 2010, s. 
81. 

4  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-Ârifîn Esmâü‟l-Müellifîn ve Âsâru‟l-Müellifîn, İstanbul, 1990, c. 1, s. 565; Hayreddin Ziriklî, 
el-Â„lâm Kamûsu Terâcimi li Eşheri‟r-Ricâl ve‟n-Nisâ, Beyrut, 1992, III, 343; Ali Rıza Karabulut, Ahmet Turan Karabulut, 
Mu„cemü‟t-Târihi‟t-Türâsi‟l-İslâmî fî Mektebâti‟l-Âlem: el-Mahtûtât ve‟l-Matbuât (Dünya Kütüphanelerinde Mevcut İslâm 
Kültür Tarihi ile İlgili Eserler Ansiklopedisi), Mektebe Yayınları, Kayseri, ty., III, 1714; Ömer Rıza Kehhâle, Mu„cemü‟l-
Müellifîn Terâcimu Musannifi‟l-Kütübi‟l-Arabiyye,  Beyrut, 1957, II, 129. 

5  Bağdatlı İsmail Paşa, Îzâhu‟l-Meknûn‟un adlı eserinde 1223/1808 olarak verir. Bağdatlı İsmail Paşa, Îzâhu‟l-Meknûn fi‟z-Zeyli 
Alâ Keşfi‟z-Zunûn, İstanbul, 1971, I, 313. 

6  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-Ârifîn‟de Akifzâde‟nin vefat tarihini 1232/1817 olarak verir. Bağdatlı İsmail Paşa, 
Hediyyetü‟l-Ârifîn, c. 1, s. 565; Diğer kaynaklarda da belirtilen tarih verilmiştir. Hayreddin Ziriklî, el-Â„lâm, III, 343; Ali Rıza 
Karabulut, Ahmet Turan Karabulut, Mu„cemü‟t-Târihi‟t-Türâsi‟l-İslâmî fî Mektebâti‟l-Âlem, III, 1714. 

7  Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, Matbaai Âmire, İstanbul, 1333,  I, 374. 
8  Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 367. 
9  Osman Fevzi Olcay, Amasya Ünlüleri, çev. Turan Böcekci, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2002, s. 25. 
10  Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 367. 
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Efendi‟nin Müretteb Dîvân‟ı, Makâsıd‟a ta„likâtı ve Mâkâmât-ı Harîrî tarzında 32 makam üzerine Bedîa 

adında eseri vardır. Hayatının sonlarında müftülükten çekilerek Sultan II. Bâyezid Medresesi müderrisi 

olmuştur.11 Âkif Mustafa Efendi‟nin babası Bayram Efendi de âlim ve şâir bir zât olup, İydî mahlaslı 

Divân sahibidir.12 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟nin babası İsmâil b. Âkif Mustafa Efendi de aynı şekilde ilim irfân 

sahibi bir zât idi. Mezkûr şahsın da Mukassimü‟l-Fünûn, Kasâid-i Mimîyye ve Ayniyye adlı eserleri 

bulunmaktadır. Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟nin babası İsmâil b. Âkif Mustafa Efendi 1192/1778 yılında 

Amasya‟da vefât etmiştir.13 

b- Eserleri   

1- Unvânü‟l-Meşâyih-ı Sûfiyye 

Söz konusu eser, Hayreddin Ziriklî‟nin el-Â„lâm‟ında zikredilmiştir.14 Eserin nerede bulunduğu 

bilgisine ulaşılamamıştır. 

2- Şu „letü‟l-Yakîn 

Mezkûr eser, Bağdatlı İsmail Paşa‟nın Hediyyetü‟l-Ârifîn‟de belirtilmiştir.15 Eserin nerede yer 

aldığı tespit edilememiştir. 

3- Takrîbü‟l-Mübtedî 

Adı geçen eser, Bağdatlı İsmail Paşa‟nın Hediyyetü‟l-Ârifîn‟de bahsedilmiştir.16 Eserin hangi 

kütüphanede bulunduğu belirlenememiştir. 

4- Sebîlü‟s-Sâlikîn 

Bağdatlı İsmail Paşa‟nın Hediyyetü‟l-Ârifîn‟de zikredilmiştir.17 Eserin nerede yer aldığı bilgisine 

ulaşılamamıştır. 

5- Kitâbü‟l- Mecmû„ fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû„ fî Terâcim‟il-Ulemâ  

Akifzâde Abdurrahim Efendi‟nin kaleme aldığı Arapça bu eser, 1110/1699‟dan 1230/1815 yılına 

kadar Anadolu ve diğer İslâm vilâyetlerinde yaşayan âlim, şâir, edip, tarihçi ve meşâyıhın 

biyografilerini kapsamaktadır.18 Söz konusu eser, Millet Kütüphanesi Ali Emirî, nr. Arabi 2527, Kâhire 

Kütüphanesi, nr. 9725‟de bulunmaktadır. Hayreddin Ziriklî, söz konusu eseri el-Mecmû„ fi‟l-Meşhûdi 

ve‟l-Mesmû„ adıyla zikretmiştir.19 Bağdatlı İsmail Paşa, Kitâbü‟l- Mecmû„ fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû„ fî 

Terâcim‟il-Ulemâ olarak vermiştir.20 Söz konusu eser, düzen ve sistematiği açısından Şakāik-i 

Nu„mâniye ve Zeyilleri‟ne benzetilmiştir. Bununla birlikte adı geçen eser de sonraki dönemlerde 

yaşayanların biyografilerine yer verildiği için Şakāik ve Zeyilleri‟ni tamamlar mâhiyette görülmüştür. 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi belirtilen eserde müellif, şeyh, âlim, edib, şâirden müteşekkil 1113 son 

devir ricâline yer vermiştir.21  

Abdizâde Hüseyin Hüsâmeddin Efendi el-Mecmû„ Mine‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû adıyla zikrettiği söz 

konusu eser hakkında şu bilgileri vermektedir: Ona göre Âkifzâde Abdurrahim Efendi, özellikle 

Amasya‟da genelde Anadolu‟da tanınmış ulemâ ve meşâyıh hakkında yedi sene araştırarak bu eseri 

meydana getirmiştir. Tam ve müellifin hattıyla yazılı olan nüsha, meşhûr tarihçi İsmâil Paşa‟nın özel 

kütüphânesinde bulunduğunu belirtmiştir. Abdizâde Hüseyin Hüsâmeddin Efendi, Anadolu için bundan 

daha güzel ulemâ tabakatı görülmemiştir ifadesiyle söz konusu eseri övmüştür.22 

 

 

                                                           
11  Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 367. 
12  Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 367. 
13  Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 374-375. 
14  Hayreddin Ziriklî, el-Â„lâm, III, 343; Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 374. 
15  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-Ârifîn, 1, 565; Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 374. 
16  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-Ârifîn, 1, 565; Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 374. 
17  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-Ârifîn, 1, 565; Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 374. 
18  Osman Fevzi Olcay, Amasya Şehri, s. 81. 
19  Hayreddin Ziriklî, el-Â„lâm, III, 343. 
20  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-Ârifîn, 1, 565; Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 374. 
21  Amasyalı Âkifzâde Abdurrahim, Kitâbü‟l-Mecmû„ fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû„, çev. Hikmet Özdemir, İstanbul, 1998, s. 12-15. 
22  Abdizâde Hüseyin Hüsâmeddin Yaşar, Amasya Tarihi, Necm-i İstikbâl Matbaası, İstanbul, 1329-1332, c. 1, s. 333.  
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6- Mühimmât-ı-Sûfiyyetü‟z-Zâhirîn 

Adı geçen eser, Hayreddin Ziriklî‟nin el-Â„lâm‟ında Mühimmât-ı-Sûfiyye adıyla zikredilmiştir.23 Söz 

konusu eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları, nr. 0356‟da 

bulunmaktadır. Âkifzâde Abdurrahim Efendi tarafından Arapça kaleme alınan bu eser 78 varaktan 

müteşekkildir. 

7- Mecelletü‟l-Mehâkim 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟nin Hanefî fıkhına dâir Mecelletü‟l-Mehâkim adlı Arapça eseri 

Süleymaniye Kütüphanesi, Kasidecizâde, nr. 274; Millet Kütüphanesi, Ali Emîri, Şeriyye, nr. 89; 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, nr. NEKTY01314, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 

Kütüphanesi, nr. NEKTY01509; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, nr. NEKTY02159; 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, nr. NEKTY06244; Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 

7485 inumarada kayıtlıdır. Âkifzâde Abdurrahim Efendi, İstanbul mahkemesinde nâib olarak görevli 

olduğu sırada hem kendisine hem de ilme yeni başlayan dostlarına müracaat kaynağı olabilir 

düşüncesiyle mezkûr eserini kaleme almıştır. Muhtevası itibariyle söz konusu eser, fıkıh kitapları 

sistematiğine uygun olarak hazırlanmıştır.  

Mu„cemü‟t-Târihi‟t-Türâsi‟l-İslâmî fî Mektebâti‟l-Alem adlı eserde Mecelletü‟l-Mehâkim‟in Murâdiye 

7485 numarada olduğu 269 varak olduğu belirtilmiştir.24 

1- Risâle fî Beyâni‟t-Talak bi Lafzati Bıraktım Tekau Rec‟iyyen  

Fıkha dair Arapça bu eser, Süleymaniye Kütüphanesi, Es„ad Efendi, nr. 916‟da bulunmaktadır. 

2- Mir„âtü‟n-Nâzırîn fî Münebbihâti‟l-Mutasavvıfet-i Tâhirîn 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟nin tasavvufa dair görüşlerini beyan ettiği Arapça bu eser, 

Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706‟da bulunmaktadır.  

B- Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟nin “Mir„âtü‟n-Nâzırîn fî Münebbihâti‟l-Mutasavvıfet-i 

Tâhirîn” Adlı Eseri 

a- Eserin nüshaları 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟nin bu eseri Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706‟da 

bulunmaktadır. Söz konusu eser 198 varaktan müteşekkildir. Mezkûr eserin Türkçe tercümesi 

Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri Efendi, nr. 30‟da bulunmakta olup, 111 varaktır. Eserin bir başka 

tercüme nüshası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları, nr. 802‟de 

yer almaktadır. Belirtilen nüsha 124 varak olup, mütercimi bilinmemektedir. Biz bu çalışmada hem 

eserden hem de tercüme nüshalarından istifade ettik. Mir„âtü‟n-Nâzirîn‟in tercüme nüshalarının da 

olması adı geçen esere verilen önemin de önemli bir göstergesi olmaktadır. 

b- Eserin Yazılış Maksadı 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi,  şu ibârelerle eseri Mir„âtü‟n-Nâzirîn adlı eserine giriş yapar.  

 وانصالة انعظُى، بفضهه نىالَخه َشَذ يٍ وَخخاس يسخقُى، صشاط إنً َشاء يٍ َهذٌ انزٌ هلل انحًذ

  25   انعًُى وانخبهُغ انسهُى، وانقهب  انعظُى، انخهق صاحب يحًذ، سسىنُا عهً وانسالو

Belirtilen ifadeler hem asıl nüshada hem de tercümelerde aynı şekilde yer almaktadır. Âkifzâde 

Abdurrahim Efendi mezkûr eseri kaleme alış maksadını ve niyâzını şu şekilde zikreder: “Ve ba„d bu 

risâle-i mücellede tasfiye-i kulûb ve mu„âlece-i uyûba dâir tesânîf-i evliyâullâh envârından iktibâs 

olunduğu hâlde ba„zı fevâid ketb eyledim ki evvelâ kendi nefs-i nâsiye-i kâsiyeme sâniyen evlâd-ı 

ihvânıma tezkire ola ve sıfât-ı nefsâniyye ve tesvîlât-ı şeytâniye ve de„âvî-i bâtıla ve ru„ûnât-ı âtıle ve 

niyyât-ı fâside ve ağrâz-ı kâsideden bununla salınıp ve tâmât-ı şeytâniye zulumâtı gamından ve 

şatahât-ı kâzibesi şâibesi karanlığından bu risâle ile nurlana ve inşaallâhü te„âlâ yevm-i Arasat‟da dahî 

bu nûr ile  26َسعٍ َىسهى بٍُ اَذَهى و باًَاَهى  sırrına mazhar ve nâil oluna.”27 

                                                           
23  Hayreddin Ziriklî, el-Â„lâm, III, 343, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 374. 
24  Ali Rıza Karabulut, Turan Karabulut, Mu„cemü‟t-Târihi‟t-Türâsi‟l-İslâmî fî Mektebâti‟l-Âlem, III, 1714. 
25  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzırîn fî Münebbihâti‟l-Mutasavvıfet-i Tâhirîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad 

Efendi, nr. 1706, vr. 1a. 
26  Hadid, 57/12. 
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Âkifzâde Abdurrahim Efendi, bu ifadelerle kalp tasfiyesi ve kusurları tedaviye dair mezkûr eserde 

yazdığı fâideli bilgilerin kendisi ve yakınları için öğüt, tezkire anlamı taşıdığını belirtir. Ayrıca Âkifzâde 

Abdurrahim Efendi şu ifadelerle niyazını dile getirir: Nefsânî sıfatlar, şeytânî aldatmalar, bâtıl dâvâlar, 

atıl olan tembellikler, fâsid niyetler, kasdî maksadlar bu eser vasıtasıyla ortadan kalkmış olsun. Bununla 

birlikte o, şeytânî sözlerin gamından ve yalancı şatahatların şâibesi karanlığından insanlar, bu risâle ile 

nurlanmış olsun diyerek eseri kaleme alış maksadını belirtir. Mahşer gününde dahi bu nûr ile “onların 

önünde ve ardında nûr vardır” sırrına mazhar olunsun diyerek bu maksadını ebedileştirir. 

c- Eserin İsmi  

Âkifzâde Abdurrahim Efendi, ًَُّخها «انطاهشٍَ انًخصى ِّفت يُب ِّهاث فٍ انُاظشٍَ يشآة »وس  ifadeleriyle 

söz konusu eserin ismini zikretmiştir.28 Devamında o, daha önce Mühimmât-ı Sûfiyye adında bir risâleyi 

tamamladığını bunun da aynı şekilde hitâma ermesi için Cenâb-ı Hakk‟a niyâzda bulunduğunu şu 

cümlelerle dile getirmiştir: “Bu risâleyi Mir„âtü‟n-Nâzırîn fî Münebbihâti‟l-Mutasavvıfet-i Tâhirîn ismiyle 

tesmiye etdim ol zât-ı vâcibü‟l-vücûdden mes‟ulüm bundan akdem Mühimmât-ı Sufiyye ismiyle 

müsemmâ olan risâleye tekmilini nasîb eylediği gibi bu risâlemizi dahî hitâma resîde eylemeği nasîb 

eyleye”29 

Adı geçen eserin tercüme nüshasında ise şu ifadelere yer verilmiştir: “ve bu mütercim-i hakîrin 

dahî müelliflin niyâzı misillü niyet-i hâlisaya karîn olmaklığın müyesser eyleye ve billâhi‟t-tevfîk”30 Bu 

açıklamasıyla mütercim kendi niyâzının da müellifin niyâzı ile aynı olduğunu belirtmiştir. Mütercim, 

eserde “mütercim-i hakîr” ifadesiyle mütevazılığını öne çıkartarak kendi ismini zikretmemiştir. 

d- Eserin Yazıldığı Tarih ve Yer 

Mir„âtü‟n-Nâzırîn fî Münebbihâti‟l-Mutasavvıfet-i Tâhirîn‟in ketebe kaydında eserin yazıldığı tarih 

ve yer ile ilgili olarak şu ifadeler zikredilmiştir:  

ًَّج  ببهذة وأنف، ويائخٍُ وعششٍَ اثٍُُ سُت انخُش، صفش يٍ انجًعت، َىو فٍ وحىفُقه بًُ ه انش سانت ح

   31يصش

Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere Âkifzâde Abdurrahim Efendi, söz konusu eseri Mısır‟da 

1222/1807 tarihinde tamamlamıştır. Bu açıklamadan, onun bir süre Mısır‟da bulunduğu bilgisine de 

ulaşmaktayız. Mehmed Tahir Efendi‟nin belirttiği 1223/1808 tarihini32 vefatı olarak kabul edecek 

olursak, söz konusu eseri vefatından bir yıl önce tamamlamış olduğunu söyleyebiliriz. 

e- Eserin Konuları  

Mir„âtü‟n-Nâzırîn fî Münebbihâti‟l-Mutasavvıfet-i Tâhirîn adlı eserde ilim, edeb, ahâk, tövbe, ihlâs, 

zikir istikâmet, niyet, insân-ı kâmil, rûh, nefs, tevekkül, muhabbet, kerâmet, sûfîlerin makamları, 

sûfîlerin sekr hâlinde söylediği sözlerin hükümleri, nefsle mücâdele, kalp tezkiyesi, ilham, keşf, ilmin 

fazîleti, okunması icâb eden duâlar, âriflerin hâlleri, salavât ve istiğfâra devam etmenin önemi gibi 

daha pek çok konuya yer verilmiştir. Âkifzâde Abdurrahim Efendi, ele aldığı konuları âyet, hadîs ve 

mutasavvıfların eserlerini referans göstererek açıklamıştır. Bununla birlikte Şeyh Şârânî ve İmâm-ı 

Gazâlî gibi meşhur mutasavvıfların görüşlerine eserinde değinmiştir. 

f- Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟nin “Mir„âtü‟n-Nâzırîn fî Münebbihâti‟l Mutasavvıfet-i 

Tâhirîn” Adlı Eserindeki Tasavvufî Görüşleri 

1- Ârif-İrfân 

                                                                                                                                                                          
27  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzırîn fî Münebbihâti‟l-Mutasavvıfet-i Tâhirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, 

H. Hayri-Abd Efendi, nr. 30, vr. 1b-2a; Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzırîn fî Münebbihâti‟l-Mutasavvıfet-i Tâhirîn 
Tercümesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları, nr. 802, vr. 1b-2a. 

28  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir‟âtü‟n-Nâzirîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706, vr. 1b. 
29  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir‟âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri, Abd Efendi, nr. 30, vr. 2a; 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir‟âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin 
Yazmaları, nr. 802, vr. 2a. 

30  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir‟âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri, Abd Efendi, nr. 30, vr. 2a; 
Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn fî Münebbihâti‟l- Mutasavvıfet-i Tâhirîn Tercümesi, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları, nr. 802, vr. 2a. 

31  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706, vr. 197a. 
32  Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I, 374. 
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Ârif, düşünerek işin sonunu getirerek ve tecrübe ile bilgi sahibi olan demektir. Bu anlamda âlim 

mutlak ilim ve bilgi sahibi iken, ârif ma„rifet ehli olan kimsedir. Ma„rifet ise takvâ ve sülûk neticesinde 

hâsıl olan bilgidir. Ârif Hakk‟ın bin bir tecellisini müşâhede edebilen şahsiyettir. Ârifin en önemli sıfatı 

ise istikâmettir.33 İrfân ise ma„rifet, keşf, hads, ilhâm, sezgi, mânevî ve rûhî tecrübe ile elde edilen bilgi 

gibi anlamlara gelmektedir.34 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi irfâna dair şu husûsları dile getirmektedir: “Ma„lûm ola ki ârif billâh 

olan zevât-ı kirâmın i„tibâr ve iğtinâları cemî„-i ahkâmda Allah sübhânehû ve te„âlâ hazretlerinin ve 

rasûlü sallallâhü aleyhi vesellem hazretlerinin i„tibâr ettikleri eşyâya ve ef„âledir yoksa avâm-ı nâssın 

ukûlü ve hevâm-ı enâmın nazargâhı olan eşyaya değildir. Nitekim ârifân indinde fezâil ancak ulûm-ı 

bâtıneye ve esrâr-ı kalbiye ve envâr-ı irfâniyyedir.”35  

Âkifzâde Abdurrahim Efendi, bu ifadelerde ârif kullar olan zevât-ı kirâmın itibâr ettikleri avamın 

değil,  Allah ve Resülünün değer verdiği husûslar ve fiilller olduğunu zikretmektedir. Bununla birlikte 

ârifler için faziletin bâtınî ilimler, kalbî sırlar, irfânî nûrlar ile olduğunu belirtmektedir. Âkifzâde 

Abdurrahim Efendi, bu cümlelerle âriflerin yolunun özelliğini de dile getirmektedir. Bu hususta   فَو ُع  وَوََوشْر

36دسجاث انعهى أوحىا وانزٍَ يُكى آيُىا انزٍَ    “Allah içinizden îmân edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin 

derecelerini yükseltir.”  Âyetini delil olarak gösterir. Ve der ki: “ol zât-ı ecell ve a„lâ bu âyet-i kerîmede 

îmân ve ilmin fezâilini zikr edip amelin fezâilini zikr buyurmadı bu âyât ve ehâdîsden sâbit oldu ki 

tahkîken fezâil-i ulûm-ı ilâhiyye ve tecelliyât-ı Rabbâniye ve ahvâl-i kalbiyye ile hâsıl imiş yoksa 

mücerred a„mâl-i bedeniyye ve nevâfil ibâdât ve tâ„ât ile değil imiş…”37 Âkifzâde Abdurrahim Efendi, bu 

âyeti kerîmede Allah Teâlâ‟nın imân ve ilmin faziletini zikrettiği hâlde amelinkini belirtmediğini söyler. 

Ona göre bu âyetten anlaşılan, ulûm-ı ilâhiyyenin fazîleti sadece bedenî ameller, nâfile ibâdetler ile 

değil, bilakis tecelliyât-ı Rabbâniye ve ahvâl-i kalbiyye ile mümkündür. 

2- Kalb 

Kalb, terim olarak, çevirme döndürme ve değiştirme gibi anlamlara gelir. Tasavvufî anlamda ise 

ilâhi hitâbın mahalli ve muhatabı, ma„rifet ve irfân denilen tasavvufî bilginin kaynağı, keşf ve ilhâmın 

menşe‟idir. Bununla birlikte kalb tasavvufta ilâhi genişlik (vuslat-ı ilâhiyye), ilâhi isim ve sıfatların en 

mükemmel şekilde tecellî ettiği yer gibi muhtelif mânâlarda kullanılmıştır.38  

Âkifzâde Abdurrahim Efendi, mânevî anlamda kalbin önemini şu ifadelerle vurgular: “kalb-i insân 

ma„ârif-i cemâlullâhın âyinesidir.”39 Bununla birlikte o, “Bizler bu dünyâya ancak kalb-i selîm olan 

mir‟âtı ahz için geldiğimiz ma„lûm ve zâhir oldu. Zîrâ âhiretde bir şeyden menfa„at hâsıla olmayıp ancak 

kalb-i selîmden hâsıla olacağına…”40 der. Bu ifadeyle Âkifzâde Abdurrahim Efendi, biz bu dünyaya 

ancak kalb-i selîm üzere mir‟atımızı almak için geldik demektedir. Bu hususta şu âyet-i kerîmeyi 

referans gösterir: 41َىو الَُف  يال وال بُىٌ اال يٍ احٍ هللا بقهب سهُى   “O gün kalb-i selîmden başka ne 

mâl ne de oğullar fayda verir.”  

Âkifzâde Abdurrahim Efendi, aynadan sûretin görünmesi için biri latîf, diğeri kesîf olmak üzere 

iki yönünün olması gerektiği örneğinden yola çıkarak Âdemoğlu‟nun da biri gayb âlemine dönük olan 

lâtîf, diğeri şehâdet âlemine yönelik kesîf olan iki yönünün olduğunu beyân etmektedir. Âkifzâde 

Abdurrahim Efendi belirtilen husûsa dair görüşlerini şu ifadelerle dile getirir: “Âyineden sûret rü‟yet 

olunmaz illâ iki vech ile rü‟yet olunur biri vech-i latîf ve biri vech-i kesîfdir. İmdi kulûb-ı ervâhın 

letâfetinden nüfûs-ı eşbâhın kesâfetine tenezzülü bu sebebdendir pes bu âyine ancak bu âlemde 

bulunur ki ol kalb-i benî âdem‟dir. Zirâ kalb-i benî âdem‟in iki yüzü vardır bir yüzü âlem-i gayb-ı latîfe 

nâzır ve bir yüzü âlem-i şehâdet-i kesîfe nâzırdır.”42  

                                                           
33  Hasan Kâmil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2014, s. 200.  
34  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, İstanbul, 1999, s. 271. 
35  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri, Abd Efendi, nr. 30, vr. 2a. 
36  Mücâdele, 58/11. 
37  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir‟âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri, Abd Efendi, nr. 30, vr. 2b. 
38  Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 296-297. 
39  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri, Abd Efendi, nr. 30, vr. 2b. 
40  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri, Abd Efendi, nr. 30, vr. 2b. 
41  Şuârâ, 26/88-89.  
42  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri, Abd Efendi, nr. 30, vr. 3a;  
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Âkifzâde Abdurrahim Efendi, “nazar-ı Hakk‟ın mahalli kalb-i benî âdem‟dir”43 diyerek kalbin Hak 

katındaki önemini vurgulamaktadır. Bu konuda şu ifadeyi delil getirir:44 اٌ هللا ال َُظش انٍ صىسكى واعًانكى

  ونكٍ َُظش انٍ قهىبكى

3- Âbid-Zâhid 

Âbid amel eden, taatte bulunan, cehennemden kurtulmak ve cennete girmek için kendini farz ve 

nâfile ibâdetlere veren kişi demektir.45 Zâhid ise dünyâya rağbet etmeyen, dünyâdan yüz çeviren, 

dünyâdan el etek çeken ve kendini bütünüyle âhirete ve Hakk‟a veren, bu anlamda mâla, mülke, 

makâma, şöhrete değer vermeyen, dünyâ ile âhiret arasında tercih yapılması gerektiğinde ağırlığını 

dâimâ âhiretten yana koyan kimse demektir.46 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi, erbâb-ı velâyet nazarında ubûdiyet mir„âtının hâlisâne olması 

önemlidir der. Ona göre kulluk riyâdan, enâniyetten uzak olduğu müddetçe makbûldür. Bununla 

birlikte bâtınî amellerin genelde mefâsidden uzak olduğunu ifade eder.47 Âkifzâde Abdurrahim 

Efendi‟ye göre, bâtınî ilmin amelden daha faziletli olmasından maksad, nâfile taatten efdâldir demektir. 

Çünkü İslâm‟ın farz ve vâcib hükümleri tüm Müslümanlar için ortaktır ve elbette bâtınî amellerden daha 

fazîletlidir. Ona göre kalb temizliği ile meşgûl olarak farz ve vâcib hükümler terk edilemez. Bunları 

vaktinde edâ etmek için çaba göstermek gerekir.48 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟ye göre âbidin ibâdeti, cennet nimetleri ya da cehennemden âzâd 

olmak içindir. Fakat ârifler ise dâimâ basîretleri melekût âlemine müteallık olduğu için gözleri âsâr-ı 

subhâniyeye nâzırdır. Bu sebebten farz, vâcib ve şerîata dâir ibâdet ve taat dışındaki iştigallleri âbid 

kadar değildir. Fakat Allah indinde fazîletleri âbidden daha fazladır.49 

4- Edeb 

Edeb; terbiye, incelik, nezâket gibi kurallara uyan kişideki üstün melekedir. Bu anlamda 

tasavvufî bakış açısına göre ise tasavvuf tümüyle edebten ibârettir.50  

Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟ye göre, bütün kemâlât ve fazîletlerin aslı ilm-i edebdir. Bununla 

birlikte tüm rezillik ve noksanlıkların aslı ise cehâlet ve su-i edebten kaynaklanır.51 Âkifzâde Abdurrahim 

Efendi‟ye göre, Allah Teâlâ bir kulunu rezâletini murâd edince ondan ilmî olgunluğu alır. Cenâb-ı Hak 

bir kuluna da muhabbet duyunca ona ilimî fazîlet ikrâm eder.52 Hak Teâlâ‟nın edebi olmayan 

kullarından ilmi almış olması, onun âdetullah‟ının bir gereğidir. Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟ye göre 

Nimetlerinden biri olan dîn nimetini o kulundan alır. Daha ehli olana verir Bu ehil olanlar ise dîn 

nimetine şükür ederler ve ta„zimde bulunrlar.53 O bu konuya dair şu âyeti referans gösterir:  

ٍَو  ُُِّ يِّ ؤْر ًُع هَوىانْر ىنِّهِّ وَوعَو هًَو سَوسُع َُوخَوهُع عَو كُِّ زَولَو انهَّهُع سَو َّتِّ فَوأََو هُِّ اهِّ َُّتَو انْرجَو ًِّ َُّتَو حَو ًِّ هُعىبِّهِّىُع انْرحَو وا فٍِّ قُع شُع ٍَو كَوفَو َ عَومَو انَّزِّ إِّرْر جَو

ا ًً هُِّ ٍء عَو ٍْر ٌَو انهَّهُع بِّكُعم ِّ شَو ا وَوكَوا هَوهَو ا وَوأَوهْر ىَوي وَوكَواَُعىا أَوحَوقَّ بِّهَو ًَوتَو انخَّقْر ىْر كَوهِّ وَوأَونْرزَويَوهُع
54 

“inkâr edenler kalplerine taassubu, câhiliyye taassbunu yerleştirmişlerdi. Allah ise Peygamberine 

ve inanlara huzûr ve güvenini indirmiş ve onların takvâ sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar 

buna lâyık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.” 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟ye göre bu âyette işâret edilen ilim, îmân ve ma„rifetdir. Böyle bir 

ilmi Allah rezâletten korumak için ehline ve kıymet bilene nasip eder. Ehli olmayan kimselerden de 

bunu men eder. Bu anlamda Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟ye göre edebden murâd edeb-i ihsândır ki, 

sûfîlerin lisânıyla şuhûd ile ta„bir edilir. Ya„nî Hak sübhânehû ve te„âlâ hazretlerini görür gibi ibâdet 

                                                           
43  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706, vr. 3b. 
44  Muhammed b. Ahmed b. Sehl Serahsî, el-Mebsût, Beyrût, 1993, c. 8, s. 147. 
45  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 15. 
46  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 581. 
47  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706, vr. 4a. 
48  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri, Abd Efendi, nr. 30, vr. 3b.  
49  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri, Abd Efendi, nr. 30, vr. 4a. 
50  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 162. 
51  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706, vr. 5a. 
52  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri, Abd Efendi, nr. 30, vr. 4a. 
53  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706, vr. 5b. 
54  Fetih, 48/26. 
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etmekdir. Bu ancak İslâmî ahlâkla tahalluk ettikten sonra olur. İslâm‟ın esâsı takvâdır ki bu da ancak 

cemî„-i enbiyâ-i izâm ve evliyâ-i kirâmın ve ziyâlarının ya„nî nûrlarının hulâsasıdır.55 

5- İlim 

İlim, bilmek demektir. Tasavvufî anlamda ise sâlikin kendini ve Rabbini bilmesi demektir. İlme‟l-

yakîn, ayne‟l-yakîn ve hakka‟l-yakîn olmak üzere kısımlara ayrılır.56 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi, ilmin önemini şu âyetlere yer vererek izâh eder: Allah Telâlâ, tüm 

kullarına 57  emriyle hitâb etmektedir. Bu âyeti, en iyi ilim sahiplerinin ilme uygun َا عباد فاحقىٌ

davranmaları ile Hak katında edindikleri dereceleri ifade eden şu âyet-i kerime açıklamaktadır:58 فَو ِّ  ََوشْر

اثٍ  هْرىَو دَوسَوجَو ٍَو أُعوحُعىا انْرعِّ َ ُُعىا يُِّكُعىْر وَوانَّزِّ ٍَو آيَو َ  Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin“  انهَّهُع انَّزِّ

derecelerini yükseltir.” 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟ye göre ilim sahibi insanın edindiği faydalardan en azı ma„rûfu 

münker ve münkeri ma„rûf görmemesidir. Bu kişi edindiği tecrübe ile şerri hayr zannedip hayrı şer 

zannıyla işlemez. İlmiyle âmil olan kişi nefsini tanıyan her yaptığının farkında olan, kendini dâimâ 

sâhib-i taksîr üzere olduğunu kabul eden, kusurunun farkında olan basîret ehli şahsiyettir. İlim ehli ve 

irfân sahibi kişiler bu sıfatlarla mevsûftur.  Câhiller gibi kusûr ve kabâhatleriyle mağrûr, cesûr 

değillerdir. Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟ye göre Hak Teâlâ‟nın kapısında olmayı murâd eden kimse, 

ulûm-ı ma„ârifden ve ilm-i hâlden sonra ma„ârif-i kalbiyyeden, letaif-i rûhâniyyeden, ezvâk-ı 

sırriyyeden, âdâb-ı nefsâniyyeden, tahâret-i ma„neviyyeden ilm-i letâife ihtiyacı vardır.59  

6- Tasavvufî ilim 

Âkifzâde  Abdurrahim Efendi‟ye göre, kemâl sahibi insanın derecelerinin terakkisinin keyfiyeti, 

beşerin tâkât getireceği nispette bilinmesi tasavvuf ilmi ile gerçekleşir. Fakat bu derecât ve makâmât 

tam olarak hakkıyla anlaşılamaz. Çünkü bu ilim, bunu yaşayanların anlayacağı şekilde vaz„ olunmuştur. 

Bu anlamda anlayış idrâkinin ötesinde olan bu ilmi tam olarak lâfzen tâbir etmek de zordur. Bilindiği 

üzere akla dair husûslar akılla idrâk edilirken, yakîn ile ya„nî tecrübe ile edinilen bilgiye tam olarak vâkıf 

olmak mümkün değildir. Dolayısyla Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟ye göre yakînî bilgiye ancak zevk, 

şuhûd, vicdân, cezbe muhabbet, taleb-i sâdık ve nûr-ı irfan ile vâsıl olunabilir. Böyle olunca bunu 

anlamak, ancak tâlib olan için mümkündür, bir başkasına âid beyân ile izâhı zordur. Aklın idrâk 

edemediği fakat ibtâl de edemediği bir durum söz konusu olmaktadır.60 Elbette derece ve makâmların 

tafsilini anlamak mümkün olmasa da bu hususa dair kural ve kâideler, tecrübe edenlerin kitaplarında 

yazılmıştır.61  

Âkifzâde  Abdurrahim Efendi‟ye göre tasavvufî kitaplarda yer alan konular zâhirî ve bâtınî 

günahlardan arınmak, sâlih amel, ahlâkî fazîlet, zâhirî ve bâtınî güzelliklere dâir mevzûlardır. Bununla 

birlikte ona göre, zevât-ı kirâmın ervâh-ı şerîfe ve kulûb-ı sâfiye ve esrâr-ı zekiyye ve nüfûs-ı 

tâhirelerine feyezân eyleyen asârâ müte„allik husûslardır. Âkifzâde  Abdurrahim Efendi, nüfûs-ı 

tâhire‟nin üç kısımdan müteşekkil olduğunu söyler. Ona göre birinci kısım, ahvâl-i ma„neviyye ve hâlât-ı 

rûhâniyyedir. Ya„nî mânevî ve rûhi hâllerdir. İkinci kısım, mükâşefe ve müşâhede diye ta„bîr edilen 

letâfi-i ihsâniye ve ma„ârif-i îmâniye‟dir. Nüfûs-ı tâhire‟nin üçüncü kısımı ise hârikü'l-âde 

kerâmetlerdir.62  

7- Kerâmet 

Terim olarak kerâmet, peygamberlik iddiasıyla ilgili olmaksızın kişide hârikulâde bir hâlin zuhûr 

etmesidir. Eğer kendisinden bu hâl zuhûr eden kimse amel-i sâlih sahibi değilse o hârikulâde hâl, 

istidrâc adını alır. Peygamberlerden zuhûr eden hârikulâde hâllere ise mûcize denir. Bu anlamda 

kerâmet ise Hak Teâlâ‟nın velî kuluna ikrâmıdır. Kerâmet iki çeşittir. Mânevî ve hakîkî kerâmet ilimde, 

                                                           
55  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri, Abd Efendi, nr. 30, vr. 4b. 
56  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 263-264. 
57  Zümer, 39/16. 
58  Mücâdele, 58/11. 
59  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706, vr. 6a-6b. 
60  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706, vr. 6a-7b. 
61  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri, Abd Efendi, nr. 30, vr. 5b. 
62  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706, vr. 8a. 
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ibâdette, taatta, amelde, edebde, insanlıkta gösterilen üstün meziyet, haslet ve fazîletlerdir. Kevnî ve 

sûrî kerâmet, uzun mesafeyi kısa zamanda alma, az gıdayı çoğaltma, su üzerinde yürüme, ateşte 

yanmama gibi hârikulâde olayların gerçekleşmesidir. Sûfîler bu tür kerâmetlere fazla önem vermezler 

ve bunun mekr-i ilâhi olmasından korkarlar.63 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟ye göre kerâmetler Hak Tâlâ‟nın tasarrufu altında olup, kullarından 

her bir ferdinin istididâdınca Rabbânî hikmetinin gerektirdiği şekilde vuk„u bulur. Bilindiği üzere Hak 

Teâlâ‟ya ulaşan yollar, alınan nefesler sayısı adedincedir. Yol bu kadar çok olunca kerâmete dâir olan 

ahvâlin yazılmasında da bir fayda yoktur. Bununla birlikte bir zâta vaki„ olan hâlin öncesi ve sonrası 

birbirine kıyâs edilemez. İnsanın her bir hâli diğeri ile aynı olmadığı gibi öncesinde cereyân eden 

evliyânın bir hâli, sonrası ile mukâyese edilemez.64 Dolayısıyla kerâmeti anlatmanın bir faydası olmaz. 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi, sâlik olan bile kendi hâlinin aynını sonradan müşâhede edemez ki ona 

kıyâs ile ilim hâsıl olsun der. Ona göre durum bu olsa da sâlik-i mübtedînin gayretinin neticesinde 

kümmelîn-i sâbikînin ahvâlinden bir hâlet-i müstahsene vukû„ bulduğu zaman, sâlikin yapacağı iş, 

hamd ve senâ etmektir. Zirâ bununla sâlikin mücâhedâtının neticesi ziyâdelenmiş olur. Zuhûr eden bu 

farklılık karşısında sâlik, ibâdetinin makbûl-i ilâhî olduğuna hükmeder. Bu anlamda vâridât-ı ilâhiyyenin 

hikmeti ile sâlikin yakîni, ihsânı ve îmânı artar. Eğer hâl-i müstahsene henuz vukû„ bulmamışsa sâlik 

bekler, bu durum gerçekleşince de bunun atiyye-i Rabbâniyye olduğunu bilir ve edeb ile bunun 

şükrünü edâ eder. Böyle bir kişi âlim değil de câhil olduğunda bu hâlin vukû‟una dâir ilmi olmadığından 

hâlât-ı aliyyeden gâfil olur.65  

Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟ye göre bu hârikulâde hâle nâil olmak için, vâridâtı kesbde sırr-ı 

azîm önemlidir. Her ne kadar bunlar sâlik-i sâdık indinde gerçek maksad değilse de kalbi teşvik 

anlamında önem arz eder. Elbette bunların hâsıl olmasının bir faydası yoktur fakat nasıl ki bir çocuğun 

eline kuru üzüm veya ceviz vermedikçe ağlaması durmadığı gibi mübtedî olan sâlik de bu tür hâl ve 

işâretleri görmeyince rahat edemez. Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟ye göre aslında bu hâllerin zûhurunun 

hâsıl olamaması daha evlâdır. Çünkü bu hâlât, mücâhedenin semeresi olduğu için fânî olan dünyadan 

ziyâde bâkî olan ahirette gerçekleşmesi daha fazîletlidir ve daha kalıcıdır.  Zaten pek çok velîde 

dünyâda hâlât ve kerâmât da gerçekleşmez ve gayretinin semeresi ahirete kalır. Nitekim kâfir ve 

zâlimlerin küfürlerinin ve zülümlerinin karşılığı dünyâda verilmeyip, ahirete te‟hir eder. Dolayısıyla sâlik 

olan kimsenin bu kerâmâtı maksûd-ı aslî zannedip, dünyada bununla iktifâ etmemesi gerekir.66  

8- Sûfilerin Makâmlarının Dereceleri 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟ye göre sûfilerin makâmlarının derecelerinin tafsîli olarak izâhı 

mümkün değildir. Özetle belirtmek gerekirse tarîkatın ilmî ve amelî yönünü tekmil ile derecelerde 

terakkî edilir. Bu derecelerin ilki Nebevî şerîati ve ilâhi kânunları uygulayarak zâhirini düzeltmek ve 

temizlemektir. İkinci derecesi ahlâk-ı zemîme yani kötü ahlâktan ve reddedilen melekelerden bâtınını 

temizlemektir. Üçüncü derecesi şüphe ve evhâm gibi husûslardan nefsini arındırmaktır. Dördüncüsü 

Hak Teâlâ‟nın kemâline nazar edip ve celâlini mülâhaza etmektir.67 

 

Sonuç 

Bilindiği üzere günümüzde Müslüman toplumlar, muhtelif nedenlerle kendilerini ayrıcalıklı kılan 

kültürel yapılarını kaybetme riski ile karşı karşıyadırlar. Oysa tarihî değerler muhafaza edilip, gerekli 

tahlil ve tenkid süzgecinden geçirildikten sonra ve en doğru şekilde gelecek nesillere aktarıldığı zaman 

medeniyetlerin kalıcılığı sağlanabilir. Bu anlamda Âkifzâde Abdurrahim Efendi gibi ilmiyle, eserleriyle 

temâyüz etmiş şahsiyetlerin daha yakından tanınması, mânevî mirâsla olan bağın kuvvetlenmesine 

vesîle olacaktır. 

                                                           
63  Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü,  s. 307-308. 
64  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hayri-Abd Efendi, nr. 30, vr. 6a. 
65  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706, vr. 8b-9a. 
66  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706, vr. 9a-9b. 
67  Âkifzâde Abdurrahim Efendi, Mir„âtü‟n-Nâzirîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi, nr. 1706, vr. 9b-10a. 
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XVIII. Yüzyılın sonu ile XIX. Yüzyılın başında yetişen Âkifzâde Abdurrahim Efendi (ö. 

1223/1808)‟nin eserleri ve icrâ ettiği görevleri göz önünde bulundurulduğunda, onun iyi bir ilmî 

birikime sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte o, şeri„i ilimleri tahsîl eden ve yıllarca kadılık 

yapan bir fakih olmasının yanı sıra tasavvufa da ilgi duyan, bu yönde eserler kaleme alan bir 

mutasavvıftır.  

Âkifzâde Abdurrahim Efendi ile ilgili tanıtıcı bilgi veren kaynaklar oldukça sınırlı ve bir birinin 

tekrarı mâhiyetindedir. Dolayısyla bu çalışmada, onun hayatına dair bilgilere eserlerindeki ma„lûmât 

dâhilinde yer verilmiştir. Âkifzâde Abdurrahim Efendi ile ilgili yapılan çalışmalar yeterli düzeyde 

olmamakla birlikte, onun Kitâbü‟l- Mecmû„ fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû„ adlı eseri Türkçe‟ye kazandırılmıştır. 

Âkifzâde Abdurrahim Efendi, eserlerini genelde Arapça olarak kaleme almıştır. 

 Çalışmamıza esas olan, Âkifzâde Abdurrahim Efendi‟nin Mir„âtü‟n-Nâzırîn fî Münebbihâti‟l-

Mutasavvıfet-i Tâhirîn adlı eseridir. Söz konusu te‟lifinde o, tasavvufun önemli meselelerini âyet ve 

hadîsleri, mutasavvıfların görüşlerini referans göstererek ele almıştır. Âkifzâde Abdurrahim Efendi, 

döneminde tartışılan konuları incelerken aşırılıktan uzak ve i‟tidalli olma prensibi çerçevesinde hareket 

etmiştir. Mezkûr eserin, anlatım ve uslub yönünden ağdalı zengin bir dile sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Mir„âtü‟n-Nâzırîn fî Münebbihâti‟l-Mutasavvıfet-i Tâhirîn adlı eser, ilim dünyasına henüz tam olarak 

tanıtılabilmiş değildir. Bu anlamda Mir„atü‟n-Nâzirîn gibi eserlerin incelenmesi, medeniyet mirâsımızın 

daha yakından tanınmasına vesile olacaktır. Bu çalışmanın böyle bir amaca hizmet edeceği beklentisi 

içindeyiz. 
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SÜNBÜL SİNAN’IN İLMÎ VE TASAVVUFÎ KİŞİLİĞİ 

 

Mehmet Şirin AYİŞ 

 

Özet 

Sünbül Sinan, Halvetiyye tarikatının Sünbüliyye kolunun kurucusudur. Tarikat yolunda Cemâl Halvetî‟ye 

intisab etmiştir. Şeyhinin vefatından sonra Koca Mustafa Paşa Dergâhı‟nda irşad faaliyetini 

sürdürmüştür. Cuma günleri Ayasofya ve Fâtih camilerinde vaazlar vermiştir. Vaazların ardından 

dervişleriyle Halvetî devranı icra etmiştir. Onun bu devran uygulaması ulemâ ve meşâyih arasında 

tartışmalara sebep olmuştur. Sema ve devran ile yapılan zikrin cevazı hususunda önce Arapça, daha 

sonra Türkçe olmak üzere iki risale kaleme almıştır. İnsanların kalbinin içinde bulunduğu hal ve 

durumlarla ilgili olarak, tafsilattan uzak, öz ve anlaşılır bir şekilde, taliplerin de rahatça okuyup 

ezberleyebilecekleri Atvar-ı Seb‟a adında risale yazmıştır. Tarikatın merkez asitanesi olan Koca Mustafa 

Paşa Dergâhı‟nda pek çok halife yetiştirmiştir. Tarikat, Anadolu‟da Kütahya, Amasya, Manisa, 

Kastamonu gibi şehirlerde faaliyet göstermiştir. Sünbüliyye, Balkanlar‟a Sünbül Sinan‟ın halifelerinden 

Yâkub Germiyânî ve Hasan Adlî tarafından taşınmıştır. Tarikatı, Bosna‟da Sünbül Sinan‟ın halifesi Aynî 

Dede‟nin yaygınlaştırdığı zikredilmektedir. Sünbül Sinan‟ın ilmî ve tasavvûfî yönünün büyüklüğünden 

dolayı kendisinden sonra günümüze kadar pek çok edip ve şair onun hakkında methiye ve şiirler 

yazmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sünbül Sinan, İlim, Tasavvuf, Tarikat, Sünbüliyye. 

 

Sufistic and Scientific Identity of Sünbül Sinan  

 

Abstract 

Sünbül Sinan is the founder of the Sünbüliyye arm of the Khalvatiyya sect. He was affiliated to Jamal 

Khalvati on the way of sect. After the death of Sheikh, He continued to show the right way at Koca 

Mustafa Pasha Lodge. He gave sermons on the Hagia Sophia and the Fatih mosques on Fridays. After 

the sermons, he performed the Khalvatî devran with his dervishes. His application of this devran 

caused of controversy between the Ulama and the sheikhs. He wrote up two booklets about 

authorization of the dhikr which was made with sema and devran, in Arabic first and then in Turkish. 

He wrote a brief booklet named "Atvar-i Seb'a" that people can easily read and memorize in a clear 

and shortly way, concerning the state and situations that people have in their hearts. He raised up 

many caliphs in Koca Mustafa Pasha Dervish lodge which was the central lodge of the the sect. Tarikat 

was active in cities such as Kütahya, Amasya, Manisa and Kastamonu in Anatolia. Sünbülye was 

moved to the Balkans by Yâkub Germiyani and Hasan Adlî who were the caliphs of Sünbül Sinan. It is 

mentioned that Sünbül Sinan‟s caliph Aynî Dede expands the sect in Bosnia. Because of the greatness 

of Sünbül Sinan's science and sufism, many poets and literary men after him, wrote praise and poems 

about him until now. 

Keywords: Sünbül Sinan, Science, Sufism, Sect, Sünbüliyye. 

 

Giriş 

Sünbül Sinan, Amasya‟nın Merzifon ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Yusuf b. Yakup‟tur. Aynı 

zamanda şeyhi de olan Cemâl-i Halvetî tarafından kendisine Sünbül lakabı verilmiş ve Sünbül Sinan 

olarak meşhur olmuştur. Sinan Efendi, tarikat yolunda Cemâl Halvetî‟ye intisap etmiş, şeyhinin 

vefatından sonra Koca Mustafa Paşa Dergâhında postnişin olmuş ve vefatına kadar kendi adıyla 

anılacak olan bu dergâhta irşad faaliyetlerinde bulunmuştur. 

Sünbül Sinan, İstanbul‟da Ayasofya ve Fâtih gibi camilerde vaaz eder, vaazların ardından da 

dervişleriyle Halvetî devranı icra edermiş. Onun bu devran uygulaması, zamanın ulemâ ve meşâyih 
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arasında tartışmalara sebep olmuştur. Sinan Efendi, ilmi hüviyeti ve manevî dirayetiyle bu tür 

münakaşalardan üstün çıksa da, bir yerde artık bu tür tartışmalara son vermek ve meseleyi kökünden 

halletmek maksadıyla sema ve devran ile yapılan zikrin cevazı hususunda önce Arapça, daha sonra da 

Türkçe olmak üzere iki risale kaleme almıştır.  

Kaynakların verdiği bilgilere göre Sünbül Sinan, tasavvufî ve ilmî eserlerin yanı sıra aynı 

zamanda şairlik yönü de olan ve bu alanda şiirler yazan biridir. Osmanlı Müellifleri adlı eser, Sünbül 

Sinan‟ın birkaç ilahîsinin olduğunu belirtir. Yine Sadık Vicdanî, Tomar-ı Halvetiyye adlı eserinde Sinan 

Efendi‟nin bir ilahisinin mevcut olduğunu bildirir. Buna ilave olarak, Sinan Efendi‟nin biri Süleymaniye, 

öteki de Fatih Millet Kütüphanesi'nde olmak üzere iki mecmuada muhtelif şiirleri vardır. Sünbül Sinan‟ın 

hem ilmî, hem de tasavvûfî anlamda büyüklüğünü gösteren bir diğer husus ise, kendisinden sonra 

günümüze kadar pek çok edip ve şairin onun hakkında yazdıkları methiye ve şiirlerdir.  

Bu çalışmamızda, Halvetîyye tarikatı şeyhlerinden Sünbül Sinan‟ın hem kendi eserlerinden, hem 

de hakkında yazılanlardan hareketle ilmî ve tasavvufi kişiliğini ele almaya çalışacağız. Amacımız, Sünbül 

Sinan‟ın tasavvuf alanındaki yetkinliğini ve birikimini hatırlatarak toplumun dikkatini yeniden bu alana 

çekmek olacaktır.   

1- Hayatı ve Tasavvufa İntisabı 

Mevcut kaynaklarda Sünbül Sinan‟la (ö. 936/1529) ilgili çok geniş ve detaylı bilgilere sahip 

değiliz.1 Onun hakkında en detaylı ve geniş bilgi veren kaynak, yine kendi halifelerinden Yâkub 

Efendi‟nin oğlu Yûsuf Sinâneddin‟in Menâkıb-ı Şerîf ve Tarîkatnâme-i Pîrân adlı eserdir. Bu bilgiler de 

daha çok Yûsuf Sinâneddin‟in babasından naklen verdiği malumatlara dayanmaktadır.2 

Buna göre Sünbül Sinan, Halvetiyye tarikatının Sünbüliyye kolunun kurucusudur. Asıl adı Yûsuf 

b. Yakûb‟tur. Aynı zamanda şeyhi de olan Cemâl Halvetî tarafından kendisine Sünbül lakabı verilmiş ve 

Sünbül Sinan olarak meşhur olmuştur. Sinan Efendi, Amasya‟nın Merzifon ilçesinde doğmuş ve tahsil 

hayatının ilk yıllarını memleketinde tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul‟a giderek burada medrese 

tahsiline başlamıştır. Medrese tahsili gördüğü yıllarda tasavvufun aleyhinde bir düşünce yapısına sahip 

olduğu söylenir. Bu dönemde Halvetiyye tarikatının Cemâliyye kolunun kurucusu Cemâl Halvetî ile 

tanışınca bu düşüncelerden vazgeçmiş ve kendisine intisap etmiştir. Cemal Halvetî‟ye intisab ettikten 

sonra yaklaşık üç yıl seyr u sülûk eğitimi almış ve bu eğitimin sonunda şeyhi kendisine hilafet 

vermiştir.3   

Cemal Halvetî‟den hilafet aldıktan sonra bir aralık irşad göreviyle Mısır‟a gönderilir. Aynı 

tarihlerde Koca Mustafa Paşa Dergâhı‟nda irşad faaliyetini sürdüren Cemâl Halvetî, hacca gitmek 

amacıyla İstanbul‟dan ayrılırken Sünbül Sinan‟a haber gönderip kendisinin de hacca gelmesini ister. 

Cemâl Halvetî bu seyahat esnasında yolda vefat edince bu buluşma gerçekleşmez. Sinan Efendi, hac 

dönüşü şeyhinin vasiyeti üzerine İstanbul‟a döner, şeyhinin kızı Safiye Hatun‟la evlenir ve Koca Mustafa 

Paşa Dergâhı‟nda postnişin olur. Bu tarihten itibaren vefatına kadar, kendi adıyla anılacak olan Koca 

Mustafa Paşa Dergâhı‟nda irşad faaliyetini sürdürmüştür.4 

2- İlmî Yönü  

Sünbül Sinan, Koca Mustafa Paşa Dergâhı‟nda postnişin olduktan sonra,  bir taraftan irşad 

faaliyetlerine devam eder, diğer taraftan da cuma günleri Ayasofya ve Fâtih camilerinde vaaz vermeye 

başlar. Bu özelliğinden dolayı, dönemin padişahı Yavuz Sultan Selim, yaptırdığı caminin açılış merasimi 

                                                 
1  Hür Mahmut Yücer, “Sünbül Sinan”, DİA, TDV. Yayınları, İstanbul, 2009, c. 38, s. 135. 
2  Yûsuf b. Ya„kūb, Menâkıb-ı Şerîf ve Tarîkatnâme-i Pîrân ve Meşâyih-i Tarîkat-ı Aliyye-i Halvetiyye, İstanbul, 1290, s. 32-46. 
3  Yûsuf b. Ya„kūb, Menâkıb-ı Şerîf, s. 32; Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, haz. Ali Fikri Yavuz, İsmail Özen, İdeal 

Yayıncılık, İstanbul, c. I, s. 78; Harirîzâde Mehmet Kemâleddin, Tıbyânu Vesâili‟l-Hakaik fi Beyâni Selâsili‟t-Terâik, 
Süleymaniye Kütüphanesi, İbrahim Efendi, no: 430, c. II, vr. 144a; Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, haz. Mehmet Akkuş, Ali 
Yılmaz, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2006, c. III, s. 361; Sadık Vicdânî, Tomar-ı Turuk-ı Aliyye Tarikatler ve Silsileleri (Tomar-
ı Halvetiyye), Yayına Hazırlayan: İrfan Gündüz, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1995, s. 59; Tahsin Yazıcı, Fetihten Sonra 
İstanbul‟da İlk Halvetî Şeyhleri, Çelebi Muhammed Cemaleddin, Sünbül Sinan ve Merkez Efendi, İstanbul Enstitüsü Dergisi, 
İstanbul Matbaası, İstanbul, 1956, c. II, s. 97; Nazif Velikâhyaoğlu, Sünbüliye Tarikatı ve Kocamustafapaşa Külliyesi, Çağrı 
Yayınları, İstanbul, 1999, s. 173; Yücer, “Sünbül Sinan”, s. 135. 

4  Yûsuf b. Ya„kūb, Menâkıb-ı Şerîf, s. 33; Yücer, “Sünbül Sinan”, s. 136; Yazıcı, İstanbul‟da İlk Halvetî Şeyhleri, s. 98; 
Velikâhyaoğlu, Sünbüliye Tarikatı, s. 174; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, s. 78; Harirîzâde, Tıbyân, s. 144a; Vassâf, Sefîne-i 
Evliyâ s. 365; Vicdânî, Tomar-ı Halvetiyye, s. 60.     
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sırasında vaaz etme görevini kendisine verir. Bu durum, onun padişah nezdindeki itibarını gösterdiği 

gibi, aynı zamanda iyi bir hatip olduğunun da kanıtı sayılır. Çünkü o günün şartlarında İstanbul‟un en 

büyük camilerinde vaaz etmek ciddi bir dini bilgi altyapısını gerektirir.  Buradan da anlaşılıyor ki o, hem 

hitabeti, hem de dini bilgisi ile kendisini dinletebilmiştir.5  

İstanbul‟da, Ayasofya ve Fâtih gibi camilerde vaaz eden Sünbül Sinan, vaazların ardından 

dervişleriyle Halvetî devranı icra edermiş.6 Sünbül Sinan‟ın devranla ilgili bu uygulaması üzerine 

dönemin İstanbul kadısı Sarıgürz Nûreddin Efendi (ö. 928/1522), devran zikri yapan dervişlerin 

yakalanıp cezalandırılması için bir şikâyetnâme yazarak tasdik için Şeyhülislâm Kemal Paşazâde‟ye 

gönderir. Şeyhülislâm da Sarıgürz‟in şikâyetnâmesini tasdik eder.7  

Bunun üzerine Sünbül Sinan bu fetvayı önlemek için Kemal Paşazâde‟nin inanıp güvendiği Şeyh 

Yavsî Zâviyesi postnişini Mehmed Efendi‟yi devreye sokar. Rivayete göre Mehmed Efendi, İbn Kemal‟in 

fetvayı imzaladığı gece Resulullah‟ı rüyasında görmüş ve İbn Kemal‟e ulaştırmak üzere şu emri almıştır: 

“Tarikat ehli ile şeriat âlimleri arasında nifak çıkarmak isteyenlere itimad etmek uygun değildir. 

Dervişler hakkında kötü zanda bulunmak adalete sığmaz. İlmiye mensuplarına layık olan, dervişlere 

müşfik davranmaktır. Eğer emrimizi tutup iki cihanda kurtulmak isterlerse bu iddiadan vazgeçip, sevgi 

ve aşk yoluna girsinler. Ulemaya yaraşan Allah dostlarına yardımcı olmaktır.” Mehmet Efendinin bu 

rüyayı anlatması üzerine Kemal Paşazâde, vermiş olduğu bu fetvayı uygulamaktan vazgeçer.8  

Sünbül Efendi‟nin halifelerinden Şeyh Yakub‟un oğlu Yusuf Efendi, devran zikri tartışmaları ile 

ilgili olarak babasının bizzat şahid olduğu bu hadiseyi şöyle anlatır: “Bir gün devlet ricâlinden ve diğer 

ileri gelen zevattan pek çok kimse Fatih camiinde toplanmış ve Sünbül Sinan‟ı da buraya davet 

etmişlerdi. Bunun üzerine Şeyh Efendi dervişlerini de yanına aldı ve hep birlikte camiye vardık. İstanbul 

kadısı Sarıgürz, Sahn medresesi müderrisi ve diğer zevat hazır bekliyordu. Şeyh efendi içeri girince 

cemaat ayağa kalktı. Şeyh efendi doğrudan mihraba geçip oturdu ve toplantının sebebini sordu. 

Sarıgürz söz alarak, senin dervişlerin Tevhid ederken devran yapıyorlar. Bunun aslı esası ve delilleri 

nedir bize izah edin dedi.  

Şeyh şöyle dedi: Bir insanın ihtiyarı elinde olmazsa ona şer‟an ne ile hükmedilir dedi. Zira 

bunların içerisinde hiç ihtiyarı olmadan hareket edenler var. Gerçi akılları başlarındadır ancak ihtiyarları 

yoktur dedi. Sarıgürz: Bu ne acayip şey dedi. Hem akılları başında, hem de ihtiyarları yok. Hiç böyle 

şey olur mu dedi. Bunun üzerine Şeyh şöyle dedi: Sen hiç humma hastalığına yakalandın mı? Bu 

hastalığa yakalanan bir kişi, aklı başında olduğu halde neden gayri ihtiyari titrer. Demek ki ihtiyarın 

gitmesi aklın zevalini gerektirmez dedi. Daha sonra Şeyh, Sarıgürz‟e dönerek hatırlıyor musun sen 

falan medresede okurken benim hücremin kapısından geçmeye çekiniyordun. Ben yine o Sünbül 

Sinan‟ım deyip onu susturdu. Sonra Sahn medresesi müderrisine dönüp: Bak efendi, Mustafa Paşa 

                                                 
5  Cemaleddin Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, haz. Mehmet Serhan Tayşi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları 

(İFAV), İstanbul, 1993, s. 451; Yücer, “Sünbül Sinan”, s. 136.  
6  Devran, sûfîlerin yalnız başına veya topluca vecde gelip dönerek zikir yapmaları anlamına gelen tasavvufî ve mûsikî bir 

terimdir. Buna göre bir vaazın, okunan Kur‟an âyetlerinin veya ilâhinin etkisiyle duygulanan ve coşan bir sûfînin çok defa 
gayri ihtiyarî olarak yerinden fırlayıp dönmeye başlamasına devir, devran, deveran, çarhetme, hareket, kıyam ve semâ gibi 
isimler verilmiştir. Devran, bir sûfînin tek başına dönmesiyle olduğu gibi bazan derviş cemaatinin topluca ayağa kalkıp 
dönmesiyle de gerçekleşir. Bu olay sûfînin iradesi dışında meydana gelirse mutasavvıflar bunu makbul bir hal sayarlar. 
İradeli olarak yapılan devran ise özellikle ilk sûfîler tarafından pek hoş karşılanmamışsa da daha sonra tarikat mensupları 
arasında usulüne uygun ve samimi olarak uygulanması şartıyla bunda bir sakınca görülmemiştir. Süleyman Uludağ, “Devran”  
DİA, TDV. Yayınları, İstanbul, 1994, c. 9, s. 248. 

7  Tarihi süreç içerisinde devran zikrinin, tarikat mensupları arasında giderek yaygınlaşması zâhir ulemâsının tepkisine yol 
açmış, bu uygulamayı reddetmek için aynı zamanda çeşitli eserler de kaleme alınmıştır. Ebü‟l-Ferec İbnü‟l-Cevzî, Takıyyüddin 
İbn Teymiyye, Birgivî, Kemal Paşazâde ve Ebüssuûd Efendi gibi ünlü âlimler devran karşısındaki tepkilerini sert şekilde 
ortaya koymuşlar, bazıları daha da ileri giderek raks ve devranı helâl sayanların kâfir olacağını iddia etmişlerdir. Saçaklızâde 
Mehmed ve İbrâhim Halebî raks ve devrana şiddetle karşı çıkmışlar, döne döne zikir yapmanın dini oyun ve oyuncak haline 
getirmekten başka bir şey olmadığını söylemişlerdir. Zenbilli Ali Efendi, bir risâlede devranı savunurken Kemal Paşazâde ve 
Ebüssuûd Efendi ona karşı çıkmışlardır. Bununla birlikte Kemal Paşazâde‟nin devranın câiz olduğu yolunda bir fetvası vardır. 
Ayrıca devran halinde zikreden tarikat ehline dokunulmasını yasaklayan bir de ferman çıkarılmıştır. Osmanlılar ‟da bazı vâiz 
ve müftüler tarafından desteklenen ve zaman zaman fiilî müdahalelere kadar varan devran aleyhtarı hareketleri önlemek için 
devletçe bazı tedbirler de alınmıştır. Buna rağmen bu konudaki tartışmaların arkası kesilmemiş, devranın lehinde ve 
aleyhinde pek çok risâle kaleme alınmıştır. Bkz. Uludağ, “Devran”, s. 249.  

8  Yûsuf b. Ya„kūb, Menâkıb-ı Şerîf, s. 32; Hulvî, Lemezât, s. 435; Yücer, “Sünbül Sinan”, s. 136; Reşat Öngören, Osmanlılar‟da 
Tasavvuf Anadolu‟da Sufiler, Devlet ve Ulema (XVI. Yüzyıl), İz Yayıncılık, İstanbul, 2000, s. 374-376. 
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Veziriazam iken sen medresemizde müderris idin. Paşa, Cuma geceleri dervişlerin sohbetine gelirdi. 

Sen de beraberinde bulunur, hatta sûfîlerle sema ederdin. O zaman bu meseleyi bilmiyor muydun? 

Yoksa biliyordun da paşaya hoş görünmek için mi yapıyordun deyince hiç kimse başka bir şey 

söylemeye cesaret edememişti. Sonra şeyh, minbere çıkarak o kadar etkili bir konuşma yaptı ki orada 

bulunanlardan pek çok kimse, şeyhe biat ettiler.”9 

Sünbül Sinan, devran zikrinin cevazı hususunda, gerek Sarıgürz, gerekse de başka âlimlerle 

yapmış olduğu münakaşalardan hem ilmî dirayeti, hem de manevî nüfuzu sayesinde üstün çıkmıştır. 

Bununla birlikte bu tür tartışmalara artık bir yerde son vermek ve meseleyi ilmen bir zemine oturtmak 

amacıyla, sema ve devran ile yapılan zikrin cevazı hususunda önce Arapça, daha sonra Türkçe olmak 

üzere iki risale kaleme almıştır. Bunlardan Arapça olanı, Risale-i Tahkîkiyye adını taşımaktadır.10 

Sünbül Efendi, bu risalesini, ilmiye mensupları için kaleme almıştır. Risale toplam 20 varaktır. 

Risalenin ilk satırında kırmızı kalemle daha sonradan yazıldığı anlaşılan şu ifade yer almaktadır. “Bu 

risale, şeyhimiz Sünbül Efendi‟nin yazmış olduğu Risale-i Takîkiyye adlı eseridir.” Sünbül Efendi, 

risalesine başlarken, besmele ve hamdeleden sonra, bu eseri yazma amacını şu şekilde ifade eder: 

“Talebelerim ve ihvanımdan bazıları, süluk ehlinin yaptıklarına karşı çıkıp bunu engellemeye 

çalışanların şüphelerine cevap verme hususunda bir risale yazmamı talep ettiler. Bunun üzerine ben de 

Allah‟ın kitabı ve Resulullah‟ın sünnetine sarılarak ve Allah‟tan yardım dileyerek bunlara cevap verdim. 

Bu konuda, Allah Teâlâ‟nın “Rabbinin yoluna, hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde 

mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları 

da en iyi bilendir”11 ayeti ile Hz. Peygamberin “Kim bir ilimden sorulur, o da bunu gizlerse, kıyamet 

günü ateşten bir gem ile gemlenir”12 hadisini kendime rehber edindim. Bu yüzden eserime: İrfan 

Ehlinden Olup, Muhammedî Yolda Yürüyen Talipler İçin Risale-i Tahkîkiyye adını verdim.13   

Sünbül Sinan, eserin giriş kısmında risalesinin hem yazma sebebi, hem de muhtevası hakkında 

şöyle der: “Allah kendisine rahmet eylesin Yavuz Sultan Selim Şah döneminde irşad ehlinden olmayan 

bazı mutaassıp kimseler, sûfilerin ayakta devran ederek yapmış oldukları zikrin caiz olup olmadığı ile 

ilgili fetva sordular. Evliyanın kerametlerini inkâr eden mutezile mezhebi ile onların kerametlerini bilen 

ehlisünnet ve‟l-cemaat mezhebi arasındaki farkı bilmeyen bu zamanın bazı gafil âlimleri, bu meselede 

Hanefi, Şafii ve Muhammedi şeriatın kurallarını yazan kitaplara bakmadan, sûfîlerin yapmış olduğu 

devran zikrinin aslında raks olduğu, raksın da icma ile haram kılındığı, bunu helal kılan kimsenin, kâfir, 

bunu helal kılmadan yapanın da fasık olduğuna hükmettiler ve bu şekilde fetva verdiler. Ben de bu 

risalemde üç konu başlığı altında onların vermiş olduğu bu fetvanın batıl olduğunu ortaya koydum. 

Birinci bölümde, sûfîlerin ayakta ve halka halinde yaptıkları devran zikrinin raks olduğu fikrini 

çürüttüm. 

İkinci bölümde, raksın icma ile haram kılındığı ve buna bağlı olarak raks helaldir diyenin kâfir 

olacağı görüşünü çürüttüm. 

Üçüncü bölümde ise Ali İmran suresinde geçen “De ki eğer Allah‟ı seviyorsanız bana uyun ki, 

Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın”14 ayetinin tefsirine yapılan bazı yorum ve tevillerden 

hareketle devran zikrinin haramlığını ortaya koymaya çalışanların görüşlerini çürüttüm.15 

Sünbül Efendi, risalesinde, hem Arap dili, hem fıkıh, hem de örf açısından devran zikrinin raks 

olmadığını, öyle iddia edildiği gibi raksın haramlığı konusunda dört mezhebin müşterek bir icmasının da 

bulunmadığını, ayrıca bazı tefsir yorumlarının bu konu ile ilgili söylediklerinin yanlışlığını delilleri ile 

ortaya koymaya çalışmıştır.  

                                                 
9  Yusuf, b. Yakup, Menâkıb-ı Şerîf, s. 41; Haririzâde, Tıbyan, c. II, s. 144b; Hulvî, Lemezât, s. 435; Öngören, Osmanlılar‟da 

Tasavvuf, s. 375. 
10  Sünbül Sinan, Risale-i Tahkikiyye, (Arapça) Süleymaniye Kütüphanesi, Esat Efendi, no: 1761. 
11  Nahl, 16/125. 
12  Ebu Davud, İlm 9, (3658); Tirmizi, İlim 3, (2651). 
13  Sünbül Sinan, Risale-i Tahkikiyye, vr, 1a-1b. 
14  Ali İmran, 3/31 
15  Sünbül Sinan, Risale-i Tahkikiyye, vr, 2a-2b. 
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Sünbül Sinan, ilmiye sınıfı için Arapça olarak yazdığı bu risalenin yanı sıra, aynı konuyu bir de 

halkın anlayacağı bir dil ve üslup ile Osmanlıca olarak yazar.16 Sünbül Efendi‟nin bu risalesi ise 16 

varaktır. Süleymaniye Kütüphanesi Atıf Efendi 1398 numarada kayıtlı bulunan nüshanın ilk varağında 

Molla Fenarî‟ye ait şu fetva vardır: “Ben şehadet ederim ki bu risalede yazılı bulunan bütün kelime, 

harf ve satırların tamamı Hanefi ve Şafii fıkıh kitaplarında yazılı olup ne bir eksik, ne de bir fazlalık 

bulunmamaktadır. Aksine burada yazılanların tamamı, hem mütekaddimin, hem de müteahhirin 

müctehid fakihlerin yazmış oldukları kitaplarda mevcuttur. Binaen aleyh kim bu eserde yazılanları inkâr 

ederse hâkimin kendisini uyarması ve cezalandırmasını, kim dil uzatıp sövmeye kalkarsa dayak ve 

hapis cezası ile cezalandırılmasını, ayrıca o kimsenin tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh yapması 

gerektiğini, hatta Osmanlı memleketinden çıkarılmak suretiyle sürgün edilmesi gerektiğini yazmıştır.17  

Sünbül Sinan, vermiş olduğu ilmî mücadele sonucunda kendi döneminde çoğu ilmiyye 

mensubunun sema ve devran konusunda kısmen de olsa ikna olduğu söylenebilir. Ancak bu konu ile 

ilgili tartışmalar burada bitmemiş, sonraki dönemlerde devam etmiş, günümüzde de hala tartışılmaya 

devam ediyor. Kanaatimizce burada mesele sema ve devrandan çok bunları yapanların niyetleri, ilmi 

birikimleri ve bir de konunun dışarıdan nasıl anlaşıldığı ile ilgilidir.18 

3- Tasavvûfî Yönü 

Sünbül Sinan‟ın tasavvûfî yönü ile ilgili olarak iki temel husus dikkat çeker. Birincisi, bu alanda 

yazmış olduğu risaleler, ikincisi ise zamanla kendi adı ile anılacak olan Sünbüliyye tarikatı ile bu 

tarikatın merkez asitanesi olan Koca Mustafa Paşa Dergâhı, burada yetişen halifeler ve yapmış 

oldukları ilim ve irşad faaliyetleridir. Sünbül Sinan‟ın, devran zikrinin meşruiyyeti ile ilgili yazdığı Arapça 

ce Osmanlıca risalelerinin dışında, bir de nefis mertebeleri hakkında yazmış olduğu ve bu gün elimizde 

yazma olarak mevcut olan Atvar-ı Seb‟a adlı bir risalesi daha vardır. Risalenin, iki adet yazma 

nüshasına ulaştık. Nüshanın biri, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 2835/002 numarada 

kayıtlıdır. Bu nüsha, Rika ile yazılmış olup içinde bulunduğu eserin 6a-11a varakları arasında yer 

almaktadır. Diğer nüsha ise Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 1788 numaralı Dvd‟ de kayıtlıdır. 

Eserin tam adı, Risaletün Şerifetün fî Beyani Atvari‟s-Seb‟ati fî Tarikati‟t-Tasavvûfî ve‟z-Zühdi, 

şeklindedir.19  

Risalenin 14a varağının sol tarafında kırmızı kalem ile “iş bu risale-i şerife pir-u destgirimiz 

Sünbül Sinan Halvetî Hazretlerinindir” şeklinde bir not yazılmış, altında ise tarih olarak h. 1244 (m. 

1828) kaydı düşülmüştür.  

Sünbül Efendi, eserinin te‟lif sebebini, “Âdemoğlunun kalbinin içinde bulunduğu hal ve 

durumlarla ilgili olarak, tafsilattan uzak, öz ve anlaşılır bir şekilde, taliplerin de rahatça okuyup 

ezberleyebilecekleri bir risale yazmak istedim” şeklinde ifade etmektedir.20  

Sinan Efendi, bu risalesinde nefis mertebelerini izah ederken, onları, bazen bir Peygamber, 

bazen de bir yıldız ismi ile eşleştirir ve bu isimlerden hareketle o mertebenin özelliğini ve orada 

bulunan salikin durumunu izah etmeye çalışır. Müellifimiz, yedi mertebenin her birisinde genel olarak 

dört hususa dikkat çeker. Birincisi, mertebenin ismi ve özelliği, ikincisi, bu mertebede bulunan kişinin 

içinde bulunduğu durum, üçüncüsü, bu mertebenin hangi peygamber ismine denk geldiği, dördüncüsü 

ise bu mertebenin hangi yıldız ismi ile eşleştiği ve bunun özellikleri.  

Buna göre Nefs-i emmâre Âdem mertebesidir, yıldızı Kamer (Ay)‟dir. Nefs-i levvâme Nuh 

mertebesidir, yıldızı Utarid (Merkür)‟dir. Nefs-i mülheme Yahya mertebesidir, yıldızı Zühre (Venüs)‟dir. 

                                                 
16  Sünbül Sinan, Risâle Der Hakk-ı Zikr-i Devrân, (Osmanlıca) Atıf Efendi Kütüphanesi Nu: 1398; İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi TY, Nu: 3868. 
17  Sünbül Sinan, Risâle Der Hakk-ı Zikr-i Devrân, vr. 1a. 
18  Aslında devran, Melâmiyye ve Nakşibendiyye dışında kalan mutasavvıfların çoğu tarafından kabul edilip uygulanmıştır. 

Kadiriyye, Rifâiyye, Mevleviyye, Sühreverdiyye, Çiştiyye, Halvetiyye başta olmak üzere hemen bütün tarikatlarda devranî 
zikre büyük önem verilmiş ve tarikatın bir esası haline getirilmiştir. Özellikle Halvetiyye ve onun çok sayıdaki kolları “darb-ı 
esmâ” dedikleri devrana büyük önem vermişler. Halvetîler, enfüsten âfâka (içten dışa) doğru olan devre “devr-i suğrâ”, 
âfâktan enfüse doğru olan devre ise “devr-i kübrâ” derler. Bkz. Harîrîzâde, Tıbyân, c. 1, vr. 343a; Uludağ, “Devran”, s. 248. 

19  Sünbül Sinan, Risaletün Şerifetün fî Beyani Atvari‟s-Seb‟ati fî Tarikati‟t-Tasavvûfî ve‟z-Zühdi, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı 
Mahmud Efendi, no: 2835, vr. 6-11; Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, Dvd No:1788, Arşiv no: 06 Mil Yz A 8942/2.  

20  Sünbül Sinan, Atvar-ı Seb‟a, vr, 14a. 
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Nefs-i mutmainne İdris mertebesidir, yıldızı Güneş‟tir. Nefs-i raziyye İsa mertebesidir, yıldızı Mirrih 

(Merih)‟tir. Nefs-i marziyye Musa mertebesidir, yıldızı Müşteri (Jupiter)‟dir. Nefs-i kâmile Ahmed 

mertebesidir, yıldızı Zuhal (Satürn)‟dir.21 

Sünbül Sinan‟ın tasavvûfî yönü ile ilgili öne çıkan diğer bir husus ise yukarıda da ifade edildiği 

gibi, kendi adıyla anılacak olan Sünbüliyye tarikatı ile bu tarikatın merkez asitanesi olan Koca Mustafa 

Paşa Dergâhı, burada yetişen halifeler ve yapmış oldukları ilim ve irşad faaliyetleridir. Sünbüliyye, 

Sünbül Sinan‟a nisbet edilen Halvetiyye-Cemâliyye tarikatının bir koludur. Sünbül Sinan‟ın, Sadrazam 

Koca Mustafa Paşa tarafından 1486 yılında cami ve tekkeye dönüştürülerek Cemâl-i Halvetî‟ye tahsis 

edilen Koca Mustafa Paşa Külliyesi‟nde, şeyhi Cemâl Halvetî‟nin yerine geçerek irşad faaliyetine 

başlamasıyla Sünbüliyye kuruluş sürecine girmiştir. Medrese kökenli bir müfessir ve vâiz olan Sünbül 

Sinan‟ın bu özelliği kendisinden sonraki postnişinlere de tesir etmiş, birçok Sünbülî şeyhi selâtin 

camilerinde kürsü şeyhliği ve vâizlik yapmıştır.22   

Sünbüliyye, İstanbul‟da çoğunluğu bugünkü Fatih ilçesi sınırları içerisinde olmak üzere zamanla 

yirmi altı dergâhta temsil edilmiştir. XIX. yüzyılın sonlarına doğru bunların üçü arsa haline dönüşmüş, 

tekkelerin kapatıldığı dönemde dergâh sayısı on yediye inmiştir. Bu tekkelerden on tanesi XVI, ikisi 

XVII, ikisi XVIII, üçü XIX. yüzyılda faaliyete geçmiş, diğerleri ise başka tarikatlardan Sünbüliyye‟ye 

intikal etmiştir.23 

Lemezat müellifi Hulvî, Sünbül Sinan‟ın tarikat yolunda pek çok halife yetiştirdiğini belirtir. 

Meşhur halifeleri, Akşehirli Cemal Efendi (ö. 943/1536),24 Şeyh Maksud Efendi (ö. 970/1562),25 Şeyh 

Ahmed Çavdarlu (ö. 979/1571)26 ve Şeyh Merkez Muslihuddin Efendi (ö. 959/1551-52)‟dir.27 

Sünbül Sinan‟ın vefatının ardından Merkez Efendi, Koca Mustafa Paşa Âsitânesi‟nde postnişin 

olmuştur. Uzun yıllar müderrislik ve vâizlik yapan Merkez Efendi, başlangıçta kıyâmî usulle devran zikri 

yapan Halvetîler‟e karşı olmasına rağmen Sünbül Sinan‟dan etkilenerek kendisine intisap etmiş, Yavuz 

Sultan Selim‟in annesi Bezmiâlem Vâlide Sultan‟ın isteğiyle Sünbül Sinan tarafından Manisa‟ya şeyh ve 

Darüşşifaya tabip olarak gönderilmiştir. Merkez Efendi, Kanûnî Sultan Süleyman‟ın kız kardeşi Şah 

Sultan ile evlenmiş, bu evlilik ve Şah Sultan‟ın Merkez Efendi‟ye bağlılığı tarikatın daha da 

yaygınlaşmasına ve kurulan yeni tekkelerle gelişmesine katkı sağlamıştır. Sünbüliyye, 500‟ü aşkın halife 

yetiştiren Merkez Efendi‟nin meşihatı döneminde İstanbul ve Anadolu‟da yayılmış, halifelerin genelde 

medrese kökenli vâiz ve imam olması tarikatın kökleşmesini sağlamıştır. 28 

Sünbüliyye, XVI ve XVII. yüzyıllarda Anadolu‟da, Kütahya, Amasya, Manisa, Kastamonu gibi 

şehirlerde faaliyet göstermiştir. Balkanlar‟a ise Sünbül Sinan‟ın halifelerinden Yâkub Germiyânî (ö. 979/ 

1571) ve Hasan Adlî (ö. 1026/1617) tarafından taşınmıştır. Tarikatı, Bosna‟da, Sünbül Sinan‟ın halifesi 

Aynî Dede‟nin yaygınlaştırdığı zikredilir. Yeni yapılan araştırmalarda, tarikatın Sîdî (Seyyid) Mahmûd el-

Bağdâdî tarafından Nijer‟in Âir bölgesine taşındığı anlaşılmaktadır. Mahmûdiyye kolu burada daha çok 

Tuaregler (Tevârik) ve Fûlânîler arasında yayılmıştır.29 

Mübarek gün ve gecelerde minarelerde kandil yakma âdetini, İstanbul‟da ilk defa bir Sünbülî 

şeyhi olan Necmeddin Hasan Efendi (ö. 1019/1610) başlatmıştır. Hasan Efendi, Hz. Peygamber‟in 

doğum günü olan rebîülevvel ayının on ikinci gecesinde Koca Mustafa Paşa Camii minaresinde kandil 

yaktırmış, bundan hoşlanan III. Murad bir fermanla bütün İstanbul camilerinde kandil yakılması 

geleneğini başlatmıştır.30  

                                                 
21  Sünbül Sinan‟ın hayatı, eserleri, Atvar-ı Seb‟a adlı risalesini yazma gayesi, eserin muhtevası ve nüshaları, hakkında geniş 

bilgi için bkz. Mehmet Şirin Ayiş, “Sünbül Sinan ve Atvâr-ı Seb‟a Risalesi Bağlamında Nefis Mertebeleri”, Bingöl Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Cilt: 7, Sayı: 13, ss, 119-138, Bingöl, 2017.   

22  Hür Mahmut Yücer, “Sünbüliyye”, DİA, TDV. Yayınları, İstanbul, 2010, c. 38, s. 136. 
23  Yücer, “Sünbüliyye” s. 137. 
24  Hulvî, Lemezât, s. 435; Yûsuf b. Ya„kūb, Menâkıb-ı Şerîf, s. 46. 
25  Yûsuf b. Ya„kūb, Menâkıb-ı Şerîf, s. 36; Öngören, Osmanlılar‟da Tasavvuf, s. 58. 
26  Hulvî, Lemezât, s. 440; Yûsuf b. Ya„kūb, Menâkıb-ı Şerîf, s. 46.  
27  Yûsuf b. Ya„kūb, Menâkıb-ı Şerîf, s. 46; Öngören, Osmanlılar‟da Tasavvuf, s. 60. 
28  Yücer, “Sünbüliyye, s. 137. 
29  Yücer, “Sünbüliyye, s. 138.  
30  Yücer, “Sünbüliyye, s. 138. 
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4- Hakkında Söylenenler 

Sünbül Sinan‟ın hem ilmî, hem de tasavvûfî anlamda büyüklüğünü gösteren bir diğer husus ise 

kendisinden sonra günümüze kadar pek çok edip ve şairin onun hakkında yazdıkları methiye ve 

şiirlerdir.  Fevziye Abdullah Tansel, Gül-Baba Adı Verilen İki Ayrı Şahsiyet Molla Murad Divan'ı ve 

Sünbül Sinan, adlı makalesinde Tahsin Yazıcı‟dan naklen Sünbül Sinan‟ın tasavvufî ve ilmî eserlerin 

yanı sıra aynı zamanda şair olduğunu ve bu alanda şiirler yazdığını da belirtmektedir.31  

Osmanlı Müellifleri adlı eser, Sünbül Sinan‟ın birkaç ilahîsinin olduğunu zikreder.32 

Sadık Vicdanî‟nin, Tomar-ı Halvetiyye adlı eserinde, Sinan Efendi‟nin bir ilahi'sinin mevcut olduğu 

belirtilir. Buna ilave olarak, Sinan Efendi‟nin biri Süleymaniye‟de, öteki Fatih Millet Kütüphanesi'nde 

muhtelif şairlere ait manzumeleri içine alan iki adet mecmuanın içinde bulunan şiirlerinin olduğu da 

gelen rivayetler arasındadır.33  

XIX. asrın ortalarında yaşamış ve aynı zamanda Nakşibendi‟ye tarikatına mensub olan Molla 

Murad Nakşibendî, tasavvuf ehlini methettiği divanında Sünbül Sinan‟a da yer vermiştir. Sünbül 

Sinan'ın tarikat şeceresini içine alan ve türbesini canlandıran bu şiir, Sinan Efendi‟nin, Nakşibendiler 

arasındaki manevi kıymeti de göstermesi açısından önemlidir.34 

Yaşadığımız çağda Türk edebiyatının büyük şairi Yahya Kemal, Sünbül Sinan'ın bulunduğu çevre 

olan Koca Mustâpaşa‟nın manevi yüceliği ile ilgili uzun bir şiir yazmıştır. Şiirin ilgili kısmı şu şekildedir: 

Ne ledünnî gecedir ta ağaran fecre kadar, 

Bir mücevher gibi Sünbül Sinan'ın ruhu yanar. 

Ne saadet! Bu taraflarda, her ülfetten uzak, 

Vatanın fatihi cedlerle beraber yaşamak. 

Bu mısralar, bu unutulmaz şahsiyetin, "ta fecre kadar, bir mücevher gibi" pırıl pırıl yanan 

ruhunun verdiği ilhamın mahsulüdür. Bu durum aynı zamanda onun manevi nüfuzunun ve şöhretinin 

beş asırdan beridir sıcaklığını kaybetmeyerek nasıl devam ettiğini de gösterir.35 

Sünbül Sinan‟ın edebî yönü ile ilgili önemli bir husus ise Halvetî devranlarında okunan bir başka 

şiiridir. Sinan Efendi‟nin yazmış olduğu bu şiir, daha sonra Cebbarzâde Mehmet Ârif Bey tarafından 

Miftah-u Hazain-i Rahmaniyye fi Memleketi Vücûdi‟l-İnsaniyye,36 adıyla şerhedilmiştir.37 

Sünbül Sinan‟ın manevi makamı ile ilgili bir başka husus ise, Nihat Azamat‟ın Kuşadalı İbrahim 

Efendi adlı makalesinde bahsettiği bir olaydır. Rivayete göre Kuşadalı, misal âleminde ara sıra Sünbül 

Sinan ile görüşerek birbirlerinden istifade ettiklerini belirtir. Bu konu her ne kadar erbabınca anlaşılacak 

bir durum olsa da Kuşadalı gibi bir sûfînin misal âleminde Sinan Efendi ile görüşmesinden bahsetmesi, 

onun tasavvuf alanındaki manevi yönünü ortaya koyması açısından önemlidir.38  

II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî Sultan Süleyman dönemlerini idrak eden Sünbül 

Efendi, Muharrem 936‟da (Eylül 1529) vefat etti. Cenaze namazı Fâtih Camii‟nde Kemal Paşazâde 

tarafından kıldırıldı ve dergâhının hazîresine defnedildi. Türbesi, İstanbul‟un en önemli 

ziyaretgâhlarından biridir. Hüseyin Vassâf, Şeyhülislâm Kemal Paşazâde‟nin onun vefatı dolayısıyla 

söylediği tarih manzumenin, çini üzerine yazılarak türbeye konulduğunu ve “Nûr ola Sünbül Sinân‟ın 

kabri hep” mısrasıyla biten sekiz beyitlik bu manzumeyi eserine kaydettiğini belirtir.39 

                                                 
31  Yazıcı İstanbul‟da İlk Halvetî Şeyhleri, s. 97. 
32  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 79 
33  Fevziye Abdullah Tansel, Gül-Baba Adı Verilen İki Ayrı Şahsiyet Molla Murad Divan'ı ve Sünbül Sinan, Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1968, c. 16, s. 75. 
34  Tansel, Molla Murad Divan'ı ve Sünbül Sinan, s. 76. 
35  Tansel, Molla Murad Divan'ı ve Sünbül Sinan, s. 76. 
36  Cabbarzâde (Çapanzâde) Mehmet Arif Bey, Miftah-u Hazain-i Rahmaniyye fi Memleketi Vücûdi‟l-İnsaniyye, Hacı Selim Ağa 

Kütüphanesi, Hüdâyî Efendi 571. Diğer nüsha için bkz. Taksim Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, no 1146. 
37  Ömür Ceylan, Üsküdar‟ın “Kravatlı Evliyası” Cabbarzâde (Çapanzâde) Mehmet Arif Bey ve Nutk-i Sünbül Sinan Şerhi, 

Üsküdar Sempozyumu IV, İstanbul, 2007, c. 1. s. 614. 
38  Nihat Azamat, “Kuşadalı İbrahim Efendi”, DİA, TDV. Yayınları,  İstanbul, 2002, c. 26, s. 468. 
39  Yücer, “Sünbül Sinan”, s. 136; Yûsuf b. Ya„kūb, Menâkıb-ı Şerîf, s. 32; Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, c. 3. s. 375. 
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Sonuç 

Sünbül Sinan, Amasya‟nın Merzifon ilçesinde doğmuş, tahsil hayatının ilk yıllarını memleketinde 

tamamlamış, daha sonra İstanbul‟a giderek medrese tahsiline başlamıştır. 

İstanbul‟da, Halvetiyye tarikatının Cemâliyye kolunun da kurucusu olan Cemâl Halvetî ile 

tanışmış, tarikat yolunda kendisine intisap etmiş ve bu şekilde tasavvuf yoluna girmiştir. 

Cemâl Halvetî‟nin vefatından sonra, şeyhinin vasiyeti üzerine Koca Mustafa Paşa Dergâhı‟nda 

postnişin olmuş, bu tarihten itibaren vefatına kadar, kendi adıyla anılacak olan Koca Mustafa Paşa 

Dergâhındaki asitanede irşad hizmetinde bulunmuş ve pek çok halife yetiştirmiştir. 

Sünbül Sinan, irşad faaliyetlerinin yanı sıra cuma günleri Ayasofya ve Fâtih camilerinde vaazlar 

vermiş, namazdan sonra ise müritleri ile devran zikri yapmıştır. Onun bu devran uygulaması ulemâ ve 

meşâyih arasında tartışmalara sebep olmuş, o, ilmî hüviyeti ve manevî dirayetiyle bu tür 

münakaşalardan üstün çıkmıştır. 

Sünbül Sinan, üstün çıktığı bu tür münakaşalarla ilgili olarak devran zikrinin cevazı hususunda 

önce Arapça, daha sonra Türkçe olmak üzere iki risale kaleme almıştır.  

Aynı zamanda nefis mertebeleri ile ilgili Atvar-ı Seb‟a adlı bir risale yazmıştır. Risalesinde, nefis 

mertebelerini izah ederken, onları, bazen bir Peygamber, bazen de bir yıldız ismi ile eşleştirmiş ve bu 

isimlerden hareketle o mertebenin özelliğini ve orada bulunan salikin durumunu izah etmiştir.  

Vefatından sonra kendi adıyla anılacak olan Sünbüliyye, Anadolu‟da, Kütahya, Amasya, Manisa, 

Kastamonu gibi şehirlerde Balkanlar‟da Bosna‟da, Nijer‟de ise Âir bölgesinde faaliyetlerde bulunmuştur.  
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HABÎB-İ KARAMÂNÎ VE ANADOLU TASAVVUF KÜLTÜRÜNE TESİRİ 

 

Hamide ULUPINAR 

 

Özet 

Halvetîlik, XIII. asrın sonlarına doğru Anadolu‟ya giren ve XV. asırdan itibaren Türk toplumuna en fazla 

tesir eden tarîkatlardan biri olmuştur. Tarîkatın Anadolu‟ya girişi ve yayılmasında önemli faaliyetleri 

olan ilk Halvetî şeyhlerinden biri hiç şüphesiz Habîb-i Karamânî‟dir (ö. 902/1496). Habîb-i Karamânî 

Niğde yakınlarındaki Ortaköy kasabasında doğmuştur. Anne tarafından Hz. Ebû Bekir, baba tarafından 

Hz. Ömer soyundan geldiği rivayet edilir. O dönemde Niğde Karaman vilâyetine bağlı olduğu için 

Karamânî nisbesiyle tanınmıştır. Habîb-i Karamânî, Halvetiyye tarikatının pîr-i sânîsi Yahyâ-yı Şirvânî‟ye 

(ö. 870/1466) intisap etmek için memleketinden ayrılarak Bakü‟ye gitmiş, on iki yıl şeyhin hizmetinde 

bulunduktan sonra ondan hilâfet alarak Anadolu‟ya dönmüştür. Yahyâ-yı Şirvânî‟nin beş meşhur 

halifesinden biri olan Habîb-i Karamânî, Pîr Şükrullâh el-Ensârî, Ali Alâeddîn er-Rûmî, Dede Ömer 

Rûşenî, Muhammed Bahâeddin Erzincânî ile birlikte Halvetiyye tarikatinin Anadolu‟da yayılmasında çok 

önemli rolü vardır. Sürdürdüğü ilim ve irşat faaliyetleriyle önce Anadolu‟nun çeşitli şehirlerinde sonra 

Amasya ve çevresinde, yetiştirdiği halifeleriyle de Anadolu ve İstanbul‟da tarîkatin yayılmasını 

sağlamıştır.   

Anahtar Kelimeler: Habîb-i Karamânî, Tasavvuf, Halvetîlik, Anadolu, Amasya. 

 

Habib Karamani and His Influence on Anatolian Mystic Culture 

 

Abstract 

Khalwatiyya, which has entered to Anatolia towards the end of XIII. and beginning from the XV. 

century it has been one of the orders which had the most influence on Turkish society. Habib 

Karamani, undoubtedly is one of the first Khalwati shayks, whom they had the important activities for 

the order to enter and spread throughout Anatolia (d. 902/1496). Habib Karamani had been born in 

Ortakoy town, which is in close proximity to Nigde. It is being narrated that he was descended from 

Abu Bakr (pbuh) maternally and from Omar (pbuh) paternally. Due to the fact that Nigde was 

dependent to Karaman city at that time, he was known by the Karamani title. Habib Karamani, leaving 

from his homeland, had gone to Baku to express his commitment to Yahya Shirvani whom he was the 

second person of the order, and after serving his shayk for 12 years and receiving the khalifa, he had 

returned back to Anatolia. Habib Karamani whom he is one of the five famous khalifas of Yahya 

Shirvani, along with Pir Shukrullah Ansari, Ali Aladdin Rumi, Dede Omar Ruşeni, Muhammed 

Bahaaddin Erzincani, had a very important role in spreading the order throughout Anatolia. Because of 

his continuous activities on religious science and enlightenment, he managed the spreading of the 

order, first in some of the Anatolian cities, afterwards in and around Amasya, also in Anatolia and 

Istanbul, through his khalifas whom he had trained. 

Keywords: Habib Karamani, Sufism, Khalvatiyya, Anatolia, Amasya. 

 

 Giriş 

Halvetîlik, XIII. asrın sonlarına doğru Anadolu‟ya giren ve XV. asırdan itibaren Türk toplumuna 

en fazla tesir eden tarikatlardan biri olmuştur. Tarîkatin Anadolu‟ya girişi ve yayılmasında önemli 

faaliyetleri olan ilk Halvetî şeyhlerinden biri hiç şüphesiz Habîb-i Karamânî (ö. 902/1496)‟dir. 

Çalışmamızda Habîb-i Karamânî‟nin önce hayatı, ilim tahsili, eserleri hakkında bilgi vereceğiz sonra ilim 

ve irşat faaliyetleri ve yetiştirdiği halifelerle Anadolu tasavvuf kültürüne tesirlerini ortaya koyacağız. 
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1- Hayatı 

A- İsmi ve Doğumu 

Kaynaklarda ismi Şeyh Habîb,1 Şeyh Habîb-i Karamânî,2 Şeyh Habîb el-Ömerî el-Karamânî,3 

Habîb el-Ömerî el-Halvetî el-Karamânî4 şekillerinde geçmektedir. Anne tarafından Hz. Ebû Bekir, baba 

tarafından Hz. Ömer soyundan geldiği rivayet edilir.5 Bu sebeple soyu itibariyle “Ömerî”; 

memleketinden dolayı “Karamânî” intisap ettiği tarikat sebebiyle “Halvetî” nisbeleriyle tanınmıştır. 

Habîb-i Karamânî‟nin ismi, halifesi Dâvûd-ı Mudurnî‟nin (ö. 913/1507) Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk isimli 

eserinde şöyle geçmektedir:  

“Adı Mevlānā Habîb-i Ömerî  

Şevk-i dost idi bilinde kemeri 

Hem Habîb-i sânî dir Seyyid ana  

Pîri medh idüp habîbüm dir ana (696-697)”  

Bu beyitlerde, şeyhi Yahyâ-yı Şirvânî (ö. 870/1466)‟nin Habîb-i Karamânî‟ye tarikat zincirinde 

kendisinden önce gelmiş bulunan Habîb-i A„cemî (ö. 130/747-48)‟den ötürü “Habîb-i Sânî” şeklinde 

hitap ettiği ve onu “habîbim” diyerek övdüğü anlatılmaktadır.6 

Habîb-i Karamânî, Niğde yakınlarındaki Ortaköy kasabasında doğmuştur. O dönemde Niğde 

Karaman vilâyetine bağlıdır.7 Kaynaklarda ailesiyle ilgili yeterli bilgi bulunmamakla birlikte Bağdatlı 

İsmail Paşa, babasının adının Abdullah olduğuna işaret etmiştir.8 Habîb-i Karamânî, II. Bayezid (ö. 

1481/1512)‟e yakınlığından dolayı “hünkâr şeyhi” şeklinde anılan ve Sultan tarafından adına 

İstanbul‟da tekke yaptırılan Şeyh Muhyiddîn Yavsî (ö. 920/1514)‟nin9 kızı ve şeyhülislam Ebussuûd 

Efendi (ö. 982/1574)‟nin10 kız kardeşi Rukiye Hanım ile evlenmiştir.11 Amasya Tarihinde Hasan isminde 

bir oğlundan bahsedilmiş, tekkenin Habîb-i Karamânî ve halifesi Seyyidî Halife‟den sonra gelen üçüncü 

şeyhi olduğu nakledilmişse12 de vakfiyede ve diğer kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlayamadık. 

B- İlim Tahsili ve Tasavvufa İntisabı 

Habîb-i Karamânî‟nin ilim tahsili hususunda, hangi ilim dallarında ve nerelerde eğitim aldığı 

hakkında detaylı bilgi yoktur. Ancak Taşköprülüzâde, onun hayatının çok erken dönemlerinden itibaren 

ilimle meşgul olduğunu söylemektedir.13 Kaynaklar, Karamânî‟nin Anadolu‟dan ayrılıp şeyhi Yahyâ-yı 

Şirvânî‟nin yanına Acem diyarına gittiği sırada Şerhu‟l-Akâid okuduğu noktasında hemfikirdir.14 Halifesi 

Dâvûd-ı Mudurnî, şeyhi Habîb-i Karamânî‟nin gerek zâhirî gerekse bâtınî ilimlere vâkıf olduğunu ifade 

                                                      
1  Hoca Sadettin Efendi, Tâcü‟t-Tevârih, Tabhâne-i Âmire, İstanbul, 1279, c. II, s. 540.  
2  Nev„îzâde Atâî, Hadâiku‟l-Hakâik fî Tekmileti‟ş-Şakâik, haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı Yay., İstanbul, 1989, s. 62; Nişancızâde 

Mehmed b. Ahmed, Mir‟ât-i Kâinât, İstanbul, 1290, c. II, s. 416; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Amire, 
İstanbul, 1333, c. I, s. 58; Mahmud Cemâleddîn el-Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye ez-Lemeât-ı Ulviyye (Halvetî Büyüklerinin Tatlı 
Halleri), haz. Mehmet Serhan Tayşi, Semerkand Yay., İstanbul, 2013, s. 392; Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, haz. Mehmet 
Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi Yay., İstanbul, 2015, c. III, s. 141; Evliya Çelebi, Seyahatnâme, haz. Seyit Ali Kahraman, Türk 
Tarih Kurumu, Ankara, 2013 (tıbkı basım), c. I-II, vr. 99a.   

3  Taşköprülüzâde İsâmü‟d-Dîn Ebu‟l-Hayr Ahmed Efendi, eş-Şekâiku‟n-Nu„mâniyye fî „Ulemâi‟d-Devleti‟l-Osmâniyye, thk. 
Ahmed Subhi Furat, İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1405, s. 265.   

4  Abdurrahmân Câmî, Nefahâtü‟l-Üns min Hadarâti‟l-Kuds, trc. Lâmi„î Çelebi, İstanbul, 1289, s. 577.  
5  Taşköprülüzâde, eş-Şekâiku‟n-Nu„mâniyye, s. 265; Câmî, Nefahâtü‟l-Üns, s. 577; Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 392. 
6  Abdulmecit İslamoğlu, Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk‟i (İnceleme-Metin), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, s. 39. 
7  Niğde, Habîb-i Karamânî‟nin yaşadığı dönemde Karaman‟a bağlı bir yerleşim yeridir. (Bkz. Ahmed Rif‟at Efendi, Lügat-i 

Târîhiyye ve Coğrafiyye, Mahmûd Bey Matbaası, İstanbul, 1300, c. V, s. 280). 
8  Bağdatlı İsmail Paşa, Habîb-i Karamânî için “eş-Şeyh Habîb bin Abdillâh el-Karamânî es-Sûfî” demek suretiyle babasının 

adının Abdullah olduğuna işaret etmiştir. (Bkz. Babanzâde Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-„Ârifîn Esmâü‟l-Müellifîn ve 
Âsâru‟l-Musannifîn, Matba„atü‟l-Behiyye, İstanbul, 1951, c. I, s. 262). 

9  Şeyh Yavsî hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kâmil Şahin, Semih Ceyhan, “Şeyh Yavsî”, DİA, c. XXXIX, İstanbul, 2010, s. 75-
77. 

10  Ebussuûd Efendi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, DİA, c. X, İstanbul, 1994, s. 365-371.   
11  Kâmil Şahin, “Habîb Karamanî”, DİA, c. XIV, İstanbul, 1996, s. 371.   
12  Abdîzâde Hüseyin Hüsameddîn Yaşar, Amasya Tarihi, Hikmet Matbaası, İstanbul, 1327-1330, c. I, s. 243. 
13  Taşköprülüzâde, eş-Şekâiku‟n-Nu„mâniyye, s. 265. 
14  Taşköprülüzâde, eş-Şekâiku‟n-Nu„mâniyye, s. 265; Hoca Sadettin, Tâcü‟t-Tevârih, s. 540; Câmî, Nefahâtü‟l-Üns, s. 577; 

Nişancızâde, Mir‟ât-i Kâinât, s. 416. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 659 

etmiştir.15 Lemezât-ı Hulviyye‟de Habîb-i Karamânî‟nin ilim tahsilini tamamladıktan sonra Sultan 

Rükneddîn Medresesi‟nde müderrislik yaptığı nakledilmiştir.16  

Habîb-i Karamânî, Halvetiyye tarikatının pîr-i sânîsi Yahyâ-yı Şirvânî‟ye (ö. 870/1466) intisap 

etmek için memleketinden ayrılarak Bakü‟ye gitmiştir. Yahyâ-yı Şirvânî‟nin hankâhına geldiğinde orada 

Şirvânî‟nin müridleriyle karşılaşmış ve onlara “Şeyhiniz bana bir günde Allah‟ı gösterebilir mi?” demiştir. 

Bu soru karşısında Hacı Hamza,17 Habîb-i Karamânî‟ye şiddetli bir tokat vurmuş ve Habîb-i Karamânî 

bayılarak yere düşmüştür. Bu olayı duyan Yahyâ-yı Şirvânî, Habîb-i Karamânî‟yi yanına çağırmış ve ona 

“dervişler mağlûb-i gayrettir; oysa bu husus senin zannettiğin gibidir” diyerek Habîb-i Karamânî‟nin 

gönlünü almıştır. Ona bir köşeye çekilmesini ve sonrasında gördüğü rüyayı kendisine anlatmasını 

söylemiştir. Sonra müritlerine Habîb-i Karamânî‟nin (zâhir) ulemâdan olduğunu söylemiş ve yanlış 

davranışları konusunda onları uyarmıştır. Habîb-i Karamânî, oturduğu yerde kendisine birbiri ardınca 

Hak tecellîleri geldiğini ve yaratılmışlardan gönlünün arındığını fenâ mertebesine eriştiğini anlatmıştır. 

Bu durumu “Ol geldi biz gittik” ifadesiyle anlatmıştır. Bu olaydan sonra Yahyâ-yı Şirvânî‟nin yanında 

kalmış ve on iki yıl onun hizmetinde bulunmuş, seyr ü sülûkünü tamamlamıştır.18 

C- Tarikatı ve Silsilesi 

Habîb-i Karamânî, Halvetiyye tarikatına mensuptur. Halvetiyye tarîkatı Ömer el-Halvetî‟ye (ö. 

800/1397-98) nisbet edilmiştir.19 Ancak halvet ve zikir âdâbıyla ilgili yenilikler yapması sebebiyle 

tarikatın pir-i sânîsi, ikinci kurucusu addedilen Yahyâ-yı Şirvânî (ö. 870/1466) ve halîfelerinin 

gayretleriyle Halvetiyye tarîkatı sistemleşerek kollara ayrılmaya başlamıştır.20 Dolayısıyla Yahyâ-yı 

Şirvânî‟nin halifelerinden biri olan Habîb-i Karamânî, tarikat içerisinde henüz yeni yeni şubelerin 

oluşmaya başladığı ilk dönem Halvetîliğinin temsilcilerindendir. Habîb-i Karamânî tarikatın Anadolu‟da 

yayılmasında önemli rol oynayan şahsiyetlerden biri olmuştur.21  

Ancak tasavvuf tarihi araştırmacılarından Reşat Öngören Habîb-i Karamânî‟nin Halvetîlikte yeni 

bir şube kurduğunu belirtmiştir. Nitekim Reşat Öngören‟e göre; Halvetiyye, klasik tasnife göre sırasıyla 

Rûşeniyye, Cemâliyye, Ahmediyye ve Şemsiyye şeklinde dört ana şubeye ayrılmakta ise de bunların 

Anadolu‟daki faaliyetleri dikkate alındığında sıralamada değişiklik yapmak gerekecek; Yahyâ-yı 

Şirvânî‟nin önemli halifelerinden Habîb-i Karamânî kanalıyla gelen Halvetîler ve bunların Anadolu‟daki 

faaliyetlerinin Habîb-i Karamânî şubesi adı ile müstakil bir şube altında incelenmesi lüzumu 

hissedilecektir.22  

Tarikat kaynaklarından hareketle Habîb-i Karamânî‟nin yeni bir kol tesis ettiğini söyleyemesek 

de Halvetîliğin dört ana şubesinden biri olan Şemsiyye kolunu beslemiştir, diyebiliriz. Çünkü Şemsiyye 

tarikatinin müessisi Şemseddîn Sivâsî‟nin (ö. 1006/1597) silsilesi şeyhi Muslihuddîn Halife, Hızır-ı Amâsî 

ve Habîb-i Karamânî vasıtasıyla Yahyâ-yı Şirvânî‟ye ulaşır.23 Halîfesi Dâvûd-ı Mudurnî, Gülşen-i Tevhîd 

ü Tahkîk‟inde şeyhi Habîb-i Karamânî‟ye kadar gelen Halvetî silsilesini şu şekilde vermiştir:  

1. Hz. Peygamber (s.a.v.)  

2. Hz. Ali  

3. Hasan-ı Basrî (ö. 110/728)  

                                                      
15  İslamoğlu, Dâvûd-ı Halvetî, s. 39-40. 
16  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 392. 
17  Kaynaklarda dervişlerin pîşkademi olduğu belirtilen Hacı Hamza Ankara vilayetinin Kurşunlu kasabası yakınındaki Karacalar 

köyünde medfundur. (Bkz. Taşköprülüzâde, eş-Şekâiku‟n-Nu„mâniyye, s. 266; Hoca Sadettin, Tâcü‟t-Tevârih, s. 540).  
18  Taşköprülüzâde, eş-Şekâiku‟n-Nu„mâniyye, s. 266; Hoca Sadettin, Tâcü‟t-Tevârih, s. 540; Câmî, Nefahâtü‟l-Üns, s. 577; 

Mustafa Nazmi, Osmanlılarda Tasavvufî Hayat - Halvetîlik Örneği - Mustafa Nazmî Efendi‟nin Hediyyetü‟l-İhvân‟ı, haz. Osman 
Türer, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, s. 483.   

19  Halvetiyye hakkında bkz. Vassâf, Sefîne, s. 131-133; Sâdık Vicdânî, Tomar-ı Turuk-ı Aliyye (Halvetiyye), İstanbul, 1338-
1341; Süleyman Uludağ, “Halvetiyye”, DİA, c. XV, İstanbul, 1997, s. 393-395. 

20  Mehmet Rıhtım, “Yahyâ-yı Şirvânî”, DİA, 2013, c. XXXXIII, s. 264; Mustafa Aşkar, “Bir Türk Tarikatı Olarak Halvetiyye‟nin 
Tarihî Gelişimi ve Halvetiyye Silsilesinin Tahlili”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 39, s. 542. 

21  Hatice Kübra Tekdemir, “Habîb-i Karamânî ve Etvâr-ı Seb„a Manzûmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2015, s. 12-13. 

22  Reşat Öngören, Osmanlılar‟da Tasavvuf, İz yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 32. 
23  Muhammed Kemâleddîn Harîrîzâde, Tibyânu Vesâili‟l-Hakâik fî Beyâni Selâsili‟t-Tarâik, Süleymaniye Ktp., İbrâhim Efendi, no: 

431, vr.: 209a; Vassâf, Sefîne, s. 473; Vicdânî, Tomar-ı Turuk-ı Aliyye, s. 114. 
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4. Habîb-i Acemî (ö. 156/774)  

5. Dâvûd-ı Tâî (ö. 165/782)  

6. Ma„rûf-ı Kerhî (ö. 200/815)  

7. Seriyy-i Sakatî (ö. 253/867)  

8. Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/910)  

9. Mimşâd-ı Dîneverî (ö. 299/912)  

10. Muhammed-i Dîneverî (ö. 340/951)  

11. Ömer-i Bekrî (ö. 487/1094)  

12. Vahyüddîn-i Kâdî (ö. 442/1050)  

13. Ebû Necîb-i Sühreverdî (ö. 598/1201)  

14. Kutbuddîn-i Ebherî (ö. 622/1225)  

15. Muhammed-i Necâşî (Rükneddîn)  

16. Şehâbeddîn-i Tebrîzî (ö. 702/1302)  

17. Seyyid Cemâleddîn (ö. 652/1255)  

18. Şeyh İbrâhîm-i Zâhid (ö.705/1305)  

19. Şeyh Muhammed (ö. 780/1378)  

20. Pîr Ömer-i Halvetî (ö. 750/1349)  

21. Ahî Mirem (ö. 812/1409)  

22. Hacı İzzeddîn (ö. 828/1424)  

23. Pîr Sadreddîn (ö. 860/1455)  

24. Seyyid Yahyâ (ö. 868/1463)  

25. Habîb-i Ömerî (ö. 902/1497)24  

Sadık Vicdanî Halvetiyye silsilesini Seyyid Yahyâ Şirvânî‟ye kadar verir.25 Ancak silsilenin 

devamında Yahyâ-yı Şirvânî‟nin halifeleri içerisinde Habîb-i Karamânî‟yi de zikreder.26 Ayrıca 

Halvetiyye‟nin Şemsiyye kolunun silsilelerini verirken silsilenin birini Habîb-i Karamânî vasıtasıyla 

Yahyâ-yı Şirvânî‟ye ulaştırır.27  

2- Anadolu Tasavvuf Kültürüne Tesiri 

Yahyâ-yı Şirvânî‟nin beş meşhur halifesinden biri olan Habîb-i Karamânî, Pîr Şükrullâh el-

Ensârî, Ali Alâeddîn er-Rûmî, Dede Ömer Rûşenî, Muhammed Bahâeddin Erzincânî28 ile birlikte 

Halvetiyye tarikatinin Anadolu‟da yayılmasında çok önemli rolü vardır. Sürdürdüğü ilim ve irşat 

faaliyetleriyle önce Ankara, Karaman, Aydın, Kayseri, İskilip gibi Anadolu‟nun çeşitli şehirlerinde sonra 

Amasya ve çevresinde, yetiştirdiği halifeleriyle Anadolu ve İstanbul‟da tarîkatin yayılmasını sağlamıştır. 

Karamânî‟nin Anadolu tasavvuf kültürüne tesirini ilim ve irşat faaliyetleri, halifeleri ve eserleri başlıkları 

altında sunmaya çalışacağız. 

A- İlim ve İrşat Faaliyetleri 

Yahyâ-yı Şirvânî‟nin hizmetinde Bakü‟de on iki yıl kalan Habîb-i Karamânî, ondan aldığı icazetle 

irşad faaliyetinde bulunmak üzere tekrar Rum diyarına, Anadolu‟ya dönmüştür. Anadolu‟ya ne zaman 

geldiği konusunda kaynaklar tarih vermemektedir. Ancak Kâmil Şahin, onun Akşemseddîn (ö. 

863/1459) ile görüştüğü bilgisinden yola çıkarak Anadolu‟ya dönüşünün 1450-1455 yıllarında 

olabileceği tahmininde bulunmuştur.29 Habîb-i Karamânî, bir müddet Ankara‟da ikâmet etmiş burada 

Hacı Bayrâm-ı Velî (ö. 833/1430)‟nin kabrini ziyaretle günlerini geçirmiş, Akşemseddîn ile görüşme 

imkânı bulmuş ve sohbetlerine katılmıştır.30 Lemezât-ı Hulviyye‟de Karamânî‟nin uzun yıllar Ankara‟da 

ikamet ettiği ve Akşemseddîn‟in hizmetinde bulunduğu söylenmektedir.31 Daha sonra bir yere 

                                                      
24  İslamoğlu, Dâvûd-ı Halvetî, s. 37-38. 
25  Vicdânî, Tomar-ı Turuk-ı Aliyye, s. 17-21. 
26  Vicdânî, Tomar-ı Turuk-ı Aliyye, s. 27. 
27  Vicdânî, Tomar-ı Turuk-ı Aliyye, s. 114. 
28  Vicdânî, Tomar-ı Turuk-ı Aliyye, s. 27. 
29  Şahin, “Habîb Karamanî”, s. 371. 
30  Taşköprülüzâde, eş-Şekâiku‟n-Nu„mâniyye, s. 266; Hoca Sadettin, Tâcü‟t-Tevârih, s. 540. 
31  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 392. 
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yerleşmeden Anadolu‟nun çeşitli illerine yolculuklar gerçekleştiren Habîb-i Karamânî, Karaman, Aydın, 

Kayseri, Konya, Rum vilayetini dolaşarak ilim ve irşat faaliyetlerini sürdürmüştür.32 Konya‟da Lamiî 

Çelebi,33 Kayseri‟de bulunduğu sırada önce İbrâhim Tennûrî (ö. 887/1482), sonra Nakşîbendî şeyhi 

Emîr-i Kayserî ile görüşmüştür. Habîb-i Karamânî üç defa hacca gitmiş, Mekke‟de Zeyniyye tarikatı 

şeyhlerinden Şeyh Abdülmu„tî‟nin sohbetinde bulunmuştur.34 

Habîb-i Karamânî, Çorum‟a bağlı İskilip kasabasına gelmiş ve burada bir süre ikamet etmiştir. 

İskilip‟te kaldığı sırada cami, medrese, kütüphane gibi pek çok vakıf eserinin yanı sıra bir de zaviye 

kurmuştur. Bunların başında 881 (1476) yılında yaptırıp vakfettiği Tabakhâne mahallesinde bulunan 

Şeyh Habib Camii gelmektedir. 370 m²‟lik bir alanı kaplayan caminin önündeki medrese binaları 

1925‟ten sonra yıktırılmıştır.35 Ancak kayınpederi ile vakıf sebebiyle aralarında bir anlaşmazlık çıkmıştır. 

Bu durumun sonraları ağır suçlamalara dönüştüğü rivayet edilmiştir. Lamiî Çelebi de ikili arasında vuku 

bulan anlaşmazlığı “azîm-i muhalefet” şeklinde ifade eder ve nihayetinde dervişlik kuvvetiyle bu büyük 

sorunun aşıldığını söyler.36 Ancak anlaşmazlığın sebebi konusunda bilgi vermemiştir. Şeyh Yavsî‟nin 

vakfını evlâdiyelik olarak kurduğu, Habîb-i Karamânî‟nin ise “erbâbiye” olarak kurmasını istemesi 

yüzünden aralarının açıldığı rivayet edilmiştir.37  

Habîb-i Karamânî, kayınpederiyle aralarında çıkan bu anlaşmazlık sebebiyle İskilip‟ten ayrılıp 

Amasya‟ya gitmiştir. Amasya‟da bir zâviye kurarak ilim ve irşat faaliyetlerini sürdürmüştür. Karamânî 

en son ikamet ettiği Amasya‟da Mehmed Paşa‟nın kendisi için yaptırdığı tekkede ömrünün sonuna 

kadar şeyhlik yapmış ve bu şehirde 902/1496 yılında vefat etmiştir. Türbesi38 Mehmed Paşa İmareti 

içindedir.39  

B- Halîfeleri 

Habîb-i Karamânî Halvetî tarikatının Anadolu‟da yayılması için çok çaba harcamış, bir şehre 

yerleşmeyerek farklı şehirlerde ilim ve irşat faaliyetlerini sürdürmüştür. Kendisinden sonra da bu 

faaliyetin devam etmesini amaçlayan Karamânî, yetiştirdiği halifeleri değişik vilayetlere göndermiştir. 

Bu halifeler; Mudurnu ve çevresinde görevli Dâvûd-i Halvetî, önce Karaman ve çevresi, sonra 

İstanbul‟da Cemâleddîn İshak Karamânî (ö. 933/1527), yine İstanbul‟da Nakkaş Baba, Amasya ve 

çevresinde Seyyidî Halife (ö. 940/1533-34) ve Hızır-ı Amâsî‟dir.  

a- Dâvud-i Halvetî 

Dâvud-i Halvetî Bolu‟nun Mudurnu kazasında doğmuştur. Eserinden hareketle iyi bir medrese 

eğitimi aldığı, tefsir, hadîs, akâid, kelâm başta olmak üzere İslâmî ilimlere vâkıf olduğu, diğer kutsal 

kitapları incelediği, Mevlânâ, Yunus Emre gibi tasavvuf tarihinin önemli şahsiyetlerinin eserlerini 

okuduğu, Arapça ve Farsça‟yı iyi derecede öğrendiği belirtilmiştir.40 Bağdat‟ta tahsil gördükten sonra 

Amasya‟ya giderek Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî‟nin halifelerinden Habîb-i Karamânî‟ye intisap etmiştir.41 

Eğitimini tamamladıktan sonra şeyhi tarafından Halvetîliği yaymak üzere Mudurnu‟ya gönderilmiştir. 

Döneminde ilim ve irfanıyla öne çıkmış, hatta İsfendiyaroğulları Hükümdarı İsmâil Bey‟in kardeşi Emîr 

Ahmed kendisinden bazı tasavvufî meselelerin izahını yapan bir eser yazmasını istemiştir. Bu talep 

üzerine önce küçük bir risale sonra Gülşen-i Tevhîd42 isimli bir eser yazmış ve eserde şeyhi Habîb-i 

                                                      
32  Taşköprülüzâde, eş-Şekâiku‟n-Nu„mâniyye, s. 266; Hoca Sadettin, Tâcü‟t-Tevârih, s. 540; Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 392. 
33  Lâmi„î Çelebi “Onları İsfehânî okuduğum zamanda Konya‟da gördüm.” demiştir. (Bkz. Câmî, Nefahâtü‟l-Üns, s. 578).  
34  Taşköprülüzâde, eş-Şekâiku‟n-Nu„mâniyye, s. 266; Hoca Sadettin, Tâcü‟t-Tevârih, s. 540-541. 
35  Şahin, “Habîb Karamanî”, s. 372. 
36  Câmî, Nefahâtü‟l-Üns, s. 578. 
37  Şahin, “Habîb Karamanî”, s. 371. 
38  Evliya Çelebi, Habîb-i Karamânî‟nin Ankara yakınındaki Karacalar köyünde medfun olduğunu söylemiştir (Bkz. Evliya Çelebi, 

Seyahatnâme, vr. 99a). Ancak bu bilgi hatalıdır. Çünkü kaynaklarda Karacalar‟da medfûn olan şahsın Yahyâ-yı Şirvânî‟nin bir 
başka halifesi el-Hâc Hamza‟dır (Bkz. Nazmi, Hediyyetü‟l-İhvân, s. 483; Câmî, Nefahâtü‟l-Üns, s. 577). 

39  Taşköprülüzâde, eş-Şekâiku‟n-Nu„mâniyye, s. 266; Hoca Sadettin, Tâcü‟t-Tevârih, s. 541; Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 393; 
Nazmi, Hediyyetü‟l-İhvân, s. 483; Câmî, Nefahâtü‟l-Üns, s. 579. 

40  İslamoğlu, Dâvûd-ı Halvetî, s. 33. 
41  Recep Uslu, “Dâvûd-ı Halvetî”, DİA, İstanbul, 1994, c. IX, s. 28. 
42  Eser ilim âlemine ilk olarak Necati Elgin tarafından tanıtılmıştır. (Necati Elgin, “Dâvûd-ı Halvetî‟nin „Gülşen-i Tevhîd‟i”, İ.Ü.E.F. 

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul, 1965, c. XIII, s. 91-98). Ancak daha sonra Abdulmecit İslamoğlu eser üzerine 
doktora tezi hazırlamıştır (Abdulmecit İslamoğlu, Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk‟i (İnceleme-Metin), 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007). 
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Karamânî‟nin de sözlerini tercüme ve şerh etmiştir. Taşköprülüzâde, bu eserin tarikat ehli arasında çok 

rağbet gördüğünü kaydeder. 

b- Cemâleddîn İshak Karamânî 

Habîb-i Karamânî‟nin bir diğer halîfesi Cemal Halîfe diye şöhret bulmuş Cemâleddîn İshak 

Karamânî‟dir (ö. 933/1527). Cemâleddîn İshak Karamânî, Cemâleddîn-i Aksarayî‟ye nispetle Cemâlî 

veya Cemâlî-zâdeler diye bilinen aileye mensup olup Cemâl Halife olarak da tanınmıştır. O, öncelikle 

zâhirî ilimleri tahsil etmiş, Aksaray ve Konya‟dan sonra Buhara‟ya gidip Muhammed Kerrârî‟nin ilim 

halkasına katılmıştır. Cemâl Halife, daha sonra İstanbul‟da Kadı-zâde Mevlâ Kâsım‟dan ders almış ve 

Muslihuddîn-i Kastallânî‟ye danişmend olmuştur. Âlim olmasının yanısıra usta bir hattat olarak nam 

salmıştır. Nitekim Fatih Sultan Mehmed, kendisinden İbnü‟l-Hâcib‟in el-Kâfiye‟sini; II. Bayezid ise sarf 

ve nahve dair kitapları istinsah etmesini istemiştir. İstanbul kadısı olan hocası Muslihuddîn-i Kastallanî 

ile aralarında vuku bulan bir olay, onun zâhir ilimleri bırakıp sûfiyye tarîkına girmesine neden olmuştur. 

Cemâleddîn İshak Karamânî, bu olaydan sonra Habîb-i Karamânî‟ye intisap etmiş, onun yanında seyr ü 

sülûkünü tamamlayarak icazet almıştır. Bir müddet Karaman‟da ikamet ettikten sonra İstanbul‟a gitmiş 

ve akrabası Vezir Pîrî Mehmed Paşa‟nın kendisi adına yaptırdığı tekkede irşad faaliyetlerini 

sürdürmüştür. Pîrî Mehmed Paşa, şeyh adına İstanbul‟da Fındıkzade ve Sütlüce‟de iki tekke daha 

yaptırmıştır. Dolayısıyla Cemâleddîn İshak, şeyhi Karamânî‟den aldığı tarikati önce Karaman ve çevresi, 

sonra da İstanbul‟a taşımıştır.43 

İslâmi ilimler alanında pek çok eseri44 bulunan Cemâleddin Karamânî, 933/1527 tarihinde 

İstanbul‟da vefat etmiş ve vasiyeti üzerine Sütlüce‟deki tekkesinin yakınına defnedilmiştir. Cemâleddin 

Karamânî‟nin vasiyeti üzerine vefatından sonra Sütlüce‟deki tekkede yerine Şeyh Îcâdî diye tanınan 

halifesi Hayreddin Hızır Amâsî, Fatih‟teki tekkede ise oğlu Mehmed Emin Efendi post-nişîn olmuştur. 

Halifelerinden Ezelî-zâde Abdurrahman Efendi Konya‟da Sâhib Ata Zaviyesi‟nde, Abdülkerim Efendi 

Tire‟de, Hayreddin Hızır Amâsî ise bir müddet Sütlüce‟deki tekkede kaldıktan sonra Amasya‟da 

faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.45  

c- Nakkaş Baba 

Kaynaklarda Habîb-i Karamânî‟nin İstanbul‟da tarîkatini yayan bir diğer halîfesinin nakış 

sanatındaki ünüyle tanınan Nakkaş Baba olduğu belirtilmiştir.46 Nakkaş Baba‟nın asıl adı Muhammed b. 

Şeyh Bâyezîd‟dir. Doğum ve ölüm tarihi bilinmeyen Nakkaş Baba‟nın Yavuz Sultan Selim‟in Çaldıran 

zaferinde Tebriz‟i aldıktan sonra sanatkârlar arasında İstanbul‟a getirdiği söylenmiştir. Ancak daha 

önce Fatih Sultan Mehmed‟in 870/1466‟da Çatalca‟ya yakın İnceğüz nahiyesinde Kutlubey (bugün 

Nakkaşköy) köyünü mülk olarak Nakkaş Baba‟ya verdiği bilgisi bir vakfiye yer almaktadır. Habîb-i 

Karamânî‟nin halifelerinden olduğu ise Üsküdar Tarihi‟nden başka herhangi bir kaynakta 

geçmemektedir.47 Nakkaş Baba‟nın Habîb-i Karamânî‟ye intisap edip ondan irşad icazeti aldığı belirtilse 

de nerede ve hangi tarihte görüştüğüne dair bir bilgi yoktur. Ancak vakıflar genel müdürlüğüne ait bir 

vakfiyeden anlaşıldığına göre Nakkaş Baba, sanatının ve sultana yakın olmasının yanında kemal sahibi 

bir zattır.48  

d- Seyyidî Halîfe 

Habîb-i Karamânî halifelerinden Seyyidî Halife (ö. 940/1533-34), Amasyalı olup Habîb-i 

Karamânî‟nin Amasya‟da faaliyet gösterdiği Mehmet Paşa Tekkesi‟nde onun vefatından sonra şeyh 

olmuş ve irşad faaliyetlerini sürdürmüştür.49 Kendisi de şeyhi Habîb-i Karamânî gibi Amasya‟da vefat 

                                                      
43  Reşat Öngören, “Karamânî, Cemâleddin İshak”, DİA,  2001, c. XXIV,  s. 448-449. 
44  Eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. M. Sait Toprak, “Cemâlî İshâk b. Mehmed el-Karamânî: Hayatı ve Eserleri”, Dokuz 

Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir, 2006, sayı: XXIV, s. 138-158.  
45  Öngören, “Karamânî, Cemâleddin İshak”, s. 449. 
46  Öngören, Osmanlılar‟da Tasavvuf, s. 41. 
47  İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, İstanbul, 1976, c. I, s. 371. 
48  Filiz Çağman, “Baba Nakkaş”, DİA, İstanbul, 1991, c. IV, s. 369-370. 
49  Abdîzâde, Amasya Tarihi, I/243. 
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etmiş ve bu zaviye çevresinde defnedilmiştir. Seyyidî Halife‟nin vefat tarihi h. 940 (m. 1533-34) 

senesidir.50 

e- Hızır-ı Amâsî 

Habîb-i Karamânî‟nin önce İstanbul sonra Amasya‟da faaliyet gösteren bir diğer halifesi Hızır-ı 

Amâsî‟dir.  

Halvetiyye tarikatının Şemsiyye kolunun müessisi, hamse sahibi velûd bir şahsiyet olan 

Şemseddîn-i Sivâsî‟nin babası Muhammed ez-Zilî ve şeyhi Muslihuddîn Halife de Hızır-ı Amâsî‟nin 

halîfeleridir. Yukarıda bahsedildiği üzere Sivâsî‟nin tarikat silsilesinin biri Hızır-ı Amâsî-Habîb-i Karamânî 

vasıtasıyla Yahyâ Şirvânî‟ye ulaşır. Şemseddîn-i Sivâsî, yedi yaşında iken babası onu şeyhi Hacı Hızır‟ın 

yanına götürmüş, onun duasını istemiş ve Sivâsî şeyhin duâsına mazhar olmuştur. Sivâsî, hayatının 

ilerleyen safhalarında Allah‟ın kendisine ihsan ettiği her şeyi bu duanın bereketi olarak görmüştür.51 

Dolayısıyla Şemseddîn-i Sivâsî gibi hamse sahibi velûd bir şahsiyetin yetişmesinde katkısının olması 

Hızır-ı Amâsî ve Habîb-i Karamânî‟nin Anadolu tasavvufundaki önemini bir kez daha arttırmaktadır.  

Ayrıca Osmanlı âlimi, Anadolu kazaskeri olan Sinan Efendi‟nin (ö. 986/1578) babası 

Hüsâmeddin Efendi‟nin de Habîb-i Karamânî‟nin halifesi olduğu rivayet edilir. 893 (1488) yılında 

Amasya sancağının Sonusa köyünde (bugün Tokat‟ın Erbaa ilçesindeki Uluköy) doğan Sinan Efendi, 

doğum yerine atfen Amâsî nisbesiyle ve Beyzâvî‟nin Envârü‟t-tenzîl ve esrârü‟t-te‟vîl‟i üzerine yazdığı 

hâşiyesi münasebetiyle “Muhaşşî” lakabıyla anılmıştır. Amasya‟da Küçük Ağa Medresesi hocalarından 

Emîr Kulu Şemseddin Efendi ve Hüseyniye Medresesi hocalarından Taşköprülü Muslihuddin Efendi‟den 

ders almıştır. 928 (1522) yılından itibaren Gelibolu, Edirne ve İstanbul‟da Sahn-ı Semân‟ın da 

aralarında bulunduğu bazı medreselerde müderrislik yapmış ve 946‟da (1539-40) Halep kadılığına tayin 

edilmiştir. Sonra Dımaşk, ardından Bursa (951/1544) ve Edirne (Şâban 952/Ekim 1545) kadılıklarına 

getirilmiştir. Şâban 954‟te (Eylül 1547) İstanbul kadısı olduktan on gün sonra Anadolu kazaskeri 

olmuştur.52 Osmanlı Devleti‟nin değişik vilayetlerinde önemli görevler ifa eden Sinan Efendi‟nin 

yetişmesinde Karamânî‟nin de tesiri olması kayda değer bir husustur. 

3-Eserleri 

a-Kitâbü’n-Nesâyıh 

Kaynaklarda Habîb-i Karamânî‟nin Manzûme-i Atvâr-ı Seb„a ve Kitâbü‟n-Nesâyıh isimli iki eseri 

olduğundan bahsedilmektedir.53 Bunlardan Kitâbü‟n-Nesâyih adlı bir mensur eseri olduğu rivayet edilse 

de günümüzde herhangi bir nüshasına rastlanamamıştır. Bu eserin Habîb-i Karamânî‟nin, kendisini 

ziyarete gelen Merkez Efendi‟ye (ö. 959/1552)54 verdiği öğütlerden derlendiği nakledilmiştir.55  

b- Risâle-i Makâmâtü’s-Sülûk (Atvâr-ı Seb‘a) 

Habîb-i Karamânî‟ye nisbet edilen “Risâle-i Makâmâtü‟s-Sülûk”56 adlı manzum risalede; seyr ü 

sülûkta nefsin geçirdiği merhaleler Halvetiyye tarikatındaki atvâr-ı seb„a yazma geleneğini takip ederek 

sırasıyla açıklanmıştır. Eserin tespit edilen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi bölümü, 

nr. 1321‟de kayıtlı olup 51 varaktır (1a-51a). Eser üzerine Hatice Kübra Tekdemir yüksek lisans 

yapmıştır.57 

 

 

                                                      
50  Mehmed Süreyyâ. Sicill-i Osmânî, Matba„a-i Âmire, İstanbul, 1311, c. II, s. 324. 
51  Nazmi, Hediyyetü‟l-İhvân, s. 319; Rüya Kılıç, “Sivas‟tan İstanbul‟a Bir Tarikat Portresi: Şemsîyye ve Sivâsîyye”, Türkler, 

Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, sayı: 11, s. 120. 
52  Hakkında detaylı bilgi için bkz. Eyyüp Said Kaya, “Sinan Efendi”, DİA, 2009, c. XXXVII,  s. 228-229. 
53  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-„Ârifîn, s. 262; Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, s. 141; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, s. 58. 
54  Tahsili sırasında bir ara tasavvuf yoluna girmeye karar veren Merkez Efendi, Amasya‟ya giderek Halvetiyye şeyhlerinden 

Habîb-i Karamânî‟ye mürid olmak istemiş, ancak şeyh, mânevî eğitiminin başkası eliyle olacağına işaret edip onun bu isteğini 
geri çevirmiş ve kendisine “Muslihuddin” lakabını vererek halka vaaz etmesini tavsiye etmiştir. Merkez Efendi hakkında 
ayrıntılı bilgi bkz. Reşat Öngören, “Merkez Efendi”, DİA, 2004, c. XXIX,  s. 200-202. 

55  Hüseyin Menç, Tarih İçinde Amasya, Net Ofset Matbaası, Ankara, 2000, s. 214. 
56  Eserin ismi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Öztürk, XVI. Yüzyıl Halvetî Şiirinde Din ve Tasavvuf, Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003, s. 33; Tekdemir, “Habîb-i Karamânî”, s. 36-37.  
57  Eserin tam metni için bkz. Tekdemir, “Habîb-i Karamânî”, s. 85-203. 
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c- Vuslatnâme 

Habîb-i Karamânî‟ye nisbet edilen bir diğer eser Vuslatnâme isimli mesnevîdir. Eserin bilinen 

tek nüshası Ankara TDK Yazma Eserler Kütüphanesi‟nde mevcuttur. Vuslatnâme, Allah‟a vuslat 

arayışının sonucunda telif edilmiş bir eserdir. Eserde ricâl-i gayb: üçyüzler, kırklar, yediler, dörtler, 

üçler, ikiler, kutup şeklinde detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca Halvetiyye tarikatındaki atvâr-ı seb„a 

yazma geleneğine uygun olarak mesnevinin sonunda bir atvâr-ı seb„a yer alır. Eser Mustafa özağaç 

tarafından doktora tezi olarak çalışılmıştır.58  

Sonuç 

Halvetîlik, XIII. asrın sonlarına doğru Anadolu‟ya girmiş ve girdiği tarihten itibaren Türk 

toplumuna en fazla tesir eden tarîkatlardan biri olmuştur. Tarîkatın Anadolu‟ya girişinde ve 

yayılmasında önemli faaliyetleri olan ilk Halvetî şeyhlerinden biri hiç şüphesiz Habîb-i Karamânî‟dir.  

Habîb-i Karamânî Niğde yakınlarındaki Ortaköy kasabasında doğmuş, zâhirî ilimleri tahsil 

ettikten sonra memleketinden ayrılarak Bakü‟ye gitmiş ve orada Halvetîliğin pir-i sânîsi Yahyâ-yı 

Şirvânî‟ye intisap etmiştir. Onun yanında on iki yıl bulunduktan sonra hilâfet alarak Anadolu‟ya 

dönmüştür. Yahyâ-yı Şirvânî‟nin beş meşhur halifesinden biri olan Habîb-i Karamânî, Pîr Şükrullâh el-

Ensârî, Ali Alâeddîn er-Rûmî, Dede Ömer Rûşenî, Muhammed Bahâeddin Erzincânî ile birlikte 

Halvetiyye tarikatinin Anadolu‟da yayılmasında son derece etkili olmuştur.  

İlim ve irşat faaliyetlerini sürdürmek ve Halvetîliği Anadolu‟da yaymak maksadına matuf olarak 

bir şehirde ikamet etmemiş, Ankara, Karaman, Aydın, Kayseri, İskilip gibi Anadolu‟nun çeşitli şehirlerini 

dolaşmış ve son olarak Amasya‟da karar kılmış, orada vefat etmiştir. 

Anadolu‟nun çeşitli şehirlerinde, sonra Amasya ve çevresinde sürdürdüğü bu faaliyetleriyle, 

yetiştirdiği halifeleriyle de Anadolu ve İstanbul‟da tarîkatın yayılmasını sağlamıştır. Şöyle ki Mudurnu ve 

çevresinde Dâvûd-i Halvetî, önce Karaman ve çevresinde sonra İstanbul‟da Cemâleddîn İshak 

Karamânî, yine İstanbul‟da Nakkaş Baba, Amasya ve çevresinde Seyyidî Halife, İstanbul ve Amasya‟da 

Hızır-ı Amâsî Karamânî‟nin tarîkatını yayan halîfeleridir. Ayrıca Osmanlı âlimi, Anadolu kazaskeri olan 

Sinan Efendi‟nin yetişmesinde Karamânî‟nin önemli katkıları olmuştur.  

Kendisine nisbet edilen “Vuslatnâme” ve “Risâle-i Makâmâtü‟s-Sülûk” adlı manzum eserleri, 

seyr ü sülûkta nefsin geçirdiği merhaleleri anlatması açısından Halvetiyye tarikatındaki atvâr-ı seb„a 

yazma geleneğinin ilk örneklerindendir.  

Halvetîliğin dört ana şubesinden biri olan Şemsiyye kolunun müessisi hamse sahibi velûd bir 

şahsiyet olan Şemseddîn-i Sivâsî‟nin şeyhi Muslihuddîn Halife vasıtasıyla Hızır-ı Amâsî ve Habîb-i 

Karamânî‟den beslenmesi, silsilesinin bu yolla Yahyâ-yı Şirvânî‟ye ulaşması üzerinde durulması gereken 

bir husustur. Buradan hareketle sonuç olarak Habîb-i Karamânî bazı araştırmacıların ifade ettiği gibi 

kendisi yeni bir şube kurmuştur diyemesek de Şemsiyye şubesinin kurulmasına kaynaklık etmiş ve 

Halvetîliğin Anadolu ve İstanbul‟da yayılmasında mühim faaliyetler yürütmüştür. 
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HABÎB-İ KARAMÂNÎ’NİN BİLİNMEYEN BİR MESNEVİSİ: VUSLATNÂME 

 

Mustafa ÖZAĞAÇ 

 

Özet 

Vuslatnâme isimli mesnevînin bilinen tek nüshası Ankara TDK Yazma Eserler Kütüphanesi‟nde 

mevcuttur. Vuslatnâme‟de Halvetî Ģiirinin muhteva özellikleri kendini göstermektedir. Örneğin, içindeki 

Etvâr-ı Seb‟a Halvetî geleneğine uygundur. Hakk‟a ulaĢma ve Hakk‟ı görme kavramları temelinde inĢa 

edilen Vuslatnâme‟de, Ricâl-i Gayb zümresi vesilesiyle bunların gerçekleĢebileceği anlatılır. ġair, len 

terânî hitabı kendisine söylenmiĢçesine dertlidir. Vuslatnâme‟nin kimin tarafından yazıldığını tespit 

edebilmek için Habîbî mahlaslı Ģairler, AkĢemseddin ve onunla irtibatlandırılabilecek Ģairler sırayla 

incelendi. Zira yazma nüshada hem Habîbî mahlası ve hem de „Vuslatnâme-i AkĢemseddin‟ ibaresi 

bulunmaktadır. Habîb-i Karamânî‟nin Hakk‟ı görmeye yönelik isteği tezkirelerde ġirvan‟a gidiĢiyle ilgili 

olarak anlatılan ve Yahyâ-yı ġirvânî müridlerine yönelttiği „ġeyhiniz Mevla‟yı bana bir günde gösterebilir 

mi?‟ sorusundan da anlaĢılmaktadır. Vuslatnâme‟deki dil özelliklerine bakıldığında, Habîb-i Karamânî‟nin 

ġirvan‟a gidiĢinden sonra bu eseri yazdığı söylenebilir. Vuslatnâme, gerek Habîb-i Karamânî‟nin 

halifelerinin ve Ģeyhi Yahyâ-yı ġirvânî‟nin eserleri arasında ve gerekse AkĢemseddin ile ġirvânî ekolü 

arasında bir köprü konumundadır. Bu anlamda Vuslatnâme, Halvetiyye geleneği içinde tamamlayıcı 

nitelikte bir mesnevîdir. 

Anahtar Kelimeler: Habîb-i Karamânî, Vuslatnâme, Mesnevî, Tasavvuf, Ricâl-i Gayb. 

 

An Unknown Masnavı of Habib-i Karamani: Vuslatnâme 

 

Abstract 

The only known transcript of Vuslatnâme is at the library of the ITL (Institute of Turkish Language), 

Ankara. Content characteristics of Halwatî poets can be traced in this masnawi. For instance, etvar-ı 

sab‟a, which is one of the main topics in the book, is appropriate with Halwati tradition. Vuslatnâme 

tells the possibility of reaching and seeing the God via Ricâl-i gayb, which is a main characteristic of 

the manuscript. The poet occupies himself with a phrase „lan tarani‟, an Arabic phrase means you 

won't be able to see. To figure out who the poet of this masnawi, poets around Akshamsaddin has 

been examined one by one; since there are inscriptions on the manuscript that says both Habibi as a 

nickname for the poet and Akshamsaddin‟s Vuslatnâme. According to the collection of biographies, 

Habîb-i Karamânî‟s desire to see the God can be understood by his going to Shirwan and his question 

to the followers of Yahya Shirwanî regarding whether the master is able to demonstrate the God to 

him in a day. When the language properties of Vuslatnâme is examined, it would be seen that it was 

written after his travel to Shirwan. Vuslatnâme is a bridge in between both caliphs of Habîb-i 

Karamânî and their master and Akshamsaddin and Shirwanî School. In this sense, Vuslatnâme is also 

a complimentary masnawi in the Halwati tradition. 

Keywords: Habîb-i Karamânî, Vuslatnâme, Masnawi, Sufism, Ricâl-i Gayb 

 

Araştırmacıları Bekleyen Bir Eser: Vuslatnâme 

Doktora tez konusu için arayıĢta olduğumuz dönemde, Agah Sırrı Levend‟in Türk Edebiyatı 

Tarihi‟nde karĢımıza çıkan Vuslatnâme‟nin henüz çalıĢılmadığını görünce eseri tez konusu olarak 

çalıĢmak istedik.1 

Levend, eseri Ģöyle tanıtmaktaydı:2 

                                                      
  ArĢ. Gör. Dr., Ġstanbul Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, mustafaozagac@gmail.com. 
1  Türk Dili ve Edebiyatı alanında araĢtırmalarını sürdüren Uğur Öztürk‟e, bu eserden bizi haberdar ettiği ve tez konusu olarak 

almamızı teĢvik ettiği için müteĢekkiriz. 
2  Agah S. Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay., 5. bs., Ankara, 2008, s. 441. 
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Vuslat-nâme (manzum), yazarı: Habîbî. Eserde ricâlü‟l-gayb, bunlarla ilgili kıssalar, sonunda 

ayın her günü için her harften bir münacat yer almaktadır. Eserin yazma nüshası: Ankara, TDK Ktp., 

No. A/372. 

Vuslatnâme‟nin TDK Yazma Eserler Kütüphanesi‟ndeki bilinen tek nüshasını edindik ve tez 

konusu olarak çalıĢmak üzere Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟ne dilekçemizi verdik. 2011 

Ekim‟inde bu talebimiz onaylanmıĢtı. Prof. Dr. Hatice Aynur‟un Osmanlı Edebiyatı Bibliyografyası 

Veritabanı‟na da 2012 Temmuz‟unda bu konuyu çalıĢmakta olduğumuzu kaydettirdik. Böylece 

Vuslatnâme‟nin baĢka bir tezde çalıĢılma ihtimalinin önüne set çektiğimizi düĢünmüĢtük. Ancak 2015 

yılında Yök‟ün tez sayfasında araĢtırma yaparken Habîbî‟nin Vuslatnâme‟si isimli bir doktora tezinin 

Atatürk Üniversitesi Türk Dili bölümü çatısı altında çalıĢılmıĢ ve henüz bir yıl önce tamamlanmıĢ 

olduğunu gördük. Söz konusu tezi hazırlayan Dilek Akan Budak, Vuslatnâme‟yi dil yönünden incelemiĢti 

ve Vuslatnâme‟nin yazarı olarak Azeri Habîbî‟yi iĢaret etmekteydi.3 Bizim çalıĢmamız ise bir edebiyat 

tezi olacaktı ve Azeri Habîbî‟nin Vuslatnâme müellifi olamayacağına çoktan kanaat getirmiĢtik. Budak‟ın 

tezinin varlığından dolayı tez konumuzu değiĢtirmeyi düĢünmedik. Ancak söz konusu tezin varlığı, 

bilimsel etik gereği tezimizde metin kısmının özgün bir bölüm değil; ek bölüm Ģeklinde yer almasına yol 

açtı. 

Vuslatnâme Nüshası ve Eserin Muhtevası 

Vuslatnâme nüshasının son sayfasında “Nukile an Mahmud Efendi Üsküdârî” ibaresi yer 

almaktadır. Vuslatnâme‟nin istinsahının Aziz Mahmud Hüdâyî tarafından yaptırıldığı, yahut sonraki bir 

zamanda ona ait nüshadan çoğaltıldığı izlenimi uyandıran bu ibare Vuslatnâme‟yi ilk bakıĢta Halvetiyye 

çatısı altında değerlendirmemize yol açan verilerden birisidir. 

2839 Beyit tutarındaki Vuslatnâme, mesnevî türünün özelliklerine uygun olarak içerisinde 

gazeller ve hikâyeler barındırmaktadır. Eserin bütününden çıkarılacak temel konu ise Allah‟a ulaĢma ve 

O‟nu görme arzusudur. Vuslatnâme müellifi, Hz. Musa‟ya söylenen Len Terânî sözü sanki kendisine 

denmiĢcesine dertlidir. CoĢkulu bir lirizm içeren gazelleriyle Len Terânî‟den yakınırken, bir yandan da 

bu dertten kurtulmak için tasavvuf ilminin imkânlarıyla çareler aramaktadır.4 „Rabbim bana görün!‟ 

talebi karĢısında Len Terânî cevabını alan Hz. Musa ile kendini özdeĢleĢtiren yazar, maksuda varmasına 

yardımcı olacak bir Hızır‟a ihtiyaç duymaktadır. Hakk‟a vuslatın ve Hakk‟ı görebilmenin yolu 

Vuslatnâme‟de “Ricâl-i Gayb‟ı vesile edinmek” Ģeklinde tarif edilir. Dolayısıyla Hızır ve tasavvufî 

kaynaklarda Hızır‟ın dahil edildiği Ricâl-i Gayb, eserdeki kurgunun temel unsurlarıdır. 

Ricâl-i Gayb nazariyesini Ġbn Arabi Fütühât-ı Mekkiye‟sinde sistemleĢtirmiĢtir. Vuslatnâme‟de 

ise Ricâl-i Gayb ile ilgili bilgiler için baĢka bir kaynağa sürekli olarak atıf yapılmaktadır. Vuslatnâme‟nin 

mensur giriĢindeki atıftan anlaĢıldığı üzere: “Ricâl-i Gayb altı bölüktür; üçü âĢıkân üçü mâĢukân sıfattır” 

Ģeklinde orijinal bir tanım barındıran ve Vuslatnâme‟de adı bazen Câmî, bazen Cevâmî, bazen de 

Cevâmîu‟l-Ulûm Ģeklinde zikredilen söz konusu esere henüz ulaĢamadık. 

Vuslatnâme, klasik mesnevi tarzının sistemine uygun olarak tevhid ve hamdele ile baĢlamakta 

ve aĢağıdaki Ģekilde bölümlenmektedir: 

i. Tevhid     (1-11.b.) 

ii. Hamdele    (12-23.b.) 

iii. Mu‟cizât     (24-31.b.) 

iv. Na‟t     (32-41.b.) 

v. PadiĢahlara övgü   (42-48.b.) 

vi. Ashab ve Dört Halifeye övgü  (49-58.b.) 

vii. Sebeb-i Telif    (59-80.b.) 

viii. „Ağlamak‟ redifli gazel   (81-86.b.) 

                                                      
3  Dilek Akan Budak, Habîbî Vuslatnâme (GiriĢ-Ġnceleme-Metin-Dizin), YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2014, s. 2. 
4  Len Terânî lafzının Vuslatnâme‟nin bütününe homojen biçimde dağıldığını ve eserde yaklaĢık 60 kez tekrarlandığını gösteren 

grafik Ek-1‟de verilmiĢtir. 
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ix. Sebeb-i telife devam   (87-93.b.) 

x. PadiĢahla diyalog   (94-139.b.) 

xi. Dört Halifeden bahis   (140-141.b.) 

xii. Ricâl-i Gayb, Vesile, Vuslat  (240.b.) 

xiii. Üçyüzler    (984.b.) 

xiv. Kırklar     (991.b.) 

xv. Yediler     (1312.b.) 

xvi. Etvâr-ı Seb‟a    (1438-1601.b.) 

xvii. Birinci Tavır    (1438-1452.b.) 

xviii. Ġkinci Tavır    (1453-1466.b.) 

xix. Üçüncü Tavır    (1467-1478.b.) 

xx. Dördüncü Tavır    (1478-1492.b.) 

xxi. BeĢinci Tavır    (1493-1512.b.) 

xxii. Altıncı Tavır    (1513-1525.b.) 

xxiii. Yedinci Tavır    (1526-1553.b.) 

xxiv. Gözgü: Evliya Gönlü   (1554-1601.b.) 

xxv. Dörtler     (1602-1767.b.) 

xxvi. Üçler     (1768-1903.b.) 

xxvii. Kutb‟a Hitap    (1904-1916.b.) 

xxviii. Kutb‟un Cevabı    (1917-1944.b.) 

xxix. Tevhid     (1945-1959.b.) 

xxx. Nûr-ı Muhammedî   (1960-2040.b.) 

xxxi. Otuz Harfin Üstüne Birer Münâcât (2506-2827.b.) 

xxxii. Dua     (2828-2839.b.) 

Halvetîlik‟teki Etvâr-ı Seb‟a yazma geleneğine Vuslatnâme‟de de uyulur. 1438-1601. Beyitler 

arasında bir Etvâr-ı Seb‟a bulunmaktadır.5 

Ricâl-i Gayb dahilindeki 300‟ler, 40‟lar, 7‟ler, 4‟ler, 3‟ler, 2‟ler ve Kutb, Vuslatnâme‟de sırasıyla 

iĢlenir. Sayılardan yola çıkılarak âlemlerin anlatıldığı Vuslatnâme'de küçük âlem olarak insan, büyük 

âlem olarak kozmos ele alınmaktadır. 

Vuslatnâme‟de Cevâmiu‟l-Ulûm dıĢında adı zikredilen bir diğer eser Ġhyâu Ulûmi‟d-Dîn‟dir. Ayet 

ve hadislere Vuslatnâme‟de iktibas ya da telmih yoluyla sıkça yer verilir. Eserde Ġbn Sînâ tıbbının ve 

Babil kozmolojisinin de izlerine rastlanır. 

Eserin Yazarını Tespit Süreci 

ÇalıĢmamıza baĢlarken Vuslatnâme‟nin tenkitli metnini ortaya koymayı, içeriğini analiz etmeyi 

ve yazarının kimliğini tespit etmeyi amaçlamıĢtık. Eseri edebiyat ve tasavvuf tarihinde 

konumlandırabilmek için yazarını tespit etmek nasıl önemliyse, bunu sağlamak adına mevcut bütün 

verilerin dahil edildiği bir araĢtırma yapmak da önemliydi. Vuslatnâme‟nin Habîbî mahlasıyla yazılmıĢ 

olmasını, nüshanın kapak ve zahriyesindeki Vuslatnâme-i AkĢemseddin ibaresinin varlığını, eserin dil 

özellikleri ve içeriğini de göz önüne alarak yazarın kimliğini araĢtırdık. Edebiyat tarihinde Habîbî 

mahlası ile eser verdiği bilinen beĢ Ģairin Vuslatnâme‟yi yazmıĢ olma ihtimallerini ayrı ayrı inceledik. 

Budak‟ın tezinde Vuslatnâme yazarı olarak Azeri Habîbî gösterildiğinden onun üzerinde daha çok 

durduk. 

Azeri Habîbî‟nin Vuslatnâme‟yi yazma ihtimalini irdelerken baĢka bir husus dikkatimizi çekti. 

ÇalıĢmalarıyla Fuad Köprülü, Habîbî‟nin tanınmasında büyük pay sahibiydi. Köprülü, onun Ģahsiyetini 

anlamak için Eğirdirli Hacı Kemal‟in nazire mecmuasında yer alan ve Azeri Habîbî‟ye ait bulunan Ģiirleri 

toplamasını öğrencisi Ahmet Ziya Bey‟den istemiĢti. Ancak Ahmet Ziya Bey, söz konusu mecmuadan 39 

                                                      
5  Söz konusu Etvâr-ı Seb‟a, 2057-2089 beyitler arasında gezegen evlerinin anlatıldığı kısımla birlikte Ek-2‟deki tabloda yer 

almaktadır. 
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Ģiir getirmiĢ, Habîbî mahlasıyla mecmuada yer alan diğer 11 Ģiiri ise görememiĢti.6 Bu 11 Ģiir 

incelendiğinde, belki de edebiyat tarihimizde hiç bilinmeyen bir baĢka Habîbî‟nin varlığından 

bahsedilebilir. Yanı sıra Köprülü, Azeri Habîbî‟nin Ģiirlerinden hareketle onu müfrit ġii, Galata 

meyhaneleri müdavimi ve Rum oğlanı Ġstefo‟ya alaka duyan biri olarak göstermiĢtir ki,7 onun bu 

tavsiflerinin sorunlu olduğu söz konusu Ģiirler incelendiğinde görülmektedir. Vuslatnâme‟yi yazma 

ihtimalini araĢtırdığımız Azeri Habîbî‟nin literatürümüzdeki mevcut portresi onun gerçek Ģahsiyetini 

yansıtmaktan uzaktır. Habîbî‟yi, Köprülü‟nün tavsifinden ayrı olarak tanımak amacıyla söz konusu 

nazire mecmuasındaki 50 Ģiiri de inceledik. Bu mukayeseli analizin sonucunda, Habîbî mahlasıyla eser 

verdiği bilinen diğer dört Ģair gibi Azeri Habîbî‟nin de Vuslatnâme‟yi yazmıĢ olamayacağına kanaat 

getirdik.8 

Vuslatnâme yazarının kimliğini Habîbî mahlasıyla eser veren Ģairler arasında araĢtırdıktan 

sonra, ikinci kıstas olarak belirlediğimiz Vuslatnâme-i AkĢemseddin ibaresinin varlığı üzerinden 

çalıĢmamıza devam ettik. Böylece AkĢemseddin‟den baĢlayarak, onun gibi Hacı Bayrâm-ı Velî‟nin 

halifesi olduğu bilinen sûfiler ile AkĢemseddin‟in evladı ve halifelerinin Vuslatnâme‟yi yazma 

ihtimallerini incelemeyi hedefledik. AkĢemseddin‟in eserlerinde Hakk‟a vuslat ve Hakk‟ı görmek, tıpkı 

Vuslatnâme‟de olduğu gibi önemli bir yer tutmaktadır. Ancak özellikle dile dair bazı farklılıklar 

AkĢemseddin‟in Vuslatnâme yazarı olamayacağı düĢüncesini uyandırmaktadır. 

Elimizdeki nüshanın kapağında ve zahriyesinde yer alan Vuslatnâme-i AkĢemseddin ibaresi 

itibariyle, AkĢemseddin ve Ģiirleri onunkiyle sıklıkla karıĢtırılan Akbıyık ġemseddin isimlerinden sonra 

Vuslatnâme‟yi yazma ihtimalini araĢtırdığımız üçüncü sûfi Habîb-i Karamânî oldu. Tasavvur ettiğimiz 

“AkĢemseddin evreni”ne Habîb-i Karamânî‟yi dahil etmemizin sebebi, Ahmed Hasîb‟in Silkü‟l-Leâl9 isimli 

eserinden öğrendiğimize göre, onun AkĢemseddin‟le görüĢmüĢ olması; AkĢemseddin‟e yakın olanlar 

arasından kendisine öncelik tanımamızın sebebi ise Habîb adının Habîbî mahlasına yakınlığıdır. 

Silkü‟l-Leâl‟de Habîb ismini nispet harfiyle Habîbî Ģeklinde göremeyiĢimiz, yazarı Habîbî mahlası 

itibariyle araĢtırırken kendisini göz ardı etmemize yol açsa da; aĢağıda alıntıladığımız beyitte onun 

AkĢemseddin‟le birlikte anıldığını görünce araĢtırmamıza Habîb-i Karamânî‟yi dahil ettik. 

Cenâb-ı Hacı Bayramı ziyâret eyleyüp ekser 

Geçerdi AkĢemseddin ile sohbetle ahyânî [I, 338a] 

Habîb-i Karamânî‟nin Vuslatnâme yazarı olma ihtimalini incelerken, yazının devamında da 

görüleceği üzere, diğer ihtimallerle ilgili havada kalan sorular genel olarak cevabını buldu. Cevabının 

müĢkil olduğu bir soru Ģudur: Nasıl oldu da nüshanın kapağına ve zahriyesine Vuslatnâme-i 

AkĢemseddin yazıldı? Yazma nüshada sonradan kendine yer bulduğu anlaĢılan bu ibarenin istinsah 

kaynaklı olduğu hatırlanmalıdır. Ġki sûfinin sohbet arkadaĢı olmaları, birbiriyle karıĢtırılmaları için konu 

ve üslup yönünden ortak unsurlar vadetse de; bizim bu karıĢtırılma hakkındaki teorimiz daha ziyade 

Habîb-i Karamânî‟nin Osmanlı siyasetindeki yeri doğrultusunda Ģekillenecektir. 

                                                      
6  Söz konusu 11 Ģiiri, Eğirdirli Hacı Kemal‟in Câmiü‟n-nezâir‟ini doktora tezi olarak çalıĢan Yasemin Ertek Morkoç‟un tezindeki 

indeksin yardımıyla kolayca tespit edebildik. Morkoç‟un tezindeki sayılandırmaya göre bu 11 Ģiirin numaraları Ģu Ģekildedir: 
108, 120, 164, 188, 208, 745, 1264, 1545, 1650, 2042, 2080. Bkz. Yasemin Ertek Morkoç, Eğridirli Hacı Kemal‟in Câmiü‟n-
nezâiri (Metin ve Mecmua Geleneği Üzerine Bir Ġnceleme), YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Ġzmir, 2003. 

7  Fuad Köprülü, Edebiyat AraĢtırmaları II, haz. Orhan Köprülü, Ötüken Yay., Ġstanbul, 1989, s. 586. 
8  Detaylı bilgi için bkz. Mustafa Özağaç, Habîbî‟nin Vuslatnâme Adlı Mesnevîsi (Metin-Muhteva-Tahlil), YayımlanmamıĢ Doktora 

Tezi, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2016, s. 8-24. 
9  Silkü‟l-Le‟âl-i Âl-i Osmân adını taĢıyan eser manzumdur ve Osmanlı sahasında yazılmıĢ en uzun manzum tarih olma özelliğini 

haizdir. Aruzun “Mefâ‟îlün / Mefâ‟îlün / Mefâ‟îlün / Mefâ‟îlün” kalıbıyla yazılmıĢ olup, toplamda 18.000 beyte ulaĢmaktadır. 
Eserin tespit edilen üç nüshası bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Süleymaniye Kütüphanesi Hâlet Efendi Bölümü, 596 
numarada kayıtlı nüshadır. Söz konusu yazmanın, eserin müellifi Ahmed Hasîb‟in kendi hattı ile kaleme alınmıĢ olması 
kuvvetle muhtemeldir. Diğer iki nüsha da Ġstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphanesi‟nin Türkçe Yazmalar kısmının 104 
ve 4132 numaralarında kayıtlıdır. Eser üzerine Göker Ġnan, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nde, Türk-Ġslam 
Edebiyatı alanında doktora tezi hazırlamaktadır. 
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Habîb-i Karamânî, 1476 yılında kendisine Ġskilip civarında iki köy ve bir arazi ihsan eden 

ġehzade Bayezid için10 vakfiye metninde11 “su ve balçık sülalesinden karındaĢım” diye bahsetmiĢse de, 

daha sonraları Fatih Sultan Mehmed henüz vefat etmeden ġehzade Cem‟in destekçileri arasında yer 

almıĢtır. Bu durum onun II. Bayezid devrinde “ihsân-ı Ģahâneden uzak tutulmasına” sebep olur.12 

Habîb-i Karamânî, II. Bayezid devri sürerken vefat ettiği için Ġstanbul‟a gelememiĢ ve Osmanlı devlet 

hafızasına dıĢlanmıĢ vaziyette kaydedilmiĢtir. 

Buna karĢılık, elimizdeki Vuslatnâme nüshasının sonunda nukile an Mahmud Efendi Üsküdârî 

kaydı ile kendisinden bahsedilen Aziz Mahmud Hüdâyî‟nin Devlet nezdindeki itibarlı konumu bâki 

kalmıĢtır. Onun nüshasından çoğaltılan bir eserin velev ki Hüdâyî hazretlerinin dahli olmasa bile, 

dıĢlanmıĢ bir Habîb-i Karamânî yerine devletin resmî Ģeyhi durumundaki AkĢemseddin‟e ait 

gösterilmesi, müellifin kimliği konusunda eserde bariz iĢaretin bulunmadığı flu bir ortam için büsbütün 

ĢaĢırtıcı olmasa gerektir. 

Konuyu açıklamaya yardım etmesini umduğumuz bir teorimiz Ģöyle ortaya çıkmıĢtır: Bursa 

Yazma Eserler Kütüphanesi‟ndeki 1445 tarihli bir Miftahu‟l Gayb nüshasında13 müstensih adı olarak 

Habîb b. Hamza Karamânî ismiyle karĢılaĢtık.14 Hamza Karamânî, Mecdi Efendi‟nin bildirdiğine göre 

Kadı Beydâvî tefsirine haĢiye yazan ve 1468 yılında vefat eden bir müderristir.15 Onun Karamanlı 

kökeni, ilmî yönü ve vefat tarihi; 1497 yılında vefat eden Habîb-i Karamânî‟nin muhayyel baba 

figürünün ilk kıstaslarına uygun görünmektedir. 

Habîb-i Karamânî‟nin baba adının Abdullah olduğunu 19. yüzyılda hazırladığı eserinde bildiren 

Bağdatlı Ġsmail PaĢa hariç tutulursa kaynaklarda bu konu hakkında bir bilgi göremiyoruz.16 Öncesinde 

konuyla ilgili bir kayda rastlayamadığımız halde, vefatından yaklaĢık dört asır sonra birisinin baba adı 

Abdullah olarak kaydedilmiĢse bu durum bizi temkinli olmaya sevk etmelidir. Zira baba adı bilgisine 

ulaĢılamadığı durumlarda söz konusu kiĢiyi Abdullah‟ın oğlu diye tanıtmak, biyografi yazarlığında 

mevcut bir eğilim olagelmiĢtir. Dolayısıyla, Bağdatlı‟nın verdiği bilgi tek baĢına Habîb-i Karamânî‟nin 

baba adının Hamza olma ihtimalini ortadan kaldırmaya yeterli görünmemektedir. Eğer AkĢemseddin 

gibi Habîb-i Karamânî‟nin babasının adı da Hamza ise, iki sûfînin Hamza oğlu olmaları yönünden 

karıĢtırılarak eserin kapağına ve zahriyesine Vuslatnâme-i AkĢemseddin yazılması ihtimalinden 

bahsedilebilecektir. 

Ancak bu ihtimallerin bizi uzaklaĢtırmaması gereken eksen, II. Bayezid tahta çıktıktan sonra 

Habîb-i Karamânî‟nin ihsân-ı Ģahâneden ayrı kalıĢına dairdir ve bu durum, Hasan KarataĢ‟ın 

kavramlaĢtırmasıyla Karamânî ağ mensubu olup ġehzade Cem‟i desteklemek hususunda birleĢenlerin 

çeĢitli Ģekillerde tecrübe ettikleri bir sonuçtur. Benzer bir durumu, II. Bayezid‟in tahta çıkıĢından sonra 

ġeyh Vefâ da uzlete çekilmek suretiyle tecrübe etmiĢtir17 ki o, Habîb-i Karamânî hakkında “tarikatta 

emîn odur” diyecek kadar Ģeyhe yakın bir isimdir.18 

Karamânî ağ ve Rûmî ağ kavramlaĢtırmaları üzerinden 15. yüzyılın iliĢki ağları hakkında 

tespitlerde bulunduğu makalesini KarataĢ, Ģu soru ile sonlandırır:19 

Ġkinci ve daha önemli soru, bu tarz ağlar ile Osmanlı‟da fikir dünyası, üretilen ilim arasında 

nasıl bir bağ olduğudur. Belli ağların belli edebî ya da ilmî metinlere yoğunlaĢtıklarını ve 

dönüĢtürdüklerini iddia edebilir miyiz? 

                                                      
10  Hasan KarataĢ, “OnbeĢinci Yüzyılda Karamânî Ulemâ ve MeĢayıh ĠliĢki Ağları Üzerine Tesbitler”, Osmanlı‟da Ġlim ve Fikir 

Dünyası: Ġstanbul‟un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin KuruluĢuna Kadar, ed. Ömer Mahir Alper, Mustakim Arıcı, Klasik 
Yay., Ġstanbul, 2015, s. 288. 

11  Habîb-i Karamânî Vakfiyesi (1476), Vakıflar Genel Müdürlüğü ArĢivi, 601/204 no: 269. 
12  KarataĢ, agm, s. 294. 
13  Sadrüddin Konevi, Miftahü‟l-gayb, Bursa Yazma Eserler Kütüphanesi, Haraççıoğlu, nr. 790, (vr. 20a-106b). 
14  Söz konusu nüshayı bize bildiren Dr. Veysel Kaya‟ya teĢekkür ederiz. 
15  Mehmed Mecdi Efendi, ġakaik-ı Numaniye ve Zeyilleri, haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı Yay., Ġstanbul, 1989, s. 121. 
16  Bağdatlı Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-Ârifîn Esmâi‟l-Müellifîn ve Âsâru‟l-Musannifîn, c. I., haz. Mahmud Kemal Ġnal, Avni Aktunç, 

Maarif Basımevi, Ġstanbul, 1995, s. 262. 
17  KarataĢ, agm., s. 292. 
18  Abdülmecit Ġslamoğlu, Dâvûd-ı Halvetî ve GülĢen-i Tevhîd ü Tahkîk‟i (Ġnceleme-Metin), YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara 

Üniversitesi SBE, Türk Ġslam Edebiyatı ABD, Ankara, 2007, s. 245, beyit: 742. 
19  KarataĢ, agm., s. 297. 
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Bu soru bağlamında, mesnevî tarzında yazılan ve ricâl-i gaybın anlatıldığı üç esere iĢaret etmek 

istiyoruz: Vuslatnâme, Makâmât u Hâlât-ı Evliyâ‟ullâhi Te‟âlâ20 ve Hızırnâme.21 Bu eserlerden ilki bizim 

iddiamıza göre Halvetiyye mensubu Habîb-i Karamânî, ikinci ve üçüncüsü ise Zeyniyye mensubu sûfîler 

tarafından yazılmıĢtır. Makâmât u Hâlât-ı Evliyâ‟ullâhi Te‟âlâ adlı eserin arka planında ihtimaldir ki 

Seyyid Velâyet gibi, Zeyniyye için istisna kabul edilebilecek Rûmî ağ mensubu bir sûfî olsa bile;22 söz 

konusu üç eserin varlığını, yazıldıkları dönemde ricâl-i gayba odaklanan fazla mesnevîye 

rastlayamayıĢımızla birleĢtirdiğimizde KarataĢ‟ın sorusunun müsbet cevaplanabileceğini düĢünüyoruz. 

Habîb-i Karamânî‟nin Vuslatnâme yazarı olduğu düĢüncesine bizi ulaĢtıran etmenleri Ģöyle 

sıralayabiliriz: 

1. Habîb-i Karamânî, AkĢemseddin‟in sohbet arkadaĢı olmuĢtur.23 AkĢemseddin‟in eserleri ve 

Vuslatnâme arasında tespit ettiğimiz ortak unsurlar -Hakk‟a Vuslat ve Ru‟yetullah- bu iki mutasavvıfın 

eserlerinin temasını teĢkil etmiĢtir. 

2. Adı Habîb olan birinin mahlas olarak Habîbî‟yi kullanması kendisinden beklenebilecek bir 

tercih olur.24 

3. Habîb-i Karamânî, Azerbaycan‟da Yahyâ-yı ġirvânî‟nin yanında yaklaĢık 12 yıl kalmıĢtır.25 

Onun yıllarca Azerbaycan‟daki bir ekolden beslenmesi, Vuslatnâme‟de abdest yerine destemaz 

kelimesini kullanmasının hikmetini açıklamaktadır. Hatta Budak‟ın tezinde Vuslatnâme için: “…metinde 

az da olsa Azerî dil özelliği görülür”26 denmesinin sebebi de böylece açıklığa kavuĢmaktadır. 

4. Habîb-i Karamânî‟nin ġirvân‟a gidince ilk yaptığı, Yahyâ-yı ġirvânî‟nin müridlerine “Ģeyhiniz 

bir günde bana Mevla‟yı göstermeye kâdir midir?” sorusunu sormak olmuĢtur.27 Bu davranıĢ, Mevlâ‟yı 

görme arayıĢının yoğun biçimde dile getirildiği bir eser olarak Vuslatnâme‟yi kaleme alan Ģairden sâdır 

olabilir. 

5. Habîb-i Karamânî‟nin mezkûr sorusu üzerine Hacı Hamza adlı derviĢ kendisine bir tokat 

vurmuĢtur. Vuslatnâme‟de tokat yemek deyimi 336. ve 401. beyitlerde tabanca yi- Ģeklinde geçer. 

Deyimin tokat atmak değil; tokat yemek anlamıyla edilgen olarak Vuslatnâme‟de kendine yer bulması, 

Habîb-i Karamânî‟nin baĢından geçen bu hadise ile iliĢkilendirilebilir. 

6. ġakayık‟ta söz konusu tokat hadisesi: “…Hacı Hamza nam kimesne ġeyh Habîb‟in yüzine bir 

tabanca urdı ki…” Ģeklinde anlatılmaktadır.28 Mecdi Efendi, hadisenin Kur‟an‟da geçen len terânî 

mucibince gerçekleĢtiğini söyler. Mecdi Efendi‟nin sözlerini biraz ilerletirsek diyebiliriz ki: ġeyh Habîb‟in 

Rabbini görme talebi karĢısında len terânî cevabı bir tokat olup yüzüne çarpılmıĢtır. Len terânî cevabını 

kendisine söylenmiĢ gibi algılayarak bunun derdini canında ve teninde hissettiğini Vuslatnâme‟sinde 

görebildiğimiz Ģairin Habîb-i Karamânî olması anlaĢılır bir durumdur. 

7. Halvetîlikte ve doğal olarak Yahyâ-yı ġirvânî ekolünde Etvâr-ı Seb‟a önemli bir yer 

tutmaktadır. Vuslatnâme‟de 1312-1602 beyitleri arasında farklı ilimleri bünyesinde barındıran bir Etvâr-

                                                      
20  Ġbnü‟l-Arabî‟nin Rical-i Gayb nazariyesinin manzum bir çevirisi sayılabilecek olan bu eser, SavaĢkan Cem Bahadır tarafından 

Ġyilerin Halleri ve Makamları adıyla yayıma hazırlanmıĢtır. Yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Yazma BağıĢlar 
bölümünde 6647 numarada kayıtlı olan eserin müellifi belirtilmemiĢtir. 43. Beyitten sonra yazılanlara göre (yazma nüshadaki 
baĢlıkta geçen Seyyid Velâyet ismi, yayımcı tarafından „seyyîd velâ bin‟ Ģeklinde aktarılmıĢtır) eser Seyyid Velâyet ya da ġeyh 
Vefâ‟nın müritlerinden -Zeyniyye tarikatı mensubu- biri tarafından kaleme alınmıĢ olmalıdır. Bkz. Makâmât u Hâlât-ı 
Evliyâ‟ullahi Te‟âlâ, haz. SavaĢkan Cem Bahadır, Büyüyenay Yay., Ġstanbul, 2014, s. 113. 

21  Söz konusu dönemde Hızır (a.s.) ve dolayısıyla Ricâl-i Gayb‟ı konu edinen diğer bir eser, Muhyiddin Çelebi tarafından yazılan 
Hızırnâme adlı mesnevidir. Eserin müellifi Muhyiddin Çelebi, Zeyniyye tarikatı Ģeyhlerindendir. Bkz. ReĢat Öngören, Tarihte 
Bir Aydın Tarikatı Zeynîler, Ġnsan Yay., Ġstanbul, 2003, s. 120. Hızırnâme için bkz. Elif Erturan, Muhyi‟d-dîn Çelebi‟nin Hızır-
nâme Adlı Mesnevisi (Dil Ġncelemesi-Metin-Sözlük), YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2009.  

22  KarataĢ, agm., s. 294.  
23  Gelibolulu Mustafa „Âlî, Künhü‟l-ahbâr, haz. Hüdai ġentürk, TTK Yay., Ankara, 2003, c. II., s. 245. 
24  ġairin isminden gelen mahlaslara örnek olarak Ģunlar gösterilebilir : Azîzî (Abdülaziz), Bâkî (Abdülbâkî), Azîzî (Aziz), Mesîhî 

(Mesih). Konu hakkında bkz. Ömer Faruk Akün, Divan Edebiyatı, Ġsam Yay., Ġstanbul, 2013, s. 49. 
25  ReĢat Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf: Anadolu‟da Sûfîler Devlet ve Ulemâ (XVI. Yüzyıl), Ġz Yayıncılık, Ġstanbul, 2000, s. 

33. 
26  Budak, Habîbî Vuslatnâme, s. 21. 
27  Mehmed Mecdi Efendi, ġakaik-ı Numaniye ve Zeyilleri, s. 282. 
28  Mehmed Mecdi Efendi, ġakaik-ı Numaniye ve Zeyilleri, s. 282. 
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ı Seb‟a‟ya rastlarız. ġirvânî ekolünden ve ilimde ileri bir kimse olan Habîb-i Karamânî‟nin, 

Vuslatnâme‟nin yaklaĢık onda birlik kısmını Etvâr-ı Seb‟a‟ya ayırması doğaldır. 

8. Habîb-i Karamânî‟ye atfedilen ve Hatice Kübra Tekdemir tarafından yüksek lisans tezi olarak 

çalıĢılan Etvâr-ı Seb‟a adlı eserde 555. beyitten itibaren Habîb-i Karamânî‟den rivayetle aktarılan bir 

hikaye bulunmaktadır.29 Vuslat kavramı, söz konusu hikayenin özünü teĢkil etmektedir ki bu, 

Vuslatnâme ile paralellik arz eden bir durumdur. 

9. Hasan KarataĢ‟ın doktora tezinde tanıttığı, Habîb-i Karamânî‟nin Sultan II. Mehmed‟e ve 

dolaylı olarak da Karamânî Mehmed PaĢa‟ya hitaben ġehzade Cem‟i destekler mahiyette kaleme 

alınan30 Topkapı Sarayı ArĢivi no: 6451.‟de kayıtlı mektupta: “…sultânıma mâlumdur ki bu vakıaların 

âfâkîsi ve enfüsîsi vardır.” Ģeklinde bir cümle yer almaktadır.31 Âfâk ve enfüs kavramlarının birlikte 

kullanıldığı bu söyleyiĢ tarzı bize Vuslatnâme‟nin 571. beytinde yer alan ve eserin 345., 481., 960., 

1453., 1466., 1478., 2183. beyitlerinde nüanslarla tekrarlanan aĢağıdaki söyleyiĢi çağrıĢtırmaktadır: 

Her ne kim âfâkda vardur çünkim enfüsde var 

Ol birinden hikmet al ol birinden i‟tibâr 

10. Habîb-i Karamânî‟nin halifesi Dâvûd-ı Halvetî‟nin 10.378 beyitlik GülĢen-i Tevhîd ü Tahkîk 

adlı eserinin 7291-7493. beyitleri arasında,32 Vuslatnâme‟nin son kısmında olduğu gibi, her harf için bir 

gazel yer almaktadır. Bu durum, Vuslatnâme yazarı ile Dâvûd-ı Halvetî arasındaki bağlantının bir 

göstergesidir. 

11. Vuslatnâme‟de 1122. beyitten itibaren „Ģeyh‟in ve „mürid‟in yirmiĢer vasfı zikredilir. Habîb-i 

Karamânî‟nin Ģeyhi Yahyâ-yı ġirvânî de ġifaü‟l-Esrâr adlı eserinde Ģeyhin ve müridin yirmiĢer vasfını ele 

almaktadır.33 Her iki eserde sıralanan vasıflar anlam itibariyle aynıdır. Oysa örneğin, Habîb-i 

Karamânî‟nin vefatından 35 yıl sonra dünyaya gelen Halvetî Ģeyhi ġâh Velî Ayıntâbî, Risâletü‟l-

Bedriyye‟sinde söz konusu yirmiĢer vasfı sıralayacak; ancak onun eserindeki vasıflar Vuslatnâme‟ye ve 

dolayısıyla ġifaü‟l-Esrâr‟a göre bazı değiĢiklikler arz edecektir.34 Vuslatnâme‟deki ve ġifaü‟l-Esrâr‟daki 

vasıfların aynı oluĢu Vuslatnâme yazarı ile Yahyâ-yı ġirvânî arasındaki yakınlığın bir iĢaretidir. 

Son iki maddede, Vuslatnâme yazarının Yahyâ-yı ġirvânî ve Dâvûd-ı Halvetî‟ye yakın bir isim 

olduğundan bahsettik. Bu iki isimden birincisinin halifesi, ikincisinin ise Ģeyhi olan Habîb-i Karamânî, 

her iki yakınlığın kendi varlığıyla izah edilebileceği yegâne kiĢi durumundadır. 

Sonuç 

Yukarıda sıraladığımız maddeler doğrultusunda diyoruz ki, Vuslatnâme‟nin yazarı Habîb-i 

Karamânî‟dir. ġirvân‟da geçirdiği süre içinde veya Anadolu‟ya döndüğünde eseri kaleme almıĢ olmalıdır. 

Vuslatnâme‟de Ricâl-i Gayb hakkında verilen bilgilerin kendisinden alındığı Cevâmîu‟l-Ulûm adlı eseri ve 

yazarını ise tespit edemedik. 
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Ek-1: Len Terânî lafzının geçtiği beyitlerin eserdeki dağılımını gösteren grafik. 
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Ek-2: Vuslatnâme’deki Etvâr-ı Seb’a’yı ve Gezegen Evlerini Gösteren Tablo 
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AMASYA’DA HALVETÎLİK VE PİR İLYAS ŞÜCÂEDDİN’İN HAYATI 

 

İsmail İPEK 

 

Özet 

Anadolu, tarih boyunca değişik medeniyetlere beşiklik etmesi bakımından çok zengin bir kültüre 

sahiptir. Bu zengin kültürün bir parçası da hiç kuşkusuz coğrafi yapısı, tarihi özellikleri, Osmanlı Devleti 

zamanında kazandığı şehzadeler şehri unvanı ve Kurtuluş Savaşı’nın basamaklarından birini 

oluşturması bakımından Amasya’dır. 

Amasya, aynı zamanda bünyesinden çıkardığı mümtaz şahsiyetler ve tasavvufi yapısıyla da ün kazanan 

önemli bir ilimizdir. Bu tasavvuf kollarından biri Halvetilik diğeri mümtaz şahsiyetlerden Pir İlyas 

Şücaeddin’dir.  İlmî kişiliğinin yanı sıra, Timur’un sorduğu sorulara cesaretle cevap vermesi, bu sayede 

hem şehri yağmalanmaktan kurtarması hem de Timur’un takdiri kazanması bakımımdan Pir İlyas 

Şücaettin son derece önemli bir şahsiyettir. 

Biz de bu sunumumuzda Amasya’da Halvetilik tarikatından, bu tarikatın Amasya’ya girişine katkı 

sağlayan Pir İlyas Şücaeddin ve hayat hikâyesinden bahsedeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Halvetilik, Tarikat, Amasya, Pir İlyas Şücaettin. 

 

Khalwati Order in Amasia and the Life of the Pir Ilyas Sucaeddin 

 

Abstract 

Anatolia has a very rich culture in terms of being a cradle for different civilizations throughout history. 

Amasia is a part of this rich culture in terms of its geographical structure, its historical features, its 

having the title “city of princes/shahzadahs” during the Ottoman Empire and being one of the steps of 

the War of Independence. 

Amasia is also an important city which acquires fame with distinguished personalities and mystical 

structure. One of these Sufi sects is Halvetism, and one of the distinguished personalities is 

undoubtedly Pir İlyas Şücaettin. Besides his scientific personality, he responded courageously the 

questions asked by Timur, and saved the city from being plundered and gained respect of Timur 

therefore Pir İlyas Şücaettin is an extremely important personality. 

In this presentation, we will talk about Halwatiyya sect in Amasya, Pir İlyas Şücaettin who contributed 

to the entrance of this sect into Amasia and his life story. 

Keywords: Sufism, Khalwati Order, Sect, Amasia, Pir İlyas Şücaettin. 

 

Giriş 

Bu tebliğimizde Halvetilik ile ilgili genel bilgiler verdikten sonra özel olarak Amasya’da Halvetilik, 

mezkûr tarîkatın Amasya’ya girişi ve buna vesile olan Pir İlyas Şücaettin’in hayatını ele alacağız ve 

hayatından kesitler verme çabası içerisinde olacağız. Çalışmamızın sınırlarını ve kapsamına dâhil 

ettiğimiz hususları da alt başlıklar oluşturmak suretiyle belirteceğiz. 

Çalışmamızda dokümantasyon metodunu kullandık ve bu konuyla ilgili kadim ve yeni olarak 

yazılan ilgili muhtelif eserlerden istifade edeceğiz. Yine çalışmamıza Pir İlyas ve Halvetiliğe dair görsel 

malzemeleri de ekleyeceğiz. 

A - Halvetilik 

1- Genel Olarak Halvetilik Tarikatı 

Ömer el-Halvetî (ö. 800/1397-98)’ye nispet edilen Halvetîlik İslâm dünyasının en yaygın 

tarikatlarından biridir. Hazar Denizi’nin Güneybatısında Geylan bölgesindeki Lahican’da doğup büyüyen 

Ömer el-Halveti, İbrahim Zahid-i Geylani’nin halifesi olarak Harizm’de irşad faaliyetinde bulunan 
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amcası Ahi Muhammed Halvetî (ö. 780/1378-79)’ye intisap etmiştir. O’nun ölümünden sonra da irşad 

makamına geçmiştir. Ömer el-Halvetî, daha sonra Karakoyunlu hâkimiyetinde bulunan Tebriz’e girerek 

irşad faaliyetini burada sürdürmüştür. Halvetiyye Anadolu’ya Sadrettin Hiyâvî’nin halifelerinden 

Amasyalı Pir İlyas (ö. 837/1433-34) tarafından getirilmiştir. Yahya-i Şirvanî’nin önemli halifeleri Dede 

Ömer Ruşenî, Ruşenî’nin ağabeyi Alaettin Ali Pir Şükrullah Ensarî, Habib Karamanî, Muhammed 

Bahaettin Erzincanî ve Ziyaettin Yusuf Şirvanî’dir. Habib Karamanî vasıtasıyla Halvetiyye’de bir kol daha 

meydana gelmiştir. Bu kol, tarikatı Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yayan Karamanî’nin önemli halifesi 

Cemal Halife diye bilinen Cemalettin İshak Karamanî (ö. 933/1527) vasıtasıyla İstanbul’da yayılmıştır.1 

Halvetilîk’te, haftanın belli günlerinde tekkelerde cehrî olarak topluca icra edilen zikre “darb-ı 

esma, devran-ı hadrâ” gibi isimler verilir. Devranda ilahiler okunur. Oturarak bir halka oluşturan 

müridler zikre ayakta devam eder, daha sonra devrana başlarlar. Zikir yapılırken mûsikîye önem verilir 

ve başta ney, kudüm ve def olmak üzere çeşitli aletler kullanılır. Bundan dolayı kendilerine karşı çıkan 

bazı âlimlerin itirazlarını reddetmek için Halvetiler devranı savunan eserler yazmışlardır. Halvetiyye’de 

nefsin kötülükten ve günahlardan arındırılması esastır. Bunun yolu da dil, kalp, rûh ve sırla yapılan 

zikirdir. Genellikle tasavvufta önem verilen az yeme, az konuşma, az uyuma, inzivâ, zikir, fikir, şeyhe 

gönülden bağlı olma ilkelerine Halvetilîk’te hassasiyetle uyulur. Müşâhede mertebesine ulaşmak için 

mücâhede şarttır. Halvetiyye’nin birçok kolu Muhyiddin İbn Arabî’nin Vahdet-i vücûd görüşünden 

etkilenmiş, bu etki, Ahmediyye kolunun Mısriyye şubesinin kurucusu Niyazi-i Mısrî’de en ileri dereceye 

ulaşmıştır. Bu etkiyi yaygınlaştıran Niyazi-i Mısrî Halvetiyye dışında diğer bazı tarikatları da etkilemiştir.2 

Halvetîlik İslam dünyasında en fazla etki eden tarikatlardan biridir. Bu tarikat, asırlardır her 

sınıftan insana hitap etmiş, müntesiplerine gönül mektebi olmuştur. Diğer tarikatlarda olduğu gibi 

Halvetilîkte de insanların meşrebine ve mizacına göre metotlar geliştirilmiş, onları manevî ve ahlakî 

yönden eğitmek için gayret gösterilmiştir.3 

Halvetî tekkelerinin faaliyetlerine 1925 yılında resmen son vermilmişse de icrâ ettikleri âyinlerle 

varlıklarını devam etmişlerdir. Bu tarikatın birçok kolu bugün Türkiye, Suriye, Mısır, Balkanlar ve Kuzey 

Afrika ülkelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.4 

2- Amasya’da Halvetilik 

Amasya Osmanlı Devleti’nin önemli ilim, kültür ve yönetim merkezlerinden biridir. Tarikat ve 

tekkelerin irşat faaliyetlerine mahal olma bakımından da hareketli bir yerdir. Bu faaliyetler XVI. ve 

XVII. yüzyılda da, gerek yeni tekke inşa etmek, gerekse önceden yapılmış tekkelerde hizmet ifa etmek 

şeklinde devam ettirilmiştir.5 

XVI. yüzyılda Anadolu’da faaliyet gösteren Sünnî tarikatların en etkilisi Halvetiyye tarikatıdır. Ebu 

Abdullah Siraceddin Ömer b. Ekmelettin Lahci Halvetî (ö. 750/1349 ) tarafından İran’da kurulan bu 

tarikat, değişik bölgelere dağılan halifeleri vasıtasıyla pek geniş bir muhite yayılmış ve zamanla 

tarikatlar içinde en fazla kola sahip tarikat hüviyetini kazanmıştır. Anadolu’ya Halvetiyye’nin Ahi Yusuf 

Halveti tarafından XIII. yüzyılın sonunda Niğde’de açılan bir zaviye ile girdiği ileri sürülmüşse de o 

tarihte henüz teşekkül etmemiş olan tarikatın Anadolu’ya XV. yüzyılın başlarında Amasya’da ilk olarak 

Halvetiyye adıyla kurulan Gümüşlüoğlu Tekkesi’nde faaliyet gösteren Amasyalı Pir İlyas ile girdiği 

bilinmektedir.6 

Halvetiliğin Anadolu’ya yayılışı, daha ziyade Seyyid Yahya Şirvanî’nin (ö. 869/1464-65) halifeleri 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, özellikle Amasya ve civarındaki bir kısım Halvetilerin de 

Pir İlyas (ö. 837/1433-34) silsilesinden geldikleri görülmektedir.7 Amasya’da Pir İlyas Şucaeddin ve 

                                                           
1  Süleyman Uludağ, “Halvetiyye”, DİA, İstanbul, 1997, c. 15.  
2  Mustafa Aşkar, Niyâzî-i Mısrî ve Tasavvuf Anlayışı, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1. bs., Ankara, 1998, s. 4- 5. 
3  Uludağ, DİA, c. 15, s. 394. 
4  Uludağ, DİA, c. 15, s. 395. 
5  Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2. bs., İstanbul, 2007, s. 244. 
6  Ahmet Ögke, Tasavvuf El Kitabı, ed. Kadir Özköse, Grafiker Yayınları, 1. bs., Ankara, 2005, s. 282. 
7  Pir İlyas’ın vefatı Amasya Tarihi’nde 813/1410 olarak verilirken  (I- 266), Lemezât’da 837/1433-34 olarak verilmiştir. (s. 

394). Yahya Şirvanî ile aynı şeyhin müridleri ve yaşları birbirine yakın olduğu için kanaatimizce, Lemezât’daki tarih daha 
doğru gibi görünüyor.   
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Habib Karamani olmak üzere Halvetilik iki koldan gelişmiştir. Biz bu tebliğimizde Pir İlyas Şucaettin’in 

hayatından kesitler vereceğiz. 

B- Pir İlyas Şücaettin 

1- Pir İlyas Şücaettin ve Hayatı 

Halvetiler’in Amasya’da yayılmış olan kolu Gümüşlüoğlu (Gümüşlüzade) Pir İlyas yoluyla 

Amasya’ya gelmiştir. Bu sülale, Selçuklu Emiri Gümüşlü Muinüddin Yunus Müstevfi’nin  (ö. 670/1272) 

soyundan gelmektedir. Bu sülaleden gelen herkes Gümüşlüoğlu (Gümüşlüzade) ünvanıyle meşhur 

olmuştur.8 Pir İlyas, Amasya’da yetişmiş büyük velilerdendir. Amasya’da doğmuş ancak doğum tarihi 

bilinememektedir. Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed ve II. Murad zamanında yaşamıştır. Aklî ve naklî 

ilimleri tahsil etmiştir. 1402 Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezid’in Timur’a yenilmesi neticesinde 

Amasya’yı Timur işgal etti. Melik Nasurittin Bahtiyar’ı vali olarak görevlendirdi. Ancak halkın isyanı 

karşısında şehri yağmalamadan önce o zaman Amasya Müftüsü olan Pir İlyas Şucaeddin’le birlikte 

Amasya âlimlerini imtihan etti. Çeşitli sorular sordu. Rivayete göre sorulardan biri: 

 “- İki Müslüman ordu savaşıyor, ölenlerden hangi taraftakiler şehittir?” âlimler bu soruya cevap 

vermekten çekinmişler ancak Pir İlyas çekinmeden cevap vererek: 

“- Vatanı için çarpışıp Allah yolunda ölenler şehittir.” diye zalim sultanın karşısında doğruyu 

söylemiştir. Timur’un âdeti fethettiği şehirleri yağmalamadan önce âlimlerine böyle sorular sorar, 

doğru cevap alamazsa şehir halkını yağmalayarak cezalandırırmış. Bu doğru cevaplardan memnun 

kaldığı için Amasya halkına zarar vermemiş, bu sorulara cevap veren Pir İlyas Hazretlerini çok 

beğendiğinden giderken O’nu otağına beraberinde götürmüş, Timur ölünceye kadar halka ve ilim 

ehline hizmet etmiş ve pek çok iltifata mazhar olmuştur. Timur öldükten sonra tekrar Amasya’ya 

dönüp vefat edinceye kadar Amasya’da kalmış, vefat edince şimdiki türbesine defnedilmiştir. (F. de 

Jong, Halvetiyye’nin Anadolu’ya ilk olarak II. Bâyezit’in (ö. 918/1512) Amasya valiliği döneminde 

girdiğini ileri sürmekte ise de bu doğru değildir. Zira Halvetiyye, F. Köprülü’nün tespitine göre XIII. 

asrın sonunda Niğde’de Ahî Yusuf Halveti (ö. 807/1308) tarafından açılan bir zaviye ile Anadolu’ya 

girmiş olmasının yanı sıra, yukarıda adı geçen Pir İlyas vasıtası ile XV. asrın ilk yarısında Amasya’da 

yayılmıştır.)9 

2- Pir İlyas Döneminde Halveti Tekkeleri 

a- Gümüşlüoğlu Tekkesi 

Pir İlyas irşad faaliyetlerini Gümüşlüoğlu Tekkesi’nde sürdürmüştür. “Taciye” diye meşhur olan 

Gümüşlü Camii’nin doğu ve güney taraflarında bulunan boş alandayer almakta idi. Halvetilere mahsus 

olarak Amasya’da yaptırılan ilk tekke burasıdır. İkiyüz seneden fazla bir müddet burası 

Gümüşlüzadelere mekân olmuş mübarek bir yerdir. Burada önce Gümüşlüzade Pir İlyas Hazretleri 

halvet çıkarmış ve tarikatını neşretmiştir. Vefatından sonra halifesi, damadı ve aynı zamanda amcasının 

oğlu olan (Çilehane) Camii Şerifi’nin avlusuna defnedilenbugün hala aynı yerde medfun ve halk 

arasında “Aşağı Pirler Evliyası” denilen10 Gümüşlüzade Pir Abdurrahman Çelebi (ö. 903/1497-98) yerine 

geçmiştir.11 Gümüşlüoğlu Camii’nin güney-doğusunda yer alan tekkeden bugün herhangi bir eser 

kalmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8  Hüseyin Hüsameddin Abdizade, Amasya Tarihi, Amasya Belediyesi Yayınları, 1. bs., Ankara, 1986, c. 1, s. 266. 
9  Reşat Öngören, Osmanlılar’da Tasavvuf, İz Yayıncılık, 2. bs., İstanbul, 2003, s. 28. 
10  Turan Böcekci, Amasya Ünlüleri, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 1. bs., 2002, s.10. 
11  Abdizade, Amasya Tarihi, c. 1, s. 241-242. 
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Pir İlyas Türbesi 

b-Çilehane (Yakup Paşa) Tekkesi: 

Bu bina, Pir İlyas Halveti Türbesi’nin kuzeyinde Yakup Paşa Konağı’nın içinde bulunmaktadır. 

815/1412 senesinde Osmanlı emirlerinden Yakup Paşa tarafından Müftü Gümüşlüzade Abdurrahman 

Çelebi (ö. 903/1497-98) için bina edilmiş ve vakfedilmiştir. Burası, Halvetiyye şeyhlerine mahsustur. 

Tekke şeyhleri Abdurrahman Çelebi ile devam eden silsilenin devamı olarak, aradaki yedi şeyhten 

sonra Kubalı Çelebizade Pir Muhyittin Mehmed Çelebi’ye ulaşmış, O’nun 921 (1515) yılına kadar 

hizmetinden sonra, makamına Buharizade Pir Mehmet Halvetî geçmiştir. Amasya Halvetî mensupları 

arasında, bu silsile “silsiletü’z-zehep” (altın silsile) olarak nitelendirilmiştir.12 Söz konusu tekkede XVII. 

yüzyılda, 1099/1688’de vuku bulan fırtınada vefat eden Mehmet Efendi ile yerine geçen İbrahim Efendi 

(ö. 1116/1704)’yi görüyoruz.13 

Yakup Paşa Tekkesi depremlerde zarar görmüştür. 1939’daki Erzincan depreminde harap olan 

yapı 1967’de tamir edilmiştir. Tekkenin iki girişi doğu-batı doğrultusunda uzanan beşik tonozlu dehlizin 

uçlarındadır. Dehlizin güney yönünde ortada mescid, bunun yanlarında kuzey-güney doğrultusunda 

gelişen beşikli dehlizlerle bağlantılı, altışardan on iki adet tonozlu ve ocaklı bölüm yer almaktadır. Bu 

bölümlerden, dehlizin yanı sıra bitişik oldukları mescide açılan ve penceresi bulunmayan altı tane 

halvethane, birer pencereden ışık alan, yapının dış duvarına bitişik diğer altı birim de derviş hücresi 

şeklinde tasarlanmıştır. Türbenin “amele Ramazan el-Kastamoni” şeklinde iki imza taşıyan çokgenlerin 

gözlendiği şebekeli dövme demir kapısı erken dönem Osmanlı maden sanatının nadir güzellikte 

ürünlerindendir. Şeyh odası ile türbe dörder pencereye sahiptir. Türbenin dehlize açılan hacet/dua 

penceresinin üzerinde türbede yatanlara ilişkin Farsça bir kitabe mevcuttur.14 

Halk arasında Çilehane diye bilinen cami, tekke ve müştemilatı zemindeki çökmeler sebebiyle 

çatlaklar oluştuğundan, Vakıflar idaresince tamir edilmek üzere geçici olarak kapatılmışsa da, tamiratı 

tamamlanarak tekrar hizmet vermeye başlamıştır. 

 

                                                           
12  Abdizâde, Amasya Tarihi, c. 1,  s.183. 
13  Abdizâde, Amasya Tarihi, c. 1, s.184. 
14  M. Baha Tanman, “Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları/Tekkeler”, DİA, İstanbul, 2013, c. 34, s. 285; Amasya Valiliği 

Amasya Kültür Envanteri, Amasya, 2007, s. 112, Env. No. A42a 
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Yakup Paşa Tekkesi 

Sonuç 

Bu çalışmamızda tasavvufî tarikatlardan Halvetilîk ve tarihi gelişimi ile ilgili bilgiler aktardık. Bu 

tasavvufî hareketin Anadolu’da Pir İlyas Şücaeddin ve Habip Karamanî olmak üzere iki koldan 

geliştiğine vurgu yaparken, Pir İlyas Şücaeddin’in hayatından kesitler verdik. 

Pir İlyas Şücaeddin’in hayatından bahsederken, onun ilmi kişiliğine, Timur’un sorularına verdiği 

cevap neticesinde şecaatine değindik ve dönemin siyasi olaylarına da ışık tuttuk. Böylece hem 

Anadolu’da Halvetiliğin gelişimini ve yayılışını anlatırken, Pir İlyas Şücaeddin’in Halvetiliğin yayılmasına 

katkılarını da anlattık. 

Şu kesinlikle bilinmelidir ki Pir İlyas’ın üstlendiği görev ve dönemin siyasi aktörü Timur’a verdiği 

cevaptan ziyade en önemli özelliği Halvetiliğin özelde Amasya, genelde ise Anadolu’da yayılmasına 

katkı sağlamasıdır. Bu yüzden Anadolu’da tasavvufun tekâmülü noktasındaki rolü hiç şüphesiz ki 

önemlidir. Bu özelliğinden dolayı Anadolu’nun tasavvufi yapısı ile ilgili yapılacak herhangi bilimsel bir 

çalışmada kendisine daha fazla yer verilmesi, hayatının daha detaylı bir şekilde ele alınması ve varsa 

eserlerinin gün yüzüne çıkarılması bizlerin en büyük arzusu ve temennisidir. 
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ġĠRVAN’DAN AMASYA’YA HALVETÎLĠĞĠN KÖPRÜSÜ: PĠR ĠLYAS 

 

Elif AVCI 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, hayatıyla, yaşam felsefesiyle ve tasavvufî fikirleri ile hem yaşadığı dönemi hem 

de kendinden sonraki nesilleri iyiye ve doğruya yönlendiren Pir Şücaeddin İlyas Hazretleri‟ni 

tanıtmaktır. Bu amaç doğrultusunda; tasavvufun, tekâmülün, irşadın ve mürşid-i kâmillerin ve bütün 

tasavvufî kolların da doğum yeri olan Şirvan‟ın coğrafi (fizikî) ve kültürel yapısı ve özellikleri 

aktarılmıştır. Şirvan, tarih boyunca insanlara Allah‟ın kendi katından bahşedilen ilmi halka tanıtma ve o 

ilmi yayma vazifesini en üstün vazife olarak gören âlimlerin yaşadığı bir yer olmuştur. İlahî bir ilim olan 

tasavvufun ledün ilmi olduğu, Anadolu‟ya da Osmanlı Devleti‟nin kurulduğu (1200-1300) yıllarda 

dışarıdan üç merkezden, yani üç kaynaktan geldiği görülmüştür. Bu üç kaynağın da Horasan, Şirvan ve 

Erdebil olduğu görülmüştür.  

Tarikat silsilelerinin ortaya çıkışı da, tarikatların oluşmaya başladığı 13. yüzyıldan sonra olmuştur. 

Tasavvufî kolların en önemli özellikleriHz. Peygamber'e (s.a.v.) kadar ulaşan kesintisiz bir silsileye 

sahip olması, sıra ile devam eden bir silsilesinin olması ve başında bir mürşid-i kâmilin bulunmasıdır. 

Halvetîlik de bu özelliklere sahip olan öğretileri ile insanlara yaşama nedenlerini kulluk vazifelerini 

anlatmaya çalışan bir koldur. Bu çalışmada Halvetîlik yolunun en temel özellikleri aktarılmıştır. 12. ve 

13. yüzyıllarda Amasya‟nın coğrafi yapısı ile o dönemin manevî ve kültürel yapısı incelenmiştir. 

Araştırmanın esas kısmında ise hem Amasya‟da yaşamış hem de Amasya‟nın manevî mimarlığını 

yapmış olan Pir Şücaeddin İlyas‟ın Halvetî koluna yaptığı hizmetler aktarılmıştır. Mürşidinin vefatından 

sonra Amasya‟da Halvetîye yolu üzerine irşada başlayan ve çeşitli âlim zatlardan tasavvuf ilmini alan, 

Mürşidinin vefatından sonra İlahi bir müsaade ile Amasya‟da Halvetîye yolu üzerine irşada başlayan Pir 

İlyas‟ın Amasya açısından önemi anlatılmıştır. 

Çalışmada, Amasya‟nın sadece somut kültürel mirastan ibaret olmadığı, Amasya‟da yaşamış ve manevî 

bir cevher niteliği olan insan hazinelerimizin de kültürel mirasa dâhil olduğu aktarılmaya çalışılmıştır. En 

temel kültürel değerlerimizden olan millî ve manevî unsurlarımızı çocuklar ve genç nesiller tarafından 

bilinmesinin önemli olduğu da görülmüştür. Bu nedenle; çalışmanın özellikle genç nesiller için 

farkındalık ve duyarlılık oluşturmada önemli bir rol üstleneceği de beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Halvetîlik, Şirvan, Amasya, Pir İlyas. 

 

From Shirvan to Amasia Bridge of the Halvetism: Pir Ġlyas 

 

Abstract 

The emergence of sect (cult) successions also occurred after the 13th century when sects (cults) 

began to form. The purpose of this research is to introduce Pir Şücaeddin İlyas, who leads with both 

his life and life philosophy and Sufi ideas both the time he lived and the subsequent generations. In 

accordance with this purpose; The geographical (physical) and cultural structure and characteristics of 

Shirvan, the birthplace of Sufism, evolution (maturation) mursid-i Kamils and all the Sufism branches, 

are reported. Throughout history, Shirvan has become a place for scholars to see as the supreme 

assignment to promote the knowledge which is given by Allah and to spread that knowledge to the 

people. It is seen that Sufism is a divine science which is the knowledge of the nature of Allah has 

come from three outside centers, namely from three sources in years the Ottoman Empire was 

founded in Anatolia (1200-1300). These three sources were Horasan, Shirvan and Erdebil most 

important features of the sufism branches are having an unbroken sequence reaching the Prophet 

(s.a.v.), having an orderly continuing sequence and having a mürşid-i kâmil as a mentor. 

                                                           
  Yüksek Lisans Öğrencisi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, elifavci6105@gmail.com. 
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Halvetism is also a branch which has doctrines trying to tell people their own duties as a servant of 

Allah and the reasons for living. In this study, the most basic features of the Halveti path have been 

reported. The geographical structure of Amasia in the 12th and 13th centuries and the spiritual and 

cultural structure of that period are examined. 

In the main part of the research, the services for the Halveti of Pir Şücaeddin İlyas, who lived both in 

Amasia and who did the spiritual architecture of Amasia, are reported. The importance of Pir İlyas, 

who took the Sufism enlightenment from a variety of scholars, who started teaching (irşad) on the 

way of Halveti with a divine permission after the death of his mentor (mürşid), for Amasia, has been 

told. 

In the study, it was tried to be mentioned that Amasia is not just a concrete cultural heritage, but that 

our human treasures, which had a spiritual ore quality that lived in Amasia, are also included cultural 

heritage. It has also been seen that it is important for our children and younger generations to know 

our national and spiritual components of our most basic cultural values. 

Therefore; it is also expected that working (search) will play an important role in creating awareness 

and sensitivity especially for younger generations. 

Keywords: Sufism, Halvetism, Shirvan Region, Amasia, Pir İlyas. 

 

GiriĢ 

  Amasya, asırlardır hem İslam dininin hem de İslam âlimlerinin merkezi olmuştur. Bu anlamda 

Allah dostlarının, Hâk âşıklarının yaşadığı ve halkı irşad ettiği bir merkez olmuş ve bu konumunu da her 

zaman korumuştur. Amasya, tarih boyunca birçok savaşa, isyana ve olaya şahit olsa da âlimlerini, 

mürşidlerini her devirde içinde barındıran bir şehir olmuştur. Genel anlamda bakılacak olursa; Osmanlı 

çocuklarının kültüründe şu dört unsurun oluşturduğu bir sentez vardır: 

a- İslamî değerler 

b- Orta Asya‟dan getirdiğimiz vasıflar 

c- Anadolu‟da yerli halkın fatih milletlere rağmen koruduğu unsurlar 

d- Avrupa ile münasebetlerin bizde oluşturduğu tavırlar 

Bunlardan her birinin ayrı bir değeri vardır. Ağırlık oranları değişince kültürel sentez de yok 

olur.1 Bu durumda; İslamî değerler Türk toplumunun en temel kültürel değerlerini oluşturduğu 

görülmektedir. Amasya‟nın manevî mimarlarından olan Pir İlyas hazretlerinin konumu anlatılmadan 

önce; tasavvuf, tarikat, tarikatların kolları, önemli merkezleri gibi konular anlatılmaya çalışılmıştır. 

Halvetîlik tarikatının temel özelliklerinden, belli başlı kolları anlatıldıktan sonra ise Amasya‟da 

Halvetîliğin temsilcisi olan Pir İlyas Hazretlerinin hayatı, ilmî çalışmaları, irşad faaliyetleri, yaşadığı 

dönemin koşulları anlatılmıştır. 

1- Tasavvuf ve tarikat kavramı ve tarikatların tasnif edilmesi 

Tasavvuf en genel anlamda bile, sadece dini hayatla sınırlı kalmayan bir kavramdır. Bundan 

dolayı; sözlüklerde çok farklı ve ayrıntılı tanımlara yer verilmektedir. Temel olarak; tasavvuf, bir felsefe 

olarak Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi bir 

akımdır.2 Tasavvuf, çerçeve olarak dinsel ve felsefi bir ritüel olarak görülse de özünde, kalbi 

saflaştırmak, bedeni ve ruhu kötü huylardan temizlemek ve ikisini de iyi huylarla doldurmak demektir. 

Bu nedenle tasavvuf için “kâl ilmi değil, hal ilmidir” denilmektedir. 

Tasavvuf, esasen bir arınma disiplini olarak da görülmektedir. Tasavvuf ilmi, hem şer‟i hem de 

ledünni bir ilimdir. Ledünni demek, insanlara Allah‟ın katından bahşedilen ilim demektir. Yani ilahî ilim 

demektir. Allahʼtan uzaklaştıran her şeyden sakınarak “takvaya erebilme yoludur. Nefsânî ihtirasları 

dizginleyip rûhânî istîdatları inkişâf ettiren bir manevî terbiyedir. Tasavvuf; Peygamber Efendimize 

(s.a.v.) vâris olmuş gerçek mürebbîlerin elinde; nefsin tezkiye, kalbin tasfiye edildiği manevî bir 

mekteptir. Tasavvuf, temelinde Allah‟ın rızasının olduğu şeriat, tarikat, hakikat ve marifet 

                                                           
1
  Mustafa Miyasoğlu, Kültür Hayatımız, Akçağ Yay., 1. bs., Ankara, 1999, s. 64 

2  http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59d76e4faf7029.89887343 (04.04.2016) 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59d76e4faf7029.89887343
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merdivenlerinin âşk ile çıkılmasıdır. Bu bağlamda, Allah rızası denilen en üst basamağa erişmek için 

yapılan her türlü eylem de tasavvuf olarak da algılanmaktadır. Tasavvuf bir bilgi olarak değil; bir 

düşünme tarzı olarak görülmüştür. Tasavvuf bir düşünme tarzıdır, metottur ve ancak o metodolojiyi 

izlenmek suretiyle bilgiye ulaşılır.3 Tasavvuf yolunda şeriatın en inceliklerini bilip tatbik eden, her 

halinde gafletten uzak duran Müslümanlara da sofi veya safî denilmektedir. 

Tarikat ise; aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde 

birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri olarak tanımlanmaktadır. Mevlevi 

tarikatı. Bektaşi tarikatı gibi tarikatlar çeşitli tarikatlara örnek olarak verilebilir.4 Mevlana Hadimî, 

tasavvufun ilk şartının kalbi Allah‟ın (c.c.) zatından gayrı her şeyden temizlemek olduğunu söylemiştir. 

Onun anahtarının ise; yine kalbi Allah‟ın (c.c.) zikrinde istiğrak bulması olduğunu anlatmıştır.5 Tasavvuf 

özü de sâfiyete ulaşmaktır. Bu makama ulaşana safî ya da sofî denir.6    

Tasavvufi manasıyla irşad etme yetkisi, mürşidi kâmildedir. Mürşitler, insanlara doğru yolu 

göstermek, hidayetlerine vesile olmak, rehberlik etmek, Hakk‟ı ve hakikati anlatmak için çalışmışlardır.7 

Genel olarak tarikatlarda kabul edilen belli başlı eğitim usulleri vardır. Bu usuller tarikatlara göre 

değişse de temeli aynı kalmıştır. Her tarikatta şeriat hükümlerine riayet edilmesi ve bu hükümlerin her 

zaman uygulanmasına riayet edilmiştir. Bu temel kuralın dışında sohbete, halvete, seyri sülûk denilen 

uzun ve hakiki bir yola da çok önem verilmiştir. 

Tarikatlar esasında Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatına dayanarak kurulmuştur. 

Zamanla bu dayanak noktası ikiye ayrılarak, Hz. Ebubekir'e ulaşanlar yani gizli zikri esas alanlar, Hz. 

Ali'ye ulaşıp, açık zikri esas alanlar diye iki kategori oluşmuştur. Uzun ve güç şartlara rağmen Hoca 

Ahmed Yesevî‟nin şifahi menakıbnamelerinin Anadolu‟ya taşınmış ve burada tarikatlar yayılmıştır.8  

Sûfiler, tasavvufun İslam hukukuna (şeriat), tasavvufî yola (tarikat), doğruluğa (hakikat)göre 

üç anlamından söz ederler. Tasavvufî deneyiminde iradî ve irfanî yaklaşım bulunmaktadır. Özünde 

tasavvuf kavramı iyi ve güzel ahlaktır. Tasavvuf, muhalefet kederinden çıkıp, bulanıklığından sırrın, 

ruhun, kalbin duruluğu ve saflık içinde olmasıdır.9 Bu açıdan; birçok sufîler ve âlimler tasavvuf 

kavramını ahlaki açıdan en iyiye ve doğruya yönlenmek için en doğru yol alarak görmüşlerdir. Ama bu 

tasavvuf kavramının sadece ahlakî yönü olduğu anlaşılmamalıdır. 

Genel manada tasavvuf; Kur‟ân-ı Kerim‟le ve sünnet-i şerif ile birlikte yaşayabilmek, İlahî ve 

nebevî bütün yöntemleri en ayrıntısına kadar anlayarak hayatın her alanına taşıyabilme ve her vakitte 

yaşayabilme çabası olarak da anlaşılmaktadır. İslâm dininin en temel kuralları çerçevesinde gelişen ve 

merkezden çevreye yayılan ilkeler ve kurallar bütünü olarak da görülmektedir. Bu bağlamda; tarikatlar 

insanlara ehlisünnet dairesi içerisinde yaşayabilme imkânı sağlamaktadır. 

Tablo1: Büyük tarikatlar ve kurucuları 

Tarikatlar                     Kurucuları  

Yeseviyye                    Hoca Ahmed Yesevî 

Bektaşiyye                   Hacı Bektaşî Veli 

Nakşibendiyye              Muhammed Bahaeddin Nakşibendi 

Rıfaiyye                       Ahmed Er Rufaî 

Kadiriyye                     Abdulkadir Geylanî 

Şazeliyye                     Ebu‟l Hasan Şazeli 

Halvetîyye                   Ebu Abdullah Ömer Halvetî 

Bayramiyye                 Hacı Bayramı Veli 

Celvetiyye                Şeyh Üftade Hz.  

                                                           
3  Mahmut Erol Kılıç, Tasavvufa Giriş, Sufî kitap, 4. bs., İstanbul, 2013, s. 13. 
4  http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59d76b541d3bd6.85591316 ( 04.04.2016) 
5  Molla Camii, Nefahat‟ül-Üns Min Hazarat‟il Kudüs, sad. Abdulkadir Akçiçek, Huzur Yay., 1. bs., İstanbul, 1981, s. 6. 
6  Mustafa Özdamar, Tasavvufta Temel Kavramlar, Kırk Kandil Yay., 1. bs., İstanbul, 2012, s. 440. 
7  Muhammed Mübarek El Hüseynî, Ehl-i Tasavvuf, Semerkand Yay., 2. bs., İstanbul, 2016, s. 87. 
8  Ahmet Yaşar Ocak, Türkiye‟de Tarihin Saptırılması Sürecinde Türk Sufîliğine Bakışlar, İletişim Yay., 14. bs., İstanbul, 2012, 

s. 68. 
9  Annemarie Schimmel, İslam‟ın Mistik Boyutları, Kabalcı Yay., 2. bs., İstanbul, 2004, s. 34, 35. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59d76b541d3bd6.85591316
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Kübreviyye               Necmeddin-i Kübra   

Mevleviyye               Mevlana Celaleddin-i Rumî 

Ekberiyye                 Muhiddin Arabî  

Melamilik                  Bir  (meşrep- yaşam tarzı) biçimidir.       

Bu tasnif, sadece en büyük tarikatları gösteren bir tasniftir.10 Literatür taramasında; en temel 

tarikatların ilimlerinin ve medeniyetlerin merkezlerinde doğduğu ve sonradan tüm dünyaya yayıldığı 

görülmüştür. 

2- ġirvan ile Amasya’nın bağlantısı 

Şirvan, asırlardır ilmin ve medeniyetin yuvası olan bir mekândır. Birçok tasavvufî kol ve tarikat 

oradan dünyaya yayılmıştır. Halvetîlik de Şirvan‟dan Anadolu‟ya kadar uzanan uzun bir yoldur. Hem 

Şirvan Bölgesi hem de Amasya vilayeti tarih boyunca dünya üzerindeki hem fiziki hem de ilmi değerini 

muhafaza edebilen önemli bölgelerdir. Birçok devlet bu bölgeler için yıllarca savaşmıştır. İkisi de çeşitli 

devletlerin eline geçmiştir. Bu çalışmanın iyi anlaşılabilmesi için öncelikle Şirvan bölgesinin fiziki olarak 

konumunun ve özeliklerinin bilinmesi gerekmektedir. 

İlahî ilim olarak bilinen tasavvuf ve tarikat kültürünün; Anadolu‟nun Türkleşmesinde tekke ve 

zaviyelerinin bunların yöneticisi olan kurucularının ve pirlerin, şeyhlerin ve dervişlerin sadece siyasî 

sınırların genişletilmesinde toprakların işletilmesinde ve bu mihvalde söz konusu toprakların imar ve 

iskânda değil; aynı zamanda siyasî ve iktisadî hayatın düzenlenmesinde rol oynamıştır. Ayrıca; dinî, 

sosyal ve kültürel hayatın zenginleşmesine de katkıda bulunmuşlardır.11 

Osmanlı Devleti‟nin kuruluş (1200-1300) yılları olarak bilinen Anadolu‟ya dışarıdan üç 

merkezden geldiği görülmüştür. Bu bölgeler arasında Şirvan da mevcuttur. Halvetîye İran‟da doğmuş 

bir tarikat olmasına rağmen Yahya Şirvanî‟nin aracılığıyla gelmiştir. Osmanlı döneminde de İstanbul, 

Anadolu, Balkanların en yaygın tarikatlarından oluştur.12 

Şirvan, Azerbaycan‟ın Bakü ve Şemahı merkezli olan mümbit merkezli bir bölgedir. Şirvan 

bölgesi, hem dünyevî açıdan hem de uhrevî açıdan zengin bir sahadır. 1400‟lü yıllarda bu bölgeyi, 

Halvetîliğin merkezi haline getirilmiş ve Yahya Şirvanî‟nin birçok müridi de Anadolu‟yu irşad etmiştir.13 

 

 

Resim 1: Şirvan Bölgesinin Harita Üzerinde görünümü 

 

Bu bölge uzun yıllar hem Osmanlı Devleti‟nin hem de İran‟ın idaresinde kalmıştır. Şirvan„ın 

tarih sahnesindeki rolü medeniyetle öne çıkmaktadır. Azerbaycan‟ın önemli bir şehri olduğu ve tarih 

sahnesinde varlığını da hep muhafaza ettiği de bilinmektedir. Yurt olduğu çeşitli devletler ev sahipliği 

yapmasının yanında o devletlerin toprak kazanmasına da katkı sağlamıştır. Bundan dolayı Şirvan hem 

ilmî hem de tarihî kıymetini günümüzde de taşıyabilmektedir.  

                                                           
10  Hülya Küçük, Tasavvufa Giriş, Dem Yay., 1. bs., İstanbul, 2011, s. 153. 
11  Selamî Şimşek, Dünden Bugüne Girit‟te Türk Tasavvuf Kültürü, Doğu Kitabevi, 1. bs., İstanbul, 2014, s. 11. 
12  H. Kâmil Yılmaz, Ana Kaynaklarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, 1. bs., İstanbul, 2013, s. 262. 
13  Metin Hakverdioğlu, Gül Kokulu Mevlana (Şirvanî), Gece Kitaplığı, 1. bs., Ankara, 2015,  s.2. 
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Burada belirtilen İslam merkezinin yanında; Türkistan bölgesinin de İslam‟ın yayılmasında 

önemli bir rolünün olduğu görülmektedir. Nitekim Hoca Ahmed Yesevî de Yusuf Hemedanî‟den ilim 

alarak; uzun yıllar burada hizmet etmiş ve Hoca Ata Yesevî olarak anılmıştır.14  

Bu bağlamda; Amasya ile Şirvan bölgesi ilim, irfan, medeniyet, kültürel olarak bir ortak 

noktada birleşmektedir. İlmin kaynağı olarak anılan “Şirvan” bölgesinin hem coğrafi hem de tarihi rolü 

ve ehemmiyeti en belirgin özellikleri ile kısaca aktarılmaya çalışılmıştır. Bu noktada Amasya‟nın coğrafî 

ve ilmî özelliklerinin anlatılmasında da fayda vardır. Çünkü iki coğrafya arasındaki farklılık ve 

benzerlikler iyi anlaşıldığında; Pir İlyas‟ın da irşad faaliyeti daha iyi anlaşılmış olacaktır. Amasya Hem 

Şirvan‟dan hem de Horasan‟dan gelen erenlerin meskeni olmuştur. Çünkü Horasan erenleri, 

Anadolu‟ya kuzey, orta ve güney olmak üzere üç güzergâhtan girmişlerdir. Amasya da evliyaların 

yoğun olduğu bölgelerden biridir.15 Amasya vilayeti; Orta Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer 

almaktadır. Doğudan Tokat, güneyden Tokat ve Yozgat, batıdan Çorum, kuzeyden Samsun illeri ile 

çevrilidir. Amasya şehzadeler şehri olmasının yanında âlimlerin de yetiştiği bir şehir olmuştur.16  

Tarih boyunca Amasya‟da tarikatların bizzat yaşandığı mekânlar bulunmuştur. Halvetîlik de 

birçok tarikat gibi Şirvan bölgesinin ilmini yansıtan bir oluşumdur. Çalışmanın bu kısmında Anadolu‟da 

birçok şehre de yayılan Halvetîlik ile ilgili en temel bilgiler verilmiştir. 

3- Halvetîlik kavramı ve Halvetîliğin temel özellikleri 

Halvetî kavramı kelime olarak; dünya işlerinden uzaklaşmak anlamına gelir. Halvet ve uzlet 

sıdk erbabının sımsıkı sarıldığı bir durumdur. Dünyevî işlerden kendini tamamen çekerek yapılan bir 

ibadettir.17 Halvetilik, cehri zikir adı verilen ve ilahi isimlerin yüksek sesle tekrar edilmesi anlamına 

gelen zikir yöntemini kullanan bir tarikattır.  Halvetî tarikatının özünde Hak ile baş başa kalma özelliği 

olsa da; çeşitli zikir ve efratları olan bir tarikattır. Ayrıca mutasavvıfların çoğu, halveti bir riyazet şekli 

olarak kabul etmişlerdir. Halvete giren kimse, duyu organlarını ve manevi yönlerini tamamen dış 

dünyaya kapatır ve kalbini de Allah‟a açar. Sonuçta o kişinin kalbinin sıkıntısı teskin olur. Hak ona 

gaybın nuru ile tecelli eder. Kalbi de aydınlanır. 

Halvetîlikte okunan Vird-i Settar dersinin çok bereketli olduğu bilinir. Sabah namazından sonra 

okunması faziletli olan bir zikirdir. Bu tarikatta esma-i sebâ zikri ve tevhid zikri önemlidir. Bu vird ile 

meşgul olanlar, Cenab-ı Hakka vasıl olma yolunda mesafe almışlardır. Bu tarikattaki evrad-ı şerifeler i 

de büyükler kendi başlarına toplayıp yazmamışlardır. Bu zikirlerin hepsinin kaynakları da mevcuttur.18 

Günümüzde de Halvetîler tarafından okunan “Vird-i Settar”ismiyle anılan eser Yahya Şirvani'ye aittir. 

Vird-i Settar, Allah‟ın (c.c. ) isimlerinin ve içinde birçok sırlı duanın olduğu bir esma olarak da bilinir. 

4- Halvetiliğin Kolları 

Tarikat silsilelerinin ortaya çıkışı da, muhtemelen tarikatların oluşmaya başladığı 13. yüzyıldan 

sonra olmuştur. Bütün tarikatların mutlaka bir silsilesi bulunmaktadır. Araştırmalar sonunda Halvetîliğin 

pek çok kolu olduğu görülmüştür. Bu tarikatı kolları en temel anlamda bir şekil ile ayrıntılı bir biçimde 

gösterilmiştir.  

 

                                                           
14  Mevlana Ali bin Hüseyin es-Safî, Reşehât, sad. Mustafa Özsaray, Semerkand Yay., 1. bs., İstanbul, 2005, s. 43. 
15  Yaşar Kalafat, Anadolu Kültüründe Erenler, Berikan Yay., 1.bs., Ankara, 2012, s. 33. 
16  http://www.amasya.gov.tr/cografi-konum (04.04.2016) 
17  Şehabeddin Sühreverdî, Avarifü‟l Meârif, çev. Dilaver Selvi, Semerkand Yay., 3. bs., Ankara, 1999, s. 281. 
18  Fatih Çıtlak, Kırk Mektup, Sufî Kitap, 6. bs., İstanbul, 2013, s. 168.     

https://tr.wikipedia.org/wiki/Zikir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tar%C3%AEkat
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vird-i_Settar&action=edit&redlink=1
http://www.amasya.gov.tr/cografi-konum
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ġekil 1: Halvetîliğin Kolları 

 

Halvetîliğin otuzdan fazla kolu olduğu bilinmektedir.19 Bu kısma kadar, tasavvuf ve tarikat 

kavramlarından, büyük tarikatlardan, özellikle de Halvetîliğin temel özelliklerinden, zikirlerinden, çeşitli 

kollarından, Halvetî tarikatının âlimlerinden ve üstatlarından bahsedilmiştir. Bundan sonraki başlıklarda 

ise; Halvetîliğin Amasya‟daki çalışmaları ve Pir İlyas Hazretlerinin irşadı anlatılacaktır. 

5- Halvetiliğin Amasya kolu: Pir ġücaeddin Ġlyas Amasî Hazretleri 

Pir İlyas, büyük mutasavvıflardan ve mollalardandır. Amasya‟nın en büyük evliyası olduğu 

kabul edilir. Pir‟in asıl adı İlyas, lakabı ise; Şücaeddin ‟dir. Amasya‟nın Gümüşhacıköy ilçesindendir.20 

Gümüş kasabasından Amasya‟ya gelerek burada oturduğu ve bundan dolayı Gümüşlüoğlu denildiği de 

rivayet olunmuştur.21 Amasya‟da doğmuş, orada ilim tahsil etmiş ve ulemanın seçkinlerinden 

olmuştur.22 Timur‟un Amasya‟ya gönderdiği ilmi ve siyasi heyetin sordukları sorulara büyük bir açıklık 

ve derin bir bilgi ile cevap vermiştir.  Bu garip imtihanda Pir İlyas sayesinde Amasya şehri Timurlenk‟in 

yıkımından ve halkı da Tatarların tecavüzünden ve katliamından kurtulmuştur.23 Pir İlyas‟ın ilmi 

seviyesi, âlimleri adamlarını seven Timur‟ un dikkatini çekmiştir. Pir İlyas‟ın Şirvan‟a gönderilmesini 

istemiştir. Pir İlyas da yeğeni Mevlana Şemseddin Ahmet ile beraber Şirvan‟a gitmiştir. 

Anadolu Beylerbeyi Yakup Paşa‟nın yaptırmış olduğu 1413 tarihli vakfiyesi ile tekke, mescit, 

çile odalarıyla tarikatın Amasya‟daki merkezi haline gelmiştir. Pir İlyas‟ın burada uzun seneler hizmet 

verdiği ve 1433 yılında vefat ettiği anlaşılmaktadır. Amasya‟da yıllarca Taciye dergâhında hizmet ettiği 

de bilinmektedir. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yolunu ve ahlakını insanlara anlatmak için çalışmıştır. 

Hem irşadıyla hem de yaşayışıyla etrafındakilere örnek olmuştur. 

Uzun bir irşad devrinin ardından, Pir İlyas Hazretleri Amasya‟da kendi bağında vefat etmiştir. 

Yörgüç Paşa‟nın Beylerbeyi olduğu dönemde (1422/1435); Sivas, Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun 

                                                           
19  Reşat Öngören, Osmanlı‟larda Tasavvuf (Anadolu‟da Sufîler, Devlet ve Ulemâ), İz Yay., 3. bs., İstanbul, 2012, s. 30. 
20  Osman Fevzi Olcay, Amasya Şehri, sad. Harun Küçük ve Kurtuluş Altunbaş, Amasya Belediyesi Kültür Yay., 1. bs., 2010, 

Amasya, s. 121. 
20  Olcay, Amasya Şehri, s. 121. 
21  Turan Böcekçi, Amasya Ünlüleri, Amasya Belediyesi Yayınları, 1. bs., Ankara, 2002, s. 90. 
22  Mahmud Cemaleddin El-Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye ez Lemezât-ı Ulviyye, haz. Mehmet Serhan Taşçı, Semerkand Yay., 1. bs., 

İstanbul, 2013, s. 606 
23  Olcay, Amasya Şehri, s. 121 
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sancaklarından müteşekkil bir vilayetti, bundan dolayı Amasya‟ya “Rumiyye Vilayeti” denilmiştir. Pir 

İlyas hazretlerinin vefatı da bu tarihlere denk gelmiştir.24  

Vefatından sonra bir yıkayıcı onu bağın sofasında yıkarken sofanın bir yanı göçmüş. Pir İlyas 

düşmesin diye kendi teneşir tahtasını eli ile tutmuştur. Bu olay da Pir İlyas‟ın dostlarının aktardığı bir 

kerametidir.25  

Pir‟in vefatından sonra meydana gelen bu  hâdise birçok kimsenin hak yola girmesine ve 

tövbesine vesile olmuştur. Cenazesi önce Amasya‟da Saraydüzü kışlası yanındaki mezara 

defnedilmiştir. Ama 2. Bayezid 1481‟de mezarın üzerine bir türbe yaptırılmıştır.26 

 

Resim 1:Pir İlyas Hazretlerinin türbesinde bulunan kitabe 

 

 

Osman Fevzi Olcay‟ın eserinde yazdığına göre kitabede; “Şeyhlerin kutbu, en güzel araştırıcı, 

dünya hayatında ahirete en yakın olan Gümüş doğumlu, ünlü Şücaeddin Pir İlyas (Allah O‟nu yüceltsin. 

Ruhunu şad etsin.) için bu türbe yaptırıldı. Binanın yapılış tarihi 1482‟dir.” yazmaktadır. Bu kitabeyi de 

türbeyi ikinci kez tamir ettiren Dubaracıoğlu Hacı Ali Hafız Ağa ekletmiştir.27 Halk tarafından sevilen bir 

ziyaret yeridir. Şehre hâkim bir konumda bulunmaktadır. Türbenin bahçesindeki ahşap ilave kısmı 

Hamamcı Hacı Ali Hafız Ağa tarafından uğur sayılarak yaptırılmıştır. Pir İlyas Hazretlerinin irşadı ve 

kerametleri ölümünden sonra bile devam etmiştir. Bu da O‟nun hakiki bir âlim ve mürşid olduğunun 

göstergesi olmuştur. Esasen Şirvan‟ın yetiştirdiği, Amasya‟nın bağrında beslediği âlimlerin feyizleri ve 

bereketleri onların vefatlarından sonra dahi olsa görülebilen bir olaydır. Yahya Şirvanî Hazretlerinin 

çıkmış olduğu yol Amasya‟ya da uğramıştır. Bu şehir sadece bir uğrak noktası olmakla kalmamış; uzun 

yıllar hatta asırlar boyu hem ibadethaneleri ile hem de yetiştirdiği zatlarla etrafına adeta rehberlik 

yapmıştır. 

6- Amasya’da Halvetîliğin merkezleri 

Amasya‟da Halvetî tarikatının yayılması 15. Yüzyılın ilk yarısında Pir İlyas Hazretlerinin irşad 

faaliyetleri ile olmuştur. Bu irşad ve eğitim merkezleri Amasya halkının her yönden ve her alanda 

ilerlemesi için çalışmıştır. Şehirde hemen hemen her eski mahallede Halvetîye yolunun izlerini taşıyan 

eserler görmek mümkündür. Bu da Pir İlyas Hazretlerinin Amasya‟da yaşamış olduğu yıllar içinde 

somut kültürel mirasa ne kadar büyük bir ehemmiyet verdiğini göstermektedir. Zira, Amasya‟da 

başta Gümüşlü Camii olmak üzere Halvetiye yolunun eserlerinin şehri süslediği hemen fark 

edilmektedir. 

 

 

 

 

                                                           
24  http://www.amasya.bel.tr/icerik/245/1573/osmanli-donemi.aspx (04.04.2016) 
25  Molla Camii, Nefahat‟ül-Üns Min Hazarat‟il Kudüs, s. 927.  
26  Olcay, Amasya Şehri, s. 121. 
27  Olcay, Amasya Şehri, s. 121. 

http://www.amasya.bel.tr/icerik/245/1573/osmanli-donemi.aspx
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Tablo2: Amasya’da bulunan Halvetî tekkeleri 

Tekkeler                                  Yaptıran kişiler 

Şamlar tekkesi                     Hoca-El Hac Salih Efendi (1544) 

Şehre küstü tekkesi              Pir Sinan Halvetî (1550) 

Kuşbaz tekkesi                     Yakup Efendi (15554) 

Hızır Paşa tekkesi                  Beylerbeyi Hızır Paşa (1564) 

 

15.yüzyılda Anadolu‟da faaliyet gösteren Sünni tarikatların en etkilisi Halvetiyye‟dir.28 Bu 

tekkelerin sayısı 16. yüzyılda daha da artmıştır. Gümüşlüoğlu, Ehlullah, Çevikçe, Kutup, Mehmet Paşa, 

Müftüoğlu, Çilehane, Hoca Sultan gibi Halvetî tekkeleri 16. yüzyılda da varlığını devam ettirebilmiştir.  

Amasya‟da Halvetiyye‟ye mahsus olarak yapılan ilk tekke Taciye de denilen Gümüşlüoğlu 

tekkesidir.29 Bu sayılan eserlerin olduğu mahalleler Amasya‟nın en eski mahallerinde yer almaktadır. Bu 

aynı zamanda Halvetîliğin kültürel ve yerel yapıya ne kadar tesir ettiğini de göstermektedir. 

Amasya‟da bulunan bu Halvetî tekkelerinin uzun dönem irşad faaliyetlerini sürdürdükleri bilinse 

de bu tekkelerin Halvetîliğin hangi kolundan olduğu tam olarak bilinmemektedir.30 Özellikle Çilehane 

tekkesinde Pir İlyas‟ın halifeleri ders vermişlerdir. Halvetîlik, Amasya‟ya Pir İlyas vasıtasıyla 15. asrın ilk 

yarısında yayılmıştır.31 
Şekil 2: Pir İlyas Hazretlerinin Halvetîye silsilesi 

 

 

Şekilde parantez içinde yazılan yerler, Halvetî silsilesinde yer alan kişilerin doğduğu yerlerdir.32 

Ömer el-Halvetî‟den Pir İlyas‟a ulaşan Halvetîyye silsilesiyle tarikatın dört ana şubesi ve kolu vardır. 

Halvetîlik, her meslek erbabına hitap eden bir tarikattır. Osmanlı padişahlarının, tasavvuf 

erbabına karşı nasıl bir tavır takındıkları, onlarla ne derece iyi münasebet kurduklarını da 

                                                           
28  Öngören, Osmanlı‟larda Tasavvuf ( Anadolu‟da Sufîler, Devlet ve Ulemâ, s. 30. 
29  Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Sufîler, Devlet ve Ulemâ, Osmanlı Araştırmaları Vakfı (OSAV) Yay., 2. bs. 

İstanbul, 2007, s. 244, 246. 
30  Reşat Öngören, Osmanlı‟larda Tasavvuf (Anadolu‟da Sufîler, Devlet ve Ulemâ), s. 30. 
31  Reşat Öngören, Osmanlı‟larda Tasavvuf (Anadolu‟da Sufîler, Devlet ve Ulemâ), s. 29. 
32  Mahmud Cemaleddin el-Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye ez Lemezât-ı Ulviyye, s. 378. 
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göstermektedir. Bu olumlu tutum ve davranışlara Sultan 3. Mehmed‟in Eğri seferine giderken yanında 

Şeyh Şemseddin Ahmed Sivasî‟yi de götürmesi örnek olarak gösterilebilir.33 

Özellikle Sultan 2. Bayezid‟in ve birçok Osmanlı padişahının daha tahta çıkmadan önce Halvetî 

şeyhleri ile bir arada bulundukları, hatta onlardan ders aldıkları da bilinmektedir. 

7- Pir Ġlyas Hazretlerinden Sonra Amasya Halvetîlik ÇalıĢmaları 

Pir İlyas‟ı soyundan erkek evladı olmadığı için yerine halifelerinden birisi geçmiştir. Pir İlyas 

Hazretlerinden sonra, Şeyh Zekeriyya Halvetî (halifesi), Abdurrahman Çelebi (Pir İlyas‟ın torunu), Celâl 

Çelebi (Abdurrahman Çelebi‟nin oğlu), Pir Hayreddin Hızır Çelebi (Celâl Çelebi‟nin oğlu), Sofu Üveys 

Çelebi (Pir Hayreddin Hızır Çelebi‟nin torunlarından), Şeyh Muhyiddin Mehmed Halvetî, Abdurrahman 

Çelebi (Sofu Üveys Çelebi‟nin oğlu), Abdurrahman Çelebi‟den sonra yedi şeyh gelmiştir. Sonra, silsile 

Hüseyin Hüsameddin Halvetî‟ye kadar ulaşmıştır. Bu silsileye altın silsile manasına gelen “silsiletü‟z 

zeheb” denilir.34 

Halvetiliğin Amasya‟ya sonraki yayılışı ise Pir İlyas‟ın ve Seyyid Yahya Şirvanî‟nin halifeleri ile 

olmuştur.35 Halvetîlik çalışmaları Amasya‟da 15. ve 16. Yüzyıllarda yukarıda adı geçen tekkelerde 

devam etmiştir. Amasya‟nın en tanınmış ve âlim zatları bu tekkelerde yetişmişlerdir. 

 

Sonuç 

Tasavvuf veya tarikat kavramı İslam dininin daha iyi anlaşılabilmesi ve daha iyi yaşanabilmesi 

için ortaya konulan öğretilerdir. Halvetîlik de bu temel Hak tarikatların içerisinde yer almaktadır.  

Amasya‟da Halvetîlik tarikatının öncüsü ve kolu olan Pir Şücaeddin İlyas Hazretleri Amasya‟ya 

uzun yıllar hizmet etmiş bir zattır. Yapılan incelemeler; Pir İlyas Hazretlerinin hem Timur devletinin 

âlimlerine hem de Osmanlı devletinin âlimlerine rehberlik yaptığını ortaya koymuştur. Halvetîye 

tarikatı, Amasya şehri ilişkisinde dikkatleri en çok çeken ve sorulan konu, Halvetî günümüzdeki 

durumudur. Pek çok tarikat yapısı Amasya‟da hayatiyetini devam ettirirken Halvetî Tarikatı 

mevcudiyetini yitirmiş, türbeler ve mezarlar haricinde yaşayan hiçbir kültür unsuru günümüze 

ulaşamamıştır. Halvetî Tarikatının şehirle iç içe olduğu ve altın çağını yaşadığı 15. yüzyıl Amasya‟nın da 

altın çağı olarak kabul edilmektedir. Bu durum hem şehri hem de tarikatı birleştiren önemli 

unsurlardan birisidir.36 

Her kültürün mutlaka en gerekli ve en hayatî şeyleri korumaya ihtiyacı vardır. Bir kültür 

seferberliği de, o kültürün temel değerlerini, onu oluşturan ve ayakta tutan en vazgeçilmez unsurları 

korumayı amaç edinir. Mustafa Miyasoğlu‟nun da dediği gibi; manevî seferberlikle kültür değerlerimiz 

canlandırılmazsa, bu coğrafyada yaşama hakkını koruyamayız. Âlimlerin hayatları ile ilgili araştırmaların 

özellikle genç nesiller için “farkındalık ve duyarlılık” oluşturmada önemli bir rol üstleneceği de 

beklenmektedir. Kültürümüzü korumak ve geliştirmek amacıyla, “yeni ve küresel dünya şartlarında” 

önlemler alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, dinî yapı ve bütünlük kültürün temel taşlarından birisidir. 
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HIZIR B. MUHAMMED EL-AMÂSÎ VE UNBÛBU’L-BELÂĞA FĠ 

YENBÛ´Ġ’L-FESÂHA ADLI ESERĠ 

Mustafa KIRKIZ 

 

Özet 

ġehzadeler Ģehri olan Amasya‟da Osmanlı yönetici ve idarecilerin ikamet etmesinden dolayı bu Ģehir, 

farklı açılardan temeyyüz etmiĢtir. Osmanlı yöneticilerine, bir tür “staj yeri” olmasından siyaset ve ilim 

merkezi haline gelmiĢtir. Amasya Ģehrinin bu yönü büyük Ģehzadelerin yetiĢmesine vesile olduğu gibi 

aynı Ģekilde dönemin büyük âlimlerinin de yetiĢmesine zemin hazırlamıĢtır. ĠĢte burada yetiĢen 

Osmanlı âlimlerinden biri olan Hızır b. Muhammed b. Câfer el-Amâsî, yaklaĢık 1006 (1597) tarihinde 

Amasya‟nın Hacı Ġlyas Mahallesinde doğmuĢtur. Ġlk tahsilini Sultan Beyazıt Mektebi‟nde yapan Hızır el-

Amâsî, daha sonra HarĢanalı Ġbrahim Efendi ve birçok ünlü bilim adamından ders alarak kendisini 

yetiĢtirmiĢtir. Ġlk vazifesine henüz on altı yaĢında iken müderris olarak atanan Hızır el-Amâsî, dönemin 

büyük âlimlerinden Yakûb Efendizâde‟nin kabulüne mazhar olup kızıyla evlenmiĢ olması onun ilim ehli 

içindeki konumuna ıĢık tutmaktadır. Hızır el-Amâsî, yetiĢtirdiği öğrenci ve yazdığı eserlerle dikkatleri 

üzerine çekmiĢtir. Kendisine yaklaĢık dokuz eser nispet edilmektedir. Bu dokuz eserden Ģu ana kadar 

üç tanesine ulaĢılamamıĢtır. el-Amâsî‟nin fıkıh usulü, feraiz, ve belagat ilimlerinde ortaya koyduğu 

eserlerden, Ġslami ilimler sahasında önemli bir otorite olduğunu anlaĢılmaktadır. Bu tebliğimizde biz, 

belagat ilminde yazdığı “Unbûbu‟l-belâğa fî yenbû´i‟l-fesâha” adlı eserini tanıtmaya çalıĢacağız. Müellif, 

eserin yazılıĢ amacını öğrencilerin belagat ilmini daha kolay ezberlemelerini sağlamak olduğunu ifade 

etmektedir. Eserin Türkiye kütüphanelerinde 8 ayrı yazma nüshası bulunmaktadır. Bu yazma 

nüshaların bir kısmı yedi varak iken diğer bir kısmı ise iki varaktan oluĢmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Hızır b. Muhammed, Unbûbu‟l-belâğa fî yenbû´i‟l-fesâha, el-Amâsî, Belağat.  

 

Hıdır b. Mohammad al-Amâsî and His Work 

“Unbûb al-Balâğa fî Yanbû´ al-Fasâha” 

 

Abstract 

The city of princes Amasya mandated from a lot of ways through the Ottoman managers who stay in 

this city. Ġt became a center of science and politic because it was a internship place for ottoman 

managers. In this context, it prepared raising a lot of important scientists like raising a lot of important 

ottoman princes. For example, Ottoman scientist Hızır b. Muhammed b. Câfer el-Amâsî. He was born 

in Amasya in Haci Ġlyas at 1016 (1607). He took his first education in Sultan Beyazıt school. Then he 

raised himself by taking lessons from a lot of famous scientists like HarĢanalı Ġbrahim Efendi. He 

became a teacher in sixteen years old at like his first mission. Then he married with the girl of Yakub 

Efendizade one of the important scientists in that days. So, this is put forth his Scientific position. Hızır 

el-Amâsî took attention by his students who raised and the books that wrote. About nine book 

relatived for him. But three of this nine books is not found. He is an authority in the Jurisprudence, 

feraiz and eloquence. We understand this by the books that wrote. Ġn this research we will try to 

introduce his book “Unbûbu‟l-belâğa fî yenbû´i‟l-fesâha” that wrote in eloquence. The aim of this book 

is for the students to memorize eloquence easly. This book is available in seven diffirent librars in 

Turkey. Some of the librars have the book by seven foo, and some of them have the book by two foo. 

Keywords: Hızır b. Muhammed, Unbûb al-balâğa fî yanbû„ al-fasâha, al-Amâsî, Balâğa.  
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Giriş 

Amasya ili; Hititler, Persler, Romalılar ve Osmanlılara kadar birçok farklı medeniyete ev 

sahipliği yapmıĢtır. Bu il, aynı zamanda 183 yıl boyunca Osmanlı'ya Ģehzadeler ve padiĢahlar 

yetiĢtirerek Ģehzadeler Ģehri olarak ün bulmuĢtur.  

Anadolu'nun kaderini değiĢtiren Osmanlı Ġmparatorluğu, bu bölgede tarih boyunca yaĢamıĢ 

olan medeniyetleri göz önünde bulundurarak hareket etmiĢtir. Bu topraklara ayak bastığından beri 

Ġslami bir kimliğe sahip olan Osmanlı, dört Halife, Emevî ve Abbasi devletlerinin tecrübelerini 

özümseyerek Anadolu'da gerekli olan fetihleri yapmıĢ ve stratejik gördüğü yerlere önemli devlet 

adamlarını yerleĢtirmiĢtir. ĠĢte Amasya ili o stratejik merkezlerden biri olup özellikle Ģehzadelerin ikame 

yeri olmuĢtur.1  

ġehzadeler Ģehri olan Amasya‟nın Osmanlı döneminde çok büyük âlimleri yetiĢtirdiği 

bilinmektedir. Zira burada Osmanlının idaresinde etkili olan Ģahsiyetlerin ikamet etmiĢ olması, bu Ģehri 

farklı bir konuma getirmiĢtir. Amasya adeta Osmanlı siyasi idarecilerinin “staj yeri” olarak tarihe 

geçmiĢtir. Bu Ģehir 12 ayrı Ģehzadeye ev sahipliği yaptığı gibi bunlardan sekiz tanesi daha sonra 

Osmanlı devletine padiĢah olarak atanmıĢtır. Bu yönüyle Amasya Ģehri, Osmanlı Ģehzade ve 

padiĢahlarının ilim ve siyaset eğitiminde önemli bir merkez haline gelmiĢtir. Amasya‟nın bu özelliği, 

halkının da ilim ve kültürde daha güzel yetiĢmesine yardımcı olmuĢtur. Zira birçok âlim bu sayede 

yetiĢmiĢ ve Osmanlının farklı Ģehirlerinde ilim ve irfanın yayılmasına katkı sağlamıĢtır.2 

Söz konusu Ģehzadeler olunca Amasya, onlara yönelik birçok eğitim, öğretim ve siyasi 

uygulamanın mekânı olarak tarihe geçmiĢtir. Bu hazırlık ve eğitimlerin baĢında dini ilimler gelmektedir. 

Bu türden merkezlere dikkat edildiğinde Osmanlı devletini idare eden en büyük padiĢahlar, buralarda 

yetiĢip önce küçük görevlere getirilmiĢ daha sonra ihtiyaca binaen farklı üst görevlerde tavzif 

edilmiĢlerdir. Bundan dolayı onların eğitim ve öğretim için mesken tutulan Ģehirler, ilim ve irfanda 

ilerlemiĢ ve büyük âlimlerin yetiĢmesine ev sahipliğini yapmıĢlardır. Özellikle Amasya‟nın uzun bir 

zaman diliminde Ģehzadelere ev sahipliği yapmıĢ olması, onu büyük âlimlerin yetiĢme merkezi haline 

getirmiĢtir. Amasya'nın böyle bir değer ve kıymete sahip olması, kendine has bir nitelik ve özelikten 

olduğu anlaĢılmaktadır. Zira coğrafi olarak bir dere içinde kalan ve etrafı sarp kayalıklarla kuĢatılmıĢ 

olan Amasya, düĢmana karĢı çok kolay bir Ģekilde koruna bilinen stratejiye sahip olduğu 

görünmektedir. Yine Amasya Ģehrinin yönetim merkezinden uzak olması, Osmanlının geleceğini imar 

edecek insanların daha güzel bir Ģekilde yetiĢmesi için onu, tercih edilen bir Ģehir kılmıĢtır. Ġlk etapta 

böyle bir yapılanmadan haberdar olmayan Amasya'da ikame edenler, eğitim ve öğretimin meyveleri 

ortaya çıkınca Ģehrin yerlileri oluĢundan iftihar etmiĢlerdir.3  

Osmanlı Ģehzadelerinin daha iyi yetiĢmeleri için devletin farklı il ve bölgelerinden buraya ilim 

adamlarının akını olmuĢtur. Aynı Ģekilde hizmetlerinin baĢarılı olabilmesi için burada mimariye büyük 

önem verilerek cami, medrese, zaviye ve çilehaneler gibi hizmete uygun çok sayıda eser yapıldığı 

müĢahede edilmektedir. Hatta eski milletlerden geriye kalan mağara ve stratejik yerlere güvenlik 

görevlileri yerleĢtirildiği ve böylece Ģehirdeki ilmi faaliyetlerin aksamaması sağlandığı anlaĢılmaktadır. 

ġehir, sadece üst düzey insanların yetiĢmesine ev sahipliği yapmayıp orada ikame eden farklı 

kesimlerin de yetiĢmesine katkı sunduğu bir merkez haline gelmiĢtir. Nitekim Hızır b. Muhammed gibi 

bir alim üst düzey ailelerden olmadığı halde buradaki olanaklar sonucu ilimde büyük bir seviyeye 

ulaĢmıĢ ve daha sonra da müftülük görevine getirilmiĢtir. Sonuçta Amasya'da yaĢamıĢ olan toplumun 

diğer kesimleri de bu eğitim ve öğretim seferberliğinden faydalanmıĢ ve böylece oluĢturulan bu ilmi 

                                                           
1  Vâzih Efendi, Mustafa, Amasya Fetvâları ve Ġlk Amasya Tarihi, haz. A. Rıza Ayar, R. Orhan Özel, Amasya Belediyesi Yay., 

Amasya, 2011, s. 65 vd.; Yinanç, Mükrimîn Halil, “Amasya”, Ġslam Ansiklopedisi, MEB Yayınları, Ġstanbul, 1978, I/394 vd.; 
ġahin, Ġlhan; Emecen, Feridun, “Amasya” Ġslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, Ankara, 1991, c. III, s. 1-2. 

2  Evliya Çelebi, Seyahatname, haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, YKY Yayınları, 2. Baskı, Ġstanbul, 2008, c. II. 1. Kitap s. 
212-213. 

3  GüneĢ, Hüseyin, Lâle Devrinde Amasya, Amasya Belediyesi Yayınları, Amasya, 2014, s. 20-23. 
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ortam Ģehzade neslinden olmayan birçok büyük âlimin ve kültürlü insanın yetiĢmesine neden 

olmuĢtur.4 

Osmanlı ve Arapça  

Arap edebiyatı, Peygamber (a.s.v.)‟ın dünyaya geliĢinden çok önce baĢlayarak geldiği ve hala o 

esas çerçevesinden devam ettiği o dönemin Ģiirleriyle istiĢhad edilmesinden anlaĢılmaktadır. Ancak bu 

süreç bir demir yolu Ģeklinde sıkıntısız, eksisi-artısı olmadan günümüze kadar uzanarak geldiğini 

söylemek mümkün değildir. Ġslam‟ın geliĢinden önce ortaya çıkan Ģiir, nesir ve hutbelerin sosyal, 

kültürel, siyasal, tarih ve din açılarından onların birçok değerini ortaya koyduğu rivayet edilmektedir.5  

Kur‟an, nüzulünden sonra içeriğinin cihanĢümul olmasından ötürü peyderpey; önce bölgenin 

halklarına, daha sonra uzak bölgelere yayılmaya baĢladı. Bu nedenle Müslüman olan halklar Arapça 

olan vahyin içeriğini öğrenmek ve iyi algılamak düĢüncesiyle vahyin dili olan Arapçayı en güzel Ģekilde 

öğrenerek dini mesajları anlamak için büyük gayretler sarf ettiler. Bu bağlamda Ġslam'ın ilim tarihine 

dikkat edildiğinde dil çalıĢmalarında Arap olmayanların çabaları büyük önem arz etmektedir.  

Ġslam dininin Arap olmayan halkların içinde yeĢermeye baĢlamasıyla ilk Müslümanlar, Arapçaya 

çok önem vererek bu yolda hangi türden fedakârlığa ihtiyaç duyulmuĢsa beklemeksizin ve kaygıya 

kapılmaksızın gereğini yapmıĢlardır. Dört Halifenin, Emevî, Abbasî, Selçuklu, Zengiler, Eyyubiler, 

Memluklar ve sonra Osmanlı devletlerinin ardı sıra gelmeleri, Ġslam dinin temel esaslarını 

uygulamalarında sıkıntı çekmediklerini göstermektedir. Zira o günkü Müslümanlar, dini yaĢamlarını 

önemsedikleri gibi ilim ve kültürlerine de bir o kadar önem verip devamlı kılma çabası içinde 

olmuĢlardı. Ancak zamanla eskiye oranla lügat ilimleri alanlarındaki çalıĢmalarda heyecan ve Ģevk 

bakımından düĢüĢ görünmeye baĢladı. Zira daha önce doğal bir yapıya sahip olan ve o tarzda teknik 

tahlile tabi tutulan Arapça için ilk dil çalıĢmalarının temeli sahabe döneminde atılmıĢ ve ulaĢılan dil 

malzemesi hızlı bir Ģekilde ilerleme kaydetmeye baĢlamıĢtır. Her geçen gün mevcut dil malzemesinin 

üzerine yeni bazı bilgiler konularak böylece Abbasîlerin ilk dönemlerine varıncaya kadar dil ilimlerinde 

önemli bir aĢama kaydedilerek bu ilimler artık tedvin edilmiĢlerdi. Abbasî devletinin ikinci döneminde 

ise bu ilimlerin temellendirilme süreci de gerçekleĢmiĢ ve nihayetinde üçüncü döneminden itibaren bu 

ilimlerde duraklama ve hatta bazı tarihçilere göre gerileme devri yaĢamaya baĢlamıĢtır. 

Osmanlı dönemine gelindiğinde yeni bir heyecan ortaya konulsa da bu heyecanla eskisi gibi dil 

ilimlerinde yeniliklerin ortaya çıkarılmasından ziyade o güne kadar ortaya konulanlar muhafaza 

edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu nedenle Müslümanların tüm sorumluluklarını üstlenen Osmanlı devletinin, 

onların dinlerini ve kültürlerini en iyi Ģekilde korumak için öncellikle vahyin dili olan Arapçanın en güzel 

Ģekilde öğrenilmesi ve öğretilmesini sağlaması gerekiyordu. Bu münasebetle Osmanlı devletinde 

Arapçayı öğrenmeye/öğretmeye yönelik sıkı bir çalıĢma baĢlatılmıĢtı. Çünkü devletin temel taĢlarını 

Ġslam inancına sahip halklar oluĢturuyordu. Onları kolay bir Ģekilde bir araya getiren ve idare ettiren 

dinlerinden baĢka bir sebep değildi. 

Osmanlı Devleti‟nin içinde yaĢayan halkların kahir ekseriyetinin Müslüman oluĢu, onların en iyi 

bir Ģekilde idare edilmeleri için Arapçanın çok iyi derecede öğretilmesini zorunlu kılıyordu. ĠĢte Osmanlı 

Devleti‟nin bu amaçla Ġslami ilimlerin özellikle de Arapçanın öğretilmesi için medreseler inĢa ettiği 

yerlerden biri Amasya‟dır. Burada Ģehzadelerin eğitim ve öğrenim faaliyetleri yürütülmüĢ ve özellikle 

Arapça ve dini ilimlerde düzenli bir eğitim almaları sağlanmıĢtır. ġehzadelerin bu Ģehirde oluĢları, 

onların çok iyi yetiĢmeleri için öğretim faaliyetine daha fazla önem verilmesine katkı sunmuĢ ve bu 

uğurda bütün imkânlar sarf edilmiĢtir. Bize göre Amasya ile ilgili bu gerçek, bu Ģehri ve bölgeyi ilim 

merkezi haline getirmiĢtir. Sonuçta bu Ģehirde büyük müellifler ortaya çıkmıĢ ve bu Ģehrin çok uzun bir 

süre dini ilimlerin merkezi olarak kalmasına sebep olmuĢtur. Yine Ģehrin bu niteliği, onun Ġslami 

ilimlerde ortaya koyduğu telif ve tedvin üretkenliğinden sürekli söz ettirmiĢtir.6   

 

                                                           
4  Baltacı, Cahit, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, Ġfav Yay., Ġstanbul, 2005, I/68-69; ġahin, Emecan, “Amasya”, Ġslam 

Ansiklopedisi, c. III, s. 1-2. 
5  Kırkız, Mustafa, Arap Belagât Ġlminin Tarihi ve GeliĢim AĢamaları, Beyân Yay., Ġstanbul, 2014, s. 63.  
6  Baltacı, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, c. I, s. 68-69. 
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Hızır b. Muhammed ve “Unbûbu’l-Balâğa fî Yanbû´i’l-Fasâha” Adlı Eseri 

a- Hayatı 

Osmanlı âlimlerinden olan Hızır b. Muhammed b. Câfer el-Amâsî, yaklaĢık 1016 (1607) 

tarihinde Amasya‟nın Haci Ġlyas Mahallesinde YeĢilırmağın üzerinde yapılmıĢ olan Maydanoz Köprüsü 

yakınlarında doğmuĢtur. Babasının Amasya‟da yetiĢen, temel Ġslam bilimlerinde kendini yetiĢtiren ve 

Ģehrin ilim ve kültür sahibi münevver insanlarından birisi olduğu anlatılmaktadır.7 Babasının, sarfa dair 

olan el-Maksûd eseri üzerine kaleme aldığı el-Ma´kûd fî Ģerhi‟l-Maksûd adında bir Ģerhi 

bulunmaktadır.8 

Dedesi Câfer el-Amâsî‟ye gelince, O yeniçeriden Ġbrahim Efendi‟nin oğludur. O dönemde uzun 

müddet devlette yasaklı bir Ģekilde yaĢadığı için ona “yasakçı” lakabı da takılmıĢ ve bununla meĢhur 

olmuĢtur. Hatta bundan dolayı aile “Yasakçı Oğulları” Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. Daha sonra aileyi 

devlete yakınlaĢtıran Câfer el-Amâsî olmuĢtur. Zira o, kendi döneminde eĢkıyalara karĢı savaĢarak 

büyük bir baĢarı elde ettiği için Kuyucu Murat PaĢa‟nın takdirine mazhar olup dönemin ünlüleri arasına 

girmiĢtir.9 

 Ġlk tahsilini Sultan Beyazıt Mektebi‟nde yapan Hızır b. Muhammed, daha sonra babası, 

HarĢanalı Ġbrahim Efendi ve baĢka birçok ünlü alimden okuyup farklı sahalarda kendini yetiĢtirmiĢtir. 

Hızır b. Muhammed, ilk vazifesine henüz on altı yaĢında iken, müderris olarak atanmıĢtır. Ġkinci 

görevine ise yaklaĢık otuz beĢ yaĢlarında atandığı rivayet edilmektedir. Dönemin büyük âlimlerinden 

olan Yakûb Efendizâde‟nin kendisine itibar edip kızıyla evlendirmiĢ olması onun ilim ehli içerisindeki 

konumuna iĢaret etmektedir.10  

Hızır b. Muhammed, tedrisatta ve yetiĢtirdiği öğrencileriyle ün yaptığı gibi yazdığı eserlerle de 

dikkatleri üzerine çekmiĢtir. Ona nispet edilen yaklaĢık dokuz tane eserin olduğu rivayet edilmektedir. 

Ancak bu eserlerden altı tanesi gün yüzüne çıkarılmıĢken üç tanesi henüz bulunamamıĢtır. el-Amâsî 

olarak da bilinen Hızır b. Muhammed‟in, fıkıh usulü, miras hukuku ve belagat ilimlerinde ortaya 

koyduğu kıymetli eserlerle, döneminde Ġslami ilimlerde otoriter âlimlerinden biri olduğu 

anlaĢılmaktadır.11 

b- Eserleri 

Hızır b. Muhammed, Osmanlı'nın ilim merkezi olan Amasya'da yaĢayıp bütün ömrünü ilme 

vermesi hasebiyle, öğrencilerin ihtiyacını tespit edebilmiĢ bir âlim olarak görünmektedir. Bu doğrultuda 

onlara kolaylaĢtırma adına yapabileceği katkıyı ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Zira telif ettiği bazı 

kitapların dibacesinde de kaleme aldığı üzere öğrencilerin onun kitap yazması için yaptıkları ısrar 

üzerine bazı eserlerin telifinde bulunup isteklerini yerine getirdiği anlaĢılmaktadır. Onun yazdığı eserler 

Ģunlardır:12  

1. Unbûbu‟l-belâğa fî yenbû´i‟l-fesâha:el-Ġfâza adlı eseridir. Bu esere daha sonra geniĢ bir 

Ģekilde yer verilecektir 

2. el-Ġfâza fî Ģerh-i Unbûbi‟l-belâğa fî yenbû´i‟l-fesâha: Bu eser ise yukarıda zikredilen metnin 

Ģerhi olarak telif edilmiĢtir. Kendi eserine yazdığı bu Ģerh, özellikle metindeki kapalı ıstılahları 

açıklaması yanında, uygulama örnekleri üzerinde durmuĢtur. ġerh düzeni ise metne uygun bir Ģekilde 

yapılmıĢtır. 

3. Ğusûnu‟l-usûl fî usûli‟l-fıkh: Onun bu eseri, fıkıh usulünde daha önce telif edilmiĢ olan 

Menâru‟l-envâr adlı eserin ihtisar edilmiĢi Ģeklidir. Hızır b. Muhammed ondan önce baĢka âlimler 

tarafından yazılan metinleri ihtisar ederek daha iyi ezberlenmesi gayesini gütmüĢtür.  

                                                           
7  Olcay, Osman Fevzi,  Amasya MeĢhurları, Amasya, ty., s. 42. 
8  Kehhâle, Ömer Rıza, Mu῾cemu‟l-muellifîn, Muessesetu‟r-risâle, Beyrut, 2015, c. I, s. 672. 
9  Kehhâle, Mu῾cemu‟l-muellifîn, c. I, s. 672. 
10  Abdizâde, Huseyin Husameddin Efendi, Amasya Tarihi, haz. Mesut Aydın, Güler Aydın, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 

Amasya, 2004, c. IX, s. 168-170. 
11  Âkifzâde, Abdurrahim, Kitâbu'l-mecmu' fi'l-meĢhûd ve'l-mesmu', çev. Hikmet Özdemir, Ġstanbul, 1997, s. 94-95. 
12  Mehmet Tahir Bursalı, Osmanlı Müellifleri, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2009, c. I, s. 295-296; Kehhâle, Mu῾cemu‟l-

muellifîn, c. I, s. 672. 
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4. ġerhu ğusûni‟l-usûl veya Tehyîcu gusûni‟l-usûl: Menâru‟l-envâr‟ın ihtisarına yapılan Ģerhidir. 

Bu eserini de yine ihtisarını yaptığı metnin üzerine Ģerh olarak telif edip anlaĢılmasını sağlamaya 

çalıĢmıĢtır.  

5. Lubbu‟l-ferâiz: Bu eser ise aslında Sirâcuddîn es-Sicâvendî el-Hanefî (ö. 1200)‟nin ferâiz 

konusunda yazdığı Ferâizu‟s-Sicâvendî adıyla meĢhur olan eserin özetidir. Miras hukukuyla ilgili bu 

metin, diğer ihtisarları gibi daha kolay ezberlenmesi maksadıyla ele alınarak yazılmıĢtır. 

6. ġerhu lubbi‟l-ferâiz: Diğer eserlerinde olduğu gibi yukarda zikri geçen eseri, önce ihtisarını 

yapmıĢ daha sonra da onu Ģerh etmiĢtir. 

7. HâĢiye alâ tefsîr-i Beyzâvî (ö. 1292):Tefsîr-i kadî Beyzâvî Ģeklinde Ģöhret bulup asıl adı 

Envâru‟t-tenzîl ve esrâru‟t-te‟vîl olan eserin üzerinde çokça haĢiye ve tâlikat yazıldığı bilinmektedir. Bu 

tefsirin üzerine yazılmıĢ olan çok sayıda Ģerhin de delalet ettiği üzere Ġslam âleminde belağat açısından 

büyük bir öneme sahip olup her âlimin dikkatini çekmiĢtir. Özellikle belağat ilminde kendine güvenen 

âlimler ona Ģerh, haĢiye ve yorumlar yazdığı görülmektedir.  Hızır b. Muhammed de bu eserin En‟âm 

süresine kadar olan kısmına haĢiye yazmıĢtır.  

8. Ta´lîkât ´ale‟l-mevâkıf: el-mevâkıf, ´Adududdîn Abdurrahman b. Ahmet el-Ġcî el-Kâdî‟nin (ö. 

1355) kelam ilmine dair eseridir. O, bu esere de bazı yorumlar yazarak okuyanlara yardım etmeyi 

düĢünmüĢtür. Zira kelam ilminde yazılan bu önemli eserin ibaresi zihinleri epey yormaktaydı. 

9. Ta´lîkât ´ale‟t-telvîh: Bu eser de et-Teftazânî‟nin (ö. 1389) Sadru‟Ģ-ġerî´a Ubeydullah b. 

Mes´ud‟un (ö. 1391) fıkıh usulüne dair Tenkîhu‟l-usûl adlı esere el-Telvîh adıyla yazmıĢ olduğu Ģerhe 

yapılan ta´likattır. ġimdiye kadar eser herhangi bir yerde bulunamamıĢtır. Hızır, bu eserini, zor veya 

muğlak olarak gördüğü ibarelerin üzerine ta‟lik yazarak ilim ehline takdim etmiĢtir. 

el-Amâsî‟nin yukarıda geçen eserlerinden de anlaĢıldığı üzere o, normal bir teliften daha çok 

önceden yazılan eserlerin ihtisarını yapıp daha sonra Ģerh etmeye çalıĢmıĢtır. Bu da onun eğitim ve 

öğretim alanına önem verip öğrencilerin daha kısa zaman diliminde teknik ilimleri tamamlayıp verimli 

hale gelmesini hedeflediğini göstermektedir. Ayrıca ferâiz, usul, akide ve tefsire verdiği önemin de az 

olmadığı ortaya çıkmaktadır. Onun kendi döneminin ihtiyaçlarına göre hareket edip eserlerini yazmaya 

çalıĢtığını söylemek yerinde olacaktır. Dolayısıyla yazdığı eserlerinden de anlaĢıldığı üzere onun eğitim 

ve öğretim alanına daha fazla önem verdiği anlaĢılmaktadır. Zira söz konusu eserleri daha çok 

öğrencilere hitap etmektedir. Diğer taraftan yine dini ilimlerde kapsamlı bilgisi olduğu yazdığı 

eserlerden anlaĢılmaktadır. Ayrıca eski âlimlerde gelenek haline gelen öğrencilerin hem kendileri ve 

hem de hocalarının kıramayacağı insanları aracı koymaları olayı onun eserlerinin ortaya çıkmasında da 

etkili olduğu görülmektedir.13 

Hızır b. Muhammed'in 17. Yüzyılda ortaya koyduğu bu çabayı göz önünde bulundurarak o asrı 

değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda; o dönemde medrese ilimlerinde bir izmihlalin meydana geldiği ve 

âlimlerin farklı alternatiflerle tedrisatı canlandırmak istediği ortaya çıkmaktadır.  

c- Unbûbu’l-belâğa fî yenbû´i’l-fesâha Adlı Eseri 

Bu eser, metninden anlaĢıldığı üzere muhtasar bir Ģekilde telif edilmiĢtir. Hatta bazen ihtisar 

adına söz konusu metinde kaidenin yerleĢmesi için getirilen örneklerden bile vazgeçilmiĢtir. Bu metin, 

ezberlenebildiği için öğrencileri ve bölgedeki diğer medreselerin öğrencileri tarafından büyük bir rağbet 

görmüĢtür.14Hızır‟ın bu eserinin yazılmasında asıl gayenin dönemin öğrencilerinin ezberlemesi olduğu 

belagat ilminde öz bir Ģekilde yazmasından anlaĢılmaktadır.  

Eserin bulunduğu kütüphaneler aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır: 

1. Adana Ġl Halk Kütüphanesi¸ 01 Hk 1141/21, 215x165-150x78 mm.117, 134b-141a 

                                                           
13  Abdizâde, a.g.e., c. IX, s. 168-170; Yazıcı, Hüseyin, “XVII. Asır Arap Edebiyatının Kısa Bir Değerlendirilmesi ve Hızır b. 

Muhammed el-Amasi”, Nüsha: ġarkiyat AraĢtırmaları Dergisi, c. I, sayı: 2, Ankara, 2001, s. 57 vd. 
14  Hızır b. Muhammed el-Amasi‟nin bazı eserleri Türkiye‟nin bazı Üniversitelerinde edisyon kritik olarak çalıĢılmıĢtır. Bunlardan 

birisi ise Uludağ Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, Temel Ġslam Bilimleri Bölümü, Erol Ayyıldız‟ın danıĢmanlığında Hüseyin 
Günday tarafından 1995 yılında “Hızır b. Muhammed'in" el-Ġfade li Unbubi'l Belaga" isimli eserinin edisyon kritiğinin Yüksek 
Lisans olarak çalıĢılmasıdır. 

 Bkz. (http://sosbil.home.uludag.edu.tr/veri/tezler_view.php?editid1=933) eriĢim tarihi: 12.02.2017 

http://sosbil.home.uludag.edu.tr/veri/tezler_view.php?editid1=933
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2. Çorum HasanpaĢa Kütüphanesi 19 Hk 4919/1, 19 Hk 4439/3, 19 Hk 2432/3; 

3. Çorum HasanpaĢa Kütüphanesi, 19 Hk 4439/3, 205x125-140x75 mm. 215 I+1b+7b 

4. Çorum Hasan PaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, 19 Hk 2432/3, 190x140-130x60 mm., 214, 93b-

101a 

5. EskiĢehir Ġl Halk Kütüphanesi, 26 Hk 538/2, 117, 8b-29a 

6. EskiĢehir Ġl Halk Kütüphanesi, 26 Hk 538/2, 117, 8b-29a, 

7. Kastamonu Ġl Halk Kütüphanesi, 37 Hk 221/3, 205x120-140x58 mm., 119, 12b-18b 

8. Tokat Ġl Halk Kütüphanesi, 60 Mü 204/2, 190x125-135-75 mm., 117, 7b-17a 

Yukarıda görüldüğü gibi eserin 8 ayrı yazma nüshası bulunmaktadır. Bunlardan üç tanesi 

Çorum ilimizdeki kütüphanede; geriye kalan beĢ tanesi ise isimleri verilen diğer illerimizdeki 

kütüphanelerde yer almaktadır. 

Unbûbu’l-Belâga Ġsimli Mahtûtun Genel Özellikleri 

Elimizde bulunan eserin nüshası Çorum Hasan PaĢa Ġl Halk Kütüphanesi‟nde bulunmaktadır. Bu 

mahtût, yedi varak ve 13 sayfadan oluĢmaktadır. Eserin sahifeleri 17 satırdan ibaret olup her satırda 

bazen 10 bazen 11-12 ve bazen de 13-14 kelime yer almaktadır. Mahtût toplamda 332 satırdan ve 

yaklaĢık 4.800 kelimeden oluĢmaktadır. Eserin hattının, Nesih olduğu anlaĢılmaktadır. Bazı varakların 

çevresine haĢiye Ģeklinde notlar alınmıĢtır. Bu eser, farklı konuları içeren bazı risalelerinde de yer aldığı 

bir mecmua içerisinde yer almaktadır. Elimizdeki bu nüshanın müellif hattı olmadığı anlaĢılmaktadır. 

Söz konusu risalenin baĢında veya sonunda müstensihin adı geçmemektedir. Aynı zamanda eserin 

nerede yazıldığı veya istinsah edildiği geçmemektedir. Ancak nasih, yazma tarihine mahtûtun sonunda 

duayı bitirdikten sonra Ģifreli bir Ģekilde iĢaret etmiĢtir.  

Söz konusu nüshanın, dibacesi besmele, hamdele ve salvele ile baĢlamıĢtır. Aynı zamanda 

baĢlangıçta Berâ„etu‟l-istihlâl sanatı kullanılarak baĢlangıçla içerik birbirlerine uygun hale getirilmiĢtir. 

Böylece belâgat ilmine uygun bir baĢlangıç yapılmıĢtır. Daha sonra eski âlimlerin adeti üzere önce 

tevazuunu bildirerek; bu ilimde öğrencilerin özet bir metne ihtiyacı olduğunu belirtip metnin telifini 

yaptığını söylemektedir.  

Eser birinci sayfadan baĢlayarak fesahat ve belagatin sözcük tanımını yapıp bazı örnekler 

vermekte ve belâgatin ana konularından bahsetmektedir. Aynı zamanda birinci varakta belagat ilminin 

Me'ânî, beyân ve bedi' Ģeklinde kısımlarını belirttikten sonra "Me'ânî" ilmini anlatmaya baĢlamıĢtır. 

Elimizdeki nüshada Me'ânî ilmi yaklaĢık sekiz sayfa tutarken, Beyan ilmi iki sayfa ve Bedi' ilmi 

ise yaklaĢık üç sayfa tutmaktadır. Belağatın giriĢ konularını zikrettikten sonra Me'ânî ilmini sekiz kısma 

bölmüĢtür. Beyan ilminin temel üç kısmı olan teĢbih, mecâz-ı luğavî ve kinâyeden bahsetmektedir. 

Bedi' ilmi ise daha çok örnek verilerek iĢlenmiĢ ve zikredilen örneklerin tamamı ayetlerden oluĢmuĢtur. 

Son varakta ise Müslümanlara genel dua yapılarak Ģifreli bir Ģekilde nüshanın yazım tarihi 

belirtilmeye çalıĢmıĢtır. 

Müstensih konu baĢlıklarını kırmızı renkle yazıp konuları birbirinden ayırt etmektedir. el-Amâsî, 

verdiği örneklerin az bir kısmı hariç genellikle Ģiir ve ayetleri örnek olarak vermektedir. Risalesi 

muhtasar olduğundan örneklerde bazen kısaltmaya gittiği de görülmektedir.   

Hızır b. Muhammed, elimizdeki bu metne daha sonra el-Ġfâda ġerh-u Unbûbi'l-Belâga adında 

bir Ģerh yazdığı anlaĢılmaktadır. Onun elimizdeki mahtût metnin üzerine yazdığı Ģerhi de mahtût olarak 

temin etmeye çalıĢtık. Temin edebildiğimiz Ģerhin yazma nüshası, 72 varaktan oluĢmaktadır.  

Sonuç 

Bu araĢtırmamızda Amasya‟nın, Osmanlı döneminde çok büyük âlimleri yetiĢtirdiği ve onlardan 

biri olan Hızır b. Muhammed‟in Temel Ġslam bilimlerinin birçoğunda eser yazdığı tespit edilmiĢtir. 

Amasya‟da Osmanlının siyasetinde etkili olan Ģahsiyetlerin eğitim ve öğretim görmesi, bu Ģehri farklı bir 

konuma getirdiği görülmektedir. Bu nedenle Ģehir adeta Osmanlı idarecilerin “staj yeri” Ģeklinde tarihe 

geçmiĢtir. Bu Ģehir 12 ayrı Ģehzadeye ev sahipliği yaptığından bir nevi onların ilim ve siyaset eğitimi 

merkezi haline gelmiĢtir. Bu bağlamda Amasya, halkının ilim ve kültürde daha güzel yetiĢmesine 
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yardımcı olmuĢtur. Zira birçok âlim bu sayede yetiĢmiĢ ve Osmanlının farklı Ģehirlerinde ilim ve irfan 

yaymaya çalıĢmıĢtır. 

Hızır b. Muhammed‟in tedrisatta ve yetiĢtirdiği öğrencileriyle ün yaptığı gibi yazdığı eserlerle de 

dikkatleri üzerine çekmiĢtir. Ona nispet edilen yaklaĢık dokuz tane eserin olduğu rivayet edilmektedir. 

Ancak onlardan altı tanesi gün yüzüne çıktığı ve üç tanesinin bulunamadığı anlaĢılmaktadır. el-Amasî 

olarak da bilinen Hızır, döneminde Ġslami ilimlerde otoriter âlimlerinden biri olduğu; fıkıh usulü, feraiz, 

ve belagat ilimlerinde ortaya koyduğu kıymetli eserlerden anlaĢılmaktadır. Bu arada diğer ilimlerle de 

uğraĢtığı telif ve Ģerh olarak yazdığı eserlerden bilinmektedir.  

Tebliğimizin ana temalarından biri olarak incelediğimiz el-Amâsî‟nin belagat ilminde yazdığı 

“Unbûbu‟l-belâğa fî yenbû´i‟l-fesâha” adlı eserin yazma nüshalarının Türkiye‟nin altı farklı il 

kütüphanesinde yer aldığı tespit edilmiĢtir. Bu eserin nüshaları, farklı sayıda varaklara sahip olup bazen 

tam metni kapsarken bazen de sadece bir kısmını içermektedir.  Müellifin belâgat ilmini son derece öz 

bir Ģekilde yazmasından eseri yazmadaki asıl gayesinin, öğrencilerin ezberleyeceği belâgat metni 

hazırlanmak olduğu anlaĢılmaktadır. 
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BELÂGAT İLMİ KONULARINDAN TECNİS, MECAZ VE TEŞBİHE LUTFULLAH 

HALÎMÎ’NİN YAKLAŞIMI 

 

Alaaddin GÜLTEKİN 

 

Özet 

Bu çalışmada, Lutfullah Halimî‟nin fî-beyâni‟t-tecnîsât ve‟t-teşbîhât ve‟l-mecâzât” adlı risalesinin tecnis, 

mecaz ve teşbih konularını belâgat açısından ele alma yöntemlerini inceleyeceğiz. Söz konusu risalede 

konuların ele alınış ve anlatım biçiminin günümüzde kabul görmüş yaygın şekilde kullanılan belâgata 

dair temel eserler arasındaki benzer ve farklı yönler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Lutfullah 

Halimî‟nin bu risalesi, öğrencilerin kendilerini daha düzgün ifade edebilme ve anlaması hedefine 

yöneliktir. Bunun yanında mezkûr risale, öğrencilerin öğrenme yaşantısını zenginleştirmek, ufkunu 

genişletmek, hayal gücünü harekete geçirmek, insanî duygulara karşı hassasiyet uyandırmak, 

düşünmesine yardım etmek ve kendilerindeki potansiyelin farkına vardırmak amacına yönelik olduğu 

da görülmektedir. Ecdadımız bu dilin öğrenilmesinde kaynaklık edecek olan pek çok şaheser eser 

vermiş ve çoğunu da günümüze taşımıştır. Bütün bu çalışmaları yaparken sadece İslam‟a ve onun ilahi 

kitabı olan Kuran-ı Kerim‟in en iyi şekilde anlaşılmasına katkı sağlamayı hedeflemiştir. Daha ilk 

dönemlerde nahiv ilmi içerisinde kendine yer bulan belâgat ilmine ait konular, önce müstakil olarak 

belâgat kitaplarında toplanmış, daha sonra da beyan, bedî ve meanî adı altında yazılmaya başlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lutfullah Halîmî, Beyan, Tecnis, Mecaz, Teşbih. 

 

The Approach of the Lutfullah Halimi to the Subjects of Rhetoric Discipline

 “Tajnis" (Paranomasia), "Majaz" (Metaphor) and "Tashbih" (Simile) 

 

Abstract 

This study deals with the methods utilised by Lutfullah Halimi in his treatise called fi Bayan al-Tajnisat 

wa al-Tashbihat wa al-Majazat (On the Explanation of the Paranomasias, the Similes and the 

Metaphors) in order to examine the topics of tajnis (paranomasia), majaz (metaphor) and tashbih 

(simile) in terms of rhetoric. Furthermore the study endeavors to ascertain the similarities and 

differences between the major works of rhetoric and the treatise in question regarding their respective 

styles and methods. Lutfullah Halimi wrote the treatise aiming at that students would express 

themselves more correctly and understand each other in a proper way. It is quite noticeable in the 

treatise that his intention is enriching the learning experience of students by broadening their horizons 

and stimulating their imagination in addition to sensitizing them towards humane feelings, helping 

them to improve their thinking power and motivating them to realize their potential. Numerous works 

each of which may be deemed as magnum opus in the field of learning Arabic have been written by 

our ancestors who also conveyed a great deal of books in that field to the present day. While carrying 

out such works they only aimed to contribute to the best understanding of the Holy Qur'an and thus 

the practice of Islam. In the early periods of literature of Arabic language the topics of rhethoric are 

examined in nahw (grammar) books. Afterwards these topics are firstly gathered in rhetorical books 

and then categorized and dealt with under the subdivisions of rhetoric (balagha), namely bayan 

(science of eloquence), badi' (science of embellishment), ma'ani (clear expression). 

Keywords: Lutfullah Halimi, Bayan (Science of Eloquence), Tajnis (Paranomasia), Majaz (Metaphor), 

Tashbih (Simile). 
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Giriş 

1- Belâgat İlminin Tarihçesi 

Belâgat; günümüz İslam kültüründe edebiyat anlayışının kuramsal çerçevesini oluşturan 

kurallarıyla estetik yapısını belirleyen ve gelenekçi yönü olan bir bilimdir.1 Diğer İslami ilimler içerisinde 

belâgatin, yöntem ve kuralları belirlenmiş bir disiplin yani ilim olması, oldukça uzun bir süreç almıştır. 

Bünyesine edebiyat kuralları ve edebî sanatlarla ilgili meanî, beyan ve bediî ilim dallarını içine alan ilim 

olarak tanımlanan belâgat, sözlükte “sözün fasih ve açık olması” anlamında mastardır. Batı dillerinde 

meleke anlamında belâgate karşılık “elequence”, ilim anlamında da “rhetorique” kelimeleri 

kullanılmaktadır. Meleke olarak belâgat, bir fikrin sözlü veya yazılı olarak yerinde ve zamanında 

yeterince ifade edilmesidir. İbn Mutezz‟e (ö. 296/908) göre belâgat, insanda doğuştan var olan bir 

melekedir.2 Dolayısıyla belâgat, henüz ilim hâline gelmeden önce meleke olarak şair, yazar ve 

hatiplerde hatta halkın dilinde vardı. Bu sebeple sonraları birer belâgatin konularından ve terimi olarak 

kabul edilen teşbih, mecaz, istiare, cinas vb. edebî sanatlar her kültürün dil ve edebiyatında daima 

kullanılmıştır.3 

Dil âlimleri İbnü‟l-Mukaffaʾ (ö. 142/759), Câhiz (ö. 255/869) Kudâme b. Caʾfer (ö. 337/948) 

ve Rummânî (ö. 384/994)‟nin yaşadığı dönemlerde belâgat, insanın doğuştan sahip olduğu kabiliyet 

şeklinde anlaşılmıştır.4 

Belâgat yerinde ve zamanında düzgün söz söyleme usul ve kaidelerini inceleyen ilimdir. Farklı 

cümle şekillerinden ve bunların yerlerine göre kullanımlarından bahseden meanî anlatım tarzlarını ve 

içinde bulunulan durumda amacı, farklı yollardan en açık şekilde ifade etme yollarını ortaya çıkaran 

beyan ve halin gereğine uygun sözü, söz ve anlam sanatlarıyla güzelleştirme yollarını tespit eden bedii 

olmak üzere üç fenne ayrılır.5 

Belâgat, Arap dili ve edebiyatıyla ilgili ilimler içinde bağımsızlığına en geç kavuşan olarak 

geçmektedir. Çünkü Kuran-ı Kerim‟in icazını (az sözle çok şey anlatan) anlamak için Müslüman 

milletlerin ve çeşitli nesillerin uzunca bir süre bu konu üzerinde çalışıp belâgatin ilkelerini, metot ve 

terminolojisini ortaya koymalarını beklemek gerekiyordu. Ancak bu tarihî süreçten sonra belâgat 

bağımsız bir ilim olabilmiştir. 

Araplarda belâgat çalışmaları cahiliye döneminde panayırlarda daha çok şiirlerin edebi tenkiti 

şeklinde başlamış, İslamiyet‟le birlikte Kur‟an-ı Kerim‟in icazı sebebiyle de hız kazanmıştır. İslami 

dönemde edebî tenkit ve Kuran-ı Kerim üzerinde yapılan belâgat çalışmaları dört dönemde 

incelenmektedir.6 

Birinci dönem: Bu dönemde İslamiyet‟le birlikte belâgat çalışmaları Kur‟ân-ı Kerîm‟i lâyıkıyla 

anlamak bağlamında daha çok dil ve edebiyat, tefsir, edebî tenkit ve kelâm ilimleri içinde ele alınmış, 

yaklaşık IV. (X.) yüzyıl sonlarına kadar devam etmiştir. İslamiyet‟in ilk dönemlerinde Arapların önemli 

bir kısmı Kur‟an‟ın fesahat ve belâgatını anlayabiliyorlardı; fakat sonra gelen nesil ve İslam‟a inanan 

Arap olmayan Müslüman toplumların onu anladığını söylemek zordur. Bunun için yoğun dil faaliyetleri 

başlatılmış, yapılan çalışmalar ilk başta daha çok akâid esasları ile hedef Kuran-ı Kerim‟in maksat ve 

muradını anlamak üzerine olmuştur. Bu dönemde belâgat konuları daha çok nahiv ilmi üzerine yazılan 

eserlerde anlam ve ifade üsluplarını tespit ederken dağınık olarak geçmekteydi. Günümüzde hala 

önemini koruyan ve Arap Dili sahasında araştırmacıların başvurduğu temel kaynakların ilklerinden olan 

el-Kitâb adlı eserin müellifi Sîbeveyhî (ö. 180/796) eserinde nahiv yanında, müsned, müsnedün ileyh, 

                                                           
1  Saraç, M. A. Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat, Türk Edebiyatı Tarihi, c. I, İstanbul Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 

2007, s. 346. 
2  Kur‟ân-ı Kerîm‟de, “O insanı yarattı ve ona beyânı (düşündüğünü açıklamayı) öğretti” (Rahmân 55/3-4. Âyetleri bu görüşe 

delil olarak verilmiştir. Bulut, Ali, Belâgat Meânî Beyân Bedîʻ, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları (İFAV), 
III. bs., İstanbul, 2015, s. 20. 

3  Kılıç, Hulusi, “Belagat”, DİA. c. 5, İstanbul, 1992, s. 380, Bulut, Ali, Belâgat, s. 22. 
4  Şevkî Dayf, el-Belâga tatavvur ve târih, Daru‟l-meârif, Kahire, ty., 10-11, Kılıç, “Belagat”, s. 381, Bulut, Belâgat, s. 19.  
5  Kılıç, “Belagat”, s. 381; Bulut, Belâgat, s. 47. 
6  Ayrıntılı bilgi için bkz. Şevkî Dayf, el-Belâga asru‟l-câhiliyi, Daru‟l-meârif, Kahire, 1960, s. 10-11; Kılıç, “Belagat”, s. 381; 

Ahmet, Savran, Arap Edebiyatında Kaynaklar, Erzurum, 1996, s. 65; Furat, Ahmet Suphi, Arap Edebiyat Tarihi, İstanbul 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1996, s. 64-65. 
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takdim-tehir, kıyasa muhalefet, ta„rif-tenkir, hazif, emir ve nehiy gibi meânî konularına da yer 

vermiştir. Yine el-Kâmil adlı eserinde Müberred (ö. 285/898), dil ve edebiyatın yanında mecaz, temsil, 

emir, dua, istiare, teşbih gibi konulara, el-Beyân ve‟t-tebyîn adlı eserinde Câhiz ise meleke olarak 

belâgat üzerinde durmuş, teşbih, mecaz, istiare, kinaye, hüsn-i taksîm, i„câz, muktezâ-yı hâl gibi 

konulara yer vermiştir.7 

Bu dönemde tefsire dair yazılan eserler içinde belâgata değinen eserler de vardır.  Yahyâ b. 

Ziyâd el-Ferrâ‟nın (ö. 207/822) Meʾâni‟l-Ķur‟ân‟ı, Ebû ʾUbeyde Maʾmer b. Musennâ‟nın (ö. 209/824) 

Mecâzu‟l- Ķur‟ân, İ҆râbu‟l- Ķur‟ân ve Meʾâni‟l- Ķur‟ân‟ı, İbn Kuteybe‟nin (ö. 276/889) Te‟vîlü muşkili‟l- 

Ķur‟ân‟ı, Ebû İshâk ez-Zeccâc‟ın (ö. 311/923) İʾrâbu‟l-Ķur‟ân‟ı ile Me‟âni‟l-Ķur‟ân‟ı, İbn Fâris‟in (ö. 

395/1004) es-Sâhibî‟si ve Şerîf er-Radî‟nin (ö. 406/1015) Telħîsu‟l-beyân fî mecâzâti‟l- Ķur‟ân‟ı ile 

Mecâzâtu‟l-âŝâri‟n-nebeviyye‟si bunlar arasındadır.8 

Yine bu dönemde Müslümanların yabancı kültürlerle teması sonucunda ortaya çıkan bazı 

problemlere kelâmcıların çözüm getirmeleri, özellikle İslâm‟a ve Kur‟ân-ı Kerîm‟e yöneltilen eleştirilere 

cevap aramaları belâgat ilminin gelişmesi açısından faydalı olmuştur. Kelâmcılar Kur‟an‟ın i„câzını 

belâgat açısından ele almışlar, buna dair pek çok eser vermişlerdir. Câhiz‟in el-Beyân ve‟t-tebyîn‟i,9 

Kur‟an‟ın i„câzına dair Câhiz‟in Nazmu‟l- Kur‟ân‟ı,10 Muhammed b. Zeyd el-Vâsıtî‟nin (ö. 306/919) 

İʾcâzu‟l- Kur‟ân‟ı11 Rummânî‟nin en-Nuket fî iʾcâzi‟l- Kur‟ân‟ı, Hattâbî‟nin (ö. 388/998) Beyânu iʾcâzi‟l- 

Ķur‟ân‟ı, Ebû Bekir el-Bâkıllânî‟nin (ö. 403/1013) İʾcâzu‟l-Ķur‟ân‟ı ve Kâdî Abdulcebbâr‟ın (ö. 415/1025) 

el-Muġnî fî ebvâbi‟t-tevhîd ve‟l-ʾadl adlı eserleri belâgata dair bu dönemin birincil kaynaklarıdır.12 

İslam‟dan önce şifahî olarak yapılan edebî tenkit, Abbâsîler‟ ile birlikte yazılı olarak yapılmaya 

ve edebî tenkidin esasları tespit edilmeye başlandı. İbn Sellâm el-Cumahî‟nin (ö. 232/846) Tabaķātu 

fuhûli‟ş-şuarâʾ, Ebû Zeyd el-Kureşî‟nin Cemheretu eşʾâri‟l-ʾArab‟ı, İbn Kuteybe‟nin eş-Şiʾru ve‟ş-

şuarâʾ, İbnu‟l-Mu„tezz‟in Tabakâtu‟ş-şuarâʾ‟sı,  Ebu‟l-Ferec el-İsfahânî‟nin (ö. 356/967) el-Egânî‟si gibi 

ve daha pek çok eser bunlar arasında sayılabilir.13 

Bu dönemde edebî tenkitle belâgatın yan yana olup, “Aristo sadece felsefede değil felsefe 

yanında belâgatta da Müslümanların ilk muallimidir”14 ifadesiyle görüşünü ifade eden Tâhâ Hüseyin‟in 

bu görüşünün aksine belâgatin bağımsız ilim olarak ortaya çıkışında yabancı tesirler belirleyici 

olmamıştır.  

İkinci dönem: Belâgat ilminin müstakil bir ilim haline gelmeye başladığı bir dönemdir. Bu 

dönem IV. (X.) yüzyıl sonlarından VIII. (XIV.) yüzyıl sonlarına kadar devam eder; belâgatin müstakil 

bir ilim hâlinde teşekkül etmeye ve belâgat terimlerinin tespitine başladığı dönem olmuştur. Belâgat 

tarihinin en büyük nazariyatçılarından biri olan Abdülkâhir el-Cürcânî‟nin Delâilu‟l-icâz ve Esrâru‟l-

Belâga adlı kitapları bu döneme damgasını vuran en meşhur eserleridir. Bu dönemin sonlarına doğru 

yazılan eserler daha çok belâgat ağırlıklı olup giderek bu ilim beyan, meani ve bedî ilimlerinden 

bahseden şeklini almıştır. Osmanlı-Türk edebiyatında belâgat tartışmalarında da yazarların gönderme 

yaptıkları Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1209), Sekkâkî (ö. 626/1229) ile Miftâhu‟l-ulûm‟u dönemin diğer 

önemli isim ve eserleri arasında yer almıştır.15 

Üçüncü dönem: Bu dönemde (VIII. (XIV.) - XIII. (XIX.) yüzyıl sonları)  belâgat çalışmalarına 

Hatîb el-Kazvînî‟nin Sekkâkî‟nin Miftâhu‟l-ulûm‟unun üçüncü bölümü üzerine yaptığı Telhîsu‟l-Miftâh adlı 

çalışma ile bu kitap üzerine yazılan şerh, haşiye ve talikatlar damgasını vurmuştur. Yine Teftazânî‟nin 

(ö. 792/1390) ve Mutavvel adlı şerhi, Seyyid Şerif el-Curcânî‟nin (ö. 816/1413) ve Havâşi‟s-Seyyid ale‟l-

                                                           
7  Kılıç, “Belagat”, s. 381. 
8  Bulut, Belâgat, s. 20-23. 
9  Bişr b. Mu„temir‟e ait sahîfe Câhiz‟in bu eseri içinde yer almaktadır. Bkz. Kılıç, “Belagat”, s. 381. 
10  Kaynaklarda adı geçen bu eser günümüze kadar ulaşmamıştır. Bkz. Adı geçen eser, s. 381. 
11  Kaynaklarda adı geçen bu eser günümüze kadar ulaşmamıştır. Bkz. Adı geçen eser, s. 381. 
12  Kılıç, “Belagat”, s. 381. 
13  Kılıç, “Belagat”, s. 382; Savran, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 66-67. 
14  Taha Huseyin, Naķdü‟n-neŝr, mukaddime, Daru‟l-kutubi‟l-ilmiyye, Beyrut, 1982, s. 31 
15  Kılıç, “Belagat”, s. 382; Savran, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 67. 
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Mutavvel‟i bu dönemin gözde eserleridir. Bu şerh ve haşiye şeklinde yazılan bu çalışmalar İslam‟ın son 

derece ince tahlil ve tenkitleriyle doludur.16  

Dördüncü dönem: Müslümanların Batı ile irtibata geçmesi ile edebiyat adına bir birtakım 

yeniliklerin yapılmak istendiği dönemdir. Eski ve yeni belâgat âlimlerinin etkisinin birlikte olduğu bir 

dönemdir. XIII. (XIX.) yüzyıl sonlarından başlayarak günümüze kadar uzanır. 

Bu dönem belâgat âlimleri, diğer birçok ilim dalında olduğu gibi, gelenekçiler ve yenilikçiler 

olarak iki grupta ele alınabilir. XX. yüzyıl belâgat âlimleri eskiden yazılan şerh ve haşiyelerden 

faydalanarak konuları yeni sayılabilecek bir tarzda ele almışlardır. Bu dönemin kısmi değişikliklerle 

gelenekçi tarzı devam ettirenler arasında el-Vesîletu‟l-edebiyye ile‟l-ʾulûmi‟l-ʾArabiyye adlı eserlerin 

müellifi Hüseyin b. Ahmed el-Mersafî‟yi (ö. 1307/1889), Cevâhiru‟l-belâġa fi‟l-meʾânî ve‟l-beyân ve‟l-

bedîʾ adlı eserin müellifi Ahmed el-Hâşimî‟yi (ö. 1362/1943), ʾUlûmü‟l-belâġa adlı eserin müellifi 

Ahmed Mustafa el-Merâgı‟yi (ö. 1952) sayabiliriz.17 

Osmanlı dönemi eğitim kurumlarında verilen belâgat dersleri ve konuları genellikle Sekkâkî 

tarafından sistemleştirilen ve zirveye çıkarılan Arapça Miftâhu‟l-ʾulûm adlı eseri ve bu eserin özeti ve 

şerhi mahiyetindeki Kazvînî‟nin Telhîsu‟l-Miftâh‟ı ve Taftazânî‟nin el-Mutavvel adlı eserleri ile oldukça 

rağbet görmüş ve ön plana çıkmıştır. Öyle ki bu esere Üskübî Mehmed b. Mehmed Altıparmak, Şerh-i 

Telhîs-i Miftâh‟ı ve İsmâil-i Ankaravî Miftâhu‟l-Belâga ve Misbâhu‟l-Fesâha adında Telhîs‟in birer 

açıklaması olan eserler yazmışlardır. Ahmed Hamdî‟nin Belâgat-ı Lisân-ı Osmânî, Ahmed Cevdet 

Paşa‟nın Belâgat-ı Osmâniyye, Recâizâde Mahmud Ekrem‟in Ta‟lîm-i Edebiyyât, Reşid‟in Nazariyyât-ı 

Edebiyye adlı eserleri daha çok batılı tarzda kaleme alınmış, Tanzimat döneminde yazılmış belâgat 

kitapları için örnek teşkil etmektedir.18  

Bu dönemde yazılmış bazı eserler belâgat ilminin üç ana kısmına -Meanî Beyan, Bedi- ait bazı 

konuları açıklayan eserler de kaleme alınmış, müellifimizin yaptığı gibi bedi ilmine ait konulardan cinas 

ile beyan ilmine ait konulardan olan mecaz ve teşbih konusunu ele alan Mustafa Sürurî‟nin üç 

bölümden oluşan Bahrü‟l-ma‟ârif adlı eserinin ikinci ve üçüncü bölümü örnek verilebilir.  

Yine Şeyh Ahmed el-Bardahî‟nin Kitâbu câmi‟i‟l-envâ‟i‟l-edebi‟l-fârisî adlı eseri Farsça-Türkçe 

sözlük olmakla birlikte son bölümünde tecnîsât, teşbihât, mecâz-ı mürsel, aruz, muammâ gibi belâgata 

ait terimlerin açıklamasını yapmıştır. 

Bu dönemin ediblerinden Müstakimzâde, ıstılâhâtu‟ş-şi‟riyye adlı eserinde belâgat terim ve 

sanatları yüzeysel işlemiş, Alî bin Hüseyin Amâsî ise eseri olan Risâletün Mine‟l-Arûz ve Istılâhi‟ş-

Şi‟r‟inde muammâ, cinas, ihâm ve teşbih sanatlarını muhtasar olarak kaleme almıştır.19 

2- Belâgat-Edebiyat İlişkisi 

Kur‟an‟ın manasını ve takdim özelliklerini incelemek, Arap belâgatının temel konusu ve ana 

malzemesi olduğunu daha önce ifade etmiştik. Zira Kur‟an- ı Kerim Arapların bir millet ve Arapçanın da 

dünya dili olmasında yegâne müessir olmuştur. 

Osmanlı‟da siyasi sosyal ve kurumlarda başlayarak edebî ürünlere varıncaya kadar hemen 

hemen her alanda Kuran-ı Kerim‟in tartışılmaz gücünün kabulü yanında, Arap diline de ulvi anlam 

yüklendiği bilinmektedir. Bu tespitlerimiz edebiyatı da kapsamaktadır. Günümüzde Türk edebiyatı 

Kuran-ı Kerim sebebiyle asırlarca etkisi görülen Arapça ve Arap kültürünün etkisinden büyük oranda 

sıyrılmış, kendisine yeni mecralar oluşturmuştur. Bu değişiklik ilk emarelerini Tanzimat‟la birlikte tenkit 

adı altında göstermiştir. “Özeleştirinin bu dönemde Osmanlı aydınları tarafından daha çok Batı kaynaklı 

teknik çerçevesinde yapılmış, eğitim alanında yapılan köklü değişimlerle başta dil olmak üzere edebiyat 

ve kültür etrafında şekillenmiştir. Osmanlı Tanzimat‟a kadar “tenkit” yöntemi uygulamamış bunun 

                                                           
16  Kılıç, “Belagat”, s. 382; Savran, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 76. 
17  Kılıç, “Belagat”, s. 382. 
18  Eliaçık, Muhittin, “Belâgat Kitaplarında Mürâ‟ât-ı Nazîr‟in (Tenâsüb) Tarif ve Tasnifi”, Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 

sayı: 2/4, s. 198-205; Eliaçık, “Belagat Kitaplarında Tekrîr Sanatının Tarif ve Tasnifi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 
sayı: 7, 2014, s. 2. 

19  Coşkun, Menderes, “Edebi Sanatların Terim Olarak Divanlarda Kullanımı Üzerine”, Yeni Türkiye, Türkler, c. 11, s. 701-702; 
Şaban, İbrahim, “Türk-Osmanlı Âlimlerinin Arap Belâgatine Dair Eserleri”, Şarkiyat Mecmuası, c. XVII, s. 108-133.  
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yerine daha çok, “şerh” etme yöntemini kullanmıştır. Yapılan tenkitler bu şerhler esnasında verilmeye 

çalışılmıştır.20  

Osmanlıda şerh edenlerin çok olmasına ve tenkit edenlerin az olmasına Hilmi Uçan‟da dikkat 

çekmiştir.21 Bir edebi eserin iyi taraflarını göstermek anlamını da ifade edebilecek şekilde kullanılan 

Fransızca “critique” (kritik) Türkçe tenkit ya da eleştiri, “sanatsal veya yazınsal bir eserin yanlışlarını 

veya üstün niteliklerini ayırt etme amacında olan yazı” olarak dilimize girmiştir. Ancak “tenkit” terimi 

bunu tam olarak ifade edememiş Arapçada “olumsuz yorum yapmak, yermek” anlamında kullanılan 

“muaheze” anlamlarında kullanılmıştır.22  

Tanzimat‟la birlikte “edebiyat” yazın dünyamıza yaygın olarak girmiştir. Daha önce “edebiyat” 

kelimesi yerine “sanâyi-i ulviye, sanâyi-i nâzike, fünûn-ı bedia gibi isimler adı altında “belâgat”ın yerine 

kullanılmıştır.23 Bundan önce belâgat konularının ele alındığı edebi metinlerde edebiyatın tartışıldığını 

söylemek mümkündür. Belâgat, teknik, metot ve terminoloji ve içerik olarak edebî metne ait bütün 

meseleleri inceler.24  

Edebiyat, bir başka ifade ile belâgat, tarihsel süreç içinde ahlâkî bir anlamı yanında Kur‟an-ı 

Kerim‟i ve hadisleri tefsir tekniğine dair, dile dair ilimleri, güzel yazma sanatını, öğretimini ve herhangi 

bir konu ile ilgili yayınların tamamını içine alan bir alandır.25 Yüzyılın son kulvarında gazetelerde yer 

alan, belâgatin tartışıldığı yazılar içinde çalışmamızı ilgilendiren terminolojinin ilk ikisini ele alsa da daha 

çok dile ait ilimler ile güzel yazma sanatı ve onun öğretimi şeklinde kendini göstermektedir. Dile ait 

ilimlerin belâgat ve edebiyat açısından önemi, dönemlere ait edebî metin incelemeleri üslubunun 

belirleyiciliği daha anlamlı hâle gelir. Gürsel Aytaç‟ın, nesri “edebiyat” olarak nitelemesi, şekil, yöntem 

ve muhteva uyumu yöntem incelemesi görüşümüzü desteklemektedir.26 Bu bağlamda “Edebiyat” 

teriminin (Talîm-i Edebiyât) belâgat yerine ilk defa bir kitap adı olarak kullanılması 19. yüzyılın son 

çeyreğine rastlamaktadır.  

3- Osmanlı Türk Edebiyatında Belâgat 

Türk edebiyatında İslam‟dan önce gerek sözlü gerekse yazılı olarak günümüze ulaşmış 

belâgatle ilgili bir edebi çalışmadan söz edilememektedir. Ancak Türklerin İslam‟ı din olarak 

benimsemelerinden sonra nasıl ki onun medeniyetinin inşasında eşsiz görev yüklenmişlerse, bu vazifeyi 

İslami ilimlerin her sahasında olduğu gibi, belâgat ilminde de yerine getirmişlerdir. Bu alanda 

Zemahşerî, Teftâzâni vb. gibi Arap belâgat ilminde eser veren Türk âlimler vardır.27 

Akkoyunlular dönemine gelindiğinde Ahmed el-Bardahi‟nin Kitabu Camii envai‟l-edebi‟l-Farisi 

adlı eserinin beşinci bölümünde bazı belâgat ve edebiyat konularına dair kısmi bilgiler içermektedir. 

Arap dilcileri tarafından dönemler içerisinde evirilerek şekillendirilen belâgat, diğer Müslüman 

milletler için de kabul görmüştür. Edebiyatına geçen birçok Arapça kelime İran şairleri tarafından 

özellikle yeni edebiyatın ortaya çıktığı sıralarda Arap edebiyatındaki belâgat kaidelerini taklit edilmiştir. 

Aynı yöneliş Türk edebiyatı için de geçerlidir.28 Türkler, Kur‟an‟ın dili olduğu için Arapçayı hem din hem 

de ilim dili olarak da kabul etmiş, belâgat üzerine yazılan eserlerini Arapça kaleme almışlardır. Bu 

nedenler Selçuklular devrinde bu konuda Türkçe yazılmış bir kitaptan söz etmek mümkün 

olmamaktadır.29  

                                                           
20  Dilek, Esra Derya, 19. Yüzyıl Osmanlı Basınındaki Tartışmalar Işığında Edebiyatın Dönüşümü Tartışması, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İhsan Doğramacı Üniversitesi, 2013, s. 8-9. 
21  Uçan, Hilmi, Edebiyat Bilimi ve Eleştiri, Hece Yayınları, Ankara, 2003, s. 23. 
22  Savran, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 65; Ercilasun, Bilge, Servet-i Fünun‟da Edebî Tenkit, MEB Yayınları, İstanbul, 1998, 

s. 9. 
23  Önal, Mehmet, Edebiyat Sanatı Edebiyat Teorisi Belagat ve Retorik Edebiyat ve İletişim, Kurgan Edebiyat, Ankara, 2012, s. 

18. 
24  Önal, Edebiyat Sanatı Edebiyat Teorisi, s. 56. 
25  Bilgegil, M. Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Belagat, Sevinç Matbaası, Ankara, 1980, s. 19.  
26  Aytaç, Gürsel, Genel Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, İstanbul, 2003, s. 115. 
27  Yetiş, Kazım, “Türk Edebiyatı”, DİA. c. 5, İstanbul, 1992, s. 384, 
28  Yazıcı, Tahsin, “Belagat/Fars Edebiyatı”, DİA, c. 5. İstanbul, 1992. s. 383. 
29  Yetiş, “Türk Edebiyatı”, s. 384, 
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Türkler asırlar boyu belâgat ilmini medreselerde Arapça asıllarından okumuşlardır. Okutulan bu 

Arapça kaynaklara gerek Arapça, gerekse Türkçe şerhler, haşiyeler yazmışlardır.30 Ancak çalışmamıza 

esas teşkil eden “Risale fî-tecnîsât ve‟t-teşbîhât ve‟l-mecâzât” adlı küçük risale, bu tespitin dışına 

çıkmaktadır. Zira bu küçük risale başlığına ad olan her üç konuyu da tam olarak Türkçe işlemiştir. 

Türklerin, Müslüman olan Farslardan etkilendikleri ve uzun bir süre Farsçayı “edebiyat lisanı” 

olarak kabul ettikleri için belâgat hususunda İranlılardan istifade ettikleri bir gerçektir. Osmanlıda 

Medreselerin İslâm milletlerine ait ortak kültür kuruluşları olması sebebiyle, Anadolu‟da belâgat 

çalışmaları da özellikle bu ortamda temeyyüz etmiştir.31 Tanzimat‟la birlikte sosyal ve siyasi hayattaki 

değişimin ilmî ve edebî açıdan da yaşanması, batı tarzı yeni mekteplerin açılması, müfredata belâgatin 

alınması, öğrencilerin belâgatı aslından okuyacak kadar Arapça bilmiyor olmaları eğitimcileri yeni 

arayışlara sevk etmiştir. Bu Türkçe belâgat kitabı telifinde bir artışa neden olmuştur. Osmanlı 

devletinde Tanzimat‟la birlikte başlayan Batı‟ya yönelme, Batı‟nın örnek alındığı okulların açılması 

medresede eğitim gören öğrencilerin aksine, Arapça ve Farsçayı iyi bilmeyen öğrencilerin yetişmesine 

yol açmış ve klâsik veya Batılı tarzda kaleme alınan çok sayıda Türkçe belâgat eserinin yazılmasına yol 

açmıştır. Tanzimat döneminin belâgat derslerinde okutulmak üzere telif edilen bu eserler “Gelenekçi 

anlayışta olup belâgati bütün olarak işleyenler” ve “Gelenekçilikle birlikte Batı‟nın retorik 

çalışmalarından esinlenenler” şeklinde ayrılır. Ahmet Hamdî‟nin (1293/1876) “Belâgat-ı Lisân-ı 

Osmânî‟si, Mihâlicli Mustafa Efendi‟nin (1297/1880) Zübdetü‟l-Beyân, Hacı İbrâhim Efendi‟nin 

(1298/1881) Hadîkatü‟l-Beyân, Ahmed Cevdet Paşa‟nın (1299/1882) Belâgat-ı Osmâniyye, ve 

Abdurrahmân Süreyyâ‟nın (1303/1886) Mîzânü‟l-Belâga adlı eserleri ilk grupta sayılabilir. 

Süleymân Paşa‟nın (1288-1289/1871) 2 cilt hâlinde 1872‟de neşrettiği Mebâni‟l-İnşâ ve 

Recâîzâde Mahmud Ekrem‟in (1299/1882) Ta‟lîm-i Edebiyat adlı eserleri ikinci gruba örnek verilebilir. 

Yukarıda ismi geçmeyen Türk edebiyatında belâgat üzerine kaleme alınmış çok sayıda kitap ve 

risale vardır. Ancak inceleme alanımızı 15. Yüzyılda yaşamış bir dilci olan Lutfullah Halîmî‟nin Risale fî-

tecnîsât ve‟t-teşbîhât ve‟l-mecâzât adlı risalesini “Belâgat İlmi Konularından Tecnîs, Mecaz ve Teşbihe 

Lutfullah Halîmî‟nin Yaklaşımı”  konu başlığı altında ele alıp inceleyeceğiz. 

Çalışmamıza esas teşkil eden Lutfullah Halîmî aslen Sivaslı olup, doğup büyüdüğü yer ise 

Amasya‟dır. Eserlerinde kendinden bahsederken adını Lutfullah, Halîmî veya Lutfullah bin Ebû Yûsuf el-

Halîmî şeklinde ifade etmektedir. Dedesinin adı ise Abdülhalîm olarak geçmektedir. Acem diyarından 

geldiğinin ve Bahrü‟l-garâib adlı Farsça-Türkçe sözlüğüyle tanınan bir dil âlimi olarak Farsça‟ya olan 

hâkimiyetinin kaynaklarda belirtilmesi temel eğitimini İran‟da aldığını göstermektedir. Kadılık görevi 

Fâtih ve II. Bayezid devirlerine rastlamaktadır. Fâtih‟in sadrazamlarından Mahmud Paşa tarafından 

himaye edilmiştir. Sivas‟ta bu görevde iken o esnada Amasya valisi olan Şehzâde Bayezid‟i kötü 

alışkanlıklara alıştıranlara engel olmak istediğinden dolayı hasımları tarafından iftiraya uğramış ve 

1474‟te yerine getirmekte olduğu Kadılık görevinden azledilerek, Tokat‟ta üç ay hapsedilmiştir.32 Daha 

sonra suçsuzluğu anlaşıldığı için serbest bırakılmıştır. Karşı karşıya kaldığı bu muameleden oldukça 

müteessir olduğu için başına gelenleri ve olup bitenleri şifreli bir Arapça “kasîde-i tâiyye” ile padişaha 

anlatmış, 1475‟de İstanbul‟a gittiğinde de bu kasideyi padişaha şerh ederek Şehzâde Bayezid‟i kötü 

alışkanlıklara alıştıranları ve kendisine kötülük edenleri bildirmiştir. Bu suçlayıcı bilgiler ışığında Fatih 

Sultan Mehmet, Amasya‟ya bir soruşturma heyeti göndererek olayı araştırmış ve gelen heyet raporu 

Lutfullah Halîmî‟nin üzerine iftira atıldığını ortaya çıkarmıştır. Şehzâde Bayezid‟i kötü alışkanlıklara 

müptela etmeye çalışan yakın çevresindekilerden Mahmut Paşa, Tâcî Bey ve Abdurrahman Efendi‟nin 

idamına, diğerlerinin de azline hükmetmiş, ancak idamı istenenlerden Mahmut Paşa hariç Tâcî Bey 

                                                           
30  Yetiş, “Türk Edebiyatı”, s. 384, 
31  Hacımüftüoğlu, Nasrullah, “Belagat Ekolleri ve Anadolu Belagat Çalışmaları”, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 

sayı: 8, Erzurum, 1988, s. 121. 
32  Erkan, Mustafa, "Lutfullah Hâlimî”, DİA, c. 15, İstanbul, 1997, s. 341-343; Eliaçık, “Lutfullah Halîmî‟nin Tecnîs, Mecaz ve 

Teşbihler Üzerine Risalesi”, İdil Dergisi, c. 2, sayı: 8, 2013, s. 54-55. 
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Bağdat‟a, Abdurrahman Efendi ise İran‟a kaçmıştır. Müellifimizin II. Bayezid devrinde, Keşfü‟z-zunûn‟da 

ifade edildiği kadarıyla 1495 yılında katledilerek öldüğü bilgisi yer almaktadır.33  

Geride irili ufaklı pek çok eser bırakmıştır. Bunlardan en meşhur olanları şunlardır: 

Lugat-ı Halîmî diye de bilinen Bahrü‟l-garâib: Eser, 1446 yılında nazım şeklinde kaleme alınmış, 

Sivas‟ta kadılık görevini yaparken o dönemde Amasya valisi Şehzâde Bayezid‟e sunulmuş, eserinin güç 

anlaşılması sebebiyle daha sonra şerh edilmiştir.  

Kitâbü Tâiyyeti‟l-Halîmî Ma‟a Şerhihâ: Bu eseri 51 beyitlik Arapça kaside ve şerhi olup aruzun 

dört müstef‟ilün kalıbıyla Sivas kadılığından azledilip Tokat‟ta hapsedilmesi üzerine Fâtih Sultan 

Mehmet‟e yazmıştır. 

Gülşen-i Zîbâ: Bu eseri tıb üzerine Farsça manzum bir eser olup, tabîiyyât, zarûriyyât ve maraz 

ana başlıkları altında üç bab ile çeşitli fasıllardan oluşturulmuş, Fâtih Sultan Mehmet‟e 1458‟de 

sunulmuştur. 

Farsça Kur‟an Tercümesi: Her kelimenin mânası satır altına yazılmış ve 1478‟de tamamlanmış 

bir Mushaftır. 

Muhtasarü‟l-eşkâl ve şerhuhû: Eser İslâm miras hukuku üzerine kaleme alınan bir eserdir. Bu 

eser Ferâiz-i Halîmî adıyla da bilinir.  

Hâşiyetü Halîmî ale‟l-Hayâlî: Eser Necmeddin en-Nesefî‟nin yazmış olduğu İslâm akaidine dair 

risâlenin, Sadeddin et-Teftâzânî tarafından yapılmış şerhine Hayâlî‟nin yaptığı hâşiye üzerine Halîmî‟nin 

yazdığı hâşiye şeklindedir.  

Musarrihatü‟l-Esmâ: Bu eser, bir lügat çalışması olup, Cevherî‟nin es-Sıhâh‟ı ile İbn Düreyd‟in 

el-Cemhere‟si, İbni Fâris‟in Mücmelü‟l-luga‟sı gibi eserlerden seçilen Arapça isimlere Türkçe ve Farsça 

karşılıklar verilmiş, bir isimler sözlüğüdür. 1468‟de tamamlanıp II. Bayezid‟e sunulmuştur. 

Tuhfe-i Mukaddimetü‟l-Luga: Eser 11, 26, 12 ve 11 beyitlik dört parçadan oluşmuş, aruz 

vezniyle yazılmış, Farsça‟dan Türkçe‟ye manzum bir sözlüktür. 

Mir‟âtü‟t-Tayyibîn: Eser tövbe hakkında Farsça olarak 1461‟de yazılmış bir risaledir. 

Risale fî-Beyâni Kavâidi‟l-Muammâ: Bahrü‟l-garâib adlı eserinin şerhinde verilen Farsça 

muammâ kaidelerinin, Türkçe örnek vermek suretiyle açıklamalar yaptığı eserdir. 

Risale fî-Tecnîsât ve‟t-Teşbîhât ve‟l-Mecâzât: Çalışmamıza esas teşkil eden eserdir. Bir nüshası 

Süleymaniye Kütüphanesi Aşir Efendi nr.430/7‟da kayıtlı olup, risale bu nüshanın 67b-70a 

yapraklarında yer almaktadır. Bu risale eksik şekilde bazı lügat kitaplarında da yer almaktadır. Cinas, 

teşbih ve mecaz kaidelerini Türkçe açıklayıp örneklendiren mensur bir risaledir.34 

Risalede Yapılan Tespitler 

Bu başlıkta eserde ele alınan üç konudan sadece tecnîs üzerine yapılan izahları ve örneklerini 

daha görünür kılmak için bir tablo şeklinde göstermeye çalıştık. Bunu yaparken tecnîsin Farsça tanımını 

ve Türkçe karşılığını bold yazarak “a” harfi ile gösterdik. Osmanlı Türkçesi ile yazdığımız kısımlar, 

Muhittin Eliaçık‟ın müellifimizin araştırmamıza esas teşkil eden risalesi üzerine yazmış olduğu 

makaledeki transkript yapılmış metnin transkript edilmemiş şeklini oluşturmaktadır.35 Çeşitlerini ise “a1, 

a2, …” şeklinde gösterdik. Şayet bu çeşitlerin yeni bir adlandırmaları var ise onları da “a1.1, a1.2, ...” 

şeklinde yazdık. Bu tasnife uygun olarak aşağıda verilen örnekleri yine bir tablo şeklinde ele aldık. 

Örnekleri hem eserde geçtiği şekliyle Arapça harflerle hem de gerek görülen yerlerde Türkçe harflerle 

yazdık. Sonrasında Lutfullah Halîmî‟nin tecnîs, teşbih ve mecaz konusuna yaklaşımları ile tespit ve 

değerlendirmelerimizi ele aldık. 

 

 

 

                                                           
33  Yavuz Sultan Selim döneminde Sultanın hocalarından olan ve Mısır‟ın fethinde ölen Halîmî Çelebi ile karıştırıldığı için ölüm 

tarihi bazı kaynaklarda (Sicill-i Osmânî, Hediyyetü‟l-ârifîn, Fihristü Mahtûtâti‟t-tıbbi'l-lslâmî, Künhü'l-ahbâr, Kâmüsü‟l-a'lâm) 
1516 olarak verilmiştir. Bkz. Erkan, "Lutfullah Hâlimî”, s. 341-343. 

34  Erkan, “Lutfullah Hâlimî”,  s. 341-343; Eliaçık, “Lutfullah Halîmî‟nin Tecnîs, Mecaz ve Teşbihler Üzerine Risalesi”, s. 55-56. 
35  Eliaçık, “Lutfullah Halîmî‟nin Tecnîs, Mecaz ve Teşbihler Üzerine Risalesi”, s. 59-63. 
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TECNİS 

ARAPÇA/ FARSÇA  OSMANLI TÜRKÇESİ 

پيکز الخ  تجنيس تناسب دً a Yanî tecnîs iki lafzun biribirine 

mütenâsib olmasıdur.36  

Ekser-i hurûfı müttefik olmak üzerine 

istikrây ile yedi37 nevdür. Tecnîs-i tâmm, 

tecnîs-i nâkıs, tecnîs-i mükerrer, tecnîs-i 

mürekkeb, tecnîs-i mutarraf, tecnîs-i hattdur. 

تامست اگز دً لفظ ً یا 

بيش، در گفت ً نٌشت شذ بزابز 

در ىز دً تزکّب ً تحزّک ماننذ شٌد 

 در جاخز

 

a

1 

Yanî tecnîs-i tâmm oldur ki iki lafz yâ 

dahi ziyâde telaffuzda ve kitâbetde ve 

harekâtta ve sekenâtta ve aded-i hurûfta bir 

ola hiçbirisinde terkîb olmaya yanî iki lafzdan 

mürekkeb olmaya  

گز با حزکت مخالف آینذ 

ناقص شٌد اسم چٌن ُپز ً پَز 

 

a

2 

 Yanî eger iki lafz hurûfda bir olalar ve 

harekâtda ve sekenâtta muhalif olalar tecnîs-i 

nâkıs ola 

------ a

2.1 

Bazı fuzalâ buna tecnîs-i muharref 

didiler heyetlerinde inhirâf oldığı sebebden, 

tecnîs-i nâkıs âm tutdı tecnîs-i zayiden ve 

tecnîs-i mükerrerden 

رایذ کو مذیل اسم شذ نيش 

حزف ً حزکت بيز دً یکسز در آخز 

یک سیاده باشذ 

 

 

a

2.2 

Yanî tecnîs-i zaid ki tecnîs-i müzeyyel 

dahi dirler harekâtda ve hurûfda tamam ittifâk 

olduktan sonra birisinün âhirinde ziyâde harf 

gele 

 

گر زایذ یک در اوّل آیذ 

 

a

3 

Yanî tecnîs-i mükerrer oldur ki 

birisinün evvelinde ziyâde harf ola 

تجنيسِ مزکّب آنچنان است 

ليکن بتزکّب است در خٌر در ىز دً 

 ً چٌ درده است

 

a

4 

Yanîi tecnîs-i mürekkeb hemâan 

tecnîs-i tâmm gibidür, belki hakîkatde anun 

aksâmındandur telaffuzda ve harekâtta ve 

sekenâtda ve aded-i hurûfda ikisi birdür, 

ammâ bir tarafında veyâ iki tarafında terekküb 

vardır, iki lafzdan ya üç lafdan mürekkebdür 

bir tarafında olanun38 

تجىیسِ مطرّف آوچىاوست کس 

ٌر دو حرف ضذ وغیّر 

 

a

5 

 

Yanî tecnîs-i mutarraf oldur ki 

âhirlerinde bir harf-i muğâyyir ola39 

----------- a

5.1 

Eger herbirisinden iki harf muğâyyir 

ola tecnîs fevt olur 

------------ a

5.2 

Bazı fuzalâ tecnîs-i mutarraf adını 

tecnîs-i zâyid diyu nakl eyledüğümüze didi ve 

muğâyyeret-i huruf ile olan tecnîs gerek ol 

muğayyeret evvelde gerekse ortada olsun 

gerekse âhirde olsun iki hâlden hâli degildür yâ 

                                                           
36  Halîmî, Lutfullah, Risâle fî tecnîsât ve‟t-teşbîhât ve‟l-mecâzât, Süleymaniye Ktp., Âşir Efendi, nr. 430/7varak 67b. 
37  Müellifimiz her ne kadar tecnisi “yedi” çeşit olarak ifade etmişse de altı çeşide eserinde yer vermiştir.   
38  Halîmî, Risâle fî tecnîsât ve‟t-teşbîhât ve‟l-mecâzât, vrk. 67b. 
39  Halîmî, Risâle fî tecnîsât ve‟t-teşbîhât ve‟l-mecâzât, vrk. 68a. 
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budur ki ol iki muğâyyir gelen harfler arasında 

kurb-ı mahreç ola veyâ olmaya eger kurb-ı 

mahreç olacak olursa tecnîs-i muzâri dirler didi  

 a

5.3 

Eger kurb-ı mahreç olmayacak olursa 

tecnîs-i lâhık dirler 

تجىیسِ خط است چون بکص 

.. ضذ مثل دیگرش بطکل و پیکر الخ

 

a

6 

Yanî tecnîs-i hatt oldur ki heyetde ve 

sûrette ve resm-i kitâbetde iki lafz veyâ dahi 

ziyâde bir olalar, ammâ noktada muhâlif olalar 

 a

6.1 

Buna tecnîs-i tashîf dahi derler 

 

ÖRNEKLER 

ARAPÇA/ FARSÇA  OSMANLI TÜRKÇESİ 

گوشِ خر بفروش دیگر گوش 

خر 

 ایه سخه را در ویابذ گوش خر

a

1 

Garib mi değer ise gezdüm çü dürr-i 

yetim 

Ki göz yaşlu olur her ki ola garib-ü 

yetim 

a ُپر و پَر

2 

Pur, per, şeker ve şükr 

a چطم و چطمً و پَر و پَرواوً

2.2 

Çeşm, çeşme, per, pervane 

a ساق و مساق و ضک و اضک

3 

Sak mesak, şek eşk 

دالور و دل آور، مرجان و مر 

 جان

a

4 

Dilaver dil aver, mercan mer can 

a خوب و خون و بال و بالك

5 

Hub hun, balı balık 

a غافل و غاصك و خون و خرد

5.1 

Gafil gasık, hun hired 

a جیر و جفر و جمر و خیر و خیل

5.2 

Cir cifr cimr, hayr hayl 

ٌمسي و لمسي سفر و سحر و 

 حسذ و حسه

5

.3 

Hemze lemze, sefer seher, hased 

hasen 

a عالل و غافل و پر و تر 

6 

Akil gafil, per ter40 

 

Bilindiği üzere Belâgat ilmi, sırasıyla Maani, Beyan ve Bedi olmak üzere üç ana bilim dalından 

oluşmaktadır. İncelemesini yaptığımız bu eserde ele alınan ana başlıklardan ilki olan Cinas, Bedi 

ilminin, teşbih ve istiare ise Beyan ilminin konusudur. Medreselerde bu ilim tedris edilirken genellikle 

bu sıra takip edilirdi. Müellifimiz eserinde bu sıralamayı benimsememiş, Bedi ilminin bir konusunu 

Beyan ilminin iki konusundan önce ele almıştır. Neden Belâgat kitaplarında geçtiği şekliyle önce Beyan 

sonra Bedi sıralamasıyla ele almadığının nedenini tespit edemedik. Belki de müellifimiz kendine göre 

önemli gördüğü bir sıralama takip etmiştir. 

Cinas konusunu işlerken ilk önce cinasın kısa bir Farsça tanımını yapmış, devamında “yani” 

kelimesini kullanmak suretiyle yaptığı tanımın Türkçe anlamını vermiştir. Daha sonra cinasın, “ekser-i 

                                                           
40  Halîmî, Risâle fî tecnîsât ve‟t-teşbîhât ve‟l-mecâzât, vrk. 68a. 
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hurûf-i müttefik” şeklinde bir girişle tecnîs-i tâmm, tecnîs-i mükerrer, tecnîs-i mürekkeb, tecnîs-i 

mutarraf, tecnîs-i hatt şeklinde yedi41 çeşit olduğunu söylemiştir. 

Eserin tamamını inceledikten sonra, Lutfullah Halîmî‟nin konu başlıklarına yapmış olduğu 

tanımlar, Arapça belâgat kitaplarında yer alan ifadelerin Farsça veya Türkçe tercümesi şeklinde bir 

intiba uyandırmaktadır. Müellifimiz bu taksimi yaptıktan sonra, taksimdeki sıra gözetilerek her biri için 

kısa Farsça tanım yaparak Türkçe izah yapmıştır. Yapılan bu tanım ve izahlara uygun olarak her iki 

dilde ortak olan kelimelerden örnekler vermiştir. Bu örnekler her bir başlık için olmasa da Farsça ve 

Türkçe beyitlerle zenginleştirilmiştir. Zaten hacim olarak çok yer tutmayan bu eserde müellifimiz örnek 

vermede aşırıya kaçmamış, ele aldığı konuyu okuyucunun anlayacağı ve zihinde kolaylıkla tutabileceği 

miktarda örneklendirerek başka bir konuya geçmiştir. Müellifimiz bu örneklemelerde hiçbir yerde hadis-

i şerif kullanmamış, ancak üç ayet-i kerime, bir Farsça beyit, bir Arapça beyit, sekiz Türkçe beyit örnek 

vermiştir. Ayrıca dört yerde Arapça kısa cümleyi de konuları izah etmek için getirmiştir. 

Ele aldığı konu başlıkları için şayet belâgat âlimleri başka bir isimlendirme yapmış ise, o 

âlimlerin adını vermeksizin “bazı fuzala buna ... didiler”, “… eylediler” şeklinde ya da “... didiler” 

ifadesiyle o isimlendirmeye kısaca değinmiştir. 

Halîmî, tecnîs ve kısımlarının aksine teşbih ve kısımları için Farşça tanım yapmadan Türkçe 

tanım yapmıştır. Müellifin neden teşbih ve alt başlıklarında Farsça tanım yapmadığını, mecazın 

çeşitlerinde ise Farsça adlarını kullandığını tespit edemedik. 

Eser daha sonra teşbih konusunu ele almış ve tecnîste olduğu gibi tanım yaparak 

başlamamıştır. Önce teşbihin şiir ve güzel sanatlardan olduğunu ifade etmiş, sonra onun teşbîh-i 

mutlak, teşbîh-i meşrût, teşbîh-i kinâyet, teşbîh-i tesviye, teşbîh-i aks, teşbîh-i ızmâr, teşbîh-i tafdîl 

şeklinde yedi çeşit olduğunu belirtmiştir. Müşebbeh ile müşebbehü‟n bih arasındaki ilginin yirmi beş 

alaka olduğunu isim vermeden rivayeten söylemiş, ancak bunlardan dokuz tanesini çok işlek olduğu 

için eserine almıştır. Daha sonra bunların tek tek adlarını zikrederek tanımlarını yapmış ve örnek 

vererek anlaşılmasını sağlamıştır. 

Eser son olarak mecaz ana başlığında mevzuya tanımını yapmadan başlamış, mecazın 

çeşitlerinden biri olan mecaz-ı mürselin sadece Türkçe tanımını yapmıştır. Sonraki çeşitlerinde ise 

başlıkları Farsçada bilinen adı ile ifade ettikten sonra yine Türkçe tanım yapmıştır. 

Bu eser, kapsam ve içeriğiyle döneminde daha çok belâgate giriş ve bazı kavramlarının ne 

anlama geldiğini öğrenciye tanıtma ve öğretme amacını gözeten bir çalışma olarak görülmelidir. 

 

Sonuç 

Belâgat konuları arasında önemli bir yer tutan tecnis, teşbih ve mecaz konusuna dair İslam 

dünyasında kapsamlı veya küçük hacimli pek çok eser yazılmıştır. Özellikle şiir ve edebi metinlerde 

geçen sanatların okuyucu tarafından daha iyi anlaşılması ve okuduğunda lezzet alabilmesi için bazı 

sanatların bilinmesi, edebi birikim açısından bir gerekliliktir. İncelediğimiz eserin müellifi de bu alandaki 

deneyim ve birikiminin bir göstergesi olarak bu risalesini kaleme almıştır. Eser daha çok bir öğretmenin 

ders anlatırken takip edeceği konu başlıklarını kendisine hatırlatacak bir ders notu gibi oldukça veciz 

hazırlanmış izlenimini vermektedir. Müellifimiz çoğunlukla Osmanlı Türkçesi kullansa da anlatıma 

Farsça tanımlar ve örnekler katmak suretiyle yaşadığı asırda ilim ehline edebi zevk verecek şekilde bir 

üslup takip etmiş, klasik belâgat kitaplarındaki üsluptan farklı bir yöntem kullanmıştır. 
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DEDE CÖNGĠ’NĠN “HÂġĠYE ALÂ ġERHĠ’L-ĠZZÎ FĠ’T-TASRÎF LĠ’T-TAFTAZÂNÎ”SĠNDE 

YÖNTEMĠ 

Hasan Selim KIROĞLU* 

 

Özet 

Dede Cöngi (Dede Halîfe/Kara Dede) Kemâlüddîn Ġbrâhim b. BahĢî b. Ġbrâhim (975/1567), 

Anadolu‟nun Amasya Ġli Sonusa (Uluköy) kasabasında doğmuĢ ve gençlik yıllarını Amasya‟da geçirmiĢ 

Kanuni devrinin önemli âlimlerdendir. Bursa, Amasya, Tire, Merzifon, Diyarbakır ve Ġznik‟te bulunan 

çeĢitli medreselerde müderrislik yapmıĢtır. Dede Cöngi; Tefsir, Hadis, Fıkıh, Furu‟, Usul, Tabakat, Nahiv 

ve diğer ilimlerde pek çok eser kaleme almıĢtır. Bu eserler arasında önemli bir yer tutan Taftazânî‟nin 

Zencânî‟ye ait Ġzzî adlı kitabına yazdığı “HâĢiye Alâ ġerhi‟l-Ġzzî Fi‟t-Tasrîf Li‟t-Taftazânî” adlı haĢiyesidir. 

Eser Süleymâniye kütüphanesinin pek çok bölümünde çeĢitli yazı sitillerinde yazmaları mevcuttur. 

Nevarki bu haĢiye, XVI. yüzyıl Osmanlı dönemi sarf ve nahiv çalıĢmalarına daha da önemlisi Osmanlı 

dönemi dil felsefesine bir hayli ıĢık tutmasına rağmen eserin Ģimdiye kadar gördüğümüz bir edisyon 

kritiği henüz yapılmamıĢ olmasıdır. Bununla beraber bizim bu çalıĢmayı ele almamızın nedeni, ilim 

dünyasında eserin tanıtımının yaygınlaĢtıracağı ve tahkikini hızlandıracağında Ģüphe yoktur. Eser, sarf 

ilmini ve bazı nahiv kurallarını içeren iki yüz küsur varaklık bir haĢiye olduğundan eserin bütün 

konularını bihakkın çalıĢmak maksadımızı aĢacağı gibi takatimizin buna imkân ve ihtimal vermesi de 

mümkün değildir. Bu nedenle biz bu eserde, Dede Cöngi‟nin ele alıĢ biçimini örneklerle anlatmaya 

çalıĢacağız. Sarf ve nahiv ilkeleri açısından Dede Cöngi‟nin haĢiyesi Zencânî ve Taftazânî‟yi taklit ve 

teyid mi ediyor, onların uzantısı mıdır yoksa bir inĢâ, yeniden bir imar mıdır, dil felsefesi açısından ibda‟ 

ve icat mahiyetinde yaklaĢımlar var mıdır bu konuyu etraflıca ele alıp incelemeye çalıĢacağız.  

Anahtar Kelimeler: Dede Cöngi, HaĢiye, ġerhu Ġzzi, Taftazani, Yöntem. 

 

Dede Jungi’s Methodology in “Ḥâšiyah ʿalâ Šarhi’l-ʿIzzî fî’t-TaĢrîf li’t-Taftazânî” 

 

Abstract 

Born in the Anatolian town of Sunusa (Uluköy) and spending his youth in the city of Amasya Dede 

Jungi (Dede Ḵalîfah/Qara Dede) Kamâluddîn Ibrâhîm b. Bahšî b. Ibrâhîm (975/1567) was an important 

scholar during Sultan Suleiman‟s era. Teaching in various madrasas in the cities of Bursa, Amasya, 

Tire, Merzifon, Diyarbakır, and Iznik, Jungi authored many works on Qur‟ân exigesis (tefsîr), hadîṯ, 

jurisprudence (fiqh), branches (furûʿ), methodology (usûl), biography (tabaqât), and grammar 

(nuḥât), among other fields. The most important of these works is his footnote on “Ḥâšiyah ʿalâ 

šarḥi‟l-ʿizzî fî‟t-taṣrîf li‟t-taftazânî” that Taftazânî wrote on Zanjânî‟s ʿIzzî. This specific work is in 

various sections of Istanbul‟s Süleymaniye library written in a variety of styles. For whatever reason 

however, although this footnote sheds light on 16th century Ottoman works on grammar (naḥw) and 

morphology (ṣarf) and more importantly the  philosophy of language during the Ottoman period, no 

critical edition has yet to be performed on this specific work. In addition to performing such a critique, 

our study will not only introduce this work to the academic world, but also expedite research 

performed on it. Since this footnote contains roughly two hundred pages of morphology and grammar 

rules, it is beyond our abilities to treat every subject contained in it. For this reason, we will attempt to 

explain, using examples, Dede Jungi‟s method of treating the subjects included in his works. In 

specific, we will attempt to examine in great detail from a grammatical and morphological perspective 

whether Dede Jungi‟s footnote imitates and confirms Zanjânî and Taftazânî abd forms an extension of 

their work, or is otherwise a new construction entirely, on the one hand, and whether there exist 

approaches of an innovative and inventive nature from a philosophy of language perspective, on the 

other. 

Keywords: Dede Jungı, Ḥâšiyah, Šarḥı‟l-ʿızzî, Taftazânî, Methodology. 
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GiriĢ 

Müellifimiz Dede Cöngi, m. XVI. yüzyıl Osmanlı âlimlerinden olup; Ġbrâhîm b. Zeyneddîn Yahya 

b. BahĢî b. Ġbrâhîm el-Âmâsî el-Rûmî Kemâleddîn Ģeklinde kayıtlarda geçmektedir.1 Doğum tarihi tam 

olarak bilinmemekle beraber, kaynaklardan m. XVI. yüzyılın baĢlarında doğduğu görülmektedir.2 

Günümüzde Amasya‟nın TaĢova ilçesi, Sonusa (Uluköy) köyünde doğduğu anlaĢılmaktadır. Dede 

Halîfe, Dede Efendi ve Tire Kara Kadı Medresesi‟nde müderrislik yapması nedeniyle Kara Dede olarak 

da tanınmıĢtır. Dede Cöngi, eserlerini cönk defterlerine yazdığı için talebeleri tarafından kendisine 

“Dede Cöngî” lakabı verildiği zannedilmektedir.3 

Dede Cöngî, Amasya‟da yirmili yaĢlara kadar debbağlık (deri tabaklama) mesleğiyle uğraĢtığı 

bir zamanda4 dönemin âlimlerine ziyafet verileceğini duyunca davet edilmemesine karĢın, ilme ve ilim 

insanlarına merakından dolayı ziyafete gider. Orada yaĢadığı tatsız bir hadise yüzünden kendini ilme 

vermeye karar verir. Kısa sürede dönemin medreselerinde okutulan bütün dersleri baĢarıyla geçer ve 

Fıkıh, Tefsir, Hadis ve Arap dili alanlarında uzmanlaĢır.5 

H. 935/M. 1528-29 yıllarında Bursa Sultan Murat Medresesinde müderris olan Aklık Sinan 

Efendi'nin yanında mülâzım6 olarak göreve baĢlar.7 Daha sonra Bursa Bayezid PaĢa Medresesinde 

müderrisliğe terfi eder.8 Daha sonra müderrisliğe Tire Kara Kadı Medresesi ve Merzifon Sultâniyesinde 

devam edip,9 h. 950/m. 1543 yılında Diyarbakır‟da Müftülük ve Hüsrev PaĢa Medresesi‟nde müderrislik 

yapar.10 

Dede Efendi h. 972/m. 1565 yılının Zilhicce (Temmuz) ayında yaĢının ilerlemesi dolayısıyla 

görevinden ayrılarak Bursa‟da inzivaya çekilir. Hayatının son bölümünü Bursa‟da ibadetle geçirir ve h. 

975/m. 1567 senesinde vefat eder.11 Vefat tarihi h. 975/m. 1567 yılında yazılmıĢ olan “GülĢen-i Cennât 

Ona Me‟va Ola” ebced mısrasının tarihiyle kayda geçilmiĢtir.12 

Dede Cöngî‟nin telif ettiği eserler arasında; Lüccetü‟l-fevâid, Tabakatü‟n-nühat,13 Manzûme fi‟l-

Fıkh “Vehbâniye”14 tarzında bir manzumesinin yanı sıra15 Menâkib-i evliya16 Sadrü‟Ģ-Ģerîa,17 Mevâkıf18 

ve Tefsir-i kadı19 eserlerini sayabiliriz. 

Üzerinde çalıĢtığımız Ġzzeddin ez-Zencânî‟nin sarf ilmine dair yazdığı “Tasrîfu‟l-„Ġzzî” adlı eserine 

et-Teftâzânî‟nin yaptığı Ģerhin hâĢiyesi (Ġstanbul h. 1278, 1288; Bulak h. 1255) “HâĢiye „Alâ ġerhi‟l-„Ġzzî 

fi‟t-Tasrîf li‟t-Teftâzânî” eserini cönk denilen bir çeĢit deftere yazdığı için Dede Cöngü/ Dede Cöngî diye 

de bilinmektedir.20 Bazı terimleri ve kendine ait görüĢleri bu esere ilave etmesi ve ayrıntılı olarak 

                                                           
1  Babanzade Bağdatlı Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l- „ârifîn, çev. Kilisli Rifat Bilge, MEB Yayınevi, Ankara, 1951, c. I, s. 28. 
2  ġemseddin Sami, Kâmusu‟l-„alâm, KaĢgar NeĢriyat, Ankara, 1996, c. V, s. 3884; Ebü'l-Felah Abdülhay b. Ahmed b. 

Muhammed Ġbnü'l-Ġmad, ġezerât, Dâru ihyai't-türasi'l-Arabi, Beyrut, c. VIII, s. 374-375. 
3  Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, Meral Yayınevi, Ġstanbul, 1972, c. I, s. 298-299; Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim 

Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 1964, c. XII, s. 395. 
4  Ġbnü'l-Ġmad, ġezerât, c. VIII, s. 374-375. 
5  Sami, Kâmusu‟l-„alam, c. V, s. 3884. 
6  Göreve atanmayı bekleyen öğretmen, asistan, yardımcı öğretmen. Türk Dil Kurumu, 
  http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.57519e62b8b9b4.92788767 (03.06.2016) 
7  Ġbnü'l-Ġmad, ġezerât, c. VIII, s. 375. 
8  Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kânunnâmeleri, FEY Vakfı Yayınları, Ġstanbul, 1992, c. IV, s. 122. 
9  Türk Ansiklopedisi, c. XII, s. 395; Sami, Kâmusu‟l-„Alam, c. V, s. 3884. 
10  Yûsuf b. Ġlyân b. Mûsâ Serkis DımaĢki Serkis, Mu‟cem, Matbaatu serkis, Kahire, 1928, c. II, s. 1506; Nev'izâde Atâullah 

Efendi Atâi, Hadâiku'l-hakâik fî tekmileti'Ģ-Ģekâik, Çağrı Yayınları, Ġstanbul, 1989, c. II, s. 119-120. 
11  Serkîs, Mu‟cem; c. II, s. 1506. 
12  Serkîs, Mu‟cem; c. II, s. 1506, Bağdatlı Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-„Ârifîn, c. I, s. 28. 
13  Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 298-299; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ġstanbul, 1996, c. 

III, s. 275. 
14  Ebû Muhammed Emînü‟d-dîn Abdülvehhâb Ahmed b. Vehbân ed-DımeĢkî‟nin (ö. 768/m. 1367) yazdığı Kaydü‟Ģ-Ģerâid ve 

nazmü‟l-ferâid adlı eseridir. Bu eser “el-Manzûmetü‟l-vehbâniyye” ve “Manzûmetü Ġbn Vehbân”  adlarıyla da meĢhur 
olmuĢtur. Eser “Râ” kafiyesiyle kaleme alınmıĢtır ve el-Hidâye kitabının tertibine göre düzenlenmiĢtir. Daha fazla bilgi için 
bkz. DĠA, “Ġbn Vehbân” maddesi. 

15  Ġbnü'l-Ġmâd, ġezerât, c. VIII, s. 375; Süreyya, Sicill-i Osmânî, c. III, s. 275. 
16  Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 298-299. 
17  Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 298-299.  
18  Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 298-299.  
19  Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 298-299.  
20  Süreyya, Sicill-i Osmânî, c. IV, s. 94-95. 
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konuları ele almasından dolayı et-Teftâzânî‟nin Ģerhine yapılan hâĢiyeler arasında diğerlerinden daha 

üstün kabul edilmektedir.21 

Bu haĢiyesinin yanı sıra; HâĢiye „Alâ ġerhi‟l-Câmî22 HâĢiye „Alâ HâĢiyeti‟l-Hayâlî „Alâ ġerhi‟l-

„Akâid, HâĢiye „Alâ ġerhi Kutbi‟d-dîn „Ale‟Ģ-ġemsiyye,23 HâĢiye „Alâ ġerhi‟l-Îsâgucî li‟l-Kâtî ve 

Risalelerden; Risâle fî Emvâli Beyti‟l-Mâl ve Aksâmihâ ve Ahkâmihâ ve Masârifihâ,24 Risâle fi Siyâseti‟Ģ-

ġer„iyye,25 Risâle fi‟l-Benc ve‟l-HaĢîĢ ve Tahrîmihâ, Risâletü‟l-Vaz„, Risâletü fi‟l-Livâta ve Tahrîmiha26 adlı 

eserleri de bulunmaktadır. 

Üzerinde çalıĢtığımız eser; et-Teftâzânî‟nin; henüz on altı yaĢlarında iken ez-Zencânî‟nin 

“Tasrîfu‟l-„Ġzzî” adlı eserine Ģerh yazdığı eser halen Osmanlı geleneğine uygun klasik eğitim veren 

medreselerde27 okutulmakta olup, ilim çevrelerince aynı esere yazılan Ģerhler arasında diğerlerine göre 

üstün kabul edilmektedir. Yorumu ve sade anlatımıyla sarf ilminin kolay öğrenilmesine yardımcı olan 

eser, sarf ilminin temel kaynaklardan biri kabul edilir.28 

Müellifimiz Dede Cöngi, Ġzzeddin ez-Zencânî‟nin sarf ilmine dair yazdığı “Tasrîfü‟l-„Ġzzî” adlı 

eserine et-Teftâzânî‟nin yaptığı Ģerhe hâĢiye yazmıĢ ve (Ġstanbul h. 1278/1288; Bulak h. 1255) 

basılmıĢtır.29 Günümüzde maalesef bu kitap, eski rağbetini yitirmiĢ ve son zamanların medrese 

müfredatından çıkarıldığı anlaĢılmaktadır.  

Dede Cöngi’nin HaĢiye’sinde yöntem olarak ele aldığı bazı bölümleri Ģöylece 

sıralayabiliriz: 

1- Dede Cöngi; Nahiv Konularında Hadis-i ġeriflerden Delil Getirir 

Yazarımız; Kur‟an‟a uymak ve Hadisi örnek almak bakımından Besmeleyi ġerife-i Ģu esası 

alarak sözlerine baĢlar: “  Besmele ile baĢlamayan her hayırlı )“ كمُّ أيش ري تاٍل نْى ٌثذأ تثسى هللا فٕٓ أْتَرش

iĢin sonu kesiktir.)  

Elimizde bulunan bu eserin dıĢındaki birçok haĢiye kitapları da, cümleye Besmele ile baĢlar. 

Kaynak olarak ta bu hadisi Ģerif esas aldıkları anlaĢılmaktadır. “تاسى” kelimesindeki (b) harfine üç 

anlam yüklemektedirler: 1- Bir Ģeye baĢlama anlamı veren harftir denmiĢ, yani Bismillah ile “ أترذيء 

 anlamını vermiĢler. 2- Musahabe/Beraberlik anlamını (Allah‟ın adıyla baĢlıyorum) “ تسى هللا

yüklemiĢler. “ دخهد “ Bu cümlenin diğer bir örneği de .(Allah‟ın adıyla yaparım) “ أفؼم تصحثح اسى هللا

أتذأ “ .Ģeklindedir. 3- Ġstiane/ Yardım anlamını yüklemiĢlerdir (Yolculuk elbisesiyle girdim)  ”تثٍاب انسفش

  .yani Allah‟ın yardımıyla yaparım, Ģeklindedir ”تاسى هللا أتذأ “/”تاسى هللا

Dede Cöngi; daha sonra Bismillah cümlesinin, isim cümlesi ya da fiil cümlesi olup olmadığının 

izahının yapmaya baĢlar. Basra dil ekolünün, Bismillah cümlesinin isim cümlesi olduğunu, “Benim bir 

iĢe baĢlamam Allah‟ın adıyladır” Ģeklinde anlamlandırdıklarını söyler. Kûfe ekolüne ise, bu cümlenin fiil 

cümlesi olduğunu, “Allah‟ın adıyla baĢlıyorum/BaĢlarım Allah‟ın adıyla” Ģeklinde anlam verdiklerini 

zikreder. Kûfe‟lilerin “Allah‟ın adıyla baĢlıyorum” Ģeklindeki ifadesini müfessirlerin geneli kabul 

olduğunu, ZemahĢari‟nin de bu görüĢte olduğunu söylemektedir. 

Kara Dede, buna delil olarak ta Hadisi ġeriften Ģöyle delil getirmektedir: “ تاسًك انهّٓى ٔضؼُد 

“ :Bu hadisi Ģu cümleye benzeterek .(Allah‟ım adınla yan üstüne yattım) ”جُثً  Allah‟ın) 30”تاسى هللا أقشأ

adını anarak okurum) delil getirir. Dede Cöngi‟nin anlattığına göre birçok Nahivci‟nin de kitaplarında 

                                                           
21  Akgündüz, Ahmet, “Dede Cöngî”, DĠA, Ankara, 1994, c. IX, s. 76. 
22  Nureddin Abdurrahman b. Ahmet. 
23  Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 298-299. 
24  Akgündüz, Osmanlı Kânunnâmeleri, c. III, s. 275. 
25  Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 299. 
26  Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-zünûn, Tsh: M. ġerefettin Yaltkaya, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1941, c. I, s. 887. 
27  Klasik eğitim veren birçok medresede okutulur. Eser “Sa„dînî”, “Tedrîcü‟l-Edânî” gibi isimlerle de bilinir. Eserin okutulduğu 

medreselerden bazıları Ģunlardır; Siirt Mücâhidiyye Medresesi (Tillo Kur‟an Kursu), Siirt Memdûhiyye Medresesi, Siirt ġeyh 
Hüseyin Medresesi, Bitlis Tatvan Medine Medresesi, Bitlis NurĢin Medresesi, ġanlıurfa Seyyid Abdülhakîm el-Hüseynî 
Medresesi. Esas doğu ve güneydoğuda yer alan hemen her medresede okutulmaktadır. 

28  Özen, “Teftâzânî”, DĠA,  c. XL, s. 299-308. 
29  Süreyya, Sicill-i Osmânî, c. IV, s. 94-95. 
30  Dede Cöngi, HaĢiye ala Ģerh‟il-Ġzzi fit‟tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, 40337/462.7, Ġstanbul, Matbaai Amire, 1288 

basımı, TaĢbaskı fot. 248 sahife, s. 1. 
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izah yaparken hadisten delil getirdiğini söylemektedir. Ġlave olarak ta bu görüĢe katılmayanların var 

olduğunu da söylemektedir.  

Dede Cöngi/Kara Halife; ilk dönem Nahiv bilginlerinin dil çalıĢmalarında Hadisi ġeriften delil 

getirmedikleri iddiası hakkında Ģöyle bir olay aktarır: Ebu Hayyan el-Endelûsî (ö. /745) ilk dönem Nahiv 

bilginlerinden örneğin el-Halil, Ebu Amr Ġbn „Ala, Ebu Zeyd, el-Kisâî ve Sibeveyh‟in hadisten delil 

getirmediklerini söylemesine karĢılık, Ġbn Malik‟in (ö. /672) buna katılmadığını söyler. Bu kanaatini de, 

rivayete dayanan hadislerin Arap olmayan kiĢilerden elde edilmesinin doğru olmayacağına dayandırır.31 

Dede Cöngi, Ebu Hayyan‟ın bu görüĢünün ilk dönem bilginlerinin görüĢlerini tam anlamıyla 

yansıtmadığını, hadisten delil getirme konusundaki durumlarını da ortaya koymadıklarını söyler. Çünkü 

hadisten delil getirmenin bir uzmanlık gerektirdiğini, cerh ve tadil ilminin gereği bu bilginlerin bu alana 

girmekten sakındıklarının aktarır. Onlar dili çölde yaĢayan Bedevilerden öğrenmeyi yeğlemiĢlerdir, 

diyerek baĢka bir konuya dikkat çekmektedir.32 

Ġlk dönem Nahiv bilginlerinden sonra gelen bilginler, hadisten delil getirme konusunu, 

hadislere olan düĢkünlükleri sebebiyle genel anlamda kullanmıĢlardır. Hatta daha sonra Ġbn Malik, 

hadisten delil getirme iĢini ileri götürerek nerde ise ekol haline getirmiĢtir.33 

Kara Dede, Ġbn Malik‟in buna bir örnek getirerek, Ģart cümlesinde muzari fiilin, cevabında ise 

mazi fiilin kullanıldığını ileri sürerek hadisten delil getirir ve Ebu Hureyre‟nin rivayet ettiği bir hadisi 

Ģeriften nakille “  Kim Kadir gecesini iman ve Ģuurla yaĢarsa, o) ”يٍ ٌقى نٍهَح انقذس إًٌاَا ٔاحرساتا ُغِفش نّ

kiĢi bağıĢlanır) Ģeklinde konuyu bağlamaya çalıĢır.34  

Ġbn Malik devamla nahivcilerin hadisten delil getirme konusunu önemsediklerini, kimi 

bilginlerin de bunun özellikle gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Eğer doğru bir kelamın ortaya çıkması 

hedefleniyorsa, mutlak anlamda bu Ģekilde olayların değerlendirilmesi gerektiğini aktarır. Önemli 

Ģairlerin kullanımının da bu yönde olduğunu söyler.35 

Günümüz Araplarının da dediği gibi “  ( Yazı baĢlıktan belli olur) ”ٔانًكرٕب ٌظٓش يٍ ػُٕاَّ

sözünün gereği Dede Cöngi, nahiv konularına ilk sahifesinden itibaren hadisten delil getirerek 

baĢlaması Ġbn Malik‟in görüĢünü desteklediğini göstermektedir.36 

2- Araplar “el-Kavl” Kelimesini Kullanırken Dil/Söz Anlamından BaĢka Bir Manada 

Da Kullandıklarına Dair YaklaĢımı 

Dede Cöngi, “en-Nihaye” isimli kitabın müellifine dayandırarak; Arapların “انقٕل ” kelimesini 

dil/söz ile söylenen sözden baĢka bir manada da kullanıldığını söylemektedir. Bir beyitten alıntı 

yaparak: “  ”Yani “ĠĢaret etti .(Gözlerini kapatarak onayladı) ”ٔقاند نّ ػٍُاٌ سًؼا ٔواػحة أْي أٔيمخْ 

anlamında kullanıldığını söylemektedir. Bunun günümüz Türkçe karĢılığı “Gözün baĢka, ağzın baĢka 

söyler” Ģeklindedir. 

Hadisten bu konu hakkında Ģöyle bir delil getirmektedir: “  ”سثحاٌ انزي ذؼطّف تانؼضّ ٔقال تّ

(Azizlik elbisesini giydiren (Rabbi) tenzih ederim), diyerek (elbisesini sıkıca tuttu) Ģeklindeki cümlenin 

açıklamasında: Yani elbisesini sevdi ve kendisinin olduğunu ima etti, der.  

Araplar “el-Kavl” kelimesini hemen hemen her türlü fiilde kullandığını ifade ederek, baĢka 

örnekler vermektedir. “ِقال تٍذ” :(Aldı) / “ّقال تشجه”: (Ayakları ile vurdu veya yürüdü). “ّقال تشأس ” 

(ĠĢaret etti) anlamında kullanıldığını ifade eder. 

“el-Kavl” kelimesi ile bir iĢaret ya da söylenen bir sözü ifade ediliyorsa, neden bu fiiller için de 

kullanılmasın!... Ebu Said el-Hudri‟nin Hz. Peygamber‟den rivayet ettiği bir hadiste: Ġsrail oğullarından 

kısa boylu bir kadın, iki tane uzun kadın ile beraber yürüyorlarmıĢ. Kısa kadın, ayakkabılarının altına 

                                                           
31  es-Suyûtî, Hem‟u‟l-hevâmi‟, c. 1, s. 393; Tâhiru‟l-Cezairi, Tevcihu‟n-nazari ila usuli-l eseri, c. 2, s. 700; Muhammed Dârî 

Hamâdiy, el-Hadisu‟n nebeviyyi ve eseruhu fid dirasâti‟l-luğaviyyeti ve‟n nahviyyeti, s. 430. 
32  es-Suyûti, el-Müzhir fi ulûm‟il luğati, c. 1, s. 244; el-Cevâikî, ġerhu edebu‟l-kâtib, Mukaddimetu er-Râfi‟i, s. 8. 
33  Ġbn Malik Cemaleddin Muhammed b. Abdullah et-Tai en-Nahvi, ġevahidu‟t-tavdih ve‟t-tashih li müĢkilati‟l-cami‟i-sahih, thk. 

Muhammed Fuad Abdulbaki, Daru‟l-Arube, el-Kahira, s. 14-15. 
34  Buhari, Ġman Bahsi, Kıyamu Leyleti‟il Kadri mine‟l-Ġman, s. 35; Müslim, Salatı‟l-Müsafirin, et-Terğîbu fî kıyami Ramadani 

vehuva et-Terâvîhu, s. 760. 
35  Ġbn Malik, ġevahidu‟t tavdîh ve‟t-tashîh li müĢkilâti‟l cami‟i sahîh, s. 14-15. 
36  Dede Cöngi, HaĢiye ala ġerh‟il-Ġzzi fit‟Tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 1. 
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tahtadan yüksek topuk koymuĢ, parmağına da taĢı açılıp kapanan altından yüzük takarak içine de 

güzel koku koydurmuĢtu. Diğer iki uzun kadınla beraber yürürken halk bu farkı anlamamıĢlardı. ġu‟be 

Ġbn Haccac‟ta bu olayı aktarırken “  ifadesini kullanarak, “kadın kokunun (elini salladı) ” قانْد تٍذْا

yayılması için elini salladı ve sanki bana dikkat kesilin ve benim fitnemle yüzleĢin, dercesine hareket 

etmiĢti, der. 

Diğer bir beyitte de bu konu hakkında Ģöyle denilmiĢtir:  

ٌٍ ٔنى ذركهى       أشاسخ تطْشف انؼٍٍ خٍفَح أْهٓا-    إشاسَج يحضٔ

ٌّ انطْشف قذ قال يشحثًا -   َرـٍّـى                     فمٌقُُد أ ًُ    ٔأْال ٔسٓال تانحثٍة ان

- Ailesinin Korkusundan Gözüyle selamladı  Üzgün bir Ģekilde iĢaret etti ve 

konuĢmadı 

- Anladım ki; Gözünü kapatması merhaba  Ve HoĢ geldin sevgilim, demekti. 37 

3- Masdar ve Ġsmu’l-Masdar Arasındaki Fark Üzerine Kara Dede’nin Yorumu 

Bu mesele hakkında uzunca bir araĢtırma yapmasına karĢılık çoğunluğun görüĢünü seçerek 

Ģöyle bir açıklama yapar: “Mastar; insanın fiili, eylemidir. Ancak ismu‟l-mastar; fiilden kastedilen 

anlamın söylenmesidir” der. Bu görüĢ, bilginlerin çoğunluğunun görüĢüdür. Ancak Ġbn Malik, bu iki 

kelime arasında anlam bakımından fark yoktur, der.  

Müellifimiz, bu konuyu anlatırken kendinden bir örnek vermeksizin meĢhur olmuĢ örnekler 

üzerinden zikretmeyi tercih eder. “ انطؼاو (Yemek)  اإلوؼاو/  (Yedirmek)”, kelimelerini örnek olarak 

verir. Günümüz Arapçasında Ģöyle bir cümle kullanırız: “  .(Ona selam verdim) ,” سهًُّد ػهٍّ ساليا

Aslında bu cümleyi Ģöyle dememiz daha uygundur: “سهًّد ػهٍّ ذسهًٍا”, (Ona selam verdim). Çünkü “ 

“ ,”انرسهٍى   kelimesi ” انسالو“ fiilinin mastarıdır. Ve insanın fiilinden/eyleminden ibarettir. Ama ” سهّى 

ise terimden ibarettir yani “سهّى”‟nin isim halidir. Aynı Ģekilde “أوؼًرّ وؼايا  “ (Ona yemek yedirdim) 

buna bir baĢka örnektir. “وؼايا” kelimesi mastar olarak kullanılmıĢtır. Doğrusu ise “أوؼًرّ إوؼايا ” (Ona 

yemek yedirdim) ismu‟l-mastar Ģeklinde olmalıdır. 38  

4- Dede Cöngi’nin; et-Taftazani’nin  “ el-Ġzzi” Adlı Kitabına YazmıĢ Olduğu ġerhinde 

Geçen Ğarib Kelimelerin Açıklanması Ve Harekelenmesine Önem Verdiğine Dair GörüĢü 

Dede Cöngi, “ ّانكًِايح“ ,”انُكى” (gizlemek, saklamak) anlamında olan kelimelerinin aslında 

(çiçeğin kapanması) manasında olduğunu söyler. Bu kelimenin çoğul Ģekli “ًّح“ / ”أكًاو“ / ”كًاو  ve ”أك

َٓى“ Ģeklinde gelebileceğini de ifade eder. Yine ”أكايٍى“ اءُ “ kelimesinin (daha iyi, daha güzel) ”أْت َٓ  ” انثَ

kelimesinden türetilmiĢ bir ismi tafdil olduğunu zikreder. Ayrıca kelimenin kök harflerinin “ ا َٓ َٕ “ , ” تَ ُٓ  ” تَ

ve “  ًَ ِٓ -Ģeklinde üç farklı okunuĢu olduğunu söyler. Bu kelime hakkında, Ġbn Malik‟in de “el ” تَ

Müselles” adlı kitapta bahsi geçtiğini ilave eder. “انِحثَش ” ( ha harfi kesra ile) kelimesinin “انِحثََشج ” 

kelimesinin çoğulu,“ َُثَح “ ,kalıbından gelip ” انِؼ  ٌٍ  .Yemen hırkası “ anlamında olduğunu söyler“  ”ُتْشُد ًٌا

 Ģeklinde gelip, Arapların giydiği kare Ģeklinde siyah bir elbise olduğunu ” ُتَشدُ “ kelimesinin çoğulu ”ُتْشدٌد “

ifade etmektedir. “ٌانًٍا ” kelimesi (Yemene ait olan) anlamında olduğunu, “ ٌانًٍا ” kelimesinin elifi, 

aitlik ya‟sının yerine gelerek ve iki tane mensub harfi yan yana gelmeyeceğini, bir ya harfinin düĢerek, 

yerine ıvaz tenvini geldiğini söyler. “ َذَُحاا” (dikmek, dokumak), “ٌانثَُا” kelimesinin (parmakların 

yanları) anlamına gelip tekil Ģeklinin “انثَُاَح” olduğunu izah eder. “ٌانثَُا” kelimesinden kasıt ise 

parmaklardır, diyerek açıklama getirir. Sözlerin temelde mecaz ya da hakikat anlamı taĢıyıp 

taĢımadığına da ayrıca önem vermiĢtir. Burada mecazı mürsel‟i kullanarak alakanın/iliĢkinin bütünden 

çıkardığını görmekteyiz. 39 

5- Kara Halife; Dil Kurallarının GenelleĢtirilmesinde Bazen YanlıĢa DüĢülebileceğine 

Dikkat Çeker 

Örneğin Dede Cöngi; Sülasi‟de “Falen” kelimesinin anlam bakımından bir dereceye kadar 

değeri bulunurken, bu kelimenin Mezid kalıbındaki “Ġfal” babına girmesiyle yani harf sayısının 

artmasıyla anlamının da güçlü ya da artması gerektiğini söyleyenlere karĢı, Ģöyle bir görüĢ ortaya 

                                                           
37  Dede Cöngi, HaĢiye ala ġerh‟il-Ġzzi fit‟Tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 30. 
38  Dede Cöngi, HaĢiye ala ġerh‟il-Ġzzi fit‟Tasrîfi li‟t-Teftazânî, Süleymaniye El Yazma Kütüphanesi, Servili Bölümü, no: “00329” 

Müstensih Seyyit Mustafa b. Ġbrahim, vr.232, 1164, vr. 8. 
39  Dede Cöngi, HaĢiye ala ġerh‟il-Ġzzi fit‟Tasrîfi li‟t-Teftazânî, Süleymaniye El Yazma Kütüphanesi, vr. 9. 
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koyar: “Bu hüküm genellikle bu Ģekilde olmakla birlikte, bir genellemenin yapılmasının doğru 

olmadığını, Ģayet bu konuda direnç gösterilirse, aslında kelimeyi türetmenin yeri aynı olmakla birlikte 

kalıpların değiĢmesiyle anlamının da güçlü olması gerekir. “كرة” (Yazdı)/“ ٌكرة ” (Yazar, yazıyor, 

yazacak) örneklerinde olduğu gibi. Hâlbuki iki fiilinde anlamlarında artıĢ söz konusu değildir. Bir baĢka 

örnekte ismi fail kalıbı ile gelen “ حاِرسٌد” kelimesi ile Sıfatı MüĢebbehe kalıbında bulunan “ َحِزسٌد” kelimesi 

buna baĢka bir örnektir. “ حاِرسٌد” ( sakınkan, dikkatli olan ) anlamında iken, harf sayısı daha az olan “ َحِزسٌد 

“ (Çok dikkatli, çok sakınan) anlamına gelmektedir. Yani bu kurala göre ismi fail‟in anlamının daha 

güçlü olması gerekirken, sıfatı müĢebbehe kalıbından gelen kelime, sayı bakımından daha az ancak 

anlam bakımından daha güçlü olduğunu görmekteyiz.  

ġayet Ġsmi Fail olan “ حاِرسٌد“ kelimesi ile mübalağalı ismi faili olan “ َحّزاسٌد” kelimesi karĢılaĢtırılacak 

olursa; “ َحّزاسٌد“ kelimesinin daha güçlü bir anlama geldiği görülmektedir. Bu iki farklı kalıptaki kelimelerin 

türeme yerleri aynı kökten gelmesine karĢılık, mübalağalı ismi fail kalıbından gelen kelime hem kök 

harfi ve hem de anlamı artmıĢtır. Sıfatı müĢebbehe kalıbından gelen “ َحِزسٌد” kelimesi ise farklı bir kalıp 

olmasına karĢılık, harf sayısı bakımından daha az olmasına karĢın anlam bakımından ise daha 

güçlüdür.40 

6- Dede Cöngi; Dil Kurallarında Ġlmin Edebine Hassasiyet Gösterdiğine Dair 

YaklaĢımı  

Ġlim de “Edep” meselesini, Arapçanın kurallarını yazanlar açısından en önemli mesele olarak 

görmektedir. el-Hatîb el-Bağdadî (ö. 463-m. 1071)‟nin “Edebu‟l-Âlimi ve‟l-Müteallimi” (Hocanın ve 

Öğrencinin Edebi) adlı eserinde bu hassasiyete dikkat çekmektedir. Araplar bu hakkında Ģöyle bir 

vecizelerinin olduğunu söyler: “ اجؼْم ِػهًَك يهًحا ٔأدتَك دقًٍقا ” (Ġlmin tuz, edebin un olsun) diyerek, 

edep ve ilim iliĢkisini açıklamaya çalıĢır. Özellikle Yüce Allah, onun Rasulü, Rasulün arkadaĢları ve salih 

kimseler hakkında daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekmiĢtir.  Dede Cöngi, bu konuya özel bir 

bahis açarak, Ģayet Allah‟ın ismi bir yerlere yazılacaksa mutlaka (azze ve celle), peygamberin adı 

yazılacaksa (Salatu ve Selam) Ģeklinde yazılmalıdır ve bu anlayıĢın temelde her ikisinin de Ģanının 

yüceltmek amacı taĢıdığını ve gereklilik olduğunu söyler. Bu iki örneği bu baĢlık altında vermesine 

karĢılık, “Peygamberin isminin her geçtiği yerde hiç usanmadan, tekrar tekrar salat-selam Ģeklinde 

yazması da, asıl eser Zencani‟nin Ģarihi Taftazani‟nin kitabında olmamasına karĢın Dede Cöngi‟nin bu 

hassasiyete fazlaca riayet ettiği görülmektedir. ġu sözü de bu konuya açıklık kazandırmaktadır: “Kim 

bu kuralı görmezden gelirse büyük bir fırsatı tepmiĢtir”, der. Aynı hassasiyeti Sahabeler ve Tabiin için 

de taĢır. “selam” sözünü zikretmeksizin “salat” kelimesini hoĢ görmediği gibi “Sal‟am” ya da bizim 

günümüzde kullandığımız gibi (sav) Ģeklinde kullanmayı da hoĢ görmemiĢtir. Dede Cöngi Peygambere 

Salat ve Selam getirme meselesinde Ģunlara önem verdiği görülmüĢtür:  

1- Peygamberin isminin her geçtiğinde usanmadan yazarak ona salat ve selam getirmiĢtir.  

2- Kitabın müellifi Zencani, peygambere Salat-Selam getirmemiĢ olsa bile Dede Cöngi, bu 

kurala usanmadan riayet etmiĢtir.  

3- Salat ve Selamı beraber kullanarak kısaltmaya gitmemiĢtir. Salat için “Sad“ harfi ve benzeri 

sembolleri/kısaltmaları uygun görmemiĢtir. Tam tersine bunu açıkça bu yazmıĢtır. 41  

7- Dede Cöngi; Gördüğü Sorunları Çözmede Özel Bir Çaba Sarf Etmesine Dair 

Çabası 

Bir önceki baĢlıkta peygambere salat getirme meselesinde ortaya koyduğu hassasiyeti, Salat-

Selam kelimelerinin anlamları üzerinde durarak ta göstermiĢtir. Salat kelimesini izah ederken ona yani 

peygambere dua etmemiz sebebiyle bağıĢlandığını ve derecesinin yükseltildiği ifade etmiĢtir. Ancak 

onun gelmiĢ-geçmiĢ bütün günahları bağıĢlandığı halde neden onun bağıĢlanması için dua ettiğimiz 

sorusuna karĢılık, izah yoluna giderek; “Bunda iki tane fayda vardır. Ġlki, Salavatı getirene Salat geriye 

döner. Peygamber: “ ًَّ يشج فقذ صهّى هللا ػهٍّ ػشش يشاخ  Kim bana bir kez salat ederse) ”يٍ صهّى َػه

                                                           
40  Dede Cöngi, HaĢiye ala ġerh‟il-Ġzzi fit‟Tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 8. 
41  Dede Cöngi, HaĢiye ala Ģerh‟il-Ġzzi fit‟tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 3. 
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Allah ona on kez salat getirir), ikincisi yararı ise, peygambere döner ve derecelerin sonu yoktur, böyle 

yaparak peygamberin de dereceleri kat kat yükselir, der.42  

8- Dede Cöngi; Kendi GörüĢlerini Eserin Sahibinden Bağımsız Olarak Ortaya 

Koyması Meselesi  

Kendisi, metnin asıl sahibi olmaması bir Ģarih olmasına karĢılık, görüĢlerini ortaya koyarken 

özgün davranmıĢtır. Peygambere salat getirme konusu buna bir örnektir. Diğer peygamberlere olan 

selamlamanın, Üzeyr, Zülkarneyn ve Lokman gibi peygamberlikleri tartıĢmalı olan kiĢiler hakkında,       

“Ġmam Nevevi, her ne kadar Zülkarneyn ve Lokman gibi kiĢilere de salat-selam getirilmesinde bir 

sakınca yoktur” demesine karĢın“, böyle denilmiĢ olması peygamberlerin mertebeleri ile ilgilidir ve 

böyle bir ifadeyi peygamberlikleri tartıĢmalı kiĢiler ile ilgili kullanmak doğru değildir, çünkü salat ve 

selam getirilme hadisesi peygamberlere mahsustur, diyerek bağımsız olarak görüĢünü ortaya koyar. 43  

9- Kara Dede; Belağat Ġlmine Önem Verdiğine Dair “Tazmin/ ًٍٍانرض” Sanatı Örneği 

el-Ġzzi adlı eser bir sarf kitabı olmasına karĢılık Belağat‟tan bahsederek Tazmin sanatı hakkında 

bir bölüm ayırarak; Tazmin sanatının temelde bir fiil ile kastedilen gerçek bir anlamın yanı sıra ona 

uygun düĢen baĢka bir fiili onun yerine kullanmaya denir, der. Örnek olarak; “  Sana) ” أحًذ إنٍك فالَا

filanca kiĢiyi övüyorum) cümlesinden anlaĢıldığına göre  “ila “ harfi ceri ile kastedilen anlam ulaĢtırmak, 

bildirmektir. Burada iliĢkiyi kuran anlam “Ġla “ Harfi Cer‟idir, der. Yani  “  Onu) ” أًَٓ حًذِ إنٍك

övdüğümü sana bildiriyorum) anlamı Ģeklindedir. Tazmin sanatının değeri iĢte burada ortaya 

çıkmaktadır. ġöyle ki hamd ona mahsustur ve onu överek sana bildiriyorum, gibi iki anlamı bir cümlede 

verme bir sanat olarak karĢımıza çıkmaktadır. ZemahĢeri, KeĢĢaf‟ında bu konu hakkında Ģöyle bir izah 

getirir: “Araplar bir fiilin anlamını baĢka bir fiilin anlamına yüklemek istediklerinde, onu baĢka bir alana 

sürüklerler. Örnek olarak; “قا ْٕ  cümlesindeki fiil, iki meful (Bana Ģevk verdi, Ģevkimi artırdı) ” ٍّْجًُ ش

almıĢtır. Hâlbuki bu fiil tek meful alması gerekmektedir. Ġki mefulü alacağı zaman ise “Ġla“ harfi ceri ile 

bu mümkündür. Bir baĢka örnek te; “ٍّْجَرّ إنى كزا ” (Onu Ģuna heyecanlandırdım) Ģeklindedir. Burada 

 fiilin anlamının yüklenmesi Ģeklinde (Hatırlattım) “ ركّشذّ“ ,kelimesi Tazmin sanatı gereğince ”ٍّْجَرّ“

ortaya çıkmıĢtır, der.  

Dede Cöngi, Ġbn Cinni‟nin; “Eğer Araplar, Tazmin konusunu toplasalardı, ciltlerce esere sahip 

olurlardı” Ģeklinde Tazmin sanatı hakkındaki görüĢünü ifade etmiĢtir. Tazmin sanatının; bir lafzın 

anlamının baĢka bir lafzın anlamına girdirilmesi, bir kelimeyle iki anlamın aynı zamanda kastedilmiĢ 

olmasına denir, diyerek ” Kur‟an‟ı Kerim‟in Tazmin sanatını çok aktif olarak kullandığını, buna bir örnek 

vermek gerekirse; “ٔال ذمكهٕا أيٕانٓى إنى  أيٕانكى” (Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyiniz) 

cümlesinde “أكم ” (yemek) anlamında iken bu ayette “إنى “ harfi ceri ile “katmak, ulamak” anlamı 

yüklendiğinden bahsederek, burada bulunan Tazmin anlamını veren ifadenin ise harfi cer olan “إنى ” 

eki ile meydana geldiğini söylemektedir.44 

 (انخٕف) Ġle Korku ,(انطًغ) Kelimesinin Ġstemek Anlamında Olan ”انَشجاء“ -10

Manasında olan Kelimenin, Yine “انَشجاء” Kelimesi Ġle “ًًُّانر” Kelimesi Arasındaki Anlam 

Farklarını Ġzah Etmesi 

“Recâ” kelimesi; olması mümkün olan bir Ģeyin istenmesi (Tama‟) ve emel edilmesi anlamına 

gelir. “Recâ” kelimesinin istemek ile korku anlamı arasındaki fark ise; ilk anlam olumlu ve olumsuz 

Ģeyler için kullanılmakla beraber ayette “  Üstelik siz Allah‟tan, onların) ”ٔذشجٌٕ يٍ هللا يا ال ذشجٌٕ

beklemedikleri Ģeyleri umup bekliyorsunuz!... )45 Ģeklinde iken ikinci ve olumsuzluk anlamı veren Ģeyler 

için kullanılır. Örnek : “  Ne oluyor size de Allah‟ın büyüklüğünü hesaba) ” يا نكى ال ذشجٌٕ هلل ٔقاسا

katmıyorsunuz?), diyerek açıklamada bulunur. 46 

Ġstemek (انطًغ) anlamına gelen “انَشجاء” ile “ًًُّانر” kelimeleri arasındaki farka gelince; ilk 

kelimenin sadece olması mümkün iĢler için kullanılırken diğerinde ise hem olması mümkün iĢler için 

                                                           
42  Dede Cöngi, HaĢiye ala Ģerh‟il-Ġzzi fit‟tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 11. 
43  Dede Cöngi, HaĢiye ala Ģerh‟il-Ġzzi fit‟tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 12-13. 
44  Dede Cöngi, HaĢiye ala Ģerh‟il-Ġzzi fit‟tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 19-20. 
45  Nisa, 4/104. 
46  Nuh, 71/13. 
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hem de olması imkânsız durumlar için kullanıldığından bahseder. Dil bilginlerinden kimisinin, korku 

manasına gelen “انَشجاء” kelimesinin sadece olumsuz Ģeylerde kullanılmadığını aksine olumlu Ģeyler için 

de kullanılabildiğini, örnek olarak ta: “  47 ayetini,(ahiret gününü ümitle bekleyin) ”ٔاسجٕا ٌٕو اَخشج

zikretmiĢlerdir, der. 

“Recâ” kelimesi, “temenni” kelimesinin aksine gerçekleĢme ihtimali olan durumlar için 

kullanıldığını gerçekleĢme ihtimali daha yüksek Ģeyler için “انرٕقّغ” kelimesini, “recâ” kelimesiyle beraber 

kullanıldığından bahseder. “انًرٕقّغ”  kelimesini ifade etmek için “ ّنََؼم” ibaresinin kullanıldığını ve 

 kelimesinin kullanılabileceğini söylemektedir. 48 ”َػَسى“ kelimesini ifade etmek için de ”انًطًٕع“

11- Dilbilim Alanına Giren, Dilin DoğuĢu ve YayılıĢı Hakkında da Açıklamalarda 

Bulunur 

Dede Cöngi, Arap dilinin doğuĢu hakkında Ģu görüĢleri zikrederek, dilbilim alanında tartıĢmalı 

olan konu hakkında açıklama yapar: 

1- Genel kabule göre Arapça; Allah-u Teâlâ‟nın vahyettiği bir dildir. 

2- Teftâzânî‟nin de kabul ettiği bir baĢka görüĢ için: “Arapça Ġnsanların koyduğu (انًٕضٕع), 

uydurduğu sözlerdir. Bunu el-Feyrûz, el-Kamus adlı sözlüğünde dilin insanların isteklerine göre ortaya 

koyduğu sözlerdir, Ģeklinde ifadesi ile desteklemiĢtir.  

3- Dede Cöngi; Arap Dili “ًانرٕقٍف” yani Allah‟tan mı ya da insanların kendilerinden ortaya 

koyduğu (ًانًٕضٕػ) Ģeyler midir sorusuna, dilbilgilerinin ihtilafa düĢtüğünü söyler. Ebu Hasen el-

EĢ‟ari gibi bilginlerin, bu dilin koyucu olarak Allah‟ı gördüklerini ve bu ekole “Tevkifi” ekol dendiğini; 

dilin insanlar tarafından ortaya koyulduğunu söylediği ekole de “ يزْة االصطالح ” “ 

Terimciler/Istılahçılar “ olarak ifade edildiğinden bahsetmektedir. Bu iki görüĢün dıĢında olup, temelde 

dilin ortaya çıkıĢının Allah tarafından ortaya konulduğunu ve insanlar tarafından geliĢtirildiğini söyleyen 

üçüncü görüĢe de “ انرٕصٌغ ” “Tevzi” ekolü denildiğinden bahseder.   

4- Ayrıca tarihte Arapçayı ilk konuĢan kiĢinin Allah‟ın ilham etmesiyle Hz. Ġbrahim‟in oğlu Ġsmail 

olduğunu söyler.49 Dede Cöngi: Bu kuralın yalnızca Arapça için geçerli olup diğer topluluklar için böyle 

bir Ģey olmadığını da ilave eder. Arap dilinin doğuĢunun “tevkifi” olduğunu söyleyerek te görüĢünü 

ortaya koyar. 

Bu baĢlık altında dört farklı görüĢün ortaya çıktığını görmekteyiz. Bunlar: a-“ Tevkif “ًانرٕقٍف”, 

b- “Istılahî”/“ “ ”c- “Tevzi/Tavassut ,”يزْة االصطالح انرٕصٌغ/انرّٕسط ”, d- “Hz. Ġsmail‟e gelen ilhamlar 

Ģeklinde olduğu görünmektedir. 

Temelde dilin doğuĢu ile ilgili iki farklı anlayıĢ söz konusu olduğunu, bunu diğer dil bilginlerinin 

çeĢitlendirdiğini söyleyebiliriz. Ġkinci görüĢ olan “Ġnsanların kendi dillerini ortaya koyması” ile ilgili ve 

üçüncü görüĢ olan “Bir kısmının ilahi diğer bir kısmının insanların uydurduğu” Ģeklindeki görüĢ arasında 

pek te bir fark gözükmemektedir. Zira temelde üreten yine insandır. Hz. Ġsmail‟e ilham edilmesi de 

peygamber olması sebebiyle olması, birinci görüĢ olan “tevkifi” “ ًانرٕقٍف ” den de pek bir farkı 

olmadığı gözükmektedir.50 

12- Dede Cöngi, Kitabın Orijinalinde (Zencani); Adları Geçen Sibeveyh, ZemahĢari 

Gibi Büyük Dil Bilginlerinin Hayatlarını Anlatmaya Özel Bir Gayret Gösterdiğine Dair 

YaklaĢımları 

Örnek olarak Sibeveyh‟in adını, künyesini ve değerlerini özel bir baĢlık altında zikretmiĢtir. 

Sibeveyh ile ilgili Ģöyle bir konuyu aktarır. Bu ismin kökeni farsça olup, aslı “  سيٌب / Sibun” ve “ 

 Veyhun” kelimelerinden oluĢmakta, Arapça„da “elma kokusu” anlamına geldiğini söylemektedir.51/ ويٌب 

Bu Ģekilde adlandırılmasının bir nedeni de ise “çok zeki” olmasıdır, der. Bu ifade yüzünün ve iki 

yanağının çok güzel olması ve elmayı andırması sebebiyle olduğunu, diğer bir görüĢe göre ise Arap 

olmayan bir genç olması ya da elma kokusuna alıĢık olmasıyla ilgilidir Ģeklinde ifade kullanmıĢtır. 

                                                           
47  Ankebut, 29/36. 
48  Dede Cöngi, HaĢiye ala Ģerh‟il-Ġzzi fit‟tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 21. 
49  Dede Cöngi, HaĢiye ala Ģerh‟il-Ġzzi fit‟tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 31. 
50  Dede Cöngi, HaĢiye ala Ģerh‟il-Ġzzi fit‟tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 31-32. 
51  Dede Cöngi, HaĢiye ala Ģerh‟il-Ġzzi fit‟tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 81. 
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Araplarda elma meyvesinin olmaması ve kuzey insanlarından gelen bir acem Ģahsiyetin olması, elma 

kokusunun bulunduğu veya yetiĢtiren bir yerden gelmiĢ olması ya da “ince/narin” bir yapıda olması 

nedeniyle bu lakap verildiğini söyler.  

Sibeyhi‟nin asıl adının Amr ibn Kanber el-Harisi olduğunu, babası Beni Haris kabilesinin Mevlası 

olduğunu, diğer bir adının Amr b. Abdurrahman b. Kanber ya da Amr b. Osman b. Kamber‟dir Ģeklinde 

ifade etmiĢtir. Künyesinin Ebu BiĢr olup. Nahiv konusunda insanların en bilgini olan hocası Halil b. 

Ahmed‟i geçtiğini aktarmıĢtır. el-Kindi‟nin sözünü naklederek; “Nahiv sanki ona (Sibeveyh) 

vahyedilmiĢtir” Ģeklinde bir cümle kurar. Yine Sibeveyh ile ilgili Ģöyle bir sözün de kayıtlarda 

bulunduğunu söyler: “Ne kendisinden önce ne de kendisinden sonra onun yerine kimsenin geçmesi 

mümkün değildir”. 

Sibeveyh‟in, hocası Basralı Halil b. Ahmed‟in vefatında 21 yaĢında olduğunu ve ders halkasında 

bulunanların onayı ile hocasının yerine geçtiğini ifade eder. Yapılan bu sınavın/onayın orada bulunan 

liyakat sahibi insanlar tarafından yapıldığını anlatmaktadır. Sibeveyh‟in el-Kitab adlı eseri Ġrab ilminde 

yazılmıĢ en değerli bir kitap olduğu, Sirafi‟nin Ģu sözünü naklederek olayı renklendirir: “Kendisinden 

önce bu ilme bu derece ulaĢmıĢ herhangi bir insan olmadığı gibi kendisinden sonra da olmayacaktır.” 

Arapça ilminde “Kitapta zikredilmiĢtir” Ģeklinde bir ifade kullanılmıĢsa bilin ki bu Sibeveyh‟in kitabıdır, h. 

180 yılında ġiraz köylerinden el-Beyda köyünde vefat ettiği söylenmektedir diye ayrıca bir kayıt daha 

tutar.52  

Diğer bir görüĢe göre de Basra‟da vefat etmiĢtir. Burada Sibeveyh‟in vefat ettiği tarih ve yer ile 

ilgili bilgileri detaylı bir Ģekilde açıklamıĢtır. Sibevehy/ٌّْ َٕ ٌّْ/gibi Amraveyh ِسٍثَ َٔ َش ًْ  نَْفطََوْوي/Naftaveyh ,َػ

ve Haleveyh/َخالََوْوي gibi isimlendirmeleri bu Ģekilde açıklar. Genel kabule göre “ Veyhi” teki “He” 

harfinin daima kesra Ģeklinde okunması bundandır. BaĢka bir görüĢe göre “Veyh” kelimesi de 

“Ba‟lebek/بَْعلَبَك ” kelimesinin irabı gibi, son harfi Gayri Munsarif‟tir. 

Dede Cöngi, bu konuyu çok fazla uzatmakta beraber, bu kelimenin nasıl okunması gerektiğini 

söylememektedir. Hadis ve dil bilginlerinin isimlendirilmesinde Ģu tür farklılıklar vardır diyerek, eğer kiĢi 

hadis ilmi ile meĢgul olsa idi, adı Naftuyeh/ ّْ ّْ /ve Rahuyeh َْفطٌَُٕ ٌَٕ ُْ  Ģeklinde olması gerektiğini ve َسا

Sibeveyh‟in isminin de Sibuyeh/  ّْ  Ģekli olması gerektiğinden bahsetmektedir. Nedeni ise hadis ِسٍُثٌَٕ

ilminin bir nakil ilmi olması ve adlandırmaların yörenin adıyla meydana geldiğini vurgulamıĢtır. Ancak 

dilciler Sibeveyh/ ٌّْ َٕ /ve Naftaveyh ِسٍثَ ٌّْ َٕ  kelimelerini bu Ģekilde okuyup, irab etmiĢlerdir, der.53 ََْفطَ

Dede Cöngi, Ġbn Hallikan ve diğerleri de bu meseleye özellikle dikkat çekmiĢlerdir.54 

13- Dede Cöngi; Dilin Güzel ve Ġnce Yönlerini de Ele Almaktadır 

Bir kadına erkek çoğul sıygası ile hitap edilmesi örneğinde “  Ģeklinde kullanımı ”افؼهٕا رنك

olduğunu, aslında “ “ denmesi gerektiğini, kiĢinin ailesine ”افؼهً رنك  Ģeklinde bir komut ”افؼهٕا كزا

vererek hanımına direkt olarak müennes ve tekil ifade kullanmamasının amacını Ģu Ģekilde izah 

ederek: “Hanımıyla konuĢtuğunu belli etmemesi ve ona verdiği değeri anlatmak için bunu yapmıĢtır, 

bu konuyla ilgili Hz. Musa kıssasını örnek olarak verir. Ve “  Burada bulunun “he” zamiri ”ألْهّ ايكثٕا

erkek olmasına karĢılık, kast edilen kiĢinin Hz. Musa‟nın hanımı olduğu müfessirlerin ittifak ettikleri bir 

konudur.55 Dilin güzel ve ince anlatımlarından biri olan bu uygulama, günümüz Araplarında hala devam 

edip, muhafazakâr ve dindar kesimde yaygınlığını sürdürmektedir.  

Bu konuyla ilgi Dede Cöngi, baĢka bir baĢlıkta Ģöyle bir ifade kullanmatadır. Muhatab olan bir 

kiĢiye Tesniye/ikil sıyga ile mübalağa (abartma) yapılmıĢtır.56 Bu baĢlığı Ġbn Cevheri‟den naklederek, 

konuya iliĢkin Ģairden delil getirerek. “ ٔإٌ ذذػاًَ أْحِى ػشًضا يًًُّؼا/ فئٌ ذجضساًَ ٌا اتٍ ػّفاًَ أَضجشْ  ” (Eğer 

beni ikiniz azarlayacaksanız, azarla ey Ġbn Affan. Eğer beni ikiniz bırakacaksanız da, beni sıkıca 

koruyun), der. Dede Cöngi, el-Kisai‟den bu konuda: “ تُضع أصٕنّ أجرش شًٍحا/ فقهد نصاحثً ال ذحثساَا  ” 

ArkadaĢıma dedim ki bizi ikiniz men etmeyiniz, …..), Ģeklinde ifadesinden bahseder. Bu Ģiirde bulunan 

                                                           
52  Dede Cöngi, HaĢiye ala Ģerh‟il-Ġzzi fit‟tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 81. 
53  Dede Cöngi, HaĢiye ala Ģerh‟il-Ġzzi fit‟tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 242. 
54  Ġbn Hallikan, Vefeyatu‟l-Ayan, c. 3 s. 465. 
55  Dede Cöngi, HaĢiye ala Ģerh‟il-Ġzzi fit‟tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 114. 
56  Dede Cöngi, HaĢiye ala Ģerh‟il-Ġzzi fit‟tasrîfi li‟t-Teftazânî, ĠSAM Kütüphanesi, s. 125. 



722 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU 

 

tesniye/ikil ifadesinin en az iki kiĢiden bahsettiği açıktır. Ancak arkadaĢlar denildiğinde Arapçada en az 

üç kiĢinin olması gerektiği, Arapların dillerinde bulunan bu kullanımın bir temel özellik olduğu açıktır. 

Araplar arkadaĢlarına hitap ederken “ ًَّ ًَّ “ ve ” خهٍه  diyerek ikil kullanımını yaptıklarını, Basra ” صاحث

ekolünün ise buna karĢı çıktıklarından, el-Müberred‟in, Ġmr‟ul-Kays‟ın “  ,Ġkiniz durunuz) ”قَِفا ََْثكِ 

ağlayalım) cümlesinin iki arkadaĢını değil de tek bir arkadaĢının olduğundan bahseder. Bununla 

beraber bu kullanımın ذثٍُح /ikil kullanımının ” قَفا” Ģeklinde değil,”  َقف” Ģeklinde olduğudur. Bu fiilde 

özellikle fethanın vurgulanması için söylendiğini Basralılar tarafından ifade edildiğini söylemiĢtir. Dede 

Cöngi, Kûfelilerin tesniye/ikil görüĢünü kabul etmelerinin yanı sıra ilaveler de yapmıĢ olduklarını, el-

Ferra‟nın da bu konu hakkında ayetten delil getirerek “ٌخاف يقاو ستّ جُرا ٍْ  Rabbinin huzurundan) ”ٔنً

korkan kimse için iki cennet vardır),57 bir baĢka ayette de “  Onlardan inci) ”ٌٔخشج يًُٓا انهؤنؤ ٔانًشجاٌ

ve mercan çıkar)58 Ģeklinde ifadesi ile Kûfelilere destek verdiğinden bahsetmektedir. Diğer bir ayette 

ise “َسٍا حٕذًٓا”  (Her ikisi, balıklarını unuttular…)59 dendiğini, aslında unutma iĢinin Musa‟nın arkadaĢı 

tarafından yapıldığından bahsetmektedir. Bütün bu örneklerin tartıĢmalı ve ihtilaflı konular olduğunu, 

ikil kullanımın Arap dilinde Belağat amaçlı olduğunu söyler.60 

14- Kara Dede; Ġsimlendirmeler Ġle Ġlgili Açıklamalara Önem Verir 

Dede Cöngi, bir baĢlığa ya da isme adlandırma yaparken Ģöyle bir açıklama yapar; “Bir aya 

neden ay (انشٓش) denmiĢtir”. 61 Bu baĢlık altında ayların, günlerin isimleri, isimlendirme nedenleri 

hakkında bilgilendirme yaparak, isimlendirmelerin önemine dikkat çekmektedir. Örneğin; Ay‟a neden 

“Ģehr /شٓش “ denmiĢtir, sorusunu sorarak açıklama yaparak, “Ģehr /شٓش “ kelimesi ile ünlü bir olaya 

dikkat çekerek, Arapların hilali gördüklerinde bu ifadeyi kullandıklarını, olayın herkes tarafından 

görünür olup, ünlendiğinden bahsetmektedir. 62 Bu konunun bahsedilmiĢ olması, dillerin kendi içinde ki 

etkileĢimine dair güzel bir örnektir. Örneğin Türkçe‟de “Ģehir” kelimesi vilayet/il anlamına gelirken, 

Arapça‟da ise bir zamanı ifade etmesi yönü ile diller arasındaki farklılıkları ortaya koyduğu açıktır. 

Aslında kelimelerin tek bir kaynaktan ortaya çıktığını, “انشٓشج/ġöhret” ve “اإلشٓاس” 

kelimelerinde olduğu gibi, Türkçe‟ de kullanılan “ġehir” kelimesi ile Araplardaki kullanımı arasındaki 

farkı ortaya koymak bakımından “arabi aylar” ilavesi zikredilmiĢtir. Dede Cöngi, Arapların hilali 

görmeleri ve onu yaymaları için kullanmasına karĢılık, Türkçe‟deki Ģehir ifadesi ise tanınmaz, bilinmez 

bir yerleĢim yerinin, bilinen bir yer olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılıp yaygınlık kazandığını 

söyler. 

Sonuç 

Dede Cöngi‟nin yaptığı Ģerhte uyguladığı yöntem biçimini Ģöylece sıralayabiliriz: 

1- Dil Meselelerinde Hadisten delil kullanır, 

2- Meselelerin izahında özgün görüĢ ortaya koyar, 

3- Farklı anlatımlara yer verir, 

4- Sorunları çözmeye özel gayret gösterir,  

5- Dilin inceliklerine önem verir, 

6- Konuların içeriğini tanımlarken, mantık, belağat, nahiv ve sarf konularından istifade eder, 

7- Bazı âlimlerin hayatlarını anlatırken detaylara girer, 

8- Garib kelimeleri anlatırken Arap olmayanlara daha anlaĢılır ifadelerle izah yapmaya çalıĢır.  
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MAHMÛD B. EDHEM EL-AMÂSÎ, HAYATI VE ESERLERİ 

 

İbrahim USTA 

 

Özet  

Şehzadeler Şehri, Doğunun Oxford’u ve Rum diyarının Bağdat’ı olarak ta tanınan Amasya, gerek siyasi, 

gerekse edebi ve ilmi kişilerin yetişmesinde büyük rol oynamıştır.  Bu bağlamda Amasyalı dilcilerden 

olan ve Arap diline büyük hizmetleri bulunan Mahmûd b. Edhem el-Amâsî’yi tanıtmaya çalışacağız. 

Mahmûd b. Edhem sözlük, akaid, inşa, fıkıh ve Arap dil bilimine (gramer) ait tespit edilmiş dokuz farklı 

esere sahiptir. Çalışmanın birinci bölümünde Mahmûd b. Edhem’in yaşadığı dönemin ilmi ve siyasi 

durumu hakkında kısa bilgiler sunulacak, ikinci bölümde Mahmûd b. Edhem’in hayatı ve eserleri kısaca 

tanıtılıp, onun hakkında yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mahmûd b. Edhem el-Amâsî, Amasya, Arap Dili, Dilbilim, Gramer. 

 

Mahmoud b. Adham al-Amāsī, His Life and His Works 

 

Abstract  

Amasya, known as the City of the Princes, Oxford of the East and Baghdad of the Land of Greek, 

played a major role in the growth of both political and literary and scientific persons. In this context, 

we will try to introduce Mahmoud b. Adham, one of the linguist from Amasya who has great service to 

the Arabic language. Mahmoud b. Adham’s works have been identified in nine different fields like 

dictionary, theology, letter writing (inşâ), fiqh and Arabic linguistics (grammar). In the first part of this 

study, a brief information about the scientific and political situation of Mahmoud b. Adham's period 

will be presented. In the second part, Mahmoud b. Adham’s life and his studies will be briefly 

introduced and information about studies done about his studies will be given. 

Keywords: Mahmoud b. Adham al-Amāsī, Amasya, Arabic Language, Linguistic, Grammar. 

 

Giriş  

Yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip Amasya kenti, kurulduğu tarihten günümüze kadar Hitit, 

Asur, Pontus, Roma, Persler, İlhanlılar, Selçuklular ve son olarak Osmanlı hâkimiyetinde yüzlerce yıl 

varlığını devam ettirmiş bir şehrimizdir. 1393 yılında Yıldırım Bayezid’ın Amasya’yı Osmanlı Devletine 

katmasıyla bir Osmanlı şehri hüviyeti kazanan Amasya, o günden bu yana verdiği hizmetlerden dolayı 

“Şehzadeler şehri” olarak isim yapmıştır. Sultan 2. Murad ve Yavuz Sultan Selim’in Amasya’da 

doğmaları, Fatih Sultan Mehmed’in 8 yaşında Amasya valisi olması, Kanuni Sultan Süleyman’ın sık sık 

Amasya’yı ziyareti, Sultan 2. Bayezid’in şehzadelik dönemini Amasya’da geçirmesi, ayrıca fetret 

döneminin en önemli merkezlerinden birisi olması, Safevîlerle yapılan barış anlaşmasının bu şehirde 

yapılmış olması da Amasya’nın tarihteki önemine vurgu yapması açısından oldukça önemlidir.1  

Fatih Sultan Mehmet’in ölümü üzerine Amasya valisi olan oğlu 2. Bayezid İstanbul’a gelerek 

tahta geçmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. Kardeşi Cem Sultan olayının patlak vermesi Batı’daki 

seferlerin duraklamasına sebebiyet vermiş ve bu yüzden Endülüs Emevilerine gerekli yardım 

götürülememiştir. Safevilerin yükselişi önlenemediği gibi Şahkulu İsyanı sebebiyle devlet güçsüz 

kalmıştır. Bitmek bilmeyen Osmanlı-Venedik Savaşları ve Fatih Sultan Mehmet zamanında bozulan 

Osmanlı-Memlük ilişkileri bu dönemde savaş haline dönüşmüştür. Kısaca sıraladığımız bu sebepler II. 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, amesius@hotmail.com. 
1  Evliya Çelebi, Seyahatname, haz. Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman, YKY Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2008, c. II. s. 212-213; 

Vâzih Efendi, Mustafa, Amasya Fetvâları ve İlk Amasya Tarihi, haz. A. Rıza Ayar, R. Orhan Özel, Amasya Belediyesi Yay., 
Amasya, 2011, s. 65 vd; Marek, Christian; Frei, Peter; Geschichte Kleinasiens in der Antike, C.H. Beck, München 2010, s. 
26; Şimşirgil, Ahmet, XVI. “Yüzyılda Amasya Şehri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 11/1, (1996) s. 77 vd. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AMarek%2C+Christian%2C&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AFrei%2C+Peter%2C&qt=hot_author
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Bayezid döneminin sönük geçmesine neden olmuş ve dönemin Trabzon Valisi olan Yavuz Sultan 

Selim’in babasına karşı isyan ederek tahtı devralmasıyla sonuçlanmıştır.2  

Şehzadeler şehri olarak da tanınan Amasya, gerek siyasi, gerekse edebi ve ilmi kişiliklerin 

yetişmesinde büyük rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok şehzadenin doğum ve 

eğitimine şahit olmuş ve bunlardan Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezid, II. Bayezid gibi şehzadeler 

Amasya stajlarından sonra Osmanlı tahtına geçmişlerdir. Ayrıca “Köprülüler” lakabıyla tanınan 

sadrazamlar Amasya’da doğup, yetişmişlerdir.3 

Yine dünyanın ilk coğrafyacısı kabul edilen Strabon (ö. 20 M.), Avrupa’yı titreten büyük 

kumandan sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (ö. 1683), en önemli Osmanlı tarihçilerinden birisi 

olan Âşık Paşazâde (ö. 1484), dönemin meşhur tıp üstatlarından Sabuncuoğlu Şerefeddin (ö.1468), 

meşhur fakih ve şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi (ö. 1526), divan edebiyatının ilk kadın şairi olan Mihri 

Hatun (ö. 1506), hat sanatının büyük üstadı Şeyh Hamdullah Efendi de(ö. 1520)  Amasya’da nam 

salmış büyük kişiliklerden sadece bir kaçıdır.4  

Amasya’yı bu derece önemli bir kent haline getiren şey hiç şüphesiz şehirde kurulan Medrese, 

Dâru’l-Kurrâ ve Dâru’l-Hadîs, tekke ve dergâhlar gibi eğitim kurumları ve burada yetişen onlarca ilim 

adamıdır. Dâru’l-Kurrâ: Kur’ân-ı Kerîm’deki kelime ve ibarelerin telaffuzunu ve okunuştaki ihtilafları, 

nakledenlere isnat ederek bildiren ve “ilm-i kıraat” tahsil edilen okullara verilen isimdir. Dâru’l-Hadîs: 

Hz. Peygamber’den sadır olan söz, fiil ve takrirlerin senet ve metin olarak incelenip, ezber veya şerh 

olarak öğretilen okullardır.5 Fransız Arkeolog ve gezgin George Perrot 25 Eylül 1861 tarihinde 

Amasya’dan geçerken bu şehirdeki ilim faaliyetleriyle ilgili izlenimlerini şu şekilde sıralamıştır: 

“Selçuklulardan bu yana Amasya aydın bir kent, bir Üniversite kenti olarak tanınmıştır. 

Yani Amasya Anadolu’nun Oxford’u denilebilir. Kentin yaklaşık 25000 nüfusu vardır ve bu 

nüfusun 2000’i şehirde bulunan 18 medrese ve kolejde eğitim gören öğretmen ve 

öğrencilerden oluşmaktadır. Kolejler (vakıf statüsünde) kendilerine ait taşınamaz mal 

varlıklarına sahip olup, öğrenim gören öğrencilere sadece barınak sağlamakla kalmayıp, 

onlara(ailelerine) her hafta ekmek, pirinç ve zeytinyağı da dağıtıyorlardı. Hatta medreseler 

bu öğrencilere harçlık(burs) dahi veriyorlardı ”6 

Çok katmanlı bir tarihe ev sahipliği yapan Amasya, bu uzun tarihi süreç içerisinde birçok tarihi 

esere sahip olmuştur. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan şehir, adeta bir açık hava müzesidir. Şehrin 

tarihi dokusunu oluşturan yapılar içerisinde mezarlar, camiler, türbeler, çeşmeler, konaklar, medreseler 

vb. eserler yer almaktadır. Bu eserlerden medreseler değerlendirildiğinde tarih içerisinde Amasya’da 

sekiz adet medresenin inşa edilmiş olduğu görülmektedir. Bahsi geçen bu medreseler; Amasya 

merkezinde yer alan II. Beyazıd, Gök, Küçük Ağa (Şamlar), Büyük Ağa (Kapıağası Hüseyin Ağa) 

medreseleri, Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan Haliliye Medresesi, Merzifon ilçesindeki Çelebi Mehmed 

Medresesi ve Suluova ilçesinde yer alan Yolpınar Köyü Kasım Bey Medresesi’dir. Çok sayıda inşa 

edilmiş bu medreseler Amasya’da eğitime verilen önemi gözler önüne sermektedir. Yine Cahit 

Baltacı’dan öğrendiğimiz kadarıyla Amasya Şehrinde 15. ve 16. Yüzyıllarda Küçük Ağa, Mehmed Paşa, 

Hüseyniye, Çelebi Mehmed, Yörgüç Paşa, II. Beyazıd, Hüsamiye, Beyazıd Paşa, Kasım Bey ve 

Muhyiddin Bey Medresesi olmak üzere on adet medrese; Abdullah Paşa, Ali Çelebi, II. Beyazıt, Nuh 

Bey ve Sultan Hatun isimli beş adet Dâru’l-Kurrâ; Abdullah Paşa ve Osman Çelebi isimli iki adet Dâru’l-

Hadîs bulunmaktaydı.7  

                                                           
2  Yinanç, Mükrimin Halil, “Amasya”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yayınları, İstanbul, 1978, c. I, s. 394 vd; Şahin, İlhan; Emecen, 

Feridun, “Amasya”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, Ankara, 1991, c. III, s. 1-2; Güneş, Hüseyin,  Lâle Devrinde Amasya, 
Amasya Belediyesi Yayınları, Amasya, 2014, s. 20-23. 

3  Olcay, Osman Fevzi, Amasya Şehri, sad. Harun Küççük, Kurtuluş Altunbaş, Amasya, 2010, s. 33. 
4  Yinanç, Mükrimin Halil, “Amasya”, İslam Ansiklopedisi, c. I, s. 395; Şahin, İlhan; Emecen, Feridun, “Amasya”, İslam 

Ansiklopedisi, c. III, s. 2. 
5  Baltacı, Cahit, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı medreseleri, İfav Yay., İstanbul, 2005, c. I, s. 68-69. 
6  Perrot, George, Souvenirs d’un Voyage en Asie-Mineure, Revue des Deux Mondes, Paris, 1863, s. 904. 
7  Evliya Çelebi, Seyahatname, c. II/I, s. 216; Baltacı, Cahit, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, s. 69; Koçyiğit, Fazilet, 

“Amasya Gökmedrese Camii Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7/35, (2014), s. 421.  

https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Georges_Perrot
https://fr.wikisource.org/wiki/Revue_des_Deux_Mondes
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Son olarak, Fransız seyyah ve arkeolog George Perrot (Souvenirs d’un Voyage en Asie-

Mineure) “Küçük Asya'da Bir Geziden Anılar” isimli eserinde “Anadolu’nun Oxford’u”, Kâtip Çelebi’nin 

“Cihânnümâ” isimli eserinde ise Bağdadu’r-Rûm şeklinde betimlediği bu kent, bir taraftan 

Müeyyedzâde, Dede Cöngî, Akşemseddin, Kara Mustafa Paşa ve Abdurrahman Kâmil Efendi gibi siyasi 

nitelikli kişiler yetiştirirken, diğer taraftan Halîmî, Deşîşî, Şeyh Mahmud b. Edhem gibi büyük lügatçileri 

ve Hızır b. Muhammed, Ali b. Hüsameddin, Abdülmecid b. Nasûh b. İsrâfîl gibi büyük gramer âlimlerini 

yetiştirmiştir.8  

Şeyh Mahmûd b. Edhem el-Amâsî (ö. 897/1491-92) 

Kendisiyle alakalı fazlaca bir bilgeye sahip olamadığımız bu zatın adı kaynaklarda Şeyh 

Mahmud b. İbrahim Edhem veya sadece Mahmud b. Edhem olarak geçmektedir. 15. Yüzyıl başlarında, 

II. Bâyezîd devrinde Amasya’da doğduğu kesin olmakla birlikte ne zaman doğduğuna dair herhangi bir 

bilgiye de sahip değiliz. Rivayete göre babası Akşehir’den Amasya’ya göç etmiş bir zattır. Osmanlı 

Müellifleri isimli eserin sahibine göre, Mahmud b. Edhem, Rumeli kazaskeri iken 1486 yılında 

görevinden azledilen Mevlâ Kastallanî ismiyle meşhur, Kadı Kestelli Muslihuddin Mustafa’nın (ö.1496) 

damadıdır.9 Teliflerinden birisi olan ve kâtiplere mektup yazmanın usullerini anlattığı Gülşen-i İnşâ adlı 

eserine dayanarak, devlet dairesinde kâtiplik yaptığı söylenmiştir. İsminin başındaki “şeyh” sıfatından 

yola çıkarak, kendisinin Nakşibendi tarikatı şeylerinden birisi olması da muhtemeldir. Telif etmiş olduğu 

eserler onun Arapça ve Farsçaya bu dillerin gramerini yazacak ölçüde hâkim olduğunu göstermektedir. 

Mahmud b. Edhem’in ölüm tarihi 897/1491 olarak bilinmekle birlikte, kaynaklarda nerede vefat ettiğine 

dair herhangi bir bilgiye de ulaşılabilmiş değildir.10 

O’nu daha iyi tanıyabilmek ve sonraki nesillere tanıtabilmek adına eserleri hakkında 

bilgilendirmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Mahmud b. Edhem’in dil bilgisi dalında beş; sözlük, inşâ, 

akaid ve fıkıh dallarında ise birer eser olmak üzere toplam dokuz eserine ulaşılmıştır. Eserlerinden 

bazılarını oğlu Abdüllatif’in eğitimi için kaleme almıştır. Dört eserini Sultan II. Bayezit’e sunduğu 

belirtilmiştir.11 

a- Miftâhu’l-Luga 

Bu eser, oğlu Abdüllatif için h. 896 yılının Cemaziyelahir ayının sonlarında (Mayıs 1491) yazdığı 

Farsça-Türkçe sözlük ve gramer kitabıdır. Bu sözlük bir mukaddime ve iki bâbdan oluşmaktadır. Eserin 

mukaddimesinde Farsça grameri bulunmaktadır. Birinci bâbda mastarlar ve bunların muzarî kökleri, 

ikinci bâbda ise Farsça, Arapça isim ve edatların karşılığı Eski Anadolu Türkçesi ile verilmiştir. Miftâhu’l-

lüga üzerine Abdülbaki Çetin tarafından kitap12 ve Huriye Kaya tarafından bir yüksek lisans çalışması 

yapılmıştır.13 Bu eserin telifinden bir yıl sonra, eserini gözden geçirerek yeniden ele almış ve sözlük 

kısmını yaptığı eklemelerle mevcut hacmi iki misline çıkararak devrin padişahı II. Bayezit’e 

sunmuştur.14 İlk düzenlemenin müellif nüshası bugün Avusturya Millî Kütüphanesinde, ikinci 

düzenlemenin müellif nüshasından istinsah edilmiş bir nüshası ise İstanbul’da Süleymaniye 

Kütüphanesindedir.15 Miftâhu’l-luga’nın yurt içi ve yurt dışındaki kütüphanelerde birçok nüshası 

bulunmakta olup, eser yayımlanmıştır. Eserin elyazması olarak bulunduğu yerler:  

Çankırı İl Halk Kütüphanesi 18 Hk 344/5; Ankara, Adnan Ötüken -İl Halk Kütüphanesi 06 Hk 

141/1;  

                                                           
8  Yinanç, Mükrimin Halil, “Amasya”, İslam Ansiklopedisi, c. I, s. 396-397; Şahin, İlhan; Emecen, Feridun, “Amasya” İslam 

Ansiklopedisi, c. III, s. 3.  
9  Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri,  haz. A. Fikri Yavuz, İsmail Özen, Meral Yayınları, İstanbul, 1972. c. I, s. 149. 
10  Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, Dâr-u ihyâ türasi’l-Arabî, Beyrut, ty., c. II, s. 1505 ve 1770; Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, 

c. I, s. 149. 
11  Çetin, Abdülbaki, Şeyh Mahmûd bin Edhem: Miftâhu’l-Luga, Sonçağ Yay., Ankara, 2014, s. 3; Yavuz, Mehmet, Kuruluştan 

Fatih Devri Sonuna Kadar Arapça Gramer (Sarf-Nahiv)’e Dâir Eser Yazan Osmanlı-Türk Âlimleri, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1991, s. 185. 

12  Çetin, Abdülbaki,  Miftâhu’l-Luga, Sonçağ Yay., İstanbul, 2014.  
13  Kaya, Huriye, Şeyh Mahmud bin İbrahim Edhem, Miftahü’l-luga (inceleme-metin-dizin), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996. 
14  Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, c. II, s. 1770. 
15  Çetin, Miftâhu’l-luga, s. 6-8. 
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Manisa İl Halk Kütüphanesi 45 Hk 2854/6; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Türkçe yazmalar 

koleksiyonu II. Mahmud Ktp.1486; Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları A. F. 448/1; Ankara 

TDK Kütüphanesi, Türkçe-Yazmalar bölümünde Yz. A 221; Bosna Hersek- Gazi Hüsrev Kütüphanesi 

Türkçe Yazmaları bölümü R-1061 ve 802; Ankara-Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 

6152; İstanbul- Atıf Efendi- Yazma Eser Kütüphanesi, Atıf Efendi Koleksiyonu 34 Atf 2750/1; 

Süleymaniye Kütüphanesi, Karaçelebizâde 341; İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Koleksiyonu 34 

Ae Farsça 523/3 ayrıca 34 Ae Lügat 63 ve 34 Ae Lügat 64.16 

b- Garâibu’l-Luga  

Müellifin Garâibu’l-Luga adlı başka bir Farsça gramer eseri de mevcuttur. Başı ve sonu eksik 

olmakla birlikte toplam 117 yapraktan oluşmuş bu eserin müstensihi bilinmemektedir. Her bir sayfa 

talik hattıyla 10 satır olarak istinsah edilmiş olup, Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde 45 Hk 2855 numara 

ile kayıt altına alınmıştır.17 

c- Gülşen-i İnşâ  

Müellifin; yazışma kuralları hakkında bilgiler ihtiva eden mektup örnekleri, kâtiplere yol 

göstermek amacıyla yazılmış temsilî metinler şeklinde; nâmeler ve ruk’alar, muhâtabât–mücâvebât ve 

damenâşîr-i sultâniye olmak üzere üç bâb üzere tertip ettiğini belirttiği bu Farsça eseri Sultan II. 

Bâyezîd’a ithafen yazıldığı belirtilmiştir. Eserin girişinde ayrıca “Akıl ve Gönlün Tevekkül ve Talep 

Tercihinde Münazarası” adlı bir kısım da bulunmaktadır. Müellifin, bu eseri bir giriş ve iki makale 

şeklinde muhtasar hâle getirerek yeniden telif ettiğine dair bilgiler mevcut olmakla birlikte, bu esere 

henüz ulaşılamamıştır.18 Eserin elyazması olarak bulunduğu yerler: Tokat Zile İlçe Halk Kütüphanesi 60 

Zile 117; Manisa İl Halk-Kütüphanesi 45 Hk 6450; Eskişehir İl Halk Kütüphanesi 26 Hk 334/3 ve 26 Hk 

621; Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Bölümü H.O. 162 ve H.O. 154; İzmir Milli 

Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 1901; Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Ms. or. quart.1480 

ayrıca Ms. or. oct.2349 ve Ms.or.oct.2349; Ankara Milli Kütüphane Yazmalar-Koleksiyonu 06 Mil Yz A 

2276; Süleymaniye Kütüphanesi Kadızade Mehmed Efendi 421; İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emiri 

Koleksiyonu 34 Ae Edebiyat 368.19 

d- Hâşiyetü Mahmûd b. Edhem ‘alâ Şerhi’l-‘Akâ’id 

Maturidi mezhebinin en temel kaynaklarından birisi sayılan, Ömer en-Nesefî’nin (ö.1142) Akaid 

isimli eserinin Saadeddîn Taftazanî (ö. 1390) tarafından yapılmış şerhi olan Şerhu’l-Akâid isimli esere, 

oğlu Abdüllatif için yazdığı haşiye olup, bu eser daha sonra Sultan Bayezit’e ithaf edilmiştir. Bu eserin 

bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed 1743 numaralı kısımda mevcuttur.20 

e- Müntehabü’l-Fetâvâ-i’l-Hâniyye 

Muhtasar-ı Fetâvâ-yı Kadıhan ismiyle de anılan bu eser,  Hanefî fıkhının en temel fetva kitapları 

arasında sayılan Hasan b. Mansur el-Fergânî’ye (ö. 1196) ait Fetâvâ-i Kâdîhân veya el-Fetâva'l-Hâniyye 

adlı eserden seçkileri içeren bir çalışma olup, Sultan II. Bayezit’e ithaf edilmiştir. Eserin müellif nüshası 

Süleymaniye Kütüphanesi Yozgat 317 numaralı kısımda mevcuttur.21 

f- Dil Bilgisi  

Şeyh Mahmud b. Edhem’in dil bilgisi ile ilgili dört eseri vardır. İkisi Arapçanın sarfı, ikisi nahvi 

ile ilgili bu dört eserin üçü Arapça, biri ise Osmanlıcadır.  

 

                                                           
16  https://www.yazmalar.gov.tr/tarama.php?cmd=search&genel=mahmud+b.+edhem&submit=Ara(erişim tarihi: 25.02.2017); 

Çetin, Miftâhu’l-Luga, s. 7; Yavuz, Kuruluştan Fatih Devri Sonuna Kadar Arapça Gramer (Sarf-Nahiv)’e Dâir Eser Yazan 
Osmanlı-Türk Âlimleri, s. 185. 

17  https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=72746 (erişim tarihi: 25.02.2017) 
18  Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, c. II, s. 1505; Gültekin, Hasan, Türk Edebiyatında İnşa: Tarihi Gelişim-Kuram-Sözlük ve Metin, 

Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ABD, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 2007, s. 44-45 ve 237. 

19  https://www.yazmalar.gov.tr/tarama.php?cmd=search&genel=mahmud+b.+edhem&submit=Ara (erişim tarihi: 
25.02.2017); Yavuz, Kuruluştan Fatih Devri Sonuna Kadar Arapça Gramer (Sarf-Nahiv)’e Dâir Eser Yazan Osmanlı-Türk 
Âlimleri, s. 185. 

20  Çetin, age., s. 5. 
21  Çetin, age., s. 5. 

https://www.yazmalar.gov.tr/tarama.php?cmd=search&genel=mahmud+b.+edhem&submit=Ara(eri�im
https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=72746
https://www.yazmalar.gov.tr/tarama.php?cmd=search&genel=mahmud+b.+edhem&submit=Ara
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1- Minhâcü’l-Edeb fi’t-Tasrîf 

Eserin mukaddimesinde müellif bu eseri oğlu Abdüllatif ve Arapçanın morfoloji yani sarfını yeni 

öğrenmeye başlayanlar için Arapça olarak kaleme aldığını ifade etmektedir.22 Bilindiği üzere sarf, 

Arapçada kelime yapılarını ve kelimelerde oluşan harf değişikliklerini inceleyen ilim dalına verilen 

isimdir. Müellifin Minhâcü’l-Edeb olarak adlandırdığı bu eseri sarfın klasik öğretimi olan Aksâm-ı Seb’a 

yani yedi kısımdan oluşan fiil kısımlarını açıklamak için yedi ayrı bab halinde tasnif etmiştir. Çetin’in 

verdiği bilgiler doğrultusunda eserin müellif nüshasını Beyazıt Devlet Kütüphanesinde 6700/1 

numarasıyla araştırdığımızda, yetkililer bize eserin bulunduğu kısmın başka yazma eserler bölümüyle 

birleştirildiğinden, mevcut eserin yeni kayıt yer ve numarasını “Beyazıt Yazma Eserler Müdürlüğü 49 

numaralı eser” şeklinde vermişlerdir.23 

2- Tuhfetü’l-Edeb  

Bu eser, Mahmud b. Edhem’in Arapçanın morfolojisini(sarf) konu alan Osmanlıca eseridir. 

Eserde kelime türetme (iştikak), fiil çekimi (tasrif) ve asli (kök) harflerine göre kelime türleri üzerinde 

durulmuştur. Müellifin sarf ilmini tahsile başlayan oğlu için hazırladığı bu eserin tertibi farklı olsa da 

muhtevası, Osmanlı medreselerinde başlangıç seviyesinde ders kitabı olarak okutulan müellif ve telif 

tarihleri bilinmeyen Emsile ve Binâ kitaplarıyla aynıdır.24 Emsile’de fiil çekimi, Binâ’da vezinler/iştikak 

(kelime türetme) ele alınmıştır. Tuhfetü’l-Edeb’de ise vezinler ve fiil çekimi iç içe işlenmiştir. Tuhfetü’l-

Edeb’de kullanılan dilbilgisi terimleri Osmanlı Türkçesi gramerlerinde de kullanılan Arapça terimlerdir. 

Bu meyanda eser, Osmanlı Türkçesindeki Arapça unsurların kavranması açısından önemlidir. Müellif, 

Minhâcü’l-Edeb adlı Arapça eserinde de aynı konuları ele almıştır. Müellif nüshası Beyazıt Devlet 

Kütüphanesinde 6700/2 numarasıyla kayıtlı olup, müellifin Arapça olarak telif ettiği diğer eseri 

Minhâcü’l-Edeb ile aynı (varak numarası 1-52) cilttedir.25 

3- Şerhu’l-Kâfiye  

Bu eserin varlığını Mahmud b. Edhem’in Muhtasaru’l-îzâh adlı eserinin mukaddimesinden 

öğrenmekteyiz. Bilindiği üzere Arap gramerinin en meşhur teliflerinden birisi olan el-Kâfiye kitabı, 

İbnü’l-Hâcib lakabı ile meşhur, Ebû Amr Cemâlüddîn Osman b. Ömer b. Ebî Bekir el-Hâcib el-Kurdî’ye 

(ö. 646/1249) aittir. Hicrî 4. asırdan beri devam eden Arap grameri alanındaki eser telifleri, nahivle 

ilgili bilgileri içermekle birlikte, içerisinde sarf, belagat, tefsir ve diğer ilimleri de ihtiva etmekteydi. 

İbnü’l-Hâcib, el-Kâfiye isimli eseriyle kitabını sadece nahiv ilmine has kılarak diğer ilimleri kitabına 

almamıştır. el-Kafiye isimli eser hacim olarak her ne kadar küçük olsa da, dilciler arasında çok rağbet 

görmüş ve Arapça, Farsça ve Osmanlıca olmak üzere şerh, haşiye, talik olmak üzere farklı dilci 

tarafından -yaklaşık yüz elli defa- üzerinde çalışılmıştır. Bunların en meşhurları arasında müellifin kendi 

şerhi başta olmak üzere, Rükneddin Hasan b. Muhammed el-Esterâbâdî, İsa b. Muhammed es-Safedî 

ve Abdurrahman el-İsfehânî’nin “Şerhu’l-Kâfiye” isimli eserleri ile el-Câmi lakaplı Nureddin 

Abdurrahman el-Câmi’nin “el-Fevâidu’d-Dıyâiyye” isimli şerhleri sayılabilir.  

Kayıtlara göre Konya İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi’nde 842, vr.1b/3 numarada 

bulunması gereken eser, müze yetkilileriyle yapılan görüşme neticesinde söz konusu eserin 10296 

numarasıyla kayıt altına alındığı bilgisine ulaşılmıştır.26 

4- Muhtasaru’l-Îzâh  

Şeyh Mahmud bin Edhem, İbnü’l-Hâcib’in (öl. 646/1249) el-Kâfiye adlı Arap grameri (nahiv) ile 

ilgili meşhur eserini önce şerh etmiş (Şerhu’l-Kâfiye) sonra da bu şerhini ihtisar etmiştir. Bu ikinci 

çalışmasına Muhtasaru’l-Îzâh adını vermiştir. Eserin el yazma nüshası İzzet Koyunoğlu Müze ve 

Kütüphanesi’nde 10296 numarasıyla kayıt altında tutulmaktadır.27 

                                                           
22  Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, c. II, s. 1870. 
23  Çetin, age., s. 3; Yavuz, Kuruluştan Fatih Devri Sonuna Kadar Arapça Gramer (Sarf-Nahiv)’E Dâir Eser Yazan Osmanlı-Türk 

Âlimleri, s. 185-186. 
24  Çetin, Ahmet, Şeyh Mahmud bin Edhem ve Tuhfetü’l-Edeb’i, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 53, Erzurum, 

2015, s. 6-7. 
25  Çetin, age., s. 3. 
26  Çetin, age., s.4. 
27  Çetin, age., s. 4. 
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Sonuç 

Bu çalışmada Amasyalı âlimlerden birisi olan Şeyh Mahmud b. Edhem’i imkânlar el verdiğince 

hayatı ve eserleri bağlamında incelemeye, bıraktığı mirası bize ve bizden sonraki nesillere anlatmaya 

çalıştık. İncelemelerimiz esnasında iki temel sorunla karşı karşıya kaldık. 

İlk olarak; yapılan araştırmalar esnasında, ata yadigârı olan eserlerin gerekli ve yeterli 

hassasiyet gösterilmemesinden kaynaklı olarak, kataloglarda eser isimlerinin bulunmasına karşın, 

eserlere ulaşım konusunda bir takım zorluklar yaşanmasıdır. Ayrıca bulabildiğimiz eserlerden bazıları, 

gerekli önlemlerin alınamaması neticesinde bir takım tahribata uğramış olduklarına da şahit olduk. 

İkinci olarak; gerek eski kaynaklarda gerekse modern kaynaklarda, geçmişten günümüze ışık 

olmuş, ilim ve irfanlarıyla bize yol gösterecek ve rehberlik edecek kişilerin hayatları hakkında – çoğu 

kez- hüsrana uğradık. Şöyle ki; Yaşarken ilmiyle nam salmış - Şeyh Mahmud b. Edhem gibi- nice 

büyük âlimlerin hayatları hakkında bilgi kaynağı bulmak çok zor oldu. Mirasımıza sahip çıkmak adına, 

üzerimize düşen görev bu tür kişilikler hakkında daha fazla çalışmalar yapmak veya yaptırmak 

suretiyle, atalarımıza olan borcumuzu bir nebze olsun ödemek olmalıdır. 
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ِخْضُر بُن محمٍَّد اأَلَماِسيُّ وَعَمُلُو في اإِلفَاَضِة 

 هفل اليونس

: ُمَلخَّص

ِ اّليت ِاْحتَػَفَلْت يف مدينِة أََماْسَيا َحاِضَنِة أبناِء  ( هػػػ1100-1006)يُػَعدُّ ِخْضُر بُن ػتّمٍد اأَلَماِسّي اضتَنِفّي  شاركِة يف َأْضَراِب الُعُلـو
ُ
أحَد اأَلْعََلـِ اظت

. اللَّسَلاِلُِت  مووللِه التَّسارخييّ 

وُسوـُ بػػػػ 
َ
، اّلذي جاء اإلفاضة في شرح أنبوب البالغة في ينبوع الفصاحةبَػرََع الّشيُخ األماسيُّ يف علـو عديدٍة، منلا البَلغُة اّليت صنَّسَف فيلا ُمَصنػَّسَفُه اظت

. ِاْخِتَصارًا ألنبوب البَلغة يف ينبوع الفصاحة  لليًَل لِػَمْن  رأَُا  فلَه ففَوااُ 

: يتنا ُؿ البفحُ 

شخصيَة األماسّي العلمّية  مصنَّسفا ه اظتتعدَّسدة،  أمهّيَة الكتاِب،  اضتاجَة إىل  َْألِيفه على الرَّسْغِه من كونِه َشرحاً لكتاٍب َصنَػَعُه الشَّسارُِح نَػْفُلُه ِمْن ِذي  َػْبُل، 

ليِل   َمَصاِدرَُا اليت ِاْعَتَمَدها يف ُمَصنَّسِفِه لبناوِِه  َنْلِج أجزاوِِه ،  منلَجُه فيه اّلذي اِ ْػتَػَفى فيه أَثَػَر َمْن َسبَػَقُه ِمْن   بعَض اعًتاضا ه اظتبنيَّسِة على أساٍس َمِكٍُت من اضُتجَّسة  الدَّس

جيِح،   د  العقلّي ملتفيداً من معرفته للفقه  أصوله،  استدراكا ه على بعض أهل الصنَّسعة اّليت  أّ ْت له بعد االَلعِه على آراِء َمْن سبقُه، ُيضاؼ إليلا مذهبه يف الًتَّس

. انتلى البفُح إىل ُخََلصٍة رصدْت أهَه النتاوِج اليت  َػَوصَّسَل إليلا

األماسي، اإلفاضة، البَلغية، الفصاحة، جلود : الكلمات اظتفتاحية

 

Khader bin Mohammed al-Amasî and His Works in Elaboration (Ifaadah) 

 

Abstract 

Khader bin Mohammed al-Amasî al-Hanafi (1006-1100 H) is one of celebrities involved in the kinds of 

sciences, which abounded in the city of Amasia, incubator of sons of sultans and their historical 

habitat. 

Al-Sheikh al-Amasî was excelled in many sciences, including rhetoric that he wrote about it his book 

named "ifaadah to explain rhetoric tube into the fountain of eloquence", which was shortness of "tube 

rhetoric in the fountain of eloquence", to make it easier. 

This paper deals Al-Sheikh al-Amasî's scientific personality, his multiple works, the importance of the 

book, and the need to its writing, despite being an explanation of the book wrote by author himself; 

sources adopted in his work to build its parts; his approach that traced the imprint of his 

predecessors; some his objections based on the argument and mental guide, benefiting of his 

jurisprudence knowledge, which depends on the mental judgments. In addition, Al-Sheikh al-Amasî 

benefited from his probability doctrine. The search ended with the most important findings. 

Keywords: al-Amasî, Ifaadah, Rhetorical Eloquence. 
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ِ اّليت ِاْحتَػَفَلْت يف مدينِة أََماْسَيا َحاِضَنِة  ( هػػػ1100-1006)يُػَعدُّ ِخْضُر بُن ػتّمٍد اأَلَماِسّي اضتَنِفّي :  مدخل  شاركِة يف َأْضَراِب الُعُلـو
ُ
أحَد اأَلْعََلـِ اظت

. أبناِء اللَّسَلاِلُِت  مووللِه التَّسارخييّ 

وُسوـُ بػػػػ 
َ
،   د سار على درب من سبقه اإلفاضة في شرح أنبوب البالغة في ينبوع الفصاحةصنَّسف الّشيُخ األماسيُّ مصنَّسفاٍت عديدًة منلا ُمَصنػَّسُفُه اظت

.  من العلماء يف مناهجله  مؤلفاهته فتكوَّسنت شخصيته العلمية بتكوين العصر الذي عاشفيه متأثػًِّرا مبا حوله من ظر ؼ ؼتتلفة

 :األماسّي وشخصيتو العلمية -1

، الفقيُه اضتنفيُّ هو الَعامل،   منلوب إىل أماسية،  هي مدينة  ركية  قع مشاؿ شرؽ (1)خضر بن ػتّمد بن علي اظتفيت األماسّي، ،اظتدرُِّس، الّر ميُّ اللغويُّ

 يف العلد العثماين أصبفت اظتدينة ذات مكانة بالغة،  غدت  احدة من اظتراكز الثقافية فياألناضوؿ، إذ برز فيلا الكثَت من "خرشنة"  كانت  لّمى  دديا األناضوؿ،

 سليه األ ؿ،   تميز اظتدينة باضتلن بايزيد الثاين : العلماء،  نشأ فيلا األمراء العثمانيوف يف القرنُت اطتامس عشر  اللادس عشر اظتيَلديُت، فقد  لد  نشأ فيلا الللطاناف

. (2) كثرة اظتياا  البلا ُت

 له  صانيف عّدة يف علوـٍ ؼتتلفة ما يزاؿ معظملا ؼتطوالاً . (4 )((هو من علماِء عصرنا)): ،  اؿ عنه حاجي خليفة(3 ) هو عاملٌ َكَتَب يف أنواع من العلـو

. حيتاج من خيرجه إىل النور  اضتياة

مىت  أين، لكنَّس الراجح أّف  الد ُه يف الربع األّ ؿ من القرف اضتادي عشر؛ نظراً  (رزته ا)مل ُ ِشْر اظتصادُر اليت   فت عليلا إىل شيٍء عن  الدِة اظتؤلِّف 

. لبدء مصّنفا ه يف نصف القرف اظتذكور

،   د حيزت له علـو ؼتتلفة (5 )مل أعثَػْر على شيٍء فيما خيّص حياَ ُه إاّل َشَذراٍت  ليلًة، منلا أنّه من علماء القرف اضتادي عشر  أنّه  وىّل اإلفتاء بأماسيه

. أملكت بناصية العلـو اإلسَلمية ؽتَّسا جعله مفتياً يف مدينته

  هو القوؿ الرَّساجح  (7 )، على أكثر  قدير(6) (ـ1689هػػػػ1100)أّماعن  فا ِِه فقد أُرَِّخْت يف سنة 

الذي ذكَر األماسّي فيه  أنُّه من "  اإلفاضة " كتاَب   ضنَّست مصّنفات الًّتاجه علينا بذكر من  تلمذ الشيخ عليله ،  خَل أمَّسا فيما خيصُّ أسا يذا فقد

 َلميذ االماـ اطتطيب الواعظ حلن أفندي ابن عبد اظتناف الكرجي األصل،  هو من  َلميذ موالا دلكي  يل أفندي اظتَلـز من شيخ اإلسَلـ  اظتللمُت ػتمد بن 

 . (8)سعد الدين معله الللطاف مراد خاف

: مصّنفاتو  -2

:  نّوعت مصّنفاُت العامل خضر األماسي  بعاً لتنوِّع ثقافتِه رزته ا، فذكرت لنا اظتصادر اظتختّصة عدداً من مصّنفا ه،  هي على اآليت 

. (9)هػ1060  د فرغ منه سنة . ،   هو كتاب  لخيص لتلخيص اظتفتاح، للقز يٍت(أُنبوب البَلغة يف ينبوع الفصاحة )ػ   لخيص التلخيص اظتلّمى بػػ

                                                           
 (.4/102)،  معجه اظتؤلفُت(2/307)،  االعَلـ (3/108)،  إيضاح اظتكنوف(1/347)،  هدية العارفُت (1/473)كشف الظنوف : ينظر(1)
 (.163)،  الد لة العثمانية عوامل النلوض  أسباب اللقوط (195)اصتغرافيا، ابن سعيد اظتغريب :  ينظر(2)
 (.4/102)معجه اظتؤلفُت: ينظر(3)
 ( .2/1823)كشف الظنوف(4)
 ( .4/102 )معجه اظتؤلفُت:  ينظر(5)
 (. 4/102)، َ معجه اظتؤلفُت(3/129)، َ إيضاح اظتكنوف( 2/307)َ االعَلـ , (1/347)هدية العارفُت:ينظر(6)
  عنه يف اإلفاضة يف شرح أنبوب البَلغة ، اظتقدمة  عله 1/347هدية العارفُت : ينظر الراجح أنَّسه كما د نت يف اظتنت ، (هػػػػػػ 1086) ويف يف :  ذتَّسة  خَلؼ يف سنة  فاة الشيخ األماسي إذ  يل (7)

    .6اظتعاين ، رسالة ماجلتَت 
 .( / 2 )اظتخطوالة : ينظر(8)
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. (10)ػهػػ1061  د فرغ منه سنة . ػػػ  اإلفاضة يف شرح أُنبوب البَلغة يف ينبوع الفصاحة 

. ػػػ  غصوف اأُلصوؿ، ؼتتصر اظتنار يف ُأصوؿ الفقه للنَلفي

 هو كتاٌب ػتّقٌق ضمن أالر حة دكتوراا يف اصتامعة اإلسَلمية يف اظتدينة اظتنّورة، يف اظتملكة العربية . ػ  هتييج غصوف األصوؿ يف شرح ؼتتصر اظتنار

. اللعودية

. ػػػػػ حاشية على أنوار التنزيل، للبيضا ي

 .ػػػػػ اظتنقود شرح اظتقصود يف التصريف

.  اختصر به كتاب اللراجية يف الفراوض لللجا نديّ ،ػػػ لُّبالفراوض

 .(11). هػػ1064،   د فرغ منه مؤلفه يف صفر سنة ػػػ مأكَلللُّّب،  هو شرح ؽتز ج للّب الفراوض

يَُّة االفاضة ودواعي تأليفو -3  .أىمِّ

الباَب على كتاب التلخيص ِاختصارًا شرًحا، فلو آخر َمْن َكَتَب يف حواشيه، لذلك   ف اظتؤلف على أغلب  (اإلفاضة)أ صَد الشيخ األماسي يف كتابه 

إاّل أّف ما يزيد من أمهية كتاب اإلفاضة هو الشرح الوايف على االختصار ، هو ما .آراء من سبقه،  هذا جليٌّ يف كتابه من خَلؿ نقله نصوًصا من كتبله  الرد د عليلا

؛ "أُنبوب البَلغة يف ينبوع الفصاحة"فإيّن  د أّلفُت لولدي يعقوب الوهيّب  ساور الَّليب ؼتتصراً موسوماً بػػ )): صرّح به الشيخ األماسي يف سبب  أليفه للكتاب إذ  اؿ

 لليَلً ظتن حِفَظه،   يلَتاً ظتن َضبَطه، مثّ سألوا مٍّت أف أشرحه شرحاً حِيُل ُعَقَدُا،  يكِشُف ُحُجَبه، على االختصار   در اضتاجة،  مل يلعٍت يف سؤعته إاّل اال ّباع 

 (12 )(("االفاضة ألُنبوب البَلغة: "إالاعَة مأموٍر مطيع آلمٍر مطاع فلّميته

فلبب التأليف كما هو  اضح يف كَلمه هو استجابة لطَلبه،  ا كاًء على هذا فالكتاب يُػَعدُّ مبثابِة منلٍج  عليميٍّ جامع مانع على االختصار   در 

 هلنا البدَّس من اإلشارة إىل أفَّس مصنَّسفات الشر ح على التلخيص جاءت يف معظملا مشوِهًة للنصوص األصلية  اختصارًا ؼتَلا بر ح النص الذي  ضعه اطتطيب .اضتاجة

 بدليل أفَّس القز يٍت نفله  جد يف شرحه للتلخيص اختصاراً ؼتَُِلا فشرحه يف كتاب اإليضاح يف علـو (هػػػ626)على كتاب اظتفتاح لللكاكي  (هػػػ739)القز يٍت 

البَلغة،  إذا كاف الشيخ األماسي  د صنع يف عمله اإلفاضة صنًعا يللل على الدارس  لقف هذا العله اللامق فيكوف  د أصاب اظتراـ  ابتعد عن التقزًن  االخَلؿ 

.  التشويه

 :توثيق نسبة اإلفاضة لآلماسّي -4  

 على صفة اسه الكتاب  نلبته إىل الشيخ خضر األماسّي، لكن (13) وافقت اظتصادر رتيعلا اليت رجعت إليلا يف البفح  فلارس اظتكتبات اظتختّصة

أُنبوب البَلغة يف ينبوع "فإيّن  د أّلفُت لولدي يعقوب الوهيّب  ساور الَّليّب ؼتتصراً موسوماً بػػ )): ، إذ  اؿ(االفاضة)يضاؼ إىل هذا ما ذكرا الشيخ يف مقّدمة كتابه 

 (14)((فلّميته اإلفاضة ألُنبوب البَلغة...  مل يلعٍت يف سؤعته إاّل اال باع ... مثّ سألوا مٍّت أف أشرحه ... ؛ " الفصاحة

                                                                                                                                                                                     
 )اظتخطوط .  هنايته يف خاملة عاشوراوه..  د   ع الشر ع يف  أليف هذا اظتقدمة يف سابعة العاشر من ثاين عشر عاشرة النصف األخَت من اطتمس الثالح من العشر األّ ؿ من األلف بعد األلف (9)

 .(ظ/60
  . (ظ/61 )اظتخطوالة.   د   ع الشر ع يف  أليف إفاضة األُنبوب يف أُ ىل األ ىل ألّ ؿ األّ ؿ من ثانية اطتمس الرابع من العشر األّ ؿ من األلف الثاين من اعتجرة النبوية(10)
 (.22)هتييج غصوف األصوؿ: ينظر(11)
 .(ظ / 2) اظتخطوالة (12)
 . ركيا / القاهرة ، مكتبة كوبريل /مصر : الواليات اظتّتفدة األمريكية ، مكتبة اطتديوية/مكتبة برنلتوف (13)
 .  هذا كتاُب اإلفاضة يف شرح أُنبوب البَلغة يف ينبوع الفصاحة كَلمها للشيخ العَلمة خضر ابن اضتاج ػتمد اظتفيت االماسيّ )  يف الصففة اال ىل من اظتخطوط كتب . ( / 2) اظتخطوالة (14)



 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 740 

 

أف ... يعقوب الوهيب  ساور الَّليب ...  د أراد  لدي مبنزلة  )): يف سبب  أليف هذا اظتختصربقوله (األنبوب)مث يعود فيشرح كَلَمه الوارد يف بداية 

، (15)((أُنبوب البَلغة يف ينبوع الفصاحة:  شتّيته...   مل أَر من الكـر منعله ، فوجب عليَّس إجابتله ... يف البَلغة ؼتتصراً حا ياً صتميع القواعد البيانية ... حيفظوا 

أّ له :  فلذا ال يدع للمتلمِّس الناظر أدىن شكٍّ يف نلبة اظتؤلَّسِف ظتؤلِّفه ، ال سيَّسما إذا أخذنا بالنظر ما أشار إليه حاجي خليفة يف  ررتته لكتاب أنبوب البَلغة إذ  اؿ

اإلفاضة ألُنبوب )، مثّ شرحه  شتّاا (16) جعَل  أرخَيُه اشَتُه بألفٍ ... خضر بن ػتمد اظتفيّت االماسّي : اخل ، للعامل...اضتمَّسد  الذي َخَلَق اإلنلاف ، عّلمه البياف : 

. (17 )اخل...اضتمد  الذي نّزؿ القرآف على نيّب أّمّي عريب الللاف : ،  هو شرٌح ؽتز ٌج، أّ ُلهُ  (البَلغة

 اظتنلوب إىل  (أنبوب البَلغة يف ينبوع الفصاحة ) من نلبة كتاب (18)   من اصتدير بالذكر هلنا ما ذكرا حاجي خليفة   بعه غَتا من أهل الًتاجه

 أغلب الظَّسّن أهّنه  د  مهوا يف هذا؛ . الشيخ خضر األماسي يف كتبله ػػػػ   إذ نلبوا مرًة أخرى إىل ػتّمد بن جعفر األماسي،  مل أجد عتذا من الذكر غَت ما ذُكر

:  ذلك ألمور

. ػػػ أهّنه رتيعاً  د أشار ا من  بُل إىل نلبة الكتاب اظتذكور إىل الشيخ خضر األماسّي اليَّسب ا ثراا

ػػػ  أما نلبتله الكتاب اظتذكور لػ ػتمد بن جعفر يذكر نه يف زمن الشيخ خضر األماسي،  يذكر ف له نفس ألقاب الشيخ، فكيف يكوناف يف مكاٍف 

. علماً أّف األنبوب هو كتاُب اختصارٍ !  احٍد  زماٍف  احٍد  عتما الر بة العلمية الواحدة، مثّ يصّنفاف  الكتب العلمية نفللا؟

هذا كتاب اإلفاضة يف شرح أنبوب  )): يف مطلعه إذ  اؿ  (رزته ا)ػػػ إّف اظتصنَّسَف هذا فيه إشارة  اضفة إىل نلبة كتاب األُنبوب للشيخ األماسّي 

. (19)((البَلغة يف ينبوع الفصاحة كَلمها  أليٌف للشيخ العَّلمة خضر بن اضتاّج ػتمد اظتفيت األماسيُّ 

.      أغلبُّ الظَّسنِّ أفَّس  صفيفاً أصاب اسَه اظتؤلِّف، فَػَوِهَه فيه َمْن َ ِهَه، اختلط عليه األمر  هو ؽتا حدث كثَتًا يف مصنَّسفات القدماء  ا أعله بالصّواب

 :مصادره وشواىده في اإلفاضة-5

:    مصادره: أّوالًال 

: الذي مل يكن يعز  القوؿ لصاحبه،  ال يدَّسعيه لنفله، يكتفي باآليت- بُّت لنا من دتفيص اإلفاضة  القراءة الفاحصة  التتبع الد يق أفَّس الشيخ األماسي 

 د ا َّسَكأَ يف َخطِّ مصنَّسِفِه على أَمَّساِت مؤلفات البَلغة ، هذا إذا ما استثنينا كتاب التلخيص للقز يٍت  الذي يُػَعدُّ اظتصدر األّ ؿ - إخل...  يل،   الوا،  ُأجيب،  اختلفوا 

.  لؤلُنبوب؛ إذ هو  لخيٌص للتلخيِص، فلو عصارَ ُُه،  خَلصُة ُجْلِدِا 

 ؽتن صرَّسح باألخذ عنله  اإلفادة من مصنَّسفاهته اإلماـ عبد القاهر اصترجاين يف كتابيه أسرار البَلغة،  دالول اإلعجاز ،  مل ُيشْر إىل اسه  احد من هذين 

  هو مل يذكر الغيب، كذلك اإلماـ الرازّي يف مفا يح.(20)))  إليه ذهب الشيخ عبد القاهر ((:الكتابُت يف ساور كتابه إالَّس أنَّسُه ذكر الشيخ عبد القاهر اصترجاين بقوله

،  ؿتوا اللكَّساكّي يف مفتاح العلـو ، الذي مل يفتأ عن النلل منلغَت أنَّسه مل يفصْح عن اشته إاّل يف (21 )(( خالفُه اإلماـ فخر الدين الرازي)): اسه الكتاب  لكّنه  اؿ

،   (23)؛إذ كاف يأخُذ منه نصوصاً كاملة من غَت  صّرؼ فيلا((مطوله ))،  نراا اعتمد اعتماداً كبَتاً على التفتازاين يف (22 )((كذا يف اظتفتاح  ))موضع  احد يف  وله 

                                                           
 .( /4) اظتخطوالة (15)
 .(ظ/60)اظتخطوالة . ((بدأت بتأليف أنبوب يف اخرا بَل ألف بألف  ختمته يف أ ّله بألف  ارخيه اشته بألف ))": رزته ا"جاء يف آخر كتاب اإلفاضة  اريُخ الشر ع يف كتابة األنبوب، يقوؿ (16)
 ( .1/473)كشف الظنوف: ينظر(17)
 (.9/151)، معجه اظتؤّلفُت(2/280)، هدية العارفُت(3/129)، إيضاح اظتكنوف(2/1806)كشف الظنوف:  ينظر(18)
  .( / 2)اظتخطوالة (19)
 .(ظ/45)اظتخطوالة (20)
 .(ظ/45)اظتخطوالة (21)
 .(ظ /36)اظتخطوالة (22)
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 كذلك (24)(( هكذا  جدناا يف النلخة اظتنقولة عن خطِّ الفاضل التفتا زاين)): مل يشر إىل اظتطّوؿ صراحًة يف ساور كتابه خَل موضعاً  احداً يف عله البياف  اَؿ فيه

. للليوالي ((شرح عقود اصُتَماف))للقز يٍت  ((اإليضاح ))أخذ عن

 كتاب الكافية  الشافية البن اضتاجب   د أثٌت . (25) فيما خيصُّ  له عله اظتعاين إضافة إىل الكتب اليت ذكرهتا آنفاً فقد نقل عن الكتاب لليبويه 

 (.27)،  كذلك نقل عن الّرضّي يف كافيته (26)عليلما كثَتاً لنلله منلما ما أشبع مصنَّسفه من اآلراء  األفكار اظتلّمة اليت اعتمدها الَلبه أسااعته 

: شواىده: ثانياًال 

ػػ القرآف الكرًن 1

مادامت البَلغُة  د  لدت يف ػتراب القرآف الكرًن   رعرعت يف ربوع  راكيبه فقد عكف الشيخ على االستشلاد بآيا ه الكردية لتبياف مرامه، فَل يكاد 

خيلو باٌب من أبواب مصنَّسفه من االستشلاد هبا ؛ فبلغ ما استشلد فيه من كتاب ا ستة  سبعوف شاهًدا يضاؼ إليلا اظتكرر يف مواضع ؼتتلفة ، هذا يف علمي البياف 

.  البديع ، أّما يف عله اظتعاين فقد  صل عدد اظتواضع اليت استشلد فيلا إىل ماوة  ستلة عشر موضًعا عَل ة على الشواهد اظتكررة يف غَت موضع 

  نوَّع استشلادا يف اآلية ففيناً يورد اآلية كاملًة،  حيناً يورد أكثر من آية،  حيناً يذكُر أجزاًء من اآلية حىّت الكلمة  الكلمتُت من اآلية،  الضابط عندا 

. يف ذلك هو أنّه يقصد موالن الشاهد من اآلية فقط،د ف بقية اآلية اليت ال  تصل بالشاهد 

: ػػػػ اضتديح النبوي الشريف2

  كاف الشيخ رزته ا مقَلا يف استشلادا يف اضتديح النبوّي الشريف يف كتابه اإلفاضة؛ إذ مل يرْد االستشلاد يف ساور علمي البياف  البديع إاّل يف أربعِة 

. مواضعَ 

( (؛ فإفَّس العمى اضتقيقيَّس ليس مكانه إالَّس البصر(28)(ليس األعمى من َعِمَي بصرا،  لكن األعمى من عميت بصَت ه)):(ص)منلا  وؿ الّنيّب ػتّمد   - 
. هذا يف علمي البياف  البديع أما يف عله اظتعاين فقد  ردت اضتديح يف ثَلثة مواضع ال غَت.  (29)

 ـــ كالم العرب 3

: أ ػػػ الشعر

 ابع األماسيُّ اظتلاول البَلغية باالحتجاج باألبيات الشعرية فقّلما جتد ملألة إاّل  استشلد عتا ببيت من الشعر حىّت بلغ عدُد األبياِت الشعريِة يف علمي 

البياف  البديع ذتانُت بيًتا،  يف عله اظتعاين سبعًة  أربعُت بيتاً  خَل اظتكّرَر منلا،  هو مل يكن ليدخر جلًدا يف سعيه لَلستشلاد بالشعر الذي يشرح مواالن التقعيد 

:  ؽتّا  رد يف هذا الباب اآليت .البَلغي  يكشف عنلا بأسلوب  عليمي سلل 

. (إخل...كقوؿ الشاعر ، أ  كقوله ، أ  كقوؿ اآلخر ): ػػػػػ إنَّسه مل يكن ينلب األبيات لقاوليلا يف أكثر اظتواالن خَل أبيا اً  ليلة  إّّنا يكتفي بقوله

ػػػػػ يورد بيتُت أ  بيتاً،  شطر البيت،   د يكتفي أيضا مبوالن الشاهد من البيت 

من البليط  :   ؿتو  وله

                                                                                                                                                                                     
 .( / 38–   / 35)اظتخطوالة (23)
 .( /39)اظتخطوالة (24)
 .(ظ / 25. ) (ظ / 19 )اظتخطوالة (25)
 . (ظ / 4 )اظتخطوالة (26)
 . (ظ / 14 )اظتخطوالة (27)
 (.2/499)  ر اا البيلقي يف شعب االدياف باب، التوكل با عز  جل  التلليه ألمرا (28)
 .(ظ/53)اظتخطوالة (29)
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.......              ...................... (30)نقريله عتذميات

:   وله

..........                ...................... (31)أنا ابن َجََل 

:  ػػػػػ  د يتدخل بُت مفردات البيت الواحد لتوضيح مفردة من مفردات البيت ، أ  اعًتاض رتلة ما مثل

 . (32)على صتَُُْتِ - هو الو ُت الذي بعَد العصِر إىل اظتْغربِ -  ْد َجرى َذَهُب األصيل-دتيللا إىل األالراؼ  اصتوانب. -  الرِّيُح  َػْعَبُح بالُغُصوفِ 

. ػػػػػػ   د يورد البيت مغفَلً  اوله يف سياؽ الكَلـ من غَت إشارة إىل أنَّسُه بيت من الشعر

: مثل. ػػػػ    د يشَُت إىل موالن الشاهد من البيت؛  ذلك أّف الكتاب هو مبثابِة منلٍج  عليمي لطَّلبّه، كما ذكر يف مطلع الكتاب

. الشَّسْمُس كاْلِمْرآِة يف َكفِّ اأَلَشلّ  ))........................          

.  (33 )((يف كوف اظتشبه غَت مقيَّسد  اظتشبه به مقيداً بكونِه يف كفِّ االَشلِّ  مثل اظترآة يف كفِّ االَشلِّ كالشَّسمِس يف كوف اظتشبَّسِه مقيَّسدا،  اظتشبَّسه به غَت مقيد

 (34 ):ػػػػػ  يورد أكثر من بيت  احد  مها موالن الشاهد عندا مثل

ُر اضتَّْي  اْلَوِ ُد  َ اَل يُقيُه على َضْيٍه يراُد بػػػػػػػػػِه             ِإالَّس اأَلَذاَلِف ِعيػْ

. َهَذا على اطتْلِف َمْربُوٌط بُرمَّسِتِه              َذا ُيشجُّ فَػػػػػػػػػػََل يَػْرِثي لُه أحدُ 

 (النثر)ب ػػػ أ واؿ العرِب  أمثاعته 

 كذا األمر بدا شاحباً .  (35 )مل يعنِت الشيخ بالكَلـ اظتنثور خَل مواضع  ليلة فمثَلً يف عله اظتعاين استشلد بأربعة شواهَد، ثَلثة منلا يف موضع اإلجياز

 (36).الصيف ضيعِت الّلنب: يف علمي البياف  البديع  على سبيل التمثيل ال اضتصر

ا َموِوُل التقعيد البَلغي أكثر منه يف األمثاؿ    هو  د آثر اآليات الشريفة،  األبيات الشعرية؛ رمّبا لللولة حفظلا إذ  امت على  زف   افية، أ  ألهنَّس

؛ يضاؼ إىل هذا  ذاؾ أنَّسه حذا حذ  َمْن سبقه من اظتشتغلُت حبقل البَلغة الذين بنوا مصنفاهته على االستشلاد بالقرآف  الشعر .  اطُتَطِب  النثر بوجٍه عاـٍ

 :منهُج األماسي في اإلفاضة-6

كما هو دأب اظتؤلفُت  أهل التصنيف من أهل العله استلّل العامل خضر األماسي كتابه باضتمد   الثناء عليه ، مثّ الثناء على رسوله،  الصَلة عليه 

رَُا بقوله ػػػ رزته ا اضتمُد  الذي أنزؿ القرآف، على نيبٍّ أميِّ عريّب الللاف، أفصح ))- على آله  صفبه أرتعُت ، مثّ شرع بعد ذلك يف سبب  أليف كتابه ؛الذي صدَّس

فإيّن  د أّلفُت لولدي يعقوب : من فصفاء عدناف،  أبلغ من بلغاء  فطاف، مكّمل علـو األّ لُت  اآلخرين ػتمَّسد  صلَّسى ا عليه  على آله  صفبه أرتعُت ، أّما بعُد 

؛  لليَلً ظتن حفظه،   يلَتاً ظتن ضبطه، مثّ سألوا مٍّت أف أشرحه شرحاً حَيُلُّ ُعَقَدُا،  يكشف (أُنبوب البَلغة يف ينبوع الفصاحة)الوْهيّب  ساور الَّليب ؼتتصراً موسوماً بػػػ

، مثّ عاد فشرح ملِلباً استلَلليَة منت األنبوب كذلك باضتمد  الصَلة،  إثبات العبودية  الضعف لنفله، فيشرح ملتعيناً (37)( (ُحَجَبُه، على االختصاِر  َ ْدِر اضتَاّجةِ 

                                                           
 .(ظ/42)اظتخطوالة :  ينظر(30)
 .( / 32)اظتخطوالة :  ينظر(31)
 .( /39)اظتخطوالة :  ينظر(32)
 .(ظ/38–   /38)اظتخطوالة (33)
 .( /49)اظتخطوالة : ينظر(34)
 .( / 32)اظتخطوالة :  ينظر(35)
 .(ظ/43)اظتخطوالة : ينظر(36)
 .(ظ/2)اظتخطوالة : ينظر(37)
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،   عّدِد اظتعارؼ،  يضّمن ذلك من اظتعاين  التعليَلت   اآليات  األ جه النفوية  الصرفية، مثّ الثناء على ابن اضتاجب،  ؼُتَْتَصَريِه ػػػ  مبا أفاضُه اُ عليه من  نوِّع العلوـِ

 الخيفى على الباحح اظتشتغل حبقل البَلغة أف مللك الشيخ األماسي يف كتابه .(38)الكافية  الشافيةػػػػ مثّ اللبب يف  صنيف األُنبوب ،  الدعاء باظتنفعة لطلبته كافة 

،  يف إفاضِتِه  ابع (اظتعاين،  البياف ،  البديع )األُنبوب هو نفس مللك القز يٍت يف  لخيصه؛ إذ كاف كتابه مشتمَلً على مقّدمٍة يف الفصاحِة  البَلغة،  ثَلثِة علـو 

على ملار األنبوب، فشرحُه  شرحا ؽتز جا  نا ؿ ما هو " اإلفاضة " التفتازاين يف مطوَّسله يف معظه أجزاء كتابه  ا كاًء على هذا يكوف الشيخ  د حافظ يف كتابه 

موجود من منت األنبوب مقتصرا عليه، غَت أّف ما دييّػُز اإلفاضة عّمن سبقه هو أنّه كتاٌب منلجّي  صد به إحتاؼ الَّلبه   َلميذا، فشرُحُه ليس باظتختصر اظتخلِّ  ال 

،  هذا ظاهٌر جلّي يف أثناء  عرضه (39 )((مثّ سألوا مٍّت أف أشرحه شرحاً حِيلُّ عقدا ،  يكِشُف ُحُجَبه، على االختصار   در اضتاجة ))بالطويل اظتللب كما يقوؿ هو

 ،  إيراد القواعد   الشواهد، كلُّ ذلك على االختصار   در اضتاجة ، لكن لعّل أبرز ما رصد ه ؽتّا دُييّػُز كتاب االفاضة ديِكُن إرتاُله (40)لآلراء اظتخالِفة  الرد د عليلا

: يف أموٍر  هي على النفو اآليت

فقد أخَذ شكل الكتابُت من حيح التبويب  التفريع  التقليه يف أغلب كتابه؛ من خَلؿ مقّدمة  (التلخيص  اظتطّوؿ)ػػػػ يعدُّ كتاُب اإلفاضة امتداداً لكتايب 

التشبيه،  اجملاز،  الكناية، مث عله البديع  فيه : يف الفصاحة  البَلغة،  مواالن  شر ط حتّققلما، مثّ عله اظتعاين  فيه ذتانية أبواب، مث عله البياف  فيه ثَلثة أبواب

. النات اظتعنوية  النات اللفظية، مث فصل يف اللر ات الشعرية

 ليس اللَت هبذا الشكل عبثاً  على غَت هدى، فقد علل الشيخ خضر األماسي  قدًَن كل مبفح على اآلخر  الغرض منه،   قدًن كل علٍه على الذي 

ـَ على عله البديع ألفَّس البديع  ابٌع له الاٍر عليه )): بعدا،   أخَت ما  أّخر، فمثَل  راا يف  قدًِن علِه البياف يقوؿُ   . (41 )((ُ دَّس

. ػػػػ دأب األماسي على ذكر اسه الباب أّ الً أ  الفرع عنه، مث يتابع الشرح مزجاً  فق فقرات األُنبوب، مثّ يضّمُن ذلك التمثيل من الشواهد  اصتمل

ػػػػ ؽتا يُلَفُظ عليه يف الغالب عنايُتُه بشواهدا،   د يشَُت إىل موالن الشاهد من البيت؛  ذلك أّف الكتاب هو مبثابِة منلٍج  عليمي لطَّلبه، كما ذكر يف 

: مطلع الكتاب مثل

. الشَّسْمُس كاْلِمْرآِة يف َكفِّ اأَلَشلّ  ))........................            

.  (42 )((يف كوف اظتشبه غَت مقيَّسد  اظتشبه به مقيداً بكونِه يف كفِّ االَشلِّ،  مثل اظترآة يف كفِّ االَشلِّ كالشَّسمِس يف كوف اظتشبَّسِه مقيَّسدا،  اظتشبَّسه به غَت مقيد

 ؽتّا يتجّلى أيضاً يف منلجه االراد التعريف االصطَلحي ظتوضوعات عله اظتعاين   البياف،  البديع، فلو يبدأ أ َّسال بالتعريف ألي موضوٍع يتنا له، على -

. خَلؼ التعريف اللغوي الذي مل يأِت عليه خَل مواالن نادةٍ 

 إليه ذهب الشيخ عبد القاهر، خالفُه اإلماـ  )): ػػػػوكاف يعرض ففوى أ واؿ البَلغيُت  اختَلفاهته بإجياز  ا تضاٍب،   د يشَت إىل أشتاوله من مثل  وله 

. ( 43 )(( ظٍت أفَّس  هذا  كلَّسف:  استفلنه اللكاكي،  اطتطيب الدمشقي،   اؿ الفاضل سعد الدين التفتازاين... فخر الدين الرازي

                                                           
 .(ظ/2)اظتخطوالة : ينظر(38)
 .(ظ/2) اظتخطوالة (39)
 .(ظ/ 45–   /45)اظتخطوالة : ينظر(40)
  .( /35)  اظتخطوالة (41)
 .(ظ/38–   /38) اظتخطوالة (42)
 .أما عن الريقة استشلادا بالقرآف أ  الشعر فقد سبقت اإلشارة إليه يف أثناء عرض شواهدا اليت اعتمدها يف اإلفاضة. (ظ /45–   /45 ) اظتخطوالة (43)
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ػػػػ ينقل من اظتطّوؿ  التلخيص من غَت إشارة عتما ، فينقُل نصوصاً عنلما من غَت  صّرؼ فيلما ،  يتصّرؼ أحياناً يف بعضلا  من غَت إشارة إليلما أ  

 لعلَّس هذا ميزة عامة لدى . (44 )(( هكذا  جدناا يف النلخة اظتنقولة عن خط الفاضل التفتازاين)): بإشارة،   د أشار مرة  احدة إىل أف هذا من خط الفاضل بقوله

.  لعلك جتد هذا اظتيزة عند غَت عامٍل من علماء التأليف فيما خطُّه يف ؼتطوالاهته. الشيخ يف ما خّطه من مصنَّسفات

ذكر العنواناِت يف النص، مل يكتبلا يف اضتاشية  مل يفردها يف سطر ملتقلٍّ ، إّنا مع سياؽ الكَلـ  يف بداية كل فن من فنوف البَلغة يكوف عنواف هذا - 

عله البياف  : الفن أ  العله باظتداد األزتر مثل

ا صَف أسلوُب اظتؤلِِّف بالللولة  الوضوِح،  البعد عن التعقيد  التكّلف يف صوغ العبارة اليت جاءت رصينًة بعيدًة عن اإلسفاؼ، التعريض، خالية من - 

اضَتْشِو،  الز اود،  مل يفتُه أف يعرض ما استغلق من اللفظ على اظتعجمات فيلتشَتها ليكشف غموضلا  بعدها عن األفلاـ  الغموض،  هذا ما َ ُضَفمن شرحه ظتا 

. كاف بعيداً عن الفله 

: استدراكاتُُو واعتراضاتُوُ -7

للشيخ األماسي رتلٌة من االستدراكات  االعًتاضات بناها على ماحتّصل له من فله  غوٍص يف ملاول البَلغة العربية  سأ ف عند بعضلا يف مقالنا 

: هذا 

. (45 ): ِمْن استدركات الشيخ خضر األماسي يف عله اظتعاين ما أ ردا يف اإلجياز حوؿ بيت اضتارث بن حلِّزة اليشكريّ :استدراكاتو: أوالًال 

ا ***                   الَعْيُش َخيػٌْر يفْ ِظََل   ِؿ النَّسوِؾ ؽتَّسْن َعاَش َكدَّس

لكْن لفظه غَُت  اٍؼ بذلك فيكوُف ؼتَُِلا ال بليغاً، " فَػَعقَّسب بقوله .  ظاهر البيت أفَّس العيش الناعه خَت يف ظَلؿ النوؾ ؽتن عاش كّداً يف ظَلؿ العقل 

. (46 )"إفَّس هذا حلٌن ػُتَْتِبٌك على ما أشرُت إليه ، فتأّمْل : أ وُؿ 

 من استدراكا ه يف عله البديع ما اشتاا هو االستدالؿ بالنقيض  أشار إىل أنَّسه من استدراكا ِِه، أنَّسُه مل جيد يف كتب علماء البَلغة أحداً سبقه إليه  هو 

.  كما عرفه الشيخ خضر األماسيّ 

عاديتٍت ألين أحلنت إليك؛ فإفَّس اإلحلاف : نقيض اظتدعي؛ لنكتة،كالتوبيخ، التقريع، مثلقويل: إثبات اظتدَّسعي حبجة  قتضي  لك اضتجة نقيضه أي" 

؛ فإف كاف ذا ماؿ  بنُت يوجب 14) َأْف َكاَف َذا َماٍؿ َ بَِنُتَ  (13)ُعُتلٍّ بَػْعَد َذِلَك زَنِيٍه  (12)َمنَّساٍع لِْلَخَْتِ ُمْعَتٍد أَثِيٍه :يوجب اإلحلاف ال اظتعاداة  منه  وله  عاىل

اإلدياف  اضتمد، ال الغلظة  شراسة اطتلقواصتفود باضتق،  االّدعاء  الكذب؛ فيكوف أيضا من هذا الباب هذا الوجه من الوجوا النة من زياديت،  إضتا ي هبا مل أظفر 

هبذا الوجِه يف كَلـ أحٍد من علماء البديع،  هو أحلن الوجوا،  أبلغ ما يكوف من الكَلـ،  يعتربا النا د البصَت،  يبلجه الفطن العارؼ بأساليب كَلـ : به أي

. (47" )النفارير،  لُه يف القرآف نظاور فليعتربا اظتعترب من أُ يل األلباب

: للشيخ رتلة من االعًتاضات على من سبقه من أهل الفضل  العله،  منلا: اعتراضاتو: ثانيًالا

                                                           
 .( /39) اظتخطوالة (44)
 47: ديوانه (45)
 .( /31 )اظتخطوالة(46)
 .( /51 )اظتخطوالة: ينظر(47)
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كقوؿ ( (ذكر ضعف التأليف يغٍت عن ذكر  عقيد اللفظفله يصب من زعه أفَّس )):، الذيقاؿ(48)اعًتاضه على اطتلخايل يف ملألة  عقيد اللفظ -

،  هو خاؿ هشاـ بن عبد اظتلك،الفرزدؽ يف مدح   (49): اظتخز ميإبراهيه بن هشاـ بن اشتاعيل بن هشاـ بن اظتغَتة بن عبد ا عمر بن عمر بن ؼتزـ 

 أَبُو أُمِِّه َحيٌّ أَبُوُا يُػَقارِبُْه ***    َما ِمثْػُلُه يفْ النَّساِس إالَّس ؽُتَلَّسَكاً 

فالتغَتُّ عن األغلب "التغيَت عن األغلب،  سلوؾ الطريق األبعد،  إيقاع اظتشًتؾ،  :ير ي ابن رشيق عن الرمَّساين أف أسباب اإلشكاؿ يف هذا البيت ثَلثة

 ،  أمَّسا خاله : كاف جيزوه أف يقوؿ "أبو أمه أبوا" :  أمَّسا سلوؾ الطريق األبعد، فقوله " ما مثله يف الناس َحيٌّ يقاربه إال ؽتلَّسًكا أبو أمه أبوا"سوء الًت يب؛ ألف التقدير

 .(50)"، ألهنا لفظة  شًتؾ فيلا القبيلة  اضتي"حي يقاربه" :اظتشًتؾ، فقوله

مل ير ِّب األلفاظ يف الذكر على موجب  ر يب اظتعاين يف الفكر، فكدَّس "إذ إفَّس الفرزدؽ   د ساؽ عبد القاهر اصترجاين هذا البيت شاهًدا على سوء النظه؛ 

 ما كاف من " ، مثَّس يعطف يف موضع آخر من أسرارا  اوَلً (51)" كدَّسر،  منع اللامع أف يفله الغرض إال بأف يقدِّـ  يؤخِّر، مث أسرؼ يف إبطاؿ النظاـ  إبعاد اظتراـ  

الكَلـ معقَّسًدا موضوًعا على التأ يَلت اظتتكلَّسفة فليس ذلك بكثرة  زيادة يف اإلعراب، بل هو بأف يكوف نقًصا له  نقًضا أ ىَل؛ ألف اإلعراب هو أف يُعِرب اظتتكلِّه عمَّسا 

 منلا اعًتاضه على جعل .(52)يف نفله  يُػبَػيِّنه  يوضِّح الغرض،  يكشف اللَّسْبس،  الواضع كَلمه على اجملازفة يف التقدًن  التأخَت، زاول عن اإلعراب، زاوغ عن الصواب

،  هو ليس بلديٍد،  مثله (55 ) إّّنا  لت على األكثر؛ ألّف منله من  اؿ هو ؼتتصٌّ بالّنظه–(54 ) هو على األكثر:  أّما اإليغاؿ:" ػتصوراً يف النظه فيقوؿ(53)اإليغاؿ 

(  20)﴿ َّسِبُعوا اْلُمْرَسِلَُت :َخْتُه الكَلـِ مبا يفيُد نكتًة يتهُّ اظتعٌت بد هنا رتلًة أ  ال،  أكيداً أ  ال، كزيادِة الًتغيِب مثل= يف القرآف كثَتٌ 

 . (57)يتهُّ اظتعٌت بد نه  لكّنه يفيد زيادَة  رغيٍب على اظتتابعة(َ ُهْه ُمْلَتُد فَ ): فإّف  وله . (56﴾  (21)ا َّسِبُعوا َمْن ال َيْلأَُلُكْه َأْجًرا َ ُهْه ُمْلَتُد َف 

. امتنع،  أىب، مع االستثناء: عدـ غتامعته؛ أي النفي باألد ات، فَل يرد مثل"  من اعًتاضا ه ما ذكرا من عدـ موافقته غتامعة النفي لَلستثناء، فقاؿ 

 (ال)العاالفة أْف ال يكوف ذلك اظتنفي بػ (ال)ما زيٌد إاّل  اوٌه ال  اعٌد؛ ألّف شرط اظتنفي بػ: ما زيٌد إاّل  اوٌه ليس بقاعٍد،  ال يقاؿ: العاالفة، فَل يرد مثل (ال)النفي بػ

جاء الّرجاُؿ الالنلاءُ ال هنُد، فإّف هذا الًتكيب ال جيوز،  إْف : ، فَل يرد مثل(ال)، أ  غَت (ال)العاالفة منفياً  بللا بغَتها من أد ات الّنفي، سواء كاف ذلك الغَت 

 (58)"اإلضافُة اللفظية ال  فيد إاّل ختفيفاً يف اللفظ ال  عريفاً  ال ختصيصاً : خوِلَف هذا األصل يف بعض األحياف كما   ع يف كَلـ اظتصّنفُت، يقولوف

                                                           
هو أْف ال يكوف ظاهر الداللة على اظتعٌت اظتراد؛ طتلٍل يف النظه، بلبب  قدًن أ   أخَت أ  حذؼ أ  إضمار، أ  غَت ذلك ؽتا يوجب صعوبة يف فله اظتراد  إف كاف كل على  فق  وانُت :  عقيد اللفظ(48)

 .33، ص1 ،  كذا يف اإليضاح للقز يٍت ، حتقيق ػتمد عبد اظتنعه خفاجي ج/ 6اظتخطوالة : انظر. رتلور النفاة
  .267/ 2، العمدة يف ػتاسن الشعر42/ 1الكامل يف اللغة  األدب (49)
   .267-266/ 2 العمدة يف ػتاسن الشعر(50)
 .21: أسرار البَلغة(51)
 .73:أسرار البَلغة(52)
وىو ان يأتي الشاعر بالمعنى في البيت تاماًال من غير أن يكون للقافية فيما ذكره صنع، ثم يأتي بها لحاجة الشعر، في أن يكون شعراًال، غليها، فيزيد بمعناىا في تجويد ما ذكره في : اإليغاؿ(53)

: البيت، كما قال امرؤ القيس
الجزع الذي لم يثقب وأرجلنا ... خبائنا كأن عيون الوحش حول 

  ، 63: نقد الشعر:فقد أتى امرؤ القيس على التشبيو كامالًال قبل القافية، وذلك أن عيون الوحش شبيهة بالجزع، ثم لما جاء بالقافية أوغل بها في وصف ووكده انظر 
 .3/249، والسيوطي في اإلتقان في علوم القرآن 380 هو  وؿ أيب هَلؿ العلكري يف الصناعتُت(54)
 .459: ،  التفتازاين يف اظتطّوؿ2/57: ،  القَت اين يف العمدة يف ػتاسن الشعر  آدابه63:ما اؿ به  دامة بن جعفر يف نقد الشعر(55)
 (.21-20)سورة يس (56)
 .ظ / 32: اظتخطوالة(57)
 .ظ / 23: اظتخطوالة(58)
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اجملاز : خَلفاً لللكاكي؛ فإنُّه أي)):أّما فيما خيص آراؤا يف البياف نقع على اعًتضه على اللكاكي بأف جعل اجملاز اإلسنادي، استعارًة مكنيًة إذ  اؿ

 بأْف يشبه الفاعل اجملازي بالفاعل اضتقيقيفي  عّلق الفعل  به مثَّس يذكر الفاعل اجملازي ،  يًتؾ الفاعل اضتقيقي، (59)عند اللكاكي استعارة مكنية: اإلسنادي عندا أي

أنشبت اظتنية أظفارها،  إّنا اختار ذلك  لليَل للضبط بتقليل األ لاـ،  هذا حلن جيد ؛لكنله رد ا بوجوا، :  ينلب إليه شيء من لواـز الفاعل اضتقيقي كما يف

أنبت الربيع البقل، موجود يف اطتارج :   اإلثبات يف مثل(60 ) أ وى  جوا الرد أّف التخيلية عندُا أْف  كوف صورة  مهية ػتضَّسًة ال  جود عتا يف اطتارج حلَّسا   ال عقًَل ،

 (61)((متفقق حلَّساً 

ا مل  طلق على اظتشبه إالَّس بعد )): بأنَّساالستعارة غتاٌز عقليٌّ فله يقولوف:  غَت ذلك ؾتد اعًتاضه على من يقوؿ إفَّس التصرَؼ يف أمر عقليٍّ ال لغويٍّ؛ ألهنَّس

 ذا مزيٌف؛ بأفَّس االدَِّعاء ال )): ،  هو يقوؿ(62 )((ادعاء دخوله يف جنس اظتشبه به؛ بأفَّس جعَل الرجَل الشجاَع فرداً من أفراد اأُلْسِد، فكاف استعماعتا فيما  ضعت له

 (63 )((يف هذا اظتثاِؿ ملتعمٌل يف الرجِل الشجاِع  معناا األصليُّ اللَّسُبُع اظتخصوصُ  (أسداً )يقتضي كوهنا ملتعملًة فيما ُ ِضَعْت له للعله الضر ري بأفَّس 

: مذىبو في الترجيح-8

 أثَّسر الشيخ األماسّيتأثُّراً  اضفاً مبا حازا من علـو الفقه  التفلَت  اضتجاجاليت اكتلبلا من  بّفرا يف علـو العربية السيَّسما البَلغِة اليت  عتمد على 

اظتقارنات العقلية  التجريد الذهٍت  اظتقايلات اللُّغوية ،   هذا  ذاؾ َجَعَل الشيَخ يديل بدلوا يف بعض اظتلاول الّلغوية من مثل  الته يف أحواؿ اظتلند يف أثناِء  رجيح 

ألنّه عامل -(65)على األكثر– الختصار الفعلية، إذ اظتقدَّسر فيلا الفعل (64) ظرفيتلا):  علُّق الظرؼ بالفعل حاؿ   وعه خربًا للمبتدأ بداًل من اسه الفاعل ؛ إذ  اؿ

َر اسُه الفاعل، إذ هو مفرد،  هو يف اطترب أصٌل،  ُرجَِّح األ َّسُؿ بو وع الظرؼ ِصلةً (66) ويٌّ ، ذهب بعضله  ما جاء .فلو يرجُِّح   عّلق الظرؼ بالفعل(67 )( إىل أّف اظتقدَّس

َحاِفظُوا َعَلى }:ذكر اطتاص بعد العاـ على سبيل العطف؛ للتنبيه على فضله، حىت كأنَّسه ليس من جنله، نزيًَل للتغاير يف الوصف، التغايِر يف الذات، مثل )من 

 (70)((69) هي صَلة العصرعنداألكثر(68){الصَّسَلَواِت َ الصَّسَلِة اْلُوْسَطى

                                                           
مث يكمل كَلمه على هو الكَلـ اظتفاد به خَلؼ ما عند اظتتكله من اضتكه فيه لضرب من التأ يل إفادة للخَلؼ ال بوساالة  ضع كقولك أنبت الربيع البقل  شفى الطبيب اظتريض:  اجملاز العقلي(59)

يف سلك االستعارة اجملاز العقلي إىل أف  اؿ يف آخر كَلمه هذا كله  قرير للكَلـ يف هذا الفصل حبلب رأي األصفاب من  قليه اجملاز على لغوي  عقلي  إال فالذي عندي هو نظه هذا النوع 
، ت:ينظر . بالكناية جبعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل اضتقيقي بوساالة اظتبالغة يف التشبيه على ما عليه مبٍت االستعارة كما عرفت  جعل نلبة اإلنبات إليه  رينة االستعارة  : مفتاح العلـو

 هذا اطتَلؼ هو أف القز يٍت يرى أف االستعارة بالكناية أف يذكر لفظ اظتشبه مرادا به حقيقته ،  اللكاكي يرى اف اظتكنية عبارة عن ذكر اظتشبه مرادا به :   اؿ اللبكي  ( مابعدها 393)زرز ر 
ال  (اللبع  ) (اظتنية)إفَّس اظتراد بػ: يف هذا  االعًتاض  مل يتأمل أف  وؿ اللكاكي - أي القز يٍت -  الذي أ  ع اظتصنف : اظتشبه به بعد ادعاء دخوؿ اظتشبه به ،  يرد اللبكي على القز يٍت بقوله 

 هو َمْعٌت،  اظتنية اظترادة يف اظتكنية موت  (موت) ،ليس صفيفا؛ألف اظتنية اليت  ضع اللفظ عتا.. أف ادخاؿ اظتنية يف جنس اللبع للمبالغة :  وؿ اظتصنف , ينفي ما هو مقطوع به من ارادة اظتوت 
 .198/ 2: عر س االفراح  : ينظر. له صورة اللبع

 ( 81) لخيص اظتفتاح ت هندا ي : هذا القوؿ هو رد القز يٍت على اللكاكي ينظر (60)
 .(ظ /44 )  اظتخطوالة (61)
 .( /41 )  اظتخطوالة (62)
 االستعارة غتاٌز لغويٌّ عند أكثر البَلغُت،  إْف كاف عبد القاهر  د  ردد فيلا فجعللا غتازا عقليا مرة  غتازا لغويا  ارة أخرى  ففي دالول :   اؿ الدكتور أزتد مطلوب  د (ظ/41 )  اظتخطوالة(63)

ا غتاز يف نفس الكلمة أي ا غتاز عقليٌّ أ  هي من أبواهبويذكر يف الكتاب نفله أهنَّس   د أشار اظتتأخر ف  ( هو اسرار البَلغة)غتاز لغوي  يؤكد ذلك ما كتبه يف كتابه االخر : االعجاز دييل إىل أهنَّس
ا غتاز لغوي  اللكاكي الذي أنكر اجملاز العقلي  سلكه يف االستعارة اظتكنية أي  (.1/136)أفَّس اجملاز لغوي ُكلَّسه،  معجه اظتصطلفات البَلغية   طورها : إىل هذا الًتدد كالرازي الذي رأى أهنَّس

 .أي اظتلند الوا ع رتلة:  ظرفيتلا(64)
:   هو ما ذهب إليه أبو علي الفارسي،  الزؼتشري،  ابن اضتاجب،  يدؿُّ على هذا أمرافِ (65)

. جواز   وع الظرؼ صلًة،  الصلة ال  كوف إال رتلة:  األ ؿ
اإلفاضة يف شرح أنبوب : البد للظرؼ  اصتار  اجملر ر من متعّلق،  األصل أف يكوف الفعل،  إذا ما  علق باالسه جيب أف يكوف يف معٌت الفعل  من لفظه،  األصل أف يتعلق اظتتعلَّسق بالفعل انظر: الثاين

 .فيلا فضل إيضاح106رسالة ماجلتَت  (اظتقدمة  عله اظتعاين)البَلغة 
 . فيلا فضل إيضاح107رسالة ماجلتَت  (اظتقدمة  عله اظتعاين)،  يُنظر اإلفاضة يف شرح أنبوب البَلغة 1/63: منله ابن اللراج يف كتابه األصوؿ يف النفو(66)
 . / 20: اظتخطوالة(67)
 (.238) البقرة (68)
ِهَي َصََلُة اْلَفْجِر، َ ُهَو  َػْوُؿ ُعْمَر َ اْبِن ُعَمَر َ اْبِن َعبَّساٍس :  َػْوـٌ ،   اَؿ . َعَليٍّ َ َعْبِد اللَّسِه ْبِن َمْلُعوٍد َ َأيب أَيُّوَب َ َأيب ُهَريْػرََة َ َعاِوَشَة ِرْضَواُف اللَّسِه َعَلْيِلْه، َ ِبِه  َاَؿ ِإبْػرَاِهيُه النَّسَخِعيُّ َ  َػَتاَدُة َ اضتََْلنُ   هو  وؿ (69)

، َ َصََلُة الصُّْبِح ؼَتُْصوَصٌة بطوؿ القياـ  بالقنوت،  ألف اللَّسَه : َ  ُوُموا لِلَّسِه  انِِتَُت، َ اْلُقُنوتُ : َ ُمَعاٍذ َ َجاِبٍر، َ ِبِه  َاَؿ َعطَاٌء َ ِعْكرَِمُة َ غُتَاِهٌد، َ ِإلَْيِه ذهب َماِلٌك َ الشَّساِفِعيُّ أِلَفَّس اللَّسَه  َػَعاىَل  َاؿَ  الُوُؿ اْلِقَياـِ
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 ((ال جيب يف اجملاز اإلسنادي بل يف اجملاز مطلقاً أف يعرَؼ له حقيقتُه مث يُنقل إىل اجملازية))ػػػػ   رجيفه أْف يكوف للفعل فاعل يف اجملاز االسنادي إذ  اؿ 

بأفَّس الفعَل :  إليه ذهب الشيخ عبد القاهر،  خالفُه  اإلماـ فخر الدين الرازي))، فلو يعرض أ واؿ العلماء،  من رأى بذلك،  من خالفه   يرجح  وؿ اصترجاين (71)

ديتنع صد را ال عن فاعل فَل بد له من فاعل يكوف النلبة إليه حقيقة،  كذا ساور اجملازات،  استفلنه اللكاكي  اطتطيب الدمشقي،    اؿ الفاضل سعد الدين 

  .(74 )   (((73) اضتقُّ ما ذكرا الشيخ .  ظٍت أفَّس  هذا  كلُّفٌ )):، فلو يرى أفَّس هذا  كلف  يوافق عبد القاهر  خيالف الذين ذكرهه بقوله(72 )((التفتازاين

: خاتمة ونتائج

: بعد القراءة  الو وؼ على ؼتطوط اإلفاضة يف شرح أنبوب البَلغة يف ينبوع الفصاحة للشيخ خضر بن ػتمد األماسي ديكن القوؿ بالنتاوج اآل ية 

يعدُّ األماسي أحد أعَلـ عصرا اظتشاركُت يف اضتركة العلمية أنذاؾ ؛ظتا حتّصل له من علـو متنوعة  معارؼ ؼتتلفة يف زمن بَػُلَت فيه د ر  -1

العله  سَتَُل ،حىت كاد جيمد  يندثر  هذا ما  دعا األماسي إىل النلوض  اظتثابرة لكن ليس إىل اضتدِّ الذي جيعله يف مصاؼِّ اظتؤلفُت كاظتلعودي ،  إّّنا ا تصر 

 .عمله على التلخيص  التدريس  التلذيبما أمكنه إىل ذلك 

يكمن جديدا الذي  فّرد به يف بعض استدراكا ه ما جاء يف عله البديع حُت   ف على ملالة االستدالؿ بالنقيض الذي مل يلبقه إليه  -2

 .أحٌد من البَلغيُت ،  كذا يف عله  اظتعاين الذي أخرج من داور ه االسناد اضتقيقي  اجملازي  جعله يف عله البياف  ؼتالفاً َمْن سبقه من أهل الصنعة 

 . رتعه كلَّس ما خرج على خَلؼ مقتضى الظاهر يف باب اإلسناد اطتربي،  مل يًتكه متناثراً يف ؼتتلف أ لاـ عله اظتعاين -3

                                                                                                                                                                                     
َ َذَهَب  َػْوـٌ ِإىَل أَنػَّسَلا َصََلُة الظُّْلِر، َ ُهَو  َػْوُؿ َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت َ َأيب َسِعيٍد اطْتُْدرِيِّ َ ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، أِلَنػَّسَلا يف َ َسِط النػَّسَلاِر َ ِهَي أَْ َسُط صلوات النػَّسَلاِر يف ،  َػَعاىَل َخصَّسَلا يف آيٍَة ُأْخَرى ِمْن بَػُْتِ الصَّسَلَواتِ 

،  فلَت 3/209:  ،  فلَت القراليب1/349،  فلَت الوسيط للواحدي 1/323:  فلَت البغوي: انظر. ،  الراجح عند أهل العله أهّنا صَلة العصر على الرغه من االختَلفات الكثَتةالطُّوؿِ 
 . فيلا فضل إيضاح155رسالة ماجلتَت  (اظتقدمة  عله اظتعاين) ،  كذا ينظر اإلفاضة يف شرح أنبوب البَلغة 1/147البيضا ي 

 . / 33: اظتخطوالة(70)
 .( /45) اظتخطوالة (71)
 .( /45 ) اظتخطوالة (72)
رحبوا يف  "3[ 16: البقرة] {َرحِبَْت جِتَاَر ُػُلهْ  }  اعله أنَّسه ليس بواجٍب يف هذا أف يكوف للفعل فاعل يف التقدير إذا أنت نقلت الفعل إليه عدت به إىل اضتقيقة، مثل أنك  قوؿ يف(( اؿ عبد القاهر(73)

، فاعَلً سوى "أ َدمٍت بلَدؾ حقٌّ يل على إنلاف: "أال  َػَرى أنه ال دُيِكُنَك أف  ُػْثِبَت للفعل يف  ولك. فِإفَّس ذلك ال يتأ َّسى يف كلِّ شيءٍ " ؿَتمي نلاءنا بضرب"، "حيمي نلاونا َضْربٌ "،  يف "جتارهته
، : ال  لتطيُع يف  ولهِ   كذلكاضتقِّ

ِلَحيني ُيْضَرُب الَمَثُل  *** وصيَّرني َىواِك َوبي 
ين"أْف  زُعَه أفَّس  فاالعتبار إذْف بأْف يكوَف اظتعٌت الذي يرِجُع إليه الفعُل موجوداً يف الكَلـ "....حيمي نلاءنا ضْربُ " "رحبت جتارهته"كما فُِعَل ذلك يف " لللوى"فاعَلً  د نُِقَل عنه الفعُل، فُجِعَل " لصَتَّس

ين هواؾ: "يف  وله" الصَت رةُ "، موجوٌد على اضتقيقة،  كذلك "أ دمي بلَدؾ حقٌّ يل على إنلاف: "يف  ولك" القدـ " ذلك أف ، معٌتعلى حقيقته  كاف معٌت اللفِظ موجوداً على   إذا،" صَتَّس
سر ٍت رؤيتك،  ؿتو إ دامي بلدؾ :  جتوز يف ؿتوال))أما اللكاكي فقاؿ  (296)دالول االعجاز (. (اضتقيقِة، مل يُكِن اجملاُز فيه نَػْفَله،  ِإذا مل يكِن اجملاُز يف نفِس اللفِظ، كاف ال ػَتالة يف اضُتْكه

:   حق يل على فَلف،  ؿتو
ِإَذا َما زِْد ه َنَظرَا ***     يَزِيُدؾ َ ْجُللا ُحْلنا   

أالَّس يكوف لكل من هذا األفعاؿ فاعل يف التقدير إذا أنت أسندت الفعل إليه  جدت اضتكه  ا عاً يف مكانه األصلي عند العقل  لكن حكه العقل فيلا فأديا شيء ار ضى بصفة استنادها فلو ذاؾ فإذا 
 .،398 -397، نعيم زرزور:مفتاح العلـو  ح ( (....فقل أصل الكَلـ سرين ا   ت رؤيتكار ضى يف سر ٍت رؤيتك صفة استناد اللر ر على من رز ك رؤيته  أباحلا لك  هو ا عز  جل؛

 اذا مل يلند إىل ذلك الشيء .  الفعل اظتلند إىل شيء إما أف يلند إىل ما هو ملتند ٌ إليه يف ذا ه فيكوف االسناد إليه حقيقيا .  ذلك ألف الفعل يلتفيل  جودا إال من فاعل )):   اؿ الرازي
. فاإل داـ عبارة عن فعل القادـ للقدـ  . إ دامي بلدؾ حق يل على إنلاف :  أما  ولك .  هو ػتاؿ , فَل بد من شيء آخر يكوف هو ملنٌد إليه  لذا ه  إال لـز حصوؿ  الفعل ال عن الفاعل 

فاذا ثبت . الف علمه باف له يف  لك البلدة حقا هو اضتامل له على ذلك الفعل,  القادر يف فعله للشيء ال حيتاج إال إىل الداعي  هو العله  االعتقاد بكوف الفعل مصلفة  ذلك هلنا حاصل 
اللله إال أف يقاؿ اف الداعي هو الِعْلُه . فإذف ال غتاز يف هذا الكَلـ ,  الغرض هو ذلك اضتق, ذلك ظلر أنه ال    غتاز يف هذا الكَلـ أصَل ؛ ألّف اال داـ حاصٌل   ذلك ال يلتدعي إال الغرض

فالزيادة يف اضتلن عتا فاعٌل = = يزيدؾ  جله حلنا :  اما  وله.  لكن لو ثبت له ذلك بطل دعواا ؛ الف اجملاز هلنا اظلر  جودا من اضتقيقة , بذلك اضتق ال نفله ؛ فيكوف غتازا من هذا الوجه
. 96:هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز (. (حقيقي  هو ا  عاىل

 .   كاف مع عبد القاهر يف عدـ  جوب أف يكوف فاعل لكل فعل  إف ذهب غَت اصترجاين بتقدير الفاعل، أ  أف يكوف الفاعل حقيقيا (رزته ا) أما مذهب األماسي 
 .(ظ/45–   /45) اظتخطوالة (74)
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 (التلخيص  اظتطّوؿ)حذا حذ  أسَلفه يف كتابه اإلفاضة يف التبويب  التفريع  التشقيق ،  مل يغادرهه حىت ديكن عدُّ كتاِب اإلفاضة امتداداً لكتايب -4

: الذي أخَذ شكل الكتابُت من خَلؿ مقّدمة يف الفصاحة  البَلغة،  مواالن  شر ط حتّققلما، مثّ عله اظتعاين  فيه ذتانية أبواب، مث عله البياف  فيه ثَلثة أبواب 

. التشبيه،  اجملاز،  الكناية، مث عله البديع  فيه النات اظتعنوية  النات اللفظية، مث فصل يف اللر ات الشعرية

 ا صَف أسلوُب الشيخ بالللولة  الوضوِح،  البعد عن التعقيد  التكّلف يف صوغ العبارة اليت جاءت رصينًة بعيدًة عن االسفاؼ،  التعريض، خالية -5

. من اضَتْشِو،  الز اود

من مثل  اظتطّوؿ  التلخيص اللذين نقل منلما  نصوصاً من غَت  صّرؼ فيلا ،أ بتصّرؼ أحياناً مل يلته الشيخ بتوثيق ما ينقله عن مصنفات أسَلفه  - 6

 هكذا  جدناا يف النلخة اظتنقولة عن )): يف بعضلا  من غَت إشارة إليلا أ  بإشارة،   د أشار مرة  احدة  على سبيل التمثيل إىل أف هذا من خط الفاضل بقوله

.  لعلَّس هذا ميزة عامة لدى الشيخ فيما خّطه من مصنَّسفات. (75 )((خط الفاضل التفتازاين

مل يذكر العنوانات يف النص،  مل يكتبلا يف اضتاشية  مل يفردها يف سطر ملتقل   إّنا جاءت يف سياؽ الكَلـ،  يف بداية كل فن من فنوف البَلغة - 7

. عله البياف: يكوف عنواف هذا الفن أ  العله باظتداد األزتر مثل

 

: ثبت المصادر والمراجع

. القرآف الكرًن 

األصوؿ يف -.ـ1991، 1ػتمود ػتمد شاكر، مطبعة اظتدين، القاهرة، دار اظتدين جبدة، ط: ،  ح(هػ471: اظتتوىف)أسرار البَلغة، عبد القاهر اصترجاين 

. ت.بَت ت،د– عبد اضتلُت الفتلي، مؤسلة الرسالة، لبناف : ،  ح(هػ316: اظتتوىف)النفو، أبو بكر ػتمد بن اظتعر ؼ بابن اللراج 

.  ـ1980، 5، دار العله للمَليُت،بَت ت، ط ( هػ1410ت )األعَلـ، خَت الدين الزركلي 

ػتمد عبد الرزتن اظترعشلي، دار إحياء : ،  ح(هػ685: اظتتوىف)أنوار التنزيل  أسرار التأ يل، أبو سعيد عبد ا بن عمر بن ػتمد الشَتازي البيضا ي 

. هػػ1418، 1بَت ت، ط– الًتاث العريب 

ط، .، ػتمد أبو الفضل إبراهيه، اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب، د(هػ911: اظتتوىف)اإل قاف يف علـو القرآف، عبد الرزتن بن أيب بكر جَلؿ الدين الليوالي 

.  ـ1974

 .ت.الثالثة، د: ػتمد عبد اظتنعه خفاجي، دار اصتيل، بَت ت، الطبعة:  ح (هػ739: اظتتوىف)اإليضاح يف علـو البَلغة، ػتمد بن عبد الرزتن القز يٍت، 

، دار إحياء الًتاث العريب، بَت ت ػػ لبناف، (هػ1399ت ) اظتكنوف يف الذيل على كشف الظنوف، اشتاعيل بن ػتمد أمُت بن مَت سليه البغدادي إيضاح

. ت.ط، د. د

، بَت ت– عبد اضتميد هندا ي،دار الكتب العلمية .د:  ح، ( لخيص كتاب مفتاح العلـو لللكاكي) يف علـو البَلغة، للخطيب القز يٍتالتلخيص

.  هػ1430- ـ 2009 الثانية الطبعة

أزتد بن سعيد العواجي، اصتامعة االسَلمية باظتدينة : ، أالر حة دكتوراا، دراسة  حتقيق(هػ1100ت ) غصوف األصوؿ، خضر بن ػتمد االماسي هتييج

.  ـ2012كلية الشريعة،  له اصوؿ الدين، – اظتنورة 

                                                           
 .( /39) اظتخطوالة (75)
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أزتد الربد ين  إبراهيه أالفيش، دار :،  ح(هػ671: اظتتوىف) فلَت القراليب ػتمد بن أزتد بن أيب بكر بن فرح األنصاري القراليب = اصتامع ألحكاـ القرآف 

.  ـ1964-هػ 1384، 2القاهرة، ط– الكتب اظتصرية 

إشتاعيل العريب، اظتكتب التجاري ػػ بَت ت، ط : ، حّققه   ضع مقدمته  عّلق عليه(هػ685ت )، أليب اضتلن علي بن موسى بن سعيد اظتغريب اصتغرافيا

. ـ1970، 1

- هػ 1413،  3ػتمود ػتمد شاكر أبو فلر، مطبعة اظتدين بالقاهرة، دار اظتدين جبدة ،ط: ،  ح(هػ471: اظتتوىف)دالول اإلعجاز، عبد القاهر اصترجاين 

. ـ1992

. ـ2001هػ ػػ 1421، 1علي ػتمد ػتمد الصَّليب، دار التوزيع  النشر اإلسَلمية،مصر، ط :  العثمانية ػػ عوامل النلوض  أسباب اللقوط ػػالد لة

. ـ1991، 1إميل يعقوب، دار الكتاب العريب، بَت ت، ط. د: ديواف اضتارث بن حلِّزة اليشكري، رتعه  حققه

.  هػ1419بَت ت، -، علي ػتمد البجا ي  ػتمد أبو الفضل إبراهيه، اظتكتبة العصرية (هػ395ؿتو : اظتتوىف)الصناعتُت، أبو هَلؿ العلكري 

الدكتور عبد اضتميد هندا ي، اظتكتبة العصرية للطباعة  النشر، : ، ح( هػ772: اظتتوىف)عر س األفراح يف شرح  لخيص اظتفتاح، هباء الدين اللبكي 

.  ـ2003، 1بَت ت،ط 

ػتمد ػتيي الدين عبد اضتميد، دار اصتيل، الطبعة اطتاملة، : ،  ح( هػ463: اظتتوىف)العمدة يف ػتاسن الشعر  آدابه، أبو على اضتلن بن رشيق القَت اين 

.  ـ1981- هػ 1401

-  هػ 1418ػتمد  أزتد الدايل، مؤسلة الرسالة،بَت ت، لبناف،ط الثالثة ، . د:، ح(هػ285: اظتتوىف)الكامل يف اللغة  األدب ،ػتمد بن يزيد اظتربد، 

 ـ 1997

– ، دار الكتب العلمية ( هػ1067حاجي خليفة، ت ) الظنوف عن أسامي الكتب  الفنوف، مصطفى بن عبد ا القلطنطيٍت الر مي اضتنفي كشف

. ـ1992ط، .بَت ت، د

عبد اضتميد .د:  معه حاشية العَلمة الليد الشريف اصترجاين، حتقيق (هػ792ت )اظتطوَّسؿ، شرح  لخيص اظتفتاح، سعد الدين ملعود بن عمر التفتازاين 

. ـ2007-هػ 1428اعتندا ي، دار الكتب العلمية، بَت ت، لبناف، 

عبد الرزاؽ اظتلدي، دار : ،  ح(هػ510: اظتتوىف) فلَت البغوي، اضتلُت بن ملعود بن ػتمد بن الفراء البغوي الشافعي = معامل التنزيل يف  فلَت القرآف 

.  هػ1420، 1بَت ت،ط–إحياء الًتاث العريب 

.  ـ1983أزتد مطلوب، البعة اجملمع العلمي العرا ي، . معجه اظتصطلفات البَلغية   طورها، د

. ت.ط، د.بَت ت، د– اظتؤلفُت، عمر رضا كفالة، دار إحياء الًتاث العريب معجه

، يوسف بن أيب بكر بن ػتمد بن علي اللَّسكاكّي اطتوارزمّي  ، 2لبناف، ط– نعيه زرز ر، دار الكتب العلمية، بَت ت :  ح (هػ626: اظتتوىف)مفتاح العلـو

 ـ 1987- هػ 1407

. هػ1302، مطبعة اصتواوب،  لطنطينية، الطبعة األ ىل، (هػ337: اظتتوىف)نقدالشعر،  دامة بن جعفر بن  دامة بن زياد البغدادي، 

.  ـ2004، 1نصر ا حاجي مفيت أ غلي، دار صادر، بَت ت، ط: هناية االجياز يف دراية االعجاز، فخر الدين الرازي، ح
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إيضاح اظتكنوف، البع  كالة اظتعارؼ اصتلية يف مطبعتلا : ، بذيله( هػ1399ت )العارفُت، أشتاء اظتؤلفُت  آثار اظتصنفُت، إشتاعيل باشا البغدادي هدية

. ت.ط، د.لبناف، د– بَت ت –  ـ، أعيد البعه يف دار إحياء الًتاث العريب 1951البلية،إستانبوؿ 

عادؿ أزتد عبد اظتوجود، علي :  ، ح(هػ468: اظتتوىف)الوسيط يف  فلَت القرآف اجمليد، علي بن أزتد بن ػتمد بن علي الواحدي النيلابوري الشافعي 

 . ـ1994- هػ 1415األ ىل، : لبناف الطبعة– ػتمد معوض  أخر ف، دار الكتب العلمية، بَت ت 

 

 

 


